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موقع الجامعة األلكتروني:

االستاذ الدكتور منير حميد السعدي رئيسًا لجامعة بغداد

لجنة التعليم النيابية في مجلس النوب العراقي بضيافة جامعة بغداد
جــرى صبــاح هــذا اليــوم التاســع مــن اب  2020مراســم
تســليم واســتالم رئاســة جامعــة بغــداد ،اذ تســلم االســتاذ
الدكتــور منيــر حميــد الســعدي منصبــه رئيســا للجامعــة
خلــف لإلســتاد الدكتــور عمــاد حســن مــرزة احلســيني.
واكــد الســعدي ان جلامعــة بغــداد تاريــخ عريــق يتوجــب
احلفــاظ عليــه ،فاجلامعــة بغــداد متمثلــن فــي مختلــف
الــدول وفــي مناصــب مرموقــة ،فهــي تســتحق ان حتافــظ علــى
مكانتهــا ،مشــيرا ان جميــع اجلهــود املبذولــة فــي ســبيل
اجلامعــة ســتنعكس علــى مكانــة اجلامعــة واهميتهــا .
واعــرب رئيــس اجلامعــة ان جامعــة بغــداد قــد
دخلــت فــي صناعــة املعرفــة ،ويجــب ان تخضــع
لقيــادة الفريــق وليــس لقيــادات شــخصية وذلــك
مبوجــب العمــل اجلماعــي بــن جميــع منتســبيها.
مــن جانبــه اعــرب احلســيني عــن املــه فــي الســعدي فــي
ادارة دفــة اجلامعــة االم والتوجــه بهــا نحــو افضــل اداء
علمــي يليــق مبكانتهــا االكادمييــة واحملافظــة علــى منهــج
اجلامعــة التــي عرفــت بهــا منــذ ازل ،فضــا عــن الدعــم
العلمــي واللوجســتي كونهــا ايقونــة جامعــات العــراق.
وحضــر مراســم التســليم مســاعدي رئيــس اجلامعــة
العلمــي واالداري فضــا عــن عــدد مــن رؤســاء االقســام .

رئيس جامعة بغداد يستقبل المهنئين بمناسبة تسنمه رئاسة الجامعة

اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور
منيــر حميــد الســعدي ،رئيــس جامعــة االمــام
الصــادق (ع) االســتاذ الدكتــور صبيــح التميمــي
مبناســبة تســنم الســعدي رئاســة اجلامعــة،
وقــدم التميمــي باقــة ورد معربــا عــن ســعادته

وامنياتــه للســعدي مزيــدا مــن العطــاء والتقــدم
خلدمــة عجلــة التعليــم فــي ام اجلامعات.كمــا
هنــأ مديــر عــام مركــز البحــوث النفســية فــي
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي االســتاذ
الدكتــور علــي عــودة ،رئيــس اجلامعــة ،مبناســبة

اســتالمه منصبــه اجلديــد كرئيــس
جلامعــة بغــداد ،ومتنــى عــودة ان
يســتمر عطــاء اجلامعــة خدمــة
للمســيرة التعليميــة .وفــي ذات
الســياق ،اســتقبل رئيــس جامعــة
بغــداد عميــد مركــز التخطيــط
احلضــري واالقليمــي للدراســات
العليــا االســتاذ الدكتــور كــرمي
حســن علــوان ضمــن املهنئــن
الذيــن قدمــوا تهانيهــم للســعدي.
وزار كل مــن عميــد كليــة الطــب
البيطــري االســتاذ الدكتورحميــد
علــي كاظــم ،وعميــد كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة
االســتاذ الدكتــور قاســم محمــد
حســن ،رئيــس جامعــة بغــداد
فــي مكتبــه ،لتقــدمي التهانــي
والتبريــكات داعــن اهلل ان
يســدد خطــاه خلدمــة اجلامعــة
باســاتذتها ومنتســبيها وطلبتهــا.

جامعة بغداد تستضيف امتحانات معادلة شهادات المجموعة الطبية للطب البشري
اســتضافت كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد ،امتحــان
معادلــة الشــهادة للمجموعــة الطبيــة للطبــة الذيــن
اكملــوا دراســتهم فــي تخصصــات الطــب البشــري خــارج
العــراق والبالــغ عددهــم مــا يقــارب  94طالبــا وطالبــة .
وتفقــد رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد
الســعدي برفقــة عميــد كليــة العلــوم االســتاذ الدكتــور
عبــد الكــرمي عبــد الــرزاق القــزاز وعميــد كليــة طــب االســتاذ
الدكتــور علــي الشــالچي،والدكتور علــي رزوقــي ،للوقــوف
علــى ســير االمتحــان ،والطلبــة املشــاركني فيــه واملتطلبات
الالزمــة الجنــاح االســتضافة ،مســتمعا الــى مالحظاتهــم
وارائهــم حــول اليــة االمتحــان واحتياجاتهــم مبــا يســهم
فــي تذليــل الصعوبــات والعقبــات التــي تواجههــم.
وفــي اجلانــب الوقائــي والصحــي الســتضافة االمتحانــات،
قامــت كليــة العلــوم بفحــص الطلبــة حراريــا قبــل
دخولهــم االمتحــان واجــراء تعفيــر القاعــات الدراســية
وتهيئــة االجــواء الصحيــة املناســبة قبــل بدءها ،عبــر اتباع
التباعــد بــن الطلبــة والزامهــم بارتــداء الكمامــات وايجــاد
منافــذ للتهويــة ،حتقيقــا لشــروط الســامة الصحيــة
والوقائيــة التــي اقرتهــا اجلهــات املعنيــة فــي اللجنــة

العليــا خلليــة االزمــة واحلــد مــن جائحــة كورونــا.
هــذا واشــادت اللجــان املعنيــة فــي وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي مــن املشــرفني علــى امتحــان معادلــة
شــهادات اجملموعــة الطبيــة للطــب البشــري ،باالجــراءات
التــي اتبعتهــا جامعــة بغــداد مــن ناحيــة توفيــر اجلوانــب
الوقائيــة الصحيــة وااللتــزام بالتعليمــات واالنظمــة
اجلامعيــة بشــكل يحقــق الهــدف املنشــود لرصانــة
االمتحانــات ،بغيــة اظهارهــا باملظهــر الالئــق مــن النواحــي
كافــة.

رئيس جامعة بغداد يستقبل رئيس لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب
العراقي

اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد الســعدي فــي
مكتبــه ،رئيــس جلنــة التعليــم فــي مجلــس النــواب العراقــي االســتاذ الدكتــور
مقــدام اجلميلــي ونائبــه االســتاذ الدكتــور حســن املســعودي ،وقــدم اجلميلــي
تهانيــه للســعدي مبناســبة توليــه رئاســة اجلامعــة ،مشــيدا بحنكتــه االداريــة
والعلميــة احلافلــة منــذ ان كان رئيســا جلامعــة كربــاء.
بــدوره ،رحــب رئيــس اجلامعــة بوفــد مجلــس النــواب ودورهــم فــي دعــم املســيرة
التعليميــة ،وقــدم رئيــس اجلامعــة عرضــا تفصيــا عــن امكانــات اجلامعــة
وعــدد كلياتهــا ومعاهدهــا ومراكزهــا ،مشــيدا مبكانتهــا العربيــة والعامليــة،
وأكــد الســعدي ان خططــه املســتقبلية تكمــن فــي تطويــر اجلامعــة كونهــا
اكبــر اجلامعــات حجمــا وعمــرا وهــو مــا يتطلــب دعــم احلكومــة لهــا لتحديــث
مناهجهــا ومختبراتهــا وغيرهــا مــن املســتلزمات التــي تنمــي امكانــات الطلبــة
وتصقــل مهاراتهــم.
كمــا تطــرق الســعدي إلــى اجلهــود املبذولــة فــي اجنــاح التعليــم االلكترونــي،
مقدمــا رؤيــة اجلامعــة اجلديــدة حــول االســتثمار املالي اليــرادات اجلامعة بشــكل
علمــي وهــو مــا يصــب فــي تطويــر التعليــم فيهــا ،واكــد رئيــس اجلامعــة علــى
اهميــة التخصيصــات املاليــة للجامعــات للنهــوض بالبحــث العلمــي خاصــة
بعــد دخــول  5مجــات علميــة تصــدر عــن ام اجلامعــات ضمــن ســكوبس ،إلــى
جانــب عــدد مــن البحــوث العلميــة املنشــورة فــي اجملــات العامليــة الرصينــة
واملشــاركة فــي املؤمتــرات العامليــة.
واشــار الســعدي فــي لقائــه مــع رئيــس جلنــة التربيــة والتعليــم البرملانيــة الــى
دور اجلامعــة فــي مشــاركتها باملؤمتــرات ،والنشــر العلمــي واالســتالل واالشــادة
باملصــادر الرصينــة التــي عرفــت بهــا ام اجلامعــات حتــى اصبحــت االولــى محليا
ومتيــزت علــى باقــي اجلامعــات العراقيــة.
مــن جانبــه ،اثنــى الدكتــور اجلميلــي علــى جنــاح جتربــة التعليــم االلكترونــي
بجهــود اســاتذتها ومنتســبيها ،مشــيرا إلــى دعــم جلنــة التربيــة والتعليــم
البرملانيــة للجامعــة لالرتقــاء مبكانتهــا عربيــا وعامليا..واكــد اجلميلــي علــى
اهميــة اســتقاللية اجلامعــة وابعادهــا عــن كل التأثيــرات السياســية ،فــي
الوقــت الــذي يســعى فيــه مجلــس النــواب إلــى تعديــل قانــون التقاعــد

والــذي ســينعكس ايجابــا علــى اســاتذة
اجلامعــات كافــة.
وأعــرب رئيــس جلنــة التعليــم النيابيــة
فــي مجلــس النــواب العراقــي عــن احلاجة
املاســة الــى اخلبــرة واملهنيــة لالســتاذ
اجلامعــي كونهــا تنصــب فــي تطويــر
عجلــة التعليــم فــي البــاد ،مشــيرا الــى
مســاعي اللجنــة لدعــم اجلامعــات عبــر
اقــرار املوازنــة العامــة وتخصيــص املبالــغ
الكافيــة للتعليــم العالــي ،فضــا عــن
بحــث موضــوع االســتثمار فــي مجــال
التعليــم العالــي ،مشــيدا بــدور جامعــة
بغــداد فــي تقدمهــا عراقيــا وعربيــا
فــي النشــر العلمــي بفضــل كفــاءة
اســاتذتها.
وفــي ذات الســياق ،اكــد نائــب رئيــس
جلنــة التعليــم االســتاذ الدكتــور حســن
املســعودي ان اللجنــة ســتبذل جهودهــا
القــرار التعديــل االخيــر علــى قانــون
التقاعــد الــذي ســيصب فــي مصلحــة
التعليــم العالــي ،منوهــا ان مجلــس
النــواب يضــم صوتــه لدعــم شــريحة
االســاتذة اجلامعيــن كونهــم نــواة العلم
وشــمعته التــي تنيــر درب ســالكيه.
ويشــار ألــى ان اللقــاء حضــره املســاعد
العلمــي لرئيــس اجلامعــة االســتاذ
الدكتــور عبــد الكــرمي الســامرائي
واملســاعد اإلداري االســتاذ الدكتــور
احمــد وحيــد  ،فضــا عــن عمــداء كليــات
الطب،الصيدلــة ،الهندســة ،الهندســة
اخلوارزمي،العلــوم ،وعلــوم الهندســة
الزراعيــة وعميــد مركــز التخطيــط
احلضــري ،إذ قدمــوا بعــض املقترحــات
لتطويــر اجلامعــة واالرتقــاء بواقــع
االســتاذ اجلامعــي واملوظفــن كافــة،
خاصــة مــا يتعلــق بقانــون التقاعــد
االخيــر وتأثيراتــه الســلبية الــذي لــم
ينصــف تلــك الشــريحة مــن الكفــاءات
العلميــة املتخصصــن فــي مجــاالت
الطــب والهندســة والعلــوم االخــرى.
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رئاسة جامعة بغداد تشكل لجنة لتطوير بناها التحتية

عقــد رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور
منيــر حميــد الســعدي اجتماعــه االول مــع
جلنــة تطويــر احلــرم اجلامعــي لوضــع اخلطــوط
االولــى ملهــام اللجنــة وتنفيــذ خططهــا علــى
املســتوى العمرانــي جلميع تشــكيالت اجلامعة.
وأكــد الســعدي فــي اجتماعــه ان اللجنــة
ســتتبنى تطويــر وادامــة جميــع البنــى
التحتيــة للجامعــة وفــي مختلــف
مجمعاتــه ،عبــر اعــادة تأهيــل الطــرق
واحلدائــق والباحــات واجملســرات ،واعــادة
تأهيــل محطــات امليــاه والكهربــاء فــي
اجلامعــة االم ،فضــا عــن تنظيــف وتطويــر
جــداول امليــاه والبحيــرات االصطناعيــة.
وبحــث رئيــس اجلامعــة مــع اللجنــة
التطويريــة آليــات وضــع لوحــات تعريفيــة
فــي اجلامعــة وبنــاء املســقفات فــي مواقــف
الســيارات ،واســتثمار الطاقــة الشمســية
واعتمادهــا كبديــل للطاقــة الكهربائيــة فــي
انــارة اجلامعــة بتفصيالتهــا كافــة ،مؤكــدا
اهميــة إنشــاء مســقفات للطلبــة وتزويدهــا

بالطاقــة وقوابــس شــحن الهواتــف اجلوالــة،
فضــا عــن بنــاء مواقــف انتظــار احلافــات.
وطالــب رئيــس اجلامعــة احلفــاظ علــى
الباحــات اخلضــراء وادامتهــا معتبــرا ان كل
شــجرة فــي اجلامعــة هــي مــال عــام ويجــب
احلفــاظ عليــه ،واشــار الــى ان املســؤول
يجــب أن ينطلــق مــن عنوانــن األول هــو
الرقيــب علــى الواجــب والثانــي هــو املســؤول
عــن الواجــب  ،واجلميــع هــم رقبــاء علــى
واجباتهــم ومســؤولني عنهــا ،مؤكــدا علــى
االهتمــام بإيقونــات اجلامعــة كقــوس اجلامعــة
وبرجهــا وحدائقهــا التــي عانــت مــن اهمــال
نتيجــة جائحــة كورونــا و حظــر التجــوال..
وقــال الســعدي فــي حديثــه مــع اللجنــة
«يجــب ان نرتقــي باجلامعــة كــي ترتقــي بنــا
اجلامعــة وان نكــون اســرة تعليميــة نتميــز بهــا
عــن جميــع املؤسســات االكادمييــة» ،وطلــب
مــن اللجنــة الســعي إلــى حوكمــة جميــع
مفاصــل اجلامعــة الكترونيــا ،وان تكــون كليــة
الهندســة الكليــة الذكيــة اآلمنــة وامنوذجــا

يقتــدى مبنجزاتهــا العمليــة.
كمــا بحثــت اللجنــة فــي
اجتماعهــا آليات نشــر الوعي
الصحــي بــن الطلبــة وعــزل
النفايــات املمكــن تدويرهــا
الســتمرار بقــاء اجلامعــة
ضمــن التصنيفــات العامليــة
عبــر التوعيــة البيئيــة
وكيفيــة التحكــم بهــا.
واجلديــر بالذكــر ان رئيــس
جامعــة بغــداد اكــد علــى
دور االعــام فــي نقــل
الصــورة احلقيقيــة عــن
اجلامعــة للعالــم اجمــع،
واالشــادة بــدور االســتاذ
اجلامعــي فــي ظــل الظــروف
العصيبــة التــي متــر بهــا
البــاد ،والتأكيــد علــى ان
يأخــذ االعــام دوره فــي
ابــراز االيجابيــات واملنجــزات
والتعليميــة.
العلميــة
ويشــار إلــى ان جلنــة
تطويــر احلــرم اجلامعــي
مكونــة مــن  12عضــوا،
ومــن مختلــف تشــكيالت
واقســام اجلامعــة ،وباشــرت
أعمالهــا مــن خــال القيــام
بأعمــال الصيانــة وإعــادة
تأهيــل احلدائــق والنافــورات
ومدخــل اجلامعــة ومحطــات
املــاء واجلــداول النهريــة فــي
مجمــع اجلادريــة ،وكل مــن
موقعــه وبإشــراف مباشــر
مــن رئيــس جامعــة بغــداد.

لجنة الترقيات العلمية المركزية في رئاسة جامعة بغداد تعقد
جلستها الثامنة عشرة .

عقــدت جلنــة الترقيــات
العلميــة املركزيــة فــي
رئاســة جامعــة بغــداد
الثامنــة
جلســتها
عشــرة برئاســة األســتاذ
الدكتــور كاظــم عبــد
الواحــد وبحضــور جميــع
أعضائهــا ملناقشــة عــدد
مــن الترقيــات العلميــة
ألســاتذة اجلامعــة ومبختلــف
التخصصــات العلميــة.
وقــال رئيــس جلنــة الترقيــات
العلميــة املركزيــة ا.د كاظــم
عبدالواحــد ان اجللســة
خصصــت ملناقشــة خمــس
عشــرة ترقيــة علميــة
الــى مرتبــة األســتاذيّة
وبتخصصــات مختلفــة  ،و

جامعة بغداد تشارك في البرنامج التدريبي لمنظمة ايركس االمريكية حول
التعليم االلكتروني
االلكترونــي وفــق املعاييــر االكادمييــة
العامليــة املعتمــدة.
والقــى مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون
اإلداريــة االســتاذ الدكتــور احمــد وحيــد
ناصــر ،ممثــا عــن رئيــس جامعــة بغــداد،
كلمــة فــي فعاليــات احلفــل اخلتامــي
للبرنامــج اكــد فيهــا ان التعليــم
االلكترونــي خيــار ال بديــل لــه لغــرض
اســتمرار الدراســة عبــر اكمــال املناهــج
الدراســية واالســتمرار بــأداء االمتحانــات
عبــر املنصــات االلكترونيــة املعتمــدة مــن
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي،
مشــيرا ان التعليــم االلكترونــي قــد

شــاركت جامعــة بغــداد
بالبرنامــج التدريبــي
اخلــاص بأعــداد املدربــن
(برنامــج التدريــب احملتــرف
للتعليــم االلكترونــي
احملتـ�ر ف �E-learning pro
fessional training pro )gramالــذي اقامتــه
منظمــة ايركــس IREX
االميركيــة بالتعــاون مــع
وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي ومركــز
ابــن ســينا فــي اجلامعــة

االم.
وهدفــت البرنامــج الــذي
شــارك فيــه فريــق متكــون
مــن  36تدريســيا ً مــن
مختلــف كليــات واقســام
اجلامعــة ،إلــى تطويــر
قــدرات االســتاذة فــي
مجال التعليــم االلكتروني
وادواتــه ،وبالتالــي اعدادهم
ليكونــوا مدربــن محترفني
ضمــن تخصصاتهــم
العلميــة بغيــة التطبيــق
االمثــل لعمليــة التعليــم

متّــت املصادقــة عليهــا مــن
قبــل الســيد رئيــس اجلامعة
 ،وحصلــت املوافقــة عليهــا

مــن مجلس اجلامعــة املوقّر .
وأضــاف عبدالواحــد ان
اللجنــ ُة تتمنــى املوفقيــ َة

جلميــع االســاتذة الذيــن
مت ترقيتهــم إلــى مرتبــة
األســتاذية ; معتبــرا ان
هــذا االجنــاز العلمــي
ســيكون دافعــا ً كبيــرا ً
لتقدميهــم املزيــد مــن
العطــاء خلدمــة املســيرة
العلميــة جلامعتنــا االم .
وأشــاد رئيــس جلنــة
الترقيــات العلميــة املركزيــة
بجهــود املوظفــن اجملهولــن
فــي شــعبة الترقيــات
العلميــة املركزيــة الذيــن
واصلــوا الليــل بالنهــار
مــن أجــل اإلســراع فــي
إجنــاز تلــك الترقيــات .

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية يتفقد سير امتحانات
معادلة الشهادة للوافدين من الخارج

اثبــت مــدى مهــارة الطلبــة الشــخصية
لالطــاع علــى مناهجهــم واالســتفادة
مــن تطويــر قــدرات االســتاذ اجلامعــي
بتقــدمي املــواد الدراســية بطريقــة مبتكــرة
غيــر تقليديــة.
ويذكــر ان احلفــل حضــره مديــر عــام دائــرة
البحــث والتطويــر االســتاذ الدكتــور
غســان حميــد عبــد اجمليــد ،ومستشــار
الشــؤون العامــة فــي الســفارة االمريكيــة
جــون كنكانــون ،فضــا عــن رئيــس فريــق
منظمــة ايركــس الدكتــورة لــوري ماســون
وعــدد مــن رؤســاء اجلامعــات العراقيــة
ومســاعديهم.
تفقــد مســاعد رئيــس اجلامعــة القاعــات االمتحانيــة للوقــوف
للشــؤون العلميــة االســتاذ
الدكتــور عبــد الكــرمي الســامرائي
ســير امتحانــات معادلة الشــهادة
للطلبــة الدارســن خــارج العــراق
فــي تخصصــي طــب االســنان
والصيدلــة.
اذ زار الســامرائي كليــة الصيدلــة
واطلــع علــى طبيعــة االســئلة
بعــد ان التقــى بعميدهــا االســتاذ
الدكتــور ســرمد قاســم كاظــم،
وجتــوال فــي القاعــات االمتحانيــة
ملتابعــة آليــة االمتحــان وطبيعــة
االســئلة التــي تنســجم مــع
الوحــدات الدراســية فــي بلــد
الدراســة .وفــي الســياق ذاتــه،
تفقــد مســاعد رئيــس اجلامعــة
للشــؤون العلميــة كليــة طــب
االســنان ،وكانــت فــي اســتقباله
عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــورة
نــدى الشــيخ راضــي ،ومت زيــارة

علــى آليــة امتحــان املعادلــة
وتذليــل الصعوبــات إن وجــدت ،في
ظــل اجــواء صحيــة بعــد تعفيــر
القاعــات والتأكــد مــن ســامة
الطلبــة الوافديــن وصحتهــم
قبيــل اجــراء االمتحــان.
ويشــار الــى ان عــدد الطلبــة
الذيــن ادوا امتحــان املعادلــة فــي
تخصــص الصيدلــة بلــغ ٣٩٣
طالبــا وطالبــة ،مقابــل  ١٧٦فــي
تخصــص طــب االســنان..ويذكر
ان خريجــي اجملموعــة الطبيــة،
الوافديــن مــن اخلــارج ضمــن برامج
البعثــات والزمــاالت واالجــازات
الدراســية ،يخضعون الــى امتحان
معادلــة الشــهادة للتأكــد مــن
جاهزيتهــم العلميــة واالكادمييــة
كــي يتــم دمجهــم ضمــن
وظائفهــم حســب اختصاصهــم
الدقيــق.
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عميدة كلية الهندسة بجامعة بغداد تشارك في االجتماع االستثنائي
التحاد الجامعات العربية
حيــث متــت مناقشــة نشــاطات االحتــاد واجلمعيات
املنضويــة حتــت لــواءه واهــم التحديــات التــي
واجهتهــا اثنــاء جائحــة كورونــا.
وقــد عرضــت االمــن العــام للجمعيــة تقريــر
مفصــل حــول نشــاطات اجلمعيــة خــال فتــرة
اجلائحــة وكذلــك مجلــة احتــاد اجلامعــات العربيــة
للدراســات والبحــوث الهندســية خــال اجلائحــة.

شــاركت االمــن العــام جلمعيــة كليــات ومعاهــد
الهندســة اعضــاء احتــاد اجلامعــات العربيــة
وعميــدة كليــة الهندســة االســتاذ الدكتــور صبــا
جبــار نعمــة فــي االجتمــاع االســتثنائي الطــارئ
الحتــاد اجلامعــات العربيــة عبــر تطبيــق () Zoom

كلية اآلداب بجامعة بغداد تنظم محاضرة عن العقل العراقي
بين فكي رحى

نظــم قســم علــم االجتمــاع فــي كليــة اآلداب
بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة الكترونيــة
بعنــوان ( العقــل العراقــي بــن فكــي رحــى ).
وهدفــت احملاضــرة الــى ان السياســة والصــراع
فيــه متالزمــة أزليــة ألنهــا متعلقــة بتنافــس
علــى ســلطة وثــروة واعتبــار اجتماعــي  ،اذ ان
املشــكلة ليســت فــي الصــراع بــل فــي أســاليب

تعاملنــا السياســي واالجتماعــي والتاريخي غير
الصحيحــة  ،ســواء كان الصــراع سياســيا ً أم
اقتصاديـا ً أم اجتماعيـا ً  ،فــأن ح ّلــه يتوقــف على
طبيعــة ادراك العقــل العراقــي لــه  ،والناجمــة
عــن نوعيــة منظورنــا الفكــري ونضجنــا
السياســي .
وبينــت احملاضــرة فــي هــذا اجملــال الطــرف الــذي
يتحكــم بــه منظــور ان الصــراع يعنــي وجــوب
التغلــب علــى اآلخر واالنتصــار عليه بأيــة طريقة
كانــت  ،يجبــره علــى أن يتعامــل مــع الطــرف
يفســر أقــوال
اآلخــر بأســلوب حــذر  ،مبعنــى أنــه ّ
وأفعــال الطــرف اآلخــر حتــى لــو كانــت بنوايــا
طيبــة فينجــم عنهــا إثــارة مشــاعر ســلبية ،
فيمــا املنظــور الصحيــح هــو ان الصــراع ميكــن
ان يكــون عامـا ً مســاعدا ً ومصــدر طاقــة مينحنــا
الفرصــة لتعميــق عالقاتنــا ويجعــل اطرافــه
اصدقــاء ال أعــداء  ،غيــر ان واقــع احلــال هــو ان
العقــل العراقــي البــد ان يتجــه بالوطــن نحــو
أفــق البنــاء والتطــور  ،ومعاجلــة كل اشــكاليات
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة .

كلية التربية البدنية للبنات تعقد المؤتمر الطالبي العلمي
االفتراضي االول لبحوث التخرج
عقــدت كليــة التربيــة
البدنيــة وعلــوم الرياضــة
للبنــات فــي جامعــة بغــداد
املؤمتــر الطالبــي العلمــي
االفتراضــي األول ملناقشــة
بحــوث تخــرج طالباتهــا لهذا
العــام حتــت عنوان(تخــرج
دفعــة االمــل) حتديــا جلائحــة
كورونــا العامليــة.
ومت اثنــاء املؤمترعــرض فلــم
وثائقــي تنــاول تاريــخ تأســيس
الكليــة ومراحــل تطوراتهــا
العلميــة علــى أيــدى عمالقــة
مشــهود لهــم بعلميتهــم
ســواء علــى املســتوى
األكادميــي أو الرياضــي حتــى
هــذه اللحظــة ،فضــا
عــن عــرض فيديــو لتخــرج
الطالبــات لهــذا العــام
بعنــوان (دفعــة االمــل).
و بلغــت عــدد البحــوث ()١٤٢
بحثــا منهــا ( )١١٧بحثــا
وصفيــا و()٢٥بحثــا جتربيبــا
متنوعــة االختصاصــات،اذ
ناقشــت جلنةعلــم احلركــة
(٣٦بحثــا) وجلنــة علــم
النفس()٣٣بحثــا وجلنةطرائــق
التدريــس ()٣١بحثــا وجلنــة
علــم التدريــب الرياضــي ()٢٦
بحثــا وجلنــة االختبــارات
( )٧بحــوث وجلنــة فســلجة

التدريــب ()٤بحــوث وجلنــة
االدارة والتنظيم()٣بحــوث
وجلنــة علــم التأهيــل()٢
بحوث،ليتــم بعدهــا اختيــار
افضــل ثالثــة بحــوث لهــذا
العــام مــن قبــل ثالثــة جلــان.
ومت اختيــار بحــث للطالبــة
فاطمــة جــواد كاظــم
بعنوان(تأثيــر اســتراتيجية
البطاقــات املروحيــة فــي

اإلخفــاق املعرفــي والســرعة اإلدراكيــة وتعلــم مهــارة اســتقبال
اإلرســال بالكــرة الطائــرة )،فضــا عــن بحثــا للطالبــة مينــا
علــي بعنــوان (االغتــراب الوظيفــي وعالقتــه باالنتمــاء املهنــي
ملوظفــي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة للبنات)،الــى
جانــب البحــث املقــدم مــن الطالبــة (غــادة صــادق) بعنــوان
(الــذكاء اجلســمي احلركــي ومؤشــر كتلــة اجلســم  BMIو
عالقتهــا بالقــوة املميــزة بالســرعة والطبطبــة وتغييــر االجتــاه

كلية االعالم تناقش صورة المسيحيين ونتاجهم االتصالي لدى
الجمهور العراقي

كلية التربية البدنية للبنات تناقش المهارات الناعمة ودورها في المعرفة
اإلدارية ألعضاء اتحادات اللجنة البارالمبية العراقية واللجان الفرعية

شــهدت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة للبنــات فــي جامعــة بغــداد
مناقشــة أطروحــة الدكتــوراه املوســومة
(املهــارات الناعمــة ودورهــا فــي املعرفــة
اإلداريــة ألعضــاء احتــادات اللجنــة
الباراملبيــة العراقيــة واللجــان الفرعيــة)
للطالبــة غيــداء محمــد حســون.
وتناولــت الباحثــة مفهــوم املهــارات الناعمــة
بأنهــا الصفــات واملهــارات الشــخصية التــي
متيــز الشــخص مــع اآلخريــن فــي مــكان
العمل,وتعــد مكملــة للمهــارات الصلبــة
التــي تشــير الــى املعرفــة واملهــارات املهنيــة
للشــخص،مؤكدة أن املعرفــة اإلداريــة هــي
ذلــك الرصيــد املعرفــي مــن عناصــر اإلدارة
احلديثة،ومجموعــة اخلبــرات والتجارب،التــي

تؤهــل األفــراد وتنمــي اســتعداداتهم
الشــخصية لتولــي مهــام إدارة املؤسســات
للوصــول بها إلــى حتقيــق أهدافها املنشــودة،
ولقــد اســتنتجت الباحثــة مــن خــال
دراســتها حاجــة املهــارات الناعمــة الــى
دعــم لتنميــة وحتســن مســتواها لــدى
أعضــاء االحتــادات املركزيــة والفرعيــة ملــا لهــا
مــن مــردود ايجابــي لهــم ،كذلــك حاجتهــا
الــى مهــارة إلدارة الوقــت بصــورة اكبــر
خاصــة بعدمــا شــهدت ضعفــا واضحــا
فيهــا ،كمــا الحظــت امتــاك أعضــاء الهيئــة
الــى مهــارة التفكيــر اإلبداعي،إضافــة الــى
متتعهــم مبســتوى مقبــول مــن املعرفــة
اإلداريــة فــي تشــكيل اإلدارة الرياضية،كذلك
ارتبــاط وتأثيــر املهــارات الناعمــة باملعرفــة

اإلداريــة لــدى أعضــاء االحتــادات .
واوصــت الباحثــة بضــرورة العمــل
علــى حتســن املهــارات الناعمــة
وترســيخ ثقافــة أدارة الوقــت
وتشــجيع العمــل علــى دعــم
املعرفــة اإلداريــة لــدى أعضــاء
الهيئــات اإلداريــة لالحتــادات
املركزيــة والفرعيــة ،كذلــك
اعتمــاد نتائــج الدراســات
التخصصيــة
األكادمييــة
بــاإلدارة الرياضيــة التــي تتنــاول
املهــارات الناعمــة ودورهــا
باملعرفــة اإلداريــة وتضمينهــا
فــي الــدورات التطويريــة.

بكــرة اليــد للطالبــات).
ولقــد اختتــم املؤمتــر بعــدد
مــن التوصيــات أهمهــا ضرورة
توظيــف مواقــع التواصــل
اإلجتماعــي فــي خدمــة
البحــوث ،التأكيــد علــى
دراســة املشــكالت املرتبطــة
بواقعنــا احلالي،ضــرورة
االهتمــام بالبحــوث التــي
تعمــل علــى رفــع الكفــاءة
البدنيــة واجلســمية،فضال
عــن عملهــا علــى حتســن
احلالــة النفســية لشــرائح
كافة،ضــرورة
اجملتمــع
اســتحداث روابــط إلكترونيــة
وجلــان علميــة مــن اجلامعــات
املناظــرة للمشــاركة فــي
املؤمتــرات الســنوية القادمــة،
ضــرورة نشــر الكليــة أبحــاث
الطلبــة مــع مشــرفيهم
مبجلــد خــاص باملؤمتــر.

شــهدت كليــة اإلعــام فــي جامعــة بغــداد
مناقشــة رســالة املاجســتير املوســومة (صــورة
املســيحيني ونتاجهــم االتصالــي لــدى اجلمهــور
العراقــي) دراســة مســحية للطالــب محمــد

صبــاح علــي مــن قســم العالقــات العامــة .
وهدفــت الرســالة الــى معرفــة الصــور التــي
يكتنزهــا املواطــن العراقــي عــن االقليــة
املســيحية ومعرفــة تفصيــات هــذه الصــورة
عبــر اســتظهار صــور الســلوك واالعــام
املســيحي واالنتمــاء والهويــة الوطنيــة علــى
وفــق متغييريــن همــا احملافظــة والعمر فــي بغداد
والبصــرة ونينــوى وكربــاء .وتوصــل الباحــث
إلــى ان االعــام املســيحي اعــام يقتصــر علــى
اســتهداف املكــون املســيحي عــن طريــق تنــاول
تراثــة وتاريخــه اخلــاص بــه مــع االهتمــام الكبيــر
باجلانــب الدينــي عبــر عــرض الترانيــم والقــراءات
الالهوتيــه فــي الكتــاب املقــدس .

مركز الدراسات الدولية ينظم حلقة نقاشية الكترونية حول
عالقات العراق االقليمية في زمن حكومة عادل عبد المهدي

نظــم قســم السياســات العامــة فــي
مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة
بجامعــة بغــداد حلقــة نقاشــية الكترونيــة
حتــت عنــوان ( العالقــات العراقيــة فــي
عهــد حكومــة عــادل عبــد املهــدي)  .وتنــاول

الباحــث فــي املركــز الدكتــور ســتار جبــار اجلابــري طبيعة
السياســة التــي اتبعتهــا حكومــة عــادل عبــد املهــدي
الســيما اإلقليميــة ،إذ شــكّلت احلــرب ضــد تنظيــم
(داعــش) اإلرهابــي فــي العــراق فرصــة إلعــادة النظــر
فــي عالقــات العــراق اخلارجيــة ،وأعطــى االنتصــار زخم ـا ً
كبيــرا ً للعــراق ،إذ كانــت فرصــة ترميــم العالقــات مؤاتيــة
فــي حقبــة رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي ،فقــد كان
منفتحـا ً ومتوازنـا ً فــي إدارة االنفتــاح العربــي واإلقليمــي
إزاء العــراق ،وبعــد   أن كلــف رئيــس اجلمهوريــة برهــم
صالــح فــي  2تشــرين األول  2018عــادل عبــد املهــدي
بتشــكيل احلكومــة العراقيــة ،وصــوت مجلــس النــواب
فــي  24مــن الشــهر نفســه علــى املنهــاج الــوزاري كانــت
إحــدى فقــرات البرنامــج احلكومــي تعزيــز عالقــات العراق
الدوليــة واإلقليميــة ،والســيما العربيــة ،منهــا لذلــك
عقــد رئيــس الــوزراء عــادل عبــد املهــدي سلســلة مــن
الزيــارات الــى الــدول اإلقليميــة محــاوال مــن خــال هــذه
الزيــارات تعزيــز عالقــات العــراق مــع محيطــة اإلقليمــي
علــى املســتوى السياســي وعلــى املســتوى االقتصــادي
الــى جانــب محاولــة جعــل العــراق يلعــب وســيطا ً فــي
حــل االزمــة بــن دول اخلليــج الســيما الســعودية وايــران
كذلــك االيرانــي األمريكــي .
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نشر بحوث مشتركه بين جامعة بغداد واحدى الجامعات البولندية حول مقياس
كارداشيف والتفرد التكنولوجي

نشــر التدريســي فــي
كليــه الطــب بجامعــة
بغــداد الدكتــور أحمــد
محمــد لطفــي األمــام
بالتعــاون مــع باحثــن فــي
دولــة بولنــدا مــن جامعتــي
University of Rzeszow
و ,University of Radom
بحــث بعنــوانConflicting:
Opinions in Connection with Digital Super intelligenceفــي مجلــة
IAES International Journal of Artificial Intelli ,)gence (IJ-AIالرصينــة
واملفهرســة فــي قواعــد
بيانــات كل مــن  Scopusو
.Scimago-SJRوأســتهدف
البحــث التعريــف مبقيــاس
وأرتباطــه
كارداشــيف
بالــذكاء الصنعــي و
«التفــرد التكنولوجــي» ،إذ
اقتــرح الفيزيــاوي نيكــوالي
كارداشــيف فــي عــام 1964
هــذا املقيــاس ،وهــو نظــام
لقيــاس مــدى التقــدم

التكنولوجــي للحضــارة علــى أســاس حجــم اســتهالك الطاقــة.
وبــن بأننــا نقتــرب مــن حضــارة مــن النــوع األول علــى هــذا املقيــاس،
وميكــن أن يتوافــق الــذكاء االصطناعــي الفائــق مــع حضــارة البشــر
املســتقبلية ذات مقيــاس كارداشــيف الهرميــة العليا.وقــام
الباحثــون بإســتطالع الــرأي العــام فــي جميــع أنحــاء العالــم،
مقارنــة بتلــك املوجــودة فــي بولنــدا ،فيمــا يتعلــق بالــذكاء العــام
االصطناعــي والــذكاء الفائــق .ومت تنفيــذ مزيــج مــن التحليــات
املســتعرضة والطوليــة لقواعــد بيانــات متعــددة ومحــرك بحــث
.Googleوكشــفت اخلرائــط اجلغرافيــة ملســتعملي الويــب (Surface
 )Webاملهتمــن بالــذكاء الفائــق االصطناعــي عــن البلــدان العشــرة
األولــى املســاهمة ,والتــي تشــمل :إيــران واملكســيك وكولومبيــا
والبرازيــل والهنــد وبيــرو وجنــوب أفريقيــا ورومانيــا وسويســرا
وشيلي.وشــكلت البلــدان الناميــة  ٪54.84مــن إجمالــي اخلريطــة،
وكان البولنديــون أقــل حماســة للــذكاء العــام االصطناعــي والــذكاء
الفائــق مقارنــة ببقيــة دول العالم.كمــا مت التنبيــه إلــى أن االبتكارات
التكنولوجيــة املســتقبلية علــى تســارع كبيــر نحــو الــذكاء
االصطناعــي والــذكاء الفائــق ،وميكــن أن يكــون هــذا الســيناريو
ـائما ،إذ أن الــذكاء الفائــق ميكــن أن يجعــل مــن أغلب األنشــطة
متشـ ً
البشــرية عرضــة لألنقــراض أو «عفــا عليهــا الزمن».واألشــارة الــى
انــه مــع ذلــك األمــر ميكــن أن يكــون دمــج الــذكاء االصطناعــي مــع
وقائيــا.
البشــر ،عــن طريــق تقانــات واجهــة الدماغ-احلاســوب ،أمــرًا
ً
ومــع ذلــك  ،فــإن التشــريعات املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات
إلزاميــة لتنظيــم املعرفــة الرقميــة القادمة.ويذكــر ان هــذا البحــث
مت التمهيــد لــه مســبقا عــن طريــق مقالــة افتتاحيــة بعنــوانThe :
“March of Progress”: From Cosmic Singularity to Digital Sin ،gularityyوالتــي نشــرت فــي مجلــة �Current Trends in Informa
 ,tion Technologyوبالتعــاون مــع باحثــن مــن الهنــد و بولنــدا كل
مــن البروفســور  Ashok Sahaiاخلبيــر فــي بحــوث التشــريح وأحــد
منقحــي الطبعــة القادمــة من كتــاب  ,Gray’s Anatomyوالبروفســور
 V. K. Konuriصاحــب سلســلة كتــب  Knouriعن التشــريح البشــري
وعلــم األجنــة و دراســة األنســجة.رابط البحــث األولhttp://ijai.:
iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/20433رابــط البحــث
الثانــيhttps://www.researchgate.net/publication/341203994_:
The_March_of_Progress_From_Cosmic_Singularity_to_Digital_SingularityConflicting
opinions
in
connection with digital superintelligence | Al-Imam | IAES InterConflicting opin�)national Journal of Artificial Intelligence (IJ-AII
ions in connection with digital superintelligenceijai.iaescore.com

دراسة طريقة تحليلية جديدة لفصل وتقدير النيوكليوتيدات
والنيوكليوسيدات في العينات البايولوجية برسالة ماجستير في كلية العلوم

المعهد العالي للدراسات المحاسبية يناقش تكاليف الجودة في ظل
إنموذج FOCUS-PDCA Model

ناقــش قســم الدراســات احملاســبية باملعهــد العالــي
للدراســات احملاســبية واملاليــة للدراســات العليــا فــي
جامعــة بغــداد البحــث املوســوم (تكاليــف اجلــودة
فــي ظــل إمنــوذج  FOCUS-PDCA Modelوأنعكاســه
علــى جــودة اخلدمــات الصحيــة – بحــث تطبيقــي
فــي مستشــفى الكرامــة التعليمــي) للطالبــة فــرح
ناظــم شــمخي للحصــول علــى شــهادة محاســب
كلــف وإداريــة وهــي أعلــى شــهاده مهنيــة فــي حقــل
األختصــاص يتمتــع حاملهــا بجميــع حقــوق وأمتيــازات
شــهاده الدكتــوراه.
هدفــت الدراســة الــى حتســن جــودة اخلدمــات الصحيــة
فــي القطــاع الصحــي بالبيئــة العراقيــة مــن خــال
إمكانيــة أســتخدام إمنــوذج  FOCUS-PDCAفــي حتديــد

تكاليــف اجلــودة وبالتالــي
تطويــر وحتســن جــودة
اخلدمــات الصحيــة
باملستشــفيات العراقيــة
التــي تشــهد تراجعــاً
كبيــرا ً فــي اخلدمــات
وتعانــي
الصحيــة
غالبيتهــا مــن تــردي فــي
جــودة خدماتهــا التــي
تقــدم للمســتفيدين.
وتوصلــت الدراســة الــى
ضــرورة تركيــز اإلدارة علــى
تقليــل تكاليــف الفشــل
الداخلــي والفشــل
اخلارجــي لتحقيــق
مســتويات جــودة عاليــة
واحلفــاظ علــى ســمعة
لــدى
املستشــفى
املرضــى واملســتفيدين
مــن خدماتهــا الصحيــة
وضــرورة أســتخدام

شــارك األســتاذ التدريســي
فــي فــرع الباثولوجــي بكليــة
الطــب جامعــة بغــداد املســاعد
الدكتــور نبيــل غــازي هاشــم
اخلطيــب ممثــا عــن العــراق فــي
اللقــاء التشــاوري االول لالطبــاء
الشــرعيني العــرب املنعقــدة
أعمالــه عــن طريــق منصــة

زوم العامليــة لإلتصــال
املرئي.وافتتــح اللقــاء
التشــاوري الــذي مت
مببــادرة اجلمعيــة االردنية
للطــب الشــرعي فــي
العاصمــة األردنيــة
الهاشــمية الشــقيقة
(عمــان) مســاء اجلمعــة
 10متــوز  ،2020بكلمــات
قدمــت مــن قبــل الســادة
القائمــن علــى إدارة
احتــاد االطبــاء الشــرعيني
العــرب ،مت بعدهــا تبــادل
اآلراء حــول مختلــف
قضايــا الطــب العدلــي
(الشــرعي) فــي الوطــن
العربــي واملشــاكل التــي
تواجهه.وأختتــم اللقــاء

كلية االداب تنظم محاضرة عن المحتمل
لعالم ما بعد كوفيد ١٩

نوقشــت فــي قســم الكيميــاء
بكليــة العلــوم جامعــة بغــداد
رســالة املاجســتير املوســومة
«طريقــة حتليليــة جديــدة
لفصل وتقديــر النيوكليوتيدات
فــي
والنيوكليوســيدات
البايولوجيــة
العينــات
باســتخدام كروموتوغرافيــا
الســائل زويتــر ايــون احملــب
للمــاء» للطالبــة ياقــوت
عبــد احلكيــم حميــد.
وهــدف البحــث الــى التحقــق

مــن ســمات فصــل اعمــدة
ال (  ) HILICلــكل مــن االدنــن
والسايتوســن واليوراديــن
والســايتدين وكذلــك ادينوســن
احــادي الفوســفات فــي عينــات
املصــل البشــري ودراســة
تاثيــر طــول السلســلة بــن
املواقــع االيونيــة (مجموعــه
املثلـين فـ�ي عمـ�و د �ZIC-HIL
 IC-Aوخمــس مجاميــع مــن
املثلـين فـ�ي عمـ�و د �ZIC-HIL
 ) IC-Aعلــى االحتفــاظ باالدنــن

والسايتوســن والســايتيدين
واليوراديــن وكذلــك ادينوســن
احــادي الفوســفات وتقــدمي
طريقــة فصــل بســيطة
لتعــن االدنــن والسايتوســن
والســايتدين واليوراديــن وكذلك
ادينوســن احــادي الفوســفات
فــي املصــل البشــري.
وتضمنــت الرســالة دراســة
ميكانيكيــة الفصل وخصائص
االحتجــاز لبعــض القواعــد
النايتروجينية والنيكلوســيدات

والنيكلوتيــدات ،فضــا عــن
اســتحداث طرائــق حتليليــة
جديــدة فــي تقديــر هــذه
القواعــد النايتروجينيــة
و ا لنيكلو ســيد ا ت
والنيكلوتيــدات فــي بعــض
امصــال الــدم للبشــر
االصحــاء ،إذ بنــاء علــى ذلــك
أســتخدم طوريــن ثابتــن مــن
نــوع  zwitterionicمتقاربــات
بالســعة  Capacityحلــد كبيــر.

نظــم قســم علــم االجتمــاع فــي كليــة
آالداب بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة
الكترونيــة بعنــوان ( التغييــر االجتماعــي
احملتمــل لعالــم مــا بعــد كوفيــد ١٩
).وهدفــت احملاضــرة إلــى التعريــف
بالتداعيــات التــي ســتخلفها أزمــة الوبــاء
العامليــة علــى الصعيــد النفســي  ،مــا
يســمى بـــ( اضطــراب مــا بعــد الصدمــة ) ،
وفيمــا يخــص اجلوانــب املرتبطــة بالعــادات
والتقاليــد والثقافــة االجتماعيــة التــي
اتســمت باحلــذر والتخــوف اللــذان
ســيزوالن بشــكل تدريجــي .ومــن خــال
احملاضــرة تبــن أن التغيــر فــي العــادات
والتقاليــد غالبــا ً مــا يحتــاج إلــى وقــت
أطــول مــن املمارســة أو املعايشــة
للظاهــرة املؤثــرة ليظهــر أثــره  ،خصوصــا ً
لــدى الشــعوب والثقافــات التقليديــة
التــي تؤمــن بالغيبيــات أكثــر فــي تســيير
حياتهــا  ،فضــا ً عــن أن تترســخ الثقافــة
الصحيــة التــي ميكــن أن تقــن انتشــار
األوبئــة واألمــراض  ،ومنهــا نظــام نظافــة
أكثــر صرامــة وســتكون ثقافــة غســل
اليديــن والتباعــد االجتماعــي والتقليــل
مــن بعــض العــادات  ،مثــل املصافحــة
والعنــاق والتقبيــل  ،خصوصــا ً لــدى
مجتمعــات الشــرق األوســط  ،الســمة
البــارزة فــي عصــر مــا بعــد كورونــا .

العدد ( )83اب 2020

كلية القانون بجامعة بغداد تناقش التنظيم المؤسسي
لمحاربة الفساد في العراق

إمنــوذج  FOCUS-PDCAوفــق النقــاط األربعــة عشــر
لدمينــغ مــن خــال الربــط مــع تكاليــف اجلــودة
لتســاهم فــي منــع تكاليــف الفشــل الداخلــي
وتكاليــف الفشــل اخلارجــي فــي مستشــفى
الكرامــة التعليمــي لتحســن جــودة اخلدمــات
الصحيــة وأن أســتخدام املقايســس جلــودة اخلدمات
الصحيــة يســاعد فــي حتديــد مواطــن الضعــف فــي
جــودة تلــك اخلدمــات.

تدريسي في كلية الطب يمثل العراق في اللقاء التشاوري االول لألطباء الشرعيين العرب
التشــاوري بعــدد مــن التوصيــات البنــاءة التــي تهــدف الــى
تطويــر واقــع الطــب العدلــي عربي ـا ً فــي مجاالتــه االكادمييــة
واملهنيــة كافــة ،ومحاولــة العمــل علــى توحيــد وجهــات النظــر
والــرؤى ،وتنظيــم املزيــد مــن اللقــاءات لألطبــاء الشــرعيني
العــرب ،ملناقشــة االجنــازات املتحققــة فــي هــذا املضمــار ،فضـا ً
عــن مراجعــة اخلطــط املســتقلبية للســنوات القادمــة والتــي
ستســهم فــي النهــوض بهــذا القطــاع احليــوي ملســتويات
متقدمــة عامليــاً.

ناقشــت كليــة القانــون فــي جامعــة
بغــداد عبــر املنصــات االلكترونيــة
بحــث الدبلــوم العالــي املهنــي فــي
مكافحــة الفســاد للطالــب علــي
حســن رحيــم ،بعنــوان ( التنظيــم
املؤسســي حملاربــة الفســاد فــي
العــراق -اجمللــس االعلــى ملكافحــة
الفســاد امنوذجــا).
وهــدف البحــث الى التعريــف باجمللس
االعلــى ملكافحــة الفســاد وتوضيــح
مــدى شــرعيته ،وبيــان ســلطاته
ومهامــه ،وحتديــد العالقــة القانونيــة
بــن اجمللــس ومؤسســات الرقابــة
االخــرى ومــدى تأثيــره علــى هــذه
املؤسســات الرقابيــة فــي مكافحــة
الفســاد االداري واملالــي ،فضــا عــن
محاولــة تقييــم دوره مــن خــال اهــم
القضايــا التــي تعــرض لهــا.
ومت تقســيم البحــث الــى ثالثــة
فصــول ،تنــاول االول نظــرة فــي

التنظيــم املؤسســي ملكافحــة
الفســاد االداري واملالــي فــي العــراق
 ،فيمــا تعــرض الثانــي للتعريــف
باجمللــس االعلــى ملكافحــة الفســاد،
وتطــرق الثالــث واالخيــر الــى مجــال
عملــه فــي مكافحــة الفســاد.
وقــد توصــل البحــث الــى توصيــات
عــدة منهــا اعتمــاد اســتراتيجية
شــاملة ودقيقــة تضمــن اجــراءات
رادعــة ووقائيــة وتربويــة واضحــة،
وضمــن ســقف زمنــي محــدد،
توجــه مــن خاللــه ضربــات قاصمــة
للمؤسســات واالفــراد الفاســدين
والداعمــن للفســاد فــي جميــع
املســتويات االداريــة ومــن دون
اســتثناء ،فضــا عــن انشــاء مديريــة
عامــة للرقابــة الداخليــة فــي كل
وزارة علــى ان تكــون هــذه املديريــة
مرتبطــة اداريــا وماليــا بديــوان
الرقابــة املاليــة االحتــادي.

تدريسية من معهد الهندسة الوراثية تنشر بحثا
بمجلة عالمية مصنفة ضمن مستوعب سكوبس

كلية التربية ابن رشد تناقش العجائب
والغرائب في بالد المغرب

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم
االنســانية فــي جامعــة بغــداد مناقشــة رســالة
املاجســتير املوســومة (العجائــب والغرائــب
فــي بــاد املغــرب مــن خــال كتــب البلدانيــن
والرحالــة مــن القــرن الرابــع الــى نهايــة القــرن
التاســع الهجــري) للطالبــة اســراء عــون لفتــة
مــن قســم التاريــخ تخصــص (اســامي) وعلــى
قاعــة االســتاذ الدكتــور جــواد علــي
هدفــت الدراســة الــى االطــاع علــى اهميــة
العجائــب والغرائــب فــي مجتمــع املغــرب
وارتباطــه بالذهنيــة والفكــر عنــد ســكان بــاد
املغــرب
وتناولــت الباحثــة جغرافيــة املغــرب واهــم
التســميات التــي اطلقــت عليهــا  ،فضــا
عــن اهــم الــدول فــي املغــرب وتطــرق الفصــل
الثالــث علــى العجائــب والغرائــب فــي اجلانــب
االجتماعــي والعقــدي  ،الــى جانــب العجائــب
ولغرائــب فــي اجلانــب االقتصــادي والعمرانــي .
واســتنتجت الباحثــة الــى ان للعجائــب
والغرائــب اثــرا كبيــرا عنــد الســكان فــي املغــرب
حيــث انهــا ترتبــط بالذهنيــة عنــد الســكان
املغــرب ومازالــت حلــد وقتنــا احلاضــر .
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نشــرت التدريســيه معهــد الهندســة الوراثيــة
والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا جامعــة
بغــداد أســتاذ مســاعد دكتــور باســمة قاســم
حســن وباالشــتراك مــع طالبــة املاجســتير بــدور
مظفــر جبــر ،البحــث املوســوم( :الكشــف عــن
جــن  ARMAالنــزمي الكاربابينميــز والتنميــط
اجلزيئــي لعــزالت الكلبســيال الرئويــة املعزولــة
مــن بعــض العينــات الســريرية فــي مستشــفيات
بغــداد) فــي اجمللــة العلميــة Biochemical.Cell
 .Archاملصنفــة فــي مســتوعب ســكوبس
وتهــدف هــذه الدراســة الــى عــزل بكتريــا
الكليبســيال الرئويــة مــن العينــات الســريرية فــي
مختلــف املستشــفيات مبدينــة بغــداد والتحــري
عــن نظــم مقاومــة املضــادات احليويــة فضــا عــن
حتديــد فضــا عــن حتديــد العــزالت املنتجــة النــزمي
الكاربابينميــز ،وتلــك التــي متتلــك جــنarmA
باإلضافــة الــى التحــري عــن حتليــل النمــط اجلينــي
فــي العــزالت املرضيــة.
ومت خــال الدراســة عــزل وتشــخيص وتوصيــف
( )69عزلــة منهــا بكتريــا الكلبســيال الرئويــة
باســتخدام اخلصائــص الزراعيــة والصفــات
املظهريــة والكيموحيويــة فضــا عــن تشــخيص

بواســطة نظــام .VITEK 2
وأجــري اختبــار حساســية املضــادات احليويــة
علــى جميــع العــزالت التــي مت فحصهــا بواســطة
طريقــة نشــر القــرص باســتخدام األميكاســن،
اآلزيتريونــام ،السيفوتاكســيم ،الســيفتازيدمي،
سيبروفلوكساســن،
الكلورامفينيكــول،
جنتاميســن ،إمييبينيــم ،كانامايســن،
نورفلوكساســن ،توبراميســن وترمييثوبــرمي.
أظهــرت نتائــج تفاعــل البلمــرة املتسلســل PCR
أن  20عزلــة ( )٪ 29كانــت حتمــل جــن  armAبحجم
 212زوج قاعــدي .ومت اختيــار منتــج تفاعــل البلمرة
املتسلســل لســتة عــزالت ( )6حتمــل  armAلغــرض
حتليــل التتابــع ومقارنتهــا مــع قاعــدة بيانــات
املركــز الوطنــي ملعلومــات التكنولوجيــا احليويــة
( )NCBIلغــرض احلصــول علــى مصداقيــة النتائــج
ولتأكيــد صحــة وجــود جلــن  armAباملقارنــة،
مــع ســالة مرجعيــة أظهــرت كالتالــيBMBQ38
، BMBQ 67 ، BMBQ 44 ، BMBQ 43 ، BMBQ 42،
 .BMBQ 67مت تســجيلها حتــت الرقــم التسلســلي
( )3LC49094فــي موقــع ( )NCBIحتليــل الشــجرة
التطوريــة لتغايــرات جــن  armAاظهــر أن العــزالت
العراقيــة ل تسلســل ( )BMBQمتماثلــة جــدا.

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش حماية البيئة
من التلوث
شــهدت كليــة علــوم
الهندســة الزراعيــة فــي
جامعــة بغــداد مناقشــة
رســالة املاجســتير املوســومة
( املتطلبــات التدريبيــة
لفالحــي محافظــة بغــداد
فــي مجــال حمايــة البيئــة
الريفيــة مــن التلــوث ) ،
للطالبــة ســاجدة عبــد
محمــد ،مــن قســم االرشــاد
الزراعــي ونقــل التقنيــات .
وهدفــت الرســالة الــى
حتديــد مســتوى املتطلبــات
التدريبيــة لفالحــي محافظــة
بغــداد فــي مجــال حمايــة
البيئــة الريفيــة مــن التلــوث،
فضــا ً عــن حتديــد مســتوى
املتطلبــات التدريبيــة لفالحــي
محافظــة بغــداد فــي كل
محــور مــن محــاور حمايــة

البيئــة والتفــوق علــى املعوقــات التــي تواجهــم.
وناقشــت الباحثــة الطابــع العــام ملســتوى املتطلبــات التدريبيــة
لفالحــي محافظــة بغــداد فــي مجــال حمايــة البيئــة الريفيــة
مــن التلــوث بشــكل عــام وفــي كل محــور مــن محاورهــا مييــل
الــى املتوســط وان املعــوق املتمثــل بقلــة وعــي الفــاح مبخاطــر
واضــرار التلــوث علــى البيئــة الريفيــة كان مــن اهــم املعوقــات
التــي واجهــت الفالحــن .
اوصــت الباحثــة بضــرورة العمــل علــى تلبيــة املتطلبــات
التدريبيــة للفالحــن وبــذل املزيــد مــن اجلهــود مــن قبــل اجلهــات
املســؤولة لتنفيــذ حمــان توعويــة لزيــادة وعــي الفــاح ومعرفــة
مخاطــر واضــرار التلــوث علــى البيئــة وطــرق حمايتهــا

تكريم تدريسي في كلية الطب بوسام اإلبداع الدولي

معهد الهندسة الوراثية يناقش
اطروحة دكتوراه عن تركيب وتوصيف
الجسيمات النانوية الفضية باستخدام
ناقــش معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات
االحيائيــة للدراســات العليــا بجامعــة
بغــداد ،اطروحــة طالــب الدكتــوراه (محســن
محمــد فــرج) واملوســومة( :تركيــب وتوصيــف
اجلســيمات النانويــة الفضيــة باســتخدام
مسـ�تخلص الطماطـ�م( (�Lycopersicon Escu
 )lentumوطريقــة تأثيرهــا فــي الفطــر (Candida
)albicans
وهدفــت الدراســة إلــى تقييــم فعاليــة
اجلســيمات النانويــة الفضيــة املضــادة

للفطريــات والتــي مت تخليقهــا باســتخدام
مســتخلص ثمــار الطماطــم ضــد املبيضــات
والتحقــق مــن قــدرة اجلســيمات النانويــة علــى
.« Beta-2-Microglobulin
ومتثــل هــذه الدراســة التــي تثبيــط تعبيــر جينــات الضــراوة.
نالــت بــراءة اختــراع مــن أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه ميكــن اســتخدام
اجلهــاز املركــزي للتقييــس مســتخلص الطماطــم مــن أجــل تخليــق
والســيطرة النوعيــة التابــع ناجــح جلزيئــات الفضــة النانويــة بطريقــة
لــوزارة التخطيــط ،واملنجــزة ســريعة «خضــراء كيميائيــة» .وأدى التالعــب
مــن قبــل الباحــث مبشــاركة فــي عوامــل التفاعــل  ،علــى وجــه اخلصــوص
باحثــن مــن جامعتــي  ،الرقــم الهيدروجينــي  ،تركيــز املســتخلص
النهريــن والتكنولوجيــة ، ،تركيــز نتــرات الفضــة ودرجــة احلــرارة  ،إلــى
ً
تشــخيصا ً
مبكــرا تكويــن جســيمات نانويــة بأحجــام وأشــكال
لنوعــن مــن انــواع مــرض مختلفــة  ،كمــا كشــفته قياســات اجملهــز
الســرطان ،وهمــا ســرطان
منحــت اللجنــة العليــا للمؤمتــر الدولــي الثالــث
االلكترونــي املاســح.
الغــدة الدرقيــة ،وســرطان
لإلبــداع واإلبتــكار املقــام فــي رحــاب جامعــة
مت توصيــف اجلســيمات النانويــة الفضيــة
البروســتات.
بابــل بالتعــاون مــع ملتقــى اإلبــداع واإلبتــكار،
اخمللقــة بتقنيــات الطيــف الضوئــي لألشــعة
التدريســي فــي فــرع الكيميــاء احلياتيــة بكليــة
فــوق البنفســجية( ، )UVاجملهــر اإللكترونــي
الطــب بجامعــة بغــداد املــدرس املســاعد عمــار
املاســح ( ، )SEMحيــود األشــعة الســينية
عــادل جاســم (،وســام اإلبــداع الدولــي) ،وذلــك
( )XRDو التحليــل الطيفــي باألشــعة حتــت
ملشــاركته بفعاليــات محــور بــراءات االختــراع في
احلمــراء (.)FTIRوأظهــرت أطيــاف األشــعة
املؤمتــر املنعقــد حتت شــعار (باإلبــداع ترتقــي األمم)
فــوق البنفســجية اعلــى قمــة عنــد 340
وقــام الســيد رئيــس جامعــة بابــل ،األســتاذ
نانومتــر .وكشــف اجملهــر اإللكترونــي املاســح
الدكتــور عــادل عبــاس املوســوي ،بتقليــد الباحث
أن اجلســيمات النانويــة الفضيــة املركبــة غيــر
بوســام اإلبــداع الدولــي ،تقديــرا ً جلهــوده اخليــرة
منتظمــة فــي التشــكل وان متوســط حجومها
فــي اثــراء فعاليــات املؤمتــر ،ومشــاركته بالبحــث
املوســوم « التشــخيص املبكــر ملــرض ســرطان
عنــد الرقــم الهيدروجينــي  ، 11ومســتخلص
الغــدة الدرقيــة وســرطان البروســتات باإلعتمــاد
الطماطــم،% 10و تركيــز 2مليمــوالري مــن نترات
علــى طفــرة نقطيــة فــي االكســون االول جلــن
الفضــة ودرجــة حــرارة  100درجــة مئويــة كان
بــن  9.58إلــى  72.69نانومتــر.
كلية االدارة واالقتصاد تناقش تقييم اداء سلسلة التجهيز
اظهــرت النتائــج انــه لــم يكــن هنــاك
الخضراء في بيئة ضبابية
انخفــاض مرتبــط باجلرعــة الســمية فــي وزن
شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد جامعة واخلارجيــة تــودي الــى زيــادة االيــرادات جســم الفئــران عنــد التعــرض جلســمات
بغــداد مناقشــة رســالة ماجســتير فــي فتعمــل علــى حتســن االداء االقتصــادي الفضــة النانويــة عنــد التركيزيــن  25و  %50ملــدة
تخصــص االدارة الصناعيــة للطالبــة للشــركة وزيــادة االداء االقتصــادي ثالثــة أســابيع .كمــا أظهــرت هــذه الدراســة
(هيــام محمــد فــارس ) عــن رســالتها يعمــل علــى حتســن باقــي نشــاطات وجــود ارتبــاط ملحــوظ بــن املبيضــات
املوســومة (تقييــم اداء سلســلة السلســلة وجتهيــز الشــركة مبــواد اولية وحــاالت التهــاب الفــرج واملهبــل عنــد
التجهيــز اخلضــراء فــي بيئــة ضبابيــة للعمــل غايــة فــي االهميــة فيجــب النســاء وااللتهابــات الفمويــة .وأدى التالعــب
–دراســة حالــة) يهــدف البحــث الــى اجــراء دورات تدريبــة للمســؤولني عــن فــي عوامــل التفاعــل ،خصوصــا ،الرقــم
تقييــم اداء سلســة التجهيــز اخلضــراء جتهيــز الشــركة مــن اجــل تقليل نســبة الهيدروجينــي ،تركيــز مســتخلص الطماطــم
فــي الشــركات املبحوثــة مــن اجــل االخطــاء فــي احلصــول علــى مــادة اوليــة  ،تركيــز جزيئــات الفضــة النانويــة ودرجــة
التحســن املســتمر لهــا وتقــومي االداء وتقليــل هــدر الوقــت واالمــوال وزيــادة احلــرارة إلــى تكويــن جســيمات نانويــة بأحجــام
واالرتقــاء بــه .الهــدف الرئيســي للبحــث االهتمــام والتواصــل مــع املســؤولني عــن وأشــكال مختلفــة .كمــا خفضــت جزيئــات
فــي ضــوء املشــكلة هــو قيــاس اثــر اكمــال هــذا العمــل املشــترك والعمــل الفضــة النانويــة مــن تعبيــر اجلينــات  Sap1و
املمارســات اخلضــراء علــى االداء العــام علــى دورات تدريبــة للمســؤولني عــن
 LIP1و  ،Kex2فــي حــن لــم يكــن لهــا تأثيــر فــي
للشــركات ومــدى تنفيــذ االســلوب النقــل واالعــادة بكيفيــة احملافظــة
التعبيــر اجلينــي للجــن  ،CDR1والــذي يبــدو انه
علــى املنتــج ســليم و يجــب االهتمــام
االخضــر فــي السلســلة
و قــدم الباحثــة عــدد مــن التوصيــات فــي نوعيــة املــادة الداخلــة فــي عمليــة يتطلــب تراكيــز أعلــى مــن جزيئــات الفضــة
اهمهــا زيــادة االهتمــام بــاالداء البيئــي التصنيــع واالدوات املســتخدمة واجــراء النانويــة لتثبيــط تعبيــره اجلينــي .كمــا لــم
واالقتصــادي للشــركة واجــراء دورات دورات تدريبــة للعمــال املســؤولني عــن تظهــر ســمية للفئــران اخملتبــرة ،ولكــن ســمية
جزيئــات الفضــة النانويــة فــي اجلســم احلــي ال
تدريبــة فــي كيفيــه احملافــظ علــى عمليــات التصنيــع.
تــزال تتطلــب املزيــد مــن البحــث والتحقيــق.
البيئــة و احلفــاظ علــى البيئــة الداخلية
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كلية التربية ابن رشد تناقش الملكية الزراعية في محافظة بغداد

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم
االنســانية فــي جامعــة بغــداد مناقشــة رســالة
املاجســتير املوســومة ( امللكيــة الزراعيــة فــي
محافظــة بغــداد للمــدة ( )1979 -1970للطالبــة
عبيــر معــن خميــس مــن قســم التاريــخ
تخصــص (تاريــخ حديــث)
هدفــت الدراســة معرفــة قوانــن امللكيــة
الزراعيــة فــي محافظــة بغــداد للمــدة -1970
. 1979
تناولــت الباحثــة التقســيمات االداريــة للمناطق
الزراعيــة وتوزيــع الســكان فــي محافظــة بغــداد
حتــى عــام  1979فضــا عــن تنظيــم امللكيــة
الزراعيــة فــي احملافظــة للمــدة () 1974 -1970

منهــا القوانــن االصــاح الزراعــي واثرهــا علــى
امللكيــة الزراعيــة ومشــكالت االراضــي الزراعيــة
كمــا وتناولــت تنظيــم امللكيــة الزراعيــة فــي
محافظــة بغــداد للمــدة ( ) 1979 -1976وشــملت
ايضــا قوانــن االصــاح الزراعــي وتأثيرهــا فــي
تلــك الفتــرة وعــرض مشــكالت امللكيــة الزراعية
ومعوقاتهــا فــي احملافظــة
وتوصلــت الباحثــة الــى اهــم التوصيــات
هــي ضــرورة تنظيــم امللكيــات الزراعيــة فــي
محافظــة بغــداد ووضــع القوانــن اجلديــدة فضال
عــن التغييــر بالقوانــن التــي صــدرت فــي تلــك
املرحلــة مــع مراعــاة اوضــاع الفالحــن .

كلية العلوم بجامعة بغداد تصدر عددا جديدا من المجلة العراقية للعلوم
صــدرت عــن كليــة العلــوم
فــي جامعــة بغــداد حديثــا ً
العــدد ( )7الســابع مــن اجمللــة
العراقيــة للعلــوم اجمللــد
( )61لعــام ( )2020وذلــك بعــد
اعتمادهــا لنظــام اســتالم
البحــوث وتقوميهــا بشــكل
الكترونــي كامــل ،واحلاصلــة
مؤخــرا علــى ســايت ســكور
مــن ســكوباس بنســبة 0,1
وحتمــل تصنيــف معــرف الكائن
الرقمــي ()DOI:10.24996/ijs
واملؤرشــفة لــدى العديــد مــن
املســتوعبات واالدلــة البحثيــة
املعروفــة عربيــا وعامليــا.
https://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/
index.cfm?trackingID=D-

10C67BBE2A1CDC0واحتــوى
العــدد علــى ( )32بحثــاً،
منهــا بحــث واحــد فــي علــوم
الكيميــاء ،ســبعة بحــوث
فــي علــوم احليــاة ،بحثــان فــي
علــوم التقنيــات االحيائيــة،
خمســة بحــوث فــي علــوم
الفيزياء،ثالثــة بحــوث فــي
علــوم االرض ،ســتة بحــوث
فــي علــوم الرياضيات،فضــا
عــن ســتة بحــوث فــي علــوم
احلاســبات وبحثــن فــي علــوم
االستشــعار وقــد مت نشــر
العــدد الكترونيــا ً على:موقــع
اجمللــة العراقيــة للعلــوم:
http://scbaghdad.edu.iq/eijs/
index.php/eijs/issue/view/38
يذكــر ان اجمللــة العراقيــة

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش المظاهر الوراثية لألبل

كلية الهندسة تناقش «استخدام المواد المحلية لتحسين خصائص طين الحفر المختلفة»

شــهدت كليــة الهندســة قســم هندســة
النفــط مناقشــة رســاله املاجســتير
للطالبــة نــور صبيــح امــوري املوســومه
اســتخدام املــواد احملليــة لتحســن
خصائــص طــن احلفــر اخملتلفــة»
يهــدف البحــث الــى دراســة موضــوع
اســتخدام املــواد احملليــة كاضافــات
لتحســن اخلــواص الريولوجيــة وخــواص
الترشــيح لســوائل احلفرشــملت
املــواد احملليــة املســتخدمة فــي هــذه
الدراســة مســاحيق مــن قشــور
الرمــان وبــذور العنــب وســيقان

احلنطــة املعــروف محليــا باســم التــن.
توصلــت الدراســة لعــدت نتائــج منهــا
فــي  KCl-polymer mudمــع اضافــة وزن
( 0.5غــم ) مــن مســاحيق بــذور العنــب
كانــت النتيجــة نقصــان فــي اخلــواص
الريولوجيــة حيــث انخفضــت اللزوجــة
البالســتيكية ونقطــة املطاوعــة واللزوجة
الظاهريــة بنســبة %50,%75, %85.71
علــى التوالــي والــذي يشــير الــى ان بــذرة
العنــب هــي مــادة مخففــة وهــو املطلــوب
لتقليــل قــوة الســحب املطلوبــة لتحريــر
االنابيــب املســتعصية ومســاحيق قشــرة

الرمــان مــع وزن(  0.5و )1
غــم فــي طــن ذو االســاس
املائــي غيــر املثقــل ووزن(
 3غــم) فــي الطــن FCLS
اظهــر نقصــان فــي كل
اخلــواص الريولوجيــة
وعليــة تقليــل امكانيــة
االســتعصاء
حــدوث
التفاضلــي ومســاحيق
بــذور العنــب اعطــت اقــل
حجــم للترشــيح مــع
وزن(  0.5غــم) فــي طــن
 FCLSوالنقصــان كان
مســاوي الــى  %44.4افضــل
ســمك لكعكــة الطــن
(اقــل واحــد) مت احلصــول
عليــة مــن اضافــات
تراكيــز مختلفــة مــن
مســاحيق قشــور الرمــان
فــي طــن ذو االســاس
املائــي غيــر املثقــل بــاوزان
( )0.5,1,3,5غــم وايضــا
بــاوزان ( )3,5غــم مــن التــن
فــي طــن KCl-polymer

دراسة الديناميكية المعقدة لنماذج بيئية ووبائية باطروحة دكتوراه في كلية العلوم

نوقشــت فــي قســم
الرياضيــات بكليــة العلــوم
جامعــة بغــداد اطروحــة
الدكتــوراه املوســومة «دراســة
الديناميكيــة املعقــدة فــي
النمــاذج البيئيــة والوبائيــة»
للطالبــة هبــــة عبـــداهلل
ابراهيـــم.
وهدفــت االطروحــة الــى
دراســة الســلوك الديناميكــي
والســيما الديناميكيــات

للعلــوم هــي مجلــة فصليــة
علميــة محكمــة تصدرهــا
كليــة العلــوم فــي جامعــة
بغــداد ،تهــدف الــى نشــر
البحــوث العلميــة الرصينة في
مجــاالت العلــوم التطبيقيــة
والصرفــة ،والتخصصــات التــي
تتضمنهــا هــذه اجمللــة تشــمل
الفــروع العلميــة فــي علــوم
الفيزيــاء التطبيقيــة والصرفــة،
علــوم الرياضيــات ،علــوم
احلاســبات مبعظــم فروعهــا،
علــوم الكيميــاء مبعظــم
تخصصاتهــا ،علــوم احليــاة
والتقنيــات االحيائيــة وابحــاث
املناطــق احلــارة ،علــوم االرض،
علــوم الفيزيــاء والتحســس عن
بعــد وعلــوم الفلــك والفضــاء .

املعقــدة لنظامــن بيئيــن ونظــام بيئي-وبائــي ،معديــا ينتقــل بــن افــراد
إذ اقتــرح حتليــل ثالثــة أنــواع مــن النمــاذج الفريســة باالتصــال املباشــر
البيولوجية رياضياً .تـــعامل االمنــوذج االول املقترح وهــو غيــر قابــل للشــفاء.
الدراســة
مــع منــوذج بيئــي يتضمــن شــبكة غذائيــة ثالثيــة وتضمنــت
االجنــاس ينقســم فيهــا املفتــرس االعلــى الــى اســتخدام احملــاكاة العدديــة
مجتمعــن وفــق املراحــل العمريــة (ناضــج وغيــر لدراســة الديناميكيــات
ناضــج) وميثــل االمنــوذج املقتــرح الثانــي امنوذج ـا ً الشــاملة وجلميــع النمــاذج.
بيئيـا ً يصــف تأثيــر اخلــوف علــى سلســلة غذائية املقترحــة ،اذ عملــت علــى
ثالثــة االجنــاس مــع اســتجابة وظيفيــة مــن نــوع حــل النمــاذج اعــاه عدديــا ً
بدنكــن – دياجنلــس .فيمــا ميثــل االمنــوذج املقتــرح باســتخدام طريقــة رانــك-
الثالــث منوذجـا ً بيئي-وبائــي يتكــون مــن الفريســة كوتــا ذات الرتبــة السادســة
واملفتــرس مــع وجــود احلصــاد مــن نــوع ميكائيــل مــع طريقــة التوقــع -
ومبســاعدة
 مينتنــس فــي مجتمــع املفتــرس وكذلــك مرضــا التصحيــحبرنامــج املاثــاب اإلصــدار ()6
قمنــا برســم احللــول ،ولوحــظ
أن النمــاذج الرياضيــة
البيئيــة والبيئية-الوبائيــة
املقترحــة حساســة للغايــة
عنــد تغييــر قيــم املعلمــات
اخلاصــة بهــا .عــاوة علــى
ذلــك ،حصــل علــى أنــواع
مختلفــة مــن اجلــواذب مبــا
فــي ذلــك الفوضىــى.

شــهدت كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة فــي
جامعــة بغــداد مناقشــة اطروحــة الدكتــوراه
املوســومة (Relation ship of polymorphism
and Gene Expression of lnsulin lnsulin like
Growth Factor lGFIR and IGF2 Genes with
 ، ) Performance Of Fallow Deer in lraqللطالــب
محمــد حســن دخيــل ،مــن قســم االنتــاج

احليوانــي .
وهدفــت االطروحــة الــى ان اســتخراج نســب
املظاهــر الوراثيــة والتكــرارات االليليــة تؤثــر
علــى بعــض الصفــات االقتصاديــة فــي هــذ ِه
احليوانــات بعــد التعديــل الســيما فــي اوزان
اجلســم وابعــاد ُه ومســتوى  DNAمــن خــال
انحــدار الصفــات واســتخراج معادلــة توقــع
بســيطة ومتعــددة الغــراض االنتخــاب .
وناقــش الباحــث عالقــة املظاهــر الوراثيــة
والتعبيــر اجلينــي جلينــي  IGF – lRو  IGF-2بــأداء
االبــل ،اذ مت التوصــل الــى بعــض العالقــات
االحصائيــة املهمــة للتراكيــب الوراثيــة للجينني
مــن عــدد الصفــات االقتصاديــة كمــا كان هنــاك
نتائــج ميكــن اعتمادهــا فــي اســتراتيجيات
التحســن الوراثــي مــن خــال معــادالت التوقــع
اعتمــادا ً علــى التعبيــر اجلينــي .

العدد ( )83اب 2020

قسم هندسة النفط بجامعة بغداد ينجح في الحصول على منحة
كاملة لقاعدة بيانات مكتبة  Onepetroاالمريكية

بجهــود حثيثــة ومفاوضــات
طويلــة مــن قبــل املــدرس
الدكتورعمــر فالــح حســن
املشــرف علــى جابتــر
جمعيــة مهندســي النفــط
العامليــة جامعــة بغــداد
قســم هندســة النفــط
حيــث متكــن القســم مــن
احلصــول علــى منحــة كاملة
لقاعــدة بيانــات مكتبــة
 Onepetroاالمريكيــة بعــد
مفاوضــات طويلــة اجراءهــا
قســم هندســة النفــط
وجابتــر جمعيــة مهندســي

النفــط العامليــة  /فــرع جامعــة بغــداد مــع االدارة
الرئيســية ملكتبــة  Onepetroفــي الواليــات املتحدة
االمريكيــة والول مــرة فــي تاريــخ قســم هندســة
النفــط والكليــة اســتطاع القســم احلصــول
علــى املنحــة املكتبيــة االميركيــة  Onepetroمــن
جمعيــة مهندســي النفــط العامليــة التــي تضــم
مــا يقــارب 33مجلــة مختصــة بشــؤون النفــط
والطاقــة واختصاصــات اخــرى باشــتراك ســنوي
مجانــي قابــل للتجديــد دعمــا للحركــة العلميــة
البحثيــة فــي هــذه االختصاصات.وللقســم اصــرارا
كبيــرا خــال املفاوضــات علــى ان تشــمل املنحــة

ناقــش قســم الدراســات المحاســبية بالمعهــد العالــي للدراســات
المحاســبية والماليــة للدراســات العليــا فــي جامعــة بغــداد
أطروحــة الدكتــوراه الموســومة (دور مراقــب الحســابات فــي
فحــص وتقويــم تقريــر األدارة الســنوي للوحــدات االقتصاديــة
فــي ظــل تطبيــق معاييــر مبــادرة التقاريــر العالميــة (– )GRI
بحــث تطبيقــي فــي الشــركة العامــة لألســمنت العراقيــة) للطالب
أســامة طــارق عبــاس.
هدفــت الدراســة الــى تقديــم تقريــر اإلدارة بصيغــة جديــدة
مقترحــة وفــق معاييــر( )GRIتتالئــم مــع عــرض المعلومــات
والنوجهــات العالميــة ,وتعزيــز
وفــق مفهــوم االســتدامة
ً
الثقــة فــي التقاريــر ُالمقدمــة ،عــاوة علــى وضــع اســتمارة

تدريسي من معهد الهندسة الوراثية يشارك بورشة عمل الكترونية أقامتها
جامعة كراتشي الباكستانية
شــارك التدريســي مــن معهــد الهندســة
الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا
بجامعــة بغــداد اســتاذ مســاعد دكتــور قيــس
قاســم غيمــة فــي ورشــة عمــل الكترونيــة حتــت
عنــوان ()Manuscript writing for researchers

أقامهــا معهــد «خــان» التابــع الــى جامعــة
كاراتشــي فــي باكســتان .ومتحــورت الورشــة
حــول كتابــة البحــوث العلميــة ،حيــث القــى
محاضــرة الورشــة الدكتــور محمــد احمــد
بوالنــد خــان االســتاذ فــي جامعــة كاراتشــي.
وتطرقــت الورشــة الــى اهميــة
وأســلوب كتابــة اخملطوطــة اخلاصــة
بالبحــث وتهيئتهــا بالشــكل الــذي
يتــاءم مــع اجملــات العلميــة العامليــة
وحتديــد اخلطــوات التــي يلتــزم بهــا
الباحــث لزيــادة النجــاح فــي عمليــة
النشــر وتعزيــز فهــم القضايــا

االخالقيــة املتعلقــة بعمليــة النشــر
وكيفيــة مراجعــة وتقييــم الكتابــة
املهيــأة للنشــر فــي اجملــات العامليــة.
كمــا تناولــت الورشــة اهــم املعوقــات
التــي يواجههــا الباحــث عنــد كتابــة
البحــث وســبل معاجلتهــا .

كلية التربية ابن رشد تناقش موقف الرأي العام العراقي من
التدخل المصري في اليمن

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد
للعلــوم االنســانية فــي جامعــة
بغــداد مناقشــة رســالة املاجســتير
املوســومة (موقــف الــرأي العــام
العراقــي مــن التدخــل املصــري
فــي اليمــن  )1970 – 1962للطالبــة
شــهد محمــد نــزار مــن قســم
التاريــخ تخصــص (تاريــخ حديــث)
وعلــى قاعــة االســتاذ الدكتــور جــواد
علــي
وهدفــت الدراســة بيــان موقــف
الــرأي العــام العراقــي مــن قضايــا
العربيــة ومنهــا القضيــة اليمنيــة ،

والتدخــل املصــري فــي اليمــن الــذي
ســاند النظــام اجلمهــوري .
وتناولــت الباحثــة العــراق ومصــر
ومســار التطــورات السياســية فــي
اليمــن  1962 -1948و موقــف الــرأي
العــام العراقــي مــن التدخــل املصري
فــي اليمــن  ، 1965 – 1962فضــا عن
موقــف الــرأي العــام العراقــي وتطــور
العمليــات العســكرية للجيــش
املصــري فــي اليمــن ، 1967 – 1965
الــى جانــب موقــف الــرأي العــام
العراقــي وتداعيــات قــرار االنســحاب
املصــري مــن . 1970 – 1967

كل اقســام كليــة الهندســة وليــس قســم هندســة النفــط
فقــط ومــن ثم جنــح فــي ان تكــون املنحة لرئاســة اجلامعــة و 21
كليــة ومركــز بحثــي ضمــن جامعــة بغــداد لــكل التدريســيني
وطلبــة الدراســات العليــا واالوليــة .امــا عــن طريقــة االنتســاب
للمكتبــة فســيتم الحقــا عمــل ورشــة بهــذا اخلصــوص.

كلية التربية البدنية للبنات تناقش التخطيط االستراتيجي
كدالة للتنبؤ بجودة األداء اإلداري لالتحاد العراقي بكرة اليد

المعهد العالي للدراسات المحاسبية يناقش دور مراقب الحسابات في فحص وتقويم
تقرير األدارة السنوي

فحــص وتدقيــق ُمقترحــة لتقريــر اإلدارة المعــد علــى وفــق
معاييــر( )GRIوبمــا يتــاءم مــع خصوصيــة البيئــة الرقابيــة
العراقية.وتوصلــت الدراســة الــى أن ديــوان الرقابــة الماليــة
االتحــادي يجــب أن يراعــي المتغيــرات العالميــة فــي مجــال
المهنــة ومنهــا مــا يتعلــق بتحديــث وتطويــر محتويــات إنمــوذج
ً
تقريــر االدارة الســنوي المرفــق مــع المتطلبــات ,فضــا عــن
ضــرورة قيــام مراقبــي الحســابات بإيــاء االهميــة الكافيــة لتقرير
االدارة الســنوي عنــد فحــص وتدقيــق البيانــات الماليــة لمــا لــه
مــن أهميــة فــي توفيــر المعلومــات الالزمــة عــن االداء التشــغيلي.
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وتوصلــت الباحثــة الــى جملــة
مــن النتائــج ابرزهــا  :أثبــت الــرأي
العــام العراقــي عبــر كافــة القنــوات
اجلماهيريــة ,ومنهــا النقابــات
واملنظمــات واألحــزاب والصحــف
واملثقفــن ,عــن أصالــة موقفــه مــن
كلَّ قضايــا األمــة العربيــة ومنهــا
القضيــة اليمنيــة ,وموقفــه الثابــت
وتقــدمي املســاعدات ,فضــا ً عــن

الدعــم املعنــوي واألدبــي عــن طريــق
مــا فاضــت بــه الصحافــة العراقيــة
ودور النشــر مــن مقــاالت وأخبــار
وأشــعار تغنــت بالقضيــة اليمنيــة.
وفــي األحــوال كافــة عَ بــر الشــعب
اليمنــي عــن إرادتــه الصلبــة
وســعيه احلثيــث للحريــة واالنطــاق
نحــو احليــاة اجلديــدة اخلاليــة مــن
قيــود االســتبداد .

كلية االعالم تنظم ورشة إلكترونية عن العالقات العامة الحكومية
بالتعاون مع الجامعة المستنصرية
شــهدت كليــة التربيــة البدنيــة
وعلــوم الرياضــة للبنــات فــي
جامعــة بغــداد مناقشــة أطروحــة
الدكتــوراه املوســومة (التخطيــط
االســتراتيجي كدالــة للتنبــؤ
بجــودة األداء اإلداري لالحتــاد العراقــي
املركــزي بكــرة اليــد مــن وجهــة نظــر
القائمــن علــى اللعبــة) للطالبــة
ســهير متعــب منــاف.
وهدفــت االطروحــة الــى التعــرف
علــى املعادلــة التنبؤيــة جلــودة
األداء لالحتــاد املركــزي بكــرة اليــد
مــن وجهــه نظــر أعضــاء هيئاتــه
اإلداريــة وفروعــه وحــكام الدرجــة
األولــى واملمتــازة ،ألجــل بنــاء
طريقــة جديــدة تعمــل علــى تطويــر
عملهــم علــى مســتوى عالــي مــن
التخطيــط واجلــودة وبينــت الباحثــة
مفهــوم التخطيــط االســتراتيجي
بأنــه حتضيــر ذهنــي للنشــاط مــن

اجــل العمــل علــى بنــاء خارطــة
ذهنية،مؤكــدة علــى أن جــودة
األداء مرتبطــة بالتغييــر والتجديــد
املتطــور الــذي يجعــل عمليــة االجناز
لألهــداف أكثــر فاعليــة
وأوصــت الباحثــة بضــرورة أعــادة
صياغــة هيكليــة التخطيــط
االســتراتيجي وجــودة األداء اإلداري
لالحتــادات بالشــكل التــي يخدمهــم
،إضافــة الــى ضــرورة تبــادل
األفــكار واملعلومــات باســتمرار
لغــرض تطويــر عملهــم بصــورة
أفضل،كذلــك إتاحــة الفرصــة
للجميــع بإبــداء أرائهــم بحريــة
مــن خــال أشــراكهم فــي دورات
وورش تطويرية،فضــا عــن تأكيدهــا
علــى ضــرورة اعتمــاد املقاييــس
املســتخدمة فــي هــذه الدراســة
علــى احتــادات أخــرى ولكافــة
األلعــاب علــى مســتوى العــراق.

كلية االداب تنظم محاضرة عن جائحة
كورونا وتناقضات الحضارة الحديثة

نظــم قســم علــم االجتمــاع فــي كليــة
آالداب بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة
الكترونيــة بعنــوان ( جائحــة كورونــا وتناقضــات
احلضــارة احلديثــة ) لٔالســتاذ املســاعد الدكتــور
عبداحلميــد العبيــدي مــن جامعــة قرطــاج.
وهدفــت احملاضــرة إلــى دراســة إمكانيــة وحتليــل
أزمــة كورونــا وتأثيرهــا علــى اإلعــام واالقتصــاد
والسياســة والثقافــة والبنيــات االجتماعيــة
والتعليــم عــن بعــد والصحــة  ،فــي الوقــت
الــذي لــم تنتــه فيــه اجلائحــة بعــد ،وهــل
يجــوز علميــا ً التفكيــر سوســيولوجيا ً فــي
طبيعــة هــذا احلــدث واعتبــاره مجــرد ظاهــرة
مثــل الظواهــر األخــرى التــي ينبغــي دراســتها
وتفكيــك واقعهــا وتأثيرهــا علــى طبيعــة احليــاة
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة .
وتضمنــت احملاضــرة ان فــي هــذا اجملــال فــإن طابع
الشــمولية والعموميــة للحيــاة اليوميــة  ،يأتــي
بوســاطة املقاربــة بــن الســؤال الفلســفي
والتأمــل الفكــري فــي ارتبــاط مــع اخلطــاب
اليومــي  ،مــن أجــل تشــخيص عصــر كورونــا بــل
واستشــراف املســتقبل فــي احلضــارة احلديثــة .

طالبتان من كلية الهندسة الخوارزمي
تشاركان افتراضيا في المؤتمر العلمي الذي
اقامته جامعة العين
شــاركت الطالبتــان من قســم
هندســة امليكاترونكــس فــي
كليــة الهندســة اخلوارزمــي
بجامعــة بغــداد زبيــدة بــال
كاظــم و زينــب ســعد شــرقي
بالبحـ�ث املوسـ�وم  ( �Face Rec
ognition and Emotion Recognition from Facial Expression Using Deep Learning

نظمــت كليــة االعــام فــي جامعــة بغداد
وبالتعــاون مــع اجلامعــة املســتنصرية
ورشــة عمــل إلكترونيــة ،عــن العالقــات
العامــة احلكوميــة ،ومبشــاركة عــدد
مــن التدريســيني واخملتصــن مــن وزارات
وجامعــات عراقيــة مختلفــة.
وهدفــت الورشــة إلــى تســليط الضــوء
علــى مفهــوم العالقــات العامــة وتاريــخ
نشــوئها وتطورهــا فــي دول العالــم
بعدهــا علــم وفــن مترســخ
اخملتلفــة ّ
اجلــذور واألهــداف واملمارســات ،وكيفيــة
اإلفــادة مــن العالقــات العامــة مــن
احلكومــات واملنظمــات واألفــراد ،وأهميتها
فــي إيجــاد حلــول مدروســة للمشــكالت
التــي قــد تواجــه املؤسســات ،وتعزيــز
اإلتصــال مــع اجلمهــور الداخلــي
واخلارجــي ،وتوضيــح الفــرق بــن العالقــات
العامــة فــي الــدول املتقدمــة والناميــة.
وتناولــت الورشــة األهــداف الرئيســة
التــي تســعى العالقــات العامــة إلــى
حتقيقهــا ،وكيفيــة وضــع برنامــج

وخطــة عمــل خــال مــدة زمنيــة محــددة،
وخطــوات تنفيــذ هــذه اخلطــة مبــا يضمــن
رســم صــورة واضحــة لــدى اجلمهــور
عــن سياســات املؤسســة ،والفــرق بــن
العالقــات العامــة واإلتصــال احلكومــي
 ،فضــا عــن أهميــة العالقــات العامــة
احلكوميــة فــي العصــر احلديــث ،واألطــر
واملرتكــزات األساســية لطبيعــة العمــل
فيهــا ،واملواصفــات املطلوبــة للموظفــن
العاملــن فــي هــذا اجملــال ،ونشــاط
العالقــات العامــة فــي أوقــات الطــوارئ أو
األزمــات ،وكيفيــة اإلعتمــاد علــى وســائل
اإلعــام واإلتصــال اخملتلفــة فــي إيصــال
الرســائل إلــى اجلمهــور ،واملعوقــات التــي
تواجــه عمــل العالقــات العامــة.
وأوصــت الورشــة بضــرورة تفعيــل
دور أقســام العالقــات العامــة فــي
املؤسســات والدوائــر احلكوميــة،
واإلســتمرار بتدريــب العاملــن فيهــا
علــى األســاليب والوســائل واملســتجدات
العلميــة احلديثــة املرتبطــة بهــذا اجملــال.

 ) Neural Networkفــي املؤمتــر
العلمــي الثانــي للعلــوم
والهندســة الــذي اقامتــه
جامعــة العــن فــي محافظــة
ذي قــار الكتروني ـا ً عــن طريــق
برنامــج . Zoom
وتنــاول موضــوع البحــث
متييــز الوجــوه واملشــاعر
مــن خــال االعتمــاد علــى

تقنيــات التعلــم اآللــي والتعلــم العميــق (، )deep learning
واشــاد االســاتذة املشــاركني والقائمــن باملؤمتــر بفكــرة البحــث
والتقينيــات احلديثــة املســتخدمة فــي البحــث علمــا ً انــه مت
اختبــار الطــرق علــى وجــوه مــن قواعــد بيانــات عامليــة وكذلــك
علــى اشــخاص محليــن .

األخيرة

العدد ( )83اب 2020

كلية التربية البدنية تناقش مهارة االتصال لدى القائد الكشفي وعالقته
باالتجاه النفسي

شــهدت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامعــة بغــداد مناقشــة
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة (مهــارة االتصــال لــدى القائــد الكشــفي
وعالقتــه باالجتــاه النفســي لفــرق الكشــاف املتقــدم املركزيــة ملديريــات تربيــة
محافظــة بغــداد) قدمهــا الباحــث حيــدر عبــد احلســن جاســم العابــد
البهادلــي.
وهدفــت االطروحــة إلــى دراســة العامل النفســي لــدى الفريق الكشــفي ومدى
تأثيــره فــي اجنــاح مهمتــه الكشــفية وذلــك بوجــود قائــد ميكنــه ان يتعامــل

مــع افــراد فريقــه
وفــق عوامــل نفســية
مختلفــة تنســجم
مــع الــرؤى واإلرهاصــات
الفرديــة ،فضــا عــن
االمكانــات املتابينــة
لــدى الفريــق وفقــا
للبيئــات االجتماعيــة
التــي يعيشــونها،
وهــو مــا يــؤدي بالتالــي
الــى تقــدم وجنــاح
فــرق الكشــافة فــي
مختلــف املياديــن.
كمــا شــملت االطروحة
بنــاء مقياســن وايجــاد
بينهمــا،
العالقــة
ومــدى اهميــة القائــد
الكشــفي فــي تواجــده
ضمــن فريقــه ودوره
الداعــم الجنــاح املهــام
الكشــفية.

مركز الدراسات الدولية يناقش امكانية التغيير السياسي في الدول
العربية ذات النظام الوراثي

عقــد قســم الدراســات االقليميــة والدولية
فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية
والدوليــة بجامعــة بغــداد حلقــة نقاشــية
حتــت عنــوان ( امكانيــة التغييــر السياســي
فــي الــدول العربيــة ذات النظــام الوراثــي) .

وتضمنــت احللقــة مناقشــة التغيير فــي
الــدول العربيــة ذات النظــام الوراثــي والتــي
تقســم علــى قســمني امللكيــات فــي كل
مــن اململكــة االردنيــة الهاشــمية واململكة
الغربيــة مــن جهــة ،والنظــم الوراثيــة فــي

اخلليــج العربــي مــن جهــة
اخــرى  ،إذ ان امكانيــة
حصــول تغييــر حقيقــي
فــي هــذه الــدول امــر
مســتبعد نظــرا ً لســيطرة
هــذه النظــم علــى كل
مفاصــل احليــاة و اذا مــا
حصــل تغييــر فســيكون
بــارادة احلاكــم و ليــس
احملكــوم  ،فقــد حــدث و ان
خــرج الشــعب فــي اكثــر
مــن دولــة مطالبـا ً بالتغيير
،و لكــن الــذي حصــل ان
هــذه الــدول اســتخدمت
سياســة االحتــواء و
بالــذات تلــك الغنيــة
منهــا فــي دول اخلليــج
التــي اعتمــدت علــى
تقــدمي مزيــد مــن االمــوال
لشــعوبها فــي مقابــل
ضمــان قبولهــا بهــا .

مشاركة تدريسيات من كلية التربية للبنات بجامعة بغداد في مؤتمر
دولي افتراضي

شــاركت عــدد مــن التدريســيات بكليــة التربيــة
للبنــات وهــم كل مــن االســتاذ املســاعد الدكتــورة
زينــب محمــد صالح و االســتاذ املســاعد الدكتورة
نــوال فاضــل عبــاس و املــدرس ســهام محســن
مويلــح فــي املؤمتراالفتــراض الدولــي التاســع
املوســوم (تداعيــات كوفيــد  )19الــذي اقامــه مركــز
لنــدن للبحــوث واالستشــارات وعبــر املنصــة
االلكترونيــة  ZOOMببحثهــم املوســوم (اخلــوف
االجتماعــي وجائحــة كورونا)ســعى البحــث الــى
تنــاول ظاهــرة اخلــوف االجتماعــي واثرهــا البالــغ
فــي قلــب املوازيــن فــي كل اجملتمعــات أبــان
انتشــار كوفيــد  19وتطــرق الــى مبحثــن املبحــث
االول عــرض اجنــدة االديــان وجائحــة كورونــا
كعالقــة الطقــوص الدينيــة بجائحــة كورونــا

وكيــف اثــرت انتشــار اجلائحــة
اضــف الــى كثيــر مــن العــادات
والتقاليــد الدينيــة التــي
لغيــت جــراء اخلــوف مــن هــذا
الوبــاء ..ثــم تطــرق البحــث الــى
تأثيــرات جائحــة كورونــا فــي
خلــق االضطرابــات النفســية
عندمــا يواجــه االنســان اي
خطــر خاصــة اذا كان اخلطــر
وبــاء عاملــي ثــم ذهــب البحــث
الــى بيــان ماهيــة االزمــة التــي

خلفتهــا كورونــا ومــا هــي انواعهــا واســبابها.اما
املبحــث الثانــي فتنــاول اجلائحــة فــي اجملتمعــات
املأزومــة وســبل معاجلتهــا وبيــان أهــم املناهــج
لتشــخيص االزمــات وكيفيــة دراســتها ومراحــل
منــو االزمــة وأهم املعوقــات التي تعرقــل ادارة االزمة.

كلية العلوم للبنات تناقش تقييم مستويات -8ايزوبروستان للكشف عن متالزمة
المبيض المتعدد الكيسات

ناقشــت كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة
بغــداد رســالة املاجســتير املوســومة
( تقييــم مســتوى ازوبروســتانيز مــع
كرانــزمي -ب عنــد النســاء العراقيــات
املصابــات مبتالزمــة املبيــض املتعــدد
الكيســات) للطالبة هبــة ياســن خضيــر
.
وهدفــت الرســالة الــى حتديــد مســتويات
كرانــزمي-ب
مــع
-8ايزوبروســتان

لــدى مرضــى متالزمــة املبيــض املتعــدد
الكيســات والتحقــق فيمــا إذا كانــت
مرتبطــة ببعــض عوامــل خطــر االصابــة
ألمــراض القلــب الوعائيــة.
كمــا تضمنــت الدراســة  90امــرأة
عراقيــة ومت تقســيمهم الــى مجموعتــن:
اجملموعــة االولــى ( )50أمــرأة مصابــة
مبتالزمــة املبيــض متعــدد الكيســات غيــر
متعاطيــات للعــاج واجملموعــة الثانيــة

( )40امــرأة مــن االصحــاء
كمجموعــة ســيطرة.
واظهــرت نتائــج البحــث
زيــادة معنويــة فــي
مســتوى وكرانــزمي-ب لــدى
املرضــى الذيــن يعانــون
مــن املبيــض املتعــدد
الكيســات  ،فــي حــن
لــم يكــن هنــاك اي فــرق
معنــوي فــي مســتوى
-8ايزوبروســتان لــدى هــؤالء
النســاء مقارنــة مــع
مجموعــة الســيطرة .
كمــا أوصــت الدراســة
مســتوى
بتقييــم
األيزوبروســتان فــي عينــات
البــول للتحقــق مــن صحة
هــذه النتائــج و إجــراء
دراســات واســعة النطــاق
لتشــمل مراكــز متعــددة
مــن اجــل احلصــول علــى
حتليــل إحصائــي أفضــل
وبالتالــي علــى بيانــات
أكثــر موثوقيــة .

كلية الهندسة تناقش تسجيل صور الموجات فوق الصوتية ً
بناء على ميزة
قوية معدلة ُوم ّ
سرعة»
شــهدت كليــة الهندســة مناقشــة
رســالة املاجســتير للطالبــة (حــوراء
لطيــف جــوي ) فــي قســم هندســة
احلاســبات عــن بحثهــا املوســوم:
«تســجيل صــور املوجــات فــوق الصوتيــة
بنــا ًء علــى ميــزة قويــة معدلة و ُمســرّعة»

تهــدف الرســالة الــى دراســة العمــل
ملواكبــة التطــور احلاصــل فــي مجــال
معاجلــة الصــور الطبيــة حيــث يلعــب
تســجيل او دمــج الصــور دورا مهمــا فــي
معاجلــة الصــور الطبيــة
لذلــك عملــت هــذه الرســالة علــى

اختيار تدريسي من كليه الطب في عضوية تحرير مجلة عالمية
متخصصة بعلوم التشريح
و ناشــط فــي املؤسســة الرصينــة
املذكــورة اعــاة منــذ العــام .٢٠١٦
ويشــار الــى أنــه قــد اكمــل شــهادة
فــي تخصــص Medical Anatomy
 and Physiologyفــي العــام -٢٠١٤
 ،٢٠١٥5ومــن جامعــة فلوريــدا (�Uni
 )versity of Floridaفــي الواليــات
املتحــدة االمركييــه فــي العــام ،٢٠١٥
و حاصــل علــى شــهاده اخــرى فــي
اختـ�ارت مجلـ�ة  ( �MedPulse In
ternational Journal of Anatomy
) املتخصصــة بعلــوم التشــريح،
والصــادرة فــي دولــة الهنــد،
التدريســي فــي فــرع التشــريح
بكليــة الطــب جامعــة بغدادالباحــث
الدكتــور أحمــد محمــد لطفــي
اإلمـ�ام ،عضـ�وا ً بصفـ�ة( (�Section Ed
.) itorويذكــر ان الباحــث مت توجيــه
الدعــوة لــه فــي شــهر ينايــر املاضــي
لتقييــم بحــوث رفعــت للجمعيــة
االمريكيـ�ه لعلمـ�اء التشـ�ريح( (�Amer
ican Association of Clinical Anat )omistsلــذوي االهتمامــات الطبيــة
الســريرية .وقــد جــاءت الدعــوة علــى
خلفيــه ان الباحــث االمــام عضــو

اقتــراح النشــاء صــورة
ضمــن مجــال الرؤيــة
املوســعة ( )EFoVمــن
خــال اســتخدام صــور
املوجــات فــوق الصوتيــة
(الســونار) وباالعتمــاد
علــى خوارزميــة ال
( .)SURFحيــث مت تطبيــق
هــذا االجــراء املقتــرح مــع
ثــاث عينــات مــن صــور
الغــدة الدرقيــة و تتضمــن
كل عينــة علــى مقطعــن
لصــور الســونار وقــد مت
احلصــول علــى نتائــج
بكفــاءة عاليــة.
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علــم التشــريح املقــارن (  ،) Comparative Anatomy of Vertebratesمــن جامعــة
 Athabascaفــي كنــدا خــال العــام  .2016وفــي ذات الســياق قــام اإلمــام فــي
شــهر مايــو مــن العــام احلالــي باملشــاركة فــي برنامــج تدريبــي مكثــف وحصــل
عـ�ل شـ�هادة مـ�ن النـ�وع املتقـ�دم فـ�ي تخصـ�ص اللغويـ�ات العصبيـ�ة( (�Neuro
 )linguisticsذو الصلــة الوثيقــه بعلــم فســلجة وتشــريح اجلهــاز العصبــي
وتطبيقاتهــا فــي علــم جراحــة االعصــاب ،ومت منــح الشــهادة مــن اجلامعــة
الروســية الغنيــة عــن التعريــف . Saint Petersburg State University
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