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جــرى صبــاح هــذا اليــوم التاســع مــن اب 2020 مراســم 
تســليم واســتالم رئاســة جامعــة بغــداد، اذ تســلم االســتاذ 
ــة  ــا للجامع ــه رئيس ــعدي منصب ــد الس ــر حمي ــور مني الدكت
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 

قــد  بغــداد  جامعــة  ان  اجلامعــة  رئيــس  واعــرب 
تخضــع  ان  ويجــب  املعرفــة،  صناعــة  فــي  دخلــت 
وذلــك  شــخصية  لقيــادات  وليــس  الفريــق  لقيــادة 
منتســبيها. جميــع  بــن  اجلماعــي  العمــل  مبوجــب 

ــي  ــعدي ف ــي الس ــه ف ــن امل ــيني ع ــرب احلس ــه اع ــن جانب م
اداء  افضــل  نحــو  بهــا  والتوجــه  االم  اجلامعــة  دفــة  ادارة 
ــج  ــى منه ــة عل ــة واحملافظ ــا االكادميي ــق مبكانته ــي يلي علم
اجلامعــة التــي عرفــت بهــا منــذ ازل، فضــال عــن الدعــم 
العــراق. جامعــات  ايقونــة  كونهــا  واللوجســتي  العلمــي 

اجلامعــة  رئيــس  مســاعدي  التســليم  مراســم  وحضــر 
العلمــي واالداري فضــال عــن عــدد مــن رؤســاء االقســام .

اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
ــام  ــة االم ــس جامع ــعدي، رئي ــد الس ــر حمي مني
ــي  ــح التميم ــور صبي ــتاذ الدكت ــادق )ع( االس الص
اجلامعــة،  رئاســة  الســعدي  مبناســبة تســنم 
ــعادته  ــن س ــا ع ــة ورد معرب ــي باق ــدم التميم وق

ــدا مــن العطــاء والتقــدم  ــه للســعدي مزي وامنيات
خلدمــة عجلــة التعليــم فــي ام اجلامعات.كمــا 
ــي  ــية ف ــوث النفس ــز البح ــام مرك ــر ع ــأ مدي هن
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي االســتاذ 
ــبة  ــة، مبناس ــس اجلامع ــودة، رئي ــي ع ــور عل الدكت

رئيس جامعة بغداد يستقبل المهنئين بمناسبة تسنمه رئاسة الجامعة

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 
للدراســات  واالقليمــي  احلضــري 
كــرمي  الدكتــور  االســتاذ  العليــا 
املهنئــن  ضمــن  علــوان  حســن 
الذيــن قدمــوا تهانيهــم للســعدي.

ــب  ــة الط ــد كلي ــن عمي وزار كل م
ــد  ــتاذ الدكتورحمي ــري االس البيط
كليــة  وعميــد  كاظــم،  علــي 
ــة  ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني التربي
ــد  ــم محم ــور قاس ــتاذ الدكت االس
بغــداد  جامعــة  رئيــس  حســن، 
التهانــي  لتقــدمي  مكتبــه،  فــي 
ان  اهلل  داعــن  والتبريــكات 
يســدد خطــاه خلدمــة اجلامعــة 
باســاتذتها ومنتســبيها وطلبتهــا.

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 كربــالء.
بــدوره، رحــب رئيــس اجلامعــة بوفــد مجلــس النــواب ودورهــم فــي دعــم املســيرة 
ــة  ــات اجلامع ــن امكان ــال ع ــا تفصي ــة عرض ــس اجلامع ــدم رئي ــة، وق التعليمي
ــة،  ــة والعاملي ــا العربي ــيدا مبكانته ــا، مش ــا ومراكزه ــا ومعاهده ــدد كلياته وع
ــر اجلامعــة كونهــا  وأكــد الســعدي ان خططــه املســتقبلية تكمــن فــي تطوي
اكبــر اجلامعــات حجمــا وعمــرا وهــو مــا يتطلــب دعــم احلكومــة لهــا لتحديــث 
مناهجهــا ومختبراتهــا وغيرهــا مــن املســتلزمات التــي تنمــي امكانــات الطلبــة 

وتصقــل مهاراتهــم.
ــي،  ــة فــي اجنــاح التعليــم االلكترون ــى اجلهــود املبذول كمــا تطــرق الســعدي إل
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 5 مجــالت علميــة تصــدر عــن ام اجلامعــات ضمــن ســكوبس، إلــى 
ــة  ــة الرصين ــة املنشــورة فــي اجملــالت العاملي ــب عــدد مــن البحــوث العلمي جان

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.
ــي  ــم االلكترون ــة التعلي ــاح جترب ــى جن ــي عل ــور اجلميل ــى الدكت ــه، اثن ــن جانب م
ــم  ــة والتعلي ــة التربي ــم جلن ــى دع ــيرا إل ــبيها، مش ــاتذتها ومنتس ــود اس بجه
ــى  ــي عل ــد اجلميل ــا وعامليا..واك ــا عربي ــاء مبكانته ــة لالرتق ــة للجامع البرملاني
ــي  ــية، ف ــرات السياس ــن كل التأثي ــا ع ــة وابعاده ــتقاللية اجلامع ــة اس اهمي
الوقــت الــذي يســعى فيــه مجلــس النــواب إلــى تعديــل قانــون التقاعــد 

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

والــذي ســينعكس ايجابــا علــى اســاتذة 
ــة. ــات كاف اجلامع

ــة  ــم النيابي ــة التعلي ــس جلن ــرب رئي وأع
فــي مجلــس النــواب العراقــي عــن احلاجة 
ــتاذ  ــة لالس ــرة واملهني ــى اخلب ــة ال املاس
اجلامعــي كونهــا تنصــب فــي تطويــر 
عجلــة التعليــم فــي البــالد، مشــيرا الــى 
مســاعي اللجنــة لدعــم اجلامعــات عبــر 
اقــرار املوازنــة العامــة وتخصيــص املبالــغ 
ــن  ــال ع ــي، فض ــم العال ــة للتعلي الكافي
ــال  ــي مج ــتثمار ف ــوع االس ــث موض بح
التعليــم العالــي، مشــيدا بــدور جامعــة 
وعربيــا  عراقيــا  تقدمهــا  فــي  بغــداد 
كفــاءة  بفضــل  العلمــي  النشــر  فــي 

اســاتذتها. 
وفــي ذات الســياق، اكــد نائــب رئيــس 
جلنــة التعليــم االســتاذ الدكتــور حســن 
املســعودي ان اللجنــة ســتبذل جهودهــا 
قانــون  علــى  االخيــر  التعديــل  القــرار 
ــة  ــي مصلح ــيصب ف ــذي س ــد ال التقاع
مجلــس  ان  منوهــا  العالــي،  التعليــم 
النــواب يضــم صوتــه لدعــم شــريحة 
االســاتذة اجلامعيــن كونهــم نــواة العلم 

وشــمعته التــي تنيــر درب ســالكيه.
ــاعد  ــره املس ــاء حض ــى ان اللق ــار أل ويش
االســتاذ  اجلامعــة  لرئيــس  العلمــي 
الســامرائي  الكــرمي  عبــد  الدكتــور 
الدكتــور  االســتاذ  اإلداري  واملســاعد 
احمــد وحيــد ، فضــال عــن عمــداء كليــات 
ــة  ــة، الهندس ــة، الهندس الطب،الصيدل
الهندســة  وعلــوم  اخلوارزمي،العلــوم، 
التخطيــط  مركــز  وعميــد  الزراعيــة 
احلضــري، إذ قدمــوا بعــض املقترحــات 
بواقــع  واالرتقــاء  اجلامعــة  لتطويــر 
كافــة،  واملوظفــن  اجلامعــي  االســتاذ 
التقاعــد  بقانــون  يتعلــق  مــا  خاصــة 
االخيــر وتأثيراتــه الســلبية الــذي لــم 
ــاءات  ــن الكف ــريحة م ــك الش ــف تل ينص
مجــاالت  فــي  املتخصصــن  العلميــة 
االخــرى. والعلــوم  والهندســة  الطــب 

ــان  ــداد، امتح ــة بغ ــي جامع ــوم ف ــة العل ــتضافت كلي   اس
معادلــة الشــهادة للمجموعــة الطبيــة للطبــة الذيــن 
اكملــوا دراســتهم فــي تخصصــات الطــب البشــري خــارج 

ــة . ــا وطالب ــارب 94 طالب ــا يق ــم م ــغ عدده ــراق  والبال الع
وتفقــد رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد 
ــور  ــتاذ الدكت ــوم االس ــة العل ــد كلي ــة عمي ــعدي برفق الس
عبــد الكــرمي عبــد الــرزاق القــزاز وعميــد كليــة طــب االســتاذ 
ــوف  ــي، للوق ــي رزوق ــالچي،والدكتور عل ــي الش ــور عل الدكت
علــى ســير االمتحــان، والطلبــة املشــاركن فيــه واملتطلبات 
ــى مالحظاتهــم  الالزمــة الجنــاح االســتضافة، مســتمعا ال
ــهم  ــا يس ــم مب ــان واحتياجاته ــة االمتح ــول الي ــم ح وارائه

ــات التــي تواجههــم. ــات والعقب فــي تذليــل الصعوب
ــات،   ــتضافة االمتحان ــي الس ــي والصح ــب الوقائ ــي اجلان وف
قبــل  حراريــا  الطلبــة  بفحــص  العلــوم  كليــة  قامــت 
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 الســالمة الصحيــة 
والوقائيــة التــي اقرتهــا اجلهــات املعنيــة فــي اللجنــة 

جامعة بغداد تستضيف امتحانات معادلة شهادات المجموعة الطبية للطب البشري

ــا. ــة كورون ــن جائح ــد م ــة واحل ــة االزم ــا خللي العلي
   هــذا واشــادت اللجــان املعنيــة فــي وزارة التعليــم العالــي 
ــة  ــان معادل ــى امتح ــرفن عل ــن املش ــي م ــث العلم والبح
ــراءات  ــري، باالج ــب البش ــة للط ــة الطبي ــهادات اجملموع ش
ــب  ــر اجلوان ــة توفي ــي اتبعتهــا جامعــة بغــداد مــن ناحي الت
واالنظمــة  بالتعليمــات  وااللتــزام  الصحيــة  الوقائيــة 
لرصانــة  املنشــود  الهــدف  يحقــق  بشــكل  اجلامعيــة 
االمتحانــات، بغيــة اظهارهــا باملظهــر الالئــق مــن النواحــي 

ــة. كاف
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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 
البنــى  جميــع  وادامــة  تطويــر  ســتتبنى 
مختلــف  وفــي  للجامعــة  التحتيــة 
الطــرق  تأهيــل  اعــادة  عبــر  مجمعاتــه، 
واعــادة  واجملســرات،  والباحــات  واحلدائــق 
فــي  والكهربــاء  امليــاه  محطــات  تأهيــل 
اجلامعــة االم، فضــال عــن تنظيــف وتطويــر 
االصطناعيــة. والبحيــرات  امليــاه  جــداول 

اللجنــة  مــع  اجلامعــة  رئيــس  وبحــث 
تعريفيــة  لوحــات  آليــات وضــع  التطويريــة 
ــف  ــي مواق ــقفات ف ــاء املس ــة وبن ــي اجلامع ف
الشمســية  الطاقــة  واســتثمار  الســيارات، 
ــي  ــة ف ــة الكهربائي ــل للطاق ــا كبدي واعتماده
انــارة اجلامعــة بتفصيالتهــا كافــة، مؤكــدا 
ــا  ــة وتزويده ــقفات للطلب ــاء مس ــة إنش اهمي

ــة،  ــف اجلوال ــحن الهوات ــس ش ــة وقواب بالطاق
فضــال عــن بنــاء مواقــف انتظــار احلافــالت.

علــى  احلفــاظ  اجلامعــة  رئيــس  وطالــب 
الباحــات اخلضــراء وادامتهــا معتبــرا ان كل 
ــب  ــام ويج ــال ع ــي م ــة ه ــي اجلامع ــجرة ف ش
املســؤول  ان  الــى   واشــار  عليــه،  احلفــاظ 
هــو   األول  عنوانــن  مــن  ينطلــق  أن  يجــب 
ــؤول  ــو املس ــي ه ــب والثان ــى الواج ــب عل الرقي
رقبــاء علــى  واجلميــع هــم   ، الواجــب  عــن 
واجباتهــم ومســؤولن عنهــا، مؤكــدا علــى 
االهتمــام بإيقونــات اجلامعــة كقــوس اجلامعــة 
ــال  ــن اهم ــت م ــي عان ــا الت ــا وحدائقه وبرجه
نتيجــة جائحــة كورونــا و حظــر التجــوال.. 
وقــال الســعدي فــي حديثــه مــع اللجنــة 
ــا  ــي بن ــي ترتق ــة ك ــي باجلامع ــب ان نرتق »يج
اجلامعــة وان نكــون اســرة تعليميــة نتميــز بهــا 
ــب  ــة«، وطل ــات االكادميي ــع املؤسس ــن جمي ع
ــع  ــة جمي ــى حوكم ــعي إل ــة الس ــن اللجن م
مفاصــل اجلامعــة الكترونيــا، وان تكــون كليــة 
ــا  ــة وامنوذج ــة اآلمن ــة الذكي ــة الكلي الهندس

ــة. ــدى مبنجزاتهــا العملي يقت
كمــا بحثــت اللجنــة فــي 
اجتماعهــا آليات نشــر الوعي 
ــة وعــزل  ــن الطلب الصحــي ب
تدويرهــا  املمكــن  النفايــات 
اجلامعــة  بقــاء  الســتمرار 
ــة  ــات العاملي ــن التصنيف ضم
البيئيــة  التوعيــة  عبــر 
بهــا. التحكــم  وكيفيــة 

رئيــس  ان  بالذكــر  واجلديــر 
جامعــة بغــداد اكــد علــى 
نقــل  فــي  االعــالم  دور 
عــن  احلقيقيــة  الصــورة 
اجمــع،  للعالــم  اجلامعــة 
االســتاذ  بــدور  واالشــادة 
ــروف  ــل الظ ــي ظ ــي ف اجلامع
بهــا  متــر  التــي  العصيبــة 
ان  علــى  والتأكيــد  البــالد، 
فــي  دوره  االعــالم   يأخــذ 
ــزات  ــات واملنج ــراز االيجابي اب
والتعليميــة. العلميــة 

جلنــة  ان  إلــى  ويشــار 
اجلامعــي  احلــرم  تطويــر 
عضــوا،   12 مــن  مكونــة 
تشــكيالت  مختلــف  ومــن 
ــرت   ــة، وباش ــام اجلامع واقس
ــام  ــالل القي ــن خ ــا م أعماله
وإعــادة  الصيانــة  بأعمــال 
تأهيــل احلدائــق والنافــورات 
ــات  ــة ومحط ــل اجلامع ومدخ
ــي  ــة ف ــداول النهري ــاء واجل امل
مجمــع اجلادريــة  ،وكل مــن 
مباشــر  وبإشــراف  موقعــه 
ــداد. ــة بغ ــس جامع ــن رئي م

رئاسة جامعة بغداد تشكل لجنة لتطوير بناها التحتية

الترقيــات  جلنــة  عقــدت 
فــي  املركزيــة  العلميــة 
بغــداد  جامعــة  رئاســة 
الثامنــة  جلســتها 
األســتاذ  برئاســة  عشــرة 
عبــد  كاظــم  الدكتــور 
الواحــد  وبحضــور  جميــع 
عــدد  ملناقشــة  أعضائهــا 
العلميــة  الترقيــات  مــن 
ألســاتذة اجلامعــة ومبختلــف 
العلميــة. التخصصــات 

 وقــال رئيــس جلنــة الترقيــات 
العلميــة املركزيــة ا.د كاظــم 
اجللســة  ان  عبدالواحــد 
خصصــت ملناقشــة  خمــس 
علميــة   ترقيــة  عشــرة 
األســتاذيّة  مرتبــة  الــى 
و   ، وبتخصصــات مختلفــة 

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

ــن  ــا م ــة عليه ــت املصادق ّ مت
قبــل الســيد  رئيــس اجلامعة 
ــا  ــة عليه ــت املوافق ، وحصل

مــن  مجلس اجلامعــة املوقّر  . 
ان   عبدالواحــد  وأضــاف 
اللجنــُة  تتمنــى املوفقيــَة 

الذيــن  االســاتذة  جلميــع 
مرتبــة  إلــى  ترقيتهــم  مت 
ان  معتبــرا   ; األســتاذية 
العلمــي  االجنــاز  هــذا 
كبيــراً  دافعــاً  ســيكون 
مــن  املزيــد  لتقدميهــم 
املســيرة  خلدمــة  العطــاء 
. االم  جلامعتنــا  العلميــة  

جلنــة  رئيــس  وأشــاد 
الترقيــات العلميــة املركزيــة  
بجهــود املوظفــن  اجملهولــن 
الترقيــات  شــعبة  فــي  
الذيــن  املركزيــة  العلميــة 
بالنهــار  الليــل  واصلــوا 
فــي  اإلســراع  أجــل  مــن 
. الترقيــات  تلــك  إجنــاز 

شــاركت جامعــة بغــداد 
التدريبــي  بالبرنامــج 
املدربــن  بأعــداد  اخلــاص 
ــرف  ــب احملت ــج التدري )برنام
االلكترونــي  للتعليــم 
E-learning pro-  احملتــرف
fessional training pro-

اقامتــه  الــذي   )gram
 IREX ايركــس  منظمــة 
االميركيــة بالتعــاون مــع 
العالــي  التعليــم  وزارة 
ــز  ــي ومرك ــث العلم والبح
ــة  ــي اجلامع ــينا ف ــن س اب

االم.
وهدفــت البرنامــج الــذي 
شــارك فيــه فريــق متكــون 
مــن  تدريســياً   36 مــن 
ــات واقســام  ــف كلي مختل
تطويــر  إلــى  اجلامعــة، 
فــي  االســتاذة  قــدرات 
ــم االلكتروني  مجال التعلي
وادواتــه، وبالتالــي اعدادهم 
ليكونــوا مدربــن محترفن 
تخصصاتهــم  ضمــن 
ــق  ــة التطبي ــة بغي العلمي
ــم  ــة التعلي ــل لعملي االمث

جامعة بغداد تشارك في البرنامج التدريبي لمنظمة ايركس االمريكية حول 
التعليم االلكتروني

االكادمييــة  املعاييــر  وفــق  االلكترونــي 
املعتمــدة. العامليــة 

والقــى مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون 
ــد  ــد وحي ــور احم ــتاذ الدكت ــة االس اإلداري
ــداد،  ــة بغ ــس جامع ــن رئي ــال ع ــر، ممث ناص
كلمــة فــي فعاليــات احلفــل اخلتامــي 
التعليــم  ان  فيهــا  اكــد  للبرنامــج 
االلكترونــي خيــار ال بديــل لــه لغــرض 
ــج  ــال املناه ــر اكم ــة عب ــتمرار الدراس اس
ــات  ــأداء االمتحان ــتمرار ب ــية واالس الدراس
عبــر املنصــات االلكترونيــة املعتمــدة مــن 
ــي والبحــث العلمــي،  وزارة التعليــم العال
قــد  االلكترونــي  التعليــم  ان  مشــيرا 

ــخصية  ــة الش ــارة الطلب ــدى مه ــت م اثب
لالطــالع علــى مناهجهــم واالســتفادة 
مــن تطويــر قــدرات االســتاذ اجلامعــي 
بتقــدمي املــواد الدراســية بطريقــة مبتكــرة 

ــة. ــر تقليدي غي
ويذكــر ان احلفــل حضــره مديــر عــام دائــرة 
الدكتــور  االســتاذ  والتطويــر  البحــث 
ــار  ــد، ومستش ــد اجملي ــد عب ــان حمي غس
الشــؤون العامــة فــي الســفارة االمريكيــة 
جــون كنكانــون، فضــال عــن رئيــس فريــق 
منظمــة ايركــس الدكتــورة لــوري ماســون 
وعــدد مــن رؤســاء اجلامعــات العراقيــة 

ــة ومســاعديهم. ــس اجلامع ــاعد رئي ــد مس تفق
االســتاذ  العلميــة  للشــؤون 
الدكتــور عبــد الكــرمي الســامرائي 
ســير امتحانــات معادلة الشــهادة 
للطلبــة الدارســن خــارج العــراق 
االســنان  فــي تخصصــي طــب 

والصيدلــة.
ــة  اذ زار الســامرائي كليــة الصيدل
واطلــع علــى طبيعــة االســئلة 
بعــد ان التقــى بعميدهــا االســتاذ 
ــم،  ــم كاظ ــرمد قاس ــور س الدكت
ــة  ــات االمتحاني ــي القاع ــوال ف وجت
ــة االمتحــان وطبيعــة  ملتابعــة آلي
مــع  تنســجم  التــي  االســئلة 
بلــد  فــي  الدراســية  الوحــدات 
ذاتــه،  الســياق  وفــي  الدراســة. 
ــة  ــس اجلامع ــاعد رئي ــد مس تفق
للشــؤون العلميــة كليــة طــب 
ــتقباله  ــي اس ــت ف ــنان، وكان االس
عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــورة 
زيــارة  ومت  راضــي،  الشــيخ  نــدى 

للوقــوف  االمتحانيــة  القاعــات 
املعادلــة  امتحــان  آليــة  علــى 
وتذليــل الصعوبــات إن وجــدت، في 
ــر  ــة بعــد تعفي ظــل اجــواء صحي
القاعــات والتأكــد مــن ســالمة 
وصحتهــم  الوافديــن  الطلبــة 

قبيــل اجــراء االمتحــان.
الطلبــة  عــدد  ان  الــى  ويشــار 
ــي  ــة ف ــان املعادل ــن ادوا امتح الذي
 393 بلــغ  الصيدلــة  تخصــص 
ــي  ــل 1٧6 ف ــة، مقاب ــا وطالب طالب
االســنان..ويذكر  تخصــص طــب 
الطبيــة،  اجملموعــة  خريجــي  ان 
الوافديــن مــن اخلــارج ضمــن برامج 
واالجــازات  والزمــاالت  البعثــات 
الدراســية، يخضعون الــى امتحان 
معادلــة الشــهادة للتأكــد مــن 
ــة  ــة واالكادميي ــم العلمي جاهزيته
ضمــن  دمجهــم  يتــم  كــي 
ــم  ــب اختصاصه ــم حس وظائفه

الدقيــق.

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

شــاركت االمــن العــام جلمعيــة كليــات ومعاهــد 
العربيــة   اجلامعــات  احتــاد  اعضــاء  الهندســة 
وعميــدة كليــة الهندســة االســتاذ الدكتــور صبــا 
ــار نعمــة فــي االجتمــاع االســتثنائي الطــارئ  جب
 ) Zoom( ــق ــر تطبي ــة عب ــات العربي ــاد اجلامع الحت

حيــث متــت مناقشــة نشــاطات االحتــاد واجلمعيات 
ــي  ــات الت ــم التحدي ــواءه واه ــت ل ــة حت املنضوي

ــا. ــة كورون ــاء جائح ــا اثن واجهته
ــر  ــة تقري ــام للجمعي ــن الع ــت االم ــد عرض  وق
ــرة  ــال فت ــة خ ــاطات اجلمعي ــول نش ــل ح مفص
اجلائحــة وكذلــك مجلــة احتــاد اجلامعــات العربيــة 
للدراســات والبحــوث الهندســية خــال اجلائحــة.

عميدة كلية الهندسة بجامعة بغداد تشارك في االجتماع االستثنائي 
التحاد الجامعات العربية

التربيــة  كليــة  عقــدت 
الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة 
ــداد  ــة بغ ــي جامع ــات ف للبن
العلمــي  الطالبــي  املؤمتــر 
ملناقشــة  األول  االفتراضــي 
بحــوث تخــرج طالباتهــا لهذا 
عنوان)تخــرج  حتــت  العــام 
ــة  ــا جلائح ــل( حتدي ــة االم دفع

العامليــة. كورونــا 
فلــم  املؤمترعــرض  اثنــاء  ومت 
وثائقــي تنــاول تاريــخ تأســيس 
الكليــة ومراحــل تطوراتهــا 
العلميــة علــى أيــدى عمالقــة 
بعلميتهــم  لهــم  مشــهود 
املســتوى  علــى  ســواء 
األكادميــي أو الرياضــي حتــى 
فضــال  اللحظــة،  هــذه 
عــن عــرض فيديــو لتخــرج 
العــام  لهــذا  الطالبــات 

االمــل(. )دفعــة  بعنــوان 
ــوث )142(  ــدد البح ــت ع و بلغ
بحثــا   )11٧( منهــا  بحثــا 
و)25(بحثــا جتربيبــا  وصفيــا 
االختصاصــات،اذ  متنوعــة 
احلركــة  ناقشــت جلنةعلــم 
علــم  وجلنــة  )36بحثــا( 
النفس)33(بحثــا وجلنةطرائــق 
وجلنــة  )31(بحثــا  التدريــس 
ــي )26( ــب الرياض ــم التدري عل

االختبــارات  وجلنــة  بحثــا 
)٧( بحــوث وجلنــة فســلجة 

كلية  التربية البدنية للبنات تعقد المؤتمر الطالبي العلمي 
االفتراضي االول لبحوث التخرج

وجلنــة  )4(بحــوث  التدريــب 
والتنظيم)3(بحــوث  االدارة 
التأهيــل)2( علــم  وجلنــة 

ــار  ــا اختي ــم بعده بحوث،ليت
ــذا  ــوث له ــة بح ــل ثالث افض
ــة جلــان. العــام مــن قبــل ثالث

ومت  اختيــار بحــث للطالبــة 
كاظــم  جــواد  فاطمــة 
اســتراتيجية  بعنوان)تأثيــر 
فــي  املروحيــة  البطاقــات 

اإلخفــاق املعرفــي والســرعة اإلدراكيــة وتعلــم مهــارة اســتقبال 
ــا  ــة مين ــا للطالب ــن  بحث ــال ع ــرة (،فض ــرة الطائ ــال بالك اإلرس
ــي  ــه باالنتمــاء املهن ــراب الوظيفــي وعالقت ــوان )االغت ــي بعن عل
ملوظفــي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة للبنات(،الــى 
ــوان  ــادق( بعن ــادة ص ــة )غ ــن الطالب ــدم م ــث املق ــب البح جان
و   BMI اجلســم  كتلــة  ومؤشــر  احلركــي  اجلســمي  )الــذكاء 
عالقتهــا بالقــوة املميــزة بالســرعة والطبطبــة وتغييــر االجتــاه 

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

باملؤمتــر. خــاص  مبجلــد 

ــة اآلداب  ــي كلي ــاع ف ــم االجتم ــم عل ــم قس نظ
ــة  ــة الكتروني ــرة علمي ــداد محاض ــة بغ بجامع

ــى (. ــي رح ــن فك ــي ب ــل العراق ــوان ) العق بعن
ــراع  ــة والص ــى ان السياس ــرة ال ــت احملاض وهدف
ــس  ــة بتناف ــا متعلق ــة ألنه ــة أزلي ــه متالزم في
ــي ، اذ ان  ــار اجتماع ــروة واعتب ــلطة وث ــى س عل
املشــكلة ليســت فــي الصــراع بــل فــي أســاليب 

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

تعاملنــا السياســي واالجتماعــي والتاريخي غير 
ــياً أم  ــراع سياس ــواء كان الص ــة ، س الصحيح
اقتصاديــاً أم اجتماعيــاً ، فــأن حّلــه يتوقــف على 
ــة  ــه ، والناجم ــي ل ــل العراق ــة ادراك العق طبيع
ونضجنــا  الفكــري  منظورنــا  نوعيــة  عــن 

السياســي .
ــذي  ــرف ال ــال الط ــذا اجمل ــي ه ــرة ف ــت احملاض وبين
ــوب  ــي وج ــراع يعن ــور ان الص ــه منظ ــم ب يتحك
التغلــب علــى اآلخر واالنتصــار عليه بأيــة طريقة 
ــرف  ــع الط ــل م ــى أن يتعام ــره عل ــت ، يجب كان
اآلخــر بأســلوب حــذر ، مبعنــى أنــه يفّســر أقــوال 
ــا  ــت بنواي ــو كان ــى ل ــر حت ــرف اآلخ ــال الط وأفع
ــلبية ،  ــاعر س ــارة مش ــا إث ــم عنه ــة فينج طيب
فيمــا املنظــور الصحيــح هــو ان الصــراع ميكــن 
ان يكــون عامــالً مســاعداً ومصــدر طاقــة مينحنــا 
الفرصــة لتعميــق عالقاتنــا ويجعــل اطرافــه 
ــو ان  ــال ه ــع احل ــر ان واق ــداء ، غي ــاء ال أع اصدق
ــو  ــن نح ــه بالوط ــد ان يتج ــي الب ــل العراق العق
أفــق البنــاء والتطــور ، ومعاجلــة كل اشــكاليات 

ــة . ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي السياس

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

كلية االعالم تناقش صورة المسيحيين ونتاجهم االتصالي لدى 
الجمهور العراقي

ــة . ــات العام ــم العالق ــن قس ــي م ــاح عل صب
وهدفــت الرســالة الــى معرفــة الصــور التــي 
االقليــة  عــن  العراقــي  املواطــن  يكتنزهــا 
املســيحية ومعرفــة تفصيــالت هــذه الصــورة 
واالعــالم  الســلوك  صــور  اســتظهار  عبــر 
املســيحي واالنتمــاء والهويــة الوطنيــة علــى 
وفــق متغييريــن همــا احملافظــة والعمر فــي بغداد 
الباحــث  .وتوصــل  ونينــوى وكربــالء  والبصــرة 
ــى  ــر عل ــالم يقتص ــيحي اع ــالم املس ــى ان االع إل
اســتهداف املكــون املســيحي عــن طريــق تنــاول 
تراثــة وتاريخــه اخلــاص بــه مــع االهتمــام الكبيــر 
باجلانــب الدينــي عبــر عــرض الترانيــم والقــراءات 

ــدس . ــاب املق ــي الكت ــه ف الالهوتي

وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  شــهدت 
بغــداد  جامعــة  فــي  للبنــات  الرياضــة 
املوســومة   الدكتــوراه  أطروحــة  مناقشــة 
املعرفــة  فــي  ودورهــا  الناعمــة  )املهــارات 
اللجنــة  احتــادات  ألعضــاء  اإلداريــة 
الفرعيــة(  واللجــان  العراقيــة  الباراملبيــة 
حســون. محمــد  غيــداء  للطالبــة 
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 
ــي  ــة ه ــة اإلداري ــخص،مؤكدة أن املعرف للش
ذلــك الرصيــد املعرفــي مــن عناصــر اإلدارة 
ــي  ــرات والتجارب،الت ــة اخلب احلديثة،ومجموع

اســتعداداتهم  وتنمــي  األفــراد  تؤهــل 
ــات  ــام إدارة املؤسس ــي مه ــخصية لتول الش
للوصــول بها إلــى حتقيــق أهدافها املنشــودة،
خــالل  مــن  الباحثــة  اســتنتجت  ولقــد 
دراســتها حاجــة املهــارات الناعمــة الــى 
لــدى  مســتواها  وحتســن  لتنميــة  دعــم 
أعضــاء االحتــادات املركزيــة والفرعيــة ملــا لهــا 
ــا  ــك حاجته ــم ،كذل ــي له ــردود ايجاب ــن م م
اكبــر  بصــورة  الوقــت  إلدارة  مهــارة  الــى 
خاصــة بعدمــا شــهدت ضعفــا واضحــا 
فيهــا، كمــا الحظــت امتــالك أعضــاء الهيئــة 
ــى  ــة ال ــر اإلبداعي،إضاف ــارة التفكي ــى مه ال
املعرفــة  مــن  مقبــول  مبســتوى  متتعهــم 
اإلداريــة  فــي تشــكيل اإلدارة الرياضية،كذلك 
ــة  ــة باملعرف ــارات الناعم ــر امله ــاط وتأثي ارتب

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

اإلداريــة لــدى أعضــاء االحتــادات .
ــل  ــرورة العم ــة بض ــت الباحث واوص
علــى حتســن املهــارات الناعمــة 
الوقــت  أدارة  ثقافــة  وترســيخ 
دعــم  علــى  العمــل  وتشــجيع 
أعضــاء  لــدى  اإلداريــة  املعرفــة 
لالحتــادات  اإلداريــة  الهيئــات 
،كذلــك  والفرعيــة  املركزيــة 
الدراســات  نتائــج  اعتمــاد 
التخصصيــة  األكادمييــة 
تتنــاول  التــي  الرياضيــة  بــاإلدارة 
ودورهــا  الناعمــة  املهــارات 
وتضمينهــا  اإلداريــة  باملعرفــة 
التطويريــة. الــدورات  فــي 

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

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

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 زخمــاً 
كبيــراً للعــراق، إذ كانــت فرصــة ترميــم العالقــات مؤاتيــة 
ــد كان  ــادي، فق ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــة رئي ــي حقب ف
منفتحــاً ومتوازنــاً فــي إدارة االنفتــاح العربــي واإلقليمــي 
ــم  ــة بره ــس اجلمهوري ــف رئي ــد   أن كل ــراق، وبع إزاء الع
ــدي  ــد امله ــادل عب ــرين األول 2018  ع ــي 2 تش ــح ف صال
بتشــكيل احلكومــة العراقيــة، وصــوت مجلــس النــواب 
فــي 24 مــن الشــهر نفســه علــى املنهــاج الــوزاري كانــت 
إحــدى فقــرات البرنامــج احلكومــي تعزيــز عالقــات العراق 
ــك  ــا لذل ــة، منه ــيما العربي ــة، والس ــة واإلقليمي الدولي
ــن  ــلة م ــدي سلس ــد امله ــادل عب ــوزراء ع ــس ال ــد رئي عق
الزيــارات الــى الــدول اإلقليميــة محــاوال مــن خــالل هــذه 
الزيــارات تعزيــز عالقــات العــراق مــع محيطــة اإلقليمــي 
علــى املســتوى السياســي وعلــى املســتوى االقتصــادي 
الــى جانــب محاولــة جعــل العــراق يلعــب وســيطاً فــي 
حــل االزمــة بــن دول اخلليــج الســيما الســعودية وايــران 

ــي . ــي األمريك ــك االيران كذل
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فــي  التدريســي  نشــر   
بجامعــة  الطــب  كليــه 
أحمــد  الدكتــور  بغــداد 
األمــام  لطفــي  محمــد 
بالتعــاون مــع باحثــن فــي 
دولــة بولنــدا مــن جامعتــي 
 University of Rzeszow
 ,University of Radom و 
 Conflicting:ــوان ــث بعن بح
Opinions in Connec-
tion with Digital Super-

مجلــة  فــي   intelligence
IAES International Jour-
nal of Artificial Intelli-

الرصينــة   ,)gence )IJ-AI
قواعــد  فــي  واملفهرســة 
بيانــات كل مــن Scopus و 
Scimago-SJR.وأســتهدف 
البحــث التعريــف مبقيــاس 
وأرتباطــه  كارداشــيف 
و  الصنعــي  بالــذكاء 
»التفــرد التكنولوجــي«، إذ 
اقتــرح الفيزيــاوي نيكــوالي 
كارداشــيف فــي عــام 1964 
ــام  ــو نظ ــاس، وه ــذا املقي ه
التقــدم  مــدى  لقيــاس 

نشر بحوث مشتركه بين جامعة بغداد واحدى الجامعات البولندية  حول مقياس 
كارداشيف والتفرد التكنولوجي

ــة. ــتهالك الطاق ــم اس ــاس حج ــى أس ــارة عل ــي للحض التكنولوج
وبــن بأننــا نقتــرب مــن حضــارة مــن النــوع األول علــى هــذا املقيــاس، 
وميكــن أن يتوافــق الــذكاء االصطناعــي الفائــق مــع حضــارة البشــر 
العليا.وقــام  الهرميــة  كارداشــيف  مقيــاس  ذات  املســتقبلية 
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــام ف ــرأي الع ــتطالع ال ــون بإس الباحث
مقارنــة بتلــك املوجــودة فــي بولنــدا، فيمــا يتعلــق بالــذكاء العــام 
ــالت  ــن التحلي ــج م ــذ مزي ــق. ومت تنفي ــذكاء الفائ ــي وال االصطناع
ــث  ــرك بح ــددة ومح ــات متع ــد بيان ــة لقواع ــتعرضة والطولي املس
 Surface( وكشــفت اخلرائــط اجلغرافيــة ملســتعملي الويــب.Google
Web( املهتمــن بالــذكاء الفائــق االصطناعــي عــن البلــدان العشــرة 
ــا  ــيك وكولومبي ــران واملكس ــمل: إي ــي تش ــاهمة, والت ــى املس األول
ورومانيــا وسويســرا  أفريقيــا  وبيــرو وجنــوب  والهنــد  والبرازيــل 
ــة،  ــي اخلريط ــن إجمال ــة 54.84٪ م ــدان النامي ــكلت البل وشيلي.وش
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 
ــيناريو  ــذا الس ــون ه ــن أن يك ــق، وميك ــذكاء الفائ ــي وال االصطناع
متشــائًما، إذ أن الــذكاء الفائــق ميكــن أن يجعــل مــن أغلب األنشــطة 
ــى  ــارة ال ــا الزمن«.واألش ــا عليه ــراض أو »عف ــة لألنق ــرية عرض البش
انــه مــع ذلــك األمــر ميكــن أن يكــون دمــج الــذكاء االصطناعــي مــع 
البشــر، عــن طريــق تقانــات واجهــة الدماغ-احلاســوب، أمــرًا وقائًيــا. 
ــات  ــا املعلوم ــة بتكنولوجي ــريعات املتعلق ــإن التش ــك ، ف ــع ذل وم
إلزاميــة لتنظيــم املعرفــة الرقميــة القادمة.ويذكــر ان هــذا البحــث 
 The :مت التمهيــد لــه مســبقا عــن طريــق مقالــة افتتاحيــة بعنــوان
“March of Progress”: From Cosmic Singularity to Digital Sin-
Current Trends in Informa- والتــي نشــرت فــي مجلــة ،gularity

ــدا كل  ــد و بولن ــن الهن ــن م ــع باحث ــاون م tion Technology, وبالتع
ــد  ــريح وأح ــوث التش ــي بح ــر ف ــور Ashok Sahai اخلبي ــن البروفس م
منقحــي الطبعــة القادمــة من كتــاب Gray’s Anatomy, والبروفســور 
V. K. Konuri صاحــب سلســلة كتــب Knouri عن التشــريح البشــري 
http://ijai.:وعلــم األجنــة و دراســة األنســجة.رابط البحــث األول

البحــث  iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/20433رابــط 
https://www.researchgate.net/publication/341203994_:الثانــي
The_March_of_Progress_From_Cosmic_Singu -

 larity_to_Digital_SingularityConflicting opinions in
connection with digital superintelligence | Al-Imam | IAES Inter-
Conflicting opin-)national Journal of Artificial Intelligence )IJ-AI
ions in connection with digital superintelligenceijai.iaescore.com

ــي  ــد العال ــبية باملعه ــات احملاس ــم الدراس ــش قس ناق
ــي  ــا ف ــات العلي ــة للدراس ــبية واملالي ــات احملاس للدراس
جامعــة بغــداد البحــث املوســوم )تكاليــف اجلــودة 
وأنعكاســه   FOCUS-PDCA Model إمنــوذج  ظــل  فــي 
علــى جــودة اخلدمــات الصحيــة – بحــث تطبيقــي 
ــرح  ــة ف ــي( للطالب ــة التعليم ــفى الكرام ــي مستش ف
ناظــم شــمخي للحصــول علــى شــهادة محاســب 
ــل  ــي حق ــة ف ــهاده مهني ــى ش ــي أعل ــة وه ــف وإداري كل
األختصــاص يتمتــع حاملهــا بجميــع حقــوق وأمتيــازات 

ــوراه.  ــهاده الدكت ش
هدفــت الدراســة الــى حتســن جــودة اخلدمــات الصحيــة 
ــالل  ــن خ ــة م ــة العراقي ــي بالبيئ ــاع الصح ــي القط ف
ــد  ــي حتدي ــوذج FOCUS-PDCA ف ــتخدام إمن ــة أس إمكاني

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

تكاليــف اجلــودة وبالتالــي 
جــودة  وحتســن  تطويــر 
الصحيــة  اخلدمــات 
باملستشــفيات العراقيــة 
تراجعــاً  تشــهد  التــي 
اخلدمــات  فــي  كبيــراً 
وتعانــي  الصحيــة 
ــي  ــردي ف ــن ت ــا م غالبيته
التــي  خدماتهــا  جــودة 

للمســتفيدين. تقــدم 
ــى  ــة ال ــت الدراس وتوصل
ضــرورة تركيــز اإلدارة علــى 
تقليــل تكاليــف الفشــل 
والفشــل  الداخلــي 
لتحقيــق  اخلارجــي 
ــة  ــودة عالي ــتويات ج مس
واحلفــاظ علــى ســمعة 
لــدى  املستشــفى 
واملســتفيدين  املرضــى 
ــة  ــا الصحي ــن خدماته م
أســتخدام  وضــرورة 

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

اخلدمــات. تلــك  جــودة 

التدريســي  األســتاذ  شــارك 
بكليــة  الباثولوجــي  فــرع  فــي 
ــاعد  ــداد املس ــة بغ ــب جامع الط
هاشــم  غــازي  نبيــل  الدكتــور 
ــي  ــراق ف ــن الع ــال ع ــب ممث اخلطي
اللقــاء التشــاوري االول لالطبــاء 
املنعقــدة  العــرب  الشــرعين 
منصــة  طريــق  عــن  أعمالــه 

تدريسي في كلية الطب يمثل العراق في اللقاء التشاوري االول لألطباء الشرعيين العرب

لإلتصــال  العامليــة  زوم 
اللقــاء  املرئي.وافتتــح 
مت  الــذي  التشــاوري 
مببــادرة اجلمعيــة االردنية 
فــي  الشــرعي  للطــب 
األردنيــة  العاصمــة 
الشــقيقة  الهاشــمية 
ــة  ــاء اجلمع ــان( مس )عم
10 متــوز 2020، بكلمــات 
قدمــت مــن قبــل الســادة 
إدارة  علــى  القائمــن 
احتــاد االطبــاء الشــرعين 
ــادل  ــا تب ــرب، مت بعده الع
مختلــف  حــول  اآلراء 
ــي  ــب العدل ــا الط قضاي
)الشــرعي( فــي الوطــن 
العربــي واملشــاكل التــي 
ــاء  ــم اللق تواجهه.وأختت

ــى  ــدف ال ــي ته ــاءة الت ــات البن ــن التوصي ــدد م ــاوري بع التش
ــة  ــه االكادميي ــي مجاالت ــاً ف ــي عربي ــب العدل ــع الط ــر واق تطوي
واملهنيــة كافــة، ومحاولــة العمــل علــى توحيــد وجهــات النظــر 
والــرؤى، وتنظيــم املزيــد مــن اللقــاءات لألطبــاء الشــرعين 
العــرب، ملناقشــة االجنــازات املتحققــة فــي هــذا املضمــار، فضــالً 
عــن مراجعــة اخلطــط  املســتقلبية للســنوات القادمــة والتــي 
ــتويات  ــوي ملس ــاع احلي ــذا القط ــوض به ــي النه ــهم ف ستس

متقدمــة عامليــاً.

نوقشــت فــي قســم الكيميــاء 
بكليــة العلــوم جامعــة بغــداد 
ــومة  ــتير املوس ــالة املاجس رس
جديــدة  حتليليــة  »طريقــة 
لفصل وتقديــر النيوكليوتيدات 
فــي  والنيوكليوســيدات 
البايولوجيــة  العينــات 
كروموتوغرافيــا  باســتخدام 
احملــب  ايــون  زويتــر  الســائل 
ياقــوت  للطالبــة  للمــاء« 
حميــد. احلكيــم  عبــد 
ــق  ــى التحق ــث ال ــدف البح وه

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

اعمــدة  فصــل  ســمات  مــن 
ال ) HILIC ( لــكل مــن االدنــن 
واليوراديــن  والسايتوســن 
والســايتدين وكذلــك ادينوســن 
احــادي الفوســفات فــي عينــات 
ودراســة  البشــري  املصــل 
بــن  تاثيــر طــول السلســلة 
)مجموعــه  االيونيــة  املواقــع 
ZIC-HIL- عمــود فــي   املثلــن 
IC-A وخمــس  مجاميــع مــن 
ZIC-HIL- عمــود فــي   املثلــن 
IC-A ( علــى االحتفــاظ باالدنــن 

والســايتيدين  والسايتوســن 
ــن  ــك ادينوس ــن وكذل واليورادي
وتقــدمي  الفوســفات  احــادي 
بســيطة  فصــل  طريقــة 
لتعــن االدنــن والسايتوســن 
والســايتدين واليوراديــن وكذلك 
ــفات  ــادي الفوس ــن اح ادينوس
البشــري. املصــل  فــي 
دراســة  الرســالة  وتضمنــت 
ــة الفصل وخصائص  ميكانيكي
القواعــد  لبعــض  االحتجــاز 
النايتروجينية والنيكلوســيدات 

عــن  فضــال  والنيكلوتيــدات، 
حتليليــة  طرائــق  اســتحداث 
هــذه  تقديــر  فــي  جديــدة 
النايتروجينيــة  القواعــد 
ت  ا ســيد لنيكلو ا و
بعــض  فــي  والنيكلوتيــدات 
للبشــر  الــدم  امصــال 
ــك   ــى ذل ــاء عل ــاء، إذ بن االصح
ــن  ــن م ــن ثابت ــتخدم طوري أس
متقاربــات   zwitterionic نــوع 
بالســعة   Capacity حلــد كبيــر.

ــة  ــي كلي ــاع ف ــم االجتم ــم عل ــم قس نظ
ــة  ــرة علمي ــداد محاض ــة بغ اآلداب بجامع
ــي  ــر االجتماع ــوان ) التغيي ــة بعن الكتروني
 19 كوفيــد  بعــد  مــا  لعالــم  احملتمــل 
التعريــف  إلــى  احملاضــرة  (.وهدفــت 
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 
اللــذان  والتخــوف  باحلــذر  اتســمت 
ــالل  ــن خ ــي .وم ــكل تدريج ــيزوالن بش س
احملاضــرة تبــن أن التغيــر فــي العــادات 
ــت  ــى وق ــاج إل ــا يحت ــاً م ــد غالب والتقالي
املعايشــة  أو  املمارســة  مــن  أطــول 
ــره ، خصوصــاً  ــرة ليظهــر أث للظاهــرة املؤث
التقليديــة  والثقافــات  الشــعوب  لــدى 
التــي تؤمــن بالغيبيــات أكثــر فــي تســيير 
حياتهــا ، فضــالً عــن أن تترســخ الثقافــة 
الصحيــة التــي ميكــن أن تقــن انتشــار 
ــة  ــام نظاف ــا نظ ــراض ، ومنه ــة واألم األوبئ
أكثــر صرامــة وســتكون ثقافــة غســل 
اليديــن والتباعــد االجتماعــي والتقليــل 
مــن بعــض العــادات ، مثــل املصافحــة 
لــدى  خصوصــاً   ، والتقبيــل  والعنــاق 
مجتمعــات الشــرق األوســط ، الســمة 
. كورونــا  بعــد  مــا  عصــر  فــي  البــارزة 

كلية االداب تنظم محاضرة عن المحتمل 
لعالم ما بعد كوفيد ١٩

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم 
االنســانية فــي جامعــة بغــداد مناقشــة رســالة 
والغرائــب  )العجائــب  املوســومة  املاجســتير 
ــن  ــب البلداني ــالل كت ــن خ ــرب م ــالد املغ ــي ب ف
ــة القــرن  ــى نهاي ــع ال ــة مــن القــرن الراب والرحال
التاســع الهجــري( للطالبــة اســراء عــون لفتــة 
مــن قســم التاريــخ تخصــص )اســالمي( وعلــى 

ــي ــواد عل ــور ج ــتاذ الدكت ــة االس قاع
ــة  ــى اهمي ــالع عل ــى االط ــة ال هدفــت الدراس
املغــرب  مجتمــع  فــي  والغرائــب  العجائــب 
ــالد  وارتباطــه بالذهنيــة والفكــر عنــد ســكان ب

ــرب املغ
واهــم  املغــرب  جغرافيــة  الباحثــة  وتناولــت 
فضــال   ، عليهــا  اطلقــت  التــي  التســميات 
ــل  ــرق الفص ــرب وتط ــي املغ ــدول ف ــم ال ــن اه ع
ــب  ــب فــي اجلان ــب والغرائ ــى العجائ ــث عل الثال
ــب  ــب العجائ ــى جان ــدي ، ال ــي والعق االجتماع
ــي . ــادي والعمران ــب االقتص ــي اجلان ــب ف ولغرائ

للعجائــب  ان  الــى  الباحثــة  واســتنتجت 
والغرائــب اثــرا كبيــرا عنــد الســكان فــي املغــرب 
ــكان  ــد الس ــة عن ــط بالذهني ــا ترتب ــث انه حي

ــر . ــا احلاض ــد وقتن ــت حل ــرب ومازال املغ

كلية التربية ابن رشد تناقش العجائب 
والغرائب في بالد المغرب

ناقشــت كليــة القانــون فــي جامعــة 
بغــداد عبــر املنصــات االلكترونيــة 
ــي  ــي ف ــي املهن ــوم العال ــث الدبل بح
مكافحــة الفســاد للطالــب علــي 
ــم  ــوان ) التنظي ــم، بعن ــن رحي حس
فــي  الفســاد  حملاربــة  املؤسســي 
العــراق- اجمللــس االعلــى ملكافحــة 

الفســاد امنوذجــا(.
وهــدف البحــث الى التعريــف باجمللس 
االعلــى ملكافحــة الفســاد وتوضيــح 
ســلطاته  وبيــان  شــرعيته،  مــدى 
ومهامــه، وحتديــد العالقــة القانونيــة 
الرقابــة  ومؤسســات  اجمللــس  بــن 
االخــرى ومــدى تأثيــره علــى هــذه 
ــة فــي مكافحــة  املؤسســات الرقابي
ــن  ــال ع ــي، فض ــاد االداري واملال الفس
محاولــة تقييــم دوره مــن خــالل اهــم 

ــا. ــرض له ــي تع ــا الت القضاي
ثالثــة  الــى  البحــث  تقســيم  ومت 
فــي  نظــرة  االول  تنــاول  فصــول، 

ملكافحــة  املؤسســي  التنظيــم 
ــراق  ــي الع ــي ف ــاد االداري واملال الفس
للتعريــف  الثانــي  تعــرض  فيمــا   ،
باجمللــس االعلــى ملكافحــة الفســاد، 
ــى مجــال  ــر ال ــث واالخي وتطــرق الثال

عملــه فــي مكافحــة الفســاد.
ــات  ــى توصي ــث ال ــل البح ــد توص وق
عــدة منهــا اعتمــاد اســتراتيجية 
شــاملة ودقيقــة تضمــن اجــراءات 
رادعــة ووقائيــة وتربويــة واضحــة، 
محــدد،  زمنــي  ســقف  وضمــن 
ــة  ــات قاصم ــه ضرب ــن خالل ــه م توج
الفاســدين  واالفــراد  للمؤسســات 
جميــع  فــي  للفســاد  والداعمــن 
دون  ومــن  االداريــة  املســتويات 
اســتثناء، فضــال عــن انشــاء مديريــة 
عامــة للرقابــة الداخليــة فــي كل 
وزارة علــى ان تكــون هــذه املديريــة 
بديــوان  وماليــا  اداريــا  مرتبطــة 

االحتــادي. املاليــة  الرقابــة 

كلية القانون بجامعة بغداد تناقش التنظيم المؤسسي 
لمحاربة الفساد في العراق

علــوم  كليــة  شــهدت 
فــي  الزراعيــة  الهندســة 
مناقشــة  بغــداد  جامعــة 
رســالة املاجســتير املوســومة 
التدريبيــة  املتطلبــات   (
بغــداد  محافظــة  لفالحــي 
فــي مجــال حمايــة البيئــة 
 ،  ) التلــوث  مــن  الريفيــة 
عبــد  ســاجدة  للطالبــة 
ــاد  ــم االرش ــن قس ــد، م محم
. التقنيــات  ونقــل  الزراعــي 

الــى  الرســالة  وهدفــت 
املتطلبــات  مســتوى  حتديــد 
التدريبيــة لفالحــي محافظــة 
حمايــة  مجــال  فــي  بغــداد 
ــوث،  ــن التل ــة م ــة الريفي البيئ
فضــالً عــن حتديــد مســتوى 
املتطلبــات التدريبيــة لفالحــي 
كل  فــي  بغــداد  محافظــة 
محــور مــن محــاور حمايــة 

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش حماية البيئة 
من التلوث

تواجهــم. التــي  املعوقــات  علــى  والتفــوق  البيئــة 
وناقشــت الباحثــة الطابــع العــام ملســتوى املتطلبــات التدريبيــة 
ــة  ــة الريفي ــة البيئ ــال حماي ــي مج ــداد ف ــة بغ ــي محافظ لفالح
ــل  ــا ميي ــن محاوره ــور م ــي كل مح ــام وف ــكل ع ــوث بش ــن التل م
ــر  ــالح مبخاط ــي الف ــة وع ــل بقل ــوق املتمث ــط وان املع ــى املتوس ال
ــات  ــم املعوق ــن اه ــة كان م ــة الريفي ــى البيئ ــوث عل ــرار التل واض

ــن . ــت الفالح ــي واجه الت
املتطلبــات  تلبيــة  علــى  العمــل  بضــرورة  الباحثــة  اوصــت 
التدريبيــة للفالحــن وبــذل املزيــد مــن اجلهــود مــن قبــل اجلهــات 
املســؤولة لتنفيــذ حمــالن توعويــة لزيــادة وعــي الفــالح ومعرفــة 

ــا ــرق حمايته ــة وط ــى البيئ ــوث عل ــرار التل ــر واض مخاط

ــات  ــة والتقني ــة الوراثي ــد الهندس ــش معه ناق
بجامعــة  العليــا  للدراســات  االحيائيــة 
ــن  ــوراه )محس ــب الدكت ــة طال ــداد، اطروح بغ
محمــد فــرج(  واملوســومة: )تركيــب وتوصيــف 
باســتخدام  الفضيــة  النانويــة  اجلســيمات 
Lycopersicon Escu- ــم  ــتخلص الطماط )مس
 Candida( وطريقــة تأثيرهــا فــي الفطــر )lentum

)albicans
فعاليــة  تقييــم  إلــى  الدراســة  وهدفــت 
املضــادة  الفضيــة  النانويــة  اجلســيمات 

معهد الهندسة الوراثية يناقش 
اطروحة دكتوراه عن تركيب وتوصيف 
الجسيمات النانوية الفضية باستخدام 

باســتخدام  تخليقهــا  مت  والتــي  للفطريــات 
ــات  ــد املبيض ــم ض ــار الطماط ــتخلص ثم مس
والتحقــق مــن قــدرة اجلســيمات النانويــة علــى 

الضــراوة. جينــات  تعبيــر  تثبيــط 
أظهــرت  نتائــج الدراســة أنــه ميكــن اســتخدام 
تخليــق  أجــل  مــن  الطماطــم  مســتخلص 
ناجــح  جلزيئــات الفضــة النانويــة بطريقــة 
ــب  ــة«. وأدى التالع ــراء كيميائي ــريعة   »خض س
ــوص  ــه اخلص ــى وج ــل ، عل ــل التفاع ــي عوام ف
، الرقــم الهيدروجينــي ، تركيــز املســتخلص 
ــى  ــرارة ، إل ــة احل ــة ودرج ــرات الفض ــز نت ، تركي
ــكال  ــام وأش ــة بأحج ــيمات نانوي ــن جس تكوي
مختلفــة ، كمــا كشــفته قياســات  اجملهــز 

ــح. ــي املاس االلكترون
الفضيــة  النانويــة  اجلســيمات  توصيــف  مت 
ــعة  ــي لألش ــف الضوئ ــات الطي ــة بتقني اخمللق
، اجملهــر اإللكترونــي   )UV(البنفســجية فــوق 
الســينية  األشــعة  حيــود   ،  )SEM( املاســح 
الطيفــي باألشــعة حتــت  التحليــل  و   )XRD(
األشــعة  أطيــاف  )FTIR(.وأظهــرت  احلمــراء 
 340 عنــد  قمــة  اعلــى  البنفســجية  فــوق 
ــح  ــي املاس ــر اإللكترون ــف  اجمله ــر. وكش نانومت
أن اجلســيمات النانويــة الفضيــة املركبــة غيــر 
منتظمــة فــي التشــكل وان متوســط حجومها 
ــتخلص  ــي 11 ، ومس ــم الهيدروجين ــد الرق عن
الطماطــم10 ٪،و تركيــز 2مليمــوالري مــن نترات 
ــة كان  ــة مئوي ــرارة 100 درج ــة ح ــة ودرج الفض

بــن 9.58 إلــى ٧2.69 نانومتــر.
هنــاك  يكــن  لــم  انــه  النتائــج  اظهــرت 
ــي وزن  ــمية ف ــة الس ــط باجلرع ــاض مرتب انخف
التعــرض  جلســمات  عنــد  الفئــران  جســم 
الفضــة النانويــة عنــد التركيزيــن 25 و 50٪ ملــدة 
ــة  ــذه الدراس ــرت ه ــا أظه ــابيع.  كم ــة أس ثالث
املبيضــات   بــن   ملحــوظ  ارتبــاط  وجــود 
عنــد  واملهبــل  الفــرج  التهــاب  وحــاالت 
ــب  ــة. وأدى التالع ــات الفموي ــاء وااللتهاب النس
الرقــم  خصوصــا،  التفاعــل،  عوامــل  فــي 
ــم  ــتخلص الطماط ــز مس ــي، تركي الهيدروجين
ودرجــة  النانويــة  الفضــة  تركيــز جزيئــات   ،
احلــرارة إلــى تكويــن جســيمات نانويــة بأحجــام 
ــات  ــت جزيئ ــا خفض ــة. كم ــكال مختلف وأش
ــات Sap1 و  ــر اجلين ــن تعبي ــة م ــة النانوي الفض
LIP1 و Kex2، فــي حــن لــم يكــن لهــا تأثيــر فــي 
التعبيــر اجلينــي للجــن CDR1، والــذي يبــدو انه 
ــة  ــات الفض ــن جزيئ ــى م ــز أعل ــب تراكي يتطل
ــم  ــا ل ــي. كم ــره اجلين ــط تعبي ــة لتثبي النانوي
تظهــر ســمية للفئــران اخملتبــرة، ولكــن ســمية 
جزيئــات الفضــة النانويــة فــي اجلســم احلــي ال 
ــق. ــث والتحقي ــن البح ــد م ــب املزي ــزال تتطل ت

نشــرت التدريســيه معهــد الهندســة الوراثيــة 
ــة  ــا جامع ــات العلي ــة للدراس ــات االحيائي والتقني
ــم  ــمة قاس ــور باس ــاعد دكت ــتاذ مس ــداد  أس بغ
ــدور  ــتير ب ــة املاجس ــع طالب ــتراك م ــن وباالش حس
ــن  ــف ع ــوم: )الكش ــث املوس ــر، البح ــر جب مظف
والتنميــط  الكاربابينميــز  النــزمي   ARMA جــن 
اجلزيئــي لعــزالت الكلبســيال الرئويــة املعزولــة 
مــن بعــض العينــات الســريرية فــي مستشــفيات 
 Biochemical.Cell العلميــة  اجمللــة  فــي  بغــداد( 

Arch. املصنفــة فــي مســتوعب ســكوبس
بكتريــا  عــزل  الــى  الدراســة  هــذه  وتهــدف 
الكليبســيال الرئويــة مــن العينــات الســريرية فــي 
ــري  ــداد والتح ــة بغ ــفيات مبدين ــف املستش مختل
عــن نظــم مقاومــة املضــادات احليويــة فضــال عــن 
ــزمي  ــد العــزالت املنتجــة الن حتديــد فضــال عــن حتدي
 armAجــن متتلــك  التــي  وتلــك  الكاربابينميــز، 
باإلضافــة الــى التحــري عــن حتليــل النمــط اجلينــي 

ــة. ــزالت املرضي ــي الع ف
ومت خــالل الدراســة عــزل وتشــخيص وتوصيــف 
الرئويــة  الكلبســيال  بكتريــا  منهــا  عزلــة   )69(
والصفــات  الزراعيــة  اخلصائــص  باســتخدام 
ــخيص  ــن تش ــال ع ــة فض ــة والكيموحيوي املظهري

.VITEK 2 نظــام  بواســطة 
احليويــة  املضــادات  حساســية  اختبــار  وأجــري 
علــى جميــع العــزالت التــي مت فحصهــا بواســطة 
ــن،  ــتخدام األميكاس ــرص باس ــر الق ــة نش طريق
الســيفتازيدمي،  السيفوتاكســيم،  اآلزيتريونــام، 
سيبروفلوكساســن،  الكلورامفينيكــول، 
كانامايســن،  إمييبينيــم،  جنتاميســن، 

وترمييثوبــرمي. توبراميســن  نورفلوكساســن، 
 PCR ــل ــرة املتسلس ــل البلم ــج تفاع ــرت نتائ أظه
أن 20 عزلــة )29 ٪( كانــت حتمــل جــن armA بحجم 
212 زوج قاعــدي.  ومت اختيــار منتــج  تفاعــل البلمرة 
املتسلســل  لســتة عــزالت )6( حتمــل armA لغــرض 
حتليــل التتابــع  ومقارنتهــا مــع قاعــدة بيانــات 
ــة  ــا احليوي ــات التكنولوجي ــي ملعلوم ــز الوطن املرك
)NCBI( لغــرض احلصــول علــى مصداقيــة النتائــج 
باملقارنــة،   armA جلــن  وجــود  صحــة  ولتأكيــد 
 BMBQ38ــي ــرت كالتال ــة أظه ــاللة مرجعي ــع س م
 ،  BMBQ 67  ،  BMBQ 44  ،  BMBQ 43  ،  BMBQ 42،
BMBQ 67. مت تســجيلها حتــت الرقــم التسلســلي 
)3LC49094( فــي موقــع )NCBI( حتليــل الشــجرة 
التطوريــة لتغايــرات جــن armA اظهــر أن العــزالت 

ــدا. ــة ج ــل )BMBQ( متماثل ــة ل تسلس العراقي

تدريسية من معهد الهندسة الوراثية تنشر بحثا 
منحــت اللجنــة العليــا للمؤمتــر الدولــي الثالــث بمجلة عالمية مصنفة ضمن مستوعب سكوبس

لإلبــداع واإلبتــكار املقــام فــي رحــاب جامعــة 
ــكار،  ــداع واإلبت ــى اإلب ــع ملتق ــاون م ــل بالتع باب
التدريســي فــي فــرع الكيميــاء احلياتيــة بكليــة 
الطــب بجامعــة بغــداد املــدرس املســاعد عمــار 
ــك  ــي(، وذل ــداع الدول ــام اإلب ــم،) وس ــادل جاس ع
ملشــاركته بفعاليــات محــور بــراءات االختــراع في 
املؤمتــر املنعقــد حتت شــعار )باإلبــداع ترتقــي األمم(

وقــام الســيد رئيــس جامعــة بابــل، األســتاذ 
الدكتــور عــادل عبــاس املوســوي، بتقليــد الباحث 
ــرة  ــوده اخلي ــراً جله ــي، تقدي ــداع الدول ــام اإلب بوس
فــي اثــراء فعاليــات املؤمتــر، ومشــاركته بالبحــث 
ــرطان  ــرض س ــر مل ــخيص املبك ــوم » التش املوس
الغــدة الدرقيــة وســرطان البروســتات باإلعتمــاد 
ــن  ــون االول جل ــي االكس ــة ف ــرة نقطي ــى طف عل

تكريم تدريسي في كلية الطب بوسام اإلبداع الدولي

.«  Beta-2-Microglobulin
ــي  ــة الت ــذه الدراس ــل ه ومتث
مــن  اختــراع  بــراءة  نالــت 
اجلهــاز املركــزي للتقييــس 
ــع  ــة التاب ــيطرة النوعي والس
لــوزارة التخطيــط، واملنجــزة 
مــن قبــل الباحــث مبشــاركة 
جامعتــي  مــن  باحثــن 
والتكنولوجيــة،  النهريــن 
مبكــراً  تشــخيصاً 
لنوعــن مــن انــواع مــرض 
الســرطان، وهمــا ســرطان 
وســرطان  الدرقيــة،  الغــدة 

لبروســتات. ا

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد جامعة 
بغــداد  مناقشــة رســالة ماجســتير فــي 
تخصــص االدارة الصناعيــة  للطالبــة 
ــالتها  ــن رس ــارس ( ع ــد ف ــام محم )هي
سلســلة  اداء  )تقييــم  املوســومة 
ــة  ــة ضبابي ــي بيئ ــراء ف ــز اخلض التجهي
–دراســة حالــة( يهــدف البحــث الــى 
تقييــم اداء سلســة التجهيــز اخلضــراء 
اجــل  مــن  املبحوثــة  الشــركات  فــي 
ــومي االداء  ــا وتق ــتمر له ــن املس التحس
واالرتقــاء بــه. الهــدف الرئيســي للبحــث 
فــي ضــوء املشــكلة هــو قيــاس اثــر 
ــام  ــى االداء الع ــراء عل ــات اخلض املمارس
االســلوب  تنفيــذ  ومــدى  للشــركات 

ــلة  ــي السلس ــر ف االخض
و قــدم الباحثــة عــدد مــن التوصيــات 
ــي  ــاالداء البيئ ــام ب ــادة االهتم ــا زي اهمه
دورات  واجــراء  للشــركة  واالقتصــادي 
علــى  احملافــظ  كيفيــه  فــي  تدريبــة 
البيئــة و احلفــاظ علــى البيئــة الداخلية 

واخلارجيــة تــودي الــى زيــادة االيــرادات 
فتعمــل علــى حتســن االداء االقتصــادي 
االقتصــادي  االداء  وزيــادة  للشــركة 
ــاطات  ــي نش ــن باق ــى حتس ــل عل يعم
السلســلة وجتهيــز الشــركة مبــواد اولية 
للعمــل غايــة فــي االهميــة فيجــب 
اجــراء دورات تدريبــة للمســؤولن عــن 
جتهيــز الشــركة مــن اجــل تقليل نســبة 
االخطــاء فــي احلصــول علــى مــادة اوليــة 
وتقليــل هــدر الوقــت واالمــوال وزيــادة 
االهتمــام والتواصــل مــع املســؤولن عــن 
ــل  ــترك والعم ــل املش ــذا العم ــال ه اكم
علــى دورات تدريبــة للمســؤولن عــن 
احملافظــة  بكيفيــة  واالعــادة  النقــل 
ــام  ــب االهتم ــليم و يج ــج س ــى املنت عل
فــي نوعيــة املــادة الداخلــة فــي عمليــة 
ــراء  ــتخدمة واج ــع واالدوات املس التصني
ــن  ــؤولن ع ــال املس ــة للعم دورات تدريب

عمليــات التصنيــع.

كلية االدارة واالقتصاد تناقش تقييم اداء سلسلة التجهيز 
الخضراء في بيئة ضبابية
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شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم 
االنســانية فــي جامعــة بغــداد مناقشــة رســالة 
ــي  ــة ف ــة الزراعي ــومة ) امللكي ــتير املوس املاجس
محافظــة بغــداد للمــدة )19٧0- 19٧9( للطالبــة 
التاريــخ  قســم  مــن  خميــس  معــن  عبيــر 

ــث(  ــخ حدي ــص )تاري تخص
امللكيــة  قوانــن  معرفــة  الدراســة  هدفــت 
ــدة 19٧0-  ــداد للم ــة بغ ــي محافظ ــة ف الزراعي

.  19٧9
تناولــت الباحثــة التقســيمات االداريــة للمناطق 
الزراعيــة وتوزيــع الســكان فــي محافظــة بغــداد 
ــة  ــم امللكي ــن  تنظي ــال ع ــام 19٧9 فض ــى ع حت
الزراعيــة فــي احملافظــة للمــدة )19٧0- 19٧4 ( 

كلية التربية ابن رشد تناقش الملكية الزراعية في محافظة بغداد
ــى  ــا عل ــي واثره ــالح الزراع ــن االص ــا القوان منه
امللكيــة الزراعيــة ومشــكالت االراضــي الزراعيــة 
ــي  ــة ف ــة الزراعي ــم امللكي ــت تنظي ــا وتناول كم
محافظــة بغــداد للمــدة )19٧6- 19٧9 ( وشــملت 
ــي  ــا ف ــي وتأثيره ــالح الزراع ــن االص ــا قوان ايض
تلــك الفتــرة وعــرض مشــكالت امللكيــة الزراعية 

ومعوقاتهــا فــي احملافظــة
التوصيــات  اهــم  الــى  الباحثــة  وتوصلــت 
هــي ضــرورة تنظيــم امللكيــات الزراعيــة فــي 
محافظــة بغــداد ووضــع القوانــن اجلديــدة فضال 
عــن التغييــر بالقوانــن التــي صــدرت فــي تلــك 

املرحلــة مــع مراعــاة اوضــاع الفالحــن .

العلــوم  كليــة  عــن  صــدرت 
حديثــاً  بغــداد  جامعــة  فــي 
ــة  ــن اجملل ــابع م ــدد )٧( الس الع
اجمللــد  للعلــوم  العراقيــة 
)61( لعــام )2020( وذلــك بعــد 
اســتالم  لنظــام  اعتمادهــا 
بشــكل  وتقوميهــا  البحــوث 
واحلاصلــة  كامــل،  الكترونــي 
مؤخــرا علــى ســايت ســكور 
 0,1 بنســبة  ســكوباس  مــن 
وحتمــل تصنيــف معــرف الكائن 
 )DOI:10.24996/ijs( الرقمــي 
ــن  ــد م ــدى العدي ــفة ل واملؤرش
ــة  ــة البحثي ــتوعبات واالدل املس
وعامليــا. عربيــا  املعروفــة 
https://suggestor.step.sco-
pus.com/progressTracker/
index.cfm?trackingID=D -

10C67BBE2A1CDC0واحتــوى 
بحثــاً،   )32( علــى  العــدد 
ــوم  ــي عل ــد ف ــث واح ــا بح منه
بحــوث  ســبعة  الكيميــاء، 
ــان فــي  ــاة، بحث ــوم احلي فــي عل
االحيائيــة،  التقنيــات  علــوم 
علــوم  فــي  بحــوث  خمســة 
فــي  بحــوث  الفيزياء،ثالثــة 
بحــوث  ســتة  االرض،  علــوم 
الرياضيات،فضــال  علــوم  فــي 
ــوم  ــي عل ــوث ف ــتة بح ــن س ع
احلاســبات وبحثــن فــي  علــوم 
نشــر  مت  وقــد  االستشــعار 
العــدد الكترونيــاً على:موقــع 
للعلــوم: العراقيــة  اجمللــة 
http://scbaghdad.edu.iq/eijs/
index.php/eijs/issue/view/38
العراقيــة  اجمللــة  ان  يذكــر 

ــة  ــة فصلي ــي مجل ــوم ه للعل
تصدرهــا  محكمــة  علميــة 
جامعــة  فــي  العلــوم  كليــة 
نشــر  الــى  تهــدف  بغــداد، 
البحــوث العلميــة الرصينة في 
مجــاالت العلــوم التطبيقيــة 
والصرفــة، والتخصصــات التــي 
تتضمنهــا هــذه اجمللــة تشــمل 
الفــروع العلميــة فــي علــوم 
الفيزيــاء التطبيقيــة والصرفــة، 
علــوم  الرياضيــات،  علــوم 
فروعهــا،  مبعظــم  احلاســبات 
مبعظــم  الكيميــاء  علــوم 
احليــاة  علــوم  تخصصاتهــا، 
ــاث  ــة وابح ــات االحيائي والتقني
املناطــق احلــارة، علــوم االرض، 
علــوم الفيزيــاء والتحســس عن 
بعــد وعلــوم الفلــك والفضــاء .

كلية العلوم بجامعة بغداد تصدر عددا جديدا من المجلة العراقية للعلوم

شــهدت كليــة الهندســة قســم هندســة 
املاجســتير  رســاله  مناقشــة  النفــط 
ــومه  ــوري املوس ــح ام ــور صبي ــة  ن للطالب
لتحســن  احملليــة  املــواد  اســتخدام 
اخملتلفــة« احلفــر  طــن  خصائــص 
دراســة موضــوع  الــى  البحــث  يهــدف 
كاضافــات  احملليــة  املــواد  اســتخدام 
ــواص  ــة وخ ــواص الريولوجي ــن اخل لتحس
احلفرشــملت  لســوائل  الترشــيح 
هــذه  فــي  املســتخدمة  احملليــة  املــواد 
قشــور  مــن  مســاحيق  الدراســة 
وســيقان  العنــب  وبــذور  الرمــان 

ــن. ــم الت ــا باس ــروف محلي ــة املع احلنط
توصلــت الدراســة لعــدت نتائــج منهــا 
KCl-polymer mud مــع اضافــة وزن  فــي 
)0.5 غــم ( مــن مســاحيق بــذور العنــب 
كانــت النتيجــة نقصــان فــي اخلــواص 
ــة  ــت اللزوج ــث انخفض ــة  حي الريولوجي
البالســتيكية ونقطــة املطاوعــة واللزوجة 
 ٪50,٪٧5,  ٪85.٧1 بنســبة  الظاهريــة 
ــذرة  ــى ان ب ــذي يشــير ال ــي وال ــى التوال عل
العنــب هــي مــادة مخففــة وهــو املطلــوب 
ــر  لتقليــل قــوة الســحب املطلوبــة لتحري
االنابيــب املســتعصية ومســاحيق قشــرة 

كلية الهندسة تناقش »استخدام المواد المحلية لتحسين خصائص طين الحفر المختلفة«
 )1 و   0.5 وزن)  مــع  الرمــان 
غــم فــي طــن ذو االســاس 
املائــي غيــر املثقــل ووزن) 
 FCLS 3 غــم( فــي الطــن
كل  فــي  نقصــان  اظهــر 
الريولوجيــة  اخلــواص 
امكانيــة  تقليــل  وعليــة 
االســتعصاء  حــدوث 
ومســاحيق  التفاضلــي 
ــل  ــت اق ــب اعط ــذور العن ب
مــع  للترشــيح  حجــم 
طــن  فــي  غــم(   0.5 وزن) 
كان  والنقصــان   FCLS
مســاوي الــى 44.4٪ افضــل 
الطــن  لكعكــة  ســمك 
احلصــول  مت  واحــد(  )اقــل 
اضافــات  مــن  عليــة 
مــن  مختلفــة  تراكيــز 
ــان  ــور الرم ــاحيق قش مس
االســاس  ذو  طــن  فــي 
ــاوزان  ــل ب ــر املثق ــي غي املائ
وايضــا  غــم   )0.5,1,3,5(
بــاوزان )3,5( غــم مــن التــن 
KCl-polymer طــن  فــي 

ــة فــي  ــوم الهندســة الزراعي ــة عل شــهدت كلي
ــوراه  ــة الدكت ــة اطروح ــداد مناقش ــة بغ جامع
 Relation ship of polymorphism( املوســومة 
 and Gene Expression of lnsulin lnsulin like
 Growth Factor lGFIR and IGF2 Genes with
Performance Of Fallow Deer in lraq ( ، للطالــب 
محمــد حســن دخيــل، مــن قســم االنتــاج 

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش المظاهر الوراثية لألبل

ــي . احليوان
وهدفــت االطروحــة الــى ان اســتخراج نســب 
املظاهــر الوراثيــة والتكــرارات االليليــة تؤثــر 
ــذِه  ــي ه ــة ف ــات االقتصادي ــض الصف ــى بع عل
احليوانــات بعــد التعديــل الســيما فــي اوزان 
DNA مــن خــالل  وابعــادُه ومســتوى  اجلســم 
انحــدار الصفــات واســتخراج معادلــة توقــع 

بســيطة ومتعــددة الغــراض االنتخــاب .
الوراثيــة  املظاهــر  عالقــة  الباحــث  وناقــش 
ــأداء  ــر اجلينــي جلينــي IGF – lR و IGF-2 ب والتعبي
العالقــات  بعــض  الــى  التوصــل  مت  اذ  االبــل، 
االحصائيــة املهمــة للتراكيــب الوراثيــة للجينن 
مــن عــدد الصفــات االقتصاديــة كمــا كان هنــاك 
اســتراتيجيات  فــي  اعتمادهــا  نتائــج ميكــن 
التحســن الوراثــي مــن خــالل معــادالت التوقــع 

ــي . ــر اجلين ــى التعبي ــاداً عل اعتم

ناقــش قســم الدراســات المحاســبية بالمعهــد العالــي للدراســات 
بغــداد  فــي جامعــة  العليــا  للدراســات  والماليــة  المحاســبية 
أطروحــة الدكتــوراه الموســومة )دور مراقــب الحســابات فــي 
ــة  ــدات االقتصادي ــنوي للوح ــر األدارة الس ــم تقري ــص وتقوي فح
 – )GRI( فــي ظــل تطبيــق معاييــر مبــادرة التقاريــر العالميــة
بحــث تطبيقــي فــي الشــركة العامــة لألســمنت العراقيــة( للطالب 

ــاس.  أســامة طــارق عب
ــدة  ــة جدي ــر اإلدارة بصيغ ــم تقري ــى تقدي ــة ال ــت الدراس هدف
ــات  ــرض المعلوم ــع ع ــم م ــر)GRI(  تتالئ ــق معايي ــة وف مقترح
وتعزيــز  العالميــة,  والنوجهــات  االســتدامة  مفهــوم  وفــق 
 علــى وضــع اســتمارة 

ً
الُمقدمــة، عــالوة التقاريــر  فــي  الثقــة 

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

فحــص وتدقيــق ُمقترحــة لتقريــر اإلدارة  المعــد علــى وفــق 
ــة  ــة الرقابي ــة البيئ ــع خصوصي ــالءم م ــا يت ــر)GRI(  وبم معايي
الماليــة  الرقابــة  أن ديــوان  الــى  الدراســة  العراقية.وتوصلــت 
مجــال  فــي  العالميــة  المتغيــرات  يراعــي  أن  يجــب  االتحــادي 
المهنــة ومنهــا مــا يتعلــق بتحديــث وتطويــر محتويــات إنمــوذج 
تقريــر االدارة الســنوي المرفــق مــع المتطلبــات, فضــاًل عــن 
ضــرورة قيــام مراقبــي الحســابات بإيــالء االهميــة الكافيــة لتقرير 
ــه  االدارة الســنوي عنــد فحــص وتدقيــق البيانــات الماليــة لمــا ل
مــن أهميــة فــي توفيــر المعلومــات الالزمــة عــن االداء التشــغيلي.

الهندســة  معهــد  مــن  التدريســي  شــارك 
الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا 
ــس  ــور قي ــاعد دكت ــتاذ مس ــداد اس ــة بغ بجامع
قاســم غيمــة فــي ورشــة عمــل الكترونيــة حتــت 

)Manuscript writing for researchers( عنــوان 

أقامهــا معهــد »خــان« التابــع الــى جامعــة 
كاراتشــي فــي باكســتان. ومتحــورت الورشــة 
ــى  ــث  الق ــة، حي ــوث العلمي ــة البح ــول كتاب ح
احمــد  محمــد  الدكتــور  الورشــة  محاضــرة 
ــي.  ــة كاراتش ــي جامع ــتاذ ف ــان االس ــد خ بوالن

تدريسي من معهد الهندسة الوراثية يشارك بورشة عمل الكترونية أقامتها 
جامعة كراتشي الباكستانية

اهميــة  الــى  الورشــة  وتطرقــت 
ــة  ــة اخلاص ــة اخملطوط ــلوب كتاب وأس
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــث وتهيئته بالبح
يتــالءم مــع اجملــالت العلميــة العامليــة 
ــا  ــزم به ــي يلت ــوات الت ــد اخلط وحتدي
الباحــث لزيــادة النجــاح فــي عمليــة 
القضايــا  فهــم  وتعزيــز  النشــر 

االخالقيــة املتعلقــة بعمليــة النشــر 
ــة  ــم الكتاب ــة وتقيي ــة مراجع وكيفي
املهيــأة للنشــر فــي اجملــالت العامليــة.

كمــا تناولــت الورشــة اهــم املعوقــات 
التــي يواجههــا الباحــث عنــد كتابــة 

البحــث وســبل معاجلتهــا .

قســم  فــي  نوقشــت 
العلــوم  بكليــة  الرياضيــات 
اطروحــة  بغــداد  جامعــة 
الدكتــوراه املوســومة »دراســة 
فــي  املعقــدة  الديناميكيــة 
ــة«  ــة والوبائي ــاذج البيئي النم
عبـــداهلل  هبــــة  للطالبــة 

ابراهيـــم.
الــى  االطروحــة  وهدفــت 
دراســة الســلوك الديناميكــي 
الديناميكيــات  والســيما 

دراسة الديناميكية المعقدة لنماذج بيئية ووبائية باطروحة دكتوراه في كلية العلوم

ــي،  ــام بيئي-وبائ ــن ونظ ــن بيئي ــدة لنظام املعق
النمــاذج  مــن  أنــواع  ثالثــة  حتليــل  اقتــرح  إذ 
البيولوجية رياضياً. تـــعامل االمنــوذج االول املقترح 
مــع منــوذج بيئــي يتضمــن شــبكة غذائيــة ثالثيــة 
ــى  ــى ال ــرس االعل ــا املفت ــم فيه ــاس ينقس االجن
مجتمعــن وفــق املراحــل العمريــة )ناضــج وغيــر 
ــاً  ــي امنوذج ــرح الثان ــوذج املقت ــل االمن ــج( وميث ناض
بيئيــاً يصــف تأثيــر اخلــوف علــى سلســلة غذائية 
ثالثــة االجنــاس مــع اســتجابة وظيفيــة مــن نــوع 
بدنكــن – دياجنلــس. فيمــا ميثــل االمنــوذج املقتــرح 
الثالــث منوذجــاً بيئي-وبائــي يتكــون مــن الفريســة 
واملفتــرس مــع وجــود احلصــاد مــن نــوع ميكائيــل 
- مينتنــس فــي مجتمــع املفتــرس وكذلــك مرضــا 

افــراد  بــن  ينتقــل  معديــا 
ــر  ــال املباش ــة باالتص الفريس

ــفاء.  ــل للش ــر قاب ــو غي وه
الدراســة  وتضمنــت 
ــة  ــاكاة العددي ــتخدام احمل اس
الديناميكيــات  لدراســة 
الشــاملة وجلميــع النمــاذج. 
علــى  عملــت  اذ  املقترحــة، 
حــل النمــاذج اعــاله عدديــاً 
رانــك- طريقــة  باســتخدام 
ــة  ــة السادس ــا ذات الرتب كوت
 - التوقــع  طريقــة  مــع 
ومبســاعدة  التصحيــح 
ــدار )6(  ــالب اإلص ــج املاث برنام
قمنــا برســم احللــول، ولوحــظ 
الرياضيــة  النمــاذج  أن 
والبيئية-الوبائيــة  البيئيــة 
ــة  ــة للغاي ــة حساس املقترح
ــات  ــم املعلم ــر قي ــد تغيي عن
علــى  عــالوة  بهــا.  اخلاصــة 
ذلــك،  حصــل علــى أنــواع 
مختلفــة مــن اجلــواذب مبــا 

الفوضيــى. ذلــك  فــي 

ــات  ــة ومفاوض ــود حثيث بجه
املــدرس  قبــل  مــن  طويلــة 
الدكتورعمــر فالــح  حســن 
جابتــر  علــى  املشــرف 
ــط  ــي النف ــة مهندس جمعي
بغــداد  جامعــة  العامليــة 
النفــط   هندســة  قســم 
حيــث متكــن القســم مــن 
احلصــول علــى منحــة كاملة 
مكتبــة   بيانــات  لقاعــدة 
بعــد  االمريكيــة   Onepetro
ــا  ــة  اجراءه ــات طويل مفاوض
النفــط  هندســة  قســم 
ــي  ــة مهندس ــر جمعي وجابت

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

ــة / فــرع جامعــة بغــداد مــع االدارة  النفــط العاملي
الرئيســية ملكتبــة Onepetro  فــي الواليــات املتحدة 
ــة  ــم هندس ــخ قس ــي تاري ــرة ف ــة والول م االمريكي
احلصــول  القســم  اســتطاع  والكليــة  النفــط 
علــى املنحــة املكتبيــة االميركيــة Onepetro  مــن 
جمعيــة مهندســي  النفــط العامليــة  التــي تضــم 
ــط  ــؤون النف ــة بش ــة مختص ــارب  33مجل ــا يق م
ــنوي  ــتراك س ــرى باش ــات اخ ــة واختصاص والطاق
مجانــي قابــل للتجديــد  دعمــا للحركــة العلميــة 
البحثيــة فــي هــذه االختصاصات.وللقســم اصــرارا 
كبيــرا  خــالل املفاوضــات علــى ان تشــمل املنحــة 

ــط  ــة النف ــم هندس ــس قس ــة ولي ــة الهندس ــام كلي كل اقس
فقــط ومــن ثم جنــح فــي ان تكــون املنحة لرئاســة اجلامعــة و 21 
كليــة ومركــز بحثــي ضمــن جامعــة بغــداد لــكل التدريســين 
وطلبــة الدراســات العليــا واالوليــة .امــا عــن طريقــة االنتســاب 

ــوص. ــذا اخلص ــة به ــل ورش ــا عم ــيتم الحق ــة فس للمكتب

كليــة  فــي  االجتمــاع  علــم  قســم  نظــم 
علميــة  محاضــرة  بغــداد  بجامعــة  اآلداب 
الكترونيــة بعنــوان ) جائحــة كورونــا وتناقضــات 
احلضــارة احلديثــة ( لألســتاذ املســاعد الدكتــور 

عبداحلميــد العبيــدي مــن جامعــة قرطــاج.
وهدفــت احملاضــرة إلــى دراســة إمكانيــة وحتليــل 
أزمــة كورونــا وتأثيرهــا علــى اإلعــالم واالقتصــاد 
والسياســة والثقافــة والبنيــات االجتماعيــة 
والتعليــم عــن بعــد والصحــة ، فــي الوقــت 
الــذي لــم تنتــه فيــه اجلائحــة بعــد، وهــل 
التفكيــر سوســيولوجياً فــي  يجــوز علميــاً 
ــرة  ــرد ظاه ــاره مج ــدث واعتب ــذا احل ــة ه طبيع
ــي ينبغــي دراســتها  ــل الظواهــر األخــرى الت مث
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 .

كلية االداب تنظم محاضرة عن جائحة 
كورونا وتناقضات الحضارة الحديثة

ــد  ــن رش ــة اب ــة التربي ــهدت كلي ش
فــي جامعــة  االنســانية  للعلــوم 
بغــداد مناقشــة رســالة املاجســتير 
العــام  الــرأي  )موقــف  املوســومة 
املصــري  التدخــل  مــن  العراقــي 
ــة  ــن 1962 – 19٧0( للطالب ــي اليم ف
قســم  مــن  نــزار  محمــد  شــهد 
ــث(  ــخ حدي ــص )تاري ــخ تخص التاري
وعلــى قاعــة االســتاذ الدكتــور جــواد 

ــي عل
موقــف  بيــان  الدراســة  وهدفــت 
ــا  ــن قضاي ــي م ــام العراق ــرأي الع ال
العربيــة ومنهــا القضيــة اليمنيــة ، 

والتدخــل املصــري فــي اليمــن الــذي 
ــوري . ــام اجلمه ــاند النظ س

وتناولــت الباحثــة العــراق ومصــر 
ومســار التطــورات السياســية فــي 
ــرأي  ــف ال ــن 1948- 1962 و موق اليم
العــام العراقــي مــن التدخــل املصري 
فــي اليمــن 1962 – 1965 ، فضــال عن 
موقــف الــرأي العــام العراقــي وتطــور 
للجيــش  العســكرية  العمليــات 
املصــري فــي اليمــن 1965 – 196٧ ، 
الــى جانــب  موقــف الــرأي العــام 
العراقــي وتداعيــات قــرار االنســحاب 

ــن 196٧ – 19٧0 . ــري م املص

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

جملــة  الــى  الباحثــة  وتوصلــت 
ــرأي  ــت ال ــا : أثب ــج ابرزه ــن النتائ م
العــام العراقــي عبــر كافــة القنــوات 
النقابــات  ومنهــا  اجلماهيريــة, 
والصحــف  واألحــزاب  واملنظمــات 
واملثقفــن, عــن أصالــة موقفــه مــن 
ــا  ــة ومنه ــة العربي ــا األم كلَّ قضاي
القضيــة اليمنيــة, وموقفــه الثابــت 
عــن  فضــالً  املســاعدات,  وتقــدمي 

الدعــم املعنــوي واألدبــي عــن طريــق 
مــا فاضــت بــه الصحافــة العراقيــة 
وأخبــار  مــن مقــاالت  النشــر  ودور 
وأشــعار تغنــت بالقضيــة اليمنيــة. 
ــر الشــعب  ــة َعب وفــي األحــوال كاف
الصلبــة  إرادتــه  عــن  اليمنــي 
وســعيه احلثيــث للحريــة واالنطــالق 
ــن  ــة م ــدة اخلالي ــاة اجلدي ــو احلي نح

قيــود االســتبداد .

البدنيــة  التربيــة  كليــة  شــهدت 
فــي  للبنــات  الرياضــة  وعلــوم 
ــة  ــة أطروح ــداد مناقش ــة بغ جامع
الدكتــوراه املوســومة )التخطيــط 
للتنبــؤ  كدالــة  االســتراتيجي 
بجــودة األداء اإلداري لالحتــاد العراقــي 
املركــزي بكــرة اليــد مــن وجهــة نظــر 
ــة  ــة( للطالب ــى اللعب ــن عل القائم

ســهير متعــب منــاف.
التعــرف  الــى  وهدفــت االطروحــة 
جلــودة  التنبؤيــة  املعادلــة  علــى 
األداء لالحتــاد املركــزي بكــرة اليــد 
ــه  ــاء هيئات ــر أعض ــه نظ ــن وجه م
اإلداريــة وفروعــه وحــكام الدرجــة 
بنــاء  ،ألجــل  واملمتــازة  األولــى 
طريقــة جديــدة تعمــل علــى تطويــر 
ــن  ــي م ــتوى عال ــى مس ــم عل عمله
التخطيــط واجلــودة وبينــت الباحثــة 
ــتراتيجي  ــط االس ــوم التخطي مفه
ــن  ــاط  م ــي للنش ــر ذهن ــه حتضي بأن

اجــل العمــل علــى بنــاء خارطــة 
جــودة  أن  علــى  ذهنية،مؤكــدة 
ــد  ــر والتجدي ــة بالتغيي األداء مرتبط
املتطــور الــذي يجعــل عمليــة االجناز 

لألهــداف أكثــر فاعليــة
أعــادة  بضــرورة  الباحثــة  وأوصــت 
التخطيــط  هيكليــة  صياغــة 
اإلداري  األداء  وجــودة  االســتراتيجي 
لالحتــادات بالشــكل التــي يخدمهــم 
تبــادل  ضــرورة  الــى  ،إضافــة 
باســتمرار  واملعلومــات  األفــكار 
بصــورة  عملهــم  تطويــر  لغــرض 
الفرصــة  إتاحــة  أفضل،كذلــك 
بحريــة  أرائهــم  بإبــداء  للجميــع 
دورات  فــي  أشــراكهم  مــن خــالل 
ــا  ــن تأكيده ــال ع وورش تطويرية،فض
املقاييــس  اعتمــاد  ضــرورة  علــى 
الدراســة  املســتخدمة فــي هــذه 
ولكافــة  أخــرى  احتــادات  علــى 
العــراق. مســتوى  علــى  األلعــاب 

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

شــاركت الطالبتــان من قســم 
ــي  ــس ف ــة امليكاترونك هندس
كليــة الهندســة اخلوارزمــي 
ــالل  ــدة ب ــداد زبي ــة بغ بجامع
كاظــم و زينــب ســعد شــرقي 
Face Rec-  بالبحــث املوســوم )
ognition and Emotion Rec-
ognition from Facial Expres-

 sion Using Deep Learning

ــر  ــي املؤمت Neural Network ( ف
للعلــوم  الثانــي  العلمــي 
اقامتــه  الــذي  والهندســة 
جامعــة العــن فــي محافظــة 
ــق  ــن طري ــاً ع ــار الكتروني ذي ق

. Zoom برنامــج
البحــث  موضــوع  وتنــاول 
واملشــاعر  الوجــوه  متييــز 
علــى  االعتمــاد  خــالل  مــن 

طالبتان من كلية الهندسة الخوارزمي 
تشاركان افتراضيا في المؤتمر العلمي الذي 

اقامته جامعة العين

 ،  )deep learning( تقنيــات التعلــم اآللــي والتعلــم العميــق 
واشــاد االســاتذة املشــاركن والقائمــن باملؤمتــر بفكــرة البحــث 
ــه مت  ــاً ان ــث علم ــي البح ــتخدمة ف ــة املس ــات احلديث والتقيني
اختبــار الطــرق علــى وجــوه مــن قواعــد بيانــات عامليــة وكذلــك 

. محليــن  اشــخاص  علــى 

نظمــت كليــة االعــالم فــي جامعــة بغداد 
املســتنصرية  اجلامعــة  وبالتعــاون مــع 
ــات  ــن العالق ــة، ع ــل إلكتروني ــة عم ورش
عــدد  ومبشــاركة  احلكوميــة،   العامــة 
مــن التدريســين واخملتصــن مــن وزارات 

وجامعــات عراقيــة مختلفــة.
ــوء  ــليط الض ــى تس ــة إل ــت الورش وهدف
ــخ  ــة وتاري ــات العام ــوم العالق ــى مفه عل
العالــم  دول  فــي  وتطورهــا  نشــوئها 
وفــن مترســخ  بّعدهــا علــم  اخملتلفــة 
ــة  ــات، وكيفي ــداف واملمارس ــذور واأله اجل
مــن  العامــة  العالقــات  مــن  اإلفــادة 
احلكومــات واملنظمــات واألفــراد، وأهميتها 
فــي إيجــاد حلــول مدروســة للمشــكالت 
التــي قــد تواجــه املؤسســات، وتعزيــز 
الداخلــي  اجلمهــور  مــع  اإلتصــال 
واخلارجــي، وتوضيــح الفــرق بــن العالقــات 
ــة. ــة والنامي ــدول املتقدم ــي ال ــة ف العام
الرئيســة  األهــداف  الورشــة   وتناولــت 
إلــى  التــي تســعى العالقــات العامــة 
برنامــج  وضــع  وكيفيــة  حتقيقهــا، 

وخطــة عمــل خــالل مــدة زمنيــة محــددة، 
وخطــوات تنفيــذ هــذه اخلطــة مبــا يضمــن 
اجلمهــور  لــدى  واضحــة  رســم صــورة 
ــن  ــرق ب ــة، والف ــات املؤسس ــن سياس ع
العالقــات العامــة واإلتصــال احلكومــي 
ــة  ــات العام ــة العالق ــن أهمي ــال ع ، فض
ــر  ــث، واألط ــر احلدي ــي العص ــة ف احلكومي
ــل  ــة العم ــية لطبيع ــزات األساس واملرتك
فيهــا، واملواصفــات املطلوبــة للموظفــن 
ونشــاط  اجملــال،  هــذا  فــي  العاملــن 
العالقــات العامــة فــي أوقــات الطــوارئ أو 
األزمــات، وكيفيــة اإلعتمــاد علــى وســائل 
ــال  ــي إيص ــة ف ــال اخملتلف ــالم واإلتص اإلع
الرســائل إلــى اجلمهــور، واملعوقــات التــي 

ــة. ــات العام ــل العالق ــه عم تواج
تفعيــل  بضــرورة  الورشــة  وأوصــت 
فــي  العامــة  العالقــات  أقســام  دور 
احلكوميــة،  والدوائــر  املؤسســات 
فيهــا  العاملــن  بتدريــب  واإلســتمرار 
علــى األســاليب والوســائل واملســتجدات 
العلميــة احلديثــة املرتبطــة بهــذا اجملــال.

كلية االعالم تنظم ورشة إلكترونية عن العالقات العامة الحكومية 
بالتعاون مع الجامعة المستنصرية
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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 
ــد  ــم العاب ــن جاس ــد احلس ــدر عب ــث حي ــا الباح ــداد( قدمه ــة بغ محافظ

ــي. البهادل
وهدفــت االطروحــة إلــى دراســة العامل النفســي لــدى الفريق الكشــفي ومدى 
تأثيــره فــي اجنــاح مهمتــه الكشــفية وذلــك بوجــود قائــد ميكنــه ان يتعامــل 

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

فريقــه  افــراد  مــع 
وفــق عوامــل نفســية 
تنســجم  مختلفــة 
ــرؤى واإلرهاصــات  مــع ال
عــن  فضــال  الفرديــة، 
املتابينــة  االمكانــات 
وفقــا  الفريــق  لــدى 
االجتماعيــة  للبيئــات 
يعيشــونها،  التــي 
وهــو مــا يــؤدي بالتالــي 
وجنــاح  تقــدم  الــى 
فــي  الكشــافة  فــرق 

املياديــن. مختلــف 
كمــا شــملت االطروحة 
بنــاء مقياســن وايجــاد 
بينهمــا،  العالقــة 
ومــدى اهميــة القائــد 
الكشــفي فــي تواجــده 
ودوره  فريقــه  ضمــن 
ــام  ــاح امله ــم الجن الداع

الكشــفية.

ناقشــت كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة 
املوســومة  املاجســتير  رســالة  بغــداد 
مــع  ازوبروســتانيز  مســتوى  تقييــم   (
العراقيــات  النســاء  عنــد  ب  كرانــزمي- 
املتعــدد  املبيــض  مبتالزمــة  املصابــات 
الكيســات( للطالبة هبــة ياســن خضيــر 

.
ــتويات  ــد مس ــى حتدي ــالة ال ــت الرس وهدف
كرانــزمي-ب  مــع  8-ايزوبروســتان 

ــدد  ــض املتع ــة املبي ــى متالزم ــدى  مرض ل
كانــت  إذا  فيمــا  والتحقــق  الكيســات 
ــة  ــر االصاب ــل خط ــض عوام ــة ببع مرتبط

الوعائيــة.  القلــب  ألمــراض 
امــرأة   90 الدراســة  تضمنــت  كمــا 
عراقيــة ومت تقســيمهم الــى مجموعتــن: 
مصابــة  أمــرأة   )50( االولــى  اجملموعــة 
مبتالزمــة املبيــض متعــدد الكيســات غيــر 
متعاطيــات للعــالج واجملموعــة الثانيــة 

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

)40( امــرأة مــن االصحــاء 
ســيطرة. كمجموعــة 

واظهــرت نتائــج البحــث 
فــي  معنويــة  زيــادة 
ــدى  ــزمي-ب ل ــتوى وكران مس
يعانــون  الذيــن  املرضــى 
املتعــدد  املبيــض  مــن 
حــن  فــي   ، الكيســات 
ــرق  ــاك اي ف ــن هن ــم يك ل
مســتوى  فــي  معنــوي 
8-ايزوبروســتان لــدى هــؤالء 
مــع  مقارنــة  النســاء 
. الســيطرة  مجموعــة 

الدراســة  أوصــت  كمــا 
مســتوى  بتقييــم 
األيزوبروســتان فــي عينــات 
البــول للتحقــق مــن صحة 
إجــراء  و  النتائــج  هــذه 
ــاق  ــعة النط ــات واس دراس
لتشــمل مراكــز متعــددة 
ــى  ــول عل ــل احلص ــن اج م
حتليــل إحصائــي أفضــل 
بيانــات  علــى  وبالتالــي 

. موثوقيــة  أكثــر 

 

الهندســة  مناقشــة  شــهدت كليــة 
رســالة املاجســتير للطالبــة  )حــوراء 
لطيــف جــوي ( فــي قســم هندســة 
املوســوم:  بحثهــا  عــن  احلاســبات 
»تســجيل صــور املوجــات فــوق الصوتيــة 
بنــاًء علــى ميــزة قويــة معدلة وُمســرّعة«

تهــدف الرســالة الــى دراســة العمــل 
ملواكبــة التطــور احلاصــل فــي مجــال 
ــب  ــث يلع ــة حي ــور الطبي ــة الص معاجل
تســجيل او دمــج الصــور دورا مهمــا فــي 

ــة  ــور الطبي ــة الص معاجل
علــى  الرســالة  هــذه  عملــت  لذلــك 

كلية الهندسة تناقش تسجيل صور الموجات فوق الصوتية  بناًء على ميزة 
قوية معدلة وُمسّرعة«

صــورة  النشــاء  اقتــراح 
الرؤيــة  مجــال  ضمــن 
مــن   )EFoV( املوســعة 
اســتخدام صــور  خــالل 
ــة  ــوق الصوتي ــات ف املوج
وباالعتمــاد  )الســونار( 
ال  خوارزميــة  علــى 
ــق  ــث مت تطبي )SURF(. حي
هــذا االجــراء املقتــرح مــع 
ــور  ــن ص ــات م ــالث عين ث
الغــدة الدرقيــة و تتضمــن 
كل عينــة علــى مقطعــن 
الســونار وقــد مت  لصــور 
نتائــج  علــى  احلصــول 

عاليــة. بكفــاءة 

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

وتضمنــت احللقــة مناقشــة التغيير فــي 
الــدول العربيــة ذات النظــام الوراثــي والتــي 
ــي كل  ــات ف ــمن امللكي ــى قس ــم عل تقس
مــن اململكــة االردنيــة الهاشــمية واململكة 
الغربيــة مــن جهــة ،والنظــم الوراثيــة فــي 

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

اخلليــج العربــي مــن جهــة 
امكانيــة  ان  إذ   ، اخــرى 
حصــول تغييــر حقيقــي 
امــر  الــدول  هــذه  فــي 
مســتبعد نظــراً لســيطرة 
كل  علــى  النظــم  هــذه 
اذا مــا  و  احليــاة  مفاصــل 
حصــل تغييــر فســيكون 
ليــس  و  احلاكــم  بــارادة 
ــدث و ان  ــد ح ــوم ، فق احملك
ــر  ــي اكث ــعب ف ــرج الش خ
مــن دولــة مطالبــاً بالتغيير 
ان  الــذي حصــل  ،و لكــن 
هــذه الــدول اســتخدمت 
و  االحتــواء  سياســة 
الغنيــة  تلــك  بالــذات 
اخلليــج  دول  فــي  منهــا 
علــى  اعتمــدت  التــي 
ــوال  ــن االم ــد م ــدمي مزي تق
مقابــل  فــي  لشــعوبها 
. بهــا  قبولهــا  ضمــان 

ــة  ــة التربي ــيات بكلي ــن التدريس ــدد م ــاركت ع ش
للبنــات وهــم  كل مــن االســتاذ املســاعد الدكتــورة 
زينــب محمــد صالح و االســتاذ املســاعد  الدكتورة 
ــن  ــهام محس ــدرس س ــاس و امل ــل عب ــوال فاض ن
التاســع  الدولــي  املؤمتراالفتــراض  فــي  مويلــح  
املوســوم )تداعيــات كوفيــد 19( الــذي اقامــه مركــز 
املنصــة  وعبــر  واالستشــارات  للبحــوث  لنــدن 
ــوف  ــوم )اخل ــم املوس ــة ZOOM  ببحثه االلكتروني
ــى  االجتماعــي وجائحــة كورونا(ســعى البحــث ال
ــغ  ــا البال ــي واثره ــوف االجتماع ــرة اخل ــاول ظاه تن
أبــان  اجملتمعــات  كل  فــي  املوازيــن  قلــب  فــي 
انتشــار كوفيــد 19  وتطــرق الــى مبحثــن املبحــث 
كورونــا  وجائحــة  االديــان  اجنــدة  عــرض  االول 
كعالقــة الطقــوص الدينيــة بجائحــة كورونــا 

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

وكيــف اثــرت انتشــار اجلائحــة 
اضــف الــى كثيــر مــن العــادات 
التــي  الدينيــة  والتقاليــد 
ــذا  ــن ه ــوف م ــراء اخل ــت ج لغي
الوبــاء.. ثــم تطــرق البحــث الــى 
ــي  ــا ف ــة كورون ــرات جائح تأثي
ــية  ــات النفس ــق االضطراب خل
اي  االنســان  يواجــه  عندمــا 
خطــر خاصــة اذا كان اخلطــر 
ــم ذهــب البحــث  ــاء عاملــي ث وب
الــى بيــان ماهيــة االزمــة التــي 

خلفتهــا كورونــا  ومــا هــي انواعهــا واســبابها.اما 
املبحــث الثانــي فتنــاول اجلائحــة فــي اجملتمعــات 
ــج  ــم املناه ــان أه ــا وبي ــبل معاجلته ــة وس املأزوم
ــل  ــتها ومراح ــة دراس ــات وكيفي ــخيص االزم لتش
منــو االزمــة وأهم املعوقــات التي تعرقــل ادارة االزمة.

MedPulse In- ( مجلــة   اختــارت 
 ternational Journal of Anatomy
التشــريح،  بعلــوم  املتخصصــة   )
الهنــد،  دولــة  فــي  والصــادرة 
التشــريح  فــرع  فــي  التدريســي 
بكليــة الطــب جامعــة بغدادالباحــث 
لطفــي  محمــد  أحمــد  الدكتــور 
Section Ed- ــة  ــواً بصف ــام، عض )اإلم
الباحــث مت توجيــه  (.ويذكــر ان   itor
الدعــوة لــه فــي شــهر ينايــر املاضــي 
ــة  ــت  للجمعي ــوث رفع ــم بح لتقيي
Amer- )االمريكيــه لعلمــاء التشــريح 
ican Association of Clinical Anat-

ــة  ــات الطبي ــذوي االهتمام omists( ل
الســريرية. وقــد جــاءت الدعــوة علــى 
خلفيــه ان الباحــث االمــام عضــو 

اختيار تدريسي من كليه الطب في عضوية تحرير مجلة عالمية 
متخصصة بعلوم التشريح

ــة  ــة الرصين ــي املؤسس ــط ف و ناش
املذكــورة اعــالة منــذ العــام 2016. 
ويشــار الــى أنــه قــد اكمــل شــهادة 
 Medical Anatomy تخصــص  فــي 
العــام 2014- فــي   and Physiology
Uni-( 2015، ومــن جامعــة فلوريــدا

الواليــات  فــي   )versity of Florida
املتحــدة االمركييــه فــي العــام 2015، 
ــي  ــرى ف ــهاده اخ ــى ش ــل عل و حاص

علــم التشــريح املقــارن ) Comparative Anatomy of Vertebrates (، مــن جامعــة 
ــام اإلمــام فــي  ــدا خــالل العــام 2016. وفــي ذات الســياق ق Athabasca فــي كن
شــهر مايــو مــن العــام احلالــي باملشــاركة فــي برنامــج  تدريبــي مكثــف وحصــل 
Neuro- ــات العصبيــة  )عــل شــهادة مــن النــوع املتقــدم فــي تخصــص اللغوي

ــي  ــاز العصب ــريح اجله ــلجة وتش ــم فس ــه بعل ــة الوثيق linguistics( ذو الصل
ــة  ــن اجلامع ــهادة م ــح الش ــاب، ومت من ــة االعص ــم جراح ــي عل ــا ف وتطبيقاته

.  Saint Petersburg State University التعريــف  عــن  الغنيــة  الروســية 
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