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كلية علوم الهندسة الزراعية 
تقوم بأنشاء اول مصرف جيني 

لألصناف العراقية في وحدة ابحا

أنجاز جديد ألم الجامعات في دخولها ضمن QS هذا العام
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رئيس جامعة بغداد ومساعدِه للشؤون العلمية في زيارة لكلية علوم الهندسة الزراعية

ــوم  ــة عل ــد كلي ــتقبل عمي اس

الهندســة الزراعيــة فــي جامعة 

املســاعد  االســتاذ  بغــداد 

الدكتــور نصيــر ســلمان كاظــم 

االداريــة  للشــؤون  ومعاونــهِ 

ــس  ــي، رئي ــم ديل ــور كاظ الدكت

اجلامعــة االســتاذ الدكتــور عمــاد 

ومســاعدِه  احلســني  حســن 

الدكتــور  العلميــة  للشــؤون 

ــف  ــد اللطي ــل عب ــامة فاض اس

ــي  ــن ف ــة االكادميي ــة نقاب وممثل

الدكتــورة  اجلامعــة  مجلــس 

 ســميرة عبــد الرســول العتابــي .

واطلــع الضيــوف علــى اهــم 

العلميــة  الكليــة  اجنــازات 

االولــى  محطتهــم  وكانــت 

ــة  ــات الطبي ــدة النبات ــارة وح زي

علــى  واالطــاع  والعطريــة 

اهــم النباتــات التــي ادخلــت 

زراعتهــا للعــراق الول مــرة ومنها 

واالوريغــان  الســكر  ورق  نبــات 

والقــرع  والترمــس  واجليجوبــا 

فضــا  الطبــي،  والقــرع  املــر 

عــن االجهــزة واملعــدات احلديثــة 

املســتخدمة فــي مجــال تطويــر 

اســتخاص النباتــات الطبيــة.

ــن  ــدد م ــارة ع ــر الزي ــذا وحض ه

الزراعــة فــي  عمــداء كليــات 

خــارج  مــن  واســاتذة  العــراق 

 اجلامعــة واصحــاب االختصــاص .

بغــداد  جامعــة  رئيــس  تفقــد 
حســن  عمــاد  الدكتــور  االســتاذ 
مدينــة  دائــرة  احلســيني  مــرزة 
احلفــل  هامــش  علــى  الطــب 
كليــة  قســم  لترديــد  الســنوي 
الثانيــة  للــدورة  االســنان  طــب 
اســتقباله  فــي  وكان  والســتن 
الطــب  دائــرة مدينــة  عــام  مديــر 
ــي.  ــد التميم ــن محم ــور حس الدكت
اجلامعــة  رئيــس  اســتعرض  و 
ــة  ــي أروق ــعة ف ــة املوس ــال اجلول خ
اجملمــع الطبــي النهضــة الكبيــرة 
ــال  ــي مج ــع ف ــهدها اجملم ــي ش الت
خدمــات البنــى التحتيــة وتطويــر 
املستشــفيات  بنايــات  واجهــة 

الطبيــة  االجهــزة  اضافــة  و 
التخصصــات  خملتلــف  احلديثــة 
الطبيــة واالختصاصــات اجلراحيــة 
وكذلــك اســتحداث التخصصــات 
التدريبيــة. املراكــز  وتطويــر 

و مت االتفــاق علــى شــراكة حقيقيــة 
وجامعــة  الطــب  مدينــة  بــن 
التعليميــة  اجملــاالت  فــي  بغــداد 
ــز التنســيق و ادامــة  ــة وتعزي والطبي
اجلانبــن. بــن  املشــترك  التعــاون 

وفــي ختــام الزيــارة قــدم املديــر العام  
لدائــرة مدينــة الطب الدكتور حســن 
محمــد التميمــي درع مدينــة الطــب 
الــى رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ 
ــيني . ــن احلس ــاد حس ــور عم الدكت

رئيس جامعة بغداد يتفقد دائرة مدينة الطب

بغــداد  جامعــة  رئيــس  اجــرى 
ــن  ــاد حس ــور عم ــتاذ الدكت األس
مــرزه احلســيني ، زيــارة تفقديــة 
إلــى كليــة اآلداب ، رافقــه مســاعد 
رئيــس اجلامعــة للشــؤون العلمية 
األســتاذ املســاعد الدكتور أســامة 
فاضــل عبداللطيــف ، فضــا عــن  
ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــد الكلي عمي
. محمــود  عبدالواحــد  محمــود 

االطــاع  إلــى  الزيــارة  وهدفــت   
علــى املشــكات واملعوقــات التــي 
والتدريســين  الكليــة  تواجــه 
احللــول  وايجــاد  واملوظفــن 
املناســبة لهــا ، وضــرورة توافــر 
اجلامعيــة  البيئــة  دعائــم 
والطلبــة  لألســاتذة  املناســبة 

املؤسســات  مــن  يجعــل  مبــا 
علميــة  صروحــاً  التعليميــة 
النهــوض  متطلبــات  كل  تقــدم 
باملســتويات األكادمييــة والثقافيــة 
االقســام  تفقــد  عــن  فضــاً   ،
والقاعــات  كافــة  العلميــة 
وقاعــة   ، واخملتبــرات  الدراســية 
املطالعــة فــي مكتبــة الدارســات 
ــي  ــا ، واملركــز العراقــي األملان العلي
ــة . ــي الكلي ــوريات ف ــار واآلش لآلث

اجلامعــة  رئيــس  وبحــث 
وبناهــا  الكليــة  تطويــر  ســبل 
احليويــة،  ومرافقهــا  التحتيــة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  واهميــة 
انســيابية  لضمــان  الكفيلــة 
. التعليميــة  العمليــة  ســير 

رئيس جامعة بغداد يتفقد كلية اآلداب

األســتاذ  بغــداد  جامعــة  رئيــس  زار 
احلســيني  حســن  عمــاد  الدكتــور 
وكان  االلكترونيــة  احلاســبة  مركــز 
فــي اســتقباله  مديــر مركــز احلاســبة 
ــامي  ــامر س ــور س ــة الدكت االلكتروني
اهــم  علــى  اطلــع  حيــث  حســن 
فــي  واالعمــال  واملهــام  االجنــازات 
املركــز وعــرض الدكتــور ســامر ســامي 
مــع  والشــراكات  التفاهمــات  اهــم 
الشــركات العامليــة مثــل اكادمييــة 
الشــراكات  وبعــض  مايكروســوفت 
املبذولــة  اجلهــود  وبــن  العامليــة 
والبرمجــي  الفنــي  الــكادر  لتطويــر 
اجلامعــة  رئيــس  وقــدم  املركــز  فــي 
مقترحاتــه وافــكاره لتطويــر عمــل 

علــى  واكــد  عــام  بشــكل  املركــز 
تشــجيع املوظــف الكفــوء ودفعــه الى 
ــر  ــال توفي ــن خ ــر م ــداع والتطوي االب
كافــة متطلبــات العمــل  واكــد علــى 
ــي  ــباقا ف ــز س ــون املرك ــة ان يك اهمي
تطويــر تقنيــات االلكترونيــات الرقمية 
والبرمجيــة فــي عمــوم تشــكيات 
اجلامعــة علــى املــدى البعيــد كمــا 
ــر  ــى توفي ــة عل ــس اجلامع ــد رئي وتعه
جميــع اإلمكانيــات املتاحــة إلجنــاح 
ــة  ككل.  ــز واجلامع ــي املرك ــل ف العم
وحضــر هــذا اللقــاء الســيد املســاعد 
العلمــي لرئيــس اجلامعــة و مجموعــة 
ــوم  ــة العل ــن كلي ــين م ــن التدريس م

خوارزمــي. والهندســة  والهندســة 

رئيس جامعة بغداد يزور مركز الحاسبة االلكترونية

ــم  ــي قس ــيان ف ــل التدريس حص
بكليــة  احلاســبات   هندســة 
بغــداد  بجامعــة  الهندســة 
ــاعد  ــتاذ املس ــن االس ــم كل م وه
الدكتــور محمــد عصــام يونــس( و 
واالســتاذ املســاعد منــال فاضــل 
يونــس( علــى كتــاب شــكر رئيــس 
جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتــور 
عمــاد حســن مــرزه احلســيني 
وذلــك تثمينــا جلهودهــم العلمية 
علــى  وحصولهــم  املتميــزة 
ــة  ــة و البرونزي ــن الفضي امليداليت
ــة  ــارض الدولي ــابقة املع ــي مس ف
حــول ابتــكارات احلوســبة فــي 
2019.ومتــت  لســنة  ماليزيــا 
املشــاركة فــي مســابقة املعارض 
الدوليــة حــول ابتكارات احلوســبة  
تســجيل  عــن  اســفرت  وقــد 
مســتوى  علــى  االول  ابتكاريــن 
االســاتذة والثانــي علــى مســتوى 
مهرجــان  فــي  وذلــك  الطلبــة 
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
جامعــة  اســتضافته  والــذي 
ــاركت  ــث ش ــة حي ــاجن املاليزي باه
جامعــة بغــداد مبشــروعن، كليــة 
الهندســة ووزارة التعليــم العالي 

جامعة بغداد تحصد الميداليتين الفضة 
والبرونز في مسابقة المعارض الدولية في 

بماليزيا
واملوســوم  العلمــي  والبحــث 
قدمتــه )تطويــر مجتمــع ذكــي 
ــياء(   ــت االش ــى أنترن ــتند عل املس
فــكان  الثانــي  املشــروع  امــا   .
ــة  ــة الهندس ــن كلي ــتركا ب مش
اخلوارزمــي  الهندســة  وكليــة 
واملوســوم: ” نظــام مفتــوح قائــم 
ــدمي  ــاء وتق ــحابة إلنش ــى الس عل
التطبيقــات واخلدمــات الذكيــة. 
الفاعــل  احلضــور  وتكلــل  هــذا 
جلامعــة بغــداد فــي محفــل دولــي 
ــود  ــت اجله ــد تكامل ــاح وق بالنج
اليصــال رســالة العلــم وعكســها 
ــة  ــارب الدراس ــن جت ــتفادة م لاس
باخلــارج وكذلــك تطبيــق االســس 

واملعاييــر للجهــود اجلماعيــة .

اجنــازاً  بغــداد  جامعــة  حققــت 
جديــداً بدخولهــا ضمــن تصنيــف 
QS World University Rank�   
ings ”by Aubject 2020
حيــث يعــد هــذا االجنــاز العلمــي 
اجلديــد حتقيقــاً للهــدف االول مــن 
ــوزارة  ــي ل ــج احلكوم ــداف البرنام اه
ــي  ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
اســتراتيجية  اهــداف  وضمــن 
جامعــة بغــداد، اذ مت تصنيــف »1368« 
جامعــة ضمــن »83« دولــة مشــاركة 
يختــص  الــذي  التصنيــف  فــي 
ــي  ــة وه ــاالت موضوعي ــس مج بخم
االنســانية،  والعلــوم  »الفنــون، 
والتكنولوجيــا،  والهندســة، 

جامعة بغداد تحقق انجازًا جديدًا بدخولها ضمن تصنيف
QS World University Rankings  

»by Aubject 2020«

والعلــوم  احليــاة،  وعلــوم  والطــب، 
الطبيعيــة، والعلــوم االجتماعيــة، 
واالدارة« والتــي تضــم »48« موضــوع.

بغــداد  جامعــة  وحصلــت   

تصنيــف نتائــج  اعــان  بعــد 
 QS World University  «   
 »Rankings by Aubject 2020
على املركــز )451�500( فــي اختصاص 
Engi� والتكنولوجيــا  »الهندســة 
ــز )551� neering&Technology« واملرك
ــوم  ــب وعل ــاص الط ــي اختص 600( ف
 »Life sciences & Medicine« احليــاة
)1368( جامعــة ضمــن  مــن اصــل 
)83( دولــة مشــاركة فــي التصنيــف. 
اجنــاز  التصنيــف  هــذا  ويعــد 
وزارة  الجنــازات  يضــاف  جديــد 
والبحــث  العالــي  التعليــم 
العلمــي والم اجلامعــات العراقيــة .

كلية العلوم الهندسة الزراعية 
تقوم بأنشاء اول مصرف جيني 

لألصناف العراقية في وحدة 
ابحاث النخيل

كلية الهندسة اخلوارزمي 
تشارك في املؤمتر الدولي االول 
للنانو تكنولوجي وتطبيقاته
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ــي  ــة ف ــام الداخلي ــؤون االقس ــم ش ــم قس نظ
جامعــة بغــداد وبالتعــاون مــع شــعبة الطبابــة 
هيــأة احلشــد الشــعبي بحملــة تعفيــر وتطهيــر 
جميــع  فــي  كورونــا  فايــروس  ضــد  وقائيــة 
االقســام واجملمعــات ، بغيــة توفيــر بيئــة صحيــة 
ســليمة للموظفــن والطلبــة علــى حــدٍّ ســواء.

 وشــملت حملــة التعفيــر مجمــع الرســالة 
ومفاصلهــا  للطالبــات  التعــاون  ومجمــع 
واملمــرات. احلدائــق  عــن  فضــاً  كافــة، 

ومــن جانبــه اكــد مديــر االقســام الداخليــة 
هــذه  ان  حســن  ســلمان  مهنــد  املهنــدس 
احلملــة تأتــي اســتكماال للجهــود لتشــمل 
ــذه  ــة به ــدات الواقي ــات رش املبي ــام بفعالي القي
ــة ومؤسســاتها،  ــر الدول ــة لدوائ ــة الوقائي احلمل
ــة احلشــد الشــعبي  ــة هيئ ــا جهــود طباب مثمن
علــى مواقفهــم البطوليــة علــى الُصعــد كافــة.

حملة تعفير وتطهير وقائية في جميع 
مجمعات االقسام الداخلية

احلاســبة  مركــز  بحــث مديــر 
بغــداد  جامعــة  االلكترونيــة  
ــن  ــامي حس ــامر س ــور س الدكت
ســبل التعــاون املشــترك بــن 
االلكترونيــة  احلاســبة  مركــز 
ومركــزي  بغــداد  جامعــة 
احلاســبة االلكترونيــة  اجلامعــة 
وجامعــة  اجلنوبيــة  التقنيــة 
ــزا  ــاز تعزي ــط والغ ــرة للنف البص

مــن  للمركــز  الريــادي  للــدور 
خــال الشــراكات االكادمييــة  مع 
لتطويــر  العراقيــة  اجلامعــات 
االداء فــي املؤسســات احلكومية 
وجــرى  اخلــاص.  والقطــاع 
حضــره  الــذي  اللقــاء  خــال 
االســتاذ علــي عبــد اجلبــار مديــر 
االلكترونيــة   احلاســبة  مركــز 
اجلنوبيــة  التقنيــة  اجلامعــة 

افاق تعاون علمي بين جامعتي بغداد والبصرة للنفط والغاز

واالســتاذ وائــل حســن مديــر 
االلكترونيــة   احلاســبة  مركــز 
للنفــط  البصــرة  جامعــة 
ــيس  ــى تاس ــاق عل ــاز االتف والغ
ــم  ــي تنظي ــة ف ــراكة اكادميي ش
التدريبيــة،  الــدورات  واقامــة 
االستشــارات  تفعيــل  مــع 
احللــول  فــي  االكادمييــة 
ــب  ــة حس ــاتية الذكي املؤسس
تقنيــات املعلومــات واملناهــج 
التدريبيــة واالمتحانــات التــي 
العامليــة،  الشــركات  توفرهــا 
تطويــر  فــي  يســاهم  ممــا 
اخلبــرات العلميــة للتدريســين 
فضــاً  والطلبــة،  واملوظفــن 
فــي  التعــاون  تطويــر  عــن 
ــدم  ــا يخ ــة  مب ــاريع العلمي املش

التعليميــة املؤسســات 

العامــة  االمانــة  اســتقبلت 
ــة فــي جامعــة  للمكتبــة املركزي
ــة  ــة الرابع ــة املرحل ــداد طلب بغ
مــن قســم علــوم احليــاة بكليــة 
العلــوم لاطــاع علــى احــدث 
املوجــودة  والدوريــات  املصــادر 
ــة  ــة وكيفي ــة املركزي ــي املكتب ف

ــرج  ــوث التخ ــا ببح ــادة منه االف
بجولــة  الطلبــة  .واصطحــب 
علــى االقســام اخلدميــة التــي 
تهــم الطالــب وكانــت احملطــة 
االولــى فــي وحــدة االســترجاع 
االلــي ملعرفــة كيفيــة البحــث 
عــن املصــدر املطلــوب وبعــد ذلــك 

مت زيــارة وحــدة املكتبــة االكترونية 
الرســائل  وحــدة  ثــم  ومــن 
واالطاريــح اجلامعيــة وفــي نهايــة 
اجلولــة مت زيــارة وحــدة االعــارة 
حيــث مت شــرح طريقــة اعــارة 
الكتــب وضــرورة اصــدار هويــة 

للطالــب لغــرض االعــارة .

المكتبة المركزية تستقبل طلبة كلية العلوم

اجنــزت التدريســية فــي قســم العاقــات 
العامــة فــي كليــة االعــام بجامعــة بغــداد، 
ــوان  ــأ بعن ــر ، بحث ــذراء عبداالمي ــة ع املدرس
ــيكي  ــر الكاس ــي العص ــي ف ــاء سياس هج

ــال . ــدن كمث ــون دراي ــد: ج اجلدي
ــي الهجــاء السياســي  ــاول البحــث احلال وتن
فــي قصائد درايــدن “أبشــالوم وآتشــيتوفيل” 
و  “أبشــالوم  قصيــدة  فــي  “ميــدال”،  و 
أخيتوفيــل”، اختــار الشــاعر قصــة أبشــالوم 
علــى  متــردت  التــي  الشــهيرة  التوراتيــة 
ــرعي  ــل الش ــرور أخيتوفي ــي ش ــده داود، ف وال
للســخرية مــن الدولــة السياســية املعاصــرة 
و ســخرتها ، بينمــا مــأل قصيــدة “ميــدال” أو 
“أ” هجــاء ضــد الفتنــة “بانتقــادات ســخية 

ــاروكات “. ــد” الب ض
الضــوء  تســليط  الــى  البحــث  وهــدف 
ــدة  ــن قصي ــية م ــخرية السياس ــول الس ح
ــدة  ــذه القصي ــيتوفيل”، وه ــالوم وآتش “أبش
هــي قصيدتــه الســاخرة الشــهيرة التــي 
وجريئــة  ملحميــة  مقاطــع  فــي  نظمــت 
وهــي   ،1681 عــام  فــي  الشــاعر  ونشــرها 
تتحــدث عــن القصــة التوراتيــة والدينيــة 
ــك  ــة للمل ــي معارض ــالوم ف ــة أبش النتفاض

ديفيــد.
وتضمــن البحــث مــا كتــب درايــدن لهــذه 
القصيــدة بنــاء علــى طلــب امللــك، في ســياق 
ــرت  ــن وي ــخر م ــخر وس ــدة ، س ــذه القصي ه
وإيــرل شافتســبري، ومــع ذلك ، لم يســتخدم 
ــي  ــكوت، تغط ــس س ــي جليم ــد القاس النق
ــتار  ــت س ــي حت ــا السياس ــدة هجاءه القصي
ظاهــر لقصــة الكتــاب املقــدس. تصــف هــذه 
ــا  ــة والقضاي ــة القائم ــا األزم ــدة متاًم القصي

ــر. ــع املعاص ــية للمجتم السياس

تدريسية من كلية االعالم تنجزًا بحثًا 
يتناول هجاء سياسي في العصر الكالسيكي 

الجديد

حصــل التدريســيات بقســم 
احملاســبة فــي كليــة االدارة 
ــداد  ــة بغ ــاد بجامع واالقتص
كل مــن االســتاذ الدكتــور 
عبــداهلل  جنــم  بشــرى 
املــدرس  و  املشــهداني 
فاضــل  بشــرى  الدكتــور 
علــى  الطائــي   خضيــر 
ــن  ــة VIP م ــة اخلاص العضوي
األكادمييــة العامليــة للتمويــل 
ــوق  ــع احلق ــع جمي واإلدارة  م
والشــرف  واالمتيــازات 
فــي  عليهــا  املنصــوص 
الدســتور واللوائــح املتعلقــة 

ــا. به
وتعــد األكادمييــة العامليــة 
للتمويــل واإلدارة مؤسســة 
ســنة  تأسســت  علميــة 
أكثــر  لهــا  وينتمــي   1996
ــك  مــن 100 ألــف عضــو وذل

تدريسيتان من كلية االدارة واالقتصاد  تحصالن 
على العضوية الخاصة VIP من األكاديمية العالمية 

للتمويل واإلدارة

ــد ،  ــب املعتم ــم والتدري ــي التعلي ــودة ف ــان اجل ــات ضم لغاي
واالمتحانــات والتعليــم املســتمر علــى املســتوى الدولــي 
ــي  ــر ف ــهادة خبي ــا ش ــن بينه ــهادات م ــة ش ــح االكادميي ومتن
املعاييــر الدوليــة لابــاغ املالــي CIFRS و محلــل مخاطــر 
ــن  ــا م ــد CCA وغيره ــان معتم ــل إئتم ــد CRA و محل معتم
ــات  ــن املنظم ــر م ــع الكثي ــة م ــل األكادميي ــهادات وتتعام الش

العامليــة.  
امــا عربيــاً فدأبــت األكادمييــة علــى تدريــب الكثيــر مــن 
فــي  وتســتقطب  واملالــي   املصرفــي  القطــاع  موظفــي 
عضويتهــا الكثيــر مــن املتخصصــن وأصحــاب اخلبــرات 

وغيرهــم. اجلامعــات  وأســاتذة 

 نظمــت وحــدة االستشــعار عــن 
ــة  ــوم بجامع ــة العل ــي كلي ــد ف بع
التخصصيــة  الــدورة  بغــداد، 
احلــال  واقــع  »تقييــم  املوســومة 
باســتخدام  واملنشــأت  للمبانــي 
وذلــك  ســكانر«  الليــزر  تقنيــة 
بتخصصــات  املعنيــن  بحضــور 
ونظــم  النائــي  التحســس 
ــة  ــة والهندس ــات اجلغرافي املعلوم
واملســاحة. واملعماريــة  املدنيــة 

التــي  التدريبيــة  الــدورة  وهدفــت 
حضرتهــا عميــد الكليــة االســتاذة 
صالــح  عبــد  خلــود  الدكتــورة 
ومعاونهــا االداري االســتاذ املســاعد 

ــى  ــر، ال ــوس زغي ــد مه ــور رائ الدكت
علــى  احلصــول  كيفيــة  ايضــاح 
للمبانــي  التفصيليــة  اخلرائــط 
البيانــات  طريــق  عــن  واملنشــأت 
بأجهــزة  جتمــع  التــي  الرقميــة 
املســح الضوئــي ثاثــي االبعــاد بعد 
باســتخدام  وتصنيفهــا  حتليلهــا 
برامــج متعــددة صممــت خصيصــا 
لهــذا الغــرض .وتضمنــت الــدورة 
الليــزر  بتقانــة أشــعة  التعريــف 
األشــياء  أشــكال  تقــومي   فــي 
واملبانــي واملنشــات عبــر طريقــة 
يقيــس  الــذي  ســكانر  املســح 
ــق  ــن طري ــدف ع ــى اله ــافة إل املس

إلقــاء ضــوء الليزرعليــه، وقيــاس 
بواســطة  املنعكســة  االشــارة 
وامكانيــة  استشــعار،  جهــاز 
ــات  ــي أوق ــات ف ــتخدام االختاف اس
املوجــات  وأطــوال  الليــزر  عــودة 
بهــدف توليــد منــاذج ثاثيــة األبعــاد 
ــي  ــال املبان ــع ح ــومي واق ــة لتق رقمي
البيانــات  واســتخدام  وغيرهــا 
رقميــة  منــاذج  لبنــاء  اجملموعــة 
ذلــك   عــن  األبعاد، ناجتــة  ثاثيــة 
  Point Cloudــاد ــة األبع نقطية ثاثي
مبعاجلــة  املمســوح,  للجســم 
هــذه  النقطية نتــج امنوذج ثاثــي 

. للجســم د  بعا أل ا

دورة تدريبية في كلية العلوم لتقويم واقع حال المباني 
والمنشأت باستخدام تقانة الليزر

العلــوم  كليــة  عميــد  اســتقبل 
بغــداد  بجامعــة  االســامية 
بوفــد مركــز النهريــن للدراســات 
باألســتاذ  ممثــا  االســتراتيجية 
ســعيد اجلياشــي واألســتاذ ابراهيــم 
ــة  ــل رؤي ــار تفعي ــي اط ــادي  ف العب
٢0٢0 - ٢0٢٤ التــي تبنتهــا كليــة 
العلــوم االســامية بجامعــة بغــداد 
ــع  ــاون م ــاق التع ــح آف ــعيا لفت وس
البحثيــة  واملراكــز  املؤسســات 
ــرؤى  ــان ال ــاول الطرف ــة و تن العراقي
ــا  ــي تنتهجه ــدة الت ــكار الواع واألف
كليــة العلــوم االســامية وجلنــة 
الســلم  تعزيــز  فــي  العمــداء 
التطــرف  والوقاية مــن  اجملتمعــي 
ــر  ــد الزائ ــد الوف ــا اك ــف كم العني
علــى اهميــة رفــد اجملتمــع العراقــي 
بكفــاءات  اخلــاق  بتنوعــه  الثــري 
فكــرة  االعتــدال  تتبنــى  علميــة 
ومشــروعا حتصينــا ومناعــة الجيالنــا 
  . العنيــف  التطــرف  مــن ســموم 

ومــن جانبــه اكــد الدكتــور احلميــري 
مفهــوم  تفعيــل  ضــرورة  علــى 
والتكامــل  والتجســير  التواصــل 
الفكريــة  البحثيــة  املراكــز  بــن 
ــداد  ــعيا الع ــة س ــات الدول ومؤسس
أجيــال تنعــم بالســلم والتنميــة 
ــا الواعــد  املســتدامة خدمــة لعراقن
منوهــا أن كليــة العلــوم االســامية 
ــة  ــي وقاي ــدة ف ــداد رائ ــة بغ بجامع
اجملتمــع مــن آفــات التطــرف العنيــف 
ــها  ــا وورش ــا ومؤمتراته ــر باحثيه عب
املتتابعــة وتعاونهــا مــع مختلــف 
ومؤسســات  وزارات  مــن  اجلهــات 
اتفــق  .كمــا  بحثيــة  ومراكــز 
ــادل  ــم تب ــة زخ ــى ادام ــان عل الطرف
مشــتركة  رؤيــة  لبلــورة  األفــكار 
تســهم فــي اســتثمار وتوظيــف 
ملواجهــة  التكامليــة  اجلهــود 
ــي تعــوق  ــة الت ــات األفــكار امليت حتدي
ــق مســتقبله  نهضــة العــراق وحتقي
الواعــد الــذي نصبــو اليــه جميعــا .

عميد كلية العلوم االسالمية يستقبل وفدا من مركز النهرين 
للدراسات االستراتيجية

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد بجامعــة 
ــي فــي  بغــداد مناقشــة بحــث الدبلــوم العال
تخصــص التخطيــط االســتراتيجي للطالبــة 
عــن بحثهــا  الــرزاق    عــادل عبــد  صفــاء 
املوســوم )دور تخطيــط املســار الوظيفــي فــي 

كفــاءة أداء العاملــن – دراســة حالــة(.
وهــدف البحــث الــى معرفــة تخطيــط املســار 
الوظيفــي ومــدى قدرتــه علــى إتاحــة الفرصــة 

لألفــراد العاملــن فــي إظهــار إمكاناتهــم 
ــق  ــداع لتحقي ــى اإلب ــم عل ــم وحثه وقدراته
الفاعليــة التنظيميــة والتــي مــن خالهــا 

ــة ،  ــداف املنظم ــق أه تتحق
ــا  ــات اهمه ــن التوصي ــدد م ــث ع ــدم الباح وق
مــن  املزيــد  أبــاء  الســام  شــركة  علــى 
وضــرورة  االستكشــاف  مبرحلــة  االهتمــام 
العامــة مبرحلــة  الســام  آهتمــام شــركة 

كلية االدارة واالقتصاد تناقش دور تخطيط المسار الوظيفي في كفاءة 
أداء العاملين

املســارالوظيفي  انشــاء 
الثقــة  تعزيــز  عبــر  مــن 
ومشــرفيهم  االفــراد  بــن 
املباشــرين وآداراتهــم العليــا 
ــي  ــار الوظيف ــاد املس و أعتم
وآلياتــه وبرامجــه كمعيــار 
للترقيــة الوظيفيــة وســـد 
املناصــب  فــي  الشــاغر 
باالفــراد  العليــا  االداريــة 
الــى  وامليــل  الكفوئــن 
اســتقطاب االفــراد الفاعلــن 
واجباتهــم  تأديــة  فــي 
والتزامهــم بتحقيــق أهــداف 
اســاس  وبنــاء  الشــركة 
االفــراد  ملراجعــة  رصــن 
آلنفســهم مــن خــال تعزيــز 
وتقبــل  البيئيــة  احلــوارات 
النقــد والتغذيــة العكســية 
مشــرفيهم  قبــل  مــن 
يكــون  أن  قبــل  وأقرانهــم  
هــو  الرســمي  التقييــم 

املعياراالســاس.

نظــم قســم الرياضيــات فــي كليــة التربيــة 
بجامعــة  الهيثــم  ابــن   / الصرفــة  للعلــوم 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــل لطلب ــة عم ــداد ورش بغ
  ( حــول  عليهــم  املشــرفن  والتدريســين 
تعليمــات وضوابــط كتابــة الرســائل و األطاريــح 
ــيي  ــن تدريس ــدد م ــا ع ــر فيه ــة ( حاض اجلامعي

الكليــة .
وهدفــت ورشــة العمــل الــى توضيــح تعليمــات 
وضوابــط كتابــة الرســائل واالطاريــح اجلامعيــة 

واملعتمــدة فــي جامعــة بغــداد.
كمــا أوضحــت الورشــة تعليمــات وضوابــط 
عــن  اجلامعيــة  واالطاريــح  الرســائل  كتابــة 
طريــق اســتمارة اعدتهــا التدريســية مــن قســم 
الفيزيــاء االســتاذ الدكتــورة فــدوى عبــاس والتــي 
مطابقــة  مــدى  تدقيــق  بواســطتها  ميكــن 
لتعليمــات  اجلامعيــة  واالطاريــح  الرســائل 
عرضــت  كمــا   ، بغــداد  جامعــة  وضوابــط 
رســالة  مناقشــة  جلنــة  ومحضــر  اســتمارة 
مناقشــة  ومحضــر  واســتمارة  املاجســتير 
ــي. ــوم العلم ــتمارة املق ــة الدكتوراه واس اطروح

وخلصــت الورشــة الــى تعميــم االســتمارة علــى 
كل االقســام العلميــة فــي الكليــة واقامــة ورش 

عمــل تكميليــة مســتقباً.

كلية التربية ابن الهيثم تعقد ورشة 
عمل حول تعليمات وضوابط كتابة 

الرسائل واالطاريح

ــة  ــم هندس ــن قس ــات م ــة طالب ــاركت اربع ش
النفــط  بكليــة الهندســة فــي جامعــة بغــداد 
ــه  ــذي متول ــباب ال ــن الش ــج للمغامري ــي برنام ف
شــركة British Petroleum النفطيــة العامليــة 
ــارات  ــه االم ــرة بدول ــي الفجي ــت ف ــي اقيم والت

ــدة  ــة املتح العربي
وتعــد هــذا البرنامــج احــدى املبــادرات القياديــة 
ــارات  ــل مه ــى صق ــدف ال ــي ته ــة والت والتنموي
الشــباب فــي منطقــة اخلليــج العربــي. يشــرف 
ــرات  ــن املغام ــه م ــج مجموع ــذا البرنام ــى ه عل

كلية هندسة تشارك في برنامج المغامرين الشباب في دولة 
االمارات

ــي شــاركن فــي البرنامــج.  اللوات
ــق  ــرق كل فري ــاث ف ــى ث ــاركات ال ــت املش وزع
اجلامعــات  مختلــف  مــن  طالبــات  يضــم 
فــي  بينهــم  فيمــا  تنافســوا  اخلليجيــة 
الدراجــات  وركــوب  التجديــف  مســابقات 
ــاً  والتســلق. كمــا شــمل البرنامــج أيضــا ألعاب
شــعبيه اذ نظمــت طالبــات قســم هندســه 
لعبــه  مســابقه  بغــداد  بجامعــه  النفــط 
شــمل  .كمــا  الشــهيرة  العراقيــة  احمليبــس 
ــيه  ــة ونفس ــرات تربوي ــا محاض ــج أيض البرنام

للطالبــات.

حضــر مجموعــه مــن أســاتذة قســم هندســة 
بغــداد  بجامعــة  الهندســة  كليــة  النفــط 
ــر  ــث والتطوي ــز البح ــا مرك ــي نظمه ــدوة الت الن
النفطــي وبالتعــاون مــع دائــرة املكامــن وتطويــر 
احلقــول حتــت عنــوان )جتــارب الــدول فــي تقييــم 
ــى  ــا عل ــة عرضه ــافية وكيفي ــع االستكش الرق

ــط. ــي وزارة النف ــركات ( ف الش
وقــدم وكيــل مديــر مركــز البحــث والتطويــر 
النفطــي الدكتــور محمــد ناصــر احلســني رحــب 
ــي  ــر الت ــم اخملاط ــا اه ــا فيه ــه موضح محاضرت
ــة  ــافات اجليولوجي ــات االستكش ــه عملي تواج
ــات  ــتراتيجيات للعملي ــع اس ــراق ووض ــي الع ف

أساتذة قسم هندسه النفط  
يشاركون بندوة في وزاره النفط

عمليــات  مراحــل  توضيــح  و  االستكشــافية 
االبــار   حفــر  عمليــة  الــى  وصــوال  التقييــم 
ــي  ــزون النفط ــي للمخ ــاب احلجم ــة احلس طريق
واالحتياطــات القابلــة لاســترداد ومقارنتهــا 
مــع جتــارب بعــض الــدول مثــل النرويــج واجلزائــر 

ــا.  وليبي

البحــوث  التدريســية فــي مركــز   شــاركت 
التربويــة والنفســية بجامعــة بغــداد لألســتاذ 
املســاعد الدكتــورة هــدى محمــد ســلمان فــي 
ــيدة  ــوان ) الس ــادس بعن ــي الس ــر العلم املؤمت
فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام عنــوان الوحدة 
اإلســامية ( مــن خــال بحثهــا املوســوم ) 
ــراء  ــة الزه ــدى فاطم ــى ه ــلمة عل ــرأة املس امل
عليهــا الســام (والــذي أقيــم فــي النجــف 

تدريسية في مركز البحوث التربوية والنفسية تشارك 
بمؤتمر المرأة المسلمة على هدى فاطمة الزهراء عليها السالم

االشــرف جلامعــة الكوفــة فــي كليــة التربيــة.
املســلمة  املــراة  ان  الباحثــة     وأوضحــت 
تســعى فــي طريــق احلكمــة والعلــم وفــي 
طريــق بنــاء الــذات معنويــا واخاقيــا وان تكــون 
ــاح  ــاد والكف ــدان اجله ــي مي ــة ف ــي الطليع ف
ومظاهرهــا  الدنيــا  بزخــارف  تبالــي  ال  وان 
ظاهرتهــا  بأختصــار  تكــون  وان  الرخيصــة، 
ــة  ــرة املريب ــن والنظ ــا الع ــع بذاته ــث تدف بحي
ــزوج واألوالد وراحــة  فتكــون بينهــا ســكينة لل
ــاءه  ــع وبن ــال اجملتم ــي رج ــة ترب ــاة الزوجي للحي
وشــخصياته كفاطمــة الزهــراء )ع( التــي كانت 
فــي جميــع االبعــاد مليئــة بالعمــل والســعي 
وان  لإلنســان  الروحــي  والســمو  والتكامــل 
العبــادة احلقيقيــة النموذجيــة املــرأة العظيمة 
واملضحيــة زوجــة الئقــة لرجل مجاهــد وجندي 
ــر  ــي بح ــروب فه ــدان احل ــي مي ــم ف ــد دائ وقائ
متــرام مــن الســعي واجلهــاد والعمــل هــذه 
هــي احليــاة اجلهاديــة لفاطمــة الزهــراء )ع( 
ــعى  ــي تس ــتثنائية والت ــاطعة واس ــة س نقط

ــة  ــة التربي ــي كلي ــة ف ــم اجلغرافي ــم قس  نظ
ــة  ــي جامع ــانية ف ــوم االنس ــد للعل ــن رش اب
بغــداد نــدوة علميــة عــن بنــاء الدولــة احلديثــة 
الدكتــورة  القاهــا كل مــن االســتاذ  والتــي 
اعيــاد عبــد الرضــا عبــدال واالســتاذ املســاعد 
املســاعد  واالســتاذ  انــور  ايثــار  الدكتــورة 
ــاعد  ــتاذ املس ــت واالس ــج بهج ــورة اري الدكت

ــود ــتار عب ــد الس عب
باألســس  التعريــف  النــدوة  وتضمنــت 
ــة  ــة والعاق ــة احلديث ــاء الدول ــزات لبن واملرتك
بــن مفهــوم االمــة والدولــة ،وطــرح اهــم 
ــري  ــرح نظ ــة ط ــة احلديث ــاء للدول ــس البن اس
ــوة . ــيادة والق ــة والس ــة والدول ــم االم ملفاهي

كلية التربية ابن رشد تنظم ندوة علمية عن بناء الدولة 
الحديثة

مــن  مجموعــة  الــى  النــدوة  توصلــت  و 
التوصيــات ابرزهــا التركيــز علــى اهــم معوقات 
بنــاء القــوة احلديثــة للدولــة اذ مت تســليط 
الضــوء علــى املفاهيــم احلديثــة لبنــاء الدولــة .

نظــم فــرع متريــض االم والوليــد فــي كليــة التمريض 
بجامعــة بغــداد ورشــة عمــل حــول احملافظــة علــى 
ــرع  ــيات الف ــن تدريس ــدد م ــا ع ــرأة قدمه ــة امل صح
وبحضــور موظفــات الكليــة فــي مختلــف االقســام 

والشــعب االداريــة. 
وتضمــت ورشــة العمــل اربعــة محــاور شــملت 
اللياقــة البدنيــة وصحــة املــرأة، هشاشــة العظــام 
والوقايــة، التغذيــة وعاقتهــا بالســرطان ومتازمــة 

ــات. ــدد التكيس ــض متع املبي

كلية التمريض تنظم ورشة عمل حول المحافظة على صحة المرأة

وافــي عــن كيفيــة  الورشــة شــرح  فــي  وقُــدم 
احملافظــة علــى اللياقــة البدنيــة والوقايــة مــن 
مبتازمــة  والتعريــف  العظــام  هشاشــة  مــرض 
املبيــض متعــدد التكيســات وســبل عاجــه، فضــاً 
ــرض  ــن م ــددة م ــواع متع ــة بأن ــة التغذي ــن عاق ع

الســرطان.
ــات  ــات وكتيب ــع مطوي ــة، مت توزي ــام الورش ــي خت وف
عــن املواضيــع اعــاه والتوصيــة علــى احملافظــة على 
ــة  ــة واحملافظ ــة الصحي ــة والتغذي ــة اليومي الرياض

علــى الــوزن املثالــي حليــاة صحيــة افضــل. 
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فــي جامعــة  الكنــدي  نظمــت كليــة طــب 
البدنيــة  اللياقــة  أثــر  بغــداد محاضــرة عــن 
ــة  ــر االنتقالي ــراض غي ــر األم ــة خط ــي مواجه ف
القاهــا املــدرس  الدكتــور ســعدون ناصــر ضمــن 
فعاليــات التعليــم املســتمر فــي الكليــة لعــام 

.  2020/2019

كلية طب الكندي تنظم محاضرة عن اللياقة و دورها في الوقاية من 
األمراض

باللياقــة  االهتمــام  أهميــة  احملاضــر  وتنــاول 
البدنيــة وفوائدهــا لتجنــب أو منــع حصــول 
أمــراض كثيــرة كالســكري وارتفــاع ضغــط الدم 
ــراض  ــض األم ــة ببع ــب اإلصاب ــي جتن ــى ف وحت

الســرطانية  مثــل ســرطان القولــون .
اليــه  ماتوصلــت  الــى  احملاضــر  اشــار  كمــا 
ــن  ــد م ــة تزي ــن الرياضي ــأن التماري ــات ب الدراس
حركــة القولــون وبالتالــي تقلــل مــن بقــاء 
الفضــات فيــه والتــي حتــوي علــى مــواد ســمية 

تزيــد مــن فــرص اإلصابــة بالســرطان.

ــراث  ــاء الت ــز احي ــم مرك نظ
فــي  العربــي  العلمــي 
حلقــة  بغــداد  جامعــة 
ــة  ــوان   ) الرعاي ــية بعن نقاش
االجتماعيــة لاطفــال فــي 
 ) االســام  صــدر  عصــر 
املســاعد  القتها األســتاذ 
محســن  احــام  الدكتــورة 
احملاضــرة  حســن .تناولت 
ــن  ــي تكوي ــا ف ــرة ودوره األس
ــي  ــال ، فه ــخصية األطف ش
أصــل ثابــت مــن أصــول احلياة 
البشــرية وضــرورة البــد منهــا 
ــي  ــاء االجتماعي وه ــي البن ف
أهــم الوظائــف البشــرية فــي 

مركز احياء التراث ينظم حلقة نقاشية عن الرعاية االجتماعية لألطفال 
في عصر صدر االسالم

. وتنشــأتهم  االوالد  رعايــة 
ــط  ــرورة رب ــت بض ــا أوص  كم
وتعليمــه  باجملتمــع  الفــرد 
ــم  األمنــاط الســلوكية والقي
التقاليــد  و  والعــادات 
ــة  ــر الرعاي ــادات ، وتوفي والع
الازمــة للمرضــى واملعوقــن 
كذلــك  االصحــاء  منهــم 

احملاضــرة   تناولــت  كمــا   ،
رعايــة الطفــل فــي االســام 
التــي أخــذت مجــاالت أوســع 
فهــي تهــدف الــى تكويــن 
خلدمــة  صالــح  عنصــر 
وأســرته ومجتمعــه  دينــه 

وصناعــه.

السياســات  رئيــس قســم بحــوث  شــاركت 
والتشــريعات فــي مركــز دراســات املــرأة بجامعــة 
ــون  ــورة  ميس ــاعد الدكت ــتاذ املس ــداد األس بغ
علــي عبــد الهــادي  ضمــن فريــق حملــة املدافعة 
عــن قانــون مناهضــة العنــف االســري ) مشــروع 
ــة  ــة املدافع ــات وخط ــة آلي ــي ورش ــل ( ف تكام

ــون مناهضــة العنــف االســري . عــن قان

اخلطــوط  مناقشــة  الورشــة  تضمنــت  و 
عــن  املدافعــة  حملــة  لتنفيــذ  االساســية 
التحالــف  القانــون وكيفيــة دعــم وتنســيق 
ــن  ــري م ــف االس ــة العن ــون مناهض ــر قان لتمري
مبــا يخــدم  القانــون  تعديــل مســودة  خــال 
االســرة العراقيــة فضــا عــن صياغــة التعديات 
احلكومــة   ( كافــة  التحالــف  فئــات  مــع 
العاقــة  ذات  النيابيــة  واللجــان  العراقيــة 
ــي  ــة ومنظمــات اجملتمــع املدن ورئاســة اجلمهوري

) واالعــام  الشــبابية  واجملموعــات 

مركز دراسات المرأة يشارك في ورشة 
عمل حول خطة المدافعة عن قانون 

مناهضة العنف االسري

نظمــت وحــدة الشــؤون العلميــة فــي معهــد 
العمــل  ورشــة  العليــا  للدراســات  الليــزر 
املوســومة ســامة اللغــة العربيــة واهميتهــا 
ــن  ــوداني م ــف الس ــر خل ــدرس ثام ــا امل والقاه

ــي.  ــري واالقليم ــط احلض ــز التخطي مرك
ــة  ــه اهمي ــي محاضرت ــوداني ف ــح الس واوض
ــة  ــد كتاب ــة عن ــة العربي ــد اللغ ــام بقواع االمل
ــة  ــة وكيفي ــة العربي ــي باللغ ــث العلم البح
توجيــه العبــارات مبــا ميكنهــا مــن عمــل 
بــن  تواصــل  حتقــق  بانســيابية  االفــكار 

الكاتــب والقــارئ.
ــة  ــي اللغ ــاء ف ــى االخط ــوء عل ــلط الض وس
ــل  ــا مث ــب تفاديه ــن الواج ــي م ــة الت العربي
و  للمجهــول  املبنــي  صيغــة  مــن  االكثــار 
جتنــب وجــود ســبب يــؤدي الــى اربــاك العبــارة 
امــا عــن االخطــاء النحويــة، فاكــد الســوداني 
والتذكيــر  التأنيــث  مراعــاة  اهميــة  علــى 
ــي  ــل املبن ــى فع ــركات عل ــع احل ــة وض وأهمي

للمجهــول.

معهد الليزر للدراسات العليا ينظم ورشة 
عمل عن سالمة اللغة العربية

ناقــش قســم الدراســات املاليــة باملعهــد العالي 
للدراســات  واملاليــة  احملاســبية  للدراســات 
ــا فــي جامعــة بغــداد رســالة املاجســتير  العلي
احلصيلــة  فــي  اخلصخصــة  )دور  املوســومة 
الضريبيــة – بحــث تطبيقــي فــي قطــاع الطاقة 
للطالــب  األســمنت(  وصناعــة  الكهربائيــة 

ــيد.  ــد رش ــامة حمي أس
قلــة  اســباب  اهــم  الــى  الدراســة  وهدفــت 
القاعــدة  ضيــق  هــو  الضريبيــة  احلصيلــة 
مــن  املعفــي  القطــاع  ان  كــون  الضريبيــة 
ــاد  ــي االقتص ــع ف ــاع االوس ــو القط ــة ه الضريب
ــة  ــا بالقطــاع العــام ، وان عملي العراقــي متمث
اخلصخصــة ســتؤدي الــى خلــق دخــول جديــدة 
ــؤدي  ــة و ي ــدة الضريبي ــاع القاع ــي اتس ــا يعن م
ــة. ــة الضريبي ــة و احلصيل ــي األوعي ــادة ف ــى زي ال

وتوصلــت الدراســة الــى العمــل علــى خلــق 
بعمليــات  القيــام  او  جديــدة  اســتثمارات 
و بصــورة   ، القائمــة  توســعية لاســتثمارات 

المعهد العالي للدراسات المالية يناقش دور الخصخصة في 
الحصيلة الضريبية

خاصــة للمشــاريع التــي حتتــاج الــى كثيــر مــن 
االيــادي العاملــة ، االمــر الــذي يؤدي الى تشــغيل 
اكبــر عــدد ممكــن مــن العاطلــن ، و يســاهم 
ــاد  ــق مص ــة و خل ــتوى البطال ــل مس ــي تقلي ف
ــد ، االمــر الــذي ســينعكس بشــكل  دخــل جدي
ــن  ــة م ــة الضريبي ــادة احلصيل ــى زي ــي عل ايجاب
ــر(. ــتقطاع املباش ــل )االس ــة الدخ ــال ضريب خ

جامعــة  فــي  املركزيــة  املكتبــة  اســتضافت 
ــؤون  ــم الش ــا قس ــل نظمه ــة عم ــداد ورش بغ
العلميــة فــي رئاســة اجلامعــة بعنــوان )معاييــر 
ــن  ــة ضم ــة املفهرس ــات العلمي ــر للمج التأثي
املســتوعبات العلميــة املعتمــدة ( حاضــر فيهــا 
كل مــن  مديــر قســم الشــؤون العلمية األســتاذ 
الدكتورة ســداد هشــام حميد  مســؤولة شــعبة 
تطويــر النتــاج والدكتــورة جنــوى ســالم علــي  و 
ــية  ــاج التدريس ــويق النت ــعبة تس ــؤولة ش مس
ــؤول  ــن و مس ــاء الدي ــن به ــيف الدي ــراب س س
ــة   ــؤون العلمي ــم الش ــي قس ــات ف ــدة اجمل وح
عمــر محمــد صالــح  بحضــور مســؤولي اللجــان 

ــداد. ــة بغ ــكيات جامع ــي تش ــة ف االعتمادي
ــة  ــر وآلي ــح معايي ــى توضي ــة إل ــت الورش هدف
عــن  ولاجابــة  العلميــة  اجملــات  اعتماديــة 
التشــكيات  مــن  الــواردة  االستفســارات 
لغــرض تســهيل اجــراءات االعتماديــة ألســاتذة 
اجلامعــة ، إذ مت شــرح املعاييــر االساســية ضمــن 
ــة  ــدة  )scopas ,clarivate( وطريق ــات املعتم اجمل
البحــث عــن اجمللــة ضمــن املســتوعب وطريقــة 

 .cite score حســاب

المكتبة المركزية تستضيف ورشة عمل عن 
معايير التأثير للمجالت العلمية المفهرسة

اكمــل التدريســيان عمــر فالــح حســن و ضفــاف 
ــة  ــط بكلي ــة النف ــم هندس ــن قس ــادق م ــر ص جعف
الهندســة جامعــة بغــداد دراســة الدكتــوراه فــي 
ــة  ــص هندس ــي تخص ــترالية ف ــة  Curtin االس جامع
املكامــن و تخصــص هندســة انتــاج الغــاز الطبيعي.و 
قــد اكمــل التدريســيان دراســة البكالوريــوس 2000 و 
املاجســتير 2004 في قســم هندســة النفط – جامعة 
بغداد.قــد نشــر التدريســيان العديــد مــن البحــوث في 
اجملــات و املؤمتــرات العلميــة الرصينــة املصنفــة فــي 
املســتوعات العامليــة املعتمــدة و كمــا اشــرفوا علــى 
ــة  ــة املرحل ــرج لطلب ــاريع التخ ــن مش ــر م ــدد كبي ع
الرابعــة و املاجســتير فــي جامعــة كيرتــن االســترالية  
و قــد رحــب القســم بعــودة التدريســين الــى العــراق 
لانخــراط بالعمــل ضمــن املــاك التدريســي فــي 
ــبوها  ــي اكتس ــة الت ــرات واملعرف ــل اخلب ــم لنق القس

ــز . ــا العزي خــال مــدة الدكتــوراه خدمــة بلدن

تدريسيان من كلية هندسة يحصالن على شهادة الدكتوراه من جامعة كيرتن 
االسترالية

والنفســية  التربويــة  العلــوم  قســم  ناقــش 
ــوراه  ــالة الدكت ــات رس ــة للبن ــة التربي ــي كلي ف
املوســومة )الدافعيــة العقليــة والــذكاء الذاتــي 
طلبــة  لــدى  االصيــل  بالتفاخــر  وعاقتهمــا 
مــدارس املتميزيــن( للطالبــة هديــل علــي جبــر. 
وهدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى الدافعيــة 

كلية التربية للبنات تناقش الدافعية العقلية والذكاء الذاتي وعالقتهما بالتفاخر االصيل
العقليــة لــدى الطلبــة املتميزيــن وذكائهــم 
الذاتــي والتفاخــر االصيــل لديهــم  والتعــرف 
علــى طبيعــة العاقــة االرتباطيــة بــن الدافعية 
العقليــة والتفاخــر األصيــل وبــن الــذكاء الذاتي 
ــي  ــروق ف ــى الف ــرف عل ــل والتع ــر األصي والتفاخ
والتفاخــر  العقليــة  الدافعيــة  بــن  العاقــة 
األصيــل  وبــن الــذكاء الذاتــي والتفاخــر األصيــل 

ــاث(. ــوع )ذكــور – ان ــر الن وفقــا ملتغي
كمــا توصلــت الدراســة الــى نتائــج عديــدة وهــي 
إن طلبــة الصــف اخلامــس اإلعــدادي فــي مــدارس 
املتميزيــن لديهــم دافعيــة عقليــة ولديهــم ذكاء 
ــن  ــروق ب ــه ال توجــد ف ــل  وان ــي وتفاخــر أصي ذات
ــة  ــج الدراس ــوء نتائ ــي ض ــاث .وف ــور واإلن الذك
ــي  ــات الت ــن التوصي ــدد م ــة بع ــت الباحث خرج
أكــدت علــى تنميــة الــذكاء الذاتــي لــدى الطلبة 

ــة  ــه العقلي ــق بقدرات ــليم يث ــل س ــداد جي إلع
., واســتثمار مجالــس اإلبــاء واملدرســن فــي 
ــوة  ــن الق ــد مواط ــى حتدي ــة عل ــاعدة الطلب مس
ــوا مــن معرفــة  والضعــف لديهــم لكــي يتمكن
رســم  فــي  ومســاعدتهم  تفكيرهــم  طــرق 

ــتقبلية. ــم املس حياته

كليــة  فــي  االطفــال  متريــض  فــرع  نظــم 
ــول  ــل ح ــة عم ــداد ورش ــة بغ ــض بجامع التمري
مهــارات التواصــل بــن املمرضــن واالطفــال فــي 
ــا  ــداد، قدمه ــزي ببغ ــل املرك ــفى الطف مستش
كل مــن االســتاذ املســاعد الدكتــورة ختــام 
ــد  ــد وحي ــور زي ــدرس الدكت ــاب وامل ــر حط مطش

كلية التمريض تنظم ورشة عمل حول مهارات التواصل بين الممرضين واالطفال

عاجــل واملــدرس الدكتــورة عــذراء حســن شــوق 
ــي  ــن ف ــات العامل ــن واملمرض ــور املمرض وبحض
مختلــف الردهــات فــي مستشــفى الطفــل 

املركــزي.
شــملت  محــاور  ثــاث  الورشــة  وتضمــت   
التواصــل و مكوناتــه وأهميتــه اثنــاء العمــل 
التمريضــي وتقنيــات التواصــل وانواعهــا، فضــاً 
عــن اســتخدام هــذه التقنيــات حســب الفئــات 
مــن  جيــداً  تفاعــاً  الورشــة  العمرية.والقــت 
ــارب  ــاركة التج ــة ومش ــر املناقش ــن عب احلاضري
العمــل  حقــل  مــن  املســتمدة  الشــخصية 
واألســلوب املتبــع فــي اداء اخلدمــات التمريضيــة.

ــة  ــى اهمي ــد عل ــة، مت التأكي ــام الورش ــي خت وف
مــع  واســتخدامها  املناســبة  اختيارالتقنيــة 
األطفــال فضــاً عــن بــذل املزيــد مــن اجلهــد 

التمريضــي مــع املرضــى.

الزراعيــة  الهندســة  علــوم  كليــة  انشــأت 
ــاف  ــي لاصن ــرف جين ــداد اول مص ــة بغ بجامع
العراقيــة فــي وحــدة ابحــاث النخيــل والتمــور، 
ــن  ــر م ــة الكث ــة الوراثي ــد البصم ــك بتحدي وذل
120صنفــا مــن اصنــاف النخيــل املشــهورة، 
واملكتــوم  عمــران  واســطة  البرحــي  مثــل 
والتبــرزل وغيرهــا مــن االصنــاف كمرحلــة اولــى.

العينــات  اخــذ  يكــون  ان  علــى  التركيــز  ومت   
مواقعهــا  مــن  االصنــاف  هــذه  متثــل  التــي 
الزراعــة  وزارة  محطــات  فــي  االصليــة 
العــراق. محافظــات  جميــع  فــي  املنتشــرة 

هــذا ويعــد انشــاء هــذا املصــرف اخلطــوة االولــى 

كلية علوم الهندسة الزراعي تقوم بانشاء اول مصرف جيني لالصناف العراقية في 
وحدة ابحاث النخيل

ــاف  ــة الصن ــة اجليني ــاء اخلارط ــروع بن ــي مش ف
النخيــل العراقيــة ويتــم حاليــا اســتخاص 
والتــي تشــمل 100  الثانيــة  للمرحلــة   -DNA
املشــهورة. العراقيــة  االصنــاف  مــن  صنــف 

سياســة  قســم  عقــد 
مركــز  فــي  االزمــات 
االســتراتيجية  الدراســات 
بغــداد  بجامعــة  والدوليــة 
حتــت  نقاشــية  حلقــة 

عنــوان ) محــددات االســتقرار 
 ) العــراق  فــي  السياســي 
ــال  ــة االحت ــت احللق .وناقش
دول  وتدخــات  االمريكــي 
الشــأن  فــي  اقليميــة 

ــوء  ــى نش ــا إل ــي إذ ادي العراق
االســتقرار  عــدم  ظاهــرة 
العــراق  فــي  السياســي 
نشــوء  الــى   ايضــا  واديــا 
وظهــور ظاهرتــن مدمرتــن 

مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد ينظم حلقة نقاشية حول محددات 
االستقرار السياسي في العراق

فــي اجملتمــع العراقــي لهمــا 
النصيــب األكبــر فــي  كان 
االســتقرار  عــدم  حالــة 
الفســاد  استشــراء  همــا 
ــك  ــع  تل ــق م ــاب وتراف واإلره
احملــددات محــددات اخــرى  
فعلــت فعلهــا هــي األخــرى 
ــدم  ــرة ع ــتمرار ظاه ــي اس ف
ــي  ــي ف ــتقرار السياس االس
ــوى  ــود ق ــا وج ــراق اهمه الع
سياســية داخليــة مناهضة 
السياســية  للعمليــة 
املعــارض  دور  تــؤد  لــم 
للعمليــة السياســية بــل 
لهــا  املدمــر  بــدور  قامــت 
ــة  ــن النخب ــض م ــود بع ووج
ــي  ــة الت السياســية العراقي
احلزبيــة  املصالــح  غلبــت 
والشــخصية الضيقــة علــى 

الوطــن. مصلحــة 

النوويــة  اجملموعــة  نظمــت     
بكليــة  الفيزيــاء  قســم  فــي 
العلــوم جامعــة بغــداد، نــدوة 
»التطــورات  بعنــوان  علميــة 
ــة  ــاء النووي ــي الفيزي ــة ف احلديث
بحضــور  وذلــك  واالشــعاعية« 
نخبــة مــن االســاتذة والباحثــن 
االوليــة  الدراســتن  وطلبــة 

بالشــأن  واملهتمــن  والعليــا 
اجملــاورة  وعلومــه  الفيــزاوي 
ــى  ــوف عل ــدوة الوق ــت الن .وهدف
فــي  فــي  التقانــات  احــدث 
مجــال اخــر التطــورات العامليــة 
النوويــة  للفيزيــاء  احلديثــة 
واســتخدام  واالشــعاعية 
ــل  ــي تعم ــورة الت ــزة املتط االجه

فــي مجــال التركيــب النــووي 
تقانــات  بإســتخدام  عمليــاً 
نوويــة متقدمــة حتتــوي علــى 
كواشــف نوويــة حديثــة ودقيقــة 
مجــال  فــي  تعمــل  وكذلــك 
النظريــة  النوويــة  الفيزيــاء 
)التركيــب النــووي والتفاعــات 
ــي  ــدوة الت ــت الن ــة( .وتناول النووي

التطورات الحديثة في الفيزياء النووية واالشعاعية بندوة علمية في كلية 
العلوم بجامعة بغداد

نخبــة  محاضراتهــا  القــى 
الــى  القســم  اســاتذة  مــن 
الوقــوف علــى مجــاالت الفيزيــاء 
والنــووي واالشــعاع واحلســابات 
املســح  وخرائــط  اخلاصــة 
طــرق  وكذلــك  إالشــعاعي 
ــووي  ــعاع الن ــن اإلش ــة م الوقاي
التكنولوجيــا  وإســتخدام 
ــن  ــة نواة الذرة م ــة ودراس النووي
خواص اجلســيمات  حيــث 
التــي  النــواة  األولية فــي 
 ، ت نــا و تر نيو و ت  نا تو و بر ي  حتو
وتتفاعــل  ترتبــط  التــي 
عنــد  بينهــا  فيمــا 
ت  جســيما ص  متصا ا
اخلــارج،  مــن  أولية أخــرى 
تفســير  إلــى  باإلضافــة 
خصائص النــواة.  وتصنيــف 
الذريــة  النــواة  وتســمى 
والتطبيقــات  أحيانا نوكليــد 
ــدة  ــاالت عدي ــي مج ــة، ف اخملتلف

اخــرى 

االدارة  كليــة  شــهدت 
ــالة  ــة رس ــاد مناقش واالقتص
تخصــص  فــي  ماجســتير 
ــب  ــات  للطال ــوث العملي بح
ــن  ــام ( ع ــافي دح ــد ش )احم
)حــل  املوســومة  رســالته 
التخصيــص  مشــكلة 
املتــوازن(. غيــر  الضبابــي 

ــي  ــث ف ــة البح ــن اهمي تكم
تقــدمي إضافــة معتــد بهــا 
فــي مجــال البحــث العلمــي 
الِعتمــاده أســلوبن مهمــن 
القــرار  صنــع  عمليــة  فــي 

لــم يتــم تســليط الضــوء 
عليهمــا معــاً إال نــادراً فــي 
ضمــن  الســابقة  البحــوث 
حــدود هــذا البلــد, فضــاً عــن 
ذلــك اِعتمــاد طرائــق بعضهــا 
جديــدة  وأخــرى  حديثــة 
ــل  ــن قب ــا م ــاً مت أقتراحه كلي
ــتعمال  ــك إس ــث وكذل الباح
البرامــج التطبيقيــة احلديثــة 

فــي عمليــة صنــع القــرار.
مــن  عــددا  الباحــث  وقــدم 
إتبــاع  منهــا  التوصيــات 
التــي  التخصيــص  نتائــج 

ذلــك  إليهــا,  التوصــل  مت 
 )3( الفقــرة  إلــى  إســتناداً 
مــن األســتنتاجات فــي إعــادة 
علــى  العاملــن  تخصيــص 
املكائــن بأمثليــة و اِعتمــاد 
مــن  املقترحــة  الطريقــة 
الباحــث فــي التعامــل مــع 
آي مشــكلة مــن مشــكات 
التخصيــص وجلميــع احلــاالت 
كفــاءة  إثبتــت  بعدمــا 
وفاعليــة فــي حتقيــق احلــل 
األمثــل ويوصــي الباحــث على 
ــي  ــج كـگروب ــتعمال برام إس

كلية االدارة واالقتصاد تناقش حل مشكلة التخصيص الضبابي غير المتوازن

وبرنامــج ســبايدر  احملَُســن 
ــة  ــق األمثلي ــل حتقي ــن أج م
للمشــكلة واِعتمــاد طرائــق 
ــة  ــة كطريق ــب احلديث الترتي
مــع  التعامــل  فــي  مــاگ  
الدقيقــة  غيــر  البيانــات 
للمشــكات التــي حتــدث في 
ظــل وجــود بيئــة ضبابيــة 
ــى  ــات إل ــذه البيان ــل ه وحتوي
بيانــات إعتياديــة واضحــة 
ــل  ــا والتعام ــهل فهمه يَس
معهــا التخــاذ قــرار مناســب 

املشــكلة. بشــأن 

ــي  ــادة اللهيب ــتار عي ــث عبدالس ــوراه لي ــب الدكت ــر طال نش
ــداد،  ــة بغ ــام بجامع ــة اإلع ــي كلي ــة ف ــم الصحاف ــن قس م
ــا  ــي وتأثيراته ــل االجتماع ــبكات التواص ــوم  )ش ــه املوس بحث
االتصاليــة علــى االمــن الفكــري فــي اجملتمــع كمــا تراهــا 
النخــب العراقيــة( فــي مجلــة آداب املســتنصرية ذي الصــادرة 
عــن كليــة اآلداب فــي اجلامعــة املســتنصرية.وهدفت الدراســة 
ــى امــن  ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي عل ــد تأثي ــى حتدي ال
اجملتمــع وتســميم افــكاره مبــا يتلقــاه مــن اعــام مغــرض 
عبــر تلــك الشــبكات، فضــا عــن التعــرف علــى طبيعــة 
اســتخدام النخــب العراقيــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي، 
وعلــى اســلوب مشــاركة النخــب العراقيــة فــي مجــال االمــن 
ــع  ــن دواف ــي، وع ــل االجتماع ــبكات التواص ــر ش ــري عب الفك
اســتخدام النخــب العراقيــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي 
االســتنتاجات  مــن  بجملــة  الدراســة  اخملتلفة.وخرجــت 
تركــزت علــى اســتخدام النخــب العراقيــة اســاليب مباشــرة 
للتفاعــل مــع اآلخريــن والتــي تتيــح تبــادل اآلراء واالفــكار فيمــا 
يتعلــق باألمــن الفكــري واجملتمعــي فيأتــي فــي املقــام االول مــن 
ــة  ــة اجلماعي ــه املناقش ــاركة ويلي ــاع واملش ــى االط ــأ ال يلج
واخيــراً املشــاركة بفيديــو. وأوصــت الدراســة بضــرورة مواجهة 
ــة  ــة اخملتلف ــبكات االجتماعي ــر الش ــة عب ــم االلكتروني اجلرائ
ــد الطبيعــة القانونيــة للجرميــة االلكترونيــة  مــن خــال حتدي

كلية االعالم بجامعة بغداد تنشر بحثا عن شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها 
االتصالية على االمن الفكري

وتفعيــل القوانــن الوطنيــة، ومواجهــة الفكــر املنحــرف 
عبــر  اجملتمــع  افــراد  يواجــه  الــذي  االلكترونــي  االرهابــي 
ــي  ــارة والت ــع الض ــب املواق ــر حج ــة عب ــبكات االجتماعي الش
تدعــو الــى الفســاد والشــر واالهتمــام بالشــبكات التــي تقــدم 
العلــوم النافعــة، وتفعيــل دور االســرة ملواجهــة اآلثــار االمنيــة 
للشــبكات االجتماعيــة علــى االبنــاء عــن طريــق تدعيــم 
حــوار الشــباب عبــر الشــبكات االجتماعيــة لتحقيــق االمــن 
الفكــري اجملتمعــي، وتفعيــل دور وســائل االعــام ملواجهــة 
ــي  ــل االجتماع ــبكات التواص ــلبية لش ــة الس ــار الفكري االث

ــة. اخملتلف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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فــي  االلكترونيــة  احلاســبة  وحــدة  اقامــت 
كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم االنســانية 
ــة  ــة تدريبي ــرة علمي ــداد محاض ــة بغ بجامع

ــة الدراســات  عــن اســتعمال احلاســوب لطلب
ــد . ــعدية فه ــدرس س ــا امل ــة القته االولي

هدفــت احملاضــرة الــى حتســن مهــارات الطلبة 

كلية التربية ابن رشد تقيم محاضرة علمية عن استعمال  الحاسوب

 ، فــي اســتعمال احلاســبة 
ــزة  ــواع األجه ــم أن ــان أه وبي
واالســتعمال   ، اإللكترونيــة 
الصحيــح الجهــزة احلاســوب 
وتضمنــت احملاضــرة مجموعة 
اســتعمال  منهــا  محــاور 
فضــا  احلاســوب  برامــج 
العملــي  التطبيــق  عــن 
كمــا   ، البرامــج  لهــذه 
أهــم  احملاضــرة  تناولــت 
احلاســوب  فــي  اجملــاالت 
واألعمــال املتعلقــة باجملــال 
واالقتصــادي،  التعليمــي، 
واملالــي، والترفيهــي، والفنــي، 
عــن  فضــا   ، والعلمــي 
اســتخدام  تطــور  مراحــل 

. احلاســوب  
اقامــت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة للبنــات فــي جامعــة بغــداد محاضــرة بعنــوان 
)اثــر الغــذاء علــى روح وســلوك اإلنســان)ثقافة الطعــام وتأثيرهــا علــى الشــخصية اإلنســانية( 
القتهــا التدريســيتن مــن فــرع األلعــاب الفرديــة االســتاذ املســاعد الدكتــورة عبيــر داخــل حــامت 

و االســتاذ املســاعد الدكتــورة غصــون ناطــق علــى طالبــات الدراســة األوليــة. 
ومت بيــان أهميــة الغــذاء وأثــره الكبيــر على جســم اإلنســان وحالتــه الصحيــة والبدنيــة ،إضافة 

كلية التربية البدنية للبنات تقيم محاضرة عن اثر الغذاء على روح وسلوك اإلنسان

ــاق  ــى روح وأخ ــره عل ــى أث إل
اإلنســان،وكذلك  وســلوك 
الطيبــة  األطعمــة  تأثيــر 
واخلبيثــة علــى االضطرابــات 
والصحــة  الســلوكية 

. النفســية 
إلــى  االشــارة   متــت  كمــا 
ــب  ــي جتل ــة الت ــم األطعم أه
احلــزن  وحتــارب  الســعادة 
مثــل اخلضــروات بأنواعهــا 
ــوت والشــاي  واالفــوكادو والت
وغيرهــا  واجلــوز  األخضــر 
األطعمة،مؤكــدات  مــن 
ــاول  ــب تن ــة جتن ــى أهمي عل
الطعــام بســرعة مــن حيــث 
مخاطره املســببة بالســكري 
و املشــاكل القلبيــة والبدانة 
وحموضــة  الزائــد  والــوزن 
ــي. ــمم الغذائ ــدة والتس املع

كليــة  فــي  النظريــة  العلــوم  فــرع  نظــم 
ــة  ــة بجامع ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني التربي
بغــداد ورشــة عمــل بعنــوان )مخاطــر  ظاهــرة 
اإلدمــان علــى صحــة االنســان الرياضــي وغيــر 
الرياضــي: رؤيــة حتليليــة فــي الُبعد االنســاني( 

ــة . ــيي الكلي ــن تدريس ــدد م ــا ع ــر فيه حاض
احلضــور  توعيــة  الــى  الورشــة  وهدفــت 
علــى  اإلدمــان  ظاهــرة  مخاطــر  بتداعيــات 
مختلــف مســتويات العمــل املهنــي وغيــر 
ــي  ــخص الرياض ــملت الش ــي ش ــي والت املهن

كلية التربية الرياضية تنظم ورشة عمل حول مخاطر  ظاهرة اإلدمان

أجــل  مــن  الرياضــي  وغيــر 
احلمايــة  قضايــا  توفيــر 
الكافيــة لهــم وذلــك عــن 
طريــق توفيــر العنايــة الازمة 
كونهــا باتــت ضمــن معاييــر 
احلــد األدنــى مــن الناحيــة 

واالنســانية. االعتباريــة 
الورشــة  تضمنــت  كمــا 
مجموعــة مــن احملــاور مــن 
القانونيــة  الواليــة  ابرزهــا 
مكافحــة  علــى  للتحــرك 
مصــر  فــي  اإلدمــان  مــواد 
والواليــة القانونيــة ملكافحــة 
اخملــدرات فــي العــراق األضــرار 
ــان  ــرة اإلدم ــانية لظاه االنس
والعقوبــات  اخملــدرات  علــى 
فــي  عليهــا  املنصــوص 
ــة  ــرات العددي ــراق واملؤش الع
فــي  اخملــدرات  ملتعاطــي 
وطــرق   2018 عــام  العــراق 

اإلدمــان. معاجلــة 

شــهدت كليــة الطــب البيطــري فــي جامعــة 
ــومة  ــوراه املوس ــة الدكت ــة اطروح ــداد مناقش بغ
) دور التغذيــة بثفــل العنــب األحمــر اجملفــف مــع 
خميــرة Saccharomyces cerevisiae في بعــض 
فــي  واإلنتاجيــة  الفســيولوجية  اخلــواص 

مــن  للطالــب  العواســية (  الذكــور  احلمــان 
مهــدي . صالــح  العامة، اثيــر  الصحــة  فــرع 
وهدفــت الدراســة معرفــة دور التغذيــة بثفــل 
Saccha-  العنــب األحمــر اجملفــف مــع خميــرة
الصفــات  بعــض  romyces cerevisiae علــى 

كلية الطب البيطري بجامعة بغداد تناقش دور التغذية بثفل العنب 
Saccharomyces cerevisiae األحمر المجفف مع خميرة

واالنتاجيــة  البايوكيميائيــة 
فــي  الكــرش  وتخمــرات 
العواســية. الذكــور  احلمــان 
جمــع  الدراســة  وتضمنــت 
الذكــور  مــن  حمــا   25
العواســية وبعمــر2�3 شــهر، 
ــوائيا  ــات عش ــمت احليوان قس
مجاميــع  خمســة  الــى 
ــورة  ــة( وبص ــوان /مجموع )5حي
متســاوية مــع االخــذ بنظــر 
احلــي. اجلســم  وزن  االعتبــار 
إن  الدراســة  واســتنتجت 
ــر  ــب االحم ــل العن ــة ثف اضاف
اخلبــز   وخميــرة  اجملفــف 
أدت  العليقــة  الــى  كليهمــا 
املعاييــر  فــي  حتســن  الــى 
و  والبايوكيميائيــة  االنتاجيــة 
للحمــان  الكــرش  تخمــرات 
احملليــة. الذكريــة  العواســية 

الســوق  بحــوث  مركــز  نظــم 
املســتهلك في  وحمايــة 
العمــل  ورشــة  بغــداد  جامعــة 
)الصناعـــــــة  املوســومة 
التــــــــواجد  بــن  الوطنيــة 
رئيــس  والقصـــــــور( برعاية 
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
. عمــاد حســن مــرزة احلســيني  

علــى  الضــوء  الورشــة  وســلطت 
يعــد  الــذي  الصناعــي  القطــاع 
ركائــز  مــن  اساســية  ركيــزة 
ــة  ــي، نتيج ــاد الوطن ــة االقتص تنمي

ــة  ــطة االقتصادي ــه باألنش الرتباطات
كافــة وان تنميــة وزيــادة مســاهمته 
بالنــاجت احمللــي االجمالــي يشــكل 
ــير  ــن الس ــد م ــياً ال ب ــاً اساس هدف

حتقيقــه  باجتــاه 
فــي العــراق ، بعــد 
القطــاع  عانــى  ان 
فــي  الصناعــي 
عــام  بعــد  العــراق 
واقــع  مــن   2003
فــي  وشــلل  متــردٍ 
املنشــآت  جميــع 

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد ينظم ورشة عن 
الصناعة الوطنية 

الصناعيــة وارتباطاتهــا للقطاعــن 
العــام واخلــاص، لذلــك جــاءت اعمــال 
هــذه الورشــة ملناقشــة محــاور واقــع 
الصناعــة فــي العــراق و التحديــات 
فيــه. الصناعــة  تواجــه  التــي 

وبعــد تقــدمي اوراق العمــل مت مناقشــة 
اآلراء  وتبــادل  املقدمــة  احملاضــرات 
ــات  ــر عملي ــى تطوي ــبل ال ــول الس ح
احمللــي  املنتــج  وتســويق  االنتــاج 
لإلقبــال  املســتهلك  وتشــجيع 
عليــه وتقليــل البضائــع املســتوردة 
ــة  ــع العاملي ــا للبضائ ــه منافس وجعل
مــع  والتعــاون  االخــرى  الــدول  فــي 
العــام  والقطــاع  اخملتصــة  اجلهــات 
فضــا  الشــأن  هــذا  فــي  واخلــاص 
االســتهاكي  الوعــي  نشــر  عــن 
املواطنــن. لــدى  احمللــي  للمنتــج 

 أصــدر التدريســي فــي كليــة 
وعلــوم  البدنيــة  التربيــة 
بغــداد  بجامعــة  الرياضــة 
االســتاذ الدكتــور احمــد عدنــان 
ــراق  ــوان ) الع ــاً بعن ــم كتاب كاظ
والســام فــي الشــرق االوســط( 
مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
العلــوم  كليــة  مــن  باحثــن 
بغــداد. بجامعــة  السياســية 

مبحثــه  فــي  كاظــم  وقــّدَم 
الــذي جــاء بعنــوان ) ديناميكيــة 
وادارة  االســتقرار  معادلتــي 
الصــراع فــي ظــل اشــكالية 
اســتدامة صناعــة الســام فــي 
ــراءة  ــي ق ــط ( وه ــرق االوس الش
ــع  ــل واق ــي حتلي ــة ف متخصص

تدريسي كلية التربية الرياضية يصدر كتابا 
حول العراق والسالم في الشرق االوسط

اجملتمــع الدولــي وحتــى 
االقليميــة  اجملتمعــات 
فواعلهمــا  وتاثيــر 
انعــدام  مشــهد  علــى 
االســتقرار نتيجة فوضى 
الصراعــات وادارة االزمــات 
ــع  ــها اجلمي ــي يعيش الت
مبعنــى  اســتثناء،  بــا 
اخلــروج  احتمــاالت  ان 
ــب  ــأزق صع ــذا امل ــن ه م
بداياتــه. فــي  ومعقــد 

ــه  ــث بأن ــتنتج البح واس
ثمــان  قراتــه  مضــى 
انــدالع  علــى  ســنوات 
مــا عــرف بثــورات الربيــع 
العربــي، منــذ عــام 2011 
غيــر  تصاعــد  وانتــج   ،
مســبوق فــي معــدالت 
االســتقرار  انعــدام 
دول  مــن  الكثيــر  فــي 
ــى  ــط وحت ــرق األوس الش
ممــا   ، أفريقيــا  شــمالي 
ينــذر مبخاطــر وشــيكة 
بصعوبــة  تتعلــق 
مــن  النــوع  هــذا  إدارة 
والصراعــات  األزمــات 
. ممكنــة  مــدة  ألطــول 

اآلداب  كليــة  شــهدت 
بغــداد  جامعــة  فــي 
رســالة  مناقشــة 
 ( املوســومة  املاجســتير 
اإللــه آشــور فــي حضــارة 
بــاد الرافديــن ( للطالبــة 
عبدالقــادر حميــد احمــد 

مــن قســم اآلثــار .
ــى  ــة إل ــت الدراس  وهدف
التعريــف بأهميــة اآللهــة 
الدينــي  الوجــدان  فــي 
نفــوس  فــي  املتجــذر 
العراقيــن القدمــاء فإلله 
ــه احلــرب  ــد إل ) آشــور ( ُع
ــدمي  ــراق الق ــي الع األول ف
النُعــت  بــكل  ونُعــت   ،
التــي  لآللهــة  اإللهيــة 
ســبقته ، كخالــق الكــون 
والــذي خلــق نفســه وأبــو 
اآللهــة واعتلــى في آشــور 
ــة  ــع اآلله ــه مجم مدينت
ليصبــح ســيد اآللهــة 
ــه  ــت ل ــد كان ــا ، وق كله
ــي  ــر ف ــد تذك ــه ق مكان

جنــوب العــراق أو حتــى 
إال   ، مصلــى  او  معبــداً 
ــه  ــد ملوك ــى ي ــه وعل ان
قــد جمــع كل آلهــة بابــل 
وســاقهم حتــت ســلطانه 
أســرى فــي مدينــة آشــور 
ليصبــح ســيد اآللهــة 
البانثيــون  رأس  وعلــى 

ــمال . ــي الش ــد ف اجلدي
الدراســة  وكشــفت   
ــم  ــور ل ــه آش ــن ان اإلل ع
يكــن لــه أي عبــادة خــارج 
وفــي  آشــور  مدينــة 
ــن ،  ــاد الرافدي ــارة ب حض
واختــص مبهــام حربيــة 
آلهــة  كونــه  مطلقــة 
حــرب ، وبــرز فــي األدب 
ــو  ــه ه ــى ان ــوري عل اآلش
مــن قتــل تيامــت فــي 
اســطورة اخللــق البابليــة 
آلهــة الشــر وليــس اإللــه 
ــب  ــي ، ونس ــردوخ البابل م
ــورين  ــد اآلش ــه عن نفس
مــن األبويــن خلمــو وخلامد 

والــدي كيشــار وأنشــار 
ــاً  ــو ، فض ــه آن ــد اإلل ووال
ــة او  ــل أي مدين ــن حتم ع
ــراق  ــي الع ــة ف امبراطوري
القــدمي مثلمــا حملهــا 
آشــور  اإللــه  اســم 
ــم  ــعبه ، ول ــه  وش ملدينت
يكــن ادخــال اســم اإللــه 
آشــور علــى العاصمــة 
واملدينــة  والشــعب 
بــل دخــل فــي أســماء 
األســماء  وفــي  امللــوك 
وتعــدد   ، الشــخصية 
الزوجــات عنــد اإلله آشــور 
وكانــوا يطلقــون عليهــم 
جميعــاً اســم مليســوا ، 
ــا  ــه اغلبه ــوزه والقاب ورم
ــة  ــن آله ــا م مت اغتصابه
أخــرى كالقــرص اجملنــح  
اآلشــورية  والشــجرة 
والســيف   ، املقدســة 
والقــوس  واخلنجــر 
والرمــح رمــوز أصليــة لــه 

كونــه آلهــة حــرب .

كلية االداب تناقش اإلله آشور في حضارة بالد الرافدين

فــي  للبنــات  الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة   
جامعــة بغــداد ورشــة عمــل للتدريســيات بعنوان)كيفيــة 
املســتوعبات  فــي  العلميــة  البحــوث  ونشــر  كتابــة 
العامليــة( القتهــا التدريســية فــي فــرع العلــوم النظريــة 
صــادق.  جعفــر  بــان  الدكتــورة  املســاعد  االســتاذ 
ــدة  ــي قاع ــكوبوس وه ــوم س ــان مفه ــى بي ــة ال ــت الورش وهدف
بيانــات حتتــوى علــى مجموعــة هائلــة مــن املقــاالت والبحــوث 
املنشــورة فــي اجملــات األكادمييــة احملكمــة ،كونهــا تغطــي أكثــر 
مــن 36377عنــوان وأكثــر مــن 11678دار نشــر منهــا 34346 مجلة 
علميــة ذات مواضيــع علميــة وإنســانية متنوعــة تشــمل 
الكثيــر مــن الكتــب واجملــات التــي متتلكهــا مؤسســة شــركة 
الطباعــة الســيفر،وكيفية البحــث عــن اجمللــة مــن خــال 
التخصــص والعنــوان ودار النشــر والرقــم املعيــاري الدولــي .

وركــزت الورشــة علــى محــاور عديــدة منهــا آليــة معرفــة 

كلية التربية البدنية للبنات تنظم ورشة عمل عن كيفية كتابة 
ونشر البحوث العلمية في المستوعبات العالمية

اعتماديــة اجملــات العلميــة 
مصنفــة إلــى مجــات علمية 
مدرجــة ضمــن موقــع اجملــات 
ــة العراقية،ومجــات  األكادميي
علميــة معتمــدة مــن مجلس 
علميــة  ومجــات  اجلامعــة 
ــتوعبات  ــن املس ــة ضم مدرج
العامليــة الرصينــة ولكنهــا 
غيــر مدرجــة صمــن موقــع 
املفترســة،ومجات  اجملــات 
غيــر  لكنهــا  علميــة 
ــتوعبات  ــن املس ــة ضم مدرج
. واملفترســة  العامليــة 

كيفيــة  توضيــح  مت  كمــا 
فــي  بحــث  كتابــة 
املســتوعبات العامليــة ابتــداء 
مــن اختيــار عنــوان جديــد 
عــن  مطروق،فضــا  غيــر 
اعتمــاد بحــوث ذات مصــادر 
نهائيــة ومقدمــة عــن البحث 
ســليمة  انكليزيــة  ولغــة 
قواعديــا وإمائيــا مــع معرفــة 
توجيهــات اجمللــة وتعليماتها.

ــم  ــن قس ــية م ــاركت التدريس ش
احلضــارة االســامية فــي كليــة 
بجامعــة  االســامية  العلــوم 
علــي  جنــاة  الدكتــورة  بغــداد 

كلية العلوم االسالمية تشارك في محاضرة 
كيف تخطط لمشروعك الناشئ

التدريبيــة  باحملاضــرة  التميمــي 
ملشــروعك  تخطــط  كيــف 
الناشــئ التــي نظمتهــا جمعيــة 
املشــكاة الثقافيــة بالتعــاون مــع 
منصة نقطــة عمل لألستشــارات 
ــة  ــة والصناعي ــات التجاري واخلدم
فرصــة  احملاضــرة  هــذه  وتعتبــر 
ــاريع  ــات واملش ــاب املؤسس ألصح

الناشــئة و رواد األعمــال والداخلن 
فــي ســوق املنافســة حديثــا« . 
وقــد كانــت مشــاركة التدريســية 
اجلــدد  املتخرجــن  يبحــث 
قدراتهــم  بتطويــر  والطامحــن 
وأفكارهــم الرياديــة مــن أكتســاب 
ــف  ــع التعري ــي مواضي ــارف ف املع
دراســة  و  الناشــئ  باملشــروع 
الســوق املســتهدف التخطيــط 
االســتراتيجي  والتحليــل 
فــي  واملنافســن  للمشــروع 
حســاب  كيفيــة  و  الســوق 
للمشــروع  التقديريــة  الكلــف 

اســتراتيجيات  اختيــار  آليــات  و 
. املائمــة للمشــروع  التســويق 
محتــواى  القــى  جانبــه  مــن 
احملاضــرة المهنــدس أالستشــاري 
أ اللكترونــي حســنن  والمــدون 
ــرة  ــه خب ــذي ل ــن  ال ــد حس محم
ــا”  ــر عام ــة عش ــن خمس ــر م أكث
ــي  . ــي واألكادمي ــل املهن ــي العم ف

التأهيــل  وحــدة  نظمــت 
كليــة  فــي  والتوظيــف 
االســامية  العلــوم 
ورشــة  بغــداد  بجامعــة 
وعمــل  مهــام  عــن  عمــل 
ــف  ــل والتوظي ــدة التأهي وح
علــى  الكليــة  لطلبــة 
 قاعــة احلاســبة املركزيــة .
فيهــا  حاضــر الورشــة 
التدريســي فــي كليــة االدارة 
ــداد  ــة بغ ــاد بجامع واالقتص
ــودود  ــد ال ــادل عب ــور ع الدكت
طاهــر حيــث اعطــى حملــة 
عــن الوحــدة فــي ابــراز فكــرة 
ــل  ــدة التأهي ــتحداث وح اس
والتوظيــف واملتابعــة بعــد 
اخلريجــن  أعــداد  تزايــد 
بشــكل مفــرط دون أن يكــون 
تنظــم  سياســة  هنــاك 
ــا إال إن  ــادة وتعاجله ــذه الزي ه
اســتحداث هــذه الشــعبة 
علــى  النقــاط  وضــع  قــد 
احلــروف مــن خــال إيجــاد 
وتغييــر  ناجعــة  حلــول 
وتوجهــات  أفــكار  مســار 
الطلبــة فــي البحــث عــن 
وظيفــة فــي القطــاع اخلــاص 
بــدالً مــن القطــاع العــام . 

ــات  ــام وواجب ــاف ان مه واض
الوحــدة هــو تدريــب وتأهيــل 
إضافيــة  مبهــارات  الطلبــة 
بســوق  إدماجهــم  لغــرض 
العمــل عــن طريــق إقامــة 
التدريبيــة  العمــل  ورش 
اخلاصــة بهــذا اجملــال وعــن 
الوظائــف  معــارض  أقامــة 
الشــركات  مــع  بالتعــاون 
ــرض  ــة لغ ــة واحلكومي اخلاص
مــن  معهــا  التواصــل 
ــة اخلريجــن ومتابعــة  الطلب
اخلريجــن بعــد توظيفهــم 
القــوة  نقــاط  وبيــان 
أدائهــم  فــي  والضعــف 
إلــى  دوريــة  تقاريــر  ورفــع 
تعديــل  بشــأن  كلياتهــم 
وفــق  الدراســية  املناهــج 
ــل. ــوق العم ــب س ــا يتطل م
تنظيــم  مــن  والهــدف 
االســهام  هــو  الورشــة 
وتطويــر  تنميــة  فــي 
ــن  ــارات اخلريج ــل مه وتأهي
ومتطلبــات  يتــاءم  مبــا 
اخلــاص  القطــاع  شــركات 
وبالنتيجــة تخفيــض نســب 
البطالــة ودمــج مخرجــات 
العمــل. بســوق  التعليــم 

كلية العلوم االسالمية تنظم ورشة عمل عن 
مهام وعمل وحدة التأهيل والتوظيف

التشــكيلي  نظــم قســم 
كليــة  الكرافــك  فــرع 
اجلميلة بجامعــة  الفنــون 
بغــداد محاضــرة بعنــوان ) 
تطبيقــات حــره( ومبشــاركة 

طلبــة مرحلــة الرابعــة .
الــى  احملاضــرة  هدفــت 
باملفــردات  الطلبــة  رفــد 
ــف  ــة بتعري ــة اخلاص العلمي
وانواعهــا  اخلامــات  عــن 
ــال  ــن خ ــتخداماتها م واس
كرافيكيــة  اعمــال  اجنــاز 
متنوعــة  خامــات  علــى 

متعــددة وبتقنيــات 
الــي  احملاضــرة  وتضمنــت 
القتهــا د .الهــام صبحــي 
ــا  ــدة منه ــاور عدي ــى مح عل
التعريــف  هــو  االول  احملــور 

كلية الفنون الجميلة تقيم ورشة عمل للتطبيقات الحرة

باخلامــات وانواعهــا واحملــور 
التقنيــات  اهــم  الثانــي 
املســتخدمة  الكرافيكيــة 
ــة  ــاً الطباع ــاً وخصوص حالي
الكرافيكيــة واليــة تصميــم 
وفقــا  الكرافيكــي  العمــل 
ملراحــل عديدة.وقــام الطلبــة 
مــن  مجموعــة  بأنشــاء 

االعمــال الكرافيكيــة والتــي 
مــن املؤمــل ان يتــم تطويرهــا 
للمشــاركة فــي املهرجانــات 
واملعــارض التشــكيلية التــي 
خــال  القســم  يقيمهــا 

العــام الدراســي احلالــي،
الطلبــة  احملاضــرون  ودعــا 
اجلهــود  مواصلــة  علــى 
مــن  واملهاريــة  البحثيــة 
اجــل رفــع املســتوى التقنــي 
الطلبــة  لــدى  والعلمــي 
حجــم  زيــادة  خــال  مــن 
علــى  واحلــرص  املطالعــة  
التطــورات  اخــر  مواكبــة 
ــن  ــال االختصاص م ــي مج ف
ــة  ــاذج طباعي ــاز من ــل اجن اج
واالهــداف  الــرؤى  متعــددة 

واجلماليــة الفنيــة 

ــي  ــداد ف ــة بغ ــي بجامع ــة اخلوارزم ــة الهندس ــاركت كلي ش
املؤمتــر الدولــي االول للنانــو تكنولوجــي وتطبيقاتــه الــذي 
اقامتــه وزارة الصناعــة واملعــادن /هيــأة البحــث والتطويــر 
الصناعــي بالتعــاون مــع جامعــة صــاح الديــن / اربيــل وجامعة 
مايــا مــن ماليزيــا. وجــاءت مشــاركة الكليــة بالبحث املوســوم 
)أزالــة البكتريــا املمرضــة مــن ميــاه الشــرب باســتخدام 

كلية الهندسة الخوارزمي تشارك في المؤتمر الدولي االول 
للنانوتكنولوجي وتطبيقاته

النانويــة  الفضــة  دقائــق 
مجموعــة  مــن  واملقــدم   )
قســم  تدريســي  مــن 
الكيميائيــة  الهندســة 
ــث  ــاول البح ــة ، وتن االحيائي
لتقنيــة  جديــدة  تقنيــة 
باســتخدام  الشــرب  ميــاه 
النانويــة  الفضــة  دقائــق 
ــل  ــق الرم ــى دقائ ــة عل احململ
عمــود  باســتخدام  وذلــك 
الدقائــق  بهــذه  محشــو 
إذ يتــم أمــرار املــاء امللــوث 
ــو  ــود احملش ــفل العم ــن اس م
ــا  ــه مــن البكتري ــم تنقيت ويت
ــع  ــه م ــد متاس ــة عن املمرض
النانويــة  الفضــة  دقائــق 

املوجــودة فــي العمــود .

ــد  ــل تردي ــداد حف ــة بغ ــي جامع ــنان ف ــب االس ــة ط ــت كلي نظم
ــدورة 62   ــي 2019�2018  ال ــام الدراس ــي الع ــي خلريج ــم الطب القس
ــور  ــة( بحضــور رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكت ــاء والتنمي ) دورة البن

كلية طب االسنان تنظم االحتفالية المركزية لحفل ترديد القسم الطبي

مــرزه  حســن  عمــاد 
احلســيني ومديــر عــام دائرة 
الدكتــور  الطــب  مدينــة 
حســن التميمــي وعــدد مــن 

. البــارزة  الشــخصيات 
وتضمــن احلفــل القــاء عــدد 
تناولــت  الكلمــات  مــن 
ــة  ــة الطلب ــا تهنئ مبجمله
ــدور  ــان ال ــع بي ــن م اخلريج
ــاء واألمهــات  الرئيســي لآلب
ومنتســبي  وتدريســيي 
الكليــة واجلامعــة كوحــدة 
ــب  ــداد الطال ــة إلع متكامل
ــى  ــيرين إل ــه ، مش وتخريج

الدمــاء الزكيــة الطاهــرة التــي اريقــت فــي ســبيل احلفــاظ علــى 
بلدنــا العزيــز ، فضــا عــن االهتمــام مبهنتهــم وتقــدمي كل ماهــو 
جديــد للتطويــر وحثهــم علــى اكمــال دراســتهم العليــا وأثنــى 
ــات  ــق إثب ــا طري ــن مبين ــة اخلريج ــى الطلب ــة عل ــس اجلامع رئي

الــذات كاطبــاء أســنان مــن 
ــات  ــداد ام اجلامع ــة بغ جامع
التوفيــق  لهــم  ومتمنيــا 
مســيرتهم  فــي  والنجــاح 

املهنيــة اجلديــدة.
ــم  ــن أه ــم ع ــرض فيل ــا ع كم
األكادميــي  اإلعــداد  مراحــل 
واملهنــي للطلبــة اخلريجــن 
التــي مــروا بهــا فــي كنــف 
عميــد  وتلــت   ، كليتهــم 
الدكتــورة  االســتاذ  الكليــة 
ــي  ــيخ راض ــر الش ــدى جعف ن
ترديــد القســم الطبــي  وردد 

وقوفــا  اخلريجون القســم 

نظــم مركــز مصــادر املعلومــات فــي االمانــة 
العامــة للمكتبــة املركزيــة بجامعــة بغــداد 
ورشــة عمــل لتطويــر املهــارات االساســية للغــة 
االنكليزيــة و شــارك فــي اعدادهــا والقائهــا 
عــدد مــن االســاتذة واملتمرســن فــي اللغــة 

االنكليزيــة .
ــي  ــات ف ــاد الصعوب ــة ايج ــن الورش ــدف م اله
التحــدث لــدى احلضــور باســتخدام اســاليب 
متطــورة جلعلهــم يتحدثــون اللغــة االنكليزيــة 
بشــكل يســر وبساســة وذلــك بكســر حاجــز 
اخلــوف ، و يذكــر ان الورشــة تســتمر ملــدة شــهر 

ــاعتن . ــدة س ــبوع مل ــن كل اس ــن م كل اثن

المكتبة المركزية تنظم ورشة عمل حول 
تطوير مهارات اللغة االنكليزية
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مركــز  فــي  للتدريســي  صــدر 
واالقليمــي  احلضــري  التخطيــط 
للدراســات العليــا بجامعــة بغــداد 
باقــر  جمــال  الدكتــور  االســتاذ 
ــات  ــوان ” دراس ــاً بعن ــك كتاب مطل
ــري” . ــكان احلض ــي االس ــوث ف وبح

مجموعــة  الكتــاب  اســتعرض 
ــورة  ــات، بص ــوث والدراس ــن البح م
ــة  ــي محاول ــتركة، ف ــردة ومش منف
مجــال  فــي  املهتمــن  لتمكــن 
االســكان مــن التعــرف علــى أُســس 
احلضــري،  االســكان  ومفاهيــم 
وطــرق البحــث واالســاليب العلمية 

املســتعملة.

 كمــا احتــوى الكتــاب علــى ســبعة 
فصــول، تناولــت اجتاهات عــدة، مثل 
األرض، التمويــل، معاييــر االســكان، 
العشوائي،ســوق  الســكن 
عــن  الســكن،التمكن،فضا 
ونوعيــة  الســكنية  االســتدامة 

احليــاة.
ــهم  ــاب سيس ــذا الكت ــر ان ه ويذك
ــز  ــي مرك ــن ف ــة الباحث ــي خدم ف
واالقليمــي،  احلضــري  التخطيــط 
العمرانــي  التخطيــط  وكليــات 
املعماريــة،  الهندســة  وأقســام 
ــة  ــاع واجلغرافي ــن االجتم ــا ع فض

واالقتصــاد.  واالدارة 

تدريسي من مركز التخطيط الحضري واالقليمي يصدر كتابًا في 
االسكان الحضري

ضمــان  شــعبة  نظمــت 
ــي  ــومي األداء اجلامع ــودة وتق اجل
للبنــات  التربيــة  فــي كليــة 
قســم  مــع  وبالتعــاون 
التعليــم  ووحــدة  احلاســوب 
دورة  الكليــة  املســتمرفي 
لغــة   ( بعنــوان  تدريبيــة 

 .) جافــا  البرمجــة 
دعــم  الــى  الــدورة  وهدفــت 
اخملتبــر  معاييــر  تطبيــق 
ــب  ــر تدري ــد عب ــي اجلي التعليم
منتســبي اخملتبــرات علــى لغــة 

. هــذه  البرمجــة 
واكــد القئمــون علــى الــدورة ان 
ــة  ــي لغ ــا ) java( ه ــة اجلاف لغ

كلية التربية للبنات تنظم دورة تدريبية عن لغة البرمجة 
)جافا(

ــة املســتوى وهــي  برمجــة عالي
وأهــم  جميــع  علــى  تعمــل 
كوينــدوز  التشــغيل  انظمــة 
وتعتبــر   ، ومــاك  ولينكــس 
البرمجــة  مــن أشــهر لغــات 

ــا  ــا , كم ــاق واقواه ــى االط عل
إلعــداد  ســهلة  لغــة  انهــا 
ــبب  ــة، بس ــات اخملتلف التطبيق
احتوائهــا علــى العديــد مــن 
التــي تســهل علــى  املّيــزات 
فتوفــر  العمــل،  املبرمــج 
اتصــاالً مباشــراً مــع قواعــد 
البيانــات، والوراثــة املتعــددة، 
برمجــة  ميكــن  وغيرهــا، 
ــن  ــة م ــة وخالي ــات قوي تطبيق
األخطــاء باســتخدامها، فضــا 
تعديــل  بوجــود  متيزهــا  عــن 
األخطــاء أثنــاء البرمجــة، فهــي 
بيئتهــا  خــال  تعمــل  آمنــة 
إدارة  وتعتمــد  االفتراضيــة، 

والتشــفير. اخملاطــر 

رســالة  بغــداد  بجامعــة  القانــون  كليــة  ناقشــت 
الدســتورية  احلــدود   ( املوســومة  املاجســتير 
احلقــوق  تنظيــم  فــي  املشــرع  لســلطة 
للطالبــة  مقارنــة(،  دراســة   – العامــة  واحلريــات 
العــام. القانــون  فــرع  مــن  عيــدان   حســن  االء 
احلقــوق  ممارســة  تنظيــم  الــى  الرســالة  وهدفــت 
واحلريــات العامــة وعــدم اهدارهــا حتــت ســتار التنظيــم 
التشــريعي، الســيما مــا شــهده العــراق بعــد احــداث 
وتوفيــر  وفكريــة،  سياســية  تغييــرات  مــن   2003
وتوصلــت الرســالة الــى توصيــات عديــدة منهــا العمــل 
علــى اصــاح املؤسســة التشــريعية ورفع كفــاءة االداء 
ــزام املشــرع العراقــي مبقتضيــات  التشــريعي لهــا, وال

كلية القانون بجامعة بغداد تناقش الحدود 
الدستورية لسلطة المشرع في تنظيم الحقوق 

والحريات العامة

االمــن القانونــي مــن حيــث دقــة الصياغــة القانونيــة 
واعتبــار تاريــخ نفــاذ القوانــن مــن تاريــخ النشــر فــي 
اجلريــدة الرســمية وليــس مــن تاريــخ التصويــت عليــه 
كمــا حــدث فــي بعــض القوانــن التــي قــام بأصدارهــا .

عقــد فــرع التعويضــات االصطناعيــة فــي كليــة طــب األســنان بجامعة 
بغــداد ورشــة عمــل بعنــوان ) االســتال االلكترونــي باســتخدام برنامــج 
turnitin  ( قدمهــا رئيــس الفــرع االســتاذ الدكتــور رغــداء كــرمي جاســم 
والتدريســي فــي الفــرع االســتاذ املســاعد الدكتــور عبــد الباســط 

احمــد فتــح اهلل .
ــي  ــي ف ــتال العلم ــف االس ــج كش ــف ببرام ــة التعري ــت الورش وتناول
برنامــج )Turnitin( والــذي اعتمــد فــي تشــكيات وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي التخصصيــة ، وذلــك الختيــار البحــوث العلميــة 
وحتريــر نســبة االســتال لغــرض نشــرها فــي اجملــات العلميــة العامليــة 

كلية طب االسنان تعقد ورشة عمل حول االستالل االلكتروني

مثــل  الرصينــة  التخصصيــة 
تصنيفــات ســكوباس وكيفيــة 
ــي  ــام علم ــو نظ ــتخدامه وه اس
كشــف  يســهل  متقــدم 
ــت.  االســتال فــي شــبكة االنترن
ــت الورشــة تطبيقــا  كمــا تضمن
عمليــا للبرنامــج حــول خطــوات 
البرنامــج  فــي  حســاب  فتــح 
وحتليــل  اخلطــوات  ومتابعــة 
النســبة  إعطــاء  مــع  النتائــج 
املعينــة والتــي يقدرهــا ويعطيهــا 
تقــدمي  عــن  فضــا   ، البرنامــج 
تقريــر مفصــل ومحــدد بــه نســبة 
االســتال مــن بعــض الرســائل 
واالطروحــات والبحــوث العلميــة .

اقامــت كليــة  طــب الكنــدي فــي جامعــة بغــداد 
دورة تدريبيــة عــن كيفيــة اســتخدام صــف كــوكل  
ألقاهــا التدريســي املــدرس الدكتــور زيــد احســان 
، بحضــور عــدد مــن تدريســيي الكليــة  .وهدفــت 
ــات التعليــم املتوافــرة فــي  ــى بيــان تقان ــدورة ال ال
النظــام، والتــي مــن أبرزهــا، الواجبــات، الدرجــات، 
التفاصيــل، ارشــفة الــدروس، التعلــم عبــر اجلــوال، 
حفــظ الوقــت والتقومي الدراســي، مــع تطبيق مثال 
عملــي النشــاء الصــف االلكترونــي يبــن كيفيــة 
ــف  ــي الص ــارات ف ــراء االختب ــرات واج ــع احملاض رف
ــى  ــول ال ــة الدخ ــدورة كيفي ــت ال االلكتروني.وتناول
هــذا التطبيــق وعمــل صــف الكترونــي ودعــوة 
الطلبــة والتدريســين لانضمــام لــه واهــم فوائــد 
هــذا الصــف هــي ســرعة التواصــل بــن الطالــب 
والتدريســي لتنزيــل احملاضــرات والفعاليــات كافــة 

مبــا فيهــا إجــراء االمتحــان االلكترونــي.

كلية طب الكندي تقيم دورة عن كيفية 
استخدام صف كوكل

ــداد  ــة بغ ــي جامع ــي ف ــي العرب ــراث العلم ــاء الت ــز احي ــم مرك نظ
حلقــة نقاشــية  بعنــوان   ) االثــار فــي مقابــر بغــداد ( ألقاهــا رئيــس 
ابراهيــم  الدكتــور ســعدي  االســتاذ  الصرفــة  العلــوم  قســم 
الدراجــي .و  ركــز الباحــث علــى بيــان أهميــة مقابــر بغــداد القدميــة 
ــار  ــن آث ــا م ــا فيه ــون مل ــارة والفن ــال العم ــي مج ــروة ف ــا ث بوصفه
ــي  ــرة الغزال ــر مقب ــذه املقاب ــم ه ــور وأه ــة والقب ــص  األضرح تخ
واملقبــرة امللحقــة باحلضــرة القادريــة واملقبــرة الوردية )الشــيخ عمر 

مركز احياء التراث ينظم حلقة نقاشية حول االثار في مقابر بغداد

ــزران  ــرة اخلي ــهروردي( ومقب  الس
فــي  النعمــان  حنيفــة  )أبــو 
االعظميــة( ومقابــر قريــش فــي 
الكاظميــة ومقبــرة الشــينازية 
ومقبــرة  البغــدادي(  )اجلنيــد 
الكرخــي.   معــروف   الشــيخ 
الــى  الدراجــي  اشــار  كمــا 
الشــواهد  مــن  الكثيــر  أّن 
الكتابّيــة فــي مقابــر بغــداد 
القــدم  بســبب  ضاعــت  قــد 
ــد  ــروب أو التجدي ــال واحل واإلهم
ــدم  ــك لع ــة وذل ــوغ احلداث  مبس
التاريخيــة  أهميتهــا  إدراك 
حلقــة  بوصفهــا  واحلضاريــة 
الكتابــات  سلســلة  فــي 

اإلســامية.  التذكاريــة 

اقــام مركــز احلاســبة األلكترونيــة بجامعــة 
بغــداد دورة مجانيــة فــي Research Gate  خاصــة 
ملنتســبي جامعــة بغــداد حيــث القــت خالهــا 
حــول  محاضــرة  حســن  هالــة  التدريســية 

ــه.   ــار الي ــوع املش املوض
ويعــد Research Gate موقــع تواصــل اجتماعــي 
ولكــن  الفيســبوك  مبوقــع  شــبيه  اكادميــي 
للمتخصصــن فــي البحــث العلمــي تنــدرج 

Re�  مركز الحاسبة االلكترونية يقيم دورة
searchGate

حتتــه معظــم التخصصــات االكادمييــة الهــدف 
منــه التعــاون بــن الباحثــن حــول العالــم 
ــث  ــوم الباح ــات اذ يق ــف التخصص ــي مختل ف
بالتســجيل فيــه ومــن ثــم إضافــة ابحاثــه، 
أوراقــه البحثيــة، العــروض التقدمييــة، املقــاالت، 
ــات  ــن املوضوع ــا م ــاريع وغيره ــرات واملش املؤمت

التــي تقــع ضمــن نطــاق العمــل االكادميــي 
وكذلــك ميكـًـن املوقــع مســتخدميه مــن اضافــة 
ــادل  ــم وتب ــاء العال ــف انح ــن مختل ــن م الباحث
ــرة ازداد  ــة االخي ــي اآلون ــة، وف ــرات االكادميي اخلب
عــدد مســتخدميه ألكثــر مــن 15 مليــون باحــث 
وعالــم حــول العالــم و 130 مليــون منشــور ، 
وحاليــا بــدأت العديــد مــن التصنيفــات العلمية 
تأخــذ بنظــر االعتبــار عــدد املســجلن فــي هــذا 
املوقــع كمؤشــر لرصانــة املؤسســة االكادمييــة.

ــامية  ــوم االس ــة العل ــت كلي ناقش
ــوراه  ــة الدكت ــداد اطروح ــة بغ بجامع
األحــكام  أحاديــث  فــي  النســخ   (
للطالــب   ) الطهــارة  كتــاب 
ناجــي عزيــز مــن قســم  شــيروان 
البيــت. ال  قاعــة  علــى   الشــريعة 

وتكمــن اهميــة االطروحــة فــي انهــا 
تظهــر مــدى تأثيــر القــول بنســخ 
احلديــث أو عدمــه فــي الــرأي الفقهــي 
ــن  ــبب م ــو س ــة، فه ــألة فقهي ملس
ــن  ــم م ــاء، ث ــاف الفقه ــباب اخت أس
ــس  ــاء نلم ــوال الفقه ــرد أق ــال س خ
دفــع  فــي  لهــم  األصولــي  املــدرك 
التعــارض بطرقــه املعهــودة أو معرفــة 

 جلوئهــم للقواعــد األصوليــة األخــرى.
مــن  بجملــة  االطروحــة  وخرجــت 
مــن  منهــا  والنتائــج  التوصيــات 
لشــريعتنا  األساســية  اخلصائــص 
أن  مبعنــى  الشــمولية،  االســامية 
األحــكام التــى جــاءت بهــا تســتوعب 
وتشــمل   ، احليــاة  نواحــي  جميــع 
جميــع مراحــل وجوانــب االنســان، 
قبــل الــوالدة وبعدهــا، قبــل املــوت 
وبعدهــا فنظــم كل أمــوره ابتــداءا 
وعيشــه  وتعبــده  طهارتــه  مــن 
ومعاماتــه وأســرته... فالفــرد املســلم 
ــر  ــه بأم ــي حيات ــرف ف ــب أن يتص يج
الشــرع، فــكل مــا بــن لــه أنــه حــال 

ــه  ــت أن ــا ثب ــه، وكل م ــذ ب ــه أن يأخ ل
حــرام يجــب التجنــب منــه.. واملعنــي 
باظهــار هــذه االحــكام كتــب الفقــه 
ــي  ــاب فقه ــن كت ــا م ــا، وم ومدوناته
جــزءا  صاحبــه  خصــص  وقــد  إال 
للطهــارة فيبــن أحــكام الطهــارة 
بجميــع جوانبهــا، مــن امليــاه وأنواعه، 
ــه، والوضــوء  وقضــاء احلاجــة وكيفيت
وموجباتــه،  والغســل  ونواقضــه، 
والتيمــم وبيــان حاالتــه... فاملــاء طاهر 
ــادام  ــة م ــه النجاس ــر وان القت ومطه
 لــم يتغيــر أحــد أصافــه الثــاث .
بتقديــر  الرســالة  اجيــزت  وقــد 
مســتوف مــن قبــل جلنــة املناقشــة . 
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اإلرشيف

العالقات العامة

حيدر محمد الرماحي

احمد حسون 
محمد منصور
مهند نديم

محمد سمير 
علي خزعل 
انسام جاسم
مريم مالك

عبير عبد الصاحب

هدى سليمان
سماره عبد الصاحب

ياسين خضير
مهند نديم
علي جواد

 سنان محمد

زيـنـة حـاتـم

هدى هادي

كافي حمود

د. أسيل وليد

سما علي
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