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رئيس جامعة بغداد يهنئ اساتذة وموظفي وطلبة الجامعة لدخولها تصنيف التايمز البريطاني ألهداف التنمية المستدامة التابع لألمم المتحدة

ــداد  ــة بغ ــس جامع ــأ رئي هن
عمــاد  الدكتــور  االســتاذ 
احلســيني  مــرزة  حســن 
اســاتذة وموظفــي وطلبــة 
اجلامعــة مبناســبة دخــول ام 
ــن  ــة ضم ــات العراقي اجلامع
ــي  ــز البريطان ــف التامي تصني
ألهــداف التنمية املســتدامة 
 HE( املتحــدة  لــأمم  التابــع 

 .  )Impact Ranking 2020
اســاتذة  احلســيني  وحــث 
جميــع  فــي  اجلامعــة 
ــة  ــى مواصل ــكيالتها عل تش
وحتقيــق  العلمــي  االبــداع 
املنجــزات فــي كافــة الصعد، 
مــن اجــل االرتقــاء باملســتوى 
اجلامعــات،  الم  العلمــي 
ــزاً  ــاز حاف ــذا االجن ــراً ه معتب

فــي  اجلامعــة  لدخــول 
العامليــة  التصنيفــات 

اجملــاالت.  ومبختلــف 
جامعــة  احتلــت  حيــث 
بغــداد املركــز )+ 601 ( مــن 
اصــل ) 767( جامعــة عامليــة 
مت تصنيفهــا ضمــن تصنيــف 
التاميــز البريطانــي ألهــداف 
اذ  املســتدامة،  التنميــة 
ــداف  ــة اه ــي اربع ــرت ف ظه
التصنيــف  هــذا  ضمــن 
ــال  ــق مبج ــا يتعل ــة م وخاص
ــة  ــدة والرفاهي ــة اجلي الصح
والصناعــة واالبتــكار والبنــى 
التحتيــة ومــدن ومجتمعــات 
محليــة مســتدامة وعقــد 
وحتقيــق  الشــراكات 

االهــداف.

ــي  ــر وموظف ــئ مدي ــداد يهن ــة بغ ــس جامع رئي
قســم ضمــان اجلــودة واألداء اجلامعــي جلهودهــم 
فــي دخــول اجلامعــة بتصنيــف التاميــز البريطاني 
لــالمم  التابــع  املســتدامة  التنميــة  الهــداف 

ــدة املتح
ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع ــأ رئي هن
عمــاد حســن مــرزة احلســيني مديــر قســم 
ضمــان اجلــودة واألداء اجلامعــي ا.د يســرى محمــد 

عبــداهلل وموظفــي القســم جلهودهــم الكبيــرة 
التــي أثمــرت بدخــول ام اجلامعــات العراقيــة 
البريطانــي الهــداف  التاميــز  ضمــن تصنيــف 
 THE( التنميــة املســتدامة التابــع لــالمم املتحــدة

.  )Impact Ranking 2020
ووجــه احلســيني اثنــاء زيــارة قســم ضمــان 
اجلــودة واالداء اجلامعــي الشــكر والثنــاء لرئيــس 
وموظفــن القســم الــذي بذلــو اجلهــود فــي 

رئيس جامعة بغداد يهنئ مدير وموظفي قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي لجهودهم في  
دخول الجامعة بتصنيف التايمز البريطاني

املنجــزات  حتقيــق  ســبيل 
بدخــول ام اجلامعــات العراقية 
ــد مــن التصنيفــات  فــي العدي
اخرهــا  وكان  العامليــة 
البريطانــي  التاميــز  تصنيــف 
ــراً هــذا االجنــاز  العاملــي ، معتب
اجلامعــة  لدخــول  حافــزاً 
العامليــة  التصنيفــات  فــي 
اجملــاالت. ومبختلــف   األخــرى 
بغــداد  جامعــة  أن  يذكــر 
( مــن   601 +( احتلــت املركــز 
اصــل ) 767( جامعــة عامليــة 
ــف  ــن تصني ــا ضم مت تصنيفه
الهــداف  البريطانــي  التاميــز 
اذ  املســتدامة،  التنميــة 
اهــداف  اربعــة  ظهــرت فــي 
التصنيــف  هــذا  ضمــن 
مبجــال  مايتعلــق  وخاصــة 
والرفاهيــة  اجليــدة  الصحــة 
ــى  ــكار والبن ــة واالبت والصناع
ــات  ــدن ومجتمع ــة وم التحتي
وعقــد  مســتدامة  محليــة 
ــداف. ــق االه ــراكات وحتقي الش

طــورت شــعبة املوقــع االلكترونــي فــي رئاســة جامعــة بغــداد،  
وبالتنســيق مــع مركــز ابــن ســينا للتعليــم االلكترونــي، نظامــاً 

خاصــاً بــإدارة التعليــم االلكترونــي للجامعــة .
وأكــد مديــر شــعبة املوقــع اإللكترونــي للجامعــة الدكتــور 
محمــد جعفــر الشــماع  ان هــذا النظــام يتيــح إدارة الصفــوف 
االلكترونيــة للجامعــة بشــكل مركــزي مــع إمكانيــة منــح 

جامعة بغداد تطور نظامًا خاصًا بإدارة التعليم اإللكتروني.
مختلفــة  مبســتويات  صالحيــات 
)علــى مســتوى اجلامعــة و الكليــات 

واملعاهــد(.
ــام  ــذا النظ ــماع ان ه ــاف الش واض
خدمــة  مــع  برمجيــاً  يتكامــل 
Google Class�  التعليــم االلكترونــي
room وبشــكل تلقائــي دون احلاجــة 
الــى نقــل او مزامنــة البيانــات يدويــاً 
انشــاء  إمكانيــة  النظــام  ويوفــر 
للجامعــة  اإلحصائيــة  التقاريــر 
ويرتبــط  ومعاهدهــا  كلياتهــا  و 
ــات  ــام صفح ــاً بنظ ــام برمجي النظ
ــن  ــره م ــذي مت تطوي ــين ال التدريس
اإللكترونــي  املوقــع  قبــل شــعبة 
ــم  ــور قس ــح ظه ــث يتي ــا حي أيض
ــي  ــي ف ــم االلكترون ــاص بالتعلي خ
وصفحــة  التدريســي  صفحــة 
الكليــة. وأضــاف ان النظــام يتكامل 
مــع نظــام إدارة الطالــب عــن طريــق 
الـــ api اخلــاص بنظــام إدارة الطالــب.

 Periodico Tech نشــرت اجمللــة العامليــة
الدكتــوراه  لطالــب  بحثــا   Quimica
ــوم  ــة العل ــاء بكلي ــم الكيمي ــي قس ف
جامعــة بغــداد احســان مهدي شــهيد، 
وتقديــر  »اســتخالص  عنــوان  حمــل 
التبيكونــازول فــي مناذج ومســتحضرات 

بيئيــة فــي مدينــة كربــالء – العــراق 
العمــود  كروماتوكوافيــا  باســتخدام 

. ”)HPLC( الســائلة عاليــة االداء
ــة  ــن اطروح ــتل م ــث املس ــدف البح وه
املبيــدات  دراســة  الــى  الدكتــوراه 
منــاذج  مــن  اســتخالصها  وطريقــة 

مجلة عالمية تنشر بحثا ألحد باحثي كلية العلوم بجامعة بغداد يعني بدراسة المبيدات 
الزراعية 

فــي  مختلفــة  بيئيــة 
ــم  ــم يت ــة ل ــق زراعي مناط
ســابقا  عليهــا  العمــل 
مبثــل هكــذا بحــوث تهتــم 
علــى حــد ســواء بصحــة 
املزارعــن ودراســة املتبقــي 

ــدات. ــذه املبي ــن ه م
Pe� ان مجلــة ان   ويذكــر 
riodico Tech Quimi�

 Cite علــى  حاصلــة   ca
ضمــن   )Score )2.09
لهــا،  اجلديــد  التحديــث 
فضــال عــن كونهــا مــن 
ضمــن  احملمكــة  اجملــالت 
و   Scopus مســتوعبات 
املســتوى  وضمــن   SJR

. الثانــي 

شــارك قســم هندســه العمــارة  
ــداد  ــة بغ ــة جامع ــة الهندس بكلي
ــب  ــل طال ــن قب ــترك م ــث مش ببح
الدكتــوراه مهــدي ســهيل الكليدار 
ــا  ــورة صب ــرف الدكت ــتاذ املش واالس

ــوم : ــه واملوس ــار نعم جب
 Islamic Architectural heritage and

 national identity in Iraq
االفتراضــي  املؤمتــر  فــي  وذلــك 
العلمــي الدولــي االول جلامعــه بابــل 

ومت املشــاركة باجللســة االفتراضيــة 
العــرض  مــع  البحــث  والقــاء 
البحــث  وسينشــر  لــه  املرافــق 
فــي احــد اجملــالت املعتمــدة ضمــن 

العاملــي. املســتوعبات 

جامعة بغداد تشارك في المؤتمر االفتراضي العلمي الدولي االول في جامعه بابل

 حققــت جامعــة بغــداد اجنــازاً جديــداً بدخولهــا 
الهــداف  البريطانــي  التاميــز  تصنيــف  ضمــن 
 HE( ــدة ــالمم املتح ــع ل ــتدامة التاب ــة املس التنمي
Impact Ranking 2020( ، حيــث احتلــت املركــز 
مت  عامليــة  جامعــة   )767  ( اصــل  مــن   )  601  +(
تصنيفهــا، علمــاُ ان هــذه املشــاركة هــي االولــى 

ــف.  ــذا التصني ــي ه ــا ف جلامعتن
وجــاء هــذا االجنــاز ضمــن خطــة الــوزارة وجامعتنا 
للمشــاركة  فــي التصنيفــات العامليــة، وقــد 
ــي  ــداف ه ــة اه ــي اربع ــداد ف ــة بغ ــرت جامع ظه

Good Health and well�be� الثالــث  )الهــدف 
ــث  ــة، حي ــدة والرفاهي ــة اجلي ــاص بالصح ing( اخل
ــل 18((  ــن اص ــاً م ــة محلي ــة الثاني ــاءت باملرتب ج
ــل  ــن اص ــز  400�301(( م ــة وباملرك ــة عراقي جامع
ــدف  ــاً باله ــرت ايض ــاً ، وظه ــة عاملي ) 620( جامع
Industry Innovations and Infra�  ( )التاســع 

structure اخلــاص بالصناعــة واالبتــكار والبنــى 
التحتيــة، حيــث جــاءت باملركــز الثانــي مشــترك 
محليــاً مــن اصــل )6( جامعــات عراقيــة وباملركــز    

ــاً.  ــة عاملي ــل ) 499 ( جامع ــن اص ) +401 ( م

Sus� ــر  ــادي عش ــدف احل ــي اله ــرت ف ــا ظه )كم
tainable cities and communities( اخلــاص مبــدن 
ومجتمعــات محليــة مســتدامة باملركــز االول 
محليــاً مــن اصــل ) 7 ( جامعــات عراقيــة وباملركــز 
 ، ( جامعــة عامليــاً   470( ) 300�201( مــن اصــل 
partner�  وظهــرت ايضــاً بالهــدف الســابع عشــر )

ships for the goals ( اخلــاص بعقــد الشــراكات 
مشــترك  اخلامــس  باملركــز  االهــداف  وحتقيــق 
محليــاً مــن اصــل ) 25 ( جامعــة عراقيــة وباملركــز 

ــاً . ــة عاملي ــل  ( 807 ( جامع ــن اص ) 600�401( م

جامعة بغداد تحقق انجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز البريطاني
الهداف التنمية المستدامة التابع لالمم المتحدة

جامعة بغداد تحصل على المركز 
٥٩٣ عالميا واالول محليا في 

RUR World Univer�  تصنيف
sity Ranking 2020

سفير العراق السابق لدى 
واشنطن يلقي محاضرة في 

جامعه بغداد
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       حصلــت جامعــة بغــداد علــى املركــز) ٥٩٣( 
ــف)  ــج تصني ــن نتائ ــا ضم ــا واالول محلي عاملي

حصلــت كليــة اآلداب فــي جامعــة بغــداد علــى 
شــهادة ) برنامــج ســفراء مناعــة اجملتمــع ( الــذي 
أطلقتــه جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب 
والعلــوم الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة ، للوقايــة مــن فيــروس كورونا املســتجد 
ــة  ــات الصحي ــاعدة اجله ــد ملس ــدي جدي كتح
فــي العالــم علــى مواجهــة الوبــاء ) كوفيــد 1٩ ( 
والتصــدي لــه .وقــد مت منــح شــارة ســفير مناعة 
ــي )  ــج االلكترون ــاز البرنام ــهادة إجن ــع وش اجملتم
ــاً ( ،  ــد 1٩ مع ــدوى كوفي ــلة ع ــر سلس فلنكس
لــكل مــن الدكتــور محمــد وليــد صالــح وحــدة 
ــم  ــور ميث ــة ، والدكت ــات العام ــالم والعالق اإلع
عبــد الكاظــم جــواد قســم التأريــخ ، والدكتــورة 
ســليمة عبــداهلل شــعبة النشــاطات الطالبيــة.  
ــد  ــى ي ــة عل ــدورة التدريبي ــذه ال ــم ه ومت تصمي
ــراد  ــد أف ــة، لتزوي ــن اجلامع ــن م ــراء ومختص خب
باإلجــراءات  وإرشــادهم  باملعلومــات  اجملتمــع 

ــة . الوقائي

جامعة بغداد تحصل على المركز ٥٩٣ عالميا واالول محليا في تصنيف 
RUR World University Ranking 2020

RUR World University Ranking 2020 ( الفضــل 
ــام )2020(.  ــات للع اجلامع

وجــاء هــذا االجنــاز اجلديــد الم اجلامعــات ضمــن 
ــات  ــي التصنيف ــاركة ف ــة للمش ــة اجلامع خط
علــى  اجلامعــة  حصلــت  حيــث  العامليــة  
ــم  ــاً  اذ مت تقيي ــاً واالول محلي ــز )٥٩٣( عاملي املرك
ــة  ــرًا مجمع ــالل 20 مؤش ــن خ ــة م )82٩( جامع
للنشــاطات  رئيســة  مجــاالت  أربعــة  فــي 
اجلامعيــة )التدريــس، البحــث، التنــوع الدولــي، 

واالســتدامة املاليــة( .
مصنــف  الروســي   RUR تصنيــف  ويعــد 
للجامعــات منــذ العــام 2010 ومت تســجيل 1100 

جامعــة مــن 8٥ دولــة مــن حــول العالــم.

جامعة اماراتية تمنح احد تدريسي كلية اآلداب 
بجامعة بغداد شهادة سفير مناعة المجتمع

الفوتونيــات علــى شــهادة دوليــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة 
فيمــا يخــص فيــروس كورونــا COVID-19 املســتجد وذلــك بعــد 
ــص  ــا يخ ــة مب ــع املنظم ــى موق ــة عل ــدورة املفتوح ــا ال اجتيازه
عــدوى فيــروس ) كورونــا ( واحلد مــن انتشــاره والتي كانــت بعنوان:
COVID-19: Operational Planning Guide-
lines and COVID-19 Partners Platform to sup-
.port country preparedness and response
وتضمنــت الــدورة ثــاث وحــدات اساســية علــى اإلنترنــت 
ــروس  ــى في ــرف عل ــى التع ــدة االول ــوان الوح )Online(  وكان عن

تدريسية من معهد الليزر بجامعة بغداد تحصل على شهادة دولية من منظمة 
الصحة العالمية

 COVID( املســتجد  كورونــا 
19-(  عبــر عــرض خصائــص 
وضراوتــه   الفيــروس  هــذا 
ــد  ــة فق ــدة الثاني ــا الوح وام
كانــت برامجهــا عــن مســتوى 
ــتجابة الدول واستعدادهم  اس
ــق  ــن طري ــروس ع ــذا الفي له
والتخطيــط  االرشــادات 
فيمــا  الصحيــح،  العلمــي 
الثالثــة  الوحــدة  اشــتملت 
مــن  احلــد  كيفيــة  حــول 
فايــروس  حتــول  مخاطــر 
كورونــا إلــى وبــاء عاملــي قاتــل.
املفتوحــة  الــدورة  وشــملت 
متنوعــة  معلومــات  ايضــا 
االســتجابة  مــدى  منهــا  
ملنــع  العامــة  الصحيــة 
ســيما  وال  الوبــاء  انتشــار 
ــرات  ــة واخملتب ــق الصحي املراف

ــخيص  ــات للتش ــاك الي وامت
ــديد  ــن تش ــاً ع ــح فض الناج
الصحــي  بالوعــي  االلتــزام 
بــن املواطنــن عــن طريــق 
االبــاغ وتســجيل اإلصابــات 
واملتابعــة  الشــفاء  وحــاالت 
ــاعدة  ــروس مبس ــة للفي الوبائي
داخــل  الصحيــة  املــاكات 
ثقافــة  وإشــاعة  الــدول 
ــة للحــد مــن انتشــاره. الوقاي

نظمــت شــعبة التأهيــل والتوظيــف فــي كليــة 
االداب بجامعــة بغــداد ورشــة عمــل حــول تنفيذ 
برنامــج الكترونــي لتطويــر مهــارات الطلبــة فــي 
ــى  ــاد عل ــاص باالعتم ــروعهم اخل ــيس مش تأس
انفســهم وخبراتهــم ومهاراتهــم ومبســاعده 
اصحــاب التخصــص واخلبــرة العمليــة لكــي 

يصبحــوا مــن رجــال االعمــال املبدعــن .
هــذا ودعــت وحــدة التأهيــل والتوظيــف مــن 
ــي ورش  ــاركة ف ــة للمش ــة الطلب ــالل الورش خ
تقيمهــا شــعبة  التــي  اإللكترونيــة  العمــل 
شــركه  مــع  بالتعــاون  والتوظيــف  التأهيــل 
ــن  ــرات زي ــج محاض ــن برنام ــاالت ع ــن لالتص زي
الشــباب power UP ومــن ضمنهــا ورشــة عمــل 
بعنــوان ) مقدمــة فــي منــوذج العمــل التجــاري (.

كلية اآلداب بجامعة بغداد تنظم ورشة عمل 
عن تنفيذ برنامج إلكتروني لتطوير مهارات 

الطلبة في تأسيس مشروعهم الخاص

ــالة  ــداد رس ــة بغ ــات بجامع ــوم للبن ــة العل ــت كلي ناقش
خصائــص  دراســة  و  )حتضيــر  املوســومة  املاجســتير 
جســيمات نانويــة معدنيــة )قلــب /قشــرة( بالبالزمــا البــاردة 
عنــد الضغــط اجلــوي( للطالبــة ايــة خالــد محمــود احمــد.

دراســة خصائــص جســيمات  الــى  الرســالة  و هدفــت 
املمانعــة  ســطح  قمــة  حســاب  بواســطة  نانويــة 
ــن  ــال ع ــاص ، فض ــات االمتص ــالل قياس ــن خ ــي م البالزمون
القياســات التركيبيــة و الشــكلية و دراســة تأثيــر التركيــز 
و زمــن للتعــرض للبالزمــا علــى حجــم اجلســيمات جلميــع 

كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد تناقش دراسة خصائص جسيمات نانوية 
عند الضغط الجوي

النمــاذج احملضــرة و دراســة امكانيــة 
اســتخدام احملاليــل النانويــة احملضــرة 
فــي  )قلب/قشــرة(  فضــة   / ذهــب 

ــوي. ــب احلي الط
كمــا تضمنــت الرســالة الــى حتضيــر 
ــة  ــادن الثنائي ــة للمع ــل نانوي محالي
بطريقــة  )Au�Ag(   )لب/قشــرة( 
منظومــة  بأســتخدام  البالزمــا 
ــواء  ــتخدام اله ــت و بأس ــا ج البالزم
ــول  ــر محل ــادي. حيــث مت حتضي االعتي
كلوريــد الذهــب )HAuCI4( بتراكيــز 
ــن  ــة  mM)0.2 , 0,5 , 1( لتكوي مختلف
الذهــب النانــوي )لــب(. و مت حتضيــر 
 )AgNO3  ( الفضــة  نتــرات  محلــول 
 mM )0.2 , 0,5 , مختلفــة  بتراكيــز 
1( و اضافتــه الــى محلــول الذهــب 
النانــوي لتكويــن )قشــرة(. و مت دراســة 
ــا  ــول للبالزم ــرض احملل ــن تع ــر زم تأثي
و تأثيــر التراكيــز اخملتلفــة مــن خــالل 
و  التركيبيــة  اخلصائــص  دراســة 
البصريــة لــكل مــن الذهــب و الفضة.

ــة  ــي كلي ــت ف ــع املؤمت ــة التصني ــم هندس ــم قس ــش قس ناق
املاجســتير  رســالة  بغــداد  جامعــة  اخلوارزمــي  الهندســة 
املوســومة ) اطــار التصنيــع الســحابي للســيطرة ومراقبــة 

نايــف . للطالب ابراهيــم خليــل   ) املكائــن 
وهــدف البحــث الــى دراســة التطــور الــذي حــدث فــي تقنيــات 
نظــام املعلومــات و تقــدمي العديــد من التقنيــات التي لعبــت دوراً 
مهمــاً فــي االتصــال بــن االالت والشــعوب عــن طريــق االنترنــت ، 
كمــا أنهــا تســتخدم للتحكــم فــي االجهــزة ومراقبتهــا ، وهــذه 
التقنيــات تســمى احلوســبة الســحابية وإنترنــت االشــياء , مــع 

كلية الهندسة الخوارزمي تناقش التصنيع السحابي ومراقبة المكائن
ــوارد  ــبة مب ــوارد احلوس ــتبدال م اس
احلوســبة  حتويــل  مت   ، التصنيــع 
Manu�  الســحابية املســماة إلــى

.  facturing Cloud
ــتخدام  ــث  اس ــن البح ــا تضم كم
ــال  ــي مج ــحابية ف ــبة الس احلوس
التصنيــع املؤمتــت وعمليــة اختيــار 
ــة  ــي تعمــل عليهــا آل Code�G  الت
التحكــم العــددي بالكمبيوتــر ، ومت 
تطبيــق هــذه العمليــة باســتخدام 
ــرددات  ــد الت ــع حتدي ــاز م ــذا اجله ه
 Cloud AWS وخدمــات  الراديويــة 
 python مكتبــات  مــن  وبعــض 
ــن  ــال ب ــراء االتص ــل PAHO ألج مث
قيمــة  تقــدمي  وكذلــك  األجهــزة 
املستشــعر )مستشــعر يســمى 
املســتخدم   DHT مستشــعر 
ــة  ــاس درج ــث لقي ــذا البح ــي ه ف
احلــرارة والرطوبــة( علــى الســحابة 
اتخــاذ  فــي  املشــغل  ملســاعدة 

ــرار . الق

علــوم  كليــة  شــهدت 
فــي  الزراعيــة  الهندســة 
مناقشــة  بغــداد  جامعــة 
املاجســتير  رســالة 
املوســومة )التحويــر االنزميــي 

كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد تناقش الحنطة الصلبة

لكلوتــن احلنطــة الصلبــة Extra واســتخدامُه 
فــي بعــض االنظمــة الغذائيــة ( ، للطالبــة 
ــوم  ــم عل ــن قس ــم، م ــعيب جاس ــاء ش علي

. االغذيــة 
امكانيــة  بحــث  الــى  الرســالة  وهدفــت 
الطبيعــي  الكلوتــن  مــن  االســتفادة 
والكلوتــن احملــور بأســتخدام انزميــات مختلفة 

. وظيفيــة  اغذيــة  حتضيــر  فــي 
اســتخالص  امكانيــة  الطالبــة  وبينــت 
الصلبــة  احلنطــة  طحــن  مــن  الكلوتــن 
وجتفيفــُه  اليــدوي  الغســل  بعمليــة  جــداً 
ــر االنزميــي  ــات التحوي واســتخدامُه فــي عملي
والكيميائــي، فضــالً عــن امكانيــة حتســن 

بالتحليــل  لأكســدة  املضــادة  اخلصائــص 
الببســن  انزميــات  بأســتخدام  االنزميــي 
ــادة وقــت  ــة مــع زي ــن وان العالقــة طردي والترب
ــتخدام  ــة بأس ــت الباحث ــا اوص ــل .كم التحل
الكلوتــن احملــور انزمييــاً فــي صناعــة منتجــات 
غذائيــة اخــرى مثــل الشــوربات والعصائــر 
وحتديــد القيمــة الغذائيــة للكلوتــن احملــور 
ودراســة امكانيــة اســتخدامها فــي انتــاج 
ــن  ــالً ع ــددة، فض ــات مح ــة بفئ ــة خاص اغذي
عــزل وتنقيــة املتحلــالت الكلوتينيــة ودراســة 
ــة  ــادات بكتيري ــتخدامها كمض ــة اس امكاني
ومضــادات لأكســدة فــي بعــض االنظمــة 

الغذائيــة .

مركز التعليم المستمر بجامعة بغداد يعقد ورشة عمل عن التحقيق االداري والجنائي

عقــد مركــز التعليــم املســتمر فــي جامعــة 
بغــداد ورشــة عمــل مجانيــة بعنــوان »التحقيــق 
ــتاذ  ــز االس ــر املرك ــار مدي ــي« .واش االداري واجلنائ
ــور مــروان عبــد احلميــد عاشــور  املســاعد الدكت
الــى ان الهــدف مــن الورشــة معرفــة طــرق اجــراء 
ــم  ــح والنظ ــن واللوائ ــق القوان ــات وف التحقيق

ومعرفــة  قانونيــاً،  بهــا  واملعمــول  املتبعــة 
االســاليب القانونيــة فــي توجيــه االســئلة، 
ــماع  ــم س ــم تنظي ــف يت ــن ادراك كي ــالً ع فض
شــهادة الشــهود، وكذلــك التعــرف علــى حــاالت 
العمــل  عــن  احتياطيــاً  معــه  احملقــق  وقــف 

ــاره. ــق واث ــة التحقي ملصلح

الدراســات  قســم  عقــد 
والدوليــة  االســتراتيجية 
الدراســات  مركــز  فــي 
والدوليــة  االســتراتيجية 
ورشــة  بغــداد  بجامعــة 
ــة  ــوان ) احلرك ــت عن ــل حت عم
الكويــت  فــي  الســلفية 
. والتمويــل(  التنظيــم   :
مفيــد  الدكتــور  القاهــا 
الزيــدي والتــي تضمنــت جذور 

مركز الدراسات الدولية ينظم ورشة عمل حول الحركة السلفية 
في الكويت

احلركــة االســالمية الكويتية 
الســلفي  النفــوذ  وتطــور 
والتنظيمــات  والتيــارات 
. البــالد  فــي  الســلفية 
وشــهدت الورشــة اســاتذة 
مــن  وضيــوف  القســم 
االكادمييــن  االســاتذة 
علميــة  مداخــالت  قدمــوا 
اخلطــة  ضمــن  رصينــة 
. املســتقبل  فــي  العلميــة 

ــات  ــة والتقني ــة الوراثي ــد الهندس ــد معه عق
ــداد  ــة بغ ــا/ جامع ــات العلي ــة للدراس اإلحيائي
ــر  ــرة احلظ ــي فت ــي األول ف ــه االلكترون اجتماع
والــذي يأتــي بالتزامــن مــع القــرارات واإلرشــادات 
الصحيــة الصــادرة مــن قبــل خليــة األزمــة 
ــد  ــد املعه ــاع  عمي ــرأس االجتم ــة، وت احلكومي

ــيف داود. ــور س ــاعد الدكت ــتاذ املس االس
شــملت  محــاور  عــدة  االجتمــاع  وتضمــن 
ــوص  ــة بخص ــة األزم ــات خلي ــة توجيه مناقش
احلظــر املفــروض مــن أجــل الســيطرة علــى وبــاء 
ــا وكذلــك موضــوع التعليــم اإللكترونــي  كورون
االلكترونيــة  املنصــات  باســتخدام مختلــف 
العليــا  الدراســات  طلبــة  مــع  للتواصــل 
ــي  ــة ف ــتراك الطلب ــة اش ــد ومتابع ــي املعه ف
الصفــوف االلكترونيــة ألســاتذة و تدريســيي 

املعهــد.
كافــة  تذليــل  عمليــة  االجتمــاع  وبحــث 
املــادة  إيصــال  لغــرض  واملعوقــات  املشــاكل 
ــتخدام  ــورة باس ــل ص ــة بأفض ــة للطلب العلمي
مختلــف األســاليب التعليميــة مــن احملاضــرات 

معهد الهندسة الوراثية بجامعة بغداد يعقد اجتماعه االلكتروني األول

والتســجيالت  االلكترونيــة 
والفيديويــة، الصوتيــة 

فضــال عــن مناقشــة باقــي اجلوانــب 
االداريــة واملاليــة للمعهــد فيمــا 
رواتــب  اســتالم  تامــن  يخــص 
االســاتذة واملنتســبن مع مناقشــة 

مســالة احلضــور للــدوام فــي الوقت 
ــة  ــات خلي ــب توجيه ــن وحس الراه
األزمــة، كذلــك مناقشــة شــؤون 
ممــن  العليــا  الدراســات  طلبــة 
ــي مرحلــة البحــث  ــا ف ــم حالي ه

العلمــي.

حصــل رئيس قســم بحــوث علــم االمــراض / وكالة والتدريســي 
فــي املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان / جامعــة بغداد 
ــة  ــن منظم ــة م ــهادة دولي ــى ش ــمان، عل ــد خش ــم محم باس
الصحــة العامليــة فيمــا يخــص عــدوى فيــروس )كورونــا ( واحلــد 
ــى  ــود عل ــورس املوج ــازه الك ــد اجتي ــك بع ــاره، وذل ــن انتش م
موقــع منظمــة الصحــة العامليــة )WHO( والــذي حمــل عنــوان:

 COVID�19: Operational Planning Guidelines and COVID�19
Partners Platform to support country preparedness and re�

sponse
ــهادة  ــى الش ــث عل ــه الباح ــل في ــذي حص ــورس ال ــمل الك ش

تدريسي من المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان بجامعة بغداد يحصل على شهادة دولية 
من المنظمة الصحة العالمية

أساســية  نقــاط  ثمــان  الدوليــة 
ــق  ــي العمي ــوص التقان ــن، الغ تتضم
ــع  ــة، ملن ــة العام ــتجابة الصحي لالس
املرافــق  ســيما  وال  الوبــاء  انتشــار 
ــات  ــالك الي ــرات و امت ــة واخملتب الصحي
عــن  فضــالً  الناجــح،  للتشــخيص 
الصحــي  بالوعــي  االلتــزام  تشــديد 
بــن املواطنــن عــن طريــق االبــالغ 
وتســجيل اإلصابــات وحــاالت الشــفاء 
واملتابعــة الوبائيــة لفيــروس اجلهــاز 
العالــم،  حــول  اجلديــد  التنفســي 
ــل  ــة داخ ــالكات الصحي ــاعدة امل مبس
الوقايــة  ثقافــة  وإشــاعة  الــدول 
باالشــتراك  انتشــاره،  مــن  للحــد 
بــن املواطنــن واألجهــزة احلكوميــة 
والبيئــة  الصحــة  بــوزارة  املتمثلــة 
ودور املؤسســات التعليميــة واملراكــز 
اإلعــالم  دور  عــن  فضــال  البحثيــة، 
ــل  ــا، للتقلي ــة وغيره ــات األمني واجله
قــدر اإلمــكان مــن انتشــاره داخــل 

. البلــدان 

اوبــك وروســيا  ســيدفع بأســعار النفــط الــى مــا 
ــي  ــول ف ــعر معق ــو س ــدود ٤٥ دوالرا  وه ــو بح ه

ظــل الكســاد العاملــي بالفتــرة احلاليــة .
وقــال قصــي ” فــي ظــل اســتمرار تأثيــر فايــروس 
ــى االقتصــاد العاملــي ومــع اســتمرار  ــا عل كورون
فقــدان الســيطرة علــى حجــم االنتــاج العاملــي 
ــا  ،تراجعــت اســعار النفــط بشــكل مخيــف مم
النفــط  إلــى األضــرار املباشــر بشــركات  أدى 
الصخــري األمريكــي واقتصاديــات معظــم الــدول 

تدريسي من كلية االدارة واالقتصاد بجامعة بغداد يتوقع ارتفاع  اسعار النفط 
الى 4٥ دوالرا

املنتجــة  وهــو مــا دفــع باألســواق النفطيــة 
ــك  ــة اوب ــن منظم ــاق ب ــد االتف ــة لتجدي العاملي
وروســيا وغيرهــا مــن املنتجــن مــن خــارج اوبــك 

ــي”. ــرض النفط ــواق الع ــوازن ألس ــادة الت إلع
بتخفيــض  االتفــاق ســيكون  ان  الــى  واشــار 
برميــل  مليــون   1٥ بحوالــي  االنتــاج  حجــم 
ــترتفع  ــذا س ــا مت ه ــنة ، واذا م ــة الس ــى نهاي ال
االســعار الــى مــا هــو بحــدود ٤٥ دوالرا للبرميــل 
، وهــو ســعر معقــول فــي ظــل الكســاد العاملــي 

ــة”. ــرة احلالي بالفت

الريــادي لبحــوث الســرطان فــي  املركــز   شــارك مديــر 
جامعــة بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور خليــل ابراهيــم 
 zoom conference محســن فــي اجتمــاع علمــي اقيــم عبــر
وبالتعــاون مــع البــورد العربــي لأشــعة التشــخيصية وكان 
 together fighting »ــا بعنــوان » معــا نحــارب فايــروس كورون

.COVID 19
ــان  ــفيات وه ــي مستش ــعة ف ــم االش ــة قس ــم الورش نظ
ــا  ــن ومت خالله ــي الص ــدة Wuhan union hospitals ف املتح
ــارين  ــاء استش ــل اطب ــن قب ــة م ــرات علمي ــاء محاض الق
ــس  ــاع رئي ــح االجتم ــزة افتت ــة املرك ــعة والعناي ــي االش ف

اجلمعيــة الصينيــة لأشــعة وقــدم نبــذة عــن دور االشــعة 
التشــخيصية متمثلــة باملفــراس احللزوني بصورة اساســية 
واشــعة الصــدر كفحــص مســاعد فــي تشــخيص والتحــري 
عــن االصابــة بفايــروس كورونــا كمــا شــرح دور املفــراس فــي 
ــديد  ــى ش ــط ال ــن بسيط-متوس ــة م ــدة االصاب ــم ش تقيي

ــر شــفاء املرضــى. ــة وتقري ومتابعــة تقــدم احلال
كمــا شــدد احملاضريــن علــى اهميــة الواقيــة للكــوادر 
الطبيــة خــالل التمــاس املباشــر مــع املريــض و تقــدمي 
العــالج فــي وحــدة العنايــة املركــزة وذلــك مــن خــالل لبــس 

الطقــم الواقــي والكفــوف والكمامــات.

جامعة بغداد تشارك بورشة عمل في مدينة وهان الصينية حول محاربة فايروس كورونا

ــد  ــن رش ــة اب ــة التربي ــالكات كلي ــتنفرت م اس
للعلــوم االنســانية فــي جامعــة بغــداد كل 
طاقاتهــا وبإشــراف ميدانــي مباشــر مــن عميــد 
الكليــة األســتاذ الدكتــور عــالوي ســادر جــازع 
النطــاق  واســعة  تعفيــر  بحملــة  للقيــام 
للوقايــة واالحتــراز مــن تفشــي فايــروس كورونــا 
 ( تأكيــًدا للشــعار الصحــي   ،)  coronavirus (

ــالج(. ــن الع ــرٌ م ــُة خي الوقاي
وشــملت حملــة التعفيــر هــذه جميــع أقســام 
الكليــة، ووحداتهــا، ومفاصلهــا العامــة، فضــالً 
ــات  ــية، واحلمام ــات الدراس ــرات والقاع ــن املم ع
وباحاتهــا  الكليــة  وفضــاءات   ، الطالبيــة 

وحدائقهــا، 

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية تنظم حملة تعفير ضد فايروس كورونا 
coronavirus

وتأتــي هــذه احلملــة فــي إطــار الوقايــة مــن 
تفشــي فايــروس كورونــا coronavirus، والتــي 
تنبــع مــن الشــعور العالــي  بحجــم املســؤولية 
امللقــاة علــى عاتقنــا التــي تفــرض الواجــب 
بأخــذ زمــام املبــادرة؛ لتوفيــر بيئــة صحيــة 
الطلبــة  واملوظفــن،  للتدريســين  مطمئنــة 

جميعــا .
وتعــد حملــة التعفيــر هــذه رســالة طمأنــة الــى 
املــالكات التدريســية و الطلبــة ، فضــالً عــن 
تاكيــدات الــوزارة ، ورئاســة اجلامعــة للعمــل 

ــر . ــذا األم ــاه ه ــة جت بجدي
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ــن  ــن موظف ــة م ــت مجموع أقام
كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم 
الرياضــة للبنــات فــي جامعــة 
بغــداد حملــة تعفيــر وتعقيــم 
لكافــة أروقــة الكليــة حفاظــا 
مــن  العامــة  الصحــة  علــى 
كورونــا،  بفيــروس  اإلصابــة 
ومطهــرات  مــواد  مســتخدمن 

كلية التربية البدنية للبنات تقيم حملة تعفير الروقة الكلية
مبكافحــة  خاصــة  كيمائيــة 
األوبئــة للوقايــة مــن انتشــاره 
للحفــاظ على الوضعــن الصحي 
التدريســين  بــن  والبيئــي 
ــة  ــذه احلمل ــد ه ــن ،إذ تع واملوظف
ــراءات  ــة اإلج ــاذ كاف ــة التخ وقاي
مــن  تقــي  التــي  االحترازيــة 
ــي .  ــرم اجلامع ــل احل ــة داخ اإلصاب

شــهدت كليــة الطــب البيطــري فــي 
جامعــة بغــداد مناقشــة رســالة 
ــزمي  ــر إن ــومة ) تأثي ــتير املوس املاجس
علــى  علفيــة  كاضافــة  الفايتيــز 
املناعيــة  واالســتجابة  النمــو  أداء 
والتشــريح املرضــي ضــد اإلصابــة 
 Saprolegnia املــاء  عفــن  بفطــر 
spp. فــي أســماك الــكارب الشــائع(   
للطالبــة افــكار عبــاس فاضــل ، مــن 
فــرع االمــراض وامــراض الدواجــن.

تأثيــر  ملعرفــة  الدراســة  هدفــت 
مضافــة  كمــادة  الفايتيــز  انــزمي 
للغــذاء علــى أداء النمــو، والكيميــاء 
املناعيــة  واالســتجابة  احليويــة، 
Saproleg� فطــر  ضــد  .واملقاومــة 

الــكارب  اســماك  فــي   .nia spp
 .Cyprinus carpio L. الشــائع، 
الــدم  مــن  عينــات  جمــع  ومت 
والكيميــاء  الدميــة  لالختبــارات 
اخــذ  ومت  واملناعيــة،  احليويــة 
اجللــد  مــن  نســجية  مقاطــع 
واخلياشــيم والكبــد أيًضــا الجــراء 
املرضــي. النســجي  الفحــص 

كلية الطب البيطري تناقش تأثير إنزيم الفايتيز كاضافة علفية 
على أداء النمو في اسماك الكارب

ــرة  ــرات كبي ــج تغيي ــرت النتائ  واظه
لعــد  املتوســطة  القيــم  فــي 
جميــع  فــي  البيضــاء  الكريــات 
فضــال  الفايتيــز،  انــزمي  معامــالت 
 )P<0.05( ــرة ــة كبي ــادة معنوي ــن زي ع
فــي  البيــض  الكريــات  عــدد  فــي 
و   T3 والرابعــة  الثالثــة  املعاملــة 
االولــى  املعاملــة  مــع  مقارنــة   T4
والســيطرة.  T2 و   T1 والثانيــة 
 واظهــر اختبارالنايتروبلوتيترازوليــوم 
ــالت  ــع معام ــي جمي ــرة ف ــادة كبي زي
الســيطرة  مــع  مقارنــة   phytase
املوجبــة والســالبة، ومايخــص نتائج 

تشــخيص  مت  املرضــي،  التشــريح 
أنــواع مختلفــة مــن االفــات فــي 
املصابــة. األســماك  خياشــيم 

بنــاًء علــى نتائــج هــذه الدراســة 
الغذائيــة  املكمــالت  اســتخدم  ان 
نظــام  فــي  الفايتيــز   إنــزمي  مــن 
بــه  يوصــى  الشــائع  الــكارب 
لتحفيــز معــدل النمــو واالســتجابة 
املناعيــة. هنــاك حاجــة لدراســات 
إنــزمي  تأثيــر  لدراســة  مســتقبلية 
اجلينــي  املســتوى  علــى  الفايتيــز 
ــة  ــة PCR( املتعلق ــتخدام تقني )باس
الغذائــي. التمثيــل  بعمليــة 

جامعــة  فــي  القانــون  كليــة  ناقشــت 
املوســومة  الدكتــوراه  اطروحــة  بغــداد 
العــراق  فــي  الدســتوري  القضــاء  )اســتقالل 
محمــد  للطالــب   ) مقارنــة   –دراســة 
العــام. القانــون  فــرع  مــن  كــرمي،  ســالم 

موقــف  حتليــل  الــى  االطروحــة  وهدفــت 
ــتقالل  ــات اس ــم ضمان ــي تنظي ــرع ودوره ف املش
محاكــم القضــاء الدســتوري فــي الدســتور 
والتشــريعات املتعلقــة بهــا, واجــراء موازنــة 
املشــرع  يقررهــا  التــي  الضمانــات  بــن 
فــي  ودوره  الدســتوري  القضــاء  الســتقالل 

كلية القانون بجامعة بغداد تناقش 
استقالل القضاء الدستوري في العراق

ــة  ــف املناط ــالل الوظائ ــن خ ــة م ــاة العام احلي
النظــام  معالــم  حتديــد  عــن  فضــال  بــه, 
القانونــي الســتقالل احملكمــة االحتاديــة العليــا .

االول  تنــاول  بابــن  االطروحــة  وتضمنــت 
الدســتوري  للقضــاء  العضــوي  االســتقالل 
. لــه  الوظيفــي  االســتقالل  الثانــي  وتنــاول 

ــات  ــن التوصي ــدد م ــى ع ــة ال ــت االطروح وتوصل
اســلوب  اتبــاع  الــى  املشــرع  ,دعــوة  منهــا 
االدارة اجلماعيــة فــي ادارة احملكمــة االحتاديــة 
العليــا، فضــال عــن احتــرام الضمانــة التــي 
قانــون  لتشــريع  الدســتوري  املشــرع  قررهــا 
باقــراره  املتمثلــة  العليــا  االحتاديــة  احملكمــة 
. النــواب  مجلــس  فــي  الثلثــن  بأغلبيــة 

التخطيــط  مركــز  ناقــش 
احلضــري واالقليمي للدراســات 
بغــداد  بجامعــة  العليــا 
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة 
الكثافــة  امنــاط  )توظيــف 
ــة  ــادة هيكل ــي إع ــة ف احلضري
نظامهــا  واســتقرار  املدينــة 
احمــد  للطالــب  احلضــري( 

ســعيد.  عدنــان 
توظيــف  االطروحــة  تناولــت 
احلضريــة  الكثافــة  امنــاط 
املدينــة  اعــادة هيكلــة  فــي 
واســتقرار نظامهــا احلضــري 
أدلّــة  تقــدمي  ومحاولــة 
وثيقــة  عالقــة  وجــود  علــى 
احلضريــة  الكثافــة  بــن 

مركز التخطيط الحضري يناقش توظيف انماط الكثافة الحضرية 
في إعادة هيكلة المدينة

ناحيــة  مــن  امناطهــا  بــكل 
والبنيــة الداخليــة والنظــام 
ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــري م احلض
البحــث  مشــكلة  كانــت  و 
بعــدم مالئمــة اســتعماالت 
التغّيــرات  بســبب  االرض 

املســتمرة. الدميوغرافيــة 
و هــدف البحــث الــى توظيــف 
احلضريــة  الكثافــات  أمنــاط 

علــى التغّيــر املتزايــد فــي البنيــة احلضريــة ودورهــا فــي اســتقرار 
النظــام احلضــري ، وتوضيــح العالقــة بــن الكثافــة والبنيــة 
ــاط  ــك األمن ــم تل ــكار لتقيي ــداع واالبت ــع واالب ــاد واجملتم واالقتص
ــكانها ، وإن  ــة وس ــى املدين ــلباً عل ــاً أو س ــا إيجاب ــة وأثره املكاني
الســعي الــى التكثيــف ال يعمــل مبعــزل عــن بعضهــا البعــض، وال 
ميكــن فصــل الكثافــة عــن التحــوالت الدميوغرافيــة واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

شــاركت االمــن العــام للمكتبــة 
املركزيــة بجامعــة بغــداد املدرس 
مصطفــى  عائــدة  املســاعد 
ســلمان فــي فعاليــات احملفــل 
الدولــي الــذي تقيمــه منصــة 
ــد arid.my للناطقــن باللغــة  اري
مشــاركة  .وجــاءت  العربيــة 
املوســومة  باحملاضــرة  ســلمان 
العلمــي  التواصــل  منصــات   (
ــي  ــع االكادمي ــى اجملتم ــا عل واثره
منصــة أريــد منوذجــا ( .وبــادرت 
بانطــالق   ) أريــد   ( منصــة 
النســخة السادســة مــن احملفــل 
العلمــي الدولــي ، إذ اســتقطبت 
مؤمتــرات احملفــل العلمــي الدولــي 
فــي نســخه الســابقة نخبــًة 

االمين العام للمكتبة المركزية بجامعة بغداد تشارك في فعاليات 
منصة اريد

مــن العلمــاء واملفكريــن واخلبــراء والباحثــن واملثقفــن الناطقــن 
بالعربيــة مــن مختلــف الــدول ليتولــوا علــى امتــداد جلســات املؤمترات 
مناقشــَة محــاور أساســية تتعلــق باالجتاهــات احلديثــة فــي العلــوم 
والتخصصــات : االنســانية واالجتماعيــة والتطبيقيــة  والصحيــة 
والهندســية والتنمويــة يتبادلــون اخلبــرات  ويقيمــون عالقــات بحثيــة 

متبادلــة املنفعــة.

اســتضافت كليــة الطــب فــي جامعــة الكوفــة 
ــهداني  ــاس املش ــح عب ــور صبي ــتاذ الدكت األس
ــداد  ــة بغ ــب بجامع ــة الط ــي كلي ــي ف التدريس
واخلبيــر البــارز فــي التعليــم الطبــي، وذلــك 
دائــرة  عبــر  عمــل  ورشــة  فــي  للمشــاركة 
حــول    Meetتطبيــق باســتخدام  الكترونيــة 
ــة  ــي الورش ــارك ف ــد البحثي.وش ــوع النق موض
ــرة  ــف واألذن واحلنج ــعبة األن ــن ش ــين م تدريس
فــي كليــة طــب الكوفــة، فضــالً عــن عــدد مــن 
اســاتذة جامعــات القادســية وبابــل وكربــالء 
اجمللــس  فــي  املشــرفن  واألســاتذة  وبغــداد 
الطبية.وتضمنــت  لالختصاصــات  العراقــي 
ــة  ــة، ومناقش ــرات علمي ــدمي محاض ــة تق الورش
 Association between tonsillitisبحــث بعنــوان
 and development of ankylosing spondylitis
طبقــا checklist العامليــة اخلاصــة بالبحــوث 

العلميــة ».

تدريسي من كلية الطب بجامعة بغداد يشارك 
بندوة نقد بحثي في جامعة الكوفة عبر تطبيق 

Meet

وحــدة  فــي  التدريســية  شــاركت 
الليــزر  معهــد  فــي  الفوتونيــات 
العليــا االســتاذ املســاعد  للدراســات 
دكتــورة حتريــر صفــاء منصــور فــي النــدوة 
دور  املوســومة  اإللكترونيــة  العلميــة 
تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت فــي إدارة 
أزمــة فايــروس كورونــا التــي اقامتهــا 
كليــة اإلدارة واالقتصــاد جامعــه املوصــل 
وجــاءت املشــاركة لتعزيــز دور جامعــة 
بغــداد واالطــالع علــى اخــر املســتجدات 

باملوضــوع اخلاصــة 

تدريسية من معهد الليزر بجامعه بغداد تشارك في ندوة حول دور 
تقنيات المعلومات واالتصاالت في إدارة أزمة فايروس كورونا

االميــر  عبــد  فضــاء  الطالبــة  حصلــت 
,اختصــاص علــوم بايولوجــي  مبعهــد الليــزر 
للدراســات العليــا علــى شــهادة دوليــة مــن 
منظمــة الصحــة العامليــة فيمــا يخــص 
ــك  ــتجد وذل ــا COVID�19 املس ــروس كورون في
بعــد اجتيازهــا الــدورة  املفتوحــة علــى موقــع 
املنظمــة مبــا يخــص عــدوى فيــروس ) كورونــا 
( واحلــد مــن انتشــاره والتــي كانــت بعنــوان:

 COVID�19: Operational Planning Guidelines
and COVID�19 Partners Platform to sup�
.port country preparedness and response

ــية  ــدات  اساس ــالث وح ــدورة  ث ــت ال وتضمن
علــى اإلنترنــت )Online( وكان عنــوان الوحــدة 
كورونــا  فيــروس  علــى  التعــرف  االولــى  
املســتجد )COVID �19( ، عبــر عرض خصائص 
الوحــدة  وامــا   ، وضراوتــه  الفيــروس  هــذا 

الثانيــة فقــد كانــت برامجهــا عــن مســتوى 
لهــذا  واســتعدادهم  الــدول  اســتجابة 
الفيــروس عــن طريــق االرشــادات والتخطيــط 
العلمــي الصحيــح، فيمــا اشــتملت الوحــدة 
الثالثــة حــول كيفيــة احلــد مــن مخاطــر 
حتــول فايــروس كورونــا إلــى وبــاء عاملــي قاتــل 
ــدورة املفتوحــة ايضــا معلومــات  وشــملت ال
متنوعــة منهــا ، مــدى االســتجابة الصحيــة 
ســيما  وال  الوبــاء  انتشــار  ملنــع  العامــة 
املرافــق الصحيــة واخملتبــرات وامتــالك اليــات 
ــديد  ــن تش ــالً ع ــح، فض ــخيص الناج للتش
االلتــزام بالوعــي الصحــي بــن املواطنــن عــن 
ــات وحــاالت  ــالغ وتســجيل اإلصاب ــق االب طري
للفيــروس  الوبائيــة  واملتابعــة  الشــفاء 
ــدول  ــل ال ــة داخ ــالكات الصحي ــاعدة امل مبس
وإشــاعة ثقافــة الوقايــة للحــد مــن انتشــاره

طالبة من معهد الليزر بجامعة بغداد تشارك بدورة حول فايروس 
كيفيد 1٩

ــة  ــي جامع ــون ف ــة القان ــد كلي ــتقبل عمي اس
ــة  ــادي عطي ــي ه ــور عل ــتاذ الدكت ــداد االس بغ
ــن  ــن محس ــي فات ــد القضائ ــام املعه ــر ع مدي

ــادي. ه
ــن  ــاون ب ــاق التع ــح اف ــى فت ــاء ال ــدف اللق وه
الكليــة واملعهــد القضائــي ومبجــاالت شــتى.

وتأتــي هــذه اخلطــوة ضمــن اســتراتيجية الكلية 
املؤسســات  مختلــف  علــى  االنفتــاح  فــي 
احلكوميــة لالرتقــاء بالعمــل القانونــي بالعــراق.

عميد كلية القانون يستقبل مدير عام  المعهد القضائي

نظــم قســم اللغــة العربيــة بالتعــاون مــع وحــدة التعليــم 
املســتمر  ورشــة عمــل إلكترونيــة الســاتذة القســم بعنــوان 
ــر  ــل عب ــي متكام ــي الكترون ــف تعليم ــاء ص ــة انش )كيفي
تطبيــق الـــ  Meeting و Classroom ( . نظــرا ألهميــة التعليــم 
العراقيــة  اجلامعــات  جميــع  فــي  واعتمــاده  االلكترونــي 
ــة #خليــك _  ــي ودعمــا حلمل ونتيجــة لظــروف احلجــر املنزل

ــت بالبي

قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد ينظم 
ورشة عمل الكترونية

التــي  الورشــة  هدفــت 
املســاعد  املــدرس  قدمهــا 
خمــاس  حــامت  لــؤي 
التدريســي فــي القســم إلى 
توضيــح وشــرح اليــة انشــاء 
بــكل  الكترونــي  صــف 
خطواتــه مــن حيــث تكويــن 
الطــالب  وضــم  الصــف 
معهــم  والتفاعــل  اليــه 
وتوزيــع  احملاضــرات  وتقــدمي 
الواجبــات الدراســية عبــر 
الصــف فضــال عــن تســليط 
الضــوء علــى كيفيــة إجــراء 
االلكترونيــة  االختبــارات 
ومنــح العالمــات للطــالب

شــهدت كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة فــي جامعــة بغــداد 
ــة التشــكيل  ــوراه املوســومة )عالق مناقشــة اطروحــة الدكت
ــار  ــلجي البق ــي والفس ــاالداء االنتاج ــن Hsp70 ب ــي جل الوراث
الهولشــتاين (، للطالــب بشــار ادهــم احمــد مــن قســم 
دراســة عالقــة  الــى  االنتــاج احليواني.وهدفــت االطروحــة 
بالصفــات  اجلــن  لهــذا  املكتشــفة  الوراثيــة  الطفــرات 
ــاج احلليــب وطــول موســم احلليــب. ــة بأنت ــة املتمثل االنتاجي
وبــن الباحــث ان االجهــاد احلــراري لأبقــار املدروســة اثــر 

كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد تناقش ابقار الهولشتاين

القواعــد  تسلســل  فــي 
 Hsp70 جلــن  النتروجينيــة 
ــر تسلســل اجلــن  حيــث غي
ــة. فــي ســتة طفــرات نقطي
كما اوصــى الباحث بدراســة 
مكونــات احلليــب املتمثلــة 
ونســبة  الدهــن  بنســبة 
الصلبــة  واملــواد  البروتــن 
والكثافــة  الدهنيــة  غيــر 
ونســبة الالكتــوز، فضــالً عن 
احلــراري  التحمــل  معامــل 
ــف  ــتاء واخلري ــف والش للصي
ومعامــل التحمــل احلــراري 
لأبقــار وقيــاس دليــل احلــرارة 
ــل  ــاب معام ــة وحس والرطوب
االرتبــاط البســيط للصفــات 

املدروســة.

ــتمر  ــم املس ــز التعلي ــم مرك نظ
فــي جامعــة بغــداد ورشــة عمــل 
ــك  ــة خلي ــم حمل ــة لدع مجاني
منصــات  وتفعيــل  بالبيــت 
Class� االلكترونــي  »التعليــم 
ــات  ــن اخملاطب ــوان »ف room« بعن
املكاتبــات  فــي  الرســميه 
االداريــة« .واشــار مديــر املركــز 
االســتاذ الدكتــور مــروان عبــد 
احلميــد عاشــور الــى ان الهــدف 
علــى  التعــرف  الورشــة  مــن 
وكيفيــة  اخملاطبــة  اســلوب 

مركز التعليم المستمر بجامعة بغداد ينظم ورشة عمل عن فن المخاطبات
الرسمية في المكاتبات االدارية

تصميــم كتابــا عند اخملاطبــة ومعرفة بعــض قواعد العــدد فيما يخص 
ــة  ــى بعــض االغــالط اللغوي ــة، فضــال عــن التعــرف عل اللغــة العربي
ــمية. ــات الرس ــد اخملاطب ــرون عن ــا الكثي ــع فيه ــي يق ــائعة والت الش

الريــادي  املركــز  نظــم 
الوطنــي لبحوث الســرطان 
مبناســبة  علميــة  نــدوة 
ــرطان  ــي للس ــوم العامل الي
وتضمنــت النــدوة تقــدمي 
محاضــرات حول تسلســل 
التشــخيص في اســتقبال 
فضالعــن   املراجعــن 
مبســط  شــرح  تقــدمي 
 Aperio AT2 جهــاز  عــن 
ــي  ــتخدامه ف ــة اس وكيفي

المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان بجامعة بغداد ينظم ندوة 
علمية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

مجــال فحــص اخلاليــا الســرطانية وكيفيــة 
مشــاركة اطبــاء وباحثــن مــن خــارج املركــز 
عبــر تقنيــات االتصــال احلديثــة املتوفــرة في 
ــرة  ــز محاض ــر املرك ــدم  مدي ــذا اجلهاز.وق ه
ــة  ــات املتداول ــة للحضــور عــن اخلراف توعوي
بــن النــاس حــول هــذا املــرض اخلبيــث 
ــف  ــرق الكش ــه وط ــل مع ــة التعام وكيفي
عنــه بشــكل مبكــر بواســطة الفحوصــات 

الشــعاعية.
و انتهــت النــدوة برفــع توصيــات هامــة 
مــن شــأنها النهــوض بنظــام اعتماديــة 
اخملتبــرات التعليميــة ومنــح شــهادة اخملتبــر 

ــد. ــريري اجلي الس

رئيــس  الترجمــة  وحــدة  مســؤول  نشــرت 
مترجمــن أقــدم ســميرة إبراهيــم عبــد الرحمــن 
ــة  ــتراتيجية والدولي ــات االس ــز الدراس ــن مرك م
بجامعــة بغــداد مقــاالً مترجمــاً فــي مجلــة 
العلــوم السياســية التــي تصــدر عــن كليــة 
العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد بعددهــا 
)٥8( كانــون األول 201٩ بعنــوان )احلالــة الواقعيــة 
ــرت  ــتاذ روب ــت أس ــتيفن وال ــب س ــزل( للكات للع
ورينــه بلفــر للعالقــات الدوليــة فــي جامعــة 

ــرد . هارف
وأكــد فيــه الكاتــب علــى انــه ال ميكنــك الوثــوق 
ــد ترامــب مصالــح االمــة علــى  ــان يقــدم دونال ب
مصاحلــه اخلاصــة، أو ان يتبــع سياســة خارجيــة 
ــه  ــر ان ــة وذك ــح  القومي ــالص املصال ــم بإخ تدع
فــي العالــم الواقعــي اليــوم، عالــم تواجــه فيــه 
حتــى الواليــات املتحــدة القويــة أحيانــاً مخاطــر 
حقيقيــة هــو أمــر ال ينبغــي غــض الطــرف 
عنــه. ويؤكــد الكاتــب علــى ضــرورة عــزل ترامــب 

ــة . ــن الرئاس ــة ع ــي النهاي واســتبعاده ف
ــات  ــن التوضيح ــر م ــة الكثي ــت املترجم وأضاف
والهوامــش والتعليقــات ســلطت  الضــوء علــى 

ــه املقــال . بعــض مــا تناول

باحثة من مركز الدراسات الدولية بجامعة 
بغداد تنشر مقاال عن الحالة الواقعية 

للعزل

حصل التدريســي فــي فرع 
الصحــة العامــة فــي كلية 
ــتاذ  ــري االس ــب البيط الط
ــد  ــور مهن ــاعد الدكت املس
احلســني  حمــود  فلحــي 
علــى اربعة شــهادات دولية 
ــات اون  ــاوزه كورس ــد جت بع
ــروس  ــدوى فاي ــن ع ــن ع الي
كورونــا وكيفيــة حدوثــه 
. انتشــاره  مــن  واحلــد 

وجــاءت مشــاركة احلســني 
 future عبــر مواقــع منصــة
learn  البريطانيــة ومنصــة 
Alison  التعليميــة،  فضــال 
عــن مشــاركته عبــر موقــع 
جامعــة محمــد بــن راشــد 
للطــب والعلــوم الصحيــة.

تدريسي من كلية الطب البيطري بجامعة بغداد يحصل على شهادة 
دولية عبر موقع منصة future learn  البريطانية

الدراســات  شــعبة  اســتأنفت   
ــة  ــة البدني ــة التربي ــي كلي ــا ف العلي
بغــداد  بجامعــة  الرياضــة  وعلــوم 
عقــد احللقــات الدراســية لطلبــة 
املاجســتير  العليــا  الدراســات 
والدكتــوراه للعــام الدراســي 201٩�

.2020
و باشــرت اللجــان املكلفــة واملوزعــة 
علــى مجموعــات حســب التخصص 
العلمــي مــع طلبتهــا عبــر منصــات 
اخملتلفــة  االلكترونــي  التعليــم 
 google classroom, Telegram,(
WhatsApp ( وبأشــراف مباشــر مــن 
ــة  ــؤون العلمي ــد للش ــاون العمي مع

ــاح  ــور صب ــا الدكت ــات العلي والدراس
واملناقشــات  باحلــوارات  قاســم 

املباشــرة.
تنميــة  احللقــات  هــذه  وتهــدف 
والبحثيــة  العلميــة  اخلطــط 
للطالــب والكليــة واكتســاب الكثيــر 
مــن املعلومــات واملعــارف العلميــة 
ســواء القدميــة أو اجلديــدة فــي مجــال 

. املناقــش  البحــث  تخصــص 
الطلبــة  احللقــات  هــذه  تناقــش  و 
فــي احملاضــرات والبحــوث املقدمــة 
علــى  الطالــب  قــدرة  ومعرفــة 
فكرتــه  وبيــان  واحلــوار  املناقشــة 

. للموضــوع  اختيــاره  واســباب 

كلية التربية البدنية بجامعة بغداد تستأنف حلقاتها الدراسية 
عبر منصاتها االلكترونية

ــداد  ــة بغ ــض بجامع ــة التمري ــت كلي نظم
ورشــة عمــل إلكترونيــة حتــت عنــوان )كيــف 
تكــون مقــوم علمــي ناجــح( بالتعــاون مــع 
مركــز التعليــم املســتمر فــي جامعــة بغداد 
Goo� يعبــر منصــة جوجــل للصــف الدراســ
املــدرس  الورشــة  اذ قــدم   ،gle Classroom
الدكتــور محمــد باقــر  عبــاس لالســاتذة 
اجلامعــات  مختلــف  فــي  والباحثــن 

العراقيــة. 
مســتوى  رفــع  الــى  الورشــة  وهدفــت 

كلية التمريض بجامعة بغداد تنظم ورشة 
عمل حول تقويم البحوث في المجالت 

العلمية

لــدى االســتاذ اجلامعــي  واالداء  الفاعليــة 
ــالت  ــي اجمل ــاً ف ــاً علمي ــون مقوم ــف يك وكي
العامليــة وآليــة االفــادة مــن البحــوث املقــرؤة 
واملقومــة لتطويــر مهــارات الباحــث العلمي.
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 ناقــش قســم التقنيــات االحيائيــة فــي كليــة 
العلــوم بالتعــاون مــع مركــز ابــن ســينا للتعليــم 
ــتير  ــالة املاجس ــداد، رس ــة بغ ــي بجامع االلكترون
للســرطان  املضــاد  التأثيــر  »تقييــم  املوســومة 
اوراق  مــن  والفالفونيــدات  اخلــام  للمســتخلص 
نبــات الكونــو كاربــس« للطالبــة آمنــة خالــد فــرج 
.وهدفــت الرســالة الى دراســة اســتخالص مركبات 
مذيبــات  باســتخدام  واكتشــافها  الفالفونويــد 
للفالفونويــد  الســام  التأثيــر  وتقــومي  مختلفــة 
ــا الســرطانية  املســتخرج علــى خطــن مــن اخلالي

ــر  . ــة التأثي ــي ملقارن ــوي طبيع ــط خل وخ
واظهــرت نتائــج املناقشــة الثانيــة باســتخدام 
 ،Google meet االلكترونيــة  التعليميــة  املنصــة 
مختلفــن  مبذيبــن  فالونيــدات  ســتة  فصــل 

كلية العلوم بجامعة بغداد تناقش ثاني رسالة ماجستير عبر منصتها االليكترونية حول 
تأثير مضاد للسرطان

ــر  ــورم، وكان تأثي ــيتيت والكلوروف ــل اس ــا االثي هم
املســتخلص باســتخدام االثيــل اســتيل اكثــر 
ــق  ــرطان عن ــوي Hela لس ــط اخلل ــى اخل ــمية عل س
 ،SKG املــريء  اخللــوي لســرطان  واخلــط  الرحــم 
الفالفونيــدات  اظهــرت مســتخلص  فــي حــن 
املفصولــة بالكلوروفــورم تأثيــرا اقــل ســمية جتــاه 
اخلاليــا، كمــا اظهــرت عــدم تأثــر اخلــط خلــوي 

.)REF( الطبيعــي خلاليــا جنــن الفــأر
وقــد جــرت املناقشــة بطريقــة مثاليــة تتالئــم 
مــع متطلبــات جلســات املناقشــات االصوليــة، 
ــّباقة  ــات الس ــن اجلامع ــداد م ــة بغ ــد جامع إذ تع
التــي نظمــت مناقشــات طلبــة الدراســات العليــا 
ــات  ــن اجلامع ــي ب ــم االلكترون ــة التعلي ــي منص ف

العراقيــة .

ــي  ــنان  ف ــل األس ــة وجتمي ــرع معاجل ــث ف بح
كليــة طــب األســنان بجامعــة بغــداد رســالة 
املاجســتير املوســومة ) دراســة فــي تأثيــر 
الفــوق الصوتــي للمذيــب علــى  التفعيــل 
ــد  ــذور بعي ــوات اجل ــا حش ــة بقاي ــة إزال فعالي
حشــوات  إلزالــة  بروتوكولــن  اســتخدام 
محمــود  مؤيــد  ســارة  للطالبــة   ) اجلــذور 
.وهدفــت الدراســة الــى  التحقــق مــن قابليــة 
التنشــيط باملوجــات الفــوق الصوتيــة الثنــن 

كلية طب االسنان بجامعة بغداد تبحث دراسة تأثير التفعيل الفوق 
الصوتي على ازالة بقايا حشوات الجذور

مــن املذيبــات اخملتلفــة  ) زيــت البرتقــال  ... 
نظامــن   اســتخدام  بعــد   ) الكلورفــورم  

إلعــادة املعاجلــة  .
ــون  ــة ثمان ــذه الدراس ــي ه ــتخدم ف ــا اس كم
مــن الضواحــك للفــك الســفلي  ثــم مت ضبــط 
ــق  ــن طري ــم ع ــول  1٩ مل ــى ط ــنان وعل األس
ــر  ــن حتضي ــال ع ــاج ، فض ــن الت ــزء م ــة ج إزال
جميــع العينــات وذلــك بإســتخدام نظــام   
  F3   العاملــي الدورانــي وحتــى حجــم  Protaper

ــي  ــم االلكترون ــينا للتعلي ــن س ــز اب ــد مرك عق
بجامعــة بغــداد اجتماعــا الكترونيــا باســتخدام 
املنصــة االلكترونيــة ضــم مســؤولي وحــدات ابن 
ســينا للتعليــم االلكترونــي فــي كليــات ومعاهد 
اجلامعــة ، بحضــور مســاعد رئيــس جامعــة 
العلمــي االســتاذ  العلميــة  بغــداد للشــؤون 

ــامرائي. ــرمي الس ــد الك ــور عب ــاعد الدكت املس
 واثنــى الســامرائي علــى دور املركــز الفاعــل فــي 

مركز ابن سينا بجامعة بغداد يعقد اجتماعا لمسؤولي الوحدات االلكترونية باستخدام 
المنصة االلكترونية

ــداد  ــة بغ ــة جلامع ــاز العالي ــب االجن ــق نس حتقي
، مؤكــدا  االلكترونــي  التعليــم  فــي مشــروع 
علــى ضــرورة التواصــل مــع التدريســين وتهيئــة 
ــث  ــاز وحتدي ــب االجن ــة لنس ــات املطلوب االحصائي
ــين  ــاط التدريس ــص نش ــا يخ ــات فيم املعلوم
، مشــددا علــى  والطلبــة بشــكل اســبوعي 
ــم  ــام التعلي ــتمرار بنظ ــل واالس ــرورة التواص ض
ــت  ــو طال ــا ل ــروف فيم ــبا للظ ــي حتس االلكترون
مــدة العطلــة االجباريــة نتيجــة للظــرف الراهــن 

ــا . ــة كورون ــق بأزم املتعل
مــن جهتــه اشــار مديــر املركــز االســتاذ املســاعد 
الدكتــور محمــد صــادق ســلمان الــى الصعوبــات 
تطبيــق  مرحلــة  بدايــة  فــي  واجههــا  التــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي وعل ــم االلكترون ــام التعلي نظ
املركــز  منتســبو  اســهم  الصعوبــات  تلــك 
ــينا  ــن س ــدات اب ــؤولي الوح ــع مس ــاون م وبالتع
فــي تشــكيالت اجلامعــة بحــل العقبــات كافــة 
التــي يواجهــا التدريســين والطلبــة عــن طريــق 
عقــد ورش و محاضــرات دوريــة عبــر املنصــات 
ــتخدام  ــرق اس ــهل ط ــرح وتس ــة لش االلكتروني
املنصــات التعليميــة والتطبيقــات التــي تســاعد 

ــا . ــرات فديوي ــر احملاض ــى نش عل

ــات  ــي للدراس ــد العال ــة باملعه ــات املالي ــم الدراس ــش قس ناق
احملاســبية واملاليــة للدراســات العليــا فــي جامعــة بغــداد 
رســالة املاجســتير املوســومة )تأثيــر نظــم الدفــع األلكترونــي 
علــى ربحيــة املصــارف – بحــث تطبيقــي فــي عينــة مــن 
ــبتي.  ــمير س ــال س ــة ع ــة( للطالب ــة العراقي ــارف التجاري املص
هدفــت الدراســة الــى دراســة التحديــات واخملاطــر التــي تواجــه 

المعهد العالي للدراسات المالية بجامعة بغداد يناقش تأثير نظم الدفع 
األلكتروني على ربحية المصارف

العراقــي  املصرفــي  القطــاع 
نتيجة اســتخدامه نظــم الدفع 
اإللكترونــي, وبيــان تأثيرهــا فــي 
التجاريــة. املصــارف  ربحيــة 

أن  الــى  الدراســة  وتوصلــت 
ينبغــي علــى املصــارف اخلاصــة 
التوســع اجلغرافــي وفتــح فــروع 
الكثافــة  ذات  املناطــق  فــي 
الســكانية فــي جميــع مناطــق 
ــرص  ــى ف ــول عل ــراق؛ للحص الع
خدماتهــا  لتقــدمي  جديــدة 
وزيــادة أعــداد املتعاملــن مــع 
ــداد  ــادة أع ــان زي ــرف؛ لضم املص
ــوك  ــل الصك ــالت وحتص التحوي
األخــرى  املصرفيــة  واخلدمــات 
الســوقية  حصتهــا  وزيــادة 
والتســهيالت. الودائــع  مــن 

ــيي  ــن تدريس ــدد م ــارك ع ش
كليــة الهندســة اخلوارزمــي 
الدكتــور  بغــداد  بجامعــة 
مصطفــى  فــوزي  فائــز 
حســن  نبــراس  والدكتــور 
غائــب فــي اجتمــاع خليــة 
برئاســة  العلميــة  األزمــة 
واملعــادن  الصناعــة  وزيــر 
اهلل  عبــد  صالــح  الدكتــور 
الــوزارة  مقــر  فــي  اجلبــوري 
خليــة  اعضــاء  مبشــاركة   ،
ــن  ــدراء العام ــن امل ــة م االزم
والشــركات  الــوزارة  فــي 

ــي  ــن ف ــا واخملتص ــة له التابع
جامعــة  و  الــوزارة  شــركات 
اخلــاص  والقطــاع  بغــداد 
النتائــج  ومتابعــة  للوقــوف 
اجهــزة  لتصنيــع  النهائيــة 
ومعــدات ومســتلزمات طبيــة 
الصحــي  القطــاع  لدعــم 
األزمــة  خليــة  وجهــود 
مكافحــة  فــي  احلكوميــة 
ــه. ــة من ــا و الوقاي ــاء كورون وب
وتأتــي مشــاركة التدريســيون 
الهندســة  كليــة  مــن 
حرصهــم  مــن  اخلوارزمــي 

اجهــزة  وتصنيــع  لتوفيــر 
ومعــدات ومســتلزمات طبيــة 
الصحــي  القطــاع  تدعــم 
فــي الوضــع الراهــن لعــالج 
مرضــى فيــروس كورونــا واحلــد 
. املــرض  هــذا  انتشــار  مــن 
عــن  التدريســيون  واعلــن 
ــاز  ــة جله ــاذج ريادي ــع من تصني
التنفــس الصناعــي وروبوتــات 
والطعــام  للــدواء  ناقلــة 
ــرى  ــتلزمات أخ ــزة ومس واجه
فيــروس  مرضــى  لعــالج 
كورونــا وهــي تقييــم تصاميم 

تدريسيين من كلية الهندسة الخوارزمي بجامعة بغداد يشاركون في خلية االزمة العلمية

ــي  ــس الصناع ــزة التنف اجه
الشــركة  مــن  املقدمــة 
ــات  ــاج و احلراري ــة للزج العام
و هيــأة البحــث و التطويــر 
الصناعــي و املنشــأة العامــة 
الكهربائيــة  للصناعــات 
وزارة  فــي  االلكترونيــة  و 
ــر  ــادن وتطوي ــة و املع الصناع
ــن  ــدم م ــس املق ــاز التنف جه
للزجــاج  العامــة  الشــركة 
مــع  بالتعــاون  احلراريــات  و 
احلربيــة  الصناعــات  هيئــة 
و القطــاع اخلــاص ليصبــح 
اكثــر مالئمــة لالســتخدام 
توفيــر  مــع  االطبــاء  مــن 
علــى  الســيطرة  امكانيــة 
ــرن  ــكل م ــاز بش ــل اجله عم
و ســهل وتصميــم و انتــاج 
ــس  ــزة التنف ــالت الجه توصي
ثالثيــة  الطباعــة  بتقنيــة 
ــم  ــن تقيي ــال ع ــاد ، فض االبع
ــة  ــع الكمامــات النانوي تصني
مــن توفيــر وقايــة افضــل مــن 
فايــروس كورونــا املســتجد 
النمــاذج  حتويــل  ســيتم  و 
خليــة  إلــى  املصنعــة 
ــوزارة  ــي ال ــة ف ــة املركزي األزم
ــن  ــركة م ــد دور كل ش لتحدي
ــاج  ــي انت ــوزارة ف ــركات ال ش
واألجهــزة. املعــدات  هــذه 

 Astrophysics and Space science Journal مجلــة  نشــرت 
ــا لــكل مــن  والتــي تصــدر عــن دار النشــر Springer االملانيــة بحث
الباحثــن فــي كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد الدكتــور دريــد عبــد 
الســالم الشــكرجي التدريســي فــي قســم الفلــك والفضــاء 
 The compound stream event of March 20�25, وحمــل عنــوان 
as measured by the STEREO B spacecraft 2011. والدكتــور دريــد 
عبدالســالم الشــكرجي التدريســي فــي قســم الفلــك والفضــاء 
 Aberystwyth of واألســتاذ الدكتــور هيــو مورغــان مــن جامعــة

ــا . ــي بريطاني Wales ف
ــات  ــن املقذوف ــل ب ــل احلاص ــة التفاع ــى دراس ــث ال ــدف البح وه
الشمســيةcoronal mass ejections وتيــارات البالزمــا املنبعثــة 
مــن االكليــل الشمســي coronal streams فــي الفضــاء، إذ ان 

دار نشر عالمية تنشر بحثا لتدريسي في كلية العلوم بجامعة بغداد حول مقذوفات الشمس

البحــث يعطــي نظــرة جديــدة لهــذه املقذوفــات املعقــدة املنبعثــة 
مــن الشــمس والتــي تؤثــر حــال وصولهــا مــدار االرض علــى األقمــار 

ــاء . ــبكات الكهرب ــاالت وش ــة واإلتص ــم املالح ــة ونظ الصناعي
يذكر ان دار النشــر ســبرجنر Springer هي احدى دور النشــر العاملية 
التــي تعمــل علــى تنشــر الكتــب مبــا فيهــا الكتــب االلكترونيــة 
ــات  ــة وتســتضيف قواعــد البيان ــة وطبي ــة وتقاني ومجــالت علمي
ــع  ــى مراج ــوي عل ــورة حتت ــا منش ــا كتب ــن ايض ــة، وتتضم العلمي
ــون  ــة وثالث ــن خمس ــر م ــة الكث ــية وبحثي ــب دراس ــية وكت رئيس
الــف عنوانــا لكتــب الكترونيــة بثالثــة عشــر مجموعــة مــن 
املوضوعــات فــي مجــال النشــر التقنــي والعلمــي والطبــي، وتعــد 
اكبــر دار نشــر فــي العالــم والثانيــة فــي نشــر اجملــالت العلميــة.

نوقشــت فــي قســم علــوم الفيزيــاء بكليــة العلــوم جامعــة 
ودراســة  »تصنيــع  املوســومة  املاجســتير  رســالة  بغــداد، 
خصائــص للتركيــب النانــوي ZnO�CuO�ZnO ملفــرق هجــن 
n�p�n احملضــر بواســطة الترســيب بالليــزر النبضــي« للطالبــة 

ــى. ــال مصطف ــا كم صف
وهدفــت الرســالة الــى دراســة اخلصائــص التركيبيــة والبصرية 
ــيب  ــة الترس ــرة بطريق ــة احملض ــالم الرقيق ــة لالف والكهربائي
ــرارة  ــة ح ــد درج ــب عن ــة التركي ــواد نانوي ــي مل ــزر النبض باللي
الغرفــة ودرجــة تلديــن مختلفتــن وبطاقــات ليزريــة مختلفــة 

تصنيع خصائص لتركيب نانوي ودراستها برسالة ماجستير في 
كلية العلوم

وعــدد نبضــات مختلفــة.
فــي  الرســالة  وتوصلــت 
ــص  ــى ان اخلصائ ــا ال نتائجه
الرقيقــة  البصريــة لالفــالم 
نقصــان   ZnO للـــ  احملضــرة 
وزيــادة  االمتصاصيــة  فــي 
فــي قيمــة فجــوة الطاقــة 
وزيــادة  التلديــن  بزيــادة 
وفجــوة  االمتصاصيــة  فــي 
التلديــن  بزيــادة  الطاقــة 
بالنســبة للـــ CuO، واظهــرت 
 ZnO�CuO افــالم  نتائــج 
ــرائح  ــى ش ــبة عل ZnO املرس
فــي  زيــادة  وجــود  الزجــاج 
الطاقــة  امتصاصيــة 
عــدد  بزيــادة  وفجوتهــا 
ــرص  ــى ق ــزر عل ــات اللي نبض
مــن  تزيــد  التــي   ZnO الـــ 
ســمك الغشــاء املرســب للـــ 

.  ZnO

االســتراتيجية  الدراســات  مركــز  اســتضاف 
والدوليــة فــي جامعــة بغــداد ســفير العــراق فــي 
ــي وزارة  ــا ف ــرة واورب ــر دائ واشــنطن ســابقا ومدي

ــي . ــان الفيل ــة لقم اخلارجي
ــات  ــوان ) العالق ــرة بعن ــي محاض ــى الفيل والق
الــى  فيهــا  اشــار   ) االمريكيــة  ـ  العراقيــة 
خبرتــه السياســية والدبلوماســية فــي العمــل 
بواشــنطن ســفيرا للعــراق ملــدة ثالثــة ســنوات 

سفير العراق السابق لدى واشنطن يلقي محاضرة في جامعه 
بغداد

آنــذاك  رؤيتــه  وعــن 
العالقــات  لواقــع 
مــع واشــنطن مــرورا 
بحديثــه عــن تطــور 
العالقــات فــي مرحلــة 
مــا قبــل داعــش 201٤ 
ثــم حالــة العالقــات 
وتطورهــا فــي عهــد 
رئيــس  حكومــة 
الــوزراء حيــدر العبــادي 
الــى  اشــارته  مــع 
انعكاســات العالقــات 
مــع اجليــران ، الكويــت 
وايــران وتركيــا ثــم مــع 
ومســتقبل  الصــن 
العراقيــة  العالقــات 
االطــراف  هــذه  مــع 
العالــم  ظــل  فــي 

. االمريكــي 

االمــراض  بحــوث  وحــدة  اقامــت 
ــم  ــع التعلي ــيق م ــتركة وبالتنس املش
ــة الطــب البيطــري  املســتمر فــي كلي
بعنــوان  نــدوة  بغــداد  بجامعــة 
ــات  ــق والضغوط ــى القل ــب عل )التغل
املوظفــون  اســتهدفت  النفســية( 
حــد  علــى  والطلبــة  واالكادمييــون 

ســواء.
وهدفــت النــدوة الــى تســليط الضــوء 
وعمليــة  تطبيقيــة  آليــة  علــى 
القلــق  مــن  والتخلــص  للتغلــب 
والضغوطــات النفســية ســواء كانــت 
ــن  ــوف م ــي أو اخل ــق باملاض ــي التعل ف
ــى حــِد ســواء.  املســتقبل اجملهــول عل

الفئــة 
ــا  ــاور منه ــدة مح ــدوة ع ــت الن وتضمن
ــن  ــوف م ــي واخل ــر باملاض ــادة التفكي زي
ــر  ــر باحلاض ــدم التفكي ــتقبل وع املس

ــد  ــن احل ــل ميك ــة، وه ــول املمكن واحلل
مــن  وذلــك   والتوتــر  القلــق  مــن 
)املاضــي(،  الســابقة  االمــور  حتليــل 
واحلديــث  للمســتقبل،  والتخطيــط 
مــع  افــراد العائلــة واالهــل هم الســند 
ــون والتوجــه  والعــون واالصدقــاء املقرب
للطبيعــة واملشــي علــى الرمــال ان 
وجــدت هــو طريقــة مهمــة للتخلــص 
ــق  ــن القل ــلبية وم ــات الس ــن الطاق م
ــو  ــال ه ــية واخلي ــات النفس والضغوط
احملطــة التــي نلجــأ اليهــا كبديــل 
ــتعيد  ــق ونس ــن القل ــص م ــي نتخل ك
ــة  ــة وبايجابي ــة عالي ــاطنا بروحي نش
التنفــس الطبيعــي العميــق مــن  و 
ــراءة  ــل و ق ــع التأم ــن م ــن والرئت البط
كتــاب محبــب واالكثــار مــن التســبيح 
بــان  كفيلــة  »اهلل«  اجلاللــة  ولفــظ 

ــق. ــح القل تزي

كلية الطب البيطري تقيم ندوة عن التغلب 
على القلق والضغوطات النفسية

الطــب جامعــة  ســاهمت كليــة 
الوطنيــة  احلملــة  ضمــن  بغــداد 
الكبــرى للســيطرة علــى انتشــار 
املســتجد،  كورونــا  فيــروس 
العلميــة  االمكانيــات  بتســخير 
األســاتذة  مــن  لروادهــا  والطبيــة 
واالستشــارين مــن خــالل األشــتراك 
العملــي بخــط الصــد االمامــي فــي 
عــالج املرضــى فــي الرهــات الطبيــة، 
والعمــل بعضويــة اللجــان الوزاريــة 
العليــا املعنيــة بالتصــدي ملواجهــة 

ــاء. الوب
األســاتذة  مــن  اختيارالعديــد  ومت 
ــا  ــان ومنه ــك اللج ــي تل ــن ف البارزي
الوزاريــة  االستشــارية  اللجنــة 
ومتابعــة  لالشــراف  العليــا 
للســيطرة  الوقائيــة  االجــراءات 
كورونــا  فايــروس  مــرض  علــى 
املســتجد COVID�19 فــي العــراق 
ــور  ــتاذ الدكت ــن: ) األس ــم كل م وه
والطبيــب االستشــاري فــي علــم 
واجلزيئيــة  الطبيــة  الفايروســات 
ــر  ــي مدي ــد عل ــن محم ــعد حس س
ــة  ــراض االنتقالي ــوث االم ــدة بح وح
الدكتــور  واالســتاذ  الســريرية، 
فــارس حســن الالمــي اختصــاص 
الوبائيــات والصحــة العامــة فــي 
واالســتاذ  اجملتمــع،  طــب  فــرع 
الدكتــور محمــد ســلمان وهيــب 
ــرع  ــية ف ــراض تنفس ــاص ام اختص
الطــب الباطنــي، واالســتاذ الدكتــور 
وليــد االنصــاري اختصــاص التخديــر 
والعنايــة املركــزه فــرع اجلراحــة (.
املكلفــة  اللجنــة  وعقــدت 

كلية الطب جامعة بغداد... استنفار لهمم الرواد... وتسخير 
لإلمكانيات العلمية لمواجهة كورونا

اجتماعــات )دوريــه وطارئــة ( وطيلــة 
احلضــر  شــملت  التــي  الفتــرة 
وبحضــور  االجبــاري  الصحــي 
معالــي وزيــر الصحه والســادة وكالء 
دائرةالصحــة  عــام  ومديــر  الوزيــر 
العامــة ومعاونهــا والســادة االربعــة 
تدريســي كليــة الطــب ونخبــة مــن 
الســادة والســيدات فــي مؤسســات 
الــوزارة كافــة املعنيــه بالتصــدي 

لهــذا الوبــاء.
القــرارات  اللجنــة  وأتخــذت 
ــداء  ــة باب ــة واخلاص ــة املهم الصحي
باالجــراءات  للــوزارة  املشــورة 
ــة  اخلاصــه باحلجــر الصحــي، وتهيئ
واملؤسســات  املستشــفيات 
الصحيــة، وامكانــات الدولــة املاليــة 
والتعليــم  واملواصــالت،  والنقــل 
واملؤسســات  والتربيــه،  العالــي 
صنوفهــا  بــكل  االمنيــه 

ــارة  ــن التج ــال ع ــكيالتها، فض وتش
وغيرهــا  االعالميــة  واملؤسســات 
مــن امكانــات الدولــه للســيطرة 
واحتــواء مانتــج مــن اثــار وبائيــه 
لهــذا املــرض اخلطيــر والــذي اجتــاح 
ــة. ــب متفاوت ــم وبنس كل دول العال
بانتهــاج  املشــورة  شــملت  كمــا 
منهــج التحــري الوبائــي الفعــال 
كمبــادرة   Active Surveillance
للتصــدي لبــؤر االصابــات بالفايروس 
ــي  ــة بتلق ــتكانة املقيت ــدم االس وع
احلــاالت املوجبــة باملــرض وان هــذا 
االجــراء ســيعطي صــورة وبائيــة 
ــراق  ــا بالع ــرض الكورون ــة مل حقيقي
إلتخــاذ االجــراءات الالزمــة وعلــى 
ضــوء كل حالــة تســتجد مــن جــراء 

ــك . ذل
الوســائل  كافــة  توفيــر  وكذلــك 
للتشــخيص  اخملتبريــة  واملعــدات 

ووســائل الوقايــة واحلمايــة الشــخصية للمــالك الطبــي وتوفيــر مــا تتطلبــة 
مــن مســتلزمات التطهيــر والتعفيــر وغيرهــا، كذلــك حــث اخلطــى لتوفيــر 
اجهــزة التنفــس املهمــة واجهــزة االشــعة املقطعيــة الثابتــة، وتوفيــر 
الوســائل اخلاصــة باالشــعة املقطعيــة املتنقلــة املهمــه ملنــع انتشــار 
العــدوى عنــد نقــل املرضــى مــن الردهــات الــى املمــرات ثــم وحــدات املفــراس 

واالشــعة.

فــي كليــة  صــدر حديثــاً 
بغــداد  بجامعــة  العلــوم 
العــدد الثالــث مــن اجمللــة 
اجمللــد  للعلــوم،  العراقيــة 
ــن  ــنة )2020(، وضم )61( لس
املواعيــد احملــددة لبرنامــج 
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اعتمادهــا  بعــد  وذلــك 
البحــوث  لنظــام اســتالم 
وتقوميهــا بشــكل الكتروني 
علــى  واحلاصلــة  كامــل، 
الكائــن  معــرف  تصنيــف 
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 Research( مســتوعبات 
علــى  وحاصلــة   )Gate
Scopus ومعامــل  تصنيــف 
واالستشــهاد  التأثيــر 
.)ARCIF(  العربــي 

وقــد احتــوى العــدد علــى 
وعشــرين  خمســة   )25(
بحثــان   )2( منهــا  بحثــاً، 

فــي علــوم الكيميــاء، و )3( 
علــوم  فــي  بحــوث  ثالثــة 
فــي  بحثــان   )2( و  احليــاة، 
ــة،  ــات االحيائي ــوم التقني عل
و )3( ثالثــة بحــوث فــي علــوم 
الفيزيــاء، و )4( اربعــة بحــوث 
 )7( و  االرض،  علــوم  فــي 
ســبعة بحــوث فــي علــوم 

ــن )3(  ــال ع ــات، فض الرياضي
علــوم  فــي  بحــوث  ثالثــة 
احلاســوب و)1( بحــث واحــدا 
فــي علــوم االستشــعار عــن 
العــدد  نشــر  فيمــا  بعــد، 
موقــع  علــى  الكترونيــاً 
للعلــوم: العراقيــة   اجمللــة 
http://scbaghdad.edu.iq/
eijs/index.php/eijs/issue/

view/33

ــن  ــة م ــة للوقاي ــاطات التوعوي ــلة النش ــن سلس   ضم
فايــروس كورونــا املســتجد اقــام قســم التصميــم 
ــة  ــداد حلق ــة بغ ــة بجامع ــون اجلميل ــة الفن ــي كلي ف
ــتاد  ــم االس ــس القس ــراف  رئي ــة بأش ــية توعوي نقاش
واســعة  نوري ومبشــاركه  الدكتــور صــالح  املســاعد 
ــة. ــي الكلي ــة ف ــا واالولي ــات العلي ــة الدارس ــن طلب م

اهمهــا  مــن  محــاور  عــدة  الورشــة  ناقشــت 
وامكانياتــه  االلكترونــي  التعليــم  مزايــا  شــرح 
العالــم  فــي  التعليــم  أدوات  اهــم  احــد  بوصفــه 
الرقمــي، العلمــي  البحــث  طرائــق  واهــم 

والنفســية  ملواجهــة  الصحيــة  االســس  واهــم 
وتوضيــح طرائــق   ، منــه  والوقايــة  كورونــا  فيــروس 
املرضيــة اإلصابــة  وأعــراض  العــدوى  انتقــال 

هدفــت احللقــة النقاشــية الــى تنميــة افــق التواصــل 
االلكترونــي مــا بــن أعضاء الهيئــة التدريســية والطلبة 
باإلضافــة الــى تقــدمي الدعــم والتوجيــه النفســي  لهــم 
من خــالل فتح بــاب النقاش وتقــدمي املعلومــات العلمية

احملاضــرات  مــن  كمــا  اجنــزت  الكليــة  ان  ويذكــر 
اجلوجــل  عبــر  اليــن  اون  واحملاضــرات  الفيديويــة 
الطلبــة قبــل  مــن  واســعة  ومبشــاركة  ســكولر 

كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد تنظم سلسلة 
من الحلقات النقاشية online حول التعليم 

االلكتروني و الوقائية من فايروس كرونا

العلــوم  بقســم  التدريســي  نظــم 
االدارة  بكليــة  واملصرفيــة   املاليــة 
واالقتصــاد املــدرس حكيــم حمــود فليــح 
بالتعــاون مــع وحــدة التعليــم املســتمر 
بالكليــة ورشــة تدريبيــة بعنــوان ) اعــداد 
قــدم  حيــث   ) الفيديويــة  احملاضــرات 
ــج ZOOM ومت  ــتخدام برنام ــرة باس احملاض
االعــالن عــن احملاضــرة مســبقا و مت تزويــد 
املشــاركن برابط ليتســنى للمشــاركن 

ــرة. ــت احملاض ــل وق ــام قب االنضم
ــت ازدادت  ــي وق ــرة ف ــذه احملاض ــي ه وتأت
فيــه احلاجــة الــى التعليــم والنشــر 
طلبــة  مــع  والتواصــل  االلكترونــي 

تدريسي بكلية االدارة واالقتصاد بجامعة بغداد ينظم محاضرة باستخدام 
ZOOM برنامج

ظــل  فــي  الكليــة 
االســتثنائية  الظــروف 
وبــاء  فرضهــا  التــي 
كورونــا وعــدم تفويــت 
ــة  ــى طلب ــرات عل احملاض
والســتغالل  الكليــة 
الوقــت للتواصــل بــن 

والطالــب االســتاذ 
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الوراثيــة  الهندســة  معهــد  مــن  التدريســي  شــارك 
ــداد  ــة بغ ــا بجامع ــات العلي ــة للدراس ــات اإلحيائي والتقني
اســتاد مســاعد دكتــور قيــس قاســم غيمــة فــي دورة 
مختبــر التعليــم اجملانــي للطــب اخملتبــري AACC حــول 
فايــروس كورونــا COVID�19 ومــن خــالل املنصــة االلكترونيــة 
جمعيــة  قبــل  مــن  املعتمــدة   NEJM Knowledge

تدريسي من معهد الهندسة الوراثية بجامعة بغداد يحصل على 
شهادة عالمية حول وباء كورونا

ــة. ــتس الطبي ماساتشوس
الباحــث  خاللهــا  حصــل 
علــى شــهادة عامليــة حــول 
هــذه  فــي  كورونا،وحاضــر 
مــن  مجموعــة  الــدورة   
هــذا  فــي  املتخصصــن 
احملــاور:  وشــملت  اجملــال 
 ,COVID�19 أصــل الفايــروس
ــه, األعــراض,  كيفيــة انتقال
املضاعفــات,  اخلطــورة, 
التشــخيص وطــرق الوقاية.

الــدورة  الدكتــور  اجتــاز   
ــروط  ــان والش ــا لالمتح وفق
املوضوعــة بنجــاح وحصــل 
عامليــة. شــهادة  علــى 

الطبابــة  شــعبة  قامــت 
احلشــد  لهيــأة  العائــدة 
الشــعبي بحملــة تعفيــر 
فايــروس  ضــد  وقائيــة 
(؛   coronavirus  ( كورونــا 
بغيــة توفيــر بيئــة صحيــة 
للتدريســين  ســليمة 
والطلبــة علــى حــدٍّ ســواء، 
جميــع  احلملــة  وشــملت 
أقســام الكليــة ومفاصلهــا 
كافــة، فضــالً عــن حدائقها 
باســتقبال  وممراتهــا، وكان 
عميــد  الطبابــة  وفــد 
ــور  ــتاذ الدكت ــة األس الكلي

عــالوي ســادر جــازع .
ــى  واشــار عميــد الكليــة ال
إن هــذه احلملــة جــاءت على 
نحــو تطوعــي مــن ابنــاء 

طبابة الحشد الشعبي في رحاب كلية التربية ابن رشد للعلوم 
االنسانية

احلشــد الذيــن مــن قبــل 
ــدوان  َّ الع ــر ــا ش ــوا عن دفع
اإلجرامــي  الداعشــي 
اجلســام،  بتضحياتهــم 
املوقــف  يقفــون  واليــوم 
وطنهــم  جتــاه  نفســه 
ــت  ــى أصبح ــعبهم حت وش
شــرف  منــار  مواقفهــم 
ــدى كل العراقيــن. ــرة ل وغي
التعفيــر  حملــة  وتأتــي 

ــل؛  ــام قالئ هــذه اســتكماال للجهــود بهــذا الشــأن قبــل أي
لتشــمل القيــام بفعاليــات رش املبيــدات الواقيــة مــن 
فايــروس كورونــا coronavirus مــن خــالل شــمولهم كليتنــا 

بهــذه احلملــة الوقائيــة لدوائــر الدولــة ومؤسســاتها.
وشــكر عميــد الكليــة هيــأة احلشــد الشــعبي مثمنًــا 
مواقفهــم البطوليــة علــى الُصعــد كافــة، متمنًيــا للهيــأة 
ــه  ــا في ــتمر ؛ مل ــداد املس ــم والس ــق الدائ ــا التوفي ومالكاته

ــز . ــعبه العزي ــن وش ــذا الوط ــر ه خي

وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  شــهدت 
بغــداد  جامعــة  فــي  للبنــات  الرياضــة 
املايوكينــك  لظاهــرة  الكترونيــة  مناقشــة 
ــا  ــرق عالجه ــباح ط ــة للس ــة التوأمي للعضل
إميــان  الدكتــوراه  لطالبــة  منهــا   الوقايــة 
ــي  ــية ف ــراف التدريس ــي بإش ــم التميم كاظ
فــرع األلعــاب الفرديــة األســتاذ الدكتــورة منــى 

طالــب البــدري.
ــا  ــباحة بأنه ــوم الس ــي مفه ــت التميم اذ بين
واحــدة مــن أكثــر الرياضــات شــعبية وصحــة 
ــات  ــي مــن إيجابي ــع ب ــا تتمت وســالمة للفرد،مل
عنــد ممارســتها ومــا بعــد ممارســتها أيضــا 
اخملتلفــة  اجلســم  مفاصــل  بســبب حتمــل 
احلــد األدنــى مــن العــبء، مشــيرة إلــى فوائــد 
الســباحة كونهــا حتــرق مــا بــن 2٥0 إلــى 
٥00 ســعرة حراريــة بحســب قــوة وســرعة 
شــد  علــى  عملهــا  الــى  الســباح،إضافة 
العضالت،فضــال عــن عملهــا علــى فقــدان 
جميل،كمــا  قــوام  علــى  للحصــول  الــوزن 
ــب  ــل القل ــدرة حتم ــن ق ــى حتس ــاعد عل تس
والرئتــن والتخفيــف مــن اآلالم الظهــر ،وكذلك 
عملهــا علــى خفــض ضغــط الــدم ومســتوى 

الكوليســترول.
ــالت  ــى عض ــالت إل ــي العض ــت التميم و صنف
ــي  ــص احلرك ــمل التقل ــة تش ــة مخطط إرادي
اربــع  العضلــة  هــذه  تضــم  والثابت،حيــث 
أشــكال وهــي املتوازيــة والريشــية واملثلثــة 
مــن  آخــر  نــوع  هنــاك  أن  واملغزلية،كمــا 
العضــالت ومنهــا الغيــر إراديــة غيــر مخططة، 
وكذلــك العضــالت املشــاركة فــي الســباحة.
ــى  ــة إل ــل املؤدي ــم العوام ــن أه ــت أن م وأضاف
املايوكينــك  لظاهــرة  للتعــرض  الترجيــع 
بشــكل مبدئــي هــي العمــر واجلفــاف واحلمــل 

واحلــاالت الطبيــة.

كلية التربية البدنية للبنات بجامعة بغداد 
تناقش الكترونيا ظاهرة المايوكينك 

للعضلة التوأمية للسباح

فــي  والتوظيــف  التأهيــل  وحــدة  نظمــت 
عمــل  ورشــة  بغــداد  بجامعــة  القانــون  كليــة 
الشــخصية(   العمــل  )مقابــالت  بعنـــوان 
الكليــة  فــي  الوحــدة  مســؤول  القتهــا 
جــواد. حســن  ايثــار  املســاعد  املــدرس 
وهدفــت الورشــة الــى تدريــب طلبــة املراحــل االوليــة 
ــالت  ــراء مقاب ــة اج ــن كيفي ــة واخلريج ــي الكلي ف
العمــل الشــخصية عنــد التقــدمي للتوظيــف  .

كلية القانون تنظم ورشة عمل عن مقابالت العمل الشخصية

وناقشــت الورشــة محــاور عــدة تناولــت, اهــداف 
للمقابلــة,  والتحضيــر  وانواعهــا,  املقابــالت 
. اللفظيــة  وغيــر  اللفظيــة  االتصــال  ومهــارات 
دعــم  الــى  القانــون  كليــة  وتســعى  هــذا 
دورات  اقامــة  خــالل   مــن  العلميــة  اخملرجــات 
املراحــل  ولطلبــة  للخريجــن  عمــل  وورش 
وكفاءاتهــم  خبراتهــم   لتطويــر  االوليــة  
العمــل. ســوق  فــي  انخراطهــم  اجــل  مــن 

شــارك مديــر املركــز الريــادي لبحــوث الســرطان فــي جامعــة 
بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور خليــل ابراهيــم محســن 
ــت  ــر الonline classroom وكان فــي ورشــة عمــل اقيمــت عب
بعنــوان lung tumor ablation مبعنــى )كــوي اورام الرئــة( وذلــك 
ــي  ــة والت ــات الراديوي ــف والذبذب ــار املايكروي ــتخدام جه باس

تتــم مبســاعدة جهــار املفــراس احللزونــي.
نظــم الورشــة قســم االشــعة التداخليــة فــي الصــن 
ومت خاللهــا القــاء محاضــرات علميــة مــن قبــل اطبــاء 
استشــارين فــي االشــعة التداخليــة ألورام الرئــة فــي الصــن 
واململكــة املتحــدة شــرحوا خاللهــا الــدور املهــم لهــذه 
االجهــزة كونهــا ســهلة االســتخدام وال حتتــاج الــى تخديــر 
عــام فــي اغلــب االحيــان وتســتخدم كعــالج اولــي ألورام 
ــدم  ــة ع ــي حال ــا ف ــا )خصوص ــرة منه ــة الصغي ــة خاص الرئ
حتمــل املريــض للعمليــة اجلراحيــة ألســباب تتعلــق باألمــراض 
ــى  ــة ال ــام ( اضاف ــر الع ــع التخدي ــا متن ــي بدوره ــة والت املزمن

ــة. ــتئصال الرئ ــد اس ــو بع ــاود النم ــي تع ــالج االورام الت ع
كمــا شــرحوا دور هــذه الطــرق احلديثــة فــي عــالج االورام 
املنتشــرة الــى الرئــة مــن اورام الكبــد واجلهــاز الهضمــي 

مدير المركز الريادي لبحوث السرطان بجامعة بغداد يشارك 
بورشة عمل في الصين حول امراض الرئة

اهــم  الــى  وتطرقــوا 
تنتــج  التــي  املضاعفــات 
ــبل  ــة وس ــذه الطريق ــن ه ع
ــا. ــا ومعاجلته ــة منه الوقاي

الورشــة  انتهــاء  وبعــد 
املنظمــة  اجلهــة  قدمــت 
كمــا  مشــاركة  شــهادة 
وابــدوا اســتعدادهم للتعاون 
مــن  الريــادي  املركــز  مــع 
ــتقبلي  ــب املس ــالل التدري خ
هــذه  توفيــر  وامكانيــة 

االجهــزة.

     ناقــش مركــز التخطيــط احلضــري واالقليمــي للدراســات العليــا 
)اإلدارة البيئيــة  بجامعــة بغــداد اطروحــة دكتــوراه املوســومة 
احلضريــة غايــٌة لتكامليــة إدارة امليــاه فــي املدينــة( للطالبــة مــآرب 

يوســف حمــدان.
وتناولــت االطروحــة توضيــح مالمح ملاهيــة األدارة البيئيــة احلضرية، 
اذ تتوجــه اإلدارات التخطيطيــة احلضريــة ألغلــب دول العالــم األكثر 
ــاد  ــرورة إعتم ــى ض ــد عل ــو التأكي ــاً نح ــاً وإقتصادي ــاً عمراني تقدم
مفاهيــم اإلدارة احلضريــة الصديقــة للبيئــة كأســاس دميومــة 
املــدن مبواردهــا الطبيعيــة التــي تضمــن حــق االنســان والطبيعــة 
ــورة  ــة بص ــع اإلدارة البيئي ــة م ــيق اإلدارة احلضري ــق تعش ــن طري ع
ــص  ــود نق ــي وج ــث ف ــكلة البح ــتدامة.وكانت مش ــن االس تضم
ــة  ــة احلضري ــس االدارة البيئي ــوص أس ــرة بخص ــة املتوف ــي املعرف ف
للميــاه فــي املدينــة, وتبعــاً ملــا نصــت عليــهِ املشــكلة البحثيــة, 

مركز التخطيط الحضري يناقش اإلدارة البيئية الحضرية لتكاملية إدارة المياه في المدينة
فــإّن البحــث هــدف الــى إرســاء 
ــة عامــة مــن  قاعــدة معلوماتي
ــف  ــرات لتوصي ــر واملؤش املعايي
ــة  ــة حضري ــيناريوهات بيئي س
ــاً ألدارة   ــا محلي ــن إعتماده ميك

امليــاه فــي املدينــة.
فــي  الباحثــة  وإفترضــت 
حلــول  إليجــاد  ســعيِها 
تخطيطيــة لهــذِه املشــكلة 
نشــوء  أّن  مؤكــداً  البحثيــة، 
التجمعــات احلضريــة البشــرية 
قــد  االخيــرة  احلقبــة  فــي 
أنفصــل بشــكل ملحــوظ عــن 

تقييــم البيئــة الطبيعيــة احمليطــة كأولويــة )بأســلوب األدارة(, وأّن 
أدارتهــا نحــو تكامــل أدارة امليــاه فيهــا يعتمــد علــى ضــرورة تفعيــل 

احلضريــة. البيئيــة  اإلدارة  دور 

ــينمائية  ــون الس ــم الفن ــام قس أق
كليــة  فــي  والتلفزيونيــة. 
ورشــة  اجلميلــة  الفنــون 
التعليــم  حــول   On�line عمــل 
واملشــاكل. املزايــا  االليكترونــي 
تضمنــت الورشــة اإلجابــة علــى 
الطلبــة  واستفســارات  أســئلة 
التــي  الصعوبــات  وتذليــل 
منهــا  الكثيــر  وحــل  تواجههــم 
مــن اجــل حتقيــق افضــل النتائــج .
املســاعد  االســتاذ  الورشــة  وادار 
رئيــس  املــدرس  بــراق  الدكتــور 
املســاعد  واألســتاذ  القســم، 
الدكتــور ســلمان علــي االعرجــي 
مقــرر القســم بحضــور نخبــة مــن 
ــة ــا واألولي ــات العلي ــة الدراس طلب
مزايــا  اهــم  الورشــة  ناقشــت 
وتوجيــه  اإللكترونــي  التعليــم 
الطلبــة نحــو مجموعــة كبيــرة 
الرقميــة  والكتــب  املصــادر  مــن 
الــدروس  وروابــط  احلديثــة 
ــاص ــال االختص ــي مج ــة ف الفيدوي
بــراق  الدكتــور  وتطــرق 
التعليــم  ضــرورة  الــًى  املــدرس 
الظــرف  هــذا  فــي  االليكترونــي 

كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد تقيم ورشة On�line بعنوان 
التعليم االليكتروني المزايا والمشاكل

للطلبــة. العلميــة  املــادة  إيصــال  فــي  وأهميتــه  الصعــب  الصحــي 
وتنــاول االســتاذ املســاعد الدكتــور ســلمان علــي االعرجــي عــن املشــاكل 
والصعوبــات التــي تواجه االســاتذه والطلبة في ظل هكذا نــوع من التعليم.
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