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الرصانــة العلميــة اداة نحــو بيئة جامعية ســليمة
كبــة  ملوا باجملتمــع  لنهــوض  ا اجلامعــي  لتعليــم  ا تــق  عا علــى  يقــع 
ية  لبشــر ا قــات  لطا ا د  عــدا بإ االجتماعيــة  و يــة  د القتصا ا ت  ا ملتغيــر ا
وكذلــك  مســتقبالً،  املســئولية  حتمــل  علــى  ة  ر د لقــا ا و ملؤهلــة  ا
ع  إلبــدا ا علــى  ة  ر د لقــا ا بويــة  لتر ا و يــة  لفكر ا ت  ا د لقيــا ا د  عــدا إ
لتعليــم  ا يشــكل  ذ  ا توجيــه  أفضــل  ملتاحــة  ا قــات  لطا ا توجيــه  و
ه  تقــود لتــي  ا لوســيلة  ا فهــو  ن  إلنســا ا ة  حيــا فــي  ة  كبيــر هميــة  أ
لتمتــع  ا و  للكســب  اً  ر مصــد مــن  تأ و  مميــز  مســتقبل  ن  ضمــا لــى  إ
هميــة  أ ت  ا ذ اجلامعــي  لتعليــم  ا مرحلــة  تعتبــر  و  مرموقــة   نــة  مبكا

لــة.  لدو ا و  د  للفــر لنســبة  با ة  كبيــر
لبحثيــة  ا و لتعليميــة  ا ر  د ا للكــو بــة  ذ جا بيئــة جامعيــة  توفيــر  ميثــل 
لعلميــة  ا نــة  لرصا ا تطلعــات  تلبيــة  مقومــات  هــم  أ حــد  أ لفنيــة  ا و
ية  لبشــر ا تهــا  نيا مكا إ فــة  كا اجلامعــة  جتنــد  ن  أ م  يســتلز مــا  وهــذا 
اً  جتهيــز ة  مجهــز بنيــة  أ و د  ا مــو و ت  ا و د أ و ة  أجهــز لتوفيــر  يــة  د ملا ا و
لتعليميــة  ا عــات  لقا ا و مــل  ملعا ا و ت  ا اخملتبــر مــة  قا إ علــى  يعمــل 
ية  لبشــر ا ر  د ا لكــو ا تأهيــل  لــك  ذ يدعــم  و لــورش،  ا و احلديثــة 
يــة  د ملا ا نيــات  إلمكا ا توظــف  لتــي  ا منهــا  ملتميــز  ا واســتقطاب 

لثالثــة.  ا ه  د بعــا بأ اجلامعــة  ر  و د يــة  د لتأ
امجهــا  بر و لتها  رســا حتديــد  اجلديــد  اجلامعــات  م  نظــا يتيــح  ذ  ا
لــذي  ا ألمــر  ا باملنطقــة  لعمــل  ا ســوق  حاجــة  فــق  و تهــا  وتخصصا
و  لتنميــة  ا عمليــة  يغــذّي  و للمخرجــات  وظيفيــة  فــرص  يضمــن 
تقــدمي  لــى  إ باجلامعــات  يــن  ر ا إلد ا و  يــس  لتدر ا هيئــة  ء  أعضــا فــع  د
ــن  م ــك  ل ذ و  ــة  بحثي ة  ــدر مق و  ــة  دميي كا أ ة  ء ــا كف ــن  م ــم  لديه ــا  م كل 
م  األقســا و  لكليــات  ا ة  ر ا د إ فــي   ) ة  ء لكفــا ا  ( ر  معيــا ذ  تخــا ا خــالل 

. لــك  ذ حتقيــق  تضمــن  ر  اختيــا ليــات  آ خــالل  مــن  لعلميــة  ا
ة  د يــا لر ا نحــو  قويــة  نطالقــة  ا اجلديــد  اجلامعــات  م  نظــا ن  أ
للجامعــات  ي  ر ا إلد ا لتنظيــم  ا ومنهــا  يــة  ؤ ر وحتقيــق  مة  االســتدا و
ت  ا ومؤشــر الصالحيــات  و لتنظيميــة  ا لهيــاكل  ا يشــمل  لــذي  ا و
نــب  بجا يــة،  ر ا إلد ا و لبحثيــة  ا و لتعليميــة  ا مجــاالت  فــي  ء  ا ألد ا
دمييــة  ألكا ا ئــح  ا للو ا ء  بنــا مــن  ميكّنهــا  ممــا  االســتقاللية  حتقيــق 
لذلــك  لــة  لدو ا تقرهــا  لتــي  ا مــة  لعا ا لسياســات  ا فــق  و ليــة،  ملا ا و
ء  تقــا الر ا و ة  جلــود ا يــز  تعز و ء  ا ألد ا فــي حتســن  لغــة  با هميــة  أ هنــاك 
ة  ر ا د إ لتطبيــق  ت  ا ر ا لقــر ا ذ  تخــا ا و دميــي  ألكا ا لعمــل  ا مبنظومــة 
علــى  ســينعكس  لــذي  ا ألمــر  ا اجلامعــات،  فــي  ملة  لشــا ا ة  اجلــود
طلبتهــا  متطلبــات  تلبيــة  و دهــا  ر ا مو دميومــة  علــى  احملافظــة 
مخرجــات  مــن  تا لــي  لتا با و مامهــا  أ تقــف  لتــي  ا ملعوقــات  ا ز  و وجتــا
مــن  لتعليــم  ا و يــب  لتدر ا يعــد  و لعمــل  ا ســوق  فــي  لزجهــا  جيــدة 
لــي  لعا ا لتعليــم  ا فــي  ملة  لشــا ا ة  اجلــود ة  ر ا د إ تطبيــق  متطلبــات 
املســتويات  مختلــف  فــي  ملــن  لعا ا جميــع  د  عــدا إ و تهيئــة  ن  أ ذ  إ
مفهــوم  اك  ر د إ و ونفســيا  يــا  فكر اجلامعــة  اخــل  د لتنظيميــة  ا
لــغ  با  ً ا مــر أ تقبلهــا  و تهــا  ومتطلبا ملة  لشــا ا ة  اجلــود ة  ر ا د إ ف  هــدا أ و
تنفيذهــم  و مهــم  ا لتز ا و نهــم  و تعا ن  ضمــا اجــل  مــن  األهميــة 

. لتطبيقهــا ومتهــم  مقا درجــة  تقليــل  و اخملتلفــة،  ل  لإلعمــا
اجلامعــي  لتعليــم  ا مبرحلــة  م  الهتمــا ا اجلميــع  علــى  يجــب  لــذا 
يتفــق  مبــا  لتعليميــة  ا ملناهــج  ا يــر  لتطو لســعي  ا و  دميــي  ألكا ا و  أ
لــة  لفعا ا يــس  لتدر ا ق  طــر ر  اختيــا و لعمــل  ا ســوق  متطلبــات  مــع 
هــذا  و  تتبعهــا  لتــي  ا بويــة  لتر ا لسياســات  ا لتعديــل  لســعي  ا و
تنميــة  و  فــي  لثقا ا و  لفكــري  ا باملســتوى  لنهــوض  ا جــل  أ مــن 

لطــالب.  ا عقــول 

لدكتــور  ا االســتاذ 
لســعدي ا ــد  ــر حمي مني
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ــر التعليــم العالــي والبحــث  منــح وزي
العلمــي األســتاذ الدكتور نبيــل كاظم 
عبــد الصاحــب مديــر مركــز ابــن ســينا 
للتعليــم االلكترونــي بجامعــة بغــداد 
للتعليــم  الــوزاري  الفريــق  وعضــو 
االلكترونــي األســتاذ املســاعد الدكتور 
شــهادة  ســلمان  صــادق  محمــد 
تقديريــة جلهــوده القيمــة الداعمــة 
ــم  ــي التعلي ــة ف ــيرة التعليمي للمس
االلكترونــي .وأعــرب عبــد الصاحــب 

ــش  ــى هام ــرمي عل ــة التك ــاء فعالي اثن
اجتمــاع هيــأة الــرأي عــن تقديــره لهذا 
الفريــق الــذي أســهم إســهاما مهمــا 
فــي بلــورة البدائــل العاجلــة والعمــل 
ــم  ــم وتعلي ــط تعل ــيس من ــى تأس عل
ــات  ــه اجلامع ــى وتوج ــور يتماش متط
ــع  ــجم م ــدم وينس ــم املتق ــي العال ف
اليونســكو فــي  توصيــات منظمــة 
التحــول نحــو اخلدمــات التعليميــة 

ــة. الرقمي

وزير التعليم العالي يمنح مدير مركز ابن سينا للتعليم 
االلكتروني شهادة تقديرية
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وزير التعليم العالي يتابع الكترونيا سير االمتحانات النهائية 
لكلية الهندسة الخوارزمي

وبــن عميــد الكليــة االســتاذ املســاعد الدكتور 
ــد الصاحــب اشــاد  ــى ســلوم ان عب ماهــر يحي
ــات  ــات االمتحان ــد واإلدارة جملري ــم اجلي بالتنظي
االلكترونيــة ضمــن الضوابــط , مثمنــا اجلهــود 
يــؤدون  الذيــن  الطلبــة  وحــرص  املبذولــة 
االختبــارات النهائيــة علــى إكمــال مشــوارهم 
ــرف  ــات الظ ــن حتدي ــم م ــى الرغ ــي عل الدراس
ــا  ــي . كم ــام الدراس ــت الع ــي رافق ــن الت الراه
أشــار العميــد باجتيــاز هــذه االمتحانــات و بــان 

الطلبــة عازمــون علــى اجتيازهــا بتفــوق , فيمــا 
ــات  ــة لالمتحان ــة النوعي شــهدت هــذه التجرب
لطلبــة  مــدة  قبــل  جناحــاً  االلكترونيــة 
الدراســات العليــا والتكميلــي واالمتحانــات 
ــي والقــت أستحســان  النهائيــة للفصــل الثان
الطلبــة والتدريســين علــى حــد ســواء نظــراً 
الطلبــة معهــا  تعامــل  وســرعة  لســهولة 
حيــث أخــذت طابعــاً مميــزاً مــن خــالل تطبيــق 

نظــام االمتحانــات االلكترونيــة . 

تابــع وزيــر التعليــم العالــي 
ــتاذ  ــي األس ــث العلم والبح
كاظــم  نبيــل  الدكتــور 
ســير  الصاحــب  عبــد 
اإللكترونيــة  االمتحانــات 
النهائيــة لكليــة الهندســة 

 . اخلوارزمــي 
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جــرى صباح يــوم املوافق 9 اب 2020 مراســم تســليم 
واســتالم رئاســة جامعــة بغــداد، اذ تســلم االســتاذ 
ــا  ــه رئيس ــعدي منصب ــد الس ــر حمي ــور مني الدكت
ــن  ــاد حس ــور عم ــتاد الدكت ــف لإلس ــة خل للجامع

مــرزة احلســيني.
واكــد الســعدي ان جلامعــة بغــداد تاريــخ عريــق 
يتوجــب احلفــاظ عليــه، فاجلامعــة بغــداد متمثلــن 
فــي مختلــف الــدول وفــي مناصــب مرموقــة، فهــي 
تســتحق ان حتافــظ علــى مكانتهــا ،مشــيرا ان 
اجلامعــة  ســبيل  فــي  املبذولــة  اجلهــود  جميــع 

ســتنعكس علــى مكانــة اجلامعــة واهميتهــا .
واعــرب رئيــس اجلامعــة ان جامعــة بغــداد قــد دخلت 

ــادة  ــع لقي ــب ان تخض ــة، ويج ــة املعرف ــي صناع ف
ــب  ــك مبوج ــخصية وذل ــادات ش ــس لقي ــق ولي الفري

ــبيها. ــع منتس ــن جمي ــي ب ــل اجلماع العم
فــي  املــه  عــن  احلســيني  اعــرب  جانبــه  مــن 
الســعدي فــي ادارة دفــة اجلامعــة االم والتوجــه بهــا 
نحــو افضــل اداء علمــي يليــق مبكانتهــا االكادمييــة 
واحملافظــة علــى منهــج اجلامعــة التــي عرفــت بهــا 
منــذ ازل، فضــال عــن الدعــم العلمــي واللوجســتي 

ــراق. ــات الع ــة جامع ــا ايقون كونه
رئيــس  مســاعدي  التســليم  مراســم  وحضــر 
اجلامعــة العلمــي واالداري فضــال عــن عــدد مــن 

. االقســام  رؤســاء 

االستاذ الدكتور منير حميد السعدي رئيسا لجامعة بغداد
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االســتاذ  بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
الدكتــور منيــر حميــد الســعدي، رئيــس جامعة 
ــح  ــور صبي ــتاذ الدكت ــادق )ع( االس ــام الص االم
ــة  ــعدي رئاس ــنم الس ــبة تس ــي مبناس التميم
معربــا  ورد  باقــة  التميمــي  وقــدم  اجلامعــة، 
ــن  ــدا م ــعدي مزي ــه للس ــعادته وامنيات ــن س ع
العطــاء والتقــدم خلدمــة عجلــة التعليــم فــي 

ام اجلامعــات.
كمــا هنــأ مديــر عــام مركــز البحــوث النفســية 
ــي  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــي وزارة التعلي ف
االســتاذ الدكتــور علــي عــودة، رئيــس اجلامعــة، 
ــس  ــد كرئي ــه اجلدي ــتالمه منصب ــبة اس مبناس
جلامعــة بغــداد، ومتنــى عــودة ان يســتمر عطــاء 

ــة. ــيرة التعليمي ــة للمس ــة خدم اجلامع
وفــي ذات الســياق، اســتقبل رئيــس جامعــة 
احلضــري  التخطيــط  مركــز  عميــد  بغــداد 
واالقليمــي للدراســات العليــا االســتاذ الدكتــور 
كــرمي حســن علــوان ضمــن املهنئــن الذيــن 

قدمــوا تهانيهــم للســعدي.
وزار كل مــن عميــد كليــة الطــب البيطــري 
ــد  ــم، وعمي ــي كاظ ــد عل ــتاذ الدكتورحمي االس
الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة 
االســتاذ الدكتــور قاســم محمــد حســن، رئيس 
ــي  ــدمي التهان ــه، لتق ــي مكتب ــداد ف ــة بغ جامع
والتبريــكات داعــن اهلل ان يســدد خطــاه خلدمــة 
اجلامعــة باســاتذتها ومنتســبيها وطلبتهــا.

رئيس جامعة بغداد يستقبل المهنئين بمناسبة تسنمه 
رئاسة الجامعة
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زار رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
احلاســبة  مركــز  الســعدي  حميــد  منيــر 
مديــر  اســتقباله  فــي  وكان  االلكترونيــة 
ــدد  ــن وع ــامي حس ــامر س ــور س ــز الدكت املرك
ــس  ــدى رئي ــز، واب ــي املرك ــاتذة وموظف ــن اس م
اجلامعــة توجيهاتــه لتطويــر وتفعيــل العمليــة 
التعليميــة االلكترونيــة مبــا يخــدم حتقيــق 
اهــداف املركــز ، مبديــا مقترحاتــه وافــكاره 

لتطويــر عمــل املركــز بشــكل عــام.
واكــد علــى تشــجيع املوظــف الكفــوء ودفعــه 

الــى االبــداع والتطويــر عبــر توفيــر جميــع 
ان  اهميــة  عــن  فضــال  العمــل،  متطلبــات 
ــات  ــر التقني ــي تطوي ــباقا ف ــز س ــون املرك يك
االلكترونيــات الرقميــة والبرمجيــة فــي عمــوم 

ــد. ــدى البعي ــى امل ــة عل ــكيالت اجلامع تش
هــذا وقــام رئيــس اجلامعــة بجولــة علــى بعــض 
للوقــوف  املركــز  فــي  واالقســام  الوحــدات 
ــل  ــر العم ــبل تطوي ــن وس ــا الراه ــى وضعه عل
ــي  ــاكل الت ــات واملش ــل كل املعوق ــا وتذلي فيه

ــا. تواجهه

رئيس جامعة بغداد في جولة تفقدية لمركز 
الحاسبة االلكترونية
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تفقــد رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ 
ــم  ــعدي قس ــد الس ــر حمي ــور مني الدكت
شــؤون االقســام الداخليــة، داخــل مجمع 
اجلادريــة، وكان بأســتقباله مديــر القســم  

الدكتــور  عمــر فالــح حســن.
ــعدي  ــع الس ــارة اطل ــش الزي ــى هام وعل
ــدا  ــم موك ــات القس ــم احتياج ــى اه عل
علــى ضــرورة االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات 
املقدمــه البنائنــا الطلبــة كونهــم العمــق 
االســتراتيجي ملســتقبل العــراق الواعــد .

ــة  ــة العام ــام بالنظاف ــى االهتم ــا ال  ودع

فضــال عــن توفيــر كافــة املســتلزمات 
املطلوبــة لكــي تظهــر اقســامنا باملظهــر 

ــه  ــام زيارت ــي خت ــق  . وف االئ
ــات  ــزام بتوصي ــرورة االلت ــى ض ــدد عل  ش
فايــروس  مــن  للوقايــة  االزمــة  خليــة 

كورونــا.
ــداء  ــد وارت ــرورة التباع ــى ض ــددا عل  مش
الكمامــات والقفــازات واعتمــاد التعقيــم 
املوظفــن  وغــرف  املكاتــب  وتعفيــر 
للحيلولــة دون انتقــال فيــروس كورونــا 

املســتجد.

رئيس جامعة بغداد يتفقد قسم شؤون االقسام 
الداخلية وكلية الهندسة
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ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع ــد رئي تفق
ــة وكان  ــة الهندس ــعدي كلي ــد الس ــر حمي مني
فــي اســتقباله عميــد الكليــة االســتاذ الدكتورة 
صبــا جبــار نعمة التــي قدمــت ايجازا عــن اجنازات 
الكليــة العلميــة ومشــاركاتها العاملية فضال عن 
ــة. ــة للكلي ــة العلمي ــرات واجملل اســتحداث اخملتب

علــى  اجلامعــة  رئيــس  اكــد  جانبــه،  مــن 
ــة  ــة الكتروني ــى كلي ــة ال ــل الكلي ــرورة حتوي ض
والــذي  احلديــث  اجلامعــي  العالــم  تواكــب 
وتتقــدم  الهندســية  االجنــازات  تُخَتصــر  بــه 
الظــروف  شــتى  فــي  واملعــارف  العلــوم 
ــة. ــوارض الطبيعي ــن الع ــا م ــة او غيره الصحي

الكليــة  فــي  جتوالــه  ابــان  الســعدي  وزار 
اثنــى  والتــي  املاجســتير  مناقشــات  احــدى 
فيهــا علــى جهــود الكليــة العلميــة مؤكــدا 

ــات  ــى القطاع ــا عل ــس اجنازاته ــرورة ان تنعك ض
واملؤسســات احملليــة، منوهــا ان اجلهــد الهندســي 
ايجابــي  بشــكل  تتناغــم  العلميــة  وبحوثــه 
مــع خطــط امانــة بغــداد عبــر التعــاون بــن 
تقــود  اجلامعــة  كــون  االكادمييــة  املؤسســات 
جامعــة  اصبحــت  ان  بعــد  خاصــة  اجملتمــع، 
ــا. ــا وعاملي ــا عربي ــا ومعروف ــا رصين ــداد امنوذج بغ

رئيــس جامعــة بغــداد اكــد علــى  ان  ويذكــر 
التكامليــة بــن اجلامعــات وان تكــون جميــع 
واخــرى  جامعــة  بــن  مشــتركة  النشــاطات 
واالســتفادة مــن جتربــة اجلامعــات الســعودية 
مــن حيــث االشــراف علــى طلبــة الدراســات 
ــرض  ــر لغ ــن او اكث ــاتذة جامعت ــن اس ــا م العلي
العلميــة  املهــارات  وصقــل  املعرفــي  التبــادل 
العاملــي. النشــر  مــن  االســتفادة  وبالتالــي 

رئيس جامعة بغداد يتفقد كلية الهندسة ويثني 
على اداءها
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رئيس جامعة بغداد يرعى احتفالية تسليم 
شهادات المشاركين في دورة ايركس

قــام مركز ابن ســينا للتعليــم االلكترونــي بجامعة 
بغــداد احتفاليــة مبناســبة انتهــاء دورة ايركــس وهو 
البرنامــج معــد مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي ومنظمــة هيئــة البحــث والتبــادل الدولــي 
IREX  برنامــج التدريــب املهني للتعليــم االلكتروني 
E-Learning Professional Train- اعــداد املدربــن–

ing Program  لتدريــب اعضــاء الهيئــة التدريســية 
فــي اجلامعــات العراقيــة ، وحصــول فريــق جامعــة 
ــى . ــة االول ــدورة علــى املرتب بغــداد املشــارك فــي ال

منيــر حميــد  الدكتــور  رئيــس جامعــة  والقــى 
الســعدي كلمــة رحــب بهــا باحلضــور وبــن ان 
هــذا الفريــق والــذي ضــم 36 اســتاذاً وموظفــا 
ــن ســينا فــي مختلــف تشــكيالت  مــن وحــدات اب
اجلامعــة ســيكون النــواة احلقيقــة التــي ســنعمل 
ــق علمــي  ــن فري ــب وتكوي ــى تدري مــن خاللهــم عل
ــم  ــى نقــل خبرتهــم فــي مجــال التعلي يعمــل عل
اإللكترونــي الــى جميــع اســاتذة وتدرســيي اجلامعة 

ــي  ــم اإللكترون ــة التعلي خصوصــاً بعــد جنــاح جترب
اجلامعــات  ام  وفــي  عــام  بشــكل  العــراق  فــي 
إقامــة  ضــرورة  علــى  مؤكــداً   ، خــاص  بشــكل 
ــة  ــر عملي ــن وتطوي ــل حتس ــن اج ــل م ــة عم وورش
التعليــم اإللكترونــي واالرتقــاء باحملتــوى التعليمــي 
ووضــع برنامــج عمــل متكامــل للعــام القــادم الــذي 
. والتقليــدي  التعليــم اإللكترونــي  بــن  يجمــع 

مــن جانــب اخــر اكــد مديــر مركــز ابــن ســينا 
األســتاذ املســاعد الدكتــور محمــد صــادق اهميــة 
عمــل املركــز فــي الوقــت احلاضــر وان املركــز يعمــل 
ــي  ــي ف ــم االلكترون ــع التعلي ــر واق ــل تطوي ــن اج م
اجلامعــة واالســتعداد املبكــر الســتقبال العــام 
علــى  تفــرض  ووضــع خطــة  القــادم  الدراســي 
اســتخدام  فــي  التوســع  التعليميــة  الكــوادر 
واالســتفادة  العالــي  التعليــم  وبرامــج  انظمــة 
ــي  ــز ودورات الت ــا املرك ــي ينظمه ــدورات الت ــن ال م
يقدمهــا الفريــق الــوزاري للتعليــم االلكترونــي.
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تفقــد رئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ 
الدكتــور منيــر حميــد الســعدي  مجريات 
ــى  ــن ال ــي للمتقدم ــان التنافس االمتح
الدراســات العليــا فــي كليتــي الهندســة 

ــي . ــة خوارزم والهندس
فــي  جتوالــه  لــدى  الســعدي  وأشــاد  
ــة  ــة فــي كلي عــدد مــن األقســام العلمي
باجــراءات  الرائــع  بالتــزام  الهندســة  
الســالمة الصحيــة والتباعــد االجتماعي 

رئيس جامعة بغداد  يتفقد 
مجريات االمتحان التنافسي ويؤكد 
االلتزام بإجراءات الصحية والتباعد 

االجتماعي

التــي اتبعتهــا الكليــة وأثنــى علــى 
األســتاذ  الكليــة  عميــد  جهــود 
والســادة  جبــار  صبــا  الدكتــورة 
ــه  ــا يقدمون ــتاذة مل ــن واألس املعاون
توفيــر  ســبيل  فــي  جهــود  مــن 
املناســبة ألداء االمتحــان  األجــواء 
التنافســي لطلبتنــا االعــزاء .وكمــا 
ســير  اجلامعــة  رئيــس  تفقــد 
االمتحــان التنافســي فــي كليــة 
ــود  ــن جه ــي وثم ــة اخلوارزم الهندس
ــتقبال  ــي اس ــا ف ــادة  وطاقمه العم
إجــراءات  وتطبيــق  املتقدمــن 
ــة  ــا الطلب ــالمة داعي ــة والس الصح
الــى بــذل اجلهــود مــن أجــل حتقيــق 
االمتحــان  فــي  املتميــزة  النتائــج 
ــا لهــم القبــول  التنافســي ...متمني
ــي  ــاركة ف ــم واملش ــق أحالمه وحتقي

بنــاء البلــد وتطويــره .
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تفقد وكيــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ــاعد  ــد ومس ــد اجملي ــد عب ــان حمي ــور غس ــتاذ الدكت األس

عبــد  الدكتــور  العلميــة   للشــؤون  اجلامعــة  رئيــس 

ــب  ــة  ط ــي لكلي ــان التنافس ــامرائي االمتح ــرمي الس الك

ــتقبالهم عميد  ــي اس ــداد ، وكان ف ــنان بجامعة بغ األس

ــرزاق  ــد ال ــد عب ــور رغ ــاعد الدكت ــتاذ املس ــة األس الكلي

الهاشــمي .

ــي  ــث العلم ــي البح ــم العال ــل وزارة التعلي ــع وكي وأطل

ومســاعد رئيــس جامعــة بغــداد  للشــؤون العلميــة 

علــى موقــف العمليــة االمتحانيــة وحســن ســيرها فــي 

ــير  ــب  وس ــرة للطال ــبة املتوف ــروف املناس ــة  والظ الكلي

اســتمعوا  ملالحظــات  ، كمــا  االمتحانيــة   العمليــة 

الطلبــة واهــم احتياجاتهــم ، مؤكديــن علــى اهميــة بــذل 

الطلبــة للجهــود والطاقــات العلميــة وتعميــق معارفهم 

فــي مجــال طــب األســنان لتجــاوز هــذا الــدور االمتحانــي 

ــن . ــة املمتحن ــع الطلب ــوق وجلمي ــكل تف ب

وكيل وزارة التعليم العالي البحث العلمي ومساعد رئيس جامعة بغداد  
للشؤون العلمية يتفقدان سير االمتحان التنافسي في كلية طب األسنان

هــذآ وقــد ثمــن وكيــل وزارة التعليــم العالــي 

اجلامعــة  رئيــس  ومســاعد  العلمــي  والبحــث 

وعمادتهــا  الكليــة  دور  العلميــة   للشــؤون 

عمليــة  جنــاح  فــي  ومنتســبيها  وتدريســيها 

املســتلزمات  توفيــر  و  التنافســي ،  األمتحــان 

الالزمــة وتفاعلهــم مــع الطلبــة وخلــق اجلــو 

التــي  كافــة  املســتلزمات  وتوفيــر  االيجابــي 

تســاعد الطالــب علــى اداء االمتحــان علــى أكمــل 

( طالــب   942 ( . وشــارك فــي االمتحــان  وجــه 

وطالبــة وخملتلــف اختصاصــات طــب األســنان  

وجــرى االمتحــان بانســيابية عاليــة دون مشــاكل 

تذكــر. 
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زار رئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتــور منيــر 
الســعدي مركــز ابــن ســينا للتعليــم االلكترونــي كأول 
تشــكيل مــن تشــكيالت اجلامعــة يقــوم بزيارتــه بعــد 

ــداد. ــة بغ ــة جامع ــام رئاس ــنمه مه تس
وثمــن الســعدي أهميــة الــدور االساســي الــذي يقــوم 
ــاء   ــة اثن ــة التعليمي ــتمرار العملي ــي اس ــز ف ــه املرك ب
جائحــة كورونــا والــدور االبــارز للمركــز بعــد حصولــه 
ــتخدام  ــى اس ــن عل ــداد املتدرب ــز االول الع ــى املرك عل

املنصــات التعليميــة االلكترونيــة مقارنــة باجلامعــات 
االســتاذ  املركــز  مديــر  بجهــود  مشــيدا   ، االخــرى 
املســاعد الدكتــور محمــد صــادق ســلمان وجهــود 
تدريســيي ومنتســبي املركــز ودعمــه الــال محــدود 
للمركــز كونــه اجلهــه املعنيــه بعمليــة التعليــم 
ــترك  ــل املش ــرورة العم ــى ض ــزا عل ــي ، ومرك االلكترون
لتقــدمي كل ماهــو مفيــد ومتطــور فــي مجــال التعليــم 

االلكترونــي. 

رئيس جامعة بغداد يزور مركز ابن سينا

رئيس جامعة بغداد يستقبل نقيب االكادييمين العراقين

بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
حميــد  منيــر  الدكتــور  االســتاذ 
االكادييمــن  نقيــب  الســعدي 
العراقــن الدكتــور مهنــد الهاللــي 

. لــه  املرافــق  والوفــد 
االســتعدادات  حــول  التباحــث  ومت 
اجلديــد  الدراســي  للعــام  احلاليــة 
االرتقــاء  اهميــة  علــى  والتأكيــد 
جميــع  علــى  العلمــي  باملســتوى 

. الصعــد 
وعبــر الهاللــي عــن دعــم النقابــة 
للجامعــه االم الــى جانــب التعــاون 
الكامــل والفعلــي مــن اجــل االرتقــاء 
عــن  فضــال  اجلامعــي،  باالســتاذ 
مســتوى اجملــاالت البحثيــة واالنفتــاح 

علــى اجملتمــع.
مــن جانبــه ، اكــد رئيــس اجلامعــه 
ــد  ــوم القائ ــر مفه ــة نش ــى اهمي عل

املتميــز فــي اجلامعــة وضــرورة تأهيــل 
ــه. ــة كاف ــادات التعليمي القي

ــى  ــعدي اثن ــور الس ــر ان الدكت ويذك
علــى دور نقابــة االكادميــن العراقين 
التعليميــة  املســيرة  خدمــة  فــي 

بعــد ان اصبحــت جامعــة بغــداد 
مفتوحــة امــام الثقافــه واجملتمــع 
وبجميــع مجــاالت التعــاون العلمــي 
ــاطات  ــب النش ــى جان ــي ال واالكادمي
والفعاليــات التعليميــة واالنســانية
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عقد رئيس جامعة بغداد االستاذ الدكتور منير حميد 
السعدي اجتماعه االول مع جلنة تطوير احلرم اجلامعي 

لوضع اخلطوط االولى ملهام اللجنة وتنفيذ خططها على 
املستوى العمراني جلميع تشكيالت اجلامعة.

وأكد السعدي في اجتماعه ان اللجنة ستتبنى تطوير 
وادامة جميع البنى التحتية للجامعة وفي مختلف 

مجمعاته، عبر اعادة تأهيل الطرق واحلدائق والباحات 
واجملسرات، واعادة تأهيل محطات املياه والكهرباء في 

اجلامعة االم، فضال عن تنظيف وتطوير جداول املياه 
والبحيرات االصطناعية.

وبحث رئيس اجلامعة مع اللجنة التطويرية آليات وضع 
لوحات تعريفية في اجلامعة وبناء املسقفات في مواقف 

السيارات، واستثمار الطاقة الشمسية واعتمادها 
كبديل للطاقة الكهربائية في انارة اجلامعة بتفصيالتها 

كافة، مؤكدا اهمية إنشاء مسقفات للطلبة وتزويدها 
بالطاقة وقوابس شحن الهواتف اجلوالة، فضال عن بناء 

مواقف انتظار احلافالت.
وطالب رئيس اجلامعة احلفاظ على الباحات اخلضراء 

وادامتها معتبرا ان كل شجرة في اجلامعة هي مال 
عام ويجب احلفاظ عليه، واشار الى  ان املسؤول يجب 

أن ينطلق من عنوانن األول هو  الرقيب على الواجب 
والثاني هو املسؤول عن الواجب ، واجلميع هم رقباء 

على واجباتهم ومسؤولن عنها، مؤكدا على االهتمام 

بإيقونات اجلامعة كقوس اجلامعة وبرجها وحدائقها التي 
عانت من اهمال نتيجة جائحة كورونا و حظر التجوال.. 

وقال السعدي في حديثه مع اللجنة »يجب ان نرتقي 
باجلامعة كي ترتقي بنا اجلامعة وان نكون اسرة تعليمية 

نتميز بها عن جميع املؤسسات االكادميية«، وطلب من 
اللجنة السعي إلى حوكمة جميع مفاصل اجلامعة 
الكترونيا، وان تكون كلية الهندسة الكلية الذكية 

اآلمنة وامنوذجا يقتدى مبنجزاتها العملية.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها آليات نشر الوعي 
الصحي بن الطلبة وعزل النفايات املمكن تدويرها 

الستمرار بقاء اجلامعة ضمن التصنيفات العاملية عبر 
التوعية البيئية وكيفية التحكم بها.

واجلدير بالذكر ان رئيس جامعة بغداد اكد على دور االعالم 
في نقل الصورة احلقيقية عن اجلامعة للعالم اجمع، 

واالشادة بدور االستاذ اجلامعي في ظل الظروف العصيبة 
التي متر بها البالد، والتأكيد على ان يأخذ االعالم  دوره في 

ابراز االيجابيات واملنجزات العلمية والتعليمية.
ويشار إلى ان جلنة تطوير احلرم اجلامعي مكونة من 

12 عضوا، ومن مختلف تشكيالت واقسام اجلامعة، 
وباشرت  أعمالها من خالل القيام بأعمال الصيانة وإعادة 
تأهيل احلدائق والنافورات ومدخل اجلامعة ومحطات املاء 

واجلداول النهرية في مجمع اجلادرية  ،وكل من موقعه 
وبإشراف مباشر من رئيس جامعة بغداد.

رئاسة جامعة بغداد تشكل لجنة لتطوير بناها 
التحتية
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بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
حميــد  منيــر  الدكتــور  االســتاذ 
ــي  ــز العراق ــن املرك ــداً م ــعدي وف الس
للثقافــة واحلضــارة واحيــاء التــراث 

العربــي.  والتاريــخ 
مــع  اجلامعــة  رئيــس  وبحــث 
باملســتوى  االرتقــاء  اهميــة  الوفــد 
العلمــي علــى الصعيــد احلضــاري 
والثقافــي مــن اجــل تأهيــل القيــادات 
التعليميــة كافــة، حيــث كــرم الوفــد 
رئيــس جامعــة بغــداد بوشــاح العلــم 
العراقــي، فضــالً عــن منحــه شــهادة 
تقديريــة ودرع الوفــاء وقــالدة االبــداع. 
ومــن جانبــه قــدم الدكتــور الســعدي 
شــكره وتقديــره الــى املركــز العراقــي 
للثقافــة واحلضــارة واحيــاء التــراث 
العلــم  لدعــم  العربــي  والتاريــخ 

والعلمــاء.

رئيس جامعة بغداد يستقبل وفدًا من المركز العراقي للثقافة والحضارة

االســتاذ  بغــداد  جامعــة  رئيــس  تفقــد 
الدكتــور منيــر حميــد الســعدي مجريــات 
اعمــال الصيانــة التــي قــام بها قســم شــؤون 
فــي مختلــف ســاحات وحدائــق  الديــوان 

اجلامعــة.
ــل  ــل ملداخ ــال التأهي ــعدي اعم ــد الس اذ تفق
وتنظيــف  النافــورات  وصيانــة  اجلامعــة 

جــداول امليــاه احمليطــة باجلامعــة، متابعــا 
حمــالت التنظيــف املســتمرة حلدائــق وباحات 
اجلامعــة، فضــال عــن تأهيــل احلدائــق وتقليــم 

ــا. ــتنة وغيره ــال البس ــجار واعم االش
واكــد رئيــس اجلامعــة فــي جولتــه علــى 
اهميــة تأهيــل اجلامعــة وترتيبهــا مــع نهايــة 
ــي 2020-2019. التقــومي اجلامعــي للعــام احلال

رئيس جامعة يتفقد اعمال الصيانة والتنظيف في باحات الجامعة
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ــر  ــور مني ــتاذ الدكت ــة االس ــس اجلامع ــارك رئي    ش
حميــد الســعدي فــي احلفــل التابينــي الــذي نظمــه 
ــوم،  ــة العل ــي كلي ــة ف ــات االحيائي ــم التقني قس
ــورة اليــس كريكــور  ــة االســتاذ الدكت ــل املربي لرحي

ــابقات .  ــم الس ــات القس ــدى رئيس اح
وتضمــن احلفــل التابينــي، الــذي شــارك فــي حضوره 
ــادوريان االمــن العــام  ــران افــاك اس كل مــن املط
جمللــس رؤســاء الطوائــف املســيحية ورئيــس طائفة 
ــس  ــاعد رئي ــراق ومس ــي الع ــس ف ــن االرثذوك االرم
الدكتــور  االســتاذ  العلميــة  للشــؤون  اجلامعــة 
عبــد الكــرمي الســامرائي وعميــد كليــة العلــوم 
ورئيــس  القــزاز  الكــرمي  عبــد  الدكتــور  االســتاذ 
قســم التقنيــات االحيائيــة االســتاذ الدكتــور ناظم 
حســن حيــدر وزمــالء الفقيــدة وزميالتهــا وطلبتهــا، 
الصــالة املســيحية وقــراءة ســورة الفاحتة علــى روح 
الفقيــدة وكلمــات املطــران وعميــد الكليــة ورئاســة 
ــا  ــوا فيه ــن اعرب ــا الذي ــا وطلبته ــم وزمالئه القس
ــدان  ــق لفق ــم العمي ــم وحزنه ــص عزائه ــن خال ع

ــة ال  ــا بصم ــت له ــة، كان ــية فاضل ــة وتدريس مربي
تنســى بــن طلبتهــا وزمالئهــا وخريجيهــا، مبينــن 
انهــا تولــت رئاســة  قســم التقنيــات االحيائيــة مــا 
ــة عشــر عامــا كانــت فــي اثنائهــا إمــا  يقــارب ثالث
واســتاذة ومربيــة لطلبتهــا وأختــا وصديقــة وســندا 
لزمالئهــا، ومثاال للخلــق الرفيع وااليثار، ســائلن اهلل 
ان يرحمهــا برحمتــه الواســعة ويســكنها فســيح 
جناتــه، كمــا تضمــن احلفــل عــرض فيلــم وثائقــي 
ــة  ــية واالكادميي ــة والتدريس ــل العلمي ــور املراح يص

ــة. ــية الراحل للتدريس
اليــس  الدكتــورة  االســتاذة  الفقيــدة  ان  يذكــر 
ــن  ــد م ــى العدي ــراف عل ــهمت باالش ــور اس كريك
رســائل املاجســتير واطاريــح الدكتوراه ومشــاركتها 
ــل  ــة داخ ــورش املتخصص ــدوات وال ــرات والن باملؤمت
ــات  ــج املئ ــى تخري ــت عل ــا وعمل ــة وخارجه الكلي
ــت  ــد وحصل ــى التقاع ــت عل ــة، واحيل ــن الطلب م
بعدهــا علــى لقــب اســتاذة متمرســة فــي الكليــة .

رئيس جامعة بغداد يشارك في حفل تأبيني اقامته كلية العلوم عن رحيل احدى 
رئيسات قسم التقنيات االحيائية السابقات
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افتتــح رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور منيــر 
حميــد الســعدي قاعــة للمؤمتــرات والنــدوات العلمية 
فــي مركــز التخطيــط احلضــري واالقليمــي للدراســات 
ــة شــركة االتصــاالت  ــا بجامعــة بغــداد ، برعاي العلي
اسياســيل ، وبحضــور عميــد املركــز االســتاذ الدكتــور 

كــرمي حســن علــوان .
واكــد رئيــس اجلامعــة علــى أهميــة افتتــاح مثــل هــذه 
القاعــات خلدمــة املســيرة العلميــة والقــاء البحــوث 
لتحقيــق الرصانــة العلميــة والتنافــس بــن اجلامعات 
لتحقيــق افضــل مــا ميكــن للولــوج فــي التصنيفــات 
العامليــة عــن طريــق العطــاء االكادميــي وبــذل كل 

ــات التــي تخــدم اجلامعــة . اجلهــود واالمكان
ــة  ــن اجلامع ــراكة ب ــة الش ــعدي بأهمي ــاد الس واش

وشــركة االتصــاالت اسياســيل وذلــك لتبــادل املنفعــة 
 ، املاديــة  باالمكانــات  الشــركة  دعــم  عــن طريــق 
باملقابــل تقــدم اجلامعــة نتــاج البحــث العلمــي 

واملشــورة العلميــة .
كمــا أوضــح عميــد املركــز فــي كلمة لــه عــن دور املركز 
فــي دعــم الرصانــة العلميــة عن طريــق اقامــة مؤمترات 
ــي  ــث العلم ــث والبح ــم الباح ــة تدع ــدوات علمي ون
ونشــره فــي املواقــع العامليــة الرصينــة ، كمــا بــن دور 
ــة  ــل القاع ــي تأهي ــيل ف ــاالت اسياس ــركة االتص ش
وجتهيزهــا باملعــدات االلكترونيــة واالثــاث اثنــاء احلظــر 
ــة  ــا واالزمــة الصحي الصحــي بســبب جائحــة كورون

التــي ميــر بهــا البــالد .

رئيس جامعة بغداد يفتتح قاعة للمؤتمرات والندوات في 
مركز التخطيط الحضري
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زار وكيــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
غســان  الدكتــور  االســتاذ  العلمــي 
الطــب  كليــة  اجمليــد  عبــد  حميــد 
لتفقــده  وذلــك  بغــداد  جامعــة  فــي 
التنافســي  االمتحــان  عمليــة  ســير 
العليــا. الدراســات  فــي  للقبــول 

الكليــة  عميــد  اســتقباله  فــي  وكان 
االســتاذ الدكتــور علــي كامــل الشــاجلي 

للشــؤون  العميــد  معاونــي  والســادة 
واالدارة. الطلبــة  وشــؤون  العلميــة 

 واشــاد عبد اجمليد بالــدور ونوعية اخلدمات 
املقدمــة للطلبــة املمتحنــن وباالجراءات 
التــي قامــت بهــا الكليــة مــن اجــل 
اجنــاح ســير اجــراء العمليــة االمتحانيــة.

متمنيــا الدارة الكليــة والطلبــة النجــاح 
الغالــي. لعراقنــا  خدمــة  والتقــدم 

وكيل وزير التعليم العالي للشؤون العلمية يتفقد سير عملية 
االمتحان التنافسي في كلية الطب
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زار رئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتــور  منيــر 
حميــد الســعدي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة 
ــا  ــتقبله فيه ــة اس ــارة تفقدي ــي زي ــم  ف ــن الهيث / اب
عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور  فــراس عبــد احلميــد 
عبــد اللطيــف  ومعاونــاه للشــؤون العلميــة وللشــؤون 

ــة. ــاء العلمي ــن رؤس ــدد م ــة وع االداري
ــي  ــات الت ــم العقب ــى أه ــة عل ــس اجلامع ــع رئي  واطل
ــروف  ــل ظ ــة  ظ ــا للكلي ــي ادارته ــادة ف ــه العم تواج
الطلبــة  مــع  التواصــل  وآليــات  كورونــا  جائحــة 
ــن  ــال ع ــالمة فض ــة و الس ــراءات الصح ــق اج وتطبي

ــي  ــج ف ــم املدم ــق التعلي ــة لتطبي ــتعدادات الكلي اس
العــام الدراســي القــادم .

جتــول  رئيــس اجلامعــة  فــي أنحــاء الكليــة وأقســامها 
ــات  ــات لبناي ــة و اخلدم ــات االدام ــى عملي ــع عل واطل

ــة. ــق الكلي وحدائ
كمــا زار اخملتبــرات البحثيــة فــي بنايــة اخملتبــر املركــزي 
واطلــع علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا هــذه اخملتبــرات 
ــى  ــتمع ال ــا اذ اس ــات العلي ــة الدراس ــن وطلب للباحث
ــة  ــا العلمي ــات عمله ــرات والي ــن اخملتب ــرح واف ع ش

ــة. واالداري

رئيس جامعة بغداد يزور كلية التربية ابن الهيثم 



21

University Of Baghdad جامعة بغداد

بغــداد  جامعــة  رئيــس  مســاعد  تفقــد 
ــد  ــور عب ــتاذ الكت ــة االس ــؤون العلمي للش
ــم  ــر قس ــه مدي ــامرائي يرافق ــرمي الس الك
ــور  ــة الدكت ــي اجلامع ــا ف ــات العلي الدراس
ــان  ــير االمتح ــن س ــم حس ــن قاس حس
للعــام  العليــا  للدراســات  التنافســي 
ــة  ــة التربي ــي كلي ــي 2020- 2021 ف الدراس

للبنــات 
الكليــة  عميــد  اســتقبالهم  فــي  وكان 
ــح العــكام  ــور اســحق صال األســتاذ الدكت
واالداريــة  العلميــة  للشــؤون  ومعاونيــه 

ومديــر اعــالم الكليــة.
علــى  جولتــه  خــالل  املســاعد  واطلــع 
االمتحانيــة  للقاعــات  اجليــد  التنظيــم 
ومــدى تطبيــق شــروط الســالمة والصحــة 
الطالبــات  اراء  الــى  واســتمع  العامــة. 
حــول طبيعــة االســئلة ومــدى شــموليتها 
ــي  ــاج الدراس ــا للمنه ــا ومطابقته وتنوعه
الكليــة  جهــود  علــى  واثنــى  املقــرر 
ــة  ــاح العملي ــة الجن ــواء املالئم ــر االج بتوفي
االمتحانيــة مبــا فيهــا وســائل الوقايــة مــن 

ــا. ــاء كورون وب

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية يتفقد سير 
االمتحان التنافسي للدراسات العليا في كلية التربية للبنات
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ــم  ــي التعلي ــاة ووحدت ــوم احلي ــم عل ــم قس  نظ
االلكترونــي  للتعليــم  وابــن ســينا  املســتمر 
ــاون  ــداد بالتع ــة بغ ــوم بجامع ــة العل ــي كلي ف
ــة للناطقــن  ــة العاملي ــد العلمي مــع منصــة اري
العلميــة  النــدوة  مباليزيــا،  العربيــة  باللغــة 
التعليــم  املوســومة “اصالحــات  االفتراضيــة 
العالــي والتحديــات التــي تواجههــا” مبشــاركة 
الكليــة  داخــل  مــن  وتدريســين  باحثــن 

. وخارجهــا 
ــي  ــي ف ــا التدريس ــي قدمه ــدوة الت ــت الن وهدف
بغــداد  بجامعــة  اخلوارزمــي  هندســة  كليــة 
االســتاذ الدكتــور محمــد عبــد عطيــة الســراج، 
الــى ضــرورة وضــع خطــط االصــالح ضمــن 
برامــج الــوزارة  والبرامــج احلكوميــة واملفصليــة 
العــام  للتعليــم  الوطنيــة  واالســتراتيجية 
والعالــي والتحديــات واحللــول واملعاجلــات وبرامج 
االبتعــاث و البعثــات البحثيــة للطلبة الدارســن 
ــن  ــين والباحث ــب التدريس ــل وتدري ــي الداخ ف
و التفــرغ العلمــي وبرامــج البنــى التحتيــة و 
ــادات  ــار القي ــج اختي ــة وبرام ــات كاف للتخصص

ــة . ــج التعليمي ــر املناه ــة وتطوي اجلامعي
ــن  ــي ع ــم وثائق ــرض فيل ــة ع ــت الورش وتضمن

ــدة  ــاور ع ــا مح ــن بعده ــى وم ــوم ال ــة العل كلي
ــي  ــة ف ــات العراقي ــول اجلامع ــار دخ ــا، اعتب منه
ــودة  ــرت جل ــا ومؤش ــة هدف ــات العاملي التصنيف
التعليــم العالــي فــي العــراق ودخــول اجلامعــات 
فــي احــد التصنيفــات املهمــة العامليــة، واعتماد 
مــع  العراقيــة  للجامعــات  حقيقيــة  توأمــة 
اجلامعــات العامليــة املهمــة عــن طريــق الدراســة 
ــار  ــائل االختب ــادل وس ــتركن وتب ــب املش والتدري
ومخرجــات البحــث العلمــي املشــترك وغيــر 
ــض  ــط  خف ــة، وخط ــور اجلوهري ــن االم ــك م ذل
ــاث  ــة واالبح ــواء االكادميي ــاعة االج ــل واش التره
ــة  ــتويات العلمي ــع املس ــة ورف ــاة اجلامعي واحلي
ــة  ــات االهلي ــيس اجلامع ــى تأس ــجيع عل والتش
التعليــم  وتشــجيع  عامليــة  وجــودة  مبعاييــر 
ــن  ــم ع ــال التعلي ــات وادخ ــي اجلامع ــوازي ف امل
توســيع  فــي  االســتثمار  وتشــجيع  بعــد، 
الكليــات احلكوميــة ورفــع مســتوياتها العلميــة 
واالكادمييــة مــن قبــل القطــاع اخلــاص العراقــي 
ــد  ــث تع ــة بحي ــات االجنبي ــي او اجلامع واالجنب
الكليــة او اجلامعــة احلكوميــة نظيــرا مســاعدا 
ــات  ــر النفق ــي وتوفي ــع التعليم ــن الوض لتحس

ــة.  ــة الدول ــارج موازن ــن خ م

كلية العلوم بجامعة بغداد بالتعاون مع منصة أريد يناقشان 
اصالحات التعليم العالي والتحديات التي تواجهها
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الفنــون  قســم   فــي  النحــت  فــرع  نظــم 
التشــكيلية بجامعــة بغــداد معرضــا الكترونيــا 
للدراســة  الثالثــة  املرحلــة  لطلبــة  خاصــا 
الصباحيــة واملســائية فيــه علــى حــدا الســواء مت 
عــرض اعمالهــم فيهــا ، يحمــل عنــوان )جماليــات 
الثرمســتون( التــي هــي خامــة تتميز بخفــة وزنها 
وصالبــة كتلتهــا بدرجــة معينــة وبقياســات لــم 
ــان الطلبــة  تقــل عــن 30ســم – 60ســم. علمــا ب
للمــرة االولــى يتعاملــون معهــا ومــع تقنيــة 
احلــذف املباشــر التــي تتطلــب الدقــة والصبــر فــي 
التعليــم والنحــت علــى حــدا ســواء، ضمــن مــادة 
التطبيقــات احلــرة التــي تعــد مــن اهــم واصعــب 

املراحــل التــي ميــر بهــا الطلبــة. حيــث يعتبــر هــذا 
ــة  ــث تقني ــن حي ــت م ــرع النح ــب ف ــدرس عص ال
التعامــل مــع خامــات متنوعــة ومنها الثرمســتون 
القابلــة للحــذف فقــط دون اخطــأ بقــدر االمــكان، 
وكيفيــة الســيطرة علــى الكتلــة مــن 360 درجــة، 
ــلة  ــد سلس ــة. فبع ــة املطلوب ــا بالهيئ واخرجه
ــززت  ــذف ُع ــة احل ــت بطريق ــل للنح ــات عم ورش
ــس  ــر هاج ــب وكُس ــدى الطال ــدرة  ل ــة والق الثق
ــل  ــة التعام ــة وطريق ــة واخلام ــن التقني ــوف م اخل
فيهــا  تســتحيل  التــي  االكادمييــة  بالكيفيــة 
قطعــة حجريــة الــى منحوتــة فنيــة تســتقطب 

ــار. االنظ

كلية الفنون الجميلة تنظم معرضًا لجماليات 
الثرمستون
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          نظــم قســم الفلــك والفضــاء ووحــدة ابــن 
ســينا للتعليــم االلكترونــي بالتعــاون مــع دائرة 
الرعايــة العلميــة فــي وزارة الشــباب والرياضــة 
ورشــة افتراضيــة بعنــوان »انــواع التلســكوبات 
باحثــن  مبشــاركة  والفضائيــة«  االرضيــة 

ــة وخارجهــا . ومتخصصــن مــن داخــل الكلي
الدكتــور  قدمهــا  التــي  الورشــة  وهدفــت 
ــة  ــف بآلي ــى التعري ــد ال ــل احم ــد اهلل كام عب
ــول  ــن دخ ــام م ــكل ع ــكوبات بش ــل التلس عم
الضــوء إلــى التلســكوب وجتميعــه فــي البــؤرة 
وتكويــن الصــورة وجــودة عمــل األنــواع اخملتلفــة 
للتلســكوبات والفروقــات األساســية بينهــا 
ــاعد  ــا سيس ــل، مم ــكوب األفض ــو التلس وماه
احلضــور مــن غيــر الفلكيــن علــى إختيــار 
التلســكوب األفضــل للرصــد ومعرفــة آليــة 
التجميــع والتكبيــر للصــورة واختيــار نــوع 
ــي  ــم ف ــكل جس ــك ل ــل كذل ــة األفض العيني

الفضــاء. 
عبــر  نقلــت  التــي  الورشــة  وتضمنــت 
منصــة الكــوكل ميــت التطــرق إلــى أنــواع 
العلمــي  للبحــث  اخملصصــة  التلســكوبات 
واحلاجــة الضروريــة لهــا فــي تطوير علــم الفلك 
الســيما فــي البلــدان اخملتلفــة وكذلــك أهميــة 
اجلوهــري  والفــرق  الفضائيــة  التلســكوبات 
وبيــان  األرضيــة  التلســكوبات  وبــن  بينهــا 
التــردد  الفضائية.بحســب نطاقــات  أالنــواع 
الرئيســية ونطاقــات تــردد متعــددة مدرجــة فــي 
ــرد  ــن س ــال ع ــبة، فض ــام املناس ــع األقس جمي
التلســكوبات الفضائيــة التــي جتمــع اجلزيئــات، 
مثــل األشــعة الكونيــة أو اإللكترونــات، فضــال 
عــن األدوات التــي تهــدف إلــى اكتشــاف موجات 
اجلاذبيــة والبعثــات التــي لهــا أهــداف محــددة 
داخــل النظــام الشمســي )مثــل الشــمس 

وكواكبهــا(.

انواع التلسكوبات االرضية والفضائية بورشة 
افتراضية اقامتها كلية العلوم
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شــهدت كليــة القانــون في جامعــة بغداد 
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة ) االندمــاج 
املصرفــي فــي القانــون العراقــي – دراســة 
مقارنــة ( للطالــب ســامح صبري جاســم 

محمــد، مــن فــرع القانــون اخلــاص.
وهدفــت االطروحــة الــى بيــان ماهيــة 
ــن  ــي، ومواط ــاج املصرف ــود باالندم املقص
ــون  ــوص قان ــي نص ــف ف ــص والضع النق
املصــارف فــي العــراق التــي تتعــرض لهــذا 
املوضــوع، واحللــول واملعاجلــات للمشــاكل 

ــه. ــة ب املتعلق
ومت تقســيم االطروحــة الــى ثالثــة فصــول,  
االندمــاج  االول ماهيــة  الفصــل  تنــاول 
ــي لبحــث  املصرفــي، فيمــا خصــص الثان
وتطــرق  املصرفــي،  االندمــاج  اجــراءات 

الفصــل الثالــث لبحــث اثــار االندمــاج 
املصرفــي .

ــات  ــى توصي ــة ال ــت االطروح ــد توصل وق
العراقــي  املشــرع  دعــوة  منهــا،  عــدة 
ــة  ــكام املتعلق ــع االح ــم جمي ــى تنظي ال
باالندمــاج املصرفــي فــي قانــون مســتقل، 
املنظمــة  بالقواعــد  االكتفــاء  وعــدم 
ــون  ــي قان ــواردة ف ــي ال ــاج املصرف لالندم
(لســنة   94( رقــم  العراقــي  املصــارف 
ــون  ــذ قان ــهيل تنفي ــات تس 2004 وتعليم
املصــارف العراقــي رقــم )4(لســنة2011 
املصــارف  واحتــاد  اندمــاج  وضوابــط 
ــا  ــاءت به ــا ج ــنة 2019، ومب ــة س العراقي
اندمــاج  اطــار  فــي  العامــة  القواعــد 
الشــركات الســيما املســاهمة منهــا  .

كلية القانون تناقش االندماج المصرفي في القانون 
العراقي
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االدارة  كليــة  اصــدرت 
 121 العــدد  واالقتصــاد 
العلميــة  مجلتهــا  مــن 
االداريــة  العلــوم  مجلــة 
واالقتصاديــة التــي تعنــى 
باحلــوث العلميــة فــي مجال 
االدارة واالقتصــاد واحملاســبة 
ــدد  ــوى الع ــاء  واحت واالحص
ــر مــن البحــوث  ــى الكثي عل
كبــار  الســاتذة  الرصينــة 
عليــا  دراســات  وطلبــة 
ــب  ــاء املكات ــاهم باغن لتس
العلــم  وطلبــة  العراقيــة 

البحــوث. بتلــك 

كلية االدارة واالقتصاد تصدر عدد جديد من 
مجلتها العلمية

نوقشــت فــي قســم علــوم احليــاة 
جامعــة  فــي  العلــوم  بكليــة 
الدكتــوراه  اطروحــة  بغــداد 
التهــاب  »عالقــة  املوســومة 
وجــن   B الفايروســي  الكبــد 
االنترلوكــن 3٥ متعــدد األشــكال 
ــرب«  ــن الع ــى العراقي ــي املرض ف
محســن  طالــب  رنــا  للطالبــة 

حمــد .
 وهدفــت الدراســة الــى حتديــد 
 HBV الوراثــي  النمــط  تــرددات 
الكبــد  التهــاب  مرضــى  فــي 
بغــداد  فــي  املزمــن  الفيروســي 
األمنــاط  تأثيــر  دراســة  عبــر 
معلمــات  علــى   HBV الوراثيــة 
وظائــف الكبــد و حتديــد مســتوى 
بــن ابيضــاض IL-35 فــي امصــال 
املرضــى، عــالوة علــى ذلــك دراســة 

دراسة التهاب الكبد الفيروسي المتعدد االشكال لدى المرضى 
العراقيين والعرب باطروحة دكتوراه في كلية العلوم

ــع  ــي تق ــردة )SNPs( والت ــدات املف ــة للنوكليوتي ــاط الوراثي ــدد االمن تع
 IL12A ــي ــاض IL-35 وه ــن ابيض ــات ب ــدات جين ــت وح ــل حت ــى داخ ال
rs582054( و rs583911 في intron 2( و EBI3 )rs428253 و rs7254021 في

intron 1 (، حيــث مت الكشــف عنهــا لفهــم دورهــا فــي تطــور املــرض، 
وكذلــك دراســة تأثيــر هــذه SNPs علــى مســتوى IL-35 فــي االمصــال.

واســتنتجت الدراســة ان انتشــار الفايــروس بــن الذكــور اعلــى نســبة 

ــاث  ــي االن ــاره ف ــن انتش م
العوامــل  تأثــرت  مــع 
ــد  ــف الكب ــة لوظائ األربع
بالعــدوى للفيــروس، إذ مت 
التعــرف علــى ســتة طــرز 
وراثيــة مــن التهــاب الكبد 
الفايروســي وكان الطــراز 
تكــرارا  االعلــى  واف  بــي 
مســتوى  وانخفــاض 
مــع  االنترلوكــن3٥ 
ــي،  التهاب الكبدالفايروس
جينــن  وبواســطة 
عــدت  االنترلوكــن  فــي 
تناولــت  عــدة   دراســات 
دوره بتحقيــق االســتجابة 
انتــاج  فــي  املناعيــة 
اللقــاح وكذلــك تطويــر 

. املضــادة  االجســام 
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الرياضيــات  قســم  فــي  نوقشــت 
بكليــة العلــوم جامعــة بغــداد رســالة 
الدكتــوراه املوســومة »احلــل التحليلــي 
التقريبــي جلريــان متعجــي لبعــض أنــواع 
ــع الالنيوتينيــة ” للطالبــة رابحــة  املوائ
ســليم كــرمي واشــراف االســتاذ الدكتــور 

ــادي.  ــد اله ــود عب ــد مول احم
وهــدف البحــث الــى دراســة تأثيــرات 
اجملــال املغناطيســي وانتقــال احلــرارة 
املوائــع  أنــواع  بعــض  جريــان  علــى 
الالنيوتينيــة  فــي الطبقــة احلدوديــة 
ــرات  ــود مؤث ــة بوج ــوات التمعجي والقن
ــل  ــهمير، نق ــي فروش ــل دارس ــرى مث أخ
ــة  ــامي والطبق ــط املس ــة، الوس الكتل
معــادالت  صياغــة  عبــر  احمليطيــة  

حفــظ الكتلــة واحلركــة ودرجــة احلــرارة 
والتركيــز ثــم تبســيطها واســتخدام 
طــرق مختلفــة حلــل النظــام اخملتــزل 
لطريقــة االضطــراب املنتظــم ، طريقــة 
التحليــل الهوموتوبــي و احلــل التحليلي 

بطريقــة راجن – كوتــا.
وتضمنــت االطروحــة اجــراء الدراســة 
عــن طريــق  رســم الرســوم البيانيــة 
للمعلمــات املضمنــة وتأثيرهــا علــى 
ــف الســرعة ودرجــة احلــرارة  ملــف تعري
اجلريــان،  ودالــة  والضغــط  والتركيــز 
الكتلــة  إذ صيغــت معــادالت حفــظ 
ــم  ــز ث ــرارة والتركي ــة احل ــة ودرج واحلرك
تبســيطها واســتخدام طــرق مختلفــة 

ــزل.   ــام اخملت ــل النظ حل

دراسة تأثيرات المجال المغناطيسي وانتقال الحرارة على جريان 
بعض أنواع الموائع الالنيوتينية  باطروحة دكتوراه في كلية العلوم
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نظمــت املكتبــة املركزيــة  فــي جامعــة بغــداد دورة تدريبيــة بعنــوان 

ــم  ــات التعلي ــتخدام منص ــي اس ــية ف ــاكات التدريس ــارات امل ) مه

االلكترونــي لعقــد النــدوات و الــورش واملؤمتــرات( .

ــي  ــي ف ــم االلكترون ــات التعلي ــة احتياج ــى  تلبي ــدورة إل ــت ال هدف

ــر  ــي تطوي ــا ف ــة كورون ــد وجائح ــا البل ــر به ــي مي ــة الت ــل األزم ظ

ــة. ــبي اجلامع ــي ملنتس ــاك الوظيف ــيني وامل ــارات التدريس مه

 وعرضــت االمــني العــام للمكتبــة املركزيــة املــدرس املســاعد عائــدة 

ــة ببرنامــج  ــة واملتمثل ــرز املنصــات التعليمي مصطفــى ســلمان  أب

zoom وبرنامــج google meet و fcc ، حيــث وضحــت فيهــا كيفيــة 

انشــاء حســاب علــى موقــع تلــك البرامــج وكيفيــة تنصيبهــا علــى 

احلاســب اآللــي  والهواتــف الذكيــة ، والتعريــف بلوحــة حتكــم هــذه 

البرامــج وكيفيــة إعــداد محاضــرة الكترونيــة تفاعليــة .

المكتبة المركزية تنظم دورة عن  استخدام منصات التعليم االلكتروني لعقد الندوات

حصــل التدريســيان مــن قســم املكائــن واالالت الزراعيــة فــي كليــة علــوم 
ــد  ــور عب ــتاذ الدكت ــن االس ــداد كل م ــة بغ ــة بجامع ــة الزراعي الهندس
الــرزاق عبــد اللطيــف جاســم واالســتاذ املســاعد الدكتــور نصيــر ســلمان 
كاظــم، ومــن ديــوان جامعــة بغــداد االســتاذ خالــد ســعد احمــد،  علــى 
ــة عــن  ــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعي ــراءة اخت ب
إختراعهــم املوســوم )تصميــم وتصنيــع جهــاز لقيــاس القــدرة املكبحيــة 

للمضخــات االروائيــة فــي احلقــل(.
وتتضمــن فكــرة اجلهــاز علــى قيــاس كفــاءة املضخــة والتــي تعتبــر مــن 
ــوع املضخــة ومعرفــة القــدرة احلصانيــة  ــد ن املعاييــر االساســية لتحدي
ــف  ــاس تصري ــق قي ــن طري ــها ع ــن قياس ــي ميك ــة والت ــة للمضخ املائي
ــة  ــدرة املكبحي ــا والق ــي له ــتاتيكي الكل ــخ االس ــود الض ــة وعم املضخ
ــدم  ــر لع ــها. وبالنظ ــاص لقياس ــاز خ ــى جه ــاج ال ــي حتت ــة والت للمضخ
ــزة  ــة )اذ ان األجه ــزة التخصصي ــن األجه ــر م ــذي يعتب ــاز وال ــر اجله توف
املوجــودة عامليــا هــي لقيــاس القــدرة املكبحيــة حملــركات االحتــراق 
الداخلــي( وهــو أيضــا غيــر متــاح باإلضافــة إلــى إن األجهــزة املوجــودة فــي 
اجلامعــات العراقيــة صغيــرة احلجــم ومختبريــة وال تصلــح لقيــاس القدرة 
ــدرة  ــب ق ــي تتطل ــة والت ــرعات عالي ــدوارة بس ــات ال ــة للمضخ املكبحي
عاليــة لكبحهــا لــذا مت التفكيــر بتصميــم وتصنيع جهــاز لقيــاس القدرة 
ــود(  ــور )عم ــى مح ــها عل ــذي يقيس ــة وال ــات األروائي ــة للمضخ املكبحي
املضخــة وهــي القــدرة الفعليــة املطلوبــة لــدوران املضخــة بوجــود احلمــل 

ــة(. ــدرة الداخل )الق
ويذكــر ان اجلهــاز اختبــر فــي ورشــة الشــركة العامــة للصناعــات 
امليكانيكيــة/ االســكندرية والتــي تبعــد ٥0 كــم جنــوب بغــداد والتابعــة 
إلــى وزارة الصناعــة واملعــادن، لغــرض اختبــار جهــاز قيــاس القــدرة 
املكبحيــة للمضخــات االروائيــة والــذي مت تصميمــه وتصنيعــه فــي 
املكبحيــة  القــدرة  لقيــاس  االختبــار  اجــري  أعــاله حيــث  الشــركة 
للمضخــة االروائيــة 100NVA )4×4 ( اجن والتــي تصنــع فــي الشــركة العامة 

امليكانيكيــة. للصناعــات 

براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لكلية 
علوم الهندسة الزراعية
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ــة  ــري بجامع ــب البيط ــة الط ــاركت كلي ش
 ( الرابــع  الطالبــي  في املؤمتــر  بغــداد 
ــة  ــرج املرحل ــوث تخ ــي االول( لبح االفتراض

كلية الطب البيطري حصلت على المرتبة االولى والثانية في المؤتمر الطالبي الرابع 
لبحوث التخرج

االولــى  املرتبــة  علــى  اخلامســة وحصلت 
والثانيــة مــن بــن ثالثة عشــر بحثا شــاركت 
مــن مختلــف جامعــات العــراق للعــام 2019- 

2020 عبــر منصــة الــزوم والــذي نظمــه 
ــات  ــم لكلي ــودة التعلي ــن ج ــس حتس مجل
الطــب البيطــري فــي وزارة التعليــم العالــي 

ــي. ــث العلم والبح
ــرج  ــوث تخ ــم بح ــى تقيي ــر ال ــدف املؤمت وه
ــة  ــر كلي ــا عش ــي اثن ــة ف ــة اخلامس املرحل
طــب بيطــري فــي مختلــف جامعــات القطر 
ــن  ــى م ــة االول ــت املرتب ــراق، اذ كان ــي الع ف
نصيــب الطالبــن عبدالعظيــم عــواد وليــث 
املــدرس  وباشــراف  عبدالرســول  احمــد 
ــت  ــذا وكان ــر، ه ــالف عبداالمي ــوره ائت الدكت
ــي  ــس راض ــن نرج ــة للطالبت ــة الثاني املرتب
لوتــي ومــالك وســام محمــد جابــر وباشــراف 
ــاس  ــود عب ــور مول ــاعد الدكت ــتاذ املس االس

ــي. عل
 وفــي نهايــة املؤمتــر اثنــى نائب رئيــس اجمللس 
علــى تظافــر اجلهــود املبذولــه فــي ظــل 
الظــروف الصعبــة بســبب جائحــة كورونــا 
ــرفيهم  ــن ومش ــة املتميزي ــل الطلب ــن قب م
فــي  املســاهمه  اللجــان  جميــع  وعلــى 

ــي االول. ــر االفتراض ــذا املؤمت ــراج ه اخ

ــة  ــد الهندس ــات ومعاه ــة كلي ــام جلمعي ــن الع ــاركت االم ش
ــة  ــة الهندس ــدة كلي ــة  وعمي ــات العربي ــاد اجلامع ــاء احت اعض
االســتاذ الدكتــور صبــا جبــار نعمــة فــي االجتمــاع االســتثنائي 
الطــارئ الحتــاد اجلامعــات العربيــة عبــر تطبيــق )Zoom ( حيــث 
ــت  ــة حت ــات املنضوي ــاد واجلمعي ــاطات االحت ــة نش ــت مناقش مت

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

لــواءه واهــم التحديــات التــي واجهتهــا اثنــاء جائحــة كورونــا.
ــول  ــل ح ــر مفص ــة تقري ــام للجمعي ــن الع ــت االم ــد عرض  وق
نشــاطات اجلمعيــة خــالل فتــرة اجلائحــة وكذلــك مجلــة احتــاد 
اجلامعــات العربيــة للدراســات والبحــوث الهندســية خــالل 

ــة. اجلائح
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ــي                نظــم قســم الفلــك والفضــاء ووحدت
والتعليــم  االلكترونــي  للتعليــم  ســينا  ابــن 
املســتمر بكليــة العلــوم جامعــة بغــداد بالتعــاون 
ــباب  ــي وزارة الش ــة ف ــة العلمي ــرة الرعاي ــع دائ م
ــن  ــم م ــوان “عال ــة بعن ــة افتراضي ــة ورش والرياض
ــن  ــين وباحث ــة وتدريس ــاركة طلب ــرات” مبش اجمل
ومتخصصــن بالفلــك وعلومــه وهدفــت الورشــة 
ــد  ــل احم ــد اهلل كام ــور عب ــا الدكت ــي قدمه الت
الــى الوقــوف علــى اجملــرات وكيــف تطــور رصدهــا 
وتصنيفهــا فــي زمــن طويــل وكيــف تغييــرت 
ــاليب  ــورت أس ــا تط ــا كلم ــاء عنه ــرة العلم نظ
ــد  ــت تعتم ــد ان كان ــه بع ــي وأدوات ــد الفلك الرص
ــورت  ــم تط ــردة ث ــن اجمل ــة بالع ــى الرؤي ســابقا عل
إلــى التلســكوبات البصريــة األرضيــة وصــوال إلــى 

ــل  ــبه كام ــورا ش ــت تص ــي أعط ــة والت الفضائي
عــن اجملــرات .وتضمنــت الورشــة التــي نقلــت عبــر 
الضــوء  Free Call Confernce تســليط  منصــة 
علميــا عــن عالــم اجملــرات التــي كان يعتقــد 
بأنهــا ســدم مــن غــاز و غبــار فــي مجــرات االرض 
ــم آخــر مســتقل عــن مجــرات، إذ ان درب  إلــى عال
ــة والبنيــة األساســية للكــون هــي اجملــرات  التبان
والتــي متثــل جــزرا تســبح فــي الكــون حتــوي 
ــادة والطاقــة وتختلــف احجامهــا مــن اجملــرات  امل
القزمــة التــي حتــوي عشــرات املاليــن مــن النجــوم 
ــن  ــارات م ــات امللي ــوي مئ ــي حت ــة الت ــى العمالق إل
ــال  ــوم، فض ــن النج ــادة ب ــب وامل ــوم والكواك النج
عــن التطــرق إلــى تصنيــف اجملــرات وأنواعهــا 

ــا. ــة وأعماره اخملتلف

عالم الفلك والمجرات والكون بورشة افتراضية قامتها كلية العلوم 
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة
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بجامعــة  االعــالم  كليــة  عميــد  اســتقبل 
وفــدا  طاهــر،  عمــار  الدكتــور  االســتاذ  بغــداد 
الوطنــي  االمــن  مستشــارية  مــن  رســميا 
اجلانبــن. بــن  املشــترك  التعــاون  لبحــث 

وقــال عميــد الكلية ان  مستشــارية االمــن الوطني 
تقــوم مبهــام وطنيــة كبيــرة الــى جانب املؤسســات 
االخــرى حلفــظ امــن واســتقرار املواطــن العراقــي”، 
مؤكــدا ان “االعــالم يعــد ســالحا مؤثــرا وحساســا 
فــي املعــارك االمنيــة، االمــر الــذي يتطلــب تعاونــا 
حقيقيــا بــن املؤسســات االمنيــة وكليــة االعــالم.

ومالكاتهــا  الكليــة  اســتعداد   ” الــى  واشــار 
اخلدمــات  مختلــف  لتقــدمي  واالداريــة  العلميــة 
واالستشــارات فــي مجــاالت الدعايــة واالعــالم 
جلميــع مؤسســات الدولــة بشــكل عــام واالجهــزة 
ــورا  ــل مح ــك ميث ــون ذل ــكل خــاص، ك ــة بش االمني

املتناغــم  وبرنامجهــا  خطتهــا  فــي  اساســيا 
ــداد  ــة بغ ــي وجامع ــم العال ــة وزارة التعلي ــع رؤي م
فــي االنفتــاح علــى اجملتمــع والتكامــل معــه”.

االســتاذ  الزائــر  الوفــد  رئيــس  عبــر  بــدوره، 
وســعادته  امتنانــه   ” عــن  اجلياشــي  ســعيد 
وشــعور  بالــغ  اهتمــام  مــن  تلمســه  ملــا 
واجملتمعيــة  الوطنيــة  باملســؤولية  حقيقــي 
مــن قبــل عمــادة كليــة االعــالم واســاتذتها”.

االنســجام  اســتمرار   ” الــى  اجلياشــي  ودعــا 
الزيــارات،  وتبــادل  اجلانبــن  بــن  والتعــاون 
االعــالم  مــن خبــرات كليــة  املباشــرة  واالفــادة 
وتدريــب  الــرأي  اســتطالعات  مجــاالت  فــي 
ــي،  ــن الوطن ــارية االم ــة ملستش ــالكات االعالمي امل
واســع”. تعــاون  بروتوكــول  توقيــع  عــن  فضــال 

كلية االعالم بجامعة بغداد تستقبل وفدا من 
مستشارية االمن الوطني
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ــوم  ــد للعل ــن رش ــة اب ــة التربي ــهدت كلي ش
مناقشــة  بغــداد  جامعــة  فــي  االنســانية 
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة ) مشــكلة ميــاه 
ــي 2016-1990  ــوار اجلغراف ــع دول اجل ــراق م الع
دراســة تاريخيــة ( للطالــب عمــار عبــد الكاظم 
ــخ  ــص ) تاري ــخ تخص ــم التاري ــن قس ــن م حس
حديــث ( و علــى قاعــة االســتاذ الدكتــور جــواد 

علــي.
ــكلة  ــل مش ــان ح ــى بي ــة ال ــت االطروح وهدف
امليــاه مــع دول اجلــوار املتمثلــة بــكل مــن تركيــا 
ــة  ــرت قضي ــدى اث ــى أي م ــران وإل ــوريا واي وس
ــب  ــى اجلوان ــوار عل ــع دول اجل ــراق م ــاه الع مي
االقتصاديــة واالنســانية وعلــى عاقــات العــراق 
مــع جيرانــه الذيــن يتشــارك معهــم فــي املــوارد 

ــة . املائي

تنــاول  اربعــة فصــول  الدراســة  وتضمنــت 
الفصــل االول التطــور التاريخــي ملشــكلة امليــاه 
وتطــرق الفصــل الثانــي عــن السياســات املائية 
ــى  ــث عل ــل الثال ــدث الفص ــوار وحت ــدول اجل ل
موقــف احلكومــات العراقيــة واجلامعــة العربيــة 
ــع  ــل الراب ــا الفص ــوار وام ــاوزات دول اجل ــن جت م

ــراق. ــى الع ــاه عل ــة املي ــر ازم ــن اث ــم ع تكل
وتوصلــت الدراســة الــى جملــة مــن التوصيــات 
منهــا اســتخدم الورقــة االقتصاديــة كوســيلة 
ضغــط علــى دول اجلــوار مــن اجــل اطــاق 
ــل  ــن تفعي ــا ع ــة فض ــراق املائي ــص الع حص
اللجنــة املشــتركة للميــاه بــني العــراق وتركيــا 
ــى  ــع عل ــران بالتوقي ــا واي ــزام تركي ــوريا وال وس

ــة. ــاري املائي ــتخدام اجمل ــة اس اتفاقي

كلية التربية ابن رشد تبحث مشكلة مياه 
العراق مع دول الجوار
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 ناقشــت كلية التربيــة البدنية وعلــوم الرياضة 

بجامعــة بغــداد رســالة املاجســتير املوســومة  

)تاثيــر تصميــم جهــاز تدريبــي مقتــرح لتطويــر 

املرونــة و القــوة االنفجاريــة للعضــالت العاملــة 

ملرحلتــي الــدوران والرمــي وتأثيرهمــا فــي إجنــاز 

)فاطمــة  للنســاء( للطالبة  املطرقــة  رمــي 

رحيــم طاهــر(.

وهدفــت الدراســة الــى تصميــم جهــاز تدريبــي 

ــرض  ــرح لغ ــاز املقت ــق اجله ــات وف ــداد مترين واع

معرفــة تأثيــر هــذه التمرينــات فــي تطويــر 

القــوة االنفجاريــة واملرونــة واالجنــاز لــدى العبات 

ــة. ــي املطرق ــة رم فعالي

مــن  مجموعــة  الــى  الرســالة  وتوصلــت 

التمرينــات  إن  اهمهــا  مــن  االســتنتاجات 

باســتخدام اجلهــاز التدريبــي املقتــرح قــد أثــرت 

ــرا  ــة تاثي ــة واملرون ــوة االنفجاري ــر الق ــي تطوي ف

واضحــا لــدى افــراد عينــة البحــث،  و-ان التطور 

ــات  ــراء التمرين ــة ج ــة واملرون ــوة االنفجاري للق

باســتخدام اجلهــاز التدريبــي املقتــرح قــد اثــرت 

ــراد  ــدى اف ــر ل ــكل كبي ــاز بش ــر االجن ــي تطوي ف

ــث . ــة البح عين

ــات  ــاستخدام التمرين ــث بـ ــى الباح ــا اوص كم

علــى اجلهــاز التدريبــي املقتــرح خملتلــف الفئــات 

ــة  ــوة االنفجاري ــر الق ــرى لتطوي ــة االخ العمري

واملرونــة لعضــالت العاملــة لفعاليــة رمــي 

ــاز  ــى اجله ــات عل ــتخدام التمرين ــرق،  واس املط

التدريبــي املقتــرح خملتلــف فعاليــات الرمــي 

ــاز. ــة واالجن ــة واملرون ــوة االنفجاري ــر الق لتطوي

كلية التربية البدنية تناقش تاثير تصميم جهاز لتطوير المرونة والقوة 
االنفجارية للعضالت العاملة لمرحلتي الدوران والرمي
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ــي  ــجير ف ــف وتش ــة تنظي ــداد حمل ــة بغ ــهدت جامع  ش
ــة. ــة للجامع ــوادي الطالبي ــة والن ــات الطلب ــط قاع محي

واشــار مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون االداريــة االســتاذ 
ــة. التــي جــاءت  ــى ان هــذه احلمل ــد ال ــور احمــد وحي الدكت

ام الجامعات تنظم حملة بعنوان »جامعة 
بغداد واحة خضراء«

جامعــة   « شــعار  حتــت  
خضــراء«  واحــة  بغــداد  
سلســلة  ضمــن  تاتــي 
رئاســة  تبنتهــا  اعمــال  
اجلامعــة مــن اجــل تشــجير 
علــى  والعمــل  احلدائــق 
الصيانــة املســتمرة لتطوير 
ــي  ــر اجلمال ــن املظه وحتس
فــي  وذلــك  اجلامعــات  الم 
ظــل ازمــة جائحــة فايــروس 
ــا التــي انتشــرت فــي  كورون
كل مناطــق العــراق والعالم 
وحرصــاً علــى بقــاء جمالية 
ام اجلامعــات فــي ظــل هــذه 
االســتثنائية الظــروف 
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ــات  ــى فعالي ــرفة عل ــة املش ــارت اللجن اخت
الطالــب  الدولــي   »YES Meeting املؤمتــر 
العراقــي مصطفــى أســماعيل حســن مــن 

اختيار طالب في كلية الطب بجامعة بغداد سفيرًا للعراق 
في مؤتمر »  YES Meeting« الدولي

ــب  ــة الط ــي كلي ــة ف ــة الرابع املرحل
بجامعــة بغــداد ســفيراً للمؤمتــر فــي 
العــراق وأيضــاً ضمــن أفضل خمســة 
ســفراء للمؤمتــر بعــد مشــاركته فــي 
 »Poster presentation « تقــدمي بحــث
YES Meeting 15th 2020  Por- ــر  مبؤمت

ــي. to..  الدول
  online ــه ــرض بحث ــب ع ــدم الطال وق
Public Health and med- ــم ــي قس  ف

قبولــه  بعــد   «   ical ” information
مــن قبــل اللجنــة العلميــة لتقييــم 

ــر. ــي املؤمت ــاركن ف ــوث املش بح
وناقــش البحث باحثــون متخصصون 
فــي هــذا اجملــال، ومــن املؤمــل أن يتــم 
ــة  الحقــاً نشــر )abstract (   فــي اجملل
العلميــة التابعــة جلامعــة بروتــو فــي 

البرتغــال.
ــر  ــال املؤمت ــن اعم ــارك حس ــا ش كم
ــدة  ــع ع ــث مواضي ــن بح ــذي تضم ال
العاملــي   الوبــاء  موضــوع  وأهمهــا 
ــوث  ــتجد، وبح ــا املس ــروس كورون في
وعلــوم  االعصــاب  علــوم  فــي 

اجلزيئيــة. الكيميــاء 

ــتير  ــالة املاجس ــة رس ــات االحيائي ــم التقني ــي قس ــت ف نوقش
  staphylococcus epidermidis بكتريــا  »اســتخدام  املوســومة 
املنتجــة للبكتريوســن كمعــزز حيــوي ضــد بعــض انــواع البكتريا 
املســببة لألمــراض اجللديــة« للطالــب ياســر علــي حســن فضــل. 
وهــدف البحــث الــى التوصــل لعزلــة بكتيريــة غيــر ممرضــة قــادرة 

التوصل الى عزلة بكتيرية غير ممرضة لعالج الجروح والسرعة في االلتئام 
برسالة ماجستير في كلية العلوم

ــة ميكــن ان تســتثمرلعالج  ــاج ســموم بكتيري ــى انت عل
ــث  ــة وبح ــا ثاني ــواع بكتري ــببها أن ــة س ــات جلدي اصاب
امكانيــة اســتثمار مــا ســبق ضمــن تركيبــة عالجيــة .

ممرضــة  غيــر  عزلــة  تشــخيص  البحــث  وتضمــن 
وعزلهــا    staphylococcus epidermidis بكتريــا  مــن 
واختبــار قدرتهــا علــى انتــاج البكتريوســن وقيــاس 
ثــم  كمؤشــرات  بكتيريــة  اجنــاس  ضــد  فعاليتــه 
اســتثمار املعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن التجــارب 
اصابــات  لعــالج  دوائيــة  تركيبــة  فــي  واســتثمارها 
ــواع  ــة بأن ــات مختبري ــى حيوان ــتحثة عل ــة مس جلدي
ــار العــزالت لكونهــا معروفــة بكونهــا  ــا و اختي البكتري
ــة  ــا عزل ــروح ام ــوث اجل ــية لتل ــببات الرئيس ــن املس م
أهميــة  ذات  لكونهــا  اختيــرت   فقــد   kocuria rosea
متزايــدة كونهــا مــن املمرضــات احلديثــة وحصــل عليهــا 
بالتعــاون مــع الدكتــورة ســيناء محمــد علــي عبــد 
ــم  ــليمانية قس ــة الس ــي جامع ــية ف ــر التدريس االمي
صحــة اجملتمــع وقــد اظهــرت النتائــج حتســن فــي 
حالــة اجلــروح وســرعة فــي االلتئــام فــي اجملموعــة التــي 
ــدة . ــة احملاي ــت باجملموع ــا قورن ــة اذا م ــت بالتركيب عوجل
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  نظــم قســم الفلــك والفضــاء بالتعــاون 
مــع وحدتــي ابــن ســينا للتعليــم االلكترونــي 
العلــوم  كليــة  فــي  املســتمر  والتعليــم 
بجامعــة بغــداد، محاضــرة فلكيــة افتراضيــة 
بعنــوان »فيزيــاء الشــمس وتأثيرهــا علــى 
الغــالف اجلــوي االرضــي« مبشــاركة تدريســين 
وباحثــن وطلبــة مــن داخــل الكليــة وخارجها 

.
وهدفــت احملاضــرة التــي قدمهــا التدريســي في 
ــوزارة  ــة ب ــات الثقافي ــات والعالق ــم البعث قس
ــي االســتاذ  ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي
ــى  ــالوي، ال ــرز ع ــب ح ــور حبي ــاعد الدكت املس
ــى  ــا عل ــمس وتاثيره ــاء الش ــف بفيزي التعري
ــة  ــوم احلديث ــن العل ــد م ــي تع ــو االرض والت ج
ــم  ــمى  بعل ــي ماتس ــر وه ــت احلاض ــي الوق ف

بداخلــه  يشــمل  والــذي  الفضــاء  فيزيــاء 
ــي.  ــو االرض ــاء اجل ــمى فيزي مايس

وتضمنــت احملاضــرة التــي نقلــت عبــر منصــة 
الشــمس  فيزيــاء  موضــوع  ميــت  كــوكل 
وعالقتــه بالتأثــر والتأثيــر املباشــر بالتقلبــات 
االرض  لكوكــب  جنــم  بأقــرب  حتــدث  التــي 
ــا  ــة له ــص الفيزيائي ــمس واخلصائ ــو الش وه
وأثــر التقلبــات التــي حتــدث فــي الشــمس 
ــدورات  ــل ال ــي مث ــوي االرض ــالف اجل ــى الغ عل
والريــاح الشمســية وكذلــك تأثيــر العواصــف 
الشمســية علــى االرض، والتعريــف بطبقــات 
الغــالف اجلــوي وكيفيــة تصنيفهــا ومــدى 
اهميتهــا للحيــاة علــى كوكــب االرض ومــدى 
الفائــدة العلمية والتطبيقية لهــذه الطبقات 

ــوي . ــالف اجل ــي الغ ف

تأثيرات فيزياء الشمس على الغالف الجوي االرضي 
بمحاضرة فلكية افتراضية اقامتها كلية العلوم
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مــع  بالتعــاون  والفضــاء  الفلــك  قســم  نظــم   
ــة  ــي كلي ــي ف ــم االلكترون ــينا للتعلي ــن س ــدة اب وح
العلــوم بجامعــة بغــداد محاضــرة بعنــوان »القــرص 
ــن  ــدد م ــاركة ع ــك مبش ــوم« وذل ــول النج ــم ح احملط
الطلبــة واتدريســين والباحثــن مــن داخــل الكليــة 
وخارجهــا .وهدفــت امحاضــرة التــي قدمهــا الدكتــور 
ــورات  ــى التط ــوف عل ــى الوق ــه ال ــلمان ط ــس س ان
نتيجــة  االخيريــن،  العقديــن  فــي  حدثــت  التــي 
للتطــور الهائــل والكبيــر فــي صناعــة التلســكوبات 
ــة  ــكوبات بصري ــت تلس ــة، إذ بني ــة واالرضي الفضائي
ــق مرتفعــة  ــي مناط ــار ف ــر 8 و 10 امت ــة وبقط عمالق
ونائيــة مثــل جــزر الكنــاري وجبــال تشــيلي باالضافــة 
الكامــرات  صناعــة  فــي  املتســارع  التطــور  الــى 

ــودة. ــة اجل ــة عالي الرقمي
وتضمنــت احملاضــرة التــي نقلــت عبــر تطبيــق كــوكل 
ــة  ــة بصناع ــزة  اخلاص ــف باالجه ــى التعري ــت ال مي
ــى  ــي ادت ال ــة والت ــة واالرضي ــكوبات الفضائي التلس
ــدى  ــك واح ــي الفل ــة ف ــة وعظيم ــافات مذهل اكتش
هــذه االكتشــافات هــي رصــد ودراســة مــا يعــرف بـــ 
»االقــراص احملطمــة« »Debris Disks« والتــي حتيــط 
اثنــاء  إذ تطــرق الباحــث فــي  بالنجــوم الشــابة، 
االقــراص  تلــك  تكويــن  كيفيــة  عــن  محاضرتــه 
احملطمــة  و مكوناتهــا و كذلــك اهميــة تلــك االقــراص 
االقــراص  هــذه  مثــل  وجــود  وامكانيــة  احملطمــة 
واماكــن  الشمســية  مجموعتنــا  فــي  احملطمــة 

تواجدهــا ان وجــدت .

تطورات التلسكوبات واكتشافاتها بمحاضرة افتراضية 
اقامتها كلية العلوم
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6  

ة ر ا الد ا مجلــس  ــس  ئي ر
ــعدي لس ا ــد  منيرحمي . د . أ

يــر لتحر ا ئيــس  ر
ق  ا ز لر ا عبد  دل  ــا ع . د . م . أ

ي يــر لغر ا
يــر لتحر ا يــر  مد

للطيف ا عبــد  ليــد  و اســيل   . د
يــر لتحر ا تير  ســكر

ن علوا حمــد حســون  ا
يــر لتحر ا هيئــة 

يــد محمــد حميد ز . م
لق خلا ا عبــد  علــي 

منصــور صيهــود محمــد 
المير ا عبــد  حيــدر محمــد 

محمــد ســمير جميــل 
م جاسم ــا نس ا

ــك ل ما يــم  مر
لـتـصـميـــم ا

مت ينــة حا ز
ي للغــو ا لتصحيــح  ا

لصاحب جاســم ا عبــد  عبيــر 
نــي و لكتر ال ا لتنضيــد  ا

ن محمد  ــليما ــدى س ه
لدين ا ه صاح  ر ــما س

يــر لتصو ا
ندمي ــد  مهن

علي ياســني خضيــر 
مــة لعا ا ت  قــا لعال ا

لنعاس ا علــي  ســما 
شــيف  الر ا

ة ر لكســا فــي حمود  كا

ــم  قس ــن  ع ر  ــد تص ــة  فصلي ــة  مجل
ــة  مع جا  - مــة  لعا ا ت  قــا لعال ا و م  عــال ال ا

د ا بغــد
2 0 2 0  - ل و ال ا ن  نــو كا -4 4 د لعد ا

1 1 6 قــم  لر با قييــن  ا لعر ا لصحفييــن  ا بــة  نقا ى  لــد ة  معتمــد

1 2

9  

رئيس جامعة بغداد  يتفقد مجريات االمتحان التنافسي ويؤكد 
االلتزام بإجراءات الصحية والتباعد االجتماعي

رئيس جامعة بغداد يتفقد قسم شؤون االقسام الداخلية وكلية 
الهندسة

االستاذ الدكتور منير حميد السعدي رئيسا لجامعة بغداد
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ــب  لط ا ــة  كلي ــن  م ــب  ل طا ر  ــا ختي ا
ــر  تم مؤ فــي  ق  ا ــر للع ًا  ــفير س

ــي ل و لد ا  )Y E S  M E E T I N G (

منيــر  ر  كتــو لد ا ذ  ســتا ال ا
ئيســا  ر ي  لســعد ا حميــد 

د ا بغــد معــة  لجا


