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رشــد ابــن  الرتبيــة   كليــة 
 تبحــث مشــكلة ميــاه العــراق

اجلــوار مــع دول 

كلية االداب تفتتح كرسي 
اليونسكو لدراسات منع اإلبادة 

الجماعية في العالم اإلسالمي.

ص5

ص3

ــي  ــاون العلم ــداد بالتع ــة بغ ــة جامع ــب رئاس رح

االســتراتيجية  الدراســات  مركــز  ابرمــه  الــذي 

والدوليــة فــي جامعــة بغداد وبــن دائــرة التخطيط 

. العراقيــة  اخلارجيــة  وزارة  فــي  السياســي 

واكــد رئيــس اجلامعة االســتاذ الدكتــور منير حميد 

الســعدي خــال اســتقباله رئيس مركز الدراســات 

االســتراتيجية والدوليــة فــي جامعــة بغــداد ووفــد 

وزارة اخلارجيــة مبكتبــه ترحيبــه بهــذه اخلطــوة 

ــاون  ــن التع ــد م ــأنها ان تزي ــن ش ــي م ــة الت املهم

العراقيــة. للمؤسســات  والثقافــي  العلمــي 

جامعة بغداد ترحب بالتعاون العلمي الذي عقده مركز الدراسات االستراتجية والدولية مع دائرة التخطيط 
السياسي في وزارة الخارجية العراقية

ويعقــد مركز الدراســات 

تيجية  ا ســتر ال ا

ــة  ــي جامع ــة ف والدولي

مــدة  بــن  بغــداد 

مــن  عــدد  واخــرى 

العلميــة  الشــركات 

مــع  والثقافيــة 

مؤسســات حكوميــة 

ــة والتــي  ــر حكومي وغي

مــن شــأنها ان تطــور 

وتقــدمي  املركــز  عمــل 

االستشــارات العلميــة 

فــي مختلــف اجملــاالت .

تفقــد رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتور 
منيــر حميــد الســعدي مجمــع بــاب املعظــم 
واســتهلها بزيــارة متحــف التاريــخ الطبيعي.

ــة  ــى االهمي ــه عل ــان جتوال ــعدي اب ــد الس واك
والتــي  للمتحــف  والفســلجية  العلميــة 
يســتفاد منهــا طلبــة الدراســات االوليــة 
والعليــا، مشــيرا الــى ضــرورة االرتقــاء مبتحــف 
مــع كليــات  بالتعــاون  الطبيعــي  التاريــخ 
ومجســمات  منــاذج  عمــل  عبــر  العلــوم 
ــم  ــع قس ــاق م ــب باالتف ــا طال ــة، كم متنوع
معالــم  لتصميــم  املعماريــة  الهندســة 
ــداد  ــة لبغ ــم التاريخي ــض املعال ــرة لبع مصغ

كســور بغــداد القــدمي وغيرهــا، بعــد التنســيق 
الفنــون  كليــة  فــي  النحــت  قســم  مــع 

اجلميلــة.
وفــي ذات الســياق، تفقــد رئيــس اجلامعــة 
كليــة اللغــات والتقــى بعميدهــا االســتاذ 
الدكتــور موفــق املصلــح، وبحــث اجلانبــان 
فــي  والعليــا  االوليــة  الدراســات  موضــوع 

الكليــة واعــداد املتقدمــن لهــا.
ــي  ــراع ف ــة االس ــى اهمي ــعدي عل ــد الس واك
اســتحداث قســم اللغــة الصينيــة باالتفــاق 
ــاء  ــب انش ــى جان ــة ال ــفارة الصيني ــع الس م
مركــز لدراســة اللغــة الصينيــة، كمــا طلــب 

رئيس جامعة بغداد يتفقد بعض تشكيالت مجمع باب المعظم
مركــز  مــع  االتفــاق  الكليــة  عمــادة  مــن 
فــي  الدراســية  املــواد  لتطويــر  بريطانــي 
القســم وفــق املناهــج العامليــة املعتمــدة فــي 
الوقــت احلاضــر، فضــا عــن تفعيــل مختبــرات 

ــة. ــي الكلي ــوت ف الص
ويذكــر ان الدكتــور الســعدي اكــد فــي زيارتــه 
املســتوعبات  فــي  النشــر  اهميــة  علــى 
العامليــة، واملشــاركة فــي املؤمتــرات العلميــة، 
االداري  اجلانــب  علــى  التركيــز  عــن  فضــا 

العمــل  مســار  تصحيــح  فــي  وتوظيفــه 
واعــادة النظــر فــي اعــداد املقبولــن فــي 
اقســام الكليــة مبــا ينســجم مــع ســوق 
العمــل، مشــيرا الــى اعــادة بلــورة ادارة اجلانــب 
املعمــاري والفنــي  لتشــكيات اجلامعــة مــن 
حيــث اســتحداث االقســام وتأهيــل القاعــات 
جانــب  الــى  كافــة،  واخملتبــرات  الدراســية 
االهتمــام باحلدائــق والباحــات والتركيــز علــى 

االلتــزام بالشــروط الصحيــة والوقائيــة.

ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع ــد رئي تفق
منيــر حميــد الســعدي كليــة الهندســة وكان فــي 
اســتقباله عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــورة صبــا 
ــازات  ــن اجن ــازا ع ــت ايج ــي قدم ــة الت ــار نعم جب
ــا  ــة فض ــاركاتها العاملي ــة ومش ــة العلمي الكلي
عن اســتحداث اخملتبــرات واجمللــة العلميــة للكلية.

علــى  اجلامعــة  رئيــس  اكــد  جانبــه،  مــن 
ضــرورة حتويــل الكليــة الــى كليــة الكترونيــة 
والــذي  احلديــث  اجلامعــي  العالــم  تواكــب 
وتتقــدم  الهندســية  االجنــازات  تُخَتصــر  بــه 
الظــروف  شــتى  فــي  واملعــارف  العلــوم 
الصحيــة او غيرهــا مــن العــوارض الطبيعيــة.

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

ضــرورة ان تنعكــس اجنازاتهــا علــى القطاعــات 
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

علــى  اكــد  بغــداد  جامعــة  رئيــس  ان  ويذكــر 
جميــع  تكــون  وان  اجلامعــات  بــن  التكامليــة 
واخــرى  جامعــة  بــن  مشــتركة  النشــاطات 
الســعودية  اجلامعــات  جتربــة  مــن  واالســتفادة 
الدراســات  طلبــة  علــى  االشــراف  حيــث  مــن 
العليــا مــن اســاتذة جامعتــن او اكثــر لغــرض 
العلميــة  املهــارات  وصقــل  املعرفــي  التبــادل 
العاملــي. النشــر  مــن  االســتفادة  وبالتالــي 

رئيس جامعة بغداد يتفقد كلية الهندسة ويثني 
على اداءها
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االســتاذ  بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
الدكتــور منيــر حميــد الســعدي وفــداً مــن املركز 
العراقــي للثقافــة واحلضــارة واحيــاء التــراث 

والتاريــخ العربــي. 
الوفــد اهميــة  رئيــس اجلامعــة مــع  وبحــث 
االرتقــاء باملســتوى العلمــي علــى الصعيــد 
احلضــاري والثقافــي مــن اجــل تأهيــل القيــادات 
ــس  ــد رئي ــرم الوف ــث ك ــة، حي ــة كاف التعليمي
جامعــة بغــداد بوشــاح العلــم العراقــي، فضــاً 
عــن منحــه شــهادة تقديريــة ودرع الوفــاء وقــادة 

ــداع.  االب
ــكره  ــعدي ش ــور الس ــدم الدكت ــه ق ــن جانب وم
وتقديــره الــى املركــز العراقــي للثقافــة واحلضــارة 
واحيــاء التــراث والتاريــخ العربــي لدعــم العلــم 

والعلمــاء.

رئيس جامعة بغداد يستقبل وفدًا من المركز العراقي للثقافة والحضارة

ــر  ــور مني ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع ــد رئي اوف
ــة  ــام اجلامع ــر اع ــه مدي ــة عن ــعدي نياب ــد الس حمي
االســتاذ املســاعد الدكتــور عــادل عبــد الــرزاق الغريــري 
لتفقــد ســير االمتحانــات التنافســية فــي كليتــي 

اآلداب واللغــات .
ونقــل الغريــري اثنــاء زيارتــه حتيــات رئيــس اجلامعــة إلــى 
ــاح  ــم بالنج ــه له ــة وامنيات ــات والطلب ــادة الكلي عم
املســتلزمات  كل  توفيــر  علــى  مشــددا  والتوفيــق  
الضروريــة االجنــاح  االمتحانــات التنافســي فــي  ام 

اجلامعــات .

رئيس جامعة بغداد يوفد نيابة عنه مدير اعالم الجامعة لتفقد سير االمتحانات 
التنافسي في كليتي اآلداب واللغات

ــري  ــل الغري ــا نق  كم
كليتــي  لعمادتــي 
اآلداب واللغــات حرص 
اجلامعــة  رئاســة 
ــات  ــل كلي ــى جع عل
واحــة  اجلامعــات  ام 
خضــراء فضــا عــن 
العلميــة  جناحاتهــا 
عبــر منصــات العلــم 
اخملتلفــة مضيفــا بــان 
رئيــس اجلامعــة اوعــز  
االرتقــاء  بضــرورة 
نتائــج  مبســتوى 
ــرم  ــر احل ــة تطوي حمل
اجلامعــي واملســاحات 
ــع  ــي جمي ــراء ف اخلض
ــة. ــكيات اجلامع تش

YES Meet�  اختــارت اللجنــة املشــرفة علــى فعاليــات املؤمتــر
ing« الدولــي الطالــب العراقــي مصطفــى أســماعيل حســن 
مــن املرحلــة الرابعــة فــي كليــة الطــب بجامعــة بغــداد ســفيراً 
للمؤمتــر فــي العــراق وأيضــاً ضمــن أفضــل خمســة ســفراء 

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

ــي  ــاركته ف ــد مش ــر بع للمؤمت
Poster presen�  تقــدمي بحــث  »

 YES Meeting مبؤمتــر   »tation
الدولــي.   ..15th 2020  Porto

ــه  ــرض بحث ــب ع ــدم الطال وق
 Public قســم  فــي    online
Health and medical “ in�

قبولــه  بعــد   «   formation
مــن قبــل اللجنــة العلميــة 
املشــاركن  بحــوث  لتقييــم 

فــي املؤمتــر.
باحثــون  البحــث  وناقــش 
متخصصــون فــي هــذا اجملــال، 
ومــن املؤمــل أن يتــم الحقــاً 
نشــر )abstract (   فــي اجمللــة 
جلامعــة  التابعــة  العلميــة 

بروتــو فــي البرتغــال.
ــال  ــن اعم ــارك حس ــا ش كم
الــذي تضمــن بحــث  املؤمتــر 
وأهمهــا  عــدة  مواضيــع 
العاملــي   الوبــاء  موضــوع 
املســتجد،  كورونــا  فيــروس 
ــاب  ــوم االعص ــي عل ــوث ف وبح
اجلزيئيــة. الكيميــاء  وعلــوم 

حصــل البحــث العلمــي 
مــن  عــدد  مــن  املقــدم 
طــب  كليــة  تدريســيي 
جامعــة  فــي  األســنان 
 Assessment of( بغــداد 
some Mechanical Prop�

 erties of   PMMA /silica
/Zirconia nanocom�

 posite as  a  denture
املركــز  علــى   )  Material
مشــاركة  الثالث بعــد 
فــرع  مــن  التدريســيون 
التعويضــات االصطناعيــة 
عبــد  الدكتــور  االســتاذ 
فتــح  أحمــد  الباســط 
مصطفــى  والدكتــور  اهلل 
ســعدي واملــدرس غســق 
ــر  ــي املؤمت ــي ف ــام جان هش
اإللكترونــي  الدولــي 
IOP Con� )التخصصــي 
ference series: Mate�
rial Science and engi�

بحث علمي من كلية طب االسنان يحصل على المركز الثالث 
في مؤتمر لندن االلكتروني

. املتحــدة  باململكــة  لنــدن  فــي   )  neering in UK 2020
مــن خليــط جديــدة  مــادة  تصنيــع  املقــدم   البحــث  وتضمــن 
مــادة  فــي  تســتخدم  عديــدة  مــواد  بخلــط  حتضيرهــا  مت 
. امليكانيكيــة  خلواصهــا  الفحــوص  وأجريــت  االســنان  اطقــم 

وبــارك عميــد الكليــة األســتاذ املســاعد الدكتــور رغــد عبــد الــرزاق 
الهاشــمي للتدريســين املشــاركن وذلــك حلصولهــم علــى املركــز 
الثالــث للبحــث املقــدم كأحســن بحــث مت القــاؤه فــي املؤمتــر الدولي 
الــذي شــارك فيــه أكثــر من ســبعون بحث علمــي من مختلــف أنحاء 
ــاً  فــي الوقــت نفســه الــى حتســن جــودة البحــوث  ــم  ، داعي العال
العلميــة لتائــم احلاجــة الفعليــة فــي اجملــاالت الطبيــة فــي البلــد .

مســتوعب  ضمــن  مجلــة  فــي  البحــوث  نشــر  وســيتم  
الربــع  ضمــن  ســكور  وســايت  تأثيــر  معمــل  ذات  ســكوباس 
اجمللــة  ســكوباس، وفي  مجــات  تصنيــف  فــي  الثالــث 
.  Material science and engineering التخصصيــة  العلميــة 

حصــل التدريســي فــي قســم علــوم احليــاة 
الدكتــور  املســاعد  العلــوم االســتاذ  بكليــة 
االختــراع  بــراءة  علــى  عبــد  جابــر  ابراهيــم 
فعــال  حيــوي  مبيــد  املوســومة«تصنيع 
باســتخدام التأثيــر التــأزري للزيــوت الطيــارة 
اجلبــل  واكليــل  الليمــون  حشيشــة  لنباتــي 
. »Thrips tapaci ضــد حشــرة ثريــس البصــل 

وهدفــت فكــرة بــراءة البحــث التــي اشــترك 
بهــا كل مــن الباحثــن اثيــر عامــر محســن و 
ــوت  ــتخاص الزي ــى اس ــزاوي، ال ــر ع ــه مظه وجي
Rosmarinus officina�  الطيــارة ألكليــل اجلبــل

 Cymbopogon citratus ــون ــة الليم lis  وحشيش
بواســطة جهاز ال Clevenger واســتخدام تأثيرها 
التــازري  الفّعــال كمبيــد طبيعــي وصديــق للبيئة 
ضــد حشــرة ثربــس البصــل املقاومــة لكثيــر مــن 
املبيــدات الكيميائيــة  واملتطفلــة علــى 29 عائلة 
ــة.  ــل الزراعي ــر مــن احملاصي ــة ومدمــرة لكثي نباتي

التــازري  التأثيــر  اســتخدام  فكــرة  وتضمنــت 
لــم يطبــق  والــذي  النباتــن كمبيــد  لهذيــن 
ــن  ــد ع ــر املبي ــى حتضي ــراق، ال ــي الع ــابقا ف س
طريــق مــزج الزيــوت الطيــارة لــكا النباتــن 
ــار  ــت الطي ــة الزي ــا ان كثاف ــة، ومب ــز واطئ بتراكي
اســُتحلبت  لــذا  املــاء  كثافــة  مــن  اقــل 
Dimeth�   DMSO ال محلــول  بواســطة   أوال 

yl sulfoxide  ومــن ثــم حّلهــا باملــاء بتراكيــز 
متجانــس. اخلليــط  يكــون  وبذلــك  معلومــة 

وتعــد كلفــة اســتخاص هــذه الزيــوت رخيصــة 
التــي  املــواد  وأيضــا  اقتصاديــة،  جــدوى  وذات 
ــم  ــة ول ــت امين ــد كان ــر املبي ــي حتضي ــت ف دخل
مــن  احملُّضــر  املبيــد  واثبــت  مكلفــة،  تكــن 
هــذه الزيــوت الطيــارة ان لــه فعاليــة ســامة 
املقاومــة   Thrips tapaci للحشــرة  وطــاردة 
كيميائيــا.  املصنعــة  املبيــدات  مــن  لكثيــر 

تدريسي في كلية العلوم يسجل براءة اختراع جديدة لمبيد اقتصادي وامن وحيوي لم يطبق سابقا 
في العراق



3العدد )84( كانون الثاني 2021

املؤمتــر  فــي  الشــمري  عبــداهلل  الدكتــور محســن  األســتاذ  الهندســة  كليــة  فــي  التدريســي  شــارك 
العلمــي  الدولــي األول فــي  الهندســة والتكنولوجيــا املســتدامة املوســوم ) البحــث العلمــي الرصــن 
ــة . ــة التكنولوجي ــع اجلامع ــراكة  م ــدي بالش ــة الفراهي ــه جامع ــذي أقامت ــتدامة (  ال ــة املس ــة التنمي بواب

تدريسي من كلية الهندسة يشارك بأربع بحوث وعضوية لجان  
في مؤتمر دولي

وجــاءت مشــاركة الشــمري 
كليــة  فــي  التدريســي 
قســم  ومديــر  الهندســة 
اجلامعــي  واحلــرم  املتابعــة 
ــع  ــة بأرب ــة اجلامع ــي رئاس ف
بحــوث علميــة فضــا عــن 
العلميــة  اللجنــة  عضويــة 
للمؤمتــر وجلنــة كتابــة التقرير 
النهائــي للمؤمتــر الذي يرســل 
.IOP إلــى املؤسســة العامليــة

أيضــا  الشــمري  وتــرأس 
املؤمتــر  جلســات  إحــدى 
فضــا  ألخــرى  ومقــررا 
وحتكيــم   تقييــم  عــن 
عشــر  خمســة  مــن  اكثــر 
مجــال  فــي  علميــا  بحثــا 
. امليكانيكيــة  الهندســة 

اللغــة  رئيــس قســم  حصلــت 
التربيــة للبنــات  العربيــة  بكليــة 
ــان  ــان قحط ــورة )جن ــتاذ الدكت االس
البريكــس  وســام  علــى  فرحــان( 
شــبكة  منحتــه  والــذي  الذهبــي 
ــة تكرميــا  ــة اليمني البريكــس للتنمي
ملشــتركتها فــي منهــج بريكــس فــي 
ــي  ــام العامل ــاري للنظ ــياق احلض الس
ــام  ــد ١9 للع ــة كوفي ــد ملواجه اجلدي
2٠2٠ ضمــن فعاليــات املؤمتــر الدولــي 
ــتقبلية  ــة املس ــوم “الرؤي االول املوس
للعــام بعــد كوفيــد ١9وذلــك عــن 
مشــتركتها فــي البحــث العلمــي 
املوســوم ” التعليــم فــي زمــن جائحة 

كورونــا”

تدريسية من التربية للبنات تحصل على وسام البريكس الذهبي

جامعــة  اآلداب  كلّيــة  افتتحــت 
ــات  ــكو لدراس ــي اليونس ــداد كرس بغ
منــع اإلبــادة اجلماعيــة فــي العالــم 
اإلســامي ، واقامــت ورشــة عمــل حــول 
اســتخدام الواقــع االفتراضــي بعنــوان 
ــع  ــاون م ــّي ( بالتع ــي إل ــد يصغ ) ال اح
وكالــة األمم املتحــدة للهجــرة ومنظمــة 
يــزدا ، بالتزامــن مــع ذكــرى يــوم حتقيــق 
انتصــار قواتنــا األمنيــة والقضــاء علــى 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي وذكــرى اليــوم 
العاملــي لضحايــا اإلبــادة اجلماعيــة في 
العالــم، بحضــور عــدد مــن الناشــطن 
والباحثــن. واألســاتذة  الدوليــن 

ــتاذ  ــداد األس ــة بغ ــس جامع ــال رئي  وق
الســعدي  حميــد  منيــر  الدكتــور 

كلية االداب تفتتح كرسي اليونسكو لدراسات منع اإلبادة الجماعية 
في العالم اإلسالمي.

مــن  ان  االفتتاحيــة  كلمتــه  فــي 
موضوعــات  تبنــي  اجلامعــات  واجــب 
الســلمي  والتعايــش  الســام  بنــاء 
الكراهيــة  وخطــاب  التطــرف  ونبــذ 
اجملتمــع  فــي  املواطنــة  قيــم  وتعزيــز 
ــم  ــة التعلي ــا ان سياس ــي، مبين العراق
ــى  ــدف إل ــي ته ــث العلم ــي والبح العال
ــة  ــمومة والهدام ــكار املس ــة األف محارب
وصياغــة  االجتماعــي  للتماســك 
ــوق  ــى حق ــد عل ــدة تعتم ــج جدي مناه
اإلنســان ، كمــا عبــر عــن أســفه ملــا 
مــن  األيزيديــن  اخواننــا  لــه  تعــرض 
ــة. ــش االرهابي ــات داع ــي هجم ــادة ف اب

رســالة  االعــام  كليــة  ناقــش 
الدبلــوم العالــي املهنــي املوســوم 
)دور العاقــات العامــة فــي توعيــة 
اجلمهــور مــن اثــار اخمللفــات احلربيــة ( 
للطالــب علــي حســن عبــود املالكي

ــدور  ــة ال ــى معرف ــث إل ــدف البح وه
فــي  العاقــات  بــه  تقــوم  الــذي 
ــة  ــات احلربي ــر اخمللف ــة مبخاط التوعي
ألي  ضــرورة  العامــة  العاقــات   ,
مؤسســة ســواء أكانــت أمنيــة أم 
اجتماعيــة اقتصاديــة ,فــا ميكــن 
دون  مــن  تعمــل  ان  مؤسســة  ألي 
بينهــا  املتبــادل  التفاهــم  ضمــان 
ــث  ــه البح ــد توج ــور, وق ــن اجلمه وب
إليجمهــور املناطــق احلدوديــة فــي 
واســط و تعــد مــن أخطراملناطــق 
علــى حيــاة الســكان نتيجــة وجــود 

اخمللفــات احلربيــة حيــث أودت بحيــاة 
ــدف  ــا يه ــن,  وكم ــن املدني ــات م املئ
البحــث إلــى معرفــة أهــم الوســائل 
التــي  االتصاليــة  واألنشــطة 
األمنيــة  املؤسســة  تســتخدمها 
للتوعيــة مبخاطــر اخمللفــات احلربيــة.

اغلــب  ان  الــى  الباحــث  وتوصــل 
ــة  ــى التوعي ــدون عل ــن يعتم املبحوث
ــة  ــة بالدرج ــات احلربي ــر اخمللف مبخاط
األســاس علــى امللصقــات ,والعامات 
وســائل  باعتبارهــا  التحذيريــة 
اتصــال ايضــاح ســهلة جدا,وتســهم 
فــي تشــكيل الوعــي لــدى اجلمهــور, 
وكذالــك توصــل الباحــث ان  الزيــارات 
التوعويــة  واحملاضــرات  امليدانيــة 
العاقــات  أنشــطة  أهــم  تشــكل 
ــات  ــر اخمللف ــة مبخاط ــة التوعي العام

مهــم  دور  مــن  لهــا  ملــا  احلربيــة 
ــي  ــة ف ــور وخاص ــة اجلمه ــي توعي ف
موســم الربيــع وخــروج املواطنــن 
ان  الباحــث  توصــل  كمــا  للتنــزه, 
مــن  أصبحــت  احلربيــة  اخمللفــات 
الصعــب حتديدهــا, بســبب تعريــة 
التربــة, والتغيــرات اجليولوجيــة التــي 
ــيول  ــراف س ــراء اجن ــا ج ــرأت عليه ط
األمطــار التــي جتــرف باأللغــام بعيــدا 
عــن مناطقهــا احملــددة ,و تســببت 
ــي  ــرة ف ــكات  كبي ــرار ومش ــي اض ف
مقدمتهــا  وفــي  والبيئــة  اجملتمــع 
وتلــوث  البشــرية,  االصابــات 
مســاحات شاســعة مــن األراضــي 
ــة ممــا حــال مــن دون إعمارهــا  الزراعي

وإعــادة توزيــع الســكان فيــه.

كلية االعالم تناقش دور العالقات العامة في توعية الجمهور من اثار المخلفات الحربية

للعلــوم  رشــد  ابــن  التربيــة  كليــة  شــهدت 
مناقشــة  بغــداد  جامعــة  فــي  االنســانية 
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة )) فاعليــة اخلطــاب 
العراقــي((  الشــعر  نقــد  فــي  االيديولوجــي 
ــة  ــم اللغ ــن قس ــيد م ــم رش ــأ باس ــة نب للطالب

 . العربيــة 
وهدفــت الدراســة الــى تقصــي فاعليــة اخلطــاب 
االيديولوجــي فــي نقــد الشــعر العراقــي ومتابعــة 

اثــر املرجعيــة الفكريــة لــدى النقــاد
وتضمنــت الدراســة ثالثــة فصــول تنــاول الفصــل 

ــة  ــة األيديولوجي ــي وفاعلي ــاب املاركس األول اخلط
ــي  ــل الثان ــا الفص ــي أم ــعر العراق ــد الش ــي نق ف
فقــد حتــدث عــن اخلطــاب القومــي وفاعليــة 
االيديولوجيــة فــي نقــد الشــعر العراقــي والفصل 
ــة  ــث تطــرق عــن اخلطــاب االســالمي وفاعلي الثال

ــي ــعر العراق ــد الش ــي نق ــة ف االيديولوجي
وتوصلــت الدراســة الــى جملــة مــن النتائــج منها 
اســهمت األيدولوجيــات املاركســية والقوميــة 
االســالمية فــي جــذب الكتــاب فضــال عــن ارتبــاط 

النقــد العراقــي بالتوجــه االيديولوجــي

كلية التربية ابن رشد تناقش فاعلية الخطاب االيديولوجي 
في النقد العراقي
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رســالة  مناقشــة  الزراعيــة  الهندســة  علــوم  كليــة  شــهدت 
ــي  ــية ف ــل الرئيس ــة احملاصي ــؤ بأنتاجي ــومة )التنب ــتير املوس املاجس
ماركــوف  ساســل  بأســتخدام   2٠2٥�2٠١9 مــن  للمــدة  العــراق 
. الزراعــي  االقتصــاد  قســم  مــن  فــارس،  عامــر  لينــا  ( للطالبــة 

االنتاجيــة  مســتويات  عــن  الكشــف  الــى  الباحثــة  وهدفــت 
التنبــؤ  طريــق  عــن  العــراق  فــي  الرئيســية  للمحاصيــل 
البــاب  يفتــح  الــذي  االمــر  ماركــوف  ساســل  بأســتخدام 
. وجــد  ان  االرتفــاع  او  االنخفــاض  اســباب  تشــخيص  نحــو 

ــم  ــية اذ ان القي ــل الرئيس ــة احملاصي ــي انتاجي ــالة تدن ــت الرس وناقش
التنبوئيــة للحــاالت اخملتــارة مــن احملاصيــل الرئيســية ) قمــح ، شــعير 
، ذرة صفــراء ( اكــدت انخفاضــاً ملموســاً ماعــدا حــاالت معينــة 
ــاض . ــاع وانخف ــن ارتف ــُه ب ــت نتائج ــذي كان ــرز ال ــول ال ــن محص م

امليــزة  خاصيــة  مــن  االســتفادة  بضــرورة  الرســالة  اوصــت  كمــا 
الرئيســية لزراعــة احملاصيــل االربعــة فــي بعــض املناطــق واســتخدام 
ــوردي  ــر م ــي توفي ــي ف ــر ايجاب ــن اث ــا م ــا له ــة مل ــري احلديث ــم ال نظ
. االنتاجيــة  فــي  االيجابــي  اثرهــا  عــن  فضــاً  واالرض  امليــاه 

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش المحاصيل الرئيسية في العراق

ــات  ــي للدراس ــري واالقليم ــط احلض ــز التخطي ــام مرك اق
العليــا مؤمتــره العلمــي الثامــن والدولــي الثانــي حتــت 
عنــوان )افــاق اســتدامة وتخطيــط املــدن( بحضــور رئيــس 
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد الســعدي،   
ومستشــار رئيــس مجلــس النــواب العراقــي الدكتــور 
ــي والبحــث  ــم العال ــري، ومستشــار وزارة التعلي ــدمي اجلاب ن
العلمــي الدكتــور محســن الفريجــي، فضــا عــن مشــاركة 
ــة  ــة و العربي ــة احمللي ــز البحثي ــات واملراك ــن اجلامع ــدد م ع
والعامليــة، الــى جانــب عــن عــدد مــن اجلهــات ذات العاقــة.

وافتتــح رئيــس اجلامعــة اعمــال املؤمتــر بكلمــة اعــرب 
فيهــا ان اســتدامة املــدن تتطلــب توافــر عناصــر الهندســة 
والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن املقومــات لتنفيذهــا فــي ظــل 
ازمــات صحيــة وماليــة ميــر بهــا العالــم اليــوم، واكــد 
الســعدي علــى اهميــة مخرجــات املؤمتــر ورفعهــا لصاحــب 
القــرار لدراســتها وتنفيذهــا مبــا ينســجم مــع ســوق 

ــل. العم
وناقــش املؤمتــر العوامــل املؤثــرة فــي ايجــاد الوحــدات 
ــادة  ــدن واع ــط امل ــات تخطي ــب اولوي ــى جان ــكنية، ال الس

مركز التخطيط الحضري يقيم مؤتمره العلمي الدولي الثاني حول استدامة المدن
اعمارهــا مثــل مدينــة املوصل..كمــا نوقشــت آليــات 
التحســن احلضــري فــي تنميــة الســياحة، واالرتقــاء 
بالبنــى التحتيــة للمــدن العصريــة فــي ظــل االزمــات 

ــة. املالي
ــورت  ــي متح ــا الت ــرى رؤاه ــة اخ ــت اوراق بحثي وطرح
حــول ازمــات الســكن والعشــوائيات، واالســتفادة 
مــن التجــارب العامليــة حلــل تلــك االزمــات فــي ظــل 
منــو ســكاني متفاقــم يســتمكن االرض افقيــا خــارج 

ــة. ــات العمراني ــروط واملواصف الش
بحثيــة  جلســات  شــهد  قــد  املؤمتــر  ان  ويذكــر 
املنصــات  علــى  اعتمــدت  واخــرى  حضوريــة، 
ــة، اذ مت قبــول  ــة فــي جلســاتها االفتراضي االلكتروني
٥٠ بحثــا مــن بــن ١٥٠ بحــث مت إرســالها إلــى اجلنــة 
العلميــة للمؤمنــر  توزعــت مــن  العــراق واالردن ومصــر 
وســيتم  وروســيا،  وبريطانيــا  واســبانيا  واجلزائــر 
رفــع جميــع التوصيــات التــي خــرج بهــا املؤمتــر 
ــا  ــا خلططه ــا وفق ــة لتوظيفه ــات املعني ــى اجله ال

العمرانيــة للعــام القــادم.

ــوم  ــة العل ــات بكلي ــم الرياضي ــي قس ــية ف ــرت التدريس  اختي
 IOP  الدكتــورة هبــة عبــداهلل احمــد، ضمــن هيئــة حتريــر مجلــة
conferenc series: journal of physics العامليــة وذلــك بعــد توفــر 
ــذا  ــا له ــي أهتلته ــة الت ــمعة االكادميي ــة والس ــروط العلمي الش
ــات  ــدى اجمل ــة IOP journal of physics اح ــد مجل ــار . وتع االختي

اختيار تدريسية في كلية العلوم ضمن هيئة تحرير 
مجلة عالمية

العامليــة املصنفــة ضمــن Q3، ولهــا ســايت ســكور وضمــن 
 )JPCS( مســتوعبات ســكوبس، وتعنــى بسلســلة املؤمتــرات
ــا  ــي بحوثه ــاول ف ــم وتتن ــي العال ــن ف ــع الباحث ــة جلمي ومتاح
املنشــورة التطــورات العلميــة فــي علــوم الفيزيــاء واملقدمــة فــي 

ــة. ــرات الدولي املؤمت
يذكــران اجمللــة العامليــة تعــد ايضــا جــزًءا مــن سلســلة مؤمتــرات 
IOP، وهــي مجموعــة مــن املنشــورات ذات الوصــول املفتــوح املتاح 
ــوم  ــع املؤمتــرات التــي تعنــى بالعل و املتخصصــة فــي نشــر وقائ

وهندســة املــواد واألرض وعلــوم البيئــة .

 حصــل الباحثــان مــن كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم 
الرياضــة االســتاذ الدكتــورة اميــرة عبــد الواحــد منيــر 
ــاركة  ــزة ومبش ــكران حم ــال س ــور جم ــدرس الدكت و امل
مــن  الرضــا  ابراهيــم عبــد  نــدى  الدكتــور  املــدرس 

وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  تكريــت/  جامعــة 
ــزي  ــاز املرك ــن اجله ــراع م ــراءة اخت ــى ب ــة ، عل الرياض
مــن  لتمكنهمــا  النوعيــة،   والســيطرة  للتقييــس 
تصميــم )جهــاز مســاعد لتطويــر مرونــة مفصــل 

اداء مهارتــي الكارتويــل والقــوس  الــورك لتحســن 
اخللفــي علــى بســاط احلــركات االرضيــة للجمناســتك 
ــم  ــراع تصمي ــراءة االخت ــت ب ــاء (.وتضمن ــي للنس الفن
وتصنيــع جهــاز مســاعد لتطويــر مرونــة مفصــل 

الــورك مــن الباحثــن لاعبــات ناشــئات باجلمناســتك 
، و حــاز اجلهــاز علــى اعجــاب كبيــر مــن الباحثــن 
االول  الدولــي  العلمــي  املؤمتــر  فــي  املشــاركن 
والــذي عقــد فــي 2019  بكليــة التربيــة االساســية 

التصنيــع  حيــث  طريقــة  مــن   ، دهــوك  بجامعــة 
ــن أداء  ــي حتس ــة وف ــر املرون ــي تطوي ــر ف ــره الكبي وتأثي
مهارتــي الكارتويــل والقــوس اخللفــي علــى بســاط 
ــاء. ــي للنس ــتك الفن ــي اجلمناس ــة ف ــركات االرضي احل

باحثان في كلية التربية البدنية بجامعة بغداد يحصالن على براءة اختراع في تصميم جهاز مساعد لتطوير مرونة مفصل الورك
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شــارك التدريســي فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات االســتاذ الدكتــور عدنان 
ــي  ــي العراق ــع العلم ــي للمجم ــم الثقاف ــة للموس ــة اخلامس ــدوة العلمي ــى بالن ــن مصطف ياس
ــر منصــة  ــول ومعاجلــات( عب ــة: حل ــوان )العــراق فــي ظــل األزمــات املتداخل والتــي كانــت حتــت عن

ــة.  )F.C.C(اإللكتروني
والقــى ياســن محاضــرة حــول االزمــات املتواصلــة واملتداخلــة ومــا يصاحبهــا مــن ازمــات شــكلت 
أخطــر التحديــات املهــددة لألمــن اإلنســاني وللتنميــة البشــرية املســتدامة فــي العــراق. إنهــا األداة 
ــع الطاقــات والقــدرات  ــة، وتنتهــك حقــوق اإلنســان، فتدمــر جمي التــي تهــدم مكتســبات التنمي
اخلاقــة واملبدعــة التــي حتتاجهــا عمليــات التنميــة. وتظهــر مســيرة العــراق خــال الســنوات التــي 
ــاس  ــاة الن ــا حي ــددت مبجمله ــات، ه ــى واملؤسس ــي البن ــر ف ــم التدمي ــان 2٠٠3 حج ــت نيس أعقب

وبــددت املــوارد والثــروات وشــكلت بالتالــي عبئــا خطيــرا علــى مســتقبله .

تدريسي من كلية التربية للبنات يلقي محاضرة حول العراق في ظل 
االزمات

املشــهد  جتليــات  أبــرز  ان 
بــروز  لألزمــة  االجتماعــي 
مشــكات اجتماعيــة جديدة 
حضيــرة  تهــدد  وخطيــرة 
ارتفــاع  ومنهــا  اجملتمــع 
معــدالت العنــف وال ســيما 
معــدالت  وارتفــاع  االســري 
لقــدرات  واالفقــار  االنتحــار 
واجباتهــا  أداء  فــي  االســرة 
ممــا يهــدد متاســكها ويعرقــل 
هــدد  ولقــد  وظائفهــا  أداء 
كورونــا  جائحــة  انتشــار 
وتداعياتهــا بشــكل  اليــوم 
مباشــر وغيــر مباشــر الكثيــر 
واملكاســب  االجنــازات  مــن 
ــب  ــا يتطل ــو م ــة، وه التنموي
اســتجابة ســريعة ومدروســة 
عبــر سلســلة مــن اإلجــراءات 
أوجــه  حلمايــة  احملكمــة 
حتققــت  التــي  التقــدم 
ــال  ــاء فــي رأس امل بجهــد وعن
بــن  ســيما  وال  البشــري، 
الهشــة   والفئــات  الفقــراء 
وتصميــم التدخــات الازمــة 
واســتهدافها لتحقيــق أعلــى 

فاعليــة.

ــة  ــي كلي ــاء ف ــم الكيمي ــيو قس ــل تدريس حص
ــم  ــم ، وه ــن الهيث ــة /اب ــوم الصرف ــة للعل التربي
كل مــن األســتاذ الدكتــور  أحمــد ثابــت نعمــان 
و األســتاذ املســاعد الدكتــورة اينــاس وحيــد 
جاســم و األســتاذ املســاعد الدكتــورة لقــاء 
خالــد عبــد الكــرمي والدكتور عــوف عبــد الرحمن  
ــراءة االختــراع  أحمــد مــن وزارة التربيــة   علــى ب
ــة  املوســومة )حتضيروتشــخيص ودراســة طيفي
 )KL( اجلديــد  للمركــب  وبيولوجيــة  وحراريــة 
واملشــتق مــن 2�امينوبينزوثايــوزول واســتخدامه 

كمثبــط لتــأكل ســبيكة )a�brass( فــي أنابيــب 
ــض املعقــدات الفلزيــة  ــع بع ــرب م ــاه الش مي
( مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس و الســيطرة 

ــة . النوعي
مــن  سلســلة  حتضيــر  إلــى  البــراءة  وهــدف 
ثنائيــة  االنتقاليــة  العناصــر  معقــدات 
التكافؤ)املنغنيــز, الكوبلــت, النيــكل, اخلارصــن 
ــد)KL( واملشــتق  ــوم( مــع املركــب اجلدي والكادمي
مــن تفاعــل ثنائــي كبريتيــد الكاربــون و املركــب 

.)HD(الوســطي
الصيغــة  ذات  املعقــدات  شــخصت  و  
العامــة]M)L(2[ بواســطة طيــف الرنــن النــووي 
ــب  ــي للمرك ــي والكربون ــي البروتون املغناطيس
احلمــراء  حتــت  األشــعة  وقياســات  اجلديــد 
و  االنصهــار  ودرجــات  اإللكترونــي  والطيــف 
 C. H. التوصيليــة املوالريــة و حتليــل العناصــر
ــدات  ــي املعق ــز M ف ــة للفل ــبة املئوي N S. والنس
ــة  واحلساســية املغناطيســية والدراســة احلراري

 . املعقــدات  وبعــض   )KL( للمركــب 
الســطوح  رباعــي  الشــكل  اقتــراح  مت  كمــا 
للمعقــدات احملضــرة مــن خــال ارتبــاط ذرات 
الكبريــت جملموعــة الثايــول فــي املركــب )KL( مــع 
ــة  ــة احليوي ــة الفاعلي ــة و دراس ــات الفلزي األيون
ــن  ــن م ــد نوع ــه ض ــتق ومعقدات ــب املش للمرك
البكتريــا الســالبة )Escherichia coli( واملوجبــة 
االنتشــار  بتقنيــة   )Staphylococcus aurous(
ســبيكة  لتــأكل  كمثبــط   )KL( واســتخدام 
لكلوریــد  ملحــي  محلــول  فــي   )a�brass(

الصودیــوم بتركیــز ٠.6 مــول. 

تدريسيون من كلية التربية ابن الهيثم يحصلون على براءة اختراع عن 
)KL( تحضيروتشخيص ودراسة طيفية وحرارية وبيولوجية للمركب الجديد

نشــر مجموعــة مــن تدريســي كليــة طــب الكنــدي بحثــاً مشــتركا 
األول  التصنيــف  ضمــن  الواقعــة   F1000 research مجلــة  فــي 
للمجــات الطبيــة العامليــة ، بحثــاً طبيــاً يعــد األول مــن نوعــه على 
مســتوى العالــم حــول تأثيــر الشــاي األخضــر فــي تقليــل نســبة 

فريق بحثي من كلية طب الكندي يكشف عن تأثير الشاي األخضر 
لمرضى الثاليسيميا المتوسطة

ــن  ــى املصاب ــد للمرض احلدي
املتوســطة  بالثاليســيميا 
وهــدف البحــث الــذي قدمــه 
ــاعد  ــتاذ املس ــن أالس كل م
واملــدرس   ، املؤمــن  حيــدر 
خضيــر  حســن  الدكتــور 
زيــد  الدكتــور   واملــدرس   ،
ــور  ــتاذ الدكت ــار واالس العط
محمــد جــال ، إلــى تطويــر 
للتعــرف  ســريرية  جتربــة 
علــى فعاليــة تنــاول الشــاي 
األخضــر فــي تقليــل نســبة 
ــى  ــدى مرض ــد ل ــادة احلدي زي
املتوســطة  الثاســيميا 
ويقلــل   يعــوض  .والــذي 
احلاجــة إلــى األدويــة الطاردة 
تكلــف  والتــي  للحديــد 
مبالــغ ماليــة طائلــة فضــا 

ــة . ــا اجلانبي ــن تأثيراته ع

اضطــراب  لــذوي  االنفعالــي  االتــزان   ( املوســومة  املاجســتير  رســالة  اآلداب مناقشــة  كليــة  شــهدت 
النفــس. علــم  قســم  ، مــن  خيرونــي  اســماعيل  وســام  للطالــب   ) الشــرطة  رجــال  لــدى  احلــاد  الضغــط 

وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى االحــداث الصدميــة املســببة لصدمــة رجــال الشــرطة ذوي اضطــراب الضغــط احلــاد ، 
ومــا هــو مســتوى االتــزان االنفعالــي لديهــم ، وتعــرف فــروق الداللــة فــي االتــزان االنفعالي بحســب متغيــر الرتبــة والتحصيل 
الدراســي واحلالــة االجتماعيــة والعمــر ، عــن طريــق بنــاء مقيــاس للتشــخيص علــى عينــة بلغــت )400( فــرداً مــن رجــال 
الشــرطة ، مت اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة من اربــع مديريات هي الشــرطة االحتادية وشــرطة االطفاء وشــرطة 

كلية االداب تناقش االتزان االنفعالي لذوي اضطراب الضغط الحاد لدى 
رجال الشرطة

. النجــدة  وشــرطة  الســريع  الــرد 
وكشــفت الدراســة عــن العمــل على 
انشــاء مراكــز نفســية مختصــة 
العراقيــة  الداخليــة  وزارة  فــي 
واالرشــاد  التدريــب  بتقــدمي  تعنــى 
والتشــخيص  النفســي  والدعــم 
لألفــراد  النفســي  والعــالج 
النفســية  للصدمــات  املتعرضــن 
وزارة  داخــل  الباحثــن  وتشــجيع   ،
بالبحــوث  باالهتمــام  الداخليــة 
الصدميــة  اخلبــرات  تتنــاول  التــي 
وزارة  بــن  آليــة  ايجــاد  وكذلــك   ،
والبيئــة  الصحــة  ووزارة  الداخليــة 
والبحــث  العالــي  التعليــم  ووزارة 
املصابــة  احلــاالت  لعــالج  العلمــي 
واحليلولــة دون تفاقــم االضطــراب ، 
ــزان  ــى رفــع مســتوى االت والعمــل عل
الشــرطة  رجــال  لــدى  االنفعالــي 
، مــن طريــق اشــراكهم بالــدورات 
. والعملــي  النظــري  والتدريــب 

ــن رشــد للعلــوم االنســانية  شــهدت كليــة التربيــة اب
مناقشــة اطروحــة الدكتــوراه املوســومة ) مشــكلة 
اجلــوار اجلغرافــي ١99٠�2٠١6  دول  العــراق مــع  ميــاه 
دراســة تاريخيــة ( للطالــب عمــار عبــد الكاظــم حســن 
مــن قســم التاريــخ تخصــص ) تاريــخ حديــث ( و علــى 

ــي. ــواد عل ــور ج ــتاذ الدكت ــة االس قاع
وهدفــت االطروحــة الــى بيــان حــل مشــكلة امليــاه مــع 
ــران  ــوريا واي ــا وس ــن تركي ــكل م ــة ب ــوار املتمثل دول اجل
وإلــى أي مــدى اثــرت قضيــة ميــاه العــراق مــع دول اجلــوار 
علــى اجلوانــب االقتصاديــة واالنســانية وعلــى عاقــات 
العــراق مــع جيرانــه الذيــن يتشــارك معهــم فــي املــوارد 

املائيــة .

وتضمنــت الدراســة اربعــة فصــول تنــاول الفصــل االول 
التطــور التاريخــي ملشــكلة امليــاه وتطــرق الفصــل 
ــدث  ــوار وحت ــدول اجل ــة ل ــات املائي ــن السياس ــي ع الثان
الفصــل الثالــث علــى موقــف احلكومــات العراقيــة 
واجلامعــة العربيــة مــن جتــاوزات دول اجلــوار وامــا الفصــل 

ــراق. ــى الع ــاه عل ــة املي ــر ازم ــن اث ــم ع ــع تكل الراب
ــة مــن التوصيــات منهــا  ــى جمل وتوصلــت الدراســة ال
اســتخدم الورقــة االقتصاديــة كوســيلة ضغــط علــى 
ــة  ــراق املائي ــص الع ــاق حص ــل اط ــن اج ــوار م دول اجل
ــن  ــاه ب ــتركة للمي ــة املش ــل اللجن ــن تفعي ــا ع فض
ــران بالتوقيــع  ــا واي ــزام تركي العــراق وتركيــا وســوريا وال

ــة. ــاري املائي ــتخدام اجمل ــة اس ــى اتفاقي عل

كلية التربية ابن رشد تبحث مشكلة مياه العراق مع دول الجوار
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ناقــش فــرع متريــض البالغــن فــي كليــة التمريــض جامعــة بغــداد 
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة )فاعليــة التداخــل التمريضــي 
لقســطرة  اخلاضعــن  للمرضــى  املبكــرة  املضاعفــات  علــى 
الشــراين التاجيــة فــي مركــز النجــف جلراحــة القلــب والتداخــل 
القســطاري( لطالــب الدكتــوراه محمــد عبــد الكــرمي مصطفــى. 
وهدفــت الرســالة الــى تقــومي فاعليــة التداخــل التمريضــي 
علــى املضاعفــات املبكــرة للمرضــى الذيــن يخضعــون لقســطرة 

ــة. ــراين التاجي الش
االنقباضــي  معــدل  متوســط    أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
ــة  ــة التجريبي ــي اجملموع ــب ف ــات القل ــدل ضرب واالنبســاطي ومع

كلية التمريض تناقش فاعلية التداخل التمريضي للخاضعين لقسطرة 
الشرايين التاجية 

املســتويات  إلــى  يعــود 
قســطرة  بعــد  الطبيعيــة 
حتــى  التاجــي  الشــريان 
املستشــفى  مــن  اخلــروج 
لــدى  يحــدث  مــا  خــاف 
ــة  ــة الضابط ــى اجملموع مرض
تطبيــق  ان  علــى  يــدل  ممــا 
علــى  التمريضــي  التداخــل 
إلــى  يــؤدي  املرضــى  هــؤالء 
تقليــل مضاعفــات املبكــرة 
الناجتــة مــن قســطرة القلــب 
الدراســة  ملرضى.اوصــت 
تثقيفيــة  مراكــز  بانشــاء 
ــفيات  ــي املستش ــى ف للمرض
مناســبة  مبــواد  مجهــزة 
إعــام  ووســائل  صلــة  ذات 
ــمعية  ــاعدة س ــائل مس ووس
جميــع  لتعليــم  وبصريــة 
املرضــى كيفيــة التعايــش مع 
فضــاً  الصحيــة  حالتهــم 
إجــراءات  اســتخدام  عــن  
ــه  ــدة لتوجي ــض املوح التمري
فــي  املمرضــات  املمرضــن/ 
التعامــل مــع مرضى قســطرة 

التاجيــة. الشــراين 

نظــم قســم سياســات االزمــات فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة 
حلقــة نقاشــية حتــت عنــوان ) ادراك صانــع القــرار العراقــي لطبيعــة االزمــة بــن 
ايــران والواليــات املتحــدة ( .تطرقــت احللقــة الــى العوامــل التــي جعلــت العــراق 
ــول  ــن الق ــدة و ال ميك ــات املتح ــران والوالي ــن اي ــات ب ــة الصراع ــاحة لتصفي س
بــان الــدور الــذي لعبــه العــراق فــي هــذا اجملــال قــد ابتــدأ بالعــام 2٠٠3 بــل ميتــد 
للمرحلــة التــي لعــب فيهــا النظــام الســابق دور الوكيــل للمصالــح االمريكيــة 
لضــرب الثــورة االيرانيــة فــي العــام ١979 وخوضــه حلــرب دامــت ثمان ســنوات كان 
املســتفيد االول منهــا املصالح االمريكيــة فــي اخلليــج واملنطقــة وذلــك بحســب 

مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد ينظم حلقة نقاشية حول إدراك صانع 
القرار العراقي لطبيعة االزمة بين ايران والواليات المتحدة

النظــام  اركان  اعتــراف 
ذاتــه واذرعــه  الســابق 
بســبب  .و  العســكرية 
طبيعــة الوضــع الهــش 
تقبــل  أن  العــراق  فــي 
باســتثناء العــراق مــن 
عقوباتهــا جتــاه إيــران، 
حتديــدا فــي ملفــي الغاز 
والكهربــاء )يعــد العــراق 
مســتورد  أكبــر  ثانــي 
وهــو  اإليرانــي،  للغــاز 
يعتمــد علــى هــذا الغــاز 
مــن   ٪47 توليــد  فــي 
ــن  ــا ع ــاء(، فض الكهرب
ــادل  ــن التب ــا ع تغاضيه
التجــاري الواســع بــن 
ــل  ــذي يص ــن، وال البلدي
 7 مــن  يزيــد  مــا  إلــى 
ــار دوالر ســنويا )مــن  ملي
األرقــام  حســاب  دون 
ــة  ــة املتعلق ــر املعلن غي

بالســاح والعتــاد!( .

ناقــش قســم الدراســات املاليــة باملعهــد العالــي 

للدراســات احملاســبية واملاليــة للدراســات العليــا 

البحــث املوســوم )دور التعافــي األســتراتيجي 

األهــداف  حتقيــق  فــي  التأمينيــة  للخدمــة 

ــي  ــي ف ــث تطبيق ــركة – بح ــتراتيجية للش األس

شــركة التأمــن الوطنيــة( للطالبــة حنــان شــاكر 

محمــود للحصــول علــى شــهادة الدبلــوم العالي 

املعادلــة لشــهادة املاجســتير فــي التأمــن ومينــح 

شــهادة  وأمتيــازات  حقــوق  جميــع  حاملهــا 

ــتير. املاجس

ــة  ــة عاق ــد طبيع ــى حتدي ــة ال ــت الدراس وهدف

ــي  ــتقل التعاف ــر املس ــر للمتغي ــاط والتأثي االرتب

وابعــاده  التأمينيــة  للخدمــة  االســتراتيجي 

االســتجابة،  بــ)التعويــض، وســرعة  املتمثلــة 

فــي  املشــكلة((،  واملبادرة)حتديــد  واالعتــذار, 

حتقيــق املتغيــر املعتمــد االهــداف االســتراتيجية 

للشــركة وابعــاده املتمثلــة بـ)الربحيــة، والنمــو، 

ــان  ــك بي ورضــا العاملــن، وخدمــة اجملتمــع(، كذل

مســتوى اســتجابة املبحوثــن ال بعــاد املتغيريــن 

ــة. ــة واالهمي ــب االولوي ــا بحس ــة ترتيبه ودرج

ــاط  ــة ارتب ــود عاق ــى وج ــة ال ــت الدراس وتوصل

المعهــد العالــي للدراســات الماليــة يناقــش دور التعافــي األســتراتيجي للخدمة 
التأمينيــة فــي تحقيــق األهداف

وتأثيــر معنويــة للتعافــي االســتراتيجي للخدمــة 

االهــداف  حتقيــق  فــي  وابعادهــا  التأمينيــة 

االســتراتيجية للشــركة, كان مســتوى اســتجابة 

ــاً  ــة, فض ــة عالي ــث بدرج ــري البح ــة ملتغي العين

عــن ان هنــاك فــروق معنويــة فــي اســتجابة 

ــرات  ــب املتغي ــتبانة بحس ــرات االس ــة لفق العين

ــي,  ــل العلم ــر, املؤه ــة) العم ــخصية املتمثل الش

ــة(. ــنوات اخلدم ــدد س ــي, ع ــع الوظيف املوق

حصــد البحــث العلمــي املوســوم 
 Solidification enhancement  “
of PCM in a triplex�tube ther�

 mal energy storage system
 “  with nanoparticles and fins
التدريســي فــي كليــة الهندســة 
الدكتــور جاســم محمــد مهــدي، 
جائــزة البحــث العلمــي عالــي 
 Highly Cited 2٠2االستشــهاد )٠
Ap� ــة ــن مجل Paper Award( ضم

plied Energy العامليــة، و ســيتم 
ضمــن  رســميا  اجلائــزة  تقــدمي 
 ١2th International فعاليات مؤمتــر

تدريسي من كلية الهندسة يحصد جائزة البحث العلمي عالي االستشهاد لسنة 
2020 في مجلة Applied Energy العالمية

 Conference on Applied Energy )ICAE2020(,
Bangkok الــذي يعقــد فــي كانــون اول القــادم. 
ــات  ــة Applied Energy أحــد الدوري تعتبــر مجل
النشــر  دار  تتبــع  التــي  املرموقــة  العلميــة 
الشــهيرة )Elsevier( وهــي تغطــي البحــوث 
املتعلقــة بهندســة الطاقــة وتصنــف حســب 
ــز االول  ــي املرك ــتوعب ))Scopus ف ــات مس بيان

ــاءات. ــاء واالنش ــة البن ــال هندس ــي مج ف

يذكــر ان للدكتــور مهــدي نشــاط بحثــي متميز 
فــي مجــال هندســة الطاقــة، فلديــه مــن 
األبحــاث 2١ بحثــا متخصصا معظمها نشــرت 
فــي مجــات علميــة مرموقــة ضمــن املســتوى 
ــت ٥4٥  ــهادات بلغ ــدت استش االول )Q1( وحص
Sco�  استشــهادا وفقــا لبيانــات مســتوعب

pus بضمنهــا 3 ابحــاث صنفــت 
Clar� ــة ــل مؤسس ــن قب ــرا م  مؤخ

ضمــن  العامليــة   ivate Analytics
 ٪١ الهندســية  البحــوث  قائمــة 
االعلــى استشــهادا فــي تخصــص 
يظهــر  حيــث  العــام  الهندســة 
Web Of Sci�  حاليــا فــي مســتوعب

ــواره  ــث وبج ــوان كل البح ence عن
التــي  الذهبيــة  الــكأس  ايقونــة 
ــهادا  ــر استش ــاالت األكث ــز املق متي

ــص. ــال التخص ــي مج ف
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قدمــت التدريســية  فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة 
ــور  ــاعد الدكت ــتاذ املس ــات االس ــة للبن ــة التربي بكلي
زينــب محمــد صالــح ورشــة تدريبيــة تخصصيــة  
بعنــوان )أخاقيــات املهنــة ودورهــا فــي تعزيز الســلوك( 

ــوزراء. ــس ال ــب رئي ــي مكت ــاري وموظف ملستش
تهــدف الورشــة التطــرق الــى أهميــة أخاقيــات املهنة 
بــدء مــن الهــرم األعلــى فــي مؤسســات الدولــة ونــزوال 

الــي باقــي املؤسســات.
ــاط  ــدة نق ــى ع ــة عل ــي الورش ــية ف ــزت التدريس رك
االليــات  وأهــم  املهنــة  أخاقيــات  ماهيــة  منهــا 
والســبل لارتقــاء بأخاقيــات املهنــة كا حســب 
ــي  ــة ف ــات املهن ــادر أخاقي ــي، ومص ــه املهن تخصص
اجملتمــع العراقــي فضــا عــن أهــم مرتكزاتهــا ودورهــا 
الرســمية،  فــي تعزيــز الســلوك فــي املؤسســات 

وأخاقيــات املهنــة فــي ظــل جائحــة كورونــا .
وأوصــت صالــح فــي نهايــة الورشــة بضــرورة عــد 
خدمــة اجملتمــع مــن أولويــات التقــدم الثقافــي وااللتزام 
األخاقــي واملهنــي ويتحتــم علــى كل فــرد مــن أفــراد 
ــة  ــبيل خدم ــي س ــاهرة ف ــا س ــون عين ــع ان يك اجملتم

تدريسية من كلية التربية للبنات تلقي محاضرة لمستشاري مكتب رئيس 
الوزراء حول أخالقيات المهنة ودورها في تعزيز السلوك

بلــده ووطنــه ومجتمعــه، 
وأن تكــون هنــاك غــرف 
توعويــة لــكل وزارة تقــوم 
هكــذا  إقامــة  مبهــام 
موظفــي  لــكل  ورش 
الدولــة وإشــراك االجهــزة 
والتواصــل  اإلعاميــة 
بالتأكيــد  االجتماعــي 
ــا  ــب، كم ــذا اجلان ــى ه عل
أوصــت مبتابعــة تنفيــذ 
وترجمتهــا  التوصيــات 

الــى أرض الواقــع .

ــن  ــة اب ــة التربي ــهدت كلي ش
االنســانية  للعلــوم  رشــد 
فــي جامعــة بغــداد مناقشــة 
رســالة املاجســتير املوسومة 
التربويــة  املتطلبــات   (
ــرف  ــاليب التط ــة اس ملواجه
الفكــري لــدى طلبــة جامعــة 
نظــر  وجهــة  مــن  بغــداد 
ــد  ــب احم ــيها( للطال تدريس
قســم  مــن  علــي  حســن 
ــة  ــية والتربوي ــوم النفس العل
 ، تربيــة  اصــول  تخصــص 
علــى قاعــة االســتاذ الدكتــور 

عبــد العزيــز البســام .
هدفــت الدراســة هــو إبــراز 
املتطلبــات  دور  أهميــة 
االجتماعيــة  التربويــة 
والسياســية  والثقافيــة 
والدينيــة  واالقتصاديــة 
والرياضيــة ملواجهة أســاليب 
التطــرف الفكــري والوقايــة 
ــاء  ــث ببن ــام الباح ــا .وق منه
وهــي  البحــث  أداة  وتطويــر 
عبــارة عــن اســتبانة تشــمل 
موزعــة  فقــرة   )6٠( علــى 

كلية التربية ابن رشد تناقش المتطلبات التربوية لمواجهة اساليب 
التطرف الفكري

ــة ملواجهــة أســاليب التطــرف  ــات التربوي ــى املتطلب ــوي عل ــى ســت مجــاالت مختلفــة حتت عل
الفكــري ، وقــد مت اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة الطبقــة العشــوائية التــي بلــغ عددهــا )4٠٠( 
أســتاذا وأســتاذة بواقــع )١88( مــن الذكــور و )2١2( لإلنــاث موزعــن علــى ثــاث كليــات مختلفــة 
ــتاذا  ــم )632١( أس ــغ عدده ــي البال ــث الكل ــع البح ــن مجتم ــحب م ــة الس ــم بطريق مت اختياره

. التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  واســتخدم  وأســتاذة 
وتوصلــت الدراســة الــى جملــة مــن التوصيــات منهــم ضــرورة تفعيــل دور اجلامعة مــع املتطلبات 
التربويــة فــي توعيــة الطلبــة مــن مخاطــر أســاليب التطــرف الفكــري مــن خــال حضــور الطلبة 
ــري  ــرف الفك ــع التط ــا مواضي ــاول فيه ــي يتن ــة الت ــة والثقافي ــرات العلمي ــدوات واملؤمت ــى الن ال
ــي  ــار الت ــل واآلث ــباب والعوام ــح األس ــن توضي ــا ع ــا فض ــراف وغيره ــف واالنح ــكك والعن والتف
تؤثــر بصــورة ســلبية علــى الفــرد واجملتمــع والعمــل علــى معاجلــة األســباب وتصويــب األخطــاء 

والعوامــل التــي تقــف خلــف هــذه الظاهــرة .

املاجســتير  رســالة  القانــون مناقشــة  كليــة  شــهدت 
مللكيــة  والقانونــي  الدســتوري  التنظيــم   ( املوســومة 
دســتور  ظــل  فــي  وضماناتــه  النفطيــة  الثــروة  وادارة 
العــراق 2٠٠٥� دراســة مقارنــة (، للطالبــة ســرور جعفــر 

كلية القانون تناقش التنظيم الدستوري والقانوني لملكية وادارة الثروة النفطية 
وضماناته في ظل دستور العراق 2005

عبدالكاظــم ، مــن فــرع القانــون العــام.
وهدفــت الرســالة الــى التعريــف مباهيــة 
ملكيــة النفــط، واحلــدود الدســتورية 
ادارتهــا،  وكيفيــة  امللكيــة،  لهــذه 
وضمانــات هــذه امللكيــة لــكل شــخص 
الثــروة. هــذه  توزيــع  واليــات  عراقــي، 

ــات عــدة  ــى توصي ــت الرســالة ال وتوصل
االكادمييــة  الدراســات  حــث  منهــا، 
علــى البحــث اكثــر فــي اجملــال النفطــي 
والتعمــق  الدســتورية  الناحيــة  مــن 
ــة مــن تفاصيلهــا، فضــا  بــكل تفصيل
ــر  ــي تقري ــعوب ف ــق الش ــرار ح ــن اق ع
االقتصاديــة  وخصوصــا  مصيرهــا 
منهــا، وجعلــه ســندا للمطالبــة برفــع 
ــة. ــد النفطي ــن العوائ ــرد م ــب الف نصي

شــاركت التدريســية في كلية طب الكندي 
ــة  ــل اخصائي ــة داخ ــب عطي ــورة زين الدكت
امــراض القلــب والقســطرة فــي املســابقة 
حتديــات  عــن  مقالــة  ألفضــل  العامليــة 
جائحــة كورونــا فــي اختصــاص أمــراض 
القلــب  ، والتــي أقامتهــا رابطــة اخصائيات 
ــة  ــة وضمــن مســابقة عاملي القلــب العاملي
جائحــة  حتديــات  عــن  مقالــة  ألفضــل 
كورونــا فــي اختصــاص أمــراض القلــب.

 وشــارك فــي املســابقة طبيبــات القلب من 
أنحــاء مختلفــة مــن العالــم ومــن ٥ قــارات 
ووصــل فيهــا للنهائيــات ٥ متســابقات 
ــة  . ــي الكلي ــية ف ــم التدريس ــن ضمنه م

 وحصــدت داخــل علــى املرتبــة االولــى فــي 
ــات مــع  ــت للنهائي املســابقة بعــد أن وصل
القلــب  أمــراض  فــي  اختصــاص  أطبــاء 
ــن ــدا واألرجنت ــا وكن ــكا وبريطاني ــن أمري م

تدريسية من كلية طب الكندي تحصل على أفضل مقالة عن تحديات جائحة كورونا 

ــة  ــه رئاس ــذي أطلقت ــراء( ال ــة خض ــداد واح ــة بغ ــعار )جامع ــا  لش دعم
ــات  ــه والتقني ــة الوراثي ــد الهندس ــادة معه ــرعت عم ــداد، ش ــة بغ جامع
االحيائيــة بجامعــة بغــداد بحملــة تشــجير شــاملة فــي احلديقــة 

الرئيســية للمعهــد.
ــتات  ــرس الش ــال غ ــن خ ــد م ــة املعه ــث حديق ــة حتدي ــت احلمل وتضمن
والزهــور اجلديــدة وإدامــة املزروعــات املوجــودة اضافــة الــى الشــروع بصيانــة 

وحــدات الســقي.
ــة  ــق كواجه ــى احلدائ ــة عل ــاء اجلمالي ــى إضف ــة ال ــذه احلمل ــدف ه وته

تطبيقا لشعار »جامعة بغداد واحة خضراء« معهد الهندسة الوراثية 
يطلق حملة تشجير الحدائق والمساحات الخضراء

ملبنــى  رئيســية 
املعهــد، اضافــة الــى 
تزامنــا  جــاءت  أنهــا 
مــع قــرب حلــول العــام 
اجلديــد  الدراســي 
ــمه اخلريفي الذي  مبوس
ســيكون وفقــا لنظــام 
املدمــج  التعليــم 
بــن  يجمــع  الــذي 
ــم االلكتروني«   »التعلي
و  »التعليــم احلضوري«، 
خصوصــا وأن احلديقــة 
واملســاحات اخلضــراء 
متنفســا  تشــكل 
للطلبــة  مهمــا 

االعــزاء.
احلملــة  هــذه  وتأتــي 
بالتزامــن مــع احلمــات 
اعتــادت  التــي 
ــى  ــداد عل جامعــة بغ
اطاقهــا كل عــام فــي 
التشــكيات التابعــة 

. معــة للجا
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ــة  ــة الصيدل ــي كلي ــن تدريس ــة م ــر  مجموع نش
Jour�  بجامعــة بغــداد بحثــا مشــتركا فــي مجلــة

nal of Generic Medicine  عــام 2٠2٠ حــول العوامل 
اذ  العراقيــة  الدوائيــة  الصناعــة  علــى  املؤثــرة 
شــارك  اســتبانات  عمــل  الدراســة  تضمنــت 
فيهــا ١23 مريضــا و١2٥ صيدليــا فــي الصيدليــات 
االهليــة فضــا عــن مقابلــة 7 مــن اصحــاب ومدراء 

ــة. ــة العراقي ــل االدوي معام
وهدفــت الدراســة  الــى حتديــد مقبوليــة املنتوجات 
املريــض  نظــر  مــن وجهــة  العراقيــة  الدوائيــة 
والصيدلــي العراقــي وحتديــد العقبــات التــي تواجه 
الصناعــة الدوائيــة العراقيــة وســبل تطويرهــا مــن 
وجهــة نظــر اصحــاب ومــدراء املعامــل انفســهم.

ــة  ــى الدراس ــن عل ــر ان القائم ــر بالذك ــن اجلدي وم
قــد نالــوا كتــاب شــكر وتقديــر مــن الرابطــة 
ــة  ــود القيم ــى اجله ــة عل ــي االدوي ــة ملنتج العراقي
التــي بذلــت والتــي تصــب فــي خدمــة الصناعيــة 
العلــوم  مرتكــزات  وتعزيــز  الوطنيــة  الدوائيــة 

ــم.  ــل امله ــذا احلق ــي ه ــة ف الصيدالني

فريق بحثي من كلية الصيدلة ينجز دراسة حول العوامل المؤثرة على 
الصناعة الدوائية العراقية

أعلنــت كليــة اإلعــام نتائــج االســتطاع الســنوي الســادس ألفضــل أداء للمؤسســات 
ــة  ــات العام ــم العاق ــي قس ــوراه ف ــة الدكت ــه طلب ــذي يجري ــام 2٠2٠, ال ــة لع اإلعامي

ــنوي. ــكل س بش
وقــال عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور عمــار طاهــر فــي كلمــة االفتتــاح للفعاليــة عــام 
اخــر واســتطاع جديــد تتفاعــل فيــه كليــة االعــام مــع اجملتمــع بشــقه املهنــي لتؤشــر 
ــاء  ــا وب ــر فيه ــاف انتش ــام عج ــي اي ــة ف ــة العراقي ــات االعامي ــاح للمؤسس دالالت النج
ــى  ــد الق ــع، فق ــد الواق ــى صعي ــورة عل ــاء املعم ــي ارج ــرا ف ــا كبي ــدث انقاب ــي واح عامل

كلية االعالم تعلن نتائج االستطالع السنوي السادس ألفضل اداء اعالمي 
لعام 2020

االقتصاديــة  بتأثيراتــه 
واملعرفيــة  واالجتماعيــة 
مناحــي  جميــع  علــى 
حبــس  ان  بعــد  احليــاة، 
العالــم انفاســه، وســط 
احصائيــات يوميــة حولــت 
ــام  ــرد ارق ــى مج ــاس ال الن
االخبــار  نشــرات  فــي 

املســائية.
الكليــة  عميــد  ووجــه 
فــي  للفائزيــن  التهنئــة 
الســنوي  االســتطاع 
كونهــم  الســادس 
كســب  اســتطاعوا 
اخملتــارة  العينــة  رضــا 
مــن اجلمهــور مــن خــال 
الكبيــرة  جهودهــم 
املبدعــة  واعمالهــم 
واخلاقــة التــي حــازت علــى 
رضــا النــاس لتفوقهــا مــن 
حيــث الشــكل واملضمــون.

ناقــش قســم هندســة التصنيــع املؤمتــت فــي 
ــتير  ــالة املاجس ــي رس ــة اخلوارزم ــة الهندس كلي
الســتخدام  اجلــدوى  دراســة   (( املوســومة 
حصــاد الطاقــة احلركيــة فــي انتــاج الطاقــة 
)مــروه علــي محمــد(. (( للطالبــة  الكهربائيــة 

وهدفــت الرســالة الــى تصميــم نظــام هجــن 
النظــام  هــذا  القــدم  طاقــة  الســتخاص 
آليــة  و  البيــزو  متحسســات  يســتخدم 
ميكانيكيــة الســتحصال طاقــة القــدم احلركيــة . 
ومت اســتخدام تصميــم لنظــام هجــن بكلفــة 
ــي  ــرة ف ــزاء متوف ــن و بأج ــكل آم ــة ، بش منخفض
البــاد, النظــام الهجــن يتكــون مــن بــاط يحمــل 

ســتة عشــر متحســس بيــزو و آليــة ميكانيكيــة 
ــل  ــكل يحم ــن هي ــون م ــة تتك ــة امليكانيكي اآللي
اجــزاء النظــام وهــي املســننات، آليــة احلركــة 
ــرة  ــرك و دائ ــة، مح ــض ميكانيكي ــة، نواب العمودي
الكترونيــة ومت ربــط متحسســات البيــزو بطريقــة 
التوالــي – التــوازي لتوليــد فولتيــة و تيــار عالي عند 
تعرضهــا للضغــط بواســطة قدم االنســان, ضغط 
القــدم ايضــا يــؤدي الــى نــزول اآلليــة امليكانيكيــة 
عموديــا لألســفل وبالنتيجــة دوران املســننات التي 
تســبب تدويــر مســن احملــرك وبالتالــي توليــد طاقة 
اخــرى باإلضافــة الــى طاقــة متحسســات البيــزو.

 

كلية الهندسة الخوارزمي تناقش انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق 
استخالص الطاقة الحركية للقدم

وجــه نقيــب الصحفيــن العراقيــن مؤيــد الامــي ، 
بتكــرمي فريــق كليــة االعــام جامعــة بغــداد الفائــز 
بجائــزة مهرجــان الشــارقة اجلامعــي الدولــي لألفام 
ــارقة  ــة الش ــال بجامع ــة االتص ــه كلي ــذي تقيم ال
ــة االمــارات العربيــة املتحــدة، وقــرر الامــي  فــي دول
تقــدمي شــهادة شــكر وتقديــر فضــا عــن مبلــغ 

ــزة. ــن باجلائ ــا للفائزي ــجيعي تكرمي ــي تش مال
ــد  ــزة تؤك ــك اجلائ ــن ان  تل ــب الصحفي ــار نقي واش
مــدى االحترافيــة التــي ميتلكهــا طلبــة االعــام 
حتقيــق  علــى  وقدرتهــم  ومهنيتهــم  العراقيــن 
منجــزات اكادمييــة وصحفيــة فــي مختلــف احملافــل 
ــا. ــراق عالي ــم الع ــع اس ــة ورف ــابقات الدولي واملس

ــه  ــذي انتج ــض” ال ــال ابي ــم “خي ــل فيل ــذا وحص ه
ــد  ــون “محم ــة والتلفزي ــم االذاع ــي قس ــب ف الطال
ــة  ــد الكلي ــن عمي ــر م ــراف مباش ــت اش ــوان” حت عل
والتدريســين  طاهــر  عمــار  الدكتــور  االســتاذ 
الدكتــور حيــدر القطبــي والدكتــور ضيــاء مصطفــى 
ــغ  ــل ، ضمــن منافســة بل ــزة افــام املوباي علــى جائ

تكريم فريق كلية االعالم الفائز بجائزة الشارقة الفالم 
الموبايل

عــدد املشــاركات فيهــا نحــو ١4٥ فيلمــا موزعــة علــى 
ــة  ــرة وفئ ــة القصي ــام الدرامي ــة األف ــي فئ ــات وه ــع فئ أرب
األفــام التســجيلية وفئــة أفــام الرســوم املتحركــة وأفــام 
ــة  ــل ١١ دول ــة متث ــن ٥٠ جامع ــة م ــول مقدم ــف احملم الهات

ــم. ــول العال ح

ــة  ــة حمل ــون اجلميل ــة الفن ــت كلي نظم
اعمــار واســعة جلميــع مفاصــل الكليــة 
وباحاتهــا،  وشــعبها  باقســامها 
باشــراف مباشــر مــن عميــد الكليــة 
عجيــل. مضــاد  الدكتــور  االســتاذ 

واكــد عجيــل ان اعمــال الصيانة شــملت 
ــا  ــة، فض ــل الكلي ــل مداخ ــادة تأهي اع
عــن تشــجير حدائقهــا واعمــار املمــرات 
الداخليــة واخلارجيــة، كمــا اعيــد اعمــار 
عــدد مــن القاعــات الدراســية واخملتبــرات 
والنحــت،  الرســم  وقاعــات  الفنيــة 
التماثيــل  بعــض  تأهيــل  عــن  فضــا 

حملة اعمار شاملة تشهدها الفنون الجميلة مع بدء العام 
الدراسي

الفنيــة  الــدالالت  بعــض  و 
املعروفــة فــي الفنــون اجلميلــة.

الطــاء  اعمــال  اخــذت  فيمــا 
فــي  كبيــرا  حيــزا  واالكســاء 
ــذ  ــا لتأخ ــتى مبانيه ــة بش الكلي
اعــادت  وبهيــا  جديــدا  شــكا 
للكليــة رونقهــا الفنــي واجلمالــي.

ــة  ــون اجلميل ــة الفن ــر ان كلي يذك
تأهيــل  حمــات  شــهدت  قــد 
ــي،  ــام دراس ــي كل ع ــة ف مختلف
دور  الكليــة  لطلبــة  وكان 
ملســات  اضفــاء  فــي  اساســي 
الذائقــة  عكســت  فنيــة 
املعاصــرة و املهــارة الفنيــة لهــم، 
ــزة  ــة متمي ــة فني ــدة ايقون مجس
والدانــي. القاصــي  يعرفهــا 
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