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ر  شــعا هو و  ) فنــا هد تعلمنــا  ( ر  شــعا فعــت  ر د  ا بغــد معــة  جا          
فــة  لمعر ا نيــل  جــل  ا مــن  ف  و لظــر ا لــكل  يــا  تحد تــه  طيا فــي  يحمــل 
نهــا  إ  . نية نســا ال ا و فــة  لصر ا م  لعلــو ا فــي  مــل  لتكا ا غ  بلــو و
سســين  لمؤ ا د  و ا ر حلمــا  ن  أ لشــعبنا  ز  ا عتــز ا و فخــر  ة  عــا لمد
علميــا  حــا  صر م  ليــو ا صبــح  أ حتــى  مــا  عا ســتين  مــن  كثــر  أ قبــل 
ظفيــن  لمو ا و ة  تذ ســا أل ا مــن  ت  لمئــا ا د  جهــو فــر  بتضا مخا  شــا
معــة  لجا ا مــة  خد فــي  تهــم  حيا  

ّ
جــل منهــم  ن  و كثيــر قضــى  يــن  لذ ا

نيــف  لتصا ا لــى  ا م  ال ا معتنــا  جا خلــت  د ي  لــذ ا قــت  لو ا فــي   ، طلبتهــا و
خطفــت  و  ، ي نغها شــا و يمــز  لتا ا كتصنيــف  فــة  و لمعر ا لميــة  لعا ا
متســنمة  لمحليــة  ا و بيــة  لعر ا ت  لتصنيفــا ا فــي  ء  ا ضــو ال ا
 ، بيــة لعر ا ت  معــا للجا  Q S لــــ ا تصنيــف  فــي  ل  و ال ا كــز  لمر ا
 ، حثيهــا با و تها  تذ ســا ا مــن  لــة  و لمبذ ا د  لجهــو ا يعكــس  ا  هــذ و
فــة  لعر ا و لعلــم  ا ء  ا ســفر ا  صبحــو ا يــن  لذ ا طلبتهــا  عــن  فضــا 
ل  كمــا ال لعلميــة  ا تهم  مســير صلــة  ا مو بعــد  لــم  لعا ا ل  و د ى  لــد
ســتهم  ا ر د فــي  ئــل  ا و ال ا مــن  ا  صبحــو ا و  ، فيهــا لعليــا  ا ســتهم  ا ر د
لعمليــة  ا و لعلميــة  ا ب  ر لتجــا ا ت  ال مجــا فــي  و تهــم  ا ر ختبا ا و
منهــم  و ع  ا ختــر ا ة  ء ا بــر علــى  حصــل  مــن  فمنهــم   ، لتطبيقــة ا و
ينشــر  خــر  ا و  ، محكمــة علميــة  مجلــة  فــي  ا  عضــو صبــح  ا مــن 
ت  عبا لمســتو ا ى  حــد ا فــي  كليتــه  ة  تذ ســا ا مــع  كا  مشــتر بحثــا 

 . صينــة لر ا لميــة  لعا ا
عــم  د فــي  ر  و د لعلمــي  ا لبحــث  ا و لــي  لعا ا لتعليــم  ا ة  ر ا ز لــو ن  كا و
ص  خــا بشــكل  د  ا بغــد معــة  جا و م  عــا بشــكل  قيــة  ا لعر ا ت  معــا لجا ا
مــن  ا لتز با لفنيــة  ا و لعلميــة  ا ت  ما لمســتلز ا جميــع  فيــر  تو عبــر 
لــم  لعا ا ئيــة  با لو ا جتهــا  مو بــت  ضر لتــي  ا نــا  و ر كو ئحــة  جا مــع 
عبــر   ، ا هــذ منــا  يو حتــى  و  2 0 1 9 م  عــا يــة  نها منــذ  جمعــه  با
ر  ا ســتمر ال ا جــل  ا مــن  صينــة  لر ا لتعليميــة  ا و لعلميــة  ا لخطــط  ا
ت  معــا لجا ا مــع  ن  و لتعــا با ضــي  ا فتر ا و ي  ر حضــو بيــن  ســة  ا ر لد ا فــي 
بعــة  لمتا ا و لتعفيــر  ا و لتعقيــم  ا ت  حمــا نــب  جا لــى  ا  ، ت لكليــا ا و
لتــي  ا نــا  و ر كو ضــد  لتطعيــم  ا ت  حمــا لــى  ا ال  صــو و لصحيــة  ا
س  و يــر فا ضــد  ح  للقــا ا تلقــي  علــى  ال  قبــا ا ت  معــا لجا ا م  ا ت  شــهد
فــي  لــة  ا لجو ا و بتــة  لثا ا لتلقيحيــة  ا هــا  فذ منا عبــر  نــا  و ر كو

   . د ا بغــد صمــة  لعا ا فــي  تهــا  مجمعا مختلــف 

فنــا هد . . تعلمنا   

رئيس جامعة بغداد 
 االستاذ الدكتور

منير حميد السعدي
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احتفلــت جامعــة بغداد بتخــرج طلبتها للعــام الدراســي ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
بالــدورة الـــ٦٤ التــي حملت شــعار )تعُلمنا هدُفنا( على ســاحات كلية 
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة، وســط حضــور أكادميــي كبيــر مــن 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، الــى جانــب رؤســاء عــدد مــن 
اجلامعــات وعمــداء الكليــات، فضال عــن حضور وزيــر الداخليــة الفريق 
االول الركــن عثمــان الغامنــي وعــدد مــن املســؤولني واصحــاب القــرار.

واكــد رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد الســعدي 
ــي  ــام الدراس ــذا الع ــرج له ــعار التخ ــة أن ش ــه اإلفتتاحي ــي كلمت ف
ــة  ــل املعرف ــل ني ــن اج ــروف م ــكل الظ ــا ل ــه حتدي ــي طيات ــل ف يحم
ــود  ــر جه ــانية بتظاف ــة واالنس ــوم الصرف ــي العل ــل ف ــوغ التكام وبل
املئــات مــن األســاتذة واملوظفــني الذيــن قضــى كثيــرون منهــم 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــا، ف ــة وطلبته ــة اجلامع ــي خدم ــم ف ــّل حياته ج
دخلــت جامعتنــا االم بفضلهــم الــى التصانيــف العامليــة املعروفــة، 
وخطفــت االضــواء فــي التصنيفــات العربيــة واحملليــة متســنمة 
ــالً  ــني قائ ــة اخلريج ــعدي الطلب ــور الس ــىء الدكت ــز االول.. وهن املرك
ــى  ــادّ عل ــل اجل ــن العم ــنوات م ــار س ــوم ثم ــون الي ــم تقطف ــا أنت »ه
مقاعــد الدراســة، فهنيئــا لكــم مــا صنعــت أيديكــم وطوبــى لكــم 
ــا  ــه مب ــد متلئون ــتقبل جدي ــون ملس ــم مقبل ــم وانت ــم تخرجك ولذويك
تعلمتــم، فنحــن نقــدر لكــم تعبكــم وجهدكــم فــي ســبيل طلــب 
الــذي طاملــا  العلــم وســعيكم ومثابرتكــم لتحقيــق حلمكــم 
ــن اهلل،  ــق م ــون دون توفي ــا كان ليك ــه وم ــي حتقيق ــل ف ــم األم راودك
ــى  ــم عل ــل اصرارك ــي ظ ــان، ف ــاء والزم ــداء والوب ــم ال ــد ان  حتديت بع
ــم«.  ــهدها العال ــي ش ــروف الت ــب الظ ــي اصع ــز ف ــاح والتمي النج
وفــي ذات الســياق أكــد مستشــار وممثل وزيــر التعليم العالــي والبحث 
العلمــي الدكتــور عــالء احلســن فــي كلمتــه أن اجلامعــات العراقيــة 
كافــة وفــي صدارتهــا جامعــة بغــداد العريقــة لــم تتخلــف يومــا عــن 
أداء واجباتهــا ووظائفهــا ومســؤولياتها فــي إيصــال رســالة التعليــم 
وتعزيــز البحــث العلمــي وتطويــر سياســات خدمــة اجملتمــع، مشــيدا 
بالهيئــات التدريســية وأثرهــا العلمــي ودورهــا الفاعــل فــي مواجهــة 
التحديــات والتكيف الســريع واملــدروس مع متغيرات الظــرف الصحي.

ــي  ــي العراق ــيد الوطن ــزف النش ــرج بع ــل التخ ــيم حف ــدأت مراس وب
الدراجــات  وموكــب  املوســيقي  العســكري  اجلــوق  واســتعراض 
ــالكات  ــم امل ــن تقدمته ــني الذي ــب اخلريج ــتعراض مواك ــا الس ايذان
التدريســية ومــن ثــم الطلبــة األوائــل وممثلــو الكليــات أمــام منصــة 
االحتفــال الكبــرى، معربــني عــن ســعادتهم مبــا حصلــوا عليــه مــن 
معــارف أكادمييــة تخصصيــة علــى مــدى ســنوات الدراســة اجلامعية.

حفاوتهــم  ســجلوا  الذيــن  األوائــل  الطلبــة  تكــرمي  مت  كمــا 
مــا  باجتــاه حتقيــق  الشــروع  الــذي مثــل خــط  التكــرمي   بهــذا 
التعليميــة. ومســيرته  العــراق  خدمــة  فــي  إليــه  يصبــون 

جامعــة بغــداد تحتفــل بتخــرج طلبتهــا للــدورة 
)٦٤( وســط حضــور اكاديمــي مهيــب
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ــتاذ  ــها االس ــة برئيس ــداد ممثل ــة بغ ــت جامع أبرم
ــم  ــرة تفاه ــعدي مذك ــد الس ــر حمي ــور مني الدكت
علمــي مــع جامعــة TISHK الدوليــة في كردســتان 
ممثلــة برئيــس مجلــس االمنــاء فــي اجلامعــة 

ــح. ــادي صال ــس ه ــور ادري ــتاذ الدكت االس
وتأتــي هــذه املذكــرة لتأطيــر التعــاون العلمــي 
والثقافــي بــني اجلامعتــني وتعزيــز اجملالــني التربــوي 
والبحــث العلمــي، فضــال عــن تشــجيع اجلامعتني 
هيــأة  مــع  والتعــاون  املباشــر  االتصــال  علــى 

التدريــس واالقســام البحثيــة.
ونصــت بنــود املذكــرة علــى املشــاركة فــي الندوات 
عبــر الكترونيــا، الــى جانــب تنظيــم االجتماعــات 

جامعة بغداد تبرم 
مذكرة تفاهم مع جامعة 

TISHK الدولية في 
كردستان

ــدى،  ــرة امل ــة قصي ــج التدريبي ــة والبرام االكادميي
الرياضيــة  االنشــطة  تنظيــم  عــن  فضــال 
والثقافيــة وتبــادل املــواد االكادمييــة فــي دراســتي 

املاجســتير والدكتــوراه.
ــن تفــرض اي  ــة ل  ويذكــر ان هــذه املذكــرة العلمي
التزامــات ماليــة علــى املؤسســة املضيفــة، فــي 
الوقــت الــذي تقوم املؤسســتان بتقييــم كل طلب 
وفقــا لبنــود تتعلــق بتنفيــذ برامــج التبــادل بنــاًء 
علــى هــذا املذكــرة التــي ميكــن تعديلهــا مبوافقــة 
ــة،  ــات ذات الصل ــة الهيئ ــد موافق ــني وبع الطرف
كمــا ستنشــئ كال اجلامعتــني رابطــا خاصــا بهــا 

علــى موقعهــا الرســمي علــى االنترنــت .

احتلــت جامعــة بغــداد الصــدارة فــي املؤشــرات العامليــة، اذ 
نشــرت اجلامعــة ١٦٥٤٣ بحثــا فــي مســتوعب ســكوباس، وبعــدد 

استشــهادات وصلــت الــى ٩٩٧٨٥ استشــاهدا.
ــا فــي  ــا مبعــدل نشــر ٨٣٦٦ بحث كمــا تقدمــت ام اجلامعــات عاملي
ــت ٤٩٤٦١  ــاهدات بلغ ــدد استش ــتوعب Web of science وبع مس

ــهاداً. استش
ــى ٨٣٦٦  ــت ال ــي ScienceDirect فوصل ــورة ف ــوث املنش ــا البح ام

ــش ٩٩. ــل هرت ــل معام مقاب
ــل  ــيا، مقاب ــر مم ٦١٦٧ تدريس ــم اكث ــداد تض ــة بغ ــر ان جامع ويذك
٧١٨٤٠ طالــب، امــا عــدد الكليــات فيهــا بلــغ ٢٤ كليــًة، و ٣ معاهــد 
للدراســات العليــا، فضــال عــن ١١ مركــزا بحثيــا فــي تخصصــات 

علميــة وإنســانية مختلفــة.
منيــر  الدكتــور  االســتاذ  بغــداد  رئيــس جامعــة  واثنــى  هــذا 
حميــد الســعدي علــى دور اســاتذة اجلامعــة االم فــي هــذا االجنــاز 
العلمــي والتقــدم املعرفــي، مقابــل ارتفــاع معــدالت نشــرهم فــي 
املســتوعبات العامليــة الرصينــة، متنميــا لهــم املزيــد مــن العطــاء 

ــالد ــي الب ــة ف ــيرة التعليمي ــة للمس خدم

جامعة بغداد في الصدارة بحسب المؤشرات العالمية
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حققــت جامعــة بغــداد مركــزا تنافســيا هامــا ضمــن التصنيف 
الــذي   ٢٠٢٢ للعــام  العامليــة  اجلامعــات  ألفضــل  األمريكــي 

.)US News & World Report( أصدرتــه مؤسســة
وحصــدت جامعــة بغــداد املركــز ١٣٩٩ مــن أصل ١٧٥٠ مؤسســة 
أكادمييــة عامليــة مــن ٩٠ دولــة فــي التصنيــف الــذي أجــرى 
ــة)١٢.٥%(  ــث العاملي ــمعة البح ــرات س ــوء مؤش ــي ض ــال ف حتلي
وســمعة البحــث اإلقليميــة)١٢.٥%( واملنشــورات العلميــة)١٠%( 
والكتــب)٢.٥%( واملؤمتــرات)٢.٥%( وأثــر االقتباســات)١٠%( ومجمــوع 
االقتباســات)٧.٥%( وعــدد املنشــورات التــي تعــد مــن بــني أكثــر 
ــني  ــن ب ــد م ــي تع ــورات الت ــبة املنش ــا)١٢.٥%( ونس ١٠% اقتباس
أكثــر ١٠% اقتباســا)١٠%( والتعــاون الدولــي للبلــد)٥%( والتعــاون 

جامعة بغداد تحقق 
مركزا تنافسيا  ضمن 
التصنيف األمريكي 
ألفضل الجامعات 

العالمية

ــني أكثــر ١%  ــن ب ــي  تعــد م ــدد املنشــورات  الت ــي)٥%( وع الدول
اقتباســا)٥%( و نســبة املنشــورات التــي  تعــد مــن بــني أكثــر ١% 

ــا )٥ %(. اقتباس
https://www.usnews.(وفــي هــذا الســياق أعلــن موقــع التصنيــف
com/education/best-global-universities/university-of-bagh-

ــة  ــرت جامع ــيا وظه ــارة آس ــة بق ــج املتعلق dad-513204( النتائ
بغــداد فــي التسلســل ٤٣٥ مــن أصــل ٨٢٧ جامعــة آســيوية.

جديــر بالذكــر أن الــدول العربيــة التــي حققــت جامعاتهــا حضورا 
فــي التصنيــف االمريكــي ألفضــل اجلامعــات العامليــة هــي كل من 
ــر  ــس واملغــرب واإلمــارات واجلزائ العــراق و مصــر والســعودية وتون

واالردن ولبنــان وقطــر والكويــت وعمــان.

اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
منيــر حميــد الســعدي وفــد اجلامعــة االمريكيــة فــي 
بيــروت، اذ قــدم الســعدي شــرحا مفصــال عــن اجلامعــة 

ــة. ــة والثقافي ــا العلمي ومنجزاته
ــب  ــي اجلان ــا ف ــاون بينهم ــات التع ــان آلي ــث اجلانب وبح
ــا،  ــات العلي ــتوى الدراس ــى مس ــة عل ــي، خاص العلم

رئيس جامعة بغداد يستقبل وفد الجامعة االمريكية في بيروت
الــى جانــب تبــادل اخلبــرات واقامــة ورش العمــل املشــتركة، 

ــة. ــات األولي ــى الدراس ــرات عل ــاء احملاض ــن الق ــال ع فض
وبحــث الطرفــان تقــدمي احملاضــرات اجملانيــة واقامــة املؤمتــرات 
ــة  ــى طلب ــح ال ــدمي املن ــب تق ــى جان ــتركة، ال ــة املش العلمي

جامعــة بغــداد.
ــرة  ــع مذك ــل توقي ــن اج ــل م ــى التواص ــان عل ــق الطرف واتف

تعــاون علمــي لتأطيــر جميــع االتفاقيــات وتنفيذهــا علــى ارض 
الواقــع، فــي الوقــت الــذي اكــد فيــه رئيــس جامعــة بغــداد ان 
اجلامعــة تســعى الــى صناعــة املعرفــة وتســويقها الــى اجملتمــع 

ــة. ــة واالكادميي ــر صقــل املهــارات العلمي عب
هــذا وتطــرق اجلانبــان الــى وضــع الطلبــة العراقيني فــي اجلامعة 
ــب وضعهــم  ــى جان ــروت وطبيعــة دراســتهم ال ــة ببي األمريكي

العلمــي ومســتواهم املعرفــي فــي الدراســة.
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ــر  ــث والتطوي ــرة البح ــام دائ ــر ع ــدى مدي اه
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  ووكيــل 
العلمــي  البحــث  لشــؤون  العلمــي 
والتدريســي فــي قســم الشــؤون العلميــة 
فــي رئاســة جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
ــده  ــة جه ــد خالص ــد اجملي ــد عب ــان حمي غس
ــة  ــى اجلامع ــا ال ــدار ١٥ عام ــى م ــي عل العلم

جامعة بغداد مستودع العلم ومنبر العلماء
االم، بعــد حصولــه علــى مؤشــر H 12 فــي مســتوعب ســكوبس لنشــره ٤٣ بحثــا وبواقــع 
٤١٠ استشــهادا، كمــا حصــل عبــد اجمليــد علــى التسلســل ٤ مــن مجمــوع ٦٥٨ تدريســيا 
فــي جامعــة بغــداد مســجلني ضمــن موقــع )Publins.com( الــذي منــح االســتاذ الدكتــور 
ــا علميــة فــي عــدد مــن  عبــد اجمليــد شــهادة وميداليــة عــام ٢٠١٩ وذلــك لتقييمــه بحوث

اجملــالت العامليــة، فــي الوقــت الــذي قّيــم 
فيــه ٧٤ بحثــا عــام ٢٠٢١.ويذكــر ان عــدد 
االستشــهادات التــي اضيفــت جلامعــة بغداد 
وفــق بحوثــه لعــام ٢٠٢١ وصلــت الــى ٦١ 
استشــهادا ضمــن ســكوبس، مقابل نشــر ٧ 
بحــوث فــي نفــس املســتوعب وللعــام ذاتــه، 
كمــا اجنــز عبــد اجمليــد ٥ بحــوث مشــتركة مع 

باحثــني مــن اســتراليا والبرازيــل واجلزائــر.
ويذكــر ان املوقــع االلكترونــي جلامعــة 
ــد  ــور عب ــازات الدكت ــيوثق إجن ــداد س بغ
ــل  ــب العاج ــي القري ــة ف ــد العلمي اجملي
ــة  ــات العلمي ــن النتاج ــن ضم ــون م ليك
التــي توثقهــا ام اجلامعــات ضمــن رصيــد 

ــري. ــي الث العلم

حضــر رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد 
اجللبــي  أحمــد  الدكتــور  الراحــل  قاعــة  افتتاحيــة  الســعدي  
ــة  ــة واالنكليزي ــني العربي ــب باللغت ــن الكت ــس م ــت نفائ ــي ضم الت
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــور رئي ــات ، بحض ــق واللوح ــات والوثائ واملقتني
. السياســية  الشــخصيات  مــن  وعــدد  الكاظمــي  مصطفــى 

  هدفــت افتتاحيــة  املكتبــة الــى  اتاحــة الفرصــة الطــالع اجملتمــع 
ــالل  ــن خ ــل م ــاة الدكتورالراح ــن حي ــم م ــب مه ــن جان ــي ع العراق

رئيس جامعة بغداد يحضر افتتاحية قاعة الراحل الدكتور أحمد الجلبي 
اســتعراض مقتنايتــه ودميومة أرث الدكتور وتعبيد الســبيل لألخذ مبنهج االثر .

وضمــت املكتبــة التي اجتهد الدكتور احمد اجللبي شــخصيا على تأسيســها 
الكثيــر مــن الكتــب املهمــة ليتســنى لطلبــة العلــم واملعرفــة االطــالع عليها 
، فضــال عــن اغنــاء الثقافــة والذاكــرة العراقيــة ، كمــا ضمــت املكتبــة العديــد 
ــت . ــم والنح ــال الرس ــة واعم ــه اخلاص ــن تصاميم ــبية م ــال اخلش ــن االعم م

وشــملت الكتــب باللغــة العربيــة كتــب الفلســفة وتاريــخ الديــن وفلســفة 
ــخصيات  ــة للش ــير الذاتي ــن الس ــد م ــات والعدي ــب البغدادي ــوف وكت التص
االدبيــة والسياســية املرموقــة والشــخصيات الفنيــة التــي لعبــت دورا 
مهمــا فــي تاريــخ العــراق احلديــث ، كمــا شــملت الكتــب االنكليزيــة كتــب 
اجلبــر والرياضيــات واالقتصــاد والتاريــخ االوربــي القــدمي والعصــور الوســطى .
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ــر  ــور مني ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع زار رئي
حميــد الســعدي كلية الشــرطة وكان باســتقباله 
عميــد الكليــة اللــواء صبــاح حوشــي الــى جانــب 
معاونــه اللــواء احلقوقــي علــي ماضــي، فضــال عــن 

املــالك املتقــدم فــي الكليــة.
وتبــادل اجلانبــان اطــراف احلديــث بعــد ان اثنــى 
الدكتــور الســعدي عــن الــدور االمنــي والريــادي 
الضبــاط  مــن  وخريجيهــا  الشــرطة  لكليــة 
الذيــن اصبحــوا رســل االمــان للحفــاظ علــى 

رئيــس جامعــة بغــداد يــزور كليــة الشــرطة ويتفــق علــى عقــد مذكــرات 
تفاهــم بيــن الطرفيــن قريبــا

الســلم اجملتمعــي، فيمــا اشــاد اللــواء حوشــي بــدور 
جامعــة بغــداد وتدريســييها فــي رفــد املؤسســة 
االمنيــة باخلبــرات العلميــة عبــر الــدورات التطويريــة 
واحملاضــرات التــي يلقيهــا اســاتذة اجلامعــة فــي 
الكليــة، فضــال عــن الــدورات التــي تنظمهــا اجلامعــة 

ــي. ــن الداخل ــوى االم ــبي ق ملنتس
ــة  ــي كلي ــة ف ــات االكادميي ــان املتطلب ــش الطرف وناق
الشــرطة وامكانيــة عقــد توأمــة مــع جامعــة بغــداد، 
فضــال عــن االتفــاق عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم 

مشــتركة بــني اجلانبــني، فــي مقبــل االيــام، لصقــل 
املهــارات لــدى طلبــة كليــة الشــرطة الــى جانــب 
ــة  ــدورات التدريبي ــة وال ــورش العلمي ــي ال ــاركة ف املش
ــي  ــعدي ف ــور الس ــب الدكت ــة، ورح ــي اجلامع ــة ف املقام
التعــاون مــع كليــة الشــرطة واســتعداد جامعــة بغــداد 
ــة  للتعــاون املشــترك معهــا فــي شــتى اجملــاالت، كاالدل
اجلنائيــة بالتعــاون مــع كلية القانــون خاصًة فــي مجالي 
القانــون املدنــي واجلنائــي، وامكانيــة التعــاون مــع كليــة 

الطــب فــي ذات الوقــت لالرتقــاء فــي حتقيقــات الطــب 
العدلــي، الــى جانــب اقامــة دورات مكثفــة حــول علم 
النفــس واالدارة  وحقــوق االنســان وغيرهــا، داعيــا 
عميــد كليــة الشــرطة لزيــارة اجلامعــة االم لالطــالع 
االكادمييــة  واالمكانــات  اجلامعيــة  البيئــة  علــى 
والعلميــة التــي عرفــت بهــا تشــكيالت اجلامعــة مــن 
ــة،  ــا البحثي ــة ومراكزه ــا العلمي ــا ومعاهده كلياته

ــة. ــارية املعروف ــا االستش ــن مراكزه ــال ع فض
هــذا وجتــول رئيــس جامعــة بغــداد برفقــة اللــواء 
حوشــي فــي اروقــة الكليــة لالطــالع علــى القاعــات 
االمتحانيــة والدراســية الــى جانــب قاعــات التدريــب 
ــق  ــى ارســال فري ــة، واتفــق الســعدي عل ــى الرماي عل
متخصــص مــن قســم هندســة احلاســوب فــي كليــة 
ــي  ــة ف ــة االفتراضي ــة الرماي ــر قاع ــة لتطوي الهندس
ــة. ــات العاملي ــق اخــر التحديث ــة وبرمجتهــا وف الكلي

وبالتزامــن مــع الزيــارة، نظمــت طلبــة كليــة الشــرطة 
إحــدى  لتخــرج  اســتعدادا  اســتعراضا عســكريا 
ــي  ــي واالفتراض ــة احل ــدان الرماي ــارة مي ــا، ومت زي دوراته

ــكري. ــيقي العس ــوق املوس ــزف اجل ــواء ع ــي اج ف
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منيــر  الدكتــور  االســتاذ  بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
للجامعــات  الدولــي  االحتــاد  رئيــس  الســعدي  حميــد 
والوفــد  اغلــو  عزيــز  حكمــت  اورهــان  الدكتــور  االســتاذ 
اجلامعــة. مجلــس  أعضــاء  بحضــور  لــه  املرافــق 

ورحــب الســعدي بأســم مجلــس جامعــة بغــداد  بزيــارة الســيد 
اوغلــو والوفــد املرافــق لــه الــى اجلامعة مقدمــا شــرحا تفصيليا 
عــن ام اجلامعــات العراقيــة منــذُ نشــأتها عــام ١٩٠٨ الــى اليــوم، 
وعــدد كلياتهــا ومعاهدهــا ومراكزهــا البحثيــة وعــدد طلبتهــا 
ــة  ــات األولي ــي الدراس ــة ف ــب وطالب ــف طال ــاوز ٧٠ ال ــذي جت ال
ــي  ــريعا ف ــوا س ــهد من ــذي ش ــي ال ــاطها البحث ــا ونش والعلي
الســنوات األخيــرة، بعــد ان وصــل إلــى أكثــر مــن ٥ االلــف بحــث 
ــة. ــة الدولي ــوعبات البحثي ــي املتس ــور ف ــام ٢٠٢١ منش ــي ع ف

ــتأناف  ــل اس ــن أج ــاءت م ــه ج ــو ان زيارت ــد اغل ــه، أك ــن جانب م
ــة  ــرات و تنمي ــادل اخلب ــل تب ــداد وتفعي ــة بغ ــع جامع ــل م العم
املنــح اجملانيــة  وتقــدمي  الطلبــة   املهــارات ودعــم مشــاريع 
ــات  ــداد واجلامع ــة بغ ــني جامع ــا ب ــة والعلي ــات  األولي للدراس

رئيس جامعة بغداد يستقبل رئيس االتحاد الدولي للجامعات والوفد المرافق له
التركيــة ، الــى جانــب تعزيــز التعــاون فــي مجــال األبحــاث العلميــة 
ــة  املشــتركة. ــة الدولي ــدوات واحملاضــرات واملؤمتــرات العلمي وعقــد الن

ــى  ــة إل وأكــد رئيــس جامعــة بغــداد ان اجلامعــة تقــدم منحــا مجاني
الطلبــة األتــراك ، فضــال علــى الزمــاالت املتبادلــة والدراســة مــا 
ــاث  ــرات  واالبح ــا واملؤمت ــات العلي ــراف والدراس ــوراه واالش ــد الدكت بع
املشــتركة وآليــات األســتاذ الزائــر والبرامــج التدريبيــة الصيفيــة 
للطلبــة، فضــال عــن  برنامــج تطويــر املــالكات التدريســية ومذكــرات 
التركيــة. واجلامعــات  بغــداد  جامعــة  بــني  العلميــة  التفاهــم 

هــذا وجتــول رئيــس احتــاد الدولــي للجامعــات والوفــد املرافــق لــه برفقــه 
ــه ام اجلامعــات، ومت تفقــد  رئيــس اجلامعــة واملســاعد االداري فــي اروق

كليــة العلــوم وكليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضيــة 
والقاعــات  التحتيــة  والبنــى  اإلنشــاءات  علــى  لالطــالع 
واملالعــب واملســابح فــي الكليــة، معربــا عــن ســعادته لزيــارة 
الكبيــر. العلمــي  الصــرح  واإلطــالع علــى هــذا  اجلامعــة 

شــارك رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور منيــر حميــد 
ــني اجلامعــات  الســعدي  بامللتقــى الثقافــي االول املشــترك ب
اجلامعــات  باحتــاد   ممثلــة  التركيــة  واجلامعــات  العراقيــة 
الدولــي الــذي أقيــم فــي اجلامعــة العراقيــة وبحضــور  وكيــل 
ــة  ــؤون اإلداري ــي للش ــث العلم ــي والبح ــم العال ــر التعلي وزي
االســتاذ الدكتــور علــي حميــد كاظــم الشــكري و مديــر عــام 
دائــرة البعثــات والعالقــات الثقافيــة االســتاذ الدكتــور حــازم 
باقــر طاهــر والســفير التركــي فــي العــراق علــي رضــا غونــاي و 
وعــدد مــن رؤســاء اجلامعــات العراقيــة وشــخصيات أكادمييــة.

ــات  ــق العالق ــاء  لتوثي ــى ج ــذا امللتق ــعدي ان ه ــار الس واش

ــة والجامعــات  ــن الجامعــات العراقي ــي المشــترك  بي ــى الثقاف رئيــس جامعــة بغــداد يشــارك بالملتق
ــي ــة باتحــاد  الجامعــات الدول ــة ممثل التركي

العلميــة والتعليميــة بــني اجلامعــات العراقيــة والتركيــة 
ولتحقيــق األهــداف املشــتركة وتبــادل اخلبــرات والتجــارب 
خطــة  مــع  يتماشــى  مبــا  اجلامعــات  بــني  العلميــة 
العراقيــة. اليهــا اجلامعــات  التــي تســعى  النهــوض 

وتنــاول امللتقــى العديــد مــن احملــاور ، كان ابرزهــا  التأكيــد 
علــى تفعيــل تبــادل اخلبــرات علــى ضــوء االتفاقيــات 
ومذكــرات التفاهــم املوقعــة مســبقا بــني وزارات الطرفني، 
ــباب،  ــاريع الش ــم مش ــارات ودع ــة امله ــب تنمي ــى جان ال
وتعزيــز التعــاون  فــي مجــال الدراســات العليــا  واألبحــاث 
العلميــة و عقــد النــدوات واحملاضــرات واملؤمتــرات العلميــة  
املشــتركة، فضــالً عــن تهيئــة أرضيــة مشــتركة  للملتقى 
الثانــي الــذي ســيعقد فــي أنقــرة بشــهر آيــار املقبــل عــام
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الهندســي  مؤمترهــا  الهندســة  كليــه  اقامــت 
املئــوي بيوبيلهــا  واحتفلــت  الثانــي  والدولــي  الثامــن 

حميــد  منيــر  الدكتــور  االســتاذ  بغــداد  جامعــه  رئيــس  بحضــور   
بغــداد. جامعــه  فــي  احلكيــم  قاعــه  علــى  وذلــك  الســعدي 

ــث  ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــل وزي ــتقبال ممث ــة باس ــرفت الكلي ــا تش كم
العطيــة   الدكتــور عــالء عبــد احلســن  العلمــي املستشــار االســتاذ 
واملستشــار االســتاذ الدكتــور صبــاح عبــد اللطيــف مشــتت  واملستشــار 
الدكتــور علــي داوود العطــار ورئيــس جامعــه النفــط والغــاز فــي البصــرة 
ــر عــام االعمــار واملشــاريع الدكتــور  االســتاذ الدكتــور محمــد هليــل ومدي
حيــدر مكيــه ومديــر عــام دائــرة االســتثمار ســابقا الدكتور ســامي االعرجي 
ومســاعد رئيــس اجلامعــة التكنولوجيــا للشــؤون اإلداريــة االســتاذ الدكتور 
ــة  ــام جامع ــدراء اقس ــات وم ــداء الكلي ــن  عم ــدد م ــد  وع ــني حمي حس
بغــداد وعــدد كبيــر مــن التدريســيني والباحثــني مــن اجلامعــات العراقيــة.

تضمــن املؤمتــر عــدة محــاور منهــا الهندســة )املدنيــة – املســاحة – املــوارد 
املائيــة – العمــارة – امليكانيــك – الطاقــة – هندســة طيــران – الكهربائيــة 
– االلكترونيــة واالتصــاالت – احلاســبات – الكيمياويــة – النفــط – البيئــة (

ــا و٨٤  ــيا عام ــا هندس ــر تخصص ــة عش ــر ال ٢٣ ولثالث ــات املؤمت ــي جلس ف
ــه  ــاركه ١٧ دول ــا ومبش ــول ١٣١ بحث ــث مت قب ــق حي ــي دقي ــص هندس تخص
كباحثــني ومقيمــني وســوف تنشــر البحوث فــي AIP من ضمن مســتوعبات 
ســكوبس كمــا مت طباعــه وقائــع املؤمتــر للتوثيــق ويتزامــن هــذا املؤمتــر مــع 

كليه الهندسة تقييم  المؤتمر الهندسي الثامن والدولي الثاني

الذكــرى املئويــة لتأســيس كليــه الهندســة فــي جامعــه بغــداد عــام ١٩٢١.
الهندســية  املعلومــات  وتوثيــق  توفيــر  الــى  املؤمتــر  يهــدف 
الهندســية  العلــوم  مجــال  فــي  البحثيــة  املســتجدات  واحــدث 
والتكنلوجيــا  الهندســة  حقــول  فــي  اخلبــرات  وتبــادل  التطبيقيــة 
وتطويــر  العلمــي  البحــث  حركــة  تقــدم  يخــدم  مبــا  اخملتلفــة 
للباحثــني  مناســبة  بيئــة  املؤمتــر  يوفــر  كمــا  الهندســية  العلــوم 
واكــد رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور منيــر الســعدي ان اجلامعــة 
ــتواه  ــاء مبس ــي واالرتق ــث العلم ــجيع البح ــادة بتش ــة ج ــد سياس تعتم
موكــدا ان البحــوث اخلاصــة بجامعــة بغــداد  واملنشــورة فــي املســتوعبات 
اكثــر مــن ٥٠٠ بحــث في ســكوبس وكالرفيت وغيرهــا ونحن ندعــم ان تكون 
مؤمتراتنــا مناســبات خاصــة لتبــادل اخلبــرات احملليــة والدولية وقد ســاهمت 
ــة  ــة العاملي ــف الرصين ــى التصاني ــداد ال ــة بغ ــول جامع ــي دخ ــود ف اجله
الهندســة  بكليــة  نحتفــل  الهندســة  كليــة  عميــدة  واكــدت 
التخصصــات  فــي  املعرفيــة  القواعــد  مــن  لكثيــر  اسســت  كونهــا 
التأســيس  فــي  ايجابيــة  طاقــة  وكانــت  االساســية  الهندســية 
وذات  العراقيــة  اجلامعــات  فــي  الهندســة  كليــات  مــن  كبيــر  لعــدد 
ــن  ــني الذي ــني املبدع ــن املهندس ــال م ــج اجي ــي تخري ــتمر ف ــاء مس عط
ــة  ــى التحتي ــاء والبن ــار واالنش ــل االعم ــي حق ــزة ف ــات ممي ــوا بصم وضع
وبحــوث  استشــارات  عــن  فضــال  العراقيــة  املــدن  فــي  واخلدمــات 
واملعرفــة  للعلــم  منــارات  متثــل  ومؤلفــات  اختــراع  وبــراءات  علميــة 
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ــامرائي  ــرمي الس ــد الك ــور عب ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع ــي لرئي ــاعد العلم ــح املس افتت
ــة. ــي الوزيري ــات ف ــة للبن ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة التربي ــي كلي ــا ف ــذا تلقيحي منف

وقامــت الكليــة بالتنســيق مــع دائــرة صحــة الرصافــة باســتحداث هــذا املنفــذ لتلقيــح الهيــأة 
التدريســية و الطالبــات ضــد فايــروس كورونــا مــع انطــالق الفصــل اخلريفــي االول للعــام الدراســي 

.٢٠٢١-٢٠٢٢
وحــث الســامرائي الطالبــات علــى التطعيــم للحفــاظ علــى الســالمة العامــة، موصيــا عمــادة 
الكليــة بضــرورة نشــر الوعــي الصحــي بــني الطالبــات كونهــا عمليــة متممــة لللياقــة البدنيــة 
ــة  ــي الرياض ــل ثقافت ــا لنق ــا مهم ــات امنوذج ــار الطالب ــليم باعتب ــم الس ــروط اجلس ــن ش وم

ــع. ــة للمجتم والصح
ــذا  ــا، وان ه ــد كورون ــم ض ــرا للتطعي ــاال كبي ــهد اقب ــد ش ــي ق ــذ التلقيح ــذا املنف ــر ان ه ويذك
املنفــذ ســيتنقل بــني فتــرة واخــرى فــي مجمعــات كليــات جامعــة بغــداد فــي مناطــق الوزيريــة 
ــي  ــذ الصح ــا، وان املنف ــاح بجرعتيه ــي اللق ــن متلق ــن م ــدد ممك ــر ع ــمول اكب ــة لش واالعظمي

ــبوع. ــام االس ــة اي ــة طيل ــى اي جرع ــول عل ــن احلص ــع وميك ــاح للجمي ــي مت التلقيح

 المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد يفتتح منفذا تلقيحيا في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
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        نظم قســم التحســس النائي ونظم املعلومات 
اجلغرافيــة بالتعــاون مــع وحــدة التعليــم املســتمر 
فــي كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد، دورة افتراضيــة 
ــم  ــي ونظ ــس النائ ــاريع التحس ــوان “ادارة مش بعن
املعلومــات اجلغرافيــة” مبشــاركة عــدد مــن الطلبــة 
وموضــوع  بالتخصــص  واملعنيــني  والتدريســيني 
الــى عــرض االســاليب  الــدورة  الــدورة .وهدفــت 
واالليــات التــي يتبعهــا خريجــو اقســام التحســس 
النائــي و نظــم املعلومــات اجلغرافيــة فــي الوصــول 
الــى الوظائــف ذات الصلــة بتخصصهــم العلمــي، 

وكذلــك حتديــد املهــارات املطلوبــة للخريجــني فــي احلصــول علــى 
ــون  ــه املتخصص ــذي يؤدي ــدور ال ــص وال ــة بالتخص ــف ذات العالق الوظائ
ــيما  ــا والس ــف تطبيقاته ــى مختل ــاريع عل ــن املش ــوم ضم ــذه العل به
التقانــات العلميــة احلديثــة ذات العالقــة الواســعة بالعلوم و الهندســة 
و مجــال هندســة البنــاء و اإلنشــاءات بوصفهــا مــن الضروريــات العلمية 
األساســية .وتضمنــت الــدورة التــي القــى محاضرتهيــا التدريســي فــي 
جامعــة الكــرخ للعلــوم االســتاذ املســاعد الدكتــور رافــع عبــاس حســن 
ــل  ــور فيص ــتاذ الدكت ــي االس ــس النائ ــم التحس ــي قس ــي ف والتدريس
غــازي، الوقــوف علــى تطبيقــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة وتقاناتهــا 
فــي ادارة املشــاريع و صياغــة االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة 
ومــا ميكــن ان توفــره مــن فــرص عمــل فــي املســتقبل ملواكبــة احتياجــات 
تطبيقــات  مجــال  فــي  بحثيــة  خطــط  وضــع  العمل عبــر  ســوق 
التحســس النائــي، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة تلــك التي تهــم اجملتمع 
ــة  ــاكله احلالي ــوالً ملش ــدم حل ــرة، وتق ــه املباش ــة حاجات ــس تلبي وتعك
وبرامجــه املســتقبلية، كــي يتمكــن اخلريجــني مــن إجــراء حتليــل معقــد 
للمعطيــات املكانيــة والوصفيــة والوصــول إلــى منذجــة الوضــع املــدروس 
ــور  ــتخدام الص ــة واس ــار الصناعي ــات األقم ــتخدام بيان ــة  باس واملتمثل

ــة لتفســير  ودراســة وحتليــل الظوهــر اخملتلفــة. اجلوي

ــاء  ــز احي ــي مرك ــداد ف ــق بغ ــم  توثي ــس قس ــدرت رئي أص
التــراث العلمــي العربــي  بجامعــة بغــداد الدكتــورة 
ــة  ــيرة االجتماعي ــاب ) الس ــي كت ــاكر اجلمال ــل ش خمائ
 للســيدة الزهــراء )عليهــا الســالم( قــراءة وحتليــل ( عــن 
ــي  ــة ف ــات الفاطمي ــز الدراس ــدارات مرك ــلة إص سلس

ــني . ــة باحث ــع مجموع ــرة م البص
 حتدثــت احملاضــرة  عن شــخصية الســيدة الزهــراء )عليها 
الســالم( مــن خــالل ســيرتها الذاتيــة التــي يرويهــا لنــا 
ــا ،  ــن ذويه ــون م ــالم( واألقرب ــم الس ــت )عليه ــل  البي أه
ــة  ــاة صحيح ــي احلي ــور ف ــاك أم ــي  أن هن ــت اجلمال وبين

صدور كتاب لتدريسية من مركز احياء التراث ضمن سلسلة 
اصدارات مركز الدراسات الفاطمية

وثابتــة وفــق مقاييس العقــل  والبرهــان وال حتتاج 
إلــى إثبــات أحقيتهــا وأصحيتهــا إلــى دليــل مــن 
ــا  ــة  دعواه ــات صح ــى إثب ــاج إل ــارج وال حتت اخل
ــا ،  ــتمد منه ــا مس ــاهد فدليله ــى ش ــاً إل أيض
ــان  ــاة اإلنس ــي حي ــة ف ــور الثابت ــذه األم ــن ه وم
الكامــل ”  فاطمــة الزهــراء ” هــي ســيرتها 
الذاتيــة التــي تثبــت مــن خاللهــا معرفتهــا 
الســبيل  هــي  الســيرة  فهــذه  احلقيقيــة 
)عليهــا  حياتهــا  علــى  للوقــوف   الصحيــح 
الســالم( فهــي الضابــط واملعيــار الصحيــح 

ــا.  ــن  خالله ــا م ــم عليه للحك
ــة  ــرف املعرف ــان ال يع ــت  إن اإلنس ــا أوضح كم
ــى  ــيرة عل ــذه الس ــالل ه ــن خ ــة إال م الصحيح
ــي  ــرى ف ــائل األخ ــة  املس ــا بقي ــة أم ــه الدق وج
حيــاة اإلنســان مــن الشــعارات واألطروحــات 
ــوى  ــل س ــك ال متث ــر ذل ــواهد وغي ــة  والش واألدل
اجلانــب النظــري مــن حياة اإلنســان الشــخصية 
، ومــدى صــدق هــذه  الدعــوى فهــي متروكــة 
ــيرة  ــه ، إذن الس ــي حيات ــي ف ــب التطبيق للجان
متثــل  جانبــا  الطاهــرة  للصديقــة  الذاتيــة 
تطبيقيــا مــن حياتهــا الشــخصية علــى كافــة 

املســتويات .

سوق عمل تخصصات الحسس النائي بدورة افتراضية اقامتها كلية العلوم
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ــة  ــة التربي ــاء  بكلي ــم الفيزي ــي قس ــي ف ــارك التدريس ش
للعلــوم الصرفــة / ابــن الهيثــم فــي جامعــة بغــداد 
ــتير  ــة املاجس ــم وطالب ــي جاس ــرمي عل ــتاذ الدكتورك األس
التــي يشــرف عليهــا ريــام عبــد الزهــرة فاضــل فــي مؤمتــر 
)TMREES( العلمــي الدولــي الــذي أقيــم مؤخــرا فــي دولــة 

ــان. اليون
 Sensitize the( وجــاءت مشــاركتهم بالبحــث املوســوم
electrical properties of partial substitution on Mercury-

 Base superconductor manufactured by the solid
ضمــن  الثانيــة  املرتبــة  أحــرز  reaction method( الــذي 

ــاركة. ــوث مش ــان بح ــل ثم افض
 هــدف البحــث إلــى دراســة الزئبــق املســتبدل جزئًيــا 
 X مــع Hg

1-x
Pb

x
Ba

2
Ca

2
Cu

3
O

8+δ
ملركب  األحمــر  بالرصــاص 

ــل  ــة تفاع ــطة طريق 0.05( = ، 0.1 ، 0.15 ، 0.2 ,  0.25( بواس

تدريسي في كلية التربية ابن الهيثم يشارك في  مؤتمر 
TMREES في اليونان

ــة.  ــة الصلب احلال
باســتخدام  الكهربائيــة  اخلــواص  دراســة  تضمــن  كمــا 
تقنية األقطاب األربعــة لتحديــد درجــات احلــرارة احلرجــة 
للعينــات ومعرفــة تأثيــر االســتبدال اجلزئــي للزئبــق بالرصاص 
ــة  ــرارة احلرج ــات احل ــن درج ــد أن كال م ــا. وج ــر عليه األحم
وفجــوة الطاقــة تتأثــران بشــكل طفيــف باالســتبدال اجلزئــي 
حيــث مت احلصــول علــى قيــم درجــات درجــة احلــرارة احلرجــة 
T  ١١٧.١ ، 121.9 ، 121.1  120.1 ، كلفن113.4 

C
 offset النهائيــة

,117.6عندمــا تكــون نســبة التشويب االســتبدال اجلزئي( 0.0
5 ، 0.1 ، 0.15 ، 0.2, 0.25 علــى التوالــي ،واقصــى قيمــة لدرجة 
Hg

0.95
Pb

0.05
Ba

2
Ca

2
C- 121.9 كلفن  للمركــب احلرجة  احلــرارة 

ــز  ــزداد تركي ــا ي ــة إلى 3.71  عندم ــوة الطاق ــزداد فج u. ت
3
O

8+ δ

الرصــاص األحمــر مــن ٠ إلــى ٠.١٥ ، بعــد هــذه احلالــة لوحــظ 
انخفــاض ســريع حتــى تركيــز ٠.٢٥.

ــة  ــة بجامع ــة الصيدل ــي كلي ــي ف ــام التدريس ق
ــث  ــر بح ــي بنش ــز عل ــي عزي ــور عل ــداد الدكت بغ
 )Saudi Pharmaceutical Journal مجلــة  فــي 
و  الربــع األول  ) ضمــن مســتوعبات ســكوبس 
بالتعــاون مــع جامعتــي الكوفــة والســليمانية .

هدفــت الدراســة الــى حتديــد العوامــل املتعلقــة 
باملستشــفى التــي ممكــن ان تؤثر علــى دور املمرض 

تدريســي فــي كليــة الصيدلــة ينشــر بحثــا علميــا فــي مجلــة ضمــن مســتوعبات 
ســكوبس الربــع األول

فــي كشــف وتقليــل التأثيــرات اجلانبيــة الضــارة 
لألدويــة مــن خــالل بحــث ميدانــي والــذي اشــتمل 
ــي  ــي محافظت ــي ف ــفى حكوم ــى ١١ مستش عل

بغــداد وبابــل.
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نشــر التدريســي فــي كلية العلوم االســالمية بقســم الشــريعة األســتاذ املســاعد 
الدكتــور عمــار باســم صالــح بحثــا بعنــوان ) التنظيــر املعرفــي وأثــر احلداثــة فــي 
ــات  ــى صفح ــك عل ــرة(، وذل ــة معاص ــة فكري ــة .. دراس ــات القرآني ــف الدراس توظي

مجلــة العلــوم األساســية بجامعــة واســط .
البحــث أكــد أن احلداثويــني عممــوا إمكانيــة التأويــل علــى كل مســتويات النــص 
القرآنــي، بغــض النظــر عمــا يحتمــل التأويــل ممــا ال يحتملــه، وهــو طــرح ال يخفــى 

مــا فيــه مــن خطــورة فــي حتريــف وتبديــل األحــكام الشــرعية،
 وقــد اوضــح البحــث أبــرز مجموعــة مــن احلقائــق بعــد أن متــت معاجلــة املقدمــات 
املهــداة لهــا؛ إذ أوضــح أهميــة رصــف التأويــل حتــت التفســير العقلي الــذي يوصف 
ــن  ــا ال ميك ــات م ــن اآلي ــاك م ــه هن ــه ألن ــتقل بنفس ــن أن يس ــاد ال ميك ــه اجته بأن
تفســيرها إال بالرجــوع للســنة النبويــة، مبعنــى أنــه ال غنــى للتفســير العقلــي عن 

التفســير النقلــي خالفــا ملنهــج احلداثويــني فــي التفســير.

تدريسي في كلية العلوم 
االسامية ينشر بحثا في 

مجلة علمية محكمة

ــة  ــوم بجامع ــة العل ــي كلي ــاء ف ــم الفيزي ــس قس ــر رئي    نش
بغــداد االســتاذ الدكتــور علــي عبــد اللطيــف،  ســبعة بحــوث 
Sco-  ضمــن تخصــص الفيزيــاء فــي مجــالت ضمــن مســتوعب
Clari-( Web of Science واملســتوعب Cite Score و لديهــا pus

ــة. vate( العاملي
ــات  ــلة حلق ــى يسلس ــاف إل ــة تض ــز حلق ــذا املنج ــد ه ويع
إجنــازات كليــة العلــوم علــى الصعيــد العاملــي بنشــرالبحوث 

ــة. ــة الرصين ــاالت العاملي ــي اجمل ف
يذكــر ان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ورئاســة 
ــني  ــي وتدعوالتدريس ــث العلم ــجع البح ــداد تش ــة بغ جامع
ــب  ــي اغل ــة ف ــة واملتبع ــر الصحي ــد النش ــاد قواع ــى اعتم ال
اجلامعــات العامليــة، فضــال عــن االهتمــام فــي نشــر البحــوث 
ــا  ــرف به ــة املعت ــر العاملي ــتوعبات النش ــن مس ــة ضم العلمي
واجملــالت الرصينــة واالبتعــاد عــن النشــر فــي املواقــع املفترســة 
واجملــالت املزيفــة حرصــا منهــا علــى رصانــة البحــث العلمــي.

تدريسي في كلية العلوم ينشر سبعة بحوث علمية في مجات عالمية رصينة 
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نشر تدريسي في كلية طب األسنان بجامعة 
بغداد االستاذ املساعد الدكتور  علي عباس 

عبدالكرمي اربعة بحوث علمية رصينة في 
مجالت مصنفة ضمن املستوعبات العاملية 

سكوبس Q2 و Q1 و كالرفيت مبعامل تأثير 

تدريسي من  كلية طب االسنان ينشر بحوثا رصينة في مجات ذات معامل تأثير عالي

عالي.
كما قييم عبد الكرمي بحوثا عاملية مرسلة جملالت 
عاملية رصينة مما يدل على رصانة البحث العلمي 

واستمرار العمل من اجل مواكبة املسيرة العلمية 
وتعزيز النشر العلمي في مجالت عاملية رصينة .

فــاز التدريســي فــي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة 
بجامعــة بغــداد واملديــر التنفيــذي لالحتــاد العراقــي املركــزي 
أللعــاب القــوى الدكتــور زيــدون جــواد بعضويــة احتــاد غــرب اســيا 
ــي  ــات الت ــي االنتخاب ــة ف ــي وبالتزكي ــى التوال ــة عل ــرة الثاني للم
جــرت فــي دولــة الكويــت، وذلــك علــى ضــوء اخلبــرات التــي يتمتــع 
بهــا فــي العــاب القــوى ويعــد هــذا االختيــار مكســبا مهمــا يدعــم 
االحتــاد العراقــي املركــزي أللعــاب القــوى ، واجنــازا متميــزا للمالكات 
العلميــة جلامعــة بغــداد بصــورة خاصــة والعــراق بصــورة عامــة.

ــة  ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة التربي ــادة كلي ــدم عم ــا تتق وبدوره
بتقــدمي اخلــص التهانــي والتبريــكات لــه متمنــني منــه املزيــد مــن 
ــي ترفــع اســم جامعــة بغــداد والعــراق فــي احملافــل  االجنــازات الت
الدوليــة واالقليميــة، وتوجــه لهــم كل الدعــم واالســناد لتحقيــق 

هــذا التميــز واالبــداع .

تدريسي من جامعة بغداد يفوز بعضوية اتحاد غرب اسيا بألعاب القوى

ــة  ــة التربي ــاع كلي ــم االجتم ــي قس ــي ف ــى التدريس الق
للبنــات االســتاذ الدكتــور عدنــان ياســني مصطفــى 
البشــرية  التنميــة  املوســومة  العلميــة  محاضرتــه 
ــات  ــتدامة )التحدي ــة املس ــداف التنمي ــة واه واالجتماعي
والفــرص( بدعــوة مــن رئيــس منظمــة متــوز للتنميــة 
االجتماعيــة تطـــرق التدريســي فــي محاضرتــه الــى 
مســار التنميــة املســتدامة الشــاملة فــي العـــراق الــذي 

تدريسي من كلية التربية للبنات يلقي محاضرة عن التنمية البشرية واالجتماعية

ــل أن  ــن احملتم ــا م ــات ، بعضه ــن التحدي ــعة م ــة واس ــراق جملموع ــرض الع ــراً  إذ يتع ــزال متعث ــا ي م
ــز جــودة نوعيــة احليــاة )إنســان أكثــر عــدالً واســتدامة  تصبــح ملزمــة القيــود فــي جهودهــا لتعزي

ــراً(.  وتطوي
غيــر ان عــدم املســاواة مــا تــزال كبيــرة ومثيــرة للقلــق  وباالخــص فــي ظــل جائحــة كورونــا واألزمــات 
ــورة  ــرزه الث ــا تف ــحة  وم ــي الكاس ــر التكنولوج ــة التغّي ــة وموج ــرات املناخي ــة والتغي االقتصادي
ــى  ــاواة تتجل ــدم املس ــه ع ــن أوج ــدة م ــال جدي ــأة اجي ــى نش ــؤدي ال ــي ت ــة ، الت ــة الرابع الصناعي
مظاهرهــا فــي فجــوات التنميــة البشــرية عبــر أشــكال وأمنــاط جديــدة   مــن التفاوتــات.  وتتطــّور 

ــة . ــرق مختلف ــات بط ــي اإلمكان ــاواة ف ــدم املس ــه ع أوج

وفــي ختــام احملاضــرة اوصــى باعتمــاد مناهــج 
لتجليــات  تقييمــي  إطــار  علــى  تنطــوي 
السياســات  وصياغــة  األزمــة  وتداعيــات 
ــى  ــد عل ــي تؤك ــتجيبة الت ــة املس االجتماعي
ــاف  ــز اإلنص ــاس  وتعزي ــة للن ــات الكامن الطاق
ــد  ــة ان تس ــاول كل دول ــدرات ، اذ حت ــاء الق وبن
الفجــوات التنمويــة وتضميــد اجلــراح للوصــول 
الــى التنميــة البشــرية وتعزيــز التماســك 
احليــاة  نوعيــة  جــودة  وحتقيــق  اجملتمعــي 

واســتدامتها.
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اخلوارزمــي  الهندســة  كليــة  مــن  التدريســي  طــور 
رشــيد  صالــح  الدكتــور  الباحــث  بغــداد  بجامعــة 
مجيــد والتدريســي حاليــا فــي جامعــة ميونــغ التقنيــة 
ــدم ذوي  ــز يخ ــروع متمي ــي ملش ــوذج بحث ــا من ــي أملاني ف

االحتياجــات اخلاصــة .
ــة  ــن ثالث ــون م ــرح يتك ــام مقت ــروع نظ ــن املش ويتضم
أنظمــة متعــددة معــا لتكــون نظام واحــد يخــدم الواقع 
االفتراضــي لطاولــة الطعــام الذكيــة لــذوي االحتياجات 
اخلاصــة ومســاعدة مــن فقــد يــده اثنــاء احلروب علــى أداء 

تدريسي من كلية الهندسة الخوارزمي يطور مشروع متميز يخدم ذوي 
االحتياجات العامة

واجباتهــم اليوميــة خصوصــا األكل والشــرب منهــا حيــث يشــمل هــذا 
النظــام معاجلــة الصــوت الــذي يعمــل علــى متييــز الكلمــات والتــي تشــير 
ــام  ــاق ونظ ــخص املع ــه الش ــذي يحتاج ــراب ال ــام والش ــة الطع اي نوعي
رؤيــة ذكــي باســتخدام الــذكاء الصناعــي لتمييــز مواقــع األكل والشــرب 
ــاط  ــدم بالتق ــوت يق ــذراع روب ــل بال ــي متمث ــام آل ــرا نظ ــة واخي املطلوب

الطعــام مــن الصحــن او كأس املــاء والذهــاب الــئ فــم الشــخص املعــاق 
ــذا  ــا ان ه ــني علم ــدة وبلغت ــج عدي ــام برام ــذا النظ ــي ه ــتخدم ف واس
ــة . ــواق العاملي ــن األس ــويقه ضم ــة و تس ــة الدراس ــي مرحل ــام ف النظ

املــدرس  االلكترونيــة  احلاســبة  مبركــز  التدريســي  القــى 
ــز  ــي  مرك ــرة ف ــر محاض ــرمي مني ــد الك ــد عب ــاعد محم املس
احيــاء التــراث العلمــي العربــي فــي دورة ) اجلرائــم االلكترونية 
واخملــدرات  الرقميــة ( بعنــوان ) اســتخدام الــذكاء االصطناعــي 
فــي الكشــف عــن اجلرميــة االلكترونيــة  واخملــدرات الرقميــة (

متحدثــاً عــن  مفهــوم اجلرائــم االلكترونيــة وانواعهــا وكيفية 
احلمايــة مــن الوقــوع فــي ايــدي املتصيديــن  والقراصنــة 
وتوضيــح االســباب الدافعــة الى اجلرائــم االلكترونيــة وانتقاال 
ــا  ــا وتأثيره ــه عمله ــة وطريق ــدرات  الرقمي ــوم اخمل ــى مفه ال
علــى االشــخاص والتطــرق الــى العوامــل املســاعدة النتشــار 
ــني افــراد اجملتمــع واالجــراءات الوقائيــة فــي  هــذه  الظاهــرة ب

تدريسي من مركز الحاسبة االلكترونية يلقي محاضرة في مركز احياء التراث  
احلــد منهــا ومــن جانــب اخر تطــرق الــى  مفهــوم الذكاء 
االصطناعــي عــن التعلــم العميــق وتعلم االلــي والفرق 
ــي  ــذكاء االصطناع ــات  ال ــح تطبيق ــا  ومت توضي بينهم
فــي مواجهــة اجلرائــم االلكترونيــة ومكافحــة اخملــدرات 
ــع  ــا ووض ــا وحتليله ــف عنه ــة  الكش ــة وكيفي الرقمي
ــة  ــام مراقب ــاء نظ ــي بن ــا ف ــة وتوظيفه ــات خاص بيان
وحتليــل عالــي  الدقــة باســتخدام اهــم الشــبكات 
العصبيــة االلتفافيــة ) CNN ( فضــال عــن دور الــذكاء 
 االصطناعــي فــي احلــد مــن وقــوع اجلرميــة االلكترونيــة 

ــة   . او الكشــف املبكــر عــن اخملــدرات الرقمي
 وقــد تخللــت احملاضــرة عــدة مداخــالت واستفســارات 
مــن قبــل الباحثــني وفــي اخلتــام قدمــت  مديــرة مركــز 
احيــاء التــراث  الشــكر والتقديــر الــى االســتاذ محمــد 

عبــد الكــرمي منيــر 
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العلمــاء  شــبكة  اختــارت 
ــار  ــن إط ــا( وضم ــارج )نيس ــي اخل ــني ف العراقي

تشــجيع التعــاون البحثــي مــع اجلامعــات العامليــة 
الرصينــة قــد اعلنــت عــن فــوز التدريســيان )املــدرس 
الدكتــور جاســم محمــد مهــدي( و )االســتاذ الدكتــور 
ــة  ــة الطاق ــم هندس ــن قس ــم( م ــب هاش ــاد طال عم
بكليــة الهندســة ملنحهــا جائــزة نيســا العامليــة 
ألفضــل بحــث علمــي عراقــي لســنة ٢٠٢٠ ضمــن 
محــور أفضــل بحــث تعاونــي عاملــي وذلــك عــن البحث 

املوســوم:
 Solidification enhancement with multiple PCMs,

cascaded metal foam and nanoparti-

تدريســيان مــن كليــة الهندســة يفــوزان بجائــزة نيســا العالميــة ألفضــل بحــث تعاونــي 
عالمــي مشــترك 2020

cles in the shell-and-tube energy stor-
age system

املنشور في اجمللة العاملية:
Applied Energy, Cite Score: 17.6, Im-(

)pact Factor: 9.746
ــد  ــز ق ــث الفائ ــر ان البح ــر بالذك واجلدي
مؤسســة  قبــل  مــن  مؤخــرا  اختيــر 
كالريفــت ليكــون ضمــن قائمــة البحوث 
الهندســية ٠.١% االعلــى استشــهادا 
ــية  ــات الهندس ــال التخصص ــي مج ف
ــا  ــر حالي ــث يظه ــا، حي ــكل تفرعاته ب

ــتوعب ــي مس ف
ISI Web of Science

ــي  ــم العال ــر التعلي ــتقبل وزي ــد اس وق
الدكتــور  األســتاذ  العلمــي  والبحــث 
ــن  نبيــل كاظــم عبــد الصاحــب الفائزي
بجائــزة نيســا العامليــة اذ قــدم الباحثان 
اإلضافــات  الهــم  موجــز  اســتعراض 
العلميــة التــي تقدمهــا بحوثهــم كمــا 
ــزة  ــر باعتمــاد البحــوث الفائ وجــه الوزي
ــا  ــف نتائجه ــة توظي ــى أهمي ــد عل وأك
ــات  ــى مؤسس ــا ال ــفتها وإحالته وأرش

ــة. ــة اخملتص الدول
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شــاركت التدريســي بكليــة االدارة واالقتصــاد االســتاذ 
بفعاليــات  بجــاي  رشــيد  امتثــال  الدكتــور  املســاعد 
ــي  ــد العال ــي املعه ــي ف ــي الثان ــي الدول ــر االفتراض املؤمت
ــوان  ــت عن ــد حت ــذي عق ــة ال ــبية واملالي ــات احملاس للدراس
ــتراتيجيات  ــات واالس ــاء السياس ــي بن ــداع ف ــادة واالب الري
املاليــة واحملاســبية فــي الوحــدات االقتصاديــة عــن بحثهــا 
ــق الرقمــي فــي حتســني جــودة االداء  ــر التدقي املوســوم )اث
ــن  ــة م ــي عين ــي ف ــث تطبيق ــف( بح ــض التكالي وتخفي
اخلاصةحيــث  احلســابات  مراقبــي  ومكاتــب  شــركات 

تدريســية بكليــة االدارة واالقتصــاد تشــارك بفعاليــات 
المؤتمــر الدولــي الثانــي لمعهــد المحاســبية والماليــة

خلــص البحــث الــى مجموعــة مــن االســتنتاجات 
الرقمــي  التدقيــق  تطبيــق  ان  اهمهــا  والتوصيــات 
فــي مكاتــب وشــركات التدقيــق يحســن جــودة االداء 
ــدء مــن التخطيــط وانتهــاءا  ــة اجنــاز التدقيقب لعملي
بكتابــة التقريــر وتصميــم اجــراءات التدقيــق الرقمــي 
للبيانــات املاليــة وتنفيذهــا بشــكل صحيــح لهــا 
ــق  ــة التدقي ــاز عملي ــت اجن ــار وق ــي اختص ــر ف دور كبي
لتالفــي جوانــب القصــور فــي التدقيــق التقليــدي 
واالعتمــاد علــى اســتخدام تكنلوجيــا املعلومــات فــي 
التدقيــق يوفــر اجلهد والكلفــة والوقت.ومــن التوصيات 
ــا  ــى اســتخدام تكنلوجي ــب املدققــني عل ضــرورة تدري
املعلومــات بكفــاءة لتقليــل الكلفــة والوقــت واجلهــد 
ــتعانة باخلبــراء  ــاز عمليــة التدقيــق. واالس عنــد اجن
ــراءات  ــذ اج ــات لتنفي ــا املعلوم ــال تكنلوجي ــي مج ف
ــى  ــاد عل ــح واالعتم ــكل صحي ــي بش ــق الرقم التدقي
التغذيــة الراجعــة التخــاذ االجــراءات التصحيحــة 
الالزمــة فــي الوقــت املناســب قبــل تفاقــم املشــكالت 
وايجــاد احللــول املالءمــة لهــا وسينشــر البحــث دوليــا 
 Academy :فــي قاعــدة بيانــات سكوباساســم اجمللــة
 Print : الرقــم املعيــاريand Financial Studies Journal

)ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635

حصــل كل من التدريســية فــي كلية 
ــة بجامعــة بغــداد  األســتاذ  الصيدل
دكتــور اينــاس جــواد كاظم  واالســتاذ 
دكتــور احمــد رحمــه علي التدريســي 
فــي كليــة الطــب بجامعــة النهريــن 
ــى  ــد عل ــرف احم ــه اش ــة اي والباحث
ــزي  ــاز املرك ــن اجله ــراع م ــراءة اخت ب
ــي  ــة ف للتقييــس والســيطرة النوعي
وزارة التخطيــط  املوســومة )تأثيــر 
مــن  املســتخلص  الفيتوســتيرول 
نبتــة الســرمق فــي عــالج الندبــة 
االرانــب(  فــي  احملدثــة  الضخاميــة 
لتمكنهــم مــن اكتشــاف التأثيــر 
املشــتق  للســتيرول  املوضعــي 
ــج  ــى النتائ ــرمق عل ــة الس ــن نبت م
احليويــة  واملؤشــرات  النســيجية 
الضخاميــة  النــدب  منــوذج  فــي 
ــب. ــى األران ــا عل ــتحدثة جتريبي املس

ــراع لالســتفادة  ــراءة االخت وهدفــت ب
مــن مســتخلصات الفيتوســتيرول 

تدريســية فــي كليــة الصيدلــة بجامعــة بغــداد تحصــل علــى بــراءة اختــراع 
الكتشــاف التأثيــر الموضعــي لســتيرول نبتــة الســرمق

عــالج  فــي  الســرمق  نبتــة  مــن 
املســتحدثة  الضخاميــة  الندبــات 
ــر  ــاج أكب ــى إنت ــا عل ــالل قدرته ــن خ م
قــدر مــن التخفيــض فــي االلتهــاب 
وارتفــاع   ، الليفيــة  اخلاليــا  وعــدد   ،
لتقليــل  الضخامــي  ندبــة  وســمك 
ــج  ــت النتائ ــة , وكان ــات املناعي الدرج
أســيتونيد  لنتائــج  تقريًبــا  مماثلــة 
تريامســينولون املوضعــي وكان هــذا 
لتأثيــر مشــتقات  التأثيــر مشــابها 
)التريامســينولون  الكورتيــزون 
شــدة  مــن  التقليــل  أســيتونيد(في 
مــع  التضاخميــه  النــدب  وســمك 
ــة  ــة املصاحب ــراض اجلانبي ــادي االع تف

الكورتيــزون. الســتخدام 
ــة  ــي اول دراس ــة ه ــذه الدراس ــد ه وبع
بالعــراق والعالم حــول تأثير الســتيرول 
املشــتق مــن عشــبة الســرمق فــي 
عــالج النــدب التضاخميــة احملدثــة فــي 
لهــذه  التقليــدي  العــالج  احليوانــان 

النــدب هــو باســتعمال مشــتقات 
ــك  ــب ذل ــا يصاح ــع م ــزون م الكورتي
مــن اعــراض جانبيــه معروفــه ممــا 
ــه او  ــات بديل ــاد عالج ــتدعى ايج اس
تآزريــه للتخفيــف مــن شــدة االعراض 
الســتخدام  املصاحبــة  اجلانبيــة 

الكورتيــزون.
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شــاركت التدريســية بقســم العلوم املالية واملصرفية األســتاذ 
الدكتــور رغــد حســن علــي الســراج فــي ورشــة عمــل بعنــوان 
)املرابحــات التجاريــة االســالمية وفــق هدايــات الشــريعة الغراء

الورشــة هدفت إلــى بيان أن ادلة الشــريعة اإلســالمية التقتصر 
علــى القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة ، إمنا هنــاك ادلة 
كثيــرة اخــرى تســمى األدلــة التبعيــة التــي تاخذ مشــروعيتها 

 تدريسية في كلية
  العلوم االسامية

 تشارك في ورشة عمل
عن المرابحات

مــن الكتــاب والســنة، كالقياس واملصلحــة واالستحســان والعرف 
وقــول الصحابــي وغيرهــا، ثــم بينــت أن علــى املصــرف البحــث عــن 
ــة  ــة مصرفي ــه مؤسس ــا، بوصف ــه أرباح ــدر علي ــي ت ــال الت األعم
أسســت خلدمــة النــاس فــي حتقيــق األربــاح لهــم بطــرق شــرعية.

رئيــس  مهمــة  تشــغل  الســراج  الدكتــورة  أن  ذكــره  اجلديــر 
اإلســالمي العــراق  اســيا  مصــرف  فــي  الشــرعية  الهيئــة 

ــم  ــالمية بقس ــوم االس ــة العل ــي كلي ــية ف ــت التدريس نظم
ــن  ــد الرحم ــاس عب ــورة إين ــالمية الدكت ــار اإلس ــارة واآلث احلض
محاضــرة دائريــة، احملاضــرة الدائريــة هــي عبــارة عــن محاضــرة 
تطبيقيــة إلحــدى طرائــق التدريــس، وتكــون بطريقــة املناقشــة 
التــي تتضمــن ايجابيــات، منهــا اجــالس الطــالب بطريقــة 
الدائــرة، للتعــرف علــى أهميــة احملاضــرة عمليــا بالنســبة 
ــا فــي إحــدى  ــك عملي ــق ذل لالســتاذ والطالب،وقــد جــرى تطبي
القاعــات علــى بعــض الــدروس اإللكترونيــة التــي تلقيهــا 
ــة الفرصــة للوقــوف  ــاس، وهــو مــا أعطــى للطلب ــورة إين الدكت
علــى ايجابيــات هــذه الطريقــة، ومــا ميكــن أن ينتفعــوا بــه مــن 
الــدرس بشــكل حضــوري، بعــد أن تلقــوه إلكترونيــا، فضــال عــن 

ــور. ــدرس املذك ــرض ال ــاء ع ــي أثن ــار ف ــي تث ــات الت املناقش

تدريسية في كلية العلوم االسامية تنظم محاضرة دائرية

نشــرت التدريســية فــي كلية طب 
االســنان بجامعــة بغــداد املــدرس 
الدكتــور هديــل عادل  بحثــا علميا 

تدريسية في كلية طب األسنان تنشر بحثا علميا في مجلة  ) nature index ( العلمية الخاصة بالجينات الوراثية

 ciliopathic بعنــوان )  حتديــد  نــوع جديــد مــن اجلــني
FUZZY املرتبــط بتعظــم الــدروز الباكــر ( فــي مجلــة 
 ) nature index (  ــة ــة جملل ــة أوربي ــة تخصصي علمي
ــة ذات معامــل  التخصصيــة واخلاصــة بعلــم الوراث
ــة ــي اجملل ــور ف ــث املنش ــاول البح ــي.و تن ــر عال  تاثي

ــدث  ــي يح ــب خلق ــو عي ــر ه ــدروز الباك ــم ال تعظ
فــي واحــد تقريًبــا مــن كل ٢٠٠٠ مولــود حــي ، 
حيــث مينــع االندمــاج املبكــر لعظــام اجلمجمــة منــو 
ــاغ  ــو الدم ــة لنم ــرات احلرج ــالل الفت ــة خ اجلمجم
وميكــن أن تــؤدي التغييــرات الناجتــة فــي شــكل 
اجلمجمــة إلــى ضغــط الدمــاغ ، ممــا يتســبب 
فــي مضاعفــات خطيــرة.وان نســبة كبيــرة مــن 
احلــاالت ملســببات وراثيــة غيــر معروفــة بنــاء علــى 
اجلينــات   ciliopathy أن  و  املــاوس،  فــي  دراســات 
ــم  ــح تعظ ــات مرش ــي اجلين ــر ف ــي النظ Fuz ينبغ
ــد  ــر جدي ــن متغي ــالغ ع ــب االب ــر ويج ــدروز الباك ال
مــن p. )Arg284Pro ، FUZ ) c.851  G> C(( موجــود 

التــي  الزيجــوت  أحاديــة  التوائــم  فــي 
ــير  ــدروز الباكر.ويش ــم ال ــع تعظ ــر م تظه
ــل  ــني FUZ يعم ــى أن بروت ــذا إل ــث ه البح
ــم  ــن العظ ــلبي لتكوي ــم س ــادة كمنظ ع
متحولــة،   Fuz MEFS اســتخدمنا  ثــم 
ــة،  ــي وظيفي ــداب االبتدائ ــد أه ــي تفق الت
 )Arg284Pro( ص FUZ الختبــار مــا إذا كان
البديــل ميكــن اســتعادة وظيفــة FUZ أثنــاء 
تكــون األهــداب ووجــد أن التعبيــر عــن 
كافًيــا  كان   )FUZ p. )Arg284Pro متغيــر 
ــه  ــا ، لكن ــداب جزئًي ــام األه ــتعادة أرق الس
لــم يتوســط اســتجابة مماثلــة لتنشــيط 
ــى  ــذا إل ــير ه ــا ، يش ــذ. مًع ــار القنف مس
FUZ p. )Arg� أن التأثيــرات العظميــة لـــ

التكــّون  بــدء  علــى  تعتمــد  ال   )284Pro
الهدبــي .
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ــة  ــة اإلنكليزي ــم اللغ ــي قس ــية ف ــاركت التدريس ش
ــات االســتاذ املســاعد اميــان عــادل  ــة للبن ــة التربي كلي
ــوم  ــي املوس ــي االفتراض ــي العلم ــر الدول ــر باملؤمت جعف
Poetics And Linguis- االســلوب  وعلــم   )اللغويــات 

tics ( املقــام فــي بريطانيــا جامعــة نوتنكهــام بدورتــه 
. Microsoft teams الســابعة والثالثــون عبــر منصــة

 وقــد شــاركت الباحثــة فــي املؤمتــر بورقتــي عمــل األولى 
منفــردة بعنــوان ) حتــري اللغــة الشــعرية دراســة مدونــة 
اســلوبية ( مت فيهــا اســتعراض أهــم وســائل علــم 
االســلوب بتعليــم وتعلــم الشــعر للطلبــة واســتخدام 
التكنلوجيــا كعامــل مســاعد لتحقيق النتائــج املرجوة 

تدريسية من كلية التربية للبنات تشارك في مؤتمر دولي افتراضي في بريطانيا

للتعلــم. والثانيــة كانــت مشــتركة مــع طالبة املاجســتير 
هيــا جاســم عبــد الســالم وبعنــوان  

) حتليــل اســلوبي مــدون لرســائل االنتحــار (, التــي تهــدف 
الــى التعــرف اللغــوي االســلوبي علــى جديــة املنشــورات 
الفكريــة لالنتحــار مــن خــالل مقارنتهــا بنمــوذج يحمــل 

ــذي  ــار ال ــائل االنتح ــة لرس ــص اللغوي اخلصائ
تقــوم الدراســة باســتنتاجه مــن خــالل حتليلها 
ــل  ــع التواص ــد مواق ــن أح ــار م ــائل انتح لرس

ــي. االجتماع

عقــدت كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد املؤمتــر العلمــي الدولــي الســنوي 
ــاون  ــية ( بالتع ــوم السياس ــي العل ــة ف ــة واملعرفي ــورات املنهجي ــوان ) التط األول بعن
مــع مركــز بغــداد الدولــي للدراســات وبنــاء الســالم  ، وبحضــور رئيــس جامعــة بغــداد 
ــني  ــني الباحث ــع ب ــى اجلم ــر ال ــدف املؤمت ــعدي .ه ــد الس ــر حمي ــور مني ــتاذ الدكت األس
واالكادمييــني والعلمــاء لتبــادل خبراتهــم واالفــكار اجلديــدة ونتائــج البحوث حــول جميع 
جوانــب العلومــك السياســية ومناقشــة التحديــات العلميــة التــي متــت مواجهتهــا 
واحللــول املعتمــدة الــى جانــب املناقشــات حــول احــدث التطــورات واالجتاهــات العلميــة 

كلية العلوم السياسية تعقد مؤتمرا علميا حول التطورات المنهجية والمعرفية في العلوم السياسية

والتحديــات فــي هــذا اجملــال ، فضــال 
عــن االســهام فــي استشــراف وبنــاء 
السياســية  العلــوم  مســتقبل 
بنــاء علــى مبــادئ التبــادل املفتــوح 
للمعلومــات والتواصــل عبــر احلــدود 
بــني مختلــف املشــارب الفكريــة 
املؤمتــر  تنــاول  .كمــا  والعلميــة 
محــاوا مهمــة منهــا موقــع العلــوم 
السايســة فــي خريطــة العلــوم 
ــات  ــج والدراس ــة و املناه االجتماعي
وتطــورات  والكميــة  النوعيــة 
ــا  ــية وتطبيقاته ــة السياس النظري
االبســتمولوجيا  البنيــة  وتطويــر 
واالزمــة  السياســة  علــم  حلقــل 
ــني  ــية ب ــوم السياس ــة للعل البنيوي
نتائــج البحــث العلمــي وممارســة 
السياســات العامــة ، فضــال عــن 
املســتحدثة  واالليــات  االدوات 
فــي  االســتراتيجي  للتفكيــر 
.وتضمــن  السياســية  العلــوم 
ــددا  ــدمي ع ــر تق ــال املؤمت ــدول اعم ج
مبشــاركة  البحثيــة  االوراق  مــن 
واخملتصــني  الباحثــني  مــن  عــدد 
ــية  ــوم السياس ــاالت العل ــي مج ف

واالســتراتيجية.
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بكليــة  االجتمــاع  قســم  ادارة  قامــت 
وداع  حفــل  بتنظيــم  للبنــات  التريبــة 
وتكــرمي لألســتاذ الدكتــور حســن اخلزرجي 

تكريم تدريسي من كلية التربية للبنات لمسيرته العلمية
اســتاذ الفلســفة أحــد القامــات العلميــة الشــامخة 
ــد  ــد بع ــي للتقاع ــن القانون ــه الس ــم إلكمال ــي القس ف
عمــر قضــاه بخدمــة اجلامعــة واغنــاء مســيرتها العلميــة  
وتتلمــذ علــى يديــه اجيــال مــن الطالبــات اللواتــي دخلــن 
هــذا الصــرح العلمــي بفضــل توجيهاتــه ومتابعتــه لهــن 
ــامخة  ــة الش ــذه القام ــاع له ــم االجتم ــن قس ــا م وعرفان
مت تكــرمي اخلزرجــي بــدرع االبــداع الــذي قدمــة لــه االســتاذ 
ــية  ــة التدريس ــن الهيئ ــة ع ــني نياب ــان ياس ــور عدن الدكت
ــات  ــم و طالب ــي القس ــني ف ــن التدريس ــدد م ــور ع بحض

ــا . ــات العلي الدراس

كليــة  مجلــس  اســتضاف 
الهندســة برئاســة الســيدة عميد 
كليــة الهندســة االســتاذ الدكتور 
صبــا جبــار نعمــة مجموعــة مــن 
طلبــة قســم هندســة النفــط 
لكــي يســتعرضوا جتربــة التدريــب 
الصيفــي وباللغــة االنكليزيــة فــي 
الشــركات األجنبيــة تأتــي هــذه 
اهتمــام  مــن  انطالقــا  املقابلــة 
ورؤيــة ادارة عمــادة كلية الهندســة 
مهــارات  تطويــر  فــي  املوقــرة 
الطلبــة فــي احلــوار واملشــاركة في 
ــي  ــم ف ــر مهاراته ــدوات وتطوي الن
اســتخدام اللغــة االنكليزية.ابتــدأ 
التقــدمي مــن قبــل الطالــب محمــد 
قــدم  والــذي  وحيــد  عبدالكــرمي 
فكــرة موجــزة عــن خصوصيــة 
التدريــب الصيفــي لطلبــة قســم 
هندســة النفــط وذلــك نتيجــة 
قســم  بــني  القائــم  التعــاون 
والشــركات  النفــط  هندســة 
بينمــا  العامليــة  النفطيــة 
حتــدث الطالــب محمــد هاشــم 
عبدالرحمــن والــذي تــدرب بشــركة 

طلبة قسم هندسة النفط في ضيافة مجلس كلية الهندسة جامعة بغداد
ــار  ــذي تتبعــه الشــركات الختي شــلمبرجر فــي البصــرة عــن االســلوب ال
الطلبــة للتدريــب لديهــا كمــا قــدم شــرحا موجــزا عــن تاريــخ الشــركة.

مــن جانــب اخــر اســتعرض الطالــب محمــد محمــود كــرمي النظــام 
املعمــول بشــركة شــلمبرجر املتعلــق بالصحــة واألمــان والبيئــة وكيفيــة 
احلفــاظ علــى ســالمة العاملــني فــي اجملــال النفطــي املعــروف بخطورتــه. 
أمــا الطالبــة هنــدة ريــاض خلــف فقدمــت ألعضــاء اجمللــس شــرحا وافيــا 

عــن التدريــب اخلــاص بــكل 
الشــركة. فــي  قســم 

علــي  حســني  والطالــب 
تــدرب  والــذي  جــودي 
بشــركة هاليبرتــون  فــي 
توضيحــا  قــدم  البصــرة 
عــن التدريــب وتعليمــات 
الســالمة واحملاضــرات التــي 
ــاء  ــني اكف ــا مهندس القاه
مــن الشــركة. واخيــرا قــدم 
الطالــب زكريــا مكــي هاني 
جــس  بشــركة  املتــدرب 
شــرحا  العربيــة  االبــار 
احملاضــرات  عــن  وافيــا 
التــي كانــت تقــدم لهــم 

كركــوك. فــي  النفطيــة  للحقــول  وزيارتهــم 
وفــي نهايــة التقــدمي شــكر الطلبــة مجلــس 
الكليــة علــى اتاحــة هــذه الفرصــة لهــم والتــي 
تعتبــر حافــزا لهــم ولزمالئهــم لتقــدمي االفضــل
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ــة  ــة بكلي ــة الثاني ــة املرحل ــن طلب ــة م ــت مجموع قام
ــة  ــل دراس ــة بعم ــة املعماري ــم الهندس ــة قس الهندس
ــارة  ــرواد العم ــة ل ــاريع العاملي ــن املش ــة م ــل جملموع وحتلي
ــرواد العمــارة مثــل:  ــدور ســكنية ل ــار بعــض ال اذ مت اختي
ــك  ــدرو، وفران ــوس، وميزفان ــر كروبي ــه، ووالت ــي كوروبزي ل
لويــد رايــت، وفرانــك كيــري، واوســكار نيمايــر، وتــادو انــدو، 
وحســن فتحــي، وهــاري وقــام كل طالــب بدراســة املثــال 
ــادة  ــة واع ــركات املعماري ــات واحل ــاره التوجه ــذي اخت ال
ــة  ــات الداخلي ــى الفعالي ــرف عل ــات للتع ــم اخملطط رس
واخلارجيــة لتلــك الــدور وحتســس كتلهــا وفضاءاتهــا 
.. متنياتنــا لهــم بــدوام  أوليــة لهــا  بعمــل موديــالت 

ــاح ــق والنج التوفي

مــن  الهندســة يقومــون بدراســة وتحليــل مجموعــة  كليــة  طلبــة 
العمــارة لــرواد  العالميــة  المشــاريع 

نظــم قســم الفلــك والفضــاء فــي كليــة العلــوم 
بجامعــة بغــداد، محاضــرة علميــة فلكيــة بعنــون 
»خســوف القمــر وكســوف الشــمس تاريخيــا 
وفلكيــا« بحضــور عــدد مــن الطلبــة والتدريســيني 
واملعنيــني بالشــأن الشــرعي وتخصــص املوضــوع .

وهدفــت احملاضــرة التعريــف باخلســوف والكســوف 
اللــذان يعــدان ظاهرتــني فلكيتــني مثيرتــني لــكل 
النــاس وعلــى مــر التاريــخ والشــعوب واحلضــارات 
تعتمــدان علــى دوران القمــر حــول األرض الــذي 
يحجــب أحيانــا )ليــس فــي كل شــهر( ضــوء 
الشــمس عــن مناطق فــي الكــرة األرضية ويســبب 
ظاهــرة كســوف الشــمس، فضــال عــن هدفهــا في 
ــي  ــوفات، الت ــن الكس ــة م ــواع الثالث ــف االن تعري
تختلــف فيمــا بينهــا بكيفيــة حجــب القمــر 

ــك. ــم ذل ــمس وحج ــعة الش ألش
الدكتــور  قدمهــا  التــي  احملاضــرة  وتضمنــت 
فــؤاد محمــود التحــدث عــن ظاهــرة خســوف 

ظاهرتا الخسوف والكسوف تاريخيا بمحاضرة فلكية اقامتها كلية العلوم

القمــر عندمــا حتجــب األرض ضــوء الشــمس عــن القمــر، 
للقمــر،  اخلســوفات  مــن  الثالثــة  االنــواع  مســتعرضا 
متنــاوال املعلومــات العلميــة الفلكيــة لظاهــرة اخلســوف 
عنــد  لهــا  التاريخــي  اجلانــب  وكذلــك  والكســوف، 
احلضــارات الســابقة، مــع عــرض املعطيــات احلســابية 
ــاهد  ــي ستش ــتقبلية الت ــوفات املس ــوفات واخلس للكس
فــي العــراق اثنــاء هــذا القــرن، مبينــا احلســابات الفلكيــة 

فــي العصــر احلديث التــي تعــد أساســا للمالحــة البحريــة 
واجلويــة والفضائيــة و تعتمــد علــى علمني صحيحــني همــا 
ــكا الســماوية وهمــا  ــم امليكاني ــك الكــروي وعل ــم الفل عل
الذي أســتطاع بهمــا اإلنســان غــزو الفضــاء  العلمــان 
ــني  ــذ أربع ــه من ــوط علي ــر والهب ــول للقم ــي والوص اخلارج

ــا . عام
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ــتاذ  ــداد االس ــة بغ ــي جامع ــالم ف ــة االع ــد كلي ــتقبل عمي اس
الدكتــور عمــار طاهــر، نائــب رئيــس احتــاد اإلذاعــات والتلفزيونــات 
اإلســالمية ناصــر اخضــر والوفــد املرافــق لــه بهــدف تعزيــز 

ــني. ــني اجلانب ــي ب ــاون الثنائ التع
ــل  ــج عم ــع برنام ــاءات ووض ــف اللق ــى تكثي ــان عل ــق الطرف واتف
مشــترك يشــتمل فــي بعــض مــوارده علــى حتديــث البنــى التقنية 
الســتوديوهات ومختبــرات كليــة االعــالم، فضــال عــن تبنــي 
ــة،  ــة والدولي ــات احمللي ــي الفضائي ــة ف ــات الطلب ــويق نتاج وتس
ــون  ــف فن ــي مختل ــة ف ــل احترافي ــة ورش عم ــن اقام ــك ع ناهي

ــد. ــالم اجلدي ــال واالع االتص
وقــال االســتاذ الدكتــور طاهــر ان “الكليــة حريصة علــى فتح افاق 
التواصــل والتعــاون مــع املؤسســات االعالميــة املهنيــة والنقابيــة 

عمادة كلية االعام تستقبل نائب رئيس اتحاد االذاعات والتلفزيونات االسامية لبناء 
برنامج عمل مشترك

احملليــة والدوليــة بهــدف دعــم الطلبــة والتدريســيني وتعزيــز 
قدراتهــم ومهاراتهــم باخلبــرات احلديثــة فــي مجــاالت وفنــون 

االعالم”.
ــاد  ــن االحت ــة ضم ــات املنضوي ــر، املؤسس ــر اخض ــا ناص ودع
االســالمي الــى االفــادة املثلــى مــن البحــوث والدراســات التــي 
ــة  ــي كلي ــيني ف ــا والتدريس ــات العلي ــة الدراس ــا طلب ينجزه
ــة  ــة والبنيوي ــل الفني ــن اخلل ــخص مواط ــي تش ــالم والت االع
وتضــع معاجلــات حقيقيــة وواقعيــة لهــا”. كمــا طالــب 
فــي الوقــت ذاتــه بعــرض االفــالم االحترافيــة التــي ينتجهــا 
الطلبــة والســيما الفلــم الوثائقــي الــذي انتجتــه كلــة 
االعــالم مؤخــرا ويتحــدث عــن جامعــة بغــداد باعتبارهــا 
العلمــاء  مــن  االجيــال  االف  التــي خرجــت  االم  اجلامعــة 

ــم “. ــراق والعال ــي الع ــرية ف ــة البش ــني خلدم واملبدع

للعلــوم  التربيــة  كليــة  عمــادة  نظمــت 

الصرفــة /ابــن الهيثــم فــي جامعــة بغــداد 

ــة  ــي و املتابع ــاع املدن ــي الدف ــالل وحدت ــن خ م

الدفــاع  فــي  تدريبيــة  دورة  الكليــة  فــي 

املدنــي بالتعــاون مــع مصنــع الربيــع علــى 

عمادة كلية التربية ابن الهيثم تنظم دورة تدريبية في اجراءات الدفاع المدني 

ــد . ــالم عبداحلمي ــتاذ س ــوم االس ــة املرح قاع

النصائــح  بعــض  إعطــاء  الــدورة  تضمنــت 

اســتخدام  كيفيــة  وشــرح  والتوجيهــات 

طفايــات احلريــق والتعامــل مــع احلرائــق فضــال 

عــن إجــراء ممارســة عملية  أمــام بنايــة العمادة.
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بغــداد  جامعــة  فــي  االســنان  طــب  كليــة  مجلــة  قبلــت 
 DOAJ )Directory of Open Access مســتوعب  ضمــن 
. املهمــة  العامليــة  املســتوعبات  أحــد  وهــو   )   )Journals

ــتوعبات  ــراف املس ــى إعت ــول عل ــية للحص ــوة رئيس ــذه خط ــد ه  وتع
األكبــر مســتقبال ، كمــا وســبق هــذا اإلجنــاز احلصــول علــى DOI  وهــو 
   Crossref رقــم اعتمــاد دولي لــكل بحث ضمــن اجمللة الصــادر عن موقــع
إضافــة إلحــداث تغيير شــامل في أســلوب التقدمي والتقييــم االلكتروني 
ــة. ــالت العاملي ــب اجمل ــالف لتواك ــوث والغ ــع والبح ــكل املوق ــي ش وف

قبول مجلة كلية طب االسنان ضمن مستوعب  DOAJالعالمي

انشــأ مديريــة االقســام الداخليــة فــي جامعــة بغــداد محطــة 
ــب  ــة الط ــي كلي ــة ف ــام الداخلي ــع االقس ــي مجم ــاء ف ــة امل لتصفي

الطلبــة. البيطــري الســكان 
وتعمــل املنظومــة علــى تصفيــة ١٠٠٠ لتر/ســاعة فــي خطــوة لتوفيــر 
امليــاه الصاحلــة للشــرب وتوفيــر العنــاء علــى الطلبــة القاطنــني فــي 
اجملمــع، فضــال عــن رفــع مســتوى اخلدمــات االساســية فــي االقســام 

الداخليــة.

 لتصفيــة 
ً

 محطــة
ُ
قســم الشــؤون الداخليــة فــي جامعــة بغــداد ينشــأ

المــاء فــي مجمــع االقســام الداخليــة فــي كليــة الطــب البيطــري

واكــد مديــر االقســام الداخليــة فــي جامعــة بغــداد الدكتــور عمــر فالــح 
ــة  ــاء محط ــي انش ــا ف ــن نوعه ــى م ــد االول ــادرة تع ــذه املب ــن ان ه حس
ــة  ــذه احملط ــاء ه ــيرا ان انش ــعة، مش ــذه الس ــة وبه ــاه مركزي ــة مي تصفي
كانــت بجهــود هندســية وفنيــة ذاتيــة وفــرت املــال للجامعــة، واصبحــت 
ــد  ــي بع ــكن اجلامع ــون الس ــن يروم ــة الذي ــذب للطلب ــدر ج ــام مص االقس

ــة. ــات كاف ــر اخلدم توف
ويشــار الــى مديريــة االقســام الداخليــة فــي جامعــة بغــداد قــد نظمــت 
حملــة تأهيــل واعمــار خملتلــف مجمعاتهــا ووحداتهــا الســكنية اخلاصــة، 
واصبحــت مثاليــة للســكن، بعــد ان كانــت ملزمــة لكــراء وحدات ســكنية 

اهليــة لطلبتهــا ابـّـان اهمــال االدارات الســابقة لالقســام الداخليــة.
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ــة االعــالم فــي جامعــة بغــداد االســتاذ  ــد كلي اســتقبل عمي
الدكتــور عمــار طاهــر مستشــار الشــؤون االســتراتيجية فــي 
مستشــارية االمــن القومــي ســعيد اجلياشــي، لبحــث تطويــر 
ــب،اذ  ــا والتدري ــات العلي ــي الدراس ــترك ف ــل مش ــج عم برام
ــن  ــارية االم ــع مستش ــيق م ــالم بالتنس ــة االع ــن كلي حتتض
القومــي برنامجــا مهمــا علــى مســتوى دراســة الدبلــوم 
العالــي املعــادل للماجســتير للعــام الدراســي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
ــداد  ــة بغ ــي وجامع ــم العال ــني وزارة التعلي ــات ب ــن اتفاق ضم

ــرى. ــة اخ ــن جه ــي م ــن الوطن ــارية االم ــة ومستش ــن جه م
واحتضنــت كليــة االعــالم خــالل العــام الســابق برنامــج فــي 
الدبلــوم املهنــي اســتهدفت فيــه موظفــي املكاتــب االعالمــي 
فــي وزارات ومؤسســات الدولــة العراقيــة بٕاشــراف مستشــارية 

كلية اعام تبحث مع مستشارية االمن القومي تطوير برامج عمل مشتركة

االمــن الوطنــي.
واشــار عميــد الكليــة ان “كليــة االعــالم ملتزمــة بسياســات 
وتوجيهــات وزارة التعليــم العالــي وجامعــة بغــداد االنفتــاح 
خدماتهــا  وتقــدمي  واجملتمــع  الدولــة  مؤسســات  علــى 
التعليميــة ألنهــا تؤمــن مبهمتهــا فــي التالقــح مــع االخريــن 
ــر ملمــوس علــى املســتوى العلمــي والتقنــي  وإحــداث تطوي
والثقافــي وبنــاء أجيــال ومــالكات مهنيــة قــادرة علــى تلبيــة 

ــة”. ــات التنمي احتياج
االســتراتيجية  الشــؤون  اوضــح مستشــار  مــن جانبــه، 
ــا علــى ٢٦  ســعيد اجلياشــي ان ” املستشــارية تشــرف حالي
ــة  ــن ١١ جامع ــة م ــى ٢١ كلي ــة عل ــتير موزع ــج ماجس برنام
ــول  ــي حق ــد ف ــص جدي ــن ١٤ تخص ــرت ع ــالد، اثم ــي الب ف

صــدر عــن قســم اآلثــار فــي كليــة اآلداب 
بجامعــة بغــداد كتــاب بعنــوان ) الطيور 
فــي العــراق القــدمي : دراســة آثاريــة 
ــادة  ــة مي ــع الباحث ــتراك م ــة باالش فني
ــال  ــور بانيب ــر آش ــن دار نش ــي، ع العادل
. الطلبــي  حريــز  جمعــة   للدكتــور 

ــة  ــف ببيئ ــى التعري ــاب إل ــدف للكت وه
العــراق ذات التنــوع االحيائــي ) النباتــي 
جملاميــع  مثاليــة  كبيئــة   ) واحليوانــي 
متنوعــة مــن الطيــور، بعضهــا مهاجــرة 
تأتــي مــن مناطــق بعيــدة لطلــب الغذاء 
ــراق  ــة الع ــكل بيئ ــرى تش ــدفء وأخ وال
املســتقر الثابــت لهــا طــوال العــام، وقد 
حضــرت هــذه الطيــور بأنواعهــا اخملتلفة 
ــي  ــة الت ــة املتنوع ــات الفني ــى اخمللف عل
 خلفهــا لنــا ســكان العــراق القدامــى .

كلية االداب تصدر كتاب بعنوان الطيور في العراق القديم

الفخاريــات  علــى  رســمت  انهــا  إذ 
علــى  وصــورت  اخملتلفــة  بأشــكالها 
األلــواح بتكويناتهــا املتعــددة ، ومثلــت 
علــى األختــام املنبســطة واالســطوانية 
وجســدت على املنحوتات بتقســيماتها 
كافــة ، فكانــت فــي الغالــب جــزءاً مــن 
ــه  ــن تفاصيل ــدرج ضم ــام تن ــهد ع مش
ــر  ــهد كعنص ــي املش ــر ف ــا حتض أو انه
تكميليــة أو ألغــراض زخرفيــة ، وكذلــك 
متنوعــة  بأشــكال  نقشــت وصــورت 
بعضهــا أقــرب إلــى شــكلها الطبيعــي 
أشــكال  فــي  كانــت  حــني  فــي   ،
جتريديــة  خطــوط  بشــكل  أخــرى 
ــردة أو  ــان مف ــض األحي ــي بع ــت ف ومثل
ــال  ــع ح ــو واق ــا ه ــراب كم ــكل أس بش
ــة . ــها اجلماعي ــة عيش ــور وطريق الطي
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كتابــا  بغــداد  جامعــة  فــي  اآلداب  كليــة  عــن  صــدر   
بعنــون ) جنــوب بــالد الرافديــن االســتيطان والعمــارة ( 
للدكتــور جمعــة حريــز الطلبــي، حــول دراســة أمنــاط 
االســتيطان األولــى وتطورهــا مــع عــرض لطــرز العمــارة 
ــي  ــم اجلنوب ــي القس ــا ، ف ــتوطنات وتطوره ــذه املس ــي ه ف
ــدمي. ــى الق ــرق األدن ــة الش ــي منطق ــن ف ــالد الرافدي ــن ب م

ــا  ــة، أم ــاري املائي ــى اجمل ــتوطنات عل ــاب املس ــاول الكت  وتن
ــداول  ــوات واجل ــى القن ــرات أو عل ــة أو الف ــري دجل ــى نه عل
ــذا  ــة ، له ــة للزراع ــن كافي ــم تك ــار ل ــرة ألن األمط الصغي
طــورت اجملتمعــات التــي عاشــت فــي الســهل اجلنوبــي 

كلية االداب تصدر كتابا عن جنوب باد الرافدين

قــادرة  كانــت  معقــدة  اجتماعيــة  نظــم  العصــور  أقــدم  منــذ 
ــي  ــم ف ــن التحك ــم م ــا مكنه ــراده مب ــني أف ــاعية ب ــر املش ــى نش عل
ــاء  ــة معط ــة كرمي ــه بيئ ــت نفس ــي الوق ــا ف ــية، إال أنه ــة قاس بيئ
فيهــا مســاحات قــادرة علــى إنتــاج فائــض زراعــي هائــل مــع 
ــية. ــام األساس ــواد اخل ــة بامل ــق الغني ــا باملناط ــازة تربطه ــرق ممت ط

واملمالــك  واملــدن  املســتوطنات  والدة  الكتــاب  شــهد  كمــا 
الكبــرى، التــي طــورت نظــم إداريــة وسياســية معقــدة وكبيــرة 
اإلطــالق  علــى  أهمهــا  وتكنولوجيــة  تقنيــة  تطــورات  وشــهد 
والصناعيــة  الزراعيــة  اآلالت  تطــور  عــن  فضــالً  الكتابــة، 
. والفنــون  واألختــام  والتعديــن  واحملــراث  الفخــاري  الــدوالب 

نظــم قســم الفلســفة ومركــز ابــن ســينا فــي كلّيــة اآلداب 
بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة الكترونيــة بعنــوان ) 
التحــوالت الفلســفية فــي ظــل حتــدي جائحــة كورونــا ( 

ــي. ــفي العرب ــع الفلس ــع اجملم ــاون م بالتع
ووضحــت رئيــس قســم الفلســفة فــي كليــة اآلداب بجامعــة 
أســيوط، األســتاذ الدكتــورة محمــود محمــد علــي فــي 
احملاضــرة وبــاء كوفيــد�١٩ علــى انــه فرصــة إلصــالح االقتصــاد 

كليــة االداب تنظــم محاضــرة الكترونيــة عــن التحــوالت الفلســفية فــي ظــل تحدي جائحــة كورونا

والبيئــة وأســلوب احليــاة علــى املــدى الطويــل، اذ أنــه يخلــق فرصــاً 
لدفــٍع ديناميكــي فــي الوضــع الراهــن.

كمــا طرحــت فــي احملاظــرة تســاؤالت عميقــة عــن املســتقبل وفــي 
كل قطاعــات احليــاة، منهــا كيــف ســنعيش حقبــة مــا بعــد كورونــا 
ليــس فقــط تســاؤال وجوديــا بــل هــو باألحــرى مصــدر قلــق عاملــي، 
مبينــه إن املرونــة واملقاومــة احلضريــة هــي قــدرة املدينــة علــى البقاء 

واالزدهــار فــي مواجهــة الكــوارث اآلن .
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ــاد  ــة االدارة واالقتص ــتمر بكلي ــم املس ــدة التعلي نظمــت وح
دورة تدريبيــة ألســاتذة وموظفــي الكليــة بعنــوان ) اســتخدام 
املعيــار احملاســبي ١ وifrs9 لقيــاس اخملاطــر االئتمانيــة املتوقعــة 

)
تناولــت الــدورة التعــرف علــى املعيــار احملاســبي رقــم ١ والتعــرف 
علــى الفــرق بــني IFRS & IAS وبيــان مفهــوم معيار االبــالغ املالي 
الدولــي ٩ IFRS فضــال عــن تأثيــر معيــار االبــالغ املالــي الدولــي 
IFRS 9 علــى البنــوك والتعريــف باالئتمــان املصرفــي واهميتــه، 
ــرة فيــه  فضــال عــن اهميــة االئتمــان املصرفــي والعوامــل املؤث
ــا  ــان كم ــح االئتم ــر من ــة ومعايي ــر االئتماني ــف اخملاط وتصني

احتــوت الــدورة علــى امثلــة تطبيقيــة

كلية االدارة واالقتصاد  تنظم دورة تدريبية ألساتذة وموظفي الكلية

اقــام قســم الصحافــة فــي كليــة االعــالم فــي جامعــة بغداد، 
محاضــرة علميــة تناولــت تفعيــل املثيــر البصــري واالدراكــي 

فــي االعــالن الصحفــي، القتهــا الدكتــورة هــدى فاضــل .
ــكالً  ــة ش ــة الفني ــن الناحي ــالن م ــرة االع ــت احملاض وتضمن
مرئيــاً مهمــاً فــي الصفحــة شــأنه شــان الصــورة والعنــوان 
واملــادة املقــروءة واملســاحة اللونيــة، وتنبــع اهميتــه مــن 
مــردوده املــادي علــى املؤسســة الصحفيــة ، فضــال عــن 
ــكال  ــن االش ــاره م ــة باعتب ــة االخراجي ــي العملي ــه ف اهميت
الفنيــة، فهــو يعــوض احيانــا عــن دور الصــورة واالطــارات وكل 

ــرى. ــي االخ ــل الفن ــر التجمي عناص

كلية االعام تقيم محاضرة عن تفعيل المثير البصري واالدراكي
واشــارت احملاضــرة الــى ان االعــالن يخضــع الــى معاييــر فنيــة فــي 
التصميــم والتنفيــذ ســواء اكان مســتقال علــى ورقــة خــارج التصميــم 
االساســي ثــم يكبــر او يصغــر حســب مــا هــو مطلــوب او ينفــذ 
مباشــرة اذا كانــت مركباتــه بســيطة وهنــاك اســاليب متعــددة إلخــراج 
االعالنــات منهــا مــا يعتمــد علــى نظريــة وضــع االعالنــات مجــاورة ملــادة 
التحريــر فــي الصفحــات الداخليــة، وتخطــط هــذه الصفحــات بحيــث 

ــة. ــات وفقــا ألســاليب معين حتتجــز منطقــة االعالن
وتناولــت احملاضــرة املثيــر البصــري واالدراكــي الــى جانــب تصميــم 
ــة  ــق فاعلي ــة لتحقي ــاط الطلب ــن ونش ــات وحتريرعناوي ــراج االعالن واخ

ــا. ــادة فاعليته ــة وزي ــالة االتصالي ــل الرس ــي نق ــص ف ــزال الن اخت
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اســتقبلت كليــة االعــالم بجامعــة بغــداد وفــدا اكادمييــا 
فرنســيا برئاســة انطــوان كومــري مديــر أكادمييــة فرانــس 

٢٤ الفرنســية.
وتنــاول اللقــاء بحــث التعــاون املشــترك بــني كليــة 
االعــالم وأكادمييــة فرانــس ٢٤ لتنفيــذ برنامــج عمــل 
متطــور يســتهدف صقــل مهــارات وخبــرات التدريســيني 
والطلبــة فــي مجــاالت عديــدة ومســاعدتهم علــى انتــاج 

ــة . ــة احترافي ــة ورقمي ــواد فيدوي م
وقــدم عميــد االعــالم االســتاذ الدكتــور عمــار طاهــر نبــذة 
مختصــرة عــن واقــع الكليــة وعديــد طالبهــا واســاتذتها 

كلية االعام تستقبل وفدا اكاديميا فرنسيا من أكاديمية فرانس 2٤

وامكاناتهــم العلميــة وقدراتهــم املهنيــة، فضــال عــن 
مناقشــة اخلطــط التدريبيــة والتطويريــة ومشــاركاتها 
ــة. ــني الطلب ــي ب ــابق املهن ــات التس ــي مهرجان ــة ف الدولي

كمــا اجــرى الوفــد جولــة فــي اروقــة الكليــة لالطــالع علــى 
بناهــا ومختبراتهــا الذكيــة وقاعاتهــا الدراســية ومجمعها 
ــة  ــة واذاع ــدة الصحاف ــى جري ــتمل عل ــذي يش ــي ال التدريب
ــة  ــز الصحاف ــي ومرك ــتوديو التلفزيون ــالم واالس ــة االع كلي
االســتقصائية واســتطالع الرأي العــام واملواقــع االلكترونية 

الرســمية والتفاعليــة.

نظــم قســم الكيميــاء فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفة 
/ ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد دورة تدريبيــة الكترونيــة على 
منصــة )Google Classroom( بعنــوان ) تأثير COVID-19 على 
ــة(   ــل اجلائح ــي ظ ــة ف ــات الصحي ــض املمارس ــة وبع البيئ
اســتمرت ليومني حاضر فيها عدد من تدريســيات القســم .

ــم  ــي العال ــدث ف ــى ماح ــرف عل ــى التع ــدورة ال ــت ال وهدف
فــي ضــل انتشــار COVID-19 وكيفيــة مواجهــة التغيــرات 
التــي طــرأت علــى العالــم فــي ضــل هــذا االنتشــار. 
كمــا تطرقــت الــدورة الــى اهــم التأثيــرات االيجابيــة ل 

كلية التربية ابن الهيثم تنظم دورة تدريبية حول تأثير COVID-19 على 
البيئة وبعض الممارسات الصحية في ظل الجائحة

ــم  ــى العال ــرار COVID -19  عل ــن اض ــم م COVID-19 فبالرغ
ــر  ــر مباش ــكل غي ــي  ويش ــره كان ايجاب ــع اال ان تأثي اجم
علــى البيئــة الطبيعيــة , اذ ان توقــف احليــاة فــي معظــم 
املــدن  الكبــرى فــي العالــم ادى الــى توقــف وســائل النقــل 
واختــزال االنشــطة الصناعيــة بشــكل كبيــر ممــا ادى الــى  
انخفــاض امللوثــات البئيــة ممــا ســمح بتجــدد البيئــة 
الطبيعيــة  فنجــد ذلــك واضحــا مــن خــالل حتســن نوعيــة 
الهــواء فنالحــظ انخفــاض فــي نســب امللوثــات فــي الهــواء 
ــكل  ــون  والغبارفالش ــق الكارب ــات ودقائ ــة باجلزيئ واملتمثل
. العالــم  فــي  تلــوث  املــدن  اكثــر  بعــض  يوضــح 

واختتمــت الــدورة بعــدد مــن التوصيــات منهــا العمــل علــى 
ــتخدام  ــن اس ــد م ــل احل ــوث مث ــن التل ــة م ــة البيئي حماي
ــع  ــل املصان ــل عم ــك تقلي ــة وكذل ــل اخملتلف ــائل النق وس
ــون  ــيد الكارب ــي اوكس ــاز ثنائ ــاج غ ــى انت ــل عل ــي تعم الت
ــادة  ــة وزي ــرارة  العاملي ــات احل ــع درج ــى رف ــل عل ــذي يعم ال
الســتراتيجيات  تعــد مــن  التــي  املســاحانت اخلضــراء 
وخفــض  املنــاخ  وحتســني  البيئــة  حلمايــة  الضروريــة 
ــون ، فضــال عــن اســتخدام  ــي اوكســيد الكارب ــة ثنائ كمي
الطاقــة املتجــددة ومعاجلــة امليــاه امللوثــة وتدويــر النفايــات 
واســتخدام الســلوك الصحــي فــي حياتنــا اليوميــة .
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نظــم قســم الكيميــاء فــي كليــة التربيــة ابــن الهيثــم بجامعة 
بغــداد دورة تدريبيــة الكترونيــة بعنــوان )كيميــاء املســتقبل 
ليومــني  اســتمرت   ) اخلضــراء  الكيميــاء   ( بيئيــة  بنكهــة 
ــدد  ــا ع ــر فيه ــةGoogle classroom  حاض ــى منص ــني عل متتالي

ــم . ــيات القس ــن تدريس م
وهدفــت الــدورة الــى التعريــف مبفهــوم الكيميــاء اخلضــراء 
وكيفيــة االســتفادة منهــا و ابتــكار مــواد كيماويــة جديــدة تعــود 

كلية التربية ابن الهيثم تنظم دورة تدريبية حول 
كيمياء المستقبل بنكهة بيئية

باخليــر علــى البيئــة ومــواد كيماويــة تعمــل كبدائــل عــن املــواد 
ــج  ــا بنتائ ــات تصنيعه ــود عملي ــي تع ــرى الت ــة األخ الكيماوي

ــة. ــى البيئ ــلبية عل س
ــاء  ــروع الكيمي ــدورة الضــوء عــن احــد اهــم ف كمــا ســلطت ال
احلديثــة التــي تهتــم باملنــاخ والبيئــة وصحــة الكائنــات احليــة 
كافــة علــى الكوكــب وطــرق اســتثمار الطاقــات املتجــددة مثــل 
ــادر  ــن مص ــاد ع ــة واالبتع ــالت احليوي ــمس والتفاع ــعة الش اش
الطاقــة التقليديــة مثــل النفــط والفحــم  ، إذ ان الكيميــاء 
اخلضــراء هــي فــرع حديــث مــن فــروع علــم الكيميــاء يهــدف إلى 
تقليــل االنبعاثــات الناجتــة عــن عمليــات التصنيــع الكيميائــي 

األخــرى إلــى أقــل مــدى ممكــن. كمــا تهــدف الــدورة 
 وخلصــت الــدورة الــى التوصيــة بضرورة اتبــاع مفهــوم الكيمياء 
اخلضــراء التــي تهــدف إلى حتقيــق التنميــة املســتدامة مــن خالل 
اســتخدام مصــادر متجــددة فــي العمليــات الصناعيــة إلنتــاج 
ــزل او تقلــل مــن  منتجــات صديقــة للبيئــة وآمنــة بحيــث تخت
التلوث وتعمــل على توفيــر الطاقــة و املــوارد  وتقلــل مــن اخملاطــر 
ــر زيــت الطعــام بعــد ســتخدامه  والتكلفــة، ومثــال ذلــك: تدوي
ــر  ــك اســتخدام قش ــزل كذل ــو دي ــاج البي ــي إنت ــي( ف ــت القل )زي
البرتقــال واملوالــح فــي إنتــاج الكثيــر مــن الكيماويــات بــدالً مــن 

إهدارهــا.

شــهدت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة 
ــراكة  ــاون والش ــة للتع ــرام اتفاقي ــداد إب ــة بغ بجامع
مــع اللجنــة االوملبيــة الوطنيــة العراقيــة ، حضــره 
رعــد حمــودي ســلمان رئيــس اللجنــة االوملبيــة وعــدد 
مــن اعضــاء املكتــب التنفيــذي لتوقيــع هــذا االتفاقيــة 
ــم  ــاح قاس ــور صب ــتاذ الدكت ــة االس ــد الكلي ــع عمي م
خلــف وبحضــور اعضــاء مجلــس الكليــة ، بهــدف 

ــا. ــا بينهم ــيق فيم ــاون والتنس ــز التع تعزي
 وأعــرب العميــد عــن ســعادته بتوقيــع االتفاقيــة 
ــا مت  ــة بعده ــة العراقي ــة الوطني ــة االوملبي ــع اللجن م
التوقيــع علــى اتفاقيــة التعــاون املشــترك بــني عمــادة 
الكليــة ميثلهــا عميــد الكليــة وبــني اللجنــة االوملبيــة 

كلية التربية البدنية تبرم اتفاقية تعاون مع اللجنة االولمبية الوطنية العراقية
ــلمان . ــودي س ــد حم ــن رع ــا الكاب ــة وميثله الوطني

اجلديــر بالذكــر ان هــذه االتفاقيــة تصــب فــي مصلحــة املؤسســتني مــن ناحيــة التعــاون 
املشــترك مــن اخلبــرات االكادمييــة املوجــودة فــي الكليــة وكذلــك االســتفاده مــن اخملتبــرات 
ــني  ــتركة ب ــرات املش ــات واملؤمت ــدوات والورش ــد الن ــة وعق ــيه والرياضي ــات الدراس والقاع
الطرفــني واالســتفادة مــن بحــوث طلبــة الدراســات العليــا والتدريســيني والســماح للجنــة 
ــاعد  ــتاذ املس ــمية االس ــه. وتس ــاب الكلي ــي رح ــة ف ــبات االوملبي ــة املناس ــة باقام االوملبي
ــة  ــة العراقي ــة الوطني ــة االوملبي ــني اللجن ــقاً ب ــم منس ــار كاظ ــد اجلب ــد عب ــور فرق الدكت

وكليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي جامعــة بغــداد. 
ــد  ــن عمي ــة م ــدمي درع الكلي ــة، وتق ــا التذكاري ــادل الهداي ــة تب ــع االتفاقي ــهدت توقي وش
الكليــة الــى الكابــن رعــد حمــودي ســلمان رئيــس اللجنــة االوملبيــة الوطنيــه العراقيــة 
وفــي الوقــت ذاتــه قــدم الســيد رئيــس اللجنــة درع اللجنــة االوملبيــة الــى االســتاذ الدكتــور 
صبــاح قاســم خلــف ، فضــالً عــن تقــدمي عــدد مــن الهدايــا الــى الســادة اعضــاء املكتــب 

ــذي . التنفي
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ــداد  ــفى  بغ ــى مستش ــة ال ــارة ميداني ــني  زي ــض البالغ ــرع متري ــم ف نظ
التعليمــي برفقــة طلبــة املرحلــة الثانيــة وبٕاشــراف عــدد مــن االســاتذة 

ــيني. التدريس
 وهدفــت الزيــارة الــى تنميــة معــارف ومهــارات ، واملمارســات الســريرية 
الطلبــة  والتعــرف علــى احلــاالت املرضيــة ،وأثنــاء اجلولــة امليدانيــة فــي 

كلية التمريض  تنظم زيارة ميدانية  الى  مستشفى بغداد التعليمي

ردهــات الباطنيــة واجلراحية  
مت توزيــع  املطويــات العلمية 
الســطري  داء  املتعلقــة 
الســكري  القــدم  وتقــرح 
،فضــال  عــن تقــدمي العنايــة 
للمرضــى  التمريضيــة 
مــن  للمرضــى   املتنوعــة 
بقيــاس  قيامهــم   خــالل 
العالمــات احليويــة للمرضى 
ــض  ــات املري ــر وضعي ، وتغي
ــة  فــي الفــراش ملنــع اإلصاب
تقــدمي  و  الفــراش  بقــرح 
واالرشــادات  النصائــح 
احلالــة  عــن  للمرضــى 

. املرضيــة 
الزيــارة  نهايــة  وفــي   
ــى  ــد عل ــة مت التأكي امليداني
أهميــة التوثيــق التمريضــي 
التمريضيــة  لالجــراءات 
املقدمــة للمرضــى لتجنــب 
عــن  الناجمــة  األخطــاء 
عــدم التوثيــق لالجــراءات 
اثنــاء اعطــاء العــالج وتقدمي 

التمريضيــة. الرعايــة 

اســتقبلت كليــة اللغــات بجامعــة بغــداد وفــد 
ــية  ــفارة الفرنس ــع للس ــي التاب ــد الفرنس املعه
فــي بغــداد كليــة االغــات،  وألتقــى الوفــد بعميــد 

كلية اللغات بجامعة بغداد تستقبل وفدا من خبراء المعهد الثقافي الفرنسي
الكليــة االســتاذ الدكتــور موفــق املصلــح بحضــور معاونــي 
العميــد االداري والعلمــي ورئيــس قســم اللغــة الفرنســية 

وأســاتذة القســم.
و بحــث اجلانبــان ســبل التعــاون العلمــي بــني املعهــد 
ــم  ــج قس ــر مناه ــدف تطوي ــات به ــة اللغ ــي وكلي الفرنس
اللغــة الفرنســية واالرتقــاء بهــا الــى مســتوى أفضــل 
باإلســتعانة باخلبــرات الفرنســية فــي حقــل املناهــج 
ــاون  ــتعداده للتع ــي اس ــد الفرنس ــدى املعه ــة، واب العلمي

ــم. ــكل دائ ــال وبش ــذا اجمل ــي ه ف
ــة  ــادات علمي ــم ايف ــد نظ ــي ق ــد الفرنس ــر ان املعه ويذك
الــى باريــس ضمــت اســاتذة القســم والطلبــة املتفوقــني، 
لالطــالع علــى الواقــع االكادميــي واملعرفــي فــي اجلامعــات 

ــة. ــم اللغ ــاالدب وعل ــة ب ــة املهتم ــية الرصين الفرنس
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بجامعــة  الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  اســتضافت 
والتــي   ) القــوى  العــراق أللعــاب  أنديــة ومؤسســات  )بطولــة  بغــداد 
الفئــات  جلميــع  القــوى  أللعــاب  املركــزي  العراقــي  االحتــاد  اقامهــا 
فيصــل  طالــب  الدكتــور  االحتــاد  رئيــس  باشــراف  اجلنســني،  ولــكال 

جامعــة  فــي  للبنــات  الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  عقــدت 

اجهــزة  باســتعمال  مترينــات  )تأثيــر  بعنــوان  نقاشــية  حلقــة  بغــداد 

املهــاري  واالداء  واحلركيــة  البصريــة  القــدرات  بعــض  علــى  تدريبيــة 

عبــاس  رســل  املاجســتير  طالبــة  القتهــا  الشــيش(  ســالح  لالعبــات 

مالــح عبــد  فاطمــة  الدكتــورة  أالســتاذ  الكليــة  عميــدة  بحضــور  احمــد 

ــال  ــزة تدريبية،فض ــتعمال اجه ــات باس ــداد مترين ــان  اع ــى بي ــة ال ــت احللق وهدف

كلية التربية البدنية تستضيف بطولة أندية العراق أللعاب القوى

ومبشــاركة واســعة ألنديــة ومؤسســات العــراق كافــة.
ــي   ــر التعليــم العال ــة حضــور وكيــل وزي وشــهدت البطول
والبحــث العلمــي االســتاذ الدكتــور ياســني العيثــاوي  
ومســاعد رئيــس جامعــه بغــداد للشــؤون االداريــة االســتاذ 
التربيــة  كليــه  وعميــد  جابــر   فــؤاد  ســرمد  الدكتــور 
الدكتــور  الدولــي  احلكــم  الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة 
صبــاح قاســم  وعــدد مــن أبطــال ورواد العــاب القــوى.

والالعبــني  االنديــة  تكــرمي  اخلتــام  حفــل  وشــهد 
الفائزيــن فــي البطولــة اذ حصــد نــادي اجليــش املركــز 
املركــز  علــى  الشــرطة  نــادي  حصــل  فيمــا  األول، 
الشــعبي. احلشــد  نــادي  ثالثــا  حــل  فيمــا  الثانــي 

كليــة  بعمــادة  العراقــي  االحتــاد  رئيــس  واشــاد 
مــن  ملســه  ملــا  الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة  التربيــة 
الســتقبال  املســتوى  عالــي  واســتعداد  رائــع  تنظيــم 
متواصلــة. ايــام  ثالثــة  مــدار  علــى  البطولــة 

كلية التربية البدنية للبنات تعقد حلقة نقاشية عن تأثير تمرينات 
باستعمال اجهزة تدريبية على بعض القدرات البصرية والحركية

تأثيــر  علــى  التعــرف  عــن 

بعــض  علــى  التمرينــات  هــذه 

واحلركيــة  البصريــة  القــدرات 

واملهارية،اضافــة الــى التعرف على 

ــلوب  ــة بأس ــات خاص ــر مترين تأثي

تقنيــات  باســتخدام   )AL-taebo(

تطويــر  فــي  حديثــة  تدريبيــة 

الوظيفيــة  املتغيــرات  بعــض 

لــدى العبــات ســالح الشــيش.

التماريــن  احللقــة  واوضحــت 

املســتخدمة بالوحــدات التدريبية 

ــؤدي  ــركات ت ــة ح ــا مجموع بانه

ألغــراض مختلفة لوصــول الالعب 

االداء  علــى  قــدرة  اقصــى  الــى 

احلركــي فــي مختلــف االلعــاب 

ــا  ــا انه ــات الرياضية،كم والفعالي

االســاس  حجــر  مبثابــة  تعــد 

لتعلــم املهــارة املعنيــة وتطويرهــا 

ــق  ــيابية والتواف ــاب االنس واكتس

العــام. االداء  فــي  والدقــة 
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اســتضافت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي جامعــة بغــداد 
بطولــة البيســبول التــي اقامهــا االحتــاد العراقــي علــى مــدار ثالثــة ايــام .

النائــب  بحضــور  البطولــة  هــذه  الكليــة  مالعــب  شــهدت  اذ 
أحمــد  الدكتــور  العراقيــة  الوطنيــة  األوملبيــة  للجنــة  الثالــث 
التــي  البطولــة  لقــب  بغــداد  محافظــة  منتخــب  وأحــرز   ، حنــون 
مثلــت  منتخبــات  خمــس  مبشــاركة  اليــوم  مســاء  أختتمــت 
ونينــوى.  والديوانيــة  وكركــوك  ميســان  و  بغــداد  محافظــات 
ــة  ــي البطول ــي نهائ ــة )٨-٧( ف ــداد بنتيج ــة بغ ــب العاصم ــاز منتخ وف
علــى منتخــب ميســان الــذي حــّل بالترتيــب الثانــي فيمــا جــاء منتخــب 
كركــوك باملركــز الثالــث ، وفــاز منتخــب بغــداد ، وبحســب رئيــس 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تختتم بطولة 
البيسبول والسوفت بول

االحتــاد العراقــي للبيســبول والســوفت بــول 
، باللقــب احمللــي  البلــداوي  الســيد علــي 
مســتوى  العبــوه  قــدم  أن  بعــد  بجــدارة 
كبيــراً، مشــيراً الــى ان البطولــة شــهدت 
تنافســاً قويــاً بــني املنتخبــات املشــاركة. 
وأقيمــت البطولــة  ضمــن املنهــاج الســنوي 
الــذي أقــره مجلــس إدارة إحتــاد اللعبــة تنفيذاً 
خلطــة العمــل لنشــر اللعبــة وتوســيع قواعد 
ممارســيها فــي األنديــة الرياضيــة باحملافظــات 
املنتخبــات  العبــي  تســمية  وان   ، كافــة 
املســتويات  وفــق  الوطنيــة ســتتم علــى 
البطولــة  فــي  الالعبــون  قدمهــا  التــي 
منتخبــات  مشــاركة  املؤمــل  مــن  حيــث 
بطــوالت  فــي  الفئــات،  جلميــع  العــراق، 
ــل.  ــة ودوليــة خــالل العــام املقب ــة وقاري عربي

          اســتضافت كليــة العلــوم 
ــة  ــا للجن ــداد اجتماع ــة بغ بجامع
ــة  ــوم الصرف ــهادات العل ــة ش معادل
البعثــات  دائــرة  عــن  املنبثقــة 
وزارة  فــي  الثقافيــة  والعالقــات 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
بنظــام  ملناقشــة قضايــا خاصــة 
ــرارات  ــن ق ــب م ــا يتطل ــة، وم املعادل
يناقشــها  التــي  الفقــرات  فــي 

االجتمــاع.
االســتاذ  الكليــة  عميــد  وتــرأس 
ــرزاق،  ــد ال ــرمي عب ــد الك ــور عب الدكت

كلية العلوم تحتضن اجتماعا للجنة معادلة الشهادات المتخصصة بالعلوم الصرفة وتتخذ 
جملة من القرارات والتوصيات بما يحقق رصانة قبولها

ــي  ــت ف ــي عرض ــة الت ــاع اللجن اجتم
اثنــاءه  مجمــل مــن القضايــا وامللفــات  
ــهادات  ــن الش ــة م ــة مبجموع املتعلق
الدرجــات  مختلــف  فــي  العلميــة 
بالعلــوم  املعنيــة  والتخصصــات 
ــتيفاء  ــن اس ــد م ــد التأك ــة، بع الصرف
ــة. ــروط املطلوب ــهادات للش ــذه الش ه

وناقــش االجتمــاع كذلــك االتفــاق على 
مجموعــة مــن التوصيــات واملقترحــات 
التــي تضمــن تســهيل عمــل جلنــة 
معادلــة شــهادات العلــوم الصرفــة 
للحاصلــني عليهــا مــن خــارج العــراق، 

واحلــرص علــى فحصهــا بعنايــة 
واتخــاذ القرارات املناســبة بشــأنها، 
مــن  عليهــا  احلاصلــني  لتمكــني 
اســتكمال إجــراءات معادلتهــا وفــق 
الســارية،  والقوانــني  التعليمــات 
مــع االخــذ بنظــر االعتبــار الرصانــة 
العلميــة للمؤسســة التعليميــة 
ــى  ــا عل ــب فيه ــل الطال ــي حص الت
للشــروط  واكمالــه  الشــهادة، 
واملتطلبــات الالزمــة ملعادلتهــا وفــق 

ــي . ــون العراق القان
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اقــام قســم اجلغرافيــة النــدوة العلميــة 
ــكان  ــات الس ــومة “حتدي ــة املوس االلكتروني
فــي العــراق” علــى  املنصــة االلكترونيــة 
google meet  .هدفــت النــدوة الــى تســليط 
ــكانية  ــات الس ــم التحدي ــى اه ــوء عل الض
اذ  العــراق  يواجهــا  التــي  والدميوغرافيــة 
ــي  ــداً ف ــاً جدي ــراق حتدي ــكان الع ــه س يواج
ــر  ــى الفق ــاء عل ــو القض ــدم نح ــه التق وج
وخفــض البطالــة الســيما بــني الشــباب 
فضــالً عــن الضغــط علــى املــوارد واخلدمــات 
العامــة والتحضــر املفــرط وتفاقــم مشــكلة 
األوضــاع  نتيجــة  العشــوائي  الســكن 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 

ــه العلميــة  ــات تعقــد ندوت كليــة التربيــة للبن
عــن تحديــات الســكان فــي العــراق

التــي مــر بهــا البلــد خــالل العقــود املاضيــة والتــي حالــت 
دون توفيــر ابســط متطلبــات احليــاة الكرميــة .

ــم   ــيي القس ــن تدريس ــد م ــدوة العدي ــي الن ــارك ف ــد ش وق
ــة التــي تناولــت محــاور  وقدمــوا فيهــا أوراق العمــل العلمي
ــات أهمهــا ضــرورة  ــدوة للخــروج مبجموعــة مــن التوصي الن
ــات  ــدة بيان ــر قاع ــام لتوفي ــكاني الع ــداد الس ــراء التع اج
حقيقيــة فــي كافــة مجــاالت احليــاة والتــي حتتاجهــا 
احلكومــة لرســم اخلطــط التنمويــة فــي الصحــة والتعليــم 

ــك . ــر ذل ــات وغي ــكن واخلدم والس
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نــدوة  بغــداد  بجامعــة  الصيدلــة  كليــة  نظمــت 
ــر  ــار واخملاط ــوان )االث ــة بعن ــة للطلب ــة توعوي الكتروني
 Zoom الســلبية لتعاطــي اخملــدرات( عبــر تطبيــق
ادارتهــا التدريســية فــي فــرع الصيدالنيــات ومســؤولة 
املعنــوي  والتوجيــه  النفســي  االرشــاد  وحــدة 
فــي الكليــة املــدرس الدكتــور لبنــى عبــد الكــرمي 
ــة  ــات الطبي ــر والنبات ــرع العقاقي ــي ف ــية ف التدريس
مــن  مجموعــة  الصاحــب,  عبــد  ضحــى  املــدرس 
احملاضريــن مــن وزارة الصحــة والبيئــة ووزارة الداخليــة.

والنفســية  الصحيــة  االضــرار  النــدوة  تناولــت 
عــن  فضــالً  الوقايــة  وطــرق  اخملــدرات  لتعاطــي 
حــاالت  ورصــد  ضبــط  فــي  االمنيــة  اجلهــات  دور 
العقوبــات  الــى  وتطــرق  والتهريــب  التعاطــي 
العراقــي . القانــون  فــي  باخملــدرات  املتعلقــة 

واخيــرا عــرض كال مــن مديــر الشــرطة اجملتمعيــة 
ــمة  ــب بس ــة و النقي ــب العطي ــد غال ــد العمي العقي
مكافحــة  فــي  اجملتمعيــة  الشــرطة  دور  مزعــل 
األســئلة  مــن  الكثيــر  ومتت مناقشــة   ، اخملــدرات 
فــي  الطلبــة  بــدور  يتعلــق  فيمــا  الطلبــة  مــع 
ــل  ــة التعام ــع وكيفي ــي باجملتم ــي الصح ــر الوع نش
اخملــدرة. االدويــة  مــع  بالصيدليــات  مســتقبال 

كلية الصيدلة بجامعة بغداد تنظم ندوة توعوية الكترونية 
عن تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها

شــارك  عــدد مــن أســاتذة كليــة التمريــض 
فــي جامعــة بغــداد  بورشــة اعــداد معايــر 
االعتمــاد االكادميــي لكليــات التمريــض 
ــة  ــة الكوف ــاب جامع ــي رح ــراق ف ــي الع ف
التاليــة   معاييــر  الورشــة  تناولــت 
املعتمــدة  التمريضــي  جودةالتعليــم 
العامليــة،   الصحــة  قبــل منظمــة  مــن 
التعليــم  ومصــادر  التحتيــة  والبنــى 
ــراق  ــي الع ــض ف ــات التمري ــم لكلي والتعل
والتنظيميــة  والتعلميــة  والبيئــة  
مت  اخلتــام  وفــي  التمريــض.  لكليــات 
الوطنــي  االعتمــاد  مجلــس  تشــكيل 
. بالعــراق  التمريــض  بكليــات  اخلــاص 

معايــر  اعــداد  بورشــة  تشــارك  التمريــض  كليــة 
االعتمــاد االكاديمــي لكليــات التمريــض فــي العــراق
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اســتقبلت كليــة الطــب بجامعــة بغــداد  وزيــر الصحــة الدكتــور 
هانــي موســى بــدر العقابــي وقــام باســتقبالهم رئيــس جامعــة 
عميــد  و  الســعدي  حميــد  منيــر  الدكتــور  األســتاذ  بغــداد 
ــث  ــاجلي لبح ــل الش ــي كام ــور عل ــتاذ الدكت ــب األس ــة الط كلي
ــة  ــتني التعليمي ــني املؤسس ــترك ب ــل املش ــاون والعم ــاق التع آف

ــة. والصحي
العمــل واملشــاريع املشــتركة  آليــات تطويــر  اللقــاء  وبحــث 
ــع  ــوض بالواق ــن النه ــا يضم ــا مب ــبل تنفيذه ــني وس ــني اجلانب ب

ــداد  ــة بغ ــي جامع ــب ف ــة الط ــادة كلي ــتقبلت عم أس

ــة الصحــة العامــة األســبق فــي اجلامعــة  ــد كلي عمي

ــض  ــان نويه ــور إمي ــتاذ الدكت ــروت األس ــة ببي األمريكي

ــي  ــابقة ف ــة الس ــن التمريضي ــب امله ــور نقي ،و بحض

لبنــان )٢٠١٢ – ٢٠١٥ ( الســيدةهلن ســماحه نويهــض .

الكفيلــة  الســبل  اللقــاء  فــي  اجلانبــان  وبحــث 

الثقافيــة والبحثيــة املشــتركة  بتطويــر العالقــات 

العراقيــة  االكادمييتــني  املؤسســتني  بــني 

والتقــدم  النجــاح  عمليــة  لدميومــة  واالمريكيــة 

عــن   وفضــال  الكليــة،  تشــهدها  التــي  العلمــي 

كلية الطب تستقبل وزير الصحة لبحث افاق التعاون المشترك بينهما

التعليمــي والصحــي ألبنــاء مجتمعنــا، ومناقشــة امكانيــة فتــح 
ــداد. ــة بغ ــي جامع ــة ف ــا اجلذعي ــي للخالي ــز بحث مرك

 كمــا تنــاول اجلانبــان خــالل اللقــاء عمليــة تأهيــل وتطويــر قابليــة 
املــالكات الصحيــة والتعليميــة عــن طريق زيــادة الفــرص التدريبية 
بــني املؤسســتني، ومتابعــة االجــراءات الوقائيــة الصحيــة جلائحــة 

كورونــا مبــا يضمــن الســالمة العامــة فــي اجلامعــات العراقيــة. 

 كلية الطب بجامعة بغداد تستقبل وفد كلية الصحة العامة 
في الجامعة االمريكية ببيروت

االعتمــاد  معاييــر  وإجنــاز  االداء  حتســني  علــى  العمــل 

الدوليــة. االعتماديــة  علــى  احلصــول  ومتطلباتهــا 

الكليــة  بــدرع  الزائــر  الوفــد  تكــرمي  اللقــاء  وشــهد 

تثمينــاً لزيارتهــم  وجتــول الوفــد برفقــة  رئيــس فــرع 

ــارس  ــور ف ــتاذ الدكت ــة األس ــي الكلي ــة ف ــة العام الصح

الالمــي فــي أروقــة الكليــة ملشــاهدة معاملهــا األثريــة 

ــام. ــة ع ــارب املئ ــا يق ــا مل ــض منه ــر البع ــد عم ــي ميت الت
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الفنــون  قســم  اختتــم 
والتلفزيونيــة الســينمائية 

فــي كليــة الفنــون اجلميلــة بجامعــة 
ــينما  ــان الس ــات مهرج ــداد فعالي بغ
وبحضــور   ٣٦ بدورتــه  والتلفزيــون 
وكيــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
الدكتــور ياســني  العلمــي االســتاذ 
العيثــاوي، وقائــد عمليات بغــداد اللواء 
الركــن احمــد ســليم بهجــت، فضــال 
عــن عــدد كبيــر مــن الشــخصيات 
واملثقفــني. والفنانــني  الرســمية 

املهرجــان  فعاليــات  وافتتحــت 

كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد تختتم فعاليات 
مهرجانها السادس والثاثي
منتقــاة  مجموعــة  بعــرض 
التــي  القصيــرة  االفــالم  مــن 
احلضــور. استحســان  نالــت 

االســتاذ  الكليــة  عميــد  وألقــى 
كلمــة  عجيــل  مضــاد  الدكتــور 
الداعمــة  باجلهــات  بهــا  اشــاد 
مــن  املبذولــة  واجلهــود  للمهرجــان 
ــراج  ــي اخ ــر ف ــم الكبي ــة ودوره الطلب
للعيــان. اجلمالــي  املنجــز  هــذا 

قســم  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
والتلفزيونيــة  الســينمائية  الفنــون 
حكمــت  الدكتــور  الكليــة  فــي 

البيضانــي ان  فعاليــات املهرحــان تعد 
تقليــدا ســنوايا يحتفــي بنتاجــات 
ــات  ــن املعوق ــم م ــى الرغ ــة عل الطلب
والصعوبــات البالغــة التــي رافقــت 
ازمــة جائحــة كرونــا التــي اثــرت علــى 
بٕاقامــة  وألزمنــا   ، النتاجــات  هــذه 
واوســع  تنوعــا  اكثــر  جدبــدة  دورة 
عالــي  مســتوى  علــى  مشــاركة 
ــم. ــات القس ــت طموح ــم لب التنظي

ومت االعــالن عــن البيان اخلتامــي للجنة 
التحكيــم والتــي ركــزت علــى نوعيــة 
االعمــال الطالبيــة  املشــاركة فــي 
املهرجــان والتــي ســلطت الضــوء على 
املشــاكل و الهمــوم احلياتيــة للواقــع 
بصــورة  ظهــرت  والتــي  العراقــي، 
املطروحــة. االفــكار  فــي  واضحــة 

النســخة  ان  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
٣٦ مــن املهرجــان تضمنــت عروضــا 
تقتصــر  لــم  متعــددة  ســينمائية 
جتــاوزت  بــل  واحــدة،  قاعــة  علــى 
نحــو  املغلقــة  العــروض  حــدود 
نصــب  مت  فقــد  املفتــوح  الفضــاء 

شاشــة عمالقــه مجهــزة باحــدث تقنيــات الصــوت فــي 
ــي  ــالم الت ــن االف ــع م ــف واس ــرض طي ــق لع ــواء الطل اله
ــات  ــة الداس ــن طلب ــواء م ــا س ــوع مبدعيه ــت بتن تنوع
ــارج  ــاركة خ ــالم مش ــى أف ــة ال ــة باإلضاف ــا واالولي العلي
ــر املشــاركون عــن ســعادتهم فــي عــودة  املســابقة، وعب
ــدي  ــدت بأي ــالم اع ــور باف ــينمائية للجمه ــروض الس الع
لوضــع  مهمــة  اســهامة  للكليــة  فكانــت  عراقيــة 
خطــوة جديــدة  تؤســس النعــاش عــروض الســينما 
ــا. ــة وقاعاته ــون اجلميل ــة الفن ــوع كلي ــي رب ــة ف العراقي
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بغــداد  بجامعــة  الصيدلــة  كليــة  نظمــت 
)الفحــص  بعنــوان  الكترونيــة  عمــل  ورشــة 
املــدرس  القتهــا   ) احلراريــة  للســعرات  التباينــي 
فــرع  فــي  التدريســية  جاســم  عيســى  زينــب 
.   zoom تطبيــق  وعبــر  الكليــة  فــي  الصيدالنيــات 

الفحــص  جهــاز  عــن  مقدمــة  الورشــة  وناقشــت   
الشــائعة  تطبيقاتــه  واهــم  احلــراري  التباينــي 
ــة  ــاس درج ــاز لقي ــتخدام اجله ــة اس ــة وكيفي واملتقدم
انصهــار املركبــات واملــواد الصيدالنيــة والبوليمــرات 
الفــرق  وتوضيــح  اخلالئــط  مــن  غيرهــا  والكثيــر 
احلــراري  التباينــي  الفحــص  اســتخدام جهــاز  بــني 
وبقيــة الطــرق التقليديــة لقيــاس درجــة االنصهــار  
ــزاء  ــن اج ــل ع ــرح مفص ــا ش ــة أيض ــت الورش وتضمن
اجلهــاز واهميــة ووظيفــة كل جــزء، وتناولــت ايضــا 
العينــات  حتضيــر  كيفيــة  عــن  املالحظــات  بعــض 
ــاز. ــغيل اجله ــوات تش ــان خط ــع تبي ــا م ــل فحصه قب

في املؤمتــر  بغــداد  بجامعــة  البيطــري  الطــب  كليــة  شــاركت 
املرحلــة  تخــرج  لبحــوث   ) الثانــي  االفتراضــي  الطالبي اخلامــس ) 
اخلامســة وحصلت علــى املرتبــة االولــى مــن بــني اثنا  عشــر بحثا شــاركت 
مــن اثنــا عشــر كليــة الطــب البيطــري فــي جامعــات العــراق للعــام 2020- 
2021 عبــر منصــة الــزوم والــذي نظمــه مجلــس حتســني جــودة التعليــم 
لكليــات الطــب البيطــري فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

 وهــدف املؤمتــر الذي اقيــم برعاية التنســيق مع جلنــة عمداء كليــات الطب 

كلية الصيدلة تنظم ورشة عمل الكترونية عن الفحص التبايني

كلية الطب البيطري بجامعة بغداد  تحصل على المرتبة االولى في 
المؤتمر الطابي الخامس لمجلس تحسين الجودة لبحوث التخرج

البيطــري، الــى تقييــم بحــوث 
تخــرج املرحلــة اخلامســة فــي 
اثنــا عشــر كليــة طــب بيطــري 
ــي  ــات ف ــف اجلامع ــي مختل ف
العــراق، وكانــت املرتبــة االولــى 
ــر  ــني هدي ــب الطالبت ــن نصي م
عبــد املطلــب حمــزة، ومينــا 
ــم وبأشــراف  اســماعيل ابراهي
الدكتــور  املســاعد  االســتاذ 
ــدرس  ــي وامل ــاس عل ــود عب مول
الدكتــور ســرهد ســعد النجار.

وفــي نهايــة املؤمتــر اثنــى رئيس 
اجمللــس االســتاذ الدكتــور عبــد 
ــس  ــب رئي ــاس ونائ ــاري عب الب
ــود  ــر اجله ــى تظاف ــس عل اجملل
املبذولــة فــي ظــل الظــروف 
جائحــة  بســبب  الصعبــة 
كورونــا مــن الطلبــة املتميزيــن 
جميــع  وعلــى  ومشــرفيهم 
اللجــان املســاهمة فــي اخــراج 
. الثانــي  املؤمتراالفتراضــي 
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ة ر ا الد ا مجلــس  ــس  ئي ر
لســعدي ا منيــر حميــد  . د . أ

يــر لتحر ا ئيــس  ر
ق  ا ز لر ا عبد  دل  ــا ع . د . 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 
لك ما مــرمي 

محمــد ســمير جميــل 
م جاسم ــا نس ا

لصاحب ا ــد  عب ــر  عبي
لـتـصـميـــم ا

تــم حا ــة  ين ز
ي للغــو ا لتصحيــح  ا

لصاحب ا ــد  عب ــر  عبي
نــي و لكتر ال ا لتنضيــد  ا

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

يــر لتصو ا
ن محمد  ــنا س

ندمي ــد  مهن
د ا جو علــي 

نــي ز و اللكتر ا موقــع 
دي ها هدى 

مــة لعا ا ت  قــا لعا ا
علي ــما  س
شــيف  الر ا

ة ر لكســا فــي حمود  كا

ــم  قس ــن  ع ر  ــد تص ــة  فصلي ــة  مجل
د ا ــد بغ ــة  مع جا  - ــة  م لعا ا ت  ــا ق لعا ا و م  ــا ع ال ا

2 0 2 1  - ل و ال ا ن  ــو ن كا  -  ٤ 7 د لعــد ا

1 1 ٦ قــم  لر با قييــن  ا لعر ا لصحفييــن  ا بــة  نقا ى  لــد ة  معتمــد

7  

1 7  

1 8  

جامعة بغداد تحقق مركزا تنافسيا  ضمن التصنيف األمريكي 
ألفضل الجامعات العالمية

متميــز  ع  و مشــر ر  يطــو مــي  ز ر ا لخو ا ســة  لهند ا كليــة  مــن  يســي  ر تد
صــة لخا ا ت  جــا الحتيا ا ي  و ذ م  يخــد

ــة  ــزة نيســا العالمي ــوزان بجائ ــة الهندســة يف ــن كلي تدريســيان م
ــي مشــترك 2020 ــي عالم ــل بحــث تعاون ألفض
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1 1 ٦ قــم  لر با قييــن  ا لعر ا لصحفييــن  ا بــة  نقا ى  لــد ة  معتمــد د  ا بغــد معــة  جا  _ م  عــا ال ا و مــة  لعا ا ت  قــا لعا ا قســم  عــن  ر  تصــد فصليــة  مجلــة 

معــة  جا  
تحتفــل  د  ا بغــد

ج  بتخــر
 )٦ ٤ ( ة  ر و لد ا

لطلبتهــا 
ت  معــا لجا ا م  ا
ة  كــر مذ م  ــر تب

مــع  هــم  تفا
T I S H K معــة  جا

ليــة و لد ا
ــة  مع جا ئيــس  ر

يســتقبل  د  ا بغــد
ــة  مع لجا ا فــد  و
فــي  ــة  يكي المر ا

ت و بيــر
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