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المشرف العام 

ويسدد الخطا. ومقترحــاتهم  من اجل تجاوز  الهادف ويراعي مســـتلزمات  بـارك السـيد رئيس جامعة ذي 
العقبـــــــــات التي يواجهونها  الســالمة الصحـــية .وأضاف  قــار األســتاذ الدكتور يحـــيى 
لوضع الحــــــلول الالزمة لها  ســــــيادتھ كما ندعوا الهيئات  عبــدالرضا عبـــاس الخفاجي 
.وتابـع سـيادتھ اننا نعرب عن  التدريســية في كليات الجامعة  بـــدء العام الدراســــي الجديد 
تفاؤلنا بــــــــانطالق هذا العام  وجميع المنتسبــــــــــــين الى  الذي أنطلق هذا اليوم السادس 
الدراســي الذي ســيكون عاماً  مضاعفة الجهود وشحذ الهمم   ۲٠۲٠من كانون االول .وقـال 
مكلالً بالنشـــــــــاطات العلمية  وتعزيز تجربة نجاح الدراسـة  الســيد رئيس الجامعة نبــارك 
الفاعلة ومســتنداً الى قـــاعدة  األلكترونية وتذليل كل ما يطرأ  إلبــناءنا الطلبـــة شـــروعهم 
التعليم الرصين والبحــــــــــث  من تحــــــــــــديات ومتغيرات  ومباشـرتهم الدراســة متمنين 
العلمـي الهـادف الــذي يدعــم  وتوظيف التقانات الحـديثة في  لهم عام دراســــــــــــي مليء 
مشــــاريع التنمية الشـــــاملة  ضوء البــــــــــــرامج العلمية  بــالتفوق والنجاح داعياً أياهم 
ويعـزز رصيــد الجامعــة مــن  والخطط األكاديمية المرسومة  األلتزام التام بــــــــــالدوام مع 
الطاقــــــــــــات العلمية خدمة  التي وضعتهـا الـوزارة مؤكـداً  مراعاة شـــــروط الســـــالمة 
لمحافظتنا وبـلدنا العزيز.وفي  أن أبنائنا الطلبة يحـتاجون منا  الصحــــية وبــــذل المزيد من 
الختام دعى الســــــــيد رئيس  الكثير في تحــــــصيل العلم لذا  الجهود بما يلبي طموح التميز 
الجامعــة  أن يمــن هللا علـــى  علينا ان نكون على قــــــــــدر  والتفاعل فـي هـذا العـام الـذي 
جميع العراقــــيين بالصحــــة  المســــؤولية والتواصل معهم   يشـــــــهد نظام التعليم المدمج 
واألمان وان يبارك في الجميع  واالســـــــتماع لمشـــــــاكلهم   ليحقق رسالة التواصل العلمي 



هللا 
بر

اك

بوابــــــة األمل والعزيمة على صياغة 
قـصة نجاح وتميز في مجاالت المعرفة 
األكاديمية ونحــــــــــثهم على التعاون 
المشترك الذي يسهل على أبـنائنا طلب 
العلم والتعاطي مع المرحــلة حــضورا 
وإســــهاما وتفاعال يحقــــق ضمانات 
الجودة واالعتمادية  فـي ضـوء آليـات 
التعليـم والتعلـم اإللكترونـي والمدمــج 

المعتمدة عالميا.
وإذ نعرب في هذه المناسبـة عن ثقــتنا 
األكيدة بقـدرة الجامعات العراقـية على 
االرتقـــــــاء بـــــــالتصنيفات العالمية 
والسـمعة العلمية لبـلدنا الحبــيب بــما 
يناسـب عمقــھ الحــضاري والتاريخي 
فإننا نتطلع في هذا العام الدراســي الى 
تعزيز مستوى الرصانة وتطوير البيئة 
الجامعية وآليات البحــــث العلمي على 
وفق منظور ســـــوق العمل ومتغيرات 
الطلب العالمي وتمكين الطالب العراقي 
من اعتـالء منصـة الجـدارة والتنافـس 
في شـتى المجاالت وندعو مؤسســاتنا 
وطلبــــتنا الى رفع شـــــعار الجامعات 

التحــــــديات والصعاب االقــــــتصادية  وجـاء فـي نـص الكتــاب الموجــھ الــى  اآلمنة وحـماية قدسـية حـرمها ورســم بــــارك وزير التعليم العالي والبحـــــث 
والصحية ونجحت في تأمين المتطلبـات  الجامعات والكليات الحــكومية واألهلية  سياسـات العلم وتحـمل المســؤولية في العلمي األسـتاذ الدكتور نبـيل كاظم عبـد 
العلمية والمعرفية وإدامة روح المحبـة  بمناسبــة العام الدراســي الجديد أنھ في  دعم المجتمع وما يتطلع إليھ من أهداف الصاحــب بــدء العام الدراســـي الجديد 
والتفاؤل فإننا نبـــــــــــــارك لهم جميعا  الوقـت الذي نجدد فيھ احـترامنا الكبــير  وخدمات تســـــــهم في صناعة المعرفة ۲٠۲۱/۲٠۲٠للسنة  داعيا في الوقـت 
ولطلبــتنا األعزاء بــدء العام الدراســي  واعتزازنا العالي بــــــــمالكاتنا العلمية  وتديم زخم الوعي الثقافي الذي يناسـب نفسـھ الجامعات الى تحـمل مسـؤوليتها 
الجديد  الذي ســـــيكون  والتدريســـــــية واإلدارية التي واجهت  هوية شعبنا العريق.۲٠۲۱/۲٠۲٠في دعم المجتمع.



يحــــتفل العالم يوم ۲٤ كانون الثاني من كل عام 
بــــيوم التعليم والتعلم حـــــيث يصادف هذا العام 
االحــــتفال بـــــالدورة الثالثة لهذا اليوم العالمي 
والتي ستتزامن مع مرور ما يقـرب من عام على 
انتشار جائحة كورونا هذه الجائحـة أربـكت كافة 
نواحي الحياة وعطلت أغلبها والتي أثرت بشـكل 
كبير على قطاعي التربية والتعليم العالي وما تسبب من اضطراب أوضاع 
الدراسـة وتأخر بـعض بـرامجها مما دعى وزارتنا الموقـرة الى ان تعتمد 
۲٠۲٠التعليم األلكتروني إلتمام العام الدراســي ۲٠۱٩- وقــد تحـــملت 
الجامعات مسؤوليتها التاريخية من أجل عدم ضياع سنة من عمر أبـنائنا 
الطلبة وقد توجت هذه الجهود بقـيادة معالي وزير التعليم العالي والبحـث 
العلمي وكادر الوزارة المتقـدم والقــيادات الجامعية بــالوصول الى نهاية 
العام الدراسي وتخريج دفعة من ابـنائنا الطلبـة وتحـت شـعار (تعليمنا لن 
يتوقف) ليكونوا بناة المستقبل لهذا البـلد الطيب المعطاء .ان التعليم حـق 
اساسـي من حقـوق األنسـان نصت عليھ صراحـة المادة ۲٦ من األعالن 
العالمي لحقوق االنسان وبدون ضمان التعليم المنصف والشـامل للجميع 
وتعزيز فرص التعلم لن تنجح البـلدان في تحقـيق المســاوات ولن تتطور 
حـيث ان تطور البـلدان مرهوناً بـالتعليم والتعلم .ومع بــداية العام الجديد 
۲٠۲۱-۲٠۲٠ فقـــد حـــان الوقــــت لمزيد من التعاون والتضامن على 
المســـتويين العراقـــي والدولي لوضع التعليم والتعلم في قــــلب الجهود 
المبذولة للتعافي من الجائحة وللتحول نحو مجتمعات اكثر شـموالً وأمانا 
واســـتدامة ، ومرة اخرى فقـــد اضطلعت وزارة التعليم العالي والبحـــث 
العلمي وبــــتوجيھ مباشـــــر من معالي الوزير المحـــــترم الى ان تعتمد 
الجامعات العراقــية بــرنامج التعليم المدمج في هذا العام وهو مزج بــين 
التعليم االلكتروني للجانب النظري والتعليم الحـــــضوري للجانب العملي 
والتطبيقي والسريري من اجل ان يكون عاماً دراسياً مميزاً يتم من خاللھ 
التغلب على كل التحــديات وفي نفس الوقــت تحقــق الجامعات رســالتها 
واهدافها وتســـتمر عملية التعليم والتعلم وتخريج جيل جديد من ابـــنائنا 
الطلبة يرفدون بلدهم بكفاءتهم وخبـراتهمواذ ننتهز هذه المناسبـة لنعبـر 
عن جزيل شــكرنا لوزارتنا الموقــرة وقــياداتنا الجامعية الكفؤة ولجميع 
األســـاتذة والمنتسبـــين في جامعاتنا العزيزة لتحـــملهم لمســـؤولياتهم 
التاريخية وجهودهم الكبيرة في خدمة وتعليم ابنائهم الطلبة وسط ظروف 

غير طبيعية وتحديات جسيمة ومن هللا التوفيق .
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الخاصة بالبـــيئة الجامعية وتســــجيل   عقــد مجلس جامعة ذي قــار جلســتھ 
الطلبـــة في بـــرنامج التعليم المدمج ،  الخامســــة للعام الدراســـــي ۲٠۲٠- 
وإســتيعاب أعداد الطلبــة المقبـــولين  ۲٠۲۱ في قـــــاعة إجتماعات مجلس 
للعام الدراسي الحالي . وقد وجھ السيد  الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور يحيى 
رئيس الجامعة بـــــعدد من التوجيهات  عبــد الرضا عبــاس رئيس جامعة ذي 
الخاصة  التي تسـهم في خدمة ابــنائنا  قـار وبحـضور السـادة  عمداء الكليات 
الطلبة والمجتمع باإلضافة لذلك تطبيق  في الجامعة . وقـــــــد تضمن األجتماع 
التعليمات الوزارية بشــــــأن موضوع  عدداً من الفقــــرات الخاصة بـــــامور 
التعليم اإللكتروني الـى جانـب التوجيـھ  الجامعة وتشــــــــــكيالتها ، الى جانب 
بـــــضرورة االلتزام بـــــتعليمات خلية  الموضوعات الخاصة بطلبة الجامعة ، 
األزمة الخاصة بالوقـــاية من جائحـــة  وقـــد تم اســـتعراض توجيهات معالي 
كورونا والتزام التباعد األجتماعي بين  وزير التعليم العالي والبحـــــث العلمي 

المنتسبين والطلبة . للعمل بموجبــــها ، ومن أهمها األمور 

  ١ ٠

وتشـــــــــجيعهم ودعمهم للوصول أقــيمت على القــاعة الرئيســـة في  والتي تحـــــــدث فيها "نهنئ جميع  كرم الســيد رئيس جامعة ذي قـــار 
بــالجامعة إلى مســـتوى الجامعات رئاسة جامعة ذي قار وبحـضور كل  األســــــاتذة المتميزين في الجامعة  األسـتاذ الدكتور يحـيى عبــد الرضا 
العالمية الرصينة في مجال البحــث من الســــــادة مســــــاعدي رئيس  على انجازاتهم العلمية وتحقيقـــهم  عبـاس الخفاجي نخبـة من أســاتذة 

العلمي،الجامعة وعمداء الكليات . الســــــمعة االكاديمية المتميزة من  الجامعـة المتميزيـن والذيـن كانــت 
وفي ختام الحـفل قـدم السـيد رئيس حــيث بــدأ التكريم بقــراءة ســورة  خالل إسـهامهم في نشــر البحــوث  لهم اسهامات علمية كبيرة في نشر 

اياهـم ودعمـھ المتواصـل لهـم فــي  لجهودهم .
الجامعة الشهادات التقـديرية وكتب الفاتحة على أرواح شـهداء العراق  العلميــة الرصينـــة مؤكـــداً علـــى  البحــوث العلمية في المستوعبــات 

مسيرتهم العلمية ، متمنين للجامعة  من جانبــــــهم أعرب األســـــــاتذة 
الشــكر والتقــدير وقــالدة الجامعة عامة وشــــــهداء العلم خاصة ، ثم  ضرورة مواصلة التقـــــــدم العلمي  العالميــة والذيــن لديهـــم معامـــل 

وأساتذتها النجاح والتميز الدائم  المكرمون عن شــكرهم وتقــديرهم 
على األســـــــاتذة المتميزين تثميناً تلتها كلمة للســـيد رئيس الجامعة ،  لجامعتنا بجهود باحثيها ومبـدعيها  استشـهاد كبـير وذلك  في احـتفالية 

للســيد رئيس الجامعة على تكريمھ 
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يحتذي بها اآلخرون. أكد  رئيس جامعة ذي قـــــــــــار 
وبـــــــــــين أن على العاملين في  األستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا 
اإلعـالم وخصوصــاً فــي كليــات  عبـــــــــــــاس إن على الموظف 
الجامعة  انتقاء المواد االعالمية  الحــــــــكومي الذي يعمل في أية 
الصالحـة للقــارئ وتعرفهم بــما  مؤسســــة حــــكومية ان يتصف 
تقـــوم بـــھ الجامعة وكلياتها من  بــــــالوالء الوظيفي للدائرة التي 
دور علمي وثقـــــافي واجتماعي  يعمــل وهــذا جــزء مــن الــوالء 
وانها حاضرة بـمختلف األنشـطة  للوطن. 
والمناسبات التي تقام سواء على  وأضـاف خـالل األجتمــاع الــذي 
مسـتوى المحــافظة او خارجها،  عقـــد في القــــاعة المركزية في 
كما توثق جهد الباحثين بـمختلف  رئاسة الجامعة وبحـضور مدراء 
االختصاصـــات العلميـــة ومــــا  شــــــعب اإلعالم في الكليات، إن 
يقومون بھ من دراسات وبحـوث  اإلعالم في ظل جائحـــــة كورونا على الموظف مهما كان منصبــھ  قســـــم االعالم في الجامعة الذي 
علمية  ومشـــاركاتهم المحـــلية  والتعليـم االلكترونـي وكذلـك تــم الوظيفي ان يتحـــــلى بـــــالوالء  يبـــذلون جهوداً كبــــيره بــــرفد 
والعالمية  وعلى اإلعالم ان يأخذ  مناقشــة األنشـــطة المختلفة في الوظيفي للمكان الذي يعمل وهي  الوزاره والمؤسســات االعالمية 
دوره بنشـــــر هذه النشـــــاطات  الكليـات خـالل الفصـل األول مـن رسالة معبرة عن الروح الوطنية  األخرى بالنشــــــاطات المختلفة 

وتعريف االخرين بها.  العام الدراسـي الحـالي بـاالضافھ الصادقـة، مستشـهداً بـالعديد من  وعلى َمختلف األصعدة.
وتمنى الســيد رئيس الجامعة في  إلى ضرورة االهتمام بالمناقشات االمثلــة التـــي تعكـــس انتمـــاء  من جانبھ اشار مدير قسم االعالم 
ختام حــديثھ الموفقـــية والنجاح  التي تقــــــــــام في الكليات فضالً الموظف لدائرتھ ،مشــــــيراً الى  والعالقــــــات العامة في الجامعة 
للعاملين في شعب إعالم الكليات،  صيانة وتطوير البيئة الجامعية.وجود رجل اإلعالم والـذي عليـھ  الدكتور أحـــمد عطشـــان عبــــد 
مثمناً في الوقــــت نفســــھ الدور  الرضا الى ان اللقـــــــــاء تضمن أن يلعب دوراً مهنياً بـترجمة هذه 
الكبـير لعمادات الكليات ورئاسـة  مناقشــة عدد من المحــاور منها األعمال وهي أيضاً رســـــالھ كي 



أفتتح السيد رئيس جامعة ذي 
قــار األســتاذ الدكتور يحــيى 
عبـــد الرضا عبـــاس بـــناية 
العيادات األستشـــــــــــــارية 
التعليميـــة فــــي كليــــة طب 
األسـنان ، وبحـضور مسـاعد 
رئيس الجامعة للشــــــــؤون 
العلمية األسـتاذ الدكتور كمال 
حامد ياسر وعميد كلية الطب 
اإلستاذ الدكتور حازم ريسـان 
الخفاجي وعدد من األســاتذة 
والطلبـــة وكان بإستقبـــالهم 
عميد الكلية األستاذ المسـاعد 
الدكتور ضياء خلف العمري. 

وصالــة انتــظار للمراجعيـــن  بالواقــــــع العلمي والعمراني  وتجدر اإلشـارة ان مشــروع 
وغـــرف لـــإلدارة ومرافـــق  للجامعة ،و يقع هذا المشروع  العيادات االستشـارية الطبــية 
اخرى و ستقــدم هذه العيادات  م ،  × على مساحـــــــة  ۱۲لكلية طب األسنان والذي ابتدأ  ٣۷
خدماتها للمجتمع وفـي خدمـة  ويضــم  عيــادة مجهــزة  ۱٨ــالعمل بھ بتوجيھ وإشراف من 
أبناء المحـافظة وستسـهم في  بأحـــــدث االجهزة الطبــــــية  الســــــــيد رئيس الجامعة هو 

تدريب طلبة الكلية . للتدريبــات العملية للطلبــة  ،  ضمن خطة الجامعة للنهـوض 



وهــم يدافعــون عــن ارض الــوطن  حـضر السـيد رئيس جامعة ذي قـار 
وأبنائھ  .واضاف لقد أثبتوا رجاالت  األسـتاذ الدكتور يحــيى عبــد الرضا 
الشــرطة األشــاوس وقـــوى األمن  عبــاس الخفاجي احـــتفالية قـــيادة 
الداخلي بـكافة صنوفها وتشـكيالتها  الشـرطة واألمن الداخلي الذي اقــيم 
منذ عقود عديدة من الزمن وطنيتهم  في مركز تدريب الشـرطة بمناسبــة 
وخدمتهم ألبــناء البـــلد، وســـعيهم  الذكرى التاســـــــعة والتســـــــعين 
الحثيث في إرساء األمن المجتمعي. لتأسيســـها .وتقـــدم الســـيد رئيس 

مؤكدا أن تضحــــياتهم الجســـــيمة  الجامعة  بـــالتهنئة والتبــــريك الى 
وبطوالتهم محط احترام وتقدير لدى  ابــناء الشــرطة العراقــية، وقـــوى 
العراقــــيين اجمع وهم يســــطرون  األمن الداخلي العيون الســاهرة من 
اروع البـطوالت في مقــارعة إعداء  حـــــماة الوطن بمناسبـــــة الذكرى 
الوطن وحـــــفظ األمن ، وفي الختام  التاسعة والتسعين لتأسيسها ، وذكر 
تمنى السـيد رئيس الجامعة الرحـمة  من الواجب علينا أن نقف ونسـتذكر 
لشــهداء قـــواتنا االمنية البـــطلة ،  بــــــهذه المناسبــــــة بــــــطوالتهم 

والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل  وتضحـياتهم الكبــيرة التي قــدموها 



تزامناً مع أالحـتفاالت الرسـمية 
بمناسبــــــــــة الذكرى المئوية 
لتأســـــيس الجيش العراقـــــي 
الباســــل ، كرم الســــيد رئيس 
جامعة ذي قـار األسـتاذ الدكتور 
يحـــيى عبــــد الرضا عبــــاس 
المحـــــــــــــترم اليوم الخميس 
۲٠۲۱/۱/۷الموافق  كوكبــــة 
من ابــــطال الجيش العراقـــــي 

الباسل.
جـاء ذلـك خــالل جولتــھ علــى 
القـطعات العسـكرية المنتشــرة 
داخل المحــــــافظة وذلك تثميناً 

التعليمية باألمان لمواصلة مشـوارها العلمي  لمواقفهم البطولية وتضحياتهم 
في بـــناء البـــلد ، متمنياً الرحــــمة والخلود  الخالدة .
للشـهداء االبـطال والشـفاءالعاجل للجرحــى  وبــــــــين رئيس الجامعة ان هذا التكريم هو 

والمصابين. جزءاً من الوفاء لهذه المؤسســـة العريقــــة 
وفي ختام تهنئتھ قـدم الســيد رئيس الجامعة  التي كانت وال زالت تقدم التضحـيات من اجل 

باقة ورود الفراد قواتنا البطلة  عراقــــنا الحبـــــيب ، ولتنعم المؤسســـــات 

ذات األهتمام المشترك بين الجامعتين . إستقبـل السـيد رئيس جامعة ذي قـار األسـتاذ 
وحضر اإلجتماع األسـتاذ الدكتور كمال حـامد  الدكتور يحيى عبدالرضا عباس الخفاجي  في 
الياســــري مســـــاعد رئيس الجامعة العلمي  مكتبــــھ وفداً من جامعة فلورنســــا األيطالية 
واألستاذ المسـاعد الدكتور مؤيد شـاكر عميد  برئاسة البروفسور برباري .

كلية الزراعة واألهوار . حيث عقد إجتماع موسع بين رئاسـة الجامعة 
ويذكر إن جامعة ذي قـار قــد وقــعت إتفاقــية  والوفد الزائـر ، وتـم التـطرق مـن خاللـھ الـى 
تعاون مع جامعة فلورنســـــــــــا اإليطالية تم  موضوع تطوير مذكرة التعاون الموقـعة بـين 
بموجبها نصب معمل إلنتاج مشتقات الحـليب  الجامعتيـن ، وكذلـك التـطرق الــى موضــوع 
في جامعة ذي قار لتدريب طلبة كلية الزراعة  تجديد وتشـــغيل معمل منتجات الحــــليب في 
وفي ختام األجتماع قـدم البروفسـور بربـاري  قضاء الجبـايش وعدد من المواضيع األخرى 





)  النصف  االول من شهر  شباط  ۲٠۲۱  العدد( ٤٦

عدداً من الكتب الى مكتبـة الكلية   إستقبل السـيد رئيس جامعة ذي 
وتكليف أساتذة من كلية القانون  قـــار األســـتاذ الدكتور يحــــيى 
وعلم النفس وحقــوق األنســان  عبــــدالرضا عبــــاس الخفاجي 
واالعـــــالم واإلختصاصــــــات  اللواء عبـاس سـعيد الموســوي 
اآلخرى أللقاء المحاضرات على  آمر الكلية العســـكرية الرابـــعة 
طلبــة الكلية ، وقــد عبــر اللواء  برفقــة وفد كبـــير ضم عدداً من 
آمر الكلية عن شــــكره للســــيد  كبار ضباط الكلية وبعد الترحيب 
رئيس الجامعة للتعاون الكبــــير  بالضيوف الكرام. قدم السيد آمر 

الذي قدمھ لهم . اللواء شرحــاً مفصالً عن الكلية 
وأقسـامها بـعدها تم التطرق الى  وفي نهاية اللقاء قدم السـيد آمر 
الكلية درع الكلية العســـــــكرية  امكانية أن تكون الجامعة داعمة 
للســـــــيد رئيس الجامعة تثميناً  للكلية حـيث أبـدى الســيد رئيس 
لدور الجامعة وتعاونها مع كليـة  الجامعة إستعداد الجامعة لتقـديم 

الضباط الرابعة . الدعم للكلية من حــــيث اهدائها 



الســــــادة أعضاء   أستقبل السـيد رئيس جامعة ذي 
الوفد إرتياحــــــهم  قـــار األســــتاذ الدكتور يحــــيى 
إلجراءات الجامعة  عبدالرضا عبـاس الخفاجي وفداً 
وحــــــرصها على  من نقابة الصحفيين فرع ذي قار 
مستقبــل أبـــنائهم  .

الطلبة .  حـــيث تم تداول الحـــديث في ما 
وفي نهاية اللقـــاء  يخـــص فتـــح أفـــاق التعــــاون 
شكر السـيد رئيس  المشـترك بـين نقابـة الصحـفيين 
الجامعــة أعضــاء  والجامعة ، كمـا تـم التـطرق الـى 
وفد النقابــــــــــــة  بــــــنايات كلية اإلعالم في مركز 

يخدم الحـــركة اإلعالمية وإدامة  لزيارتهم رئاســـــــــة الجامعة ،  التدريب المهني ، وقــــد إطلعهم 
التواصل  معهم مؤكداً على إســـــــتعداد الجامعة  الســـيد رئيس الجامعة على أخر 

للتعاون مع نقابة الصحفيين بـما  مســـتجدات الموضوع وأبــــدى 



على بـــــــــــذل المزيد من الجهود  عبــــــاس الخفاجي مزارع 
العلميـة والعمليــة للوصــول إلــى  وحقــول طلبــة الدراســات 
أفضل النتائج بــــــما يخدم الجانب  العليـا فــي كليــة الزراعــة 
األقـتصادي في محــافظتنا وبــلدنا  واألهـــوار فـــي الجامعـــة 

العزيز . ورافق ســـيادتھ في زيارتھ 
وأعرب ســـــيادتھ عن تقــــــديره  التفقدية السـيد عميد الكلية 
للجهود التي تبذل في إدارة الكلية،  األستاذ الدكتور مؤيد شاكر 
مشيراً الى ضرورة االسـتمرار في  علي وعدد من أســــــــاتذة 
العمل على تطويـر الكليـة وجعلهـا  الكلية وقدم طلبة الدراسات 
نموذجا يحــــتذى بــــھ في اإلنتاج  العليا وبحـضور أســاتذتهم 
والتطور ، وقـــــد ترافقــــــت هذه  شرحــــــــــــــاً مفصالً عن 
الزيارة مع مرحـلة تسـويق منتوج  مشـــــاريعهم الدراســـــية 
قـــاعدة الدواجن وأيضاً تســــويق  والنتائج التي توصلوا إليها 
عدد مـن الخضـروات مؤكـداً علـى  في بحوثهم التطبيقية .
زيادة اإلنتاج بـــغية تحقـــيق خطة  وأبــــــدى الســــــيد رئيس 
الجامعة للتحــــــــــويل إلى جامعة  الجامعة عن ســــــــــعادتھ 
إنتاجية تســـهم في تعزيز الســــلة  للنتائج الطيبة التي تحققـت 

الغذائية وتخدم أبناء المحافظة وســــــير العمل في مزارع  األسـتاذ الدكتور يحـيى عبـدالرضا  تفقـد السـيد رئيس جامعة ذي قـار 
وحقول الكلية حـاثاً ابـناءه الطلبـة 



وفي نهاية اللقـــاء شـــكر  ، كمــا تــم التــطرق الـــى  أستقبــــل الســـــيد رئيس 
الســـــــيد رئيس الجامعة  بـــــنايات كلية اإلعالم في  جامعة ذي قـــار األســـتاذ 
أعضاء وفد النقابـــــــــــة  مركـز التدريـب المهنــي ،  الدكتور يحـيى عبـدالرضا 
لزيارتهم رئاســة الجامعة  وقـد إطلعهم السـيد رئيس  عبــاس الخفاجي بمكتبــھ 
، مؤكداً على إســـــــتعداد  الجامعــــة علــــى أخـــــر  وفداً من نقابـة الصحـفيين 
الجامعة للتعاون مع نقابـة  مســـــــتجدات الموضوع  فرع ذي قار .
الصحــــفيين بـــــما يخدم  وأبـــدى الســــادة أعضاء   حيث تم تداول الحديث في 
الحــركة اإلعالمية وإدامة  الوفد إرتياحـهم إلجراءات  مــا يخـــص فتـــح أفـــاق 

التواصل معهم  الجامعة وحــــرصها على  التعاون المشـــترك بــــين 
مستقبل أبنائهم الطلبة . نقابة الصحفيين والجامعة 
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محاور المهرجان ٥ محاور     افتتحـــت  كلية العلوم  المهرجان 
توزعت علـى اختصاصـات  االفتراضي االول  لتطبيقـات العلوم 
االقسـام العلمية و كما يلي:   الصرفـة   لطلبـة الدراســة االولية 
٣ مشاركات لقسـم الكيمياء  المسائية والصباحـية، عبـر منصة 
۱٥ مشاركة لقسم الفيزياء  كوكل كالســــــــــرووم يوم االثنين 
۱٩ مشــاركة لقســـم علوم  الموافق ٤/ ٥/ ۲٠۲٠، يســـــعدنا 
الحـياة ٥ مشـاركات لقســم  حــــضور تدريســـــيي كلية العلوم 
التحــــــــليالت المرضية ٦  والمحـاضرين والطلبـة والزاءرين  
مشـــــــــاركات لقســـــــــم  للتعرف على النشــــــاطات العلمية 
الجيولوجيـا.، للدخـول الـى  للمهرجان الذي سيعقد تحت عنوان 
قاعة المهرجان االفتراضي  الطالب مشــــــرع عالم يوم االثنين 
العلمــــــي االول للعلــــــوم  الموافق ٤/ ٥/ ۲٠۲٠ ســــــائلين 
التطبيقــية ادخل على كوكل  المولى العزيز القـــــــــدير التوفيق 
كالســـرووم ثم اضغط على  البــنائنا الطلبــة علماء المستقبـــل 
عالمـــة ( + )، ثـــم اختـــر  ومشرفيهم من السادة التدريسـيين 
االنضمـــــــــام الى الصـف  االعزاء، تضمـن المهرجـان افكـار 
ســـــــــــيطلب منك رمــــز  وابــــتكارات وبوســـــترات وافالم 
الدخــــول: سـيعلن عنھ في  جهود كبــــــــيرة في تجميع وادارة علمية اعدت من قبـل الطلبـة بـلغت  الفاءزة بــــــالترتيب االول والثاني 

الـســاعة ال  ۱٠:٠٠ من صبـــاح  وتنظيم النشــــــــــــــاطات العلمية ٤٦ مشــــاركة تم اختيارها  من ما  والثالث على كل قسم علمي.، نسال 
يـــوم االفتتــــاح الموافــــق ٤/ ٥/  وتوزيعها في قــــــــاعة المهرجان مجموعھ ۷٩ نشـــــــاط مقــــــــدم   التوفيق والسداد لجميع المشاركين 
۲٠۲٠، ستمنح شـهادات مشـاركة  االفتراضية.للهرجان، اختيرت من قبـــــل لجان  وللجهود الكبيرة التي بذلت من قبل 

لجميع المشاركين فضال عن جوائز   اللجان العلمية والتحضيرية ولجنة علمية متخصصة من االقســـــــــام 
وشــــهادات خاصة للمشـــــاركات  ســكرتارية المهرجان التي بـــذلت العلميــة لكليــة العلــوم، تضمنـــت 



محــاضرين أجانب واطبـــاء  بـرعاية الســيد رئيس جامعة 
وأســــاتذة جامعات من داخل  ذي قار األستاذ الدكتور يحـيى 
العــــراق وخارجـــــھ و ذات  عبـد الرضا عبـاس وبرئاسـة 
خبرات علمية في هذا المجال  عميد كلية الطب بــجامعة ذي 

. قــار الدكتور حــازم ريســـان 
وبــين ان المؤتمر كان عبــر  افتتحت كلية الطب جامعة ذي 
األنترنيت وذلك نتيجة لفرض  قـــــــــــــــار المؤتمر الدولي 
حـــــظر التجوال الوقــــــائي  اإلفتراضي حــــــول فايروس 
والظروف الصعبــــــــة التي  كورونا و تاثيراتھ على النظام 
يعيشـها بــلدنا العزيز في ظل  الصحي والتعليمي .
إنتشار هذا الفايروس . حـيث  وقـال الدكتور حــازم ريســان 
عملنــا جاهديـــن فـــي هـــذا  لموقـع الجامعة افتتحــت كلية 
المؤتمر لتسـليط الضوء على  الطب بجامعة ذي قـار إلطالق 

قـاموا بـها حـول هذا الوبــاء.  كيفية معرفة هذا الوبـــــــــاء  المؤتمـــر العلمـــي الدولــــي 
مؤكــدًا كانـــت كليـــة الـــطب  وتاثيراتھ على النظام الصحي  اإلفتراضي حــــــول فايروس 
بــــجامعة ذي قــــار وال زالت  والتعليمي. وأشـــــــــار كانت  كورونا القـاتل وتأثيراتھ على 
ســـــــــــاندة وداعمة للكودر  هنالك جلسـات علمية من قبـل  النظام الصحــــي والتعليمي ، 
الصحـــية في المحـــافظة في  اطبـــــاء مختصيين من داخل  والذي يأتي تحــــــــــــــــديث 
حربـها ضد جائحــة كورونا ،  العراق وخارجھ حـول اخر ما  للمعلومات المتوافرة حـــــول 
متمنياً الموفقـــــــية والنجاح  توصل اليھ الباحثين من خالل  الوبـــاء ، حــــيث سيحــــظى 

للجميع. الكشــــف والدراســــات التي  بمشــاركة واســـعة من قبـــل 





اقـــــامت شعبــــــة التأهيل 
والتوظيف والمتابـــــــــعة 
بجامعة ذي قار تقيم ورشة 
عمل خاصة باكتســـــــــاب 
المهارات الفنية واإلداريـة 

في مجال التدريب.
 أقـــــامت شعبــــــة التأهل 
والتوظيف والمتابــــعة في 
رئاســــة جامعة ذي قــــار 
ورشــــة عمل بـــــعنوان" 
اكتســــاب المهارات الفنية 
واإلداريــــة فــــي مجــــال 
التدريب" وذلك على قـاعة 
المؤتمرات في رئاســــــــة 

جامعة ذي قار.
 وقـد تناولت الورشـة عدداً 
مــن المــواد والمواضيـــع 
الخاصة بــــــإدارة الورش 
التدريبية كمبـادئ التدريب 

وأهميتهــــــا وأهدافهـــــــا  وشـــــــهدت الورشــــــــة 
مشـاركات ونقاشــات أثرت  ومواصفات المدرب الناجح 
الورشــة بـــعدد من األفكار  وماهي االحــــــــــــتياجات 
والرؤى المفيدة للكليات في  التدريبــــــــــــــية ومفهوم 
إقـــامة الورش التدريبـــية  ومكونات عمليات االتصـال 
للطلبــة والخريجين ، وقــد  الفعــــال ونمــــاذج وطرق 
حـــضر الورشـــة الســــيد  ـً  وأدوات التدريـــب، فضالــ
المســـــاعد العلمي لرئيس  عن المتطلبـات قبــل وأثناء 
الجامعة والسيد مدير شعبة  وبــعد العملية التدريبـــية ، 
التأهيــــــل والتوظيـــــــف  وكان المحاضر في الورشة 
والمتابـــــعة في رئاســــــة  (م. د. عبـــد الهادي رشـــغ 

الجامعة  مراح).





الشطرة المستحدثة إجابـة لكتاب 
الـوزارة  الصــادر مــن الدائــرة 
اإلدارية والمالية / قســم الموارد 
البشـــــرية / شعبــــــة التوظيف 

والمالك .  
وصـرح الزيـدي : تـم مـن خــالل 
االجتمـاع اعــداد جــدول خــاص 
بالدرجات المذكورة لغرض رفعھ 
إلى الوزارة متضمّن تحديد أعداد 
الكوادر التدريســـــية والوظيفية 
المطلوبة لرئاسة جامعة الشطرة 
المستحـدثة وكلية الهندسـة التي 
ستُستحــدث عمّا قـــريب  لتكون 
الكليـــة الثالثـــة فـــي الجامعـــة 
المذكورة إضافة إلى كلية التربية 
للبـــنات وكلية الطب البــــيطري 
الموجودتين أصالً اللتين سـينفك 
ارتبـــاطهما من جامعة ذي قـــار 
ويلحقــــان بــــجامعة الشــــطرة 

والبحث العلمي باحصائية بأعداد  استحــــــداث جامعة الشــــــطرة  عقد السيد مسـاعد رئيس جامعة 
المستحدثة .

الكوادر التدريســـــية والوظيفية  المشــــكلة في جامعة ذي قـــــار  ذي قار للشؤون االدارية األستاذ 
والوســــطية والدرجات الخاصة  بموجب األمر الجامعي المتضمن   الدكتور علي حســـــــــــين جلود 
المراد استحـــــــداثها في جامعة  تزويـــد وزارة التعليـــم العالـــي  الزيدي في مكتبـھ اجتماعًا للجنة 


الضوء على افة المخدرات ومؤشــــــراتها في    أقامت الكلية ندوة علمية حـول أفة المخدرات 
قــضاء ســوق الشـــيوخ بـــالتعاون مع قســـم  وأثارها على الفرد والمجتمع  و برعاية السـيد 

مخدرات ذي قار في سوق الشيوخ. رئيس جامعة ذي قار المحترم االسـتاذ الدكتور 
مشـيراً تضمنت الورشــة االنماط الشــائعة من  ( يحيى عبد الرضا عباس المحترم ) وبإشراف 
التعاطي واساليب مكافحتها والحد منها. مؤكداً  السـيد عميد الكلية األســتاذ المســاعد الدكتور 
لقــد طُرحــت في الندوة القـــوانين المشـــرعة  عبــد البــاري الحــمداني، وذلك عبــر المنصة 
والمواد القـانونية للحـد من انتشــار المخدرات  حيث حاضر في الندوة الرائد   .fccاإللكترونية 
كتعاطي او متاجرة ، وفي الختام شـــــكر عميد  الحقوقـي موسـى عبــد الجبــار ضابــط بقســم 

الكلية كل من حضر في هذه الندوة العلمية . مخدرات ذي قار .
وتمنى للجميع بالحفظ والسـالمة من هذه األفة  وقال عميد الكلية لموقع جامعتنا اإللكتروني ان 

الخطيرة هذه الندوة هي نشـاط علمي يسـتهدف تســليط 



تعليمي رســمي يدمج بـــين التعليم االلكتروني  اقام قسم رياض األطفال في كلية التربية للبنات  
والتعليم التقـــــليدي. وتضمنت المحــــــاضرة  بـــــجامعة ذي قــــــار يوم السبــــــت الموافق 
التركيز علـى عمليـة التعليـم التـي هـي عمليـة  ۱۷/۱٠/۲٠۲٠ محـــاضرة بـــعنوان (التعليم 
تفاعل مقصودة بـين المعلم والمتعلم واكتسـاب  المدمج وعالقتھ بـجودة التعليم والتعلم في ظل 
الخبــــرات المعرفية والمهارات في حــــين ان  جائحـة كورونا) والتي قـدمها األسـتاذ الدكتور 
التعليــم االلكترونـــي يهـــدف إلـــى توظيـــف  جالل شــنتة جبــر آل بــطي وأدار المحــاضرة 
المستحــــــــــدثات االلكترونية واالعتماد على  free  الدكتور حسـين علي كاظم على بـرنامج
الوســـــــــائط المتعددة من خالل التعليم الذاتي  conference call
ولكي يتحقـــق التعليم المدمج البــــد من توافر    وقال االستاذ الدكتور جالل شـنتھ جبـر هدفت 
البــنى التحــتية من حاسبــات وتوافر الفصول  المحاضرة الى تعريف بالتعليم المدمج وعملية 

االفتراضية والبرمجيات التعليم حـــيث أن التعليم المدمج الذي هو نظام 





)  النصف  االول من شهر  شباط  ۲٠۲۱  العدد( ٤٦

ودروع  .  األسـاتذة والباحـثين المشـاركين في   أحـــتضنت جامعة ذي قـــار فعاليات 
ويذكر ان المشاركين في الملتقـى قـد  هذا الملتقى .  المؤتمر العلمي الثالث الذي اقــــامھ 
حـــــضروا من محـــــافظات العراق  من جانبــــهم  األســــاتذة شــــكروا  مركز الربـيع للقــلب وبــالتعاون مع 

الشمالية والوسطى والجنوبية . القــائمين على هذا الملتقـــى العلمي  كلية الطب بـجامعتنا وجمعية أطبــاء 
الرائع الذي يعتبـــــر  البـاطنية في ذي قـار وجمعية القـلب 
محــطة علمية مهمة  والصدر العراقـــــــية اليوم الخميس 
في مجال طب القــلب  ۲٠۲۱/۲/٤الموافق  . 
والتداخل القسـطاري  وذلك في قــاعة المؤتمرات برئاســة 
للعراق بصورة عامة  جامعة ذي قـــار وبحـــضور الســـيد 
وذي قـــار بـــصورة  رئيس الجامعة األســــــــتاذ الدكتور 

خاصة . يحيى عبد الرضا عباس وشخصيات 
هذا واختتـم المؤتمـر  علميـــة وأكاديميـــة  مــــن داخــــل 
بـــتكريم كوكبـــة من  المحافظة وخارجها .
األساتذة  المشاركين  حــــــــيث تضمن المؤتمر العديد من 
بشــهادات تقـــديرية  البحـوث العلمية التي اُلقـيت من قبـل 





الشبكة العنكبوتية وقد شـارك في  .Springer
كتابـتها مائة وخمسـين شـخصية  وقــال األســتاذ الدكتور أحســـان 
علمية على مســــــــتوى العالم ،  فليح حسن لموقع الجامعة بفضل 
وأوضح إن هذه الموســـــــــوعة  هللا تعالى سمحـــــــت لنا الفرصة 
شــــملت مائة وخمســــون فصالً  بكتابـة فصل علمي في موسـوعة 
علمياً. وأكد إن مشــاركتنا جاءت  عالميـــة تصـــدر عـــن جامعـــة 
بــــهذه الموســــوعة بـــــالفصل  نوفيولون المكسيكية.
الموســــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  وبـــين ان الموســــوعة العالمية 
 Nanocelluloـــse fـــor) المكســــــــيكية الموســـــــــومة 

reـــle FutuــSustainab شارك التدريسي في كلية التربـية   Handboـــــــــok ـــــــــof)
Applications ) الـذي جـاء للعلوم الصرفة بــجامعة ذي قــار   Nanomateriaــls aـــnd
بالتسلسل الخامس وقد استغرقت األســـتاذ الدكتور أحســــان فليح   Nanocompositـes fـor
طبــاعة هذه الموســـوعة ســـتة حســن في كتابــة فصل علمي في   Enerـــــــــــgy aــــــــــــnd
اشهر وتعتبـر الموسـوعة الثانية الموســـــــــــــوعة العالمية التي   Environmentـــــــــــــــal
التي نشـترك فيها في كتابـة فصل أصدرتهـــا جامعـــة نوفيولــــون  nsـApplicatio) هـي تمثــل 
علمـي التـي اصدرتهمــا جامعــة المكســـيكية وبــــالتعاون مع دار  المواد والمركبـــــــــات النانونية 
نوفيولون المكسيكيةالنشــــــــــــــر األلمانية العالمية  للطاقـة والتطبيقـات البــيئية على 



 أستقبــــــلت جامعة ذي قــــــار 
وبـــــدعوةً  من الســـــيد رئيس 
جامعة  األســتاذ الدكتور يحــيى 
عبــــدالرضا عبــــاس الخفاجي 
مســــــاعد رئيس جامعة الكوفة 
للشؤون العلمية األستاذ الدكتور 
محسن عبـود العبـادي والدكتور 
حـــيدر كريم الحـــمداني حـــيث 
نظمت جامعة ذي قـــار ورشـــة 
عمـــل عـــن معاييــــر دخــــول 
الجامعـــات فــــي التصنيفــــات 
العالمية بحضور مسـاعد رئيس 

المعايير التي تعتمـد عليهـا هـذه  الجامعة .وتضمنت الورشة التي 
الجامعة للشـــــــــــؤون العلمية 

التصنيفــات لدخــول الجامعــات  حـــاضر فيها األســــتاذ الدكتور  
األستاذ الدكتور كمال حامد ياسر 

فيها .وبـين المحــاضر من خالل  محسـن عبـود العبـادي التعريف 
و عدد مدراء االقســـــــــــام في 

الورشــــــة الى المؤشـــــــرات  بـــــــمفهوم التصنيفات العالمية 
الجامعة  والتدريســــــــــــــيين 

واألوزان العالمي… للجامعات وبيان أبرزها,وما هي 
ومســــــؤولي الجودة في كليات 



يخــــــــــــص موضـــــــــــــوع  بــينت كلية اآلداب بـــجامعة ذي 
جيومورفولوجية الســـــــــــهل  قـــار عن التوصل الى اتفاقــــية 
الرسوبي وحدود الساحل القـديم  تعاون علمي وبحــثي مع جامعة 
للخليج العربـي. مشـيراً الى هذا  توكوشــــيما اليابــــانية حــــول 
التعاون يشـــــمل الدراســــــات  موضــــوع جيومورفولوجيــــة 
اإلستكشـــــافية والتطبيقــــــات  السهل الرسوبي وحدود الساحل 
العملية للدراســـــــــات النظرية  القديم للخليج العربي والذي يقع 
واقــامة البحـــوث العلمية فضالً  غرب مدينة ســــوق الشـــــيوخ 
عن إقـامة المؤتمرات والندوات  بمسافة ۷ كم تقريبا في المنطقـة 
وورش العمل المشــــــــــــتركة  التي كان عندها ساحــــل الخليج 
والدورات التدريبــــية المختلفة  العربي .
لكوادر الجامعة بــــصورة عامة  جاء ذلك من خالل اللقــــــــــــاء 

والكلية بصورة خاصة . والتواصل الذي تم بــــين رئيس 
من جانب اخر اشـــار االســــتاذ  التعاون العلمي هي قـدرة جامعة قســـم الجغرافية في كلية اآلداب 
الدكتور رحـيم حـميد العبـدان ان  ذي قـار على استقـطاب باحــثين األســتاذ الدكتور رحـــيم حـــميد 
هذا المشروع يتضمن حـفر عدة  أجانب وإجراء أعمال بحـثية لها العبــــدان وجامعة توكوشــــيما 
آبــــار في عمق االهوار لمعرفة  وزن علمي متميز يساهم في حل اليابــانية متمثلةً باالبروفســور 
التتابع الطبقي لترسبات االهوار  الكثير من المشاكل البحـثية ذات ريو انما من قســم الجغرافية في 
واألنهار والترسبــات البحـــرية  االهتمام العالمي .الجامعة المذكورة.

لرأس الخليج العربي. مؤكداً ســـيتم إرســــال بــــعض وصرح عميد الكلية األســـــــتاذ 
مضيفاً تمت المباشـرة بـاألعمال  النمـــاذج مـــن العينـــات إلــــى الدكتور هيثم عباس الصويلي تم 
الحقـــلية وحـــفر أحـــد اآلبـــار  مختبـرات يابـانية لغرض إجراء التنسيق مع جامعة توكوشـيما و 

بعمق أمتار  التحاليل المختبرية لها.۱٠التوصل الى اتفاقـــــــــية تعاون 
مبـــــيناً ان إحـــــدى دالالت هذا  علمي مشترك بين الطرفين فيما 



حصل فريق بحثي مشترك من كلية التربية البـدنية 
وعلوم الرياضة وكلية الهندسـة بــجامعة ذي قــار 
مكون من األســــــتاذ الدكتور عماد كاظم ياســــــر 
واالستاذ المساعد الدكتور حيدر جبار عبد من كلية 
الهندسـة والباحـث حســين عماد لفتھ على بــراءة 
اختراع من الجهاز المركزي للتقـييس والســيطرة 
النوعية لتمكنهم من تصنيع جهاز (الكاشـف الذكي 

ألخطاء الوثب العالي) .
وتضمنت البــــراءة تصنيع جهاز ذكي يحــــدد من 
خاللھ الكشـف عن األخطاء المرتكبــة اثناء عملية 
الوثب العالي من قبـــل الالعبـــين وكذلك يســـاعد 
المدربين في الكشف عن االخطاء المرتكبة في قفز 
الوثب العالي مما يســــــاعد على تطوير قابــــــلية 
الالعبـين من خالل معرفة وتحـديد أين يكمن الخطأ 

بغية تطويرها وتجاوزها .
وهدفت البـــراءة الى تحســـين مســــتوى العملية 
التدريبـية لالعبـين وكذلك االسـتفادة منها من قبـل 
المدربين اذ ان كشف االخطاء يحـتاج الى غاية من 

االخطاء بــــغية تطوير قابــــلية الالعب وتجاوزها  الدقــة والوقـــوف على االخطاء التي تحـــدث عند 
وهذا يعود بـــفائدة الى تحقـــيق مســـتوى االنجاز  الالعب اثناء عملية الوثب مما دفع الباحــــثين الى 
الرياضي لدى الالعبين وعلى صعيد القطر لتحقيق  تصميم جهاز يســـــاعد المدرب الى كشــــــف تلك 

تجاوز عدد اإلقتباسـات العلمية لبحـوث التدريســي 
من كلية الهندســــة في جامعة ذي قــــار األســــتاذ 
� األلف(۱٠۱۱) ،  الدكتور حســـين طوكان عبـــد
وذلـك لرصانتهـا وعلميتهـا ، وهــو إنجــاز علمــي 
يحسب للتدريسي ولبحـوثھ العلمية .وقـال األسـتاذ 
� لموقـــع الجامعة  الدكتور حســـين طوكان عبـــد
بــــــتوفيق من هللا سبحـــــــانھ وتعالى تجاوز عدد 
اإلقتباسـات من بحـوثنا العلمية المنشــورة األلف ( 
۱٠۱۱) ، وبـــين بـــأن هناك الكثير من البحــــوث 
العلمية التي تنشر في العديد من المجالت المنتشرة 
في المؤسسات البحثية في العالم لكن ما يميز جودة 

المؤشـر العلمي index-h للباحـث قــد وصل الى  أفكار هذه البحـــوث ورصانتها هو عدد إقتباســـها 
۲۲۱۷ والمؤشــر األخر index-۱٠i وصل الى   واعتماد أفكارها في البحـــــــــوث العلمية العالمية 
وهذه المؤشرات تعد من اهم المعايير للمقارنة بـين  األخرى .وأشار حيث وصل األستشهاد ببحوثنا وتم 
٣۷الباحـثين علماً ان لدى الباحــث اكثر من  بحــث  تبني أفكارها في أكثر من ۱٠۱۱ بحثاً علمياً عالمياً 
۱٣منشــــــور في مجالت عالمية و مؤتمراً عالمياً  rSchola وهذا حســــــب الموقـــــــع األكاديمي
وفصلين في كتابــين منفصلين منشـــورات في دار  Google- .مؤكدا إن ذلك يعود بــالفائدة الى رفع 
نشـــر عالمية بـــاإلضافة الى مقـــوم في العديد من  اســـــــــم جامعتنا في التصنيفات العالمية .يذكر ان 

المجالت والمؤتمرات العالمية.





هذه المعايير يمكنكم الدخول الـى  من ۱٤٠٠ هيئة علمية وبحــثية  وبين عميد كلية الهندسة األستاذ  حـــصلت مجلة جامعة ذي قــــار 
/criteria  : الرابـــــــط التالي من ۲٠ دولة عربـــــية عدا جزر  الدكتور عدنان العمري  ان كـادر  للعلوم الهندســـــية الصادرة عن 
arcif/net.marefa-e://h القـمر وجيبـوتي ونجحــت ٦٨۱  المجلة قـــــــــــــد عمل على هذا  كلية الهندســة بــجامعة ذي قــار 

.  /ttp مجلة منها لتكون معتمدة لســـنة  المشــــــروع منذ أواخر ۲٠۱٩  علــى معاييــر اعتمـــاد معامـــل 
۲٠۲٠ لهذا المعامل.  لتتكلل جهوده بـــــــــالنجاح  مع  "أرســــيف" Arcif "للمجالت 

ومن الجدير بــــــالذكر أن معامل  حــــــيث نجحــــــت مجلة العلوم  "٦٨۱" مجلة علمية عربــــــية  العلمية العربـــية المتوافقـــة مع 
" يعد أحـــــد  "أرســــيف  الهندســـــية الصادرة من جامعة  بحسب التقرير السـنوي الخامس  Arcifالمعايير العالمية التي يبــــــــــلغ 

مبـــــادرات قـــــاعدة بــــــيانات   ذي قــار بالحـــصول على معايير  للمجالت للعام ۲٠۲٠. ۲٠۲٠عددها (٣۱) معيارًا لعام   
"معرفة" لالنتاج والمحــــــتوى  اعتمــــــاد معامــــــل التأثيــــــر  ، حــــيث صنفت المجلة لســـــنة 
العلمي، ويخضع إلشـــــــــــراف  واالستشــهاد العربــي أرســـيف  ويشار الى ان معامل ارسيف قـام  ۲٠۲٠ في تخصص الهندســـــة 
"مجلس اإلشــراف والتنســيق"  Arcif المتوافقــــة مع المعايير  بـــــــــالعمل على ٥۱٠٠ عنوان  ضمن الفئة الرابــعة (٤Q) الفئة 
الـذي يتكـون مـن ممثليــن لعــدة  العالمية التي يبـلغ عددها مايزيد  لمجالت علمية وبحــــــــــثية في  الوسطى .

جهات عربية ودولية عن ٣۱ـ معيـاراً ولـالطالع علـى  مختلـف التخصصـات والصـادرة 



 اقـام مركز ابحــاث االهوار الدورة التدريبــية 
(كروموتوكرافيا الســــــــــــــــــــــــائل عالي 
الكفاءةHPLC ) والتي أقامها قسـمي البـيئة 
والتلوث و تنمية االهوار و تطويرها في مركز 
أبحـاث االهوار و التي اسـتمرت لمدة خمســة 
ـ  أيام ابـــــــتداءا من يوم االحــــــــد الموافق ل
۲٠ـــ۱٣/۱۲/۲٠ ولغايـــة يـــوم الخميــــس 

. ۱۷/۱۲/۲٠۲٠
وقـــد تألف بـــرنامج الدورة من مجموعة من 
المحاضرات النظرية والتطبيق العملي للتقنية 
والتي قدمها عدد من الباحثين والمتخصصين 
في المركز ،حـــيث ابـــتدا الســـيد مدير مركز 
أبحـــاث االهوار أ.م.د علي عبدالخبــــير علي 
بكلمة ترحيبية رحب فيها بالسادة المشـتركين 
المتنوعة و حسابـاتها الكيميائية المختلفة من بـهذه الدورة . ثم القـى محـاضرتھ االفتتاحــية  الى اعمدة الفصل وانواع االطوار الثابــــــــتة 
قبل المشاركين انفسهم .االولى والتي تناولـت طرق الفصـل الكيميائـي  وانواع وخصائص واســــــــــتخدامات اعمدة 
وفـي نهايـة الجوانـب النظريـة والعمليـة مــن المتنوعة واســــــــــــــتخداماتها و فوائدها و  الفصل وتطبيقات التقـنية المختلفة مع تعريف 
الدورة اجري اختبـــار تحـــريري وعملي لكل خصائص كل منها ثم تلتها محــاضرات أخرى  تطبيقي بالجهاز المتوفر بالمركز .
المشـتركين لتقـييم اسـتفادتهم من هذه الدورة اذ تناول الكيميائي االقـدم الســيد عبدالحســن  وقــد تناول الســـادة المحـــاضرون بـــالدورة 
 HPLC وكان من بــين المشــاركين بــالدورة عدد من مري خنفر التعريف بــــاجزاء جهاز الجانب العملي في كيفية اســــــــــتخدام جهاز 
منتسنبي دوائر الصحة والبـيئة و كلية زراعة والكواشـــف والكروموتوكرام المثالي وطرق  HPLCبـاطواره المختلفة و كيفية تشـخيص 
جامعة سـومر و كلية التربــية للعلوم الصرفة استحــصالھ .اما الســيد رئيس قســـم البـــيئة  المواد الغذائية والمستحــــضرات الصيدالنية 
جامعة ذي قار فضالً عن كلية الصيدلةوالتلوث م.د حسين علي حسين فقد تطرق إلى  بشــكل مباشـــر بـــعد أن تم تحـــضير العينات 
اجزاء الجهاز من حــاويات الطور المتحـــرك 

 

األسـتاذ المسـاعد الدكتور محــمد  ، وبهذا قدم القسم ملفاً كامالً يبين  الصافي وعدد من اإلســــــــــاتذة  أستقبــلت كلية الزراعة واألهوار 
علوان هاشــم/ عضواً من جامعة  اســــتعداد القســــم الستحــــداث  وبحــــضور الدكتور صالح هادي  بــجامعة ذي قـــار يوم األربـــعاء 

المثنى . الدراسـة بـها ،حـيث أبـدت اللجنة  مدير زراعة ذي قار . ۲٠ـ۱٦/۱۲/۲٠الموافـق  لجنــة 
األســتاذ المســاعد الدكتور طالب  ارتياحــــــــــــها المكانيات الكلية  هذا وتجولت اللجنة في أروقــــــة  وزارية مكلفة بـالنظر باستحـداث 
عيســى خلف / عضواً من جامعة  واستعدادها التام . الكلية لإلطالع على المختبــــرات  دراســـة الماجســــتير في قســــم 

كربالء . فقد تكونت اللجنة من السادة ادناه  العلمية والقاعة الدراسـية لطلبـة  المحــاصيل الحقـــلية ، و كان في 
األستاذ الدكتور حميد عبد خشـان  . الدراســـــــات العليا في قســـــــم  استقبـــال الوفد الوزاري الســـيد 

/عضواً من جامعة كربالء . األســـتاذ الدكتور فيصل محبـــس  المحـــاصيل الحقـــلية ، كما اطلع  عميـد كليــة الزراعــة واألهــوار 
مدلول / رئيساً من جامعة المثنى. أعضاء اللجنة على مكتبــة الكلية  األسـتاذ الدكتور مؤيد شـاكر علي 



واصبحت ايقـونات مرتبـطة باسـم  عن تاريخ دولة لكش القــــــــديمة  نظمت كلية اآلثار بـجامعة ذي قـار 
دويلة لكش السـومرية مثل مسـلة  وتحليل المناظر الطبـيعية القـديمة  ندوة علمية عن ( التنقيبــــــــــات 
النســــور (العقبــــان) التي تورخ  والبــــيية في المنطقــــة .وبــــين  االثرية في تل ســرغل - مدينة نينا 
لنصر لكش في صراعها مع دويلة  المحــــاضر ان التنقـــــيب في هذا  السومرية القديمة-) بـالتعاون مع 
اومـا المجـاورة و (انـاء انتيمينـا)  الموقــع يحــتاج الى وقـــت طويل  جامعة سابـــــــــــــــينزا في روما 
الفضي الشـــــــــــهير والكثير من  بسبب مساحتھ الشاسعة وبحسـب  .وتضمنت الندوة التي القـــــــــاها 
التماثيل واالختام والرقـــــــــــــــم  ما وفرتھ الرقـم الطينية، وهي تعد  االســـــــتاذ الدكتور دافيد نادالي ، 
المســــمارية التي تعكس ثقـــــافة  من اهم الوثايق التاريخية القـديمة  التدريســـي في علم اثار الشـــرق 
وادب وسياســـة ومعتقــــدات تلك  التي تحــــدثت عن وجود معابــــد  االدنى في جامعة سابينثرية في تل 
الفترة .وحــــضر الندوة مجموعة  بتســميتها القــديمة كمعبـــد النور  ســـرغل ، مدينة نينا الســــومرية 
كبــــــيرة من الباحـــــــثين وذوي  الوحشــي ومعبــد الخوف ومعبــد  القـديمة في والية لكش القـديمة اذ 
االختصاص في مقــدمتهم الدكتور  الصولجان والرصيف النقـــــــــي  ان عمر هذا التل يقـــدر بحــــوالي 
عبد االمير الحمداني وزير الثقـافة  وغيرها .وأكد المحـــــــاضر خالل  سـتة االف سـنة ويحــتوي بــاطنھ 
والسياحــــة السابــــق الذي طرح  الندوة على المواســـم التنقيبــــية  على كنوز وقـــــطع اثرية وتماثيل 
مجموعة من االفكار واالراء التـي  الطويلة حــــــــيث وجد االثاريون  وغـرف واوانـي فخاريـة  الظهـار 

تخص التنقيب في ذي قار  الكثير من القـــــطع اال?ثرية التي  التاريخ الطويل االمد لســـــــيطرة 
حــــفظت في المتاحـــــف العالمية  المنطقـــــة ، اضافة الى معلومات 
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ومنتسبـــي مديرية زراعة ذي النخيل . محمد نعيثل راضي رئيس قسم  بــــرعاية عمادة كلية الزراعة 
قــار وبــالذات منتسبــي قســم  حـــــــيث تناولت الورشـــــــة  البستنة وهندسـة الحـدائق في  واالهوار بــــجامعة ذي قـــــار 
الوقــــاية وبــــعد االنتهاء من محـــاضرات نظرية عن اهمية  الكلية وهو احـد مربـي النحــل  وبـــالتعاون مع دائرة وقــــاية 
الجانب النظري قـامت الكوادر النحل وتربـيتھ واهم االمراض  في المحافظة . المزروعات - قســــم النحــــل 
بــالتعرف عملياً في المختبـــر التي تصيبــــها واهمها مرض  وقــد تخلل الورشــة الكثير من  ومديرية زراعة ذي قار اقامت 
على المرض من خالل الفحص النوزيميا وكيفية مكافحـــــتها  التداخالت العلمية التـي اغنـت  الكلية ورشة عمل حول تربـية 
المختبريومقـــــاومتها . كما والُقـــــيت  الورشـة وقـد تميزت بحـضور  النحـــــــــــــل ومخاطر مرض 
مميز من قبــــــــــــــل اعضاء محــــاضرة من قبــــل الدكتور  النوزيميا وذلك على قـــــــاعة 



المحــــــــــور األول منها  / ورشــة تدريبــية بــكلية 
تعريف المشـاريع وكيفية  العلوم الصرفة في جامعة 
البدء للعمل بها، فيما بـين  ذي قار حول ريادة وإدارة 
المحـــور الثاني منها إلى  المشاريع التجارية
كيفيــــة تطويــــر هـــــذه   اقــــامت وحــــدة التأهيل 
المشــاريع، فيما تحـــدث  والتوظيف بـكلية التربـيھ 
المحـــــــــــور الثالث عن  للعلوم الصرفة في جامعة 
النتائج المرجوه والكيفية  ذي قـار ورشــة تدريبــية 
التي يتم من خاللها حـصد  حــــــــملت عنوان"ريادة 
ثمـــــــار هـــــــذا اإلدارة  األعمال وإدارة المشاريع 

والنجاحات التي تحققت. التجارية" على قـــــــاعة 
الشــــــهيد زكي الديوان،  وقال مدير وحـدة التأهيل 
والتوظيــف فـــي الكليـــة  وبحـــــضور عميد الكلية 
الدكتور منار ضياء سالم،  االستاذ الدكتور عماد عبد 
إن هذا النشاط هو باكورة  الرزاق.و تناولت الورشة 
عمل الوحــــــــــــدة للعام  التي حــاضر فيها المدرب 
الدراســي الجديد، حـــيث  فهد كاظم الموســـــــــوي 
وضعت وحــــــدة التأهيل  عضو االتحـــاد العربــــي 
والتدريـــب فـــي الكليـــة  للمدربين واسـتمرت يوما 
منهاجا للعام الدراســــــي  واحـــــدا ثالثة محـــــاور 

الجديد. رئيســية، حـــيث ناقـــش 



(تأثير مرض داء السـكري على صحـة  أساتذة الجامعة ودائرة صحة ذي قار .
القـدم ) ألقـيت من قبـل م.م احـمد عبــد   وتأتــي هــذه الفعاليــات مــن منطلــق 
الحســين الفياض التدريســـي في فرع  حــــرص الكلية على توعية وحــــماية 

تمريض صحة البالغين . األســـرة من مرض الســــكري، ورفع 
كما شـهدت (مستشــفى بــنت الهدى و  الوعي لدى عامة المجتمع حــول تأثير 
دائرة العمل والشــــــؤون االجتماعية/  المرض على األســـرة وتقــــديم الدعم 
قســـم رعاية المســـنين )  محـــاضرة  للمصابــــــــين فيھ، وتعزيز دورها في 
علمية حـول البــدائل الصحــية الممكن  معالجة مرض السكري والوقاية منھ.

األخذ بــها، والتي حـــاضر فيها كل من    وهــدف المهرجــان التوعــوي رفـــع 
الدكتور احمد عبدهللا عبد معاون العميد  مسـتوى ثقـافة الفرد والمجتمع ونشـر 
للشــــــــــؤون العلمية والدكتور عالء  الوعي وتحســـــين الصحـــــة العامة،  
محيبـــــس طعمھ رئيس فرع صحـــــة  بـاإلضافة لحـث المجتمع على الحــفاظ 
األسرة والمجتمع وبمشاركة مجموعة  على حــياة صحــية ســـليمة خالية من 
من أســــاتذة فرع صحـــــة األســـــرة  المرض والحــــــــــد من آثار هذا الداء 

للحضور بأشراف أساتذة الكلية . التدريســــييان م. محـــــمد فاضل علي 
والمجتمع وفرع صحة االم والوليد . وردعھ.

تخصص الصحـة النفســية وم.م عامر  وفي الختام اشــاد الســـيد عميد الكلية 
 ومن الفعاليات و النشـــــــــاطات التي  كما أحـتوى المهرجان على محــاضرة 

األستاذ الدكتور بـالجهود الكبـيرة التي  عبــدهللا ســـاجت بـــعنوان (كيف يؤثر 
توعوية وتثقــيفية بــعنوان "صحـــتك  أقـيمت في هذا المهرجان اقــامة العديد 

بــــــذلت في هذا المجـال االنســـــــاني  السـكري على الصحـة النفسـية للكبـار 
بــــالدنيا" بــــالتعاون مع مستشــــفى  من المحـاضرات العلمية وورش العمل 

والتطـوعـي للتدريسيين و والطلبة من  واالطفال؟)
الحبوبــي العام والتي  القــاها الدكتور  منهـا النـدوه التوعويــة عــن (تأريــخ 

أجل اخراج الصورة التي تليق بـجامعة  فضالً عن المحــــــــاضرة العلمية التي 
قاســم علي خزعل رئيس فرع تمريض  مرض السكري والتحـديات التي تواجھ 

ذي قــــــار وكليھ التمريض وعلى امل  كانت بــعنوان (اختبـــار كلوكوز الدم.) 
صحة البالغين . االطبــــــاء في تشـــــــخيصھ ومعالجھ 

اقـــامة المزيد من الفعاليات لما تضيفھ  والتي حـاضر فيها التدريسـي م. سـالم  صحة ذي قـار ودائرة العمل والشـؤون  بإإلضافة الى مشاركة تدريسـيوا الكلية  نظمت كلية التمريض بـجامعة ذي قـار  ومتابــــعتھ ) القــــاها كل من  الدكتور 
من معلومات علمية تثري االرشـــــيف  حســـن فليح  و التدريســــي م.م واثق  االجتماعية/ قسم رعاية المسنين ) بالحــملة التوعوية والتثقــيفية حـــول مهرجانها التوعوي وتحــت شــعار ("  ضيـاء كـاظم الوائلـي و الدكتـور عـادل 
العلمي للجامعة بشـــــــكل عام والكلية  فرات كامل  . المرض شملت قـرى وارياف محـافظة لنحـمي مستقبـلنا") والذي أقـيم تزامناً  وتضمن المهرجان التوعوي نشاطات  غصاب محـــمد من المركز التخصصي 
بشـكل خاص و تعزيز دور األســرة في  هذا واجرى مجموعة من الطلبــــــــــة  و نــــدوات وورش عمــــل توعويــــة  ذي قـــــار وتضمنت هذه المشـــــاركة مع اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع  ألمراض الغدد الصم والسكري.
معالجة ورعاية ووقــــاية المجتمع من  pvcفحوصات السكر وقياس  وقياس  وتثقــــيفية شــــارك فيها مجموعة من  محــــاضرة علمية القــــيت من قبـــــل كلية الطب في جامعة ذي قــــار ودائرة   وكذلك القيت محـاضرة علمية بـعنوان 

األمراض المزمنة Boody mass indexالضغط و  



 أقام مركز الحاسبة اإللكترونية بجامعة ذي قـار الورشـة التدريبـية 
۲۱ـ۲٠االولى للعام الجديـد  وذلـك مـن ضمـن عـدة ورش ونـدوات 

سوف تعلن الحقاً .
 حـيث تضمنت الورشـة محـاضرة ألقـاها الدكتور هشــام الشــاهين 
مدير مركز الحاسبـــة في الجامعة عدة محـــاور منها شـــرح إدارة 
) بـــاإلضافة إلى  G Suite Googleمنصة جي ســويت كوكل (
مناقشـة الخطوات المطلوبـة لغرض تصميم منصة جامعة ذي قــار 
اإللكترونية التي تتضمن المحـــــــــــــاضرات الفيديوية والدروس 
اإللكترونية وتوجيھ الكليات بإنشــــاء المختبــــرات الذكية وتوفير 
البــيئة المناسبــة لتســجيل المحــاضرات والتوجيهات االخيرة من 
الوزارة بـــما يتعلق بــــاإلجراءات الخاصة بموقــــع جامعتنا وذلك 
لغـرض تطويــره وتعزيــز وتطويــر التعليــم اإللكترونــي وتوفيــر 

المصادر االلكترونية لطلبة الجامعة.
 يذكر ان مركز الحاسبة اإللكترونية بـجامعة ذي قـار قـد اقـام العديد 
من ورش العمل والندوات العلمية التي تصب بــــخدمة المســـــيرة 

العلمية 



اصدار دليل الدورات الســـــــــــــنوي  المشــاركة بـــالدورات وتقـــييم نتائج  فـي ميـدان العمــل ، وتطويــر التعليــم  اصدر مركز التطوير والتعليم المستمر 
بــــالدورات التدريبـــــية وتعميمھ إلى  الدورات ، بــاإلضافة الى التواصل مع  وزيادة الكفاءات التدريســية والعلمية  بــجامعة ذي قـــار الدليل الخاص بـــھ 
الدوائر المعنية ومتابعة تنفيذ الدورات  الجامعات العراقـية والعالمية من خالل  لمنتسبـــــــــي الجامعة وتوفير فرص  والمتضمن نشـــاطات المركز لســــنة 

ميدانياً وحسب الموضوعة. الزيارات المتبـادلة لتحقـيق اإلسـتفادة  التدريب واإلســــتفادة من الوســـــائل  ۲٠۲۱.  وقــال مدير المركز األســتاذ 
المشتركة من األساتذة األكاديميين في  العلمية الحديثة.وأشـــار يتضمن دليل  المساعد الدكتور محـمد مهدي ياسـين 
البـرامج التدريبــية التي تقــام في تلك  عام  التنســيق مع مؤسســـات  ۲٠۲۱بــــــــــــفضل هللا اصدر مركزنا الدليل 
الجامعات ،بـــــــــــاإلضافة الى إدخال  ودوائـر الدولــة ومنظمــات المجتمــع  الخاصة بھ والمتضمن كافة النشاطات 
البـيانات الخاصة بالبـرامج التدريبــية  المدني من خالل االطالع على أسـاليب  التي يقـــــوم بــــــها مركزنا خالل عام 
المخــططة والمنفـــذة فـــي جامعتنـــا  العمل في المؤسســــــــــــات والدوائر  ۲٠۲۱ بــــالتعاون مع المؤسســـــات 
وتحديثها باستمرار في قاعدة البيانات  الرسمية المختلفة وما يمكن أن يفيدها  الحـكومية داخل المحـافظة . وبــين ان 
الخاصة بــــمركز التعليم المســــتمر ،  في تطوير نشاطاتها العلمية والتربوية  النشــــاطات التي وضعت في دليل عام 
لتوفير المعلومات المطلوبـــــة في أي  ورفع مستوى أدائها وتطوير برامجها  ۲٠۲۱ هي اإلشـــــــراف على تدريب 
وقـــــت واالســــــتفادة منها في إعداد  التدريبية . المالكات التدريسـية واإلدارية والفنية 

التقارير والدراسات التحليلية . وأوضح كما وضعنا في الدليل تحـــديد  في كليات ومراكز وأقســــــام الجامعة 
مؤكداً احـــــــتوى الدليل خطة تتضمن  االحــتياجات التدريبــية ومنح شــهادة  كافة على أهـم المهـارات الالزمـة لهـم 

 

 أقـامت كلية الطب في جامعة ذي قـار محــاضرة علمية حــول مكافحــة خطر المخدرات 
والمنشطات الرياضية يوم الثالثاء المصادف

ألقـاها اسـتاذ الطب النفسـي والتدريسـي في كلية الطب جامعة ذي قـار األسـتاذ الدكتور 
أحـمد حسـن حسـين وبحـضور السـيد معاون العميد للشـؤون العلمية وعدد من السـادة 
رؤساء الفروع العلمية والكادر التدريسـي و قسـم من طلبـة المرحـلة السادسـة في كلية 
الطب . و تطرقــت المحــاضرة إلى هذه اآلفھ الخطيرة على المجتمع وكيفية معالجتها و 
إيجاد الحلول الالزمھ للحد من انتشارها في المجتمع العراقي وفي الختام شـكرت عمادة 
الكلية الطب األستاذ المحاضر والسادة الحضور وحثهم على تقديم المزيد من النشاطات 
العلمية خصوصا التي تســاهم في ايجاد الحـــلول للمشـــاكل الصحـــية التي تعاني منها 

محافظاتنا و بلدنا الحبيبين





)  النصف  االول من شهر  شباط  ۲٠۲۱  العدد( ٤٦
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بالمبــيدات والفصل الخامس فقــد تطرق  صدر حـديثاً للتدريسـي بــكلية العلوم في 
الى المغذيات والفصل الســـــادس تناول  جامعة ذي قار قسم علوم الحـياة األسـتاذ 
التلوث باإلشـعاعات الكهرومغناطيســية  الدكتور باســـم يوســـف الخفاجي مؤلفاً 
والفصل السابـع فقــد اســتعرض التلوث   Soil علمياً عن ( ملوثات التربـــــــــــة
بــــالمخلفات الصلبـــــة وعرض الفصل  ( Pollutants
الثامن اآلثار المترتبة عن ملوثات التربة  وقــال األســتاذ الدكتور باســـم يوســـف 
وبــعد أن أوجزت الفصول الثمانية كل ما  الخفاجـي ان هـذا الكتـاب هـو مـن الكتـب 

يتعلق بملوثات التربة . المنهجية الموجهھ للمرحلة الثالثة لقسم 
جاء الفصل التاســــع بشـــــرح تفصيلي  علوم الحــــياة في كلية العلوم ويمكن ان 
لكيفية الســــيطرة على ملوثات التربــــة  يســتهدف أقســـام كلية العلوم فضالً عن 
وطرق معالجتها ، وكذلك الفصل العاشـر  طالب الدراسات العليا و أقسام التربة في 
عرض التوعية البــــــيئية وكيفية إدراك  كلية الزراعة والهندســة البــيئية وكذلك 
المفاهيم األساســــــية لدى الفرد لغرض  المهتمين في مجال التلوث البيئي .

المحافظة وحماية البيئة األرضية. وبين أن هذا الكتاب يحـتوي على عشـرة 
مؤكداً بـــــأنھ يأمل أن يقـــــدم هذا الجهد  فصول يتناول الفصل األول مقـدمة عامة 
البسيط للمختصين في مجال علوم الحياة  عن بـــيئة التربـــة ومكوناتها اما الفصل 
والزراعة والهندســــة البـــــيئية وكذلك  الثاني فتطرق الى انواع ملوثات التربـــة 
الفالح والمزارع ليكون لهم وســـــــــيلة  والتركيــــــــز علـــــــــى الملوثـــــــــات 
ميسرة في معرفة ملوثات التربـة وكيفية  الهيدروكاربـــونيھ وتناول الفصل الثالث 

معالجتها . العناصر الثقيلة.
واما الفصل الرابع فقد إسـتعرض التلوث 



الســــــــــتخدامات كثيرة نظرية  صدر كتاب جديد للتدريســــــــي 
وعملية في حقل االختصاص. بكلية الهندسـة بـجامعة ذي قـار 

وبين ان الكتاب يحمل رقـم ايداع  األســـــــــتاذ الدكتور رافد معلك 
في دار الكتب والوثائق في بغداد  حنون وباالشتراك مع المهندس 
بالرقــــم لســــنة  ۲٠۲٠االستشاري الدكتور محمد حميد  ٣٥٩٩
- ورقـــــــــم دولي هو ٩۷٨-۱٣خلف( وزارة النفط شــــركة نفط 

٩٩۲۲-٣-٦-٩٥٠٥ISBN ذي قـــــــار) والموســــــــوم ب 
الجدير بـــالذكر ان الدكتور رافد  (أساسيات الطاقة الشمسية) .
معلك حـــنون هو تدريســــي في  وقال األسـتاذ الدكتور رافد معلك 
قســـــم الهندســــــة الميكانيكية  ان الكتاب يعتبــــــــــر من الكتب 
وحـــاصل على الماجســـتير في  األساسـية للطلبــة في المراحــل 
هندســــة الطاقــــة الشمســــية  الدراســـــــية االولية والعليا من 
والطاقــات المتجددة والدكتوراه  كليات الهندســـــة والعلوم وذلك 

في الطاقة والحراريات. إلحــــتوائھ على معلومات كثيرة 
وتفصيليـة ومعــادالت رياضيــة 



صدر لألســتاذ الدكتور محـــمود 
شـاكر عبدالواحـد التدريسـي في 
كلية الزراعة واالهوار بـــجامعة 
ذي قار مؤلفاً علمياً عن المنظور 
البـييئي والفسـلجي لنبـات الموز 
،حــــــيث يعد هذا الكتاب مصدرآ 
علميآ لطلبــــــة الجامعات وكافة 

الباحثين.
وبـين المؤلف بــان منهج الكتاب 
تكون من اربــعة فصول شــملت 
الموطن األصلي للنبـات والقـيمة 
الغذايئية والطبـــــــــية ومواعيد 
الزراعة للمحــــصول والعمليات 
الزراعية لھ من ري وتســــــميد 
ـً عـن األعـراض المريئيــة  فضال

لنقص العناصر المعدنية .
وأشـار المؤلف فيھ الى التقســيم 
النبـاتي للموز والطرق التقـليدية 
لالكثاروالحــديثة منها كالزراعة 
النســــيجية بــــاالضافة الى اهم 
االمراض التي تصيبــھ وبـــعض 

التوصيات الخاصة بزراعتھ .



شمســــية مع توربـــــينات رياح   Nomadـــــic  peopـــــle نشـر التدريســيون أ.د رافد معلك 
وبــاتريات ومولدات ديزل عندما  Optimizer  لمقــــــــــــارنة  حنون من كلية الهندسـة بـجامعة 
المولد الكهربـــــائي اليشحــــــن   الســـيناريوهات متعددة واختيار  ذي قار وأ.م.د قاسـم عبـد الرزاق 
البـاتري، واخرها خاليا شمسـية  الســــــعة المثلى التي تكون أكثر  علي االنباري ، من كلية الهندسة 
مع توربـــينات رياح وبـــاتريات  اقتصادية مع تقليل  انبعاثات غاز  بــالجامعة المســتنصرية ، و م.م 
ومولـدات ديــزل عندمــا المولــد  ثاني أكســيد الكربــون و الطاقــة  عبــاس قاســم محــمد  من قســم 

الكهربائي يشحن الباتري . المهدورة  مع االستمرار بتجهيز   االعمار والمشــــاريع برئاســــة 
يذكر ان الدراســـة اثبـــتت بـــان  الحـــــمل بالكهربـــــاء خالل مدة  جامعة ذي قـار بحـثاً مشـتركاً في 
اسـتخدام السـيناريو األخير الذي  دراسة المشروع ?? سـنة ، كما   ieــــee acceـــــss مجلــــة
يتكون من مزيج الطاقــــــــــــات  ان السـنياروات التي تم دراسـتها  االمريكية و التي تعتبـر ۱Q  من 
المتجددة والبــــــاتريات والمولد  هي خاليا شمســية مع بـــاتريات  ألمجالت العالمية المحــــــــــكمة 
الكهربـــائي هو يمتلك نتائج أكثر  فقــــــط و توربــــــينات رياح مع    impaــct  factــor وتمتلـك
جاذبـــية واقـــتصادية من بقـــية  باتريات فقط . c  eـ۷٨citـ٠٫عالـي جـدا ٤٫۱ و 
الســيناريوهات ، هذه الدراســـة  بـاإلضافة الى خاليا شمســية مع  ore 

تفيــد الدولــة وليــس المـــواطن   توربــينات رياح والبــاتريات مع  وتضمن البحـث اسـتخدام تقــنية 
ألنها استثمارية. مولدات ديزل مقســمة من المولد  جديدة من تقـــــــــــــنيات الذكاء 

الكبـير و مولد ديزل كبـير وخاليا  االصطناعي  تســــــــــــــــــــمى 
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 ناقشـــت كلية التربـــية للعلوم 
اإلنســـانية بـــجامعة ذي قـــار 
رسالة ماجستير للطالب (أسعد 
كاظم حمد ) بقسم اللغة العربية 
عن رســــــالتھ الموســــــومة 
(ســيميائية الخطاب الشـــعري 
عند حســين القــاصد ) . حــيث 
جاءت الرســــــــالة على ثالث 
فصول بـــــعد المقـــــدمة تلتها 
الخاتمة بـــــــإهم ماتوصل إليھ 

الباحث من نتائج .
فقـــد جاء الفصل األول تحــــت 
عنوان (النظرية الســيميائية - 

كانت ضمن الســـؤال الفلســـفي  نتائج المقوالت واإلجراءات )و تضمن 
االول ولم تكن قـــصدية لبـــلورة  -السيميائية في إطارها العام علم  مبحــــــــثين  ، أما الفصل الثاني 

مشغل نقدي محدد. ضارب في القدم انطلق في خضم  ذهب إلى (ســــــــيميائية الداخل 
وبــعد دفاع الطالب عن رســالتھ  المعرفة األولى (نظرية المعرفـة  والخارج من العتبة إلى التناص) 
وأســـلوب بحــــثھ والنتائج التي  ) منبثقـة من األرضية الفلســفية  وكان على مبحــــــثين أيضا .اما 
توصلت إليها اللجنة قررت قبول  التي واكبــت االنســان وأســئلتھ  الفصـــــل الثالـــــث خصــــــص 
الرســالة بــعد التعديل و منحـــھ  األولى. الى(العالمــة وتفريعاتهـــا مـــن 
شـــهادة الماجســـتير وبتقـــدير  - بـــــعض مفاهيم الســـــيميائية  الداللة إلى الثقـــافية) وجاء على 

امتياز  ومقاالتنا النظرية لم تكن موجهة  مبحثين .
إلى اسـتهداف نظرية بـعينها بـل  هذا وخرج البحـــث بـــمجموعة 





اإلشــارة إلى األســـس الفســـلجية   صدر حديثاً لألستاذ الدكتور (عبـد كريم عطا 
والعصبــية للكالم واللغة ومراحــل  كريم) أحـد تدريســي قســم العلوم التربــوية 
النمو .امـا خامـس الفصـول تنـاول  والنفسـية في كلية التربـية للعلوم اإلنســانية 

النمو الفعلي والمعرفي . بجامعة ذي قـار كتابـاً جديداً يتناول (الحـديث 
والمبســـط والمتقـــدم في علم النفس النمو)  في حـين إشــارة الفصل الســادس 
إلى النمو االنفعالي في مرحــــــــلة  وقال األسـتاذ الدكتور (عبـد كريم عطا كريم) 
الحــمل إلى المراحــل االحقــة ، أما  ان الكتـاب يهـدف الـى ان يطلـع الجميـع إلـى 
الفصل السابـــــــع تطرق إلى النمو  مراحـل نموهم وفق أســس علمية ونظريات 
االجتماعي. وقد اهتم الفصل الثامن  متطورة تتناول النمـو والتـطور فـي مختلـف 
بــــالنمو األخالقــــي وفق نظريات  المراحل العمرية .
علميــة مختلفــة ، وتكلــم الفصـــل  وبـين ان كتاب علم النفس التربـوي الحـديث 
التاســـع عن النمو الجنســـي وفق  المبسط والمتقدم مؤلف حسـب مفردات مادة 
نظرية فرويد .وجـاء النمـو الدينـي  علم النفس النمو لطلبــــة المراحــــل األولية 
عن آخر الفصول وفق المراحــــــل  والدراســـات العليا في الجامعة والمهتمين ، 

العمرية المختلفة لإلنسان. يصور فيھ الكائن البشــــــري من لحـــــــظة 
مؤكداً ان الكتـاب صـدر عـن مركـز  اإلخصاب إلى الشيخوخة .
المميز للبحــث العلمي واألكاديمي.  وأشار جاء الكتاب على عشـرة فصول تناول 
يذكر ان للدكتور عبــــد الكريم عطا  الفصـل االول التـطور التاريخـي لعلــم نفــس 
عدة مؤلفات منها (تربـــية األطفال  النمو ومفهوم النمو ، أما الفصل الثاني ذهب 
في العائلة المســــــــلمة )و (ادمان  إلى النمو الجســـــمي والفســــــيو لوجي في 
االنترنيـت خـطر يداهمنـا) و (علــم  المراحــــــل الختلفة ، اما الفصل الثالث اهتم 
النفس اإللكتروني وضريبـــــــــــة  بـــــالنمو الحـــــركي لجميع مراحـــــل النمو 
التكنولوجيا )و(الضغوط النفســـية  .وخصص الفصل الرابـــــع للنمو اللغوي مع 





)  النصف  االول من شهر  شباط  ۲٠۲۱  العدد( ٤٦

حيث هدفت الرسـالة الى   نوقشت رسالة ماجستير في قسـم 
دراســـة العالقـــة بـــين  علوم الحــــياة بـــــكلية العلوم في 
مســــــــــــتوى هرمون  جامعة ذي قـــار (العالقــــة بــــين 
الميالتونين مع بـــــعض  هرمون الميالتونين وبــــــــــعض 
المعايير البـــايوكيميائية  المعايير البــــايوكيميائية لمرضى 
لمرضى احتشـاء عضلة  احتشاء عضلة القلب في محـافظة 
القــلب في محــافظة ذي  ذي قار-العراق) لطالب الماجستير 

قار . (شـهيد سـامي دايخ) عن رسـالتھ 
الموسومة: وقــد توصلت الدراســة 
الـى جملـة مــن النتائــج  (The re lat ionship 
منها ان مســــــــــتويات  between melatonin 
الهرمـون اظهـرت عــدم  hormone and some 
وجــود فــروق معنويــة 

b i o c h e m i c a l  
عند االشخاص المرضى 

p a r a m e t e r s  o f بالمقــارنة باألشــخاص  
p a t i e n t s  w i t h االصحاء . 

كل من مســـــــــــــــــتوى اليوريا  معنوي في الكولســــــترول وعدم  myocardial infarction  واظهـرت النتائـج ان هنـاك زيـادة
والكرياتنين لدى المرضى مقـارنة  وجود فروق معنوية بالنسبــــــــة  i n  T h i - Q a r معنويــة فـــي الدهـــون الثالثيـــة  

باألصحاء للدهـون عاليـة الكثافـة والدهــون  والدهون الســــــيئة لدى المرضى  Governorate)
منخفضة الكثافـة جـدا وزيـادة فـي  بـــــــــــينما كان هناك ارتفاع غير 



العدد بـــرعاية الســـيد عميد الكلية أ.د هيثم  ٣٤أصدرت مجلة اداب ذي قار العدد  القسـم 
عباس الصويلي والدعم الفني للمجلة . ۲٠۲۱األول لشــهر كانون الثاني  من مجلة 

مبــيناً تضمن العدد محــاور متعددة توزعت   Thi Qar Artsآداب ذي قـــــــار (
بـــين الدراســـات بـــاللغة اإلنكليزية واللغة   ( Journalفي الموقـــــــع االلكتروني 
العربــية والدراســـات التاريخية ومحـــاور  الرسمي للمجلة .

متفرقة القرآنية واالجتماعية والقانونية. وصرح السـيد مدير تحـرير المجلة األســتاذ 
الدكتور مجيد مطشـر العامر جاء صدور هذا 
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اسـاتذة من المعهد التقــني  انجز فريق بحــــــــــثي من 
بالجامعة التقـنية الجنوبـية  جامعة ذي قـار وبــالتعاون 
تمكن من تحــضير الوســط  مع اســـــــــاتذة من جامعة 
ناقـــــــــل لعينات فايروس  التقـــــنية الجنوبــــــية من 
كورونا مطابـق لمواصفات  تحضير وسـط ناقـل لعينات 

الصحة العالمية. فايروس كورونا وحســــب 
وبــين عبـــاس ان الجامعة  مواصفات منظمة الصحــة 
حـريصة على تغطية جميع  العالمية.
احتياجات المحـافظة  ، من  وقال رئيس جامعة ذي قـار 
خالل مســــــــــــاندة جميع  الدكتور يحـيى عبــد الرضا 
الكوادر الطبـية والصحــية  عبــــاس ان فريق الجامعة 

في المحافظة البحـــــثي المشـــــترك مع 

اليمكن اجتيازه اال بــــإناس  الوبـــــــــاء لكي يكون دافع  � عز  واإليمان العالي بــــــا تمر بـها المحــافظة اإل وهي  خلية األزمة في مستشــــفى  بتوجيھ من قبل السيد رئيس 
 � يملكون اإليمان القوي بـا إيجابي لكل من يملك القـدرة  وجل باإلضافة إلى قـدراتهم  أزمـــة فايـــروس كورونـــا  الحســــــــين التعليمي العام  جامعة ذي قـــار المحــــترم 
سبحـــانھ وتعالى والحــــب  على مسـاعدت أبــناء وطنھ  الذاتية بمقاومة هذا المرض  القـــاتل .حــــيث اطلع الوفد  يحـملون معهم رسـالة حـب  األسـتاذ الدكتور يحـيى عبـد 
والتضحية لمعنى اإلنسـانية  بـما يملك من كلمة طيبــة او  واالنتصار عليھ .كما أشــار  على الجهـود العظيمـة التـي  وثناء وإمتنان من قبـــــــــل  الرضا عبـاس زار مجموعة 
.حيث قدم وفد الجامعة باقـة  عمل تطوعي او فعل خيـري  الكثير من االخوة األطبــــاء  يبذلها هؤالء األبطال و مدى  الســــــــــيد رئيس الجامعة  من أســاتذة جامعة ذي قــار 
ورود للكوادر الصحــــــــية  .واتفـق الطرفــان علــى ان  إلـى ضـرورة وأهميـة مثــل  خطورة عملهم الذي يتطلـب  وجميع أســـــاتذة الجامعة ،  مثمثلة بــكل من د فائز خلف 
العاملة . من جانبـها قــدمت  تتكاتف كل الجهـود الجتيـاز  هذه المبــــادرات التي تكون  القــــرب دائمًا من المرضى  وذلـك مـن أجـل مؤازرتهــم  / د علي عبـــد ســـعدون / د 
خلية االزمة في مستشــــفى  هذه المرحـــــلة الصعبـــــة  دافع قوي إلسـتمرار عملهم  وما أثار اعجـاب الوفـد هـي  ورفع معنوياتهم والوقــوف  هيثم ميناس / د علـي جهـاد 
الحســين التعليمي شـــكرها  واالمتحـــان العســـير الذي  وقدرتهم على مصارعة هذا  الــروح المعنويــة العاليـــة  معهم فـي هـذه االزمـة التـي  /د احـــمد عطشــــان كوادر 

.اقـامت بــعض كليات جامعة 
ذي قــــــــــــار اليوم الثالثاء 
الموافق ۱/٩/۲٠۲٠ حـملة 
تعفير وتطهير قــــــــــاعاتها 
الدراســــــــية وذلك لخوض 
االمتحـانات الوزارية لطلبــة 
الســـــــــادس االعدادي لعام 
۲٠۱٩۲٠۲٠ - .حــــــــيث 
شـــملت هذه الحــــملة تعفير 
جميع القـــاعات الدراســــية 

متواصلة لتعفير القــــــاعات  المشــاركين في اإلمتحــانات  االمتحــــــــــانية المخصصة 
االمتحـــــانية والمنشــــــآت  وضمان سالمتهم من مخاطر  للطلبـة. القــائمون على هذه 
األخرى طيلة مدة االمتحانات  فايـروس كورونـا  .وتجــدر  الحملة اكدوا بان هذه الحملة 

التي يخوضها الطلبة . اإلشــــارة الى ان جامعة ذي  تأتي بـغرض المحـافظة على 
قــــار  ستقــــوم بحـــــمالت  حـــــياة ابـــــنائنا الطلبــــــة 







التوصية بـــــــــوجوب تدخل  مفهوم المدد والتوقـــــــيتات   اقــــامت كلية القـــــانون في 
المشرع الدستوري بـالتعديل  الدســـــتورية واهمية النص  جامعة ذي قــــــــــــــار ندوة 
ليقـرر النتائج المترتبــة على  عليها في صلب الوثيقــــــــة  الكترونية بعنوان (المصلحـة 
مخالفة تلك التوقــــــــــيتات،  الدســــــتورية و كذلك انواع  المعتبـرة من االلتزام بــالمدد 
وليبــين تلك المدد اإللزامية،  المدد الدسـتورية بـالنظر الى  الدســتورية في ظل دســـتور 
وتلــــــــك التنظيميــــــــة أو  الزاوية التي ينظر اليها . جمهورية العراق النافذ لسنة 

االسترشادية. باإلضافة إلى األهمية البـالغة  ۲٠٠٥) وذلك عبـر بــرنامج 
حـــيث كانت هنالك مناقشـــة  لاللتزام بالتوقـــــــــــــــيتات  g o o g l e  m e e t  
فعالة جرت بـين المشــاركين  الدســــــــــتورية ومراعاتها  وبحــضور نخبــة طيبـــة من 
تضمنت طرح االســـــــــــئلة  ،وغيرها من المحـــــــــــاور  المشـــــاركين اعضاء الهيئة 
وكيفية االســــــــــــتفادة من  المهمة . التدريسية والباحثين .
التجـــــارب والمعلومــــــات  حــيث حـــاضر في الورشـــة  فـي النهايـة خلصـت الـدورة 

السابقة في هذا المجال الى جملة من المقترحــــــات  االلكترونية (الدكتورة منتهى 
التي ســـاهم بــــها الســــادة  جواد كاظم ) وقد تطرقـت الى 
الحــــــضور من ابـــــــرزها  عدة محـــــــاور مهمة منها" 



تطبيقـــــــي من خالل اعتماد  وتمكينها االقتصادي .  شــارك التدريســـي في كلية 
التنســــيق مع المؤسســــات  وصرح البــــــراك لموقــــــع  االعالم الدكتور . ياسـر عبــد 
االعالمية الحــــــــــــــكومية  جامعتنا : " ان المشــــــاركة  الصاحـــب البــــراك في ندوة 
والحزبـية والمستقــلة حــول  جاءت تلبـــــــية للدعوة التي  حـــوارية عن " دور المراءة 
هـذا الموضـوع ، فضـال عـن  وجهت لي من قبــــــــل مركز  في القـــــطاع الخاص " التي 
ضرورة ان يتبـــــــــنى مركز  تمكين لتقــديم مداخلة حـــول  اقـــــــــــــــامها مركز تمكين 
تمكين حــــــــــمالت اعالمية  دور االعالم فـي دعـم المـراة  للمشاركة والمسـاواة في ذي 
توظف فيها مواقــع التواصل  العاملة في القــطاع الخاص ،  قــــــار  على قـــــــاعة فندق 
االجتماعي من اجل التعريـف  فضال عن المســــــــاهمة في  ســومريون حـــيث ناقشـــت 
بقــــصص النجاح لســــيدات  مناقشــة التوصيات موضوع  الندوة التوصيات التـي خـرج 
االعمال اللواتي حققـــــــــــن  الندوة عموماً " . بـها المركز من ورشــتھ التي 
نجاحـــات الفتة في القــــطاع  سبــق وان اقـــامها  لعدد من  واضاف البـــراك " قــــدمت 

الخاص " . مداخلة حــول كيفية تحـــويل  ســيدات االعمال والســـيدات 
وختم البـــراك بالقــــول " ان  التوصيـة النظريــة الخاصــة  المهتمات بقـــــضايا المراءة 
الندوة شـــــارك فيها ممثلون  بــــــالجزء االعالمي الى فعل  وحـــــريتها ، وحقوقــــــها ، 





من مختلف الكليات . المتعففة . وصرحت األسـتاذ المسـاعد الدكتورة  نظمت كلية التمريض بــجامعة ذي قــار بــازاراً 
فيما ذكر  مدير قســـم اإلعالم العالقـــات العامة  أيناس عبـــــدالكريم ،رئيس فرع صحــــــة األم  خيريـاً ومعرضـاً فنيـاً لجمـع المواهـب والفنـون 
بــالجامعة الدكتور احــمد عطشــان عبــدالرضا  والطفل في الكلية  المختلفة ،حـيث يذهب ريع هذا البــازار للعوائل 
حــضرنا هذا اليوم في كلية التمريض بــجامعتنا  ضم هذا البـازار فقــرات 
وهم ينظمون بــــــــــــازارا خيرياً لعرض جميع  عـــــدة منهـــــا ركـــــن 
المنتجات واالعمال وهو جزء من النشـــــاطات  المأكوالت الشعبــــــــية 

التي تنظم داخل الجامعة وتكون عوائده للعوائل   والحـــــــلويات ، وركن 
الفقـيرة والمحـتاجة بالمحــافظة ، وبــين اذ اننا  الكتب المنوعة والرسـم 
نفخر بــوجود هكذا طاقـــات ومواهب رائعة من  والخــــط والتطريـــــز ، 
طلبـتنا االعزاء الذين يستحقـون منا كل التقـدير  وركن االكسســــــورات 
والدعم ، ونأمل منهـم المزيـد مـن هـذه األعمـال  ونقـش الحــنا والمكياج 
التي تنمي مواهبهم وتكون محط انظار الجميع .  واألعمـــــال اليدويـــــة 
مؤكداً ان واجبنا اإلعالمي يحتم علينا ابراز هذه  االخرى . وأضافت فقــد 
النشاطات وتعريف الرأي العام بها ، كي تحضى  كان بـــزاراً شــــامالً ذو 
بــاهمية وســائل اإلعالم ، بــاإلضافة الى الدعم  حـضور رائع فقــد توافد 

المعنوي إلصحاب هذا المشاريع اإلبداعية . . عليھ العديد من الطلبـــة 



)  النصف  االول من شهر  شباط  ۲٠۲۱  العدد( ٤٦

اإلنســان كغذاء لھ وطاقــة بــاطن  أقـامت كلية العلوم وبــالتعاون مع 
االرض التــي تكــون فــي اماكـــن  مركز التطوير والتعليم المســـتمر 
محددة وطاقة المياه التي تسـتخدم  ندوة بــــعنوان" الطاقــــة النظيفة 

في توليد الكهرباء. ،اســـــتخداماتها و تطبيقـــــاتها" 
وبسبـــب وجود مســــاوئ النواع  حاضر فيها السيد م.د. أسعد حـميد 
الطاقــــات المذكورة ركزت الندوة  سـاير المحـترم تدريسـي في قسـم 
بشـكل كبــير وعميق على الطاقــة  الكيمياء بكلية العلوم .
الشمســـية والتي تعتبــــر من اهم  حـيث تناولت الندوة عدة مواضيع 
الطاقات في العالم وهي طاقة بديلة  لها عالقـة بالطاقـة النظيفة وكيف 
عن اســــتخدام النفط والذي قـــــد  ان زيادة الطلب على الطاقـة يزداد 
يعانـي مـن عـدم وفرتـھ او زيــاده  طرديا مع زيادة تقـــدم المجتمعات 

سعره. وبالتالي زيادة التلوث واالحتبـاس 
اسـتكمل محـاضر الندوة بالحـديث  الحـراري الذي يؤثر على الكائنات 
وشرح كيفية استخدام هذه الطاقـة  وخاصة اإلنسان وان البيئة تتلوث 
في عمليات تســـــــخين المياه من  من خـالل إطالق غـازات ملوثـة و 
خالل االنابــيب المفرغة والبـــرك  سـامة لذا توجب البحـث عن طاقـة 
الشمســـية وكذلك توليد الطاقــــة  نظيفة ومتجددة مثل طاقــة الرياح 
الكهربائية بإستخدام البخار الناتج  والتي تنتشــــــــــــــر في المناطق 
من ابراج الطاقـة الشمسـية او من  الساحـــلية وكذلك طاقـــة الموجة 

خالل البرك الشمسية. التي تحتاج الى السواحل والبحـار 
وفي الختام شـكر السـيد محــاضر  والمحيطات.
الندوة الحـضور الكرام لما ابــدوه   وكذلك الطاقة الحـيوية التي تعتمد 
من اهتمام في طرح أســـــــــئلتهم  على تحـــويل المواد العضوية من 

وأرائهم القيمة النبــــــاتات التي ال يســــــتخدمها 
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وجاء تسلسل الكليات الفائزة :- وبمشــــاركة (٩) كلية من كليات  أفتتح الســـــيد رئيس جامعة ذي 
?- كلية التربية للعلوم الصرفة /  جامعة ذي قـار ، حــيث بــلغ عدد  قـــار األســــتاذ الدكتور يحــــيى 

الطالبة تبارك ربيع. الطلبـة المشــاركين (٣٣) طالب  عبـــدالرضا عبــــاس المهرجان 
۲-كلية الطب / الطالبــــة زهراء  ،كما بـلغ عدد اللوحــات (۱٤٤)  الجامعـــــي اإللكترونـــــي األول 

عبد الجبار. لوحة فنية . للفنون التشــــــكيلية وبرفقــــــة 
٣- كلية العلوم /الطالبـــــة ايمان  وأشار ان الغرض من المشـاركة  المســــــاعد اإلداري االســــــتاذ 

حسين. هي صقــــــل مواهب الطلبـــــــة  الدكتور علي حسين جلود وعميد 
٤- كلية الهندسـة /الطالبـة اديان  وتطويرها ، بـــــــــــاإلضافة إلى  كلية العلوم االسـتاذ الدكتور هيثم 

حسين . اســــتمرار العمل الفني والجانب  ميناس وعدد من التدريسـين يوم 
٥-كلية اآلداب / الطالب اشـــرف  التربــــوي االبــــداعي لطلبـــــة  االربعاء الموافق ۱۲/۲٠۲٠/٨ 

عبد هللا . الجامعة. واوضح حـــــيث تألفت  .وقـــال مدير قســـم النشـــاطات 
٦-كلية الهندسـة /الطالبــة زينب  لجنة التحكيم من السادة ادناه . الطالبـية األسـتاذ الدكتور ربــيع 

فراس. ۱-السـيد علي عبـد الكريم عضو  لفتھ داخل بـان هذا المهرجان هو 
۷- كلية العلوم االســـــــــــالمية  لجنة الفنانين /ذي قار اختيار افضل خمسة لوحات فنية 

/الطالبةايثار ياسين. ۲-السيد على عبـد الهادي عضو  لغرض المشــــــاركة بــــــها في 
٨- كلية طب االســنان/ الطالبـــة  لجنة الفنانين /ذي قار المهرجـــان اإللكترونــــي االول 

ضحى سعد . ٣-الســيد صالح الدين الجاســـم  للجامعات العراقية و الذي سيقام 
٩- كلية الهندسـة /الطالبـة زينب  عضو جمعية الفنانين /تدريســي  . وزارة  ۲٠۲٠في ۲٥-  /٨/  ۲٣

فراس. معهد الفنون الجميلة . التعليم العالي والبحـــث العلمي / 
۱٠ -كلية التربية للعلوم الصرفة  مؤكداً فقـــد تم تحــــديد الفائزين  جهاز االشراف والتقـويم العلمي 

/الطالب علي عبد الكريم العشـــرة االوائل من اللوحــــات  قسم النشاطات الطالبية.
هذا وقــــــــد وتم توزيع الجوائز  الفنية فتم تكريمهم بـكتاب شــكر  وبـــــــــين بــــــــــعد ذلك تم فرز 

التقديرية على اعضاء اللجنة وتقدير من السـيد رئيس الجامعة  واســــتعراض للوحـــــات الفنية 



األولمبية وغير األولمبية محـافظة ذي قــار بــاإلضافة إلى  وعلى قــــاعتها الرياضية نهائي  قســــــــم وأعضاء نادي الغراف  الطالبــية في الجامعة بــاإلضافة  التربـية البــدنية وعلوم الرياضة  أحـتضنت جامعة ذي قــار نهائي 
كما تحــاول ايضاً خلق جيل جديد  تهيئة طالب وطالبــــات الجامعة  بطولة تنس كرة القدم . الرياضي.وقـال األســتاذ الدكتور  إلـــى رئيـــس نــــادي الغــــراف  األســــــــتاذ الدكتور عادل عودة  بـــطولة تنس كرم القــــدم وعلى 
يواكب التطور الرياضي الحاصل  لممارســة النشـــاطات واأللعاب  وبـــين ان هذه البــــطولة جاءت  ربــــــيع لفتة لموقــــــع جامعتنا  الرياضي األســتاذ كاظم حـــمد و  الغزي واألســتاذ الدكتور ربـــيع  قـــــــاعتها الرياضية في المدينة 

في الدول المتقدمة . الرياضيــــة علـــــى اختالفهـــــا  دعماً للحــــــركة الرياضية داخل  اإللكتروني أحــــــتضنت جامعتنا  أ.م.د حـكمت عبـد السـتار رئيس  لفتة داخل مدير قسـم النشــاطات  الجامعية وبحــــضور عميد كلية 



بــطولة أســاطير العراق  وذلـــك تثمينـــاً لجهـــود  بالجامعة االستاذ الدكتور  كرمت رابــــــــطة الفرق 
وبحـــضور شــــخصيات  جامعة ذي قــار في خدمة  ربـــيع لفتة داخل بـــدرع  الشعبــية في المحـــافظة 
أكاديمية وتربـــــــــــوية  الحـــركة الرياضية داخل  اإلنسانية . جامعة ذي قــــــار متمثالً 
ورياضيــــــة ونخـــــــب  المحافظة من خالل توفير  حــــــــــيث جاء تكريمهم  بمســاعد رئيس الجامعة 
وكفاءات ومبــــدعين في  الخبـرات والمســتلزمات   بمناسبـة الذكرى المئوية   للشؤون اإلدارية األستاذ 
محافظة ذي قار بمناسبـة  لنجـــاح الرياضـــة فـــي  لتأسيس الجيش العراقـي  الدكتور علي حســــــــين 

المحــافظة.  هذا وشــهد  الباســل و تحــت شـــعار  6 من كانون الثانـي عيـد جلود ومدير قســــــــــــم 
حـــــــــفل التكريم إفتتاح  "جيشنا سور للوطن ". الجيش العراقي الباسل.النشــــاطات الطالبـــــية 



 اختتمت جامعة ذي قــــار فعاليات 
المناظرة العلمية التي أقامها قسـم 
النشــاطات الطالبــية في رئاســـة 
الجامعة بمشاركة واسـعة من قبـل 
طلبـــة كليات الجامعة ، بحـــضور 
الســــيد رئيس الجامعة األســــتاذ 
الدكتور يحـيى عبـد الرضا عبـاس 
وعمداء كلية التربــية األساســـية 
وكلية التربــــية البـــــدنية وعلوم 

الرياضة وبعض التدريسيين .
وأشــاد الســيد رئيس الجامعة في 
كلمــة لــھ علــى هامــش توزيـــع 
والضوابــط التي وضعتها الوزارة الجوائز على طلبـة الكليات الفائزة  ذكر األســـتاذ الدكتور ربـــيع لفتھ 
.مضيفاً ان هدف المسابقــــــة هو واللجنة المنظمة للمسابقـــــــــــة  داخل مدير قســــــم النشــــــاطات 
إبـــــراز المواهب واألفكار بـــــين بـالجهود المبـذولة من قبـل اللجنة  الطالبــية بـــجامعتنا ، ان اســـئلة 
الطلبة فضالً عن إبـراز معلوماتهم المنظمة ،وكان فريق كلية التربـية  الجلســـــات العلمية التي تواصلت 
العامـة وتأهيـل المتميزيـن منهــم األساسـية قـد حــصل على المركز  على مدار أكثر من اسبــــــــوعين 
..متمنين لجميع طلبــــتنا االعزاء األول فيما حــــــــــصل فريق كلية  متتاليين تم اختيارها بـــــعناية من 
التقدم والنجاحالتربــية البـــدنية وعلوم الرياضة  قبــل اللجنة العلمية المشــكلة لهذا 
الغرض وحســــــــــــــب المعايير على المركز الثاني .من جانب اخر 



 اختتمت جامعة ذي قـــــــــــــار   مثمنـــاً الجهـــود 
المبـذولة من قبـل  منافسات بـطولة جامعة ذي قـار 
القائمين على هذه  لخماســـــي كرة القـــــدم (داخل 
البطولة الذين كان  الصاالت )لمؤسســــات ودوائر 
لهــم دور ريــادي  المحـــــــافظة التي انطلقـــــــت  
،هذا وظفـر فريـق  .وبحــــــضور الســــــيد رئيس 
شركة نفط ذي قار  الجامعة األسـتاذ الدكتور يحــيى 
بــــــالمركز األول  عبــد الرضا عبـــاس والســـادة 
عقـــب المبــــاراة  عمداء كلية التربــية األساســية 
النهائيــــة التــــي  وكلية اإلدارة واألقـــــــــتصاد و 
جمعتـھ مـع فريـق  السيد رئيس اتحاد فرع ذي قـار 
مديرية صحـة ذي  لكرة القــدم والســيد مستشـــار 
قــــــــــار وانتهت  محــــافظ ذي قــــار للشـــــؤون 
بــــــــنتيجة ?-?  الرياضيـــة وممثلــــي دوائــــر 
لصالــــح فريــــق  ومؤسسات محافظة ذي قار.
شركة نفط ذي قار  وهنأ الســــــــيد رئيس الجامعة 

البـــطولة فكانت لالعب ســـجاد  هكذا بطوالت هو لتقوية أواصر  ، وحـــصل فريق إنتاج الطاقـــة  األســـــــتاذ الدكتور يحــــــــيى 
حســين من مديرية صحـــة ذي  العالقات بين دوائر ومؤسسـات  الكهربـــائية على المركز الثالث  عبـــــــدالرضا الخفاجي الفريق 
قار.وحــاز الالعب احــمد عبــد  محــافظة ذي قــار وتعزيز روح  فيما حـــــصد فريق التســـــجيل  الفائــز وجميــع الفـــرق التـــي 
الســتار من مديرية شــركة نفط  المحبـــــــة والتعاون والتنافس  العقاري المركز الرابع. شـاركت في البـطولة، مؤكداً ان 
ذي قـــــــــــار كأفضل العب في  بينهم . من جانبـھ ذكر األســتاذ الدكتور  الجامعة تولي تنظيم األنشــــطة 

البطولة وفي ختام المبـــاراة وزع راعي  ربــــيع لفتھ داخل مدير قســـــم  والبــطوالت الخاصة بـــاأللعاب 
الى ذلك اعرب المدربــــــــــــين  البـطولة الســيد رئيس الجامعة  النشــاطات الطالبــية بــجامعتنا  الرياضية الكثيـر مـن االهتمـام، 
والالعبـيين عن سـعادتهم بـهذه  المداليات والجوائز التقــــديرية  شاركت في البطولة ثمانية فرق  لما تشكلھ الحركة الرياضية من 
النتائج التي تحققـــــت بــــــفعل  على الفرق المشــاركة وحـــكام  مثلت مؤسســــــــــــات ودوائر  وســـيلة قــــيمة وتنشــــر روح 
االلتزام العالي واللعب بـــــروح  المبــــــــــــــــــــاريات واللجنة  المحــافظة، واعتمدت البــطولة  التآخي والتعاون والمحبــة فيما 
الفريق الواحــد ، معبـــرين عن  المنظمة.والالعبــين فتم إختيار  نظام المجموعتين تنافسوا بـكل  بــينهم، إلى جانب دور الرياضة 
امتنانهم وشــكرهم الى رئاســة  أفضل حارس مرمى في البطولة  روح رياضية واظهروا قــدرات  المحوري في الحفاظ على صحة 
الجامعة والقـــائمين على تنظيم  السـيد عمر رســمي من مديرية  متميزة الجسم والعقـل ومحاربـة الكثير 
البــــطولة رعايتهم وســـــعيهم  شـــركة نفط ذي قـــار اما هداف  مؤكدا ان الهدف على أقامة مثل  من مسببات األمراض.
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