
األستاذ  الدكتور 

يحيى عبد الرضا عباس الخفاجي 

 

المشرف العام 

هللا 
بر

اك

رئيس التحرير

األستاذ المساعد الدكتور 

احمد عطشان عبد الرضا 

 

 .حــضر الســيد رئيس جامعة ذي قــار 
األســـتاذ الدكتور يحـــيى عبــــدالرضا 
عبـاس حـفل تكريم األسـاتذة الباحــثين 
الفائزين بجائزة الباحث األكاديمي على 
مسـتوى الجامعات العراقـية المقـام في 
جامعـة العيـن ممثالـً عـن معالـي وزيـر 
التعليم العالي والبحــث العلمي .حـــيث 
ألقـــى رئيس الجامعة كلمتھ التي نقـــل 
فيها تحــيات معالي وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي واشادتھ بـتطور التعليم 
الجامعي بشـــكل عام واألهلي بشــــكل 
خاص وتشـجيع الجامعات األهلية ألخذ 
دورها بـــــــين الجامعات العراقـــــــية 
وإســـــهامها في دعم حــــــركة التعليم 
للعلوم والتكنولوجيا ،وحـــــضر رئيس العالي. كما وشــــــكر الســــــيد رئيس  رئيس جامعة ذي قـــار مجمع العيادات 
جامعة االنبار عبر برنامج الزوم وعدداً الجامعة جامعة العين متمثلة برئيســها  األستشــــارية لكلية طب األســــنان في 
من عمداء الكليات والمعاهد واألسـاتذة األسـتاذ الدكتور شـفيق شــاكر شــفيق  جامعة العين وحــضر عدداً من فعاليات 
الباحثين .على هذه المبـــــادرة متمنياً للســــــادة  طلبة كلية الصيدلة ،ومن الجدير بالذكر 
فقــد حــضر في هذه األحــتفالية رئيس الباحــــثين المكرمين التوفيق والنجاح 
جامعة سـومر ،رئيس الجامعة الوطنية .وعلى هامش الملتقـــى أفتتح الســــيد 



جرت  في جامعة ذي قـــــــــــار فعاليات 
األحــتفال المركزي بــالذكرى التاســـعة 
عشــرة  لتأسيســها بحــضور رؤســـاء 
الجامعات الحــــكومية واألهلية وعمداء 
الكليات األهلية وعمداء المعاهد التقـنية 
في المحــافظة والســادة أعضاء مجلس 

الجامعة وجمع من األساتذة
حيث أفتتح الحـفل بـتالوة ايات من الذكر 
الحـــــكيم ، ثم تالها النشـــــيد الوطني ، 
وقراءة سـورة الفاتحـة لشـهداء العراق 
سيما شهداء حادثة حريق مستشفى أبن 
الخطيب ،ثم جاءت بـــعدها كلمة الســـيد 
رئيس الجامعة األســتاذ الدكتور يحـــيى 
عبـــدالرضا عبــــاس التي رحــــب فيها 
بالسـادة الضيوف الكرام مهنئاً االسـاتذة 
والمنتسبين في جامعة ذي قار  بالذكرى 

متحــــملين مســــؤولية توفير البـــــيئة  وطلبتها مبيناً الدور  الكبـير للجامعة في  الســــــنوية لتأســــــيس الجامعة والتي 
التعليمية المناسبة ألبنائكم الطلبة . بـناء األجيال  وتزويدهم بالقــيم والعلوم  تصادف في الخامس والعشـــــــرين من 

وتابـع حـديثھ قـائالً: اليوم وبــعد تســعة  النافعة وعلى مدى العقــــــــود الماضية   نيسـان ، وقـد اســتعرض الســيد رئيس 
عشـــرة عامًا على التأســـيس انتقــــلت  مضيفاً  إن االحـــــــــــتفال في هذا العام   الجامعة التاريخ العلمي الحـافل للجامعة 
الجامعة نقلة نوعية وعلى كافة األصعدة  يختلف عن غيره من األعوام السابقــــة  منذ لحــظة تأسيســـها وليومنا وذكر ان  
من خالل إنجاز المبـاني الالئقــة والعمل  حـيث تقـع على عاتقـنا جميعاً مسـؤولية  الواجب علينا جميعاً أن نمضي بــتطوير 
على اســــتكمال المتبقــــي منها، وعلى  كبـيرة إلسـتيعاب هذه المرحـلة الحـرجة  مسـار هذه المؤسسـة التعليمية وتقـويم 
مستوى التجهيزات والمختبرات العلمية  وتحـــديات جائحـــة كورونا التي عطلت  منجزها ورسم سياسة للتطور  والنجاح 
اصبحت الجامعة تمتلك من اإلمكانات ما  جميع مفاصل الحـــــياة ، وهنا يأتي دور  في ضوء المتطلبـــــات العلمية ومعايير 
يؤهلها لتقديم أفضل الخدمات المختبرية  األســــتاذ الجامعي بـــــالتعاطي مع هذه  الجـــودة وإدارة المتغيــــرات وتذليــــل 

إلى جانب الدروس النظرية. التحـــــديات بالحــــــكمة والموضوعية  التحديات والظروف االستثنائية.
وثمــن  رئيـــس الجامعـــة دور جميـــع  واالهتمام بالتوعية حيث انطلقتم بعلمكم  مؤكداً ان مشــوار العطاء الذي بـــدأ منذ 
العاملين فيها  داعياً إياهم لحشـــد الهمم  وعملكم في نشـــــر العلم والمعرفة غير  وضع اللبنات االولى لتأسيس جامعة ذي 
وشحـــــــــــذها من أجل تطوير جامعتنا  مبــالين بالتحــديات وبــمخاطر الوبـــاء  قار متواصل بهمة اسـاتذتها ومنتسبـيها 



نظمت كلية األدارة واألقـــــــتصاد في 
جامعة ذي قار حـملة تشـجير وزراعة 
فســــــائل النخيل وإدامة حدائقـــــــها 
وبحضور السيد رئيس جامعة ذي قار 
األســتاذ الدكتور يحـــيى عبـــدالرضا 

عباس .
وتضمنت الحـــــــملة التي تزامنت مع 
الذكرى التاســـعة عشـــرة لتأســـيس 
الجامعة  زراعة عدداً من االشـــــجار 
والبـــذور وتنظيف الحـــدائق وتوفير 
عدد من منظومات الرش .واكد السـيد 
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور يحـيى 
النبــاتات  دائمة الخضرة هذا وشــكر عبــد الرضا عبــاس أثناء مشـــاركتھ  صادق الســــعيدي على اإلســـــتمرار 
الســـــيد رئيس الجامعة عمادة الكلية زراعـة النخيـل علـى زيـادة المنــاطق  بزيادة المساحـات الخضراء في الكلية 
والمنتسبـــين على جهودهم في ادامة الخضراء في الجامعة بــما يســهم في  واإلهتمام بجمالية حدائقـها  والحـفاظ 
حـــدائق الكلية وبـــما يحقـــق اهداف تحســـــين البـــــيئة واضفاء االجواء  على ديمومتها من خالل تنفيذ حـمالت 
التنمية المستدامةالمريحــة والجميلة من جانبـــھ بـــين  التشـــــــــجير وزراعة مختلف أنواع 
الســـيد عميد الكلية األســـتاذ الدكتور 



عقــدت جامعة ذي قــار إتفاقــية تعاون 
علمـي واكاديمــي مــع جامعــة العيــن 
األهلية لتوثيق أواصر التعـاون العلمـي 
بين الجامعتين لما فيھ من خدمة للتعليم 
العالي الجامعي وبــــــــــــــما يرفع من 
المســــــــــتوى األكاديمي والعلمي في 
مختلف االختصاصات العلمية  وقــــــد 
وقع االتفاقية عن جامعة ذي قار السـيد 
رئيس الجامعة األسـتاذ الدكتور يحــيى 

عبــدالرضا عبــاس وعن جامعة العين  
االسـتاذ الدكتور شـفيق شــاكر شــفيق 
رئيس الجامعة وبحـــضور مســـاعدي 
رئيس الجامعتين للشــــــــؤون العلمية 
واإلدارية وعدد  من األســـــــــاتذة في 
الجامعتين .وبين السـيد رئيس الجامعة 
أن االتفاقــية تضمنت تبــادل الخبــرات 
العلمية واالكاديمية وإقـامة المؤتمرات 

والبحـــثية وبـــما يصب في رفع كفاءة  أيضاً مناقشـة ترتيبـات ومتطلبـات اطر  المشـتركة واالشـراف  وتأهيل وربــط 
وخبــرة الكوادر التدريســـية مؤ كداً ان  التعاون والخـطط واألجـراءات الكفيلـة  المكتبات المركزية بـين الجامعتين بـما 
هذه األتفاقـــــية ستعقبـــــها العديد من  لضمان نجاحـــها  ،حـــيث أن التواصل  يســــهم في تأســــيس عالقــــة علمية 
االتفاقــــــات المستقبــــــلية التي تخدم  واألنفتاح على الجامعات األخـرى  يعـد   مشـــــتركة للنهوض بواقـــــع التعاون 

الطرفين أحــد أهم األهداف التي تســعى الجامعة  العلمي المشـــــــترك بـــــــين الطرفين  
الى تحقيقــــــها لدعم العملية التعليمية  واضاف ســـــيادتھ ان المذكرة تضمنت 



قــار التي تحــظى بــأولوية حـــكومية  آخر اثنى السـيد الوزير   دور ونشـاط  التقـــــــــى معالي وزير التعليم العالي 
قـصوى وعبـر  مؤسســاتها التعليمية  رئاسـة ومنتسبـي الجامعات في خدمة  والبحـث العلمي األسـتاذ الدكتور نبـيل 
التي  يمكن أن تسهم إسهاما فاعال في  المجتمع ومواجهة جائحــــــة كورونا  كاظم عبـــد الصاحــــب  وعلى هامش 
دعم المحـافظة والنهوض بمشـاريعها  والتعليم واالمتحانات االلكترونية . زيارتھ لمحافظة ذي قار كل من رئيس 
وتقـديم الرؤى والمعالجات التي تصب  و أشـاد بــالدور المهم والكبــير  الذي  جامعة ذي قار ورئيسي جامعة سـومر 

في خدمة المحافظة و المجتمع. تضطلع بـــھ جامعة ذي قــــار، عبــــر  والجامعة التقنية الجنوبية. 
وفي ختام هذا اللقــــــــــاء و األجتماع  كوادرها البشـــــــــــــــــرية المتميزة  اللقــــــاء الذي تم عقـــــــده في ديوان 
اسـتعرض رؤوسـاء جامعات ذي قــار  وإمكانياتياتها التدريبـية عالية الجودة  المحــافظة وبحــضور الدكتور احــمد 
وسومر والتقنية الجنوبـية أهم األفكار  . وتأتي هذه الزيارة  غني الخفاجي محــافظ ذي قــار وعدد 
والتصـــورات فـــي مجــــال تطويــــر  التي رافق فيها معالي الوزيـر كـل مـن  من مســــاعدي رؤوســــاء الجامعات 
المؤسســات الجامعية واالحـــتياجات  مستشــار الوزارة الدكتور عالء عبــد  مناقشــــــــة    وعمداء الكليات تم فيھ 
األكاديمية واللوجستية وملفات اخرى  الحســن عطية ومدير الدائرة اإلدارية  الخطط والمشـاريع الخاصة بـالوزارة 
تتعلق بالمشاكل والتحـديات والبـرامج  والمالية الدكتور أســـــــعد غني جهاد  وعملية اســتكمال البــنى التحــتية في 
واآلليات التي وضعتها هذه الجامعـات  ومدير دائرة اإلعمار والمشــــــــاريع  جامعتي ذي قـــــار وســـــومر وكذلك 
لحــل األزمات واألرتقــاء بالمســتوى  الدكتور حــــيدر مكية ضمن توجيهات  الكليات والمعاهد التقــنية . كما وأعلن 
العلمي والبحــــثي واألكاديمي وتفعيل  السـيد رئيس مجلس الوزراء األسـتاذ  معالي الوزير موافقـتھ  إطالق بـرامج 

الدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية    مصطفى الكاظمي لمتابـــــــعة وزيارة  الدراســـــــات العليا في تخصص إيكو 
. المحافظات كافة والسيما محـافظة ذي  القــلب وتخصص التمريض.من جانب 



)  حزيرانجريدة الكترونية  عامة تصدر عن قسم  اإلعالم في جامعة ذي قار ۲٠۲۱السنة السابعة العدد ( ۱۲۷٦رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق :٤٥٩رقم اإلعتماد في نقابة الصحفيين :٤۷

وجھ وزير التعليم العالي والبحـــث العلمي 
األسـتاذ الدكتور نبـيل كاظم عبـد الصاحـب 
كتاب شــــكر وتقـــــدير الى موظفي مركز 
الوزارة وتشــكيالتها الجامعية من الفنيين 

واإلداريين.
وجاء في الكتاب أن الجهود االســـــتثنائية 
المبــــــــــــذولة من موظفي التعليم العالي 
والبحـث العلمي وتشـكيالتها الجامعية من 
الفنييــن واإلدارييــن فــي هــذه الــظروف 
والتعاطي مع مهام زمالئهم التدريســــيين 
في تحــــــــويل األزمات الى فرص للنجاح 
يســــتدعي منا أن نتقـــــدم لهم بالشـــــكر 

والتقدير.





22 اخبار رئيس الجامعة

بـجهود المهندسـين  اطلع الســـيد رئيس جامعة ذي قــــار 
في قســــــم األعمار  األســتاذ الدكتور يحـــيى عبـــدالرضا 
والمشــــــاريع على  عبــاس برفقــة كوادر قســـم األعمار 
عملهـــم الــــدؤوب  والمشـاريع في الجامعة  ،على نسـب 
والمتواصـــل فــــي  االنجاز المتحققة لبناية ملحق رئاسـة 
انجــــــاز جميــــــع  الجامعة  التي تنفذها الجامعـة ضمـن 
المشــــــــــــــــاريع  عدد من المشـــــــاريع الريادية .واكد 
واســـــتمرار العمل  رئيس الجامعة خالل تفقـــده لبــــناية 
فيها ، مشيراً الى ان  الملحـق  الذي شــارف على مراحــلھ 
النســـب المتقـــدمة  النهائية على ضرورة إكمـال األعمـال 
التـي وصلـت اليهــا  المتبقية فيھ وإنجازها بـغية إسـتالمھ 
اغلب المشـاريع هو  في أوقـــــاتھ المحـــــددة وبـــــأفضل 

انجازاتها العلمية والبحثية االخرى . انجــاز مهــم للجامعــة يضــاف الـــى  المواصفات .واشــــاد رئيس الجامعة 

آرائهم حول طبيعة األسئلة   أشــرف الســيد رئيس جامعة 
داعياً اياهم  بـــــــــــإكمال  ذي قار االستاذ الدكتور يحـيى 
امتحاناتهم بـصورة تعكس  عبــدالرضا عبـــاس الخفاجي 
حـــــــــرصهم العالي على  بشـــكل مباشــــر على ســــير 
مستقبـــــلهم وتفانيهم من  االمتحانات األلكترونية للفصل 
أجل إكمال متطلبـــات العام  الدراســي األول لعام ۲٠۲٠-
الدراســــي الحــــالي رغم  ۲٠۲۱ لطلبــــة الدراســـــات 
الظروف اإلســـــــــتثنائية  األوليـة فــي كليــات الجامعــة 
لتحقــــــــيق أفضل النتائج  .وأطلـع رئيـس الجامعـة مــن 
.وشـــــــدد رئيس الجامعة  غرفــة العمليـــات المركزيـــة 
علــى ضـــرورة األلتـــزام  المشــــــــرفة على ســـــــــير 
بـــالتعليمات والضوابــــط  األمتحــانات األلكترونية  على 
الخاصة باالمتحـــــــــانات  آلية األمتحــــانات األلكترونية 
اإللكترونيــــة ، موجهـــــاً  عبــــــــــر المنصات التعليمية 
اللجان اإلمتحانية بالتعاون  وطبـيعة األســئلة األمتحــانية 

افضل وجھ.جدير بــــالذكر ان  ومالكاتهـــــا فـــــي إنجــــــاز  مع ابـنائهم الطلبـة والتأكد من  ومطابقـــــتها لتعليمات وزارة 
عدد طلبــة الدراســات األولية  االمتحــــانات النهائية عبـــــر  وصول األســـــــئلة إلى جميع  التعليم العالي والبحـث العلمي 
في كليات الجامعة المشمولين  المنصـات اإللكترونيـة داعيــاً  المشــــاركين في اإلمتحـــــان  ،وألتقـــــــــــى الخفاجي خالل 
باالمتحـــان األلكتروني بــــلغ  الجميع بــــضرورة المواصلة  واسـتالم اجاباتهم،وقـد أشــاد  زيارتھ للصفوف األمتحــــانية 

۱٦٦۷٨على نفس النســـــق والوتيرة  طالب وطالبة . رئيس الجامعة بجهود الكليات  عدداً من الطلبـة وأســتمع الى 
بــغية انهاء االمتحــانات على 

 

في احــتفالية أقــيمت على القــاعة 
الرئيسة في رئاسـة جامعة ذي قـار 
كرم الســيد رئيس جامعة ذي قـــار 
األسـتاذ الدكتور يحـيى عبـد الرضا 
عبـاس الخفاجي نخبـة من أســاتذة 
الجامعـة المتميزيـن والذيـن كانـت 
لهم اسهامات علمية كبيرة في نشر 
البحـوث العلمية في المستوعبــات 
العالميــة والذيــن لديهـــم معامـــل 
استشـهاد كبــير وبحــضور كل من 
الســادة مســاعدي رئيس الجامعة 

وعمداء الكليات .
حـيث بــدأ التكريم بقــراءة ســورة 
الفاتحة على أرواح شـهداء العراق 
لجهودهم .عامة وشــــــهداء العلم خاصة ، ثم  لجامعتنا بجهود باحثيها ومبـدعيها 

من جانبــــــهم أعرب األســـــــاتذة تلتها كلمة للســيد رئيس الجامعة ،   وتشــــــــجيعهم ودعمهم للوصول 
المكرمون عن شـكرهم وتقــديرهم والتي تحــــــدث فيها "نهنئ جميع  بــالجامعة إلى مســـتوى الجامعات 
للســيد رئيس الجامعة على تكريمھ األســـــاتذة المتميزين في الجامعة  العالمية الرصينة في مجال البحــث 
اياهـم ودعمـھ المتواصـل لهـم فـي على انجازاتهم العلمية وتحقيقــهم  العلمي،
مســــــــــــيرتهم العلمية ، متمنين الســــــمعة االكاديمية المتميزة من  وفي ختام الحـفل قـدم السـيد رئيس 
للجامعة وأساتذتها النجاح والتميز خالل إسـهامهم في نشــر البحــوث  الجامعة الشهادات التقديرية وكتب 
الدائم .العلميــة الرصينــة مؤكـــداً علـــى  الشــكر والتقــدير وقــالدة الجامعة 
على األســـــــاتذة المتميزين تثميناً ضرورة مواصلة التقــــــدم العلمي 



الكليـــة االعــــزاء  كرم الســـيد رئيس جامعة ذي 
الذين تميزوا رغـم  قــار األســتاذ الدكتور يحــيى 
الظروف العصيبـة  عبــدالرضا عبــاس مجموعة 
التي تحــيط بــهم ،  من الطلبـــة األوائل على كلية 
متمنيــــــاً لهــــــم  العلوم للدراســـــــــــة األولية 
الموفقـية والنجاح  والدراســات العليا بــاإلضافة 

والتميز الدئم . إلى أســـاتذة الكلية المتميزين  
ومـن جانــب اخــر  ، وذلك وسـط حـفل اقـيم داخل 
القـى الســيد عميد  الكلية ، وبحــــضور جمع من 
الكلية األســــــــتاذ  أساتذة الكلية وطلبتها .
المســاعد الدكتور  حـــيث القـــى الســــيد رئيس 
هيثم عبــــد االمير  الجامعـة اثنــاء هــذا التكريــم 
مينــــاس كلمـــــة  كلمة أشـــــــــــــاد من خاللها 
ترحيبية رحب فيها  بــالجهود العلمية التي بــذلها 
بالســــــــيد رئيس  أســــــــــاتذة الكلية في مجال 

على األقسـام العلمية ، وكذلك  دعمــھ المتواصــل للكـــوادر 
الجامعة لحضوره هذه الحـفل  أختصاصهم ، امالً منهم بـــذل 

طلبــــــة الدراســـــــات العليا  العلمية والطلبة .
الخاص بتكريم المتميزين من  المزيد خدمة للمســــــــــــيرة 

واألولية  . وفـــي الختـــام تـــم توزيــــع 
أســــــاتذة الكلية وطلبــــــتها  التعليمية لجامعتنـا العزيـزة ، 

الشــهادات التقـــديرية للعديد 
االعزاء ، شاكراً سـيادتھ على  كما اثنى على جهود طلبـــــــة 

من أســـاتذة الكلية المتميزين 



والفنية والخدمية المشـــــرفة التي  نحـــضر اليوم وكلنا فرح وســـرور  أفتتح السـيد رئيس جامعة ذي قــار 
واصلت عملها وبالتنسـيق مع 
كافــة الدوائــر  المعنيــة فــي 
المحـــافظة ، كدائرة البــــلدية 
والماء والمجاري وبـــــالرغم 
من الظروف الصعبـــــــة التي 

مرت بها محافظتنا . 
من جانبـــــــهم األســــــــاتذة 
والمنتسبــين الذين يســـكنون 
المجمع  تقـــــدموا بالشـــــكر 
والتقدير للسيد رئيس الجامعة 
لجهوده المتواصلـة ورعايتـھ 
المســتمرة لهذا المشـــروع ، 
الذي يقـدم خدمة إنســانية لهم 
ولعوائلهم ، شــاكرين الجهات 
ذات العالقــــــة على جهودهم 

المباركة . 
إلفتتاح مشـــروع  ايصال الماء الى  يذكر ان اعمال مد الخط الناقل لمياه األسـتاذ الدكتور يحـيى عبــد الرضا 
مجمع الحـــــضارات الجامعي الذي  الشـــرب والذي يمتد من المجمعات عبــــــاس  مشــــــروع ماء مجمع 
ســــــــــيؤمن ايصال الماء الصالح  الواقعة على نهر الوفاء بالقرب من الحضارات السكني الخاص باساتذة 
للشـرب لشريحـة مهمة من شـرائح  حي الشهداء الى المجمع وبمسـافة ومنتسبـــــي الجامعة وبحـــــضور 
المجتمع وهم اســـــــــاتذة الجامعة  ۲٠٠قد تمتد الى  كم، وبطاقـة  ممثلين عن دائرة ماء ذي قـــــــــار  ۷٫٥

ومنسبيها . متر م٣/ساعة قد تم انجازه من قبـل والجهات ذات العالقــــــة ، واللجان 
وثمن الســـيد رئيس الجامعة جميع  الجامعة من خالل عقــــد ابــــرم مع المشكلة من قبـل الجامعة بـاإلضافة 
الجهود التي بــــذلت من اجل انجاز  الشركة المنفذة للمشروعالى مدير المشروع .
هذا المشروع من اللجان الهندسـية  وصرح الســــــــــيد رئيس الجامعة  



الســـيد رئيس الجامعة وعن  أشـرف الســيد رئيس جامعة 
كثب على المساحـــــــــــــــة  ذي قــــار األســــتاذ الدكتور 
المخصصة للجامعة ، وكيفية  يحــيى عبـــد الرضا عبـــاس 
وضـــع خريـــطة متكاملــــة  الخفاجـــي  ميدانيـــاً علــــى 
لتوزيع البـــنايات و حســــب  الموقــــــــــــــــع المخصص 
حاجة الجامعة الفعلية اليها ،  إلستحـداث جامعة الشـطرة ، 
حـــــاثاً اللجان الهندســــــية  وبرفقـــــة لجنة من  المكتب 
المكلفة بهذا االمر باإلسـراع  االستشـــاري الهندســـي في 
بتقــديم الكشــوفات باســرع  كلية الهندســـــــة ولجنة من 
وقـت ممكن إلنجاز متطلبـات  المكتب اإلستشــاري المتعدد 
الجامعة وبـــــناياتها . مؤكداً  اإلختصاصــــات المكلفيـــــن 
اننا نعمل على إضافة نوعيـة  بإعداد الكشوفات والتصاميم  
لتكون ســـــاندة للجامعة االم  باإلشــراف والمتابـــعة على الهندسية لبـنايات الجامعة و  ســــتكون معلماً اخراً يضاف 
جامعة ذي قــــــــار من خالل  متطلبات انجازها .اعضاء من الشعبة الهندسية  لذي قــار وابـــنائها ، حـــيث 
إستحداث هذه الجامعة والتي  كُلفت جامعة ذي قـار رســمياً برئاسـة الجامعة  حـيث أطلع 



 تفقــد الســيد رئيس 
جامعة ذي قـــــــــار 
األســـــــتاذ الدكتور 
يحــيى عبـــد الرضا 
عبــــاس وبرفقـــــة 
مســـــــاعده العلمي 
األســـــــتاذ الدكتور 
كمال حـــامد ياســـر 
كليتــي الــطب وطب 
األســـنان لمتابــــعة 
ســـير العمل فيهما ، 
وكان باستقبـــــــالھ 
عميدي الكليتين ، اذ 
شــــــــــملت جولتھ 
التفقــــدية بـــــعض 
األبــنية والقـــاعات 
الدراســـــــــــية في 

الكليتين .
وقــد تابـــع الســـيد 
رئيــــس الجامعــــة 
الجميع .ميدانياً القـــــــــاعة  تطوير مهارات الطلبـــة ورفع مســــتوى 

هذا وقــد اعرب الســيدان عميدا الكليتين المتعددة االغراض في كلية الطب ، حــاثاً  الكفاءة مـن خـالل التركيـز علـى الجانـب 
عن شـــــكرهما للســـــيد رئيس الجامعة عمادة الكلية بتوفير المتطلبات األساسية  العملي والنظري معاً.

إلهتمامھ المتواصل بواقــــــــــع الكليتين لهذه القاعة . داعياً الجميع الى االلتزام التام بـــــالدوام 
وحــرصھ الشــديد على مستقبــل ابــنائھ  كما وإطلع خالل جولتھ على القــــــاعات  وتوقـــيتاتھ مع اتخاذ تدابـــير الســــالمة 
الطلبةاالمتحـانية لطلبـة الدراسـات العليا. وأكد  الصحــية حــفاظاً على صحــة وســـالمة 
سيادتھ على اسـتغالل كل الفرص من أجل 



)  النصف االول  من شهر حزيران  ۲٠۲۱  العدد( ٤۷





 حـضر السـيد رئيس جامعة ذي قـار 
األسـتاذ الدكتور يحــيى عبــدالرضا 
عبــــــــــاس أعمال المؤتمر الدولي 
الســـادس لجامعة الفرات األوســـط 

التقنية المنعقد في محافظة المثنى،
وكان في إستقبـــالھ الســــيد رئيس 
جامعة الفرات األوســـــط التقـــــنية 
األســــــــــتاذ الدكتور مظفر صادق 
الزهيري وعدداً من عمـداء الكليـات 

والمعاهد .
 وقـد أشـاد الســيد رئيس جامعة ذي 
قار باإلسـتعدادات والتنظيم للمؤتمر 
ونوعية المشـــــاركات العلمية التي 
وردت من سبع دول عربية وعالمية 

ذي قـار السـيد رئيس جامعة الفرات  رئيس جامعة الفرات األوســــــــــط  فضالً عن مشـــــاركات الباحـــــثين 
األوســــــــط ومجلس الجامعة على  التقنية السـيد رئيس جامعة ذي قـار  العراقين.
حــفاوة األستقبـــال وما أبـــدوه من  بـدرع المؤتمر . وفي ختام الجلســة   وعلى هامش المؤتمر كرم الســــيد 
ترحــاب وتقـــدير وتمنى لمؤتمرهم  االفتتاحية شكر السـيد رئيس جامعة 



3 اخبار جامعية

والمحــــــــــافظة على  ثمن عضو مجلس المفوضيـة العليـا 
حقوق الطلبة من خالل  لحقـــوق اإلنســـان أ.م.د. أنس أكرم 
تذليل الصعاب أمامهـم  محـمد مبـادرة رئيس جامعة ذي قـار 
ألداء امتحـــــــــاناتهم  أ.د. يحــــيى عبــــد الرضا عبــــاس 
الفصلية بـــــما يضمن  الخفاجي بــــــــــــــتجهيز اإلعدادية 

نجاحهم وتفوقهم. المركزية في محـــــافظة ذي قــــــار 
وتأتي هذه المبـــــادرة  بمقاعد دراسية.
بـعد متابـعة حـثيثة من  وقـــال الدكتور أنس أكرم مســــؤول 
قبل العاملين على ملف  ملف الحــــــــــــق في التعليم إن هذه 
الحـــــــق بـــــــالتعليم  المبــــادرة هي الخطوة األساســـــية 
بــالمفوضية ومكتبــها  الصحيحة لتفعيل التعشـيق والتعاون 
في محافظة ذي قار مع  بــــين مؤسســـــات الدولة للنهوض 
رئاســة الجامعة وكلية  بالبلد، مشيراً إلى أن العمل المشترك 
التربــــــية البــــــدنية  بين الجامعات والمؤسسات التربوية 

المتحانات نصف السنة للعام الحالي المقــاعد الدراســية لســـد النقـــص  وعميدها ( أ.د. عادل عودة الغـزي )  والتعليمية وحقـوق اإلنســان خطوة 
الحـاصل فيها وتسـهيل أداء الطلبــة  بتجهيز اإلعدادية المركزية بعدد من  اساســــــــية للنهوض بــــــــالتعليم 

والبحــث العلمي في إتقــان  جانبـھ اكد عميد الكلية ، انھ حــرصاً  قــامت كلية الهندســـة  وبإشـــراف 
وانجاح المنصات الرقــمية  منا على اســــــــــــــتمرارية التعليم  مباشـر من قبــل الســيد عميد الكلية 
فـي ايصـال المـادة العلميـة  اإللكترونــي وتعزيــزه فــي كليتنـــا  االســـــــتاذ الدكتور عدنان العمري 
للطلبــة . متمنياً الموفقـــية  بـادرنا بشـراء شاشــات ذكية عالية  بـــــتجهيز عدد من قـــــاعات الكلية 
والنجاح الدائم إلبــــــــنائھ  الجودة تم نصبـــها داخل القــــاعات  بشاشـــــــات ذكية ذات جودة عالية 
الطلبـــــة ، حــــــاثهم على  الدراســـية من اجل ضمان التواصل  تســاهم بشــكل كبــير على التواصل 
مواصلة مشـوارهم العلمي  الجيد بين الكادر التدريسـي وطلبـتنا  ونقـل المحــاضرات بــين االســاتذة 

. االعزاء ، مشيداً بـالجهود المبـذولة  والطلبــة . وذلك تماشـــياً مع توجھ 
من قبل الكادر التدريسي في تطبـيق  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
تعليمـــات وزارة التعليـــم العالــــي  للعمل بـــــــــالتعليم اإللكتروني. من 

اإلداري ودور غرفـــــة عمليــــــات  الخاصة بــــــإجراء األمتحــــــانات  الجامعة األســــتاذ الدكتور يحــــيى  إستقبــلت رئاســـة جامعة ذي قـــار  
الجامعة . وفي ختام الزيارة شــــكر  والتوقــيتات الوزارية.وقـــد أشـــاد  عبـدالرضا عبـاس الفريق الوزاري  الفريق الوزاري الخاص بــــــــنظام 
السـيد رئيس الجامعة اعضاء الوفد  الوفد الوزاري بـالدور الذي تضطلع  على اإلسـتعدادات الخاصة بــإجراء  التعليـم اإللكترونـي  لـإلطالع علــى 
الوزاري لمتابعتهم المستمرة لسـير  بــــھ جامعة ذي قــــار  بــــكوادرها  األمتحـــانات األلكترونية للوقـــوف  ســــــير األمتحــــــانات األلكترونية 

العملية األمتحانية بجامعتنا. التدريســــــــــية والفنية والجهودة  على أهم اإلجراءات المتخذة من قبل  للكورس األول ونصف الســـنة لعام 
الكبـيرة ألعضاء اللجان األمتحـانية  الكليات واللجان األمتحــانية وبـــما  ۲٠۲۱-۲٠۲٠  وعبــر البوابـــات 
في التنظيم والتنســــيق والضبـــــط  يتناســــــــــب والتعليمات الوزارية  االلكترونية.وقـد أطلع السـيد رئيس 

اختتم قسم تنمية االهوار وتطويرها 
في مركز أبحــاث االهوار بـــجامعة 
ذي قـــار ندوتھ العلمية اإللكترونية 
الموســومة (أزمة الموارد المائية, 
أبــرز التحــديات التي تواجھ التنوع 
اإلحــيائي في األهوار العراقــية)  و 
التي تأتي بمناسبـــــة اليوم العالمي 
للمياه الذي يصادف ۲۲ آذار من كل 
المياه في االهوار العراقــية والتي قـــدمها ســنة. فقــد تضمن بـــرنامج الندوة 

السـيد مدير مركز ابحـاث االهوار االسـتاذ العلمية ثالث محـــــاضرات علمية قــــــدم 
المســـاعد الدكتور علي عبدالخبـــير علي المحـــــاضرة االولى الدكتور خيون مطير 
الياســــري . هذا وقـــــد اوصى الســـــادة العكيلي من الواليات المتحـــــدة االمريكية 
المحـــاضرين بــــمجموعة من التوصيات وتناوت محـــاضرتھ اهم االســـتراتيجيات 
التي ستقــدم بتقـــرير مفصل الى رئاســـة المقترحـة للنهوض بواقـع االهوار المائي 
الجامعة لتقــــديمها الى الجهات المختصة والمحــاضرة الثانية القــاها الســيد رئيس 
وقد تجاوز عدد المشتركين في هذه الندوة مهندســين اقــدم غزوان عبــداالمير كاظم 
۲٠٠ مشـــــــــــــــترك تخللتها الكثير من مدير الموارد المائية فرع ذي قار وتناولت 
الحـوارات واالستفسـارات حــول محــاور محــاضرتھ تحســين ادارة الموارد المائية 
الندوة.وتحقيق استدامتها اما المحور االخير فقـد 
كان عن أهم العوامل المؤثرة علـى نوعيـة 









وجمعها وكيفية التعامل الســـــليم واالمن   نظمت كلية التربــــــية للعلوم الصرفة في 
معهـــا، وتخللـــت الـــدورة التخصصيـــة  جامعة ذي قــار دورة تخصصية بـــعنوان 
محـاضرات نظرية هدفت الى تقــديم نبــذة  تقــــانة سحــــب الدم والتعريف بــــأنواع 
عن سحــب عينات الدم ونوعية األنابــيب  األنابــيب وذلك بمشــاركة عدداً من طلبــة 
المسـتخدمة ومكان اجراء السحــب و اهم  الدراســـــــــتين االولية والعليا وعدداً من 
القــواعد لسحــب العينات وطرقـــھ و اهم  الراغبين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال 
.وتضمنت الدورة التدريبـــية التخصصية  المسـتلزمات المطلوبــة لسحــب الدم من 
الوريد حسـب  خطوات التحـضير واماكنھ  التي اشـرف عليها الدكتور عالء ريســان 
و طريقـــة اختيار الوريد المناســــب،  مع  راشـــد والدكتورة نادية احـــمد هادي الى 
بــعض المالحـــظات لتجنب السحـــب من  تدريب المشاركين على الطرق الصحيحـة  
االماكن الخاطئة واهـم  المضاعفـات التـي  لسحب الدم وتحـليالتھ وكسبـهم الخبـرات 

قد تحدث للمريض بسبب سحب الدم  والية اســـــــــــــتخدام المواد  الضرورية 
والصحيحة المتبعة في سحـب عينات الدم 





بــــــتهيئة قــــــاعة تفاعلية مجهزة  جهزت كلية علوم الحاسبــــــــــــات 
بشاشـــات ذكية ذات مواصفات فنية  والرياضيات بــــــجامعة ذي قــــــار 
عاليـــة الجـــودة والتـــي تالمــــس  وبإشــراف مباشــر من قبــل الســيد 
احــــــتياجات أعضاء هيئة التدريس  عميد الكلية االســـــتاذ الدكتور أكرم 

والطالب معاً. برزان عطار قاعات الكلية بشاشـات 
مشـيداً بـالجهود المبــذولة من قبــل  ذكية  تفاعلية   تســــهم في تقــــديم 
الكادر التدريســـــــــــــــي في الكلية  مستوى تعليمي معرفي بشـكل أفضل 
وحـــرصهم الكبــــير  اليصال المادة  وتوفر فيها الخدمات التعليمية .
العلمية لطلبـتنا على اتم وجھ. متمنياً  من جانبـــــــــھ اكد عميد الكلية ، انھ 
الموفقــــية والنجاح الدائم إلبــــنائھ  حـــرصاً منا للتواصل المباشــــر مع 

الطلبة . طلبتنا االعزاء وإلسـتمرارية التعليم 
اإللكتروني وتعزيزه في كليتنا بادرنا 



حـــــصلت جامعة 
ذي قــــــــار على 
المرتبـــــة الثالثة 
عشـــــــــر ضمن 
تصنيـــــــــــــــف 
S c i m a g o  
اإلسبـاني العالمي 
للجامعــــــــــــات  
العراقـية االثنتين 
والعشرين جامعة 
الداخلـة فـي هــذا 
التصنيــف لعـــام 

. ۲٠۲۱
كما وحـــــــصلت 
جامعة ذي قـــــار 
٨۲٤على ترتيب  
على مســـــــتوى 
الجامعــــــــــــات 
العالمية وحســب 
النتائج الرســمية 

وإحـــتالل مراكز متقـــدمة في المزيد من 
المعلنة .

التصنيفات المعتمدة دولياً ،مشيداً بـالدور 
وبــهذه المناسبـــة بـــارك الســـيد رئيس 

المتميز لوحــــــــــدة التصنيفات العالمية 
الجامعة األستاذ الدكتور يحيى عبـدالرضا 

واالقســـام والمراكز الســـاندة لعملها في 
عبــاس للســـادة المســـاعدين وعمادات 

ابراز نتاج الجامعة في جميع المسـتويات 
الكليات وكافة منتسبــــــــــي الجامعة من 

العلمية والبحثية والمجتمعية.
باحــــــثين وتدريســـــــيين وكادر اداري 

 Scimagoجدير بـــالذكر أن تصنيف 
اســـتمرار جامعتنا بــــدخول التصينيفات 

العالمي يعتمد على ثالثة معايير رئيســــة 
العالمية ومن ضمنها تصنيف 

 (% ٥٠هي البحــــــث العلمي بــــــوزن (
 Scimagoالذي يعد مـن التصنيفـات 

%) والتأثير  ٣٠واالبـــتكارات بــــوزن (
العالمية المهمة .

.(% ۲٠المجتمعي بوزن (
مؤكداً على إســـــــــــــتمرار الجامعة في 
سياســـتها وســـعيها الهادفين إلى دخول 

 Scimago 
أعلنت كلية التربـــــية للعلوم اإلنســـــانية عن  وأشار إلى الجهود المتميزة واالستثنائية التي 
يبـــذلونها موظفي شعبـــتي شـــؤون الطلبـــة  1000وثيقــــة تخرج لطلبـــــتها  إنجازها   
للدراســتين الصباحــية والمســائية في الدقــة  وللدراسـتين  الصباحــية والمســائية.وصرح 

وســرعة اإلنجاز رغم الظروف الغير اعتيادية   معاون عميد الكلية األســــــــــتاذ الدكتور رافد 
متبـــعين في الوقـــت نفســــة كافة االجراءات  مطشــر ســعيدان  ان شعبــة شــؤون الطلبــة 

الوقائية . وثيقة تخرج للدراسـة الصباحـية  ۷٥٠أنجزت 
مؤكداً أن  الهدف من هذا اإلنجاز هو تقــــــديم  ۲٥٠و وثيقة تخرج للدراسة المسائية .
ماهو افضل للطلبـــــــــــة الخريجين من كليتنا  مضيفاً شـهد األسبـوع الحـالي  إقبـال ملحــوظ 
ولتذليل كافة المعوقـات امامهم والتي قــد تؤثر  جدا من الخريجين على الوثائق الدراسـية بـعد 

سلباً على إنجاز وثائقهم. صدور القـــــــــرار الوزاري بالتعاقـــــــــد مع 
المحاضرين المجانيين لوزارة التربية.

 

متمنياً لجميع الباحــثين  جامعة ذي قــــار األســــتاذ الدكتور  انطلقــــــت فعاليات المؤتمر العلمي 
مزيـــداً مـــن العــــطاء  يحيى عبد الرضا عبـاس الخفاجي ،  الدولي األول لكلية القانون بـجامعة 
العلمي خدمة للمســيرة  والتي بـدأها بـكلمة ترحيبــة رحــب  ذي قــار تحـــت عنوان"(القـــانون 
التعليميـة فـي جامعتنــا  فيها بالضيوف األكارم وأشـار أثناء  والتنمية االقــــــتصادية في العراق 

وبلدنا العزيز .  كلمتھ الى أهمية مواصلة أقـــــــامة  افاق وتحــديات )  و 
وبــــــعدها جاءت كلمة  المؤتمــرات العلميــة فـــي كليـــات  رئيس جامعة ذي قــــار المحــــترم  
الســــــيد رئيس اللجنة  جامعتنا بالرغم من ظروف الجائحة  األسـتاذ الدكتور يحـيى عبــد الرضا 
العليـا للمؤتمــر عميــد  التي الخفاجي وبإشـــراف عميد الكلية ( 
الكلية األســتاذ الدكتور  عطلت جميع القطاعات في البـلد إال  االســتاذ الدكتور طارق كاظم عجيل 
طارق كــــاظم عجيــــل  ينبـوع العلم الذي البــد أن ال ينضب  ) وعبــــــــــــر المنصة االلكترونية 
المحـــــترم، والذي اكد  وال يمكن أن ينحســـــر او يتراجع ،  وتحقـــــــــيق التنمية في المجتمع،  , ZOOMبمشـــاركة باحـــثين 

على  إن المؤتمر يســــــــــــعى إلى  مؤكداً على اســـــتثمار أســـــتخدام  بــاإلضافة إلى إبــراز دور التحــليل ومختصيــن مـــن داخـــل العـــراق 
مناقشة التحديات المتعلقـة بـتطوير  المنصات األلكترونية في أقـــــــامة  االقــــتصادي للقــــانون في ضمان وخارجھ،
القــــوانين لمواكبــــة التحـــــوالت  المؤتمــرات والنـــدوات العلميـــة ,  مالءمة القــــــــــــــانون للتغييرات حيث أفتتح المؤتمر بتالوة ايات من 
االقـتصادية في البـلد، مع بـيان دور  والتي أسهمت الى تقدم الجامعة في  االقتصادية واالجتماعية.الذكر الحــــكيم ، ثم تالها النشـــــيد 
االتفاقـيات والمعاهدات الدولية، في  التصنيفات العالمية، شـــاكراً جهود  مضيفاً ان البحــــــوث المقبــــــولة الوطني ، وقـراءة ســورة الفاتحــة 
مجالي االســـــــــــــتثمار والتجارة  القــــــــائمين على هذا المؤتمر من  للمشاركة في المؤتمر سوف تنشـر لشــهداء العراق. ثم جاءت بـــعدها 
الخارجية، في دعم اقـــتصاد الدولة  اللجان العلمية واللجان الســــاندة ،  بـعدد خاص في مجلة كلية القــانون كلمة راعي المؤتمر الســــيد رئيس 

بِرعاية الســيد 



)  النصف االول  من شهر حزيران  ۲٠۲۱  العدد( ٤۷



4 تحقيقات

التي ألقـاها الباحـث   أقــام مركز ذي قـــار للدراســـات التاريخية 
األســتاذ المســـاعد  واآلثارية في جامعة ذي قــــــار ندوة علمية 
الدكتور ســــــــامي  ثقافية وبالتعاون مع مركز دراسات البصرة 
جــــودة الزيـــــدي  والخليج العربي بـعنوان ( دراسـة في تاريخ 
وتطرق فيهـا عـن (  المدن العراقية البـصرة والناصرية انموذجاً 
تاريـــــخ مدينــــــة  ) وعلى قاعة كلية التربـية للعلوم االنسـانية 

الناصرية ). جامعة ذي قار،
 وتضمنت الندوة محــــورين حــــيث تطرق  فقـد تناول الباحــث 
فيهـا تاريـخ مدينــة  االستاذ المساعد الدكتور محسن مشـكل فهد 
الناصريـــــــــــــــة  في محـــــــــــورها األول عن ( تاريخ مدينة 
والحـــــــــــــضارة  البـصرة وتأسيســها وطرق التجارة في تلك 
الســـــــــومرية في  المرحــــلة وأثر تلك المدينة على الحــــراك 
مدينة اور قبــــــــل  التجاري، فضال عن الشـــــخصيات الفكرية 
٦٠٠٠ آالف ســنة  واالبـداعية البـصرية التي أثرت في صناعة 
وأثر تلك الحــضارة  واالبـــــــــداعية في هذه المدينة، فضال عن الثقـافة واالبـداع والحــركة الفكرية في هذه 

على هذه المدينة، وما لهذه المدينة مـن أثـر  المشــــتركات ما بـــــين مدينتي البـــــصرة المدينة.
كبـــــير في العراق والشـــــخصيات الفكرية  والناصرية. اما المحـور الثاني فكانت الورقــة البحــثية 



كلية التربــــية للعلوم االنســــانية  وبينت الورشة في محورها الثاني   أقــامت وحــدة التأهيل والتوظيف 
مهارات التفكير وتطرقـت الى عدة  /جامعة كربــالء محــورين حـــيث  والمتابـعة في كلية التربـية للبـنات 
مهــارات منهــا مهــارة االصغــاء  تطرقت الباحثة في محـورها األول  بــجامعة ذي قــار وبـــالتعاون مع 
النشط و مهرة الطالقة واالستنتاج  مفهوم التفكير الذي بينت فيھ بـانھ  العتبة العباسـية المقدسـة  ورشـة 
التنبؤ وتديون المالحظات ومهارة  عمليـة ذهنيـة تجـري فـي الدمــاغ  تدريبية بعنوان مهارات التفكير
طرح االســــــئلة ومهارة الوصف  يقـــوم فيها الفرد تلبـــية رغبـــاتھ    حــــــيث تناولت الورشــــــة التي 

كان هنالك تمرين لكل مهارة. ومعالجة االمور والمواقـــــــــــف  حــاضرت فيها المدرس المســاعد 
وتحقيق طموحات واهداف معينة ظالل فائق الزبيدي التدريسـية في 



المشبــــوهة ببـــــيع المخدرات (الكافيتريا  المتفشــية في المجتمع ، و تســليط الضوء   اختتمت كلية التربية للبنات  وبالتعاون مع 
واالكشاك). من قبـــــل وســــــائل االعالم على التوعية  مركز لندن للبحـــــــوث واإلستشـــــــارات 

وانشــاء مراكز االرشــاد االســري وتفعيل  الصحية ومكافحـة المخدرات وتعزيز االمل  األجتماعية وحقــــوق اإلنســــان مؤتمرها 
دورها في زيارة االسـر ومحـاولة الوقـوف  لدى الشباب وزرع االمل فيهم وعدم دفعهم  العلمي الدولي األول والموســــوم ب "دور 
على مشـــــــــاكلهم وهمومهم. االيعاز الى  للعجز واالحباط الذي يقودهم الى االنتحار. المؤسســـة االكاديمية في معالجة الظواهر 
الجهات المختصة لمنح القــروض إلقـــامة  وااليعاز الى وزارة العمل والشـــــــــــؤون  السلبية ظاهرة االنتحار انموذجا " .
المشاريع. الصغيرة لتوفير العمل وبـالتالي  االجتماعية والمؤسســــات ذات العالقـــــة  هذا وخرج المؤتمر بــــــعدد من التوصيات 

ينعكس ايجابيا على روحهم. بـــضرورة منح رواتب وقــــروض وتوفير  وهي " تضافر جهود مؤسســــات المجتمع 
وتعزيز الوعي الديني لدى الشبــاب وجعلھ  فرص عمل للعوائل المتعففة. واإليعاز الـى  المدني مع مؤسســات الدولة لرفع التوعية 
رادع للشبــــاب المقـــــدم على االنتحـــــار  األجهزة الخاصة بمتابـــــــــــــــعة االماكن  والقـاء الضوء على هذه الظواهر السلبــية 

نظم قســـم اإلعالم والعالقــــات العامة في 
جامعة ذي قـار ندوة توعوية عن لقاحــات 
۱٩كوفيد  وأثرها على الصحـــــــة العامة 

بالتعاون مع دائرة صحة ذي قار 
وتضمنت الندوة التي حـاضر فيها الدكتور 
حــيدر علي حـــنتوش اخصائي وبـــائيات 
تســـــليط الضوء على أنواع اللقاحــــــات 
المســــتخدمة ومدى فاعليتها للحـــــد من 
انتشار وباء كورونا مبيناً ان السبيل لغيره  
لعودة الحــــــياة الى وضعها الطبـــــــيعي 

واالنتهاء من هذا المرض الخطير 

مســتعرضاً االعمار  والفئات المشـــمولة 
بــأخذ جرعة اللقاحــات فضال عن العوامل 

شـــكرهم وتقـــديرهم للقـــائمين على هذه  أو مضاعفات تؤثر على صحة الفرد . التي تجعل اللقاحـات فعالة للســيطرة على 
النـدوة التوعويـة الهادفـة لتعزيـز الوعـي  وفي ختام الندوة ســــــجل الحــــــاضرون  انتشار الوباء 

الصحي لدى أفراد المجتمع. مداخالتهم وأســــــــئلتهم التي اجاب عنها  مؤكداً أن جميع اللقاحــــات التي أقــــرتها 
المحـــاضر بشـــكل مفصل معبــــرين عن  وزارة الصحـة آمنة وال تحــمل أي مخاطر 

 



 إنطلقــت فعاليات المؤتمر العلمي 
الدولــــي األول لكليــــة العلـــــوم 
اإلسـالمية  وبــعنوان " األســئلة 
الكبـــــرى ورهانات الواقــــــع " 
قـراءات في المنظور اإلسـالمي " 
وذلك على قـــــــــاعة المؤتمرات 
برئاســــة الجامعة ، وبحـــــضور 
الســـــيد رئيس جامعة ذي قـــــار 
األستاذ الدكتور يحـيى عبـدالرضا 
عباس الخفاجي ومساعديھ وعدد 
من عمداء الكليات وشـــــخصيات 

علمية وأكاديمية .
ســـــــــــاندة، متمنياً لكلية العلوم حيث أفتتح المؤتمر بـتالوة عطرة  الذي ال بـــد أن ال ينضب وال يمكن 
اإلسـالمية وأســاتذتها وباحــثيها من القــــران الكريم ، ثم قـــــراءة  أن ينحســر او يتراجع ، لذا دأبــت 
الموفقـــــــــية والنجاح الدائم .ثم سورة الفاتحة على أرواح شهداء  جامعة ذي قــــــار وفي أحـــــــلك 
جاءت بـعدها كلمة المشـرف على العراق ، وبـــعدها عُزف النشـــيد  الظروف ان تقـــــــــيم مؤتمراتها 
المؤتمر ورئيس اللجنة العلميـة" الوطنـــي لجمهوريـــة العـــراق .  العلمية الدولية عبــــــر المنصات 
السيد عميد الكلية األستاذ الدكتور وجاءت بــــــــــــعدها كلمة راعي  الرقـمية ، لتثبــت للجميع ان العلم 
حسين خضير عباس ، والتي بـين المؤتمر الســيد رئيس جامعة ذي  لن يتوقف بل هو من يضع الحلول 
فيها أهمية هذا المؤتمر وحــــاجة قـار األسـتاذ الدكتور يحــيى عبــد  والعالجات الناجعة ألعقـــــــــــــد 
المجتمع اإلســـالمي اليھ ، متمنياً الرضا عبـــــــاس الخفاجي والتي  المشــكالت وأصعبــها .وفي ختام 
لجميع الباحـــــثين المشـــــاركين بـدأها بـكلمة ترحيبــة رحــب فيها  كلمتھ قــدم الســيد رئيس الجامعة 
ببحوث علمية الموفقـية والتميز . بــــــــــالضيوف األكارم من داخل  شـــكره وتقـــديره لجميع العلماء 
ثم عرض فيديوي عن جامعـة ذي العراق وخارجھ ، وقــــــــال أثناء  والباحـــــــــثين المشـــــــــاركين 
قار وكلية العلوم اإلسالمية .كلمتھ ان األزمة الحـالية التي يمر  والحــــــاضرين في المؤتمر ،كما 
وبعدها تم ختام الجلسة اإلفتتاحية بـها العالم أجمع اال وهي فايروس  شـكر السـيد رئيس الجامعة جميع 
والبدء بجلسات المؤتمر العلمية كورونا قد عطلت جميع القطاعات  القــــــائمين على هذا المؤتمر من 
لجان علمية وتحــــضيرية ولجان الحـيوية في البـلد إال ينبــوع العلم 



االنشائية لغرض النشـر  حـــصل التدريســــي في 
فــي المجلــة المذكــورة  كلية الهندســة بــجامعة 
واوضـح الدكتـور علــي  ذي قار المدرس الدكتور 
عبـد ســلطان حــيث تعد  علي عبــد ســلطان على 
هذه المجلة من المجالت  شــــهادة تقــــديرية من 
العالميـة الرصينـة التـي   Structuresمجلة 
تقـع ضمن مستوعبــات  وذلك لتقـــييمھ عدداً من 
سكوبـــس وفي الربــــع  البحــــــوث العلمية التي 

وب االول   Q1تناولت مواضيع مختلفة 
في تخصص الهندســــة 



شرعت الجامعات العراقية  بالفصل 
الدراسي الثاني للدراسات العليا على 
وفق توقيتات التقويم الجامعي للعام 

. ۲٠۲۱/۲٠۲٠الدراسي 
وبــــــــهذا الصدد توجھ وزارة التعليم 
العالي والبحـــــــــــث العلمي مجالس 
الجامعات وكلياتها بــاتخاذ اإلجراءات 
المناسبـــــة التي تقــــــتضيها رصانة 
الدراســـــــــات العليا في التخصصات 
المختلفة واألداء الحـــضوري للفصل 
الدراســـــي الثاني حســـــب توصيات 
وتوجيهات اللجنة العليا للصحـــــــــة 
والســالمة الوطنية بقــرارها الرابـــع 

 . ۲٠۲۱عشر لعام 



يأتي دور األســتاذ الجامعي بــالتعاطي  كرم الســـــيد رئيس جامعة ذي قـــــار 
مع هذه التحـــــــــديات بالحـــــــــكمة  األســتاذ الدكتور يحـــيى عبـــد الرضا 
والموضوعية واالهتمام بــــــالتوعية  عبــاس الخفاجي  نخبــة من أســـاتذة 
حيث انطلقتم بـعلمكم وعملكم في نشـر  ومنتسبــــــي الجامعة المتميزين على 
العلم والمعرفة غير مبالين بالتحـديات  كلياتهم والحــــــاصلين على لقـــــــب 
وبمخاطر الوبـاء متحـملين مسـؤولية   - ۲٠۲۱األســــتاذية لســـــنة  ۲٠۲٠
توفير البـــــيئة التعليمية المناسبــــــة  والموظفين المتميزين بشـــــــــهادات 
ألبــنائكم الطلبــة .من جانبـــهم أعرب  تقــــــــــــديرية وذلك تثميناً لجهودهم 
األســـــاتذة المكرمون عن شـــــكرهم  .واقســامهم وذلك على هامش الحــفل 
وتقـديرهم للسـيد رئيس الجامعة على  المركزي للذكرى التاســـــعة عشـــــر 
تكريمھ اياهـم ودعمـھ المتواصـل لهـم  لتاسيس جامعة ذي قار مشيدا بـالدور 
في مســــــــــــيرتهم العلمية ، متمنين  المهم الذي يقوم بھ اسـاتذة ومنتسبـي 
للجامعة وأســـــاتذتها النجاح والتميز  الجامعة والجهود الكبــــــــــــيرة التي 

الدائم  يبـــذلونها إلســـتيعاب هذه المرحـــلة 
الحرجة وتحديات جائحـة كورونا التي 
عطلت جميع مفاصل الحــــــياة ، وهنا 



المصطفــى للـــطالب فـــي المدينـــة  تنفيـــذاً لتوجيهـــات وزارة التعليـــم 
الجامعية، واستمع إلى شـرح مفصل  العالي و البحــــــث العلمي في تهيئة 
قـدمھ السـيد مدير  االقسـام الداخلية  األقســام الداخلية لطلبــة الدراســات 
عن طبــيعة أعمال الترميم والصيانة  العليا ، تفقـد مسـاعد رئيس الجامعة 
التي جرت فيهما والحــــــــــــــمالت  للشــؤون األدارية والمالية األســتاذ 
التطوعية فضالً عن حــمالت التعفير  الدكتور علي الزيدي األقســــــــــــام 
والتعقـــــيم التي جرت في بـــــنايات  الداخلية بالجامعة ورافقـھ في جولتھ 
األقسام الداخلية . كما والتقـى السـيد  التفقدية مدير قسم اإلعالم والعالقات 
المسـاعد عددًا من طلبـة الدراســات  العامة األســـتاذ المســــاعد الدكتور 
العليا و أوعز بتذليل كافة الصعوبات  أحــمد عطشــان وكان في إستقبــالھ 
التي تواجههم و توفير المسـتلزمات  مدير قسـم شـؤون األقســام الداخلية 
المطلوبـــــــــــة مع ضرورة مراعاة  أ.م . ساهر عبدالعباس كريم وشملت 
توصيــات خليــة االزمــة مــن أجــل  الزيــارة كــال� مــن مجمــع الزهــراء 

سالمتهم . لألقســام الداخلية للطالبــات ومجمع 

 

)  النصف االول  من شهر حزيران  ۲٠۲۱  العدد( ٤۷
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مـن النـص المكتـوب علــى الــورق او  فضائھ الكتابـي الجديد ، مســتغال كل ما  المحمولة او وحدات التحكم في االلعاب  تعريف مساحة الكتابة ووقـت القـراءة ، 
المنشــــور االلكتروني ذي الطبـــــيعة  يتاح اليھ من امكانيات رقــمية مهيمنة ،  او وحـدات التحــكم في البــيئة التفاعلية  ويســمح بــتضمين الصور واالصوات 

الخطية . والقـصيدة التفاعلية الرقـمية ال يشـترط  الذي يتضمن المصنفات ذات الجوانـب  فضال عن الحركة وانشـاء انواع جديدة 
ارتباطها بشبكة االنترنت بل يكفي فقـط    والشــرط االساســـي لتأســـيس نوع  الشــــــعرية المهمة التي تســــــتفيد من  من الوقــــت ، إذ ان ظهور الوســـــائط 
الشــعر الرقــمي هو الكلمة المرتبـــطة  الحــصول على القــرص والتعامل معھ  القـــــدرات والسياقـــــات التي يوفرها  التكنولوجية المتطورة قد مهدت السبـيل 
بـالصورة الرقـمية و بطريقــة تمثيلية ،  من خالل الحاسوب ، وهو نص يُعرض  الكومبــــيوتر وهو الحـــــاضن المادي  الحــــداث تغييرات اساســــية في عالم 
فهو ليس شــــــــــعرا نصيا يتم توزيعھ  ويُقـرأ ويُســمع اي يُستقبــل بــالجوانب  للثقـــــــافة الجديدة ، فهو يعطي امكانية  الطبـاعة والمطبـوعات فشــرع الكتاب 
ببســاطة على الويب او وضعھ بشـــكل  االدراكية المهمـة فـي عمليـة التواصـل  التفاعل والتشـــارك بـــين عدة اطراف  للجوء الى هذه الوســــــــائل التي غدت 
الكتروني ،بــل انھ يســـتخدم خصائص  االنساني . كمطلب مهم من مطالب الحــياة الجديدة  متاحــة لتوزيع نتاجاتها الرقــمية ، وان 
الوسـيط الرقــمي بطريقــة متميزة ذات  السيما االدبية منها ، وفي عالقة الشـعر  وتعود بداية ممارسة القـصيدة التفاعلية  كان متلقيها قد تبـاطئ في تلقـفها اال انها 
الصفات المحددة التي ال يمكن عرضها  الرقمية الى مطلع التسعينات من القـرن  بـالتكنلوجيا بــصورة عامة تتردد ثالث  ماضية في مسارها الصحـيح ، فانتقـلت 
على الورق ، لينطلق الشـعر الى فضاء  الماضي على يد الشــــاعر االمريكي (  مصطلحــات توحــي في الظاهر بــأنها  الكتابــة االدبــية االبـــداعية من مجالها 
الالخطية متحـــوال من الشــــفاهية الى  روبــــــــرت كاندل ) لإلفادة مما توفره  تحـمل المعنى نفســھ اال انها من ناحــية  الورقــي الى عالم الحاســوب والنقــاط 
الكتابية ثم الرقمية ، فمع الشعر الرقـمي  التكنالوجيا الحــديثة من وســـائط تعزز  الجوهر تختلف اختالفا دالليا من خـالل  الضوئية ، ولم تعد الكلمة هي الوســـيلة 
التفاعلي تنتفي الطبـيعة الخطية للشــعر  من بـنية النص وتكون اكثر فاعلية بـين  ان : الوحـيدة المتاحـة بـل قـدمت التكنالوجيا 
ولم يعد فنا قــوليا فحســب بــل اصبـــح  المتلقــين، لتأتي بـــعد ذلك مشـــاركات  وســائطها المتعددة في عملية الكتابــة ،  القـــــصيدة االلكترونية : تتســـــم فيها 
مقترنا بفنون بـصرية وسـمعية تتضافر  عربية تقدمتها العراق على يد الشاعر (  القـصيدة بــالخطية فهي ال تســتثمر من  فأضافت الصوت والموسيقـى والصور 
مشـكّلة المشـهد الشـعري الجديد ، ثم ان  مشــــتاق عبــــاس معن ) في مجموعة  تقـنيات الحاسـب اآللي سـوى احـتضان  والرسومات ولقـطات الفيديو وتحـريك 
المتلقي لم يعد يقرأ متنا لسانيا فقـط ، بـل  شعرية بفاعلية رقمية عربية تحت اسم النص ، وتنقـل من عالم النشـر الورقـي  كلمات النص في فضاء الشاشــــــــــــة 
اصبح امامھ متن صوري وآخر صوتي  الى عالم النشــر االلكتروني بــال تعديل  ( تباريح رقمية لسيرة بـعضها ازرق )  والتالعب بــااللوان واالضاءة ، ليظهر 

بـــعضهما البــــعض بطريقــــة يتم من  الى جانب المتن اللســاني، فهو يســـمع  خضع الشعر باسـتمرار الى تطور نتج  وهي مجموعة شعرية ال يمكن تلقيها اال  واضافة ، فال يطرأ عليها اي تغيير بــل  الى الوجود شــكل ادبـــي جديد يحـــمل 
خاللهما تشــــــــفير المعلومات اللغوية  موسيقـى ويشـاهد لوحـات ومنحــوتات عنھ أشـكال تعبـيرية جديدة تتناقـض مع  عبر الوسـيط االلكتروني ( الحاسـوب )  تقرأ قراءة خطية كما الورقة. صفات الوسـيط االلكتروني الذي انتجھ 
لتضحي اشكال الشعر وبحوره هامشية  فضال عن قراءتھ نصا لسـانيا ، إذ تتسـم المنتجة قبل عقود بالتركيز على معايير  سـواء ارتبــطت بشبــكة االنترنت ام لم  القـصيدة الرقــمية : تعتمد على التقــنية  ، وعليھ فقد استخدمت اليھ مصطلحـات 
االهمية ، ما يســــــــتدعي تطورها الى  القــصيدة الرقــمية التفاعلية بطبـــيعتها الماضي، فقد بـدأت الحـركات الطليعية  ترتبـط بــها ، فهي تعتمد على التقــنيات  المعتمدة في التعامل مع المعلومـات ايـا  متعددة انبثقـت من امكانيات التكنالوجيا 

اقــــــصى مدى ليطغى على نصوصها   الشبـــكية المتفرعة ، ثم ان متلقـــي هذا في القــرن العشـــرين تركز في شـــكل  التي تتيحها التكنالوجيا حيث تتفرع الى  كانت طبـــــــــيعتها ( كلمات ، صور ،  وتحــت مظلة االدب الكبـــرى ما بـــين 
الجانب البــصري ، حــيث تهتم بـــأدق  النص يشـــترط فيھ ان يكون صاحـــب ومادة الشـعر مع األخذ بـنظر االعتبـار  عدة نوافذ كل نافذة لها خاصية صوريـة   ( اصوات ) عبـر نظام العد الثنائي ( ٠۱االدب االفتراضي و االدب المعلوماتـي 
التفاصيل في المشهد وتعبر عن الحركة  دراية ومعرفة بابــــجديات التكنولوجيا الرسـم والظهور الرنان للكلمات، واخذ  وصوتية وكتابــــية تختلف عن خاصية  اي تســـتثمر التقـــنيات البســـيطة التي  و االدب الرقـمي واالدب االلكتروني و 
بـتكرارات تتشابــھ مع تقــنيات الســرد  الرقمية ليتمكن من فك شفرات روابـطھ النص يعتمد على القــــارئ والمســــار  النافذة التي تفرعت منها ، ما يحقــق لها  يتيحـــها الحاســـوب عبـــر حــــركات  االدب التفاعلـــــــــــــــي ....، واالدب 
العربـية االصيلة فتكون على شـكل فيلم  ، وان يكون ذا حــس جمالي منفتح على النصي الذي يقـوم بـھ،  فهذه النصوص  امكانية التعدد في القراءة والتأويل ، كما  ومؤثرات صوتية وصورية . االلكتروني بـــصورة عامة هو المولود 
مثال او بـــــصريا على شـــــكل اوراق  الفنون المختلفة من رســـــم ونحــــــت لم تعد نصوصا تقــــرأ ببســــاطة وانما  يعتمد على تقـنية النص المترابـط القـائم  القـــــصيدة التفاعلية: تعتمد على تفاعل  رقميا ، ويقـصد بـھ قـراءتھ على اجهزة 
شعرية ممزقة يناسـب شـكلها وتوزيعها  وموسيقــى وان يجمع في ذائقــتھ بـــين تُنظر، واخذت بـــــنية الكتابـــــة تتميز  على العقد التي تتصل ببـعضها البـعض  متلقـيها بشـكل اساســي متجاوزا بــذلك  الكومبيوتر ، واالدب الرقمي يتكون من 
البـــــصري عاطفة الجملة الشـــــعرية  الداللة اللسـانية والبــصرية والســمعية باســتخدام نظامين في وقـــت واحـــد :  عبـر روابـط مرئية ما يسـمح باالنتقـال  الخطية والتقــــليدية في تقـــــديم النص  مصنوعات رقــمية مكتوبــة للوســائط 
مدعومة برســومات خطية في شــرائح  لتعاملھ مع طرق متعددة الداللةالنظام اللغوي والنظام البـــــياني اللذان  من معلومة الى اخرى وهذا يجعل بـناء  الشعري معتمده على ما يمكن ان يقـدمھ  الرقـــمية يتم اجراؤه بواســــطة اجهزة 
عرض وبوسيط رقمي يسـمح في اعادة  المجموعة متفرعا خالفا لما هو شـــائع يعمالن بشــــــــــــكل غير متجانس مع  المبـدع لمتلقـيھ من امكانية التحـرك في  الكومبــــيوتر المحـــــمولة او الهواتف 
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يزيد المـرأة جمـاال ودالال فـي نظرهـم ،  فكان بـخلها محـمودا في هذا الموضع  .  الغزل الحســـــــــــي : وهو الغزل الذي  وتجلت سلطة المحبوبة في مدى اشتياقھ          تركت هلا ذكرى بكل مكان  تُعدّ السلطة في الحقـل اإلبـداعي بـاعثا 
"إذ أن كل حـركة تثير اعجاب المشـتهي  كذلك يمتدح جميل صدود بــثينة الذي لم  ورغبـتھ بلقـاءها التي اليضاهيها سـوى  ينصرف فيھ الشــاعر إلى وصف المرأة     وتـرك ذلــك الهجــر والصــدود مــن رئيســا يُحـــرّك الدفق الشـــعري إنتاجا 
فإن الســكون يبـــطل هذه اإلثارة ،وعن  يزده اال تعلقا بها ، يقول :  اشـــتياق النبــــي إدريس  للقــــاء الجنة  وصفا حســـيا ، ويعبّر فيھ عن رغبـــات  الحبيبة سـلطتھ  في قـلب الشـاعر ، الذي وتوجيهـا ، وهــي الركيــزة األهــم فــي 
الحركة يصدر أقسى مايحققـھ وأسـرعھ  ،وبلغت سلطة محبوبـة عروة بـن حـزام  مادّية ، فهو حــــــــبّ تمتزج فيھ الميول  وإين ألرضى من بثينة بالذي اإلجابــة عن الســـؤال النقـــدي في جهة  بات حزينا دائم الخفقان كالغراب األسود 

." أن أنســتھ أداء الصالة وهو يبــكي حبــا  الشـــــــــــهوانية والعواطف الخالية من  واشتياقــا لها وهو يشــعر بـــالخجل من  ثم اخذ يصف ثيابها الحريرية الموشاة ،      لو ابصره الواشي  لقرت بالبله. وتصـدّ عـزة عـن كثيـر  فيتــرك ذلــك النص ومحـيطھ ، فسـلطة الشـعر ليسـت  التحرّج  . وقـد ظهر في الحـجاز  ومكة   الهجر في في نفســــھ األلم والشـــــكوى سلطة مادية ، أو سلطة سياسية ، بـل هي 
فتركت تلك المـرأة المرفهـة الغـرام فـي  الملكين ؛ ماذا عساهما سيكتبان ؟! يقول                                                   والمدينة.وكانت دوافعھ ماديـة ، وتتعـدد  بال وباال استطيع وباملىنسلطة تسيطر على العقـول والعواطف ،  والتضرع ، يقول :
قلب الشاعر الذي نجحت في اصطياده ،  فيھ أسـماء النسـاء التي يذكرها الشــاعر  وفي البـــــيت مفارقـــــة لطيفة صورها أيا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابين   وبالوعد حىت يسأم الوعد آملهأصلي فأبكي يف الصالة لذكرهالتدفع بــاألديب  نحــو اإلبـــداع  ،  تثير  في قصائده وليس وقفا على امرأة واحدة  العاطفة وتطلق عنان الخيال ، لتتشـــكل 

الشــاعر  بـــنجاح الظبـــية في اصطياد وبالنظرة العجلى وباحلول تنقضي            يل الويل مما يكتب امللكان . ومن شعراء الغزل الحسـي في العصر          إىل ميـــت يف قربه لبكى لــيا في قـوالب أدبـية ، ذات مالمح معيّنة ، و 
الصياد  ، الذي عرف عنھ بكونھ شاعرا سلطة األنثى المتمردة :  األموي : عمر بــــن أبـــــي ربـــــيعة ،  ويا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابين              أواخره النلتقي واوائلهسلطة األنثى ؛ تحـرك مشـاعر الشـعراء 

معشوقا العاشقا يأسر قلوب النساء.    الحب كما هو معروف شـعور متبـادل  واألحـــوص ، والعرج ويمكننا تقســــيم  فكان لذلك الحـــياء والصدو د ســـلطانھ وتوجهها ناحية قـصدها .وسـلطة األنثى 
في الغزل األموي لها تأثير كبــــير على  كما أســــرت المغنية ســــالمة القــــس 

االحوص بداللها ، يقول :  الشــعراء  ،و كانت دافعا إلبـــداعهم في 
أســـالم هـــل ملتيم تنــــويل إطالق خطاباتهم العشقية وصياغتها في 

قوالب غزلية  في غاية الروعة .           
       قـد يبــدو األمر غريب بــأن تكون    أم هل صرمتٍ وغال ودك غولُ

ال تصرفـــي عنـــي داللك إنهلألنثى في العصر األموي ســــلطة على 
  حســـن لديّ وان خبلتِ مجيلُالرجل في مجتمع عربــــــــــي ذكوري 
يخضع لعادات وقـيم خاصة ؛ فســلطتها 

أزعمتِ أن صبابيت اكذوبة متأتية من جمالها  الذي يعدّ سالحـا فتاكا 
  يومـــــا وأن زياريت تــــعليلُيُخضع الرجل ويُذهب عقـــــــــلھ ويثير 
ويقـول عروة بـن اذينة واصفا محبوبـتھ عاطفتھ وخيالھ ؛ ليصوغها الشـعراء في 
المترفة المدللة : لوحـات شــعرية رائعة في الغزل تزينها 
تلك المالمح األنثوية . فاســــتطاعت أن 

مُقنِــعةً يف اعــتدال اخللق خرعبة تفرض حـــــــضورها من خالل صوت 
الرجل الذي اعتنى بــإيرادها في أبـــياتھ       تكسو الترائب ياقوتا ومرجانا

على الشـاعر الذي جعلھ يرضى ويقــنع الشـــعرية، فالشــــاعر يتودد إلى المرأة  يصفو لنا العيش والدنيا اذا رضيتبـــين طرفين ، ويعد الرجل هو العنصر ســلطة األنثى  في النص بحســـب األثر         إىل راهــب يف ديـــره لرثى ليــا
بالقليل من محبوبتھ .بكالم عذب يصف مافيها من جمال شكل  ويا عزُّ لو أشكو الذي قد أصابين  وقـــد تُكدّرُ مــامل تــرض دنيانااألسـاس فيها إذ تقــع عليھ مهمة التفاعل الــذي تركتــھ فــي مخيلتـــھ وعاطفتـــھ  سلطة األنثى  المدللة : -، وعذوبـة صوت ، وصفات شـخصية ،  والمبـادرة وقــد تقابــلها المرأة بــالتمرد وبــالتالي              وبـــالتالي انعكس 

لــوال احليــاء طلبنــا يــوم ذي بقر واإلعراض ، ولذلك التمرّد ســلطة على على طبيعة إيراده لصورتها في شـعره .  كان لألنثى تأثيرا وفاعلية على الشعراء إىل جبــل صعب الذرى النــحىن ليايتضح للمتلقـي عبــر ذلك الوصف مدى 
بــكل مايتعلق بـــها من شـــكل وطبـــاع تأثيرها على الشاعر،فالغزل " شـكل من       فتجســدت ســلطتها بـــاالمتناع عن  مــمن تــغوّر قصد البيت أظعاناالمحبــــوب  فيزداد تعلقــــا ، ويكثر من ومن تلك الصور:                                
ووضع اجتماعي ، فلم يغفل الشــــــاعر أشـــــكال التعبـــــير عن خلجات النفس  تأثير األنثى المدللة عليھ وأســــرها لھ ، اإلنسـانية ، وعن المشـاعر التي تنبــعث    فكـان لذلـك الجمـال ومظاهـر التـرف الوصال في ألمھ وشـــكواه وتضرعھ  ؛ التوســـل والتودد لمحبوبــــتھ لعلّھ يفوز ســــلطة األنثى المقدســــة :  وتمثل هذه  ســلطانھ على الشـــاعر الذي جعل هناء لعلّھ يفوز بــــذاك الوصال الذي يرجوه. بودّها ، يقول عمر بن أبي ربيعة :                     السلطة الخضوع التام للمحبـوب ، تصل  فكان للمرأة المدللة سلطانا على الشـاعر منها ، حـــين يمتلكها ســـلطان المحبـــة  العيش وصفو الحـياة مرتبـط بـرضاها . على الرغم مما تركھ صدود المحبوبـات الى حد العبـادة ، " فال فائدة من أن يقـول  التقتليين يا عُثيمُ فإنين  فأخذ يصفها بــكل خشــوع ، وانبــهار ، وتتأجـج فيهـا العـواطف ، فهـو يصــور  نالحظ بـكل وضوح سـلطان المرأة على من الم في نفس الشـــــاعر اال أنها كانت القـائل في شـعره أحببــت ولكن لم أجعل  وكان يصفها وصفا دقيقا لثيابـها وحـليّها أحوال النفوس بـما اليصورها غيره من      أخشى عليك عقاب ربك يف دمي الشــــــــــعراء ، الذين أمعنوا في التذلل صفة محببــة لديهم ، فهي تدلّ على ترفع محبوبــي ربـــا أعبـــده " يقـــول كثير :          ،التـي لـم تزدهـا اال جمـاال ولـم تـزده إال الموضوعات ، فهو يكشــف عن دواخل  أن مل يكن لك رمحةٌ وتعطفٌ ووصف معاناتهم  في الهوى ، بأسـلوب أخالقهن  . يقول كثير في ذلك : ومسا ترابا كان قد مس جلدها جرئ قائم على التهذيب لم يتجاوز تقاليد عشفا ، يقول عمر بن أبي ربيعة : المحبــوب وســرائره وينبــع من عاطفة  وأعجبين ياعزّ منــك خالئق         وبيتا وظال حيث باتت وظلت          فتحرّجي من قتلنا أن تأمثي صادقـــة " .  انقســـم شــــعر الغزل في 

المجتمـع ، لكـي اليخرجـوا المـرأة مــن صاد قليب اليوم ظيب والتيأسا  ان ميحو اهللاعنكما   يطلب الشــــاعر من محبوبــــتھ ان             كــرام إذا عّدّ اخلالئق أربــعالعصر األموي كمـا هـو معـروف علـى 
اإلطار االجتماعي  الذي وضعـت فيـھ ،  ترحـمھ وتتعطف عليھ بــالوصال ، وإال قسمين ولكل قسم شعراؤه  :                                                                                                               مقبل من عرفات بـــــــل على العكس جعلوا من صدودها دنوك حىت يذكر اجلاهل الصبا      ذنوبا إذا صليتما حيث صلت فــي  ظبــاء تــتهادى فإعراضها عنھ سيقتلھ وقـد دفعتھ سـلطة الغزل العذري : وهو غزل يبــــــتعد فيھ  وداللها وقدسيتها، وعفّتها  أطرا جمالية   يبكي الشاعر شوقا على فراق محبوبتھ  تزدان بـــــــــها ؛ فتزيدها جماال وهيمنة عزة، ويدعو رفيقــــــيھ إلى مس التراب                      عــامدا للجمراتالتمرّد التي أبـدتها الى تهديده لها بعقـاب الشـــــــــــاعر عن وصف جمال المرأة   ودفعك أسباب املىن حني يطمع خبلتِ فكان البخل منك سجية الجسـدي ، فهو يعبّر فيھ عن حــب نقــي  من الخالق وهي تتحمل ذنب موتھ بسبب  وتزيدهم خضوعا انقيادا لها .الذي مســتھ بجســدها ، والصالة حــيث  وعــليه اخلــز والقــز الشـواهد السابقــة  التخلو من الســيطرة الشــاعر إذ  أضفى صفة القدســية عليها                     زُ ووشــي احلرباتذ  ويشـكو عروة بـن حـزام هجر عفراء وغالبـــا ماتكون المرأة المقـــصودة من  فســـــلطة األنثى بحســــــب مارأينا في صلت ، وهنا تتجلى ســــــــــلطتها على       فليتك ذو لونني يعطي ومينعُذلك العشق . يصف فيھ جمال اللقــــــاء وألم الفراق ،  وإنك إن واصلت أعلمتِ بالذي  إننــي لســتُ بــناسٍ التي تركـت لهـا ذكـرى فـي كـل مكـان ، الغزل إمرأة واحـدة يذكرها الشــاعر في  واالستبـداد لمقـاومة من قبـل المحبــوب   وكأنها  فريضة مقدســـة تمحـــى بــــها  يقول : لديك فلم يوجد لك الدهر مطمعُجميع قصائده . وقـد نُسـب هذا النوع من  وتقابــلها الطاعة والتذلل والخضوع من الذنوب  ومن الصفات القدســـــــية التي  الغزل لبـني عذرة ألن شـعراءها أكثروا                ذلك الظــيب حيايت

فيا قلب كن عنها صبورا فإا وقد تركت عفراء قليب كأنه جانب العاشـــق التي ترجمها الشــــاعر أضفاها جميل على محبوبـــــتھ بـــــثينة  للمتلقــي  بــوصف مشـــاعره إزاء تلك إسباغھ عليها رائحة الجنة ، يقول :    يصف الشـاعر محبوبـتھ وهي تســير من النظم فيھ . ومن شـــــــــعراء الغزل  السلطة .  بين نسوة كما تسير الظباء بهدوء ، وهي العذري في العصر األموي جميل بثينة ،            جناح غراب دائم اخلفقان  يشيّعها بالصرب قلبٌ مشيّعُ  وإين ملشتاق إىل ريح جيبها من األوصاف التي شـاعت عند القــدماء   فللتمنع والصدود ســــــلطة أيضا على وكثير عزة ، وقـيس بـن الملوح ، وقـيس  أناسية عفراء ذكري بعدما
،فوصفوا سير النساء الهادئ الثقيل الذي الشـاعر إذ تزيد من تعلقـھ وعشقــھ لها ، لبنى .              كما اشتاق إدريس اىل جنة اخللد
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)  النصف االول  من شهر حزيران  ۲٠۲۱  العدد( ٤۷



6 مؤلفات واطاريح ونشاطات

المرتبـــطة مع المعالج الرقــــمي  الى الدافع األقــــتصادي  والناتج  حصل فريق بحثي مشـترك مكون 
لدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق  ا من استرشاد الطاقة الكهربائية و  من األســـــتاذ الدكتور حســــــين 

) تقــليل كلفة ســعر شـــراء اجهزة  Microprocessorطوكان التدريســـــــــــي في كلية  )  
بواســـطة اتصال الحاســـوب مع  التكييف عندما تكون ســـــعتها أو  الهندســــة بـــــجامعة ذي قـــــار 
الجهاز عن طريق الترابـــــط فيما  قدرتها اعلى من المطلوب والدكتور رعد زعالن من جامعـة 

بــــينهم ( وتتضمن بـــراءة األختراع توأمة  Cالبـــــصرة للنفط والغاز والدكتور  o m p u t e r  
باســتخدام الـ   القوانين الفيزيائية مع التجريبـية   (Interfacesحيدر جبـار من جامعة بابـل  على 
كذلك اســـتخدمت  ) MATLABبـــــــــــراءة اختراع لتمكنهم من  Empirical Equation) 
خوارزميات االسـتمثال الرياضية  المعقـــدة التركيب لكونها ضمنية  (تصنيع جهاز يحدد سعة او قـدرة 

) وغيـــر خطيـــة ( Oأجهزة التدفئة والتكييف بــــــــعد  p t i m i z a t i o n  I m p l i c i t  
والتـي مـن  وأرتبـــاطها   (Algorithms) Nonlinearاعطاء مواصفات المبـــنى المراد 
خاللها تتم عميلة تحسـين النتائج  بجداول زمنية ومكانية لها عالقة  تكييفھ)
للحصول على افضل قيمة لمعرفة  بـخطوط العرض والطول لتحــديد  وتهدف البـــــــراءة الصادرة من 
قــــدرة او ســـــعة جهاز التكييف  المكـان والتــي مــن خاللهــا يتــم  الجهاز المركزي للتقــــــــــــييس 
المناسـب ألي مبــنى في أي مكان  حساب األحـمال الحـراية للمبـاني  والســــــيطرة النوعية في وزارة 

بالعالم وبدقة عالية جدا والتي تم تمثيلها في وحـدة الخزن  التخطيط 

المؤتمر عدة محـــــاور منها  الدكتور عبدالبـــــــــــاري مايح  شـــــارك عميد كلية التربــــــية 
محـور الدراســات القــرآنية  الحـمداني شـهد مرقـد االمامين  األساســية األســـتاذ المســـاعد 
والحديثية، محور الدراسـات  العســكريين (عليهما الســـالم)  الدكتور عبدالبـــــــــــاري مايح 
العقــدية والفقــهية، محــور  صبــــــــــاح هذا اليوم الخميس  الحــمداني ممثالً عن جامعة ذي 
الدراسات األثرية والسياحـة  المصادف  انطالق  ۲٠۲۱/٤/۱قــار في المؤتمر العلمي الدولي 
الدينية المتعلقــــة بالعتبــــة  فعاليات المؤتمر العلمي الدولـي  الثاني الذي نظمـھ مركـز تـراث 
العســكرية المقدســـة وعدة  الثاني وبأشراف مباشر من قبل  سـامراء التابــع لألمانة العتبــة 
محـاور اخرى ،وختم حـديثھ  الســـــيد األمين العام للعتبــــــة  العســكرية المقدســة، وتحـــت 
مثمنا جميع الجهود المبذولة  العسكرية المقدسة وأضاف كان  شعار (اإلمام الحسن العسـكري 
في إنجاح هذا المؤتمر بــــدأً  لجامعة ذي قـار حــضوراً فاعالً  "عليھ الســـالم" إرث النبــــوة 
من امانة العتبــة العســكرية  في المؤتمر من خالل اشـــتراك  واإلمامة) بـــالتعاون مع جامعة 
المقدسـة وادارتها الموقــرة  اســاتذة وباحـــثين من الجامعة  بــغداد /كلية العلوم االســـالمية 

وجميع األقسام المعنية ببحـــــــــوثهم العلمية المتميزة  ۲٤و جامعة عراقـــــــية أخرى 
،وأوضح الحــــــــمداني تضمن  .وصرح األســــتاذ المســـــاعد 

وغرســـها ليتغير واقـــع حديقــــة   مع حــلول فصل الربــيع وإلضفاء 
المركز جذريا من حـــــيث جماليتھ  الجمالية ، أقــــــــام مركز التطوير 
وخضرتھ. حــــيث ستشــــجع هذه  والتعليم المســــتمر في جامعة ذي 
الخطوة بقـــية تشـــكيالت الجامعة  قار بحملة لتشـجير حديقـة المركز 
بالقــيام بــخطوة مماثلة لتشـــجير  وغرســــــها بالنبــــــاتات الدائمة 
وزرع النبــــــــــــاتات الجميلة في  الخضرة وقـــــلع جميع اشــــــجار 
ساحـاتها واروقــتها لتعطي منظرا  الكاربـــس التي اثرت سلبـــيا على 
جميالً يســر الناظرين .وفي الختام  جمالية الحديقـــــــة ، وجعلت منها 
بـــارك الســـيد مدير المركز  ا.م.د  بـؤراً غير صالحـة للزراعة. حـيث 
محمد مهدي الخفاجي جهود كادره  قـــام افراد المركز وبـــجهود ذاتية 
وتفانيهم بـــعملهم من اجل الصالح  طوعية باحضار عدد من الشـتالت 



وذلك من اجل تحــــقّيق فائدةٍ  أصدرت كلية العلوم وبإشــــــرافِ 
علمـــيّة جـــمّة وخصوصـــاً  مباشرِ من قبل عميد الكلية االستاذ 
لطالّب وأســـــاتذة الجامعات  المسـاعد الدكتور هيثم عبـد االمير 
العراقـــــــــيّة بـــــــــمختلف  ميناس دليالً خاصاً بــــــــــأطاريح 
االختصاصات والمســـتويات  الدكتوراه ورســـائل الماجســــتير 
ممّا تجدر اإلشــــــارة إليھ أنّ  الخاصة بالطلبــــة المتخرجين من 
الكلية ، مستمرّة بـالعمل على  أقسام الكلية لألعوام  من ۲٠٠٨- 
هكذا نشــــــاطات ، وذلك من  ۲٠۲٠ ( قســــــــم الكيمياء ۱٥٨ 
أجل توثيق هذا النتاج العلميّ  ۱٩رسـالة ماجسـتير و  أطروحــة 
المهمّ، وكذلك من أجل تعميـم  ۱٣٨دكتوراه  ،قسم علوم الحـياة  
الفائـدة إلـى كـل طالــب علــمٍ  ۱۱رسـالة ماجسـتير و  أطروحــة 

ومعرفة. دكتوراه و قســـــــم التحـــــــليالت 
۱٥المرضية  رسـالة ماجســتير). 

الزراعي.وبـينت الدراســة  اوصت اطروحة دكتوراه 
ان اسـتخدام المبـيد حسـب  تمت مناقشتها على قاعة 
الجرعة الموصى بها وهي  الشـهيد زكي الديوان في 
۲٠غم/دونم/ لتـــر  ٠٠ـــ۲كلية التربـــــــــية للعلوم 
ماء، لھ تاثيرات قــليلھ جدا  الصرفـة ، عـن ضـرورة 
حــيث لم يؤثر هذا المبـــيد  اجراء دراســـــة لمعرفة 
علــــى نمــــو الفطريــــات  الضرر الذي يسببھ مبـيد 
والبــكتريا، كما أن المبـــيد  ترايبنيرون ألهداف غير 
يتطاير بنسبــھ كبـــيرة الى  المقـــصودة في البــــيئة 
الجــو والــذي يعــود الـــى  والتي هي بــــــــعيدا عن 
الطبـــــيعھ الكيمياوية لهذا  حقـــول الحــــنطة نتيجة 
المبــــيد وطريقـــــة الرش  تطايره وانتقــــــــالھ الى 
إضافــــة الــــى عوامـــــل  أجزاء البــيئة الرئيســية 
أخرى.ونتج عن الدراســة  من بشــــر وحـــــيوانات 
ان مســـلك مبــــيد االدغال  ونبـــــاتات ومالحـــــظة 
مغاير تماما لما هو مسـجل  تم في احــد حقــول ناحــية اور األضرار والتلف الذي قد  T r i b e n u r o n e  
عن هذا المبـــيد في البــــيانات  شرق مدينة الناصرية بمساحة يسببھ.واضافت الدراسـة التي   ”methylفي حقـل حـنطة 
األخـرى، االمـر الــذي يدعــوا  ۲دونم بــــــعد رش المبـــــــيد قـدمتها الطالبــة اســماء كاظم  بمحافظة ذي قـار وتأثيره على 
بـــــــالضروره الى أجراء مثل  بواســـطة مرشـــة يدوية ذات عجيــــــــــــل النصـــــــــــــار  بـــــــعض أحـــــــياء مجهرية 
هكذا دراسـات وتحــت ظروف  ســـعة ۲٠ لتر لغرض تقــــليل والموســـومة”مصير المبـــيد  التربة”ان تطبيق بحـث مصير 

البيئة السطحية تطاير المبـــيد خالل الموســــم ترايبـــــــــــــــــــــــــــــنيرون  مبـيد االدغال تريبـنيرون مثيل 

االسالمية.وأ نوقشـت رسـالة ماجسـتير في كلية 
ســـــــتنتجت  القــانون بــجامعة ذي قـــار قســـم 
الدراســـة ان  القــانون الخاص والموســومة ب( 
الهبـة بشـرط  القــواعد الحــاكمة للهبــة بشـــرط 
العوض عقـد  العوض / دراســــــــة مقــــــــارنة 
تبـرعي ملزم  )وتضمنت الرســالة المقـــدمة من 
للجانبـــــــين  قبـــل الطالبـــة( ســـارة كريم هالل 
وبـــــــالتالي  شــناوة ) التعريف بالهبــة بشــرط 
يطبــق عليها  العوض وطبيعتها القانونية واالثار 
نظام الفســخ  القــانونية المترتبــة على اقـــتران 
للعقــــــــــود  الهبــة بشـــرط العوض لمصلحـــة 
الملزمــــــــة  منصوصاً عليھ في عقـــد الهبـــة ، الواهب فضالً عن االثار القــانونية 

للجانبــــــــين وكذلك من خصائص  وتعتبر الهبات المتبادلة او الهبـات الخاصة للهبة المشـترية لمصلحـة 
العوض هو حقــــــــاً دوري متجدد  التي تقــــــــدم مكافأة عن الخدمات الغير ،وبينت الدراسة مفهوم الهبة 
ويترتب على هذا الحـــــق ان يكون  السابقــة هبــات مستقـــلة او وفاء بشـرط العوض في القـانون المدني 
مدة تقادمة خمس سنوات.وأوصت  بالتزام طبيعي حسب االحوال”العراقـي مقـارنة بالقــانون المدني 
الدراســـة ان يشـــترط في الهبــــة  الفرنســـي والمصري مقـــارنة كالً 
المعوضة ان يكون شـــرط العوض  منهم بالشــــــــــــــــــــــــــــــريعة 













األشـــــــــــخاص   بحـثت رســالة ماجســتير في 
األصحـــــــــــــاء  كلية العلوم بقســم التحــليالت 
(مجموعـــــــــــة  المرضية في جامعة ذي قـــار 
التحــــــــــــكم) و  اإلكتشـاف الجزيئي والمصلي 
لتشــــــــــخيص  ا للفيــروس المضخــم للخاليــا 
الجزيئي: الكشف  البشرية عند مرضى القلب في 

عـن  Hمحافظة ذي قار. C M V  
عـن طريـق عـزل  وهدفت الدراسـة التي تقـدمت 
وقـياس الحـمض  بها الطالبة (زينب حكيم غني) 
النـــــووي فـــــي  الى التحقـق من العالقــة بــين 
عينـات المرضـى  الفيــروس المضخــم للخاليــا 
باســــــــــــتخدام  البشـري وأمراض القــلب من 

qخالل التشـــــخيص المصلي:  P C R  
ومقــارنة النتائج  الكشف عن األجسـام المضادة 
مـــع مجموعــــة  في  و  ـ   IgG HCMV IgMل

ومحـــــــــــــــاولة عالج هذه  والتحقيقات باستخدام تقـنيات  التحكم. مصل المرضى الذيـن يعانـون 
االلتهابات لتجنب تفاقم مرض  مختلفة إلثبات هذا االرتباط أو  واوصت الدراسـة هناك نتائج  من أمراض القــلب عن طريق 
القلب ايضا دراسـة تأثير تعدد  دحض هذه الفرضية. عكســية حـــول وجود أو عدم  فحـــــــــــــص المواد الماصة 

األشــــكال جينات  Hو كذلك مراقبـة مرضى القـلب  C M V فـي   ـ  وجـود دور لـ  HCMVالمناعية المرتبــطة بــاإلنزيم 
على تطور مرض القـــــــــلب  للعدوى الفيروسية عن طريق  مرضى القــلب يحــتاجون إلى  )ELISA) .

وتطوره إجراء فحـــــــــوصات متعددة  مزيد من الدراســــــــــــــــات  ومقــــــارنة النتائج مع مصل 





بأسرع ما يمكن وحـتى بـوجود   بحـثت دراسـة علمية في كلية العلوم بقسـم 
المســــــتخلص ثمره نبــــــات  الكيمياء في جامعة ذي قار (حماية االسـطح 
يتم   Cucurbita pepoالصلبـة الملونة بواســطة دمج مســتخلص 
تحــطيم االصبــاغ الصناعية و  نباتي)
ايضا عدم اسـتخدام المحسـس  وهدفت الدراسـة المقــدمةً من قبــل الطالب 
الضوئي (بنزوفينون) لحـمايھ  (مصطفى جاسم راضي ) الى دراسة حـماية 
االصبــــــــــــاغ الصناعية من  الســـــطوح الملونة من تأثير اشـــــعة فوق 
التحـــطيم الضوئي بواســــطھ  البنفســجية والعوامل الجوية من خالل دمج 

.UVطالء الســـــــــــــــــــــــــــــــيارات الملون 
كذلك امكانية اســـــــــــــتخدام  ( (Nitrocellulosمع أحـــد مكونات 
مســـــــتخلص ثمره نبـــــــات  Cucurbita ) مسـتخلص نبـات القـرع

pepo) Cucurbiكمثبـت ضوئي طبــيعي وفعال في  ta  pepo 
المضادة لألكســـــدة لحـــــماية  تثبيط االكسدة،
األصباغ الصناعية األخرى من  وتناولت الدراسة تحـضير ودراسـة المكون 
األشــــعة فوق البنفســـــجية و  المعزول من احدى مستخلصات ثمرة القرع 
امكانيھ استخدام المسـتخلصات  وتطبيقيھ على السـطوح الملونة لمنع تغيير 
النبــــــــاتية االخرى التي تعمل  اللون بــــفعل االشــــعة فوق البنفســـــجية 
كمضادات اكسدة لحماية المواد  والعوامل التجوية المختلفة.
الملونة (كاألصبــــاغ) والمواد   واوصت الدراســـــة باســـــتخدام تقـــــنية 
العضوية من األشـــــــــعة فوق   Ultrasonicالسـتخالص ثمره نبــات 

البنفسجية   Cucurbita pepoواســـتخدامھ 
كمضادات اكســدة و امكانيھ تطبــيق فعالية 
البنزوفينون في تحطيم الصبغات الصناعية 



اإلقــليمية على   نوقشــت رســالة ماجســتير في 
العالقـــــــــات  كلية التربـــية للعلوم اإلنســـانية 
الجزائريـــــــة  بقسـم التأريخ في جامعة ذي قـار 
الليبـــــــــــــية  والموســـــــومة (العالقــــــــات 
- ۱ ٩۲ـــــــــ٩ الجزائرية الليبــــــــــية ۱٩٩۲-

۷٩ـ۱٩) ،كمـا  .(۱٩۷٩
بـينت الرسـالة  وتضمنت الرســالة التي قـــدمها 
تطور العالقات  الطالب (عادل عبــــــد هللا خزعل 
الجزائريـــــــة  لغط ) (العالقــــــــــات الجزائرية 
الليبـــــــية من  الليبـــــية وتطورها حـــــتى عام 
خالل التكتـالت  . ( ۱٩۷٨

البـــلدين ،االهتمام البـــالغ الذي  والمشـاريع الوحـدوية .۱٩٩۲- وأوضحـــــــت الرســــــــالة اثر 
أبـداه الجانب الجزائري والسبـب  (۱٩۷٩ الصراعات االقـــــــــــليمية على 
من اتسـاع نطاق الحـرب األهلية  واستنتجت الرسالة إن لتطورات  العالقـــــات الجزائرية الليبـــــية 
اللبـــنانية والتدخالت الســـورية  األوضاع السياســية في الجزائر  (۱٩٩۲-۱٩۷٩
ضد القوى الفلسطينية في لبنان. وليبـيا وحــصول ثورتين في كال   وتناولت الرســالة إثر المحــاور 

   

)  النصف االول  من شهر حزيران  ۲٠۲۱  العدد( ٤۷



7 اخبار جامعية

 ال يخفى على الكثير من المتخصصين ان مستقبل 
التعليم للعقد القـادم على اقـل تقـدير سـيعتمد كثيرا 
على االنظمة الرقــــمية او ما يطلق عليھ التعليم ( 
 (onlineوما جائحة كورونا اال خطوة اجبـارية 
لالســراع بـــوتيرة هذا التعليم فُرضت فرضا من 
دون اســــتئذان على التعليم عموما، لذلك نظن ان 
العالم لن يعود خطوة الى الوراء بعد هذه الجائحـة 

وانما سيسـتمر في خطوات معززة لهذا النموذج من التعليم الذي فرض 
نفسھ عنوة ليكون السبيل الوحيد الواجب اتبـاعھ واستحـالة اتبـاع غيره 
بتاتا،  اما ما يخص التعليم في العراق فنرى ان الخطوات القـادمة يجب 
ان تكون مدروســــــــــــة وال تعتمد على ردود االفعال او المزاجية او 
العشـــــوائية التي عهدناهة خصوصا في الفترة االخيرة لكي ال يتخلف 
بلدنا عن الركب ونرى بوجوب اتباع الخطوات التالية بعد زوال جائحة 
كورونا ان شاء هللا :- بما ان قضية االسـتغناء عن التعليم التقـليدي او ما 
يسمى (الحـضوري) هي قـضية شبـھ مستحـيلة لجملة اسبـاب ال مجال 
لذكرها االن كونها معروفة للجميع، ومن ناحـــــــية اخرى عدم جدوى 
االعتماد كلياَ على أسـلوب التعليم اإللكتروني في ظل الظروف الراهنة 
وما يتخلل التعليم االلكرتوني من خروقـات وتجاوزات واخطاء سـواء 
في المدارس أو الجامعات؛ وبسبـب المميزات والسلبـيات لكل نوع من 
انواع التعليم الحــضوري او االون الين او ما يســمى التعليم التقــليدي 
والتعليم اإللكتروني، وجب في المرحـلة القـادمة دمج طريقــتي التعليم 
كلتيهما ليكون لدينا مســمى جديد وهو (التعليم المدمج) حـــيث يتبـــنى 
االيجابـــــيات من كل نموذج من النماذج المتبــــــعة ويكون مزيجا من 
محاســن كل نظام من انظمة التعليم السابقــة والالحقــة ، فهو يســتخدم 
التعليم اإللكتروني عبــر المنصات التعليمية، مع الحـــضور إلى غرفة 
الصف في المدرســــة أو الجامعة؛ كي يتم التأكد من اختبـــــار الطالب 
وتقــويمھ شــكلياً ومعنوياً؛ وبــذلك نكون قــد ســـايرنا الركب من جهة 
وقــضينا على االخطاء او الخروقــات التي لزمة التجربــة الجديدة من 

جهة اخرى 



 أ.م.د.محمد مهدي الخفاجي

أعلنت لجنة الترقــــــــــيات 
العلمية المركزية في جامعـة 

ذي قـــــــار عن انجاز جميع  
مابــــذمتها من  الترقــــيات 
العلمية المقـــــدمة اليها منذ 
مطلع العام الحــالي والبــالغ 

) ترقية علمية . ٥٣عددها(
وصرحــــــــــت رئيس لجنة 
الترقـــيات العلمية المركزية 
بــجامعتنا األســـتاذ الدكتور 
ميثاق غازي محـمد ان لجنة 
الترقــــــيات العلمية انجزت 
جميع الترقيات المقدمة اليها 
منذ مطلع العام الحـــــــــالي 

۲٠۲٠/۲٠۲۱
وشـــــــــمول أخر  معامالت 
الترقــيات العلمية المرفوعة 
اليهـا مــن كليــات الجامعــة 

الترقـيات التي تصب في خدمة جامعتنا  وبــــــينت رئيســــــة اللجنة ان اللجنة  ومراكزها لمن اســــتكملوا الشــــروط 
 . المركزية للترقـيات العلمية بــأعضائها  والضوابط العلمية المعتمدة في الترقية 

مؤكدة ان جامعة ذي قــار تســعى دائماً  الذين يمثلون كليات الجامعة  يبـــذلون  العلميـة مـن مالكــات جامعتنــا ووفــق 
إلنجاز جميع معامالت الترقيات العلمية  جهودا اســــتثنائية في متابــــعة انجاز  السياقات القانونية المتبعة .
ألســـــاتذة و تدريســـــي الجامعة وفق  معامالت الترقــــــــــــيات العلمية وفق  ۱۲حيث توزعت الترقـيات المنجزة ( ) 
جداول زمنية لضمان سـرعة االنجاز ،  القـــــــوانين والضوابـــــــط والمعايير  ) لقب أسـتاذ مسـاعد  ۲٥لقب أستاذ و( 

متمنية الموفقية والنجاح للجميع. الجامعية والوزارية . ) ترقـــــــية علمية الى لقــــــــب  ۱۲و(
كما واشارت اننا نثمن جهود الموظفين  مدرس،(٤ )ترقــيات علمية لمنتسبــي 
الذين يبذلون اقصى جهدهم إلنجاز هذه  وزارة التربية.



الهندسة ) وبـهذا تم اختيار افضل ثالث  عبدالعال عضواً ، لغرض لتقـييم اعمال  نظم قسـم النشـاطات الطالبـية بـجامعة 
افالم للمشــــــــــــــاركة في المهرجان  مهرجان الفلم الســــينمائي القـــــصير  ذي قـــــار المهرجان اإللكتروني االول 
اإللكتروني األول للفلم القـصير . وجاء  االلكتروني االول لجامعة ذي قــار ،في  للفلم القـصير بمشـاركة عدد من كليات 

ترتيب الطالب كاالتي . ظل اجواء اكاديمية فنية تخللها عبــــق  الجامعة، وذلك اســــتعداداً لمشــــاركة 
مجســـــــات الفن والعلم واالبــــــــداع  ا- المركز االول الطالب ســـــجاد عماد  الجامعة بـــمهرجان الفلم الســــينمائي 
من كلية الطب البـــــــــيطري عن فلمھ  الســـــــــــــينمائي , أذ اجتمعت اللجنة  القـصير الذي يقـيمھ قســم النشــاطات 

لإلصرار وجھٌ اخر.  الجامعيـة للمهرجـان إلختيــار اعمــال  الطالبــية / جهاز اإلشــراف والتقــويم 
۲- المركز الثاني الطالبتان تبارك عبـد  الطلبــــة المشـــــاركين وكانت النتائج  العلمي / وزارة التعليم العالي والبحــث 
االمير و زهراء رشيد من كلية التربـية  كاالتي (كلية الطب البــــــيطري _ كلية  العلمي  وضمن المنهاج السـنوي للعام 

للبنات عن فلمهن الطموح التربــــية للبــــنات _كلية الحاســــوب  ) عشـر فلماً   ۲٠۲۱۱٥ . وبمشـاركة (
٣- المركز الثالث الطالبـة رسـل ســتار  والرياضيــات _كليــة العلــوم _كليـــة  ، حـيث تم تشـكيل لجنة مسابقــة تألفت 
جابـر من كلية الحاســوب والرياضيات  اإلدارة واالقـــــــــتصاد _ كلية االعالم  من م.د ياسـر البـراك رئيسـاً م.د ســعد 

عن فلمها البسمة. _كلية العلوم اإلســـــــــــالمية _وكلية  ابـــراهيم عبـــاس عضواً م.م حســـين 



سنة الراقدين في مركز الناصريھ للقـلب،   ناقشـــت رســــالة ماجســــتير في كلية 
مع ٥٠ عينة من الذكور غير المصابـــين  التربية للعلوم الصرفة بـجامعة ذي قـار 
بـــأمراض الشــــريان التاجي كمجموعة  وراثية فســلجة بــعض حــاالت أمراض 
مقـــارنھ. وأظهرت الدراســـة ان نسبـــة  القـلب الوعائية لمحـافظة ذي قـار، فيما 
المرضى الذيـن اليمتلكـون تاريـخ عائلـي  أكدت انھ التوجد عالقــة مباشــرة بـــين 
لإلصابــة بـــالمرض كانت ٦٥٪ مقابـــل  تاريخ المرضي والتدخين مع األصابـــة 
٪٣٥ ممن يمتلكـون تاريـخ عائلـي، فيمـا  بـــــأمراض القــــــلب التاجية.وصممت 
٪ وغير  كانت نسبــــــــــــة المدخنين  ٦٥الرسالة التي تمت مناقشـتها على قـاعة 
٪.واوصت الدراســـــة إلى  المدخنين  ٣٨الشــــــهيد زكي الديوان يوم، الخميس، 
ضرورة اجراء دراسة لربـط العالقـھ بـين  والتي قـدمتها الطالبـة زهراء عبـد علي 
األصابـــــة بـــــأمراض القـــــلب التاجية  محــــمد والموسومة"دراســــة وراثية 
ووضائف الكبـد، كما اوصت باتبـاع نظام  فسـلجية لبـعض حـاالت أمراض القــلب 
غذائي صحي ومراقبة مؤشر كتلة الجسم  الوعائية لمحافظة ذي قار"بحث العالقة 
باســـتمرار لتجنب االصابــــھ، وضرورة  بـين األصابـة بـأمراض القـلب الوعائية 
اجراء فحـــوصات للمرضى المصابــــين  والتغيرات الحـاصلھ في بـعض المعايير 
بــــأمراض القــــلب التاجية ويعانون من  الفســـيولوجية والجزيئية لدى الرجال، 
أمراض الســكري والكليتين كونهما قـــد  حـــيث شـــملت الدراســـة ۱٠٠ حـــالة 

يكونوا سببا بأمراض القلب التاجية.  ( ۷٩ــمرضيـة تتـراوح أعمارهـم (۲٠-



السطح وصالبتھ.  نوقشت رسالة ماجستير في كلية الهندسـة بـجامعة ذي 
والبـــرنامج الثاني للتحقـــيق في ظاهرة  قار والموسومة تأثير خصائص طوبـوغرافية وصالبـة 
خشــونة وصالبــة الســـطح على ســـعة  سطح الركيزة على ادائها

الحمولة، وتضمنت الرسالة التي قدمتها الطالبة حنين ربيع زبـيل 
التعرف على تأثير طوبـوغرافية وصالبــة ســطح ثالثة  وإســـتنتجت الدراســــة ان اختبــــارات 
االحتكاك الواجهة التي أجريت باستخدام  ركائز مختلفة على أدائها حـيث أُســتخدام أربــعة أنواع 
اختبار القـص المعدل فعالة جدًا في تقـييم  من المواد الحبيبــــــــية المختلفة التدرج مع ثالث مواد 
سلوك القص البيني بين المواد اإلنشائية  إنشـــائية مختلفة الخشـــونة والصالبــــة وهي الفوالذ 
والتربة الحبيبية. وكذلك أشـارت النتائج  واأللمنيوم وبولي كلوريد الفينيل.
إلى أن خشونة السطح العالية والصالبـة  وبينت الدراسة انھ تم إستخدام برنامجين اختبار في هذا 
المنخفضة تســــاهم في زيادة احـــــتكاك  البحث األول تجريبي هادف لتقييم سلوك االحـتكاك بـين 

الواجهة عند قيم ضغط عادية منخفضة المواد الحبيبـية وثالث مواد مختلفة من حـيث خشــونة 



 اعلنت وحـدة التعليم االلكتروني في كلية الطب جامعة ذي قــار بأنسيابــية 
القاء المحـاضرات العلمية االلكترونية وحسـب ما خطط لها من قبـل عمادة 
كلية الطب واسـتمرار الدوام الكترونياً وذلك حســب مقــررات خلية االزمة 

الصحية وذلك تجنبا النتشار فايروس كورونا المستجد.
 الدكتور احـمد عبـد الحسـين الحـجامي مدير وحــدة التعليم االلكتروني أكد 
اسـتعداد وحـدتھ لتفعيل األنظمة المتطورة ونصب الشاشـات في القــاعات 
االلكترونية لكي يتســـنى لنا نصب كامرات ذات مواصفات عالية والبــــدء 
بمرحـلة إعطاء المحـاضرات بشــكل الحــضور الصفي الجماعي بطريقــة 
الگروبات الطالبـية ومواكبـة التطور في مجال التعليم االلكتروني بـالطرق 

العلمية الحديثة .
 ومن جانبھ اشاد الدكتور وجدي جبار ماجد معاون العميد للشؤون العلمية 
بالجهود االستثنائية التي تبذلها الوحـد االلكترونية مؤكدا اسـتمرار عملها 

للسنوات القادمة بعد االنتهاء من انتشار الوباء العالمي بأذن هللا تعالى .



بــــالدور المتميز لوحـــــدة التصنيفات  الروســي   RURأعلنت نتائج تصنيف 
العالمية واالقســـام والمراكز الســـاندة  لعام ۲٠۲۱ حيث حققت جامعة ذي قـار 
لعملها في ابراز نتاج الجامعة في جميع  التسلسـل ۱٥محــلياً والتسلســل ٨٠۷ 
المسـتويات العلمية والجدير بـالذكر ان  عالمياً من بـين عدد الجامعات العراقـية 
يعتمد على ۲٠ مؤشـراً  تصنيف   RURالداخلة في التصنيف بواقـع ٤٨ جامعة 
موزعة على اربــع محــاور هي التعليم  حكومية واهلية. وبهذه المناسبة بـارك 
ومؤشــــرات البحــــث العلمي والتنوع  الســيد رئيس جامعة ذي قــار االســـتاذ 
الدولي بـاالضافة الى االسـتدامة المالية  الدكتور يحــــيى عبــــدالرضا عبــــاس  
للمؤسســة التعليمية كما انھ يعتمد على  للســادة المســاعدين وعمادات الكليات 

مستوعبــــــــات ( Cوكافة منتسبـــي الجامعة من باحــــثين  l a r i v a t e  
كمصدر رئيســـي في   (analyticsوتدريســــيين وكادر اداري اســــتمرار 
جمع البــيانات ويقــوم بتقـــييم ۱۱٠٠  جامعتنا بـــــدخول التصينيفات العالمية 
جامعة ومؤسســـة تعليمية من اكثر من  الذي يعـد   RURومن ضمنها تصنيف   

٨۲من التصنيفات العالمية المهمة، مشـيداً  دولة.

  2021 RUR) 

العراقــي يعضد مساحـــة التنافس الذي  العراق يحـــــــتل الموقــــــــع الخامس  وسبعين ألفا وستمئة بحـث.وفي سـياق   التزاما بالسياســة والمنهجية المعتمدة 
تشغلھ جامعاتنا العراقية في التصنيفات  واألربعين عالميا والسادس في الشـرق  هذه المؤشرات التي تعزز موقع العراق  في مجال البحــــــــــــــث العلمي وعمال 
العالمية ويؤكد تحقـــــــــيق مهمتها في  األوسـط والثالث عربـياً بنشـر البحـوث  في التصنيف الدولي فإن البوابـــــــــــة  بالتوقيتات المرسومة ضمن بـرنامجها 
االرتقـاء بــجودة التعليم وتطوير األداء  العلميــــــــة فــــــــي التخصصــــــــات  المختصة بـــــالمجالت والمؤشـــــرات  األكاديمـي تعلـن وزارة التعليـم العالــي 

األكاديمي. المختلفة.ونظرا لالرتبــاط الوثيق بــين  العلمية الخاصة بــــــــــــتصنيف الدول  والبحـث العلمي زيادة بحـوث الجامعات 
النشــر العالمي وســـمعة المؤسســـات   & :Scimago Journalالعراقــية المنشـــورة في مستوعبـــات 
الجامعية فإن مؤشـــر البحــــث العلمي  قــد أظهرت أن   Country Rankسكوبــــــس العالمية الى أكثر من اثنين 
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هللا 
بر

اك

االخيرة

التحرير مدير التحرير

نسرين عباس الركابيحيدر عبد الخضر معارج

مدير التحرير الفني 

صالح كريم موشي

التصوير

فضاء دواس ثجيل
احمد نجم عبيد

٤-المركز الرابـع: جامعة ذي قـار /  األعزاء ، مبيناً حيث حصدت الطالبة (  اختتم قســم النشـــاطات الطالبـــية في 
الطالبة رملة علي عمران رملة علي عمران )مـن كليـة الزراعـة  جهاز االشـــــراف والتقـــــويم العلمي 

٥-المركز الخامس: جامعة العيـن /  واألهوار المركز الرابـــع بـــعد ان نال  بـوزارة التعليم العالي والبحـث العلمي 
الطالب  عباس عبد النبي عملها استحسان لجنة تحكيم مهرجان  أعمال مهرجان الجامعات العراقــــــية 

٦-المركز السادس: جامعة كربالء/  التصويــر الفوتوغرافــي األلكترونــي  اإللكترونــــــــي  األول للتصويــــــــر 
الطالب محمد عبد اللة األول للجامعات العراقـية للعام ۲٠۲۱  الفوتغرافي بمشـاركة واسـعة من قبـل 

۷-المركز السابـع: جامعة واســط /  الذي اقــيم ألكترونياً و عبـــر تطبـــيق  ٦٩ جامعة حــــــــــكومية وكلية أهلية 
الطالب  بشار حسن وبمنافســـة ۲٠۷ طالب وطالبــــة من  Zoomوذلك بسبــــــب اإلجراءات 

٨-المركز الثامن: جامعة الحـمدانية   الوقائية والصحية ،  مختلف الجامعات المشاركة ، 
االطالب اسد اللة عقيل  هذا وجاءت المراكز العشـــــرة االولى  وقال مدير قسم النشاطات الطالبية في 

٩-المركز التاســــع: كلية المنارة  /  كاآلتي:  جامعتنا ا.د ربــــــــيع لفتھ داخل : جاء 
الطالبة  ايالف صالح ۱- المركــز االول جامعـــة الموصـــل  حـــــصولنا على المركز الرابــــــع في 

۱٠-المركز العاشر: الجامعة التقنية  الطالب عمر نشوان  المهرجان الذي اشـترك فيھ عدد كبـير 
الوسطى/ الطالب اسامة نزار ۲-المركـز الثانـي: جامعــة كركــوك /  من طلبة الجامعات الحكومية واالهلية 

الطالب صادق غازي نتيجة الدعم الالمحـدود إلدارة جامعتنا 
٣-المركز الثالث: جامعة بابـــــــــــل /  ممثلةً برئيسها األسـتاذ الدكتور يحـيى 

الطالب مسلم باسم جويد عبــد الرضا عبـــاس  وتفاني طلبـــتنا 

۲٠۲۱

.
كليـات جامعــة ذي 
قـــــار بمناسبـــــة 
الذكرى التاســــعة 
عشــرة لتأســـيس 

جامعة ذي قـــــــار   
بــــــــــــالعديد من 
المشــــــاركات في 
المعرض الذي أقيم 
على هامش الحـفل 
المركــــزي فـــــي 
رئاســـــة الجامعة 
ضمـــن الفعاليــــة 
السـنوية إلسبــوع 

جامعة ذي قار 

سـاهمت مراكز و 
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المقوم اللغوي

أ.م.د. مؤيد مهدي فيصل 
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