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)  تشرين االولجريدة الكترونية  عامة تصدر عن قسم  اإلعالم في جامعة ذي قار ۲٠۲۱السنة السابعة العدد ( ۱۲۷٦رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق :٤٥٩رقم اإلعتماد في نقابة الصحفيين :٤٨

تمثل الرافد العلمي االبــــــــــــــرز في  استشـــــــاري مســـــــاند لدعم   إستقبـل السـيد رئيس جامعة ذي قــار 
المحافظة وان دعمها ادارياً وأمنياً من  المحـــافظة يتكون من اســــاتذة  األســـتاذ الدكتور يحـــيى عبـــدالرضا 
اولويات المحـافظة .مثمنا دور االدارة  وكفـــاءات علميـــة ولمختلـــف  عباس الخفاجي بمكتبـھ السـيد محـافظ 
الحـــــــكيمة لرئيس الجامعةواعضاء  التخصصات لغرض تقديم الدعم  ذي قــار الدكتور أحــمد غني الخفاجي 
مجلســها الموقـــر في ادارتها بشـــكل  الالزم للمحــــافظة ،وتم األتفاق  برفقــــــة المعاون للشــــــؤون الفنية 
متميز في هذه الظروف االســـــتثنائية  ايضا على تشكيل لجنة مشـتركة  المهندس علي فاروق العبيدي.
والصعبـــة المتمثلة بالجائحــــة والية  رفيعة المستوى لوضع ودراسة   وأســـتعرض الســــيد رئيس الجامعة 

تطبيق التعليم المدمج . مخطط مدينة أور األثرية ، أثناء األجتماع الذي عقــــد بحــــضور 
مضيفاً أن االيام القـــــادمة ستشـــــهد  وأثنــى رئيــس الجامعــة علـــى  الســـــادة أعضاء مجلس الجامعة اهم 
تطوير المنطقـة المحـيطة بـالجامعة ال  جهود محـافظة ذي قـار الحـثيثة  المعوقـــات التي تواجھ الجامعة ومنها 
سيما تعبيد وتبـليط الطرق المؤدية الى  فـي دعــم الجامعــة والتواصــل  موضوع الطرق المؤدية الـى الجامعـة 
الجامعة ومعالجة االختناقــــــــــــــات  معهـا مـن اجـل تعزيـز التعــاون  وضرورة انشــــــــــــــاء الممر الثاني 
المرورية التي تحصل في بـداية الدوام  المشترك بـهدف تطوير الجامعة  ومباشرة العمل بھ بأقرب وقـت، ونقـل 
وانتهائھ فضالً عن تقـــــــــــــديم كافة  ومؤسسـاتها العلمية باعتبـارها  الجسر الحديدي العائم لفك االختناقـات 
التسـهيالت الممكنة للجامعة وطلبــتها  صرحاً علمياً مهماً في المحافظة  المرورية الحـاصلة اثناء دوام الطلبــة 

االعزاء. ، معربــاً عن اســـتعداد الجامعة  وانشــــاء محــــطة كهربـــــاء خاصة 
هذا وبـعدها تجول السـيد المحــافظ في  للتعاون مع دوائر ومؤسســــات  بــالجامعة ، فضالً عن مشــاركة دوائر 
القــاعات األمتحــانية لكلية الهندســـة  المحـــافظة ورفدها بالخبـــرات  المحــــافظة ذات العالقـــــة في تطوير 
لألطمئنان على اوضاع ابـناءه الطلبـة  العلمية واالكاديمية التي تمتلكها  وتاهيل المنطقة المحيطة بالجامعة،
واالطالع على اهم االجراءات الوقائية  الجامعة للمســــاهمة في تطوير   كمــا تــطرق رئيــس الجامعـــة الـــى 
المتبـــعة من قبـــل الجامعة متمنياً لهم  الواقــــع الخدمي والعمراني في  ضرورة تأمين وتوفير الحـــــــــــماية 
النجاح والتفوق ثم جرى اســــــتطالع  المحافظة. الالزمة لألســــاتذة التدريســـــيين في 
امكانية ربــط البوابـــة الثانية للجامعة  من جانبھ اكد السـيد محـافظ ذي  مجمع الحــضارات الجامعي ومتابــعة 

وبـــعض االمور الفنية األخرى وقــــد  والمعوقـــات التي طرحـــت من قبــــل  مع الطريق المستحـــــدث المؤدي الى والعقــود الوزارية وتخصييص اماكن  قـار ان جامعة ذي قـار لها الدور  معاملة تمليك الدور الســـــــــــــــكنية 
أوعد السيد المحافظ بإيجاد الحلول لها  السـادة اعضاء مجلس الجامعة ومنها  حــــي اور والذي ســــيخفف كثيرا من مالئمة لهم تتناســـب ومســــتوى هذه  االكبــر في رفد المحــافظة بــالكفاءات  ،بأالضافة الى موضوع القطع السكنية 

، المشــــاريع المتلكأة في كلياتهم والتي  الزخم المروريالشريحة المهمة ، العلميـة واالكاديميــة المتميــزة فهــي  وشــمول اســاتذة ومنتسبــي الجامعة 
وأتفق الطرفان على تشـــــكيل مجلس  توقف العمل بـها طوال الفترة السابقـة  كما تم مناقشـــة العديد من المشــــاكل 



العلميــة والعمرانيـــة االخـــرى   حـــصلت جامعة ذي قــــار على 
مضيفا ان جامعتنا مسـتمرة بـكل  المرتبــــــــة الثانية من مجموع 
كوادرها لبلوغ المزيد من التقـدم  الجامعات العراقــية الحـــكومية 
وتحقــيق انجازات علمية اخرى  ضمن تقييم وزارة التعليم العالي 
بــجهود اســاتذتها ومنتسبـــيها  والبحــــــــث العلمي الخاص في 
،ومن الجدير بــــــــــــالذكر فان  البــــرنامج الحــــكومي وصرح 
البرنامج الحـكومي يشـتمل على  الســيد رئيس الجامعة االســـتاذ 
محـــاور مختلفة تضم البحـــوث  الدكتور يحيى عبدالرضا عبـاس 
العلمية المنشـــــــــــــــــورة في  ان الجامعة بــــمجهودها العلمي 
المستوعبـــــات العالمية وكذلك  واالكاديمي استطاعت ان تنافس 
خدمة المجمتع والبـنى التحــتية  و تتصـــدر اغلـــب الجامعــــات 
واالتفاقــــيات ومذكرات التفاهم  العراقـــــية  في مجال البحـــــث 
والمؤتمـــرات العلميـــة وورش  العلمـــي ، وخدمـــة المجتمــــع 
العمل وغيرها من المحــــــــاور  واقــامة الورش والندوات فضال 

العلمية والخدمية االخرى عن تحقيق الكثير من االنجازات 









الحســينية بحــضور الســـيد مســـاعد رئيس  يحفظ العراق وشعب العراق أنھ سـميع مجيب  تتقـدم رئاســة جامعة ذي قــار بأحــر التعازي 
الجامعة للشـــؤون األدارية االســـتاذ الدكتور  وكانت جامعة ذي قار قد اقامت احـتفالية لرفع  وأخلص المواســـــاة الى مراجع الدين العظام 
علي حســـين الزيدي وبحــــضور رئيس هيأة  الراية الحسينية في الحرم الجامعي وبالتعاون  واالمة االسـالمية جمعاء في مشــارق األرض 
المواكب الحسينية في المحـافظة السـيد باسـم  مع األمانة العامة للعتبة الحسـينية المقدسـة /  ومغاربها بذكرى رحيل رسول الرحمھ وشفيع 
هاشــم وعدد من أســاتذة الجامعة ومنتسبــي  مركز رعاية الشبــــــاب اســـــــتذكاراً للثورة  االمة النبــــــــــي األعظم  عليھ افضل الصالة 

قواتنا األمنية الحســــينية التي بقــــي صداها عاليًا على مر  والســالم، وذكرى اربــعينية االمام الحســـين 
العصور ، وكرّ الدهور وقــــــــد تمّ رفع الراية  (ع)سائلين المولى عز وجل بـهذا المصاب أن 

إيمانا بوحدتها وشعبها الكريم وسيادتها وتاريخها وحـضارتها نبـارك لألمة العراقـية 
العيد الوطني لجمهورية العراق ويحـــق لنا جميعا أن نرفع رؤوســـنا اعتزازا بــــهذه 
المناسبــة التي يستحــضر فيها العراقــيون مجدا وتاريخا وصبــرا ســطره الشــهداء 

والمضحون من أبناء هذا البلد ذودا عن حياضھ الطاهرة ودفاعا عن أرضھ المقدسة.
نرجو من الباری عز وجل أن يحفظ العراق وأهلھ وأن يغمر أيامهم بالسـعادة والعافية 



والســــــيد م.م  .بـتوجيھ ومتابــعة مباشــرة 
خليــل علـــي ،  من قبـل السـيد رئيس جامعة 
والمهنــــــدس  ذي قــــار االســــتاذ الدكتور 
محـــمد جليل ،  يحــيى عبــد الرضا عبـــاس 
والسـيد حســن  وبالتنسـيق مع وزارة الدفاع 
متعــــــــــــــب  اســــــتلمت اللجنة الجامعية 
،وبحـــــــضور  المكلفة بمتابــــــــــــعة ملف 
قائممقام قضاء  استحــداث جامعة الشـــطرة 
الشـــــــــــطرة  المجمع التدريبــــي التابــــع 
المهندس حيدر  لـــوزارة الدفــــاع تمهيــــدا 
غالب عبــــــــد  الشــــغالھ من قبـــــل جامعة 
الهــــــــــــادي  النظريـة والعمليــة ، فضــال الشطرة المستحدثة ،  كبيرا وبداية موفقـة وموقـعا 

وممثليــــن مـــــن الكليـــــة  عن الورش واالجنحــــــــــة اذ تم توقيع محضر االسـتالم  مالئما لجامعة الشـــــــــطرة 
العســكرية الرابــعة وآمرية  االداريـــــــة والخدميــــــــة من قبــل اللجنة المتكونة من  وكلياتها  ، إذ يبلغ عدد ابنية 

موقع ذي قار ، والساحات والحدائق "السيد االسـتاذ الدكتور باسـم  ۱٦المجمع  بـــــناية مختلفة 
هذا وقــــد بــــينت اللجنة إن  وجدير بـــــــالذكر أن جامعة عبدالحســــــــــــين جار اللة  ٤٤الطوابــق مشـــيدة على  
الجامعة قــــد استحـــــصلت  الشـطرة التي تم استحــداثها واالســــتاذ الدكتور حســــن  دونما ، كما يمتاز بـــــــوفرة 
الموافقـات الالزمة الشــغال  للعام الدراســـــــي  -  ســوادي نجيبــان واالســتاذ  ۲٠۲۱القـاعات المناسبـة للدروس 
ذلك المجمع الذي يعد مكسبـا  المسـاعد الدكتور رائد مجيد 











22 اخبار رئيس الجامعة
)  النصف االول  من شهر تشرين االول  ۲٠۲۱  العدد( ٤٨

حضر السيد رئيس جامعة ذي قار األستاذ الدكتور يحيى عبـدالرضا الخفاجي 
الندوة الحـوارية التي اقـامتها دائرة صحــة ذي قــار في المستشــفى التركي 
والتي تركزت حول تطوير الخدمات الطبية والصحية في ظل جائحة كورونا .

وقد صحب السـيد رئيس الجامعة السـيد المسـاعد للشـؤون االدارية األسـتاذ 
الدكتور علي حسـين جلود ، وقــد تم طرح عدد من البحــوث العلمية واوراق 
عمل تناولت جوانب مختلفة كان جزء منها تداعيات الجائحــــــــــــة واثارها 
النفســية على المنتسبـــين وكذلك المشـــاكل والمعوقـــات التي تواجھ دائرة 

الصحة ومقترحات حلولها .
وبـعد مداخلة لھ على محـاور الندوة شـكر السـيد رئيس الجامعة السـيد مدير 
عام الصحــة على الدعوة وحســـن التنظيم متمنياً للجيش االبـــيض التوفيق 

والنجاح في عملهم

المحافظة.  األمتحــانات العامة للســادس  استقبل رئيس جامعة ذي قـار 
بـدوره عبــر الســيد  االعـدادي مـن خــالل تجهيــز  األســــــتاذ الدكتور يحــــــيى 
مدير تربـية ذي قــار  كافة القـاعات االمتحــانية في  عبــدالرضا عبــاس الخفاجي  
عن ارتياحـــــــــــــھ  كليــات الجامعــة التــي هـــي  الدكتور رياض كريم عبـــدهللا 
للخدمات المقـــــدمة  مراكز امتحـانية و تقـديم كافة  العمري مدير عام تربـــــــــية 
من قبـــــل رئاســـــة  الخدمات الالزمة من قبـــــــل  محـــافظة ذي قــــار برفقــــة 
الجامعـــة وكلياتهـــا  عمــادات الكليــات مــن اجــل  االســـــــتاذ وليد علي غياض 
مثمنا في الوقــــــــت  ضمان انجاح عملية ســـــــير  مدير قســـم األمتحــــانات في 
نفســھ الدور الكبــير  االمتحــانات العامة للدراســة  المديرية .
لرئيــــس الجامعــــة  االعداديـة التــي تجــري فــي  وناقـــــش الطرفان السبـــــل 
لمتابــعتھ المباشــره  ظروف استثنائية. الكفيلة إلنجاح االمتحـــــانات 
لتهيئة القــــــــاعات  وثمن الســــيد رئيس الجامعة  الوزاريـة مـن خـالل التعـاون 

األمتحانية . جهود مدير تربـــية ذي قــــار  المثمر والبــــــــناء بـــــــــين 
ومؤكدا في الوقــــت  وقســــــم االمتحـــــــانات في  المؤسســــتين ، اذ اكد رئيس 
ذاتـھ علـى ان الدعـم  المديرية لجهودهم الكبـــــيرة  الجامعــــة علــــى ضــــرورة 

والتوفيق البناءه  متميزة ساهمت بـدعم العملية 
الكبـــــير من قبــــــل الجامعة  ومتابعتهم المستمرة للقاعات  مؤازرة كوادر التربــــــــــــية 

التربـــــوية في محــــــافظتنا 
وكلياتها وفر اجواء امتحـانية  االمتحــــــــــــــانية في عموم  ومســــــــــــــــاندتها في اداء 

الحبيبــــــــــــة متمنياً النجاح 



تفقـد السـيد رئيس جامعة ذي قـار االسـتاذ الدكتور يحـيى عبــدالرضا عبــاس 
الخفاجي مراحـل تقــدم العمل في البوابــة الثانية للمدينة الجامعية والمنطقــة 

المحيطة بها.
اذ اطلع رئيس الجامعة خالل جولتھ على نســـب األنجاز المتحققـــة للبوابــــة 
الثانية للمدينة الجامعية فضالً عن متابــعتھ للمشــاريع الخدمية التي هي على 

تماس مباشر مع حركة السير والمرور للطلبة ومنتسبي الجامعة .
 وابـدى رئيس الجامعة توجيهاتھ ومالحـظاتھ فيما يخص الية ســير العمل في 

البوابة والطرق الخارجية والداخلية المحيطة بها 
وأوعز كذلك بإنجاز األعمال المتبقـية منها بالسـرعة الممكنة  اسـتعداداً للعام 

الدراسي الجديد .
حيث تشهد الجامعة طفرة نوعية من حـيث التقـدم العلمي والعمراني كي تكون 

صرحاً شامخاً ومنارة علمية تليق بمستوى طلبتها ومنتسبيها.





 تابع السـيد رئيس جامعة ذي قـار األسـتاذ الدكتور يحـيى عبـدالرضا عبـاس 
وبرفقــة كوادر قســـم األعمار والمشـــاريع في الجامعة األعمال الجارية في 

مشروع مجمع األقسام الداخلية الحديث الكائن في المدينة الجامعية
وأطلع رئيس الجامعة خالل جولتھ على االعمال المنجزة في البـــــــناية التي 
۱٦تتكون من ثالث طوابـق بواقـع  غرفة في كل طابـق مع مرافقــها االدارية 

والخدمية 
واكد رئيس الجامعة ان هذا المجمع سوف يكون لھ دور  في استقبـال الطلبـة 

وتخفيف الزخم في سكن الطلبة مع توفير خدمات جيدة للطلبة الساكنين
ومن الجدير بـالذكر فان هذا المشـروع من ضمن مشـاريع تنمية االقــاليم في 

المحافظة .





الهندســــية على بــــذل جهود  بالشبــكة الرئيســـة وتحـــديد  تابـع الســيد رئيس جامعة ذي 
اسـتثنائية من اجل االنجاز في  المسـارات للطرق التي تربــط  قــار االســتاذ الدكتور يحـــيى 
االوقــات المحــددة وبـــأفضل  بـين بـنايات  الكلية وشــوارع  عبـــدالرضا عبــــاس  ميدانياً 

المواصفات . الجامعة . مراحــل ســير العمل في تهيئة 
يذكر ان بــنايات كلية الزراعة  البــــنى التحــــتية واالبـــــنية  فضالً عن متابـــعتھ لألرصفة 
تقـع في المدينة الجامعية وقـد  المحـيطة بـتلك البــنايات وأكد  الجامعية  ونســــــــب األنجاز 
مولت من صنـدوق الجامعـة ،  رئيس الجامعة علـى ضـرورة  المتحققة .
هذا وقــد رافق الســـيد رئيس  مواصلة العمل بـــجد بــــهدف  واطلـع رئيـس الجامعـة خـالل 
الجامعة في جولتـھ المهنـدس  إكمال تلك المشــــــــــاريع في  جولتھ على مراحــــــــــل دفن 
عمار محـمد عودة مدير قســم  توقيتاتها المحددة. وتهيئة األرض المحـــــــــيطة 
األعمار والمشاريع بـالجامعة  وابــــــــــــدى رئيس الجامعة  لبـنايات كلية الزراعة ويشـمل 
والمهندس أميـر ماهـر عضـو  توجيهاتھ ومالحـــــــظاتھ في  العمل  مد شبــــكة األنابـــــيب 

لجنة التنفيذ . مايخص نوعية العمل  مؤكـداً  الخاصة بــــــــــــإيصال المياه 
على ضرورة اتمامھ وحســـب  الصالحـــة للشـــرب وشبـــكة 
الكشوفات الفنية  حـاثاً اللجان  المجاري الداخلية وربــــــطها 



تطابقــــها مع توصيات وزارة  على جميع المســــــــــتلزمات  زار الســــيد رئيس جامعة ذي 
التعليـم العالـي واللجنـة العليـا  المعدة والمقــــدمة من قبـــــل  قــار األســتاذ الدكتور يحـــيى 

للصحة والسالمة الوطنية . الكلية الى الطلبــــــــــــة داخل  عبدالرضا عبـاس اليوم األحـد 
وفي ختام الزيارة شكر  السيد  القاعات األمتحانية ،  كلية اآلداب 
رئيس الجامعـة عمـادة الكليـة  واشــاد رئيس الجامعة بدقـــة  لألطالع على واقع االمتحانات 
واالقســــــــــــــــــــام العلمية  التنظيم داخل القـــــــــــــاعات  النهائيــة  فيهــا ،وكــان فـــي 
والتدريســــــيين وذلك لتوفير  االمتحـانية من الناحـية الفنية  استقبــالھ الســـيد عميد الكلية 
المتطلبــــــات االمتحـــــــانية  والعلمية ، كما واشـــــــــــــاد  األسـتاذ الدكتور هيثم عبــاس 

المطلوبة  بـاالجراءات الوقـائية المتبـعة  سالم،
، متمنيا ألبنائھ الطلبـة النجاح  من قبــــــــــــــل عمادة الكلية  واطلـع رئيـس الجامعـة خـالل 

والتفوق  واســاتذتها وطلبـــتها، مؤكدا  تجوالھ في القاعات األمتحانية 



حــضر الســـيد رئيس جامعة ذي قـــار 
االســـتاذ الدكتور يحـــيى عبــــدالرضا 
عبـاس الخفاجي جانبـاً من  النشـاطات 
والمناقشـات العلمية لطلبـة الدراسـات 
العليا في كليات الجامعة ومنها وقـــائع 
المناقشــة العلمية لطالبــة الدراســـات 
العليا لمرحلة الماجستير في كلية علوم 
الحاسبــات والرياضيات / قســـم علوم 

الحاسبات،
 كما وحــضر مناقشـــة اخرى لطالبـــة 
الدراســات العليا لمرحــلة الماجســتير 
ايضاً في اختصاص اللغة العربـــــــــية 

وآدابها 
واعرب  رئيس الجامعة عن شــــــكره 
وتقديره للجان العلمية المناقشة مشيداً 
بــــــــــــــجهودهم في التزامهم العلمي 
واالكاديمي وصواب مالحــــــــــظاتهم 
العلمية التي وجهت الى الطلبـــــــــــــة 
الممتحــنين ،متمنياً في الوقــت نفســھ 

التوفيق للطلبة في دراستهم



كرم مجلس عمادة كلية العلوم األسالمية بجامعة ذي قار ممثلةً بالسيد 
عميد الكلية األستاذ الدكتور "حسين خضير عباس " 

السيد رئيس جامعة ذي قار االستاذ الدكتور "يحيى عبدالرضا عبـاس 
" بـدرع التميز واالبـداع وذلك لحـصول جامعتنا على المرتبــة الثانية 
على مســـتوى الجامعات الحــــكومية في تقــــيم وزارة التعليم العالي 
والبحـث العلمي الخاص بالبــرنامج الحــكومي ولدوره في انجاز عدد 

من مشاريع الجامعة وتطور االداء فيها
هذا واعرب السـيد رئيس الجامعة عن شـكره وتقــديره للســيد العميد 
واعضاء مجلس الكلية الموقـر على هذه المبـادرة الكريمة متمنيا لهم 
وللمالكات التدريسـية في الجامعة كل النجاح والموفقــية وهم يؤدون 

رسالتهم االكاديمية بإخالص وكفاءة





3 اخبار جامعية
)  النصف االول  من شهر تشرين االول ۲٠۲۱  العدد( ٤٨

االكتشــــــاف يضاف الى سلســــــلة  حصلت االستاذة بسـعاد عقـرب معلة  وقــد قــام بـــتكريمها الســـيد رئيس 
انجازات اســـاتذة وباحـــثي الجامعة  جامعة ذي قار االستاذ الدكتور يحـيى  التدريسية في كلية العلوم بقسم علوم 
ويعزز من الســــــــــــــــمعة العلمية  عبـــدالرضا عبــــاس الذي اكد خالل  الحــياة على درع الجامعة وشـــهادة 

واألكاديمية للجامعة. التكريم  الذي جرى  بحــــــــــــضور  تقــــــديرية وذلك تثميناً وتقـــــــديراً 
من جانبها شكرت التدريسـية بسـعاد  الســيدين مســـاعدي رئيس الجامعة   لجهودها المتميزة لتمكنها فـي عـزل 
المعلة الســــيد رئيس الجامعة  لهذه  ان الجامعة ومجلسـها الموقــر يفخر  وتشـخيص طفيلي هدبــي من ســائل 
االلتفاتھ الكريمة لتكريم الباحــــــثين  بــــــمثل هكذا انجازات علمية ويولي  لمرضى   CSFالنخاع الشــــــوكي 
المتميزيـن مؤكــدةً ان هــذا التكريــم  اهتماما كبــــيراً لها مشـــــيراً ان هذا  السحايا .



تحديد فحـص االداء ونشـر ثقـافة  الحمداني لموقـع الجامعة يشـتمل   تم اختيار األســـــتاذ المســـــاعد 
الجـودة مـن خـالل االتمتـة وهــي  تكليف التقــييم قــياس مؤشــرات  الدكتور عبــد البــاري الحــمداني 
تجربـــة تختزل الوقــــت والجهد  البحـــث العلمي وتطبــــيق اليات  عميد كلية التربـية األساســية في 
فضال عن انها ال تكلف اية نفقـات  الجودة و خدمة المجتمع والنشـر  جامعة ذي قــــار رئيســـــا للجنة 

مالية. العلمي واالستشــهادات والدخول  التصنيف الوطنـي فـي الجامعـات 
يذكــر ان وزارة التعليــم العالـــي  في التصنيفات العالمية . العراقـية للتخصصات االنســانية 
والبحـث العلمي قـد جددت تكليف  الى جانب لجان تخصصية اخـرى  مضيفاً اذ تم اعتماد اســــــــاليب 
الدكتور عبــد البــاري الحــمداني  التقــييم االلكتروني من خالل فتح  في مجاالت العلوم الطبــــــــــــية 
للمرة الثالثة منذ ان تشـــــــــكلت  نطاق الكتروني لفحـــص الوثائق  والصرفة والهندســــــــــــــــــية 

اللجنة االولى للعام  . وتدقيقـــــها ومنح الدرجات وهي  ۲٠۱٦والمؤسســاتية ولجنة متخصصة 
تجربـة ســتمنح االقســام العلمية  بمجال البحث العلمي.
فرصــة التوثيــق االلكترونـــي و   وبــــــين الدكتور عبدالبــــــاري 



والخارجية منهما وعدم اســــــــتعمال  ووجھ الســــــيد المســــــاعد اإلداري  كامل شــريف مســـؤول لجنة الصيانة  تفقــد الســيد مســـاعد رئيس الجامعة 
الهيترات في المكاتب تالفيًا لوقــــــوع  بضرورة المتابعة والكشـف عن وجود  الصيفيـة، عـن آخـر اعمــال الصيانــة  للشـــؤون األدارية والمالية األســــتاذ 

الحوادث . أي خلل يحــصل والقــيام بــإصالح أيّ  والتأهيل التي تم إنجازها وجـارٍ العمـل  الدكتور علي الزيدي األقسـام الداخلية 
وفي ختام الزيارة عبر السيد المسـاعد  عطل يحـــــــدث في شبـــــــكات التيار  بها حالياً. في المدينة الجامعية  وشـملت الزيارة 
عن تقـديره وشــكره للترتيب والتنظيم  الكهربــائي في داخل بــنايات األقســام  وأبــــدى الســــيد المســــاعد األدراي  كال� من مجمع الزهراء لألقســــــــــــام 
في األقسـام الداخلية للجامعة وااللتزام  الداخلية ،كما دعا إلى ضرورة اإللتزام  مالحــظاتھ مؤكداً اإلســـراع في تنظيم  الداخلية للطالبـــات ومجمع المصطفى 
بـالجوانب اإلدارية والصحـية من قبـل  التام بــخفارات الدفاع المدني واتبــاع  وزراعة حـدائق القســمين المذكورين  للطالب .

إدارة ومشرفي وموظفي المجمعين. اإلجراءات الفورية عند وقـــــــوع أيّة  والصيانة الدورية لغرفهما واروقتهما  وتجول الســــيد المســـــاعد في غرف 
حـــوادث مع التأكيد على قـــطع التيار  بــما يعزز ســـمعة ومكانة جامعتنا في  وأروقة وفضاءات المجمعين واسـتمع 
الكهربـــــائي عن البـــــنايات الداخلية  المجتمع. إلى شـرح مفصل قــدمھ الســيد أحــمد 



 استقبــــل الســــيد عميد كلية االداب في 
جامعة ذي قــــار االســــتاذ الدكتور هيثم 
عبـاس الصويلي  وزير االديان والثقـافة 
الهنغاري البرفسـور سبــولج ســيرومي 
الذي كان قــــــــــــادما لزيارة مدينة اور 
التاريخية واالرتقـــــاء على زقـــــورتها 

الخالدة .
 الزيارة التي رافق فيها الوزير الهنغاري 
الســـيد رئيس جامعة واســـط األســــتاذ 
الدكتور مازن الحســـــني ومجموعة من 
الضيوف الكرام شــــــــهدت جولة مهمة 
وممتعـة لهـم فـي مدينــة اور ومعالمهــا 
الحـضارية وزقــورتها اذ وقــف الضيف 
متأمال هذا الصرح االثري وأدى طقســــا 
دينيا وصالة خاصة خاصة قبـــل صعوده 
سلم الزقورة والوصول الى سطحها رغم 
مغادرتها السيد مدير قسم شـرطة حـماية وضعھ الصحي الحرج ليعلن عن تحقـيق  الزيارة ، الن حـــضارة اور لن تقــــتصر 
اآلثار في محافظة ذي قار لتأمين الحماية حــلم طالما راوده في ان يصل ارض اور  على محافظة ذي قار فهي مبدعة الحرف 

الالزمة للضيوف.مهد الحضارة واألنبياء. االول منذ فجر التاريـخ ولهـا فضـل علـى 
كل مدن العراق والعالم. وبــعد انتهاء الزيارة تم توديع الوفد الى  وقــــد تم تقـــــديم عرض تفصيلي للوفد 
الحـدود االداريةلمدينة الناصرية بـاتجاه الزائر عن المعبـد والقـصر الملكي للملك  وعبــر وزير االديان والثقــافة الهنغاري 
محافظة واسـط اذ اتفق الجانبـان على ان اور نمو وولده الملك شــولگي صاحـــب  عن ســـعادتھ وهو يطلع على اللمســـات 
تكون هناك زيارة ثانية للوزير الهنغاري اللمســـة المدنية لشـــعب اور في االلفية  الواضحة واالهتمام الحـكومي في تطوير 

للتباحــث والتشــاور مع جامعة ذي قــار الثالثة قبل الميالد. المرافق الحيوية للمدينة االثرية.
لعقـد اتفاقــيات علمية وثقــافية لتكريس كما واكد الســــــــيد عميد كلية االداب ان   ومن الجدير بــــالذكر ان الســــيد رئيس 
التعاون المشترك بين الجانبين .الزائر لم يكتف بــذلك وانما كان شـــغوفا  جامعة واسـط والضيف الهنغاري والوفد 
المرافق لھ قد عرجوا على جامعة سومر  يذكـر ان الدكتـور هيثــم الصويلــي هــو للتجــول فــي اطراف المدينــة االثريـــة، 

عضو فـي اللجنـة التنفيذيـة العليـا لملـف ووقف طويال عند معبد (دب الل ماخ) في قـــضاء الرفاعي الذي يشــــتمل على 
االثار واالهوار في محـافظة ذي قـار منذ  مشــيرا على ان حــضور الســـيد رئيس  اكثر من ۱٠٠ موقــع اثري .وقـــد رافق 
.جامعة واسـط كان لھ االثر الكبـير في تلك  ۲٠۱٦الوفد منذ دخولھ الناصرية حــــــــــــــتى 



التقى السيد رئيس جامعة ذي قار األستاذ 
الدكتور يحــــيى عبـــــدالرضا عبـــــاس 
الخفاجي بحضور مساعد رئيس الجامعة 
للشــؤون العلمية األســتاذ الدكتور كمال 
حــامد ياســـر ومســـاعد رئيس الجامعة 
للشــؤون اإلدارية األســتاذ الدكتور علي 
حســـين الزيدي مدراء أقســـام رئاســـة 
الجامعة وذلك لتدارس بـــــــعض األمور 
التنظيميـة واإلداريـة واهمهـا مـا يتعلــق 
بقــــرار وزارة التعليم العالي والبحـــــث 
العلمي الخاص باستحـــــــــــداث جامعة 

الشطرة. 
وفي بــداية اللقــاء رحــب الســيد رئيس 
الجامعة بالســـادة مدراء االقســـام مثنيا 
على جهودهم التي بــــــذلت طوال الفترة 

االن وتقـــديم رؤية محـــددة لتطوير تلك  عدد من المواضيع األساســية المتعلقـــة  السابقة والتي تصب في خدمة تشـكيالت 
الكوادر التي ســــتنفصل مستقبـــــال من  بقرار الوزارة الخاص باستحـداث جامعة  الجامعة واقســـامها العلمية ،مؤكداً على 
جامعة ذي قــــار وترتبــــط بـــــالجامعة  الشطرة والذي اشار الى الزام جامعة ذي  ضرورة مضاعفة تلك الجهود لالرتقـــاء 

المستحدثة.  قـــار بــــتهيئة وتدريب الكوادر األدارية  بــــالعمل اإلداري الذي يعد جزءا اليتجزا 
وفي ختام اللقـــاء شـــكر الســــيد رئيس  والفنية التي ستشـــكل جامعة الشــــطرة  من المســـيرة العلمية واالدارية والرؤى 
الجامعة السـادة مدراء اقســام الرئاســة  وتطويرها بما يخدم الجامعة المستحـدثة  التي وضعتها الجامعة ، مشــــيرا بـــــان 
لجهودهم المبـــــــــذولة والتي تعزز من  وليكونوا قـــادرين على ادارة شـــؤونها  معوقات العمل االداري وتلكؤه يؤدي الى 
ســـمعة ورصانة الجامعة مســــتمعا الى  االدارية والعلمية وبقية االقسام االخرى.  تلكؤ عمل جميع االقســــــام والشــــــعب 
وجهات النظر ومناقشـتها بـين الحـضور  ووجھ رئيس الجامعة بـضرورة قـيام كل  األدارية وهذا ماال ينســـــــــجم مع خطط 
بــــما يخدم المســــيرة العلمية والخدمية  قسم  الجامعة ورؤاها الحالية والمستقبلية. 

للجامعة . في رئاسـة الجامعة بـوضع آلية عمل من  كما تم التباحـث ايضاً من خالل اللقـاء في 



 استقبـــل الســـيد مســــاعد رئيس 
الجامعة للشــؤون العلمية األســتاذ 
الدكتور كمال حامد ياسر في مكتبـھ 
المهندس  " كريم هاني محـــمد  " 

مدير بيئة المحافظة
اذ جرى خالل تلـك الزيـارة امكانيـة 
تفعيل التعاون بـــــــــين الجامعة و 
مديرية البـيئة في مجال الدراســات 

البيئية .
 واألســتفادة من الخبــرات العلمية 
والتعليمية الموجـودة فـي الجامعـة 
عبر اعداد دراسة متكاملة وشـاملة 
تتناول الواقــــع البــــيئي و التلوث 
بـــأنواعھ في داخل المحـــافظة من 
أجل المســاهمة في إيجاد الحـــلول 
وتقــديمها إلى الجهات الحـــكومية 

المختصة .
 من جانبھ شـكر السـيد مدير البـيئة 
السيد المساعد العلمي وجامعة ذي 
قـار على االهتمام بــذلك الموضوع 
لما لھ من اهمية كبيرة والسـيما مع 
ارتفاع نسبـــة التلوث وانعكاســـها 
السلبـــي على الواقــــع الصحــــي 

والبيئي في المحافظة 





2 اخبار جامعية
)  النصف االول  من شهر تشرين االول  ۲٠۲۱  العدد( ٤٨

رئيس الجامعة للشــــــــــؤون  الندوة التي افتتحـــت بـــكلمة لرئيس 
الجامعة رحـــــــب فيها باألســـــــاتذة  العلميــة واألداريــة و مـــدراء 
المحاضرين والضيوف الكرام متحدثا  بــعض الدوائر والنقابـــات في 
عن اهمية وقـيمة األهوار وما يرتبــط  المحــافظة وجمع من اســـاتذة 
بھ من استحقاقات اقـتصادية وثقـافية  الكليات والمراكز البحـثية اقـام 
واجتماعيـة ودور الجامعـة فـي دعــم  مركز الدراســـــــات التأريخية 
ملف االهوار واالهتمام بـــــھ عبــــــر  واآلثارية بـــالتعاون مع قســـم 
ماقـدمھ اسـاتذتها ومراكزها البحــثية  االعالم والعالقــــات العامة في 
والســـيما فيما يخص انضمام االهوار  رئاســـة الجامعة ندوة ثقـــافية 

الى الئحة التراث العالمي. حــــضورية بــــعنوان ( أهوار 
بـــعد ذلك بــــدأت الندوة التي توزعت  جنوب العراق بـــــــين األصالة 

 بـرعاية السـيد رئيس جامعة ذي قـار 
على ثالثة محاور اذ قدم المحور األول  والفلكلور ) وعلى القاعة الرئيسة في 

األســتاذ الدكتور يحــيى عبـــد الرضا 
االسـتاذ المسـاعد الدكتور جمعة ثجيل  مبنى رئاسة الجامعة .

عبـاس الخفاجي وبحـضور مسـاعدي 
الحــمداني والتي تطرق فيھ الى بــيان 
األهمية التأريخية لمنطقة االهوار من 
جوانبها المختلفة ،والتي انبثقـت منها 
أولى حضارات بـالد الرافدين وعرفت 
إبـــان العصر الســـومري بــــ"جنات 

عدن" .
 أما المحور الثاني فقد قدمھ المهندس 
جاســم محــمد األســـدي مدير منظمة 
طبـــيعة العراق في أهوار الجبــــايش 
والذي اشـــــــار من خاللھ كيف كانت 
الجامعة نســخة من آخر كتاب اصدره األهوار وكيف اصبحــــــــــــــت اليوم  مع الحــــــــاضرين ثم اختتمت الندوة  والشـاعر ماجد مفتن السـفاح متحـدثاً 
االستاذ الدكتور حسـين الزيادي وأخر مستعرضاً المنحـنيات التي تحـدث في  بتقــديم الســيد رئيس جامعة ذي قــار  عن البناء الفلكلوري الجميل لدى أهل 
اصدارات المهندس جاســم األســـدي الســــنة الهايدرولوجية ،والنســـــيج  الشـــــهادات التقـــــديرية للســــــادة  األهـوار والتـي امتــزج فيــھ الفنــون 
وكذلك اخر اصدارات الباحــــــــــــــث السـكاني لســكان األهوار، بــاألضافة  المحاضرين . والعلوم والمعارف مع الطبيعة .

والشاعر ماجد مفتن السفاحالى المساحات التي تغطيها . كما تم بالمقابـــل أهداء الســـيد رئيس  بعدها تم فتح باب االسئلة والمداخالت 
فيما قـــدم المحــــور الثالث الباحــــث 



فيروس كورونا والحـد من انتشـاره   قامت دائرة صحة ذي قـار وبـالتعاون 
بالتعاون مع المؤسسات الحـكومية.  مع جامعة ذي قار اليوم األحد الموافق 
هذا و كان اإلقبـــال جيداً على إجراء  ۲٠۲۱/۱/٣۱ بعمل مسحـات ميداينة 
المسحـــات، مما يؤكد وعي والتزام  في اروقــــــــــــة الجامعة وذلك ضمن 
موظفي الجامعة وطلبــــــــــــــــتها  اإلجراءات الوقـــــــائية والتدابـــــــير 
بـــالتعليمات الصحـــية ، وحـــرص  االحترازية لمجابهة جائحة كورونا.
رئاســـة الجامعة على توفير بــــيئة   حـيث قـام الفريق الطبــي المتخصص 

آمنة وصحية للمنتسبين. بــإجراء الفحــوصات الالزمة الطلبــة 
والجدير بــالذكر أن جامعة ذي قــار  والمنتسبــــين من اجل الكشـــــف عن 
نظمت العديد من الحمالت التوعوية  فيروس كورونا ، فضالـً عـن عمليـات 
وورش العمل للحــــد من انتشـــــار  توعوية من خالل توزيع البوســـترات 
فايروس كورونا من خالل نشـــــــر  والتوجيهات الصحــية والوقــائية ضد 
التوعية الصحــــــية ، والتأكيد على  الجائحة .
اتباع تعليمات خلية االزمة من لبس   حــــــــــيث يأتي هذا االجراء في إطار 
الكمامات والتبـاعد االجتماعي بــين  التدابــير االحــترازية التي تقــوم بــها 

الطلبة وزارة الصحــة للكشــف المبـــكر عن 



حــازم ريســـان و عميد كلية العلوم 
األســـتاذ الدكتور هيثم عبـــداالمير 
ميناس ومستشـار محـافظ ذي قــار 
للشـــــــــؤون الرياضية وعدداً من 

اساتذة ومنتسبي الكلية.
 واوضح الســـيد رئيس الجامعة أن 
هذه البـطولة تعد حلقـة من حلقــات 
التعاون بــين الجامعة و االتحــادات 
الرياضية في المحــــافظة مشــــيداً 
بالمســــــــــــتوى الرياضي والفني 
للمتنافســــين وهذا يصب في تطور 
وتوجيھ الطلبة للمشـاركة في جميع 

النشاطات التي تنظمها الجامعة.
من جانبـــــــھ صرح مدير قســـــــم 
النشاطات الطالبية االسـتاذ الدكتور 
ربــــيع لفتھ داخل ان ادارة الجامعة 
تدعم كل النشــــــــــاطات الرياضية 
والثقافية واالجتماعية التي تقـيمها 
شـــعب النشــــاطات الطالبــــية في 
تشـــكيالت الجامعة مبــــينا ان هذه 
البطولة هي البطولة الدولية األولى 
على مســتوى الجامعات العراقـــية 
، مشـــيدا بـــالجهود  ۲٠۲۱لســنة 
الكبــيرة التي بــذلت من قبــل منظم 
البطولة الحكم الدولي االسـتاذ علي 

فرحان

بالتعاون مع اتحـاد شـطرنج ذي  ٨٤ بمشـــــاركة  العب والعبــــــة 
قار و نادي القـيثارة التخصصي  يمثلون محافظات البصرة وميسـان 

للشطرنج . والمثنى بــــاإلضافة إلى ذي قـــــار 
بحــضور الســـيد رئيس جامعة  اقيمت  على قاعة كلية الطب بطولة 
ذي قـار األسـتاذ الدكتور يحــيى  جامعة ذي قــار الدولية للشـــطرنج 
عبدالرضا عباس والسـيد عميد  ۲٠۲۱الخاطف لعام  والتـي نظمهـا 
كلية الطب االســــــــتاذ الدكتور  قسم النشـاطات الطالبـية بـالجامعة 



بيئة مضيئة ومستمرة ليالً في كافة 
مرافق ومقتربــات الكلية خصوصاً 
عند انطفاء التيار الكهربـــــــــائي، 
والذي ســينعكس بــدوره على أمن 
وســــالمة الكلية وممتلكاتها فضالً 
عن تأمين االطمئنان لبــــــــــــناتنا 
الطالبات في الدراسة المسـائية كما 
انها سـوف تســهم في التقــليل من 
اســــتهالك الطاقــــة الكهربــــائية 
واسـتهالك الوقـود جراء اسـتخدام 
المولدات لتوليد الطاقة الكهربـائية 

.
 هذا وبــــارك الســــيد عميد الكلية 
جميـع الجهـود التـي عملــت علــى 
انجاح هذه التجربـــة رغم حـــرارة 
الصيف والظروف الجوية القاسـية 
متمنيا مزيداً من التطور والتقـــــدم 

المتجــددة ودورهــا فــي   بـتوجيھ مباشـر من قبـل السـيد عميد 
المحـــافظة على صحـــة  كلية التربـية للبـنات االســتاذ الدكتور 
اإلنســـــــان والبـــــــيئة  حسن سوادي نجيبـان باشـرت كوادر 
واالقــتصاد مضيفاً ايضا  الكلية بـــــــــــتهيئة وتنصيب مصائد 
بــان اســـتخدام الطاقـــة  ضوئية تعمل على الطاقــة الشمســية 
النظيفة ( المتجـددة) فـي  وذلـك ضمـن خـطة الكليــة لالعتمــاد 
كلية التربـية للبــنات يعد  على الطاقــة المتجددة لديمومة انارة 
خطوة استباقـــــــــية في  اروقتها ليالً من خالل تغذية الكشافات 
حـصاد الطاقـة الشمسـية  الضوئية فيها .
و تجهيـز مرافـق الكليــة  واوضح السيد عميد الكلية بان كوادر 

بالكهرباء . الكلية وبمتابــــعة من قبــــل الســــيد 
وان هــــــذه الخــــــطوة  المعاون االداري الدكتور محمد ناصر 
المتقــــدمة هي جزء من  حســون باشـــرت بـــتهيئة وتنصيب 
المشــروع الذي تســـعى  مجموعة من االلواح الخلوية لحـصاد 
الكلية الى تحقيقــيھ وهو  الطاقــــة الشمســــية (المتجددة) من 
االعتمــاد الكلـــي علـــى  اسطح بنايات الكلية لتغذية الكشـافات 
الطاقـــــــة النظيفة الذي  الضوئية،اذ تم نصب تلك المصائد في 
سيحقـــــق مجموعة من  مواقع متعددة من مرافق الكلية .
الفوائـد اهمهــا : تأميــن   مشــــيراً الى أهمية إعتماد الطاقــــة 
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رسائل و اطاريح
)  النصف االول  من شهر تشرين االول  ۲٠۲۱  العدد( ٤٨

والتي طبقت على عينة البحث والتي   بحـــثت اطروحـــة دكتوراه في كلية 
شــــملت العبــــي اندية المنطقـــــة  التربــــية البــــدنية وعلوم الرياضة 
الجنوبية. كما بينت االطروحة اهمية  بـــجامعة ذي قــــار  (تأثير تمرينات 
والوسط   (CRYOتأهيلية وجهاز التبــريد ( (CRYOاستخدام جهاز (
المائي في عملية تحســن الرياضيين  والوســط المائي في إصابـــة التهاب 
المصابين بـالتهاب االوتار فضال عن  أوتار الركبــــــة الخلفية وفق المدى 
تاثيرها في تطوير بــعض القـــدارت  الحـركي وبــعض القــدارت البــدنية 
البـدنية والمؤشـرات البــيوكيميائية  والمؤشــــرات البــــيوكيميائية لدى 
الخاصة بــها والتي شـــملت بـــعض  العبــــــــــــــين كرة اليد . وتضمنت 
و  األطروحة التي قدمها الطالب ( ماجد  LDHاالنزيمـات ومنهــا انزيــم 
محــــمد مســـــاعد ) اعداد تمرينات  CBKوغيرهمـا مــن االنزيمــات 
المرتبـــطة بـــالعمل العضلي .وقـــد   (CRYOتأهيلية وجهاز التبــريد (
اســتنتجت االطروحــة ان للتمرينات  والوســط المائي في إصابـــة التهاب 
والوسـط  ومنها الوســــــــــط المائي والجهاز أوتار الركبة الخلفية لدى العبي كرة  (CRYOالمعدة وجهاز  ( الحـــــــلول المناسبـــــــة لمعالجتها 
المائي كان لها االثر الكبــــــــــير في  المستخدم.اليد المصابـــــــيناذتناولت تاثير تلك  وتفاديها. واوصت كذلك االطروحــة 
تحسـن الالعبـين من االصابـة والتي  بــضرورة اتبــاع االســاليب العلمية التمرينات ومدى قـدرتها في تحسـن 
تعد من االصابات المعقدة التي وجب  والوسـائل المناسبـة لغرض عالجها اصابـة التهاب اوتار الركبـة الخلفية 
على اخصائيي العالج الطبيعي وضع 

CRYO) 



 نوقشت في كلية العلوم بجامعة ذي قار رسالة ماجستير بعنوان دراسة فسـيولوجية لتأثير 
عقـار الكبـتاكون على نشــاط القــلب واألوعية الدموية ومســتوى األســيتيل كولينوهدفت 
الرسالة المقـدمة من قبـل الطالب ( علي جبـار حسـب ) التعرف على تأثير األدوية المخدرة 
وتحديداً الكبتاكون على الجهاز القلبي الوعائي للمتعاطين لها، وكذلك تأثيرها على النواقل 
العصبــية ، و بــعض المعايير البــيوكيميائية في الدم ومقــارنتها باألشــخاص األصحــاء. 
واجريت الدراســـــة على عينة من مدمني الكبـــــتاكون المحـــــتجزين في مراكز متعاطي 
المخدرات والمؤثرات العقلية وبعض المقـاهي في محـافظة ذي قـار ،حـيث تم جمع عينات 
۲٠۲۱الدم واالدرار منهم للفترة من نوفمبـــــر  إلى مارس  ،واوصت الرســــــالة  ۲٠۲٠

بضرورة معالجة ظاهرة اإلدمان على المخدرات 







لالستشـعار وواحـدة عقــدة مركزية  ناقشت كلية الهندسة بجامعة ذي قار 
(العقــدة المنسقــة) تتكون عقـــدتي  رسـالة ماجســتير بــعنوان ( تصميم 

االستشعار من متحكم دقـيق  Nodeنظام أستشــعار الســـلكي لمراقبـــة 
مستشــــعر  و  MCUesp32خطوط األنابـيب)وتضمنت الرســالة 
الستشعار  اهتزازات   ADXL345المقدمة من قبل الطالب( مقـداد خالد 
االحـداث واالنشـطة الضارة التي قـد  أسـدخان )تصميم وتنفيذ نظام قــادر 
تطرأ على خط االنابــــــــيب  وجهاز  على المراقبــة المســتمرة عن بـــعد 
إلرســـال  االرســال الســـلكي    RFوارسال البـيانات السـلكيا باسـتخدام 
البيانات التي يتم تسجيلها الى العقدة  شبكات االستشعار الالسـلكية والذي 
المركزية (المنسقـــــــــــة) ولزيادة  يمكن اســــــــــــتخدامھ في االجهزة 
الموثوقية وتقـليل االنذارات الكاذبـة  واالنظمـــة والمعــــدات المختلفــــة 
تم تضمين النظام بمستشـــــــــعرات  والمســاعدة في اكتشـــاف االضرار 
قــياس درجة الحـــرارة والرطوبـــة  والعيوب باســتخدام تقــنيات تحــليل 
بــــاإلضافة الى استشــــعار نسبــــة  االشـارة المتقـدمة. وبـينت الرسـالة 
الغازات الكتشاف حاالت التسـرب او  المراقبـــة الالســــلكية (عن بــــعد) انھ تم تطبـــيق هذا النظام لمراقبــــة  وغيرها.واســتنتجت الرســالة مدى 
الحـريق.واكدت الدراسـة تم اختبــار  باإلضافة امكانية المراقبة المستمرة خطوط االنابـــيب النفطية في حـــالة  حساســــــية النظام وقــــــدرتھ على 
النظام في شـــركة خطوط االنابـــيب  بالوقـــت الفعلي عن طريق االنترنت تعرضها الى الخلل بسبـــــــب اعمال  اكتشـاف االنشــطة الضارة المختلفة 
النفطية في ذي قـار من خالل تطبـيق  من اي منطقة او مكان في العالم.التخريب والعبــث المقــصود او غير  كحـاالت الثقــب او القــطع او الطرق 
عدة سـيناريوهات كمحـاكاة لحـاالت  والتســـــرب التي قـــــد تتعرض لها المقــصود والتي تؤدي الى حـــاالت 
االنشطة الضارة التي قد تتعرض لها  خطوط انابـيب النفط والغاز والتمييز التســــــرب او السرقــــــة واضافت 
خطوط االنابــيب (كالثقــب والقـــطع  بــينها في الوقـــت الفعلي عن طريق الرسـالة يتكون النظام المقــترح من 
والطرق والتســــــــــــــــــــــــخين)  ثالث عقـــــد الســـــلكية عقـــــدتان 



فالتدخل التلقـــــائي ألعمال الجزاء   .تمت في كُلية القـانون  جامعة ذي 
اإلجرائي ســـلطة تمنح للمحــــكمة  قار مُناقشـة رِسـالة الماجسـتير في 
للتدخل بأعمال الجزاءات اإلجرائية  قسم القانون الخاص والموسومة ( 
المتعلقة بالمصلحة العامة من تلقاء  التدخل التلقـــــــائي إلعمال الجزاء 
نفسها دون التوقف على تقديم طلب  األجرائي دراسـة تحـليلة مقــارنة ) 
من قبــــــــــل الخصوم في الدعوى  وتضمنت الرســــالة التي قـــــدمها 
المدنيــة ألثـــارة تلـــك الجـــزاءات  الطالب (كاظم محـمد وادي الغزي )  
اإلجرائية، فالتدخل التلقائي ألعمال  مبحث تمهيدي وفصلين :-المبحـث 
الجزاء االجرائي مصطلح قـد يبــدو  التمهيـدي تـطرق لماهيــة الجــزاء 
حـديث نسبـيا وأن كان لھ منذ القـدم  االجرائي. وبشقـيھ : األول: مفهوم 
أساس في قانون المرافعات المدنية  التدخل التلقـــــــائي إلعمال الجزاء 
العراقـي والقـانون محـل المقـارنة،  االجرائي. الثاني: أحــــــكام التدخل 
اال أنھ لم يتصدى لھ بشـــكل واضح  التلقــــائي إلعمال الجزاء االجرائي 
وصريح مثلما تصدى للمصطلحـات  وتطبيقــــاتھ العملية.وقــــد تضمن 
القــانونية األخرى والتي لها أهمية  مضمون الرسالة األتي:اللجوء الى 

للقــاضي " المحــكمة " التدخل من  التقديرية التي تمنح للقاضي الدارة  كأهميتهـا أن لـم تكـن اكثــر منهــا،  القـــضاء أمر البــــد منھ لحــــماية 
تلقـــاء نفســـھ بـــأعمال الجزاءات  الدعوى واجراءاتها في بــــــــعض  فالتدخل التلقــائي ســلطة يمنحـــها  الحقـــــــوق فهو وســـــــيلة فاعلة 
االجرائية والتي تتمثل بشــــــــــرط  األحـيان وان كان هناك شبـھ بــينها  القــانون للمحـــكمة لفرض الجزاء  لتنظيمها، وحـــــتى تتحقــــــق تلك 
االختصاص اي صالحــية القــاضي  وبـين التدخل التلقــائي االختياري،  االجرائي الذي يكون متناسبــــا مع  الحـــماية يلزم المشــــرع جزاءات 

لهذا التدخل، كما وأن التدخل التلقــــــائي ألعمال  حـــيثيات الدعوى المنظورة أمامها  اجرائية تفرض أما بحكم القانون أو 
الجزاء االجرائي ال يتم اعتبـــــــاطا  وفقـــــا لنص القــــــانون، فالتدخل  بــــــناء على تدخل  القـــــــاضي " 
دون توافر شـــروط قـــانونية تتيح  التلقــــائي ليس هو ذاتھ الســـــلطة  المحــــكمة " من تلقــــاء نفســــھ، 



ناقشت رسـالة ماجسـتير في كلية العلوم بـجامعة ذي قـار  والموسـومة ب(دراسـة مناعية 
في حــب الشبــاب)وهدفت الرســالة   Toll Like Receptor -2وفسـيلوجية و دور 
المقدمة من قبـل الطالبـة (آيات عبـد الواحـد حـمود ) الى توضيح دور بـعض عوامل الخطر 
مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم في حب الشبـاب الشـائع ، ودراسـة التغير في ملف 
الدهون في مصل مرضى حـب الشبـاب الشـائع ، على عكس األشـخاص األصحــاء. أيضًا ، 
، هرمون   DHEA-Sتقــدير التبــاين في مســتويات المصل لهرموني منشـــط الذكورة (

 TLR-2التستوستيرون) بين مرضى حب الشبـاب واألشـخاص األصحـاء واكتشـاف دور 
في تشخيص حب الشباب الشائع من خالل تحديد مستوياتھ في مصل المريض ومقارنتھ مع 
السيطرة .     وخلصت الدراسة إلى أن العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسـم يبـدو أنها أكثر 
العوامل المحتملة المرتبـطة بحـب الشبـاب الشـائع ، ومن المحـتمل أن تكون نسبـة الدهون 

 DHEA-Sالعالية مرتبطة بحـب الشبـاب الشـائع. أدت المسـتويات المرتفعة من هرمون 
وهرمون التستوستيرون في المرضى 



 Toll Like Receptor -2 

مرض الســـــكري على مراحــــــل  الحمل(البروجســـــــــــــــــــــتون  ناقشـت رسـالة ماجســتير في كلية 
التشـــكل الجنيني  الكبــــد والكلى.  واالســـتروجين و هرمون موجهة  التربية للعلوم الصرفة بـجامعة ذي 
هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات  الغدد التناســــــلية المشــــــيمائية  قـار ( حـماية االجنة المتأثرة بــداء 
لتوضيح تأثير سـكري الحـمل على  البشـرية ) كما توصلت النتائج بـأن  ســــكري الحــــمل ) فيما أكدت إلى 
أعضاء الجســـم األخرى ، وخاصة  المكمالت الغنية بـــاليود حـــافظت  ضـــرورة إجــــراء مزيــــدا مــــن 
الجهاز العصبي المركزي. مقـارنة  على التركيب الكيميائـي و التكويـن  الدراســات لتوضيح تأثير ســكري 
بالنبــاتات الطبـــية  دراســة  النســــــــيجي  للكلية والكبـــــــــد   .F.Vالحــــــمل على اعضاء الجســـــــم 
واألعشاب التي تحتوي على نسبـة  للجنة.وتابعت الرسـالة التي قـدمت  األخرى.وأضافت الدراســــــة التي 
عالية من اليود. هناك حـــــاجة إلى  إلى قســـــــم علوم الحــــــــياة، ان   قــــدمها الطالب  علي مهدي تركي 
مزيد من الدراســـات بــــما في ذلك  المكمالت الغنية بـــــــــاليود  توفر  إلى أن داء ســكري الحــمل لوحــظ 
دراسة جزيئية للكشف عن التعبـير  الحماية للجنين ، حيث سـاهمت في  يسبــــب ارتفاع الجلوكوز  في الدم 

الجيني. الحـد من تشـوهات أو اضطرابــات  بسبــب مقــاومة االنســـولين أثناء 
للجنة، واوصت الرســـــالة إلى أن  الحــمل حــيث زاد ســكري الحــمل 
هناك حـــاجة لمزيد من الدراســــة  بشــكل كبــير خالل العقــد الحـــالي 
لتأثير مرض الســــــكري على نمو  ويرتبـــط ارتبـــاطًا وثيقًا بــــاآلثار 
الكبــد والكلى باســتخدام الفحــص  الضارة على الجنين.وأشــــــــارت 
المجهـــري اإللكتروني،واجــــراء  الرســـالة أن المواد الغنية بـــاليود 
الدراســــة الخلوية المناعية لتأثير  سـاهمت في استقــرارية هرمونات 



     جرت في قاعة المتنبي لكلية التربية للعلوم  االنسانية جامعة ذي قار  مناقشـة اطروحـة 
الدكتوراه للطالبة (فضيلة عباس حسين   ) قسـم اللغة العربـية عن اطروحـتها  الموسـومة 
(البـناء اللغوي في شـعر سـعيد جاســم الزبيدي)تحــت إشــراف(ا.د.يعرب مجيد مطشــر ) . 
تضمنت الدراســة أربــعة فصول مع تمهيد و خاتمة تضمنت اهم نتائج البحــث.الفصل األول 
تطرق للمستوى الصوتي اما الفصل الثاني فقـد طرح موضوع  المسـتوى الصرفي في حـين 
ركز الفصل الثالث على المسـتوى النحـوي اما الفصل الرابـع فقـد اختص بالمسـتوى الداللي 
.وقــد توصلت الباحــثة في نهاية بحــثها الى نتائج عدة اهمها- عمد الزبــيدي في اســتعمال 
األوزان إلى المتداول منها بــجانب األوزان المهملة والقــليلة في االســتعمال واالبــتعاد عن 
الغريب والحوشـي ويالحـظ أن أوزان الربـاعي والخماســي قــليلة االســتعمال في العربــية 
فاكثرها اشتهر في زمن االحـتجاج وقـل بـعده حـتى نكاد نلحـظ اسـتعمال الربـاعي المزيد من 
األفعال.- بـروز الظواهر اللفظية في شـعر الزبــيدي كظاهرة التكرار والجناس والتضاد التي 

كان من أبرزها التكرار  .
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6 اخبار جامعية 
)  النصف االول  من شهر تشرين االول ۲٠۲۱  العدد( ٤٨

كورونا، ومواكبـــــــــــــة  وعدداً  من االطبـــــــــــاء  كرم الســـيد رئيس جامعة 
المســتجدات الطبــية ذات  اعضاء الجمعية بحــضور  ذي قــار االســتاذ الدكتور 
المســــــــاس بحـــــــــياة  الســــيد مســـــاعد رئيس  يحـيى عبـدالرضا عبــاس 
الناسبــدوره قــدم الدكتور  الجامعة للشــؤون العلمية  الخفاجي جمعية أطبــــــاء 
عبـــــــــاس فاضل والوفد  ،نحـن سـعداء جداً بــهكذا  البـــاطنية في المحـــافظة 
المرافق لھ شـــــــــــكرهم  كفاءات علمية وطبــية في  بــدرع الجامعة وشـــهادة 
وتقــديرهم للســـيد رئيس  محـافظتنا تمكنت ان تصل  تقــديرية تثميناً وتقـــديراً 
الجامعة لســـــعيھ ودعمھ  الى هذا المســتوى العلمي  لدورهم في دعم الحـــركة 
الالمحـــــــــدود للكفاءات  وتميزت على مســــــتوى  العلمية الطبـــية وتمييزها 
العلمية في المحــــــــافظة  الجمعيات العراقـــــــــــية  على مســــتوى الجمعيات 
مشيراً في الوقـت ذاتھ الى  وبــــــــرزت عالمياً مثمناً  العراقـية والعالمية ،وذكر 
ديمومــــــة التواصـــــــل  الدور الكبــــير والمجهود  رئيس الجامعة خالل حـفل 
والتعاون بــــــــين جمعية  المتميز الذى يبـــــــــــذلھ  التكريم الذي حـــــضر فيھ 
اطبـاء البـاطنية والجامعة  اعضاء الفريق الطبــــــي  الدكتور عبـــــــاس فاضل 
مـن اجـل خدمـة المجتمـع  للجمعية في مواجھ جائحة  حليحــــــل رئيس الجمعية 



تتقـدم جامعة ذي قــار  بــالتعزية 
والمواســـــاة لمقـــــام المرجعية 
الدينية العليا في النجف األشـرف 
وألسرة آل الحكيم برحيل المرجع 
الديني الكبــــير سماحــــة آية هللا 

العظمى السيد محمد سعيد الحكيم  
قدس هللا نفسـھ الزكية وتدعو هللا 
العزيز القـــــــدير ان يســــــــكنھ 
الفـردوس مــع جــده المصطفــى 
وآلھ الطاهرين وأن يلهـم الجميـع 
� وانا اليھ  الصبر والسلوان وانا 

راجعون





 .اســتنادا إلى توجيهات وزارة التعليم 
العالي والبحــــث العلمي وبأشــــراف 
مباشر من قبل رئيس الجامعة األستاذ 
الدكتور يحـــيى عبـــدالرضا عبــــاس 
باشـرت جامعة ذي قـار بــالتعاون مع 
دائرة صحـة المحـافظة بحـملة تلقــيح 
واسـعة لتدريسـيي ومنتسبـي وطلبــة 
الجامعة وذلك اليوم الثالثاء السابــــع 
والعشـــــرين من تموز الجاري. واكد 
الســـــــــــيد رئيس الجامعة من خالل 
اشرافھ وتشجيعھ على اخذ اللقـاح  ان 
الحـملة تهدف الى الحـفاظ على صحـة 
وســالمة منتسبــي الجامعة وطلبــتها 
ونشــر الثقــافة الصحــية بـــين افراد 
والصحية المشـاركة في عملية تطعيم المجتمع لمواجهة مخاطر وبــــــــــاء  الجاهزية للعام الدراســـــي المقبـــــل 
اللقـــــــاح وســــــــعيها الدائم لخدمة كورونا و دعم القـــطاع الصحــــي في   ۲٠۲۲-۲٠۲۱ ليكـون عامـاً جامعيـاً 
المجتمع.من جانبھ بين الدكتور محمد البلد . مضيفاً في نفس الوقت أن نسبة  حضورياً ان شاء هللا .وقد أشاد رئيس 
كشــاش مدير قــطاع الناصرية الثاني كبـــــــيرة من الكوادر التدريســـــــية  الجامعة بجهود دائرة صحة المحافظة 
ان هذه الحـملة مسـتمرة بـعونھ تعالى واإلدارية والطلبـة قــد تلقــوا التطعيم  متمثلة بمديرها الدكتور سعدي الماجد 
وذلك من اجل الحــــفاظ على صحــــة ضد الفيروس ، األمر الذي من شـــأنھ  بتنفيذ هذه الحـملة ، معربـاً عن شـكره 
وسالمة ابنائنا الطلبة ومختلف كوادر أن يسـارع الخطى نحـو تكامل وتعزيز  وتقـــــديره لجميع الكوادر الطبــــــية 



استقبـلت كلية اآلداب بـجامعة ذي قـار 
طلبة الدراسات العليا ولالقسام العلمية 
(اللغة العربــية والتاريخ والجغرافية ) 
لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وقسم 
(االجتماع ) لمرحـــلة الدبـــلوم العالي 
المعادل للماجسـتير  تنفيذاً للتوقــيتات 
المعتمدة من قبــل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي .واشـرف السـيد عميد 
الكلية االســـتاذ الدكتور هيثم عبــــاس 
الصويلي منذ الســـــــاعات االولى من 
بــــــداية الدوام على ســـــــير وانتظام 
المحـــاضرات العلمية داخل القـــاعات 
الدراسية مهنئا ابنائھ الطلبـة بمناسبـة 
مباشـــرتهم الدوام مؤكداً بــــان الكلية 
اكملت جميع اسـتعداداتها لبــدء الدوام 
الجهود على تجهيز القاعات الدراسـية الحضوري الكامل في الدراسـات العليا  من جانب اخر اوضح الســــــيد معاون 
بالمقــاعد الحـــديثة التي تليق بطلبـــة بــموجب قـــرار اللجنة العليا للصحـــة  العميد للشــــؤون العلمية ا. م. د. عدي 
الدراســـــات العليا واجهزة التبـــــريد والسالمة الوطنية مشـددآ على اعتماد  بـــجاي شبـــيب ان عمادة الكلية  قــــد 

(PCRبطاقـة اللقــاح أو الفحــص ( واالنارة فضال عن المســـــــــــتلزمات   اسـتنفرت كل طاقــاتها وامكانياتها في 
االخرى متمنيا لجميع الطلبــــة النجاح األسبوعي شرطاً للسماح بدوام الطلبة  االسـتعداد لبـدء العام الدراسـي الجديد 

والتفوقوالعاملين والهيئات التدريسية. ۲٠۲۱۲٠۲۲-  م . وقـــــد انصبـــــت 



تفقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب األمتحانات الحضورية في 
الجامعة عبر المنصة األلكترونية وقدم السيد رئيس جامعة ذي قار االستاذ الدكتور يحيى عبدالرضا عباس الخفاجي 
شرحاً مفصالً لمعاليھ عن استعدادات الجامعة وكيفية سير األمتحانات في عموم كليات الجامعة واأللتزام بتوجيهات 

خلية االزمة وتوفير كافة متطلبات الوقاية وقد اكد معالي الوزير للسيد رئيس الجامعة دعم الوزارة للجامعة 
وضرورة أن يكون لها دور في خدمة المجتمع والحفاظ على السلم األهلي ورعاية الشباب وقدم السيد الوزير شكره 
وتقديره إلدارة الجامعة وادارات الكليات واألقسام واللجان اإلمتحانية والسادة التدريسيين مطالباً بضرورة استمرار 

هذا الجهد الى نهاية االمتحانات متمنياً البناءه الطلبة النجاح والتوفيق
 



نظمت وحـــدة تمكين المرأة في جامعة 
ذي قــــــار ورشــــــة عمل بــــــعنوان 
"االجراءات الجزائية في قضايا العنف 
ضد المرأة وذلك بحضور السـيد رئيس 
جامعة ذي قـار االسـتاذ الدكتور يحــيى 
عبد الرضا عباس الخفاجي وعدد كبير 
من منتسبــــات الجامعة ومن الرائدات 
في هذا المجال من المحافظة . افتتحـت 
الورشـة بـكلمة ترحيبـية القـاها السـيد 
رئيس الجامعة والتي اشـار من خاللها 
الـى اهميـة ودور المـرأة فـي المجتمـع 
،موجهــاً لجنــة تمكيــن المـــرأة فـــي 
الجامعة بتشـــكيل مجلس يضم مختلف 
التخصصات يتم من خاللھ طرح األفكار 
والــرؤى الناضجــة وايصــال صـــوت 
المرأة بشكل مباشر ومناقشـة القـضايا 

على تلك الظاهرة التي اصبحـت تشـكل  اشــــــكال العنف التي تواجھ المرأة في  التي تطرح من خاللھ مؤكداً علـى دعـم 
خطرا واضحــــــــــا يهدد أُسَر وعوائل  المجتمع ومن كافة جوانبھِ،مســـــــلطا  رئاسـة الجامعة لهذا المجلس ومتابـعة 
المجتمع .هذا وقــد شـــهدت الورشـــة  الضوء من خالل محـــاضرتھِ على أهم  كافة القضايا المتعلقة بـھ و متمنياً لهن� 
حـــضوراً مميزاً من قبـــل الرائدات في  المفاهيم المتعلقـــة بــــموضوع العنف  ـً  كـل التوفيـق فـي مهــام عملهــن� امالـ
مجـال تمكيــن المــرأة ومــن ضمنهــن�   وابــــرز صوره ،من جانبــــها بــــينت  بـرؤية المرأة العراقــية في المحــافظة 
الســيدة االء ناجي محــمد مديرة قســم  مسؤول لجنة تمكين المرأة في الجامعة  وهي تتبـــوأ األماكن العليا في الجامعة 
تمكين المرأة في ديوان محـــــافظة ذي  الحقوقــــــــية نورس لطيف عارف ان  والمجتمع .بعد ذلك تم القاء المحاضرة 
قار و السـيدة دعاء عدنان كاظم معاون  الهدف من هذه الندوة هو تســــــــــليط  الخاصة بـموضوع  الورشــة من قبــل 
مديرة قســــــم تمكين المرأة في ديوان  الضوء على حـــاالت العنف االســــري  الممثل القــــــانوني لمنظمة حقــــــوق 
المحافظة و السيدة سالين عبـد الخضر  بشــــكل خاص التي زادت نسبــــتھِ في  االنسان األسـتاذ سـرمد الخالدي والتي 
مديرة قســــــم المرأة في دائرة الهجرة  اآلونة االخيرة ،وان تلك الورشـــــــــة  بـــــــــين فيها اهم االجراءات الجزائية 
والمهجرين وغيرهن من الشــخصيات  ستعقبــــــها ورش عمل اخرى تدعمها  للعنف ضد المرأة بــاألضافة الى بــيان 

المعروفة  . الجامعة لوضع الحلول الناجعة للقضاء 



عقـــدت رئاســـة جامعة ذي قــــار  ، 
مؤتمراً صحـــفياً خاصا باستحــــداث 
جامعة الشـــــطرة بحـــــضور رئيس 
الجامعة االســـــتاذ الدكتور يحــــــيى 
عبــــــدالرضا  عبــــــاس الخفاجي ، 
ومسـاعديھ العلمي واالداري اذ تم في 
المؤتمر قــــــــــراءة  األمر الوزاري 

الخاص باستحداث جامعة الشطرة ،
وقـــد بــــين رئيس الجامعة من خالل 
المؤتمر الذي عقـد في مبـنى رئاســة 
الجامعــة ان وزارة التعليـــم العالـــي 
والبحـــــث العلمي  أصدرت قـــــرارا 
باستحـــداث جامعة الشــــطرة لتكون 

السـتيعاب ابـنائها الطلبــة وســتكون  الفتتاح كليات اخرى الحقا . الجامعة الثانية التي تخرج من رحـــم 
ايضاً منصة علمية من المنصات التي  كما وأشار رئيس الجامعة جامعة ذي قار األم، بعد جامعة سومر 
تخدم الحركة العلمية والبحـث العلمي  في قضاء الرفاعي ،وستضم الجامعة   إلى أن جامعة الشـطرة ستبقـى تحـت 
وتساهم في صنع رجال المستقبل  في  إدارة جامعة ذي قــار األم في العامين  كليتين هما كلية  الطب البــــــــيطري 
مختلف ميادين العلـم والمعرفـة وفـي  المقبـلين، لحـين اكمال االســتعدادات  وكلية التربية للبنات وسـتنضم اليهما  
مختلف التخصصات  وبـــــــعونھ هللا  الفنية واإلدارية لها". بعد اكمال الموافقات االصولية  الكلية 
ســتكون صرحـــا علميا كبـــيرا يليق  هذا وبــارك الســيد رئيس جامعة ذي  الثالثة فيها وهي كلية الهندســــــــــة 
بـــاهالي محـــافظة ذي قـــار والمدن  قـــار البـــناء المحـــافظة هذا االنجاز  وبــــتخصصين علميين مع الســــعي 

المحيطة بها ، العلمي الذي ســـــــــيكون رافدا مهما 



اللقاء التباحث حول آلية عمل مشـتركة  زار الســـــيد رئيس جامعة ذي قــــــار  
بـين الجامعة والمستشـفى في الجوانب  االســـتاذ الدكتور يحـــيى عبــــدالرضا 
التي تخـدم الكـادر االداري واالكاديمـي  عبــاس برفقــة الســيد مســاعد رئيس 
وطلبــــــــة الجامعة ، ومنها تخصيص  الجامعة للشــــؤون العلمية والســــادة 
قـاعات عملية مناسبـة في المستشــفى  عمداء كليات المجموعة الطبــــــية في 
التعليمي الستقبـــال طلبـــة المجموعة  الجامعة (عميد كلية الطب، عميـد كليـة 
الطبـــية في جامعتنا لغرض تدريبــــهم  الصيدلة ومعاون عميد كلية التمريض)  

وتأهيلهم بما يخدم المصلحة العامة. مستشــــفى الناصرية  التعليمي ،وكان 
لهم.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقـــــــديره  في استقبـالھ مدير المستشــفى الدكتور 
وابدى السيد مدير المستشـفى اسـتعداد 

للسيد مدير المستشـفى والكادر الطبـي  علي كاظم الحـــيدر،وتاتي هذه الزيارة 
المستشــفى الستقبــال طلبـــة الجامعة 

وذلك لما لمســـــــــھ من توفير خدمات  ضمن مســــاعي رئاســــة الجامعة في 
وتعاونھ مع  الجامعة مقـــدماً شــــكره 

صحـية متكاملة والئقــة للمرضى داخل  اآلنفتــاح واآلطالع علـــى التـــطورات 
وتقـديره للســيد رئيس الجامعة والوفد 

المستشـــــفى فضالً عن وجود الكوادر  الحاصلة في دوائر المحـافظة المختلفة 
المرافق لھ علـى هـذه الزيـارة ومتمنيـاً 

الطبـية المتميزة بـمختلف التخصصات  ومد جســـــور التعاون بـــــين الجامعة 
للجامعة وكادرها التقدم واالزدهار .   

الطبـية والتمريضية والكوادر السـاندة  ودائرة صحـة المحـافظة ،وجرى خالل 
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باشـــر طلبــــة الدراســــات العليا لمرحــــلة 
الماجســـــتير في قســـــم الرياضيات عامهم 
۲٠۲۲الدراســـي الجديد  _ وســــط  ۲٠۲۱
اجواء صحية دقيقـة واكد السـيد عميد الكلية 
االســتاذ الدكتور اكرم بــرزان  خالل لقـــاءه 
بابنائھ الطلبة على حـرص الكادر التدريسـي 
واالداري على ســير العملية التعليمية وفقــا 
لتعليمـات وتوجيهـات وزارة التعليـم العالــي 

والبحث العلمي ورئاسة الجامعة .
كما ووجھ بــضروره الزام الجميع بقــرارات  
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية حـيث 
شــــددت وزارة التعليم على اعتماد بطاقــــة 
اللقـــــاح أو الفحــــــص األسبــــــوعي لغير 
المشـمولين باللقـاح شـرطا للســماح بــدوام 
الطلبـــة متمنياً لطلبـــتنا األعزاء الموفقـــية 

والنجاح الباهر





 في أجواء ملؤها الحــماس والبــهجة والتفاؤل 
باشر طلبة الدراسات العليا لمرحلة الماجسـتير 
في كلية االدارة واالقـــتصاد  لقســـم البســـتنة 
وهندسة الحدائق وقسم اإلنتاج الحيوانى  حيث 
تفقـد السـيد عميد الكلية األســتاذ الدكتور مؤيد 
شـاكر علي الصافي القـاعات الدراسـية للطلبـة 
والتقــى من خالل جولتھ بابــنائھ الطلبــة مهنئا 
إياهم بـالعام الدراسـي الجديد حـاثهم على بــذل 
المزيد من الجهد والمثابـــرة لتحقــــيق النجاح 
والتفوق لخدمة عراقـنا الحبــيب مؤكدا على إن 
الكلية ماضية بتقــديم أفضل السبــل والوســائل 
العلمية من اجل تحقــيق التقـــدم في رســـالتها 
العلمية ،مؤكداً من خالل اللقــــاء على ضرورة 
اخذ اللقــاح بــجرعتين  او المسحــة اسبــوعيا 
متمنيا لهم بـان يكلل عامهم الدراسـي بــالنجاح 

والتفوق.





زار الســـيد عميد كلية العلوم 
االســـتاذ المســــاعد الدكتور 
هيثم عبــــــد االمير ميناس و 
االســـتاذ المســــاعد الدكتور 
الفي فرج عكلة رئيس قســــم 
الفيزياء يوم االثنين الموافـق 
۲٠۲۱-٩-٦  المستشـــــفى 
التركي في الناصرية للمتابعة 
و االشـراف على سـير عملية 
التدريب الصيفي لطلبة الكلية 
كونھ يشــكل جزءا من تقــييم 

بـمخرجات الكلية وباســتعداد  المدربــــــــون اعجابــــــــهم  الطلبــــــة للعام الدراســـــــي 
ورغبـــــة الطلبــــــة للتعلم و  بـــــــــــمخرجات كلية العلوم  ۲٠۲۱-۲٠۲٠ وكجـزء مـن 
حـاجتهم لهكذا خريجين اكفاء  واسـتعداد طلبـتها ورغبــتهم  متطلبـــــات التدريب الصيفي 
في ســــوق العمل، فضال عن  للتعلم كذلك تم زيارة شعبـــــة  لمتابــــــــعة اداء الطلبــــــــة 
زيارة طلبة قسم علوم الحـياة  االشــعة في دائرة صحــة ذي  والتزامهم بـالتدريب . وقـد تم 
في مختبـــــــر التحـــــــليالت  قــار في مستشــفى الحبوبــي  زيارة شعبــــــــــــــة طوارئ 

المرضية في المستشــــــــفى   موقع تدريب مجموعة اخرى  مستشـــــــفى الناصرية ايضا 
(التركي) في الناصريـة اثنـاء  لطلبة الكلية قسم الفيزياء في  حـــيث موقــــع عمل التدريب 

تدريبهم في قسم الطوارئ. مختبــــر االشــــعة وابـــــدى  الصيفي لطلبـة قسـم الفيزياء 
المدربــــــــون اعجابــــــــهم  في مختبــر االشــعة وابـــدى 

التقــنيات الحــيوية المستحــدث في  زار الســـيد رئيس جامعة ذي قــــار 
قسـم علوم الحــياة في الكلية واطلع  االسـتاذ الدكتور يحــيى عبــدالرضا 
الســـــــــــــــيد رئيس الجامعة على  عبـاس كلية التربـية للعلوم الصرفة 
موجودات المختبـــــــر من االجهزة  وبصحبـة السـيد المسـاعد للشـؤون 
الحـــــديثة والتي تخدم االســــــاتذة  العلمية االسـتاذ الدكتور كمال حـامد 
الباحـثين وطلبــة الدراســات العليا.  وكان في استقبــالهما الســـيد عميد 
وفي نهاية الزيارة شــــكر الســـــيد  الكلية االســــــــــــتاذ الدكتور عماد 
رئيـــس الجامعـــة عمـــادة الكليـــة  عبدالرزاق والسـيد المعاون العلمي 
ورئاســـــات االقســــــام على تهيأة  والسـيد رئيس قســم علوم الحــياة. 
الظروف المالئمة لدوام الطلبــــــــة  وتم التباحـث بشـؤون الكلية وبـداية 

ومواصلة تحصيلهم العلمي السنة الدراسية الجديدة ودوام طلبة 
الدراسات العليا بعدها تم تفقد مختبر 



للتحـكم فى الدائرة، واستقبـال  تمكن الطالبـــان رزاق مهدي 
وإرســال اإلشــارات بتوقــيت عجيل ومصطفى ابــــــــراهيم 
معيــن وكيفيـــة معينـــة يتـــم نغيمش من كلية الهندســـــــة 
اختيارها طبقــــاً لعمل الدائرة بقسم الميكانيك في جامعة ذي 
وبواسطة الكود البرمجي بلغة قـــار من صناعة يد روبـــوت 
۱٠المقـاومة المتغيرة  تعمل على االردوينيو اونيو..   C++
كيلــــــــــــــــــــــــــــــــو أوم وقـال التدريســي والمشــرف 
 Potentiometer  10على المشـــــروع األســــــتاذ 
K ohmلوحـــــة االتصال الدكتور كاظم كريم محســــــن 
:وذلك لغرض توصيل عناصر عملنا علـى تصميـم وصناعـة 
الدائرة بالكامل .يد روبـــــــــــوتية اعتمد على 
واالســـــالك :تســــــتخدم في عمليـــــــــات الميكانيكـــــــــا 
وحركة الذراع .توصيل العناصر ببـــعضها أو وااللكترونيات والكهربـــاء و 

ويمكن تطوير هذا المشــروع التوصيل بأجزاء خارجية مثل البرمجة ،
ليكون اكثر فائـدة فـي المجـال لوحة األردوينو والحساسـات حــيث يعد هذا المشـــروع هو 
العلمــي والذكــاء الصناعـــي وغيرها.جزء من اساســـــــيات تخرج 
وكذلــــك ليواكــــب التــــطور حســــاس حـــــركة العضالت الطالبـــــين من الكلية وانجاز 
الصناعي في العالم .:متحســـــــس االشـــــــارات علمي يضاف الى سلســــــــلة 

ومن الجدير بالذكر ان تقـنيات الكهربـائية الناتجة عن نشـاط انجازات القسم العلمي فيها،
التصنيع الحـديث كثيرة، و كل العضالت، يســـــــــــتخدم في وأضــاف تضمنــت مكونـــات 

يـوم فـي تـطور مذهـل. ولكـن االبحـــــــاث والمشــــــــاريع الروبوت من 
هناك بـــــــعض التقــــــــنيات االلكترونية بـــــطاريات :نوع هيكـل الـذراع :اذ صمـم علــى 
األساسـية التي اليمكن التخلي ميثاليوم قابلة للشحن سعة كل شــــكل يد انســـــان بـــــنفس 
عنهــا فــي كافـــة المجـــاالت ٣٫۷واحدة منها  فولت عدد ۲ القياســــات للمحــــافظة على 
والســــيما االنســــانية ومنها وتشــــكل مصدر الطاقــــة في المثالية حتى تنسجم مع حـجم 
االذرع الروبـوتية اذ تسـتخدم  الروبــوت محــرك الســـيرفو  الذراع وصُنع من مادة الفايبر 
هــــذه األذرع اآلليـــــة فـــــي :إما دوار أو خطي يســـــــمح كالس وتم تصمميھ ببـــرنامج 
المجاالت االنسانية والتصنيع بالتحــكم الدقــيق في الموضع   CAD CAMوينفـذ مـن 
 ، المختلفة.سواء كان زاوي أو خطي عدد   CNCخـــالل ماكنــــة 
اثنان لحركة االصابع واالبهام واوردوينيو اونيو :وتسـتخدم 

الصغر بــالتميز واهتمامھ  بـــرياضة  توج الطالب محمد عبد العباس منشـد 
الجودو  دفعھ الى ان يبـذل ما بوسـعھ  من كلية  اإلدارة واالقـتصاد في قســم 
وان يتحــــدى الصعاب وبــــفضل هللا  إدارة األعمال بــــــجامعة ذي قــــــار 

ودعاء الوالدين تحقق ذلك الحلم . بالميدالية الذهبية اثر فوزه في بطولة 
هذا وقد بارك السيد رئيس جامعة ذي  العرب األولى للجودو البارالمبـــــــي 
قار االستاذ الدكتور يحـيى عبـدالرضا  بــــــــوزن ٩٠ كغم ضمن فئة ضعاف 
عبـاس للطالب والبـطل الدولي محـمد  البصر والمكفوفين ،التي اسـتضافتها 
عبدالعبـــاس على هذا االنجاز الدولي  جمهورية مصر العربـــــــــــية والتي 
وتتويجھ بــالميدالية الذهبــية ،مؤكداً  انطلقــت منافســاتها في التاســـع من 
على أن الجامعة تفخر بطلبـــــــــــتها  ايلول الجاري ولغاية الخامس عشـــر 
المتميزين واصحـــــــــاب االنجازات  وبمشـاركة خمسـة وعشـرون العبــا 
الرياضية والعلمية والثقافية وتوليهم  من  دول عربية عدة. 
االهتمام البــــالغ النهم يمثلون التميز  وفي حــديث للبـــطل العربـــي الدولي 
الحقيقـي الذي يعكس الوجھ المشـرق  محمد عبدالعباس منشد اشـار الى انھ 
للجامعة  والمحـافظة وبـلدنا الحبـيب  مثل المنتخب الوطني العراقــــــــــــي 
...ويذكر ان البطل محمد عبدالعبـاس  لضعاف البــــــــــصر والمكفوفين في 
قـد مثل سابقـاً اللجنة الفرعية التابـعة  البـــــطولة المذكورة وحـــــصل على 
لمحـــــافظتنا العزيزة وحــــــصل عل  المركز االول بعد منافسـة مع العبـين 
الميدالية الفضية لحـــــــــصولھ على  دوليين ومن مختلف البـلدان العربــية 
المركز الثاني على العراق ســــــــــنة  ،مبينا ان هذه البـطولة الدولية االولى 
۲٠۱٩ وتم اســـتدعائھ  الى صفوف  لفريق الجودو البارالمبـــي منذ بـــدء 
المنتخب الوطني العراقي فئة الشباب  الجائحة 

. ومؤكداً  ايضا على أن حــــــــلمھ منذ 

. التكنلوجية ومركز نيوجيرسي   ساهم األستاذ الدكتور إحسـان 
للتكنولوجيـــا فـــي الواليـــات  فليح حسن احد تدريسـيي كلية 
المتحدة األمريكية في الخامس  التربـــــــية للعلوم الصرفة في 

من حزيران عام ۲٠۲٠، جامعة ذي قــار  بكتابــة فصل 
كمــا وجهــت الدعـــوة أيضـــا  علمي في احــــــــــــــــدى اهم 
إلى(٨۲)  شــــــخصية علمية  الموســــــــــــــوعات العالمية 
أكاديميـــة مــــن دول العالــــم  والموسومة
المختلفة للمشـاركة في كتابــة 
هذه الموسـوعة التي بـلغ عدد 
فصولهـا (٨۲ـ) فصـال علميــا  الموســوعة التي طبــعتها دار 
علما أن األســــــــــتاذ الدكتور   Springerالنشر العالمية 
إحسان فليح حسن هو العربـي  تضمنت الفصل الذي قـــــــــام 
الوحــيد الذي أشــترك في هذه  بكتابــتھ الدكتور احســان فليح 
الموســوعة  وقــد أخذ الفصل  والموسوم
الذي قــام بكتابــتھ التسلســل( 

 ،(۲۱
اذ أســـــــــــــتغرق تأليف هذه  بــــعد أن وجهت الدعوة لھ من 
الموسوعة سنة وأربعة أشـهر  قبــــــــــــــــل جامعة أصفهان 
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