
العام المشرف

التحرير رئيس

جامعة رئيس السـيد وحـضور بـرعايـة
يحـــــيى الدكتور األســـــتاذ قـــــار ذي
اقـــامت الخفاجي عبـــاس عبـــدالرضا
( المرأة تمكين وحـدة ) قـار ذي جامعة
المرأة يوم بِمُناسبـــة مركزياً احـــتفاالً
الفاعـل لدورها وعرفاناً تكريماً العالمي
بحــــــــــضور وذلك المُجتمع خدمة في
وعدد الجامعة مجلس اعضاء الســــادة
والكوادر والضيوف االســــــــــاتذة من
الجامعة المحــــــافظةو في النســـــوية

. لهـا التابعة والتشكيالت
األســتاذ الجامعة رئيس الســيد وتقــدم
عبــــاس عبــــدالرضا يحــــيى الدكتور
فعاليات خالل القــاها كلمة في الخفاجي
نســاء الى والتبــريك بــالتهنئة الحــفل
بشكل العراقية والمرأة عام بشكل العالم
الســنوية الذكرى بمناسبـة وذلك خاص
الثامن في يصادف والذي االغر لعيدها
مـع يتزامـن والـذي عام كل من آذار من
عليهم األربــعة البـيت اهل أقـمار والدة
الى مشــــيراً والســــالم، الصالة افضل
المرأة بــها تقــوم التي الكبـيرة الجهود
بـــناء عبــر العزيز بــلدنا في العراقــية
، ومجتمعاتهن أُســــرهنَّ ودعم وتنمية
في والمؤثرة الفاعلة واإلســــــــهامات

والتحـلي ، والعلمية اإلنسـانية القـضايا
زالت وما كانت التي المسـؤولية بـروح
عبــر المرأة شــخصية من أصيالً جزءا

العصور،
جهــود علــى الجامعــة رئيــس وأثنــى
الجامعة في النســــــــــــــــوية الكوادر
الفعال وأدائها لها التابــعة والتشـكيالت
الصادقــة التحـية لهن موجهاً العمل في
لهنَّ ومتمنياً المناسبة بهذه والتبريكات

. الدائم والتميز والنجاح السالمة

قاســــــم انعام الدكتورة وقــــــرأت كما
ذي جامعـة فـي المـرأة ممثلة الصريفي
دور على فيها اكدت بالمناسبة كلمة قار
اجل من التاريخ عبــــــــر المرأة وكفاح
والكرامة والحـرية الحقـوق عن الدفاع
مع والمجتمع الحــياة وبــناء االنسـانية
والعربــــية العراقــــية النماذج اهم ذكر
التي التحــديها الى اضافة واألســالمية
رســـالتها اداء اجل من المرأة تواجهها

االنسانية.

البـدنية التربية كلية حصلت
جامعـة فـي الرياضة وعلوم
على األولى المرتبـة قار ذي
البـــــدنية التربـــــية كليات
فــــي الرياضــــة وعلــــوم
العراقــــــــــــــية الجامعات
األهلية والكليات الحــكومية
الوطنــــي التصنيـــف فـــي
العراقـية للجامعات العراقي

٢٠٢١
البحــــــــث و العالي التعليم

. العلمي العلمي
النتائـــــــــج وأظهــــــــرت

المنشورة(

البـدنية التربية كلية حصول
جامعـة فـي الرياضة وعلوم
األول المركز على قـــار ذي
البــدنية التربـية كليات على
الحـــــــكومية الجامعات في

عددها البـــــــــالغ
وأهلية. حكومية

بـــارك التصنيف ذلك ووفق
االســتاذ الكلية عميد السـيد

عـــودة عـــادل الدكتــور
مجلـس العضـاء الغـزي
والمالكــــــات الكليــــــة
فيها واالدارية التدريسية
فـــي العامليـــن وجميــع
وشعبـة التصنيفات وحدة
هــــذا الجـــودة ضمـــان
والــذي الجديــد االنجــاز
لتكاتــــف نتيجـــة جـــاء
بـــــروح والعمل الجهود
المعبـــر الواحـــد الفريق
الشــــــــــعور درجة عن
آمالً بــــــــــــــــاالنتماء،

انجازات بتحقيق االستمرار
الـى لتضـاف اخـرى علميـة
الكلية انجازات ســــــــــجل
السـمعة يعزز بـما المتحققة
التــي واالكاديميــة العلميـة
قـــار ذي جامعة بــها تتمتع
والكلية عامة بـــــــــصورة

خاصة. بصورة
ان بـــــــــالذكر الجدير ومن
ترتبط معايير تضمن التقييم
والبرامج المؤسسية بالبيئة

توزعت وقـــــــد األكاديمية
علــى وأوزانهــا تفاصيلهــا

مجموعتين:
األداء تقـــــــــييم معايير
تضم التي المؤسســـــــــــي
واالعتمــــــــاد الجـــــــودة

المؤسســـــــــــــــي
العالميـــــة والتصنيفـــــات
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ذي جامعة رئيس السيد افتتح
يحــيى الدكتور األســتاذ قــار
نائب برفقة عباس عبدالرضا
والقـــائم الفرنســـي الســفير
في الفرنسية السفارة بأعمال
كرسـتوف جون السيد العراق
مسـؤولة الكسـندرا والسـيدة
في والثقـافي اللغوي التعاون
الركن الفرنســــية الســـفارة
أستحــــدثته الذي الفرنســـي
مع بالتنســــــــــــيق الجامعة
العراق في الفرنسـية السفارة
اللغة الراغبــــــــــــــين لتعلم
نواة وليكون الفرنســــــــــية
الفرنســية اللغة قسـم ألفتتاح

مستقبالً.
خالل الجامعة رئيس واوضح
حـــرص مدى األفتتاح حـــفل
أنجاز على الجامعة رئاســــة
الفرنســــــــي الركن وأفتتاح
األجهزة بــــــأفضل وتجهيزه
إنجاح وبــضرورة المناسبــة
من الفريدة التجربــــــــة هذه
أهميــة مــن لهــا لمـا نوعهـا
أقـامة مجال في قـيمة علمية
بــــــاللغة متخصصة دورات

على تقــــتصر ال الفرنســــية
هيئــــة وأعضــــاء الـــطالب
ولكن فقـط بالجامعة التدريس
ألفــراد خدماتهــا كذلـك تمتـد

. كافة المجتمع
الســـفير شـــكر جانبـــه من
جامعة رئيس السيد الفرنسي
االنجاز هذا على قــــــــار ذي

الفرنسـية السفارة بان مؤكداً
وداعم مهم شـــريك ســتكون
بــــالجهود مشــــيداً للجامعة
رئاســة بــذلتها التي الكبـيرة
هذا ألقـــامة قـــار ذي جامعة

الفرنسي. الركن
رئيس الســيد تجول وقــد هذا
الســــــادة برفقــــــة الجامعة

علـى لـالطالع الوفـد اعضـاء
أقـــــــيم الذي الفني المعرض
عدد قبــل من المناسبـة بـهذه
التشـــكيلي الفن اســاتذة من
المحـافظة في العربـي والخط
لهم وتقــديره شــكره مقــدما
هذا ألقـــــــــــامة ولجهودهم

. الفني المعرض

جلســــات عُقـــدت الذي المؤتمر
– الطب كلية قــاعة على افتتاحـه
نجاحـــا القـــى , قـــار ذي جامعة
الحـــضور عدد حــيث من متميزاً
البحـــوث ونوعية والمشــاركين
التي البحــــثية واألوراق العلمية
المؤتمر جلسات خالل من طرحت
وتداخالت بـــــأمراض والخاصة
وبمشـــاركة القســطارية القــلب
ودائرة ، للقــــلب الربــــيع مركز
الناصرية ومركز قــار ذي صحـة
أطبـــاء وجمعية القــلب ألمراض
وجمعية العراقـية والصدر القـلب

. قار ذي في الباطنية اطباء
المؤتمر جلســــات تناولت وقـــد
ومناقشة نوعية محاضرات القاء
القـــــاها التي العلمية البحــــوث
داخل من متخصصون باحــــثون
المحـــــافظات ومن المحـــــافظة
كردســـتان اقــليم وكذلك االخرى
اســـتراليا من االطبــاء من وعدد

. وايرلندا وانكلترا
الطب كلية عميد للسـيد كلمةَ وفي
: جبـــار وجدي الدكتور األســتاذ
ممثلة الجامعة أدارة حـــرص أكد
يحــيى الدكتور األسـتاذ برئيسـها
لمواكبــــة عبــــاس عبـــدالرضا
في الحـــــــــــــــاصلة التطورات
ومنهـا كافـة العلمية التخصصات
اقــامة عبــر والصحــية, الطبـية
واســــــتثمار العلمية المؤتمرات
لخدمة فيها المشـــاركة البحــوث
فـــي أهميــة لهــا لمــا المجتمــع
والطبـي الصحي بالواقع االرتقاء

ومحافظتنا. بلدنا في
الكلية عميد الســــيد وتقـــدم كما
الربــيع لمركز والتقــدير بالشـكر
قـــار ذي صحــة ودائرة ، للقــلب
القـلب ألمراض الناصرية ومركز
والصدر القـــلب أطبـــاء وجمعية
البـاطنية اطبـاء وجمعية العراقية
من مزيداً لهم متمنياً قــار ذي في

لمحـــــافظة خدمة العلمي العطاء
الحبيب. وبلدنا قار ذي

االســــــــــــتاذ أعرب جهته ومن
مركـز مدير طعان عدنان الدكتور
وإمتنانه شكره ،عن للقلب الربيع
الكريمـة لرعايته الجامعة لرئيس

إنعقاده. على واشرافه للمؤتمر
األخرى للجهات كذلك والشـــــكر

أقامته على المشرفة
هذا لتنظيم دعمها قــــــدمت التي

عظيم له كان مما العلمي الملتقـى
ايضاً وتوجه انجاحــــه, في األثر
لالســــاتذة والتقــــدير بالشــــكر
ومقــرريها الجلســات رؤوســاء
في الفاعلة لمشاركتهم والباحثين
تكريمهم تم اذ المؤتمر جلســــات
وبشــــــهادات الجامعة بــــــدرع
القــيمة لجهودهم تثميناً تقـديرية

. المؤتمر وإنجاح انعقاد في

العالــي التعليــم وزيــر تـرأس
األســــــتاذ العلمي والبحـــــث
عبــــــد كاظم نبــــــيل الدكتور
لهيأة الثالث االجتماع الصاحب
مراعـــاة علـــى وأكــد الــرأي
وااللتـــزام العلمــي الترصيــن
وتوقـــيتات الجامعات بـــخطط
في والمباشـــــــرة التقــــــديم
والعليا األولية الدراســـــــــات
الحـضوري للدوام واالسـتعداد
الدراســـــــــي العام في الكامل
االجتماع خالل ووجه المقبــل.
المتقــــــدم المالك بحـــــضور
الحـكومية الجامعات ورؤسـاء
المؤسسـي األداء بـأهمية كافة
مســار من وتمكينها للجامعات

ومراعاة األكاديمية العلمية البـرامج
كافـة المجـاالت فـي العلمي الترصين
المؤسســـــــــــــات جاهزية وتعزيز
الحــــــضوري الدوام ألداء الجامعية
على القـادم الدراسي العام في الكامل
مـــن المرفوعـــة التوصيــات وفــق
للصحـــــــة العليا اللجنة الى الوزارة
معيار واعتماد الوطنية والســـــالمة

مستقبـل مع التعامل في العمل سـوق
واستحداثها. االختصاصات

الحكومية والكليات للجامعات وبارك
إيجابية نتائج على حصولها واألهلية
وتعزيـــز العالميــة التصنيفــات فــي
التعليم لمؤسســات الدولية الســمعة
جهاز جهود مثمنا العراقـــــية العالي
إطالق في العلمي والتقـويم اإلشراف

للجامعات العراقــــي التصنيف نتائج
من الثالث تاريخ تثبــيت الى مشــيرا
نتائج إلطالق موعدا عام كل من آذار
المجتمعون وناقــــــــــش التصنيف.
جـدول علـى المدرجـة الموضوعـات
الـرأي لهيـأة الثالـث االجتماع أعمال
على بــاإليجاب الحـاضرون وصوت

. القرارات من عدد
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والبحــــث العالي التعليم وزارة شــــاركت
معرض فعاليات في العراقــــــــــية العلمي

(إكسبــو
المتحدة. العربية اإلمارات

دائرة تترأســـه الذي العراقــي الوفد وضم
مديري من عددا والمشـــــــــاريع اإلعمار
ورؤســــــــاء الوزارة في الدوائر وممثلي
والقادســــــــية الموصل جامعات وممثلي
ونينوى الشـــــــمالية والتقــــــنية وديالى
وممثلي رؤســــاء من ونخبــــة والفلوجة

األهلية. الكليات وعمداء الجامعات
تطوير مشــاريع المشـاركون واسـتعرض

في االســتثمار وأفق للجامعات التحــتية البــنى
منهـــا التـــي والخدميــة التعليميــة المجــاالت
الجامعية التعليمية المستشـــــفيات مشــــاريع
الداخلية واألقسـام السـكنية المجمعات وإنشـاء
الطبــية والمختبـرات الرياضية المدن وإنشـاء
الجذعية، بـــــالخاليا العالج ومركز المركزية،
تخصصية تكنولوجية حــــــاضنات وإنشـــــاء
والثروة الزراعية المشــــاريع الى بــــاإلضافة

الحيوانية.

إكسبــو معرض في العراقــي الجناح واستقبــل
٢٠٢٠

) للمدة العراقـية والجامعات العالي للتعليم
١٧

التي العراق في الحضاري االرث معالم من نبذة
المشــاريع ومعاينة الجناح أروقــة في توزعت
والزائرين الشــركات أمام المعروضة الجامعية

العالم جنسيات مختلف من

٢٠٢٠

أسبــــوع مدى على المخصص دبــــي
١١

على لالطالع مكثفة زيارات الحـــالي) آذار

دولة في المقـــام دبـــي)

-



2

قـار ذي جامعة رئيس السـيد استقبـل
عبـــدالرضا يحــيى الدكتور االســتاذ
غسـان النائب السـيد بمكتبـه عباس
عامر األســــتاذ برفقــــة الســـعيدي
قار. ذي وتراث أثار مدير عبدالرزاق
للسيد الجامعة رئيس السيد قدم حيث
هيكليــة عـن تفصيالـً عرضـًا النائـب
وخططهـــــا الجامعــــة وامكانــــات
واالرتقـــاء التطوير في المستقبــلية

والعمراني. االكاديمي
التي المعوقـــــات اهم مناقشــــة وتم
ابــــــرزها وكان الجامعة منها تعاني
الـــى المؤديـــة الـــطرق موضـــوع
الممر انشــــــــاء وضرورة الجامعة
في العلوم كلية بـــناية واكمال الثاني

الجامعية. المدينة
عن النائب الســـــيد اكد جانبــــه من
الكامل اســتعداده قــار ذي محــافظة

المجاالت شـــتى في و الجامعة لدعم
ابـــــناء تخدم التي والخدمية العلمية

المحافظة.
رئيس السـيد شـكر اللقاء نهاية وفي

على النائب الســــــيد ضيفه الجامعة
والوقـــوف الجامعة وتفقــده زيارته

. احتياجاتها على

المســـتمرة اليومية الجوالت ضمن
الجامعــة كليــات ومرافـق لمفاصـل
قــار ذي جامعة رئيس الســيد تابـع
عبــدالرضا يحــيى الدكتور األسـتاذ
العمل تطور مراحل الخفاجي عباس
كليــة فــي الرياضــي المجمــع فــي
الرياضة وعلوم البــــدنية التربـــية
خارجيـة مالعـب ثالثـة يضـم الـذي
العملية المحـــــــاضرات القــــــامة
والخارجية الداخلية والبــــــطوالت
منهــا الرياضــات انــواع لمختلــف
الطائرة وكرة األرضي للتنس ملعب
المباشـرة تمت اذ ، وغيرها والسلة
بطبقــتين المالعب ارضية بأكســاء
طبقـــة كل ســـمك يصل الترتان من

“
للمواصفات ومطابـــــــــق العالمية
لخدمة مثالية بحـــلة ليظهر الدولية

. ومنتسبيها الكلية طلبة
ملعب (ألنشـــاء جار العمل وان كما
ومتكامــل األغــراض متعــدد جديـد

بابـــــعاد الخدمات)
المانية تارتان بطبقــة ايضاً اكسـائه

قــــاعة انشــــاء وكذلك( ، المنشـــأ
)بابعاد مغلقة رياضية
الكلية، طلبة الستيعاب

الخارجـي الملعـب (تاهيل عن فضالً
بطبقة ارضيته واستبدال القدم لكرة
الجودة عالي الصناعي العشــب من
اقامة في سيسهم والذي ، والكثافة)

. والخارجية الداخلية البطوالت
مالحـظاته الجامعة رئيس ابدى وقد

بـــــالمالعب يتعلق فيما وتوجيهاته
وادامتها الخارجية والساحــــــــات
االهتمام وبـــــــــضرورة وصيانتها
من له لما بــها المحــيطة بـالمناطق
الطلبــــة نفوس في ايجابــــي تاثير
المهارية مســـــــــتوياتهم وتطوير
العمل ســـــــوق الى تاهيلهم وكذلك
الحــــركة ولخدمة وجدية بمثابـــرة

. المحافظة في الرياضية

١٢

١٤

١٥ المناشـــــــئ اجود “ومن ملم

* م

– م

٢٦

٢٠

مع م

م

العالـي التعليـم وزارة توجيهات إطار في
اسـتثمار مشـروع ضمن العلمي والبحث
التقــى ، الجامعات في المبـتعثين طاقـات
الدكتور األســـتاذ قــار ذي جامعة رئيس
الجامعة اسـاتذة عبـاس عبدالرضا يحيى
لمناقشـــة العراق خارج الى المبـــتعثين
بــــأهداف المتعلقـــة القـــضايا من عدداً
بـما تجاربـهم من ولالسـتفادة المشروع

. تطورها في ويسهم الجامعة يخدم
خالل الجامعة رئيس الســـــــــــــيد واكد
مســـاعد الســيد حــضره الذي االجتماع
االسـتاذ العلمية للشؤون الجامعة رئيس
ضرورة على ، ياسر حامد كمال الدكتور
اســـاتذة من العلمية اللجان هذه تشــكيل
وتوظيف البـلد خارج المبتعثين الجامعة
المســـــــــيرة لخدمة العلمية امكانياتهم
أكتسبـوها التي الخبـرات ونقل التعليمية
العلمية المشــاريع في منها واالســتفادة
اهمية إلى مشــيرا جامعتنا، في والعملية
ونقـــل وطاقـــاتهم خبـــراتهم اســتثمار

جامعتنا. الى العلمية تجاربهم

ان اهمية ســيادته بــين الصدد ذات وفي
من عالٍ قــــــــدر على اللجان هذه تكون
طريق خارطة ورســــــم المســــــؤولية
بتوقــيتات يحــدد متكامل عمل لبــرنامج

. المشروع اهداف تحقيق تضمن
الجامعة رئيس اسـتمع اللقـاء ختام وفي
قــــدمها التي المقترحــــات من عدد الى

رفع الى تهدف والتي المبتعثين االساتذة
وتؤثر واألداري العلمي الجانب مسـتوى
التعليمية المخرجات جودة على ايجابـــاً
شـــكرهم عن عبـــروا كما ، جامعتنا في
والبحـث العالي التعليم لوزارة وامتنانهم
لهذه قــــار ذي جامعة ورئاســـة العلمي

المهمة. المبادرة

قــار ذي جامعة رئيس الســيد افتتح
عبــدالرضا يحــيى الدكتور األســتاذ
اليوم صبــــــاح الخفاجي عبــــــاس

الموافــق الخميـس
النموذجية الدراسـية القـاعات مبنى
هذا ليكون األســـــــنان طب كلية في
متميزاً علمياً صرحـــــــاً المبــــــنى
الجامعـــة صـــروح إلــى وليضــاف
افتتحـــــــت التي والعمرانية العلمية

. حديثاً
ويحتوي طابقين من المبنى ويتكون
دراســـــية )قــــاعات ٤) على كذلك
مرافقــــــــــها مع متكاملة نموذجية
قـاعة الى أضافة واالدارية الصحـية
قــــد والمؤتمرات الندوات ألقــــامة
و االجهزة بأحـــــــــــــــــدث جهزت
ويلبـــــــي واآلثاث المســــــتلزمات
على ألحـــتوائه الجامعة طموحـــات
المتبـــعة التعليم بــرامجيات مختلف
التعليم متطلبــــات من ويعزز عالمياً
قـــاعة كل تســـتوعب حـــيث العالي

) دراسية
فعاليـات خـالل الجامعـة رئيس واكد
الكلية عميد حـــــضره الذي االفتتاح

ضياء الدكتور المســــاعد االســـتاذ
الجامعة ادارة حــرص العمري خلف
الجامعية البـنى كافة ألكمال وسعيها
ومختبـــرات دراســـية قـــاعات من
الى اضافة رياضية وقــاعات علمية

. الخضراء الجامعية المساحات
الجامعة إن الجامعة رئيس وتابـــــع
انجاز المقبـــلة المدة خالل ستشــهد
التحــتية البــنى مشــاريع من العديد
تناسـب سليمة بيئة لتوفير الجامعية

الكلية لكادر متمنياً الطلبــــة حـــاجة
والنجاح التوفيق كل الطلبـة وابـنائه
امتحــاناتهم اداء على مقبــلون وهم

. الفصلية
تم قـد المبـنى أن بالذكر الجدير ومن
التعليم صندوق حســـــاب من تنفيذه
الكوادر قبـــل من وباشــراف العالي
االعمار قســــــــم في الهندســـــــية

. الجامعة رئاسة في والمشاريع

٢٠ــ/٢٠٢٢/١

١٢٥. وطالبة طالب (

قـــار ذي جامعة رئيس الســيد تابــع
عبـــدالرضا يحــيى الدكتور االســتاذ
وتطوره العمل سـير ،مراحـل عبـاس
الجامعية المدينة متنزه انشــــــاء في
وترفيهيـاً جماليـاً معلمـاً تمثـل والتـي
البــــــــــــهجة من نوعًا يضفي مهماً
والمنتسبــين الطلبـة لجميع والتفاؤل
متطلبـــــات من ويعتبـــــر والزائرين

العالمية. التصنيفات في الدخول
خالل الجامعة رئيس السـيد أطلع وقد
هذه في العمل ســــــــــير على جولته
كبــيرة نافورات تشـمل والتي المتنزه
وكذلك ، ٦م عدد٢بـــــأرتفاع مدرجة
الخـــاص الجامعيــة المدينــة مــدرج
الصور والتقاط التخرج حفالت باقامة
مع ، األعزاء لطلبــــــــــتنا التذكارية
وبمساحـة واسـعة خضراء مساحـات

تقــدر

ضوئية لوحــــة مع وانارة ومصاطب
اكد وقــد . الجامعة اسـم تحـمل كبـيرة
علــى جولتــه خـالل الجامعـة رئيـس
اهم على والوقـــوف األنجاز مراحــل
اجل من توفرها الواجب المتطلبــــات
للجداول ووفقــاً المشـروع هذا اكمال

، تنفيـذه إلكمـال الموضوعـة الزمنية
المدينة متنزه مشـــروع ويشــكل هذا
الجامعــة رؤيـة مـن جـزءا الجامعيـة

. الجامعية البيئة تطوير الى الهادفة

وممرات١٠٠٠٠ مترمربـــع

قـار ذي جامعة رئيس السـيد حـضر
عبــدالرضا يحــيى الدكتور األسـتاذ
الطلبــة بـتكريم خاصا حـفالً عبـاس
التربــوية العلوم قســم على األوائل
للعلوم التربـــية كلية في والنفســية
الدراســـــــــي للعام األنســــــــانية

٢٠٢١/٢٠٢٠
الجامعة رئيس مســــاعد حــــضره
الدكتور األســتاذ اإلدارية للشـؤون
وعميد الزيدي جلود حســــين علي
حــمود رائد الدكتور األســتاذ الكلية
األقســـام ورؤســـاء عبدالحســين
االســــــــــــــاتذة من وعدد العلمية
فيه بـــين الكلية وطلبــة ومنتسبــي
تكريم اهمية الجامعة رئيس الســيد

تشـــكيالت في المتفوقـــين الطلبــة
كافة. الجامعة

دفــع فــي دور لـه التكريـم هـذا وان
من مزيد الى المتفوقــــين الطلبــــة
الجامعــة ان كمــا والتميـز النجـاح
الكافية الرعاية تقـديم على حريصة
النهم بــــــهم المباشـــــر واالهتمام
لدعم األساســــــية الركيزة يمثلون

البلد. وتطوير
دوماً ستبقـــــــى الجامعة ان مؤكداً
مفتوحـــة وابوابـــها الثاني بــيتهم
االوائل الخريجين الطلبـة الحتضان
مســـيرتهم اكمال في ومســاعدتهم

. العلمية
الجامعة رئيس الســــيد وافتتح كما

الحــفل وحـضوره زيارته خالل من
ومتكاملة نموذجية دراســية قــاعة
العليا الدراسـات وطلبة الكلية تخدم
ايضا وتجول ، المذكور القســـم في
الســـــوق في له المرافق الوفد مع

. المناسبة بهذه اقيم الذي الخيري
الدروع توزيع ذلك بـــــــعد جرى ثم
قبــــل من التقـــديرية والشـــهادات
والســـــيد الجامعة رئيس الســـــيد
الطلبـــــة على األداري المســـــاعد
لهم التمنيات مع المتفوقـــــــــــــين
أســس على مبــني زاهر بمستقبــل
هـي والتـي رصينـة وعمليـة علمية
الدراســــة من عدة ســــنوات ثمرة

. والمثابرة

الذي الحـــــــــفل .

قـار ذي جامعة رئيس السـيد كرم
عبــدالرضا يحـيى الدكتور األسـتاذ
الدكتور األســتاذ الخفاجي عبــاس
الجامعة رئيس جبــر شـنته رياض
لقــب على لحـصوله وذلك السابـق

. المتمرس األستاذ
اســـتضافة خالل التكريم تم وقــد
جبـر شـنته رياض الدكتور األستاذ
و الجامعة مجلس جلســــــــــة في

المجلس. اعضاء السادة بحضور
الجامعة رئيس الســـــــــيد وثمن
جهود المجلس أعضاء والســــادة
ســجل الذي شــنته رياض الدكتور
الجانبـــــين في متميزاً حـــــضورا
رئيـس وجه اذ واإلداري األكاديمي
معربــا لهُ وتقـديره شـكره الجامعة
فـي عطاءه يواصل أن في أمله عن
ال الـذي العطاء هذا المجتمع خدمة

الوظيفة انتهاء مع يتوقـــــــــــــف
التقاعد. على واالحالة الرسمية

ســـــــــتكون الجامعة ان ومؤكدا
رجالها مع التواصل على حــريصة

المحــترمة العلمية الشــخصيات و
العلمية خبــــــــــراتها من واإلفادة

والمهنية.



بــــدر علي الدكتور ســـاهم
ضمان قســـــــم مدير رومي
فـي الجامعي واالداء الجودة
بالقــــــاء قـــــار ذي جامعة
الورشة في علمية محاضرة
الوزاري الفريق نظمها التي
في العلمية لالستشــــــارات
والتقـــويم اإلشـــراف جهاز
التعليــم وزارة فــي العلمــي
العلمي والبحـــــــــث العالي
الفريق مع وبــــــــــالتعاون
اإللكتروني. للتعليم الوزاري
لوجود تطرقت التي الورشة
في العراقـــــــــية الجامعات

تصنيــف
مهـارات تطويـر على ركزت

للمالكات العلمي البحـــــــث
الدراسات وطلبة التدريسيية
الجامعـــــات فـــــي العليــــا

العراقية.
اهم بــــيان تضمنت وكذلك
العالميـــــــة التصنيفــــــات
هذه تتطلبـــــه وما المعتمدة
دخـول اجـل مـن التصنيفـات

. فيها الجامعات
الورشـــــة خرجت وقـــــد
اعادة ومنها عدة بـتوصيات
المعتمـدة التصنيفات اعتماد
العالي التعليم وزارة قبل من
اســـــوة العلمي والبحـــــث
العربــــــــية بـــــــالجامعات

والدولية.

علــى والتركيــز االهتمـام
وذلك شــــــــنغهاي تصنيف
لدخول بوابـــــة باعتبــــاره
العراقـــــــــــــــية الجامعات

االخرى الرصينة للتصنيفات
.

الرصين بالنشـــر االهتمام
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قــار ذي جامعة رئيس السـيد بـرعاية
المحـترم عبـاس عبـدالرضا يحـيى ا.د
ا.د االداب كلية عميد الســيد واشـراف
قسـم أقـام المحـترم سـالم عبـاس هيثم
ذي جامعـة / اآلداب كليـة فـي التاريـخ
بـــــعنوان:(مفهوم علمية ندوة قــــار

االنسان) وحقوق المواطنة
اآلداب كلية عميد الســـيد وبحـــضور
ســـالم عبــاس هيثم الدكتور األســتاذ
معاون والســــيد المحــــترم الصويلي
هادي الدكتور اإلدارية للشؤون العميد
أعضاء من وعدد المحـــترم شـــندوخ
وطلبــة والموظفين التدريسـية الهيئة

العليا. الدراسات
أ.د. ادارها التي الندوة اعمال بـــدأت
اللجنة رئيس عطية العزيز عبــد مهند
سورة بقراءة التاريخ قسم في الثقافية
العراق شـــهداء أرواح على الفاتحـــة
الجلسـة مدير السـيد أوضح ثم وقـوفاً.
الندوة عقـد من المتوخاة األهداف اهم

وهي:
بـــــــــين التداخل مدى على التعرف

االنسان. وحقوق المواطنة مفهومي
عنيت التي العالمية المواثيق دراسة
االنســان وحقــوق المواطنة بــمفهوم

الخصوص. بهذا تضمنته وما
مع الدســـتور توافق مدى مناقشـــة
لحقـــــــوق المنظمة الدولية المواثيق

والمواطنة. االنسان
الدينية التعددية اثر مناقشـــــــــــــة
على المجتمع في واللغوية والعرقـــية

االنسان. وحقوق المواطنة
والتعليم التربـية أهمية على التعرف
وحقــــوق المواطنة ثقـــافة غرس في

المجتمع. افراد عند االنسان

االســالمي العربــي التراث من االفادة
األفـراد لـدى المواطنة روح تعزيز في
والدفاع بـه والتعلق بالوطن واالرتباط

عنه.
خمس الندوة خالل ألقــــــيت وقـــــد
منها: عدة جوانب تناولت محــاضرات
شـــاكر أ.د. قـــدمها التي المحـــاضرة
الى فيها تطرق والتي دمدوم حســــين
الحـديث التاريخ عبـر االنسـان حقـوق
حقــوق تطور ان موضحــاً والمعاصر
الحـاكم بـين بـالصراع أرتبـط االنسـان
تقـييد الى الشـعوب وسـعي والمحـكوم
بــريطانيا في حـدث كما الحـكام سـلطة
المحـــاضرة اما الحـــديث. تاريخه في
علي عبـــد فاضل الدكتور قــدمها التي
مركز في العامة السياسات قسم رئيس
واالثارية التاريخية للدراسـات قار ذي
والحـــاجات المواطنة بـــعنوان فكانت
الحقــــــوق ثنائية للفرد األساســــــية
مدى الى فيها تطرق اذ والواجبـــــات،
باشبـــــاع المواطنة مفهوم ارتبـــــاط

المجتمع في للفرد األساسـية الحاجات
الحقــوق بـين العالقـة جدلية موضحـا
أبـــــناء عند الوطني الشـــــعور ونمو

الشعب.
شــــارد صفاء أ.م.د. محــــاضرة اما
علي االمام اثر الى تطرقــت فقـد ناصر
مفهوم ترســــــيخ في الســـــالم عليه
طرحـت اذ االنسـان وحقـوق المواطنة
العطرة االمام ســيرة من شـذرات فيها
الدين مبــــــادئ تجســـــيد في ودوره
حقـوق خدمة في وتوظيفها اإلسـالمي
األمثلة من الكثير وأوردت االنســـــان
وافعاله. واالمام اقوال من والنصوص
ركزت فقـد خليل إبـراهيم انعام أ.م. اما
التربـــية أهمية على محـــاضرتها في
الديمقـــــراطية ترســــيخ في والتعليم
فغيـاب االفـراد. لـدى الوطنية والروح
على مؤشــر الوطنية وانعدام الحقـوق
وتراجعها المجتمعات بــــــعض تخلف

الحضاري.
والتربــــــــــــــية التعليم فأن هنا ومن

المجتمع بــناء في أساسـيان عنصران
اما الوطنية. الروح وترســـيخ والفرد
فتناولت مهدي صبري زينب الدكتورة
في المواطنة موضوع محـاضرتها في
وأوضحــت االنســان حقــوق مواثيق
وحقوق المواطنة مفهومي بين الفرق
مفهوما األخير يعد حـين ففي االنسـان
اكثـر تعـد المواطنـة فـأن عامـا عالميا
االنسان انتماء تعني كونها خصوصية

محددة. قومية او مجتمع الى
النـــدوة ختــام وفــي
رئيس الســـيد أشـــار
أ.د. التاريخ قســــــــم
حــميد شـاكر محـمود
التوصيــات اهــم الـى
بـــــــــها خرجت التي

وهي: الندوة
اإلفـادة الـى الدعوة
العربــــــي التراث من
يحــمله لما اإلسـالمي
ســــامية مبـــادئ من
حقــــــــوق على تؤكد
األساســـية االنســـان
الحـــر العيش واهمها

الكريم.
تدعيـم الـى الدعوة
الراعية المؤسســـات
من االنســان لحقــوق
التشــــــــريعات خالل
ومراقبــة البــرلمانية
األجهـــــــــــــزة أداء
ومؤسسات الحكومية

المدني. المجتمع
التجارب من اإلفادة
مجـــال فــي العالميــة

وضمان بـــــالمواطنة الشـــــعور دعم
المؤسسـات خالل من االنسـان حقـوق

الحريات. ودعم الديمقراطية
ســــريعة حـــلول إيجاد الى الدعوة
وتوفير العمل عن العاطلين لمشــــكلة
لترسيخ األساسية والحاجات الخدمات

المجتمع. افراد عند الوطنية الروح
وضرورة الثقـافي بالجانب االهتمام
الفرد وتشــــجيع للمواطنة التثقــــيف

وطنه عن والدفاع بحقوقــه للمطالبــة
التربــوية المناهج خالل من ومجتمعه
التعليم مراحـــــل جميع في والتعليمية

واألكاديمي. االساسي
رئيس الســــيد قــــام الندوة ختام وفي
الشــهادات بــتوزيع المحــترم القســم
مبــاركاً المحــاضرين على التقــديرية
الندوة اثراء في المبــــــذولة جهودهم
المهمة العلمية والطروحــات بـاألفكار

والقيمة.

جامعة رئيس السيد برعاية
الدكتور االســــتاذ قـــار ذي
عبــاس الرضا عبــد يحــيى
المسـاعد االستاذ وباشراف
ماجد جبــار وجدي الدكتور

الطب كلية عميد
وبالتعاون الطب كلية نظمت
في المرأة تمكين وحــدة مع
توعويـــة نـــدوة الجامعـــة
المســــــؤولية ) بـــــعنوان
االبتزاز طريق عن الجنائية
بــــــرنامج على االلكتروني

.( االجتماعي التواصل
التــــي النـــدوة وتضمنـــت
اكرم الدكتور فيها حــــاضر
في التدريسـي ريسـان عبـد
ذي جامعة في القـانون كلية
التي المشـــــاكل اهم قـــــار
وخاصة النســــــــاء تواجه
مجتمعنا في القـــــــاصرات
هــذه مــع التعامــل وكيفيـة

. الحاالت
الى الندوة تطرقــــت وكذلك
عن الجنائية المســـــؤولية
االلكتروني االبــتزاز جرائم
التواصل مواقــــــع عبـــــر
ومالهــــــذه االجتماعــــــي
بــالغة خطورة من الجريمة
حيث والمجتمع االفراد على

االبـــتزاز جريمة اصبحــت
تختـرق ظاهـرة االلكتروني
والعراقـي العربـي المجتمع
اهداف ومن خاص بشــــكل
هو متحـــــــضر مجتمع اي
الفراده االمن تحقـــــــــــيق
في بـــــاالمان وشــــعورهم

حياتهم.
هذه خطوره وبسبـــــــــــب
القــــضاء حــــاول الجريمة
التماشــي العراقـي الجنائي
على المســـــــــــتجدات مع
عدم من بـــالرغم الساحـــة
خاص قــــــانون تشـــــريع
مــــن انهــــا اذ لتجريمهـــا
اال المستحــــدثة القــــضايا
نصوص على بــــــاالعتماد

العراقي العقوبات قانون
التـــي النــدوة ختــام وفــي
االســاتذة من عدد حـضرها
الكلية وطلبــة والمنتسبــين
الدكتور الكلية عمادة كرمت
وحـدة ومسـؤولة المحاضر
الجامعـة فـي المـرأة تمكيـن
وكتاب مشـــاركة بشـــهادة
تثميناً وتقـــــــدير شــــــكر
مثل أقـــــامة في لجهودهما
توعية محـــــــاضرات هكذا
المجتمع تثقــيف الى تهدف
المراة حقـــــــــوق وتضمن
هكـذا لمثـل تتعـرض عندمـا

االبتزاز من *حاالت

*
*

عبـاس الرضا عبـد يحـيى الدكتور االستاذ برعاية
االسـتاذ وباشـراف المحـترم قار ذي جامعة رئيس
نظمت االداب كلية عميد سالم عباس هيثم الدكتور
االداب كلية في علمية ندوة المرأة تمكين وحـــــدة
العراقـــــــي المجتمع في المرأه دور ) بــــــعنوان
من كل فيها حـــــــــــــاضر التي .الندوة المعاصر)
حسـن زمن الدكتورة و جابر صبار رجاء الدكتورة
وبحـــــضور حــــمزه كاظم علي والدكتور كريدي
بجاي عدي الدكتور العلمية للشؤون العميد معاون
على توزعت والطلبــة الموظفين من وعدد شبـيب

ومنها: عدة محاور
المعاصر العراق بناء في ودورها

عراقيات. نساء / العالم في اثرت نساء
الندوة تخللت العراقـــــــــــي.كما المجتمع في المرأة

بالمعلومات اثرتها التي واآلراء النقاشات من مجموعة
الشـــــهادات توزيع تم الختام وفي ، والقــــيّمة المهمة
خدمة في لجهودهم تثمينآ المحــاضرين على التقـديرية

العلمية. و البحثية المسيرة

العراقية المرأة تاريخ توثيق

الجامعة رئيس مســاعد الســيد حــضر
األســــتاذ والمالية األدارية للشــــؤون
جامعة حـفل جلود حسـين علي الدكتور
الباحــــــثين األســــــاتذة لتكريم العين
على األكاديمي الباحث بجائزة الفائزين
بــارك اذ العراقــية الجامعات مســتوى
العين لجامعة االداري المســاعد السـيد
شفيق الدكتور األستاذ برئيسها متمثلة
متمنياً المبـادرة هذه على شـفيق شاكر
التوفيق المكرمين الباحـــثين للســـادة

. والنجاح
الســيد اإلحــتفالية هذه في حـضر وقـد
والبحـــــــث العالي التعليم وزارة وكيل
األسبـق العلمي البحـث لشؤون العلمي
عبـــد حــميد غســان الدكتور األســتاذ
الوزاري الفريق ومنســــــــــق المجيد
الدكتور األســـــــتاذ اإللكتروني للتعليم
رئيس الى بـــــــــاألضافة األمير عامر
الكرخ جامعة ورئيس ، بــــغداد جامعة

التقــــــــــنية الجامعة ورئيس ، للعلوم
، ســـــومر جامعة ورئيس الجنوبــــية
عن فضالً ، الشـــطرة الجامعة ورئيس

الكليات عمداء من عدد حــــــــــــضور
. الباحثين واألساتذة والمعاهد

البـيطري الطب كلية أقـامت
وبـتوجيه قار ذي جامعة في
أ.د. الكلية عميد الســـيد من
هللا جار الحسـين عبـد باسـم
بــــــهيجاً أحـــــتفاالً الغزي
وخاصة المراة يوم بمناسبة
سـعيا وذلك العراقـية المراة
فـــي المــراة لتكريــم منهــا
يمثـل والـذي العالمي عيدها
رجاالــً كلــه للمجتمـع يومـاً
األعمار كافة ومن ونســــاءً
في لمشاركتها تثميناً وكذلك
مواقـــــعها بــــكل الحــــياة

وصفاتها.
نبـيل د. حـضره الذي الحفل
و االداري المعــاون مهـدي
المعاون حســـــين صفاء د.
التدريسية والهيئتان العلمي
، الكلية وطلبـــــة واالدارية
من العمادة كلمة فيه ألقــيت

العميد. السيد قبل
القـــاء الحـــفل وتضمن كما
المرأة اهمية عن محــاضرة
القــديم الشعبــي التراث في
المســـاعد االســتاذ قــدمها
خضير حسـن يحيى الدكتور
العباســي االدب مادة اسـتاذ
/كلية قــــــار ذي جامعة في

. االداب
تقـــــدم الحـــــفل ختام وفي
والتقـــدير بالشـــكر الجميع
عانت التي العراقــية للمراة
وزمن الحـــروب ويالت من
واصبحــت الجائر الحــصار
والتحـــــدي للصبــــر رمزا

. والعطاء

3

الهندسة قسم / الهندسة كلية نظمت
المكتب مع وبـــــــــالتعاون المدنية
المتعدد الهندســـــي األستشـــــاري
و قــار ذي جامعة في االختصاصات
لميكانيك العراقــية العلمية الجمعية
علمية ندوة االسس وهندسة التربة
الهندسـة نظر في أور “زقـورة عن
عليها”. قار ذي بيئة وتأثير المدنية
جامعة رئيس السـيد بحـضور وذلك
عبـد يحـيى الدكتور األسـتاذ قار ذي
كلية عميد والســيد الخفاجي الرضا
عدنان الدكتور األســـتاذ الهندســـة
رئيس والسـيد العمري الحسين عبد
مهدي الدكتور االســـــــتاذ الجمعية
من كبـــــير وعدد كركوش عبـــــيد
محــافظات من االختصاص اســاتذة
ومنتسبي واساتذة المختلفة العراق
الندوة تضمنت الكلية.وقــد وطلبــة
األســـتاذ القـــاها علمية محــاضرة
شـايع عبـد حسين الدكتور المساعد
الهندسـي األستشـاري المكتب مدير
بـــــين والتي االختصاصات المتعدد
الزقــــــــــــــورة وصف خاللها من
الهندســـي وتصميمها الســـومرية
البــيئة وتأثير التصميم هذا وسبــب
دراســـة عن فضالً عليها المحــيطة
في والتراثية التاريخية االبنية واقع
حــول تحــليلية ودراسـة المحـافظة

. عليها المحافظة بيئة تأثير
على الجامعة رئيس اثنى جانبـه من
األقســــام ورؤســــاء عمادة جهود
في التدريســـــــية والكوادر العلمية

األستشـاري والمكتب الهندسة كلية
يبـــذلونه لما األختصاصات المتعدد
شـــكره مقـــدما ومتابـــعة جهد من
العلمية الجمعية ألعضاء وتقـــديره
وهندســــــة لميكانيكية العراقـــــية
الندوة هذه ان على مؤكداً األســـس
ندوات عقــــــد سيتبــــــعها العلمية

مشتركة. ومؤتمرات
والزائريـن الضيـوف لجميـع متمنياً
في ومفيدة ممتعة اوقـــات بقـــضاء
التاريخ حــــيث قـــار ذي محـــافظة
األثريـة معالمهـا وزيـارة واالصالـة
القـــيّمة المعلومات بـــعض لمعرفة

عنها. والمهمة
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العالي التعليم وزارة لتوجيهات استنادا
الســــيد وبحــــضور العلمي والبحـــث
للشــــــؤون الجامعة رئيس مســـــاعد
علي الدكتور االسـتاذ والمالية االدارية
قـــار ذي جامعة نظمت الزيدي حســين
الطاقـات (استخدام بعنوان علمية ندوة
ثاني غاز انبــــعاثات لتقـــليل المتجددة
الطاقــــة وانتاج الكربــــون أوكســــيد

.( الكهربائية
علمية محـــاضرة الندوة تضمنت وقــد
قاسـم عبـاس المسـاعد المدرس القاها
في والمشـاريع االعمار قسم من محمد
ان فيها اكد والتي الجامعة رئاســـــــــة
مســـتدامة طاقــات المتجددة الطاقــات
المضرة االنبـعاثات من وخالية ونظيفة
اوكســــــيد ثاني غاز انبــــــعاثات مثل
طاقــة الطاقـات هذه تشـمل اذ الكربـون
حـرارة ،طاقة الشمسية ،الطاقة الرياح
النووية المائية،الطاقة ،الطاقة االرض
الطاقات من وغيرها الحيوية ،والطاقة

.
الطاقــــات هذه أكثر ان الندوة وبـــينت
الطاقة هي العالم بلدان جميع في توافرا
تلك ان كما الرياح وطاقـــة الشمســـية
الطاقـــة انتاج في جدا مهمة الطاقـــات
الوقـود الى التحـتاج انها اذ الكهربائية

. االحفوري
التطبيقــات اهم بــان الباحــث واكد كما
الرياح توربـينات هو الرياح طاقة على
ســـــرعة على باالســـــاس تعتمد التي
الطاقــة تطبيقـات اهم ان وكذلك الرياح
التي ( الشمســــية (الخاليا الشمســـية
على الكهربـائية الطاقة انتاج في تعتمد

. االولى بالدرجة الشمسي االشعاع
إلى يصل جدا طويل الطاقات هذه وعمر

٢٥
قــليلة هي الطاقــات لهذه االسـتثمارية
كذلك االحفوري الوقود بطاقات مقارنة
مثل مضرة غازات التبـــــــــــعث فانها
تقـلل بـدورها التي التقـليدية المحـطات
بـيئة على والحفاظ الحراري االحتباس

. وآمنة صحية

الكلفة بـــــــــــــــان نجد لذلك عاما

البـــدنية التربــية كلية عمادة تواصل
قــــار ذي جامعة في الرياضة وعلوم
مرافقـــــها صيانة في الدؤوب عملها
مباشـر وبـدعم التحتية بناها وتطوير
االسـتاذ الجامعة رئيس السيد قبل من
عبـــاس عبـــدالرضا يحــيى الدكتور
قبــــــل من الجهود بـــــتظافر وكذلك
بــ ممثلة عمادتها وبـرعاية اساتذتها
الغزي عودة عادل الدكتور االســــتاذ
على ميدانياً واشـــــرافه وبحــــرصه

. الكلية في القائمة التطوير اعمال
مســـــتمرة اعماال الكلية تشـــــهد اذ
لتنفيــذ العمــل وتيــرة فـي وتصاعـدا
العلمية المشــــاريع من عدد وتطوير
(انشــــاء ومنها الرياضية والمالعب
وساحات مالعب يضم رياضي مجمع
االرض وتهيئة استكمال تم اذ عملية)
اكســـــــائها و خارجية مالعب لثالثة

“بسـمك الترتان من اولية بطبقة

العالمية المناشـــــئ اجود “ومن ملم
ليظهر الدولية للمواصفات ومطابــق

الكلية. طلبة تخدم مثالية بحلة
ملعب (ألنشــــــاء جار العمل وان كما
ومتكامـــل األغــراض متعــدد جديــد

بابــــــــعاد الخدمات)
المانية تارتان بطبقـــة ايضاً اكســائه
رياضية قاعة انشاء وكذلك( ، المنشأ

)بابـــعاد مغلقـــة
طلبــة من الكبـيرة االعداد ستحـتضن

الكلية.
الخارجـي الملعـب (تاهيـل عـن فضالً
بطبقـة ارضيته واستبـدال القـدم لكرة
الجودة عالية الصناعي العشــــب من
اقـامة في سيسـهم والذي ، والكثافة)

. والخارجية الداخلية البطوالت
الدورية الميدانية للزيارات كان ولقـد
الجامعة رئيس السـيد بـها يقـوم التي
االثر الكلية عميد الســــــيد برفقــــــة

في العاملين عزيمة شـد في االيجابـي
لـه لما والعلمي الرياضي الصرح هذا
الطلبـــة نفوس في ايجابــي تاثير من

وكذلك المهارية مسـتوياتهم وتطوير
بمثابــــرة العمل ســــوق الى تاهيلهم

وجدية ١٢

١٤

١٥

* م

– م
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قـار ذي جامعة رئيس السـيد برعاية
عبـــدالرضا يحــيى الدكتور االســتاذ
الســـيد وبأشــراف الخفاجي عبــاس
الدكتور االسـتاذ الهندسـة كلية عميد
العمري عكلة عبدالحســــــين عدنان
قـار ذي بـجامعة الهندسة كلية نظمت
التغيرات (تأثير بــعنوان علمية ندوة

االرض) في الحياة على المناخية
علمية محـاضرات الندوة وتضمنت
عبـد احـمد م.د من كل قبـل من ألقـيت
ربـــيع ســـارة م.م و عوده الحســين
خاللها من تطرق والتي ناشـــــــــــي
اسبـــــاب الى الباحــــثين الســــيدين
تشـــــــــــمل التي المناخية التغيرات
والبالســــتك الكيميائية االنبــــعاثات
اســتخدام و كبــير بشــكل المسـتخدم
وغيرها الســـكانية والكثافة الوقــود

في الحياة على وتاثيرها االسباب من
االحــــــــــيائي التنوع وعلى االرض
الحــرارة درجات بــإرتفاع وتسببـها
الحــــــراري واالحتبـــــاس العالمية
وانتشـار الطبـيعية للكوارث المسبب
الموارد وقــــــلة والجفاف االمراض
انهيار عن ينتجه وما الطبــــــــــيعية

سنويا ووفيات اقتصادي
االفكار اهم مناقشـة الندوة وتناولت
هذه لمعالجة طرحـــــت التي والرؤى
صعيد على ســـــــــــــــواء التغيرات
اجراءات من وماتتخذه الحـــــكومات
البـــديلة الطاقـــة اســـتخدام واهمها
التي الشمسية والطاقة الرياح كطاقة
وكذلك ومتجددة نظيفة طاقــة تعتبــر
بـــالزراعة التصحـــر على القـــضاء

وغيره البالستك استخدام وتقليل

في االفراد دور الى الندوة وتطرقـــت
البــــــيئة على للحـــــفاظ المجال هذا

التغيرات وتجنب االحـــيائي والتنوع
الحرارة. درجات وارتفاع المناخية

قـار ذي جامعة وكليات أقسـام حـصلت
بين من العراق في متقدمة مراتب على
في العراقــية الجامعات واقسـام كليات

للجامعات العراقي التصنيف
العالي التعليم وزارة أعلنت وقـــــــــــد
(التصنيف نتائج العلمي والبحـــــــــث

للجامعات العراقـــي
واالعتمــاد الجـودة ضمـان دائـرة مـن
والتقويم اإلشراف جهاز في األكاديمي
العالـــي التعليـــم وزارة فـــي العلمــي
تقييما التصنيف ضم اذ العلمي والبحث
الجامعات وكليات ألقســــــام شـــــامال
كلية حصول النتائج بينت وقد العراقية
المرتبـة على قـار ذي جامعة في الطب

١٣
المرتبة على الصيدلة

المرتبــــــة على التمريض كلية
المرتبة البيطري الطب كلية

على المدني قسم الهندسة كلية حصلت
وقســـم ٣ بتسلســـل متقــدمة مرتبــة
الكهربــاء وقسـم ٧ تسلسـل الميكانيك

تسلســـل
غاز و نفط هندســة وقســم ٢ المرتبـة

.١ المرتبة
الكيمياء قسـم العلوم كلية حصلت بينما
على البـايلوجي قسم و ٢ المرتبة على
المرتبة على الفيزياء وقسم ٤ المرتبة
و ٢ المرتبة التحليالت علوم والقسم ٢
.٢ المرتبة التطبيقية الجيولوجيا علوم
الحاســـــــوب علوم كلية وحــــــصلت
على الحاســــوب قســــم والرياضيات
و كما .٤ الرياضيات وقسـم ٩ المرتبـة
قســم واالقــتصاد اإلدارة كلية حـصلت

المرتبــة على المصرفية و المالية
االقــتصاد وقســم

الحـــيواني اإلنتاج قســم الزراعة كلية
المحـاصيل وقسـم ٦ المرتبـة على

.١ النباتي اإلنتاج قسم
قسـم اإلسـالمية العلوم كليات وحصلت
وقســم ١ المرتبــة على القــرآن علوم
اآلداب كلية حـصلت بـينما .٨ الشريعة

تسلسل اإلنكليزية اللغة قسم
العربـــية اللغة

.٧ الجغرافية وقسـم ٦ االجتماع وقسم
للعلوم التربــــــية كلية حـــــصلت فيما
٣ تسلسـل العربية اللغة قسم االنسانية

وقسم ٣ المرتبة االنكليزية اللغة وقسم
التاريخ

الجغرافية قسم و ٨ المرتبة
القــــــرآن علوم

والنفسية التربوية
١١

.٤ األطفال رياض وقسـم ٢ الحاسـوب
وعلوم البدنية التربية كلية حصلت كما
كلية حصلت بينما .١ المرتبة الرياضة
.٤ المرتبـة العام القـانون قسم القانون
اآلثار قســــــم اآلثار كلية وحـــــصلت
االثار وقســـم ١ التسلســل اإلســالمية
وحصل .١ المرتبة القديمة والحضارة
المرتبة االعالم كلية في الصحافة قسم
وقسـم ٢ والتلفزيون اإلذاعة وقسـم ٤

.١ الرقمي واالعالم الصحافة
هــو التصنيــف مـن الهـدف أن ويذكـر
المؤسســــــات فاعلية مدى قــــــياس
والدولية المحــلية وسـمعتها الجامعية
األداء مؤشــرات تشــخيص عن فضال
ضوء في األكاديمي والمســـــــــــتوى
المتحققة ومواقعها واألهداف الرسالة

العالمية. التصنيفات في

الرضا عبد يحيى الدكتور األستاذ وذكر
قـار ذي جامعة رئيس المحـترم عباس
كافة توفير على حرصت قد الجامعة أن
توصل أن شــأنها من التي المتطلبــات
مراتب إلى واقسامها وكلياتها الجامعة
و المحـــــلية التصنيفات في متقــــدمة
تحقـــــــق ما وهذا العالمية التصنيفات
وتعاون وتعالى سبحــــانه هللا بـــفضل
الهدف هذا تحقـــــــيق اجل من الجميع

. المتقدم واالنجاز

IRU.

IRU)صدر الذي

كلية حــــصلت و الطب كليات على
١٨

١٣
١٠

١٠

٢٠
١٥

١٢

٢٤
١٥

٢٤
٢٤

١٩
٢٠

علوم وقســــم ٨ الفيزياء وقســـم

حصلت فيما
و
بـينما

الحـــياتي الطب وقســـم

حــصلت وكذلك

وقسم
٥ التاريخ وقســــم

الحــــــياة علوم وقســــــم
وقسـم
العلوم وقســـــــم
الرياضات قسم

IRU 2021.

قــار ذي جامعة رئيس الســيد بـرعاية
الرضا عبـــد "يحــيى الدكتور االســتاذ
من مباشر وبأشراف " الخفاجي عباس
االســــــــنان طب كلية عميد الســـــــيد
أقــــــامت " العمري خلف أ.م.د"ضياء
الكلية في المرأة تمكين وحـــــــــــــــدة
الوطني االمن مديرية مع وبالتنســــيق
بـــــعنوان عمل ورشــــة قــــار ذي في
الورشة " االلكتروني االبتزاز "مخاطر
الحقوقــــي النقـــيب فيها حـــاضر التي

." حبيب حسن "ناظم
غير االساليب ابرز استعراض تناولت
وكذلك االلكتروني االبتزاز في التقليدية
تنبيه بهدف االساليب لتلك نماذج قدمت
االمنية واالجهزة المســـــــــــــتخدمين
والحـذر الحـيطة تدابـير اتخاذ بضرورة

منها.
التنبـــيه إلى المحـــاضرة دعت وقـــد
البـــــــــتزاز مخاطر من والتحــــــــذير
تلك من يزيد وما العراق في االلكتروني
التي التقــــليدية االســــاليب ، المخاطر
لجرائم التصدي وفقــــــــها على يجري

االبتزاز.
واســاليب اشـكال المحـاضر وعرض
حسابـات باستخدام االلكتروني االبتزاز
االجتماعي التواصل مواقـــــــــــع على
مقــــــاطع تتداول فيها يتم غالبــــــيتها
بخصوصيات تتعلق ومعلومات فيديوية
المنحــــرفين بــــعض يجد اذ االخريين
"االبتزاز في ضالتهم النفوس وضعاف
ومحـــــاولة الفتيات وخاصة العاطفي"

بهن. اإليقاع
االبــتزاز جرائم إن المحــاضر واشـار
الحــــــــــــديثة الجرائم من االلكتروني
"الجاني ســــيطرة من تبــــدأ والخطرة
وتســجيلها الضحـية على االلكتروني"
ومقايضة مايريد عليها يملي ثم فيديويا
ال طلبــــات أو بــــأموال التســـجيل هذا
يتم عامة النسـاء ان موضحـا أخالقـية،
يتعلق األمر ألن بســــهولة ابـــتزازهن
السقوط من وخوفا وشرفهن بسمعتهن
مجتمعات ظل في الفضيحـــــــــــــة في

محافظة.

الطاهرة الصديقـة والدة ذكرى بمناسبة
وتحـــت الســـالم عليها الزهراء فاطمة
الســالم عليها الزهـراء (فاطـمة شــعار

االستقامة) ومنهج اإلمامة منبع
في قــــــار ذي جامعة من وفد شـــــارك
الثقــافي الدولي العصمة كوثر مهرجان
الصحــن في فعالياته اقـيمت الذي األول

من للمدة الشــريف الحسـيني
الثاني كانون

دولية بمشـــاركة اقــيم الذي المهرجان
لباحـثين دولة عشـر اربعة من واقليمية
فيه شــارك علمية وشـخصيات وعلماء
بحوث ضمن بحثية باوراق الجامعة وفد

فاطمة بــــــــــــمولد وتخصصية علمية
مجموع من الســالم عليها الزهراء

على الضوء ســــــلطت جميعها بحـــــثا
الحــــــــــــــياة تمس التي الموضوعات
لســيدة والعقــدية والفكرية االجتماعية

. العالمين نساء

٢٣
٢٠٢٢٨٩

_
.

٢٥

كلية في المرأة تمكين وحـــدة أقــامت
نحو ) بعنوان حضورية ندوة القانون
السـن كبار لحقوق فعالة حماية توفير
التي الندوة العراقـــي) التشـــريع في
لهمود وهيب وداد (م.د. فيها حــاضر
الكلية عميد السـيد حضور شهدت ، (
والعلمـــــي االداري معاونيــــه مــــع
العلمية االقســـــــــام ورؤوســــــــاء
وموظفين وتدريســـــــــــــــــــــــيين
كانت الطلبـــــة،اذ من اداريين،وجمع
الســـادة من وأســـئلة مُداخالت هناك
بدقة عليها اإلجابة تمت وقد الحضور

. وموضوعية
على الضوء الندوة ســـــلطت وقـــــد
إنهُ ومنها… النقــــــاط من مجموعة
في المُســــتمر التزايد من الرغم على
الخدمات أنّ إال الســــن كبــــار أعداد
إلحـتياجاتهم واإلستجابة المُقدمة لهم
وغياب االزمات مُتردية،بسبــــــــــب
وغيــر الخاطئــة والمفاهيــم الــخُطط
أدت التي من األسبـاب وهي السـليمة

عــدد ونــدرة أوضاعهــم تـردي إلـى
كبــار بحقـوق تُعنى التي  المُؤسسـات
التُفكك ظاهرة أنّ تفاقــــم الســـن،كما
عوامل تُسببـــــــــها التي اإلجتماعي
بـــــــــرامج غياب الى اضافة مُتعددة
العنف عصف من السن لكبار الحماية
تشـــريع والمجتمعي،لعدم االســـري

االسري. العنف قانون
في كبـير تطبيقـي غياب ايضا ويالحظ
فلســـفة القـــانونية،وتَكمنْ الحــماية
من بـــــجملة العراقـــــي المشـــــرع
في بــــــــــــعض المُتناثرة النُصوص

القوانين،
من مجموعة الندوة تضمنت وقـد هذا

منها:- التوصيات
والنفســـــي الصحــــي األمن تعزيز
السن،والحـد لكبار والعاطفي والبدني
والتخلي واســـــــتغاللهم ضعفهم من
والغربــة للوحـدة نهبـاً وتركهم عنهم

والعزلة.
المســــــنين حقــــــوق على التأكيد

توفير وضمان ورعايتهم وحــمايتهم
اإلعانات وتقـــرير لهم الخدمات كافة
المسن أسرة أفراد لهم،وإلزام المالية
األســــــرية بواجبــــــاتهم القــــــيام
كل على العقوبــــات تجاههم،وفرض
القــيام عن إمتنع إذا بـرعايتهم مُكلف
عليه يفرضها التي بــــــــــــالتزاماته
يِســيء من مُعاقبــة القــانون،وكذلك

من نوع أي يرتكب أو المُسـن مُعاملة
ضده. العنف أنواع

وزاراتهــا فـي مُمثلـةً الدولـة إلـزام
وإداراتها ومؤسســــــــاتها وهيئاتها
اإلدارية التدابــــــير جميع بــــــاتخاذ
األشـــــــــخاص تمتع الفعّالة،لضمان
المدنية بحقوقـــــــــهم المســــــــنين

والسياسية.

-

-

-
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للعلوم التربــــية كلية في جرت
قــــــار ذي جامعة اإلنســـــانية
الماجســـتير رســـالة مناقشـــة
حـامد الطيف عبد هبة ) للطالبة
) الموســــومة رســـالتها عن (
بالبحث وعالقتها االتقان دافعية
جامعة اســـاتذة لدى التفرد عن
اشــراف تحــت وذلك ( قـار ذي
الكريم (عبـــد الدكتور االســتاذ

.( كريم عطا
التعرف البحــث اسـتهدف وقـد

على:
عن والبحــــث -دافعيةاالتقـــان
ذي جامعة اســــاتذة لدى التفرد
بـــين االرتبــاطية قاروالعالقــة
عن والبحــــث االتقــــان دافعية
الجنس لمتغبـــــر تبــــعا التفرد
(استاذ-اســـتاذ العلمي واللقــب
عينة تكونت وقـــــد مســــاعد)

) من البحــــث
قــــار ذي جامعة من واســـتاذة

الدراسـي للعام
العلمي اللقب مع الجنسين ولكال

والتخصص.
تم البحـــــث اهداف ولتحقــــيق
االتقـــان لدافعية مقــياس اعداد
وايت روبـــــــــرت نظرية وفق

)
)

وكان البــــناء وصدق الظاهري
بـــــلغ اذ االختبـــــار بطريقــــة

٠٫٨٠
كرونبـــاخ

الباحثة فتبنت التفرد عن البحث
تكون الذي الجبــالوي مقــياس

) من
اعـــــــــــــــادة وكـــــــــــــــان

االختبـار(

االحـصائية الوسائل وباستخدام
للعلوم االحــــصائية والحقيبـــة
النتائـــج ظهـــرت االجتماعيــة

االتية:
يتمتعون الجامعة اســــاتذة ان

االتقان. بدافعية
يتمتعون الجامعة اســــاتدة -ان

التفرد. عن بالبحث
دالة ارتبــــاطية عالقـــة -هناك
االتقـــان دافعية بــين احــصائيا
اسـاتذة لدى التفرد عن والبحث

الجامعة.
قبــل من الطالبـة مناقشـة وبـعد

من. المكونة العلمية اللجنة
رئيســــا/ جابــــر مكي ا.د.علي

القادسية. جامعة
عضوا/ خفيف قاســـم انعام أ.د.

. قار ذي جامعة
مالــــود ذيــــاب فاطمـــة أ.م.د.

كربالء. جامعة عضوا/
رســـالتها عن الطالبـــة دفاع و
التي والنتائج بحــثها واســلوب
اللجنة قـــــــررت اليها توصلت
درجة ومنحــها الرســالة قبـول

. الماجستير
٤٠٠

٢٠٢٠

١٩٥٩
٢٦

الفــــــــــا ومعامــــــــــل
امامقــــياس

٢٥

)والفاكرونياخ

)اســــتاذا

-

مـــــــن )والمكـــــــون
الصدق من وللتحقق )فقرة

(

٢٠٢١

٠٫٨٠

٠٫٨٠
٠.٧٠

ذي جامعة القــانون كلية في تمت
في ماجسـتير رسـالة مناقشـة قـار
لطالبـــــة العام القـــــانون قســــم
خيراللة (ميعاد العليا الدراســـــات
رســــــــالتها عن ( الغزي جدعان
وجمع التحـــري ) ب الموســـومة
- التسـرب بألية الجرائم عن األدلة

مقارنة-) دراسة
االليات من التســــرب آلية تعد اذ
بــــعض اعتمدتها التي الحــــديثة
الجنائية اإلجراءات قـــــــــــوانين
الظاهرة تطور أســـاليب لمواجهة
التقــــــــــــــــدم ظل في اإلجرامية
أثـــار مـــن ومالـــه التكنولوجــي
الحـياة ميادين كافة على انعكاسية
في الدول بـــعض سمحـــت لذلك ,
إجراءات اتبـاع اإلجرائية قوانينها
بــــــالية األدلة وجمع التحــــــري
التغيرات لمواكبــــــة التســــــرب

الجرائم مواجهة في الحـــــــاصلة
أثارها, من والحــــــــــــد الخطيرة
حــديثة تحــري ألية هو فالتسـرب
وفقـا عملية ضرورات أليها الجأت
والعصرية, الحــــــديثة للمعطيات

من خاص نوع مكافحــة وصعوبـة
مباشـــــــرة صلة لها التي الجرائم
أن كيانها وكل وبـالدولة بالمجتمع

. دوليا أو إقليميا ضررا تحدث لم
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جامعة القـــانون كلية في تمت
رســــالة مُناقشــــة قــــار ذي
القـــانون قســم في ماجســتير
العُليا الدراسات لطالب الخاص
وذلك ( ضيول جميل (اشــــرق
ب( الموســـومة رســـالته عن
الــزواج_ فـي الوصـف فـوات
الفقــــه في مقـــارنة دراســـة

والقانون) االسالمي
من المناقشـة لجنة تشكلت اذ
اســــماؤهم المُدرجة الســـادة

أدناه:
عجيـــل كـــاظم طارق أ.د.

/رئيساً.
جبـــارة حبـــيب ظافر أ.د.

/عضواً.
فجــة متعــب صفـاء أ.م.د.

/عضواً.
الواحــد عبــد حسـام أ.م.د

. ومشرفاً عضواً / كاظم

الى الرســـالة قســـمت وقــد
في الباحـــــث ناقــــش فصلين
فـــوات مفهــوم األول الفصــل
والــذي الــزواج فـي الوصـف
تطرق مبحــــــثين الى قســـــم
بـفوات للتعريف األول المبحث
فيمــا الــزواج، فــي الوصــف
أســاس الثاني المبحـث ناقـش
الــزواج، فــي الوصـف فـوات
الثاني الفصل في تم بــــــــينما
فوات أحــــــــــكام الى التطرق
إذ الــــزواج، فــــي الوصـــف
لبــيان األول المبحــث خصص
في الوصف فوات إثبــــــــــات
المبحـث خصص فيما الزواج،
فـي الوصف فوات آلثار الثاني

الزواج.
الوصـف فـوات موضوع يعد و
المواضيــع مــن الــزواج فــي
الن العملي الواقــع في المهمة

فيـه المرغـوب الوصف وجود
األساســية االسبــاب احــد يعد
الخاطبـــــين احـــــد تدفع التي

االخر. بالخاطب للقبول
هذا في الدراســـــة ومشــــكلة
بــــإختالف تمثلت البحـــث…
اشــــتراط جواز في الفقــــهاء
األمــر الــزواج، فـي الوصـف
فـي اختالفهـم عليه ترتب الذي
لفوات الزواج عقـــــد فســـــخ
هذا وانسحـــــــــــب الوصف،

موقــــــــــــــف على االختالف
فالمشرع الوضعية التشريعات
جواز الى تطرق العراقـــــــــي
المشــروع الشــروط اشــتراط
يتطرق ولم للوفاء القابــــــــلة
في الوصف اشــــــتراط لجواز
في القـــضاء وأحـــال الزواج،
نص فيها يرد لم التي المسـائل
فالمسـألة لذا اإلسـالمي، للفقه
والتقــنين التنظيم إلى بحــاجة

العراقي. المشرع قبل من

كلية في ماجسـتير رسـالة حـددت
إحـــدى الصرفة، للعلوم التربـــية
األخبــــار قـــار، ذي جامعة كليات
بـناء الحقيقـية االخبار من الزائفة
الخوارزميات. من مجموعة على

"هبه الطالبة قدمتها التي الرسالة
الحاسبات قسم الى عطية" يوسف

) والموســـــومة

تقــديم خاللها من تم ،
بــــين للتمييز بــــرمجية طريقـــة
بأقــل والحقيقــية الزائفة األخبــار
وفقـا دقـة وبأفضل أقل ووقت جهد

مقترح. لنظام
تمت التي الرســــالة وبــــينت كما
زكي الشـهيد قـاعة على مناقشتها
النـظام هـذا خـالل من انه الديوان،
اللغة معالجة طرق تُســـــــــــتخدم
النصوص تمثيل مع الطبــــــــيعية
التعلم وتقـنيات المتاحـة اإلخبارية
األخبـــار، فئة عن للكشـــف اآللي
الجديـد النـظام خالل من انه مؤكدة

بـــيانات مجموعة اســتخدام يتم ،
، مسبـقًا مصنفة أخبـار من تتكون
ثم األخبار نصوص النظام يعالج اذ
، النصـي التمثيل طريق عن يعدها
التعلم خوارزميات تكون بحـــــيث
مع التعامل على قــــــــــادرة اآللي
النظام يعطي ثم ومن ، البـــــيانات
أو (مزيفة األخبـــــــــــار فئة نوع

صحيحة).
النظام ان الى الرســــالة واثبـــتت
أكثر على يعمل أن يمكن المقــترح
أن عنها نتج كما لألخبار، نوع من
دورا تلعــب النــص تمثيـل عمليـة

الدقه. تحقيق في رئيسيا

L o g i s t i c
Regression Naive

Bayes)

في ماجســتير رســالة بحــثت
قـار ذي بـجامعة القـانون كلية
القـانونية (القيمة والموسومة
في التفاوض إعادة لشـــــروط
مقــــارنة) دراســـة العقـــود-
من المقدمة الرسالة وتضمنت
عطية ثجيل آيات ) الطالبــــــة
إعادة بشــروط التعريف لفته)
بــــــــــيان خالل من التفاوض
التفاوض إعادة شروط مفهوم
لهـــــا، العمليــــة واألهميــــة
األســاس بــيان الى بـاألضافة
إعادة لشــــــروط القـــــانوني

العقدي. المجال في التفاوض
فصلها في الرســالة وتطرقـت

النوعـي التصنيـف الـى الثاني
اما التفاوض إعادة لشـــــروط
لبــيان فخصص الثالث الفصل
إعمــال علــى المترتــب األثـر
التفاوض اعادة شـــــــــــروط
شروط إن الدراسة واستنتجت
بتنظيم تحظ لم التفاوض إعادة
ويبــــــين ينظمها تشـــــريعي
القــانون خال فقــد إجراءاتها،
النصوص من العراقـي المدني
بصراحة تشير التي التشريعية

الشروط. لهذهِ
ان ايضاً واســــــــــتنتجت كما
إعادة لشـروط العملية األهمية
الدور خالل من تبرز التفاوض

التوازن إعادة في تلعبــه الذي
وذلك المدة، لعقـود االقتصادي
أساســية طرق ثالثة بواسـطة
التـــــوازن إعـــــادة وهــــي:
بـتعديل المدة لعقـد االقتصادي

مقـدار بتعديل أو ذاته، االلتزام
أداء طريقة بتعديل أو االلتزام،

االلتزام.

بـجامعة القـانون كُلية في ماجسـتير رسـالة بحثت
الموســـومة الخاص القـــانون قســم في قــار ذي
تبــــليغ في المراســــل المصرف التزام (مضمون

مقارنة) دراسة / المستندي االعتماد وتعزيز
اخالص الطالبــة( من المقـدمة الرسـالة وتضمنت
المراسـل المصرف التزام مفهوم بـيان ( عبد جبار
مبحـثين في المسـتندي االعتماد وتعزيز تبـليغ في
وتمييزه المراسـل المصرف تعريف األول المبحث
فيه تناول فقد الثاني المبحث أما , به يشتبه قد مما
في المراســل المصرف اللتزام القـانونية الطبـيعة

المستندي. االعتماد وتعزيز تبليغ

في ماجســتير رســالة بحــثت
قـار ذي بـجامعة الهندسة كلية
بـــعنوان ماجســـتير رســـالة
للبـــــيانات المميزة “القـــــيم
قدرة خرائط ورسم الجيوتقنية
الناصرية” في للتربة التحمل

من المقدمة الرسالة وتضمنت
علي محــمد حــنين ) الطالبــة
المدنية بالهندســة )المختصة
التي الدراســـات قـــلة معالجة
خرائـــط اعـــداد مــع تتعامــل
الناصرية لتربــــة جيوتقـــنية
في لها الماســـــة والحـــــاجة
خــالل مــن االولــي التصميــم
إلى الســــــــــــــريع الوصول
للتربـة، الهندسـية الخصائص
تكون ربما التي التربة وتحديد
الهندســـية، للمشــاكل منشــا
مناسبـة طريقـة اقتراح وكذلك
منسـوب واكتشـاف للتحسين،

الجوفية، المياه

معالجة طريقة الرسالة وبينت
فتـح خـالل مـن اعـاله الضعف
وتكونت فيه بحـــــثي مســــار
اذ محــاور ثالثة من الدراســة
بـناء منها االول المحور تناول
لنتائج واســعة بـيانات قـاعدة
من المتوفرة الفحــــــــوصات
المحـافظة في مختلفة مشاريع
جيوتقــــــــنية خرائط اعداد و
باســـــتخدام الناصرية لمدينة
االحــــصاء محــــلل بـــرنامج
على وبــــــاالعتماد الجغرافي
عكسـية طريقـة هما طريقـتين
وطريقــة الموزونة للمســافة
التحقــــق تم ان بـــعد كريجنغ
بـرنامج باسـتخدام اكثر منهما
فقـد الثاني المحور بايثون.اما
العالقــــــات دراســـــة تضمن
خصائص بــــين االحــــصائية
مدخل تكون والتي التربــــــــة
الحــديث التصميم في رئيسـي

متباينة العالقات تلك كانت وقد
هناك اذ الخاصية حســــــــــب
وهناك ايجابــــــية عالقـــــات
الخصائص بين سلبية عالقات
التجمعها مبـعثرة نقـاط وهناك

واضحة. عالقة
تعاملت االخير المحــــور وفي
تخمين موضوع مع الرســـالة
لخصائص المميزة القـــــــــيم
الكود على بـــاالعتماد التربــة

تطبـــيق طريق عن االوربـــي
الى اضافة معادالت سبـــــــعة
في بـــايز طريقـــة اســـتخدام
الخصائص قــــــــــــيم تخمين
على بـــــاالعتماد المقاســـــة
قــواعد من الماخوذة الخبــرة
تمثل والتي المتوفرة البـيانات
قـيم تحـديد في الحديث االتجاد
فــي تدخــل التــي الخصائـص

التصميمة. المعادالت

كلية في المعرفة قـاعة على جرت
مناقشــة قــار ذي بــجامعة اآلداب
) بـ الموسومة الدكتوراه أطروحة
الجريمة لواقــــع جغرافي تحـــليل
للباحـــث ( العراق في االلكترونية

الياسري) حميد نور (عالء
على التعرف إلى الدراســة ســعت
االجتماعيــــــة العوامـــــل أهـــــم
تقف التي والسياسية واالقتصادية
االلكترونيـة الجريمة ظاهرة خلف
يشـير والذي الجرائم تلك وانتشار
التقــــــــــــني التطور عمليات إلى
قــد والتي والثقــافي والحــضاري
هذه فأن وبالتالي ما عائقا واجهت
تشـهده لما انعكاس تبـدو المشكلة
وانحالل تفكك من العصرية الحياة
حـاولت الدراسـة تلك فأن وبالتالي
األخرى الظواهر عن الكشــــــــف
الجريمة بــــــظاهرة المرتبــــــطة
عليهـا تأثيرهـا ومـدى االلكترونية
لتلـك العلمـي الفهـم مـن يمكن مما
الموضوعي والتشـخيص الظاهرة

. لها والدقيق

وأحــــــــــــــجام متغيرات معرفة
وتوزيع وأشـــــــــــكال واتجاهات
العـراق، فـي االلكترونيـة الجريمة
وجود الجغرافي البحـث افترض اذ
النتشـــــار محــــددة مكانية أنماط
بصفات تتأثر التي الجريمة حاالت
فيها يعيش الذي والموقع الموضع
الجريمة جغرافية وتعد اإلنســــان
تهتم التي الجغرافية فروع إحــدى
اإلجرامي السـلوك ظواهر بدراسة
للجريمــــة المكانــــي والتوزيـــع
ألن ســواء، حــد على والمجرمين

لها الجريمة جغرافية دراســـــــــة
التوزيع معرفة في كبـــــيرة أهمية
الظاهــــــرة لهـــــذه الجغرافـــــي
أي منهـا يخلـو ال التي االجتماعية
أو حــــضرياً كان ســــواء مجتمع

ريفياً.
لجنة من مسـتفيضة مناقشـة وبعد
عن الباحـــــث ودفاع المناقشـــــة
توصل التي والنتائج اطروحــــــته
ومنحــه االطروحـة قبـول تم اليها

الدكتوراه شهادة



ذي جامعة رئيس السـيد برعاية
يحــــيى الدكتور االســـتاذ قـــار
وباشــراف عبــاس عبــدالرضا
المحترم االداب كلية عميد السيد
عبـــاس هيثم الدكتور االســـتاذ

سالم
الكلية في الجغرافيا قســـم اقــام
– النهرين شبــكة مع بـالتعاون
عمل ورشــــــــــــة لندن جامعة
. الكلية لطلبــــــة حــــــضورية
لموضوع تطرقـت التي الورشة
واثار الهوار السياحـي االطلس
قــاعة وعلى قــار ذي محــافظة

. االداب كلية في المعرفة
عبـــد الدكتور (االســـتاذ ادارها
التدريسي خضير خيون الرزاق
بــعض حـضرها كما القسـم) في
رئيس والسيد الكلية اساتذة من
الدراسـات طلبـة و التاريخ قسم

. الكلية في واالولية العليا
التعريف الورشة هذه في تم وقد
قبـــل من السياحـــي بــاالطلس

عبد حميد رحيم الدكتور االستاذ
والذي الجغرافية قســـــم رئيس
من تضمنه وما بـاالطلس عرف
وصــور جويــة وصـور خرائـط
للمشــــــــــــــــاهد فوتوغرافية
واهوار اثار في الحــــــــضارية
برســم وذلك قــار ذي محــافظة
وكيفيـة وتفصيلية عامة خرائط
قبــــل من الخرائط تلك قــــراءة

واالجنبي. المحلي السائح
اهميــة الــى التــطرق تــم كمــا
السياحـــــي للمرشــــد االطلس
مهـــارات مـــن يــطور والــذي
عن العلمية ومعلوماته المرشـد
فضال الحـضارية المواقع تاريخ
الدليل لهذا استخدامه كيفية عن
المواقــع وان السـيما السياحـي
من تخلو المحـافظة في االثارية

. السياحيين المرشدين
كانت فقد الثانية العمل ورقة اما
ســــميع الدكتور لالســــتاذ الى
فيها وضح اذ منســـــــي جالب

في ودورها السياحـــــــة اهمية
وبــين العراقـي االقـتصاد تعزيز
وما السياحــية المواقــع طبـيعة
الدارة سـليم تخطيط من تحتاجه
عن فضال المهم القـــــــطاع هذا
الذي المحلي االجتماعي الجانب
لدعم االســــــــــــاس الرافد يعد
السياحـــي القـــطاع وتشـــجيع

بــــارثه المجتمع ربـــط وكيفية
. الحضاري

علمية مداخالت الورشة شهدت
فضال والطلبـة االسـاتذة قبل من
من النســـخ بـــعض توزيع عن
علـــــى والخرائــــط االطلــــس

. الورشة في المشاركين

رئيس قبـل من مباشـر بتوجيه
الدكتور االستاذ قار ذي جامعة
عبــــاس الرضا عبـــد يحـــيى
المكتب بـــين مثمر وبـــتعاون
في الهندســــي االستشــــاري
كلية وعمادة الجامعة رئاســـة
االهوار ابحــاث ومركز العلوم
المختبــــــــر استحـــــــداث تم
مركز في والجزيئي البايلوجي

. قار ذي جامعة اهوار ابحاث
المســاعد االســتاذ صرح وقـد
علي الخبـير عبـد علي الدكتور
بـان االهوار ابحاث مركز مدير
استحــــداثه تم الذي المختبـــر

ومنها عدة مهام لتحقـــــــــيق
اســـــــــتخالص عملية اجراء
الكائنات لجميع الوراثية المادة
بـــعملية القــيام وكذلك الحــية
للكشــف الكهربــائي الترحــيل
تضخيمها بــــــعد الجينات عن
للجينات تســــــــــجيل واجراء
الجينية البــــــنوك بمواقــــــع
التقـــــــنية المهام من وغيرها

. واالحصائية
من بــــــــمجموعة تجهيزه تم
والمســــــــــــتلزمات االجهزة
وكذلك الضرورية المختبـــرية
كالحـــمام مهمة علمية اجهزة

واجهزة والحــــاضنات المائي
واجهـــزة المركـــزي الـــطرد
باســتمرارية ستســاهم اخرى
الســـــيما المختبـــــري العمل
يؤدي كي منه الجزيئي الجانب
فاعلية اكثر بـــــــصورة دوره
الجانب خدمة في ويســــــــاهم

والبحثي. العلمي

في انطلقــــت
لتعلم التدريبـــــــية الدورة فعاليات
الفرنسـي الركن في الفرنسية اللغة
أ. اوضح وقـــد ، قـــار ذي -جامعة
التدريســــي كريمش عبـــاس م.د.
عن ومســـؤول قـــار ذي بــجامعة

الفرنسي. الركن
الدورة من األولى المحاضرات بان
: من كالً القــــاها التي التدريبــــية
والدكتور كريمش عبـــــاس ا.م.د.
لما واالســـتاذة الجابـــري عبــاس
المتخصصين من وهم الحســــيني
تربـية مديرية في الفرنسـي باألدب
لمنهج عاما وصفا تضمنت قار ذي
التــــطرق إلـــى إضافـــة الـــدوره
ان مبـيناً الفرنسـية اللغة البجديات
ستســــتمر التدريبـــية الدورة مدة

من ابـــتداء لشــهرين
الجاري

في المشـتركين جميع بـان ومؤكداً

ارتياحــهم عن اعربــوا قـد الدورة
المحــاضرة مجريات مع وتفاعلهم

وقيمتها. ألهميتها
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الجاري شبــــاط

شبـــاط

قار ذي بجامعة العلوم كلية نظمت
موقـع بـخصوص حـضورية ندوة
قـار ذي لمحـافظة الصحـي الطمر
فــــي الفــــرات نهـــر وملوثـــات
مدير القـاها المحـاضرة المحافظة

مهندسين رئيس المحافظة بيئة
عبــــد عودة (عبــــاس األســــتاذ

المحترم. الخضر)
عن عدة مواضيع تناولت وقـــــــد
ذي لمحافظة الصحي الطمر موقع
بشـكل النفايات رمي ان وكيف قار
الصحي الطمر أماكن في عشوائي
عموماً بالبـــيئة يضر وإحراقـــها
كما خاص بشـكل اإلنسان وبصحة
والملوثة الغازية االنبـــعاثات وان
الصناعية االنشــــطة من الناجمة
الناصرية قــــــضاء في والخدمية
التــي الميــاه نوعيــة علــى تؤثـر
الشــرب مياه شبـكات الى تصرف
شـــرب مياه مشـــاريع هنالك الن

وتضخ الفرات نهر على منصوبـة
الشـــرب مياه شبـــكات الى المياه
المشــــــاريع على سلبـــــا وتؤثر

المشاريع. طاقات واستهالك
عميد السيد شكر الندوة ختام وفي
على وأثنى الحضور السادة الكلية

قــــدمها التي القـــيمة المعلومات
الندوة تضمنتها والتي المحــاضر
وحــياتية علمية فائدة من فيها لما

قيمة.

في العربـــية اللغة قســم اصدر
مطبــوعا للبــنات التربـية كلية
بــعنوان دراسـة تضمن ورقـيا
في الشـائعة اللغوية “االخطاء
رصد الرســـمية- المخاطبــات
أ. إعـداد من وكانت وتوجيه-”
د م. و بـــادع حشــيش نجاح د
د م. و ياســــر رســـمي عدنان

محمد. علي عبد محمد
التربـية كلية عميد السـيد وقال
حسـن الدكتور االسـتاذ للبـنات
هذه إن ، نجيبـــــان ســــوادي
االخطاء تتناول الدراســــــــــة
فــــي تــــرد التــــي اللغويــــة
الرســمية والكتب المخاطبــات
وتحــــليلها جمعها حــــيث من
فيها، الخطأ وجه وبـــــــــــيان
على اعتمادا وتصويبــــــــــها
والمعاجـــم اللغويــة االصــول
تم انه إلى مشــــيرا ، العربـــية
الورقــي المطبــوع هذا توزيع
الدولــة دوائــر مـن عـدد علـى
الشـــطرة قـــضاء في الخدمية
في الكلية حـــرص على بـــناء
الكتب تلك بـلغة والرقي السمو

والمخاطبات.
إن الدراســـة هذه معدو وبــين

اإلصدار هذا وراء السبــــــــب
شـيوع لوحظ وقد إنه : البحثي
واالخطاء اللغوي اللحــــــــــن
والمخاطبات الكتب في اللغوية
الدولة دوائر في الرســــــــمية
قســم بـادر لذلك ومؤسسـاتها،
التربــية كلية في العربـية اللغة
في ، قــار ذي جامعة / للبــنات
الظاهرة، هذه دراســـــة إعداد
تصويبـــات من مجموعة وهي
، والمتداولة الشـائعة االخطاء
مــن عينــة فــي رصـدت التـي
الرســمية والمخاطبــات الكتب
الدولــة، دوائــر مــن عـدد فـي
بــعض دراســتها على فتكاتف
اذ العربــية اللغة قســم اسـاتيذ
مصلحة في الدراسة هذه تصب
توصي التي المجتمعية الخدمة

عليها. وتحث الجامعة بها

في الدراســـة جمعت وقــد هذا
حقـول، ثالثة على مقسم جدول
الخطأ األول الحقـــــــل في ذكر
الثاني الحقـــــــل وفي اللغوي،
الحقـــــل وفي ، الخطأ تصويب
التخطئة سبـــــــــب ذكر الثالث
غير مقـــــــتضب باســـــــلوب

الدراســـة وذيلت ، مسترســـل
العدد تخص وتنبـيهات بأحـكام
واتبـــــع ، العربـــــية اللغة في

في التحــليلي الوصفي المنهج
باالسـتناد وذلك الدراسـة، هذه

اللغة. أصول الى

طبـــيعة على الوقـــوف اجل من
عن والكشــف الدراســة منطقـة
الخاصة والحــــلول المعوقـــات
من جزء تحـويل مشـروع بتنفيذ
للطريق المحــــــــاذية االراضي
بـــين زراعية اراض الى الدولي
قـــــار وذي المثنى محـــــافظتي
نهر مياه نوعية وتحســــــــــين
الديوانــي االمــر ضمـن الفـرات

)
للفريق اجتماع عقـــــــــــــــد تم
مديرية في الجامعي االستشاري
الوكيل سـيادة مع قار ذي زراعة
ورئيـس الزراعـة لـوزارة الفني
ذلك بمتابـــــــعة الخاص الفريق
عبـــد ميثاق (دكتور المشــروع
مدير السـيد وبحضور ( الحسين
مدير والســيد التصحـر مكافحـة

الدكتور و قــار ذي محـافظة ري
ذي زراعـة مديـر مهـدي صالـح

قار.
الية مناقشـــة اللقــاء خالل تم اذ
التصحر لمكافحة المعالجة تنفيذ
اراض الى المناطق تلك وتحويل
على االتفاق تم وقــــــد زراعية.
للبــدء المالئمة المواقــع تحـديد
الواقـــع ارض على بالمشــروع
خالل من وذلك مكانيا وتحـديدها
لملخص تقـــــــــــــديمي عرض
الفريق قبــــــل من المشـــــروع
الجامعي والمتابـعة االستشـاري
حــميد (أ.د.رحــيم قــدمه والذي
في الجغرافية قســم .رئيس عبـد
. خرائط شكل على ( االداب كلية

الوكيل السـيد مع المناقشة وبعد
تم المتابـــــــــــعة فريق ورئيس

مصادر تحـــــــــديد على االتفاق
منطقــــــة من القريبــــــة المياه
وكذلك المتصحــــرة الدراســــة
لموقـع الكرفانات ونصب تحـديد
كمـا الكطيعـة. مفـرق عند العمل
قـــــناة مشــــروع مناقشــــة تم
الفرات نهر من االخذة الصليبات
لغرض .وذلك العطشــــــان فرع
الزراعية المقــــاطعات تحــــديد
الجغرافية رقـعتها ضمن الواقعة
القـــــــناة هذه مد امكانية وكذلك

) لمسافة
المستحـــدثة الزراعية االراضي
هـــذا فـــي الميــاه هــدر وعــدم

. المنخفض(الصليبات)
تـم مـا تنفيـذ تم الثاني اليوم وفي
نصب تم اذ ميدانيا. عليه االتفاق
العمـــل ادارة لغــرض كرفانــات

في والفنيين العمال بعض وسكن
تحـــديد تم كما . الكطيعة تقــاطع
مـن والتـي ميدانيا المياه مصادر
ال وقــــناة الصافي قـــناة اهمها
نهر من مياههما االخذة توبـــــة
تعـــد ان يمكــن والتــي الفــرات
منطقـة تغذي قريبة مياه مصادر
فضال السطحـية بالمياه الدراسة
التـي االخـرى الميـاه موارد عن
الجانب من المنطقـــــة تحـــــادد

. الشرقي
المنطقـة سـكان مع اللقاء تم كما
الى واالسـتماع العشائر وشيوخ
اهم وتحــــــــديد نظرهم وجهات
يرونها التي والحــلول المشـاكل
مشــكلة على للقــضاء مناسبــة
زيارة كذلك وتمت التصحــــــــر
ميدانيا المتصحــــرة المنطقــــة

ع ال الط ا و
علــــــــــى
عبر واقعها
يد تحــــــــد
المسطحات
الرمليــــــة
. والكثبان

تــــم كمــــا
بــــــــمعية
لســــــــيد ا
الوكيـــــــل
الفنـــــــــي
لــــــوزارة
الزراعــــة
زيــــــــارة
المواقـــــع

غرب تقـع التي الرئيسـة االثرية
اوروك (مدينـة الدولـي الطريـق

ميدانيا الوقــوف )وكذلك االثرية
الذي الشرقـي الفرات مبزل على

المهمة المشـــــــــــاريع من يعد
االمالح. من التربة لتخليص
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والتوظيف التأهيل شعبـة باشـرت
الورش بإقــامة قـار ذي جامعة في
اســــتكماال تأتي التي االساســــية
انطالق مسابقــــــــــــة إلجراءات

الطالبـية
الدراســـــات دائرة تقـــــيمها التي
وزارة في والمتابـــــعة والتخطيط
الوكالة مع بـالتعاون العالي التعليم

الدولـي للتعـاون األلمانيـة
الخاص القـطاع شركات من وعدد
في المؤتمرات قـــاعة على ،وذلك
مدى وعلى قـار ذي جامعة رئاسـة

. متتالين يومين
التدريبــي، للبــرنامج األول اليوم
تصب " انطالق "مسابقـة ان اثبت
الذين الجامعة طلبــــــــة خدمة في
او األعمال بـــريادة شـــغف لديهم
وافكار ناشـــئة مشـــاريع أو افكار
لتكون تمويلها بــاإلمكان مشـاريع
عالقـة لها مربحة حقيقية مشاريع
نموذج ومخطط األعمال بـــــريادة

التفكير وبــمنهجية التجاري العمل
والمبــيعات والتسـويق التصميمي
المالية اإلدارة عن نصائح وتقـديم

للمشروع. (الهوية) وتصميم
في الخاصة االساسـية والمحـاور
تشــجيع بــهدف جاءت المسابقــة
مفهــوم وتطويــر األعمــال ريـادة
لمساعدة الخاص القطاع في العمل
أفكارهم تطوير في الطلبـــــــــــــة

مربحـــة مشــاريع إلى وتحــويلها
في العمل عن بـــــعيدا للدخل مدرة

والخاص. الحكومي القطاعين
البـــــرنامج ذلك على اشــــرف اذ
مدربـــــــــــــين التدريبـــــــــــــي

اساسيين..وهما:
حسن جويد م.علي االول المدرب

. نعمة حسن ا.م.د الثاني والمدرب
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الهندســة كلية بــطولة اختتمت
على القــدم لكرة قـار ذي جامعة
الرياضي. الهندســـة كلية ملعب
فريقـي بـين جرت التي المبـاراة
والهندسـة الكهربـائية الهندسـة
عميد الســيد وبحــضور المدنية
العمـري عدنـان الدكتـور الكليـة
للشــــــــــــؤون العميد ومعاون
االســــدي علي الدكتور االدراية
المدنية الهندســة قســم ورئيس
الكلية وطلبــة اســاتذة وبــعض
بـتعادل االصلي وقتها في انتهت
لكل اهداف بــــثالثة الفريقــــين
الهندسة فريق فاز وبعدها فريق
الجزاء بــــــــــــــركالت المدنية

الترجيحية.
عميد ســلم المبــاراة ختام وفي
للفريق البـــــــطولة كأس الكلية

الفائز.
العميد الســيد اشــاد جانبــه من
شعبـة قبل من المبذولة بالجهود
وبمثابـــرة الطالبـــية االنشــطة
وحســـــن حســـــن على الزميل

وانجاحـــــها للبــــطولة تنظيمه
تدعم بــدورها قــار ذي وجامعة
رياضية نشــــــاطات هكذا دائما
متمنية الطلبـــة البـــنائها وفنية
والنجاح. الموفقية دوام للجميع

الجامعـة مالعـب علـى أختتمـت
جامعات بـطولة الجنوبية التقنية
القـــدم لكرة الجنوبــية المنطقــة
أشــرف التي الصاالت،البــطولة
والتقــويم اإلشـراف جهاز عليها
النشـــــــاطات /قســـــــم العلمي
الجامعة باســـتضافة الطالبـــية،
العراق وجامعة الجنوبية التقنية
شـــــــط وجامعة الكنوز وجامعة
شــهدت المعقــل وجامعة العرب
جامعات بـــين كبــيرة منافســات

، الجنوبية المنطقة
قــــار ذي جامعة فريق تمكن اذ
في الثالث المركز احــــــرازه من
الجامعة على فوزه اثر البـــطولة

اهداف بــثالث الجنوبـية التقـنية
الى التأهل بطاقــة ضمن وبــذلك
المركز ان علماً البطولة نهائيات
جامعــة نصيــب مــن كـان االول
لجامعة كانت والوصافة البـصرة
بـثالث االخير خسارة بعد المعقل

الشي مقابل اهداف
اختتام مبــاريات وشــهدت هذا
رئيس الســيد حــضور البــطولة
الدكتور األســتاذ البـصرة جامعة
واألســتاذ حـمادي شـاهين سـعد
رئيس العباســـي ربـــيع الدكتور
تم حيث الجنوبية التقنية الجامعة
الجوائز توزيع البطولة نهاية في
التـــي الفــرق علــى والكــؤوس

الجامعات لبـطولة رسـمياً تأهلت
في ستقــــــام والتي العراقــــــية

القادم. اذار شهر خالل العاصمة

الجامعات بـــــــــــطولة ضمن
الصاالت قــدم بــكرة العراقــية
محـــافظة في المقــامة للطالب

بمشــاركة البـصرة
فريق واهلية حــــكومية وكلية
منتخب تأهل قـــــار ذي جامعة
نصف الى قـــــــــار ذي جامعة
وصيفاً البـــــــــــــطولة نهائي
جامعة بـــعد االولى للمجموعة
جامعة فريق ليالقـــي البــصرة
المجموعة متصدر المعقـــــــل
له مقـعداً يضمن وبذلك الثانية.
الجامعات بـــطولة نهائيات في

ستقــام التي الوطنية العراقــية
في آذار شهر من المنتصف في

بغداد. محافظة

جامعتنــــا لمنتخـــب امنياتنـــا
قــادم في التوفيق بـكل االبـطال

البطولة منافسات

جامعة١١

المركز قــار ذي جامعة حـصدت
الجامعات بـــــــــطولة في الثالث
التي و الشـطرنج بلعبـة العراقية
رحـــاب في منافســـاتها اقــيمت
بــــالتعاون التكنولوجية الجامعة
في الطالبـية النشـاطات قسـم مع
الشــــــطرنج واتحـــــاد الجامعة

وبمشــاركة العراقـي
. اهلية وكلية حكومية

قـار ذي جامعة فريق قاد وقد هذا
بالبــــــطولة المشـــــارك والوفد
الذي نصير فرحـان علي االسـتاذ
طلبـــة من عدد اشــرك و ســاهم
االنجاز هذا تحقـــيق في الجامعة
وفد رئيس وبــــــــــــين والفوز.
البـــطولة في المشــارك الجامعة
علي الدولي والحـــــــكم المدرب
اتســمت البــطولة بــان فرحــان
بـين والحـدية القوية بالمنافسات
هللا وبــــفضل المشـــاركة الفرق
ان اســــتطعنا الالعبــــين وهمة
مع مكرر الثالث المركز نحـــــرز

المستنصرية الجامعة
زين الطالب حــــصل قـــد مضيفاً

كلية من نصير فرحــان العابـدين
الرياضة وعلوم البـدنية التربـية
الطاولـة فـي األول المركـز علـى
ازهار الطالبـة واحرزت الرابعة،
على اآلداب كلية من مجيد حـازم
األولى الطاولة في الثالث المركز
الفردية المسابقات مستوى على
الدعـم ثمـرة هو الفوز هذا .ويعد
من الكبـــــير واالهتمام المعنوي
ممثلة الجامعة رئاســــــة قبـــــل
يحـيى الدكتور االسـتاذ برئيسـها

بالنشــاطات عبــاس عبــدالرضا
الرياضية بــــانواعها الطالبـــية
والكشــــفية والفنية والثقــــافية
مــن الجيــد االعـداد الـى إضافـة
التدريبـــــي والكادر الالعبـــــين

. واالداري
واعضاء للجامعة مبــــارك فألف
طلبــتنا ولجميع المشــارك الوفد
بــــــــدوام لهم وتمنياتنا األعزاء

والنجاح. التقدم

جامعة٣٥

البـــدنية التربـــية كلية اختتمت
ذي جامعـة فـي الرياضـة وعلوم
القــدم كرة خماســي بـطولة قـار
الدراســـــة )لطلبـــــة (الصاالت
شعبــــة نظمتها التي المســـائية
الكلية، في الطالبــية النشــاطات
رئيس الســــيد بحــــضور وذلك
يحــيى الدكتور األســتاذ الجامعة
الكلية وعميد عبـاس الرضا عبد
عودة عادل الدكتور األســـــــتاذ
. الكلية اساتذة من وعدد الغزي

التي البــطولة نتائج واســفرت
في المغلقــة القـاعة على أقـيمت
فريق بـــتتويج الجامعية المدينة
للدراســـــــة الثانية المرحــــــلة
بــــكاس (أ) شعبــــة المســـائية
بالمبـــــاراة فوزه اثر البــــطولة
المرحـــــــلة فريق على النهائية

، (ب) شعبة الثانية
مرتضى الطالب وحـــــصل كما
أفضل جائزة على عويد عبـــــــد
جائزة اما البـــــــطولة في العب
من فكانت مرمى حـــارس افضل
حســــن عبــــاس الطالب نصيب
عبـــــــدهللا الطالب ،وحـــــــصد
هداف جائزة على عبـــــدالرزاق
علي حــــــصل ،فيما البـــــطولة
المدرب جائزة على عبــــدالرضا

. البطولة في المثالي
الختام يوم في البـطولة وشهدت
لتشـجيع الطلبـة من عدد حضور
المنافسـة روح وتقوية الفريقين
اجل من الالعبـــــــين جميع لدى
بــتلك الرياضية مواهبـهم ابـراز
في األول المركز وإحـراز اللعبـة
البــــطولة ختام وفي . البـــطولة

الجامعة رئيس الســـــــــيد وزع
المداليـــــات الكليـــــة وعميــــد
الفرق على التقــديرية والجوائز

المبـــاريات وحـــكام المشــاركة
. البطولة ومنظمي

الطالبـية النشـاطات قسـم عقـد
اجتماعا قـــــــار ذي جامعة في
شــــــعب مدراء مع موســــــعا
كليات في الطالبـــية االنشـــطة
الســيد بحــضور وذلك الجامعة
الجامعة رئيس مســـــــــــــاعد
األســـــتاذ اإلدارية للشـــــؤون
و جلود حســـــين علي الدكتور
الطالبـية النشـاطات قسـم مدير
داخل لفته ربيع الدكتور االستاذ

.
اســـتعراض األجتماع وتضمن
الطالبــية النشـاطات ومناقشـة
الدراسي الفصل خالل تقام التي
المعوقات على وللوقوف الثاني
قســــم تواجه التي والعقبــــات
شــــامل وتقــــييم النشــــاطات

في أقـــــيمت التي للنشــــاطات
الفصــل خــالل الجامعـة كليـات

. األول الدراسي
مناقشـــة االجتماع تناول وقــد
الفنيـــة االمـــور مـــن العديـــد
وتم والثقــــــــافية، والرياضية
علـى األجتماع خالل من التأكيد
بالمشــاركات االهتمام ضرورة
قســم يقــيمها التي والبـطوالت
الجامعة في الطالبية النشاطات
خــالل مــن التــطرق تــم كمـا ،
على االجتماع محـاور مناقشـة
اقــــــــامة عن االعالم ضرورة
والـــورش العلميـــة النـــدوات
تعد ألنها فيها الطلبــة واشـراك
حســـب للطالب ثقـــافيا جانبــا

الوزارة. توصيات

شـــــــعب مســـــــؤولي وعلى
دورهم اخذ الطالبـية النشاطات
المناطة بالمســـؤوليات للقــيام
لهم ،،ليتســـنى الكلية في بــهم
مـن اختصاصهـم ضمـن العمـل

بالشـــــكل عملهم ابــــراز اجل
للطلبـــة خدمة الكلية في الالئق

وللجامعة

جامعة تدريســيي احـد مشـاركة
الدورات احـــــدى في قــــار ذي
االردنية العاصمة في التدريبــية

عمان.
معاون / خلف فائز ا.م.د. شـارك
قـار/ ذي جامعة الطب كلية عميد
الجهـــاز امـــراض اختصـــاص
الدورة في والكبـــــــــد الهضمي
مستشــفى في المقـامة التدربـية
العاصمـة فـي االردنيـة الجامعـة
الهضمي الجهاز قســـــــم عمان
بـــتاريخ عقـــدت والتي والكبــد
حـتى وتسـتمر اذار من الخامس

منه التاســع
المريء حـــــــركية بفحـــــــص
حـــموضة وقــياس والمستقــيم

المريء

الموصل من اطبـــاء بمشـــاركة
الى اضافة والبــــصرة وبـــغداد

اردنين. اطباء
محـاضرات الدورة تضمنت وقـد
ســــريرية وفحــــوصات نظرية
نادرة لحاالت قصيرة وامتحانات

الدكتور حصل الدورة نهاية وفي
التدريب شــهادة على خلف فائز
والكبـد الهضمي الجهاز قسم من
االردنية الجامعة مستشـــفى في
في ومشـاركته لحـضوره تقديرا

. الدورة

والمتعلقــة٢٠٢٢

Esophageal manometry,
Anorectal manometry,
24 hr PH impedance

جامعة رئيس الســيد بــرعاية
يحـيى الدكتور االسـتاذ قار ذي
من مباشـر وأشـراف الخفاجي
للبنات التربية كلية عميد السيد
سـوادي حسن الدكتور االستاذ
تمكين وحـدة أقـامت ، نجيبـان
للبـنات التربـية كلية في المرأة
: بــــعنوان الكترونية ورشـــة
المســــــتدامة التنمية "ضمان
للموارد الرشــيد واالســتخدام
التشـــــــريع في الطبـــــــيعية
م. م. فيها حـــاضر العراقـــي"

حسن. ياسر جين
محاضرتها في الباحثة تناولت
التنمية مفهوم القــــــــــــــيمة
التنمية هي قــائلة: المسـتدامة
التي واالجتماعية االقــتصادية
الحـاضر الجيل احتياجات تلبي
االجيـــال علـــى التأجيــل دون
على بالمحــــــافظة القـــــادمة
وباالســتخدام البــيئية األنظمة
الطبــــيعية، للموارد الرشـــيد
قيم سيادة تتطلب انها موضحة
التتجاوز التي االســــــــتهالك
ســـلكت حــيث ، بــيئيا الممكن
مــن عــددا الــدول مـن العديـد
في ناجحـــــة خطى االجراءات
والترشــــيد التقــــنين مجاالت

واالســتهالك بـاالنتاج الخاص
باســــــتخدام وذلك للطاقــــــة
واسـتخدام لإلنتاج، وتكنلوجيا
الحــافزة اإلقــتصادية األدوات
من واحــد االسـتهالك لترشـيد

التلوث.
االجراءات الباحــثة وعرضت
الـدول مـن عـدد اتخذتهـا التـي
التلوث، من الحـــــد أو لخفض
في (التدخل االقـــتصادية منها
(ترشيد والترشيدية االسعار)،
والتكنلوجية االســـــــــتخدام)
النظيفــــــة)، (التكنولوجيـــــا
المعايير (اسـتخدام والقـانونية
تركز حـيث البـيئية) والقوانين
حـــماية قـــانون عن الحــديث

رقــم في البــيئة وتحسـين
لســـــــنة

(٨) المادة في العامة احـــكامه
الدولـة في التخطيطية الجهات
اعتبــارات إدخال على بــالعمل
التلوث ومكافحـة البـيئة حماية
للموارد الرشــيد واالســتهالك
المســتدامة والتنمية الطبـيعية
المشـــــــــــروعات خطط فيها

التنموية.
ذكر في الباحـــثة واسترســلت
بـهذا المتعلقة القانونية المواد

(المادة ذكرت حــــيث الشـــأن
الجهات الزام في ٩/رابــــــعا)
تلوث نشــــاطها عن ينتج التي
اســــتخدام على العمل بــــيئي
من للتقـــليل المتجددة الطاقــة
) المـــــادة وفـــــي التلــــوث،

١٠
بانشــائه البــدء قبـل مشـروع
األثر لتقـــدير تقـــرير بتقـــديم
البـــــدائل ويتضمن البــــيئي،
تكنولوجيا الســـتخدام الممكنة
وترشـــيد بالبــيئة ضررا اقــل

الموارد. إستخدام
التـي للنصوص التطرق تم كما

على تؤثر سلوكيات اتيان تمنع
في التلوث من المياه حـــــماية

المادة
من والحـــــد المادة في التلوث

المــادة فــي الضوضـاء
المادة من االرض وحـــــــماية

١٧
المــادة

المـادة فـي الخـطرة والنفايـات
٢٠

بــــين تتراوح التي العقابــــية
المواد في والحبـــــس الغرامة

)

٢٧
٢٠٠٩

أي صاحـــــــب الزم /اوال)

١٤

١٥ــ

االحـيائي التنوع وحماية ،
١٨ـــ

لألحــكام التطرق ثمّ ومن ،

٣٥-٣٤-٣٣

ألزمت الذي

من الهواء وحماية ،

،

المـــواد وادارة ،

.(
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حـــنون معلك رائد الدكتور األســـتاذ من كل تمكن
التدريسـيان كريدي محـمد حسام الدكتور واألستاذ
مع باالشـــــتراك العلوم كلية / الكيمياء قســــم في
في األســــتاذ الرومي بـــدر علي الدكتور المدرس
من اختراع بـراءة على حـصولهم من العين جامعة
للتقــــــــــــييس المركزي الجهاز التخطيط/ وزارة
متعددة (المســـتخلصات عن النوعية والســـيطرة
في للدهون كمخفضات اآللو نوى لقشـــور الفينول

للبكتيريا). ومضادات لالكسدة ومضادات الدم
االلو نوى قشـــور من مركبـــات اســتخالص تم اذ
تشــخيص وتم واالصفر االحـمر بـنوعيه العراقـي
والتي دقـيق بشكل تراكيبها ومعرفة المركبات تلك
الدهون مســـتويات تخفيض على قــدرتها اظهرت
الجرذان على اجريت تجربـــــــة في الدم مصل في
قــدرتها المركبــات تلك اظهرت وكذلك المختبـرية
الرئيســــي السبــــب تعد التي لألكســــدة المضادة

والسرطان. القلب بامراض لالصابة
العالية فعاليتها المركبـــــــــــات تلك أظهرت كذلك
والسالبــة الموجبــة بـنوعيها للبـكتيريا كمضادات
السبـرودار. مثل معروفة حيوية بمضادات مقارنة
اقـــتصادية جدوى ذات تلك االختراع بــراءة تعد و

يمكن سابقـاً فضالت تعتبـر النوى قشور ألن كبيرة
االختراع. هذا وفق منها االستفادة

كلية من مشــــترك فريق حـــصل
الميكانيكية الهندسة قسم الهندسة
من كل ضم قـــــــار ذي جامعة في
و عبـد جبار حيدر الدكتور االستاذ
جاسـم عبـدالرضا ميسـم المدرس
محـــمد شــاكر وســام والمهندس
من عبـــدعلي كاظم نبـــيل وا.م.د
حســــنين م.د و القاســــية جامعة
البـصرة جامعة من خلف ابـراهيم
عن مشــتركة اختراع بـراءة على
الهيدروليكـــي (االطار موضــوع

) الطاقـة)  لحصاد

اعتمدت التي الطريقــــة تلك وفي
االسـتفادة طريق عن الطاقة خزن

بحـيث اإلطار في الضغط تغيرات من
يكون الهيدروليكي اإلطار ســـــلوك
من االعتيادي اإلطار لسلوك مشابها
المرونة معامل ناحــــــــــــــــــــــية

)

) التخميــد ومعامـل

بــــــضغط يقــــــوم اإلطار هذا ان اذ
(خــزان الخــزان الــى الهيدروليــك
االســـــتفادة ثم ومن العالي) الضغط
تحرير في المضغوط الهيدروليك من

الطاقة.

Hydraulic
T i r e f o r E n e r g y

Harvesting )

Coefficient Stiffness)

Damping
Coefficient).

الغاز اســـــتثمار في اآلن حــــتى العراق فشــــل يعدّ
من بدال حلول، عن تبحث التي األلغاز أحد المصاحب
تلبـــــــية في دورا المصاحـــــــب الغاز هذا يلعب أن
بـين من العراق فإن الكهربـاء من البـالد احـتياجات
الوقـت في وتستورده الغاز تحرق التي القليلة الدول
آالف ٦ إلى ٥ توليد العراق بــإمكان ان ،علما نفسـه
خططًا وضع حـــــــال في الكهربـــــــاء من ميغاوات
اذ ، المصاحـب الغاز اسـتثمار في تسهم استراتيجية
كمية أن إلى الدولية الطاقــة وكالة بــيانات أشــارت
ال ما إلمداد تكفي يوميا العراق يحرقـــــها التي الغاز

بـعد ما حـكومات عجزت التي الكهربـائية، بالطاقة منزل ماليين ثالثة عن يقل
٢٠٠٣

فان العمالقــة النفطية الشــركات مع عنها أُعلن التي التعاقــدات كل وبــوجود
نحـــو حـــرق إذ ، الغاز حـــرق ناحــية من العالم في دولة أســوأ ثاني العراق

١٧٫٣٧
عام أحـــرق أنه إلى الدولي

عام ذلك ارتفع ثم الغاز،
الغاز اسـتثمار حـول المسـؤولين يطلقها التي المتعلقة التصريحات من الرغم
الواقـع ارض على شـي يتحقـق ولم خجلة مازالت الخطوات ان اال المصاحب،
الوقود استخدام وإيقاف الغاز حرق إيقاف الى توجه ان يجب األولى فاألولوية
من الغاز اسـتيراد إيقاف الثانية واألولوية الكهربائية، الطاقة إنتاج في الثقيل
ان يفترض هائلة ديون ويحـمله كبـيرة نفقـات البلد يكبد النه تقليله أو الخارج

التنموي. المجال في تستغل
للنفط، المصاحـب الغاز أولهما نوعين: إلى العراق في الطبـيعي الغاز وينقسم
حــديثنا، محـل وهو البـالد في الغازية الثروة من األكبـر الجزء يشـكل ما وهو
(غربـي األنبـار بمحـافظة عكاز حقـل في ويتمثل الحر، الطبيعي الغاز والثاني

(شرقا). ديالى في والمنصورية (جنوبا)، البصرة في سيبة وحقل البالد)،
من الذاتي االكتفاء لتحقـيق ومتكاملة واضحة إستراتيجية العراق واليمتلك
مشـــــروعات من عدد وتنفيذ المصاحــــب، الغاز اســــتثمار خالل من الغاز،

نحـو الغاز من حـاليا العراق إنتاج ويبـلغ وإنتاجه الحـر الغاز استكشـاف
بنحو يقدر مخزونا العراق ويمتلك النفط، وزارة بيانات وفق مكعب، قدم مليار

١٣٢
وال ، صادقـة وطنية ارادة وجود وعدم الغاز ذلك اسـتغالل على القـدرة ضعف
في الكهربـائية الطاقـة محـطات لتشغيل إيران، من الغاز يستورد العراق يزال

البالد،.
في االســتثمار تجربـة فشـل يسببـها التي االقـتصادية الخسـائر إلى بـاإلضافة
وعدم تحــديدًا، إيران ومن ســنويا، دوالر مليارات ٥ بنحــو واسـتيراده الغاز
بـيئية كوارث يسبـب إحراقـه إن إذ الكهرباء، توليد محطات في منه االستفادة
البـصرة محـافظة ومنها البـالد، من الجنوبـية المناطق على السلبية بتأثيراته

تحديدا.
االقـتصادية بالناحـية يتعلق منها األول جوانب: ٣ المصاحب الغاز والستثمار

حــدود في الدولة لميزانية ودخل موارد بــتوفيرها
في العمل عن العاطلين الشبــاب من الكثير بتشـغيله اجتماعي الثاني والجانب
كمية حسبـــنا لو فبـــيئي، الثالث أما الغاز. معالجة محــطات تهيئة تمت حــال

بنحـــو الخليفة يقـــدّره الذي الجو، في المنبــعث الكربــون
اذ الجنوبـية. المناطق وتحـديدا المنطقة، سخونة مع الهواء يلوث واالحتراق
العامل يعد النفط الســـتخراج المصاحـــب الغاز حــرق أن البــيئة خبــراء اكد
في يعيشــون الذين صحــة على دائما خطرا ويشــكل المناخ، لتلوث الرئيسـي
يصنف والســرطان. والجلد الرئة وأمراض بالربــو اإلصابـة مسببـة الجوار،
دراسـة أن حتى العراق، يواجهها التي األزمات أكبر من كواحدة الهواء تلوث
وجدت العالم، في العامة للصحـة دراسـة أكبر وهي لألمراض، العالمي العبء
الوفيات عدد يفوق الهواء تلوث بسبـب حـتفهم لقـوا الذين األشخاص عدد أن

عام في للعراق األميركي الغزو منذ المسجلة
المصاحــب، الغاز السـتثمار الدولة من اتخاذها الواجب الخطوات أبـرز وعن
بالعقــود الغاز هذا في لتسـتثمر األجنبـية للشـركات اسـتثناءات تقـديم نقـترح
مع اآلن، موجودة هي مما أكثر بــمُغريات الضريبـية واإلعفاءات والقـرارات
عقـــود وجعلها العقــود صيغة وتغيير اإلدارية، البيروقــراطية إلغاء ضرورة

خدمة. من بدال مشاركة

صادقة. وطنية ارادة وجود لعدم اآلن حتى مشاكلها معالجة عن

عام في الغاز من مكعب متر مليار
٢٠١٦

٢٠١٩

٢٫٧

إحــــراق جرى الغاز، من مكعب قــــدم تريليون

٢٫٥

١٥٠

٢٠٠٣

٢٠٢٠
مجموعه ما

إلـى ليصـل

٧٠٠

ســنويا، دوالر مليار

طن، مليون

.

البـــنك بـــيانات وتُشــير ،
١٧٫٧٣

٩١ـ١٧٫

نتيجة منها مليار

من مكعب متر مليار
مكعب.علـى متـر مليـار

قـــــار ذي جامعة في اختتمت
«إعـــــــداد دورة فعاليــــــات

المدربــــين
التأهيل شعبـــــــة أقــــــامتها
بالتعاون والمتابعة والتوظيف
والتعليــم التطويـر مركـز مـع
جامعة رئاســـة في المســتمر
السيد بحضور وذلك ، قار ذي
الجامعة رئيس مســـــــــــاعد
األســـــتاذ العلمية للشــــؤون
ياســــر حــــامد كمال الدكتور
المسـتمر التعليم مركز ومدير
الدكتور المســــاعد االســــتاذ

ومدير الخفاجي مهدي محـمد
والتوظيف التاهيل شعبــــــــة
حسـين حيد الدكتور والمتابعة

. كاطع
مدى على المتدربـون تلقى اذ
من العديد أيام خمســـــــــــــة
التدريبــــــــــــــــية المهارات
العمل فريق بــناء وأساسـيات
وعملية نظرية تطبيقـات عبـر
األســــاتذة قبــــل من ألقـــيت
والتي الدوليين المدربــــــــين
محـاضرات خاللها من قـدموا
تقــــــــدمية وعروض نوعية

، متميزة
من عدد الدورة في شـارك كما
أســـــــاتذة من المتدربــــــين
و الجامعات ومنتسبــــــــــــي
المحــــافظة دوائر منتسبــــي
الخريجيـن من وعدد المختلفة
اجل من وذلك والطلبــــــــــة،
كمدربـــــي وتأهيلهم اعدادهم
من واالســتفادة بشـرية تنمية
الورش في وخبراتهم طاقاتهم
واعداد المستقبـلية والدورات
مختلف على تدريب قــــــــادة

، االصعدة
السـيد وزع الدورة نهاية وفي
الجامعة رئيس مســـــــــــاعد
شــــهادات العلمية للشـــؤون
المشـــاركين على المشــاركة
لجميع وتقـديره شـكره مقـدماً
والمتدربـــــــين المدربــــــين
الدورة هذه على والقـــــائمين
في المبـــــــــــذولة لجهودهم

. إنجاحها
ان بـــــــــــالذكر الجدير ومن
مع تزامناً افتتحــت قـد الدورة
المعلم عيد احــــــــــــــــتفالية

من واســــــعة وبمشــــــاركة
حيث المحافظة دوائر منتسبي
احــــتفالية بأقــــامة ابـــتدأت
من األول الموافق بالمناسبــة

. اذار
رئيس الســــيد القــــى وقــــد
الدكتور االســــــــتاذ الجامعة
الخفاجي الرضا عبـــد يحــيى
لألســـــرة فيها بـــــارك كلمة
الســـــــنوي عيدهم التعليمية
جيل بــــــناء في دورهم مثمنا
النهوض مقـــــومات يحــــمل
الكبيرة التحديات في والتطور
المعلم عيد كيكة قــطع تم وقـد

بالمناسبة. احتفاءاً
في الجامعة رئيس واشــــــار
مثل اقــامة ضرورة الى كلمته
والتي التدريبـية الدورات هذه
المشـــاركين تأهيل الى تهدف
واكسابـــــــهم ومهارياً علمياً
للعمل الالزمة الخبـــــــــرات
في محــــــترفين كمدربـــــين
واإلســـــتفادة عملهم مجاالت
جميع في قـــــــــــــدراتهم من
الجانب ســـــــيما ال المجاالت
فـــــــي واإلداري العملـــــــي

مؤسساتنا

T.O.T»التي

T.O.T


االنسانية للعلوم التربية كلية / قار ذي جامعه

جامعة رئيس الســيد بحــضور
يحـيى الدكتور األسـتاذ قـار ذي
ومســـاعد عبــاس عبــدالرضا
للشـــــــــــؤون الجامعة رئيس

علي الدكتور االســـتاذ االدارية
عمليات وقــــائد جلود حســـين
ســـــعد الركن الفريق ســــومر
جامعة رئاسـة احتضنت حربية

الذي المركزي الحــفل قــار ذي
/ االنتخابــات مفوضية اقــامته
قـــــــار ذي انتخابــــــات مكتب
في المســـــاهمين لشــــركائها

لمجلس االنتخابــــــــية العملية
العراقــي النواب

من نخبــة التكريم حــفل شــمل
والمدنية األمنية الدوائر مدراء 
لهم كانوا الذين المحــــافظة في
العمليـة انجاز في الفاعل الدور

األنتخابية.
كان قــــار ذي جامعة ان ويذكر
في والكبـــير المتميز الدور لها
جرت التي األنتخابــــية العملية
عبـــــر المحـــــافظة عموم في
العديد في واشراكها مساهمتها
فقـــد المفوضية نشـــاطات من
القــــرعة الجامعة أســـتضافت
الكيانات بمرشحــــــي الخاصة
كما العراقــــــي النواب لمجلس
من مهم بـــدور ســاهمت وانها

من اكثر اشـــــراف خالل
على وتدريســـــية تدريســـــي

عموم في األنتخابـية المحـطات
كليات فتحــت وكذلك المحـافظة
الدراسية قاعاتها كافة الجامعة
التدربــــــية الدورات ألقـــــامة
المحــطات ومدراء للمشــرفين
اقـامة في مساهمتها الى أضافة
والتنســـــيق التوعوية الورش
الخاصــة الجوالــة الفــرق مـع
الناخبــــين بــــيانات بتحـــديث
ضمــن الخــطوات تلـك .وتأتـي
الجامعة رئاســــــــــة توجهات
الدكتور االســـــتاذ في المتمثلة
عبــــاس عبــــدالرضا يحــــيى
مؤسســــات كافة على لالنفتاح
األطر ضمن المحــافظة ودوائر
خدمة والقـــانونية الدســتورية

العزيزة لمحافظتنا

٢٠٢١

٤٠٠

.وقـــد

جامعة رئيس السـيد برعاية
وبإشـراف المحـترم قـار ذي
كلية عميد قبـــل من مباشــر
المســــاعد االســــتاذ العلوم
االمير عبــــــد هيثم الدكتور
كلية اقـامت المحـترم ميناس
قــيادة مع وبـالتعاون العلوم
مكافحــة - قــار ذي شــرطة
التربـــــية كلية و المخدرات
نــــدوة الصرفــــة للعلــــوم
حـضورية توعوية توجيهية
خطر المخدرات " بــــعنوان
د. *أ. القــــاها التي و داهم"
و المحـترم حنون معلك رائد
جبــــــر شــــــنته جالل د. أ.
المحـترم* عبود اياد والعميد
مكافحــــــــــــــة مكتب مدير

المحافظة في المخدرات
عــــدة النــــدوة وتناولــــت
تعـاطي ظاهـرة عن مواضيع
واحدة هي التي و المخدرات
الســــــالمة مهددات أهم من
والجسـدية والنفسية العقلية
االعمار، بمختلف للمتعاطين
المخدرات, آفة انتشار كيفية
في الحــــــاضر, عصرنا في
هائلة بســــــــرعة المجتمع
و متنوعة, ووسائل وبطرق
ومريبــــة, جديدة أســــاليب
األخيـرة, الفتـرة فـي خاصـة
بــالمخدرات التعاطي لنشــر
وفي العامة المحـــــــافل في
"شــــديدة معينة مجموعات
والخطورة" الحساســــــــية
والمعاهـد المـدارس كـطالب

والجامعات.
الحـــمالت هذه انتقــلت كما

بشرّها لتصيب "اإلجرامية"
البـــــــــــيوت ربّات الجامح
األطفال من النيل وتحـــــاول
والمراهقــات، والمراهقــين
صناعية وســــــائل عبــــــر
كالترويج جديدة، وتسويقية
تحـــــــت المخدرات لتعاطي
وخادعة، مختلفة مســـميات
أو "المنومة" الحبــوب مثل
"المنـشّطة"، أو "المهدئة"
مشابــهة وأحـجام وبأشـكال
أقـــراص وأحــجام ألشــكال
وعبــر السـكاكر, أو األدوية
كاالســـــتدراج ملتوية طرق
وبشـتى واالبـتزاز واإلغراء

واالحتيال. الدجل أصناف
شــنته جالل د. أ. ذكر حـيث
من التي النفســــية االبـــعاد
اللجوء الى تؤدي ان الممكن
والعوامــل اآلفــة هــذه الــى
الفـــــرد علـــــى المؤثــــرة
من بــها يمر التي والمراحـل
االســــرة مع تعامله ناحـــية
والمدرســــــة والشــــــارع
والتي واالعالم واالصدقــاء
التأثير في الكبـــير الدور لها
وتحــــديد الفرد نفســـية في
تحـــــــــــدث كذلك اتجاهاته
معلك رائد الدكتور االســـتاذ
الصحـــــــــــــي الضرر عن
وما للمخدرات والجســماني
ادمـان مـن اليـه تـؤول الذي
الى تؤدي واحـــيانا ومرض
مدير الســــــيد وذكر الوفاة.
في المخدرات مكافحة مكتب
أسبـــاب قـــار ذي محــافظة
وكيفية المخدرات انتشـــــار

شـــــرح وقــــد منها الحــــد
القـانونية المواد للحـاضرين
بتجارة المتهمين تعاقب التي

. المخدرات وترويج
عميد السيد شكر الختام وفي
الحـــــضور الســــادة الكلية
المعلومـــات علـــى وأثنـــى
قــــــــدمها التي القــــــــيمة
والتي المحــــــــــــــاضرون
مـن فيها لما الندوة تضمنتها

قيمة. فائدة
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