
قار ذي جامعة في اإلعالم قسم عن تصدر عامة الكترونية :جريدة والوثائق الكتب دار في اإليداع ١٢٧٦رقم ) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

النوعية المشاريع سلسلة ضمن
الجامعات مستوى على والفريدة
ذي جامعة رئيس الســـــيد افتتح
يحــــيى الدكتور االســــتاذ قـــار
الخفاجي عبـــــاس عبــــدالرضا
الطالبـي الجامعة متنزه مشروع
نوعيـاً جماليـاً معلمـاً يمثـل الذي
البــــهجة يضفي مهماً وترفيهياً
الجامعة لطلبــــــــــــــة والتفاؤل
األفتتاح تم وقــــد . ومنتسبـــيها
السيدينمســـــاعدي بحــــضور
السـادة من وعدد الجامعة رئيس
وأســــــــــــــاتذة الكليات عمداء

الجامعة وطلبة ومنتسبي
خــالل الجامعــة رئيــس وأكــد
رئاســــــــــــة ان األفتتاح فعالية
إعـادة خلـق على عملت الجامعة
والجمالي الحـــضارى التنســيق

خارطة توسيع خالل من للجامعة
وتنويع الخضراء المساحــــــات
والمتنزهات الحــــدائق منظومة
الجامعية المدينة داخل الترفيهية
المستقبــلية، رؤيتها يحقــق بـما
المناسبة البيئة مكونات بترسيخ
النماء حـجم مواكبة على القادرة
جامعة تحققـها التي واالسـتدامة
هذا ان الى منوهاً ، قـــــــــار ذي
فريد بموقــــع يتمتع المشـــروع
مقــصدا ليكون عديدة ومقـومات
والزائرين والمنتسبــين للطلبــة
عناصـــر مــن مهمــا وعنصــرا
في الدخول متطلبــــات تحقــــيق

العالمية. التصنيفات
متنزه ان بــــــــــالذكر والجدير
من تنفيذه تم قد الجامعية المدينة
العالي التعليم صندوق حســـــاب

األعمار قســم كوادر وباشــراف
شــــؤون وقســــم والمشــــاريع
الذين الجامعة رئاسة في الديوان
اكمال اجل من كبيرة جهوداً بذلوا
بـــالصورة وإظهاره المشـــروع

والرائعة الجميلة
على المتنزه هذا يشـتمل حـيث
اسـم تحـمل جميلة ضوئية لوحـة
نافورات و الجامعة وشـــــــــعار
٢بــــأرتفاع عدد مدرجة كبـــيرة
المدينة مدرج وكذلك ، مترمربع
حـفالت باقـامة الخاص الجامعية
الصور والتقــــــــــــــاط التخرج
األعزاء الجامعة لطلبة التذكارية
واســعة خضراء مساحــات مع ،

تقـــدر وبمساحــة
ومصاطب وممرات مربــــــــــع
مختلفة وبــالوان متنوعة وانارة

متر١٠٠٠٠

الطالبي اجلامعة متنزه مشروع يفتتح قار ذي جامعة رئيس

قــار ذي جامعة احـتفلت
في طلبـــــتها بـــــتخرج
للعام العشـــرين دورتهم

الدراسي

وذلك ( األوطان تبـــــنى
من عدد بحــــــــــــضور
في الجامعات رؤوســـاء
بــــعض مع المحــــافظة
األمنية الشــــــــخصيات

الدوائـــــــر ومــــــدراء
وعوائل والتدريســــيين

المتخرجين. الطلبة
رئيس الســيد القـى وقـد
عن ممثالً كلمته الجامعة

التعليـــم وزيـــر معالــي
العلمي والبحــــث العالي
ياســر عبـد نعيم الدكتور
رحـــب والتي العبـــودي
الســـــادة بــــجميع فيها

جميع مهنئاً الحــاضرين
الخريجين الطلبـــــــــــة
الكريمـــــة وعوائلهــــم
جهودهم لهم ومبـــاركا
تحقــــيق في وســـعيهم
خالل العلمي طموحــهم

. دراستهم سنوات
األداء ان موضحـــــــــاً
ذي جامعـة في الجامعي
ســـلم ارتقـــى قــد قــار
خـــالل مـــن العالميـــة
مــن العديـد فـي دخولـهِ
العالميـــة التصنيفـــات
فيها مستذكراً المرموقة
فــي الجامعـة انجـازات
الصعيـد علـى المدة تلك
والعمرانــــي العلمــــي

المجتمع. وخدمة
االحـــتفال تضمن وقــد
رســـــمياً اســــتعراضاً
الطلبـــــــــــة لكراديس
واســـــاتذة المتخرجين
ترديد تم بـعدها الجامعة

. للخريجين القسم
بـــتكريم الحــفل واختتم

على األوائل الطلبــــــــة
الســـيد قبــل من كلياتهم
مبــــاركا الجامعة رئيس

وســــعيهم جهودهم لهم
طموحــــهم تحقـــيق في
منصـات واعتالء العلمي

(بــــالعلم٢٢/٢١ دورة

االوائل اخلرجيني يكرم اجلامعة ورئيس العشرين دفعتها يف طلبتها بتخرج حتتفل قار ذي جامعة

QSالعاملي تصنيف تدخل قار ذي جامعة

وعلى قــــار ذي جامعة أعلنت
الدكتور االسـتاذ رئيسها لسان
عن الخفاجي عبـدالرضا يحيى

تصنيـــف الــى دخولهــا
لعام العالمي

العربية.
طالما الذي الحـلم تحقق وبذلك
اليـه للوصـول الجامعـة عملت
السابقــة السـنوات طيلة انه اذ
تصنيفات في الجامعة ارتقـــت
فقـــــد . وعديدة مهمة عالمية
في الجامعة دخلت وأن سبـــق
البـــــــــريطاني تايمز تصنيف
لعام المســـــــــــتدامة للتنمية

٢٢ـ٢٠

للباحثين.
قــــار ذي جامعة دخلت واليوم

تصنيـف
يعـد الـذي الرصيـن التصنيـف
العالميــــة التصنيفــــات مـــن
ان الى يشــير الذي المرموقــة
ذي جامعـة في الجامعي األداء
من العالمية سـلم ارتقى قد قار
التصنيف بـــــهذا دخولهِ خالل
فان بالذكر الجدير .ومن المهم

تصنيف
على الجامعية المؤسســــــات
األكاديمية الســـــــمعة معايير

)
)

) للتدريســــــــــــــيين
) واالقتباســــــــــــات

(%٥) الدوليين والتدريسـيين
وقد ، (%٥) الدوليين والطلبة
خالل جاهدة الجامعة ســـــعت
أسـتنفار الى السابقين العامين

و الهمم وشحــذ طاقـاتها كل
األماني تحققـــت فقـــد الحــمد

تصنيـف الجامعة ودخلت

السـيد بـارك المناسبـة وبـهذه
األسـتاذ قـار ذي جامعة رئيس
عبـــــدالرضا يحــــيى الدكتور
وأسـاتذة قيادات لجميع عباس
مقـــــدماً الجامعة ومنتسبــــي
ضمان لقســم وتقـديره شـكره

الجامعــــي- واالداء الجــــودة
العالمية التصنيفات وحـــــــدة
لها السـاندة واللجان والجهات
عليهـــم ومثنيـــا عملهــا فــي
العلمي األنجاز هذا لتحقيقـــهم
هــــذه ان .مؤكــــدا المتميــــز
نحـــو أنطالقـــة هي المرحــلة
تتطلـــــب التـــــي العالميـــــة
جميع بـــــتظافر االســـــتمرار
فــي الجامعـة لدخـول الجهـود
األخــرى العالميـة التصنيفـات
ذي جامعة موقـع من يعزز بما
و العربــية الجامعات بـين قـار

. العالمية
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جامعة رئيس الســــيد أفتتح
الدكتور األســــتاذ قــــار ذي
عبـــاس الرضا عبـــد يحــيى
العيادات بـــــــناية ملحــــــق
كلية في الطبـية األستشـارية
من عدد برفقه ، األسنان طب
قســــم ومدير الكليات عمداء
مدير و والمشـــاريع االعمار
الهندسي االستشاري المكتب
طب كلية عميد وبحــــــضور
الدكتور اإلســــتاذ األســـنان
أساتذة و العمري خلف ضياء

. الكلية ومنتسبي

الجامعة رئيس الســـيد وأكد
العيادات افتتاح فعاليات خالل
في الجامعة رئاســة حــرص
الجامعية البـــــــــــيئة تعزيز
تفرضها التي بالمســتلزمات
التعليميـــــــــة العمليـــــــــة
الجودة واشــــــــــــــتراطات
أن موضحــــــــاً ومعاييرها،
فـي جهـداً تدخـر لـن الجامعة
إمكانيـــات وتعزيــز تطويــر
البحـــــثية ومراكزها كلياتها
أهــم فــي الدخــول أجـل مـن
العالميـــــــة التصنيفـــــــات

. والمحلية
رئيس الســــــيد وأشــــــار
هـــــذه ان الــــى الجامعــــة
نقــــلة تُعد الطبـــية العيادات
العملية للتدريبــــــات نوعية
عدد زيادة خالل من للطلبــــة
إنها كما المستحـدثة العيادات
الحـاصل العجز سد في تسهم
الطلبــــــــــة اعداد زيادة في
وتعتبـر الكلية في المقبـولين
لمعالجــــة جيــــدة فرصــــة
المحافظة. ابناء من المرضى
ان الى االشـــــــارة تجدر و
العيادات مشــــــــــــــــــروع
طب لكلية الطبية االستشارية
مساحــة على يقــع األســنان

٣٧
وتضم طابقـــــين،

عدد أضافة بـــــــعد طبــــــية
و أستحـــــدثت التي العيادات
االجهزة بأحـــــــــدث جهزت
انتظار وصالة الطبــــــــــية،
لــإلدارة وغـرف للمراجعيـن
هذه ستقـدم و اخرى ومرافق
الطبـــــــية خدماتها العيادات
المحـــافظة وأبــناء للمجتمع

. الكلية وطلبة
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مــــن مكــــون م

اإلستشارية الطبية العيادات يفتتح قار ذي جامعة رئيس

. اتمع خدمة يف أهميتها ويؤكد األسنان طب كلية يف

قــار ذي جامعة رئيس الســيد تفقـد
عبــدالرضا يحــيى الدكتور األسـتاذ
عميد السـيد برفقـة الخفاجي عباس
االســـــــتاذ واألهوار الزراعة كلية
والسيد الصافي شاكر مؤيد الدكتور
هشـــام .د أ.م الحاسبــة مركز مدير
عمار والمهندس الشــاهين شـعالن
األعمار قســــم مدير عودة محــــمد
تقـدم مراحـل بـالجامعة والمشـاريع
الحاسبــة مركز مشــروع في العمل

. االلكترونية
تلك اثناء الجامعة رئيس أطلع وقد
األنجاز مراحـــل ســير على الزيارة
متطلبـات على والوقـوف المتحققـة
العلمية والمختبـرات القاعات أكمال
هذا على المشرفة الفنية اللجنة حاثاً
مواصلة بـــــضرورة ، المشــــروع
وفقــــــــــــــاً انجازه أجل من العمل

. الموضوعة الفنية للتصاميم

من جزءاً المشــروع ويشــكل هذا
تطويـر الـى الهادفـة الجامعـة رؤية
في والتقــــــنية البحــــــثية المراكز
الحاسبـــــــــة مركز ومنها الجامعة
االمتحانات اجراء في منه لألستفادة

وتدريب الدورات واقـامة التقويمية
بـما والطلبـة والخريجين الموظفين
و القـدرات وتطوير تنمية في يسـهم

الجامعة. في التعليمية العملية

اجناز مراحل يتفقد قار ذي جامعة رئيس
األلكرتونية احلاسبة مركز مشروع

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

سـعادة وبـكل قـار ذي جامعة أعلنت
تايمز تصنيف في دخولها عن وفخر

لعام العربـــــــــية للجامعات
المعلنة الرســـمية النتائج وبحســب
نتائـج التايمـز تصنيـف أصـدر التـي
العربـية بـالجامعات الخاصة نسخته

للعام
) المرتبة

عشـــرة خمس من جامعة وســـتين
التايمز تصنيف نســــــــخة في دولة
المناسبـة وبـهذه العربـية للجامعات
قــار ذي جامعة رئيس الســيد بـارك
عبــدالرضا يحــيى الدكتور األســتاذ
أســـــاتذة لجميع الخفاجي عبــــاس
الجامعة دخول الجامعة ومنتسبــــي
يعد الذي الرصين التصنيف بــــهذا
العالميـــــــة التصنيفــــــات مــــــن
رئاســة “حــرص المرموقـةمؤكداً
من المزيد الى وســـــــعيها الجامعة

واإلفـادة اإلمكانـات وتوظيف التميز
ومذكرات التنســـــيق بـــــرامج من
سياســــــــــة لتحقــــــــــيق التفاهم
الدور مثمنا الجامعة واســـتراتيجية
واالداء الجودة ضمان لقسم المتميز
التصنيفات ولوحــــــــــدة الجامعي
السـاندة والمراكز واالقسام العالمية
على الجامعة نتاج ابــراز في لعملها
والبحـثية العلمية المسـتويات جميع

والمجتمعية”.
التصنيف منهجية ان بــــالذكر جدير
تصنيف مؤشـــــــرات على اعتمدت
جـــرى فيمـــا العالميـــة الجامعــات
الجديدة المقـــاييس بـــعض تضمين
الجامعات ومهام ميزات تبـــين التي
وشـــــمال األوســـــط الشــــرق في
الجامعات إفريقـــــــــــــيا.وخضعت
خمسـة وفق على للتقـييم المتنافسة
التدريس وهي رئيســـــة محـــــاور

)
) واالقتباســـــات

)

٢٠٢٢

٢٠٢٢
١٤١

٣٣%
٢٠

٦%

قــار ذي جامعة حققـت
وتسع مئة اصل من (

) العلمي والبحـــث (
والمجتمع (%

.(%٨) الدولية والنظرة (

٣٣(%

االوىل للمرة
العربية للجامعات التاميز تصنيف يف تدخل قار ذي جامعة

ذي جامعــة انضمـت
مستوعبــات الى قـار

) مـؤشّر
لجــودة
العلمية البحـــــــــوث
مــن وذلــك المتميـزة
النشـــــــــاطات خالل
المتميــــزة العلميــــة
علي أسـماء للدكتورة
التدريســية ســعدون
بقســم العلوم كلية في
بحثا لنشرها الفيزياء
هـــــذا فــــي علميــــا
) بـعنوان المستوعب

علما ،
المســـــــــــتوعب ان

على يحـــــــتوي

محــكمة علمية مجلة
ورصينـــــــــــــــــــة
) التالية بالتخصصات
الفيزيــاء، الكيميـاء،
الحـــــــــــــياة، علوم
والرياضيــــــــــات).
رئيس السيد واوضح
األســـــــــتاذ الجامعة
يحــــــــــــيى الدكتور
عبـــاس عبـــدالرضا
أن يُســـعدنا الخفاجي
قـــــــــــوّة تأثير نرى
على البحـثيّة نتاجاتنا
في العالم مســــــتوى

مـــــــؤشّر نتائـــــــج
)

الـــذي
أعضـاء تفاني يعكس
التدريــــــس هيـــــأة
وحــرص والباحــثين
في الجامعة رئاســــة
المعرفة حـــــدود دفع
التحــــدّيات لمواجهة
تواجه التي الكبــــيرة
التعليم مســـــــــــيرة
في العلميّ والبحــــث
شكره مقدما العراق"
الباحـثة الى وتقـديره

كــل للجميــع متمنيــا
أنّ يُذكــــر التفــــوق

) مـؤشّر
مـــن
العالميّة المستوعبات
تقبـــل التي المتميّزة،
البحـــــــوث نشــــــر
الرصينـــة المتميــزة
أحــــــد وهو فقـــــط،
دخول بوّابــــــــــــات
ضمــــن الجامعــــات
شـــــنغهاي، تصنيف
فـي األعلـى التصنيف

العالم.

Nature
index)

R e v i s i t i n g
t h e
Temperature
Dependence

o f P r o t e i n
D i f f u s i o n
i n s i d e
B a c t e r i a :

Va l id i t y o f
the Stokes-

E i n s t e i n
Equation

N a t u r e
index)Nature

i n d e x )

٨٢

العاملي مستوعبات ضمن قار ذي جامعة Natureانضمام index

2
النوعي األداء أهمية على ويؤكد اجلامعات رؤساء يستقبل التعليمالعايل وزير

والبحــــــــث العالي التعليم وزير أكد
أهمية العبـودي نعيم الدكتور العلمي
اإلدارات لـــــــدى النوعــــــي األداء
المؤسســـــــــــات وتمكين الجامعية
بــــــرامجها تحقـــــيق من التعليمية

وأهدافها.
من جمعا استقبـــــــاله لدى ذلك جاء
الذين الحــكومية الجامعات رؤســاء
بمناسبة التعليم لوزير التهاني قدموا
وزارة في المســـــؤولية زمام توليه

العلمي والبحـــــــــــث العالي التعليم
على وحــرصهم ثقـتهم عن معربـين
التعليميـــــة المنظومـــــة تطويـــــر
البشــــــرية اإلمكانات واســــــتثمار
معاليه المتاحة.وحـــــــــث والمادية
مع عالقـــاتها توطيد على الجامعات
وتوظيف العامة الخدمة مؤسســـات
واألكاديمي العلمي البحــث مخرجات
والصناعيـة الزراعيـة المجـاالت في
تحقــــــــــيق الى وصوال واالنتاجية

مــــن المثلــــى واإلفــــادة التنميـــة
المســـتجدات واســتيعاب المتغيرات

والتقنية. العلمية
العالي التعليم مؤسسـات أن وأوضح
عاتقـــها على يقــع العلمي والبحــث
صدارة في تجعلها مهمة مســـؤولية
المجتمع يلتمس التي القـــــــطاعات
من يتطلب مما مباشر بشكل خدماتها
لتطوير بــــــرامجهم تكثيف الجميع

وأنظمتها مناهجها



CIMPA)
RNTA)

االنشـــــــــــطة ضمن من
يقــوم التي والمشــاركات
قـار ذي جامعة اساتذة بيها
الدكتور االســــتاذ شـــارك
عميد عطار بـــــرزان أكرم
الحاســـــــــوب علوم كلية
ذي بـــجامعة والرياضيات

. قار
المؤتمــــر أعمـــال فـــي
للرياضيـات الثالـث الدولي
المقــام العملية وتطبيقـاته
الدين صالح بــــــــــجامعة
منظمتي مع بــــــــالتعاون

)
)

الخوارزمـــــي وجمعيــــة
في العراقـــية

٢٠٢٢
الدكتــور اختيــار وجــاء
لنشــــاطاته بــــرزان أكرم
ومشـــــــــــاركاته العلمية
مــن العديــد فـي المتميـزة

المحـــــــــــلية المؤتمرات
الى بـــــاألضافة والعالمية
المنشورة التطبيقية بحوثه
المجــالت مــن العديـد فـي

. المحكمة
بــرزان أكرم الدكتور وذكر

محـاور تضمن المؤتمر ان
بـــــــــــــاختصاص علمية
بــــــــــفروعه الرياضيات
منها والتطبيقـــية الصرفة
االحــــــــــــصاء مجال في
واالحــــــــــصاء الرياضي

والرياضيات التطبيقـــــــي
وعلـــــــوم الفيزيائيـــــــة
ستنشــر مبــيناً الحاسـوب
المقدمة البحوث من العديد
المشــتركين الباحــثين من
مجــالت فــي المؤتمـر فـي

و الفرنسـية
األيطاليــــة

٢٩
.

اب٣١-

املؤمتر اعمال يف يشارك والرياضيات احلاسوب علوم كلية عميد

وتطبيقاته الرياضيات لعلوم الثالث الدويل

رئيس مسـاعد السـيد التقـى
اإلدارية للشــــؤون الجامعة
الدكتور األســــــتاذ والمالية
بمكتبــهِ الزيدي حسـين علي
الهـــالل جمعيــة مــن وفــداً
وذلك قــار ذي فرع األحـمر
التعاون مجاالت لبحـــــــــث
الجانبين.وقـد بـين المشترك
المســــاعد الســــيد رحـــب
الهالل جمعية بــوفد اإلداري
، المحـــــافظة في األحــــمر
التثقـــيفي بــدورهم مشــيداً
التـي االجتماعيـة والخدمات
لمؤسســـــات يقـــــدمونها
ذي وجامعة عامة المحافظة
أنّ مؤكداً خاصة بصورة قار
مع للتعاون مستعدة الجامعة

في للمشـــــــــاركة الجمعية
التثقـــــــــــــــــيفية الندوات
العلمية والمحــــــــــاضرات
خدمـة أجـل مـن والتوعويـة
ومـن . والمجتمـع الجامعـة
الســــــادة أعرب جانبـــــهم
عــن الزائــر الوفـد اعضـاء
المثمر اللقـاء بـهذا سعادتهم
مؤكديــــن الجامعــــة مــــع
توســـــيع الى اســــتعدادهم
الجامعة كليات مع العالقــات
التسهيالت كافة وتقديم كافة
تعزز شــراكة لخلق الممكنة
والمهارات القـــــــــــــدرات
خدمـة واإلداريـة األكاديميـة
وابـــــناء قـــــار ذي لجامعة

. كافة المحافظة

االمحر اهلالل مجعية من وفداً يلتقي واملالية اإلدارية للشؤون اجلامعة رئيس مساعد

الرصانــة تعزيــز أجــل مــن
كليـة لهـا تطمح التي العلمية
وعلوم البـــــدنية التربـــــية
قـــار ذي جامعة في الرياضة
احـــد هي والتي باســـتمرار
الشـــاملة الجودة متطلبـــات
التصنيفـــات فــي والدخــول
التربية كلية حصلت العالمية
على الرياضة وعلوم البدنية
العالي التعليم وزارة موافقـة
دائرة العلمي/ والبحــــــــــث
على والتطوير البحـــــــــــث
ذي جامعة مجلة استحـــداث
البــدنية التربــية لعلوم قــار
واعتمادها المحـكمة العلمية
والترقــيات النشـر الغراض

ضمن وتســــــجيلها العلمية
العلمية المجالت مواقــــــــع

العراقية. االكاديمية
السـيد تقـدم المناسبـة وبهذه
الدكتور األسـتاذ الكلية عميد
بــالتهنئة الغزي عودة عادل
اعضاء كافة الى والتبــــريك
ومنتسبـي التدريسـية الهيئة
الستحـــــــــداث وذلك الكلية
ستقــدم التي العلمية المجلة
الباحــــثين الى علمية خدمة
التربـــــــــــــية تخصص في
الدراســات وطلبـة الرياضية
ابحـاثهم نشر خالل من العليا
للجميـع متمنيـا فيهـا العلمية

والنجاح. التوفيق

قار ذي جامعة جملة استحداث

. البدنية الرتبية لعلوم

هيثم الدكتور االســتاذ شـارك
كلية عميد الصويلي عبـــاس
في قـــار ذي بــجامعة االداب
الخاص الدولي الملتقـــــــــى
العوائل ادماج بــــــــــــاعادة
ومتابــعة النازحــة العراقــية
البـــــــرنامج قـــــــرار تنفيذ
بــــاعادة الخاص الحـــكومي
النســــاء العراقـــية( العوائل
الهـول مخيـم مـن واالطفـال)
مناطقــــــها الى الســـــوري
وتعزيز االصلية العراقــــــية
االجتماعي التماســــــــــــــك
والذي الســــــلمي والتعايش
األمن مستشــــارية عقــــدته

بـرنامج مع بالتعاون القومي
اإلنمائي  المتحـــــــــدة األمم

اربيل محافظة في
ممثال كبـــير دولي بحـــضور

من باكثر
امميــة منظمــات عـن فضـال
الجامعات رؤســاء من وعدد
وزارة ترعاه الذي العراقـــية
العلمي والبحث العالي التعليم
. القومي االمن ومستشارية

هيثــــم الدكتــــور واوضـــح
يهـدف المؤتمـر ان الصويلي
بـــــاعادة المهتمين جمع الى
مــــن المجتمعـــي االدمـــاج
المحــــــــلية الحــــــــكومات

المنظمات و والمانحـــــــــين
الملـــف هـــذا فـــي العاملــة
والخطوات التحـــــــــــــديات
اشــــاد وقــــد المسـتقبــــيلة
بــــــــــــــــــنوعية الصويلي
القــــاها التي المحــــاضرات
االمــــم مــــن متخصصـــون
الباحــثين وبــعض المتحــدة
العربـية وبـاللغتين العراقيين

، واالنكليزية
الملتقــــى خرج قــــد مبـــيناً
رفعها سـيتم مهمة بتوصيات
االمن مستشـــارية قبـــل من
الحـــــــكومة الى القــــــومي

العراقية.

UNDP

اجنبـية١٥ سـفارة

اخلاص الدويل امللتقى يف يشارك اآلداب كلية عميد

النازحـــــة العراقــــية العوائل ادماج بــــاعادة

التأهيل وحــــــــــدة نظمت
في والمتابـــعة والتوظيف
قار ذي بجامعة العلوم كلية
تدريبـــــية عمل ورشـــــة
التدريب " بـــــــــــــعنوان
في للخريجين والتشــــغيل
تناولت الخاص" القــطاع
: محــــــورين الورشــــــة
آلية هو االول المحــــــــور
اســـــتمارة على التقــــديم
امــا العمـل. عـن العاطليـن
فتضمن الثاني المحــــــور
المهـــارة امتـــالك كيفيــة
القـــــــــــــطاع في والعمل
في حـــــاضر الخاصوقــــد
من:-المهندس كل الورشة

مدير الغزي/ عبدالســـــتار محــــمد
االجتماعية والشؤون العمل مديرية
مدير الطائي/ شاهين حيدر األستاذ ،
حــاتم عالء واالسـتاذ االعاقـة دائرة
التشـــــــغيل دائرة /مدير حســــــين
الورشــــة اوصت والقروض.وقـــد
التسجيل على الخريجين حث بأهمية

و المهنـي والتدريب العمل دائرة في
والمهارة المهنة على الحـــــــصول
التي التدربيبـــة بـــالدورات الخاص
والتســـجيل العمل ســـوق مع تتالئم
لفتح الميســــــرة القــــــروض على
في واالنخراط تجاري مشــــــــروع
في التســــجيل كذلك العمل. ســــوق

االجتماعي والضمان التقــاعد دائرة
طرح الورشــــــة نهاية للعمال.وفي
تســـــاؤالتهم الحــــضور الســــادة
الشــكر بــكلمات الورشـة واختتمت
حـــضر من لكل واالمتنان والتقــدير

وشارك.

بعنوان تدريبية ورشة تنظم قار ذي جبامعة العلوم كلية

اخلاص القطاع يف للخرجيني والتشغيل التدريب

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

جامعة رئيس السيد برعاية
الدكتور األســـتاذ قـــار ذي
عبــاس عبــدالرضا يحــيى
قبــل من مباشـر وباشـراف
الدكتور االستاذ القسم مدير
قســم نظم داخل لفته ربــيع
في الطالبــــية النشــــاطات
معرضا قــــــــار ذي جامعة
بمشـاركة التشكيلية للفنون
طالب من كبـــير لعدد فاعلة
الجامعة، كليات وطالبــــات
الســادة من عدد وبحـضور

الكليات. عمداء
الجامعة رئيس اطلع وقــــد
التي الطلبـــــــة اعمال على
تشكيلية لوحات بين تنوعت
طبــــــــيعية لمناظر وصور
التاريخيـــــــة وللمعالــــــم
لبــــــــــــــــــلدنا والتراثية
فيها العزيز،مبـــــــــــــاركا

الـى افضـت التـي جهودهـم
في بــعثت فنية اعمال انتاج
محبـــة رســـائل مضامينها

. اجمع العالم الى وسالم
عن الجامعة رئيس واعرب
المعنوية بــــــالروح تفاؤله
المقـدمة األعمال ومسـتوى
المشـاركين الطلبـة قبـل من
والـذي المهرجـان هـذا فـي

جيل لبـــناء مؤشـــرا يعطي
النفس في بالثقـــة يتحـــلى
للقـــيم ومحبـــاً واالبـــتكار
الوطنية وللهوية اإلنسـانية
جميع جهود مبــــــــــاركاً ،
هذا تنظيم على القــــــائمين
ألبـــرازهم وذلك المهرجان
المشــــــــرق الفني الجانب

. للجامعة
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الدكتور المســاعد االســتاذ حـصل
واالستاذ العصامي منشد هادي ليث
رزاق كريم علي الدكتور المســـاعد
كلية في التدريســــــيان االســـــدي
باألشـتراك قار ذي بجامعة الهندسة
بـراءة على صالح أنغام الباحـثة مع
لرســم فرجال تصميم ) عن اختراع
بحـــالة الناقـــص القـــطع منحــني

( االبعاد ثالثية مجسمة
من الصادرة البـــــــراءة وتضمنت
للتقـــــــــــــــييس المركزي الجهاز
اداة تصميم النوعية والســـــــيطرة
احـد رسم من تمكن الهندسي للرسم
منحــني هو و المخروطية القـطوع

ثالثية مجسمة بحالة الناقص القطع
، االبعاد

المهندس تمكين الى البـراءة وتهدف
االلة استعمال من الهندسي الرسام و
االبــعاد ثالثي مجســم منحـني لرسـم
يدوياً االبــــعاد ثنائي منحـــني وليس
و الكترونية اضافات اي بــــــــــدون
ورق على و المسـتخدم بـيد تسـتعمل
و الكلفة قــليلة االلة ان حــيث الرسـم
الى تضاف ان ويمكن حــملها يسـهل
والهندســــــية التعليمية الوســـــائل
الهندســــــي الرســـــم مادة لتدريس
اقســــام في االنشـــائي و الميكانيكي

الهندسة وكليات

فرجال "تصميم عن قار ذي جامعة يف اخرتاع براءة

االبعاد" ثالثية جمسمة حبالة الناقص القطع منحني لرسم

تدريسـي احـد عودة حبـيب حيدر ا.م.د شارك
الهندســة قســم الهندسـة كلية قـار ذي جامعة
اقـيم والذي الثاني الدولي الموتمر في المدنية
روركي/ /مدينة العالي التكنولوجي المعهد في
البــنى مشــاريع (تطوير عنوان تحـت ، الهند
الذي المؤتمر المواصالت) لهندســة التحــتية

من للمدة اقيم
خالل من المؤتمر بـــــأعمال حــــيدر الدكتور
التحــديات اهم حــول علمية محـاضرة القـاءه
ومنهـا العـراق فـي الـطرق تنفيـذ تواجـه التي

دول معظم بــها تاثرت التي المناخية التغيرات
كارتفاع خاصة بـــصورة العراق ومنها العالم
على الكبــــير االثر لها التي الحـــرارة درجات
وكذلك االســفلتية الطرق في مشـاكل حـصول

العالية. المرورية االحمال
ايجاد بـضرورة محـاضرته الدكتور ختم وقد
الناجحـة المحسـنات واستخدام البديلة الطرق
كلف لتقــــليل الطرق شبـــكة ديمومة اجل من
حــضور من متفرقـة صور ادناه وفي الصيانة

المؤتمر.

شاركأيلول.١٧الى١٤ وقد

قار ذي جامعة تدريسيي احد مشاركة

التحتية والبىن للهندسة عاملي مؤمتر يف

الحـمداني الباري عبد ا.د اختير
االساســــية التربـــية كلية عميد
للجنة رئيســـا قــار ذي بــجامعة
للتخصصـات الوطنـي التصنيـف
الوطني التصنيف و االنســــانية
والجامعات الحـكومية للجامعات
الدراســي للعام األهلية والكليات

٢٠٢٣-٢٠٢٢
عبدالبـــــــاري الدكتور واوضح
رئيسا اختيارنا تم انه الحمداني
بتدقـــيق المكلفة الوزارية للجنة
النظام على المدخلة البــــــيانات
التصنيف لبــــرنامج االلكتروني

الحـــكومية للجامعات العراقـــي
األهليــــة والكليـــات واألهليـــة
و تقــــويم و تقـــييم منه الغرض
بتطبــيق العلمية االقسـام تحـفيز
العالميــــة العلميــــة المعاييــــر
تحســــــين و ادائها لتحســــــين
مــن التعليــم و التعلـم مخرجـات
خطط بــــــــــــرامج وضع خالل
اســاس على المبــنية التحســين
دراســــــات و التخصص معايير
تطوير و لالقسـام الذاتي التقـييم
البحـوث و العلمي البحث وتفعيل
االكاديمية الســمعة و التطبيقـية

العلمية االقسام و للكليات

.

االنسانية للتخصصات الوطني التصنيف للجنة رئيسا قار ذي جبامعة االساسية الرتبية كلية عميد اختيار
مدراء مع اجتماعا قــار ذي جامعة في الطالبــية النشـاطات قسـم عقـد
مسـاعد السيد بحضور وذلك الجامعة كليات في الطالبية االنشطة شعب
و جلود حســين علي الدكتور األسـتاذ اإلدارية للشـؤون الجامعة رئيس
وتضمن داخل لفته ربـيع الدكتور االسـتاذ الطالبية النشاطات قسم مدير
خالل تقــام التي الطالبــية النشــاطات ومناقشــة اســتعراض األجتماع
تواجه التي والعقبـات المعوقـات على وللوقـوف األول الدراسي الفصل
الجامعة كليات في أقـيمت التي للنشاطات شامل وتقييم النشاطات شعب

عام خالل
والرياضية الفنية االمور من العديد مناقشــــــة االجتماع تناول وقــــــد
االهتمام ضرورة على األجتماع خالل من التأكيد وتم والثقــــــــــــافية،
في الطالبــية النشــاطات قســم يقــيمها التي والبــطوالت بالمشـاركات
على االجتماع محـــــاور مناقشـــــة خالل من التطرق تم كما ، الجامعة
الطلبــة واشــراك والورش العلمية الندوات اقـامة عن االعالم ضرورة

الوزارة. توصيات حسب للطالب ثقافيا جانبا تعد ألنها فيها

٢٠٢٢-٢٠٢١

الدوري اجتماعه يعقد الطالبية النشاطات قسم
الطالبية النشاطات شعب ملدراء

للبـنات التربية كلية افتتحت
الحاســـــــوب مختبـــــــرات

بحــضور النموذجية

رئيس السـيد وعبـر
فعاليــــات خـــالل الجامعـــة
وتقـديره شـكره عن األفتتاح
قبـــل من المبـــذولة للجهود
واســــــــاتذتها الكلية عمادة
التوســـــع في ومنتسبــــيها
العلمية المختبـــرات وافتتاح

من يشـكالنه لما التخصصية
الجانب دعم في بــالغة اهمية
البــــــــــــيئة وتوفير العملي
خالل من المناسبـة التعليمية
والذي الحـــــــديثة االجهزة
رفع على ينعكس بــــــــدورة
للطالبــات العلمي المســتوى
وامكاناتهن قدراتهن وتحفيز
تفقــــد .كما والعملية العلمية
الموقع الجامعة رئيس السيد
الشــــطرة بـــجامعة الخاص
انجاز مراحـــل على لالطالع
المشـاريع و الجامعية األبنية
فـي اكمالهـا تـم التي الخدمية
المشـــــــاريع و الموقـــــــع
حـــاثاً االنجاز قــيد العمرانية
المكلفة الهندســــــية اللجان

االسراع بضرورة االمر بهذا
الجامعة متطلبـــات انجاز في
تبـذله لما سعادتهِ عن معرباً
جهــود مـن العاملـة الكـوادر
ومتابـعتها وإلهتمامها كبيرة
الشطرة جامعة موقع لتطوير
علميــة أهميــة مــن لهـا لمـا
وقـد المحـافظة ابناء لخدمة
االمر بــإصدار ســيادته وجه
الطب كلية بنقـــــــل الجامعي
في االسـراع وكذلك البيطري
الداخلية االقســــــــــام تهيئة
موقـعياً اطلع حـيث للطالبـات
االعمال وتحـديد المبنى على
بتنفيذها للمباشرة المطلوبة

الســـيد
االستاذ قار ذي جامعة رئيس
الرضا عبـــد يحـــيى الدكتور
جامعة رئيس السيد و عباس
الدكتور االســــتاذ الشـــطرة
هللا جار الحســين عبـد باسـم
االسـتاذ الكلية عميد والسـيد
ســـــوادي حســـــن الدكتور

نجيبان،

بنات الرتبية كلية يف النموذجية احلاسوب خمتربات افتتاح

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

قـار ذي جامعة رئيس السيد اشرف
عبــدالرضا يحـيى الدكتور األسـتاذ
مشــــروع على الخفاجي عبــــاس
المدينة في الحـولي الطريق اكسـاء
البــــنى مشــــروع ضمن الجامعية
الخطة مشــاريع من المنفذ التحـتية
العالي التعليم لوزارة االســتثمارية
قســـم مدير الســـيد برفقـــته وكان
عمار المهندس والمشاريع األعمار
على المشـرفة واللجنة عودة محمد
المهندس برئاســـة المشــروع هذا

. خلوف صبار احمد
مراحـل على الجامعة رئيس وأطلع
التحــــتية البــــنى مشـــروع انجاز
والفرعية الرئيســة الطرق وشبـكة
من واســــتمع الجامعية المدينة في
اســتعرض الذي الهندســي الفريق
التنفيذ، ومراحــــــــل العمل، آليات
هـذه مـن لالنتهـاء الزمنيـة والمـدة

. المشاريع
االلتزام بـــضرورة ســـيادته ووجه
وتجاوز الموضوعة، بالتوقــــيتات
في الجودة ومراعاة المعوّقــــــات،
ضـــرورة علـــى مؤكـــداً العمـــل،

الوســـــطية بـــــالجزرات االهتمام
من والتي الخضراء والمساحــــات
جمالية ناحــــــية إضافة شــــــأنها

للجامعة.
يبــــلغ الذي المشــــروع هذا يعد و

طوله
في المهمة االسـتراتيجية المشاريع
من كثيرا ســــــيغير والذي الجامعة
انجازه عند الجامعية المدينة واقــع

من يخفف و كبـيرة أهمية من له لما
ســـــــــاعات أثناء المروري الزخم

، المبكرة الدوام
رئيس السـيد شكر المناسبة وبهذه
هذا في المشـــاركين جميع الجامعة
الهندســـي القســـم في المشـــروع
المنفذة والشـركة المشرفة واللجنة
وفقــــــــد العمل انجاز لســـــــرعة

المطلوبة المواصفات

وعرض٣٫٢٥ مـن١٥ـكم م

قــار ذي جامعة شـاركت
الجامعات بــــــــطولة في
الطائرة للريشـة العراقية
جهـــاز ينظمهـــا والتــي
والتقـــــويم االشـــــراف
النشـاطات قسـم / العلمي
وزارة في الطالبــــــــــية
والبحـــــث العالي التعليم
تحـــــتضنها التي العلمي
التربــــــــية كلية مالعب
الجامعة في االساســـــية
بــالتعاون المســتنصرية
الفراهيــدي جامعــة مــع
الرافديــــــن، وكليـــــات
والســـالم، والمستقبــل،

رئيس .وبــين واالسـراء
االســــــــتاذ الجامعة وفد
عماد الدكتور المســــاعد
بمشـــــــاركة ثجيل كاظم
طلبـــة قبـــل من واســعة
الجامعات وطالبـــــــــات
الحـــــكومية العراقـــــية

واألهلية
نتائج اســـفرت موضحــاً
طالبات فوز عن البطولة
جامعــات علــى جامعتنـا
االوســط والفرات التراث
٣-٠ بـنتيجة والمستقبـل
وتصدرهم مبـاراة كل في
فــوز المجموعة.وايضـا

جامعــات علــى الــطالب
الجنوبية والتقنية السالم
بـــنتيجة والمســتنصرية

٠-٣
مجموعتهــم وتصدرهــم
البـــــطولة بــــان مضيفاً
مسـتويات تقـديم شـهدت
فرق من مشـــــــــــــجعة
المشــــــــاركة الجامعات
كل ذاته الوقـت في متمنياً
االعزاء لطلبــتنا التوفيق
منافســــــات قــــــادم في

… البطولة

مبــــــــــــــاراة لكل

الطائرة للريشة العراقية اجلامعات بطولة يف قار ذي جامعة مشاركة
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بــجامعة القـانون كلية ناقشـت
ماجســــتير رســـالة قـــار ذي
الجنائية "الحــــماية بــــعنوان
المواقـع في االجنبي لألستثمار
" مقــــارنة -دراســــة النفطية
من المقدمة الدراسة وتضمنت
رداد) ياســــر حـــميد ) الطالب
األجنبـي االستثمار ماهية بيان
خالل من النفطية، المواقـع في
في األجنبـي االسـتثمار تعريف
وأساســـــه النفطية المواقــــع

االســــتثمار وانواع القــــانوني،
النفطية المواقــــع في األجنبــــي
وتطرقــت القــانونية، وطبــيعته
الحــــــــــماية الى الدراســـــــــة
األفعال بــــــــتجريم الموضوعية
في األجنبــي باالسـتثمار الماسـة

النفطية. المواقع
عدم الى الدراســة واســتنتجت

لالسـتثمار، محـدد تعريف وجود
مــن ينطلــق مــن هنــاك ووجــد
لتعريف االقـــــــــتصادي الجانب
من ينطلق واخر ، االســـــــتثمار
تعدد كما ، القـــــــــانوني الجانب
لالســـتثمار القــانوني األســاس
بـين النفطية المواقع في االجنبي
نصوص وبين الدساتير نصوص
وبــــــين والغاز النفط قـــــوانين

باالســــتثمار المعنية القــــوانين
عامة. بصورة األجنبي

العراقـــــية القــــوانين تعط ولم
وكذلك والغاز بــــــالنفط الخاصة
صالحــية أي باالسـتثمار المعنية
التحــــري بـــأعمال للقـــيام فيها
الماسـة الجرائم عن األدلة وجمع
المواقـع في األجنبـي باالسـتثمار

النفطية،

D

D
G>A-)

D
D

قــار ذي بـجامعة الصرفة للعلوم التربـية كلية ناقشـت
فيتامين بـين العالقـة دراسـة ) بعنوان ماجستير رسالة

للجين الوراثي والتعدد
قار) ذي محافظة في

حـجاز مبـارك ) الطالب من المقـدمة الدراسة وهدفت
لفيتامين المحـتمل الدور معرفة الى ( هاشم

االنترلوكين لجين الشـــــكلي
دراســـــة خالل من الربـــــو مرض حــــدوث تسبــــب

١٥٠
ان الدراسـة واكدت

- من أقــل بــاعمار إصابــتهم
فيتامين

فيتامين معدالت فكانت الســـيطرة مجموعة أما
)

IL-17الربــو مرضى لدى

والتعدد
١٧

. مشارك
٦٩

١٤
) كانت المرضى لدى

هي
٩٫٧٨

???)

مدة تراوحـت المرضى %من
معدالت إن و ســـنة.

٣٥ـ١٣٫

±

في

±

١٧٫٧٢

٥٠ـ٢٢٫

في معنوية فروق تســــــــجل ولم (

(

الهندســـة كلية ناقشــت
رســالة قـار ذي بـجامعة
"تأثير بـعنوان ماجستير
المطيلية المواد استخدام
االنضغاط منطقــــــة في
االنحــــــــــناء أداء على
الخرســــانية للعتبــــات

التسليح" فائضة
الرســــــــــــالة وهدفت
من المقـــــــــــــــــــدمة
محـــمد الطالب(حســين
تأثير دارســـة إلى دهيم)
المطيلية المواد استخدام

االنضغاط منطقــــــة في
االنحــــــــــناء أداء على
الخرســــانية للعتبــــات
التســــــــــــــليح فائضة
دراســـة إلى بـــاإلضافة

الميكانيكية. خواصها
الدراســـــــــة وتضمنت
االستبـــــدال اســــتخدام
بطبقة للخرسانة الجزئي
فــي مطيلــة المـواد مـن
لتجنب االنضغاط منطقـة
الهش االنضغاط فشـــــل

للخرسانة.

ان الدراسـة واسـتنتجت
األلياف نسبــــــــة زيادة
(٢ إلـى ١) من الفوالذية
مقـــــاومة من تحســــن
الشـــد وقـــوة االنضغاط
ومعامل االنشـــــــطاري
ومعامل االنكســـــــــــار
للخرســـــــــانة المرونة

) بنسبــــــــــة
٥٠ــ٢٩٫
١٤١٫٤٠
٧٥ـ٥٣٫

٥٤ــــــ٤٨٫

قـــــدرة وزيادة التوالي،
عند للخرســـانة االنفعال
علـــى مرتيــن االنهيــار
الخرسـانة من أكثر األقل

العادية.
نتائج وأشـــــــــارت كما
استخدام أن إلى الدراسة

طبقــــة
هي االنضغاط منطقــــــة
مناسبــــــــة طريقـــــــة
لتوفير واقــــــــــتصادية
مطيلة خرسـانية عتبـات
وذات زائد بشكل مسلحة

١٩٫٩٠
) ،(

) ، (
) ، (

علــــــى ، (

في
-
٥٩ــ٩٠٫
٣٢٫٢٣
٧٠ــ١٢٫

-
-
-

SFRC

للعلوم التربـــــية بـــــكلية المتنبــــي قــــاعة في جرت
الدكتوراه طالبـــة مناقشـــة قــار ذي االنســانية/جامعة
اطروحتها عن العربية اللغة قسم ( صدام فنجان (ازهار
تحـت الناشئة) قصص في السينمائية (اللغة الموسومة

.( الحسين عبد علي (حسين الدكتور االستاذ اشراف
المرئية للسـينما الدراسة هذه من األول الفصل خصص
على الضوء لتســليط محـاولة في البـصرية والمؤثرات

مباحث. ثالثة عبر السردية النصوص في تقنياتها
(موقـع الكامرة موقع بتقديم الثاني الفصل جاء حين في
حضوره واشكال السردية للنصوص وتوظيفة الراوي)

أيضا. مباحث علىثالثة قسم وقد
الســــــمعية الســــــينما الى فتطرق الثالث الفصل اما
على وقســـم القـــصصي النص في الصوتية ومؤثراتها

. مباحث ثالث
الى وقسـم السـينمائي المونتاج الرابـع الفصل بين فيما

. مبحثين

( الناشئة قصص يف السينمائية (اللغة تبحث االنسانية للعلوم الرتبية كلية يف دكتوراه أطروحة

تناقش اهلندسة كلية يف ماجستري رسالة

التسليح" فائضة اخلرسانية للعتبات االحنناء أداء على االنضغاط منطقة يف املطيلية املواد استخدام “تأثري

"احلماية تبحث القانون كلية يف ماجستري رسالة

" النفطية املواقع يف االجنبي لألستثمار اجلنائية

العالي التعليم وزارة اطلقــته الذي المهرجان في قــار ذي جامعة شـاركت
التخصصية التدريس طرائق مناهج بتحــــديث الخاص العلمي والبحــــث
جامعتنا مشــاركة وتمثلت المتحـدة لألمم اإلنمائي البـرنامج مع بـالتعاون
الحـمداني عبدالبـاري الدكتور األستاذ األساسية التربية كلية عميد بالسيد
عماد الدكتور األســــــتاذ الصرفة للعلوم التربــــــية كلية عميد والســـــيد
محـمد الدكتور األستاذ المستمر والتعليم التطوير مركز ومدير عبدالرزاق
الحســن عبــد عالء الدكتور الوزارة مستشــار بحــضور الخفاجي مهدي
إيهاب الدكتور والمتابـــعة والتخطيط الدراســات دائرة عام ومدير عطية
النظام لتحـــــديث متكاملة خطة اعداد المهرجان وتضمن عبـــــاس ناجي
الجودة أنظمة ومراعاة الدراســــية والمناهج البـــرامج وتعزيز التعليمي
المرن التعليم نحــو والتوجه التدريس آليات وتطوير األكاديمي واالعتماد

الرصينة. الجامعات في المعتمدة العالمية التطورات مسار وفق على

حتديث مهرجان يف تشارك قار ذي جامعة

التخصصية التدريس طرائق مناهج

للعلوم التربــــية كلية ناقشــــت
رسـالة قـار ذي بـجامعة الصرفة
"تقــــدير بــــعنوان ماجســــتير
لتوزيع المرحــلتين ذي التقـلص

المقلوب األُسّي
من المقـدمة الرسـالة وتضمنت
خيون) عبـد علي (هدى الطالبـة
خصائص ودراســـــة أقـــــتراح
الكالســـيكية التقــلص مقــدرات
القــــــــــــياس لمعلمة المترافدة
المقـــــــــــــلوب األُسّي للتوزيع

الكاملة. العينات باستخدام
اشتقـــــاق الدراســــة وبــــينت
ومتوســــــط التحـــــيز معادالت
العينة وحــــجم الخطا مربـــعات
المطلقـة التحـيز ونسبة المتوقع
دالتي تحـــــت النسبــــي والخطا

) التربـيعية الخسـارة
الخطية( واالسية

عددية ان الدراســة وأســتنتجت
اداء لديها المقترحــة المقــدرات

الكالســــيكي المقـــدر من افضل
النسبي الخطر حيث من المترافد
التخمينية القـــــيمة جوارات في

.، االولية

SELF)
LLF) .

" تناقش الصرفة للعلوم الرتبية كلية يف ماجستري رسالة

املقلوب" األُسّي لتوزيع املرحلتني ذي التقلص تقدير

تناقش الصرفة للعلوم الرتبية كلية يف ماجستري رسالة

للجني الوراثي والتعدد فيتامني بني العالقة DL17“دراسة

العربـية اللغة قسم نظم
للبـنات التربية كلية في
(شعريا ثقافيا مهرجانا
حـبّ بعنوان( ودراميا)
العربيّة)،،وقــــد اللُّغة
المهرجــــان تضمــــن
شـــــــعريّة فقــــــرات
اذ ، متنوعـة ودرامـيّة
من مجموعة القـــــــت
قــــــصائد الطالبـــــات
الفقــــرة اما شــــعرية
تضمنت فقـــد الدرامية

درامية مشـاهد عرض
تمثيليا مشـــــهدا منها
مسلســـل من مقتبســا
يصور كالم) (أحـــــلى
في (حــــــــتى) دالالت
وهدف العربي.. النحو
تنميــة الـى المهرجـان
واتاحـــــــــة المواهب
الكلية لطالبـات المجال
الذات عن للتعبــــــــير
الطالبــــــة ان والتاكيد
على قــــادرة الجامعية

من واالبـــداع. العطاء
عميد السيد أثنى جانبه
مشـــــاركة على الكلية
واظهار الطالبـــــــــات
في االبـداعية طاقاتهن
النشــــــــــاط هذا اطار
قسم وجهود الالصفي،
مؤكدا العربـــــية اللغة
دعـــم ضــرورة علــى
واألنشـــــطة المواهب

. الكُلّيّة في الثقافيّة

ودراميا شعريا مهرجانا تنظم للبنات الرتبية كلية

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢
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قـار ذي جامعة رئيس السـيد بـرعاية
الرضا عبـــد يحــيى الدكتور االســتاذ
الســـيد وبإشـــراف الخفاجي عبــاس
االســتاذ واألهوار الزراعة كلية عميد
، الصافي علي شـــــاكر مؤيد الدكتور
كلية في المرأة تمكين وحـــدة أقــامت
قـــار ذي بـــجامعة واألهوار الزراعة
دورة " عنوان تحــت توعوية ورشـة
" التطوعــــي العمــــل فـــي المـــراة
االحــمر الهالل جمعية مع وبـالتعاون
االســتاذ فيها حـاضر التي ، العراقـي
حـضور وسط االنصاري عدنان حيدر
والمنتسبـين األسـاتذة قبـل من واسـع

. والطلبة
العمل مفهوم ، الورشـة ناقشـت حيث

باعتبـــارهِ ، فيه المرأة ودور التطوعي
الجانب على الرئيسـية المؤشـرات أحد

. المجتمع في االنساني
االنصاري عدنان حـيدر االستاذ وبين
عكس في تُسهم التطوعية األعمال ان :

وتوضح المجتمع، عن إيجابــيّة صورةٍ
األخالق وانتشــــــــــار ازدهاره، مدى
العمل يعدُ لذلك ، أفراده بـــين الحــميدة
ونشـــــاطاً إيجابــــيّةً ظاهرةً التطوعيّ
، حــضاريّ ســلوك وهو مُهمّاً إنسـانيّاً

ونشــر التّعاون قــيم تعزيزِ في يُســاهم
. الواحد المُجتمع سُكّان بين الرّفاه

قــار ذي جامعة رئيس الســيد بـرعاية
عباس عبدالرضا يحيى الدكتور االستاذ
رئيس مســاعدي الســيدين وبحــضور
اقام واالدارية العلمية للشؤون الجامعة

في المســــتمر والتعليم التطوير مركز
تدريبــية دورة قــار ذي جامعة رئاســة
الفحـص مختبـرات في للعاملين مجانية
الدولية المواصفة (تطبــــــــــــــيق عن
وإعداد

( للمختبرات الجودة نظام وثائق
عكاب خزعل عبـدهللا الدكتور واوضح
تضمنت الدورة إن الدورة: محـــــاضر
على التعرف ، منها محـــــــــــاورعدة
الدولية المواصفة بــــــنود متطلبـــــات
وكيفية
الفحـــــص مختبـــــرات في تطبيقـــــها

الجـــودة دليـــل إعـــداد ،و والمعايـــرة
إدارة لنظام التشــــــــغيلية واإلجراءات

. المختبر
تعريـف الدورة من الهدف إن مضيفاً"
مختبــراتهم تأهيل بــأهمية المشـاركين
المتمثلة الدولية المعايير متطلبات وفق
أعاله، في المذكورة بــــــــــالمواصفة
وتوثيقـــــــــــــها الوثائق إعداد وكيفية
شــهادة على للحـصول أولية كخطوات

،. العراقي اإلعتماد
اســــــتهدفت الدورة هذه ان مبــــــينا
الفحـــــــص مختبـــــــرات في العاملين
الحــــكومي القـــطاعين في الهندســـي
فنيين, , مهندســــــــــــين من والخاص
لجميع متمنياً سـاندين وعمال منذمجين

. والنجاح التفوق كل المشتركين

ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2017

الدولية املواصفة تطبيق عن تدريبية دورة

ISO/IEC للمختربات17025:2017 اجلودة نظام وثائق وإعداد

التطوعي العمل يف املراة دور حول توعوية ورشة تقيم واألهوار الزراعة كلية

العاملية". للتصنيفات بوابة الوطني "التصنيف شعار حتت اجلودة لضمان األول مؤمترها تعقد قار ذي جامعة

جامعة رئيس السـيد لتوجيهات تنفيذا
يحـــــيى الدكتور االســــتاذ قــــار ذي
ذي جامعة احتضنت عباس عبدالرضا
الرياضي الناصرية نادي تدريبات قار
الرياضية القـــــاعة على اليد بـــــكرة
وذلك الجامعية المدينة في المغلقـــــة
في للمشـــــاركة اســـــتعدادته إلكمال
الممتاز العراقـــي الدوري منافســـات
مدربـــهِ اشـــراف تحــت ، اليد بــكرة
( مزهـــر عدنـــان (عامـــر الدكتــور
البـــدنية التربــية كلية في التدريســي

. الرياضة وعلوم
بالشـكر الناصرية نادي مدرب وتقـدم
ممثلة قـــار ذي جامعة الى والتقـــدير
لجهودهِ الجامعة رئيس بالســـــــــــيد
المحـــافظة لنادي دعمهِ و المبـــذولة
بــــــمواصلة وتوجيهاتهِ اليد بـــــكرة

القـــاعة صالة على الفريق تدريبــات
، الجامعية المدينة في الرياضية

النشـاطات لقسم المميز بالعمل مشيداً
توفير في وكادره الطالبــــــــــــــــــية
للفريق الضرورية المســـــــــتلزمات
لمختلـــف الدعـــم مواصلـــة متمنيــاً
خدمة الرياضية الفرق نشـــــــــاطات

. العام للصالح
جامعة حـرص المبـادرة هذه وتعكس
خدمة في الريادي ودورها قــــار ذي
تـطور فـي المميـز ودورهـا المجتمع
لما المحــافظة في الرياضية الحــركة
أستقــــطاب في كبـــيرة أهمية من لها
وتطور طاقــاتهم وأســتثمار الشبــاب

. والمهارية البدنية مستوياتهم

قار ذي جامعة يف اليد بكرة الرياضي الناصرية نادي تدريبات استضافة

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

جامعة رئيس السيد بحضور
الدكتور االســــتاذ قــــار ذي
عبـــاس الرضا عبـــد يحــيى
ندوة قــار ذي جامعة نظمت
حـــضارة (اثار حــول علمية
( قـار ذي محـافظة في الرسا
الســـــيدين بحــــضور وذلك
الجامعة رئيس مســــــاعدي
واالدارية العلمية للشــــؤون
مـن وعـدد اآلثار كلية وعميد
والمنتسبــــــين األســــــاتذة

. والطلبة
محــــاضرة الندوة وتضمنت
االثار عالم القــــــــاها علمية
مدير فاليه, رجيس الفرنسـي
العاملة الفرنسـية االثار بعثة
االوسـط والشـرق العراق في
الـى خاللهـا من تطرق والتي
مســــتوى على انجازاته اهم
واالكتشـــــافات الحــــفريات
العمل اســتئناف بــعد االثرية
منذ المذكور الموقــــــــع في

٢٠١٩
اثناء المحــاضر واسـتعرض
تـــم مهمـــة خرائــط النــدوة
طائرات بواســـطة التقــاطها
الدرونز الجوي المســـــــــح
والصور الصناعية واألقـمار

األرضية. المغناطيسية
مراجعــة ذلــك إلــى يضــاف

القـــــــــديمة الجوية الصور
الميدانية والمالحــــــــــظات
ســمح النهج هذا المباشــرة.
التقــــنية الخصائص بــــفهم
الهياكــــــــــل لمختلـــــــــف
شــــــكلت التي الهيدروليكية
الرسـا، لمدينة المعقـد النظام
تــــم اذ تطورهـــا. وتاريـــخ
معبـد و خنادق ثالثة اكتشاف
كذلك المدينة وســــط كبــــير
يعبـــر الذي الجســر رصيف
الزقـورة. أمام الكبـرى القناة
طبـيعة الباحـث اظهر وبـذلك
واالجتماعية الدينية الحـــياة

االثرية للمدينة واالقـتصادية
لبــــــــعض صور عرض مع
تســليمها تم التي المقــتنيات

بغداد. في الوطني للمتحف
الندوة هذه أقـــيمت وقــد هذا
الفرنسـي الركن مع بالتعاون
بــأدارة و قــار ذي جامعة في
الجامعة في عنه المســــؤول
الدكتور المســـاعد االســـتاذ
والذي خضر كريمش عبـاس
محــــــاضرة ترجم بـــــدوره
العربـــية. اللغة الى الباحــث
تفاعال ايضا الندوة وشــهدت
مع الحاضرين قبل من واسعا

قبــــــــل من علمية مداخالت
بــهذا والمهتمين المختصين
الندوة واختتمت الشــــــــأن.
وتبـــــادل تذكارية بـــــصور
من والثناء الشــكر عبــارات
الجامعة رئيس الســـيد قبـــل
سبــــــــــــل لتفعيل دعا الذي
والعلمـي االكاديمـي التعـاون
عبــــــر كما الطرفين بـــــين
عن المحـــــــــــاضر الضيف
لحـــــفاوة وشــــكره امتنانه

والضيافة االستقبال

كما االن. ولحـــــــــد

احملافظة يف الرسا حضارة آثار حول علمية ندوه

قــار ذي جامعة في إنطلقــت
األول المؤتمـــــر فعاليـــــات
واالداء الجـــــودة لضمــــان
شـــــــعار تحــــــت الجامعي
بوابـــــة الوطني "التصنيف
وذلـك " العالميـة للتصنيفات
جامعة رئيس السـيد بـرعاية
الدكتور األســــتاذ قــــار ذي
عبـــاس عبـــدالرضا يحــيى
من عدد وحـــضور الخفاجي
وممثليهم الجامعات رؤســاء
والمعاهــد الكليـات وعمـداء
واعضاء واالهلية الحـكومية
قـــــــــــار ذي جامعة مجلس
للشــــؤون العمداء ومعاوني
االقســـام ورؤســاء العلمية
ومسؤولي واالدارية العلمية
األداء و الجودة ضمان شعب
مـن وعدد الجامعة كليات في

والمنتسبــــــين األســــــاتذة
والضيوف.

جامعة رئيس السيد القى وقد
المؤتمر في كلمته قـــــار ذي
ذي جامعة ان فيها بــين التي
بـــــجهود و شــــهدت قــــار
علمية منجزات مبـــــــدعيها
تستحــــق كبـــيرة وبحـــثية
احـــتلت اذ والثناء، اإلشــادة
ضمن متميزة مواقع الجامعة
للتنميـــة التايمـــز تصنيـــف
تصنيف و المســــــــــــتدامة

تصنيف و
تصنيف و

تصنيــــــف و
تصنيــف و

دخول واخرها للباحــــــــثين

في(تصنيــف الجامعـة
مــن يعــد والــذي ( العالمـي
العالميـــــــة التصنيفـــــــات
الوقت في مضيفاً . المرموقة
تقــــيس الجامعة بــــان ذاته
مؤشـرات وفق اليوم مكانتها
الوطني التصنيف اســـتمارة
جهاز قبــــل من وضعت التي
العلمي والتقـــويم اإلشــراف
العالـــي التعليـــم وزارة فــي
وعبّرَ العلمي والبحـــــــــــث
الخبـــــــــــراء مَن مجموعة
وهي بـــــــــالجودة المعنيين
تشـكيالت عمل لتقـييم فرصة
. العلمية وأقسامها الجامعة

مناقشــــة المؤتمر تضمن و
مؤشـــــرات وأســـــتعراض
الوطني التصنيف اســـتمارة
الدرجة احتســــــــــاب وآلية

المؤشـــــرات لهذه النهائيـة
الضوء تســـــليط الى أضافة
المعوقـــــــات ابـــــــرز على
كليات تواجه التي والتحديات
العلمية وأقســــامها الجامعة
الحـــــــــــلول وضع أجل من
وتحســــــــــينها لها الالزمة
للتصنيفات التام واالســتعداد
بقــصة مستشـهدين القـادمة
البـــدنية التربــية كلية نجاح
كونهـــا الرياضـــة وعلــوم
في األولى المرتبـــة حققـــت
علـــى الوطنـــي التصنيـــف
المناظرة الحــكومية الكليات

لعام لها
وقــطع األحــتفال تم المؤتمر
بمناسبـــــة األحــــتفال كيكة
بـــــــتصنيف الجامعة دخول

RUR
Matric

Matric
Simageo

AD
Scientific index

Q S

QS .

Green
Web

هامش٢٠٢٢ وعلى

6



والبحـث العالي التعليم وزارة توجيهات على بـناءً
ذي جامعة رئيس السـيد ومتابعة وباشراف العلمي
عبـــاس عبــدالرضا يحــيى الدكتور االســتاذ قــار
قــار ذي جامعة رئيس مســاعد الســيد وبحــضور
علي الدكتور االســـتاذ والمالية األدارية للشــؤون

الزيدي. حسين
الوثائق نظام وفق العمل قــار ذي جامعة باشـرت
صحــــــــة معامالت إلغاء في اإللكترونية المؤمنة
ويهـدف الصـادرة التخرج وتأييد لوثائق الصدور
بتســــيير الخاصة اإلجراءات لتســـهيل النظام هذا
والخريجين للطلبـة المقـدمة والخدمات المعامالت
صدورها وصحــــة والتأييدات الوثائق منح عبـــر
.والتـي وخارجـه العـراق داخـل الجهـات لمختلـف
والبحـــــث العالي التعليم وزارة إعالن ضمن تأتي
الـــوزراء لمجلــس العامــة األمانــة إلــى العلمــي
النظام وفق للعمل مؤسســاتها من عدد بــجهوزية

الحديث.
عدد سابق وقت في اقامت قار ذي جامعة ان يذكر

شـعب لمخولي عمل وورش التدريبية الدورات من
لكليات والمســائية الصباحــية الدراسـات تسـجيل
المســاعد األســتاذ من كلً قبـل من القـيت الجامعة
اسـعد مصطفى والمدرس لفته لعيبـي رائد الدكتور
عليها والعمل البــــيانات ادخال كيفية عن حســــن
وحـــــل المعرقــــالت لمعالجة الفني الدعم وتوفير
هذة انجاح اجل من ظهورها فور التقـنية المشـاكل

. الوزارة عليها اكدت التي التجربة

مرتضـى الدكتـوراه طالب تمكن
والتدريســي السـعيدي سرحـان
قار ذي جامعة الهندسة كلية في
من الباحــــثين من مجموعة مع
اول انتــاج مــن ماليزيــا دولــة
لألماكـــــن عالميــــة خريــــطة
طاقـة محـطات لتركيب المناسبة
الشمســـــية الطاقـــــة و الرياح
بحــــــــثه ضمن الكهروضوئية

" الموســــــــوم

المكانية المالءمة خرائط رســـم
والطاقـة الرياح ألنظمة العالمية
نهج باســتخدام وذلك الشمسـية
االصطناعي الذكاء على قـــــائم
نشــر والذي ( للتفســير القابــل

مجلــة فـي مؤخـرا

المواقـــع تحــديد يعتبــر حــيث
الرياح مزارع لتنصيب المالئمة
خطوة الشمســــــية والطاقـــــة
ضمان نحـــــــو إســــــتراتيجية
التكلفة منخفض مشـــــــــــروع
في ومســـــــتدام، األداء وعالي
طاقـة الى فيه ينظر الذي الوقـت
على الشمســية والطاقـة الرياح
الطاقـــــــة مصادر اكثر من انها
على وشعبـــية نضجًا الخضراء
درجة بسبــــب العالم مســـتوى
السعة وعامل وتوافرها نظافتها
بــمصادر مقـارنة البـناء وتكلفة

األخرى. النظيفة الطاقة
مواقــع وظف انه الباحـث وأفاد

من اكثر

شمســية والطاقــة رياح لطاقــة
العالم أنحــاء جميع في منتشـرة
البــــــــــــــــيانات مجموعة مع
عامل عشرة لثالثة الجيومكانية
ثــــالث تدريــــب فـــي تكييـــف
االصطناعي للذكاء خورازميات

وهي

و
ثم
المعلومات نظم استخدام ذلك تال

الجغرافيــة
التنبـــــــــؤية النماذج مخرجات

تفوقا. االكثر
خرائط ثالث انتاج تم حــــــــيث
االولــى الخريــطة فـي عالميـة:
درجـــات تمثيـــل يتــم والثانيــة
الســــــــتثمار المكانية المالئمة
الرياح وطاقـة الشمسـية الطاقة
تمثل بـــــــــــــينما التوالي على
االماكــــن الثالثــــة الخريــــطة
المحــــــــطات لتركيب المالئمة
بــــــــالرياح تعمل التي الهجينة

الشمسي. واالشعاع
التي العالمية الخرائط اشارت اذ

ان الــى انتاجهــا تــم
من مربـــــــــــع كيلومتر مليون
تعتبــــر العالم حــــول اليابســـة
الرياح توربـينات لنشـر مناسبة
تزيـد التـي المنـاطق في وتتركز

عن
من وأقل الشمالي

وتعد الجنوبـــــــي. الكرة نصف
وروســـــــيا واألرجنتين أمريكا
بــين من والصين وكازاخسـتان
مناطق عن كشــــفت التي الدول

الرياح. طاقة الستثمار واعدة
كانت الشمسـية للطاقـة بالنسبة
حــــيث تشــــجيعا اكثر الخرائط

حـــــــوالي ان اظهرت
من مربـــــــــــع كيلومتر مليون
جيد بشـــــكل مؤهلة اليابســـــة

الطاقــــــــة مزارع النشــــــــاء
الواقـعة المناطق تعد الشمسيةو
مثل ، االسـتواء خط جانبي على
الالتينية أمريكا وشمال ، إفريقيا
من وأجزاء ، أسـتراليا وشمال ،
آســيا وجنوب األوســط الشـرق
لزراعـــة مالئمـــة األكثــر هــي
الكهروضوئيـــــــة األلـــــــواح

الشمسية.
كشـفت فقـد للعراق بالنسبـة اما
مناطق ان عن البحـــــــث نتائج
هي الغربــــي والجنوب الجنوب
الطاقـــة لحـــصاد حـــظا االوفر
المناطق كانت بــينما الشمســية
من واجزاء الشرقــية الجنوبـية
جيدة مؤشرات ذات البالد شمال
الرياح توربـــــــــــينات لتركيب

الحديثة.
المالئمة خرائط ان الى ويشـــار
شــــــــانها من المنتجة العالمية
قـطاع في المسـتثمرين مساعدة
على اليد وضع في الطاقــــــــــة
انظمـة لتركيـب المثلـى االماكـن
اسـتمرار ظل في النظيفة الطاقة
في االســـــتثمار تكلفة انخفاض
اضافة المتنامي. القـــــطاع هذا
نقطة الدراسة نتائج تعد ذلك الى
إلجراء للباحــــــــــــثين انطالق
للفرص تفصيالً أكثر تحقيقـــات

عنها. اإلعالن تم التي الجديدة
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Scopus) . قـــار ذي جامعة احـــرزت
عدد في واضحــــاً تقــــدما
في المفهرســــة البحـــوث
سكوبــــاس مستوعبــــات

لغاية
٢٠٢٢

الرســمية النتائج وبحسـب
وزارة قبــــــــل من المعلنة

والبحــــــــث العالي التعليم
جامعتنا حــــــصلت العلمي

) المركــز علــى
الجامعات مســـــــــــــتوى
البحـوث عدد في الحكومية
وبواقـــــــع المنشـــــــورة

)
بـيانات( قـاعدة في مسـجال

النتائج واوضحــــــــت كما
ذي جامعة حـصول المعلنة
الحــادية المرتبـة على قـار
االستشــهادات بـعدد عشـر
البحــــــــــوث مجموع من

لعام المفهرسة
بـــارك المناسبـــة وبــتلك

رئيس مســـــاعد الســـــيد
العلمية للشـــؤون الجامعة
حـامد كمال الدكتور االستاذ
جامعتنا منتسبي كافة ياسر
النتاج في التقـــدم هذا على
وذلك البحـــــــثي و العلمي
البحــــــــــــوث عدد لزيادة
المستوعبات في المنشورة

العالمية
ان ذاته الوقـــت في مضيفا
وفـــق جــاء االنجــاز هــذا
الثابـــــتة االســـــتراتيجية
منتسبيها وبجهود للجامعة
المبـــــذولة االســـــتثنائية
الجامعة بمسـتوى لالرتقاء
،متمنيا االفضل نحــــــــــو

٢٠ـ
.

١٥

١٨١٠٢٠٢٢

آب

)علــى

علميا بحـــــــــثا (.

االول المركز على قـار ذي جامعة في التمريض كلية حـصلت
الدراسـي للعام التقـويمي االمتحـان في

في العراقــية االهلية والكليات الحــكومية الجامعات مســتوى
عشر أربعة بين من الرابعة للمرحلة الحرجة) (الحاالت مادة
وكذلك أهلية وكلية جامعة عشـــر وتســـعة حــكومية جامعة
للمرحـلة المجتمع) و االسـرة (صحـة مادة في األولى المرتبة

. وأهلية حكومية جامعات ثماني بين من الرابعة
ببقية مقارنة مرتفعة نجاح نسب التمريض كلية وحققت كما
لجميع األهلية والكليات والجامعات الحـــــــــكومية الجامعات
وزارة أعلنتها التي النتائج خالل من الدراســـــية المراحـــــل
طلبــة حـصول النتائج بـينت اذ العلمي والبحـث العالي التعليم
صحـة تمريض مادة( في الثانية المرتبـة على الثانية المرحلة
بـين المجهرية) (اإلحـياء مادة في الرابعة والمرتبة ( البالغين
اهلية. وكلية جامعة عشر وتسعة حكومية جامعة عشر أربعة

يحـيى الدكتور االسـتاذ الجامعة رئيس السـيد بـارك وقـد هذا
التمريض كلية حققـــته الذي االنجاز هذا عبـــاس عبــدالرضا
جميل خالد الدكتور باألســتاذ متمثلة عمادتها بــجهود مشـيداً
والســـــادة واإلداري العلمي العميد معاوني والســـــادة كاظم
التدريســــية كوادرها وبــــجهود العلمية الفروع رؤوســــاء
في متقدمة مراكز على حصلوا الذين طلبتها وتميز والوظيفية

الطبية. للمجموعات التقويمية النهائية االختبارات
وصقل العلمي والتفوق اإلبداع على الطلبة ابنائه جميع حاثاً
بـما الطبية المجاالت في وتطبيقها والبحثية العلمية مهاراتهم
الرصانة متطلبـات وتلبـية المخرجات جودة تحسين في يسهم
لجامعتنا خدمة والتقــــــــــدم العطاء دوام لهم متمنيناً العلمية

العزيزة. ومحافظتنا

،على٢٠٢٢-٢٠٢١

سكوباس مستوعبات يف املفهرسة البحوث عدد يف تقدما حترز قار ذي .٢٠٢٢لعامSCOPUSجامعة

قار ذي جامعة يف التمريض كلية

التقوميي االمتحان يف متقدمة نتائج حتقق

قار ذي فيجامعة اإللكرتونية املؤمنة الوثائق نظام وفق بالعمل عامليةاملباشرة خريطة أول أنتاج يف يشارك قار ذي جامعة من تدريسي

الكهروضوئية الشمسية الطاقة و الرياح طاقة لرتكيبحمطات املالئمة لألماكن

بورشــة قـار ذي جامعة شـاركت
االلكتروني التعليم عن تدريبـــــية
المعكــــوس الصــــف ادارة فـــي
الجامعيــــة الوكالــــة "نظمتهـــا
مشــــاركة وتمثلت ' الفرانكفونية
األلكتروني التعليم بفريق الجامعة
الحاسبــــة مركز مدير برئاســــة
شـــعالن هشـــام م.د. اإللكتروني
أســـــاتذة من وعددا الشـــــاهين

. الجامعة
التدريبـــية الورشــة هذه وتأتي
بــيئة مشــروع متطلبــات ضمن
تهدف حـــــيث االلكتروني التعليم
الخبــرة المشــاركين اكســاب الى
العمليـــــة إدارة فــــي الالزمــــة
شـامل وبشكل الكترونيا التعليمية
الـذي المعكـوس التعلـم خـالل من
إلى يرمي تربــــــــوي نموذج هو
شبكة و الحديثة التقنيات استخدام
للمعلم تســـمح بطريقــة اإلنترنت
مقـاطع طريق عن الدرس بـإعداد

صوتيـة ملفـات أو فيديـو
الوســـائط، من غيرها أو
فـي الـطالب عليهـا ليطلع
مكـان أي فـي أو منازلهـم
حواسيبهم باستعمال آخر
أو الذكيــــة هواتفهـــم أو
قبـــل اللوحـــية أجهزتهم
حـين في الدرس. حضور
المحاضرة وقت يُخصص
والمشــاريع للمناقشــات

والتدريبات.
الورشــة ختام وفي هذا
مركز مدير الســــــيد كرم
مدير اإللكتروني الحاسبة
الفرانكفونيــــة الوكالـــة
بــاألضافة الجامعة بـدرع

السومرية اور حضارة قيثارة الى
.

الفريق اعضاء السـادة المشـروع
تقـــديرية بشـــهادات اإللكتروني
ومشــــــــاركتهم لجهودهم تثميناً

الورشــــة نجاح في وإســـهامهم
بــــادائهم اعجابـــها عن معربـــة
التعليم مجال في العالية وقــدرتهم
ذي لجامعــة متمنيــة األلكترونـي
التقـــــدم كل ورئاســـــتها قـــــار

. واألزدهار

مديرة كرمت جانبـــــــــــها من

االلكرتوني "التعليم عن تدريبية بورشة قار ذي جامعة مشاركة

الفرانكفونية اجلامعية الوكالة نظمتها " املعكوس الصف ادارة يف

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

قــار ذي جامعة اســتعدادات ضمن
مجلس اختبــــــارات الســـــتضافة
بتعيينات الخاصة االتحادي الخدمة
الساندة) (االختصاصات العلوميين
الخاص االختبـــــــــارات اجراء تم
االثنين اليوم العلوميين بـــــــتعيين

الموافق
بـــكلية الحاســـوب مختبـــرات في
بــــنجاح الصرفة للعلوم التربــــية
بــمركز الفني الدعم مالك وبـجهود
الفريق مع وبــــالتعاون الحاسبـــة
االتحــــــادي الخدمة لمجلس الفني
كلية في الحاسبـات قسـم ومنتسبي

الصرفة للعلوم التربية
بــــــجامعتنا الفني الفريق وبـــــين

بمشـاركة األختبارات اجريت
البـــــيئة تهيئة مع وطالبــــة طالب

كانت التي لالختبــارات المخصصة
لجنة وبمتابــعة مسـتوياتها بـأعلى
ســــــــير على مشــــــــرفة خاصة
الخدمة مجلس من األختبـــــــارات
المشــــاكل كافة معالجة تم حــــيث
مجلس الفني الفريق مع وبالتعاون

. االتحادي الخدمة
للعلوم التربــــــــــــية كلية ان يذكر
قـــــد قــــار ذي بــــجامعة الصرفة
كافة سابـــق وقـــت في اســتكملت
إلجراء الالزمة االســــــــــتعدادات
االتحـادي الخدمة مجلس اختبارات
والتي ، للتعيين المؤهلين ألبـــنائنا
الموافق الثالثاء غد ليوم ستسـتمر

٢٩
. الحاسوب قسم

٢٠٢٢/١١/٢٨

١٠٢
\

.

مختبــــــرات٢٠٢٢\١١ في ,

. قار ذي جامعة يف االحتادي اخلدمة جملس لصاحل العلوميني بتعيني اخلاصة االختبارات اجراء
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التصوير
ثجيل دواس فضاء

عبيد نجم احمد

اللغوي المقوم

فيصل مهدي مؤيد أ.د.

حـنون معلك رافد الدكتور األستاذ شارك
ذي بـجامعة الهندسـة كلية تدريسـي احد
االختراعات معرض فعاليات في قـــــــار
. االلمانية نورنبيرغ مدينة في أقيم الذي

تــم انــه معلــك رافــد الدكتــور واوضـح
االختراعات معرض في مشـــــــــــاركتنا
مدينة في أقـــــــيم الذي واإلبـــــــتكارات

من للفترة األلمانية نورنبــــيرغ
٢٢ــ٢٠-١٠-٣٠

مع المشـتركة االختراع بـراءات ألحـدى
داخل لفته ربـــــــيع الدكتور االســـــــتاذ
وعلوم البدنية التربية كلية في التدريسي
رياضي جهاز تصنيع عن وذلك الرياضة
األستجابـــة ســرعة الختبــارات حــديث

. الرياضيين لدى الحركية
من الفضية الميدالية على حـــصلنا وقــد
المخترعين لجمعية مشـــاركات ٧ ضمن
هذا ان مبــــينا العراقــــية والمبــــتكرين
دول معظم بـه شاركت قد المقام المعرض
بــراءات من العديد عرض تم وقــد العالم

. الحديثة االختراع

٢٧
عرضنـــا خــالل مــن
الى

املانيا يف االخرتاعات معرض يف يشارك اهلندسة كلية يف تدريسي

جامعة رئيس السيد حضر
الدكتور األســتاذ قــار ذي
، عباس عبدالرضا يحيى
المؤتمــر أفتتـاح فعاليـات
لجمعيــة الثانــي الدولــي
في البــــــاطنية اطبــــــاء
اقـــامته الذي المحـــافظة
قـــــار ذي صحـــــة دائرة
الطب كلية مع بــــالتعاون
وجمعية قــار ذي بـجامعة

في البـــــــــــــاطني الطب
قــــاعة على المحــــافظة
مستشـــــــــفى مؤتمرات
التعليمــــــي الناصريـــــة
األطباء من نخبة بحضور
األكاديمية والشـــخصيات
وخارجه العراق داخل من
في الجامعة رئيس .وقــال
ســـعداء نحــن له تصريح
مؤتمرات هكذا مثل باقامة

والتي تخصصية طبــــــية
للتكامل تحقيقـــــــــاً تأتي
بـــين الصحـــي و العلمي
المؤسســــــــــــات جميع
المراكز و الصحـــــــــــية
و المحــافظة في البحــثية
بالواقع االرتقاء في تسهم
متمنيا التخصصي الطبـي
التقــــــــــدم دوام للجميع

واالزدهار.

املؤمتر أفتتاح فعاليات حيضر قار ذي جامعة رئيس

احملافظة يف الباطنية اطباء جلمعية الثاني الدويل

قار ذي جامعة رحاب يف الثدي سرطان حملاربة توعوي مهرجان اقامة

المرأة تمكين وحــدة اقـامت
قـــار ذي جامعة رئاســة في
لمحاربــــة توعوياً مهرجاناً
تزامناً وذلك الثدي ســرطان
للتوعية العالمي الشــهر مع

. الثدي سرطان حول
الــذي المهرجــان وتضمــن
جامعة رئيس السـيد افتتحـه
الدكتور االســــتاذ قـــار ذي
عبـــاس عبــدالرضا يحــيى
الســـــادة من عدد برفقـــــة
الجامعـــة مجلــس اعضــاء
الدراســات الهم اســتعراضاً
الثدي بســـرطان المتعلقـــة
العـــام هـــذا صــدرت التــي
على البروشــورات وتوزيع

لتوعيتهن الجامعة منتسبات
المبــكر الفحــص بـضرورة
ضد التوعية شـهر بمناسبـة
يصيب الذي الثدي ســرطان
حــول امرأة مليوني حـوالي

سنوياً. العالم
خـالل الجامعـة رئيـس وأكـد
مثــل أن االفتتــاح فعاليـات
الجامعة في المبــادرات هذه
مسـتوى رفع إلى تهدف أنما
للمجتمع، الصحــــي الوعي
الكشـــــــــف أهمية واظهار
الدوري والفحـــص المبــكر
خالل من وذلك للســـــيدات،
توعويــة متنوعــة فعاليـات
التي المبـــــــادرة هذه كمثل

أمهاتنا لحــــماية تؤســــس
مثمنـــاً ، جميعـــاً وأخواتنــا
على التمكين وحــــدة جهود
التثقـيفية البرامج هذه اقامة
تصــــب الـــذي والتوعيـــة

توعيـــــة الـــــى وتهــــدف
المرض بــــــهذا المجتمعات
لجميـــع متمنيـــا الخطيـــر
دوام وبــــــناتنا الســـــيدات

. والعافية الصحة

الهادفة رؤيته من انطالقـا
بـين خالقة عالقة بناء الى
والمجتمــــــع الجامعـــــة
المكتــــب ادارة تتواصـــل
متعدد االستشــــــــــــاري
بتقــــــــديم االختصاصات
للجامعـــــــة خدماتهـــــــا
كافـــة وعلــى والمجتمــع

. األصعدة
عبـد حسين ا.م.د واوضح
بـــان المكتب مدير شــايع
تحقـيق الى يسـعى المكتب
بمستوى واالرتقاء التميز
المهنية الممارســــــــــــة
من الهندسـية واالكاديمية
المهارات نقــــــــــل خالل

والبحــــــــــثية االكاديمية
العمل حقـل الى وتطبيقـها
المشـــــــــــــاريع وضمن
لعراقـــــنا خدمة المختلفة

. الحبيب
ان نفسـه الوقـت في مبـينا
قــدم االستشــاري المكتب
كبــيرة استشـارية خدمات
وتنفيــذ اعــداد خـالل مـن
ببـناء الخاصة الكشـوفات
من العديد وصيانة وتاهيل
ومنها الجامعة مشــــاريع
التصاميــــــــم اعــــــــداد
انشـــاء على واالشـــراف
طالبــــــي نادٍ مشـــــاريع
و الـطب كلية في نموذجي

االنســانية للعلوم التربـية
كلية في الطالبــي والنادي
ترميم وكذلك الهندســــــة
العلوم كلية بـناية وصيانة
واعــــداد االداب وكليــــة
على واالشـــراف تصاميم
وبــناية الرئيســة البوابـة
لكلية المركزية المكتبـــــة
اعــداد الـى اضافـة الـطب
واالشــــراف المخططات
العيادات مشــــــروع على
طب لكليـــــة التعليميـــــة
شـــــارك كما ، االســــنان
الكشـوفات باعداد المكتب
مبــــاني بـــتأهيل الخاصة
. وكلياتها الشطرة جامعة

واتمع للجامعة خدماته يقدم االختصاصات متعدد االستشاري املكتب

قـــــــــــار ذي جامعة في اختتمت
والصحــة السـالمة دورة فعاليات
شعبــــــة أقـــــامتها التي المهنية
في والمتابــعة والتوظيف التأهيل
وذلك ، قــــار ذي جامعة رئاســـة
اإلداري المسـاعد السـيد بحضور
الدكتور االســـتاذ الجامعة لرئيس
والدكتور الزيدي حســـــــين علي
التأهيل شعبــــــــة مدير اياد عالء
التدريســــيين الســـادة من وعدد

الجامعة، ومنتسبي
حــاضر التي الدورة تضمنت وقـد
من شــــاكر احــــمد المقـــدم فيها
تعريــف المدنــي الدفــاع مديريـة
ممارســـات بــافضل المشــتركين
وتأمين المهنية والصحة السالمة
وتحليل تعريف وكيفية العمل بيئة
في المخاطر ومتابـــــعة ومعالجة
واألماكن والشـركات المؤسسـات
بـــــــــــــــيان عن فضال المختلفة
المناسبــــة الوقـــائية األجراءات
عن االدارية التقــــــــارير واعداد

نظام في التحســــــــــين اجراءات
المهنية. والصحة السالمة

أهمية الى الدورة تطرقــت وكذلك
للمواد الســالمة بــمعايير االلتزام
الخطرة والبـايولوجية الكيمياوية
العلمية المختبـرات في المستعملة
الجانب بــهذا والتوعية المختلفة،
التدريبـــية الدورات اقــامة عبــر
العاملين وعي لرفع والنشـــاطات
آمنة صحــية بــيئة إلى والوصول

المخاطر. من
شهادات بتوزيع الدورة واختتمت
من المشـــاركين على المشــاركة
والتوظيف التأهيل شعبــــة قبــــل
شــــكرهم مقــــدمين والمتابــــعة
المدربــــــين لجميع وتقـــــديرهم
تلك على والقــائمين والمتدربــين
في المبــــــذولة لجهودهم الدورة

. إنجاحها

قار ذي جامعة يف املهنية والصحة السالمة دورة اختتام

) العدد الثامنة االول٥١السنة كانون (٢٠٢٢

المركز قـــار ذي جامعة حـــصدت
العراقية الجامعات بطولة في الثالث
التي و ( طالبــات ) الطائرة للريشـة
الجامعة رحاب في منافساتها اقيمت

بمشـاركة المسـتنصرية
فريق وقـــاد اهلية وكلية حـــكومية
المالك للطالبــــات قــــار ذي جامعة
اذ البــطولة في والتدريبــي األداري
المسـاعد األستاذ الوفد برئيس تمثل
عـن فضـال ثجيل كاظم عماد الدكتور
التربية كلية طالبات من عدد اشراك
بـــجامعتنا الرياضة وعلوم البــدنية
رئيس االنجاز.وبـين هذا تحقيق في
في المشــــــــــــــــارك الجامعة وفد
اتســـــمت البـــــطولة البــــطولةان
بــين والحــدية القـوية بالمنافسـات
وهمة هللا وبـفضل المشـاركة الفرق
المركز نحــرز ان اسـتطعنا العبـاتنا
علم ورفع البـــــــــــطولة في الثالث
الرياضي المحــــفل هذا في الجامعة
نبــــارك بـــدورنا .ونحـــن الكبـــير
المشــارك الوفد واعضاء لجامعتنا

والنجاح التقدم كل طلبتنا ولجميع

جامعة٣٣

الطائرة للريشة العراقية اجلامعات بطولة يف الثالث املركز حتصد قار ذي جامعة
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