العدد )20( :شباط 2020

الجامعة
المستنصرية
 2020عمق
تأريخي بحلة
جديدة

العدد )20( :شباط 2020
NO:20

تصدر عن قسم االعالم والعالقات العامة/اجلامعة املستنصرية

مجلة فصلية تعنى
بشؤون الجامعة المستصرية

14

مبدعون من جامعتنا..
التنوع عامل قوة للعراق
ومصدر ثروته الدائم

تصدر عن

رئاسة الجامعة المستنصرية
قسم االعالم

الصــــورة الشعريــــة
وعــــوالمها األربعة

رئيس جملس اإلدارة
أ.د حميد فاضل التميمي

16

رئيس التحرير
أ.م.د.فاطمة سلومي
هيئة التحرير

كلية التربية األساسية
فـــي الجامعة
المستنصرية

مؤيد موجد
هند صالح
عمر مؤيد
التصميم

20

حسين حيدر حبيب
التصوير الفوتوغرايف
محمد مهدي
عمر علي

األقسام الداخلية
في الجامعة
المستنصرية تظهر
بحلة جديدة

التصحيح اللغوي
مهند كريم

العراق  -بغداد
حي المستنصرية  -مكتب رئيس الجامعة
4159478 - 4165521 - 4169565
mus.presid@yahoo.com
mus.presid@google.com

لالطالع على مزيد من اخبار الجامعة
طبعت يف مطبعة شركة انس للطباعة والنشر
المستنصرية
www. uomustansiriyah.edu.iq

27

نبذة تاريخية
عن رياضة
المعاقين

24

العلم حضارة الشعوب
ومصاديق البشرية
أ.د .حميد فاضل التميمي
رئيس الجامعة املستنصرية
رئيس مجلس االدارة

عندما قال الباري عز وجل يف كتابه العزيز
بسم اهلل الرمحن الرحيم
القرآن َخ َ
((علم ُ
االنسان َع ّلم ُه ْ
ْ
َ
البيان ))
لق
صدق اهلل العلي العظيم
امنا يدل��ل على اهمية العلم يف حياة البش��رية وادراك الفرد
ملهام��ه يف مفاص��ل ع��دة كالتنمي��ة واالس��تدامة والتصور
املقبول الذي يتفق مع معامل الواقعية اجملتمعية فالعلم كان
ً
عام�لا ً
مهما ملصاديق احلياة اليت يتحصن بها كل
وما يزال
راغ��ب بالعلم من منطلق الثقة بالنف��س وتقدير دور الفرد
يف اجملتمع ومدى تفاعله مع قضاياه املتنوعة واملستمدة من
الواق��ع والتنش��ئة االجتماعية ً
فضال ع��ن التجارب احلياتية
ال�تي توفر ف��رص العمل للفرد واجلماع��ة يف ان واحد ضمن
شعار املساواة والعدالة هما االبرز واالمسى يف حتقيق الطموح
املنشود يف فروع العلم املختلفة كالطب والفيزياء واهلندسة
والسياس��ة وغريه��ا م��ن العل��وم ال�تي تش��كل مص��دراً مهما
حل��ل كل املش��كالت اليت يتع��رض هلا طالب العل��م ناهيك
ع��ن االف��كار والطروحات اليت تط��ور أمة العلم م��ن املعرفة
والتج��ارب املفيدة ورحم اهلل املنفلوطي حينما قال اول العلم
الصم��ت والثان��ي حس��ن االس��تماع والثالث حفظ��ه والرابع
العمل به واخلامس نش��ره  ...هذا هو العلم وكل اصولياته
ال�تي ال يدركها اال من يتحلى بالعلم واملعرفة الش��املة ،اليت
تعم��ق روح التواص��ل بني البش��ر ومتهد اىل حياة مس��تقرة
مشوبة باطر احلقيقة العلمية.

حرم جامعي

ضيوف عرب واجانب في
مؤتمر العراق الفلسفي الدولي التاسع

أقام��ت كلية اآلداب يف اجلامعة املس��تنصرية ،مؤمتر
العراق الفلس��في الدولي التاس��ع ،مبش��اركة عدد من
الباحثني والتدريسيني من خمتلف اجلامعات العراقية
والعربية والدولية.
ورحب رئيس اجلامعة املستنصرية األستاذ الدكتور
محي��د فاض��ل التميم��ي ،يف كلم�� ٍة ل��ه خ�لال حفل
اإلفتت��اح ،بضي��وف املؤمتر م��ن الباحث�ين العراقيني
والعرب واألجانب ،مؤكداً أهمية األحباث والدراسات
الفلس��فية يف الفكر العاملي والعربي وعالقتها باإلصالح
الفك��ريً ،
فضال ع��ن دورها يف تناول مش��كالت الواقع
اإلجتماع��ي والسياس��ي وإجي��اد احلل��ول النظري��ة

والعملية هلا.
م��ن جانبه قال عمي��د كلي��ة اآلداب الدكتور عبد
الباقي بدر ناصر ،إن املؤمتر يهدف إىل املساهمة برسم
خارطة الطري��ق املعرفية لألجيال القادمة ،والتواصل
ً
ً
وفلس��فيا م��ع املفكري��ن والفالس��فة الع��رب
فكري��ا
واألجانب ،مشرياً إىل أن البحوث املشاركة سوف ُت َ
نشر
يف جمل��ة الدراس��ات اإلنس��انية واإلجتماعي��ة الصادرة
ع��ن اجلامع��ة األردنية واليت تدخل ضمن مس��توعب
سكوباس.
ً
وتضمن املؤمتر مناقشة سبعة وعشرين حبثا لباحثني
م��ن أمري��كا وبلجيكا وب�يرو وماليزيا وإي��ران واألردن

ولبنان ومصر واجلزائر والعراق ،توزعت هذه البحوث
على حم��اور عدة وأهمها الفلس��فة والعلوم التطبيقية
احلديث��ة ،واألخ�لاق التطبيقي��ة املعاص��رة ،وعالق��ة
الفلس��فات اليونانية واإلس�لامية والغربية مبشكالت
الواقعً ،
فضال عن اجلماليات املعاصرة والفن املعماري.
وأوص��ى املؤمت��ر بض��ررة أن تق��وم مؤسس��ات الدولة
املعني��ة ومنه��ا وزارة الثقافة وهيأة اإلع�لام واإلتصال
بالرتوي��ج للح��وار العقالن��ي كس��بيل ناج��ع لف��ض
مش��كالت اجملتم��ع ،وأهمي��ة اإلس��تعانة واإلس��تنارة
مبؤلفات الفالس��فة الداعية لقيم التس��امح والتعايش
ومجع مشل األمة.

الجامعة المستنصرية والمؤتمر الدولي
عــــن الــــذكاء والقدرات العقليــــة

نظم��ت كلي��ة الرتبي��ة األساس��ية يف
اجلامعة املستنصرية ،مؤمترها العلمي
الدولي األول للدراس��ات اإلنس��انية عن
الذكاء والقدرات العقلية ،مبش��اركة
ع��دد م��ن التدريس��يني والباحث�ين
واملختص�ين م��ن خمتل��ف اجلامع��ات
العراقية والعربية.
وقال��ت معاون��ة عميد كلي��ة الرتبية
األساس��ية للش��ؤون العلمية الدكتورة
زين��ب ه��ادي حس��ن ،أن املؤمتر يهدف
إىل عرض إس��هامات الذكاء والقدارت
العقلية يف التغيري اإلجتماعي ،وتشجيع
التعاون احمللي والعربي والدولي يف جمال
تنمية الث��روة العقلية والعقول املبدعة
للطلب��ة يف خمتل��ف مراح��ل الدراس��ة،
ً
فض�لا عن تب��ادل املعلوم��ات واخلربات
والدروس املكتس��بة املتعلق��ة بالذكاء
والتفك�ير والقدرات العقلي��ة اليت جرى
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تنفيذها يف الدول املتقدمة.
م��ن جانب��ه ق��ال مديرع��ام مرك��ز
البحوث النفس��ية بوزارة التعليم العالي
والبح��ث العلمي الدكت��ور علي عودة
احللفي ،أن ال��وزارة تولي أهمية كربى
لرعاي��ة ودع��م الطلب��ة ذوي ال��ذكاء
العال��ي والق��درات العقلي��ة املتمي��زة،
مش�يراً إىل تش��كيل العدي��د م��ن اللجان
آلي��ات دقيق��ة
الوزاري��ة ال�تي وضع��ت ٍ
للكش��ف عن هؤالء الطلبة والعمل على

تطوير قدراتهم بغية تسخريها خلدمة
اجملتم��ع .وتضم��ن املؤمتر ال��ذي عقد
بالتعاون مع مركز البحوث النفس��ية
التاب��ع ل��وزارة التعلي��م العال��ي والبحث
العلم��ي ومنظم��ة اجلوه��رة للتعلي��م،
مش��اركة ً ٤٠
حبثا لباحثني من العراق
ومصر واجلزائر ،توزعت هذه البحوث
على حماور عدة ومنها نظريات التفكري
احلديثة وقياسه وتعلمه ،وإسرتاتيجيات
وتطبيق��ات القدرات العقلية والفكريية،

والتطبيقات اخلاصة بالذكاء وأنواعه،
وبرامج حتفي��ز املوهوب�ين واملبدعني،
والعملي��ات العقلي��ة كاإلحس��اس
واالنتباه والرتكيز واألدراك ،واإلدراك
ف��وق احلس��ي وأهميته للطلب��ةً ،
فضال
ع��ن العالق��ة ب�ين ال��ذكاء الصناعي
والتطبيقات الرتبوية.
وأوصى املؤمتر بضرورة تش��كيل جلنة
مش�تركة ب�ين وزارتي التعلي��م العالي
والرتبي��ة لالس��تمرار برعاية املوهوبني
املتخرج�ين م��ن امل��دارس اإلعدادي��ة
وقبوهلم يف التخصص املناسب ملوهبتهم
ووض��ع حمفزات مادي��ة ومعنوية هلم،
والعم��ل لفت��ح م��دارس ابتدائية تعنى
باملوهوب�ين أس��وة باملرحل��ة الثانوي��ة،
ً
فض�لا ع��ن وض��ع برام��ج تعليمي��ة
لتنمية التخيل العقلي يف مرحلة رياض
األطفال.
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العلوم التطبيقية العالمية في الجامعة المستنصرية

أقام قس��م عل��وم احلاس��وب يف كلية
الرتبية يف اجلامعة املستنصرية املؤمتر
العلمي الدولي األول للحاسوب والعلوم
التطبيقي��ة ،مبش��اركة ع��دد م��ن
التدريسيني والباحثني واملختصني من
خمتل��ف اجلامعات العراقي��ة والعربية
والعاملية.
وق��ال رئي��س اجلامع��ة املس��تنصرية
األس��تاذ الدكت��ور محي��د فاض��ل
التميم��ي ،يف كلم ٍة له خالل اجللس��ة
اإلفتتاحي��ة ،أن انعق��اد ه��ذا املؤمت��ر
الدول��ييف الوق��ت الراه��ن هو رس��الة
واضح��ة ب��أن الس��عي للحص��ول العلم
عل��ى ه��و الس��بيل االمث��ل للوص��ول

اىل غاي��ات اإلص�لاح والتط��ور ،مش�يراً
إىل أهمي��ة اإلف��ادة من التط��ورات اليت
يش��هدها جمال تكنولوجي��ا املعلومات
واحلاسبات والعلوم التطبيقية يف إجناز
البحوث اليت تساهم يف اإلرتقاء بالواقع
التعليمي واخلدمي يف البالد.
من جانب��ه أكد عميد كلية الرتبية
الدكت��ور صب��اح عب��ود عات��ي ،أن
كليت��ه تعم��ل عل��ى املض��ي ً
قدما يف
إقام��ةاملؤمت��رات الدولي��ة ،من خالل
تش��جيع األقس��ام العلمي��ة األخ��رى يف
الس�ير عل��ى ه��ذا الطري��ق وتنظي��م
مؤمت��رات مؤمترات دولية ،مش�يراً إىل
أن مجي��ع البح��وث املش��اركة يف هذا

املؤمتر س��وف تنشر يف جماالت العاملية
تدخل ضمن مستوعب سكوباس.
وش��هد املؤمت��ر ال��ذي أقي��م بإش��راف
وإس��ناد علم��ي م��ن قب��ل املؤسس��ة
األمريكي��ة ( )IEEEالعاملي��ة ،اذ
مت مناقش��ة ً 52
حبث��ا لباحث�ين م��ن
الع��راق ومص��ر وتركي��ا وماليزي��ا
وروس��يا والص�ين وأملاني��ا وبريطاني��ا
والوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة،
تناول��ت ه��ذه البح��وث حم��اور ع��دة
أهمه��ا معاجل��ة الص��ورة وامللتيميديا،
وتطبيق��ات ال��ذكاء اإلصطناع��ي
والتعليم االلكرتوني ،وأنظمة املعلومات
اجلغرافي��ة وتطبيقاته��ا ،والش��بكات

الالسلكية واحلوسبة السحابيةً ،
فضال
عن األنظم��ة الفوضوي��ة وتطبيقاتها
مبجال تشفري امللفات ،واملعاجلة املتوازية
والرياضيات التطبيقية واإلحصاء.
وأوص��ى املؤمت��ر بض��رورة إقام��ة
مؤمت��رات دوري��ة اخ��رى كل ع��ام
يف اجلامع��ات العراقي��ة لتأخ��ذ مكانة
علمية كبرية ب�ين اجلامعات العاملية،
والعم��ل عل��ى توقيع إتفاقي��ات توأمة
مع مؤسس��ات وجامعات عاملية لتبادل
اخل�برات واالس��تفادة م��ن التج��ارب
الناجح��ة ،وحث الباحث�ين العراقيني
إلجن��از دراس��ات تطبيقي��ة تع��اجل
مشكالت اجملتمع.

براءة إختراع عن حماية
أطقم األسنان من التلوث في الجامعة المستنصرية
حص��ل فري��ق حبث��ي مش�ترك يف
كلي�تي العل��وم وط��ب األس��نان
باجلامع��ة املس��تنصرية ،عل��ى براءة
إخ�تراع لتمكنهم من حتضري غس��ول
معق��م حلماي��ة أطق��م األس��نان من
التل��وث خبم�يرة املبيض��ات( ( nCa
 )dida albicansعرب إستعمال
مادة الليفان املنتجة ً
حمليا.
وته��دف ال�براءة املك��ون فريقه��ا
البحث��ي م��ن التدريس��يني يف كلية
العل��وم الدكت��ورة جيه��ان عب��د
الس��تار والدكت��ورة محزي��ة عل��ي

والتدريس��ية يف كلية طب األس��نان
الدكت��ورة إين��اس عب��د الس��تار
والباح��ث عدن��ان ي��اس ،إىل إجي��اد
ح��ل ملش��كلة التغ�يرات ال�تي تصيب
األغش��ية املبطنة للفم ،والناجتة عن
جتمع الصفيحات اجلرثومية وأهمها
مخائ��ر املبيضات   lCandida a
 bicansعلى سطح أطقم األسنان
املركبة لإلنسان.
وتضمنت الرباءة املمنوحة من اجلهاز
املرك��زي للتقيي��س والس��يطرة
النوعي��ة ،حتض�ير غس��ول فم��وي

معقم ألطق��م األس��نان ،عن طريق
إنتاج م��ادة الليفان احمللية باإلعتماد
عل��ى إس��تخدام بكرتي��ا املع��ززات
احليوي��ة ال�تي متت��از بكونه��ا آمن��ة
ً
صحيا والتس��بب أي تأثريات جانبية
على الفم وأغشيته.
واس��تعرضت أن م��ادة األكرلي��ك
الراتنج��ي ت َع��د م��ن امل��واد الواس��عة
اإلس��تخدام يف جم��ال ط��ب االس��نان
وصناعة االطق��م اجلزئية والكاملة،
وأن إستخدام الشخص ألطقم االسنان
ي��ؤدي اىل حدوث عدد م��ن التغريات

يف البيئ��ة الفموي��ة ،وأهم��ا تلك اليت
تصي��ب األغش��ية املبطن��ة للفم عن
طري��ق مخائ��ر املبيض��ات املتجمعة
على سطح الطقم.
وبين��ت النتائ��ج أن الغس��ول الفموي
اجلديد ميتاز بفعالية العالية وقدرته
على محاية أطقم األس��نان املركبة
من التلوث خبم�يرة املبيضات ،وذلك
باملقارن��ة م��ع املنظفات والغس��والت
التجارية املتوفرة يف األس��واق واليت ال
متتلك القدرة على إزالة هذه اخلمرية
وآثارها السلبية من سطح الطقم.
العدد )20( :شباط 2020
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ورشة اساليب كتابة ونشر
البحوث اإلنسانية في المجالت العالمية
نظم��ت األمان��ة العام��ة للمكتب��ة
املركزي��ة يف اجلامع��ة املس��تنصرية،
ورش��ة عم��ل ع��ن أس��اليب كتاب��ة
ونشر حبوث التخصصات اإلنسانية يف
اجملالت العاملية الرصينة ،مبش��اركة
عدد من التدريس��يني واملختصني من
خمتلف اجلامعات العراقية.
وق��ال رئي��س اجلامع��ة املس��تنصرية
األس��تاذ الدكت��ور محي��د فاض��ل
التميم��ي ،يف كلم�� ٍة له خ�لال إفتتاح
الورش��ة اليت إس��تمرت ملدة ثالثة أيام،
أن البحث العلم��ي يعد املعيار احلقيقي
لقي��اس تق��دم ال��دول واجلامع��ات،
مؤكداً ح��رص اجلامعة عل��ى إقامة
هكذا نش��اطات بصورة مس��تمرة من
أج��ل دع��م ومس��اندة التدريس��يني
والطلب��ة لكتاب��ة البحوث والدراس��ات
العلمي��ة باللغ��ة اإلنكليزية الس��يما يف
التخصص��ات اإلنس��انية ونش��رها يف

اجملالت العاملية ذات معامل التأثري.
وتهدف الورش��ة ال�تي قدمها كل من
التدريس��يني بكلي��ة لن��دن اجلامع��ة
الدكتور روبرت كارتر والدكتورة
إري��ان مس��ارت والتدريس��ي جبامع��ة
أنق��رة للعل��وم اإلجتماعي��ة الدكتور
إيرس��ون كورتل��وس ،إىل تعري��ف
املشاركني بالطرق العلمية الصحيحة
لكتاب��ة حب��وث التخصص��ات والعل��وم
اإلنس��انية باللغ��ة اإلنكليزية من أجل
نش��رها يف اجمل�لات العاملي��ة الرصين��ة
اليت تدخل ضمن مستوعيب سكوباس
وكالرفيت.
وتناول��ت الورش��ة اليت أقيم��ت بدعم
من األكادميي��ة الربيطانية وش��بكة
النهري��ن يف كلي��ة لن��دن اجلامع��ة،
التعري��ف بكيفي��ة إختي��ار فك��رة
البح��وث اإلنس��انية وكتاب��ة مقدمة
ومضمون البح��ث باللغ��ة اإلنكليزية،

وآلي��ة حتلي��ل املعلوم��ات للوصول إىل
نتائج وإس��تنتاجات وتوصيات علمية
دقيق��ة وكيفي��ة اإلف��ادة من حبوث
األخرين بإس��تخدام الطرق الصحيحة
ً
فض�لا عن ط��رق إختيار
لإلقتب��اس،
اجمللة اليت تناس��ب إختصاص الباحث
وخط��وات التقدي��م لضم��ان قب��ول

النشر.
وأوص��ت الورش��ة بأهمي��ة توجي��ه
التدريسيني والباحثني وطلبة الراسات
العليا يف التخصصات اإلنس��انية ،لنشر
حبوثهم يف جمالت علمية ذات تصنيف
عالي ،مع ض��رورة التحقق من رصانة
اجمللة قبل النشر فيها.

دراسة مشتركة في جامعتي المستنصرية وسدني
األسترالية عن تحضير انواع جديدة من البوليمرات المتجانسة
متك��ن فري��ق حبث��ي مش�ترك م��ن
اجلامع��ة املس��تنصرية وجامع��ة
س��دني األس�ترالية ،من إجناز دراس��ة
علمية عن حتضري وتشخيص وحبث
اخل��واص احلرارية ومثبط��ات اللهب
للبوليم��رات املش�تركة واملتجانس��ة
املكون��ة م��ن البول��ي أكريل��ك
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وراتن��ج االيبوكس��ي م��ع حلق��ة
سيكلوتريفوسفازين.
وتهدف الدراسة املكون فريقها البحثي
من التدريسي باجلامعة املستنصرية
الدكتور صالح مهدي والتدريس��ي
جبامعة سدني األس�ترالية الدكتور
عثم��ان عبدالرحي��م والباحث�ين

الدكت��ور حس�ين إمساعي��ل وآالء
ش��عبان ،إىل حتضري أنواع جديدة من
البوليمرات املتجانسة ومشرتكة اليت
حتتوي عل��ى بوليم��رات االكريلك
وراتنج��ات االيبوكس��يً ،
فضال عن
حتس�ين اخلواص احلرارية ومقاومة
اإلح�تراق للبوليم��رات اجلدي��دة

احملضرة .وتضمنت الدراس��ة حتضري
أربعة من��اذج بوليمرية حتتوي على
حلق��ة الس��ايلكوتراي فوس��فازين
كحلق��ة مركزي��ة بس��ت جماميع
فعال��ة ،وإدخ��ال املومنرات الرئيس��ة
وبلمرتها بط��رق متعددة ،واإلعتماد
على نتائج نتائ��ج التحاليل الطيفية
لتحدي��د الصيغ��ة الكيميائي��ة
ً
فض�لا ع��ن
للمركب��ات احملض��رة،
إس��تخدام مطي��اف األش��عة حت��ت
احلمراء والرنني النووي املغناطيس��ي
وأجه��زة التحالي��ل احلراري��ة وجمهر
املاسح اإللكرتوني.
وبينت نتائج الدراسة أن البوليمرات
اجلدي��دة احملضرة تتمي��ز خبواصها
احلراري��ة اجليدة ومقاومته��ا العالية
لإلح�تراق يف الظ��روف اجلوي��ة
اإلعتيادي��ة ،وإمتالكه��ا ثب��ات
كيميائي كبري.

حرم جامعي

الجامعة المستنصرية
ومؤتمرها العلمي التاسع ألمــــراض الدم

أق��ام املرك��ز الوطين لبح��وث وعالج أم��راض الدم
يف اجلامع��ة املس��تنصرية ،مؤمت��ره العلمي التاس��ع،
مبش��اركة ع��دد م��ن الباحث�ين والتدريس��يني
واألطباء املختصني من خمتلف اجلامعات واملؤسسات
الصحي��ة العراقي��ة ،عل��ى قاعة كلكام��ش بفندق
بابل يف بغداد.
وعرب رئيس اجلامعة املستنصرية األستاذ الدكتور
محي��د فاض��ل التميم��ي ،يف كلمة ل��ه خالل حفل
اإلفتت��اح ،ع��ن تقدي��ره وتثمين��ه جله��ود اللج��ان
القائمة على تنظيم املؤمتر والباحثني املش��اركني
فيه ،مشدداً على أهمية اإلفادة من األحباث واألوراق
العلمي��ة املطروح��ة ،يف اإلرتقاء مبس��توى الوس��ائل
التش��خيصية واخلدمات العالجية املقدمة للمرضى
العراقيني املصابني مبختلف أمراض الدم ،مبا يؤدي

إىل حتسني الواقع الصحي يف البالد.
م��ن جانبه ق��ال الدكتور ع�لاء فاضل عل��وان ،يف
كلمت��ه ال�تي ألقاه��ا بالنياب��ة ع��ن مدي��ر املركز
الوط�ني لبح��وث وع�لاج أم��راض ال��دم ،أن املركز
يقدم اخلدمات البحثية والتدريبية لطلبة الدراسات
األولية والعليا جبميع ختصصات أمراض الدم ،كما
ً
س��نويا،
يق��وم ب��دور كب�ير يف ع�لاج آآلف املرضى
ً
مؤك��دة اإلس��تمرار يف تنفي��ذ اخلط��ط اليت تهدف
إىل تطوي��ر املخت�برات العلمي��ة للمرك��ز عرب توفري
أح��دث األجهزة واملواد املس��تعملة يف خمتربات الدول
املتقدمة.
وتضم��ن املؤمتر ال��ذي أقي��م بالتعاون م��ع مجعية
أم��راض الدم العراقية ،مناقش��ة العديد من البحوث
العلمية اليت تناولت تطورات تشخيص أمراض الدم،

والعالج املناعي لسرطانات الدم ونقي العظم ،وطرق
التعامل مع نزف الدم املكتس��ب والوراثي وورم الغدد
اللمفاوية وفقر الدم الوراثي ،وإس��تعراض جمموعة
م��ن احلاالت املرضية الدقيقة وبيان س��بل عالجها،
ً
فضال عن مناقش��ة النظرة املس��تقبلية للتعامل مع
أمراض الدم.
وأوص��ى املؤمت��ر بأهمي��ة توحي��د جه��ود ع�لاج
س��رطانات الدم ودع��م البح��وث التطبيقية يف هذا
الصدد ،والتوس��ع يف الدراسات املسحية ألمراض الدم
وس��رطاناتها مع ضرورة إنشاء مستوعب للتسجيل
الوط�ني ،واإلهتم��ام بالربامج اخلاص��ة باهليموفيليا
والثالس��يميا وعملي��ات زراع��ة النخ��اع العظم��ي،
وتدعيم التعاون بني وزارتي التعليم العالي والصحة
لرفد املركز بالكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية.

الجامعة المستنصرية تقيم
معرضها السنوي للفنون التشكيلية

نظ��م قس��م النش��اطات الطالبي��ة يف
اجلامعة املستنصرية ،املعرض السنوي
للفنون التش��كيلية ،مبش��اركة عدد
من التدريس��يني واملوظف�ين والطلبة
من خمتلف كليات اجلامعة.

وقال رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور
محيد فاض��ل التميم��ي ،يف كلم ٍة له
خالل إفتتاح املعرض ،إن تنظيم مثل
هكذا نشاطات ال صفية فنية وثقافية،
ينب��ع من اإلميان بأهميتها اليت ال تقل

ع��ن النش��اطات العلمي��ة والدراس��ية،
ودورها املهم يف تش��جيع اإلبداع وإبراز
املواهب الفنية الكامنة لدى املنتس��بني
والطلب��ة ،مش��يداً بنوعي��ة األعم��ال
ومتيزه��ا واجله��ود املبذول��ة من قبل

املنظمني .وتضمن املعرض مش��اركة
ً
عم�لا ً
فنيا ،توزعت
أكث��ر من مائيت
بني الرس��وم التشكيلية ولوحات اخلط
والزخرف��ة والص��ور الفوتوغرافي��ة،
ً
فضال عن األعمال اليدوية واخلزف.
العدد )20( :شباط 2020
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تحقيق

الجامعة المستنصرية  2020عمق تأريخي بحلة جديدة
ُ
حملة كبرى أطلقتها رئاسة الجامعة المستنصرية
من��ذ بداية العطل��ة الصيفي��ة الماضية ،إلعادة
تأهيل وترميم المباني والمرافق الخدمية في
جميع مجمعات الكليات التابعة للجامعة والسيما
المجمع الرئيس في ش��ارع فلس��طين ،الهدف
منها هو إعادة الص��ورة البهية لهذه المباني

بالش��كل الذي يعك��س عراقة وتاري��خ الجامعة
المس��تنصرية كإمتداد للمدرس��ة المستنصرية
الت��ي تأسس��ت ف��ي الع��ام 123م ،فض ً
ال عن
العناي��ة بالحدائق وزيادة المس��احاتٍ الخضراء،
وتأثي��ث اإلنارة الليلية للجامع��ة ،من أجل توفير
بيئة جامعية أكاديمية تليق بالطلبة.

تحقيق :عمر مؤيد أنور
تصوير :محمد مهدي غانم
احلمل��ة ال�تي نفذته��ا امل�لاكات
اهلندسية واخلدمية يف اجلامعة ،واليت
كانت تعمل ً
عمال مس��تمراً حتى يف
أيام العطل الرمسية لس��اعات متأخرة
من اليوم ،بإش��رف ومتابعة مباش��رة
من قبل رئيس اجلامعة املس��تنصرية
األس��تاذ الدكت��ور محي��د فاض��ل
التميمي ،أس��فرت عن تغيري كبري يف
واق��ع وش��كل املظه��ر اخلارجي جملمع
كلي��ات اجلامع��ة الواقع��ة يف ش��ارع
فلس��طني ،ويف السطور والصور التالية
ً
جانب��ا م��ن أعمال
س��وف نس��تعرض
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تحقيق

احلملة وما نتج عنها.
إزال��ة األس��وار واحلواجز ب�ين الكليات
يف جممع ش��ارع فلسطني واليت كانت
باكورة األعمال اليت تقوم بها رئاس��ة
اجلامعة منذ تسنمها مسؤليتها ،وذلك
من أجل من��ح حرية التنق��ل للطلبة
ً
فض�لا ع��ن
ب�ين الكلي��ات املختلف��ة،
تأهيل حرم الكليات واملمرات الرابطة
بينها ،ترميم وطالء الس��ور اخلارجي
جملمع كليات اجلامعة املس��تنصرية،
بع��د إزال��ة احلواج��ز الكونكريتي��ة
ال�تي كان��ت حتج��ب مجالي��ة احلرم
اجلامع��ي ،والقي��ام حبم�لات إلع��ادة
تأهي��ل األرصفة احمليط��ة باجلامعة،
ً
فض�لا ع��ن زراع��ة احلدائ��ق اخللفية
والعناي��ة باملظاه��ر اجلمالي��ة ،ناهيك
ع��ن تأهي��ل وإع��ادة إفتت��اح بواب��ة
جمم��ع الكلي��ات املطل��ة عل��ى ش��ارع
فلس��طني بعد أن كان��ت مغلقة ملدة
طويل��ة م��ن الزم��ن ،واليت من ش��أنها
أن تس��هل وص��ول املنتس��بني والطلبة
إىل كلياته��م واخلروج منها بس��هولة
م��ن دون احلاجة للذه��اب إىل البوابة
الرئيسة.
تنظي��م العدي��د م��ن مح�لات زراعة

واألزهار يف احلدائق وزيادة املس��احات
اخلض��راء يف إط��ار خط��ط اجلامع��ة
لتحقي��ق متطلب��ات أه��داف التنمية
املس��تدامة لألم��م املتح��دةً ،
فضال عن
صيان��ة وترميم نافورات املي��اه وبناء

مبان��ي ومراف��ق الكلي��ات واملراك��ز
التابع��ة للجامع��ة املس��تنصرية ،واليت
تضمن��ت الش��روع بإس��تكمال البن��ى
التحتية والش��وارع الداخلي��ة الرابطة
بني كليات جممع املستنصرية الطيب،

الداخلي��ة لطلب��ة الدراس��ات األولي��ة
والعلي��ا التابعة للجامعة املس��تنصرية
والعم��ل على توفري متطلبات الس��كن
املالئ��م للطلب��ة يف ه��ذه األقس��ام.
وتس��تمر ه��ذه اإلجن��ازات وتتواص��ل

نافورات جديدة لزيادة مجالية احلرم
اجلامعي.
هذا وال تشكل األعمال اليت مت تسليط
الضوء عليها أعاله إال نس��بة قليلة من
منجزات محل��ة إعادة تأهيل وترميم

وإس��تكمال املبنى اجلديد لكلية العلوم
الس��ياحية يف جممع كلي��ات اجلامعة
مبنطقة الس��بع أبكار واملباشرة بنقل
الكلية إليه ،اضاف��ة اىل صيانة وإعادة
تأهي��ل مجي��ع جممع��ات األقس��ام

معه��ا عملي��ات البناء واإلعم��ار حجراً
ف��وق حج��ر وبوت�يرة غ�ير متوقف��ة
وب��روح متج��ددة تس��عى إلظه��ار
ٍ
اجلامعة املس��تنصرية بصور ٍة مجيلة
تعكس عراقتها وعمقها التأرخيي.

العدد )20( :شباط 2020
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حوار

مبدعــــون مــــن جامعتنا

التنوع عامل قوة
للعراق ومصدر
ثروته الدائم
ف��ي س��بيل تقديم
ص��ورة ع��ن أب��رز
األكاديميين ف��ي الجامعة
المس��تنصرية ،كان ه��ذا الحوار
م��ع الخبي��ر في ش��ؤون التن��وع الديني االس��تاذ
المساعد «سعد س��لوم» التدريسي في كلية العلوم
السياسية الجامعة المس��تنصرية ،وهو من مؤسسي
مبادرة الحوار اإلسالمي المس��يحي  2011والمجلس
العراق��ي لح��وار األدي��ان  ،2013والمرك��ز الوطني
لمواجه��ة الكراهي��ة ف��ي الع��راق  ،2018ومعهد

 يف البداي��ة ن��ود أن تخربن��ا ع��نالجائ��زة الدولية الت��ي حصلت عليها
العام املاضي

جائ��زة س��تيفانوس الدولي��ة متن��ح
ألب��رز املدافعني عن احلري��ات الدينية
عل��ى املس��توى العامل��ي ،ومتن��ح كل
عامني يف حفل خاص يقام يف العاصمة
النروجيية (أوسلو).تأسست اجلائزة يف
ع��ام  2005م��ن قب��ل Stefanus
وحتال��ف س��تيفانوس الدول��ي ،ومت
منحه��ا م��رة كل س��نتني من��ذ عام
متل��ق جلائ��زة
 .2008وكان أول
ٍ
س��تيفانوس املطران القبطى «توماس»
م��ن مص��ر  ،2005وكان أخر فائز
بها عام  2016الربوفس��ورة الرتكية
الرائ��دة يف جم��ال احلماي��ة الدولي��ة
للحريات الدينية «منجم يلدريم».
 كان أخ��ر عم��ل أكاديم��ي اصدرت��هيمثل بموسوعة عن التنوع الديني يف
خم��س مجلدات ،هل يمكن أن تعطي
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دراسات التنوع الديني .2019
له  16مؤلفا عن شؤون التنوع الديني واإلثني واللغوي
باللغ��ات العربي��ة واإلنكليزية واإليطالي��ة من أبرزها :
التنوع الخالق  ،2013المس��يحيون في العراق-التاريخ
الش��امل والتحدي��ات الراهن��ة  ،2014مائ��ة وهم عن
األقليات في العراق  ،2015الوحدة في التنوع ،2016
ما بع��د داع��ش –اقليات الع��راق في مفت��رق الطرق
 ،2017اإليزيديون ف��ي العراق-الذاكرة ،المعتقدات،
اإلبادة الجماعية ( 2018باإليطالية) ،نهاية التنوع في
العراق ( 2019باإلنكليزية) .حاز على ثالثة جوائز عام
 2018هي  :جائزة ستيفانوس الدولية ،وجائزة كامل
شياع لثقافة التنوير ،وجائزة البطريركية الكلدانية.

 1500صفح��ة تناول��ت خمتل��ف كم��ا تض��م عل��ى ص��ور حصري��ة
فكرة عنها؟
املوس��وعة مبجلداتها اخلمس��ة ،متثل ش��ؤون التن��وع وباللغت�ين العربي��ة مجعتها خالل عمل أكثر من عش��ر
عم�لا ش��امال جت��اوز ع��دد صفحاته واألنكليزية.و نشرت بطبعة متميزة ،س��نوات على املوسوعة ،كما حتتوي

حوار
عل��ى خريط��ة ملختل��ف االماك��ن
املقدس��ة لألقلي��ات الدينية م��ن يهود
وزرادش��تيني وأيزيديني ومس��يحيني
ومندائي�ين وكاكائيني ،فضال عن
تصني��ف وج��داول ملختل��ف كنائس
الطوائف املس��يحية يف العراق ،وتوثيقا
ش��امال حلالة الدمار ال�تي حلت بالرتاث
الديين العراقي على يد تنظيم داعش.
وق��د احلق��ت به��ا مش��روعا قدمت��ه
للربملان العراقي يتضمن مسودة قانون
حلماية التنوع يف العراق ،فضال عن ما
يزي��د عل��ى  100توصي��ة تفصيلية
ملختل��ف مؤسس��ات الدول��ة العراقي��ة
لغرض احلفاظ عل��ى التنوع الذي يعد
مصدر قوة وثروة البالد.

 ما هي أخر مشاريعك اإلكاديمية يفم��ا يتعلق بالدراس��ات والبحوث ذات
البعد التطبيقي؟

هن��اك مش��روع أعم��ل علي��ه من��ذ
س��نوات ،وحتدي��دا منذ ع��ام 2015
وه��و إطالق سلس��لة متخصصة عن
حق��ل أكادميي مه��م ،لكن��ه مل ينل
عناية على مستوى اجلامعات العراقية
أو العربي��ة ،وه��و حقل دراس��ة اإلبادة
اجلماعي��ة ،واطلق��ت عل��ى املش��روع
تسمية (مائة عام من اإلبادة اجلماعية
 :من إبادة االرمن اىل إبادة االيزيديني)
يتضم��ن املش��روع يف مرحلت��ه األوىل
إصدار عشر جملدات عن اإلبادة ،صدر
منها حلد اإلن ثالثة ،مش��روع سلس��لة
االب��ادة يطم��ح إن يك��ون مناس��بة
حل��راك ثق��ايف وفك��ري من اج��ل فهم
كيفي��ة تفجر نوبات التطهري العرقي
و القت��ل اجلماع��ي ،وبالتال��ي نك��ون
قادرين على منع وقوعها يف املستقبل،
االم��ر ال��ذي يتطل��ب من��ا مراجع��ات
واصالحات يف ط��رق تفكرينا ،كما يف
اصالح مناهجنا التعليمية .ويف سبيل
ذلك أعكف اإلن على تأليف موس��وعة
خاصة عن اإلب��ادة اجلماعية تتضمن
أب��رز مصطلحاته��ا ومفاهيمه��ا ،وأبرز
مفكريه��ا وروادها ،فض�لا عن حاالت
الدراس��ة املختلف��ة لإلب��ادة يف التاري��خ
املعاص��ر ،واخط��ط لرتمج��ة كت��اب
مرجع��ي ع��ن اإلنكليزي��ة ميك��ن إن
يس��اعد اإلس��اتذة والطالب العراقيني
عل��ى تفه��م ه��ذ احلق��ل الواس��ع م��ن
الدراس��ة .أما على صعيد دولي ،إعمل
م��ع عدد من علماء اإلب��ادة اجلماعية
يف جامعات عاملية خمتلفة على إطالق

حتال��ف أكادمي��ي عامل��ي ملن��ع اإلبادة
اجلماعي��ة ،حتالف يقوم على خطوات
عملية ميكن للمجتمع الدولي اختاذها
لتحس�ين رد الفع��ل عل��ى اإلب��ادة
اجلماعية املقبلة.

 ه��ل يمك��ن إن تتح��دث ع��ن مركزمواجهة خطابات الكراهية الذي كنت
من مؤسسيه عام 2018؟

أسهمت عام  2016يف صياغة (إعالن
بغ��داد ملواجه��ة خطاب��ات الكراهية يف
العراق والشرق األوسط) ،وعد اإلعالن
أحد الوثائق املرجعية املهمة يف الش��رق
األوس��ط فض�لا عن إع�لان مراكش
حلماي��ة األقلي��ات الديني��ة ،،وبي��ان
املواطن��ة الذي اصدره االزهر يف مصر،
ثم تأطر اإلعالن مؤسسيا بالعمل على
تأس��يس مرك��ز ملواجه��ة خطاب��ات
الكراهية عام  .2018وقد د كشفت
دراسة أشرفت عليها عام  2016عن
تلق��ي املواطن العراق��ي  37كراهية
يوميا من خمتلف وس��ائل اإلعالم وقد
ارتفعت خالل فرتة الدراس��ة إىل معدل
وصل إىل  76رسالة كراهية يوميا يف
الفرتة من العام نفس��ه خالل االستفتاء
على اس��تقالل إقليم كردس��تان ،لذا
ج��اء تأس��يس املرك��ز باالش�تراك مع
قي��ادات ديني��ة واكادميي��ة كجزء
من مس��وؤلية اخالقي��ة ملواجهة هذه
اخلطاب��ات ال�تي تفت��ت اجملتم��ع .وقد
اص��در املرك��ز حل��د اإلن كت��اب

مرجعي��ا ع��ن مواجه��ة خطاب��ات
الكراهية يف وس��ائل االع�لام العراقية،
كما اص��در تقريرا حيلل ابرز حاالت
الكراهي��ة يف العام املاض��ي ،ويف غضون
ذلك قم��ت بتدري��ب  1200متطوع
م��ن كاف��ة احن��اء العراق عل��ى رصد
وحتليل خطابات الكراهية.

 م��ا أه��داف معه��د دراس��ات التنوعالديني الذي شاركت يف تأسيسه عام
2019؟

ج��اء تأس��يس معه��د دراس��ات التنوع
مكم�لا م��ن الناحي��ة املنهجي��ة لعمل
مركز مواجهة خطاب��ات الكراهية،.
واملش��روعني (مرك��ز مواجه��ة
الكراهي��ة ومعه��د دراس��ات التن��وع)
ميث�لان خطوت�ين لالس��تجابة ال�تي
يفرضه��ا حت��دي تفش��ي الكراهي��ات
واجله��ل باآلخ��ر .وم��ن وجهة نظري
ف��إن الدف��اع ع��ن التن��وع الدي�ني
كمص��در ث��روة عراقي��ة دائم��ة،
ومواجهة خطاب��ات الكراهية ،والنظر
للتعددي��ة الديني��ة كمص��در غن��ى
ولي��س مص��در انقس��ام يعد م��ن أهم
أه��داف معهد دراس��ات التنوع .فاملعهد
يسعى للدفاع عن أهمية التنوع الديين
كمصدر ثروة دائمة للعراق .وميثل

حماولة إصالحية للقضاء على القوالب
النمطي��ة الس��لبية أو األفكار املس��بقة
ضد أتب��اع الديان��ات املختلف��ة ،أعتقد
أن أبرز األفكار الدافعة لتأسيس املعهد
تنطل��ق م��ن تغي�ير التعامل م��ع إدارة
ه��ذا التنوع والنظر له كمصدر غنى
وليس مصدرا لالنقسام ،فاملعهد يسعى
للدف��اع ع��ن أهمية التن��وع كمصدر
ثروة دائمة ليس النفط الذي مل جيلب
للبالد سوى الصراع والفساد .ويف سبيل
ذل��ك أش��رفت عل��ى كتاب��ة مناه��ج
املعه��د ال�تي تص��در قريب��ا ،وكتبه��ا
متخصصون وخرباء من اإلديان نفسها،
وس��وف يتم تدريسها من قبلهم ايضا.
هذه خط��وة جريئة وكانت تتطلب
عمال متواصال لسنوات عديدة.

حوار :نجالء عبد االمير
بكلوريوس اعالم  -صحافة/اعالم كلية العلوم السياسية
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تحقيق

شاشات العرض في الجامعة المستنصرية
نافــــــــذة للــــرسالة االكاديميـــــة
االعالم المرئي وسيلة للتواصل االكاديمي بين فئات الجامعة
م��ن اج��ل تقدي��م رس��الة اعالمي��ة تهتم
بالجوان��ب الجامعي��ة العلمي��ة واالكاديمية
والبحثي��ة والخدمي��ة م��ن ش��انها نق��ل كل
مايخ��ص الجامعة المس��تنصرية من انش��طة
فنية وثقافية وعلمية وتسليط الضوء على
الم�لاكات المبدع��ة في الجامع��ة وعرضها
في شاشات العرض البادرة التي زينت اروقة

الجامع��ة المس��تنصرية بهدف نش��ر االخبار
والمعلوم��ات وايص��ال كل مايعنى بانش��طة
وفعالي��ات الجامع��ة وجعله��ا حلق��ة وصل
بي��ن فئات الجامعة من م�لاكات عاملة وطلبة
وتدريس��يين ,بما يعكس الصورة المش��رقة
والمعبرة عن واق��ع الجامعة وحركة االبداع
والتطور فيها.

تحقيق :هند صالح
تصوير :مهند كريم
وانطالقا من هذه الرسالة عمل قسم
االع�لام والعالق��ات العامة يف رئاس��ة
اجلامع��ة املس��تنصرية عل��ى تهيئ��ة
مجي��ع وس��ائط االع�لام وخصوص��ا
املرئي��ة منها (شاش��ات العرض)بغية
ايصال هذه الرس��الة وترس��يخ القيم
واملعاي�ير البحثي��ة واالكادميي��ة
والقيمي��ة ،ملبي��ة حاج��ات الفئ��ة
االكادميي��ة ونقل الصورة املش��رقة
للجامعة عرب هذه الرسالة االعالمية.
ومن اجل تسليط حزمة الضوء على
موضوع شاش��ات الع��رض يف اجلامعة
اس��تطلع قس��م االع�لام والعالق��ات
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تحقيق
شاش��ات الع��رض  ..حلق��ة وصل بني
مالكات الجامعة املستنصرية...

الطالبة ميس حممد جنم من كلية
الرتبية قس��م الفيزياء تقول..كوني
طالب��ة يف اجلامعة املس��تنصرية ارى
بضروة وجود هذه الشاشات يف اروقة
اجلامعة وذلك لالط�لاع على كافة
االنش��طة الثقافية والفني��ة والعلمية
واليت من ش��أنها رفع مس��توى الوعي
لدى الطالب وتوس��يع دائ��رة معارفه
يف اجملاالت كاف��ة العلمية والثقافية
والفني��ة باالضاف��ة اىل مايق��دم م��ن
خالهل��ا م��ن برام��ج ترفيهية تس��هم
يف كس��ر روت�ين الدراس��ة وخل��ق
جواكادمي��ي مري��ح ومن��وع جيمع
بني الدراسة والرتفيه.

شاش��ات الع��رض ناف��ذة لطال��ب
العلم....

العام��ة اراء ع��دد م��ن التدريس��يني
والطلب��ة يف اجلامع��ة املس��تنصرية..
وكانت هلم هذه االراء...

شاش��ات العرض فكرة جميلة ونافعة
جدا..

ا.م.د.زين��ب عب��د الواح��د امني عام
املكتب��ة املركزية..قال��ت ان فك��رة
وجود شاش��ات العرض فكرة مجيلة
ونافع��ة جدا من نواحي عدة كونها
ناف��ذة الس��تعراض تأري��خ اجلامع��ة
وكلياتها واقسامها العلمية والتعرف
عل��ى نش��اطات اجلامع��ة كم��ا ان

املوس��يقى ال�تي تع��رض عل��ى ه��ذه
الشاش��ات توفر جو مريح للمس��تمع
ونقرتح العمل على تطوير هذه الفكرة
لتش��مل اعالن��ات للرتحي��ب بالطلبة
اجل��دد وع��رض اخلدم��ات املتاح��ة
للطلب��ة مث��ل االنش��طة الرياضي��ة
والفنية واملكتبية وعرض احصائيات
ع��ن اع��داد الطلب��ة والتدريس��يني
واملنتس��بني فضال عن ع��رض املزيد
م��ن االفالم الوثائقية عن النش��اطات
املتميزة للجامعة مثال االنش��طة اليت
تش��مل اعمال الصيان��ة والتطويرات

يف ابني��ة اجلامع��ة وحدائقها وافتتاح
االقس��ام والكلي��ات اجلدي��دة اضاف��ة
اىل تطوي��ر الفك��رة باجن��از اعالنات
تع��ود بالفائ��دة عل��ى الطلب��ة مث�لا
كي��ف حتصل عل��ى هوي��ة الطالب
واج��راءات التس��جيل للطلب��ة اجلدد
وطرق االرتياد على املكتبة وكيفية
االنتف��اع م��ن خدماتها كم��ا ميكن
ايض��ا اس��تعراض اجن��ازات اجلامع��ة
املتمي��زة م��ن ب��راءات اخرتاع ونش��ر
البحوث يف اجمل�لات العلمية الرصينة
العاملية.

وتضي��ف الطالبة ن��ورة محيد جميد
م��ن كلي��ة الرتبي��ة بالق��ول  ..يف
احلقيقة توفري شاش��ات عرض داخل
احل��رم اجلامع��ي ام��ر حمب��ب ج��دا
اىل نفس��ية الطال��ب كونه��ا نافذته
لالطالع عل��ى الرس��الة االكادميية
والبحثي��ة وال�تي م��ن ش��أنها اب��راز
الصورة املشرقة للجامعة املستنصرية
من خالل عرض االخبار واالنش��طة
العلمية والثقافية والفنية اليت ختص
مجيع تشكيالت اجلامعة من كليات
ومراكز حبثية واقسام علمية.
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من الذاكرة

أول أمين مكتبة في العراق

كوركيس عواد أحد االكاديميين الرياديين في العراق
كوركي��س ب��ن حنّ��ا ع��واد م��ن الش��خصيات
البغدادية المعروفة في العراق ،وهو من عائلة
آل عواد أحد العوائل المس��يحية في الموصل،
واس��توطنوا بغداد ،وكان أخوه ميخائيل عواد
يعم��ل س��كرتيرا لمكت��ب وزير المع��ارف في

العه��د الملكي ،وأش��تهر كوركي��س عواد
بالعم��ل الدؤوب وس��عة اإلط�لاع ،إضافة إلى
التأليف لكثير من المقاالت والكتب بما تجود به
قريحته من األفكار يضاف إلى تخلقه باألخالق
الحسنة والصفات الرفيعة.

قرطاس :خاص
ول��د كوركي��س حن��ا ع��واد يف
املوص��ل عام  ،1908وجاءت ش��هرة
عواد ألن والده جناراً اشتهر بصناعة
اآلالت املوسيقية وال سيما العود ،تلقى
تعليمه يف م��دارس املوصل ،ثم دخل
دار املعلمني االبتدائية ببغداد وخترج
فيه��ا عام  ،1926وامضى يف التعليم
عشر سنوات حتى عام 1936حيث
ً
أمين��ا ملكتب��ة املتح��ف العراقي،
ع�ين
وبقي يف وظيفته تلك حتى احيل على
التقاع��د عام  1963بنا ًء على طلبه
 ،تسنم مكتبة املتحف وفيها ()804
جملدات ،وتركها ورصيدها س��تون
الف جملد .واش��تغل يف االمانة العامة
ملكتبة اجلامعة املستنصرية -1964
 1973اجتاز دورة مكتبة يف جامعة
ش��يكاغو ع��ام  1950ويف اواخ��ر
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عهده بالوظيفة عهد اليه تولي ادارة
مكتبة اجلامعة املس��تنصرية (الكلية
اجلامع��ة) ان��ذاك وتض��م حمتوياتها
ً
مائة ألف جملد انتخب عضواً
مراسال
يف اجملمع العربي بدمشق عام ،1948
وعض��واً يف اجملم��ع العلم��ي العراق��ي
عام 1963وعضواً م��ؤازراً يف جممع
اللغ��ة العربية االردني ع��ام ،1980
وه��و عضو م��ؤازر يف اجملم��ع العلمي
ً
ايض��ا .م��ارس
اهلن��دي يف نيودهل��ي
البح��ث والتألي��ف منذ ع��ام 1931
وبلغ��ت كتب��ه حت��ى ع��ام 1988
ً
كتابا طبعت يف العراق
حنو تس��عني
وس��وريا ولبن��ان ومص��ر ،وجت��اوزت
مقاالت��ه االربعمائة مقال��ة يف التاريخ
والبل��دان واآلثار والرتاث العربي ،وبرز
بشكل خاص يف فهرسة الكتب.

ش��كل كوركي��س ع��واد ج��زءاً
م��ن جي��ل األكادميي�ين الرياديني
يف الع��راق  ،مم��ن أث��روا بنتاجاته��م
العلمي��ة والفكرية احلركة الثقافية
يف النصف الثاني من القرن العشرين،
فكان من املس��اهمني وبش��كل واضح
يف الواق��ع املع��ريف والثق��ايف للب�لاد
وعل��ى املس��تويني األكادمي��ي وغري
األكادمي��ي حي��ث أعط��ت تآليف��ه
يف حق��ل الفهرس��ة والبيبلوغرافي��ا
ً
دافع��ا ألختيار موضوعات
والتاري��خ
حبثية مهم��ة  ،الس��يما وأنها احتوت
حم��اوالت جديرة باالهتمام ملس��عاها
يف الكش��ف عن الغامض م��ن الذخائر
الش��رقية عل��ى اخت�لاف عنواناته��ا
ومضامينه��ا ذات االث��ر الواض��ح يف
املكتب��ة العربية املعاصرة  ،االمر الذي

ّ
عد عالمة بارزة يف جممل التأسيسات
املعرفي��ة املعاصرة ،اذ انعكس وبعمق
يف النتاج��ات املعرفي��ة ال�تي واكبت
واعقبت اصداراته .
قد بلغ عدد الكتب واالحباث املنشورة
يف جم�لات علمي��ة اربع��ة وس��بعني،
وبل��غ ع��دد مقاالت��ه املنش��ورة يف
الصحف واجمل�لات العراقية والعربية
ً
أربع��ا وعش��رين مقالة وع��دد الكتب
املخطوطة احد عشر كتاباً.
ومن هذه املقاالت واالحباث املنش��ورة
أق��وال اب��ن خل��دون والقلقش��ندي يف
النق��ود  ،1939ماس��لم م��ن تواريخ
البل��دان العراقي��ة جمل��ة املقتط��ف
 ،1944ال��ورق او الكاغ��د صناعته
يف العص��ور االس�لامية ،جمل��ة اجملمع
العلم��ي العرب��ي  ،1948ماطبع عن

من الذاكرة
بل��دان العراق يف اللغ��ة العربية ،جملة
س��ومر  ،1954-1953االسطرالب
وم��ا ال��ف في��ه م��ن كتب ورس��ائل
يف العص��ور االس�لامية ،جملة س��ومر
 ،1957حتقيق��ات بلدانية تارخيية
اثرية يف ش��رق املوصل ،جملة س��ومر
 ،1961اآلثار املخطوطة واملطبوعة
يف الفلكل��ور العراق��ي ،جمل��ة ال�تراث
الش��عيب  1963طبق��ة م��ن اع�لام
بغداد يف القرن الس��ابع للهجرة ،جملة
كلي��ة اآلداب جامعة بغداد ،1963
مش��اركة الع��راق يف نش��ر ال�تراث
العربي ،جملة اجملم��ع العلمي العراقي
 ،1969املراج��ع ع��ن اليزيدي��ة،
جملة املش��رق  ،1969دي��ارات بغداد
القدمي��ة ،جمل��ة اللغ��ة الس��ريانية
 ،1976الفاظ احلضارة ،جملة اجملمع
العلم��ي العراق��ي  ،1978الدي��ارات
القائمة يف العراق ،جملة اجملمع العلمي
العراقي .1982
رغ��م ّأن التألي��ف يف الع��راق بع��د
احل��رب العاملي��ة األوىل كان حمدوداً
ً
هزي�لاّ ،
ث��م أخذ عدد الكت��ب الق ّيمة
يزداد س��نة بعد أخ��رى ،حتى بلغ ما
هو عليه من إتس��اع وج��ودة وتنوع.
فاجملالت واجلرائد اليت كانت تنش ُر
فيها مقاالت كوركيس عواد كان
يشرتيها من السوق،حتى صدر اجلزء
األول من جملة سومر ،كانت ل ُه فيه
مقالة مستفيضة يف “ ”58صفحة من
القطع الكبريّ ،
تطل��ب إعدادها بضعة
أش��هر ،وكان عنوانه��ا :املدرس��ة
املستنصرية ببغداد.

بــــرز بشكل
خاص في
فهرسة الكتب
وم��ن مؤلف��ات كوركي��س ع��واد
( أث��ر قدي��م يف الع��راق /دي��ر الربان
هرمز جبوار املوصل (، )1934دليل
خرائ��ب باب��ل وبورس��يبا (ترمجة)
تألب��ف يوليوس ي��وردان (‘ )1937
العراق يف القرن السابع عشر كما رآه
الرحالة الفرنسي تافررنيه (ترمجة)
باالش�تراك م��ع بش�ير فرنس��يس
(، )1944رس��ائل أمح��د تيمور إىل
األب أنس��تاس الكرمل��ي (حتقي��ق)
باالش�تراك مع أخي��ه ميخائيل عواد
(،)1947خزائ��ن الكتب القدمية يف
العراق منذ أقدم العصور حتى س��نة
أل��ف هجري��ة  (،)1948الدي��ارات
(حتقيق) للشابشيت  (،)1951جولة
يف دور الكت��ب األمريكي��ة ،)1951
(بلدان اخلالفة الشرقية تأليف كي
لسرتنج (ترمجة) باالشرتاك مع بشري
فرنسيس  ( ،)1954املكتبات العامة
واخلاص��ة يف الع��راق ( 1961فص��ل
طبع ضم��ن كتاب دليل اجلمهورية
العراقية)( ،مجهرة املراجع البغدادية
باالش�تراك مع عبد احلميد العلوجي
(،)1962مقام��ة يف قواعد بغداد يف

الدولة العباس��ية تألي��ف ظهري الدين
الكازرون��ي (حتقي��ق) باالش�تراك مع
ميخائي��ل ع��واد (،)1962املباح��ث
اللغوي��ة يف مؤلف��ات العراقي�ين
احملدث�ين (،)1965التفاح��ة يف
النح��و إلب��ن جعفر النح��اس النحوي
( حتقيق )  ( ، )1 9 6 5فهر س��ت
خمطوط��ات خزان��ة يعق��وب
س��ركيس ببغ��داد  (،)1966األب
أنس��تاس الكرملي ،حيات��ه ومؤلفاته
(،)1966تأري��خ واس��ط تألي��ف
أس��لم ب��ن س��هل ال��رزاز الواس��طي
(حتقي��ق) (،)1967معج��م املؤلفني
العراقي�ين يف القرن�ين التاس��ع عش��ر
والعش��رين .ثالث��ة أج��زاء ،)1969
(املدرس��ة املس��تنصرية ببغ��داد
( ،)1954اإلصط��رالب وما ألف من
كتب ورسائل يف العصور اإلسالمية
( ،)1957رس��ائل أمح��د تيمور إىل
األب أنس��تاس الكرمل��ي ) (،أب��و متام
الطائ��ي ،حيات��ه وش��عره يف املراج��ع
العربي��ة واألجنبي��ة باإلش�تراك م��ع
ميخائيل عواد ( ،)1971اخلليل بن
أمح��د الفراهي��دي ،حيات��ه وآثاره يف

املراجع العربية واألجنبية باإلشرتاك
مع ميخائيل عواد  (،)1972املساعد،
معج��م ّألف��ه األب أنس��تاس الكرملي
(حتقيق) باإلش�تراك مع عبد احلميد
العلوج��ي (،)1976 ،1972مراجع
املكتبات والكتب يف العراق ،باإلشرتاك
مع فؤاد قزاجني  (،)1975س��يبويه
أمام النحاة يف آثار الدارسني إثين عشر
ً
قرنا  (،)1978الطفولة واألطفال يف
املص��ادر العربية القدمي��ة واحلديثة
(،)1979رائ��د الدراس��ة عن املتنيب
باإلش�تراك م��ع ميخائي��ل ع��واد
( ،)1979مؤلف��ات إب��ن عس��اكر
 ( ،)1979مصادر الرتاث العس��كري
عند العرب ثالث��ة جملدات -1981
( ،)1982أقدم املخطوطات العربية
يف مكتب��ات العامل منذ صدر اإلس�لام
حت��ى 500ه��ـ ( ،)1982املراج��ع
ع��ن البحري��ن ( ،)1983فه��ارس
املخطوط��ات العربي��ة يف الع��امل
.)1984
كم��ا ل��ه مؤلف��ات خمطوط��ة منها
(ذكري��ات ومش��اهدات و معج��م
الرح�لات العربي��ة واملعرب��ة و ادب
الرس��ائل بني عامل��ي العراق اآللوس��ي
والكرملي ،النباتات الطبية يف مؤلفات
القدماء واحملدثني من العرب ،مصادر
الزراعة والنبات عن��د العرب ،الطعام
والش��راب يف اآلثار العربية املخطوطة
واملطبوع��ة ،األص��ول العربي��ة
للدراس��ات الس��ريانية  ،تكلمة معجم
املؤلفني العراقيني).
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تدريسيو كلية طب المستنصرية
ينجحـــــون بإجــــراء عمليات نادرة
حقق تدريس��يو كلية الطب  /الجامعة المستنصرية
نجاحات عديدة بإجراء عمليات جراحية صعبة ونادرة
في مستشفى اليرموك التعليمي وإنقاذ حياة عدد
من المرض��ى  ،حيث أن بعض تل��ك العمليات أجريت
بش��كل مختلف عماً هي عليه في خارج البالد بغية
اح��داث نقلة نوعية في الخدم��ات الصحية المقدمة
بما يع��ود بالنفع عل��ى الخدمات الصحي��ة المقدمة
ورفع شأنها عبر خبرات متطورة بما يتميز بمميزات
أساس��ية ويعم��ل بش��كل حي��وي وب��كادر متطور
وأجهزة طبية حديثة جداً ،ولم تكن هذه العمليات

 - 1عملية قس��طرة القنوات الصفراوية
التش��خيصي والعالج��ي بالناظ��ور ع��ن
طريق الفم .
حي��ث مت اجراء عملية قس��طرة القنوات
الصفراوي��ة التش��خيصي والعالج��ي
بالناظور عن طريق الفم ملريضة مس��نة
يف حالة مرضية تعاني من التهاب اجملاري
الصفراوي��ة احلاد وانها ال تتحمل التخدير
العام لوضعها الصحي احلرج حيث أجريت
هل��ا عملية قس��طرة القن��وات الصفراوية
التش��خيصي والعالج��ي بالناظورع��ن
طريق الف��م دون فتح ج��دار البطن ومت
خالهلا اس��تخراج ثالث حص��وات كانت
داخل القنوات الصفراوية  ،ومتت العملية
يف مرك��ز أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد
يف مستش��فى الريم��وك التعليم��ي وتكللت
بالنجاح جبه��ود الكادر الطيب والتمريضي
دون أي مضاعف��ات ومت خ��روج احلص��ى
من القنوات الصفراوية اىل األمعاء الدقيقة
ومن ثم خترج احلصى مع الغائط .
 - 2عملي��ة جراحي��ة ارج��اع يف االث�ني
عشر مع انسداد املعدة بالناظور .
وج��ود ارجاع يف االثين عش��ر مع انس��داد
املع��دة حي��ث مت التش��خيص بالناظ��ور
للمع��دة واالث�ني عش��ر واج��راء عملي��ة
جراحي��ة ً
علم��ا ان املري��ض ق��د أجري��ت
عملي��ة قدمي��ة لرف��ع امل��رارة بطريق��ة
الفتح.
 - 3اس��تخراج حص��اة يف القن��وات
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الصفراوية باستخدام الناظور عن طريق
الفم دون أي فتحة يف جدار البطن .
مت اس��تخراج حصاة كبرية جداً كانت
عالق��ة يف القن��وات الصفراوي��ة الم��رأة
مس��نة تعان��ي م��ن الكث�ير م��ن األمراض
املزمن��ة ( ارتف��اع ضغط الدم  ،الس��كري ،
الته��اب الكبد الفايروس��ي  ،تش��مع الكبد ،
عج��ز القل��ب  ،الرجفان االذي�ني  ،والتهاب
القن��وات الصفراوي��ة احل��اد ) مم��ا جعل
ً
مستحيال لعدم لياقتها
التداخل اجلراحي
للتخدير العام  ،حيث مت استخراج احلصاة
باس��تخدام الناظورعن طري��ق الفم دون
أي فتح��ة يف ج��دار البطن ومل تس��جل أي
مضاعف��ات لتن��ال الش��فاء الت��ام جبه��ود
الكادر الطيب والتمريضي .
 - 4عملية رفع ساللة خماطية من معدة
ً
ناظوريا دون تداخل جراحي .
سيدة
مت اج��راء عملي��ة رف��ع س�لالة خماطي��ة
ً
ناظوري��ا دون تداخل
م��ن مع��دة س��يدة

هي االنج��از الطبي الوحيد الذي يقدمه أس��اتذة
الكلي��ة كونهم مه��رة يجرون أقص��ى جهدهم
النقاذ المرضى بأقل الخسائر الممكنة  ،وقال المدرس
الدكت��ور محم��د عبد اهلل ( عض��و الهيئة في فرع
الطب الباطني – أخصائي أمراض الجهاز الهضمي
والكبد في الكلية ) في حديث صحفي  ،إن الفريق
الطب��ي نجح خالل الفت��رة الماضية باج��راء عمليات
جراحية عدي��دة  ،وأضاف  :أن أطباء متخصصين من
الكلية وبمشاركة فرق طبية نجحوا أيضاً في إجراء
عدد من العمليات النادرة على مستوى البلد .

جراح��ي  ،حي��ث أجري��ت العملية خالل
دقائ��ق باملخدر املوضع��ي وتكللت العملية
بنج��اح ومل تس��جل أي مضاعف��ات لتنال
الشفاء التام جبهود الكادر الطيب .
 - 5عملي��ة رفع الغش��اء املخاطي لبطانة
ً
ناظوري��ا ع��ن طري��ق الف��م دون
املع��دة
تداخل جراحي .
مت اج��راء عملي��ة رف��ع الغش��اء املخاط��ي
ً
ناظوريا ع��ن طريق الفم
لبطان��ة املع��دة
دون تداخ��ل جراح��ي  ،حي��ث أجري��ت
العملية لس��يدة تأك��د أصابتها بعقدة يف
املعدة يف األطواراألوىل للتحول الس��رطاني
 ،ويذك��ر ان ه��ذه العملي��ة جترى حتت
التخدير املوضعي وتستغرق أقل من ساعة
واح��دة وتتضم��ن رف��ع الغش��اء املخاطي
بطريق��ة احلقن حتت ه��ذه الطبقة ومن
ث��م االزال��ة بالق��ص الكهربائ��ي وبذل��ك
ق��د مت جتنب تع��رض املريض��ة لتداخل
جراحي حتت املخدر العام ومل تس��جل أي

مضاعفات للعملية لتنال الشفاء التام .
كما مت اجراء عملي��ات من قبل املدرس
الدكتور ابراهيم الدوغان (عضو اهليئة
التدريس��ية يف فرع اجلراح��ة -اختصاص
جراح��ة عامة يف كلي��ة الطب  /اجلامعة
املستنصرية).
 - 6عملية رفع طحال .
مت اج��راء عملي��ة رف��ع طح��ال ملريض��ة
تبلغ من العمر  16س��نة يف حالة مرضية
معق��دة جيتم��ع م��رض الته��اب الكب��د
الفريوس��ي م��ع تضخ��م الطح��ال حي��ث
أج��رى فري��ق ط�بي عملية ف��وق الكربى
للمريض��ة بع��د مراجعته��ا م��ع ذويها اىل
االستش��ارية اجلراحي��ة يف املستش��فى
واجراء الفحصوصات املختربية والشعاعية
والسريرية تبني وجود تضخم يف الطحال
واصابتها بالتهاب الكبد الفايروسي  ،حيث
أجري��ت العملية لرفع الطح��ال للمريضة
واس��تغرقت س��اعتان وتكلل��ت العملي��ة
ً
وحاليا مازالت حت��ت العالج لتنال
بنج��اح
الشفاء التام جبهود الكادر الطيب .
 - 7عملي��ة جراحي��ة ف��وق الك�برى
الس��تصالح فتق جراحي خمتنق يف جدار
البطن .
مت اج��راء عملي��ة جراحية ف��وق الكربى
الس��تصالح فتق جراحي خمتنق يف جدار
البط��ن ملري��ض يبلغ من العمر  65س��نة
يف مستش��فى الريم��وك التعليم��ي  ،حيث
ان املريض كان يعاني من فش��ل كلوي
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ح��اد ومزم��ن وخيض��ع للغس��يل الكلوي
كل  48ساعة  ،وبعد اجراء الفحوصات
الس��ريرية واملختربي��ة واالش��عاعية وبنا ًء
على ضوء نتائج الفحوصات وس��وء حالة
املري��ض الصحي��ة ق��رر الفري��ق الط�بي
والكادر التمريضي اجراء عملية جراحية
وحتت التخدي��ر النصفي وتكللت العملية
ً
وحاليا م��ازال حتت الع�لاج لينال
بنج��اح
الشفاء التام جبهود الكادر الطيب .
كما مت اجراء عملي��ات من قبل املدرس
الدكتور مصطفى أس��امة (عضو اهليئة
التدريس��ية يف ف��رع اجلراح��ة يف كلي��ة
الطب  /اجلامعة املستنصرية – اختصاص
جراحة عامة ناظورية ) .
 - 8عملي��ة رف��ع ورم الزائ��دة الدودي��ة
ً
ناظوريا .
واستئصال القولون
يت��م يف الس��ابق اج��راء عملي��ة اس��ئصال
الزائ��دة الدودي��ة ع��ن طري��ق اجلراح��ة
وتجُ رى ه��ذه العملية حتت التخدير العام
أما اآلن عند اس��تئصال الزائدة بواس��طة
اجلراحة التنظريية فيقوم الطبيب بإجراء
ثالث ش��قوق صغرية على البطن ،يس��مح
أحده��ا بإدخال آلة تصوير فيديو لفحص
البطن ،و ُيس��تعمل اآلخران إلدخال أدوات
دقيق��ة لقطع وإزالة الزائ��دة بينما يجُ رى
ٌّ
ش��ق واحد كب�ير عند اللج��وء للجراحة
املفتوحة حي��ث يتم قطع الزائدة وإزالتها
م��ن خالله  ،إن عملية اس��تئصال الزائدة
الدودية آمنة جداً ،ولكن جيب مناقشة ّأي
خماطر أو مضاعفات حمتملة مع الطبيب
وإن احلياة بدون زائدة دودية ال يسبب أية
مش��اكل صحية معروف��ة ويعود معظم
املرضى إىل مزاولة نشاطاتهم الطبيعية يف
غضون أسبوع إىل ثالثة أسابيع من إجراء
العملية اجلراحية .
 - 9انس��داد األمع��اء اجلزيئ��ي وانتف��اخ
البطن .

 - 10رف��ع ورم الث��دي األيس��ر ملريض��ة
تعان��ي م��ن الته��اب الكبد الفريوس��ي نوع
.C
 - 11عملية رفع املرارة والزائدة الدودية
ً
س��وية بالناظور من خالل نفس الفتحات
اجلراحية .
 - 12تش��خيص حال��ة ورم اللمفاوم��ا
يف املع��دة ع��ن طري��ق اج��راء الناظ��ور
التشخيصي وأخذ عينة للتشخيص.
 - 13بطن حادة وفش��ل كلوي ملريض
متقدم يف العمر .
أدخ��ل املري��ض يف املستش��فى ومت اج��راء
حتض�يرات للعملية والفحوصات واملفراس
التش��خيصي ومت اج��راء العملي��ة مع أخذ
كل االحتياط��ات وتب�ين وج��ود التهاب
تقي��ح الزائ��دة الدودي��ة وقي��ح يف البطن
وكان التش��خيص األولي انس��داد األمعاء
نتيجة ورم األعور .
 - 14تدريس��يان جيريان عملية حتويل
وجتمي��ل تش��وه خلق��ي ملثان��ة خ��ارج
جدارالبطن لطفلة .
أج��رى فريق طيب مش�ترك م��ن اجلراحة
البولي��ة والكس��ور عملي��ة جتميل تش��وه
خلق��ي لطفل��ة تبل��غ م��ن العمر س��نتني
مت��ت احالته��ا م��ن مدين��ة الط��ب اىل
مستش��فى الريم��وك التعليمي حيث تبني
بعد الفحص الس��ريري والش��عاعي وجود
مثان��ة الطفل��ة خارج ج��دار البطن كما
وضح لنا األس��تاذ املساعد الدكتور عمار
فاض��ل ( عضو اهليئة التدريس��ية يف فرع
اجلراح��ة – اختصاص اجلراح��ة البولية
يف كلي��ة الطب  /اجلامعة املس��تنصرية)
حي��ث مت تعدي��ل وضع املثان��ة وارجاعها
اىل مكانه��ا الطبيع��ي داخ��ل البط��ن أي
تعديل وجتمي��ل اجلدار وبنج��اح تام من
قبل جراحي البولية ومن ش��عبة الكسور
األس��تاذ املساعد الدكتور حممد املوسوي

( عضو اهليئة التدريسية يف فرع اجلراحة
– اختصاص جراحة العظام والكسور يف
الكلي��ة ) مع اخصائ��ي التخدير وعدد من
الكوادر التمريضية .
 - 15عملي��ة تبدي��ل مفص��ل ال��ورك
الكامل ملريض .
أج��رى األس��تاذ املس��اعد الدكتور امحد
لطيف ع��واد ( عض��و اهليئة التدريس��ية
يف ف��رع اجلراح��ة اختص��اص – جراحة
العظام والكسور يف كلية الطب  /اجلامعة
املستنصرية ) عملية تبديل مفصل الورك
الكامل األيس��ر ملريض يبلغ من العمر 52
س��نة نتيجة اصابته بنخر الورك  ،حيث
أج��رى فري��ق ط�بي عملية ف��وق الكربى
للمري��ض وتكللت العملي��ة بنجاح جبهود
ال��كادر الط�بي  ،ويف ح��وار م��ع الدكتور
امحد لطي��ف حيث قال  :تعت�بر عمليات
تبدي��ل املفاص��ل م��ن العملي��ات املهم��ة
والصعب��ة يف نف��س الوقت كونه��ا توفر
للمري��ض مبالغ مادية ً
عوضا عن الس��فر
اىل خ��ارج الع��راق الجرائه��ا حي��ث تصل
تكلفة العملي��ة اىل أكثر من 10000$
بينما جيريه��ا أطبائنا األكف��اء ً
جمانا يف
مجيع مستشفياتنا .
 - 16عملي��ة جراحي��ة طارئ��ة ف��وق
الكربى إلستئصال غنغرين املرارة .
أج��رى امل��درس الدكت��ور امحد أس��امة
حس��ن ( عضو اهليئة التدريس��ية يف فرع
اجلراح��ة  -اختص��اص اجلراح��ة العام��ة
واجلراح��ة الناظوري��ة يف كلي��ة الطب /
اجلامع��ة املس��تنصرية ) م��ع فري��ق طيب
متخص��ص عملية جراحي��ة طارئة فوق

الكربص��ادة االستش��ارية الصباحي��ة يف
مستش��فى الريم��وك التعليم��ي وكان��ت
تعاني من حالة اس�ترجاع مس��تمر للمواد
املعدي��ة غ�ير مس��تجيبة للع�لاج وه��ذه
احلال��ة املرضي��ة مس��تمرة ل��دى املريضة
لعدة سنني وبعد إجراء الفحص السريري
والتشخيصي ( ناظور املعدة ) تبني وجود
فتق يف احلجاب احلاجز مع مهاجرة املعدة
إىل اجلوف الصدري حيث أجريت العملية
واس��تغرقت 4س��اعات وتكلل��ت بالنجاح
وأخرج��ت املريض��ة وهي حبال��ة صحية
جي��دة ج��داً  ،وأض��اف أن ه��ذا احلالة من
العمليات تعترب من األنواع النادرة واملعقدة
وألول مرة يتم إجرائها يف بغداد .
ه��ذا وحت��رص كلية طب املس��تنصرية
عل��ى مواكب��ة أح��دث التط��ورات يف
كافة اجمل��االت لالرتقاء بالقطاع الصحي
وتطويره وفق رؤية اس�تراتيجية يف اجملال
الط�بي ،ورفع ج��ودة وكف��اءة اخلدمات
الصحي��ة وفق أح��دث األنظم��ة العاملية ،
بهدف ضمان تقديم أرقى املس��تويات من
اخلدمة الصحية والعالجية .

بقلم  :شريف هاشم
مسؤول شعبة اإلعالم /كلية الطب
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اصدارات

قراءة فــــــي كتاب :

كربالء فـــــي سنوات االحتالل الربيطانـــي
1921-1914
لالستاذ الدكتور رزاق كردي حسين العابدي
ُتع��د مدينة كربالء من املدن التاريخية املهمة التي اكت�س��بت
مكان��ة مميزة ل��دى املعني�ين بتاريخ امل��دن العراقي��ة ،وذلك
ملنزلتها الديني��ة -االجتماعية ،كما �أجنبت عدداً من الأعالم
الذين قدموا خدمات جليلة يف �شتى املجاالت.
�إن ه��ذا اجله��د الأكادميي ،جاء مبثابة حماول��ة من الباحث،
لتق��دمي �صورة وا�ضحة ع��ن تاريخ املدينة من��ذ �أواخر العهد
العثم��اين وحت��ى ت�أ�سي���س الدول��ة العراقي��ة ،وه��ي مرحل��ة
زاخ��رة بالأح��داث التاريخية بالرغ��م من ق�ص��ر مدتها ،و�أن
يك��ون هذا اجلهد متمم ًا ملا �سبق م��ن درا�سات �أكادميية ر�صينة
لتاري��خ امل��دن العراقية ،و�إ�سه��ام متوا�ضع يف اجله��ود العلمية
الرامية �إىل توثيق مطامع الدول اال�ستعمارية والتعرف على
�أ�ساليبه��ا ،لت�سليط بع�ض ال�ضوء عل��ى �صفحة مهمة من تاريخ
العراق املعا�صر.

تطرق الفصل األول (كربالء يف أواخر
العهد العثماني 1914-1869؛ ص
 )28-8إىل التطورات اإلدارية والسياسية
ملدينة كربالء منذ عهد الوالي مدحت
ب��اش��ا ( ،)1872-1869حتى قيام
احلرب العاملية األوىل عام  ،1914وقد
تناول فيه األوضاع اإلدارية حيث كان
لواء كربالء من أربعة أقضية (كربالء،
اهلندية ،النجف ،ال��رزازة) يتبعها عدة
ن��واح��ي ه��ي (املسيب ،شفاثة ،الكفل،
الكوفة ،هور الدخن ،الرحبة) حيث كان
عدم استقرار درجات الوحدات اإلدارية،
من أه��م مميزات احلكم العثماني ،يف
حني ك��ان على رأس اجلهاز اإلداري،
املتصرف  ،يعاونه ع��دد من املوظفني
امللزمني بتنفيذ أوامره ،إذ متتع املتصرف
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بصالحيات مطلقة ،بهذا الصدد ،كما
كانت له صالحيات عسكرية تشمل
استخدام القوات العسكرية ،ونقلها بعد
استحصال موافقة الوالي ،وكان قائد
القوات يف اللواء برتبة (قومندان) ً
ملزما
بتنفيذ أوامر املتصرف ،يف حني تعاقب
مخسة وعشرون متصرف على املنصب،
كان أوهلم مظهر باشا ،وآخرهم أسعد
رؤوف ،الذي غادر املدينة بعد احتالل
الربيطانيني لبغداد يف  11آذار ،1917
وق���د ت��ن��اول ال��ب��اح��ث بشكل مفصل
تركيبة اجلهاز اإلداري والعسكري،
م��ع ال��ت��ط��رق أله��م امل��ؤس��س��ات املدنية
والعسكرية ،ثم تبيان كيفية عملها،
والشخصيات اليت شغلت أهم املناصب
فيها ،وخيتتم الفصل األول بدراسة أوضاع

الكت��اب يف الأ�صل ر�سالة املاج�ستري للم�ؤلف ،مت ن�شرها عام
 ،2016يف ح�ين يحتوي عل��ى مقدمة (�ص )7-3و�أربع ف�صول
(���ص  ،)116-8وخامت��ة (���ص  ،)120-117لينته��ي بقائم��ة
امل�صادر(�ص.)130-121
تن��اول امل�ؤل��ف يف كتاب��ه تاري��خ مدينة كربالء خ�لال املدة
املمت��دة ب�ين عام��ي � 1921-1914إب��ان �سن��وات االحت�لال
الربيط��اين� ،أي من اندالع احلرب العاملي��ة الأوىل ،وما �أعقب
ذل��ك م��ن تغي�يرات �شامل��ة كان يف مقدمته��ا انته��اء احلك��م
العثم��اين يف الع��راق (� ،)1918-1534أم��ا توق��ف البحث عند
الع��ام  ،1921فريج��ع �إىل تتوي��ج الأمري في�صل ب��ن احل�سني
( ،)1933-1883مل��ك ًا على العراق يف � 23آب  ،1921بعد ت�شكيل
احلكومة العراقية امل�ؤقتة يف  25ت�شرين الأول  ،1920وما تلى
ذلك من �إعالن ت�أ�سي�س اململكة العراقية عقب التتويج.

كربالء يف عهد االحتاديني (-1908
 ،)1914وهي املرحلة التارخيية اليت
بدأت باستيالء االحتاديني على احلكم
يف اسطنبول بتاريخ  23متوز ،1908
وتنتهي بدخول الدولة العثمانية احلرب
العاملية األوىل ،حيث شهدت كربالء
خالهلا عدد كبري من األحداث ،متثلت
مبحاوالت االحتاديني الشكلية لإلصالح،
واليت جوبهت مبقاومة السكان العنيفة
لسياسة ال��ت�تري��ك ،تلك ال�تي واجهتها
السلطات ُبكل قوة .
درس الفصل الثاني (كربالء يف سنوات
احلرب العاملية األوىل 1918-1914؛
ص  ،)54-29ما حصل يف املدينة من
ت��ط��ورات راف��ق��ت قيام احل��رب والغزو
ال�بري��ط��ان��ي ،وأه��م��ه��ا دور ك��رب�لاء يف

حركة اجلهاد عام  ،1915من خالل
فتاوى علماء الدين ال�تي حضت على
اجلهاد حلمل السالح بوجه االحتالل
ال�بري��ط��ان��ي ،م��ا ك��ان ل��ه األث���ر الكبري
يف االس��ت��ج��اب��ة ال��واس��ع��ة ،م��ع انضمام
ع��دد كبري من علماء الدين وزعماء
ال��ع��ش��ائ��ر ،منهم الشيخ عبد الكريم
اجلزائري( ، )1962-1872والشيخ
جعفر احلاج راضي ،والسيد نور الياسري،
والشيخ حمسن أب��و طبيخ (-1878
 )1961وغ�يره��م ،حيث متركزت
صفوف اجملاهدين على ثالثة أقسام،
لكنها ُهزمت أم��ام ال��ق��وات الربيطانية
ً
عسكريا ،يف موقعة الشعيبة
املتفوقة
بتأريخ  12نيسان .1915
م��ع ان��س��ح��اب ال��ق��وات العثمانية يف

اصدارات
شهر آي��ار  ،1916توىل أعيان املدينة
تشكيل إدارة مدنية ،برئاسة حممد
علي كمونة ،الذي استمر يف منصبه،
بعد احتالل الربيطانيني لبغداد ،بصفة
وكيل حكومي إلدارة شؤون كربالء،
لكن التنافس الداخلي ،والتقارير
غري املشجعة اليت رفعها الضباط
اإلداريون الذين كانوا يصلون
م��ن ب��غ��داد ،أدت بسلطات
االح����ت��ل�ال إىل إرس����ال
الكولونيل ليتشمان
Leachman
“ليجمن” (،)1920-1880
ليتوىل اإلدارة ،لكنه سرعان ما أصطدم
مع حممد علي كمونة ،الذي استدعته
السلطات إىل بغداد يف  10أيلول ،1917
ثم ُفرضت عليه اإلقامة اجلربية ،جراء
رفضه التعاون معها.
شهدت املدينة بدءاً من ذلك التاريخ،
ح��ال��ة م��ن ال��ت��ذم��ر بسبب إج����راءات
الربيطانيني التعسفية وحماولتهم
اعتقال العناصر الوطنية ،ومع إعالن
اهلدنة يف  31تشرين األول ،1918
سارعت السلطات إللغاء مجيع اإلجراءات
االستثنائية ،لكن السكان أدركوا زيف
الوعود ونية احملتلني استثمار النصر
لرتسيخ وجودهم ،فتأسست ( اجلمعية
الوطنية اإلسالمية) أواخر عام ،1917
لبث ال��روح الوطنية ومقاومة خطط
احملتلني ،ذل��ك ما شكل بداية حلراك
شعيب واسع ،امتدت تداعياته فيما بعد
لتشمل كافة أحن��اء العراق ،رداً على
سياسات االحتالل الربيطاني.
أم��ا الفصل الثالث فبحث (اإلدارة
الربيطانية يف كربالء 1918-1917؛
ً
متطرقا بالتفصيل
ص ،)78 -55
إىل سياسة بريطانيا االقتصادية يف
كربالء خالل املدة ،1918-1917
وبصورة خاصة السياسة الضريبية،
كم تطرق إىل أهم املؤسسات اإلدارية
والقضائية والصحية يف املدينة حتى
نهاية احلرب العاملية األوىل.
لقد عملت اإلدارة الربيطانية على
ختفيض درجة كربالء من لواء خالل
العهد العثماني إىل فضاء مرتبط مبدينة
احللة ،وه��و إج��راء ك��ان اهل��دف منه
إضعاف شأن املدينة املقدسة والتقليل
من مكانتها ،لذلك عمدت إىل تعيني
ً
وكيال هلا إلدارة شؤون
حيدر خ��ان
املقاطعة اليت ظلت حتتفظ باستقالهلا

اإلداري
ومل ترتبط
ب��أي وح��دة إداري��ة
حتى حزيران  ،1918ويف
 29تشرين الثاني حل حمله ناصر
خان الذي كان يرتبط ً
إداريا باحلاكم
السياسي يف احللة.
ك��ذل��ك ق��ام��ت اإلدارة الربيطانية
ب��إص�لاح ال��س��دود ،وتنظيف القنوات
ال��زراع��ي��ة ،حلاجتها امل��ل��ح��ة للمواد
الغذائية ،ولتوفري النفقات املالية ،إذ
ك��ان اإلنفاق على املؤسسات املدنية
والعسكرية ،يتطلب مبالغ طائلة ،وهلذا
كانت السياسة االقتصادية موجهة إىل
إعادة تنظيم اإلدارة املالية السيما إنها
كانت تتدارك مصروفاتها من األرض
والضرائب املفروضة على احلاصالت
الزراعية وكانت أساليبهم أكثر دقة
من سابقيهم العثمانيني.
كما فرضوا حزمة متنوعة من
الضرائب مشلت (ضرائب اخلضروات،
ضريبة أشجار النخيل ،ضريبة احلنطة
والشعري ،ضريبة اخلشخاش ،ضريبة
ال��ت��ب��غ ،ض��ري��ب��ة األمس�����اك ،ضريبة
ال��ك��ودة”امل��واش��ي” ،ضريبة اخلشب) ،يف
حني تراوحت قيمة هذه الضرائب من
ال ُعشر إىل ُ
اخلمس ،وهي نسبة مرتفعة.
تكتف اإلدارة الربيطانية مبا تقدم
مل ِ
ذك����رًه ،ب��ل س��ع��ت لتشكيل دائ���رة
البلدية ،كونها تشكل مورد مالي مهم
من خالل فرض الضرائب على مجيع
مرافق املدينة ،ففرضت دفعها على
بيوت الدرجة األوىل والثانية والثالثة،
وعلى اخليول والبضائع ال�تي تتجاوز
قيمتها  50روبية ،وضريبة األرضية
واملقاهي واحلمامات ومواقف العربات

والقيصريات
واحمل������ل�����ات
والزوارق.
ك��ان��ت واجبات
البلدية تتلخص يف
إضاءة الشوارع ونظافتها،
وت��وف�ير الطعام ،وخباصة
احل��ب��وب ال�تي يرتفع الطلب
عليها خ�لال م��وس��م ال��زي��ارات
الدينية ،لكن باالطالع على الواردات
والنفقات البلدية ،حيث بلغت الواردات
خالل عام  1918حنو  51746روبية،
يف حني بلغت النفقات  36442روبية؛
يتضح أن األم��ر كله ك��ان موجه
خلدمة مصاحل اإلدارة الربيطانية.
اهتمت اإلدارة الربيطانية بالشؤون
القضائية ،فأسست ثالثة أقسام قانونية
خمتلفة ،هي :
.1القضايا الشرعية :من اختصاص
علماء الدين الذين أسسوا ( جملس
اجملتهدين).
.2القضايا اجلنائية :من اختصاص
وكيل احلاكم السياسي ومساعدوه.
 .3ش��ؤون القبائل :أص��درت اإلدارة
ال�بري��ط��ان��ي��ة يف ع���ام  1918قانون
خاص بأسم (قانون دع��اوى العشائر
املدنية واجلزائية).
اهتمت السلطات الربيطانية بالتعليم،
ففي 15نيسان  ،1918افتتحت
م��درس��ة اب��ت��دائ��ي��ة للبنني بلغ عدد
طالبها  70طالب ترتاوح أعمارهم بني
 14-7سنة ،ضمت أربعة صفوف ،يف
حني كان مالكها يتألف من مدير
وستة معلمني ،ويف  2حزيران افتتحت
مدرسة ابتدائية للبنات ،وقد بلغ عدد
طالباتها  20طالبة ،وكان فيها صفان
فقط وم�لاك��ه��ا يتألف م��ن مديرة
املدرسة ومعاونتها ،كما أعادوا الدراسة

يف املدرسة الفارسية اليت تأسست عام
 ،1908وقد بلغ عدد طالبها 108
ً
طالبا ،وكان مالكها يتألف من مدير
وستة معلمني ،يف حني ضمت مناهج
امل���دارس اللغة العربية واالنكليزية
وال��ري��اض��ي��ات واجل��غ��راف��ي��ة والتاريخ
والرتبية الدينية.
منحت السلطات الربيطانية اهتمام
خاص للجانب الصحي ،نتيجة تردي
األوض����اع الصحية ،ث��م اخلشية من
انتقال األمراض واألوبئة إىل موظفيها،
خباصة وباء الكولريا ،الذي أودى حبياة
 15شخص يف عام  ،1918فرممت
املستشفى الوحيد باملدينة ،كما فتحت
بعض املؤسسات الصحية األخرى ،األمر
ال��ذي ع��اد بالنفع بعض ال��ش��يء على
السكان.
أم���ا ف��ي��م��ا خي���ص ال��ف��ص��ل ال��راب��ع
واألخ�ير(ك��رب�لاء م��ن نهاية احلرب
العاملية األوىل إىل تتويج فيصل بن
احلسني ً
ملكا على ال��ع��راق -1919
1921؛ ص ،)116-79فتطرق إىل
موقف كربالء من اإلدارة الربيطانية
( )1920-1919أي املرحلة اليت
سبقت قيام ث��ورة العشرين ،ثم دور
كربالء يف ث��ورة العشرين ،وهو دور
تارخيي مهم ،لذا تطرق الباحث بشكل
مستفيض ل��دراس��ة أس��ب��اب ال��ث��ورة،
ث��م أه��م��ي��ة امل��دي��ن��ة كعاصمة هلا،
والتحركات العسكرية -السياسية اليت
رافقت ذلك ،وخيتتم الباحث رسالته
للماجستري املنشورة بدراسة دور املدينة
يف عهد احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة املؤقتة
( 11تشرين الثاني  23-1920آب
 ،)1921برئاسة عبد الرمحن النقيب
(.)1927-1841

عرض أ.م.د :سمير عبد الرسول العبيدي
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
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تحقيق

نبذة عن كلية التربية األساسية في الجامعة المستنصرية
تاسس��ت كلية التربية االساسية في الجامعة المستنصرية
ف��ي األول من تموز ع��ام  ، 1993لدعم المج��ال التربوي
بمعلمي��ن جامعيي��ن للمرحلتين االبتدائية والمتوس��طة ،
وف��ي حديث مطول مع األس��تاذ الدكت��ور إيمان عباس
الخفاف عمي��دة الكلية  ،بينت لنا الكثي��ر من المعلومات
عن هذه الكلية التي رافق مس��يرتها وتدرجت فيها
وظيفياً وعلمياً .
تعمل كلية التربية األساسية وفق المفهوم الحديث
للتعليم األساس��ي  ،الذي يهدف إلى تزويد الطالب
بالمه��ارات والقدرات األساس��ية للتكيف مع بيئته

ويف جوابه��ا ع��ن س��ؤالنا ح��ول عدد
أقسام الكلية قالت :
تع��د كلي��ة الرتبية األساس��ية أكرب
كلي��ات اجلامع��ة املس��تنصرية من
حي��ث ع��دد طالبه��ا ومس��احتها
وأبنيتها ،وتضم مخس��ة عش��ر ً
قسما
ً
فضال عن قس��م آخر للدراسات العليا
ختصص طرائق التدريس  ،ويس��عى
كل قسم من أقسام الكلية إىل تزويد
الطلب��ة باملواد الدراس��ية التخصصية
وامل��واد الرتبوية وم��واد ثقافية عامة
على وفق نس��ب مقررة لكل من هذه
امل��واد وخالل مثانية فصول دراس��ية
بغية ختريج مدرس جامعي كفوء
ق��ادر عل��ى أداء مهمت��ه الرتبوي��ة يف
املرحلة األساسية من التعليم العام .
وعن س��ؤالنا حول كيفية االلتحاق
والتقديم للكلية بينت:
التقدي��م للكلية يتم م��ن خالل عدة
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قن��وات هي  :القبول املركزي ويوزع
عل��ى أقس��ام الكلية كافة  ،حبس��ب
جمم��وع الطال��ب يف امتحان الدراس��ة
اإلعدادي��ة العام��ة  ،والقبول املباش��ر
لبع��ض األقس��ام وه��ذا يعتم��د على
التع��رف عل��ى امله��ارات الش��خصية
للطال��ب يف بع��ض التخصص��ات م��ن
خالل االختب��ارات النظرية والعملية
للحص��ول عل��ى الدرجات التنافس��ية
وفق نس��ب حم��ددة  ،وهذه األقس��ام
هي ( الرتبية البدنية وعلوم الرياضة،
والرتبي��ة الفني��ة  ،والرتبية األس��رية،
وري��اض األطف��ال ) ويقب��ل يف ه��ذه
األقس��ام خرجيي الدراس��ة اإلعدادية
للفرع�ين األدبي والعلم��ي (اإلحيائي
والتطبيق��ي ) وامله�ني للموهوب�ين يف
اجملال الرياضي والفين .
واسرتس��لت يف حديثه��ا قائلة  :أخذت
كليتن��ا على عاتقه��ا تأهيل معلمي

ومجتمع��ه  ،وتعزيز قدراته الذاتي��ة  ،ليصبح فرداً
منتجاً قادراً على العمل  ،ومساهماً بشكل فعال في
عملية التنمي��ة  ،لذا فأن النظ��ام التربوي يحتاج إلى
إحداث تغييرات ترتكز على أس��س ثابتة تعتمد على
تجدي��د وتحديث هذا النظام  ،ومما س��اعد على ذلك
التحديثات التي تعمل عليها مؤسسات التعليم العالي ،
ومنها المساعدة على إنجاح نظام التعليم األساسي من
خالل تحويل كليات المعلمين إلى كليات التربية األساسية
إلعداد مدرسي المستقبل وتزويدهم بالمتطلبات الالزمة
لمرحلة التعليم األساسي .

املرحلة األساس��ية يف م��دارس العراق
م��ن احلاصلني عل��ى ش��هادة الدبلوم
م��ن معاهد املعلم�ين  ،إذ يت��م قبول
العشرة األوائل على املعاهد يف الدراسة
الصباحية وقبول املتعيينني منهم يف
الدراسة املس��ائية وحبسب التخصص
ً
انس��جاما مع اإلس�تراتيجية الوطنية
للرتبي��ة والتعليم للس��نوات (2011
–  )2021ال�تي تؤك��د عل��ى أن
يكون مجيع معلم��ي مرحلة التعليم
األساسي حاملني لشهادة البكالوريوس
يف األق��ل ،وللكلية قن��وات أخرى عن
طري��ق القب��ول املرك��زي يف وزارة
التعلي��م العالي والبحث العلمي لفئات
املوظف�ين املتميزي��ن وذوي الش��هداء
للدراستني الصباحية واملسائية .
وباحلدي��ث ع��ن الظ��روف ال�تي
توفره��ا الكلية لطلبتها لضمان س�ير
العملية الدراس��ية على أكمل وجه،

قال��ت :يعم��ل يف الكلي��ة جمموع��ة
م��ن التدريس��يني األكف��اء يف جمال
ختصصهم  ،كما تتوفر فيها قاعات
دراس��ية مالئم��ة للعملي��ة التعليمية
ومكتبات وخمتربات وورش للتدريب
ً
فض�لا ع��ن األج��واء ال�تي
العمل��ي ،
توفرها للطلبة من مس��احات واسعة
وحدائ��ق غن��اء  ،وقاع��ة رياضي��ة
داخلية  ،ومالعب خارجية متنوعة
وقاع��ة مركزي��ة للمؤمت��رات
والنش��اطات املختلف��ة ( العلمي��ة،
الثقافي��ة  ،والوطنية) ً ،
فضال قاعات
ملناقشات طلبة الدراسات العليا  ،ومن
خ�لال تضافر جه��ود عم��ادة الكلية
وأقس��امها العلمي��ة ُ
وش�� َع ِبها تعم��ل
الكلي��ة على البن��اء العلم��ي والرتبوي
الرص�ين ألبنائن��ا الطلب��ة خدم��ة
لوطنن��ا العزي��ز ووف��ق أعل��ى معايري
اجلودة يف األداء اجلامعي.
وعن معايري اجلودة التقينا الدكتور
ع�لاء طارق مس��ؤول ش��عبة اجلودة
واألداء اجلامعي يف الكلية فقال :
هنال��ك ع��دة معاي�ير جل��ودة األداء
اجلامعي منها ما خيص التدريس��يني
ومنه��ا م��ا خي��ص األبني��ة اجلامعية
واملخت�برات ومنها ما خي��ص البحوث
والنشاطات اجلامعية املختلفة وأغلب
ه��ذه املعاي�ير متابعة م��ن قبل جلان
متخصص��ة عل��ى مس��توى اجلامعة
وال��وزارة  ،وم��ع التط��ور االلكرتون��ي
امت��دت ه��ذه املعاي�ير لتش��مل املوقع
االلكرتون��ي اخل��اص بالكلي��ة واملل��ف
الش��خصي لكل تدريسي  ،وباحلديث

تحقيق
ع��ن التط��ور االلكرتون��ي فأن��ه طال
اغل��ب مفاص��ل الكلي��ة األم��ر ال��ذي
أدى لرفع مس��توى هذه املعايري ومنها
التصحي��ح وااللكرتون��ي واالختبارات
االلكرتونية والشيت االلكرتوني ومشل
ذل��ك التط��ور حت��ى عملي��ة قب��ول
الطلبة وتسجيلهم من خالل التقديم
االلكرتوني .
وبع��د أن ط��ال حديثن��ا عملي��ات
وفعاليات شعبة التسجيل يف الكلية مل
يعد أمامنا ما مينع من لقاء مس��ؤولة
ش��عبة التس��جيل الس��ت حن��ان عبد
األمري للحديث معها عن تفاصيل هذا
التطور احلاصل يف عملية التس��جيل
والتح��ول إىل ع��امل التكنولوجيا وما
الذي أحدثه هذا التطور على اس��لوب
عم��ل الش��عبة وما ه��ي الفائ��دة اليت
ع��اد بها على الطال��ب من جهة وعلى
الكلية من جهة أخرى ؟
فأجاب��ت قائل��ة  :يف الب��دء س��أحتدث
عن عمل شعبة التسجيل بشكل عام،
فالتس��جيل يع��د حلق��ة الوصل بني
طالب الدراس��ات األولية وبني الكلية
ابتداء من عملية القبول والتسجيل يف
الكلية وتثبيت اس��م الطالب يف القسم
العلمي  ،إىل تثبيت درجاته وترحيله
ً
وص��وال
حس��ب املراح��ل الدراس��ية
إىل مرحل��ة التخ��رج وإص��دار وثيقة
التخرج  ،إضافة إىل ذلك هنالك بعض
اخلدم��ات والعملي��ات األخ��رى ال�تي
تقدمها شعبة التسجيل للطالب مثل
تزويده��م بكت��ب تأيي��د  ،واالنتقال
ب�ين أقس��ام الكلي��ة أو إىل كلي��ات
أخرى أو االنتقال لكليتنا من كليات
تربية أساس��ية أخرى أو االس��تضافة
وكل هذه اإلجراءات كانت بشكل
يدوي ،م��ا يعين صعوبة يف اس�ترجاع
بيان��ات الطال��ب واس��تهالك الوق��ت
ً
وخصوصا
وإحداث نوع م��ن التأخري
يف عملي��ة فح��ص الوثائق ال��واردة يف
عمليات القبول والنقل واالس��تضافة
والتأك��د م��ن صح��ة صدوره��ا ،
كذلك زخ��م العمل احلاصل نتيجة
ترحي��ل الطال��ب للمرحل��ة التالي��ة
وتثبيت درجاته الواردة من األقس��ام
العلمي��ة وم��ا يصاحبها م��ن تضارب
ً
أحيان��ا  ،وم��ع اس��تخدام
يف البيان��ات
التكنولوجي��ا والربام��ج احلديث��ة مت
توف�ير الكثري من الوقت على العاملني
يف ش��عبة التس��جيل وعلى الطالب يف

نف��س الوقت  ،إضاف��ة إىل دقة عالية
يف البيانات .
وع��ن عدد االنظم��ة املتبعة يف الكلية
اكدت:
يف ب��ادئ األم��ر مت بناء نظام الش��يت
االلكرتوني من قب��ل مالكات الكلية
وذلك قبل أكثر من عش��ر س��نوات
ً
تقريب��ا اذ تع��د كليتن��ا س�� ّباقة يف
ه��ذا اجمل��ال  ،ورغم صعوب��ة األمر يف
بداي��ة اس��تخدام النظ��ام ّ
إال انه خلق
ف��ارق كب�ير يف آلي��ة العم��ل وس��هل
من عملي��ة ترحيل درج��ات الطالب
وازداد االعتماد علي��ه ً
عاما بعد عام،
وث��م تبعه��ا الربام��ج واألنظم��ة ال�تي
يت��م تزويدنا به��ا من قب��ل اجلامعة
املس��تنصرية أو من قبل الوزارة وهي
يف اغلبه��ا بواب��ات الكرتوني��ة ترب��ط
ش��عبة التس��جيل بقواع��د بيانات يف
ً
وخصوصا عندما
اجلامعة أو ال��وزارة
يتعلق األمر بعم��ل مركزي ومنها:
بواب��ة القب��ول املرك��زي  ،وبواب��ة
القب��ول امل��وازي ( التعلي��م احلكوم��ي
اخل��اص )  ،وبواب��ة القب��ول املباش��ر ،
وبواب��ة نظ��ام النق��ل واالس��تضافة ،
وبرنام��ج تدقيق الوثائق  ،إضافة إىل
جمموعة الربامج اإلحصائية الدورية
بني فرتة وأخرى .
ويف س��ؤالنا األخ�ير ع��ن فوائ��د هذه
األنظم��ة س��ألناها  :ج��اء يف حديثك
ً
وخصوص��ا يف
(التأخ�ير احلاص��ل
عملي��ة فح��ص الوثائ��ق ال��واردة يف
عمليات القبول والنقل واالس��تضافة
والتأك��د م��ن صح��ة صدوره��ا)

ل��ك توض��ح كي��ف اختصرت
فهل ِ
التكنولوجيا موضوع تدقيق الوثائق
وصحة صدورها حتديداً ؟
حقيق��ة يف بواب��ة القب��ول املركزي
ً
مث�لا تك��ون وثائق الطلب��ة موجودة
أصال يف قاعدة بيان��ات وزارة التعليم
العال��ي والبحث العلمي  ،وهي منقولة
م��ن قاع��دة بيان��ات وزارة الرتبي��ة
بالتال��ي ف��أن عملي��ة إدخ��ال الطالب
تك��ون م��ن خ�لال رقم��ه أالمتحاني
فقط لنج��د كاف��ة البيانات اخلاص
ب��ه عل��ى واجه��ة النظ��ام وال تك��ون
العملي��ة أكث��ر م��ن عملي��ة تدقيق
وقب��ول  ،كذل��ك احل��ال يف باق��ي
البواب��ات املركزية ال�تي تزويدنا بها
الوزارة .
وعن��د مغ��ادرة ش��عبة التس��جيل
ومش��اهدة أبني��ة وحدائ��ق الكلي��ة
وإدراك��ي حلجم اجله��ود اليت تبذل
من قبل العامل�ين فيها ملتابعة وإدارة
ش��ؤون طلبة جتاوز عددهم العشرة
آالف طال��ب إضاف��ة للجه��ود العلمية
والتدريس��ية الكب�يرة ال�تي تب��ذل يف
أقس��امها العلمية إلنتاج معلم جامعي
حقيق��ي ق��ادر على محل مس��ؤولية
بن��اء أجي��ال واعي��ة  ،وج��دت م��ن
اإلنص��اف عل��ى أق��ل تقدي��ر ذك��ر
وتعداد هذه األقسام العلمية وهي :

قس��م اللغ��ة العربي��ة  ،قس��م اللغ��ة
االنكليزية  ،قس��م الرياضيات  ،قسم
العل��وم  ،قس��م الرتبي��ة اإلس�لامية ،
قسم التاريخ  ،قسم اجلغرافية  ،قسم
معل��م الصفوف األوىل  ،قس��م رياض
األطف��ال  ،قس��م الرتبي��ة اخلاص��ة ،
قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 ،قس��م الرتبية الفنية  ،قس��م الرتبية
األس��رية واملهن الفنية  ،قسم اإلرشاد
النفس��ي والتوجي��ه الرتب��وي  ،قس��م
احلاس��بات ،تش��كل ه��ذه األقس��ام
العلمية والشعب واإلدارية والوحدات
البحثي��ة مبجموعه��ا ص��رح علم��ي
كبري بشكله وبعطائه  ،أرفد العملية
الرتبوي��ة يف الب�لاد بعش��رات اآلالف
م��ن املعلمني يف مس�يرة جت��اوزت ربع
قرن م��ن العطاء ،إنها كلي��ة الرتبية
األساسية يف اجلامعة املستنصرية.

وسن عبد الجبار
مسؤول شعبة اإلعالم /التربية األساسية
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صحة

التوعية الصيدالنية للمرضـــــى
التوعي��ة الصيدالنية هي أن يع��رف المريض أو
المس��تهلك ما يهمه عن ال��دواء والعالج الذي
يس��تخدمه للمعالجة من اى م��رض  ،ومتى ومن
وكي��ف يس��تخدمه  ،وتظه��ر أهميتها في أن
العالقة بين المريض والم��رض هي الدواء  ،لذا
يحتاج الكثيرون لتلك التوعية بشدة  ،على األقل
لمنع المعالجة بصورة خاطئة.
وقد نعانى أحيانا من بعض البش��ر الذين يهوون
 - 1املضادات الحيوية :

وتعد من أخطر أن��واع األدوية إذا مل
يتم التعامل معه��ا حبرص وباهتمام
ش��ديدين  ،فعن��د تعاط��ى املري��ض
للمض��اد احليوي ويش��عر بالتحس��ن
التدرجي��ي يتوق��ف ع��ن إكم��ال
اجلرع��ة املوصوفة ل��ه من هذا املضاد
احلي��وي  ،وال يعل��م أن امليك��روب
ح��دث ل��ه بع��ض الضعف فق��ط ومل
يت��م التخل��ص من��ه نهائي��ا  ،مما قد
يؤدى بعض األحيان إىل إعادة نشاط
هذا امليكروب وقد يس��تعيد نش��اطه
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ويصب��ح أقوى مما كان حتى يقاوم
هذا املض��اد  ،فيضطر املريض لتناول
مض��اد حيوي أقوى مرة أخرى  ،وقد
يك��رر املري��ض نف��س اخلط��أ وتدور
الدائ��رة مع��ه  ،ول��و كان يعلم اخلري
اللتزم من أول األمر وما مسه السوء.
 - 2الحفظ والتخزين :

ونتح��دث هنا عن احلف��ظ والتخزين
بواس��طة املريض نفس��ه للدواء  ،فقد
ال يهت��م املري��ض بتخزين ال��دواء فى
الظ��روف املالئم��ة ل��ه  ،أو ق��د يق��وم
بفت��ح املس��تحضرات الصيدالني��ة

اإلفت��اء وكأنه��م يعرف��ون كل ش��يء عن أي
ش��يء  ،فقد تج��ده أحياناُ سياس��ياً محنكاً  ،أو
حك��م مباريات دولي  ،أو مستش��ار قانوني  ،أو
طبيب��اً أو صيدالنياً وهو قد ال يفقه في أي من
تلك المجاالت شيئاً إال اليسير.
وس��أذكر لكم بع��ض الس��لبيات الموجودة في
مجتمعاتن��ا والتي تظهر فيها الحاجة الماس��ة
لتلك التوعية -:
أ) قطرت العني واألذن :من  8إىل10
أيام من يوم فتح العبوة.
ب) املض��ادات احليوي��ة :م��ن  10إىل
ً 12
يوما من يوم فتح العبوة.
ً
ج) املعلقات  :من  15إىل  20يوما من
يوم فتح العبوة والتخفيف باملاء.
د) األدوي��ة الس��ائلة  :م��ن حوالي 6
إىل  8أشهر.

ً
خصوصا ويس��تخدمها لفرتة
الس��ائلة
ث��م يع��ود الس��تخدامها بع��د ف�ترة
طويل��ة معتق��داً ب��أن م��ازال لل��دواء
التأث�ير والفاعلية حتى انته��اء تاريخ
الصالحية املس��جل عل��ى العبوة  ،وال
يعل��م انه هناك فرتة صالحية أخرى
بعد فتح العبوة نتيجة تعرضها للهواء
اجل��وى مب��ا حيمل��ه م��ن ميكروبات
أو أن يتع��رض لألكس��دة  ،وللعل��م  - 3االستخدام املخالف:
أن ف�ترات الصالحية للمس��تحضرات وهنا يقوم الش��خص باستخدام الدواء
الصيدالنية الس��ائلة تسري على النحو ليس للحصول عل��ى تأثريه املخصص
ل��ه  ،بل للحصول على أث��ر جانيب له
التالي :

صحة
ق��د ال يفي��د املري��ض  ،فعلى س��بيل
املثال هناك العديد من أدوية الس��عال
تس��تخدم الكحول كمذيب مس��اعد
هل��ا  ،والكثري يعرف تأثري الكحول على
اجلهاز العصيب املركزي وما يس��ببه
م��ن حاالت الالوعي ،إىل جانب تأثريه
عل��ى ج��دار املع��دة ووظائ��ف الكب��د
والكل��ى وهن��اك أيضا بع��ض قطرات
العني تس��تخدم مع األقراص املخدرة
لعم��ل خليط جيد إلذه��اب وتغييب
ً
متام��ا  ،وق��د ي��ؤدى كث��رة
العق��ل
اس��تخدام ه��ذا األس��لوب إىل أض��رار
بالغة وبعيدة املدى على هذا الشخص
 ،وق��د حيتاج الطلبة الدارس��ون ً
أيضا
ً
وخصوص��ا أثناء تعاملهم
هلذا الوعي
مع األدوية .
 - 4االستخدام الخاطئ :

وهن��ا يظه��ر ع��دم دراي��ة املري��ض
بكيفي��ة اس��تخدام املس��تحضر
الصيدالن��ي املوصوف ل��ه  ،فال عجب
إن وجدت مريض يقول لك إن الدواء
الذي أخذته كان ً
فعاال ولكنه كان
س��يء الطع��م كم��ا أن��ه ذاب يف الفم
ً
س��ريعا  ،ألنه وببس��اطة شديدة قد
ً
أخذ لبوس��ا يف فمه  ،وال يعلم أنه من
املفرتض أن اللبوسات واألقماع تؤخذ
عن طريق الشرج أو املهبل للسيدات .
ً
وأيض��ا ق��د يس��تخدم املس��تحضرات
املخصص��ة لالس��تعمال اخلارجي عن
طريق الفم أو العكس  ،لذا جيب على
الصيدل��ي توعي��ة املري��ض بكيفي��ة

استخدام هذا املستحضر مهما كانت باآلثار املرتتبة على فعلته تلك.
 - 6التداخالت الدوائية :
ثقافة املريض.
وه��ى م��ن اخط��ر األش��ياء ال�تي من
 - 5العالج الذاتي :
عندم��ا يص��اب املريض ب��أي أعراض املمك��ن أن يتعرض هلا املريض  ،كما
طفيفة يقوم مبعاجلة نفس��ه بنفسه أنها حتدث متخفي��ة دون أن يبدو أن
عن طريق أخذ أي دواء جيده أمامه  ،هن��اك أم��راً م��ا س��يحدث  ،فاملريض
ً
فال مانع أن يأخذ
مسكنا آلالم املفاصل عندم��ا يأخ��ذ دواء ملرض م��ا  ،ودواء
وه��و مريض بالربد العام  ،فاملريض ال آخ��ر لع�لاج م��رض آخ��ر ق��د يق��وم
ينظر وال يهت��م إىل ما يعاجله الدواء ،بتعاطي الدوائني ً
معا وال يعلم انه من
كل م��ا يش��غل بال��ه آن��ذاك ه��و أن املمكن أن يتس��بب تداخل الدوائني يف
يتعاط��ى دواء مهم��ا كان  ،وال يهتم حدوث أي مما يأتي :
إم��ا أن يتس��بب كال منهم��ا يف إلغاء
تأثري اآلخر  ،وإما أن يتسبب يف تكوين
مواد أخرى هلا تأثري ضار على املريض،
وقد يتطور األمر إىل نتاجات مميتة ،
أو أن يتفاعل هذا الدواء مع الطعام أو
الشراب  ،فعلى س��بيل املثال األسربين
ال يؤخذ مع عصري الليمون أو الربتقال
نظ��راً ألن كالهم��ا حيتوي��ا عل��ى
محض األس��كوربيك وال��ذي يتفاعل
مع األس�برين وبالتال��ي ال يظهر تأثري
األس�برين  ،ه��ذا م��ا حي��دث عندم��ا
يص��اب املري��ض بالربد ً
مث�لا فيحتاج
للمس��كنات وخوافض احل��رارة  ،ومع
أن كل منهم��ا له تأث�يره اإلجيابي يف
ع�لاج تل��ك األع��راض  ،ولك��ن ليس

ً
س��ويا يف نف��س الوق��ت يت��م الع�لاج
بهم ،وهنا يظهر دور الصيدلي يف أداء
مهمت��ه بتوعي��ة املري��ض مبثل تلك
األشياء.
ما أردته م��ن كتابة هذا املقال ليس
نقد واقع جمتمعنا جمل��رد النقد  ،بل
م��ن أج��ل أن نصل ب��ه لصحة أفضل
وعيش��ة أسعد وأجساد أصح  ،فالعقل
السليم فى اجلسم السليم  ،ولن تتقدم
ش��عوبنا إال بعقول وأجساد صحيحة
وسليمة .
كم��ا أمتن��ى أن يك��ون ه��ذا املق��ال
بداية حلمالت التوعية مبجتمعاتنا ،
ليتحقق حلم التوعية إن شاء اهلل .
عافاك��م اهلل م��ن كل م��رض،
وسلمتم من كل سوء.

م .هديل دلمان نجم
كلية الصيدلة /الجامعة المستنصرية

العدد )20( :شباط 2020

23

تقرير

األقسام الداخلية
في الجامعة المستنصرية تظهر بحلة جديدة
تمثل مجمعات األقس��ام الداخلية بالنس��بة للطلبة من أبن��اء المحافظات العراقية،
بيتهم الثاني الذي يقضون فيه معظم األوقات خالل سنوات دراستهم الجامعية،
إال أن إدامة هذه المجمعات والحفاظ عليها وتوفير متطلبات الس��كن المناس��ب
للطلب��ة كانت وال ت��زال إحدى أكبر التحدي��ات التي تواجه الجامعات الس��يما مع
إزدياد أعداد خريجي الدراسة اإلعدادية ،األمر الذي يفرض على الجهات المعنية
تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد للعناية بهذه المجمعات وإدامتها.

رئاس��ة اجلامعة املستنصرية اجلديدة ومنذ تسنمها مهام
العمل ً
رمسيا منتصف العام املاضي وضعت خطة طموحة
وأطلقت محلة سخرت هلا مجيع اإلمكانات املتاحة إلعادة
تأهيل مجيع جممعات األقس��ام الداخلية التابعة هلا واليت
يبلغ عددها مثانية جممعات مخسة منها للطالب وثالثة
ً
س��نويا أكث��ر  3200طالب
للطالبات ،حيث تس��تقبل
وطالب��ة بنس��بة  150%م��ن طاقتها اإلس��تيعابية اليت
تبل��غ  2000طال��ب وطالب��ة م��ع زي��ادة س��نوية تقدر
بنسبة .10%
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احلمل��ة ال�تي إنطلق��ت أعماهلا من��ذ الي��وم األول للعطلة
الصيفية ،تضمنت ترميم األبنية وبناها التحتية وطالء
اجل��دران وقاع��ات اجلل��وس واملطالعة والغرف الس��كنية،
وصيانة املنظومات الصحية واخلدمية وكهرباء الضغط
العالي وأجهزة التكييف ،وإضافة حمطات جديدة لتحلية
مي��اه الش��رب ،وإع��ادة تأهي��ل أماكن الرتفي��ه واملالعب
الرياضي��ة ،والقي��ام حبمالت للتش��جري وزراع��ة احلدائق
وزي��اة املس��احات اخلض��راءً ،
فضال عن إس��تحداث قاعات
جديدة للمطالعة واإلنرتنت والتمارين الرياضية.

تقرير :عمر مؤيد أنور
تصوير :إعالم األقسام الداخلية

إهتم��ام رئاس��ة اجلامع��ة مبجمع��ات األقس��ام الداخلي��ة
مل يتوق��ف عن��د ه��ذه احلمل��ة ،حي��ث مت وض��ع خطة
مستقبلية لزيادة أعداد الغرف السكنية للطلبة واجملاميع
الصحي��ة مبا يتالئ��م مع الزيادة الس��نوية ألعداد الطلبة
املتقدمني للس��كن ،مع اإلس��تمرار مبتابعة أوضاع الطلبة
واإلس��تماع إىل مش��كالتهم ووضع كل إمكانات اجلامعة
لتمكينهم من العيش الرغيد واحلياة الكرمية والرتكيز
عل��ى اجله��ود يف طلب العل��م وحتقي��ق النج��اح والتميز
واملثابرة بالعمل.

علوم وتكنولوجيا

التطور التاريخي في اخالقيات
تكنولوجيا المعلومات والحاســـــــوب

يعد حقل اخالقيات
احلاس��وب من احلقول الفلسفية
احلديثة نس��بيا ويتطور البحث يف هذا
احلق��ل بوت�يرة متصاع��دة يف معاه��د
وجامع��ات ومراكز البح��وث يف العامل
ويعت�بر واحد م��ن املواد ال�تي تدرس يف
اقسام علوم احلاس��بات يف العامل ولذلك
س��نحاول هنا القاء نظرة س��ريعة على
تطوره التارخيي.
م��ن الواض��ح ب��ان تقني��ات احلاس��بات
واالنرتني��ت تعد من اهم الدعامات اليت
يقوم عليها ،عاملنا املعاصر اال ان التحكم
يف كيفية استخدام هذه التقنيات امر
يف بالغ الصعوبة .نس��مع ونشاهد كل
يوم عن حوادث االخرتاقات االلكرتونية
حلس��ابات الربي��د االلكرتوني او وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي الش��خصية .او
انتح��ال الش��خصية او ختري��ب املواقع.
إضافة لذلك يتعرض الكثري من أجهزة
احلاس��وب الش��خصي خلطر الفايروس
الذي قد يودي لعطل أجهزة احلاسوب او
سرقة البيانات املخزونة فيه او استعماله
للتجس��س عل��ى املس��تخدم وغريها من
املخاطر على املس��توى الف��ردي ناهيك
عن املخاطر على مس��توى الش��ركات
واملؤسس��ات واحلكومات واليت تودي الي
خس��ائر س��نوية مبليارات ال��دوالرات.
االم��ر ال��ذي يزي��د م��ن خط��ورة هذه
اجلرائ��م االلكرتوني��ة ه��ي امتداده��ا
وتط��وره من حي��ث التعقي��د ومشوهلا
لكل أنواع األجهزة الذكية كاهلواتف
الذكي��ة وأجه��زة التحكم والس��يطرة

الصناعية واألجهزة
االلكرتونية املس��تخدمة
يف وس��ائل الدف��اع مم��ا يزي��د
م��ن خط��ر ه��ذا الن��وع م��ن اجلرائ��م
ويس��توجب البحث يف إجي��اد منظومة
أخالقي��ة للتعام��ل معه��ا عل��ى أس��اس
قانون��ي وتش��ريعي ولتنظي��م عم��ل
أجهزة الس��يطرة واحلماية االلكرتونية
منه��ا  .اجلانب االخر املهم من موضوع
اخالقي��ات احلاس��وب ه��و التأث�ير
املعلومات��ي الكبري عل��ى منظومة القيم
البش��رية ومن ضمنها القيم األخالقية
والطبيعة العاملية هلذا التأثري.
أسس��ت أخالقيات احلاس��وب كمجال
للدراس��ة م��ن قب��ل األس��تاذ نورب��رت
فينر األس��تاذ يف معهد ماساتشوس��تس
للتكنولوجي��ا يف أوائل أربعينيات القرن
العشرين ،.نشر فينر كتابه” االستخدام
البش��ري للكائنات البشرية عام  ١٩٥٠يف
ه��ذا الكت��اب أعل��ن فين��ر ،إن تداخ��ل
تكنولوجي��ا احلاس��وب يف اجملتمع يؤثر
كل جانب رئيس��ي من جوانب احلياة
وتوقع أن يكون هذا التغيري جذريا بقوة
التغيري الذي أحدثته الثورة الصناعية.
وقال فني ربأن التغيري س��يكون متعدد
األوج��ه وحيتاج عق��و ًدا من الزمن لكي
يس��ود العامل .ولكنه سوف يغري بصورة
جذرية كل شيء يف احلياة
يف ع��ام  ،١٩٧٦الح��ظ وال�تر مان��ر أن
اش��كاالت األخالقي��ة تنش��أ عندم��ا
اس��تخدام واحلاس��بات اإللكرتوني��ة
ملس��اعدة االطب��اء وارت��أى اس��تحداث

قس��م جديد من األخالقيات
التطبيقي��ة للتعامل مع هذه
الظاه��رة واق�ترح اس��تخدام
مصطلح “أخالقيات احلاسوب”
لتسميته.
يف عام  ١٩٨٥نش��ر جيمس مور
مقالته الش��هرية بعنوان “ما هي
أخالقيات احلاس��وب” ،حبس��ب
رأي م��ور أخالقيات احلاس��وب
تشمل:
( )١حتدي��د الثغ��رات
االخالقي��ة والقانوني��ة
الناجت��ة ع��ن تطبي��ق
تكنولوجيا احلاسوب
( )٢تفس�ير املفاهي��م اجلدي��دة الناجتة
عن هذا االستخدام
( )٣صياغ��ة السياس��ات املعم��ول به��ا
الس��تخدام تقنية احلاس��وب وتوضيح
أسسها ومربراتها األخالقية
يف نفس العام نش��رت ديبورا جونسون
أول كت��اب رئيس��ي يف ه��ذا اجمل��ال
(أخالقيات استخدام أجهزة احلاسوب).
حددت جونس��ون أخالقيات احلاسوب
كحق��ل فلس��في ي��درس اإلش��كاليات
االخالقي��ة وكيفي��ة تطبي��ق املعايري
األخالقي��ة الراهن��ة عن��د اس��تخدام
احلاسوب.
 .ابت��دا ًء م��ن ع��ام  1995ش��ارك
دونال��د جوني��ور ب��ارت .يف العديد من
املش��اريع ال�تي رك��زت عل��ى االهتمام
املسؤولية املهنية واملتقدمة يف االحرتاف
والنض��ج األخالق��ي حمل�تريف برجم��ة
احلاس��وب م��ن ب�ين ه��ذه املش��اريع ال
ميك��ن للم��رء أن يذكر انش��اؤه معهد
حب��وث أخالقي��ات هندس��ة الربجميات
( )SEERIيف جامعة والية تينيس��ي
الشرقية .واملس��اهمة يف تطوير برنامج
حاس��وب يس��مى ( SoDISتأث�ير
تطوي��ر الربجمي��ات وقواع��د البيانات)

ملساعدة األفراد والشركات واملنظمات
يف حتدي��د اآلث��ار األخالقي��ة لتطبي��ق
مشاريع تطوير الربجميات٠
يف ع��ام  ،1995جادل��ت كريس��تينا
كورني��كا كيوكوس��وكا اس��تاذة
الفلس��فة يف جامع��ة كونيكتيك��ت
األمريكي��ة أخالقي��ات احلاس��وب يف
نهاية املطاف س��وف تتط��ور إىل أخالق
عاملية يعم��ل بها يف كل الثقافات على
وجه األرض.
الي��وم ن��رى الكث�ير م��ن ال��دالالت على
صح��ة ه��ذه النظري��ة عندم��ا ندرس
تأثريات تكنولوجيا املعلومات ووس��ائل
االتصال على مفاهيم واخالق األطفال
والش��باب الي��وم ال�تي تتأث��ر بص��ورة
واضحة مبا يقال ويطرح ويناقش على
صفح��ات مواقع التواص��ل االجتماعي
وم��ا يش��اهدوه عل��ى مواق��ع الفيدي��و
كيوتي��وب ه��ذا التأث�ير ال��ذي يأخ��ذ
طاب��ع عاملي ويتجاوز احلدود اإلقليمية
لدولة ما.
ويف اخلت��ام ف��ان عل��م اخالقي��ات
تكنولوجي��ا ا املعلوم��ات حلاس��وب علم
جيم��ع ب�ين التكنولوجي��ا والفلس��فة
األخالقية ورغم حداثة عمره فانه يعد
من اهم التيارات يف الفلسفة التطبيقية
حالي��ا وله متاس مع الكث�ير من ،العلوم
االنس��انية كالفلس��فة والقانون وعلم
االجتم��اع والعل��وم السياس��ية إضاف��ة
لتوجهه التقين.

م .ياسمين مكي محي الدين
مدير شعبة الحاسبة األلكترونية في كلية العلوم
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رياضة

الجمناستك اإليقاعــــــي الحديــــث
ينحص��ر جم��ال رياضة اجلمناس��تك
اإليقاع��ي ال��ذي يع��د اح��د األنش��طة
احلركي��ة املهم��ة باملرأة فق��ط وذلك
النس��جامه مع اخلصائ��ص الطبيعية
والبيولوجي��ة  ،وبإم��كان الفتي��ات
ممارس��ة هذه الرياضة لكونها تتميز
بالطاب��ع اجلمال��ي ال��ذي ينعكس من
خ�لال رب��ط احل��ركات البنائي��ة
واحلركات الراقصة واالكروباتيك
وف��ن البالية مع املصاحبة املوس��يقية
حي��ث تع�بر ع��ن مج��ال احلرك��ة
وانسجامها وانسيابيتها.
وتس��اهم هذه الرياضة يف بناء اجلسم
بص��ورة صحيح��ة وذل��ك باحلص��ول
على قوام جي��د وتنمية وتطوير اهم
الصفات البدنية كاملرونة والرش��اقة
 ،الت��وازن  ،الق��وة ،الس��رعة ..اخل ،
وبذلك فأنها تؤثر مباشرة يف األجهزة
احليوية يف جس��م الالعب��ة وتؤدي اىل
رفع مستواها.

وت��ؤدي ممارس��ة ه��ذه الرياض��ة اىل
تطوي��ر ق��وة االرادة واملالحظة ،كما
ان العم��ل م��ع اإليق��اع يس��اعد عل��ى
اكتساب الالعبات قوة التحمل وقوة
الش��خصية والق��درة عل��ى االب��داع يف
العمل والتذوق املوسيقي.
والعبة اجلمناس��تك اإليقاعي اجليدة
ه��ي ال�تي متتلك ش��روط االس��تعداد
العال��ي ل�لأداء لبلوغ القم��ة والرتكيز
عل��ى أداء احل��ركات برش��اقة وخفة
وهذا بالطبع حيتاج اىل طاقة وقابلية
حركي��ة عالي��ة  ،حي��ث إن رش��اقة
احلركة تعد من أصعب املراحل لبناء
جس��مها ألنها تعد ً
نوعا من التنس��يق
ورمب��ا تعتم��د على تغ�ير أداء وظيفة
االعصاب ً
فضال عن ديناميكية اخلفة
اليت تتحكم يف الس��يطرة على اطراف
اجلس��م الصعبة عن��د احلركة واليت
يتوق��ف عليه��ا النج��اح الكل��ي  ،واليت
بإمكانه��ا تنظي��م وتنس��يق الرش��اقة

واملرون��ة وتفج�ير الطاق��ة وقابلي��ة
التحرك.
وقد عرف اجلمناستك اإليقاعي سابقاً
بالتمارين السويدية (وهي تشكيلة من
التمارين البدنية النظامية البس��يطة
تؤدى بص��ورة مجاعية مع مصاحبة
موسيقية .وبعد التقدم والتطور الذي
حص��ل يف هذه الرياض��ة فقد عرفته
الباحثة اس��يا كاظم مح��اد اجلنابي
بأنه هو( :حركة اجزاء اجلسم بوزن
حرك��ي م��ع مصاحبة موس��يقية).
وق��د عرفت��ه أمرية عب��د الواحد منري
واليت عدت دراس��تها ثاني دراسة بأنه:
هو التناسق واالنسجام بني احلركات
البدني��ة واملوس��يقى وال��ذي يؤدى اىل
حتس�ين ق��درة الالعب��ة عل��ى التعبري
احلركي).
ويتكون اجلمناستك اإليقاعي من :
 - 1احل��ركات احل��رة ب��دون أدوات
مث��ل الس�ير والرك��ض والقف��زات
والوثبات والتموجات وأنواع حركات
التوازن واملرجحات وأنواع الدورانات.
 - 2احل��ركات م��ع األدوات
و(احلب��ال)
مثل(الش��واخص)
و(األط��واق) و(الك��رات) و(األش��رطة
الثعبانية).
 - 3احلركات االكروباتيكية مثل
الدحرجات بأنواعها ...اخل.
تع��د احل��ركات احل��رة األس��اس يف
بط��والت اجلمناس��تك اإليقاع��ي إذ
تدخ��ل يف التش��كيالت احلركي��ة

اإلجبارية واالختيارية ويعتمد عليها
باألس��س يف إجن��اح تش��كيلة الالعب��ة
عن��د اس��تخدامها األدوات املذك��ورة
أعاله.
وللجمناستك اإليقاعي أهداف هي-:
• تربي��ة الفت��اة تربي��ة ش��املة من
مجيع النواحي.
• إكساب اجلسم الصحة.
• إكساب اجلسم التناسق واجلمال.
• إتاح��ة الفرص��ة ألكرب ع��دد من
تلميذات املدارس لالشرتاك يف ممارسة
هذا النوع من النشاط.
• تنمية اإلحس��اس للتذوق اجلمالي
للفنون املختلفة
• إكساب الفتاة القدرة على التفكري
واالبتكار.
• تنمي��ة الش��عور يف الفت��اة بالعالقة
ب�ين امل��كان  ،أو بالعالق��ة ب�ين الزمن
واملكان واإلحساس باحلركة .
• تنمي��ة االس��تجابة احلركي��ة
ملختلف اإليقاعات املوسيقية.

أ .د .شيماء عبد مطر التميمي
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رياضة

نبذة تاريخية عن رياضة المعاقين
لقد تطور االهتمام العالمي بالمنظمات رعاية المعاقين
الرياضية وتنظيم المس��ابقات بين اكبر عدد منهم فنجد
ان االهتم��ام بنوادي المعاقين ق��د بدأ في المانيا بنادي
الص��م عام  1888م وقد مارس��وا فيه أن��واع مختلفة
م��ن الرياضة البدني��ة وزاد االهتمام برياض��ة المعاقين
ببتر األط��راف والمكفوفين خالل وبع��د الحرب العالمية
لق��د قام الس��يد لودف��ج جومتان عام
 1948م بتنظي��م الع��اب س��توك
مانديفل عندما اش�ترك فريق مكون
من  18مش��لوال من قدامى احملاربني
منه��م س��يدتان يف مس��ابقات دولي��ة
للرماي��ة يف نف��س افتت��اح ال��دورة
األوملبية العامة بلن��دن واليت افتتحها
املل��ك ج��ورج الس��ادس ث��م أضيف��ت
إليها العاب أخرى كالس��احة وامليدان
والس�لاح والس��باحة وتن��س الطاولة
ورفع األثقال .
ومع زيادة انتش��ار وازده��ار الرياضة
يف اخلمس�ين عام األخرية وما واكبه
من تق��دم وتطور يف الط��ب الرياضي
احلدي��ث أصب��ح بإم��كان املعاق�ين
مبختل��ف صن��وف اإلعاقة الش��ديدة
إن ميارس أنواع الرياضة املناسبة هلم
وذل��ك بتدريب��ات منظم��ة ومكثفة
نسبيا تس��تهدف قابليتهم وطاقاتهم
احليوي��ة للتغل��ب على اآلثار الس��لبية
لإلعاق��ة وملوازن��ة العج��ز اجلزئ��ي
احلاصل هلم .
تنظيم رياضة املعاقني يف العامل :
ينظم رياضة النخبة لدى األش��خاص
املعاقني عل��ى الصعي��د الدولي هيكل
أعل��ى ه��و اللجن��ة الدولي��ة املوازي��ة
( ) I.P.Cبالتنس��يق م��ع االحتادات

الرياضية الدولية .
 1اللجنة الدولية االوملبية املوازية .وه��ذه اللجنة تتكون من اهلياكل
اآلتية -:
االحتادات الرياضية الدولية وتتكون
من مخس��ة احت��ادات ومتث��ل الفئات
اخلاصة
باملعاقني املشاركني :
*ذوو القصور البصري وغري املبصرين
املكفوفني ( ) I.B.S.A
*-املعاقون ذهنيا ()INAS-FID
* -ذو الش��لل الدماغ��ي ((( SCP-I
RA
* -ذو الش��لل السفلي او الشلل الرباعي
عل��ى الكراس��ي املتحرك��ة( ( MIS
)LUSF
* -مبتورو اإلطراف ( ) ISOP
* -قصار القامة
ول��كل احتاد دول��ي قوانين��ه اخلاصة
ومنافس��اته اخلاصة على الصعيدين
الدول��ي واإلقليم��ي ويعت�بر رؤس��اء
االحت��ادات الرياضي��ة الدولية أعضاء
يف املكت��ب التنفي��ذي للجن��ة الدولية
)I.P.C(.
 2اللجنة الرياضية الدولية . 3اللجنة االوملبية املوازية الوطنية.بداية رياضة املعاقني يف العراق-:

األولى .
انشأ في انكلترا عام  1922م نادي للمعاقين الذي نظم
العديد من المسابقات الرياضية السنوية في مستشفى
(س��توك مونديف��ل) خاصة بمس��ابقات المعاقي��ن بالبتر
والش��لل بأنواعه كما تعلم المعوق��ون باألطراف قيادة
السيارات والرسم باألطراف السفلى
بعد تأس��يس االحتاد العراقي لرياضة
املعاق�ين يف الع��راق مت تأس��يس أول
ن��ادي متخص��ص برياض��ة املعاق�ين
يف(  ) 1982/ 3 / 9وأطل��ق علي��ه
الن��ادي الرياضي املرك��زي للمعاقني
ث��م بع��د ذل��ك مت تأس��يس أول نادي
متخص��ص لرياض��ة معاق��ي احل��رب
يف 1984واطل��ق ( ن��ادي وس��ام
اجملد) وقد م��ارس املعاقون هواياتهم
الرياضي��ة يف هذي��ن الناديني  ,فضال
ع��ن املعاه��د واملراك��ز التأهي��ل
اخلاص��ة ب��وزارة العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة ،وبع��د ذلك مت توس��يع
القاع��دة ملمارس��ة الرياض��ة فق��د مت
افتتاح مراكز جدي��دة اخراى مثل
( املغ�يرة_ وعكرم��ة _ وعبد اهلل بن
مكتوم _والفارس) يف بغداد وكذلك
يف بع��ض احملافظ��ات ( مث��ل نين��وى
والبصرة وصالح الدين و كركوك
واحللة ).
وق��د مت تأس��يس االحت��اد العرب��ي
وكان مقره يف بغداد وكان له دورا

كب�يرا وب��ارزا يف انتع��اش الرياض��ة
للمعاق�ين يف الع��راق  ,وكان أوهل��ا
البطولة العربي��ة األوىل واليت أقيمت
ع��ام (  )1989يف بغ��داد وحص��ل
العراق على نتائج جيدة يف البطولة .
ويف عام ( )2003مت تأسيس اللجنة
الباراملبي��ة الوطني��ة العراقية املؤقتة
مقره��ا يف بغ��داد وكان الباح��ث
عضوا يف اللجنة املؤقتة .
ويف ع��ام ( )2004مت��ت انتخاب��ات
اللجن��ة الباراملبية الوطني��ة العراقية
وكذل��ك مت احت��ادات فرعي��ة يف
كافة احملافظات العراق.
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اعالنات

اعــــالن
فقدت هوي��ات الطلبة املدرجة امسائهم ادناه
م��ن كليات اجلامعة املس��تنصرية فعلى من
يعث��ر عليه��ا تس��ليمها اىل قس��م االع�لام يف
رئاسة اجلامعة..
بتول عدنان حسني
علي جاسب عكلو
مهدي تقي غازي
زهراء حسن عليوي
يوسف عبد الرضا حسني
مهند حمسن جبار
ميسرة نعيم ناظم
غدير يوسف سفيح
محزة عبد احلسني عباس
حسني راهي كريد
زهراء حسني ياسر
عباس زامل ليلي
كوثر سامل جودة
علي ستار عبد اهلل
حسن ثائر مشسي
اخالص جاسم سلمان
علي الزم داود
سيف قاسم جهاد
امحد جاسم امحد
نور حممد ثجيل
عالء موحي فاحل
كرار صادق عبد الزهرة
بسام جواد كاظم
نبيل علي عارف
علي كاظم طارش
حيدر اعكار حامت
محزة حممد فرحان
عواطف نصيف جاسم
سرمد فاروق فخري
هناء عبد الرزاق جيات
ضياح حمي توفيق
حسني مزهرحميبس
حممد سامي عباس
كرار حيدر عبد الصاحب
طيبة بشري دلف
عبد اهلل عبد الستار سلمان
بالل ثابت ناظم
زهراء حممد قاسم كاطع
رسل حسن عطية
رسول محادي علوان
عمر منصري عيسى

28

اهلندسة  /طرق ونقل
الرتبية
تربية
تربية
تربية
تربية
تربية اساسية
تربية اساسية
تربية
تربية
هندسة
علوم
تربية
اداب
اداب
تربية
تربية
ادارة واقتصاد
اداب
تربية
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
صيدلة
اداب
تربية اساسية
ادارة واقتصاد
اداب
اداب
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
تربية
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
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حممد جاسم حممد
فراس عالء حسن
حسني قيس قاسم
حسني عدنان محود
مجيل كامل مجيل
سرور فاضل عباس
باقرحممد عبيد
مرتضى زغري سعيد
حيدر ناظم ناصر
امنة فالح مهدي
يوسف مؤيد
انتصار صاحل شذر
امين سعدون سكوندي
كرار كريم عبد احلسن
حسني عالء حسني
كرار سعد كامل
مصطفى عبد الرضا بري
طه سعدون نصيف جاسم
امحد محيد حممد جاسم
عالء كاظم نعمة
زينب غازي سلمان
مصطفى كنعان زائر
امحد هاشم محود
برزان حامد مهدي
حممد علي هاشم
نور الدين ناجي عبيد
امحد رحيم هوادي
امثار غايب حامت
عالء حيدر كاظم
مصطفى لؤي صيهود
فهد حيدر عباس
نيزك عادل طالب
حممد شهاب امحد
حسن حممد محدان
زهراء قاسم جعفر
حممد تقي مازن
حسن شاكر موسى
نور قحطان هيثم عيسى
ملياء خالد حسني
علي محيد حسني
علي بدرقنبؤ
ليث عبداهلل يوسف
مصطفى رمحن عزيز
يوسف عدنان علي
رامي لؤي عبداملنعم
سجاد باسم نعمة
رواء عبدفرج سامل
سجاد حممد علي

اداب
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
صيدلة
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
اداب
اداب
ادارة واقتصاد
هندسة
ادارة واقتصاد
علوم
هندسة
علوم
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
علوم
تربية
علوم
اداب فلسفة
اداب اعالم
اداب ترمجة
ادارة واالقتصاد /ادارة اعمال
صيدلة
طب
صيدلة
تربية اساسية علوم
هندسة طرق والنقل

اداب فرنسي
زهراء ابراهيم حسن
ادارة واالقتصاد /ادارة اعمال
امحد صالح جاسم
اداب اعالم
علي رجاء خلف
ادارة واالقتصاد/احصاء
علي جبار شاكر
اداب  /تاريخ
نور سعد عبداجلبار
ادارة واالقتصاد حماسبة
طه وليد محيد
اداب /عربي
علي كريم غائب
طب
علي حممد عبد زيد
اداب /عربي
شهد حممد مري علي
هندسة بيئة
اصيل اسامة دندح
تربية عربي
سارة غازي فيصل
اداب /انثروبولوجي
امحد حمسن قاسم
تربية فيزياء
علي سليم طعمة
هندسة مدني
امحد عمار ياسر
اداب اعالم
رسول حممد طالل
صيدلة
تارا حممود ظاهر
تربية عربي
علي جبار فهد
اداب تاريخ
علي سلمان طعمة
اداب اعالم
واثق علي حمسن
تربية اساسية صفوف اوىل
علي حسن جبار
كلية االداب عربي
سجاد محيد حسني
تربية عربي
شيماء رعد هاشم
اداب فرنسي
عبداهلل حسني علوان
ادارو واالقتصاد  /ادارة االعمال
مصطفى عباس شياع
ادارة واالقتصاد  /اقتصاد
حسنني خالد عبداهلل
ادارة واالقتصاد  /اقتصاد
سارة حياد ازهر
اداب
علي امحد عبد احلسن
اداب
علي عبد الرضا سعد
ادارة واقتصاد
كرار سعدون عبد
اداب
سيف سعد جاسم
اداب
فاطمة ليث ابراهيم
احلسني عبد علي جاسم حممد صيدلة
اداب
سجاد ستار فرهود
تربية
سوالف علي حسن
اداب
اية جنم عبد جاسم
اداب
نور اكرم عيسى
اداب
امحد شهاب امحد
اداب
حسني عامر علي
هندسة
ريسان زاحم قدري
ادارة واقتصاد
حممد راشد عبد اهلل
اداب
عبد اهلل عدنان فرحان
تربية
يوسف علي عبد
ادارة واقتصاد
علي كامل دباغ
ادارة واقتصاد
عبد العزيز هادي عزيز
اداب
مصطفى صالح
ادارة واقتصاد
ضياء امحد جاسم
ادارة واقتصاد
ايالف عبد حممد
علوم
ابراهيم سديم ابراهيم

اعالنات

امحد كريم حسن
زيد حممد فاضل
امحد عامر عبد العادل
اسامة مهدي غليم
عالء سعود امني
امحد علي حسني
ايالف عبد االمري عبد
رويدة امحد جنيب
عباس علي حسني علي
حسني عبد الزهرة عبود
شهاب جاسم امحد
عماد رسن خليفة
حسني حممد حسني
رفاه وسام جبار
زهراء سلمان حمسن
عبد اهلل حممود عبد علي
والء سالم حسني
عمر نبيل مسلم
حيدر محيد عودة
حيدر فاخر كاظم
وليد عمر وليد
مسلم محد اهلل ناجي
حممد جاسم علي
طه عادل حسني
علي زهري علي
كاظم جواد كاظم
يعمر حممد حمسن
حوراء صاحب كاظم
زهراء امحد كرار
سجاد حكمت عبد الصاحب
حنني حممد عمران
سارة حممد عبد الستار
نبأ امحد مشس الدين
حيدر جاسم ثجيل
امحد حممد ابراهيم
علي ادهام حسني
امحد عبد الكريم عزيز
حسن جبار حسن
حسن علي عبد شبيب
انس امحد عبد اهلل
مينا شاكر حممود
كرار حسني فاحل
حوراء شاكر رشيد
ضرغام قاسم مظلوم
حيدر علي كرحوت
ابراهيم مجال حممد
مريم عبد الكريم محيد
اية ضياء علوان

اداب
ادارة واقتصاد
هندسة
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
اداب
اداب
تربية
ادارة واقتصاد
ادارة واقتصاد
اداب
اداب
اداب
اداب
اداب
ادارة واقتصاد
اداب
ادارة واقتصاد
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التعليم بين الجودة
الشاملة وكفاءة
تطبيقها
أ.م.د.فاطمة سلومي
رئيس التحرير

كلن��ا يع��رف اهمية التعليم يف اجملتمع والذي يعد ركيزة اساس��ية
تبنى على اساس��ها االوطان الن بدون التعليم ينتشر اجلهل والتخلف
وبني اساسيات التعلم والتعليم تأتي اجلودة املبنية مبرتكزات قيمية
متط��ورة تالئ��م البيئ��ة وحتدياتها بش��كل جيعلها ق��ادرة على وضع
ً
حائ�لا لتنفيذها ..
احلل��ول املناس��بة لتذليل كل املعوقات اليت تقف
وم��ن هنا تأتي متطلب��ات اجلودة وامكانية تطبيقه��ا وفق اجلاهزية
والفاعلي��ة واالرتقاء بكف��اءة عناصرها ،والذين تتوفر فيهم ش��روط
التطبيق والتأهيل خلوض غمار اجلودة والتنافس ألجل احلصول على
درج��ات التطبيق ،اليت تتفق مع اولي��ات العملية الرتبوية والتعليمية
القائمة على التطور املس��تمر للمناهج الدراس��ية يف حتس�ين مستوى
التعلي��م ورفع قيمة املؤسس��ة التعليمية من بني املؤسس��ات االخرى،
ً
لتخل��ق اطر التناف��س ً
واقليميا وعلى هذا االس��اس فاجلودة يف
حمليا
املس��توى التعليم��ي تعمل على التش��جيع والتناف��س والتطوير ،وفق
املعاي�ير العالية لالدارة الصحيحة وذل��ك للحصول على افضل النتائج
ال�تي تؤهل تأس��يس نظام معلومات��ي دقيق حتقق اهدافه املنش��ودة
يف اجل��ودة الش��املة والقائمة على حمددات الثقاف��ة واالفكار اجلديدة
ضم��ن رؤية اس�تراتيجية متكاملة تركز عل��ى التخطيط والتحليل
واالستنتاجات القائمة على اس��لوب التعدد والتنوع واملوضوعية اليت
تنهض بالعملية الرتبوية والتعليمية وفق اطر اجلودة العالية احملكومة
باملعايري العاملية واليت تضفي على التعليم اس��س  ...وحمددات عملية
وتطبيقية يف ٍان واحد .

انت واالبراج
احلمل

ً
مهنيا :ختطئ حساباتك وتوقعاتك إذا كنت تنتظر
ً
انفراج��ا أو تس��وية واضح��ة أو نتيجة حامسة
الي��وم
ألمر معينّ
ً
عاطفي��ا :اجل��و العاطف��ي يث�ير فيك بع��ض املخاوف
ّ
ّ
واهلواجس يف غري حملها ،وال بد من أن يبددها احلبيب
لتطمئن وترتاح .

اجلوزاء

ً
مهني��ا :املنافس��ون يف جمال��ك أقوي��اء ّ
ج��داً واألع��داء
يراقب��ون حترّكات��ك وأعمال��ك ،بانتظ��ار اول خطأ
ترتكبه لالنقضاض عليك واحللول مكانك.
ً
ّ
عاطفي��اّ :
حتدث بليونة م��ع الش��ريك ،وجتنب إبداء
وك��ن ً
ً
أحيان��اُ ،
هادئا
ال��رأي واملالحظ��ات الس��خيفة
ً
ومرتويا أكثر من الالزم واحتفظ بآرائك لنفسك.

الأ�سد

الثور

ً
مهني��ا :انطالق��ة مهني��ة جي��دة حن��و آف��اق واس��عة
ومش��اريع متط��ورة وجناح��ات مهنية قد تس��اعدك
على تطوير قدراتك .
ً
عاطفي��ا :أح��داث عاطفي��ة س��عيدة وممي��زة تظهر
مالحمها يف غضون أيام وال س��يما أن النيات صافية يف
هذا االجتاه بينك وبني الشريك.

ال�سرطان

ً
مهني��ا :وأخرياً تتاح أمامك فرص عمل كثرية حتتار
اي واح��دة منه��ا ختت��ار ،لكنها م��ن ش��أنها كلها قد
جتعلك تسري على الطريق الصحيح للتقدم.
ً
عاطفي��ا :حتاول تغيري طريق��ة تصرفاتك وتعاطيك
مع الشريك ،ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد
ً
اتساعا بينكما.
اهل ّوة

العذراء

ً
مهني��ا :ال ت��دع أمورك الش��خصية والعائلي��ة تؤثر يف
ّ
أدائ��ك املهين ،ركز حتقيق على النج��اح الذي تطمح
إليه ولن يقف أحد عثرة يف طريقك
ً
عاطفي��ا :مت�� ّر عالقتك باحلبي��ب بالفت��ور والريبة،
ً
ضمانا
ولك��ن تثب��ت لك األيام ان��ه أفضل األش��خاص
للمستقبل واحلياة ً
معا.

ً
مهني��ا :يبل��غ طموح��ك املهين أقصى درجاته ليبش��ر
بانقالب هائل يف مصلحت��ك يرتجم باحتالل منصباً
ً
عاليا وذلك مهما مسعت من انتقادات
ً
عاطفيا :ال ّ
حتمل الشريك هموم املستقبل واملشاكل
ال�تي تعرتض��ك يف حياتك املهني��ة أو العائلية ،فهو غري
مسؤول عن أمور مل يرتكبها.

امليزان

العقرب

ً
مهني��ا :تظهر ه��ذا اليوم ق��درات كب�يرة وتقفز إىل
ً
مس��تعينا ببعض األصدقاء ،الذين يؤ ّدون دوراً
األمام
ً
ّ
كبريا يف تطورك
ً
عاطفيا :ق��رارات حامسة جتاه الش��ريك ،على الرغم
م��ن حم��اوالت بعضه��م تأخ�ير املواجهة ،لك��ن األمور
حتمية وال حتتمل التأجيل.

القو�س

ً
ً
أرباحا كبرية،
مهني��ا :يوم مالي مزدهر حتص��د فيه
وتفك��ر يف بإجياد وس��ائل جديدة يف العمل تس��اعدك
على زيادة األرباح
ً
عاطفي��ا :كلم��ا تراكم��ت اخلالف��ات بين��ك وبني
احلبيب أصبح حلها ً
صعبا جداً ،لذا ناقشها بالتفاصيل
لكي تضع النقاط على احلروف .

الدلو

ً
مهني��ا :تش��عر أن قوان�ين العمل ّ
حتد م��ن قدرتك
عل��ى اإلبداع مع أن��ك حتقق الكثري م��ن النجاحات
املتتالية
ً
عاطفي��ا :ال جت��ادل احلبي��ب يف أم��ور وتفاصي��ل
ً
متس��رعا يف حكم��ك عليه فقد
تزعج��ه ،وال تك��ن
ً
الحقا.
تندم

ً
مهني��ا :ف��اوض وس��اوم جبرأة وأع��د قراءة حس��اباتك
وق ّيم األوضاع بغية تعزيز استقرارك املالي كي خترج
بقرارات مهمة
ً
عاطفي��ا :عليك تب��ادل األحاديث اهلادئة مع الش��ريك
وطمأنة هواجس��ه ودعمه والوقوف إىل جانبه ليش��عر
بالسالم والراحة .

اجلدي

ً
مهنيا :حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إىل فوضى يف
خططك العملية وعرقلة مشاريعك املستقبلية.
ً
عاطفي��ا :االنفع��ال والعصبية لن حيال مش��اكلك مع
ّ
احلبيب ،حتل بالصرب وتناقش معه بهدوء .

احلوت

ً
مهنيا :تس��تفيد من بعض االنتماءات االجتماعية
والفكري��ة والثقافي��ة أو من بعض املؤسس��ات اليت
تتعامل معك
ً
عاطفي��ا :تس��مع أخب��اراً س��ا ّرة من احلبي��ب اليوم
تدخل السرور إىل قلبك وتقربك منه أكثر .

