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رئٌس الجامعة المستنصرٌة ٌفتتح مختبرا ً لألحٌاء المجهرٌة للدراسات العلٌا فً كلٌة العلوم بعد
إعادة تؤهٌله
محاضرة علمٌة بالجامعة المستنصرٌة عن عالجات أمراض سن الٌؤس لدى النساء

الجامعة المستنصرٌة تبحث تعزٌز التعاون المشترن مع وزارة الثمافة فً المجاالت العلمٌة والثمافٌة المختلفة

بحث رئٌس الجامعة المستنصرٌة األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً ،مع وزٌر الثمافة والسٌاحة واآلثار األستاذ الدكتور حسن
ناظم ،فً مكتب األخٌر بممر الوزارة ،تعزٌز التعاون المشترن بٌن الجانبٌن فً المجاالت العلمٌة والثمافٌة المختلفة.
ولال رئٌس الجامعة المستنصرٌة :إن اللماء الذي حضره عمٌدا كلٌتً اآلداب والتربٌة الدكتور عبد البالً بدر ناصر والدكتور
عصام عسل حسن ،شهد استعراض معطٌات الوالع التعلٌمً واألكادٌمً فً العراق ،ومراحل مشروع الترجمة المستمر بجامعة
الكوفة ،وإمكانٌة إلامة مشروع مماثل فً المستنصرٌة ،ومنالشة سبل تعزٌز التعاون بٌن الجامعة والوزارة فً الجوانب العلمٌة
والثمافٌة ،وآلٌة اإلفادة من الخبرات المشتركة إللامة النشاطات والمإتمرات الدولٌة فً التخصصات اإلنسانٌة ،مثمنا ً الدور الكبٌر
الذي تموم به الوزارة لتعزٌز حركة النشر والطباعة والترجمة الجامعٌة ،بما ٌسهم فً اإلرتماء بالوالع الثمافً العرالً.
من جانبه أعرب وزٌر الثمافة والسٌاحة واآلثار ،عن استعداد وزارته للتعاون مع المستنصرٌة وغٌرها من الجامعات العرالٌة،
والسٌما فً مجال إعادة طباعة أهم المإلفات العرالٌة المفمودة وطرحها فً األسواق بؤسعار مخفضة ،عن طرٌك استثمار المطابع
التً تمتلكها هذه الجامعات ،مشٌرا ً إلى سعً الوزارة وتخطٌطها لتنظٌم خمسة مإتمرات للعلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌةٌ ،حمل
أحدها اسم عالم االجتماع العرالً الراحل علً الوردي ،فضالً عن إطالق جائزة وطنٌة لرعاٌة وتشجٌع الباحثٌن والمختصٌن فً
العلوم اإلنسانٌة.

الجامعة المستنصرٌة تمٌم المإتمر الدولً الثانً لإلنتماء الرٌاضً بالتعاون مع وزارة الشباب والجمعٌة
العرالٌة الرٌاضٌة

ألامت كلٌتً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة والتربٌة األساسٌة فً الجامعة المستنصرٌة ،المإتمر الدولً الثانً لإلنتماء فً
المجال الرٌاضً ،وذلن بالتعاون مع وزارة الشباب والرٌاضة ،والجمعٌة العرالٌة الرٌاضٌة العلمٌة ،وبمشاركة عدد من الباحثٌن
والمختصٌن من جامعات ومإسسات رٌاضٌة عرالٌة وعربٌة مختلفة.
ولال رئٌس الجامعة المستنصرٌة األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً :إن إنعماد هذا المإتمر الدولً فً هذه الظروف الحرجة
التً ٌمر بها العالمٌ ،إكد ضرورة استمرار المسٌرة العلمٌة والبحثٌة ،وأن حجم المشاركة الواسع للباحثٌن من العراق الجزائر
ومصر وسورٌا واألردن واإلمارت وفلسطٌن وغٌرها من الدول العربٌةٌ ،عكس أهمٌة هذا النشاط الذي ٌتناول موضوع مهم ٌتعلك
باإلنتماء فً المجال الرٌاضً ،معربا ً عن تطلعه بؤن ٌتم اإلفادة من البحوث التخصصٌة التً سٌتم منالشتها فً تطوٌر العمل
الرٌاضً العرالً والعربً ،والسٌما فً مجال كشف المواهب بعمر مبكر ،وتحمٌك اإلنجازات على الساحة الدولٌة.
وثمن رئٌس الجامعة الدور الكبٌر لكل من وزراة الشباب والرٌاضة ووزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والجمعٌة العرالٌة
العلمٌة الرٌاضٌة وعمادتً كلٌتً التربٌة األساسٌة والتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وشبكة اإلعالم العرالً واللجان التحضٌرٌة،
وما لدموه من جهود كبٌرة فً المدة المرٌبة الماضٌة لمساندة ودعم وتشجٌع وإنجاح تنظٌم هذا الملتمى العلمً المتمٌز ،مشددا ً
على أهمٌة تعزٌز التعاون بٌن مختلف المإسسات األكادٌمٌة والرٌاضٌة لإلفادة من الخبرات المشتركة فً مجال اإلنتماء الرٌاضً.
وتضمن المإتمر عمد ( )16ورشةً ومحاضرةً ،ومنالشة ( )39بحثا ً فً محاور عدة تشمل اإلنتماء من وجهة المٌاس والتموٌم،
وفسٌولوجٌا التدرٌب الرٌاضً ،وعلم النفس الرٌاضً ،والباٌومٌكانٌن الرٌاضً ،والتعلم والتطور الحركً ،فضالً عن إنتماء
الالعبٌن الموهوبٌن ذوي اإلعالة ،وحموق وواجبات وعمود الموهوبٌن من وجة نظر المانون.

الجامعة المستنصرٌة تمٌم محاضرة علمٌة عن فاعلٌة الخٌال األدبً

ألامت كلٌة اآلداب فً الجامعة المستنصرٌة ،محاضرة علمٌة عن فاعلٌة الخٌال األدبً ،بمشاركة عدد من التدرٌسٌٌن والباحثٌن
والمختصٌن من جامعات عرالٌة وعربٌة وعالمٌة.
وتضمنت المحاضرة ،التً ألماها النالد العرالً األستاذ سعٌد عبد الحمٌد الغانمً ،تسلٌط الضوء على مصطلح ومفهوم ونموذج
بالغٌة المعرفة ،الذي ٌعد منهجا ً جدٌدا ً ٌتداخل بٌن الحمول والتخصصات ،وٌبحث فً تخوم المعارف عن مكانة ٌمارس فٌها الحمل
البالغً فاعلٌته فً األعماق الداللٌة بهدف التوصل إلى المستوى البالغً الذي ٌغذي فٌه تحوالت المعرفة.
وتناولت المحاضرة التً ألٌمت عبر الفضاء اإللكترونً ،توضٌح مرتكزات نظرٌة األطوار الثالثة التً ٌعتمد علٌها نموذج بالغٌة
المعرفة ،والتً طورها كل من الفٌلسوف اإلٌطالً فٌكو والمفكر األلمانً أرنست كاسٌرر ،وبلغت نضجها عند النالد الكندي
نورثرب فراي ،فضالً عن بٌان األساس اللغوي لهذه النظرٌة من خالل المثلث الداللً التً لدمها الفٌلسوفان رٌتشاردز وأوغدن.

وبٌنت المحاضرة أن الطور األول ٌتمثل فً اآلداب المدٌمة والتً تجرى فٌها المطابمة بٌن الدال والمدلول ،وٌركز على األدب
البابلً وال سٌما ملحمة كلكامش ،فٌما ٌعنى الطور الثانً (العملً) بالفلسفة الٌونانٌة التً صارت فٌها الكلمة أساسا ً لحضور
الشًء وعالمة علٌه ،أما الطور الثالث فٌبدأ مع ظهور العلم الحدٌث فً المرن السادس عشر والذي أصبحت فٌه األشٌاء بالخارج
معٌارا ً لفاعلٌة الكلمة.

الجامعة المستنصرٌة تمٌم مإتمرها الدولً اإلفتراضً األول عن توجهات التعلٌم الصٌدالنً والدراسات العلٌا ما
بعد جائحة كورونا

ألامت كلٌة الصٌدلة فً الجامعة المستنصرٌة ،مإتمرها الدولً اإلفتراضً األول عن توجهات التعلٌم الصٌدالنً والدراسات العلٌا
خالل وما بعد جائحة كورونا ،بمشاركة عدد من التدرٌسٌٌن والباحثٌن والمختصٌن من جامعات عرالٌة وعربٌة وعالمٌة.
ولال عمٌد كلٌة الصٌدلة الدكتور منذر فٌصل مهدي :إن المإتمر ٌهدف إلى تسلٌط الضوء على موضوع اإلعتمادٌة اإلكادٌمٌة
وأهمٌتها بالنسبة لكلٌات الصٌدلة ،وبحث أهم الحلول والرإى والفرص الممكنة ،للحفاظ على تمدم العملٌة التعلٌمٌة ،وتحفٌز
الطلبة على مواصلة التعلٌم باإلعتماد على المنصات اإللكترونٌة خالل أزمة جائحة كورونا ،مإكدا ً سعً الكلٌة إلى مواصلة العمل
والبحث الع لمً وتطوٌر المستوى األكادٌمً وتعزٌز التعاون مع الجامعات العالمٌة واإلفادة من خبراتها لتجاوز المشكالت التً
تواجه التعلٌم فً هذه الظروف الحرجة.
وتضمن المإتمر إلماء عدد من المحاضرات العلمٌة التً تناولت محاور عدة شملت العناصر األساسٌة فً التعلٌم التجرٌبً ،وآلٌات
تطوٌر التعلٌم المهنً فً أولات األزمات ،ودور اإلعتمادٌة فً تحسٌن جودة التعلٌم واإلبتكارات الصٌدالنٌة ،وإستعراض عدد من
تجارب الدول التً نجحت فً مواجهة الجائحة ،فضالً عن منالشة مجموعة من البحوث المتمٌزة لطلبة الدراسات األولٌة والعلٌا
فً كلٌة الصٌدلة بالجامعة المستنصرٌة.
وأوصى المإتمر بضرورة إستمرار العمل لتطوٌر التعلٌم الصٌدالنً المائم على الكفاءة والمهنٌة ،وإعداد الصٌادلة بشكل أفضل
ألخذ دورهم المهم فً المجتمع كجزء من نظام الرعاٌة الصحٌة ،وتنفٌذ برامج الجودة والتطوٌر المهنً المستمر ( ،)CPDوتطبٌك
إرشادات ضمان الجودة فً التعلٌم والممارسة الصٌدالنٌة.

الجامعة المستنصرٌة تمٌم مإتمرها العلمً االفتراضً األول لبحوث الفم واألسنان

ألامت كلٌة طب األسنان فً الجامعة المستنصرٌة ،مإتمرها العلمً االفتراضً األول لبحوث الفم واألسنان ،بمشاركة
عدد من التدرٌسٌٌن والباحثٌن والمختصٌن من الجامعات والمإسسات الصحٌة العرالٌة المختلفة.
ولال رئٌس الجامعة المستنصرٌة األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً ،فً كلمة له خالل حفل اإلفتتاح ،إن تنظٌم هذا
المإتمر المهم ،على الرغم من الظروف الحرجة التً سببتها أزمة جائحة كوروناٌ ،ؤتً فً سٌاق حرص الجامعة على
ضرورة استمرار المسٌرة األكادٌمٌة والمضً بها لدما ً إلى األمام ،معربا ً عن تطلعه بؤن ٌتم اإلفادة من األبحاث
والدراسات المشاركة لإلرتماء بالمستوى العلمً لكلٌات طب األسنان العرالٌة ،بما ٌسهم فً تحسٌن نوعٌة المخرجات
من األطباء المختصٌن فً هذا المجال الحٌوي.
من جانبه عبر نمٌب أطباء األسنان فً العراق الدكتور فخري عبد علً الفتالوي ،عن تمدٌره للدور الكبٌر الذي تموم به
الجامعة المستنصرٌة ،فً تخرٌج دفعات متتالٌة من أطباء األسنان المإهلٌن تؤهٌالً علمٌا ً فً التخصصات الدلٌمة
المتنوعة ،فٌما إستعرض رئٌس الجمعٌة العرالٌة لبحوث طب الفم واألسنان الدكتور فائز الحمدانً آلٌات الشراكة
والتعاون بٌن الجمعٌة وكلٌة طب أسنان الجامعة المستنصرٌة ،والتً أثمرت عن إلامة هذا المإتمر ،الذي ٌعّد فً
الولت نفسه ،الملتمى العلمً السادس للجمعٌة.
بدورها أكدت عمٌدة كلٌة طب األسنان الدكتورة مها جمال العانً ،عزم كلٌتها على إدامة ومواصلة التعاون المشترن
مع الجمعٌات العلمٌة والبحثٌة ونمابة أطباء األسنان العرالٌة ،من أجل المساهمة فً وضع رإى واضحة ،وأهداف
طموحة ،وآلٌات عمل مناسبة ،تصب فً مصلحة األطباء والتدرٌسٌٌن والطلبة المختصٌن باألسنان.
وشهد المإتمر الذي ألٌم بالتعاون مع الجمعٌة العرالٌة لبحوث طب الفم واألسنان ،إمنالشة عدد من البحوث توزعت

الجامعة المستنصرٌة تنظم ندوة علمٌة عن فرص وتحدٌات تجربة التعلٌم عن بعد

نظمت كلٌة التربٌة فً الجامعة المستنصرٌة ندوة علمٌة عن فرص وتحدٌات التعلٌم عن بعد ،بمشاركة عدد من
التدرٌسٌٌن والباحثٌٌن والمختصٌن من جامعات عرالٌة وعربٌة وأوربٌة.
وتهدف الندوة التً ألٌمت بالتعاون مع كلٌة اآلداب فً جامعة طنطا المصرٌة ،إلى التعرٌف بماهٌة الجامعة اإلفتراضٌة،
واستعراض تطورها التؤرٌخً فً العالم ،وبٌان مبرارات إنشائها وإٌجابٌاتها وسلبٌاتها ،وتسلٌط الضوء على أبرز
التحدٌات التً واجهت التطبٌك المفاجئ للتعلٌم اإللكترونً ،جراء الظروف التً سببتها أزمة فٌروس كورونا ،إلى
جانب توضٌح أهم ممومات نجاح تجربة التعلٌم عن بعد والدراسة بوساطة تطبٌمات اإلنترنت.
وتطرلت الندوة التً نظمت عبر الفضاء اإللكترونً ،إلى أهمٌة تمنٌات تجربة التعلٌم عن بعد ،وارتباطها بوالع أزمة
انتشار فٌروس كورونا خالل األشهر الماضٌة فً جمٌع دول العالم ،وما خلفته من آثار على النشاطات التعلٌمٌة،
والسٌما فً مجال االعتماد على وسائل التعلٌم االلكترونً كبدٌل مناسب للتعلٌم التملٌدي ،فضالً عن منالشة التحدٌات
والفرص التً تواجه هذه التجربة ،والحلول الممترحة لتطوٌر تمنٌات وإتجاهات التعلٌم اإللكترونً ،واإلفادة منه فً
المستمبل كعامل مساعد للتعلٌم الصفً.
واوصت الندوة بضرورة تدرٌب المالكات التدرٌسٌٌة فً الجامعات العرالٌة على اإلستعمال األمثل لتمنٌات ووسائل
التعلٌم اإللكترونً ،وتفعٌل دور المكتبات الرلمٌة ،وإعادة صٌاغة الممررات الدراسٌة بما ٌتناسب مع التطورات التً
ٌشهدها العالم ،ناهٌن عن تحدٌد البرامج الدراسٌة للمتعلمٌن وفما ً إلحتٌاجاتهم التً تثٌر دافعٌتهم للتعلم.

الجامعة المستنصرٌة تنظم ورشة عن سبل مواجهة ظاهرة العنف األسري فً المجتمع العرالً

نظمت كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة ،ورشة عمل عن سبل مواجهة ظاهرة العنف األسري فً المجتمع العرالً،
بمشاركة عدد من التدرٌسٌٌن والمختصٌن من جامعات عرالٌة مختلفة.
وتهدف الورشة إلى تسلٌط الضوء على ظاهرة العنف األسري ،التً تعّد من المشكالت الكبٌرة التً تإثر على تماسن األسر،
وتتسبب بتفككها مإثرةً على المجتمع ككل ،ومنالشة األسباب المختلفة النتشار هذه الظاهرة فً العراق خالل السنوات األخٌرة،
وبحث المإشرات المتوفرة عن الظاهرة والحلول الممكنة لمواجهتها.
وتضمنت الورشة استعراض األنواع المختلفة للعنف األسري والتً تشمل الجسدي واللفظً والفكري واالجتماعً ،وحجم األضرار
التً تتكبدها اإلنسانٌة جراء اعتماد سلون العنف ( )violenceكؤداة للتخاطب والتعامل داخل األسر ،والنصوص الموجودة فً
األدٌان السماوٌة ،التً تإكد على وجوب إتباع سلون الرحمة والرأفة والرفك بٌن البشر ،فضالً عن اإلتجاهات والنظرٌات المفسرة
لسلون العنف االسري ،والمعالجات المانونٌة لهذا السلون فً الموانٌن العرالً.
وأوصت الورشة بضرورة تضافر الجهود الوطنٌة لمعالجة مخاطر العنف األسري المختلفة ،وأهمٌة نشر الوعً بٌن جمٌع أفراد
المجتمع ،والتؤكٌد على اآلباء واألمهات بتنشئة األبناء وفك المٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة واألخاللٌة السلٌمة ،ومحاولة تصحٌح
العادات والتمالٌد المنحرفة.

المستنصرٌة تحمك تمدما ً فً عدد البحوث المنشورة بمستوعب سكوباس ل ألشهر الثالثة الماضٌة ورئٌس الجامعة ٌإكد
أهمٌة مواصلة النشر العالمً

حممت الجامعة المستنصرٌة ،تمدما ً ملحوظا ً فً عدد البحوث المنشورة بمستوعب سكوباس ،خالل األشهر الثالثة الماضٌة ،وذلن بتسجٌلها
( )519بحثا ً جدٌدا ً فً هذه المدة ،وفما ً لبٌانات المستوعب لغاٌة تارٌخ الثالث من شهر أٌلول الجاري.
ولال رئٌس الجامعة المستنصرٌة األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً :إن التمدم الواضح الذي حممته الجامعة فً عدد البحوث المنشورة بهذا
المستوعب العالمً المهم ،خالل األشهر األخٌرة الماضٌةٌ ،شكل فرصة حمٌمٌة ونمطة إنطالق مهمة لمواصلة النشر العالمً فً المستوعبات
الرصٌنة ،لما له من أهمٌة بالغة فً اإلرتماء بمستوى الجامعة فً التصنٌفات الدولٌة ،وتحسٌن السمعة األكادٌمٌة ،مشٌدا ً بالجهود المبذولة من
التدرٌسٌٌن والباحثٌن والطلبة فً جمٌع الكلٌات والمراكز واأللسام ،والذٌن عملوا بمثابرة وأسهموا بتحمٌك هذا التمدم المتمٌز.
وأكد التمٌمً إستمرار الجامعة فً تنفٌذ خططها وسٌاستها الهاد فة إلى تشجٌع ومساندة الباحثٌن إلنجاز أبحاث ودراسات تطبٌمٌة ٌمكن اإلفادة
منها فً تطوٌر المجاالت الصحٌة والصناعٌة والزراعٌة وااللتصادٌة والتنموٌة والخدمٌة فً البالد ،مشددا ً على ضرورة التركٌز على تسوٌك
وتسجٌل هذه النتاجات فً المستوعبات العالمٌة ،بما ٌنسجم مع توجه وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،للنهوض بوالع الجامعات العرالٌة،
وجعلها تواكب التمدم الحاصل فً جامعات الدول المتمدمة.

موتمرها الدولً اإلفتراضً االٔول للغة اإلنكلٌزٌة بالتعاون مع جامعة سلٌمان دمٌرال التركٌة
المستنصرٌة تمٌم ٔ
والجامعة اللبنانٌة

موتمرها الدولً العلمً االفتراضً االٔول عن اللغة اإلنكلٌزٌة وتحدٌات
ألامت كلٌة التربٌة األساسٌة فً الجامعة المستنصرٌةٔ ،
الحاضر والمستمبل ،بمشاركة عدد من التدرٌسٌٌن والباحثٌن والمختصٌن من جامعات عرالٌة وعربٌة وعالمٌة.
ولال رئٌس الجامعة المستنصرٌة األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً ،فً كلم ٍة فٌدٌوٌة خالل الجلسة اإلفتتاحٌة ،إن تنظٌم هذا
المإتمر الدو لً جاء فً إطار خطط الجامعة الهادفة إلى إدامة أواصر التعاون المشترن مع الجامعات العربٌة والعالمٌة ،وتمكٌن
التدرٌسٌن والطلبة من اإلطالع على أحدث التطورات فً جمٌع فروع العلوم الصرفة واإلنسانٌة ،معربا ً عن تطلعه بؤن ٌتم اإلفادة
من البحوث المشاركة والتوصٌات التً سٌخرج بها المإتمر لتعزٌز المسٌرة التعلٌمٌة فً العراق.
من جانبها أكدت عمٌدة كلٌة التربٌة االٔساسٌة الدكتورة إٌمان عباس الخفاف ،حرص كلٌتها على تطبٌك توصٌات وزارة التعلٌم
الموتمرات النوعٌة ،والسعً لتبادل الخبرات مع المإسسات األكادٌمٌة من دول العالم المختلفة،
العالً والبحث العلمً فً إلامة
ٔ
ً
بهدف تطوٌر الحركة البحثٌة واإلرتماء بالوالع العلمً ،على الرغم من التحدٌات التً فرضتها أزمة جائحة كورونا ،مثمنة دور
اللجان التحضٌرٌة والعلمٌة واالٕعالمٌة ،وجهود المشاركٌن فً تنظٌم هذا النشاط المتمٌز.
وتضمن المإتمر الذي ألٌ م بالتعاون مع جامعة سلٌمان دمٌرال التركٌة ،والجامعة اللبنانٌة ،و كلٌة التراث الجامعة ،منالشة أكثر
من ( )80بحثا ً توزعت على محاور عدة مرتبطة باللغة اإلنكلٌزٌة وأهمها األدب ،والترجمة ،وطرائك التدرٌس.

تدرٌسً بالجامعة المستنصرٌة ٌصدر كتابا ً عن العمك اإلستراتٌجً العرالً

صدر للتدرٌسً فً مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة الدكتور حٌدر علً حسٌن ،كتاب بعنوان (العراق وعممه
اإلستراتٌجً اإلدران واالستجابة).
وٌهدف الكتاب إلى تسلٌط الضوء على تطور الرإٌة واالدران العرالً للمجال الحٌوي ،والتً ترتبط بنظرٌة العمك اإلستراتٌجً
المحدد بالنطاق الجغرافً الممتد إللٌمٌاً ،وال سٌما بإتجاه اٌران وتركٌا ،وتحلٌل اإلستجابة العرالٌة الوالعٌة للتحدٌات النابعة من
هذا العمك ،الذي ٌسهم إسهاما ً فاعالً فً تشكٌل المشهد السٌاسً واألمنً العرالً.
وتضمن الكتاب تحلٌل والع بٌئة العراق اإلللٌمٌة ،واآللٌة المناسبة للتعامل معها على وفك المعطٌات الجٌوبولتٌكة ،وذلن عبر
مسارات تسخٌر ممومات الموة المتاحة للوصول الى دور مإثر ضمن النطاق اإلللٌمً ،من خالل تبنً روٌة للتحرن فً إطار
التوازنات المائمة.
وتناول الكتاب تمدٌم رإٌة تحلٌلٌة لنطاق العراق اإلللٌمً وعممه االستراتٌجً ،وطبٌعة التحدٌات النابعة منه وكٌفٌة التفاعل معها،
ومرتكزات األداء السٌاسً العرالً ،فضالً عن منالشة مكانة إٌران وتركٌا فً المدرن االستراتٌجً العرالً ،وبناء خطط مستمبلٌة
للتعامل مع هاتٌن الدولتٌن الجارتٌن بما ٌحمك المصالح الوطنٌة.

دراسة بالجامعة المستنصرٌة تبحث تؤثٌر إدارة الصراعات فً الوالء التنظٌمً للمإسسات السٌاحٌة األكادٌمٌة
العرالٌة

بحثت دراسة علمٌة أعدّها كل من التدرٌسً فً كلٌة العلوم السٌاحٌة بالجامعة المستنصرٌة الدكتور نوفل عبد الرضا علوان ،والباحث جواد رحٌمه الطائً،
تؤثٌر إدارة الصراعات فً الوالء التنظٌمً للمإسسات السٌاحٌة األكادٌمٌة العرالٌة.
وتضمنت الدراسة التً تم نشرها فً مجلة العلوم الدولٌة (الهور) ،المصنفة ضمن مستوعب سكوباس ،التحري عن مستوى العاللة والتؤثٌر واإلرتباط بٌن
إدارة الصراعات والوالء التنظٌمً فً كلٌتً العلوم السٌاحٌة بجامعتً المستنصرٌة وكربالء ،فضالً عن بٌان إمكانٌة تعزٌز الوالء التنظٌمً عند نشوء صراع
فً هذه المإسسات.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى إمتالن أبعاد إدارة الصراع "مجتمعةً" تؤثٌر كبٌر وعاللة واضحة ،مع مستوى الوالء التنظٌمً للمإسسات السٌاحٌة األكادٌمٌة
العرالٌة.
وأوصت الدراسة بضرورة توجه مإسسات التعلٌم السٌاحً ،إلى تنمٌة وزٌادة إدران األفراد العاملٌن فٌها إلدارة الصراع بشك ٍل صحٌح ،مما ٌإدي إلى تعزٌز
الوالء التنظٌمً لدٌهم ،وٌزٌد من تمسكهم بمنظمتهم.
ولإلطالع على الدراسة إضغط هنا.

دراسة علمٌة بالجامعة المستنصرٌة تبحث إستعمال مخلفات السٌرامٌن إلزالة الصبغات الملوثة من المٌاه
الصناعٌة

بحثت دراسة علمية أعدّها فريك بحثي مشترن في كلية الهندسة بالجامعة المستنصرية ،إستعمال مخلفات السيرامين كمادة
مازة إلزالة الصبغات الملوثة من المياه الصناعية.
وتهدف الدراسة المكون فريمها البحثي من التدريسية سرور عطا هللا خليفة والدكتورة بسمة دمحم فهد والدكتورة هدى طارق
حمد ،إلى معالجة المياه الصناعية ،بوساطة طريمة لليلة التكلفة تعتمد على إستعمال المواد ،غير المابلة إلعادة التدوير،
الناتجة عن عمليات هدم المباني ،كوسيط ممتز إلزالة الصبغات الملوثة منها ،ال سيما وأن الطرق التمليدية المستعملة في
هذا المجال تكون باهظة الثمن.
وتضمنت الدراسة التي تم نشرها في مجلة علوم المواد والهندسة البريطانية المصنفة ضمن مستوعب سكوباس ،إجراء
عدد من التجارب العملية بإستعمال نفايات مسحوق السيرامين في جرعات ممتزة مختلفة تبلغ (2.5 ،2 ،1.5 ،1 ،0.5
و )3جم ،إلزالة صبغة أزرق الميثيلين من مياه الصرف الصحي بتراكيز ( )30 ،20 ،10جزء في المليون ،عند درجة
حامضية تتراوح بين ( ،)9 - 4بزمن إمتزاز ( 90 ،60 ،30 ،0و )120دليمة ،فضالً عن الميام بإختبار ()FTIR
لوسائط اإلمتزاز.
وأكدت نتائج الدراسة فعالية مخلفات السيرامين في معالجة المياه الصناعية ،إذ تحممت أفضل كفاءة إزالة للملوثات عند

دراسة مشتركة بٌن جامعتً المستنصرٌة والتمنٌة الوسطى ووزارة الصحة تبحث فعالٌة دلائك الفضة النانوٌة
ضد أحد فٌروسات كورونا

بحثت دراسة علمٌة أعدّها فرٌك بحثً مشترن من جامعتً المستنصرٌة والتمنٌة الوسطى ووزارة الصحة والبٌئة ،فعالٌة دلائك
الفضة النانوٌة ضد أحد فٌروسات كورونا.
وتهدف الدراسة المكون فرٌمها البحثً من التدرٌسٌة بالجامعة المستنصرٌة الدكتورة سوزان سعدي حسٌن ،والوكٌل الفنً
لوزارة الصحة والبٌئة الدكتور جاسم عبد العزٌز الفالحً ،والتدرٌسٌٌة بالجامعة التمنٌة الوسطى الدكتورة نهاد خالوي تكتون،
والباحث علً أمجٌد هاشم ،إلى التحري عن التاثٌر التثبٌطً لجزٌئات الفضة النانوٌة على أحد فٌروسات كورونا المسبب
لألنفلونزا.
وتضمنت الدراسة التً تم نشرها فً مجلة عالمٌة رصٌنة مصنفة ضمن مستوعب سكوباس ،عزل بكترٌا اإلشرٌكٌة المولونٌة
( )E.coliوتشخٌصها بجهاز ( ،)vitek2واإلعتماد على الطرق البٌولوجٌة الصدٌمة للبٌئة إلستخالص دلائك الفضة النانوٌة منها،
وتحلٌلها وإستكشاف خصائصها وتوصٌفها بوساطة األشعة فوق البنفسجٌة ،واألشعة تحت الحمراء ،وحٌود األشعة السٌنٌة،
والمجهر اإللكترونً ،وإختبار لدرتها التثبٌطٌة على فٌروس (اإلنفلونزا) الذي ٌعّد أحد فٌروسات العائلة التاجٌة التً ٌنتمً إلٌها
فٌروس كوفٌد .19
وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالٌة إستعمال دلائك الفضة النانوٌة لبكترٌا اإلشرٌكٌة المولونٌة ( )Bio Nanoفً لتل الفاٌروسات
التاجٌة وبنسبة  ،%100فضالً عن إمكانٌة اإلفادة من هذه المادة فً التطبٌمات الدوائٌة والعالجٌة مستمبالً.

رئٌس الجامعة المستنصرٌة ٌستمبل فرٌك الطلبة الذي حمك المركز األول فً مسابمة إنطالق 2020

ا ستمبل رئٌس الجامعة المستنصرٌة ،األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً ،فرٌك طلبة الجامعة الذي حمك المركز األول فً مسابمة
إنطالق لرٌادة األعمال  ،2020التً نفذتها شركة دونن ( )Doincبدعم من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،ووكالة التعاون
األلمانً ( ،)GIZوشركة زٌن العراق.
وعبر رئٌس الجامعة ،عن تمدٌره للجهود المبذولة من شعبة تؤهٌل وتوظٌف ومتابعة الخرٌجٌن فً لسم ضمان الجودة واألداء
الجامعً ،ومسإولة الشعبة الدكتورة إنتصار عزٌز حسٌن ،وجمٌع أعضاء الفرٌك من الطلبة ،الذٌن عملوا بتناسك كبٌر لتحمٌك
هذا اإلنجاز ورفع إسم المستنصرٌة عالٌا ً بٌن الجامعات العرالٌة األخرى ،مشٌرا ً إلى سعً رئاسة الجامعة لتوفٌر البٌئة العلمٌة
والبحثٌة المناسبة للطلبة والخرٌجٌن ،وتنمٌة مواهبهم المختلفة ،وتشجٌعهم على المشاركة فً مثل هكذا مسابمات ،تسهم فً
صمل شخصٌاتهم ،وإبراز المدرات الكامنة لدٌهم.
من جانبه أكد مساعد رئٌس الجامعة للشإون العلمٌة األستاذ المساعد الدكتور مصطفى ضٌاء توفٌك الحسنً ،حرص رئٌس
الجامعة على استمبال الطلبة الذٌن حمموا المرتبة األولى ،عن مشروع فرز وتدوٌر النفاٌات ( ،)Sorting Plasticواإلحتفاء بهم
فً لاعة مجلس الجامعة ،بالنظر لما تحمله من خصوصٌة وداللة ذات لٌمة معنوٌة عالٌة ،معربا ً عن تطلعه بؤن ٌتم اإلفادة من هذا
المشروع وتطبٌمه وتنفٌذه على أرض الوالع لخدمة المتطلبات المجتمعٌة.
ٌذكر إن مسابمة "إنطالق" التً تهدف إلى تطوٌر المطاع الخاص والمشارٌع الناشئة لطلبة الجامعات ،استمرت لمدة عام كامل
وأشرفت علٌها لجنة تحكٌم بالتنسٌك مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،بمشاركة ما ٌمارب من ( )600طالب وطالبة من
محافظات وجامعات العراق المختلفة.

رئٌس الجامعة المستنصرٌة ٌفتتح مختبرا ً لألحٌاء المجهرٌة للدراسات العلٌا فً كلٌة العلوم بعد إعادة تؤهٌله

إفتتح رئٌس الجامعة المستنصرٌة األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً ،مختبرا ً لألحٌاء المجهرٌة لطلبة الدراسات العلٌا ،فً كلٌة
العلوم ،بعد اإلنتهاء من عملٌات إعادة تؤهٌله وتطوٌره.
ولال رئٌس الجامعة ،فً كلمة له خالل اإلفتتاح :إن المختبرات التعلٌمٌة الحدٌثة تعّد من األسس الضرورٌة الواجب توافرها فً
الكلٌات والمراكز البحثٌة ،لتمكٌن التدرٌسٌٌن والباحثٌن من إنجاز دراسات تخصصٌة ذات نتائج دلٌمة ،ولتحسٌن مستوى الطلبة
فً الجوانب التطبٌمٌة المختلفة ،مشٌدا ً بالجهود التً تبذلها عمادة كلٌة العلوم فً كل المجاالت المرتبطة بالعملٌة األكادٌمٌة
والبحث العلمً ،فضالً عن إستمرارها بتنفٌذ مراحل خطة تطوٌر المختبرات ضمن المدد الزمنٌة المحددة.
من جانبه أكد مساعد رئٌس الجامعة للشإون العلمٌة األستاذ المساعد الدكتور مصطفى ضٌاء الحسنً ،حرص رئاسة الجامعة
على تسخٌر جمٌع اإلمكانات المادٌة والتمنٌة المتاحة ،لإلرتماء بوالع البنى التحتٌة للماعات الدراسة والصفوف الذكٌة والمختبرات
العلمٌة ،وفما ً لمواصفات ومعاٌٌر الجودة العالمٌة وشروط السالمة ،وذلن من أجل توفٌر البٌئة الجامعٌة والمناخ األكادٌمً
المناسب لطلبة الدراسات األولٌة والعلٌا ،بما ٌمكنهم من إستكمال متطلبات الحصول على الشهادة فً جانبٌها النظري والتطبٌمً.
إلى ذلن لال عمٌد كلٌة العلوم األستاذ الدكتور دمحم فرج شذر :إن عملٌات إعادة تؤهٌل مختبر األحٌاء المجهرٌة ،تضمنت إدامة
الحاضنات والمٌكروسكوبات واألفران الحرارٌة وأجهزة التعمٌم واإلستخالص ،فضالً عن طالء الجدران واألرضٌات بمادة عازلة
للملوثات ،بهدف ضمان توفٌر كل متطلبات السالمة للتدرٌسٌٌن والطلبة عند إجراء التجارب المختبرٌة.

محاضرة علمٌة بالجامعة المستنصرٌة عن الخالٌا الجذعٌة السرطانٌة

نظم المركز الوطنً لبحوث وعالج أمراض الدم فً الجامعة المستنصرٌة ،محاضرة علمٌة عن الخالٌا الجذعٌة السرطانٌة،
بمشاركة عدد من األطباء والتدرٌسٌٌن وطلبة الدراسات العالٌا.
وتهدف المحاضرة التً ألٌمت عبر وسائل اإلتصال المرئً عن بعد ،إلى تسلٌط الضوء على إلٌة عمل الخالٌا الجذعٌة السرطانٌة
فً مختلف الحاالت السرطانٌة ،وبٌان أهمٌة المضاء على هذه الخالٌا لتوفٌر عالجات آمنة وأكثر كفاءة من العالجات الكٌمٌاوٌة
واإلشعاعٌة ،من أجل زٌادة نسب ومعدالت شفاء المرضى ،فضالً عن إستعراض ومنالشة أحدث الدراسات والتطورات العلمٌة فً
هذا المجال.
وتضمنت المحاضرة التً ألمتها كل من التدرٌسً بالجامعة العرالٌة الدكتور احمد رشدي والتدرٌسً بالجامعة المستنصرٌة
الدكتور زٌاد احمد شبٌب ،التعرٌف بتارٌخ اكتشاف الخالٌا الجذعٌة السرطانٌة ،والذي كان فً مرض سرطان الدم الحاد
(اللوكٌمٌا) ،وأهم المجاالت التطبٌمٌة التً تدخل فٌها ،وطرق عزلها وتنمٌتها فً ظروف مختبرٌة مختلفة ،والمٌكانٌكٌات التً
تعمل بها هذه الخالٌا ،ومدى تؤثٌر البٌئة الدلٌمة المحٌطة بها فً المختبر على نموها وطرق عالجها.
وتناولت المحاضرة أبرز المعلمات الجزٌئٌة الخاصة بالخالٌا الجذعٌة السرطانٌة ،وإمكانٌة اإلفادة منها فً عملٌتً التشخٌص
الدلٌك والعالج المناسب ،وبٌان المٌكانٌكٌة المناسبة لعمل هذه الخالٌا من أجل تحمٌك أفضل دور عالجً موجه لها.
وأوصت المحاضرة بضرورة تعزٌز التعاون العلمً بٌن المإسسات الصحٌة والبحثٌة فً مجال تطوٌر أبحاث الخالٌا الجذعٌة
السرطانٌة ،وعمل برامج خاصة عن العالج السرطانً الموجه ( ،)targeted therapyفضالً عن أهمٌة إجراء بحوث تطبٌمٌة
فً هذا المجال.

محاضرة علمٌة بالجامعة المستنصرٌة عن عالجات أمراض سن الٌؤس لدى النساء

ألام المركز الوطنً لعالج وبحوث السكري فً الجامعة المستنصرٌة ،محاضرة علمٌة عن عالجات أمراض سن الٌؤس لدى
النساء ،بمشاركة عدد من األطباء والتدرٌسٌٌن وطلبة الدراسات العلٌا.
وتناولت المحاضرة التً ألماها التدرٌسً فً كلٌة الطب بجامعة ملبورن األسترالٌة الدكتور غسان الحامً ،إستعراض الحاالت
المرضٌة التً تصٌب النساء فً سن الٌؤس ،بعد تجاوز عمرهن الخمسٌن عاماً ،وأهمها التغٌرات الهرمونٌة ،والكآبة ،وآالم
المفاصل ،واألحساس بنوبات التعرق ،والتً تنجم عن تولف عمل المباٌض وإنخفاض الدورة الهرمونٌة المصاحبة لعملٌة
التبٌٌض.
وتطرلت المحاضرة إلى األسباب التً دفعت المختصٌن إلى التملٌل من إستعمال العالجات المدٌمة للتخفٌف من معاناة النساء فً
سن الٌؤس ،والتً أثبتت نتائج عدد من الدراسات الحدٌثة وجود خلل فً تصمٌمها ،وتسببها بزٌادة إحتمالٌة تخثر األوردة
العمٌمة ،وأنسداد الشرٌان الرئوي ،وسرطان الثدي.
وبٌنت المحاضرة أن الطرق المتوفرة للتملٌل من أعراض سن الٌؤس ،تشمل العالج الهرمونً التعوٌضً ،والتغٌٌر فً نمط الحٌاة،
وإتباع حمٌة غذائٌة صحٌة ،وزٌادة مستوى النشاط البدنً ،وخفض التوتر الذهنً ،فضالً عن المستحضرات الطبٌة الجدٌدة التً
تكون فً شكل هرمونات توضع على الجلد وتفً بالغرض.

الجامعة المستنصرٌة تنظم حملة تعفٌر ضد فٌروس كورونا وتكثف إجراءاتها الولائٌة

نظمت كلٌة اإلدارة واإللتصاد فً الجامعة المستنصرٌة ،حملة تعفٌر لماعاتها الدراسٌة وألسامها العلمٌة ومكاتبها اإلدارٌة
وأرولتها ،مكثفةً إجراءاتها الولائٌة للحد من تفشً فٌروس كورونا.
ولالت عمٌد كلٌة اإلدارة واإللتصاد الدكتورة بثٌنة راشد الكعبً ،إن الحملة التً نظمت بالتعاون مع مدٌرٌة الطبابة فً هٌؤة الحشد
الشعبً ،جاءت فً سٌاق سلسلة من اإلجراءات التً اتخذتها الجامعة المستنصرٌة للتعامل مع المخاطر المحتملة النتشار فٌروس
كورونا ،والتً تهدف إلى حماٌة جمٌع التدرٌسٌٌن والموظفٌن والمراجعٌن وتوفٌر كل متطلبات السالمة فً الكلٌة.
وأضافت الكعبً إن إجرا ءات الجامعة التً إنطلمت منذ الٌوم األول ألزمة الفٌروس ،شملت إلامة الندوات والورش اإللكترونٌة
والحمالت التوعوٌة ،والتعفٌر المتكرر لجمٌع المبانً والمرافك الجامعٌة ،مشٌدةً بالدور الكبٌر الذي تإدٌه هٌؤة الحشد الشعبً فً
نشر الوعً الصحً بٌن المواطنٌن والحفاظ على البٌئة من خالل مشاركتها فً تعمٌم وتطهٌر مختلف مإسسات الدولة.

الجامعة المستنصرٌة تنظم حملة لزراعة العشب وإدامة الحدائك والمساحات الخضراء

نظمت كلٌة المانون فً الجامعة المستنصرٌة ،حملة لزراعة العشب وإدامة وتنظٌم الحدائك الداخلٌة والمساحات الخضراء.
ولال عمٌد كلٌة المانون الدكتور مالن منسً الحسٌنً ،إن الحملة التً ألٌمت من لبل المالكات الخدمٌة فً الكلٌة ،وشملت عددا ً
من الحدائك الداخلٌة ،تؤتً فً سٌاق حمالت التشجٌر والزراعة التً تشهدها مجمعات الكلٌات التابعة للجامعة المستنصرٌة،
بهدف زٌادة نسبة المساحات الخضراء والحدائك ،بما ٌتوافك مع تحمٌك متطلبات التنمٌة المستدامة.
وأكد الحسٌنً إستمرار الكلٌة فً خططها الهادفة إلى تسخٌر جمٌع اإلمكانات المتاحة من أجل إعادة تؤهٌل وتطوٌر البنى التحتٌة،
بما ٌسهم فً تعزٌز الجوانب الجمالٌة للحرم الجامعً ،وتوفٌر البئٌة المناسبة للطلبة.

) للتعلٌم اإللكترونً وٌإكد ضرورة IREXالمساعد العلمً ٌشٌد بجهود التدرٌسٌٌن المشاركٌن فً دورة منظمة (
اإلفادة من خبراتهم

أشاد مساعد رئٌس الجامعة المستنصرٌة للشإون العلمٌة األستاذ المساعد الدكتور مصطفى ضٌاء توفٌك الحسنً ،بجهود
التدرٌسٌٌن المشاركٌن فً دورة التدرٌب اإلحترافً بالتعلٌم اإللكترونً ( ،)TOTالتً نظمتها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
بالتعاون مع منظمة ( )IREXاألمرٌكٌة ،والتً إستمرت لمدة ثالثة أشهر ،مإكدا ً ضرورة اإلفادة من خبراتهم فً اإلرتماء بمستوى
التعلٌم اإللكترونً فً جمٌع كلٌات الجامعة.
ولال المساعد العلمً ،فً كلمة له خالل اإلحتفالٌة التً ألامها مركز التعلٌم المستمر لتوزٌع الشهادات على المشاركٌن فً
الدورة ،إن رئاسة الجامعة المستنصرٌة وفً ممدمتها األستاذ الدكتور حمٌد فاضل التمٌمً ،تثمن المشاركة العلمٌة المتمٌزة
للتدرٌسٌٌن ودورهم فً إعالء إسم المستنصرٌة عالٌا ً بٌن الجامعات العرالٌة والعالمٌة ،معبرا ً عن تمدٌره لجهود معالً وزٌر
التعلٌم العالً والبحث العلمً ،والسٌد وكٌل الوزارة لشإون البحث العلمً ،وأعضاء الفرٌك الوزاري للتعلٌم اإللكترونً،
وحرصهم على ضمان إستمرار العام الدراسً عبر المنصات الرلمٌة وأسالٌب التعلم عن بعد ،ومتابعة إجراء اإلمتحانات
اإللكترونٌة ،وإلامة الدورات التدرٌبٌة والورش التطوٌرٌة ،بالرغم من الظروف التً فرضتها أزمة جائحة كورونا.
وأضاف الحسنً ،إن تجربة التعلٌم اإللكترونً فً الجامعات العرالٌة أثبتت نجاحها ،وحممت المطلوب منها بعدم ضٌاع العام
الدراسً على الطلبة ،مشددا ً على أهمٌة استثمار خبرات المشاركٌن بهذه الدورة والدورات الممبلة ،فً تطوٌر لدرات وتدرٌب

