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البـــــصرة
نهائية وحتمية للتوسع الذي حصل في مجاالت
التعليم العالي والبحث العلمي في البلد وتلبية
حلاجة املنطقة اجلنوبية و اخلليج العربي للطاقات
و املالكات الفنية و االدارية .
بدات الدراس��ة في ذلك العام في كلياتها االربع (
االداب  ،واحلقوق  ،والهندسة والعلوم ) وكان قسم
اللغ��ة العربية في كلية االداب اول قس��م يفتح
ابواب��ه للدراس��ه ومبوج��ب قان��ون ( )8الصادر في
االول من نيس��ان عام  1967اس��تكملت اجلامعة
شخصيتها املعنوية املميزة باستقاللها كليا عن
جامعة بغداد لتصبح صرحا حضاريا شامخا .
ش��هدت جامع��ة البص��رة توس��عا كبي��را تبعا
ملتطلب��ات واحتياج��ات اجملتمع احملل��ي واالقليمي
حت��ى اصبحت حتت��وي على ثمانية عش��رة كلية
علمية وانسانية وستة عشر مركزا علميا وبحثيا
وخدميا.
تت��وزع كليات اجلامعة على اربع مواقع هي موقع
رئاسة اجلامعة والواقع على كورنيش شط العرب
 ،وموق��ع كرمة علي و موقع ب��اب الزبير ومنطقة
البراضعية و املستش��فى التعليم��ي كما توجد
في اجلامعة عدد من االقس��ام الداخلية لس��كن
الطلب��ة الوافدي��ن م��ن خ��ارج احملافظ��ة وطلبة
االقضية والنواحي .

البصرة من اوائل املدن التي اختطها العرب في ظل
االسالم  ،اختطها و مصرها عتبة بن غزوان سنة
 14للهجرة كانت تس��مى ( االبلة ) وقد انش��ئت
على مقربة من قري��ة عراقية تدعى ( البصيرة ) ،
وقد قيل ان سبب تسمية البصرة انها ذات حجارة
فيه��ا بعض اللني  ،وه��ي االرض ذات احلصى،وهي
االرض الغليظة التي فيها حجارة صلبة
مكانة البصرة :البصرة مدينة جتارية تنتهي اليها
الطرق االتية من ايران والهند  ،ويعد مسجد
البصرة اول مسجد بني في العراق وكان يتخذ
مدرسة تدرس فيها العلوم الدينية مثل الفقه
وتعقد فيها حلقات القضاة  .وقد من البصرة منوا
سريعا ففيها مربد البصرة وهو السوق الذي تروى
فيه عروض الشعر فقد قيل  :العراق عني الدنيا
والبصرة عني العراق واملربد عني البصرة.
وتع��د مدينة البص��رة ام االدب والعل��م وملتقى
العلم��اء واالدباء والش��عراء وقد ظهر في البصرة
ش��عراء كثيرون منهم الفرزدق وجرير وبشار وابو
ن��واس كما ظهر في البصرة كت��اب النثر العربي
ومن اشهرهم ابن املقفع واجلاحظ واحلريري صاحب
املقامات املعروفة .وظهر فيها علم العروض على
يد عاملها اخلليل بن احم��د الفراهيدي وهو واضع
اول معجم يس��مى العني .كما ظهر في البصرة
علم النحو على يد ابي االسود الدؤلي وسيبويه .
وكانت البصرة ارضا خصبة تنبت فيها االجتاهات
الفلس��فية والفكرية وس��احة للحوار والنقاش
في مسائل الفكر والفلس��فة والدين .لهذا كان
البد لهذه املدينة ان تنش��يء ص��رح علمي يضم
هذه الكفاءات العلمي��ة املتميزة و يحتضن ابناء
تلك املدينة املعطاء ليسلحهم بالعلم واملعرفة
ليرف��د بهم البل��د وعلى هذا تاسس��ت جامعة
البصرة.

رؤساء اجلامعة

تعاقب على رئاسة جامعة البصرة مجموعة من
االساتذة هم :
ا.د.عب��د اله��ادي محبوبة  ،ا.د.ص��ادق اخلياط  ،ا.د.
سعد عبد الباقي الراوي  ،ا.د .خليل حميد الطالب
 ،ا.د .ن��زار نظيف الش��اوي  ،ا.د.عبد االله يوس��ف
اخلش��اب  ،ا.د .محم��د مجيد الس��عيد  ،ا.د.داخل
حس��ن جريو  ،ا.د .اكرم محم��د صبحي محمود ،
محم��د عبد الع��ال امني النعيمي  ،س��لمان داود
س��لمان  ،علي عباس علوان  ،ا.د.صالح اسماعيل
جنم الكرناوي  ،ا.د.ثامر احمد حمدان

(جامعة البصرة)

تاسس��ت جامعة البصرة ع��ام  1964كمحصلة
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جامعة العطاء والتحدي
تشهد جامعة البصرة وعلى امتداد السنوات الثالث االخيرة
قفزات كمية ونوعية من االجنازات في تطوير املنظومة التعليمية
والتي أدت إلى استعادة العراق دوره الفاعل في النظام التعليمي
العربي واإلقليمي والعاملي  ،فضال عن االبداعات والتميز على
الصعيدين العلمي والعمراني في كلياتها ومراكزها البحثية
ومديرياته��ا وأقس��امها العلمي��ة ومكاتبها االستش��ارية .
وما تشهده اجلامعة اليوم من قفزة نوعية في مستوى التعليم
ومس��توى اخلدمات لم ي��ات من فراغ بل جاء بجه��ود كبيرة و
اصرار م��ن قبل قادة اجلامع��ة  .ومت العم��ل بطريقة منهجية
و وف��ق خطة مدروس��ة لعمل هذا االصرار الذي يس��تعرض و
يوث��ق اهم اجن��ازات جامع��ة البصرة ف��ي الس��نوات االخيرة.
ب��دات جامعة البص��رة في الس��نوات االخي��رة بتنفيذ خطة
اس��تراتيجية لرفع س��قف عدد املقبولني ف��ي اجلامعة ليتم
قب��ول اكبر عدد ممكن من الطلبة ف��ي مختلف االختصاصات
العلمي��ة واالنس��انية لرف��د اجملتم��ع بحصيلة م��ن املثقفني
و الك��وادر العلمي��ة الت��ي تهدف الى تاس��يس ع��راق متقدم
ومؤهل الخ��ذ دوره بني الدول العربي��ة واالقليمية والعاملية مبا
ميتلكه من طاقة بش��رية معرفي��ة علمية هائلة وقد بلغ عدد
املقبولني لطلبة الدراسات الصباحية (  )6599طالبا و ( )1323
طالبا في الدراس��ات املس��ائية للعام الدراس��ي .2015-2014
اما فيما يخص الدراس��ات العليا والتي تعتبر البذرة التي من
خاللها نعيد الع��راق الى مكانته العلمية املرموقة فقد بدات
ارقامها بالتزايد و اس��تطاعت جامع��ة البصرة ان تذلل كافة
العقبات والصعوبات التي كانت تقف حاجزا امام رفع سقف
اعداد املقبولني في الدراس��ات العليا فبل��غ عدد املقبولني في
دراس��ة الدكت��وراه ( )582واملاجس��تير ( )1244والدبلوم ()112
لالعوام الدراس��ية  2014-2012وتسعى اجلامعة الى ان تصل
الى مراتب متقدمة في التصنيف العاملي كما اثبتت اجلامعة
حض��ورا فاعال في العديد من احملافل احمللية و العاملية من خالل
نش��ر البحوث و تس��جيل براءات االختراع والت��ي بلغت ()125
باالضافة الى املش��اركة في الن��دوات و ورش العمل فضال عن
اقامته��ا العديد من املؤمترات العاملي��ة والندوات التخصصية
املهمة فقد بلغ عدد املؤمترات التي اقامتها اجلامعة خالل الفترة
 )382( 2014-2012مؤمتر و ( )313ندوة و( )1506حلقة نقاشية.
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اما استاذتها فقد اصبح العديد منهم اساتذة ومحكمني
واعضاء ورؤس��اء جلان علمية عل��ى الصعيد احمللي والدولي
و ممتحن�ين خارجي�ين خاص��ة عل��ى الصعي��د الطب��ي.
ام��ا في مج��ال االعم��ار واملش��اريع فقد س��ارت اجلامعة
بخطة العمار واعادة تأهيل البنى التحتية و تقدمي اخلدمات
النموذجية ملنتس��بيها وطلبتها على حد سواء  ،فضال عن
بلورة التعاون املش��ترك م��ع املؤسس��ات الدولية اخلدمية
ف��ي تب��ادل اخلب��رات واالمكاني��ات حيث وضع��ت اجلامعة
امكانياتها العلمية والثقافية خلدمة املدينة و مؤسساتها
وتقدمي املش��ورة االكادميية للعديد من املش��اريع في املدينة
واالش��راف عل��ى العديد منه��ا .وال تقتص��ر اجلامعة على
رفد اجملتم��ع باخلريجني والك��وادر العلمية الت��ي يحتاجها
اجملتم��ع فحس��ب بل س��عت ال��ى ان يك��ون لها مس��اس
باجملتم��ع البصري على وجه التحدي��د وارتأت قيادة اجلامعة
ان عليه��ا ان تؤمن خدمات مجتمعي��ة نوعية وتكون على
تواص��ل مباش��ر م��ع املواطن .من ه��ذا االس��اس انطلقت
اجلامع��ة لتنفيذ العدي��د من املش��اريع اجملتمعية املتنوعة
والتي س��يتضمنها هذا االصدار حيث س��يتضمن في بابه
االول نبذة عن قسم االعالم والعالقات العامة فيما يتطرق
الباب الثاني الى طلبة الدراس��ات االولية والدراسات العليا
اما الب��اب الثالث فقد تناول البعثات والزماالت الدراس��ية
والتي ش��هدت زي��ادة ملحوضة في الس��نوات االخيرة  .اما
الباب الراب��ع ففيه عرض مفصل لعدد املؤمت��رات والندوات
واحللقات النقاشية في السنوات االخيرة فيما متت االشارة
ال��ى الترقيات واجملالت وب��راءات االختراع ف��ي الباب اخلامس
من هذا االص��دار  .وتناول الباب الس��ادس اجلامعة املنتجة
والباب السابع تناول البستنة واهم منجزاتها  .وكان خلدمة
اجملتمع حص��ة في هذا االصدار تضمنها الباب الثامن فيما
تطرق الباب التاس��ع النقاط املضيئة للكليات واملراكز في
اجلامعة ومتت تخصيص الباب العاش��ر لالس��تحداثات في
جامع��ة البصرة واف��رد باب خاص لنش��اطات الكليات عبر
عنها برس��وم توضيحي��ة تبني حجم االجناز ف��ي كل كلية
ومرك��ز  .وفي الب��اب االخير مت عرض مجوعة من نش��اطات
اجلامعة املتميزة في صور .
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كلمة رئيس اجلامعة

(( حصاد السنوات الثالثة االخرية يف جامعة البصرة ))
يس��عدني ويش��رفني ان ارى جامع��ة البصرة ش��امخة
تزه��و وتس��مو باالنتصارات في كل املفاص��ل وما جاءت هذه
االبداعات اال بجهود الس��ادة اخمللصني الذي��ن وقفوا كالطود
الشامخ متحدين كل الظروف العصيبة ويرددون قول الشاعر
ابو القاسم الشابي ( رحمه اهلل )
سأعيش رغم الداء واألعداء
كالنسر فوق القمة الشماء
واخ��ص بالذك��ر الس��ادة املس��اعدين لرئي��س اجلامع��ة
والس��ادة العمداء ومدراء االقسام في رئاسة اجلامعة ويعجز
القلم عن ذكر العدد الغفير من الذين يقفون ظهيرا ً وس��ندا ً
لتقدم اجلامع��ة يدفعهم لذلك الوفاء وال��والء واالنتماء الى
املؤسسة التي يعملون فيها  .لقد وجدت في جامعة البصرة
من يس��تحق كل االحترام والتقدير واحلمد هلل هم الغالبية
العظمى اما االقلية فه��م الذين يصرون على اضاعة الوقت
باألم��ور اجلانبية ويبتعدون كل البعد عن حب اجلامعة والوالء
لها هم الس��اعون وراء املنافع الش��خصية واملناصب االدارية
وال يدفعه��م للعمل إال اجللوس على الكراس��ي االدارية وهنا
ياتي السؤال هل اجلالسون على الكراسي هم املسؤولون عن
تقدم ومنو اجلامعة وهل الكراسي هي السبيل الوحيد خلدمة
اجلامعة .
أرى أن اجلامعة تنهض بالوالء واالنتماء من ابسط العاملني
فيها وارى ان توظيف الوقت الثمني للبناء املتميز افضل بكثير
من اضاعة الوقت على ش��بكات التواصل االجتماعي للنيل
من االخرين من وراء الكواليس بغير احلق ناس�ين او متناسني
ان صاحب احلق ال يخشى في احلق لومة الئم .
لقد نهضت اجلامعة بس��لم املراجعات الذي وضح صورة
التواص��ل االداري وعدم جتاوز املس��ؤولني والذه��اب الى الوزارة
متناسيا ً رئاس��ة اجلامعة التي تفتح ابوابها أمام اجلميع دون
مواعيد مس��بقة وما يثبت ذلك ان رئي��س اجلامعة لم يثبت
وقتا ً للمراجعة وإمنا اس��تقبل اق��ل املوظفني درجة علمية او
مهنية دون تردد وبدون مواعيد سابقه وبكل رحابة صدر .
وبعد ذلك مت تشييد نصب اجلامعة الذي يلفت النظر حيث
يقف ش��امخا ً كالطود في رئاس��ة اجلامعة اليس من املؤلم
حق��ا ً ان اجلامعة التي مت تأسيس��ها في ع��ام  1964ال متتلك
نصبا ً
خاصا ً بها .
وامت��د االم��ر ال��ى البناية الش��امخة على ضفاف ش��ط
العرب التي اصبحت تسر الناظرين وهي بال شك افضل دائرة
ف��ي محافظة البصرة م��ن حيث االدارة الرش��يدة والنظافة
والترتيب وانسيابية املراجعني .
امتنى لو نظر احلساد والكارهون في البناية القدمية لرئاسة
اجلامع��ة وكيف كنا نخج��ل اذا زارنا مس��ؤول وباألخص من
خارج العراق .
ومتت��د االنتصارات باحلصول على الباخرة الرئاس��ية التي
تصل قيمتها الى ما يقل عن مائة مليون دوالر تقف شامخة
في شط العرب كمركز بحثي متميز لعلوم البحار وقد ذهبت

لتصارع االمواج في اخلليج
العرب��ي محققة س��فرة
علمية متمي��زة مت حتقيق
الكثي��ر فيه��ا بضمنه��ا
اكتش��اف املرجان واألحياء
اجملهرية بع��د الغوص في
اعماق اخلليج .
أ.د .ثامر امحد محدان
وننتق��ل الى االبداعات
في الكليات الطبية وخير
رئيس جامعة البصرة
دليل على ذلك عيادات طب
االس��نان الت��ي نفاخر بها
وهي بال ش��ك تصل الى مستويات راقية جدا ً وتقدم خدمات
عالجية مجانية للمواطنني  .أما كلية الصيدلة فقد ادخلت
اجملهر اللكتروني الفريد من نوعه في الشرق االوسط وأصبح
طلبة الدراسات العليا في اجلامعات العراقية يستفيدون من
اخلدمات املقدمة في هذا اجملهر الفريد من نوعه .
ويعج��ز ال��كالم عن وصف ما يجري ف��ي كلية الطب من
تقدم ملح��وظ ملواكبة كليات الطب على املس��توى الدولي
 ،فق��د افتتحت قاع��ة االمتحان االلكترون��ي ومتحف كلية
الط��ب واللجنة االمتحاني��ة الفريدة من نوعه��ا الني اثارت
اعجاب اللجنة الوزارية .
كذل��ك ادخ��ل العديد من االجه��زة الطبية الى مختبرات
كلي��ة الطب وبجان��ب كلية الطب حتقق احلل��م الكبير وهو
املركز االستش��اري الطبي الذي يقدم كافة اخلدمات الطبية
بأسعار زهيدة وفيه احدث االجهزة الطبية وكادر متميز وقد
فتحت فيه صالة عمليات وجهاز لتعديل النظر وماضون الى
االمام ملزيد من العطاء والتحدي .
كذلك جند كلية التمريض الفتية تقدم اخلدمات العالجية
م��ع التطور احلدي��ث من اس��اليب التعليم لك��ي ترفد دوائر
الصحة بالك��وادر التمريضي��ة العالية اجل��ودة وامتدت اذرع
جامعة البصرة الى منطقة في قلب االهوار لتمثل مركزا ً
علميا ً في بناية كبيرة متميزا ً للبحث العلمي وكذلك لتعزيز
التالحم بني اجلامعة واجملتمع .
ام��ا مرك��ز علوم البحار فقد حقق ما يذهل من االجنازات
العلمي��ة املتميزة في الس��نوات الثالثة االخي��رة وأصبح من
املراك��ز املعت��رف بها دولي��ا ً والدليل على ذل��ك ما حققه في
املؤمت��ر العاملي لعلوم البحار قبل اش��هر واش��ترك فيه جمع
غفير من العلماء من معظم انحاء العالم .
وميت��د االبداع الى كلي��ة الزراعة والطب البيطري  ،حيث
سعى كالهما الى انشاء احواض االسماك ومعامل الدواجن
والزراع��ة املتمي��زة وأخيرا ً حق��ل لتكاثر االبق��ار وبهذا حقق
كالهم��ا طفرة نوعية نح��و خدمة اجملتم��ع وخدمة اجلامعة
بتوفي��ر مبال��غ كبيرة م��ن املال لرف��د تقدم اجلامعة وس��د
احلوائج في كافة اجملاالت  .ومن املفرح حقا ً ان يستفيد طلبة
الدراس��ات العليا في اجلامع��ات االيرانية من مختبرات كلية
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الزراعة .
اما كلية التربية الرياضية فهي على مش��ارف االعتراف
الدولي بس��بب التمييز على كلي��ات العراق في كافة اجملاالت
وحدث تغير نوعي ف��ي مختبرات كلية العلوم بإدخال اجهزة
حديث��ة وانتفت احلاج��ة لتحليل العينات خ��ارج العراق كما
كانت عليه من قبل اربع سنوات .
وتس��ير بن��ا القافلة ال��ى كلية الهندس��ة معقل التقدم
واملصنع��ة للكثير م��ن االجهزة الكهربائية وهي مس��تعدة
لبي��ع ه��ذه االجهزة في االس��واق احمللية وقد ص��ار من هؤالء
الطلبة وزراء وكبار مسؤولني في الدولة العراقية .
على مس��توى التأليف ونش��ر البحوث والندوات العلمية
الت��ي ال تعرف النضب عل��ى مدار االيام تتناغ��م مع حاجات
اجملتمع وما يدور فيه من مش��اكل لتضع احلل املناس��ب لها
جلي ف��ي كلية االدارة واالقتص��اد وكلية القانون
وه��ذا االمر ّ
وكلية االداب وكلية التربية للبنات .
ام��ا كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة فق��د كانت حق�لاً متميزا ً
للمعارض الفنية في كافة اجملاالت وال يكاد يخلوا اسبوع من
معرض متميز يلفت النظر ويجلب العدد الكبير من الزائرين
اليه .
ام��ا املرك��ز الثقافي فقد س��طر العديد من النش��اطات
الثقافية املتميزة في مختلف مجاالت احلياة بضمنها معرض
السيارات القدمية ومعرض التصوير الفوتوغرافي اضافة الى
االمسيات الثقافية املتميزة .
وتع��ود بن��ا الذكري��ات الى مرك��ز الرياض��ة اجلامعية الذي
حقق الكثير من االنتصارات الرياضية على املس��توى القطري
اضافة الى توفير قاعة رياضية مس��ائية الى اوالد التدريسيني
ف��ي اجلامعة  .وأملي ان نبني في القريب العاجل قاعة رياضية
مسائية في موقع الكرمة إلبعاد الشباب عن اللهو املسيء .
وتبقى لغة االرقام هي الفيصل بني ما قدمته اجلامعة في
السنوات الثالثة الس��ابقة التي كنت فيها رئيسا ً للجامعة
والس��نوات الثالثة التي سبقت جلوسي على كرسي رئاسة
اجلامعة .
نق��اط التباين واضح��ة في عدد اخلريجني في الدراس��ات
االولية  ،وكذلك الدراس��ات العليا والكتب املؤلفة والبحوث
املنش��ورة والندوات واملؤمت��رات العلمية وخدم��ة اجملتمع في
كافة اجملاالت .
كذلك ساهمت اجلامعة بشكل ملحوظ في مؤازرة احلشد
الشعبي ورفد الفقراء باملساعدات املالية  .ويجب ان ال يغيب
عن بالنا ما حقق��ه مركز البوليمر من براءات اختراع متميزة
وأعمال ميدانية جبارة تستحق كل االحترام والتقدير .
كما س��اهمت اجلامعة بوفد طبي يرأس��ه رئيس اجلامعة
الى كربالء املقدس��ة ومت اجراء العديد من العمليات اجلراحية
وفح��ص املرضى  .واجلدي��ر بالذكر ان احد اعض��اء الوفد كان
املاني اجلنسية .
اما على الصعيد الدولي فقد حققت جامعة البصرة نتائج
ملموس��ة ومنها ان اجلامعة قد اش��رفت مع جامعة روسية
وجامعة نيجيرية على مؤمتر عاملي في جامعة اكسفورد في
الش��هر الثامن لعام  ، 2014كذلك تكرمي جامعة البصرة من

كلمة رئيس اجلامعة
قب��ل االحتاد االوربي لرجال االعمال في النمس��ا في الش��هر
الثاني عش��ر لع��ام  . 2014ومت تكرمي رئي��س اجلامعة بوصفه
استاذا ً جامعيا ً وإداريا ً متميزا ً في الشرق االوسط .
كذلك مت عق��د العديد من االتفاقيات الثقافية والعلمية
م��ع جامعات عاملية ذات س��معة علمية كبي��رة في انكلترا
وأمري��كا وآخره��ا الدع��وة التي قدم��ت الى رئي��س اجلامعة
لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع جامعة هيوسنت وجامعة
اركنس��اس واملعه��د العلمي لتدريس اللغ��ة االنكليزية في
امري��كا وكان له��ا الص��دى الكبي��ر حيث نش��رت اجلامعات
االمريكية تفاصيل هذه االتفاقيات .
ش��ارك الس��يد رئي��س اجلامعة في مؤمت��رات عاملية في
البرازيل ودبي وانكلترا ورفع العلم العراقي ملشاركته في تلك
املؤمترات .
ام��ا على صعي��د الزيارات فقد تش��رفت جامعة البصرة
بزي��ارة الس��يد رئي��س اجلمهورية ونائ��ب رئي��س اجلمهورية
والس��يد رئيس الوزراء والس��يد نائب رئيس الوزراء اضافة الى
زي��ارة عدد م��ن الوزراء  .اليس هذا امر يفتخر به وس��ابقة لم
تألفها جامعة البصرة كذلك تش��رفنا بزيارة السفير االملاني
والسفيرة الكندية والس��فير البريطاني والسفير االمريكي
والقنص��ل التركي وقنصل جمهورية ايران االس�لامية وهذا
دليل س��اطع على املكانة التي ب��دأت جامعة البصرة حتتلها
بجدارة بني مؤسسات الدولة .
كذل��ك حصلت جامعة البص��رة على املرتبة الثانية بعد
جامع��ة بغداد بني اخواتها م��ن اجلامعات العراقية في كتاب
رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وحصلت جامعة البصرة على تقييم اداء من نظام ICU
 ،االس��باني املنش��أ على الدرجة الثانية بعد جامعة بغداد
 .وماض��ون قدم��ا ً الى االمام بع��ون اهلل ورعايته الى مزيد من
التقدم واالزدهار .
وفي اخلتام لن ولن يغيب عن بالي املواقف املشرفة لقسم
االع�لام للدفاع عن اجلامعة وإب��راز افضل الصور عن ابداعات
ونش��اطات اجلامعة الال محدود في السنوات الثالثة االخيرة
 .واخ��ص بالذكر الدكت��ور علي الكناني ال��ذي كان خير عون
وسندا ً لي .
اتقدم باالمتنان والش��كر اجلزيل الى الرب اجلليل الذي كان
دليالً للتوفيق والس��داد الذي اعانني على النهوض باجلامعة
الى هذه الصورة البهية  ،وكذلك ميتد الش��كر اجلزيل الى من
وق��ف بجانبي وأعانني على اداء واجباتي على امت وجه  .ويبقى
اهلل دائما ً وابدأ ولي التوفيق ونعم النصير .
وب��ودي ان ادع��وا الناعق�ين ف��ي كل اجملال��س واملدعني بان
اجلامع��ة متخلفة ان يراجعوا االرقام البيانية املرفقة في هذا
الكتاب ( مداد البناء والتحدي ) .
ويطلعوا بأنفسهم على حقيقة االمر وكذب االدعاءات الباطلة
التي اطلقوها على بينتهم ونسوا الوالء وإلغاء االنتماء الى اجلامعة ،
لرقي وسمو اجلامعة اليس االولى
وليسال كل منهم نفسه ماذا قدم ّ
به ان يسعى لذلك قبل اتهام االخرين وكذلك اود ان اذكرهم بان ابواب
اللجامعة مفتوحة عل��ى مصراعيها للنقد البناء النابع من القلوب
الصافية اخمللصة وليس من القلوب التي ميلئها احلقد االسود .
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كلمة املساعد العلمي

انتصارات تلو االنتصارات
دأب��ت جامعة البص��رة على التق��دم والعط��اء ،فقد حقق��ت تطورا
ملموسا في مختلف مؤسساتها التعليمية بالتزامن مع إستراتيجية
التعليم العالي في العراق من خالل  .توفير تعليم عال متميز على وفق
املعايير العاملية يتكامل مع س��وق العمل ومتطلباته لتأهيل خريجني
بجودة عالية ميتلكون مهارات علمية وتربوية وأخالقية متميزة.احلرص
واالهتم��ام بالبحث العلمي األصيل الرص�ين وأخالقياته وإنتاج بحوث
تخدم اخلطط اإلستراتيجية للعراق وحتقق التميز للجامعة عامليا.
كم��ا حرصت اجلامعة عل��ى خدمة اجملتمع من خ�لال البحث العلمي
واالستش��ارات العلمي��ة اخملتلف��ة حلل املش��اكل ورفع مس��توى أداء
املؤسس��ات العراقية.ومازال��ت تعم��ل عل��ى رب��ط احلرك��ة العلمية
والبحثي��ة فيها م��ع عملي��ات البناء والتط��ور التي يش��هدها البلد
للوص��ول إلى مراتب متقدمة عامليا .وحققت اجلامعة عبر مس��يرتها
العلمية للفت��رة ( )2015/2014-2013/2012إجنازات علمية مميزة.حيث
حصدة عدة جوائز في احتفالية يوم العلم لعام .2014منها حصولها
على املركز الثاني على اجلامعات العراقية في يوم العلم عام - .2014
حصد باحثني جائزة يوم العلم ( ،د .مهند موس��ى عيسى ،د.رعد زعالن
حم��ود) عام  -2014حصل مركز علوم البحار جائزة يوم العلم كافضل
مرك��ز بحثي عام  - .2014حصل املركز االستش��اري الطبي جائزة يوم
العلم كافضل مركز استش��اري عام  -2014حصل املركز االستشاري
لكلي��ة االدارة واالقتصاد على املركز االول ف��ي اجلامعات عام العراقية
ع��ام  . 2013حصل��ت اجلامعة على الترتيب الثان��ي في تصنيف uicu
والثام��ن على اجلامعات العراقية حس��ب تصني��ف الويب ماتركس- .
بلغت اجملالت التي تصدرها اجلامعة ( )22مجلة.حصلت مجلة العلوم
االقتصادي��ة موقع افضل مجلة في اجلامعات العراقية للعام (-2012
.)2013وحصل��ت مجلة االبحاث البيطرية على معامل تأثير ،وحصلت
مجلة الدراسات التاريخية في كلية االداب على افضل مجلة عراقية
في حتميلها م��ن قبل دول العالم وخاصة فرنس��ا .االهتمام بأخالقية
البح��ث العلمي من خ�لال ادخال منظومة فح��ص البحوث العلمية
والرس��ائل واالطاريح للتأكد من خلوها من االس��تالل  .ادخال النظام
االلكتروني للتقدمي للدراسات العليا داخل العراق.إضافة الى تسجيل
س�لالتني جديدتني م��ن بكتري��ا  Entercoccus Facieumمعزولة من
العراق من قبل باحثني في كلية العلوم  /قسم علوم احلياة.وتسجيلها
كسالالت جديدة في ثالث مراكز عاملية في أوربا واليابان .سجلت كلية
الزراعة باالش��تراك مع كلية الط��ب البيطري ألول مرة في العراق وفي
منطقة ش��مال غرب اخلليج العرب��ي ألربعة أنواع م��ن يرقات الديدان
الشريطية وحفظت كعينات مرجعية في املتحف البريطاني للتاريخ
الطبيع��ي وتصنيف ثالثة أنواع من القش��ريات وحفظت في املتحف
أيضا .تسجيل انزميات جديدة غير مسجلة عامليا سابقا للباحث سعد
ش��اكر مهدي  /كلية العلوم .تسجيل انتاج انسولني بشري من اخلاليا
املهندس��ة وراثيا للطالبة افروديت عبد الرزاق صالح وقد اعطى نتائج
جيدة مقارن��ة مع املنتوج العاملي وقد طبع��ت اطروحة الدكتوراه في
املاني��ا  .كلية الفنون اجلميلة اول كلي��ة في اجلامعات العراقية تنظم
فرقة اوركس��ترا تظم العازفني والفنانني املبدعني في البصرة .حصول
مس��رحية مونودراما وطن على جائزة س��ينوغرافيا التي شارك فيها
املركز الثقافي في مهرجان املس��رح العاملي  ،كذلك جائزة جلنة احلكم
الذي اقيم في مدينة العمارة.
اما اه��م االجنازات العلمية التي حتقق��ت خالل هذه الفترة
في مراك��ز جامعة البصرة فه��ي كثيرة ومدعات للفخ��ر ففي مركز

عل��وم البحار هناك مش��روع
تعاقدي لصالح مديرية زراعة
البص��رة بإنش��اء .مفق��س
اس��ماك املياه العذبة.أنش��اء
مختب��رات وقاع��دة بيان��ات
محمي��ة الصافية.مش��روع
حتديد خطوط األساس للبحر
اإلقليم��ي العراقي .مش��روع
إم��داد مخزون اس��ماك البني .أ.د .شاكر سامل نعمة مساعد
عض��و ف��ي املرك��ز الوطن��ي
رئيس اجلامعة للشؤون
االنس��كابات
ملكافح��ة
العلمية
النفطية .عض��و في منظمة
 .IODEاس��تخدام السونار في
الغ��وص البحري الول مرة ف��ي العراق.أما مركز ابح��اث البوليمر فقد
اتسم هذا املركز بكثافة براءات االختراع التي بلغت ( )16براءة ي العام
( ) 2015-2012اضافة الى النتاجات االخرى منها :تصنيع الواح تغليف
ب��وادق منصه��ر احلديد حيث مت تصني��ع اكثر  100طن م��ن هذه املواد.
تصنيع نوزالت بوادق الصب املستمر ملنصهر املعادن بدرجة حرارة تصل
ال��ى  1650درجة مئوية حيث مت تصنيع عش��رة اطنان م��ن هذه املادة.
تصني��ع وانتاج الواح الصدم احلرارية تتحم��ل منصهر احلديد بوزن 70
طن ودرجة حرارة  1650درجة مئوية.تصنيع مونه حرارية لتثبيت الواح
تغليف بوادق منصهر املعادن تتحمل حرارة تصل . 1650تصنيع قوالب
الس��باكة الثقيلة االسطوانية لش��ركة الصمود العامة للصناعات
الثقيل��ة تتحمل ح��رارة منصهر الف��والذ حيث مت تصني��ع مئة قالب
س��باكة.تصنيع وانت��اج ب��وادق الص��ب االضطراري ملنصه��ر النحاس
لصالح ش��ركة الش��هيد العامة.تصني��ع الواح البن��اء اجلاهز والواح
االثاث من قشور الرز.تصنيع الواح البناء اجلاهز والواح االثاث من قشور
القصب.تصني��ع بالط��ات بوليميري��ة للقاعات الرياضية والدراس��ية
ومواقف الس��يارات الفاخر.تصنيع الواح اجلبس املقاوم للرطوبةانتاج
صبغات مقاوم��ة للحوامض من التربة امللوث��ة بالنفط اخلام.نتاجات
خاص��ة بالتدريع الش��عاعي.نتاجات خاصة باالطالق��ات النارية.خطة
إس��تراتيجية حلل مشكلة السكن :قدم مركز أبحاث البوليمير خطة
إستراتيجية حلل مشكلة الس��كن عبر مجموعة من براءات االختراع
 ،حي��ث مت تصنيع وبناء منوذج لوحدة س��كنية كلفتها 25مليون دينار ،
وألواح ثالثية األبعاد من السندويج بنل للبناء السريع .
وقدم مركز ابحاث النخي��ل مجموعة من االبحاث في اصناف النخيل
منها:حتديد البصمة الوراثية الصناف من نخيل التمر من خالل تقنية
حديثة.تثبيت اصناف من نخيل التمر جديدة ولم تكن معروفة سابقا.
اس��تخدام برنام��ج رياضي يبني التق��ارب والتباعد ب�ين اصناف التمر.
تعدي��ل نب��ات الش��عير وراثيا من خ�لال نقل جني التحم��ل للملوحة
واالم��راض النباتي��ة م��ن نب��ات احلنطة للش��عير بش��كل يوفر حتمل
الش��عير للملوحة واالمراض .ومتيز مركز احلاس��بة االلكترونية بتقدمي
ع��دد م��ن االنظمة والدورات واالعم��ال منه��ا  :دورة  HTMLمع . CSS
دورات التصميم بتطبيقات مختلفة  .دورات لغات برمجة .عقد مؤمتر
لش��ركة  UROKخلدمات احلاسبات  .تصميم انظمة ( حسابات ،ادارة
موارد بش��رية ،ارش��فة،مكتبات ،اجازات) منح شهادة  IC3العاملية في
مهارات احلاسوب  .منح شهادة سيسكو الدولية في الشبكات .منح
شهادة  GS3العاملية في مهارات احلاسوب.
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كلمة املساعد االداري

التحوالت االجيابية املتحققة يف الواقع االداري للجامعة
للفرتة 2015 / 2012
ان مسار النهوض والتقدم الذي حتقق في الواقع االداري للجامعة
الميكن حتديده االمن خالل الوقوف على خط الش��روع الذي بدانا
منه ,ومقارنة مس��توى االجناز املتحقق في هذا الواقع بني فترتني
من عمر اجلامعة  2012 / 2010واخرى  2015 / 2012فقد اعتمدنا
عل��ى معايير كمية وعددية لكي نعطي صورة قاطعة عن درجة
النه��وض والرق��ي والتق��دم في املراح��ل اخملتلفة والتي اش��رت
وبشكل جلي حدوث حتوالت ايجابية في الواقع االداري للجامعة
الذي يش��مل البيئة اجلامعية والبنى التحتية واملباني واالقسام
الداخلية وادارة املوارد البش��رية واملالية  ,وسبل توظيفها باجتاه
رؤى ورسالة اجلامعة .
 _1ادراكا منا الهمية هذا اجلانب في حياة منتسبي اجلامعة من
اس��اتذة وموظفني وطلبة  ,وجتسيدا لدور اجلامعة كونها قاطرة
للحركة العلمية والثقافية واملعرفية للمجتمع فقد اولينا هذا
اجلانب االهتمام املطلوب وبجهد متواصل خالل الثالث س��نوات
املاضية اس��تطعنا ان نحق��ق اجنازات حقيقي��ة ملحوظة على
ارض الواقع ش��كل انعطاف تصاعدي الميكن مقارنته بالفترات
الس��ابقة على الرغ��م من املعو ق��ات والتحيات الت��ي واجهت
مسيرتنا الناهضة وكان اشدها االرث الكبير من االهمال والتردي
في مس��احات ومرافق عدة من الواق��ع اجلامعي وخير معبر عما
اشرنا اليه الواقع املشاهد من قبل اجلميع والذي شكل اشراقة
حقيقي��ة في تاري��خ اجلامع��ة وباعتقادنا ان ماحتقق اليش��كل
مس��توى الطم��وح والنهاي��ة الهدف املرس��وم بل هو االس��اس
لالنطالق نحو الرقي والتقدم للجامعة وفي اجملاالت كافة لتالزم
حلقات ومفاصل العمل اجلامعي بعضها مع االخر .
_2البنى التحتية واملباني
عند الوقوف على البنى التحتية ومش��اريع املباني فان عام 2013
يحقق ذروة االجناز املتحقق بفع��ل زيادة التخصيصات املالية من
املوازنة االس��تثمارية باالضافة الدعم املالي م��ن ميزانية تنمية
االقاليم ال��ذي قدمته احلكومة احمللية ف��ي احملافظة الذي جتاوز (
 )250مليار دينار لبناء مستشفى جامعي ومبنى للمراكزالبحثية
وقاع��ات دراس��ية وتاثي��ث وجتهيزالعديد من اخملتب��رات باالجهزة
واملس��تلزمات اخملتبري��ة التي اس��همت في تغير مس��ار البحث
العلم��ي ف��ي اجلامع��ة ولك��ن بس��بب املالي��ة لعام��ي  2014و
2015وتخفيض املوازنة العامة تلكئت العديد من املش��اريع كان
م��ن املؤم��ل اجنازها هذا العام التي تس��هم في تنش��يط حركة
االس��تحداثات العمودي��ة واالفقية وزيادة الطاقة االس��تيعابية
للقبول في اجلامعة واظهار اجلامعة باملظهر الذي يليق بتاريخها
املشرق كواحدة من بني جامعات املنطقة والعالم .
 _3االقسام الداخلية
يع��د هذا الرفق منوذجا متميزا جلامعتنا ع��ن اجلامعات العراقية

االخ��رى نظ��را لس��رعة
ومس��توى ونوعي��ة اخلدمة
املقدم��ة البنائن��ا الطلب��ة
وعند الوقوف للمقارنة بني
الفترتني املش��ار اليها اعاله
د .ساجد سعد النور
نقف عند حالة نس��تطيع
الق��ول عندها بع��دم وجود
مساعد رئيس اجلامعة
اوجه مقارنة نتيجة التقدم
للشؤون االدارية
والنه��وض املتحقق في هذا
اجلان��ب ال��ذي جت��اوز ح��دود
تامني الفضاءات واملناخات التي يحتاجها في دراس��ته وممارس��ة
هوايت��ه املتنوعة من خ�لال تهيئة املالعب واملس��احات اخلضراء
والقاعات الدراسية والقيام بحمالت توعوية وتفعيل النشاطات
االيجابي��ة للطلبة التي تع��زز روح الوالء واالنتماء للمؤسس��ة
الذي يس��هم في احلد من االعمال العبثي��ة باملوجودات العامة
في االقس��ام وزيادة وع��ي الطالب باحترام اجلهاز االش��رافي في
االقس��ام الداخلية وخي��ر معبر عما ورد اعاله املش��اهد املرفقة
التي جتسد على ارض الواقع مامت ذكره .
 _4الية العمل االداري واملالي
مثلما حرصنا على حتسني وتطوير الواقع اخلدمي للجامعة كان
عملنا اكبر في هذا اجملال الذي توزع بنشاطات عدة شمل مراجعة
لسياقات العمل االداري التي تؤمن سرعة ودقة االجناز وحتقق رضا
الزبون وامتد هذا النشاط في مراجعة توزيع املالكات بني كليات
ومراكز اجلامعة وتوجيه حركة املالك باجتاه نشاطات واهتمامات
اجلامعة وتامني الكوادر العاملة في الوحدات واالقسام والكليات
املس��تحدثة عل��ى الرغم من ع��دم تخصيص درج��ات وظيفية
للجامع��ة من قب��ل وزارة املالية منذ عام 2013وحل��د االن  ,كما
جرى تثبيت ( )535موظف عل��ى املالك الدائم من العاملني على
نظام العقود و 170من العاملني على نظام االجور اليومية  .متيز
مسار العمل باحترام التعليمات والقوانني السارية التي تضمن
احلق��وق للجميع دون اي متيز اومحس��وبية  .الذي اش��ر من قبل
اجلهات الرقابية العاملة من دائرة املفتش العام والرقابة االدارية
واملالية اذ بينت مؤش��ر اخملالفات االدارية واملالية بشكل حاد بني
الفترتني املش��ار اليهما اع�لاه  .كما جرى توظيف املوارد املالية
بشكل سليم وترش��يدها على وفق جدول اولويات تضع االنفاق
ف��ي اجمل��ال العلمي اكبر من اجمل��االت االخرى لك��ي نحافظ على
املستوى العلمي خملرجات اجلامعة من اخلرجني واالبحاث العلمية
املنجزة لغرض االس��هام في رفع مكان��ة جامعتنا بني جامعات
العالم املتقدم ونعيد القها املش��رق في س��بعينات وثمانينات
القرن املاض��ي ونحافظ على االرث واملكان��ة العلمية للجامعة
املتحقق عبر سفرها الطويل .
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كلمة مدير مكتب رئيس اجلامعة

آكلي حلوم البشر
« ايحب احدكم ان يأكل حلم اخيه ميتا ً فكرهتموه ( »...االنعام اية)12

س��ألني صديق��ي عن موضوع قرأ ُه في بع��ض الكتب  ،قائالً
 :ه��ل تعتق��د أنه يوجد إلى اآلن في العال��م من يصدق أن هناك
من البش��ر يأكل بني جنسه على الرغم من أن الدراسات اثبتت
أن احليوان��ات التي ال تعق��ل وال تعي ال تقوم مبث��ل هذا التصرف
والسلوك إال نزر يسر يكاد ال يذكر .

أ.م.د .ناظم علي عبادي
مدير مكتب رئيس اجلامعة

ثم سألني ثانية ما االسباب املوجبة الى ممارسة هذا السلوك
العدواني ؟ فقلت له ان علماء االجتماع والتاريخ يعزون ممارس��ة
ه��ذه الظاهرة الى أس��باب ع��دة  ،كان يكون س��لوك من بعض
القبائل البدائية املوغلة في القدم او كنوع من املبالغة في ايذاء
بل ذهب رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله ) الى ابعد من ذلك
الع��دو أثناء املع��ارك واحلروب بان يأكل املنتص��ر من حلوم املهزوم
حيث قرن االميان ب��اهلل  ،بقول اخلير وعدم اخلوض في الباطل وإال
 ،او اعتق��اد بعضه��م ال��ى ان أكل حلوم االعداء ينق��ل قدراتهم
كان الصمت اكمل وأحس��ن ف��ي كل مجلس من اجملالس بقوله
اجلس��مية والعقلية كلها لهم  ،او رمبا ممارسة هذه الظاهرة ناجت
« من كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليقل خيرا ً او ليصمت « .
عن مرض نفسي .
وعطف �ا ً عل��ى ب��دء ف��ان الذين يغتاب��ون الناس بغي��ر احلق ال
ولكن هناك منط من الناس من آكلي حلوم البش��ر أكثر فتكا ً
يختلفون ع��ن آكلي حلوم البش��ر الذين ذكرتهم كت��ب التاريخ
وإي��ذاء بنا من اولئ��ك الذين ذكرتهم الكتب وه��م رواد مجالس
وذكرهم علم��اء االجتماع من خالل هتك اعراض الناس بالباطل
الغيبة والنميمة ليس لهم إال هتك أعراض الناس وذكرهم مبا ال
حقدا ً وحسدا ً  ،بل انهم ابتعدوا عن كل ما امر به اهلل من صون
يليق بهم  ،فكم هتكت من اعراض ومزقت من أجساد بغير حق
لسان املسلم وعدم ايذائه ألخيه املسلم بالقول او الفعل  ،وقد
وك��م عقدت من محاكم ُصل��ب بها ناس ابرياء من خالل اخلوض
نقل ابن عباس ( رض )  .قال « في ليلة اسرى نبي اهلل ( صلى اهلل
ف��ي الباطل في هذه اجملالس  .قال رس��ول اهلل ( صلى اهلل عليه
عليه واله )  ،أن رسول اهلل نظر في النار  ،فإذا قوم يأكلون اجليف
وآله ) « اتدرون ما الغيبة ؟ « قالوا  :اهلل ورس��وله اعلم  :قال « :
 ،فقال  « :من هؤالء يا جبريل « ؟ قال  « :هؤالء الذين يأكلون حلوم
ذكرك اخاك مبا يكره « .
الناس « .
وللغيبة أس��بابها منها احلس��د  ،اخلوف من الغير  ،ضعف
االمي��ان  ،الغيرة والغيبة م��رض عضال اذا اصاب جس��م اجملتمع
فوي��ل لهذا اجملتمع من ش��ره وخطره  .ان الغيب��ة والنميمة آفة
من اخطر االفات  .وال بد ان جند جوابا ً لس��ائل ان يسأل  :ملاذا هذا
السلوك من بعض الناس في ممارسته وبصورة فاحشة .

وف��ي العصر احلدي��ث اخذت صور الغيبة والنميمة اش��كاال ً
متعددة منها صفح��ات التواصل االجتماعي واصدق مثال على
ذل��ك مجال��س اللهو والغيبة عل��ى صفحات برام��ج االنترنيت
فإنها آفة خطرة حتاول ان تهدم اركان اجملتمعات االمنة املطمئنة
 .الويل كل الويل للمتاجرين به��ذه البضاعة الرخيصة العفنة
من عذاب يوم عظيم .

اجل��واب على ذلك س��هل جدا ً  ،ان الغيبة والنميمة ممارس��ة
س��لوكية ال يلج �ا ً اليها اال من اتس��م باجل�بن والضعف وعدم
وأقول الى هؤالء الذين يذبحون الناس كل يوم وكل س��اعة
املواجه��ة مع االخري��ن وال ميارس��ها إال االراذل من البش��ر  ،وقد ال تزي��دون م��ن تتطاول��ون عليهم بغي��ر احلق إال اص��رارا ً وأمالً
ش��بهها القران الك��رمي مبثل من يأكل حلم اخي��ه الذي هو اقرب
ً جديدا ً باحلياة  ،ولم يزدهم إال رفعة ومكانة وس��موا ً بني الناس
الناس اليه مودة ورحمة بقوله تعالى « وال يغتب بعضكم بعضا
الطيبني :
ايح��ب احدكم ان ياكل حلم اخيه ميتا ً فكرهتموه واتقوا اهلل ان
وإذا اراد اهلل نشر فضيلة
ُط ْ
ويت اتاح لها لسا َن حسودِ
اهلل تواب رحيم « وقيل في االثر ايضا ً  :ان رجالً سال رسول صلى
جاورت ما كان يُ ُ
لوال اشتعال النار فيما
ْ
عرف َ
طيب عرف العودِ
اهلل عليه واله  .اي املس��لمني خير ؟ قال  « :م ْن س��لم املسلمون
من لسانه ويده « .
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كلمة عميد كلية االداب

القدوة احلسنة
اجلامع��ة مؤسس��ة علمي��ة تربوي��ة متكاملة تس��عى وراء احلقيقة العلمية
املدعمة باحلقائق واالدلة املنطقية والقرائن املادية لتكون طروحتها علمية مسندة
باالع��داد ومع��ززة باالرقام  .اذن املؤسس��ة التعليمي��ة اجلامعية ممثلة باس��اتذتها
وباحثبها تس��تند على احلقيق��ة املادية والعلمية او املنطقية في كل ش��ي وهذا
مايقوم به الندريس��يون الس��ناد افكارهم وحتليالتهم لكي يقتنع املتلقي واملتمثل
بالطالب على مستوى الدراسة االولية والعليا في املؤسسة اجلامعية مبايطرح من
افكار .وعلى هذا االس��اس  ,فاننا حني نسعى لبناء االنسان في املؤسسة اجلامعية
امنا نسعى في الوقت ذاته الذي نقوم به بتعليم الطالب فاننا نعززه تربويا واخالقيا
 .فعملية بناء االنس��ان في اجلامعة تس��ير على نحو متواز بني العلم والتربية  ,بني
املنطق واالخالق  .ومن دون هذا املس��ار املتوازي تكون املؤسسة اجلامعية امنا تشكو
من خلل ما في منظوماتها التعليمية والفلسفية والفكرية  .والبد من البحث عن
مفاصل اخللل ومعاجلتها باسرع وقت .
وتنعكس نظرتها هذة على كل مفاصل العمل وتشعباته  ,زالبد ان نكون منصفني
دائما في االش��ارة الى س��لبياتنا اينما تكون كمانش��ير دائما ال��ى ايجابياتنا  .واذا
ماس��عى الفرد املنتسب في املؤسسة اجلامعية الى النقد فامنا يهدف من وراء هذا
الى التخلص من نقاط الضعف والسلبيات من اجل حتسني البناء وتصحيح املسار
والب��د ان يضع احل��ق نصب عينيه كل الصعوبات واملعوق��ات والظروف احمليطة التي
حتيط بنا ونحن نعمل في ظروف نفس��ية واقتصادية ليست يسيرة فالكالم سهل
والتطبيق صعب واالنتقاد س��هل واملعاجلة صعبة  ,والتشكي سهل ولكن املتابعة
باملعاجلة ليس��ت كذلك  .وتبقى هذة الصعوبة ح�ين العمل والتطبيق ولكنها مع
ذلك ليست مستحيلة لتدارك االخطاء وتصحيح الزلل.
الب��د ان نك��ون نحن اجلامع��ون قدوة حس��نة امام طلبتن��ا من خ�لال عملنا داخل
املؤسس��ة اجلامعي��ة بدءا م��ن قاعة الدرس ال��ى التعامل فيما بيننا ضمن س��ياق
املؤسس��ة اجلامعية الواحدة  .ونكون قدوة امام اجملتمع بحسن التصرف وتشخيص
السلبيات والسبل املتبعة ملعاجلة تلك السلبيات  .وفي كال احلالتني علينا ان نكون
قدوة حس��نة وان يكون االس��تاذ اجلامعي مثاال متالقا افعاله تتحدث عنه  ,فكثيرا
ماكان��ت االفع��ال اعلى صوتا من الكالم  .وفي كل االح��وال علينا ان نكون مع احلق
واحلقيق��ة بعيدين كل البعد عن الزيف وقول الزور وم��ا امر احلق واحلقيقة النه حق
وحقيقة وحسبنا هذا ولو على انفسنا .
لهذا البد ان نعكس صورة مشرقة امام مجتمعنا فيها من التحضر ورقي التعامل
وحسن اخللق وابداء االحترام لالخرين مايعكس بريق االستاذ اجلامعي على الرغم من
صعوبة الظروف التي متر علينا واجلامعة ليس��ت استثناء حتت طائلة هذة الظروف
القاس��ية  .ولكن رقينا وحتضرنا كاساتذة جامعني البد ان يكون حاضرا على الدوام
كما نحن اساتذة جامعني تكللنا االخالق وتزييننا القيم واملسؤولية هي املسؤولية
تكليف والتشريف في كل زمان ومكان بعيدة عن الزيف والرياء وقول الزور .
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مداد العطاء والتحدي

كلمة عميد كلية العلوم

االخالص يف العمل
ان االخالص في العمل هو سير االنسان بنجاح نحو الهدف وصنع التغيير والتقدم
 ،والتخلي عن االطماع االنانية والرؤية الضيقة والنرجسية احلساسة والتحرك بنقاء نحو
االفضل  ،ان اخالص االنس��ان في عمله يش��مل كل شخص مطلوب منه اداء عمل معني
وق��د جاء في كتابه ع ّز وجل بخصوص االخالص ف��ي العمل في كتابه الكرمي (( فمن كان
يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلا ً وال يشرك بعبادة ربه أحداً))] سورة الكهف –اآلية ()110
[ وكذلك ورد في كتابه ((الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحس��ن عمالً وهو العزيز
الغفور )) ] سورة امللك –اآلية (. [ )2
ان اخ�لاص املوظ��ف في عمله يش��مل انضباطه في ال��دوام وتأدية عمل��ه بنزاهة وصدق
واالطالع على معامالت املواطنني ودراستها بعناية وعدم االكتفاء بتمريرها فقط  ،كذلك
اس��تقبال املراجعني بالبشاش��ة وطالقة الوجه بدال ً من عرقلة املراجع بأي طريقة لتأخير
معاملت��ه  ،لذا ف��أن املوظف عليه واجبات وله حقوق وهذه احلقوق ال تعطى اال بأداء عمله
باألمانة واالخالص ،فالوظيفة هي االس��اس النها هي الت��ي تبقى  ،أما املوظف فأنه يعني
لفت��رة من الزمن ث��م يتقاعد ويأتي غيره  ،لذا ف��أن املباديء االدارية تن��ص على ان الرواتب
والوظائف لالعمال وليست لالفراد.
لقد حثنا ديننا االس�لامي احلني��ف على االخالص في العمل ورفع م��ن قيمته مهما كان
نوعه حتى اليتكاسل الناس في ميدان العمل  ،فالعمل خير لالنسان من ان يسئل الناس ،
وماأحوجنا اليوم الى االخالص في العمل لرفع اداء العاملني وتنمية قدراتهم على االلتزام
مبوعيد العمل الرس��مية الذي يؤدي الى زيادة االنتاج وبالتالي خدمة االنسان لنفسه اوال ً
ثم مجتمعه ثانيا ً وهذا ما أش��ار اليه االم��ام علي بن ابي طالب ( ع) بقوله (( في االخالص
يكون اخلالص)).
ان ص��ورة االداء املطلوبة من املوظف للقيام بعمله تتمث��ل في جوانب عدة  ،منها الوقت
احمل��دد لالنصراف وعدم اخل��روج خالل وقت الدوام اال في حاالت الض��رورة  ،وان يكون اخلروج
لفترة زمنية محددة ومعقولة ومبوافقة جهة العمل وتسمى هذه الفترة (باالجازة الزمنية)
 ،وان اقتط��اع املوظ��ف جزءا ً من وقت الدوام س��وف يؤثر حتما ً على مس��توى اداء العمل
وس��يؤدي الى تعطيل أو تأخير مصالح أصحاب املعامالت املوجودة لديه وس��وف يؤثر على
س��معة املوظف وبالتالي يسجل في استمارة تقييمه السنوي والتي تؤخذ بنظر االعتبار
في العالوات والترفيعات والترشيح لاليفادات .
اذن عل��ى املوظف ان يتصف باإلخالص في عمله والعدل واملس��اواة بحيث ال يفرق بني فرد
واخ��ر م��ن حيث العناي��ة واالهتمام مبعامالته��م وان ينجز اعماله في الوق��ت احملدد وان ال
يؤخرها  ،حيث لوحظ ان بعض املوظفني يترك مكتبه أومحل عمله من أجل متابعة عمل
خ��اص به ثم اليعود الى مقر عمله مرة اخرى  ،وه��ذا يدل على عدم توافر عنصر االخالص
املطلوب من املوظف جتاه مهام وظيفته وعدم توافر الش��عور باملسؤولية لديه جتاه وطنه
ومواطنيه  ،فهو ال يفكر اال مبصلحته الش��خصية حتى لو كانت على حس��اب مصلحة
عمله .
ان التفاني واالخالص في العمل هو املطلوب واملوظف اذا احب عمله واخلص فيه س��وف
يعطيه شعورا ً بالرضا عن النفس واملتعة وهذا هو املكسب وكمثال على ذلك  ،فان املعلم
يقوم بعمل حس��اس ومهم في حياة اجملتمع  ،فهو املس��ؤول عن تربية النش��أ ويعلمهم
االخالص بالعمل  ،لذلك يجب ان يكون املعلم اس��وة حس��نة لطلبته في مكارم االخالق
وان اليكون هدفه االضرار الفكري او السلوكي بطلبته وان يطبق العدل واملساواة بينهم
 ،ه��ذا في اجملال التربوي ،اما في مجال التعليم العالي  ،فهناك مس��ؤولية كبيرة يتحمل
االس��تاذ اجلامعي في ايصال املعلومة وتوجيه الشباب الذين هم ثروة البلد وهنا يتجسد
االخالص في العمل للمس��اهمة في بناء االجي��ال وبالتالي تقدم البلد ومن خالل ماتقدم
فأن االخالص في العمل أمرنا اهلل به في رساالته السماوية بواسطة انبيائه ورسله.
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أ .د .فلحي عبد احلسن علي
عميد كلية العلوم

مداد العطاء والتحدي

االنتماء والوالء للجامعة
اجلامعة مؤسس��ة علمية تربوية تعد مصنعا للعقول والطاقات
املبدعة التي يفترض ان يكون لها تاثير مباشر على اجملتمع ترتقي
ب��ه نحو التق��دم والرخاء ل��ذا فللجامع��ة قيم واهداف تس��عى
لتحقيقه��ا والذي يقودها الى ذلك هي ادارتها العليا والدنيا  .من
جانب اخر ملنتس��بيها من تدريس�ين وموظفني وطلبة ايضا قيم
واه��داف يؤمنون بها  .فاذا تعارضت قيم واهداف اي منتس��ب مع
قيم واه��داف اجلامعة دخل الطرفان في صراع يس��عى كل واحد
منها الى هزمية االخر والى تغليب مصلحته اخلاصة  .اما اذا تالقت
اهداف املنتس��ب مع اهداف اجلامعة انتمى املنتسب الى جامعته
بب��ذل جهده ويتق��دم غيرها س��اعيا ومبادرا ال��ى حتقيق اهدفها
وتعزي��ز قيمها يتعامل معه��ا كانها بيته ومع منتس��بيها على
انهم عائلته  .فهو دائما يس��عى ان يس��قط اخلطا الان يس��قط
الش��خص الذي ارتكب اخلطا يجهد نفسه حلل املشكالت وتقومي
الزالت داخل اجلامعة الخارجها  .يبدا بتبليغ املس��ؤول االداري كانه
اخو هاو والده ومن جانبه يتقبل ذلك املس��ؤول النقد والنصيحة
قبوال حس��نا ولس��ان حاله يقول رحم اهلل من اه��دى الي عيوبي
وهن��ا يتحقق االنتماء انتماء كل من املس��ؤول االداري واملنتس��ب
جلامعتهم��ا  .لذلك هناك من يعرف االنتم��اء بانه يتحقق حينما
يس��لك الفرد س��لوكا يتقدم الس��لوك املتوقع من قبل اجلامعة
 .حي��ث يش��عر الف��رد بالرغبة في اعط��اء جزءمن جه��ده ووقته
الجناح اجلامعة كاالس��تعداد لبذلك مجهود اكبروالقيام باعمال
تطوعي��ة وحتمل مس��ؤوليات وغير ذل��ك اما الوالء فه��و الدرجة
االعلى لالنتماء حيث تتطابق اهداف املنتسب مها هداف اجلامعة
تطابق��ا يكاد يكون كليا ليذوب املنتس��ب ف��ي جامعته ممايقوده
ذلك الكبر درجة من العطاء لصالح اجلامعة واالستمرار باالنتماء
لها ومن هذا املنطلق فاني وبوصفي رئيس��ا للجامعة اهيب بكل
من يش��خص خطا ان يتوجه به الينا كمسؤولني وادراين وساكون
له من الش��اكرين الن ذلك الن ذلك يعبر عن قوة انتمائه وحس��ن
والئ��ه ولنعلم جميعا انه اذا س��كت اهل احلق ع��ن الباطل توهم
اهل الباطل انهم على حق واهلل املوفق واملستعان .
.
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أ.د .ثامر امحد محدان
رئيس جامعة البصرة

مداد العطاء والتحدي

كلمة عميد كلية الطب

الثبات يف املواقف
كثير من األمم واجملتمعات والتي تبغي الس��يادة والتمكن
والغلب��ة  ،تصنع تعليمات وأس��س وتس��لك طرق مختلفة
مادي��ة ومعنوية واس��تغالل وس��ائل القوة وآلي��ات التقدم
والتط��ور للوص��ول للهدف املنش��ود  ،ذلك م��ن غير املمكن
حتقيقه دون الثبات على املواقف 0

أ.د .امحد حممد العباسي
عميد كلية الطب

أن الصراع بني احلق والباطل  ،واخلير والش��ر منذ أن اوجد
اهلل اإلنس��ان على وجه البس��يطة قائم على مبدأ التدافع
والقوة والسلوك الذي تتبعه فئة على فئه وما تؤول إليه من
نتائج  ،وهن��اك عنصر هام في هذا النزال يبدأ من مس��توى
الفرد صع��ودا» إلى األمة أجمع هذا العنصر هو الثبات على
املوقف وعدم التراجع والتنصل والتلون والتقهقر 0
لقد س��اد في عصرنا هذا كث��رة من املتعاونني املنهزمني
املتخل�ين عن مناهجهم ومبادئهم  ،بل واألمر من ذلك تبرير
العديد منهم هذا التقاعس والنكوص والرضا بالدون مببررات
هي أوهن من بيت العنكبوت .
أن من أخطر االنتكاسات التي تقع علينا  ،تتجلى في كثرة
التهاوي والس��قوط والتعث��ر واالنهزامية من الداخل ألدنى
ش��ي  ،السيما من قبل من يفترض ان يحملوا املبادئ العليا
ْ
بصفتهم مثقفون وعلماء ويذودوا عنها بكل ماأوتوا من قوه
ومال ووقت وجهد وهنا يكمن اخلطر  ،الن الثبات عزيز ونعمة
عظيم��ة اليعط��ى الي إنس��ان  ،لذل��ك هذا الطري��ق مليء
باملصاعب واملشاق وغير معبد بالورود  ،لكن الشعور بالرضا
الناجت بعد الثبات بعيدا» عن التعاليم السماوية والوضعية
اليق��در بثمن  ،واخت��م حديثي هذا باملوقف الش��جاع الحد
ش��بابنا املقات��ل حيث قال لرئيس��ه  :صديق��ي لم يعد من
س��احة املعركة  ،سيدي اطلب منك الس��ماح لي بالذهاب
للبح��ث عنه  ،فقال  00الطل��ب مرفوض  ،الاريدك ان تخاطر
بحيات��ك من اجل رج��ل من احملتمل انه قد م��ات  ،ولكن هذا
الش��اب ودون أن يعط��ي أهمية لرفض رئيس��ه  ،ذهب وبعد
س��اعه عاد وهو مصاب بجرح ممي��ت  ،حامال» جثة صديقه ،
فقال له رئيس��ه لقد قلت لك  ،انه ق��د مات  ،فقل لي أكان
يس��تحق منك كل هذه اخملاطرة فأجاب الش��اب محتضرا»
 :ب��كل تأكي��د س��يدي  ،فعندما وجدت��ه كان الي��زال حيا» ،
واستطاع ان يقول لي  :كنت واثقا» من انك ستأتي 0
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مداد العطاء والتحدي

كلمة عميد كلية الزراعة

سبل رفع كفاءة خمرجات جامعة البصرة

يلع��ب التعلي��م اجلامع��ي دورا ً ممي��زا ً في تق��دم اجملتمعات و
تنميته��ا و ذلك من خالل وس��ائل مهمة و متع��ددة لعل ابرزها
ارس��اء قواعد البحث العلمي  .لقد اصبحت اجلامعة و من خالل
اهدافه��ا و وظائفه��ا االساس��ية املتمثلة بالتعلي��م االكادميي
والبح��ث العلمي و خدمة اجملتمع من العناص��ر املهمة في بناء
و تط��ور اجملتمع فهي عق��ل االمة و روحها و ه��ي قلبها النابض
الذي يغذي اجملتم��ع باملبدعني واملفكرين و القوى العاملة املدربة
في مختلف اجملاالت الذين بدورهم يش��كلون اداة الرقي و التقدم
واالزدهار  .ان تنفيذ اي تنمية علمية يتم من خالل اعداد و تأهيل
االنس��ان فكريا ً و علميا ً و فنيا ً خلدمة وطنه الن ذلك يسهم في
وضعخط��ط التنمية الش��املة و حل مش��اكل اجملتمع و ايجاد
التوازن احلقيقي بيم مخرجات التعليم و احتياجات سوق العمل
كما ً و نوعا ً .
وقد أعطت جامعه البصره موضوع رفع كفاءه خريجيي اجلامعه
أهمي��ه كبيره خاصه خالل الس��نوات االخيره للمس��امهه في
إعداد خريج مؤهل لس��وق العمل وفي مختلف اجتاهات املعرفة
وقامت بإجراء عده دراسات وجمعت الكثير املعلومات عن طريق
االس��تبيانات واالتصال مع دوائر ومؤسس��ات الدولة املستفيده
من اخلريج�ين حيث لوح��ظ ضعف كفاءة خريجي مؤسس��ات
التعليم العالي بصوره عام��ه ومحدودية مهاراتهم وافتقارهم
إل��ى املع��ارف التطبيقي��ة بتخصصاتهم لذلك دأب��ت جامعه
البص��ره بوض��ع العديد من اخلطط التي من ش��أنها رفع كفاءه
مخرج��ات اجلامعهوصق��ل مهاراتهم من خ�لال القيام ببعض
االجراءات ممكن تلخيصها بالنقاط التاليه:
-1اتاحة الفرصة للطلبة للمعايشة احلقيقية في مواقع العمل
من خالل تطبيق برنام��ج تطبيق صيفي حقيقي خالل العطلة
الصيفية.
-2اتاحة الفرصة للمس��ئولني في س��وق العمل واصحاب القرار
في التعرف على امكانية اجلامعة و مستواها العلمي والعملي
و التطبيقي.
-3ادخ��ال امناط ومس��ارات تعليمي��ة و تدريبية جديدة تس��مح
باجلمع بني العمل والتعليم
-4االرتق��اء مبس��توى و كفاءة الك��وادر التعليمي��ة العاملة في
اجلامعة من خالل الدورات التدريبية .
-5ايجاد اليات للش��راكة بني اجلامعة و اجلهات املس��تفيدة من

اخلريجني .
-6تب��ادل اخلب��رات العلمي��ة
و الفني��ة ب�ين مؤسس��ات
اجلامعة و مؤسس��ات سوق
أ.م.د .نوفل عبد االمري حسني
العمل.
عميد كلية الزراعة
-7تطوير املكاتب االستشارية
و زي��ادة فاعليته��ا مب��ا يلبي
احتياجات اجملتمع.
 -8اعداد دراسات دقيقة عن مخرجات التعليم ونوع التخصصات
التي حتتاجها مؤسسات احملافظة.
وم��ن خالل ه��ذه اخلطط قام��ت اجلامعه بتفي��ذ مجموعه من
االجراءات لرف��ع كفاءه مخرجاتها متثلت بزيادة الزيارات العلمية
وإتاحة الفرصة للطالب لالستفادة من اخلبرات الفنية واالحتكاك
املباشر بالكفاءات العلمية ,إنشاء اخملتبرات الفنية واحلرص على
جلب أحدث األجهزة العلمية جلعل الطالب على إطالع ومواكبة
دائمة ألح��دث التطورات العلمي��ة ,االهتمام مبش��اريع التخرج
اإلبداعي��ة للطلبة والعمل على تطوير هذه املش��اريع مبا يخدم
اخلري��ج واالهتمام بإيجاد ف��رص عمل للخريجني على أن ال تكون
ه��ذه الفرص ملأل الفراغات الوظيفي��ة فقط بل كل باختصاصه
لك��ي يب��دع اخلريج في مج��ال عمل��ه وتطوير اجلان��ب البحثي
للطالب وعدم االكتفاء باملنهاج املقرر  .فعلى س��بيل املثال فقد
توجهت كلية الزراعة في اجلامعه بعقد الندوات املش��تركة مع
دوائر الزراعة واحملافظة اخملتلفة و اصحاب القرار من اجل استبيان
الرأي حول مستوى اخلريجني وقابلياتهم العلمية ومساهماتهم
ف��ي خدمة اجملتمع و مقدار االس��تفادة من الكف��اءات العلمية
ف��ي ايجاد احللول للمش��اكل التي تواجه القط��اع الزراعي على
مس��توى احملافظة .فضالً عن قيام الكلية باالهتمام باخملتبرات و
محاولة جتهيزه��ا بأفضل االجهزة العلمية ومن منش��ئ عاملي
معتمد و تدريب منتسبيها على استخدامها  .كذلك مت التركيز
عل��ى اجلوانب العملي��ة والتطبيقية في العملي��ة التربوية من
خ�لال االهتمام بال��دروس العملي��ة والتركيز عليه��ا من خالل
انش��اء احلقول التوضيحية في مجاالت االنتاج النباتي من خالل
البيوت البالس��تيكية والقطاع احليواني من خالل انشاء حقول
تربية احليوان والدواجن والطيور املائية فضال عن انش��اء معامل
الصناع��ات الغذائية واملعجنات التعليمية ملش��اهدات وتدريب
الطلبة.
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كلمة عميد كلية االدارة واالقتصاد

اجلامعة وسوق العمل
ب��دأت جمي��ع اجلامع��ات في العالم تبحث في حتس�ين
نوعي��ة التعليم ال��ذي تقدمه الى طلبته��ا بخاصة مع بروز
ثقاف��ة اجلودة واالعتم��اد االكادميي وتطبي��ق املعايير الدولية
في التعليم العالي ومنذ بداية عقد التسعينات ذهبت تلك
اجلامع��ات الى التركيز الش��ديد على تعلي��م املهارات واجناز
املهام املرتبطة باملع��ارف العلمية واالبتعاد عن عملية ضخ
النظريات والدراس��ات واالفكار في مج��ال التخصص  .جاء
هذا استجابة للتغيرات في امناط اسواق العمل خصائصها
وهياكلها  .حيث بدأت تصنف هذه االس��واق حسب قدراتها
في جذب نوعية خاصة من راس املال البشري املالئم واملتفق
متاما ً مع مش��روعات سوق العمل  .فهناك سوق العمل املرن
الذي يكافيء املعرفة من دون االبداع واالخر سوق العمل غير
املرن الذي يكافيء املعرفة من دون االبداع  .وش��تان بني االول
والثاني  .حي��ث ان االول ميتلك من املرونة التعامل مع جميع
الق��درات التي ميتلكها راس املال البش��ري واس��تثمارها في
مجاالت ميكن من خاللها حتقيق قفزات في معدالت انتاجيته
مقارنة مع انتاجية راس املال املادي والتطور التكنولوجي  .في
حني ال ميتلك الثاني القدرة على التكيف مع متطلبات النمو
االقتص��ادي على اعتبار انه يركز في راس املال البش��ري الذي
يعتمد النم��ط املعرفي االكادميي فق��ط دون ان يكون هناك
دور في حركة هذا النمط مع اجتاهات التغيرات في راس املال
املادي والتطورات التكنولوجية احلديثة واملتسارعة.
ومن هن��ا تبرز اهمي��ة اجلامعة باعتبارها مؤسس��ة علمية
وثقافي��ة تس��تطيع خلق راس مال بش��ري له الق��درة على
احلرك��ة باجتاهات االبداع بعد امتالك امله��ارات الالزمة لتلك
احلرك��ة  .مبعن��ى اخ��رى يس��تطيع راس املال البش��ري الذي
يع��د من اه��م مخرجات العملي��ة التعليمية ف��ي اجلامعة
االستجابةلالش��اراتواملكافأت املتوقع��ة من اس��واق العمل
ومن ثم حتديد نوعية االستثمار املطلوب في تنمية راس املال
البش��ري وزيادة قدرت��ه على احلركة من خ�لال امتالكه هذه
املهارات املس��تجيبة لالش��اراتواملكافأت التي يرسلها سوق
العمل في استمرار ومبا تتطلبه عملية التنمية االقتصادية
الشاملة .
لذلك تعد عملية التنمية االقتصادية الشاملة من اولويات
كل اجلامع��ات باعتبارها املؤسس��ة العلمية املس��ؤولة عن
خلق النخبة اجملتمعي��ة ذات التخصصات العلمية املتنوعة
القادرة على احداث التغيرات النوعية والكمية سواء اكانت
في اجملال االقتصادي ام اجملال االجتماعي واالنساني .
فالتنوع االقتصادي في أي اقتصاد سيولد اشارات واضحة الى

اجلامع��ة التي تعمل على
خل��ق راس املال البش��ري
املتناس��ب م��ع هي��كل
سوق العمل  .وكلما كان
الهيكل االقتصادي متنوع
أي التوج��د في��ه اختالالت أ.م.د .يوسف علي عبد االسدي
هيكلية ويوفر فرص عمل عميد كلية االدارة واالقتصاد
الفراده وبكاف��ة قطاعاته
وفروع��ه متناس��بة م��ع
مس��اهمته في خلق الناجت احمللي االجمالي  .الذي س��يوجه
اجلامع��ة نح��و اضاف��ات علمي��ة مهم��ة عل��ى مس��توى
التخصص��ات العلمية والثقافية واالنس��انية  .أي ان هناك
عالقة طردية تناس��بية ب�ين اجلامعة وهيكل س��وق العمل
وهي��كل االقتص��اد الوطني  .ام��ا اذا كانت هن��اك اختالالت
هيكلية في هيكل االقتصاد الوطني س��تكون تلك العالقة
عكس��ية وتصبح اجلامعة تركز ف��ي تخصصات معينة دون
غيرها مبا يتناسب مع هيكل سوق العمل .
ان ه��ذه العالقة ه��ي القادرة عل��ى صياغة اس��تراتيجيات
تطوي��ر التعلي��م العالي ف��ي اجلامعات باجتاه��ات تطويرها
افقيا ً او عموديا ً ومن ثم خلق راس املال البش��ري الذي ميتلك
املهارات واالبداع واملعارف التي تعد العامل احلاسم واالساس
في عملية التنمية االقتصادية الشاملة .
وال ميكن الي بلد ال ميتلك جامعة بهذه املعايير واملواصفات ال
يستطيع ان يحقق أي تقدم او منو في جميع اجملاالت  .وبخاصة
عندما تكون تلك اجلامعات عاجزة عن تلبية احتياجات سوق
العمل ومتطلباته من راس املال البش��ري على اعتبار ان راس
املال املادي ميكن توفيره من مصادره املعروفة .
والسؤال املهم الذي ميكن ان يطرح هنا هل ان اجلامعة فقط
هي املس��تلم لالش��ارات من س��وق العمل اال ميك��ن ان تأتي
تلك االش��ارات من اجلامعة الى س��وق العم��ل  .ففي بعض
االحيان تتخصص اجلامعة بانت��اج نوع من املعرفة واملهارات
يتفق مع البيئة احمللية للبيئة التي تقع فيها اجلامعة مبعنى
ان الطبيع��ة الس��كانية واالقتصادية حتك��م على اجلامعة
نوع من التخصصات التي تزود بها س��وق العمل وهنا ميكن
القول ان العالقة ذات اجتاهني متعاكسني بني اجلامعة وسوق
العمل واحدهما يرسل اشارات الى اخر في سبيل انتاج راس
املال البشري املسلح باملعرفة واملهارات واالفكار والثقافة .
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كلمة عميد كلية الرتبية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة قبلة الدارسني والباحثني
قب��ل البدء ف��ي الواقع والش��روع بالطموح ال ب��د لنا من
الرجوع الى املاضي ليتسنى لنا تقييم الواقع  ،م ّرت اجلامعة
اي مؤسس�� ٍة حكومي ٍة بنكبات وكبوات عديدة
شأنها شأن ّ
آخرها دخول القوات األمريكية وسقوط النظام املقبور ،ففي
ه��ذه الفترة الزمنية دُ ِّمرَت اجلامع�� ُة تدميرا ً كامالً وتعرضت
كلياتُه��ا ال��ى التخريب والنه��ب من أعداء العل��م واجلهلة
،فأصبحت خاوية على عروشها  ،إال انّه بعد استقرار األوضاع
عمدت اجلامعة بإداراتها املتعاقبة ومبا توافر لها من إمكانات
م��ن إعادة االعم��ار والبناء وم��ن ذلك الوقت إل��ى يومنا هذا
شهدت اجلامعة تطورا ً في ميادينها كافة إال أن ذلك التطور
والنهوض بلغ اوجه في الثالث سنوات االخيرة التي متثل واقع
اجلامعة احلالي ونقطة االنطالق احلقيقية لتحقيق الطموح
وكان ذلك التطور بفضل التخطيط السليم والهمة العالية
واالخ�لاص في النية والعمل من إدارتها  ،فمنذ ان تس��لمت
تقدم
ه��ذه اإلدارة مها َّمها أخذت على عاتقه��ا
ّ
وتعهدت أن ّ
اقصى ما تس��تطيع تقدميه للجامعة ،ولتحقيق ما تعهدت
ب��ه عمدت اوال ً الى التخطيط  ،فف��ي مجال التخطيط لم
تكن للجامعة خطة استراتيجية فأصبحت لها اليوم خطة
يتحت��م على االدارة تنفيذها ،كما لم يكن لها خارطة طريق
ادرية يستطيع االداري ان يهتدي بها وضع لها اليوم خارطة
ترس��م لإلداري الطري��ق الصحيح الذي يس��ير عليه بحيث
اصبح كل ش��يء مخطط له  ،كما اصبح كل شي مؤرشف
الكتروني��ا ً واذا م��ا انتقلن��ا الى جانب آخر وه��و جانب البنى
التحتي��ة فقد قفزت اجلامعة قفزات كبي��رة في هذا اجلانب
بنايات
اذ مت إكمال البنايات التي لم تكتمل وكذلك أنش��ئت
ٌ
جديد ٌة وعل��ى ِّ
الطراز العصري ومنها بناية رئاس��ة اجلامعة
وبناية كلية الزراع��ة واملركز الطبي في كلية الطب وغيرها
صت اجلامعة ُعلى
الكثير ،اما فيما يتعلق بالطالب فقد َحرَ َ
توفير اجلو الدراس��ي املالئم ابتدءا بالقاعات الدراس��ية التي
سعت إلى جعلها مريحة للطالب ومجهزة بوسائل تعليمية
حديثة كشاشات العرض والس��بورات الذكية ،أما اخملتبرات
فقد َج َّه��زت اجلامع��ة مختبراتِها بأحدث األجه��زة احلديثة
التي كانت تفتق��ر لها مختبراتها وفي االختصاصات كافة
اذ اصبح��ت اليوم مقص��دا ً للباحثني من اخل��ارج يفحصون
فيها عيناتهم بعدما كان العكس  ،ومرورا ً بالبيئة اخلارجية

الت��ي حتس��نت بش��كل
كبير يراه القاصي والداني
فبعدم��ا كان��ت احلدائ��ق
خَ رِب��ة والش��وارع مدمرة
وال يوج��د أماك��ن جللوس
أ.م.د .حسني عودة هاشم عميد
الطلب��ة اصبح��ت اليوم
كلية الرتبية للعلوم االنسانية
احلدائق جميلة والش��وارع
معب��دة  ،اما اذا ما انتقلنا
للجان��ب العلم��ي فق��د
قطع��ت اجلامعة فيه ش��وطا ً كبي��را ً ففي مج��ال التأليف
والنش��ر بعدما كان شبه معدوم صار اليوم النشر مستمرا
ففي كلية التربية للعلوم االنس��انية على س��بيل املثال ال
احلصر بلغ عدد الكتب املنش��ورة لعام دراسي واحد اكثر من
عش��رين مؤلفا ً  ،وفي مجال الترقيات العلمية فقد شهدت
حت��ركا ً ملحوظا ً وازديادا ً كبيرا ً وذلك بفضل اإلجراءات املتبعة
فبعد ما كانت الترقية العلمية تس��تغرق مدة س��نتني الى
خمس س��نوات اصبحت تس��تغرق ستة اش��هر الى سنة ،
إال أن م��ا تق��دم كله لم يكن كل ما تري��ده ادارة اجلامعة بل
لها طموح أكبر من ذلك بكثير -نسأل اهلل تعالى أن يعينها
عل��ى حتقيقه -ومن طموحها أن ترتقي باجلامعة إلى مصاف
اجلامعات العاملية من خالل حص��ول اجلامعة على االعتماد
األكادمي��ي لكلياتها جميع��ا ً واالرتقاء باملناه��ج العلمية مبا
يتماش��ى والتطور احلاصل في اجلامع��ات العاملية الرصينة ،
واس��تكمال جميع النواقص في البن��ى التحتية وان تصبح
جامعة البصرة قبلة للدارس�ين والباحثني في شتى املعارف
ومن ش��تى بقاع األرض  ،وان يكون للجامعة استقالال ً ماليا ً
بحيث تستطيع أن تعتمد على نفسها في متويل مشاريعها
وحتقيق ما خططت له  ،وان توفر ملنتس��بيها العيش الرغيد
واحلي��اة الكرمية وأخيرا طموحنا ه��و أن نرى جامعة البصرة
علما ً عاليا ً ونورا يُس��تضا ُء به  ،وان يقصدها اجلميع من غير
أن تقص��د أحدا ً إال بتوفير اخلدمة ل��ه ،وهذا الطموح ال يجد
الن��ور إال بتكاتف اجلهود بني املنتس��بني واإلدارة واالبتعاد عن
كل م��ا يعكر الصف��و ،واالبتعاد عن االنانية والش��خصانية
والتفكي��ر باملصلحة العام��ة وان يعمل اجلميع بروح واحدة
وبنية صادقة خالصة هلل.
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خطوات حثيثة حنو االعتماد االكادميي

جامعة البصرة وفي ظل التوجيهات السديدة
من قبل السيد رئيس اجلامعة مسنودة مبجلس
اجلامعة يضع ام��ام عينه دائما واب��دا املعايير
العلمية العاملية في كل قرار يتخذه فقد اخذت
جامع��ة البص��رة تبني دعام��ات قيمتها على
جملة م��ن النقاط الهادف��ة والتي ترتكز على
البحث املس��تمر والقيم التربوية االجتماعية
االيجابية مع وجود الريادة واالبداع واملسؤولية
والتواص��ل والتع��اون الهادف  .حيث تس��اعد
ه��ذه القيم على فهم املنهج العلمي والنهج
التربوي في ان واحد لتكون الس��ند الذي يرقى
بالطال��ب اجلامعي الى مس��تقبل من العطاء
ال��ذي اكتن��زه طيلة فت��رة تواج��ده في صرح
جامعة البص��رة التي ب��دات تخطو بخطوات
مدروسة نحو امكانية حصول كليات اجلامعة
اخملتلفة على ش��هادة االيزو و شهادة االعتماد
االكادمي��ي خالل الس��نوات القليل��ة القادمة .
لقد شمرت اجلامعة عن ساعديها في هذا اجملال
حيث تشكلت جلنة مركزية للجودة في رئاسة
اجلامعة ومت انبثاق مجل��س االعتماد االكادميي
برئاسة الس��يد رئيس اجلامعة  .وانبثقت جلان
متعددة في كل كلية وفي كل قس��م لضمان
جودة التعلي��م  .ان عمل هذه اللجان الفرعية
في اقسام الكليات اخملتلفة لم يكن عشوائيا
امنا ياتي ضمن اليات محددة تنبثق عن مجلس
االعتم��اد االكادميي في رئاس��ة اجلامعة والذي
يعق��د اجتماعات��ه الدورية كل ش��هر ليراجع
مامت التوصل اليه وماه��و املطلوب في املرحلة
القادمة ...لقد وضعت جل��ان اجلودة في كليات
اجلامع��ة عموما وبن��اءا على توجيه��ات وزارة
التعلي��م العالي و البح��ث العلمي متطلبات
االعتم��اد االكادميي الحت��اد اجلامع��ات العربية
كخط��وة اول��ى ومهمة ف��ي طري��ق الوصول
ال��ى االعتم��اد العالي ومن بعد ذل��ك االعتماد
املؤسساتي .

أ .د .نوري حسني نور اهلامشي
عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة
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حنن  ...وتشريعات اخلدمة اجلامعية
ملا كان املظهر األبرز في حياتنا املعاصرة دقة وتطور
التش��ريعات املنظمة للمصالح القانونية التي عدها
الش��ارع جديرة بحماية قانونية فعالة ومتشعبة فان
االم��ر بحاجة ال��ى وقفة  .وقفة لتقيي��م فاعلية هذه
التش��ريعات من جهة وهذا من ش��أن ذوي االختصاص
وم��ن جه��ة اخ��رى تقيي��م تنفيذن��ا نح��ن اخملاطبون
املكلف��ون بهذه التش��ريعات ومن جه��ة ثالثة ما هو
حالن��ا لو كنا نعيش بال قانون ينظم ويحمي حقوقنا .
فاذا كان تقييمنا ايجابي فنحن في مستوى التحضر
وان كان س��لبي فال ميكنني اال ان أقول اننا في مستوى
ادنى من ذلك ...
وهذا امر يعز على كل ذي لب حليم  .هذا كالم عام اما
وجه التخصيص فأين نحن صناع احلضارة  ..األكادمييون
 ..من تشريعاتنا اجلامعية تشريعات ال تعني بالتنظيم
او حماية احلقوق واملصالح فقط بل تصنع اإلنسان واي
انس��ان املنتج العالم العام��ل صانع احلياة  .هل فكرنا
يوما ان نتصفح تشريعاتنا اجلامعية وامعنا في حكمة
املشرع منها  . .امتنى ذلك  .وفي كل حال اذكر عسى ان
تنفع الذكرى عندما يستشعر األستاذ ان حيفا او غبنا
او تعس��فا أداريا حلقه استنفذ كل طاقاته وحشد كل
امكاناته في سبيل دفع ما حلق به  ...ولكن هل يسعى
كل منا جاهدا حاش��دا ما استطاع عندما يستشعر
ان ظلما او حيفا او اس��اءة او تعس��فا ال على س��بيل
الظن فحس��ب ب��ل يقينا اصاب جامعته بس��معتها
العلمي��ة او املهني��ة او رصانته��ا العلمي��ة او امانته
االخالقية او حيفا اصاب من س��عى في س��بيل اعالء
ش��انها ودعمها او جعلها في املكان التي تستحق ان
تكون فيه في زحمة صروح العلم واملعرفة امتنى ذلك
 ..امتنى ان نتعامل نحن شريحة التدريسيني والباحثني
مع تشريعاتنا العلمية والبحثية بذات االهتمام الذي
نتعامل ب��ه مع تش��ريعاتنا املنظمة حلقوقن��ا املالية
والتقاعدية واملعاش��ية ذل��ك ان اجلامعة لم تكن يوما
مصدرا لكس��ب لقم��ة العيش بل ه��ي محراب علم
نصنع ب��ه احلياة ونرتقي ونتقرب ب��ه الى اهلل وال عيب
بصان��ع تعلم اتقان ما يصن��ع وال يعيب عابد ان اتقن
العبادة الن في ذلك كل السعادة  ..اهلل اهلل مبستقبل
اوالدنا  ..أمنية بعد التأمل قابلة التحقق .

أ.د .حممد علي عبد الرضا

عميد كلية القانون والسياسة
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كلمة عميد كلية الفنون اجلميلة

اجلامعة والفن واجملتمع
تع��د اجلامع��ة احد اهم مظاهر التطور احلض��اري للمجتمعات والبلدان  ,ملا حتمله من
ثق��ل معرف��ي وعلمي  ,فضال عن دوره��ا االداري في رفد اجملتمع بعناصر فاعلة تس��هم في
حركة التطور احلضاري والثقافي والعلمي .
وينطبق هذا التوصيف على جامعة البصرة بوصفها اهم رموز الثقافة العراقية املعاصرة ,
فضال عن عمقها الريادي على مديات سنوات عمرها منذ تاسيسها الى الوقت احلاضر .
م.د .علي عبد احلسني احلمداني
ومتثل جامعة البصرة عطاءا معرفيا ثرا مائزا من خالل انضواء مجموعة كبيرة من الكليات
عميد كلية الفنون اجلميلة
العلمي��ة واالنس��انية  ,حتت لوائه��ا  ,ماميثل تنوع العط��اء ورصانتة ف��ي املناهج العلمية
واالنسانية .
وقد ش��كلت كلية الفنون اجلميلة في البصرة منذ تاسيسها في العام الدراسي _ 1992
 ,1993احد الكليات التي تسهم بشكل
فاعل ومؤثر الارس��اء اسس علمية متد جذورها الى مختلف شرائح اجملتمع كجزء مهم من
انفتاح جامعة البصرة  ,لكونها احلاضنة االم  ,وكلية الفنون اجلميلة بوصفها الكلية التي
تعنى باالرتقاء باالنسان فنيا وجماليا  ,فضال عن رفده باملعاييير
العلمية السليمة ليكون عنصرا فاعال ومؤثرا في اجملتمع .
ان اقام��ة العالقة التواصلي��ة بني جامعة البصرة واجملتمع  ,من خ�لال عينها الفنية كلية
الفنون اجلميلة ارتسمت معاملها من خالل النشاطات العلمية والفنية على النحو االتي :
_ رفد اجملتمع بالطلبة اخلرجني ذوي التخصصات الفنية املتنوعة في الفنون (التش��كلية ,
املسرحية  ,املوسيقية  ,السمعية واملرئية  ,والتربية الفنية ) ليساهموا في تربية جيل واع
متذوق للفنون والقيم اجلمالية في احلياة .
_ االنفت��اح عل��ى العل��وم املعرفية من خالل الدراس��ات العليا املاجس��تير  /الدكتوراة في
التخصصات الفنية  ,والتاكيد على تناول موضوعات الرس��ائل واالطاريح ذات العالقة بني
الفن واجملتمع ,
كالدرسات التي تعنى بالصم والبكم واطفال التوحد  ,وطلبة املدارس االعدادية  ,ومديريات
الشباب  ,واخمليمات الكشفية  ,وغيرها من املوضوعات .
_ االنفت��اح املعرف��ي مع الكليات العربي��ة املناظرة من خالل اقام��ة التفاهمات واملذكرات
العلمية والفنية  ,التي تعنى باالشراف العلمي املتبادل وحضور املناقشات العلمية  ,فضال
عن ارسال طلبة من الكلية لنيل الشهادات العليا من جامعات عربية .
_ مش��اركة االعمال الفنية من الكلية في محافل عربية وحصولها على ش��هادات متيز ,
فضال عن مشاركة اساتذة من الكلية في مناقشات رسائل واطاريح في جامعات عربية .
_ اقامة املعارض الفنية الكثيرة التي تقيم اواصر عالقة تفاعلية مع اجملتمع وتناول همومه
بافاق فنية جمالية  ,كماهو احلال في اشراك مجموعة من االطفال املرضى بالسرطان في
معرض الرس��وم املشترك  ,على هامش اقامة حفل فني موسيقي اقامته اوركترا اجلامعة
لدعم هوالء االطفال .
_ مشاركة الكلية في مهرجانات مسرحية عربية وقطرية متثل احد عوامل االنفتاح على
اجملتمع وطرح همومه وقضاياه املصرية  ,واملشاركة الفاعلة في عرض مسرحي في مهرجان
املسرح ضد االرهاب في العاصمة بغداد .
_ كماتس��هم الكلي��ة في تاطي��ر مهرجانات التخرج الس��نوية التي تقيمه��ا اجلامعة ,
باللمسات الفنية واجلمالية  ,اميانا منها بان الفن هورسالة انسانية هدفها خدمة االنسان
واالرتقاء بذائقة نحو ذرى املعرفة واالميان .
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كلمة عميد كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

احلشد الشعبي وجامعة البصرة

قال تعالى « فضل اهلل اجملاهدين على القاعدين اجرا ً عظيماً» سورة النساء 95
ان االميان الراسخ بقضية اجلهاد والبناء التي يخوضها بلدنا اجلريح هو الركيزة االساسية
التي بسببها لبت فيها اجلامعة الغراء نداء املرجعية الرشيدة في النهوض للدفاع عن
الوطن واملقدس��ات ،وبحسب فهمنا وامياننا ان اقدس املقدسات بعد العقيدة ورموزها
هو العلم وصروحة الش��امخة ،فكانت النهضة امليدانية ملنتسبي هذه اجلامعة وبكل
اصنافهم في تأس��يس لواء اجلامعة وذلك لدعم احلش��د ميدانيا ً ولم تقف لهذا احلد
ب��ل توال��ت القوافل على اثرها دفعة بعد دفعة وستس��تمر ب��اذن اهلل تعالى في دعم
االبطال من ابناء احلش��د الش��عبي الغيارى تنفيذا ً المر احلق س��بحانة «انفروا خفافا
وثقاال وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل اهلل ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون»
سورة التوبة 41
ان الروئ البعيدة التي نعتقدها في مستقبل هذا الوطن اجلريح هي ان جراحة ستلتئم
بسواعد التضحيات التي يسطرها ابناء احلشد الشعبي االبطال ومن ورائهم الداعمون
له��ذا اجلمع املب��ارك ومن اجل ذلك فق��د عقدنا الع��زم على بناء املنظوم��ة املعرفية
والعلمي��ة مبا منتلكه من صالحي��ات والعمل على حتديث النظ��م االدارية والعلمية مبا
يخدم مستقبل ابناءنا ووطننا اذ الميكن ان يضحي االبناء من هذا احلشد العظيم دون
احملافظة على املكتسبات او النهوض بهذا اجليل الواعد الذي سطر ويسطر باقالم من
نور مس��تقبل عراقنا املشرق»فلكل زمان رجال» واعتقادنا ان هذا الزمان رجاله العلماء
واجملاهدي��ن وكل يقاتل من موقعه واذا كانت داع��ش ومن لف لفهم يعيثون في االرض
فس��ادا ً فان اجلهل والفاس��دين هم ايضا من ملة داعش ومن لف لفهم ويس��عون في
البلد فس��ادا ً في عرقلة او تعطيل او القضاء على مس��يرة العلم والعلماء ،وقد الينا
على انفس��نا وبعد استيعاب فتوى اجلهاد الكفائي التي استلهمت من عصر الرسالة
احملمدية وهمة الثورة احلسينية ان المناص من النصر والعز اال باجلهاد والبناء.
والجله نضع رؤانا هذه بني يدي املرجعية الرش��يدة اوال ً والدول��ة ثانيا والراي العام ثالثا
لتس��جيل موقفنا امام اهلل س��بحانه والتاريخ في املش��اركة ولو بالكلمة وان كانت
الكلمة في كثير من املواقف تكون احد من السيف واثرها امضى من السالح ،ولغرض
االبقاء على زخم الفتوى واجلهاد املقدس نقول:
-1العم��ل على تخصيص جان��ب كبير لكل مؤسس��ات الدولة م��ن الدعم االعالمي
للحشد الشعبي في السياسة اإلدارية (االعالمية)
-2تأس��يس اجلمعيات اخليرية واالنس��انية لدعم هذا احلش��د املبارك وعوائلهم احملرمة
للحقوق الوطنية.
وخالصة القول:فان جامعتنا قد س��جلت موقفها منذ االنطالقة املباركة في مواجهة
احملنة وال زالت تقف في ميدان الدعم والكفاح اميانا منها بالتكليف الرسالي في حمل
مس��ؤولية العلم البناء لعبور عراقنا الى بر االمان حتت قيادة ومرجعية حكيمة انشاء
اهلل تعالى.
واهلل من وراء القصد
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كلمة رئيس اجلامعة

االستاذ اجلامعي والنقد املوثق البناء
بني االمانة والتضليل
وقلة ادراكه على التمييز بني
النقد البناء املوثق والتجريح
املقص��ود في ح�ين ان االول
)
( التدريس��ي ف��ي اجلامع��ة
له القدرة على ذلك التمييز
أ.د .ثامر امحد محدان
ملا ميلكه من معرفة علمية رئيس جامعة البصرة
وفلس��فة اخالقية يفترض
ان يوظفه��ا بش��كل عملي
حني يريد ان يقيم سلوكا ً او
جهدا ً اداريا ً او علميا ً واهم من ذلك عند توجيه النقد الى الرئيس
االعل��ى في الدائ��رة  ،ينظر الى الذي انتقد او اذاع او اش��اع اخبار
كاذبة بأنه ال يرتقي الى مستوى اخللق اجلامعي الرفيع .
ان م��ن اراد التقد إلس��قاط الرئيس االعل��ى بغير حق ألهواء
ش��خصية بحتة يقصد بها اله��دم وليس البناء وال عذر في هذا
العمل ويج��ب ان يخضع الى املس��ائالت القانوني��ة وينال اجلزاء
الع��ادل  .ان النق��د ح��ق ولكنه ال يعن��ي ان يوظف خ��ارج االطر
االخالقية والعلمية في مؤسس��ة علمية مثل اجلامعة ولألسف
الش��ديد وفي اغلب االحيان ال يوجه االنتقاد إال من الذين تخلفوا
عن الركب وتضررت مصاحلهم وأهوائهم الشخصية ولم يحضوا
مبا يس��عون اليه واخص بالذكر املناصب االدارية  .ان من االسس
االولى في عمل التدريس��ي في اجلامعة ان يكون ممتلكا ً للمعرفة
العلمية املرتك��زة على دقة املعلومات الت��ي يوظفها في حياته
العلمية تدريس �ا ً وبحثا ً حديثا ً الن هذه من ش��أنها ان تكس��به
مكان��ة يفخر بها بني زمالئه وطالب��ه وبعكس ذلك يفقد الكثير
م��ن مهابته وتقديره وهذا ما ال يتمناه اي انس��ان ألنها خس��ارة
علمي��ة وأدبية واجتماعية  .ومن هنا وجب ان يكون كل منا امينا ً
دقيقا ً واثقا ً من صحة ما تقدم من نقد كي يبقى محتفظا ً بوزنه
العلمي ومكانته الرفيعة .

ال ش��ك انه من حق كل انس��ان ان يوجه نقدا ً الى االشخاص
واملؤسس��ات والدوائر بل والدول ايض �ا ً  ،وكذلك من حق الباحث
س��واء كان استاذا ً او أكادمييا ً او أديبا ً او ش��اعرا ً او كاتبا ً ان ينتقد
ما يراه يستحق النقد والتصحيح والتعديل بل وله احلق ان يقدم
اضافة معرفية لتحس�ين دقة العم��ل وجودة االداء ليكون اجلهد
املقدم من اجلهة املوجهة اليها النقد افضل مما هو عليه .
النقد عمل مشروع ومعروف في االوساط العلمية واالجتماعية
ويطل��ق عليه النق��د البناء  .ويج��ب ان يكون ه��ذا النقد ملتزم
باألس��س االدبية واألخالقية لضمان االحت��رام املتبادل بني الناقد
والش��خص املوجه اليه النقد وهذه ركيزة اساس��ية ال بد منها
لك��ي يعد مس��تحقا ً النظر فيه  .وقد يص��ل االمر الى االخذ به
لتقومي العمل الذي وقع عليه نقد بناء ويدخل في باب النقد ايضا ً
التقييم سواء كان هذا التقييم يرتبط بأداء عمل ما وفي اي حقل
من حق��ول االعمال  .ولهذا صار الزاما ً على املؤسس��ات الدولية
واحلكومية بل وحتى الش��ركات التي تعمل ف��ي القطاع اخلاص
او املنظم��ات غير احلكومية ان جتري في نهاية كل عام تقييما ً ملا
حقق موظفوها من نشاط ومدى كفاءة كل واحد منهم .
هذا هو االطار العام ملنهج النقد والتقييم  .ان النقد يجب ان
يكون سليما ً وس�لامتة تفترض دقة املعلومات املقدمة واملوثقة
كي يعتمد عليها  .الن في حالة كون املعلومات غير دقيقة وغير
موثقة ب��ل وأحيانا غير صحيحة ويراد بها التضليل او لتش��ويه
م��ن يتعرض الى النقد يصبح االمر خاضعا ً للمحاس��بة ويدخل
صاحب النقد حتت طائلة القانون .
الن ه��ذا النقد غير الصحي��ح وبخاصة اذا وصل به االمر الى
التطاول الشخصي يعد جتريحا ً وليس نقدا ً وهو في عرف القانون
« ق��ذف» يحق ملن وجه اليه ان يلج��أ الى القضاء ويطلب حتقيقا ً
وإنصافا ً ومحاسبة .
من هذا وجب ان يكون من قال نقدا ً في اي قضية عامة او خاصة
ان يكون واثقا ً من دقة وصحة املعلومات ولديه التوثيق بها ملا قدم وفقنا اهلل لنكون من الذين يزينون الكالم قبل التفوه به ويخافون
من وجهة نظر او نقد ويكون هذا االمر « توثيق « اكثر ضرورة حني اهلل قبل التجاوز على كرامة االخرين بغير حق .
يصدر من تدريس��ي في اجلامعة له اسم ودرجة علمية معتبرة .
الن موقف العالم ليس كموقف اجلاهل فاألخير قد يعذر جلهالته
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التأثري االجيابي لشخصية رئيس اجلامعة

ال��كل يعلم أن العائلة تتل��ون بلون معيلها والقبيلة تأخذ
دور ش��يخها والعصبة تأمتر بأمر كبيرها  ،ال نقول أن هذا عرفا
عربيا فقط  ..بل هو عرفا اجتماعيا عامليا يلتصق مع شخصية
كل إنسان.
خدمت أكثر من عشرين سنه في جامعة البصرة وقد الحظتها
تتلون حس��ب رئيسها وأس��لوبه وقيادته وخططه  ،فقد مرت
بس��ني قحط ومرت بسني قس��وة ومرت بسني الطيبة التي
تصورنا أنها مفتاح العدل في اجلامعة فقد ترأسها من يتصف
بالطيبة وقد قتلت برمح طيبته لس��بب بس��يط ان اجلامعة
ليس��ت ملك احد حتى تُس��خر لك��رم وطيبة م��ن أراد ذلك .
ومرت اجلامعة بس��ني مجازفة أفقدت توازنها وتورطت بطريق
الالعودة ...لكن إذا ما ترأس اجلامعة شخصا علما وطنيا ً ورجال
عاملا ومحترما  ،حزمه نصيحة وقس��وته ارش��اد فكيف لنا أن
نتوقع أن يكون مس��ار جامعتنا  .....فاملعادلة املعروفة في أول
مقالتي يجب ان تنطبق قس��را ألنه عرف ال مجال ان مييل عنه
احد .....لذا فالتأثير االيجابي لشخصية رئيس اجلامعة يجب أن
يترك أثرا ولو بعد حني وعلى ذلك ميكن ان اس��مي هذه السنني
س��ني النجاح بسبب بسيط ان كثيرا من العمداء وصفوا من
العدو والصديق بأنهم ناجحون ،فكيف هم ناجحون دون جناح
....ال��خ دون جناح وتأثير ش��خصية املس��ؤول األعلى وهو رئيس
اجلامعة فكما ذكرت معادلة غير قابلة للخطأ .
من يصدق فهي حقيقه ومن لم يصدق فليجرب وليعلم علم
ملنتسب ما ان يخالف ويعلم
اليقني أن جتربته ناجحة  ،فكيف
ٍ
�ب م��ا ان يخلط احلق بالباطل
ان هناك من يتابع وكيف ملنتس� ٍ
ويعلم ان هناك من يعرف احلق من الباطل وكيف ملنتس��ب ما
ان يجهل ويعلم ان هناك من يعلم ويعمل ويدير اإلدارة بالعلم
 ....ال عن��اد وال اعتداء فاملعادلة واضحة الدار بعائلها والقبيلة
بشيخها والدائرة برئيسها عهدا معهودا ال خالف فيه ....
مع ارق حتياتي

أ.م.د .غازي يعقوب عزال

عميد كلية الطب البيطري
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جامعة البصرة ودورها يف اجملتمع
اجلامعات العاملية تس��عى الن تؤس��س لها وجودا بني ظهرانية
اجملتمعات خصوص��ا تلك اجملتمع��ات املتمدنةوالفاعلة في مجال
االقتص��اد والتنمية  ,ولعل امليدان االرحب للجامعة هو اجملتمع الن
مخرج��ات اجلامعة ومدخالتها تعتمد اعتمادا كليا على معطيات
اجملتمع بكافة متظهراته وتفصيالته  ,فاجلامعة قبل كل ش��ي هي
ج��زء من اجملتم��ع  ,والواجه��ة احلضارية والعلمي��ة لذلك اجملتمع ,
ولذلك سعت جامعة البصرة على مدار السنوات االخيرة ان يكون
لها حضورا فاعال في اجملتمع  ,وان تكون جامعة منتجة للمجتمع
,واول هذة اخلطوات متثلت وجتس��دت في اعتم��اد اجلودة في مجال
اخملرجات لغرض دعم مؤسسس��ات الدولة بق��ادة متمكنني على
ادارة دفة القرار في املؤسسس��ات احلكومية التي هي اجلزء االكبر
والوجه االب��رز للمجتمعات وجاء هذا عب��ر االهتمام باخملرجات من
الطلب��ة اخلرجني ولم يقتص��ر دور اجلامعة على ه��ذا االمر فقط
بل س��عت كليات جامعة البصرة وبكافة تش��كيالتها ومراكزها
ان تكون رقما فاعال ف��ي حياة اجملتمع البصري  ,ففي ميدان الطب
شهدت اجلامعة حضورا الفتا من خالل كفاءاتها العلمية والطلبة
الذي��ن خدموا القطاع الصحي في محافظة البصرة  ,ولم يكتف
العامل�ين ف��ي اجملموعة الطبية فق��د كانت له��م وقفة واضحة
ومش��رفة في كل ع��ام االوهي االش��تراك في املس��ير الى كربالء
م��ن خالل اقامة العي��ادات املتنقلة خلدمة ابناء الش��عب العراقي
السائرين مشيا الى كربالء  ,وكذلك يكفي ان نقول ان حياة الناس
في البص��رة هي بيد كفاءات كلية الط��ب وخريجيها  ,كما دابت
كلي��ة الصيدلة جاه��دة لتخريج صيادلة كفوئ�ين خلدمة اجملتمع
وكذلك اقامة دورات وورش علمية عامة للتعريف باالدوية واخملدرات
وسوء استعمالها كما اس��تحدثت الكلية اجملهر االلكتروني وهو
االول على مستوى الشرق االوسط ملا ميتاز به من مواصفات علمية
تقني��ة لها القابلية على فحص العين��ات اخمللفة وبيان حقيقتها
لتجنب الغش الصناعي  ,وللكش��ف على الغ��ش الدوائي وجودة
االدوية الداخلة للعراق افتتحت الكلية مختبر السيطرة النوعية
ذي الكف��اءة العالية في الفح��ص والتقييم خدمة للعراق بصورة
عامة وحرصا على سالمة اجملتمع كما اليخفي علينا الدور الفاعل
لكلي��ة الصيدلة في مس��اعدة النازح�ين وعوائل الش��هداء من
احلشد الش��عبي حيث ش��كلت جلان وبالتعاون مع اجلامعة جلمع
التبرعات واملساعدات االنسانية لهم .
وبهذا تؤدي اجملموعة الطبية دورها االنس��اني والثقافي والفكري
لترتقي بكل املعايير وملتكتفي اجلامعة بهذا الدور فقط بل عمدت
كلية الهندس��ة لالنفتاح الكبير عل��ى اجلامعة من خالل املكتب
االستش��اري واخملتبرات املهمة  ,فقامت الكلية بغضون االش��هر
القليلة املاضية بانشاء معمل تعبئة يحمل عالمة وشعار جامعة
البصرة  ,وكذلك انتجت الصابون الس��ائل  ,وقد ساعد هذا االمر
بامداد طلبة االقس��ام الداخلية باجلامعة باملاء الصالح للش��رب
وه��و نقطة مهمة خففت ع��ن الطلبة من اجلان��ب االقتصادي ,
فضال عن الدور الذي لعبته كلية الهندس��ة في مشاريع االعمار
ف��ي محافظة البصرة من خالل املكتب االستش��اري  ,والننس��ى
الدور املهم لكلية الزراعة في انتاج احملاصيل وفتح ابوابها لغرض
تق��دمي املنت��وج الوطني للش��ارع البص��ري وكل ذلك ج��اء نتاجا
للباحث�ين في ه��ذة الكلية الذين مدوا االس��واق العراقية مبنتوج

محلي يتمتع بصفات جيدة
على عكس املنتوج املستورد
 ,وعل��ى هذا الغرار ش��كلت
الكلي��ة حض��ورا مهما في
عملية التواصل مع شرائح
�ة
اجملتم��ع البص��ري املتنوع� أ.م.د .عبد االله عبد احلسني املياح
 ,وكذل��ك كان ثم��ة دور بارز
عميد كلية الصيدلة
لكليت��ي االداب والفن��ون
اجلميل��ة من خ�لال االنفتاح
الثقاف��ي واملعرفي واجلمالي
على ش��ريحة املثقفني التي
هي اس��اس مهم ودعامة رئيس��ة في اركان اجملتمع العراقي  ,من
خالل تكرمي املبدعني واقامة اعم��ال فنية وادبية تتناغم وتتواصل
مع اجملتمع والس��يما االعمال التي قدمتها كلية الفنون اجلميلة
لالطفال املرضى بامراض الس��رطان اومن خالل تدريب العديدمن
قراء املوش��حات الدينية املنتش��رين في البصرة وبقية احملافظات
 ,اوغيره��ا منن النش��اطات  ,فضال عن انش��طة كلية القانون في
اقامة العديد من الندوات التي تش��رح وتوض��ح االمور القانونية
لبع��ض التجاوزات الت��ي يجهلها املواطن البص��ري واقيمت تلك
الن��دوات بالتعاون مع اجلهات السياس��ية والقانونية والتنفيذية
ف��ي البصرة مما اضفى اضافة نوعي��ة على هذ االتعاون  . ,والنترك
نش��اطات كلية االدارة واالقتصاد والدور ال��ذي لعبته في الوقوف
عل��ى العديد من االمور االقتصادية التي تلم بالبلد والبصرة على
وجه اخلص��وص ومنها الن��دوات التي اقامتها ملناقش��ة املوازنات
وقوانني مهم��ة مثل قانون النف��ط والغاز والتعيف��ة الكمركية
ومين��اء مب��ارك وغيره��ا والتي كله��ا تصب في صميم الش��ارع
العراق��ي  ,كما اليفوتنا ان نذكر النش��اط امله��م لكلية التربية
الرياضية في تخرج جيل من الرياضني زرعوا البس��مة على وجوه
الش��ارع العراقي في محافل دولية وعربية  ,وكذلك كليتي االداب
والتربية االنس��انية والعلمية اللتان قدم��ا العديد من الكفاءات
التدريس��ية للمدارس العراقية وهو ماس��اهم ف��ي تربية اجيالنا
بص��ورة علمية قائمة عل��ى التربية والتعليم مع��ا  ,كما تفعل
كلي��ة العلوم في مد اجملتمع بطاقات علمية في مناحي واجتاهات
علمي��ة مختلف��ة كان اخرها انتاج (االنس��ولني ) وهو عالج ملرض
العصر( الس��كري ) وهو ذات الدور الذي تلعب��ه اجلامعة برمتها ,
ان اجلامع��ة هي نتاج مهم للمجتمع وبالوقت نفس��ه ان االركان
الرئيس��ية في اغلب مؤسس��ات اجملتمعات التربوية والسياسية
واالكادميية
هي نتاج اجلامعة بعد اجلهود املبذولة من قبل ادارة اجلامعة لغرض
تس��هيل عملية التواصل فيما بني اجلامعة واجملتمع وبالتالي خلق
مادة مهمة موضوعية تس��اهم بفاعلي��ة وتفاعلية ببناء اجملتمع
على اس��س س��ليمة قائمة على تبني العلمي��ة واملوضوعية في
مناقشة االشياء  ,وبالتالي بناء االنسان اخلريج خصوصا على وفق
االسس العلمية التي ميكن لها ان تبني مجتمعا صاحلا قائم على
االسسالتي رسختها .
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مابني املعلم واملتعلم

ميثل املعلم على مر االزمنة املنارة التي يلتجا اليها كل طالب علم ومتثالجلامعة احلاضنة
لتلقي العلم وهي بذلك حرما مقدس��ا  ,وخلف اس��وارها يس��مى املعلم اس��تاذا وهو هنا
يتعدى كونه معلما ومدرسا فهو باحثا ومرشدا ومشرفا اكادمييا ومخططا منمظرا وقائدا
للمجتم��ع ومن هنا تاتي اهمية موقعه في اجملتمع  .وعلى يدي ذلك االس��تاذ يدرس ويتعلم
ويتدرب القطب االخر من معادلة التعلم في اجلامعة وهو الطالب الذي يؤسس به ملستقبل
االمة وبه تنهض وتؤسس احلضارة وتبنى املدينة  .البد لنا من القاء بعض الضوء على العالقة
بني االستاذ والطالب باعتبارهما طرفي معادلة التعلم وكيفية االرتقاء بها .
من املهم ان يكون االستاذ على وعي تام بخطورة دوره في اجملتمع فعليه تعلق اماال كبيرة
وطموحات عالية ولذلك من الضروري ان يوجه االس��تاذ طالبه توجيها س��ليما على حب
وطنهم واالنتماء له وملؤسس��اته ثم االلتزام باداب دينهم ومتزامنا مع كل ذلك االنصراف
ال��ى االعم��ال العلمية اخ��ذ بنظر االعتب��ار جميع العوام��ل احمليطة بذلك مث��ل تاثيرات
االنفتاح الثقافي الذي نعيش��ه واملرحلة السياس��ية اخلطرةالت��ي نزامنها  .وهذا يتطلب
امتالك االس��تاذ لقدرات متكنه من استخدام اس��اليب االقناع والتاثير مما يستوجب وجود
عالق��ة ايجابية حس��نة مع الطال��ب وبدونها الميكن الوصول به الى ش��خصية بناءه في
اجملتم��ع وهذا هو الهدف الرئيس املطلوب من اجلامع��ة  .تلك العالقة لن تكون ايجابية اال
مبزيد من التقارب والقرب من الطالب وفتح قنوات للحوار والنقاش معهم وفهم ظروفهم
االجتماعية وسبر اغوارنفوسهم ومساعدتهم على جتاوز ما يعترض طريقهم من عقبات
ومصاعب  .وهنا علينا االنتباه الى اسباب سوء العالقة بني بعض الطلبة واساتذتهم مثل
عدم قرب االس��تاذ من طالبه وش��عور الطالب بان هناك حاجزا زجاجيا بينه وبني اس��تاذة
فيلج��ا الطالب الى االعتماد على راي زمالئه الغير ناضج في كثير من االحايني وفي نهاية
كلمات��ي املتواضعات اود ان ابدي بعض املقترحات التي عس��ى ان تنفع في تطوير العالقة
بني االستاذ وطلبته ومنها:
* االهتم��ام باملقابل��ة االولى مع الطلبة حيث يتم احلكم علية م��ن خالل هندامه وقدرته
على االقناع .
* توضيح املبادى والقواعد التي حتكم تلك العالقة وهي تنطلق من انظمة اجلامعة .
* تشجيع الطلبة وضمن مجاميع صغيرة لزيارة االساتذة في مكاتبهم ملناقشة امورهم
االجتماعي��ة وما يخطر في اذهانه��م واالفضل ان تكون تلك املقاب�لات في احدى حدائق
الكلية *وفي نهاية الس��نة الدراس��ية يقوم االستاذ باس��تبانة الراء الطلبة عن اسلوبه
ف��ي التدريس ومدى وضوح صوته ولغته واس��تخدامه للوس��ائل التعليمية وقدرته على
اثارة انتباهم طوال وقت احملاضرة وطرح ا الس��ئلة وش��حذ التفكير للمش��اركة في احلوار
والنقاش  .لتكون تلك التغذية الراجعة لتقييم اداء االستاذ من وجهة نظرهم خالل تلك
السنة الدراسية .
ومهم��ا يكن من امر فان الوصول الى رضا اجلميع الميكن ادراكه ولكن النضج في العالقة
االيجابية بني الطالب واالس��تاذ س��تؤدي حتما الى تقليل السلوكيات الغير مسوؤلة من
قب��ل بعض الطلبة جتاه اس��اتذتهم  .وصلى اهلل وس��لم على املعل��م االول نبينا محمد
وعلى اله االطهار وسلم تسليما كثيرا .
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حركة واجناز يف كلية الرتبية – القرنة

هكذا شاءت االقدار لتنقشع حجب الظالم من ارض املعطيات
وتتح��ول انفاق اجلهل واالس��تبداد ال��ى صرح يعان��ق املعالي
ويرتقي الى مصافي السمو في بناء االنسان واألمة 0
لطاملا وجدت ي ٌد تخطط وعقل يدبر حلياة كرمية يسودها العلم
وتعلوه املكرمات 0
نع��م فق��د انتهضت رجاالت العل��م وصناع احلياة لتأس��يس
ص��رح علمي في قضاء القرنة ليكون منارا» معرفيا» لتحقيق
مايخدم أبناء البلد 0
ومن هنا سعى عميد الكلية وزمالئه وبكل قوة وإصرار لتأسيس
كلي��ة التربية – القرنة وذل��ك لرفع املعاناة ع��ن كاهل ابناءنا
الذين يعانون من م��رارة الذهاب واإلياب لكلياتهم في البصرة
واحملافظات األخرى  0حيث وضعو اللبنة األولى في الكلية بعد
ماكان هذا املكان عبارة عن هياكل وانقاض بعد سقوط النظام
كان يش��غلها القوات األجنبية وبعدهم قوات اجليش العراقي
وما س��بقوهم في أيام النظام حيث كانت مقرا» حلزب البعث
 0وبعد التنس��يق مع رئاس��ة اجلامعة واجلهات ذات العالقة مت
الس��عي الى وضع اللبنة األولى في تأسيس الكلية عام 2011
وبقس��مني اللغة العربية وقس��م علوم احلياة حيث كان عدد
طالبها في الس��نة األولى (( ))12طالب في قس��م علوم احلياة
مس��تضافني في كلية التربي��ة البصرة  -قس��م علوم احلياة
و(( ))83طالب في قس��م اللغة العربية مستضافني في كلية
االداب – البص��رة وما هدأ للخيرين بال حيث املثابرة والس��عي
احلثيث لتصبح عدد القاعات الدراس��ية ((  ))11قاعة دراس��ية
مكيفة ومجهزة بكل مايحتاجه الطالب 0
حيث اصبح عدد الطلبة الكلي االن  812طالب وطالبة موزعني
على قسمني وسيتم السنة  2016-2015تخرج الدفعة األولى
ف��ي الكلية وأصبحت عدد اخملتبرات خمس��ة مختبرات مزودة
بكاف��ة األجهزة العلمي��ة احلديثة التي يحتاجه��ا الطالب 0
وبعد جهد متواصل مت افتتاح قاعة مركزية للمؤمترات والندوات
والتي اليختص نشاطها على الكلية فقط بل تعددت اغراضها
الى كل من لديه خدمه علمية وادبية ونش��اطات خارج نطاق
الكلية 0

كما قامت عم��ادة الكلية
بتشجير س��احات الكلية
لتك��ون اكث��ر رونق��ا»
وجمالية 0
كذلك بناء مجاميع صحية أ.م.د .وليد عبد الرضا جبيل
ع��دد ( )18مقس��مة ب�ين
عميد كلية الرتبية قرنة
الطالب والطالب��ات وعلى
الطراز احلديث كذلك توفير
كرف��ان كمصلى ع��دد ()2
واحد للطالب واخر للطالبات0
وهناك اعمال أخ��رى تقوم بها عمادة الكلية وبالتنس��يق مع
اعدادي��ات وزارة التربي��ة قس��م تربي��ة القرنة من خ�لال زيارة
طالبها ال��ى مختبرات الكلي��ة من اجل االطالع واالس��تفادة
م��ن األجه��زة العلمية وخبرة أس��اتذة الكلي��ة املتخصصني
في اجملاالت العلمية كذلك هناك تنس��يق م��ع إدارات القضاء
وعمادة الكلية من اجل النهوض بواقع القضاء 0
وهناك س��عي حثيث الفتتاح اقس��ا م علمية جديدة كقسم
الفيزياء واإلنكليزي تخدم الطلبة حيث خصصت مدرسة من
ثالثة طوابق من قبل قسم التربية لهذا الغرض
وف��ي هذه الس��نة  2016-2015حصلت املوافق��ة على افتتاح
الدراسة املسائية لقسمي اللغة العربية وعلوم احلياة 0ويوجد
هناك مخططات بناء جاهزة للتنفيذ متوقفة على الس��يولة
املالي��ة  0وعلى الرغم م��ن قلة الكادر التدريس��ي والوظيفي
الذي مناطه اليه اكثر من عمل اال انه لم يثنيهم من املواصلة
بالعمل من اجل خدمة الكلية وطالبها 0
وال تنس��ى عم��ادة الكلية ان تقدم ش��كرها اجلزي��ل لكل من
وقف وس��اند خطوتنا ف��ي افتتاح الكلية م��ن رئيس اجلامعة
ومس��اعديه العلم��ي واالداري ومجل��س احملافظ��ة واحملاف��ظ
وقائمقام القضاء 0
واليفوتني ان تتقدم عمادة الكلية بشكرها املوصول الى رئيس
اجلامعة لزيارته املتواصلة ودعمه الال محدود للكلية وعقيلته
الدكتورة ميس��ون وذلك من خالل تبرعه��ا مببلغ 25,000.000
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كلمة عميد كلية طب االسنان

مركز علوم البحار  :ارادة التجديد ونهج االرتقاء
ان اتب��اع مناهج علمي��ة متطورة وحديثة في البحث العلم��ي يعد اداة فعالة
ملواكبة التطور العلمي املتسارع في عالم اليوم
وقد انتهج مركز علوم البحار سبل بحثية جديدة منذ نهاية العام 2014ومطلع
العام  2015متثلت بالعمل على تاس��يس منهج علم��ي يخضع لرؤية واهداف
محددة متثل��ت بالتركيز على اجلانب البحثي في املي��دان البحري  ,وقد وضعت
لذلك خطة خمسية وتضمنت مشاريع استراتيجية بلغت ( )23مشروعا بحثيا
فضال عن البحوث الس��ائدة  ,ركزت على دراس��ة البيئ��ة البحرية ومتغيراتها
املتس��ارعة في ضوء االمكانات اجلديدة واملتمثلة بالقطع البحرية التي ضمت
الى اس��طوله البحري واالنفتاح على اجلامعات العاملية املرموقة واتباع منهج
التؤامة العلمية مع اجلامعات واملركز البحثية في العراق والعالم .
وق��د تطلبت ه��ذة اخلط��وة املنهجي��ة الكبيرة ملتقي��ات علمية للتش��ارك
باالفكار البحثية واالس��تفادة من جتارب مؤسس��ات وقطاعات علمية ومهنية
ومؤسساتية مختلفة  ,ولهذا السبب نظم املركز ورشة عمل خاصة باملشاريع
والبحوث العلمية اخملطط لها ضمن اخلطة العلمية اخلمسية وقد اطلق على
ذلك امللتقى العاملي _ احمللي اس��م ( ورش��ة عمل اخلطة اخلمسية ملركز علوم
البحار ) التي عقدت في كانون االول  , 2014وقد حضرها باحثون ومختصون من
داخل وخارج العراق وشاركت في الورشة جامعات عاملية ومؤسسات حكومية
ووزارات عراقي��ة  ,وقد نوقش��ت خالله��ا اولويات املش��اريع والبحوث املطروحة
وامكاني��ة اجنازها خالل اخلمس اعوام املقترحة الجناز هذةه اخلطة والية التعاون
مع تلك اجلهات الجناح املركز في مسعاه العلمي اجلديد .
وم��ع مطلع العام  2015بدات االس��تعدادات العلمي��ة لتحقيق اجلزء االول من
اعمال اخلطة البحثية االس��تراتيجية باالس��تفادة من تعزي��ز االدوات البحثية
ملرك��ز علوم البح��ار والتي كان في مقدمته��ا تهيئة باخرة االبح��اث العلمية
(نس��يم البصرة ) للقي��ام باملهمة البحرية االكثر واقعية منذ تاس��يس املركز
في العام  ,1976وقد زادت اهمية الس��فرة العلمي��ة التي اطلق عليها الرحلة
البحرية ( نحو اخلليج ) شراكة مؤسسات حكومية ذات صلة باملوضوع البحري
من اهمه��ا دائرة مكافحة التلوث في الش��ركة العامة ملؤان��ي العراق  /ودائرة
البيئة التابعة للشركة العامة لنفط اجلنوب ومبساندة فاعلة من وزارة الدفاع
/
قيادة قوات احلدود وخفر السواحل ووزارة الداخلية  /قيادة الشرطة النهرية .
وقد س��اعدت هذة االجواء العلمية واالمنية املثالية مع توفر مس��احة واسعة
ومريحة ومؤثثة بشكل ممتاز على منت باخرة االبحاث (نسيم البصرة ) من غرف
اس��تراحة وطعام وصالة االجتماعات الكبيرة وختبرات مالئمة ووسائل حفظ
العينات  ,كل ذلك وفر بيئة القامة الباحثني .
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كلمة مدير قسم الشؤون املالية

العمـل احملاسبـي  ..عمل ميداني يعتمد اخلربة
يف إدارة املـال العام

ال يخفــ��ى على اح��د ان العمل احملاس��بي حتكمه مجموعة
من القوان�ين والق��رارات والتعليمات كونها العم��ود الفقري
للسياس��ة املالي��ة على كاف��ة األصعدة فإذا م��ا مت تطبيقها
بشكل علمي مدروس من قبل العاملني فــي هذا االختصاص
 00س��يتم احلصول على مخرجات تتناسب وطبيعة القوانني
والتعليم��ات وه��ذا م��ا يس��عى إليه قس��م الش��ؤون املالية
فــ��ي جامع��ة البصرة من خ�لال إحكام الس��يطرة والعمل
وف��ق املعايير التي ت��ؤدي الى ان تكون اجلامع��ة بكافة دوائرها
وأقسامها اإلدارية والعلمية فــي املقدمة من خالل تطبيقها
التعليمات وخلق البيئة املناس��بة فــ��ي التعامل بني طرفي
العملية املتلقي لهذه التعليمات واملنفذ لها 0
وهذا النجــاح ال ميكن حتقيقه دون وجود خطة عمل متكاملة
ومدروس��ة تعتم��د بالدرجة األس��اس الى الكوادر احملاس��بية
الت��ي متتلك الق��درة الفاعلة فــ��ي تبني املعلوم��ة وفهمها
وجتس��يدها عمليا» بثقة ومعرفة ل��كل التفاصيل التي تهم
مصلح��ة املواطن وهذه إحدى املعايي��ر املهمة املعتمدة فــي
االدارة املالي��ة لتحقيق مخرجات تس��هم فــي بن��اء وتطوير
اجلامعـــــــــــــــة 0
فم��ن خــالل مس��يرة عم��ل ألكثر م��ن عامني اجري قس��م
الش��ؤون املالية فــ��ي جامعة البصرة الكثير م��ن التغييرات
التي أس��همت إيجابا» فــي تطوير العمل احملاسبي معتمدا»
املمارس��ة العملية فــ��ي ميدان احملاس��بة فكان��ت البرامج
احملاسبيــة
(( املصروفات  ،الس��جالت  ،املوازنــة  ،اخلطة االس��تثماريــة ،
اعداد احلسابات الشهرية واخلتاميــة )) والتي سهلت عملية
احلص��ول على املعلومة كم��ا ان عملية التدوير املس��تمر بني
املوظفني وتبادل املس��ؤوليات ساهم مساهمة فاعلة فــــي
تبني وتطوير املعلومة والقدرات اخذين بعني االعتبار ان االدارة
املالي��ة تعتمد بالدرجة األس��اس على األش��خاص الذين لهم
تاريخ طويل فــي قيادة شعب حسابية داخل الكليــــات
لـــ��ذا ف��ان القس��م املال��ي الناجح ه��و الذي يعتم��د فــي
سياستــه علــى :

 .1مبـدأ التشـاور والتداول
 .2البح��ث ع��ن املعلوم��ة
هالل نافع صربي
والتحقق منها
مدير قسم الشؤون املالية
 .3تذليـل الصعوبات التي
تواجـه عمله
 .4خلــق البديل املناس��ب
لكل املستويات ابتداء من رئيس القسم فنزوال»
.5االعتماد على مبــدأ الشفافية فــي التعامــل
سياسـة االدارة االبويـــة
.6
مراقبة ومتابعـ��ة عمــل الش��عب املالية التابعـة
.7
لــه
.8البحث عن الطــرق الس��ليمــة خللق حالة من االنس��جام
املتبادل بني املوظفيــن
.9املراقبــة الدقيقة لسلوك العاملني وتقومي احلاالت السلبية
التي تطفو ومحاولة القضاء عليها وحل اخلالفات التي تواكب
مسيرة القسم بشكل حضاري معتمدين ثقافة احلوار
واخيــ��را» ف��ان اجلان��ب املضيء فــ��ي جناح العمل احملاس��بي
فــي اجلامعة هو من خالل حس��ن التعامل مع اإلدارات العليا
متمثلة بالسيد رئيس اجلامعــة ومساعديــه االداري والعلمي
ورؤس��اء االقس��ام العلمي��ة واالداري��ة  000ان روح التع��اون
واملش��ورة واحترام ال��رأي املالي الصائب ال��ذي يعتمد القوانني
والتعليمات وعدم التجاوز عليها واألخذ بها ومبش��ورته املالية
واعتمادها خلق حالة من الثقة واالس��تقرار والتقدم والنجاح
فــ��ي العمل خالل مس��يرة اجلامعة فــي الس��نوات األخيرة
وهذا نابع من احلرص املش��ترك للمحافظة على النجاح وعدم
الوقوع فــ��ي أخطاء او مخالفات مالية وعدم الش��روع فــي
اتخاذ القرارات اخلاطئــه مما ورد فــي اعاله نخرج بخــالصــه
ان العمل احملاس��بي عمــل مشترك يبــدأ من الرئيس األعلى
وينتهي مبوظفني االدارة الصغرى  00جناحــه مضمون بتطبيق
التعليمات والقوانني وفق سياس��ة مالي��ة تعتمد التخطيط
والتنفيذ واملتابعـة.
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كلمة مدير قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي

همسات على طريق اجلودة يف التعليم العايل

إن مفهوم اجلودة يرتبط بشكل رئيس بالتحسني املستمر لكل جوانب
التعليم العالي وإحداث نقلة نوعية فيها ،ومبا أنه ال يوجد مسؤول في
التعليم العالي ال يطمح أن تكون مؤسس��ته في تطور مستمر تيمنا ً
بالقول املأثور (من تس��اوى يوماه فهو مغبون  ،ومن كان أمس��ه أفضل
م��ن يومه فهو ملعون  ،ومن لم يرى الزيادة في دينه فهو إلى النقصان
 ،و م��ن كان إلى النقصان فاملوت خي��ر له من احلياة) ،وهذا وصف دقيق
قبل  1400س��نة ملا تهدف اليه اجلودة وهو التحس�ين الدائم والتطوير
املستمر.
إن االقتناع باجلودة بوصفها الوسيلة األجنع في إحداث النقلة النوعية
واالس��تمرار في ذلك يج��ب أن يبدأ من أصحاب القرار ،من املس��ؤولني
بش��كل رئيس لتشمل بعد ذلك جميع منتس��بي املؤسسة وهذا ما
أشار اليه أحد ممن يطلق عليهم «اباء اجلودة» جوزيف جوران بقوله ( ان
من االهمية مبكان أن تكون القيادات العليا في املؤسسة مؤمنة باجلودة
 Quality-mindedف��اذا لم تكن هناك رغبة مخلصة لدى األش��خاص
في القمة ،لن يحدث أي ش��يء على مستوى القاعدة) إذاً ،لكي تنجح
اجل��ودة ال بد أن يكون قادة املؤسس��ة مقتنعني بها وبأهميتها ،وإن من
اخلطورة التعامل مع اجل��ودة ككيان اداري منفصل له واجبات املتابعة
والتوثي��ق واالقت��راح ،فاملس��ؤول االول عن اجلودة في أي��ة دائرة أو كلية
ليس مدير ش��عبة ضمان اجلودة بل هو رئيس الدائ��رة أوعميد الكلية
 ،وان اجل��ودة يج��ب أن تكون متصل��ة  Embeddedال ب��ل ممتزجة بكل
النش��اطات العلمية واالدارية في الدائ��رة ،لذا فاجلودة ال تنجح اذا كان
العمل بها الرضاء املسؤول أو اجلامعة أو الوزارة أو لالجابة على الكتب
الرس��مية ،وإمنا هي قناعة داخلية ،تولد دافعا ً ذاتيا ً للمبادرة بأية فكرة
أو عمل يحقق نقلة نوعية نحو األحسن ،فهي قائمة على روح املبادرة
واالندفاع الذاتي.
إن التحس�ين املس��تمر يعني أنك تسعى الى أن تتقن الشيء بأحسن
ص��ورة وأن تتمك��ن في أن تتقن��ه في كل مرة ولهذا يس��مي البعض
ثقاف��ة اجلودة بثقافة االتقان والتمكن ،أي أنك تتقن الش��يء وتتمكن
م��ن إتقانه ال بل تزيد في إتقانه في كل م��رة وهذه صفة ربانية وعلى
اخملل��وق أن يتحلى بج��زء من صفات اخلالق (اجلمالي��ة وليس اجلاللية).
وه��ذا مصداق االي��ة الكرمية في س��ورة النمل /االي��ة ( 88وترى اجلبال
حتس��بها جامدة وهي متر مر الس��حاب صنع اهلل الذي أتقن كل شيء
إنه خبير مبا تفعلون) ،أتقن أي أحسن الشيء وأجاده الى درجة الكمال
فاجل��ودة  Qualityلغة :من كلم��ة أجاد قوال ً أو عم�لاً ،ولكن من يحدد
ان ه��ذا العمل جيد أم ال؟ ه��ل نعتمد على معايير نضعها نحن مبعزل
عم��ا اتفق عليه محلي �ا ً أو اقليمي �ا ً أو عاملياً؟ اجل��واب :كال ،بل نقيس
العمل اجليد ونطابقه على وفق املعايير املعتمدة دوليا ً مع عدم إغفال
اخلصوصي��ة احمللية ،فاجلودة ،اذاً ،تعني املطابقة ملتطلبات او مواصفات
معين��ة .ومن الذين أش��اروا ال��ى هذا املفه��وم أي اجلودة والتحس�ين
املس��تمر في اخلمس��ينات من القرن املاضي هو أب اخر للجودة يدعى
(ادور دمين��غ) بدائرته املعروفة (خطط ،ثم نفذ ،ثم دقق ،ثم حس��ن ،ثم
خطط من جديد .)...
اجل��ودة تؤمن ب��روح الفريق الواحد وباالدارة التش��اركية التي يش��ترك

فيه��ا كل أعضاء املؤسس��ة،
وتؤم��ن بفتح قن��وات االتصال
بني االقس��ام والشعب ،اجلودة
ض��د العمل الف��ردي ،ضد كل
أ.م.د.صباح مهدي كريم
فرد أو ش��عبة أو قس��م يعمل
مبعزل ع��ن االخري��ن في نفس مدير قسم ضمان اجلودة
املؤسسة وفي خارجها ،اجلودة
واالداء اجلامعي
ض��د األناني��ة ،فيه��ا قن��وات
االتص��ال مفتوح��ة وس��بل
التع��اون واملش��ورة ممتدة خلدمة ه��دف واحد هو التحس�ين والتطوير
املس��تمر للمؤسس��ة .لذا ،فان اجلودة ال تري��د االداري املدير وإمنا تبحث
ع��ن االداري القائد ،اجل��ودة ال تريد مديرا ً يقوم ب��االدارة فقط وإمنا مديرا ً
يق��وم بالتجدي��د ،ال تري��د مديرا ً يس��اعد عل��ى اس��تمرار العمل وإمنا
ال��ذي ينمي ويط��ور العمل ،تريد مديرا ً يعتمد الثقة مبرؤوس��يه يعمل
معه��م ويحفزهم ويفجر طاقاتهم الكامنة ويطور امكاناتهم ويأخذ
بأيديه��م ،ينفذ الى عقولهم عن طريق قلوبهم ،وتريد مديرا ً يس��تبق
احلدث ويتفاعل معه ال أن ينفعل به.
ف��ي اجل��ودة ،املهم من��ع األخطاء والوقاي��ة منها قب��ل وقوعها وليس
التفتيش عن األخطاء ،فهي تهدف الى فعل الشيء الصحيح بشكل
صحيح منذ البداية ،لهذا فان فلسفة التفتيش وبحسب مزاج وتفكير
وخبرة املس��ؤول ال تتماشى مع اجلودة ،وامنا فلسفة التدقيق (الداخلي
واخلارجي) على وفق معايير معرفة ومعلنة مس��بقاً ،هي االساس في
عم��ل اجلودة .ومن ضمن م��ا يدقق هو رضا املس��تفيد (أو يطلق عليه
ف��ي الصناعة واخلدمات رضا الزب��ون)  Customer satisfactionوهناك
مستفيد داخلي واخر خارجي ،فأخذ ارائهم بالبرامج واخلدمات املقدمة
 Feedbackمهم جدا ً لتطوير العمل مبا يناس��ب حاجة س��وق العمل
ملنتجات التعليم العالي.
إن لكل دائرة أو مؤسسة ولكل قسم أو شعبة فيها رسالة تؤديها في
الوقت احلاضر تترجم الى أهداف تفصيلية ،ولها أيضا ً رؤية للمستقبل
أي ماذا تطمح أن تكون في املس��تقبل أو كيف ترى نفس��ها بعد كذا
عدد من الس��نني .لكن االه��م في ذلك ان هذه األه��داف مترابطة مع
بعضها أي أن هدف كل ش��عبة وكل قسم يجب أن يصب في الهدف
الع��ام للكلي��ة ويدعمه وكذل��ك الكلي��ات أهدافها يج��ب أن ترتبط
بأهداف اجلامعة ،ال بل متتد الى وظيفة كل منتس��ب ،حتى املنظف ملا
يس��أل عن وظيفته في كلية ما ،يجب أن يقول أنني أقوم بعملي كي
أوفر بيئة نظيفة تس��اعد الطلبة على الدراسة بالشكل األمثل كي
يكونوا خريجني متميزين في املستقبل وتساعد أيضا ً الكلية أن حتقق
أهدافها في كذا وكذا.
وأخيراً ،اجلودة غاية ننشدها ،لكنها في الوقت نفسه وسيلة للحصول
على االعتراف احمللي والدولي Accreditation
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلير جلامعتنا  ..ومن اهلل التوفيق
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كلمة مدير مركز علوم البحار

ربيع اجلامعة ينشر أزهاره من جديد
عندما يأتي الربيع تتفتح االزهار وتينع الثمار وتأتي فراش��ات
احل��ب بهدية املودة والتس��امح ،بأبتس��امة أمل العاش��قني،
وتراف��ة قلوبه��م الندية مرفرف��ة بأجنحته��ا الزاهية على
تلك اخلمائل امللونة لترش��ف من رحيقها مادة فيها ش��فاء
للناس وأجمل ماترى كآن يرش��ف طيبا وينتج عس�لا  .وهذا
هو حال جامعة البصرة التي عاد ربيعها بعد خريف طال عبر
مراحل جدب أمتدت لسنني  .والاُبالغ إذا ماوصفتها بالسنني
العجاف .
نع��م هاهو ربيع جامعة البصرة ق��د عاد وهاهي أزهار علومه
تتفتح لتنتج إجنازا علميا ومعرفيا فيه ش��فاء للعقول ودواء
للنف��وس .جعلها حتصد جائزة املرتب��ة الثانية على اجلامعات
العراقية في ي��وم العلم الذي اقامت��ه وزارة التعليم العالي
والبح��ث العلمي عام  .2014وهذا إن دل على ش��يء إمنا يدل
على إصرار هذه املؤسسة األكادميية الى العودة للتألق والرقي
م��ن جديد حيث االيام الذهبية الس��ابقة للجامعة كل ذلك
جاء بحس��ن اإلدارة والتنظيم واإلهتمام وتوفير سبل النجاح
من قبل رئاس��تها وكادرها التدريس��ي وم��ا قدمه من بحوث
ارتقت الى مس��توى البح��وث العلمية العاملي��ة التي دخلت
حيز التطبيق وفي مختلف اجملاالت العلمية واإلنسانية فضال
عن مؤمتراتها وفعالياتها املتنوعة التي ش��كلت حلقت وصل
بينها وبني مؤسسات الدولة اخملتلفة ومنظمات اجملتمع املدني
والتي انتجت مشاريع استثمارية مميزة .والننسى الدور الفاعل
ملوظف��ي اجلامعة الذين دأبو على تق��دمي كل ماهو جميل من
متابعة تلك البحوث وتدوينها إضافة الى املوس��وعة اإلدارية
الت��ي يديرونها بش��كل مميز وب��كل دقة وأمان��ة  ...فألف الف
مب��روك جلامعتنا هذا التقدم والرقي وه��ذه االجنازات ومبروك
لها إصدار العدد اخلاص جلريدة مداد (العطاء والتحدي ) والذي
يعتب��ر املنجز األكبر واألرق��ى من بني إجنازاتها مب��ا احتوى من
معلومات وارقام ميكن ان تعتمد كمصادرووثائق في الس��نني
القادمة لكل الباحث�ين عن تأريخ وعراقة اجلامعة ..فمن تألق
ال��ى تألق ومن جناح ال��ى جناح خدمة للعل��م واملعرفة خدمة
لبصرتنا العزيزة ولعراقنا احلبيب .

مسلم عبد النبي الربيعي
سكرتري التحرير
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قسم االعالم والعالقات العامة جامعة البصرة
قس��م يعن��ى بكاف��ة األنش��طة والفعالي��ات
اإلعالمية  ،التي تقدمها اجلامعة من خالل طلبتها
وأس��اتذتها ومنتسبيها  ،وتسليط الضوء عليها
بش��كل يعكس صورتها الناصعة والناطقة عن
واقع اجلامع��ة وحركة اإلبداع والتطور فيها  .ومد
جسور التعاون بني اجلامعة واملؤسسات التعليمية
واإلعالمي��ة بغي��ة حتقي��ق االس��تفادة املتبادلة .
فضال عن ترس��يخ إصر التعاون والتبادل الثقافي
واملهني وتبادل اخلبرات مع األقسام اإلعالمية في
دوائر الدولة  ،وتوطي��د عالقة اجلامعة مع اجملتمع
املدني .
الرؤية
يس��عى قس��م اإلع�لام والعالق��ات العامة إلى
تغطي��ة ونش��ر كاف��ة األنش��طة والفعالي��ات
اإلعالمي��ة الت��ي تقدمه��ا اجلامع��ة مب��ا يعكس
الص��ورة الناصعة الناطقة واملعب��رة عن واقعها
وحرك��ة اإلبداع والتطور فيه��ا  ،ملا يحقق التفوق
والتميز في مجال اإلعالم األكادميي الرصني.

بجريدة (م��داد) ومجل��ة (ش��واطيء)  ،فضال عن
النشرات والبوسترات .
ب .النش��ر  :وتتجس��د بنش��ر األعمدة واملقاالت
والتحقيق��ات في ماورد في الفق��رة (أ) فضال عن
النش��ر في الصحف األخرى واملواقع االلكترونية
احمللي��ة والعاملية للتعري��ف باجلامع��ة واجنازاتها
ونشاطاتها .

الرسالة
يعنى قسم اإلعالم والعالقات العامة في البحث
عن مكامن القوة والتفوق وتعميمها باس��تثمار
وس��ائل اإلعالم مبختل��ف اختصاصاتها وأنواعها
بغية ترس��يخ تقاليد جامعية وبحثية وأكادميية
وقيمية ملبية حلاج��ات اجملتمع ومحققة حضورا
فاعال فيه راسمة صورة ملستقبل مشرق له .
ينفذ قس��م اإلع�لام والعالقات العام��ة وضمن
خطته الس��نوية مجموعة من النشاطات والتي
تشمل مختلف الوسائل اإلعالمية  ،وكما يلي :

ثانيا -الوسائل املسموعة :
ً
أ .بث إذاعة اجلامعة مداد ( )5( )FMآالف كيلوواط
على تردد .FM 89.7
ب .التب��ادل الثقاف��ي بني اجلامعة واملؤسس��ات
اإلذاعية العراقية والعربية والدولية بهدف حتقيق
التواصل ومد اجلسور لبث النشاطات والفعاليات
اجلامعية عبر تلك اإلذاعات.
ج  .ب��ث برامج إخباري��ة وعلمية وثقافية تتضمن
فعاليات اجلامعة بكلياتها ومراكزها وأقس��امها
اخملتلفة وحسب الدورة البرامجية املعدة .

أوال -الوسائل املقرؤة :
ثالثا -الوسائل املرئية :
ً
ً
أ .الطباع��ة  :وتش��مل طباع��ة دلي��ل اجلامع��ة أ .عمل رسالة تلفزيونية إعالمية أسبوعية تهتم
والفول��درات  ،واملطبوع��ات الش��هرية املتمثل��ة باملرافق اجلامعية العلمي��ة واألكادميية والبحثية
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واخلدمي��ة والعمرانية  ،باإلضافة إلى األنش��طة
الفنية والثقافية والعلمي��ة الصرفة واإلبداعات
والنجاح��ات والتمي��ز والتفوق ال��ذي يحصل في
اجلامع��ة  ،م��ع تس��ليط الض��وء عل��ى املالكات
املبدع��ة في اجلامعة وبثها عب��ر القناة اجلامعية
الفضائية ،إضاف��ة إلى القنوات التلفزيونية التي
باإلمكان التعاون معها لبث الرسائل التلفزيونية
اخلاصة باجلامعة .
ب .حتقيق التواصل مع القنوات التلفزيونية وذلك
عبر تلبية دعوات احلضور في االستضافات اخلاصة
بتلك القنوات لكادر قس��م اإلعالم  ،والعمل على
اس��تثمار تل��ك الن��دوات والبرام��ج التلفزيونية
للتعري��ف بأنش��طة وفعاليات وإبداع��ات وتطور
وجناح اجلامعة .
ت .توجي��ه الدع��وات للقن��وات لعم��ل التقاري��ر
والبرامج والرسائل  ،باإلضافة إلى تغطية املؤمترات
الصحفي��ة واخذ التصريحات من الكادر اجلامعي
 ،كذلك الس��عي إلى مد جسور التعاون مع هذه
القن��وات م��ن خالل إفس��اح اجمل��ال له��ا بتصوير
البرام��ج وإج��راء املس��ابقات في رح��اب اجلامعة
لعكس الصورة احلقيقية حلالة االستقرار والتقدم
الذي تشهده كليات ومراكز ودوائر اجلامعة .
ث .حتقي��ق التغطية اإلعالمية اجليدة لألنش��طة
والفعالي��ات واملؤمت��رات والن��دوات الت��ي تقيمها
كليات ومراكز اجلامعة .

قسم االعالم والعالقات العامة

ح .االستفادة من مواقع التواصل االجتماعية في
نش��ر نش��اطات اجلامعة واخبارها فضال عن فتح
قن��وات في (اليوتيوب ) تعنى بعرض افالم وثائقية
عن اجلامعة ومرافقها العلمية واالدارية واخلدمية
.
ج .االس��تفادة من شاش��ات العرض التلفزيونية
اخلارجي��ة في ع��رض اجن��ازات اجلامع��ة من خالل
تهيئة امل��ادة التلفزيونية املناس��بة التي تعكس
الوجه املشرق للجامعة .
خ) اع��داد برامج تلفزيوني��ة متخصصة في اجملال
االكادميي تتضم��ن لقاءات وحتقيق��ات ومقابالت
تلفزيونية نوعية وذات جدوى علمية وثقافية .
رابعا -الوسائل االلكرتونية :
ً
أ .نش��ر االخبار والفعاليات واالنشطة التي تقوم
به��ا كلي��ات اجلامعة على موقع القس��م اخلاص
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(. )www.midadd.com
ب .اس��تثمار موقع اجلامعة االلكترون��ي والوزارة
لبث األخبار واملطبوعات اخلاصة باجلامعة ورفدها
املباشر بكل ما يتعلق بنشاطات اجلامعة  .فضال
عن نشر (اجلريدة واجمللة) .
ت .فتح صفحة على موقع (الفيس بوك) مغلقة
خاص��ة بالوح��دات اإلعالمي��ة  .فضال ع��ن فتح
صفحة بعن��وان (املركز اخلبري جلامع��ة البصرة )
لعرض االخبار النوعية للجامعة .
ث .اس��تثمار موق��ع (اليوتي��وب) لع��رض األفالم
الفيديوي��ة وكذل��ك الصفح��ات اخلاص��ة مبجلة
(شواطيء) وجريدة (مداد) واألفالم .
ج .انشاء صفحة متخصصة عبر موقع التواصل
االجتماع��ي بعن��وان ( مرك��ز التدري��ب والتطوير
االعالم��ي ) يض��م كاف��ة االقس��ام والوح��دات
االعالمية التابعة للمؤسس��ات احلكومية بهدف
تس��هيل عملية التواصل مع املؤسسات االخرى
في البصرة .
ح .فتح صفح��ات اعالمية على موق��ع التواصل
االجتماعي بأسم (املركز اخلبري ) وصفحة بأسم
(مداد التح��دي والعطاء) وصفحة بأس��م (اعالم
جامعة البصرة)  .لترويج اكبر مساحة من االخبار
الى اكثر عدد من املتابعني .
 .8أهم اجنازات قس��م اإلعالم لع��ام 2015 -2014
وكما يلي :
-1إصدار جريدة مداد ( ...عشرة أعداد)
-2إصدار مجلة شواطيء ( ...سبعة أعداد)
 -3إصدار فولدر خاص باجلامعة .
 -4إص��دار(  ) 2دلي��ل ع��ن جامعة البص��رة للعام
الدراسي 2014- 2013
والعام الدراسي . 2015- 2014
 -6انتاج (  ) 2فيلم تس��جيلي ع��ن تاريخ وحاضر
جامعة البصرة .
 -7إصدار مطوي��ة للتعريف باجلامع��ة وكلياتها
ومراكزها بالغتني العربية واالنكليزية .
 -8تغطية شاملة لكل نشاطات اجلامعة إعالميا ً .
 -9اس��تقبال ومرافقة الوفود اإلعالمية والصحفية

قسم االعالم والعالقات العامة

.
 -10حض��ور وتغط��ية كافة املؤمترات واألنش��طة
العلمية والثقافية خارج اجلامعة .
 -11إقام��ة دورات تخصصية وورش عمل للكوادر
الصحفية في مجاالت اإلعالم اخملتلفة (صحافة،
إذاعة وتلفزيون ،والعالقات العامة) .
 -12إص��دار بطاق��ات التهنئة والتع��ازي وإصدار
وطبع املنشورات اخلاصة باملناسبات.
-13املش��اركة الفاعل��ة ف��ي إقامة حف��ل تخرج
اجلامعة وتكرمي األوائل واملتميزين.
-14تق��دمي هداي��ا لكاف��ة املؤسس��ات اإلعالمية
املس��اهمة في تغطية نشاطات اجلامعة وإبرازها
عبر وسائل اإلعالم .
 -15اجناز مكتب��ة أقراص ليزرية كبيرة ألرش��يف
اجلامعة وفق أرشفة مكتبية حديثة .
 -16اس��تقبال ومرافق��ة الوف��ود والش��خصيات
العلمية والسياس��ية واالجتماعية التي تتواصل
مع جامعة البصرة
 -17تب��ادل املطبوع��ات م��ع اجلامع��ات العراقية
والعربي��ة والعاملي��ة  ،وتوجيه كتب الش��كر الى
كافة اجلامعات التي ترسل مطبوعاتها .
 -18عمل التحقيقات واالس��تطالعات واحلوارات
الصحفي��ة والت��ي تبرز الوجه املش��رق للجامعة
وانفتاحها على العالم .
 -19إجابة الش��كاوي في اجملالت واجلرائد العراقية
اخلاصة بجامعتنا .
 -20مد جس��ور التعاون مع املؤسسات اإلعالمية
ودوائر اإلعالم في اجلامعات .
 -21تكليف مبهام رئاس��ة جلنة حملة االس��تزراع
في الكليات .
 -22تكليف برئاس��ة اللجان اخلاص��ة بالتحقيق
بشأن بعض املشاكل في اجلامعة .
 -23العمل على إقامة األسبوع الثقافي اجلامعي
في كل سنة في الشهر اخلامس .
 .24طباع��ة أجن��دة وتق��اومي منضدي��ة وجدارية
مصورة للعام . 2015
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حتليل الوضع العام واخلاص
يت��م حتديد منهاج العمل خالل اجتماع دوري مطلع كل ش��هر برئاس��ة
مدير القسم ملتابعة سير العمل ويتم في االجتماع حتديد اآلتي:
 -1مناقشة مسيرة القسم وسبل النهوض في العمل .
 -2متابع��ة احملرري��ن في القس��م جمللة ش��واطيء وجريدة م��داد ،وقد مت
تكليفهم باملسؤوليات وكما يلي :
أ) جملـــة شواطئ  :تصدر شهريا بواقع  64صفحة ملونة ،
ب) جريدة مداد  :تصدر شهريا بواقع  8صفحات  2ملونة ،
ج ) اإلذاعة اجلامعية  :تبث يوميا على تردد 87.9اف ام ،
د) مكتب اجلامعية الفضائية  :ترسل اسبوعيا رسالة اجلامعة فضال
ع��ن تقاري��ر خبرية ومقابالت وبرام��ج متنوعة  ،ليت��م عرضها على قناة
اجلامعية الفضائية ،
هـ ) السينما اجلامعية:لديها برنامج سنوي لعرض األفالم السينمائية
القصيرة والوثائقية والعلمية حسب جدول شهري معد ،
و ) التدريب والتطوير االعالمي  :يقيم دورات وورش عمل متخصصة
في مجال االعالم  ،مبعدل دورة في الشهر الواحد  ،وحسب جدول معد .
املوقع االلكرتوني للقس��م  :يعرض فعاليات وانشطة اعالم اجلامعة
االلكتروني للجامع��ة  ،على الرابط
كموق��ع ردي��ف للموق��ع
( )www.midad.comومبتابعة بهاء عبد احملسن ومحمد رياض .
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طلبة الدراسات االولية والعليا *
اوال :الدراسات االولية

بدات جامعة البصرة في السنوات االخيرة بالبدء
بتنفي��ذ خط��ة اس��تراتيجية لرفع س��قف عدد
املقبول�ين في اجلامعة ليتم اس��تيعاب اكبر عدد
ممكن من الطلبة مبختلف االختصاصات العلمية
واالنس��انية  .وما تشهده اجلامعة اليوم من قفزة
نوعية في مس��توى التعليم و مس��توى اخلدمات
ل��م يات من فراغ بل جاء بجهود كبيرة واصرار من
قبله��ا  ،ومت العمل بطريقة منهجية ووفق خطة
مدروس��ة كان في مقدمتها زي��ادة عدد املقبولني
ف��ي اجلامعة لرفد اجملتم��ع بحصيلة من املثقفني
والكوادر العلمية التي تهدف الى تاس��يس عراق
متق��دم ومؤه��ل الخ��ذ دوره ب�ين ال��دول العربية
واالقليمية والعاملية مبا ميتلكه من طاقة بش��رية
معرفية علمية هائلة.
ج��دول باع��داد الطلب��ة املقبول�ين ف��ي جامعة
البصرة
االعوام الدراسية

صباحي

مسائي

2013-2012

6394

1928

2014-2013

8293

1278

2015-2014

6599

1323

جدول رقم ()1

مخطط توضيحي ()1
نالحظ زيادة عدد املقبولني في االعوام الدراسية -2013
 2014الى  8293طالب في الدراسات الصباحية.
ا* املصدر  :مكتب مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية

مخطط توضيحي ()2
تراجع عدد املقبولني في الدراسات املسائية لالعوام
الدراسية  2014-2013ومن ثم زيادتهم عام -2014
.2015
ثانيا :الدراسات العليا

للحاجة املاس��ة لتوفي��ر كادر تدريس��ي جلامعة
البص��رة كان من الض��روري فتح باب الدراس��ات
العليا وهو الهدف االول املرجوا من هذه الدراسات
اضاف��ة الى تطوي��ر اجلانب املعرف��ي والبحثي في
املواضيع العلمية واالنس��انية التي لها مس��اس
مباش��ر مع قطاعات اجملتمع اخملتلفة بل حتى في
مجال التن��وع االحيائي بغية اس��تهداف ظاهرة
معين��ة وتش��خيصها ومعاجلة الس��لبي منها و
العمل على تنمية االيجابي عبر البحوث التي تنجز
خالل فترة الدراس��ة ومن جانب اخر هناك بحوث
اكادميي��ة الغرض منه��ا اغناء املكات��ب العلمية
فضال عن اعتماد او حتويل االطروحة او الرسالة الى
كتاب منهجي لالس��تفادة منها كمادة تدريسية
في كلياتنا وكان ملنتصف الس��بعينات من القرن
املاضي موعد مع بدا الدراسات العليا في جامعة
البص��رة باالس��تعانة بالطلب��ة املبتعث�ين اوائل
السبعينات ووسطها العائدين الى البلد حاملني
شهادة املاجستير والدكتوراه وبحوث متميزة في
اجلانب النظري والتطبيقي

وهنا ال بد لنا من وقفة حول احصائيات حول عدد الطلبة
املقبولني في الدراسات العليا للسنوات املاضية
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السنة

2012-2010

2014-2012

دبلوم

22

133

ماجستير

703

1328

دكتوراه

290

436

جدول رقم ()2

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( )2املقارنة الفارق
الكبير بني ع��دد املقبولني في االعوام الدراس��ية
 2012-2010وما بني االعوام الدراسية 2014-2012
بالنظر الى الرس��م اعاله يتض��ح لنا نقص اعداد
حي��ث بلغ عدد املقبولني للدراس��ات العليا 1328
بح��وث الدبلوم بفارق بحثني فق��ط حيث بلغت
لدراس��ة املاجس��تير لالع��وام  2014-2012بينما
ع��دد البح��وث املقدم��ة لالع��وام ( 2012-2010
كان يبلغ  703في السنوات التي سبقتها .
 ) 71بحث��ا  ،بينما بلغت بح��وث الدبلوم لالعوام
الدراسية  )69( 2014-2012بحث .
وبلغ عدد املقبولني لدراسة الدكتوراه  436لالعوام
 2014-2012بينم��ا كان  290ف��ي االعـــــ��وام
. 2012-2010
مخطط توضيحي ()3

وزاد ع��دد طلب��ة الدبلوم زيادة كبي��رة وملحوظة
حي��ث بلغ  133طالبا لالع��وام  2014-2012بينما
كان  22طالب لالعوام . 2012-2010
ثالثا :االطاريح والرسائل

تعتبر االطاريح والبحوث العلمية قاعدة اساسية
للتعلي��م فه��و ال ياتي اال بعد جه��د وتعب كبير
للوصول الى االبتكارات اجلديدة و التاائج العلمية
املتميزة
ادن��اه ج��دول يوضح ع��دد اطاري��ح الدكت��وراه و
املاجستير و بحوث الدبلوم التي مت قبولها لالعوام
الدراسية من  2012-2010الى 2014- 2012
السنة

2012-2010

2014-2012

دبلوم

71

69

ماجستير

504

1313

دكتوراه

134

400

مخطط توضيحي ()4

ازداد عدد رس��ائل املاجس��تير بش��كل كبير جدا
حيث بلغ  1313بحث ماجستير لالعوام الدراسية
 2014-2012بينما بلغت اعداد رسائل املاجستير
 504بحثا لالعوام 2012- 2010

جدول رقم ()3

مخطط توضيحي ()5
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نالحظ من الرس��م التوضيح��ي اعاله تزايد اعداد
اطاريح الدكتوراه لالعوام الدراس��ية 2014-2012
حيث بلغت ( )400رس��الة دكتوراه في حني بلغت
رس��ائل الدكتوراه  134رس��الة لالعوام الدراسية
2012-2010
رابعا :الطلبة اخلرجيني

ما ان يبدا الطالب اجلامعي في مرحلة دراسته االولى
ويتع��رف على منط الدراس��ة فيها يتب��ادر الى ذهنه
احس��اس غريب في انه دخ��ل مرحلة جديدة تختلف
متام��ا عن املرحل��ة االعدادية فه��و االن امتلك القرار
وحدد اخلطى ملس��تقبل اسست له س��نوات التعب
واالجتهاد في الس��نوات الس��ابقة وفي نهاية االربع
س��نوات وحتديدا ف��ي حفل التخرج ترتس��م الفرحة
على ش��فاه االالف م��ن ابناء اجلامع��ة النهم ترجمو
خط��وات االع��داد املس��بق الى ثم��رة النض��ج التي
اقتطفوه��ا بحصوله��م على ش��هادة البكلوريوس
وه��ا هم يضعوا اقدامهم على بوابة االمل املنش��ود
امل�ين ان تكلل هذه اجلهود بحصولهم على وظائف
تلي��ق مبس��تواهم العلم��ي كل حس��ب اختصاصه
ليتمكن��وا من املس��اهمة في تطوي��ر البلد والعمل
عل��ى اجن��اح عملي��ة التط��ور والتقدم الت��ي ال تاتي
اال عب��ر بواب��ة العلم واملعرف��ة .و كنتيج��ة حتمية
لزيادة عدد املقبولني و عدد الكوادر التدريس��ية زادت
نس��بة اخلريجني م��ن جامعة البصرة فق��د بلغ عدد
اخلريجني للدراس��ة االولية لالعوام الدراس��ية2010
 ) 6205( 2012طالبا وطالبة للدراس��ة الصباحيةوازداد الع��دد لالع��وام الدراس��ية  2014-2012حتى
بل��غ (  )7559طالبا وطالبة للدراس��ة الصباحية ،اما
بالنسبة لطلبة الدراسة املسائية  2012-2010فقد
بلغ (  )1643يقابله ( )1738لالعوام 2014-2012
السنة

صباحي

مسائي

2012-2010

6205

1643

2014-2012

7559

1738

جدول رقم ()4

مخطط توضيحي ()6

نالح��ظ زيادة عدد اخلريجني للدراس��ة الصباحية
لالع��وام  2014-2012حي��ث بل��غ ع��دد اخلريجني
( )7559بينم��ا بلغ عدد اخلريج�ين لالعوام -2010
 )6205 ( 2012طالبا وطالبة

مخطط توضيحي ()7

شهدت الدراسة املسائية في اجلامعة ازدياد عدد
اخلريجني ايضا فبلغت (  )1738لالعوام الدراسية
 2014-2012بينم��ا كان ع��دد اخلريج�ين قد بلغ (
 )1643لالعوام 2012-2010
خامسا :االساتذة والتدريسيني يف جامعة البصرة

لتحقيق ه��دف اجلامعة في زيادة اع��داد الطلبة
املقبولني كان لزاما ان يرافقه زيادة في عدد الكوادر
التدريس��ية التي من ش��انها ان تتبن��ى العملية
التعليمي��ة له��ؤالء الطلبة وعلى هذا االس��اس
ارتفعت نس��بة اعداد التدريس��يني ف��ي اجلامعة
 ،فبل��غ مجم��وع م�لاك اجلامع��ة ( )7271منهم
( )2738تدريسي و  36الف طالب .
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السنة

2012-2010

2014-2012

استاذ

354

401

استاذ مساعد

1175

1400

مدرس

1541

1820

مدرس مساعد

1924

1828

جدول رقم ()5

نالح��ظ في اجلدول اعاله تراجع عدد لقب ( مدرس
مس��اعد ) في االع��وام  2014-2012ع��ن االعوام
 2012-2010بينم��ا زاد رصيد لقب ( مدرس ) فبلغ
 1820في االعوام  2014-2012وهذا يدل على حرص
اجلامعة لرفع املستوى العلمي لتدريسييها
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البعثات والزماالت الدراسية

*

اوال :البعثات الدراسية

في كل عام دراس��ي تعمل جامع��ة البصرة على
ابتع��اث طلبتها ال��ى مختلف جامع��ات العالم
ومبختلف االختصاصات االنسانية و العلمية من
اجل رف��د اجلامعة مبجموعة م��ن االختصاصات
احلديثة كذل��ك الطالع اس��اتذة وباحثي اجلامعة
على احدث االبحاث و االبتكارات التي توصل اليها
باحث��و اجلامعات االخرى وش��ملت البعثات اغلب
الدول وبلغ عدد املبتعثني العائدين احلاصلني على
ش��هادة الدكتوراه  140طالب  ،وحصل بعضهم
على شهادات تقدرية وتكرمي وكتب شكر من وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
احصائية بع��دد طلبة البعثات الدراس��ية الذين
التحقوا بالدراس��ة خارج العراق وحس��ب الدول
والس��نوات الدراسية  ..وهي تش��مل بعثات وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بشكل رئيسي
مضافا اليها عدد املبتعثني على حس��اب اللجنة
العلي��ا لتطوي��ر التعلي��م ف��ي الع��راق وبعثات
مؤسسة الشهداء ..
الدول

السنة الدراسية

العدد

بريطانيا/استراليا /
امريكا

2010

10

بريطانيا  /امريكا/
السويد

2011

11

بريطانيا  /امريكا /
استراليا

2012

38

بريطانيا /امريكا /
استراليا  /الصني
 /ماليزيا  /فنلندا/
ايرلندا /ايران

2013

امريكا  /تركيا/
الصني /ماليزيا/
روسيا /ايران

2014

68

بريطانيا  /امريكا

2015

11

جدول رقم ()6
ا* املصدر  :قسم العالقات الثقافية في جامعة البصرة

92

مخطط توضيحي ()8
يبني لنا اخملطط اعاله الزيادة الكبيرة التي شهدتها
البعثات الدراسية حتى بلغت  92بعثة للعام  2013و
 68بعثة للعام  2014اما في العام الدراسي  2015قلت
عدد البعثات بسبب التقشف االقتصادي الذي مير به
البلد والذي اثر سلبا على العملية التعليمية
ثانيا  :البعثات البحثية

تبنت وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي
برنام��ج البعث��ات البحية لطلبة الدراس��ات
العلي��ا الذي��ن يواجه��ون صعوبات ف��ي اجناز
بحوثهم داخل البلد بس��بب قلة التجهيزات
و املع��دات و امل��واد  ،وتتيح البعث��ات البحثية
للطلبة افق اكبر ف��ي امكانية احلصول على
زم��االت بحثية م��ن  9-6اش��هر وعلى نفقة
ال��وزارة الس��تكمال مش��روعهم البحث��ي
واالس��تفادة م��ن اخلب��رات العلمي��ة لل��دول
املتقدمة واملصادر والتقنيات احلديثة واخملتبرات
املتطورة والتقنيات مما يس��اهم في اثراء ومتيز
البح��ث العراقي  ،مت حتديد مدة الدراس��ة من
 6-1اش��هر لطلب��ة الدكتوراه و  4-1اش��هر
لطلبة املاجستير .
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البعثات والزماالت الدراسية
العدد

الدول

السنة الدراسية

ايطاليا /بريطانيا/
كندا /بولندا/اردن/
استراليا

2010

اليابان /امريكا /
اوكرانيا /الصني /
السويد /فنلندا /
بريطانيا  /الصني

2011

3

ايران  /بلجيكا/
بريطانيا  /فنلندا/
املانيا

2012

8

بريطانيا /السويد/
ماليزيا /ايطاليا/
اسبانيا

2013

بريطانيا /فنلندا
 /ماليزيا /املانيا/
كندا /امريكا  /ايران

2014

23

20

22

جدول رقم ()7

مخطط توضيحي ()9
نالحظ من اخملطط التوضيحي رقم ( )9زيادة عدد
البعثات البحثية حيث بلغت  20بعثة بحثية للعام
 2013و  22للعام 2013
ثالثا  :الكفائات العلمية العائدة اىل العراق

س��عت اجلامع��ة ف��ي الس��نوات االخي��رة عل��ى
استقطاب العقول املهاجرة والتي عادت الى ارض
الوطن لالس��تفادة من خبراته��م وكفاءتهم في
االلتحاق بركب النظام التعليمي والذي يس��عى
لتطوير املشهد العلمي والثقافي في اجلامعة .

وطبق��ت اجلامعة ق��رار مجلس ال��وزراء ذي العدد
( )441لس��نة  2008اخلاص بعودة الكفاءات وذلك
م��ن خالل مد ي��د الع��ون للعائدي��ن وكمحصلة
نهائية اعلنته��ا جامعة البصرة بلغت الكفاءات
العائدة للفترة ( 215 )2014-2004تدريسي
رابعا  :املختربات يف جامعة البصرة

بعدما ينتهي الباحث من وضع االس��س النظرية
الرئيسية لبحث ما او جتربة علمية او ابتكار وحتى
فحص عينة يحتاج الى مختبرات علمية مؤهلة
الدخال جتربته في مرحل��ة الفحص والوصول الى
نتائج واقعية ملموس��ة تثبت ما توصل اليه في
نظريته بشكل علمي  .اذا اخملتبرات العلمية تلعب
دور كبير ف��ي اظهار النتائج امل��راد الوصول اليها
وحتويله��ا بعد ذلك الى مش��روع علمي تطبيقي
يخدم املؤسسة واجملتمع وعمدت جامعة البصرة
في السنوات االخيرة الى انشاء مختبرات جديدة
وتأهي��ل القدمية منها وجتهيزه��ا باحدث االجهزة
اخملتبري��ة عاملي��ا اضافة ال��ى امل��واد اخملتبرية ذات
الكفاءة العالية سهل ذلك على الباحثني وخاصة
طلبة الدراس��ات العلي��ا الج��راء بحوثهم داخل
العراق بعد ان كانوا يقصدون دول اجلوار ويصرفون
مبالغ طائلة من اجل ذلك  ..بل بدأ باحثوا اجلامعات
العراقية يقصدون جامعة البصرة الجراء جتاربهم
العلمي��ة ف��ي مختبراتها لرصانة ه��ذه اخملتبرات
والنتائج املمي��زة التي تظهره��ا وبهذا اختصرت
اجلامعة للباحث العراقي الزمن وقللت الكلفة .
واجل��دول ادن��اه يب�ين زي��ادة اع��داد اخملتب��رات في
جامعة.
أعداد اخملتبرات في جامعة البصرة
السنوات

العدد

2013-2012

299

2014-2013

355

جدول رقم ()8
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مخطط توضيحي ()10

بل��غ عدد اخملتب��رات ف��ي جامعة البص��رة ( ) 305
مختب��ر في االعوام  2014-2012بينما كان ( )299
مختبرا لالعوام 2012-2010
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املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية

الباب الرابع
املؤمترات والندوات
واحللقات النقاشية
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املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية

املؤمترات  ،البحوث العلمية  ،الوثائق والشهادات *
اوال ً املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية

تعبر املؤمترات والندوات واحللقات النقاش��ية باب
م��ن اب��واب تبادل املعرف��ة وفيما يخ��ص الندوات
فهي تختلف باخت�لاف املواضيع املتناولة كما ان
بعضها يكون اني حس��ب حاج��ة اجلامعة لطرح
موضوع او مش��كلة اليجاد حل س��ريع وبعضها
يكون ضمن جدول سنوي تعتمده الكلية او املركز
وف��ق خطة علمية مدروس��ة ادرجت ضمنها كل
املواضيع التي ستناقش خالل العام الدراسي  ..اما
فيما يخص املؤمترات فهي فرصة للتبادل املعرفي
وتبادل ال��رؤى واالفكار وصياغته��ا علميا وعمليا
وكذلك اس��تفادة الباحثني من هذه اللقاءات من
خالل مايقدم من اراء وافكار ونظريات هي االحدث
في العالم في مجال تطور التكنولوجيا والعلوم
التطبيقي��ة والنظري��ة وباالخ��ص عن��د اجتماع
باحث�ين م��ن مختل��ف دول العالم املتط��ورة اما
احللقات النقاشية فهي احللقة التي تنتج افكارا
من شانها دعم العلم وتطوير النتاج البحثي

مخطط توضيحي ()11

بلغ عدد املؤمت��رات التي اقامتها اجلامع��ة في االعوام
 )382( 2014-2012مؤمترا اما عدد الندوات فبلغ ( )313
و احللقات الدراسية بلغت ()1506

بعض الندوات واملؤمترات التي اقامتها اجلامعة
في مجال الصحة والبيئة :
•الس��موم البيئي��ة وأخطاره��ا الصحي��ة
واالقتصادية
•واقع التنوع اإلحيائي في محافظة البصرة
•اضطرابات دهون الدم ومرض السكري
•آخر التطورات في جراحة وزرع املفاصل
•بيئة جنوب العراق ومشكالتها املعاصرة
أهم املؤمترات والندوات في اجلانب االقتصادي
اجلدول ادناه يوضح عدد املؤمترات والندوات و احللقات •اتفاق بغداد -أربيل (النفط مقابل املال )
الدراس��ية التي عقدت في جامع��ة البصرة خالل •تداعيات انخفاض أسعار النفط والغاز
(  )2012-2010و() 2014-2012
الفترتني
•دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع النفطية.
•مالحظات حول مشروع النفط والغاز
الندوات واملؤمترات في اجلانب السياسي
2014-2012
2012-2010
السنة
•اإلرهاب والطائفية بني املشروع الدولي والتطرف
382
154
املؤمترات
الديني
•انعكاسات األزمة الس��ورية على الوضع األمني
313
295
الندوات
والسياسي العراقي
1506
احللقات الدراسية 2536
•دور الق��وى اإلقليمي��ة الصاع��د ف��ي الت��وازن
االستراتيجي في الشرق األوسط
جدول رقم ()9
ا* املصدر  :كليات ومراكز جامعة البصرة
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املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية

ثانيا  :البحوث العلمية

يعتمد كل قس��م في كليات جامعة البصرة في
بداية كل عام دراس��ي على خطة علمية تضعها
جلنة متخصص��ة تتضمن مجموعة من البحوث
ف��ي اختصاص��ات متنوع��ة وحس��ب تخص��ص
القس��م علمي او انس��اني  ،تعتمد هذه البحوث
بعد نشرها في مجالت علمية متخصصة
ادناه جدول يبني عدد البحوث املنجزة خالل الفترتني
الدراسيتني ( )2012-2010و ()2014-2012
السنة

2012-2010

2014-2012

بحوث منشورة

283

1094

بحوث مقبولة للنشر

265

1388

مستمر

671

10762

ثالثا  :الوثائق والشهادات

تعتب��ر الش��هادات والوثائق م��ن اهم اجنازات
اجلامع��ة وه��ي الثم��رة الت��ي تنتجه��ا اجلامعة
ومبختل��ف مراحلها للبكلوريوس��او املاجس��تير
والدكت��وراة وأن ازدي��اد عدد الش��هادات والوثائق
املنج��زة من قبل اجلامعة حالة ايجابية تدل على
تطور العلم واملعرفة وزيادة الثقافة باجملتمع حيث
أن اصحاب الشهادات هم املعول عليهم باالرتقاء
باملس��توى العلمي واحلضاري والثقافي للبلد بني
البلدان االخ��رى لهذا حترص اجلامع��ة على توفير
االمكانيات املادية والبش��رية التي تس��اعد على
انتاج مناذج جيدة من اخلريجني .

جدول رقم ()10

السنة

2012-2010

2014-2012

الوثائق

17572

28803

اجلداريات

1254

1475

صحة الصدور

92

722

جدول رقم ()11

يب�ين اجل��دول اع�لاه ازدي��اد ع��دد اص��دار الوثائق
اجلامعي��ة لالع��وام  2014-2012حيث بلغ 28803
وثيق��ة و  1475جدارية و  722صحة صدور  ،بينما
بلغت اعداد الوثائق التي اصدرتها اجلامعة لالعوام
 ) 17572( 2012-2010بينم��ا بلغ ع��دد اجلداريات
 1254جدارية و  92صحة صدور
مخطط توضيحي ()12

ازدادت البحوث في جامعة البصرة بش��كل كبير
جدا حيث بلغت البحوث املنش��ورة في االعوام ما
بني  )1094 ( 2014-2012بحثا و (  )1388بحث قابل
للنشر و ( )10762بحثا مستمر ،
مخطط توضيحي ()13
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املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية

60

مداد العطاء والتحدي

الرتقيات .اجملالت  .برءات االخرتاع

الباب الخامس
الرتقيات  ،اجملالت
براءات االخرتاع
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الرتقيات .اجملالت  .برءات االخرتاع

الرتقيات العلمية  ،اجملالت  ،براءات االخرتاع *
اوال  :الرتقيات العلمية

وضع��ت وزارة التعليم العال��ي و البحث العلمي
اليه خاص��ة للترقيات العلمية واش��ترطت لكل
ترقيه فت��رة زمنية وعدد من البح��وث التي تقوم
من ذوي االختصاص وتنش��ر في مجالت معتمدة
م��ن قبل اجلامعة فيما يخ��ص الترقيات العلمية
اوتكون مقبولة للنش��ر ،فالبنس��بة للترقية من
مدرس مس��اعد ال��ى مدرس ح��ددت الفترة ثالثة
س��نوات وبحث�ين احدهم��ا مف��رد  ،وم��ن مدرس
الى اس��تاذ مساعد اربعة س��نوات و ثالثة بحوث
احدهما مفرد  ،والى درجة اس��تاذ سنوات و ثالث
بحوث احدهما اصيل .
السنة

2012-2010

2014-2012

استاذ

46

81

استاذ مساعد

221

234

مدرس

248

148

جدول رقم ()12

ثانيا  :اجملالت التي تصدرها جامعة البصرة

 .1مجلة الدراسات التاريخية
 .2مجلة أبحاث البصرة ـ العلميات ـ
 .3مجلة البصرة للعلوم الزراعية
.4اجمللة العراقية للهندسة الكهربائية وااللكترونية
 .5مجلة البصرة للعلوم الهندسية
 .6مجلة وادي الرافدين
 .7اجمللة العرقية لالستزراع املائي
 .8مجلة االهوار
 .9الدراسات االدارية
 10مجلة اخلليج العربي
 11مجلة االقتصادي اخلليجي
 12مجلة دراسات البصرة
 13مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر
 14مجلة البصرة للعلوم
 15مجلة الطبية
 16ابحاث البصرة (العلوم االنسانية)
17مجلة البصرة لالبحاث البيطرية
 18مجلة العلوم االقتصادية
 19مجلة الدراسات االيرانية
 20مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية
 21مجلة فنون البصرة
 22مجلة البصرة اجلراحية
ثالثا  :براءات االخرتاع

براءات االخت��راع منجزات تدع��م تطوير العملية
العلمي��ة و االنتاجي��ة وجائ��ت بعد عم��ل بحثي
مخطط توضيحي ()14
مضن��ي مر مبراح��ل وجت��ارب مختبري��ة متكررة ،
وتدخل براءات االختراع هذه في مجال االستشعار
تراجع عدد لقب ( مدرس ) في اجلامعة في السنوات و توسيع القطاع الصناعي والتجاري في ان واحد
االخيرة مقارنة بلقب استاذ حيث بلغ لقب استاذ ولو مت اس��تثمار ه��ذه املش��اريع البحثية املتميزة
( )81في االعوام  2014-2012بينما زاد لقب استاذ بشكل علمي سوف تعمل على انتاج منتج محلي
و بكلف��ة قليل��ة مقابل املنتج العاملي املس��تورد
مساعد وبلغ ( )234و(  ) 148لقب مدرس
ا* املصدر  :قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا في جامعة البصرة
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الرتقيات .اجملالت  .برءات االخرتاع

فضال عن سدها للحاجة احمللية السواقنا  ،وهناك
كلي��ات ومراكز حققت براءات اخت��راع في مواقع
مختلفة مث��ل مركز ابحاث البوليم��ر الذي انتج
وح��دة س��كنية واطئة الكلفة اضاف��ة الى مواد
التدريع االشعاعي.
بلغت أعداد براءات االختراع ( )125براءة
براءة االخرتاع الكلية

مخطط توضيحي ()15

الكلية

براءة االختراع

الطب

11

الزراعة

13

الهندسة

25

الطب البيطري

5

التربية

2

التربية قربة

4

التمريض

1

مركز ابحاث البوليمر

27

الوحدة الرياضية

1

التربية الرياضية

3

الصيدلة

6

ابحاث النخيل

27

جدول رقم ()13

رسم يوضح براءات االختراع للكليات و املراكز في
اجلامعة حيث متيز مركز ابحاث البوليمر ب 27براءة
اخت��راع وكذلك مركز ابحاث النخي��ل ب 27براءة
اختراع بينما كان نصيب كلية الهندسة  25براءة
اخت��راع و  13لكلية الزراعة و  11لكلية الطب و5
ب��راءات اختراع لكلية الط��ب البيطري و  6لكلية
الصيدل��ة و  4للتربي��ة قرن��ة و  3لكلي��ة التربية
البدني��ة وعلوم الرياضة و  1للوحدة الرايضية و 1
للتمريض و  2للتربية
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الباب السادس

اجلامعة املنتجة
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اجلامعة املنتجة

اجلامعة املنتجة *
تعم��ل اجلامع��ة من خ�لال ه��ذا املصطلح على
انتاج رؤى وافكار ميكن ان تصلح كمش��اريع عمل
مستقبلية وفي نفس الوقت انشاء معامل النتاج
التدريس��يني والتدريب باع��داد جيل من اخلريجني
يعتم��د عل��ى االس��لوب االح��دث ف��ي العملية
االنتاجي��ة مس��اهمة بذلك في تقليل مس��توى
البطالة املقنعة بصورة خاصة
قدم��ت اجلامعة 13مش��روع لالع��وام -2010
 2012و  40مشروع لالعوام 2014-2012
اوال  :كلية الطب
املستشفى اجلامعي:

يعتب��ر املستش��فى اجلامع��ي واح��دا م��ن اهم
املش��اريع الكبيرة التي من املؤمل ان تكون معلما
م��ن معالم البصرة ليقدم خدماته الطبية البناء
املدين��ة واملنطقة اجلنوبية ويندرج ضمن اخلدمات

التي تقدمها اجلامعة للمجتمع والذي كان لرئيس
اجلامعة الدكتور ثامر احمد حمدان اليد الطولى
في استحصال املوافقات الرسمية للشروع بهذا
املستشفى املهم وتذليل الصعوبات التي واجهته
ومنها تخصيص االرض ووجود ضريح الحد االولياء
الصاحلني في االرض اخملصصة لبناء املستش��فى
وكذل��ك وجود متجاوزين على االرض وبعد االتفاق
م��ع احملافظة على تعويض املتجاوزين واالتفاق مع
الوقف الشيعي على اعادة بناء الضريح مبساحة
اجمالية اربعمائة متر مربع.
وقد خصصت نفقات هذا املش��روع من محافظة
البص��رة ضمن تخصيصات تنمي��ة االقاليم ومن
املؤم��ل ان يضم هذا املستش��فى لـ( )446س��رير
وهو واح��د من اكبر املستش��فيات ف��ي البصرة
والعراق اذ تبلغ مساحته االجمالية( )170الف متر
مربع ويحتوي على ثالثة ابنية رئيسة هي عيادات
استش��ارية متكونة م��ن اربعة طوابق وس��رداب
ارضي وكذلك قس��ما للط��وارئ مكون من اربعة
طوابق وسرداب فضال عن املبنى الرئيسي املتكون
من خمس��ة عشرة طابقا وس��رداب ارضي فضال
عن وجود سرداب ليكون كراجا لسيارات املراجعني
واملوظفني.
وتبلغ الكلف��ة االجمالية للمش��روع( )144مليار
دينار وق��د احيل الى ش��ركة(دوجه التركية)الجناز
املش��روع وبدأ العمل في املشروع عام  2012وكان
من املفترض ان ينتهي املش��روع في شهر اذار من
ع��ام  2015اال ان ظروف��ا قاهرة حال��ت دون اكمال
املش��روع في الفترة اخملصصة له لذا نأمل ان يتم
اكمال املش��روع في ع��ام  2017بعد اجناز  %22من
املشروع.
املركز االستشاري الطبي اجلامعي

يعد املركز االستش��اري الطب احد منافذ حتقيق
مبدا اجلامعة املنتجة
ا* املصدر  :قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا في جامعة البصرة
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اجلامعة املنتجة
اهداف املركز

مت اع��ادة افتت��اح املكتب الطبي االستش��اري في
جامع��ة البص��رة حي��ث بذل��ت جه��ود مضنية
وحثيث��ة م��ن قبل عم��ادة كلية الط��ب متمثلة
بالس��يد العمي��د االس��تاذ الدكتور ثام��ر احمد
حمدان ومعاونية االس��تاذ الدكتور احمد محمد
العباس��ي واالستاذ املس��اعد الدكتور نزار سمير
ح��داد بتوفي��ر مبنى يت�لاءم والصورة املش��رفة
لتاري��خ كلية الطب بعد فترة ليس��ت بالقصيرة
من توقف عمل املكتب بظروف استثنائية مر بها
العراق بشكل عام.
ويتميز املركز بالتط��ور النوعي من االختصاصات
املقدمة للمواطنني ,فضال عن الوحدات العالجية
اخملتلف��ة  .وتت��م افتتاح املوقع اجلدي��د خالل زيارة
معالي وزي��ر التعلي��م العالي والبح��ث العلمي
االس��تاذ علي االديب مبناس��بة احتفاالت جامعة
البصرة بذكرى تاسيسها في نيسان عام . 2013
مت جتهيز املركز باحدث التقنيات الطبية مبا يؤهله
لتق��دمي افضل اخلدمات باش��راف اس��اتذة كلية
الطب  .يعتم��د املركز نظام التنظيم االلكتروني
للدور مما يقلل ح��دوث االرباك وتعد هذ املنظومة
االول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي املؤسس��ات اخلدمي��ة
التعليمية والصحية.
بلغ عدد املراجعني منذ افتتاح املركز ولغاية نهاية
شهر نيس��ان للعام  31,627 ، 2015مراجع  ،كما
بل��غ ع��دد مراجعني الرن�ين املغناطيس��ي 4,884
 .كم��ا مت معاجل��ة  408مريض من قب��ل اطباء من
خارج العراق.

بس��بب التزاي��د املضط��رد ف��ي ع��دد الس��كان
ولغرض توس��يع نطاق اخلدمات املقدمة من قبل
كلي��ة الطب  /جامع��ة البصرة وعلى مس��توى
يليق بها كمؤسس��ة لها ب��اع طويل في خدمات
اجملتم��ع املدني انبثقت احلاج��ة الى العمل باملركز
االستشاري الطبي الذي يضع االمكانات اخملتلفة
خلدمة املرضى مما يحقق االهداف االتية:
 -1تخفيف العبء على مؤسس��ات وزارة الصحة
وتخفي��ف الزخ��م عل��ى املستش��فيات واملراكز
الصحية .
 -2ان وجود اساتذة وكفاءات في املركز االستشاري
الطب��ي يس��اعد في س��رعة تش��خيص احلاالت
الصعبة مع توفر االمكانيات املتقدمة من وسائل
تش��خيصية ومن هنا يتبني اهمية التش��خيص
املبكر .
 -3يفتح املركز قناة جدي��دة للمواطنني تغنيهم
ع��ن احلاج��ة للس��فر الى خ��ارج الع��راق لغرض
العالج.
 -4توفير فرص التطوي��ر واالبتكار مما يعزز برنامج
اجلامعة املنتجة.
 -5يطمح املركز ال��ى تطوير منافذ اخلدمات التي
يقدمه��ا للمواطنني م��ن خالل مواكب��ة التطور
العلم��ي حيث يتبنى تدريب الكوادر على االجهزة
احلديثة والتعرف على اخر املستجدات .
 -6يقوم املركز وبش��كل دوري باستضافة االطباء
من خارج العراق لالس��تفادة من خبراتهم وتوفير
فرص��ة لعرض احل��االت املس��تعصية ومعاجلتها
بالتعاون مع اطباء املركز .
هيكيلة املركز:

• وحدة اخملتبرات الطبي
• وحدة الرنني املغناطيس��ي املتط��ور ويعتبر من
اح��دث االجه��زة املتوفرة ف��ي املنطق��ة ويتمتع
بامكاني��ات عالية في اخذ مقاط��ع عالية اجلودة
ويعمل في مجاالت مختلفة واجراء انواع متعددة
من الفحوصات وان هذ ه اخلاصية تس��اعد كثيرا
على إعطاء صور املقاطع وبوقت قياسي.
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اجلامعة املنتجة

اجلراحة العامة
جراحة اجلملة العصبية
جراحة االطفال
امراض الباطنية
جراحة العظام واملفاصل
جراحة االنف واالذن واحلنجرة
امراض القلب
امراض اجلملة العصبية
جراحة اجملاري البولية
جراحة الصدر واالوعية الدموية
النسائية والتوليد
امراض االطفال
طب وجراحة العيون

االجهزة التي مت شراؤها من واردات املركز:
األجهزة التخصصية
ت

التخصص

اسم اجلهاز

1

االنف واالذن واحلنجرة

محطة فحص االنف واالذن واحلنجرة 1

2

العيون

جهاز فحص ضغط العني 1
جهاز فحص حدة البصر 1
2
سلت المب
جارت بروجكتر لقياس شدة البصر 1
جهاز تصحيح البصر 1

3

العمليات

سرير عمليات 2
عربة تخدير 2
جهاز مراقبة األفعال احليوية 2
جهاز الكي الكهربائي 2
جهاز سحب السوائل 3
اضاءة عمليات 2
جهاز معاجلة البواسير 1
جهاو الترقيع اجللدي مع جهاز تثقيب الرقعة اجللدية 1

4

الطوارئ

جهاز تخطيط القلب 1
جهاز النيوبياليزر ملعاجلة ضيق التنفس

5

املعاجلات اخلاصة

جهاز معاجلة النفايات الطبية 1

6

اخملتبرات

جهاز حتليل السكر التراكمي 1
جهاز حتليل معايير تخثر الدم 1
جهاز حتليل الدم املتكامل 1

7

جهاز حتليل امالح الدم االلكتروني 1

جدول رقم ()14
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اجلامعة املنتجة

يقدمها الى اجملتم��ع وقد اثمرت اجلهود للحصول
على جهاز مف��راس حديث ونحن االن بصدد وضع
مس��تلزمات البني��ة التحتي��ة واكمالها ليدخل
اجلهاز حيز العمل في أيلول 2015
 -2س��عى املركز ال��ى توفير عيادة طب االس��نان
ليكون مركزا متكامال وجتري املساعي الى اكمال
املتطلبات حيث وصلت نسب اإلجناز الى %70
 -3ومن ضمن اخلطط املستقبلية للمركز انشاء
مجمع للعالج الطبيعي والذي يعتبر ذات أهمية
كبيرة للمجتم��ع  .وقد مت اعداد دراس��ة بالكلف
ووض��ع املواصفات الفنية وكاف��ة املتطلبات حلني
توفر اإلمكانيات لتنفيذ املشروع.
اهم ما مت حتقيقه من قبل املركز

التعاون بني اجلامعة واملركز

 -1انشاء صالة عمليات  :حيث انفرد املركز بكونه
اول مركز طبي في اجلامعات العراقية يس��تحدث
صال��ة عمليات تتكون من ث�لاث صاالت مع غرفة
افاق��ة فض�لا عن وج��ود ردهة تس��توعب ثمانية
اسرة وفق القياس��ات املطلوبة ضمن مواصفات
تاسيس العيادة اجلراحية اليومية وقد مت جتهيزها
باح��دث االجهزة م��ن حيث التط��ور واالمكانيات
ومن إاليرادات التي حققها املركز .
 -2استضافة أطباء زائرين من خارج العراق
 -3توفي��ر املتطلب��ات االزم��ة الج��راء امتحان��ات
االوس��كي لطلبة املرحل��ة الرابعة والسادس��ة
وعلى مدى سنتني متتاليتني كجزء من النشاطات
العلمي��ة للمركز واحد أبواب الدعم التي يوفرها
املركز لكلية الطب
 -4متابعة مختبرات كلية الطب وتوفير متطلبات ثانيا  :كلية اهلندسة :
االجهزة املصنعة من قبل التدريسيني
االدامة لها
 -5نظرا كون املركز مركزا علميا ومن اهم واجباته الدكتور جعفر خلف علي  /قسم امليكانيك
الس��عي للمحافظة على البيئة وسالمتها فقد
كانت أه��م أولويات��ه توفير جهاز خ��اص ملعاجلة عدد االجهزة اسم اجلهاز املصنع
جهاز وحتليل وتشخيص االهتزازات احملمول
النفايات الطبية والتخلص منها دون ان تس��بب 1
تاثيرات على البيئة.
جهاز املوازنة احلركية
2

نظرا لكون املركز الطبي جزء من اجلامعة فقد سعت
جامع��ة البصرة من خالل الس��يد رئي��س اجلامعة
األس��تاذ الدكت��ور ثامر احم��د حمدان ال��ى تذليل
الصعوبات التي يواجهها املركز وقد قامت اجلامعة
بتسليف املركز مبلغ  150,000,000مئة وخمسون
مليون دينار من اجل اكمال البنية التحتية للمركز
وش��راء املس��تلزمات األساس��ية  .ومتكن املركز من
تسديد السلفة من خالل وارداته .
وكجزء م��ن التزاماته جت��اه املرك��ز وكلية الطب
يش��ارك األس��تاذ الدكت��ور ثام��ر احم��د حمدان
باحلضور الى عيادة الكسور بشكل دوري مما يعطي
حافزا للجميع للوفاء بالتزاماتهم

3

اخلطة املستقبلية

 -1يس��عى املركز الى تطوير دائ��رة اخلدمات التي

جهاز املعاملة احلرارية

جدول رقم ()15
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اجلامعة املنتجة

الدكتور جواد راضي  /قسم الكهرباء
عدد االجهزة

اسم اجلهاز املصنع

1

Variable frequency drive unit training
panel

2

Programmable logic controller &human
machine interface training and application
laboratory

3

PLC /HMI based educational control
laboratory for engineering students

4

PLC /HMI based interactive teaching
platform for engineering students

جدول رقم ()16

ثالثا  :املكتب االستشاري لكلية االدارة واالقتصاد:

يعتبر املكتب االستش��اري لكلية االدارة واالقتصاد
م��ن املراكز املهم��ة والفاعلة مب��ا يقدمه من خدمة
للجامعة واجملتمع من خالل اقامة دورات مبختلف االختصاصات ملنتسبي اجلامعة و مؤسسات و دوائر
الدولة االخرى  .وهي دورات تاهيلية وتطويرية للقدرات و القابليات الفنية واالدارية كما انها تدخل في
مجال التدرج الوظيفي
حص��ل املركز مبا قدمه من اجنازات في عام  2014على املركز االول بني املراكز االستش��ارية للجامعات
العراقية ،
فيما يلي احصائية اليرادات املكتب االستشاري للفترة من 2014-2011
العام

الدورات

دراسة اجلدوى واالستشارات

االيرادات

نسبة االجناز

2011

39

دراسة جدوى دواجن البصرة

56,985,600

%00

2012

33

دراسة جدوى البالط امللون

40,050,000

%00

2013

43

2014

92

•شركة سومر الهندسية
•املسح امليداني ملنظمة انقاذ
الطفولة لثالث محافظات /
السنة االولى
املسح امليداني ملنظمة انقاذ
الطفولة لثالث محافظات /
السنة الثانية
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55,350,000

%00

156,100.000

%00
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رابعا  :كلية الصيدلة:

مشروع اجملهر االلكرتوني

قدمت كلية الصيدلة مش��روع اجملهر االلكتروني
وأجه��زة الس��يطرة النوعي��ة ضم��ن املش��اريع
املنتجة.
نبذة اجملهر االلكرتوني

قامت جامع��ة البصرة بتجهي��ز كلية الصيدلة
باجمله��ر االلكترون��ي املاس��ح ( )FESEMمودي��ل
( )55VP SUPRAمن ش��ركة  Carl Zeissاألملانية.
ويعتب��ر ه��ذا املاس��ح اول مجه��ر مودي��ل 2013
م��ع ملحقات��ه كاف��ة في الش��رق األوس��ط من
ش��ركة  ,Zeissكم��ا إن اجله��از يعم��ل بطريقة
النانوتكنولوج��ي حي��ث ميت��از بقابلي��ة فح��ص
العين��ات غي��ر املوصل��ة ب��دون معام�لات كم��ا
ميك��ن تكبي��ر الصورة إل��ى أكثر من ملي��ون مرة؛
ويحتوي عل��ى ( )EDS spectrophotometryوعلى
س��بعة أنواع من ( )detectorsهي (X-ray, TEM,
 )EBSD ,SE2 ,Coolstage, VPSE, SE1مم��ا يتيح
له إعطاء نتائج مشابهة للمجهر االلكتروني نوع
( .)TEMباالضافة الى انه يفحص تسع عينات في
نفس الوقت وبنفس حالته��ا الطبيعية وهذا ما
مييز اجلهاز عن األنواع األخرى بإمكانية إعطاء دقة
متناهية وبأقل فولتية.

اجلامعة املنتجة

وقياس العينات الطبي��ة ,البايلوجية,الفيزيائية,
الكيميائي��ة ,الهندس��ية ,اجليولوجية .باالضافة
الى قياس اكثر من ( )160عنصر كيميائي وحتديد
التراكي��ز بدق��ة عالي��ة ومن ب�ين العين��ات التي
فحصها اجملهر :
• فاي��روس  Rotaحيث مت احلصول على صور بدقة
عالية وثالثية االبعاد.
• فح��ص عين��ات النانو من ضمنه��ا النانوتيوب
وبحجم وصل الى 10نانو.
• فحص الفطريات ,الطحالب ,السبائك ,التربة,
ال��دم ,البكتري��ا وبإمكانية احلص��ول على صورة
ملونة ومعاجلة بنظام التلوين الذاتي.
• حاليا ً مت ادخال االدوية في الفحوصات
ولك��ون اجلهاز يعم��ل بطريقة النان��و توصل الى
امكاني��ة معرف��ة ش��كل التراكي��ب الدوائي��ة
ومكوناته��ا ولك��ون اجله��از ال يحت��اج ال��ى مواد
كيميائي��ة ف��ي الفحص مم��ا يقلل م��ن الكلفة
املطلوبة للفحص
مت فح��ص عينات من تخارج الع��راق من جامعات
انكليزية ,اوربية ,وايرانية ومقارنتها مع نتائجهم
حيث بني التش��خيص دقة ووضوح اعلى مقارنة
مع هذه اجلامع��ات لكون اجله��از حديث ويحتوي
عل��ى اضافات تكاد تكون نادرة االس��تخدام لغالء
اسعارها.

منجزات اجملهر االلكرتوني:

ان الغ��رض م��ن اجمله��ر االلكترون��ي ه��و تصوي��ر
74
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اجلامعة املنتجة

خامسا  :كلية العلوم
مفاعل ريادي

قام��ت كلي��ة العلوم وضم��ن املش��اريع الريادية
بإنش��اء مفاعل ريادي بس��عة  500لتر من مثبت
التربة والكثبان الرملية ملكافحة التصحر.

قياسية
 100مليون دينار عراقي وبلغت مساحة القاعة
 660متر مربع و بسعه  10االف طير
وقد مت تسويق  14طن من اللحم احلي

حمطة البحوث الزراعية

حتتوي احملطة التابعة للكلية  16بيت بالستيكي
تش��غل مس��احة قدره��ا  8الف مت��ر مربع وبلغ
انتاج
محاصيل الباذجنان والطماطة  2طن لكل بيت
اما انتاج اخليار والبامية فبلغ  1طن لكل بيت
وسوقت ملوظفي اجلامعة
سادسا  :كلية الزراعة

املشاريع اإلنتاجية لكلية الزراعة

خلية النحل

متتل��ك الكلية  12خلية نحل أنش��أت عام 2014
وتنتج
و تس��وق مب��ا مقداره  30كغم عس��ل للموس��م
الربيعي
احواض االمساك
و  35كغم عسل للموسم اخلريفي
مت انش��اء حوضني لتربية االسماك بقدرة انتاجية
قاعة الدواجن
انشأت قاعة الدواجن عام  2015مبواصفات عالية  300كغم
من ناحية االنش��اء والتبري��د والتجهيز وبكلفة
75
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اجلامعة املنتجة
سابعا  :مركز علوم البحار

حتديد خطوط االساس للبحر االقليمي العراقي
انشاء مختبرات وقاعدة بيانات محمية الصافية
•مشروع امداد مخزن اسماك البني

حقل السمان

* متك��ن باحثون من مركز علوم البحار في جامعة
البصرة م��ن اس��تخدام تقنية الفح��ص بجهاز
الس��ونار ف��ي الغ��وص البح��ري وه��ذه التقنية
تستخدم ألول مرة في العراق .ضم الفريق عشرة
باحث�ين يرافقهم باحثني من كلية الزراعة وكلية
الطب البيطري وقام الفريق بس��فرة علمية إلى
مصب ش��ط العرب واملياه اإلقليمية في ش��مال
غرب اخلليج العرب��ي واختار الفريق ثالث محطات
رئيس��ية جلمع العينات ومت جمع العينات من قبل
الفريق العلمي كل حسب اختصاصه.

اس��س حقل السمان  2010واضيف له هذا العام
عدة بطاريات بسعة  200طائر للبطارية الواحدة
استخدم احلقل ملشاهدات طلبة الدراسات االولية
وبحوث طلبة الدراس��ات العليا فضال عن انتاجه
من بيض السمان واللحم احلي القابل للتسويق.
معمل الصناعات الغذائية
انش��ئ املعم��ل ع��ام  2015النت��اج املعجن��ات * إع��ادة عضوية الع��راق في املنظم��ة اإلقليمية
حلماية البيئة البحرية ROPME
من خالل عمل املركز كجهة تنفيذية واستشارية
لوزارة البيئة فيما يخص أعمال املنظمة اإلقليمية
حلماية البيئة البحرية استعاد مركز علوم البحار
دور العراق كعضو فاعل في املنظمة.
* إعادة عضوية العراق في الش��بكة اإلس�لامية
للعلوم والتكنولوجيا البحرية املنبثقة عن املؤمتر
اإلسالمي(.)INOC
* اختي��ر مركز علوم البح��ار كأفضل مركز بحثي
ضمن تش��كيالت وزارة التعلي��م العالي والبحث
العلمي وذلك في يوم العلم العراقي 2014

والصمون
الكهربائ��ي كمعم��ل ري��ادي لطلبة الدراس��ات
باخرة األحباث ( نسيم البصرة) -:
العليا واالولية
مت بناء باخرة األبحاث ( نسيم البصرة) وهي إحدى
ويجري حاليا تطويره وجتهيزه باألفران واملعدات
اليخ��وت التابعة إلى النظام البائد في عام 1980
ليصبح معمال انتاجيا.
وانتهت في عام  1981في دولة الدمنارك
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-1الطول  82متر
-2العرض  13متر
-3الغاطس  5متر
-4الوزن  2500طن
-5تتكون من أربع طوابق -:
أ-الطاب��ق األول (غرف��ة احمل��ركات واملول��دات
الكهربائي��ة  +اللون��دري محرك ع��دد ()3000( )2
حص��ان نوع  MTUمول��دات كهربائية عدد ( )4ذو
ق��دره ( KV )365والرابع ( KV )81لوندري  +ورش��ة
للتصليح  +مجموعة منظومات املاكنة) .
ب-الطابق الثاني ( قاطع س��كن البحارة  +صالون
للبحارة  +مطعم للبحارة  +مطبخ).
ت-القاط��ع الرئاس��ي ( يتك��ون من ث�لاث صاالت
لالجتماعات  +سكن الرئيس مع حمامات وصالون
حالقة  +مطبخ صغير).
ث-الطاب��ق الراب��ع ( يتك��ون من س��كن الضباط
واملهندس�ين مستش��فى م��ع ب��رج للقي��ادة
مجه��ز بكاف األجه��زة املالحية وغرف��ة األجهزة
الالسلكية.
-6سطح الباخرة -:
وفي��ه زورق إنقاذ ع��دد اثنان يتس��ع كل زورق ()44
ش��خص على جانبي الباخرة وزورق ع��دد (Lift )2

اجلامعة املنتجة

 raftعل��ى جانبي الباخرة وهذا يس��تخدم لإلنقاذ
وكذل��ك يوجد مهب��ط لطائرة س��متيه صغيرة
باإلضافة إلى مجموعة من هوائيات األجهزة.
-7كلف��ة الباخرة ( )25,000,000خمس وعش��رين
ملي��ون دوالر ف��ي تل��ك الفترة  1980بع��د إكمال
بناء الباخرة لم يس��تطيع الع��راق ادخال الباخرة
إلى مياه اخلليج العربي ومنها إلى العراق بس��بب
احل��رب العراقي��ة اإليرانية فق��ام النظ��ام البائد
بإرس��الها إلى س��لطنة عم��ان كوديعة عندهم
ولكن لطول احل��رب العراقية اإليرانية قام النظام
البائد بإهدائها إلى ملك السعودية السابق امللك
فه��د وبقيت الباخرة لفترة عش��رة س��نوات في
مين��اء جده وبعدها قام املل��ك فهد بإهدائها إلى
ملك األردن الس��ابق امللك حسني بن طالل وبقيت
الباخ��رة لفترة طويلة في مين��اء العقبة وبعدها
جاءت ش��ركة مغربية بش��رائها وتش��غيلها بني
فرنس��ا واملغرب لنقل الشخصيات حتى سقوط
الطاغي��ة صدام عام  2003طالب العراق بالباخرة
ووكل محام��ي أجنبي وكس��ب القضية وجهزت
الباخرة من اليون��ان بكادر بحري يوناني وإيصالها
إلى دبي ومن ثم أرس��ل الع��راق طاقم عراقي من
النقل البحري ومت إبحار الباخرة من دبي إلى البصرة
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اجلامعة املنتجة

وبقيت الباخرة من تاريخ  2010/11/24لغاية شهر
أيلول عام  2014في مياه ش��ط العرب في مرسى
النقل البحري وبعده��ا حاولت إدارة املركز بطلب
اليخت الرئاس��ي من دولة رئيس الوزراء الس��ابق
ن��وري كام��ل املالك��ي بأهداءها إل��ى مركز علوم
البحار واحلمد هلل مت استالمها بتاريخ 2014/9/16
وحاليا ً راس��ية في مرس��ى زوارق اجلامعة مقابل
فندق شيراتون
حمطة حرير لالحباث

ثامنا  :مركز أحباث البوليمري

وض��ع حجر االس��اس للمحطة في ش��هر مارس
 2009واجنز البناء مع بداية س��نة  2011مت استالم
احملطة بتاريخ  2013/1/14من مركز إنعاش االهوار
واالراض��ي الرطبة والعائد ال��ى وزارة املوارد املائية
وهدفه حتويلها الى محطة دولية لدراس��ة اهوار
الع��راق ومركز تطوير جملتمع االه��وار وقد م تغيير
اسمه من مرسى زوارق املنذوري الى محطة حرير
لالبحاث
ت

نوع النشاط

العدد

1

السفرات العلمية
االبحاث العلمية
اجهزة املراقبة البيئة املنصوبة
املشاريع البحثيةاملنفذه
زيارات من وفود عاملية

78
4
3
4
5

2
3
4
5

جدول رقم ()18

وق��د زار احملطة عدة وف��ود اجنبية ومن جامعات
مختلفة منها :
-1الفري��ق البحث��ي منجامعة س��اوث كاروالينا
االمريكية
-2الفي��رق البحثي االيطالي املتخصص بدراس��ة
املواقع عن طريق ال GIS
الفري��ق البحث��ي االملان��ي املتخص��ص بالغوص
العلمي براس��ية د .توماس��من جامعة فرايبورك
االملانية

اتس��م هذا املرك��ز بكثافة ب��راءات االختراع التي
بلغت ( )16براءة ي العام ( ) 2015-2012اضافة الى
النتاجات االخرى منها :
تصنيع الواح تغليف بوادق منصهر احلديد حيثمت تصنيع اكثر  100طن من هذه املواد.
 تصنيع ن��وزالت بوادق الصب املس��تمر ملنصهراملع��ادن بدرجة حرارة تصل الى  1650درجة مئوية
حيث مت تصنيع عشرة اطنان من هذه املادة.
 تصني��ع وانتاج ال��واح الص��دم احلرارية تتحملمنصه��ر احلديد بوزن  70طن ودرج��ة حرارة 1650
درجة مئوية.
 تصنيع مونه حرارية لتثبيت الواح تغليف بوادقمنصهر املعادن تتحمل حرارة تصل . 1650
 تصنيع قوالب الس��باكة الثقيلة االس��طوانيةلش��ركة الصم��ود العام��ة للصناع��ات الثقيلة
تتحم��ل ح��رارة منصهر الفوالذ حي��ث مت تصنيع
مئة قالب سباكة.
 تصني��ع وانتاج بوادق الصب االضطراري ملنصهرالنحاس لصالح شركة الشهيد العامة.
 تصني��ع ال��واح البن��اء اجلاهز وال��واح االثاث منقشور الرز.
 تصني��ع ال��واح البن��اء اجلاهز وال��واح االثاث منقشور القصب.
 تصني��ع بالطات بوليميري��ة للقاعات الرياضيةوالدراسية ومواقف السيارات الفاخر.
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س��كنية كلفتها  25مليون دين��ار  ،وألواح ثالثية
 تصنيع الواح اجلبس املقاوم للرطوبة انت��اج صبغ��ات مقاومة للحوامض م��ن التربة األبعاد من السندويج بنل للبناء السريع .امللوثة بالنفط اخلام.
تاسعا  :كلية الطب البيطري
 نتاجات خاصة بالتدريع الشعاعي.إنش��اء مش��روع البلس��تكة ال��ذي يعتب��ر األول
 نتاجات خاصة باالطالقات النارية. خط��ة إس��تراتيجية حل��ل مش��كلة الس��كن بالعراق:قدم مركز أبحاث البوليمير خطة إس��تراتيجية
حلل مش��كلة الس��كن عبر مجموعة من براءات
االخت��راع  ،حي��ث مت تصني��ع وبناء من��وذج لوحدة
س��كنية كلفتها 25مليون دين��ار  ،وألواح ثالثية
األبعاد من السندويج بنل للبناء السريع .
 بي��وت الطاق��ة الصفري��ة( واطئ��ة الكلفة) :متالتوصي��ة ف��ي اجتماع هيئ��ة املستش��ارين في
مجل��س رئاس��ة الوزراء باالش��تراك م��ع الوزارات
االخرى ومركز ابح��اث البوليمير في  2015/6/3مبا
يلي :
انشاء مصنع في جامعة البصرة لتصنيع الواح تاليف كتاب مدخل الى علم الطفيليات البيطريةلألستاذ املساعد الدكتورغازييعقوباالمارة.
( السندويج بنل).
اس��تيراد مصنع ( خط انتاجي متكامل) وتوفيرنش��ر (  ) 13بح��ث علم��ي ف��ي مج�لات impact
الدعم من البنك املركزي العراقي.
 ابدت الشركة العامة للحديد والصلب امكانية factorاستضافة املصنع في معمل االسبست  .بالقرب
من الشركةالعامة للصناعات البتروكيمياوية.
 انشاء مائة وحدة سكنية في محافظة البصرةعل��ى ان تقوم جلن��ة من وزارة االس��كان والتعمير
بدراسة وتقييم الوحدات السكنية
خطة إسرتاتيجية حلل مشكلة السكن

ق��دم مركز أبحاث البوليمير خطة إس��تراتيجية
حلل مش��كلة الس��كن عبر مجموعة من براءات
االخت��راع  ،حي��ث مت تصني��ع وبناء من��وذج لوحدة تاليــــ��ف االس��س
العلمي��ة للتحضيرات
التشريحية
دورة علمية في التقطيع
النس��يجي بالتجميد
مبش��اركة التدريسيني
من مختل��ف اجلامعات
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الت��ي تتمتع به��ا األكادميية قام املرك��ز بالدورات
التدريبي��ة اخلاص��ة ملنح الش��هادات العاملية في
الشبكات واالتصاالت.
يعد مركز احلاس��بة االلكتروني��ة جزء من مكتبة
العراق
االفتراضي��ة للعل��وم والت��ي تعتبر م��ن أضخم
املكتبات االفتراضية.
عقد الشراكة مع جامعة اوكالهوما الذي يخص
املكتبة االلكترونية وهى جزء من برنامج تعاوني
منظم
بني وزارة التعليم العالي وجامعة اوكالهوما.

واحملافظات
اربعينية االمام احلسني
نشركتاببأحددورالنشراالملانيةباختصاصالطفيل
احلادي عشر  :تسويق النتاجات العلمية
يات
الب��دء مبش��روع انش��اء حق��ل حيوان��ي تعليمي
النتاج العلمي
وانتاج��ي للكلي��ة يضم ( حق��ل لتربي��ة االبقار
املنتج��ة للحلي��ب ,تس��مني العجول ,مج��زرة  ,هو النتاج الذي يراد تسويقه الى اجلهات املستفيدة
والذي يش��مل ..نتائ��ج البح��وث العلمية،براءات
صيدلية  ,وغرفة االدارة)
االختراع ،اطاريح الدكتوراه  ،رس��ائل املاجس��تير
،مش��اريع التخ��رج لطلب��ة الصف��وف املنتهية ،
عاشرا  :مركز احلاسبة االلكرتونية
مخرجات املش��اريع الريادية ،مخرجات يوم العلم
،ومخرج��ات اجلوائ��ز املتنوعة،مخرج��ات توصيات
املؤمت��رات والندوات  ..وتصن��ف النتاجات العلمية
الى نتاجات الصحة والبيئة ،الدراسات االقتصادية
واالجتماعية والسياس��ية ،الزراعي��ة والبيطرية
،العلوم التطبيقية .وفيما يخص النتاج العلمي
القابل للتس��ويق فلي��س كل النتاجات العلمية
قابلة للتسويق وهناك معايير تسويقية يجب ان
يتس��م بها النتاج العلمي لكي يصلح للتسويق
منها ..ان يكون النتاج العلمي قابل للتطبيق في
مع منظمة االسكوا
الظروف احلالية ،ان يتضمن النتاج العلمي قيمة
عقدت وزارة التعليم العالي اتفاقية مع منظمة علمية مضاف��ة ( تطبيقية و /اونظرية ) ،ان يعود
االس��كوا وشركة سيس��كو العاملية لفتح ثالث النتاج العلمي بفائ��دة اقتصادية اوعلمية تخدم
أكادمييات رئيس��ية في جامعات بغ��داد والبصرة خطة النهوض بالبلد  ،ان يكون النتاج العلمي غير
واملوص��ل ،تعتب��ر أكادميي��ة البصرة للحاس��بات مطبق اومستثمر س��ابقا لدى دوائر ومؤسسات
والش��بكات إح��دى تش��كيالت مركز احلاس��بة الدول��ة اال اذا كان ذو ج��دوى اقتصادي��ة مضافة
االلكتروني��ة إذ مت اختي��ار مركز احلاس��بة ليكون .وهناك عدة جهات مستفيدة من تسويق النتاج
مركزا إقليميا للشبكات وبفضل األجهزة احلديثة العلم��ي منها ..اجلامعات ،القطاع العام ،القطاع
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اخلاص واخملتلط ،اخلارج .وتصنف اجلهة املستفيدة
على اساس كونها اما اجلهة املستهدفة او اجلهة
احملتمل��ة :فبالنس��بة للجهة املس��تهدفة تكون
اهداف ونتائج النتاجات العلمية موجهة باالصل
ال��ى هذة اجله��ات  .ام��ا اجلهة احملتمل��ة فيمكن
جل��زء او كامل اه��داف ونتائج النتاج��ات العلمية
ان تخ��دم ه��ذه اجله��ات بش��كل مباش��ر او غير
مباش��ر  .ويكون التواصل بني اجلهات املستفيدة
( املس��تهدفة واحملتملة) وجهات املنشأ من خالل
شعبة التسويق التي تنظم العملية التسويقية
بني اجلهتني وتضمن حقوق كافة االطراف .
آلية تسويق النتاجات العلمية

وتت��م آلية تس��ويق النتاج��ات العلمية من خالل
ملي استمارة (طلب تسويق نتاج علمي ) من قبل
الشخص الراغب بتسويق نتاجه ومتلى االستمارة
من اجلامعة التي ينتسب لها الباحث ثم ترسل الى
شعبة التسويق في نفس اجلامعة  .بعدها تقوم
جلنة التقييم العلمية املتالفة من اساتذة اكفاء
ولهم خبرة في مج��ال تقييم النتاجات العلمية
بتقيي��م النتاج وفق معايير مذكورة باالس��تمارة
ثم اعادة ارسال (( االستمارة )) الى شعبة تسويق
النتاج��ات العلمية في نفس اجلامعة .وبعد عودة
االس��تمارة من جلنة التقييم الى شعبة تسويق
النتاج��ات العلمي��ة في اجلامعة تقوم الش��عبة
بتوثي��ق راي اللجنة مع املعلومات اخلاصة بالنتاج
العلم��ي ث��م تعمل على ارس��ال االس��تمارة الى
شعبة تسويق النتاجات العلمية في دائرة البحث
والتطوير ان كانت توصية اللجنة بتسويق النتاج
او اع�لام صاحب النتاج بعدم امكانية تس��ويقة
حسب توصية اللجنة وابداء املالحظات لتطويره
.وما ان تصل االستمارة الى دائرة البحث والتطوير
 /شعبة تسويق النتاجات العلمية لتقوم بتدقيق
االس��تمارة ورفعها الى الس��يد املدير للمصادقة
عليها ثم تقوم مبال أستمارة (استمارة نتاج علمي
) واحالة النتاج الى اجلهات املس��تفيدة املقترحة

من قبل صاحب النتاج وجلنة التقييم العلمية  .و
بعد تسويق النتاج الى اجلهات املستفيدة يتحتم
على اجلهة املستفيدة اجابتنا بامكانية االستفادة
م��ن النتاج اوعدم االس��تفادة  ,فف��ي احلالة التي
ميكن بها االس��تفادة من النتاج يترتب عقد لقاء
اول��ي بني صاحب النت��اج واجلهة املس��تفيدة ثم
التهيئ��ة لتوقيع عقد اس��تثمار النتاج العلمي .
اما في حالة عدم امكانية االس��تفادة من النتاج
ترجع ((االستمارة)) موثقة براي اجلهة املستفيدة
الى شعبة تسويق النتاجات العلمية في اجلامعة
العالم السيد صاحب النتاج وفي كل احلاالت يتم
توثيق املعلومات املس��تجدة على النتاج العلمي
في الشعبة .
مت تس��ويق  94براءة اختراع وبحث للفترة (-2013
 )2014م��ع إع�لان وزارة التعلي��م العالي والبحث
العلمي عن تسويقها  100براءة اختراع وبحث
أهم االجنازات العلمية:
س��جلت جامعة البصرة خالل االعوام الس��ابقة
مجموع��ه من االجن��ازات العلمي��ة التي اصبحت
حيز التنفيذ و منها :
• تس��جيل س�لالتني جديدت�ين م��ن بكتري��ا
 Entercoccus Facieumمعزول��ة من العراق من
قبل باحثني في كلية العلوم  /قسم علوم احلياة.
وتس��جيلها كس�لاالت جدي��دة في ث�لاث مراكز
عاملية في أوربا واليابان.
• س��جلت كلي��ة الزراع��ة باالش��تراك مع كلية
الط��ب البيطري ألول مرة في العراق وفي منطقة
شمال غرب اخلليج العربي ألربعة أنواع من يرقات
الديدان الش��ريطية وحفظ��ت كعينات مرجعية
في املتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي وتصنيف
ثالث��ة أنواع من القش��ريات وحفظت في املتحف
أيضا.
• سجلت كلية العلوم وألول مرة في العراق إنتاج
هرمون األنسولني البشري من البكتريا املهندسة
وراثيا وقد نش��رت دار نش��ر أملانية األطروحة في
كت��اب يوزع مجانا وس��جل إقباال كبي��را من ذوي
االختصاص.
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• املوقع االلكتروني جلامعة البصرة يتضمن ( نشر
األخبار ،التعيينات ،اإلجازات الدراسية ،االيفادات،
رسائل املاجستير والدكتوراه ....وغيرها).
• إنشاء مواقع الكترونية للكليات.
• إنشاء مواقع الكترونية للمجالت.
• تبادل البريد االلكتروني مع الوزارة والكليات.
• إدارة وصيانة االنترنت .
• إنشاء بريد الكتروني على نطاق IQ.
املكتب االستشاري اهلندسي

تأس��س املكت��ب االستش��اري الهندس��ي
جلامع��ة البصرة ع��ام  1980وفق قان��ون املكاتب
واالستش��ارية الهندس��ية ف��ي وزارة التعلي��م
العال��ي والبحث العلمي املرق��م ( )64لعام 1979
من أج��ل تفعيل دور العل��م والعلماء في عملية
بناء وتطوير البلد واالستفادة القصوى من مجال
البحث العلمي خلدمة اجملتمع و اس��تثمار قدرات

اجلامعة املنتجة

األس��تاذ اجلامعي من جهة ومن جهة أخرى زيادة
اخلبرة العملية وامليدانية لألس��تاذ وتهيئة كوادر
علمي��ة محلية متميزة من منتس��بي اجلامعات
خلدمة تنفيذ اخلطط التنموية لتطوير اجملتمع.
و من��ذ ذل��ك احل�ين تقل��د املكت��ب دورا قيادي��ا»
ف��ي مي��دان التصاميم و تق��دمي كاف��ة اخلدمات
االستشارية لعموم املنطقة اجلنوبية من العراق .
و يتبع املكتب االستشاري الهندسي الى جامعة
البصرة ولكنه يتمتع باس��تقاللية أداريه و مالية
كاملة و يس��تمد موارده التقنية و البش��رية من
تلك املتوفرة في كلية الهندسة و اجلامعة .
يهدف الى خدمة اجملتمع من خالل مزاولة النشاط
االستش��اري فـــــــــــــــ��ي التخصص��ات
الهندس��ية كافــــ��ة لصال��ح مؤسس��ات
القطاعـــ�ين الع��ام و اخلاص  ,و اقام��ت الدوارة
العلمية املتخصصة لغ��رض تأهيل املالكات من
ذوي االختصاصات اخملتلف��ة  ,و تعمل فــــــــي
املكتب االستش��اري الهندسي مجاميـــــع من
الباحث�ين و االستش��ــــــــــــــاريني من ذوي
اخلبرة و االختصاص .
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وحتسني البيئة اجلامعية
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البستنة وحتسني البيئة اجلامعية

شعبة البســتنة وحتسني البيئة اجلامعية

تعتبر شعبة البستنة من اهم الشعب في جامعة
البصرة وبدأت االعمال الزراعية وبشكل كبير وواسع
ومنتظ��م وبأحدث الطرق وميك��ن ان نبينها بالنقاط
التالية :ــ
 1ـ انشاء حدائق في مدخل رئاسة اجلامعة وزراعتها
بالثيل وانواع مختلفه من الورود وتزويد بناية الرئاسة
بانواع مختلفة من النباتات الظلية
2ـ زراعة احلدائق خلف املكتبه املركزية بالثيل .
3ـ زراعة جميع حدائق املكتبة املركزية بالثيل .
 4ـ زراعة مدخل الباب اخللفي (باب احلوتة) من اخلارج
والداخل وعلى جانبي الطريق بالثيل.
 5ـ زراعة احلديق��ة مقابل قاعة الترجمة قرب كلية
الفن��ون وزراعة احلديق��ة االمامية لقاع��ة الترجمة
َ
والكراج اخلاص بها بالثيل والكينوكابرس .
 6ـ زراعة احلديقة املقابلة لألقسام الداخلية للبنات
بالثيل .
 7ـ زراع��ة احلديق��ة القريبة من عم��ادة كلية االدارة
واالقتصاد وكلية القانون سابقا ً بالثيل .
 8ـ زراع��ة املداخ��ل الرئيس��ية لبواب��ة مجم��ع باب
الزبير
 9ـ تصمي��م وتنفي��ذ مجموعة من الناف��ورات في
مجم��ع كليات باب الزبي��ر (نافورة الب��ركان  ,نافورة
ا* املصدر  :شعبة البستنة في جامعة البصرة

*

البرج  ،نافورات دائرية عدد « »5نافورة ).
 10ـ زراع��ة احلدائ��ق على جانبي الطريق الرئيس��ي
بالثيل في مجمع كليات باب الزبير .
 11ـ تصمي��م وتنفيذ ع��دد من االح��واض الزراعية
وزراعتها بأعداد واصناف مختلفة من االزهار .
 12ـ زراعة احلديقة القريب��ة من قاعات كلية االداب
بالثيل .
 13ـ زراع��ة اع��داد واصن��اف مختلفة م��ن النخيل
ونخيل الواش��نطونيا في مجمع كلي��ات باب الزبير
والرئاسة .
 14ـ اس��تخدام منظومات ري حديثة لسقي جميع
احلدائق بأستخدام مرشات (. ) pop up
 15ـ زراع��ة ان��واع واصن��اف مختلف��ة م��ن االزه��ار
املوسمية والدائمية في جميع مواقع اجلامعة .
16ـ زراعة مدخل الباب الرئيسي واخللفي ملوفع َكرمة
علي بالثيل وانشاء حدائق قرب النافورة القريبة من
املدخل وعلى جانبي الطريق تقدر املساحات اخلضراء
التي مت زراعتها بالثيل االسترالي حوالي (12000متر
مربع) وتقدر اعداد النخيل املزروعة حوالي ( 100نخلة
) ويقدر أعداد نخيل الوانش��طونيا حوالي ( 50نخلة
واشنطونيا ) .
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موقع باب الزبري 2012-2010
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موقع باب الزبري 2014-2012
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موقع كرمة علي 2012-2010
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موقع كرمة علي 2014-2012
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خدمة اجملتمع *
ال تقتص��ر اجلامع��ة على رفد اجملتم��ع باخلريجني زيارة ودعم دور االيتام
و الك��وادر العلمية الت��ي يحتاجها اجملتمع فقط بل
س��عت اجلامعة ومنذ تاسيسها على ان تكون على
مت��اس باجملتمع البصري على وج��ه اخلصوص و أرتأت
قيادة اجلامعة ان عليها ان تؤمن خدمات مجتمعية
وتك��ون عل��ى تواصل مباش��ر م��ع املواط��ن من ها
االس��اس انطلقت اجلامعة لتنفي��ذ عدد من الناريع
اجملتمعية :
 .1كلي��ة التربية للعلوم االنس��انية  :حتاليل تربة و
نبات ومياه و ذاري
 .2كلي��ة ط��ب االس��نان  :خدم��ة عالجي��ة بحدود
املركز الثقايف يف جامعة البصرة
 45000مراجع للعيادات التعليمية بحدود 2250000
* معرض للصور الفوتوغرافية في كورنيش العشار
استشارة طبية في املستشفيات
* محاضرة عن مؤشرات تدهور الثقافة العراقية في
.3كلي��ة الصيدل��ة  :جملة م��ن اخلدم��ات متمثلة
احتاد االدباء
باالرش��ادات وبرام��ج التوعية في اس��تخدام الدواء
* ع��رض اوبريت ( مهد احلض��ارات ) في مجمع القور
والبرامج الوقائية والزيارات امليدانية
الرئاسية على هامش معرض الزهور السنوي
* ع��رض مس��رحية مونودرام��ا وطن ف��ي محافظة
ميسان
* اقامة دورة لتعليم اخلياطة
* قدم املركز خالل س��تة اش��هر ما اليقل عن اربعني
نش��اطا تنوعت بني االصابيح واالماس��ي الثقافية
واحملاض��رات واملس��رحيات واملهرجان��ات للش��عر
العربي الفصيح والش��عبي وكذلك معارض للصور
الفوتوغرافية والرس��م والنحت باالضافة الى دورات
في التصوير الفوتوغرافي واملونتاج وحترير االخبار.
* اقام��ة اول معرض س��يارات قدمية (كالس��يك) في
 .4مرك��ز احلاس��بة االلكترونية  :اقام��ة دورات لذوي
تاريخ مدين��ة البصرة وهو االول في العراق من حيث
االحتياجات اخلاصة باالضافة الى برنامج محو امية
عدد الس��يارات املشاركة التي بلغت  22سيارة .وقد
احلاسوب
عرض املع��رض في كلي��ة االدارة واالقتصاد لتعريف
اقامة بعض الدورات اجملانية اخلاصة ببرامج احلاسوب
طلب��ة الكلي��ة بواح��د م��ن اه��م منج��زات الثورة
لطلبة اجلامعة
الصناعي��ة التي يقرأون عنها دون ان يروا اس��هامات
 .5كلي��ة الطب البيط��ري  :اقامة مخيم كش��في
االنس��ان في بدايات القرن املاضي .وهنا حقق املركز
لدعم ومساندة اجليش و احلشد الشعبي
اكث��ر من هدف فباالضافة الى الترفيه واالمتاع فقد
زيارة ودعم اطفال مرضى السرطان
وظ��ف املركز انش��طته خلدمة العملي��ة االكادميية
ا* املصدر  :كليات ومراكز اجلامعة
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ورفدها وتعزيزها.
* ادخ��ال مدرس��ة عود جديدة وهي مدرس��ة العود
البصرية بأقامة مهرجان العود البصري االول بتاريخ
( )2015/4/22بعد ان كانت في العراق مدرس��ة عود
واحدة وهي املدرسة البغدادية.
* قدم املركز الثقافي اول عرض ستاند اب كوميدي
ف��ي العراق .وهذ النوع من االنش��طة يعتبر جديدا
كليا عل��ى العراقيني حي��ث قدم املرك��ز االعالمي
احمد وحيد بعرض��ه االول بتاريخ  2015/4/20وكان
عرض��ا ناجحا حض��ي باعجاب احلاضري��ن اذ تناول
94

وحيد مجموعةمن القضايا
االجتماعي��ة والسياس��ية
الراهنة باسلوب ساخر.
* اعاد املرك��ز الثقافي احياء
ف��ن االوبري��ت ف��ي مدين��ة
البصرة الت��ي تعتبر املدينة
االب��رز ف��ي ه��ذا الف��ن في
العراق قدميا اال ان هذا النوع
من الفنون اخذ باالفول خالل
العق��ود االخيرة والس��باب
عدة .حيث قدم املركز اوبريت
ع��راق الكبري��اء ال��ذي يروي
قص��ة االحداث الت��ي جرت
ف��ي العراق وصمود ش��عبه
ازاء تل��ك الظ��روف .واالهم
م��ن ذلك ان املرك��ز الثقافي
استطاع ان يش��رك الفرقة
الوطنية للفنون الش��عبية
(راقص�ين وراقص��ات) والول
مرة داخل احلرم اجلامعي في
ه��ذا االوبريت وقدموا اجمل
ما لديهم من رقصات وهذه
اخلط��وة تعتب��ر جريئة جدا
وتنطوي على مخاطرة كبيرة
وهذا ما حصل بالفعل.
* استطاع املركز الثقافي ان
يحتضن الش��باب املوهوبني
ويق��دم لهم الدعم الب��راز نتاجاته��م مثل رابطة
جنوم الضوء للتصوير التي اقام لها معرضا للصور
الفوتوغرافية التي قام االعضاء بتصويرها
* قدم املركز الفلكور املوس��يقي البصري من خالل
حفل موسيقي للفرقة الوطنية للفنون الشعبية
والذي يعد ايضا عمال جريئا باجتاه اس��تعادة احلياة
املدنية ازاء بعض الضغوط التي مورست وما زالت
متارس باجتاه ازراء الفنون وخصوصا املوسيقى
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النقاط املضيئة للكليات واملراكز
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النقاط املضيئة للكليات و املراكز يف اجلامعة
رئاسة اجلامعة

كتاب خارطة الطريق
ومن النق��اط املضيئ��ة التي تفتخربه��ا جامعة
البص��رة كت��اب ( خارط��ة الطري��ق للس��يطرة
والتحكم بالعمليات التي تنفذها اجلامعة ....
الكت��اب من تالي��ف ا.د ثامر احم��د حمدان رئيس
اجلامعة وا.د عبداهلل محمد جواد  ..تناول الكتاب
في محتوياته اضاءة استهالكية تعتبر من روائعة
وه��ي عهد االمام عل��ي (ع ) الى واليه مصر مالك
االش��تر وال��ذي يطالبه في��ه باالهتم��ام بالرعية
حيث قال (ع) واشعر قلبك الرحمة للرعية واحملبة
لهم والطف بهم والتكونن عليهم س��بعا ضاريا
تغتنم اكلهم فانهم صنفاف إما أخ لك في الدين
اونظي��را لك ف��ي اخللق  .والتندم��ن على عفوا وال

ا* املصدر  :كليات ومراكز اجلامعة

*

تبجحن بعقوبة وليس شي ادعى الى تغير نعمة
اهلل وتعجي��ل نقمته م��ن اقامة ظل��م فان اهلل
س��ميع دعوة املظطهدين وهو للظاملني باملرصاد
 .وج��اء الكتاب باضاءة اخرى ه��ي مقتطفات من
رس��الة احلق��وق لالمام زي��ن العابدي��ن (ع ) والتي
تشمل خمسني حقا على االنسان ابتدا من حقوق
اهلل تعالى الى حق نفس��ه ومحيطه ومجتمعه
ودولته وحقوق اهل االديان االخرى .
ليتناول بعد ذلك آلية س��لم املراجعات االدارية
وضوابط اختيار العمداء ومن هو االستاذ اجلامعي
وكيفية اختيار التدريسني اجلدد وشكلت جلنة
مختصة لذلك وكانت كلية الطب امنوذجا لهذا
الكتاب فضال عن تن��اول ضوابط صرف تكايف
االيف��ادات العلمية والريادة في التعليم العالي
حيث عرف الرائ��د في التعليم العالي هو الذي
اسس خطا اومشروعا علميا اواكادمييا اوتربويا
اواجتماعي��ا او مهنيا ذا معالم واضحة يش��ار
لها .
كما ش��رح الكت��اب كيفي��ة اختيار التدريس��ي
املتميز وماهي املواصفات التي تتوفر فيه وبرنامج
التطوير املهني املستمر في جامعة البصرة وكان
للطلبة زاوية في الكتاب متثلت باستمارة ترشيح
الطال��ب املتمي��ز ومقابلة الطلبة عن��د القبول..
وارشادات لصياغة االسئلة االمتحانية والوسائل
التعليمي��ة الس��معية منه��ا والبصري��ة حيث
رس��م خارطة طري��ق إلعداد واعط��اء محاضرات
فعال��ة .وكانت اخلط��ة اخلمس��ية واطارها العام
في جامعة البصرة من ضم��ن محتويات الكتاب
والتي رس��مت م��ن اجل حص��ول اجلامع��ة على
االعتم��اد الدول��ي مباينس��جم مع رؤية ورس��الة
واه��داف اجلامع��ة  .وفي صفحات��ه االخيرة تناول
الكتاب اخلطة االس��تراتيجية اخلمس��ية جلامعة
البصرة  2014 /2012والتي من نقاطها االساسية
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الناجح��ة التع��رف عل��ى هوي��ة الوض��ع الراهن
وخصائصه وعلى الوضع املرغوب الوصول اليه او
الهوية املطلوب بنائها اثناء تنفيذ اخلطة ومن ثم
حتقيقها مع مراعاة الوضع الذي تعيشه اجلامعة
حيث تعم��ل على اضافة كلي��ات ومراكز علمية
جدي��دة لزي��ادة البدائل واخليارات الدراس��ية التي
يحتاجها الطلب��ة وعلى مختلف مس��توياتهم
الدراسية من البكلوريوس الى الدكتوراة .
كلية االداب

حلقة نقاش��ية لألستاذ املس��اعد الدكتور علي
مجيد البديري معاون عميد كلية اآلداب للشؤون
العلمي��ة والدراس��ات العلي��ا أف��ادت احللقة من
أج��واء زاوي��ة رابعة العدوي��ة لتتن��اول موضوعة
لشاعر حكيم تداخلت نصوصه مع أدب احلكمة
عند أمير املؤمنني (ع)  ..هو الشاعر الفارسي ناصر
خسرو أحد ش��عراء القرن اخلامس الهجري  ،بعد
معاينة بعض النص��وص خلصت الورقة املقدمة
إلى هيمنة املس��توى االنفعالي على مس��تويات
التعبي��ر األدبي األخرى في نصوص الش��اعر وهي
تعيد تش��كيل جملة احلكمة املستعارة من نهج
البالغ��ة  ..كان��ت نافذة أطل منه��ا الباحث على
وجه من وجوه عاملية التأثير الذي مارسته نصوص
النه��ج  ،و زاد من متعة الق��راءة حتلق بعض أدباء
البص��رة ومثقفيها في زاوية رابعة العدوية  ،عند

قاعدة املنارة القدمية جلامع البصرة الكبير(خطوة
اإلمام علي ع ) لالس��تماع واثراء القراءة مبداخالت
قيمة.
حلقة نقاشية لألستاذ املس��اعد الدكتور خليل
خلف بش��ير احملمد قس��م اللغ��ة العربية/كلية
األداب بعنوان م��ن النتاج الفكري ألمير املؤمنني
(عليه السالم) تفسيره املغيب للقرآن الكرمي
لقد لفت اإلمام علي (عليه السالم) انتباه الفكر
اإلنساني عامة بشخصيته الفذة النادرة امللهمة
فكان موسوعة فكرية تألقت في مختلف ميادين
الفكر واملعرفة فقد اس��تقى علمه من الرس��ول
األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) فقد تربى في
حجره من��ذ الصغر وراح يلقي علي��ه من أخالقه
وعلومه وجتاربه فكان علي باملقابل يتلقى كل ما
يفيض علي��ه معلمه ومربيه م��ن صنوف العلم
واملعرفة
وم��ن العل��وم الت��ي تلقاها م��ن الرس��ول علوم
القرآن من التأويل والتفس��ير  ،والتأويل ،والناسخ
واملنس��وخ  ،واحملكم واملتش��ابه  ،واخل��اص والعام،
وغيرهاومن األدلة على وجود هذا التفس��ير وروده
ف��ي كت��ب الس��يرة والتاري��خ بعب��ارة (مصحف
عل��ي) و (مصحف أبي بن كع��ب) (ومصحف ابن
مس��عود)وقد توه��م بع��ض الدارس�ين ف��ي عد
ذل��ك دليالً عل��ى حتريف القرآن��وان مصحف علي
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في��ه آيات غي��ر اآلي��ات املوج��ودة ف��ي مصاحف ()١٤٠٠س��نة على زيارة االمام علي(ع) الى مدينة
االخرين،والصحيح أن مصحف(عليه السالم) هو البص��رة عام٣٦هـ وماتركته زيارة من اثار واضحة
نف��س املصحف الذي جمعه أب��ي ابن كعب وابن عل��ى مختلف األصع��ده في اجلانب السياس��ي
واألداري والفقهي والعلمي واألقتصادي.
اقامة كلية األداب-جامع��ة البصرة بالتعاون مع
منتدى كاظم اخلليفة للق��راءة واألبداع مهرجانا ً
ثقافي��ا ً اختص��ار بذك��رى تأس��يس عل��م النحو
العربي.
حلقة نقاش��ية لألس��تاذ املس��اعد الدكتور طه
محمد جواد قسم الفلسفة/كلية اآلداب
بعنوان ((االثر الفلس��في و العرفان��ي و الكالمي
ألمير املؤمنني(ع) على مدينة البصرة))
إن احلديث عن االثر املعرفي والفلسفي والكالمي
الذي خلفة وتركه امير املؤمنني(ع) على هذه املدينة
املعطاء له مصاديقة دش��وا هذه املتعددة فمنها
مس��عود وغيرهمالك��ن االختالف في التفس��ير
والتأويل فهو يختلف عن املصاحف بزيادات مبثابة
شروح للنص القرآنيوهي حواش تفسيرية للقرآن
الكرمي كان الصحاب��ة األوائل قد دونوها من أقوال
الرسولومن أس��باب تغييب تفسير امير املؤمنني
تغييب الهوية العلمي��ة العلويةالتي يتمتع بها
رس��ول اهلل فهو ب��اب مدينة رس��ول اهلل واعلم
اخلالئق بع��د الرس��ولبالقران الك��رمي وغيره فهو
الرائد األول بل هو موس��وعة مع��ارف متنوعةأما
مناهج��ه في التفس��ير فق��د ضم جمي��ع انواع
التفسيفقد وجدت في مناذجه التفسيرية اخملتارة
تفس��يرات باطنية وفقهية وروائيةفكل املناهج
التفس��يرية منبثقة عنه وراجعة إليه ويتلخص
منهجه التفس��يري بايض��اح معنى لغوي عام او
تفصي��ل اجماالو بيان مبه��م او تخصيص عام او
جتلية مصداق او استنباط حكم شرعي فرعي او
ارش��ادي او تنزيهي وغير ذلك مما ينتظمه تفسير
النص القرآني.
حلقة النقاشية
لألس��تاذ الدكت��ور ج��واد كاظم نص��راهلل رئيس
قس��م التاريخ-كلي��ة األداب مبناس��بة الذك��رى

على سبيل املثال :ماجندهجدآوواضحائي فلسفة
اخ��وان الصفا والس��يما فيما يتعل��ق باإللهيات
باملعن��ى األخ��ص مايتعل��ق بالتوحي��د وينف��ي
التعطيل والتش��بيه.كذلكمايتعلق بعالقة اهلل
والعال��م وانه تعالى داخل في االش��ياء بالمما زجه
وخارج عنها بال مزالية وكذلك صفاته وكونه ذاته
التي اليعرفهااالهو .اما االثر العرفانيممصداقيه
جلي وواضح وجناح��ه ماجندهلمند رابعة العدوية
التي تردد في حجمها للحق ماذكره امير املؤمنني((
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كلية الرتبية للعلوم الصرفة

ماعبدتكخوف��آ م��ن ن��ارك والطمعآ ف��ي جنتك
امن��ا وجتكاهآلللعب��اده فعبتك))وكذلك احلس��ن
البصري عرف بش��جاعته وفتوته وهذا ماور بحق
امي��ر املؤمنني(ع) (الفتىاالعلي) ام��ا االثر الكالمي
الذي تركه ماجنده ل��دى املقزلية وجناحة مايتعلق
مبسألة التوحيد والعدل.
حلقة نقاش��ية لألستاذ املساعد الدكتور صالح
حس��ن حاوي رئيس قس��م اللغ��ة العربية/كلية
اآلداب بعن��وان ((حلق��ة األصمع��ي)) كان احلديث
ع��ن حواري��ة راوي��ة كتاب(فحولة الش��عراء) ابي
ح��امت الس��بتيان األصمع��ي .وكيف ب��دأ احلديث
عن مفه��وم (الفحولة)ومقايي��س الفحولة عند
األصمع��ي .وإخراج بعض الش��عراء عن دائرة هذا
املفه��وم كونهم ليس��و مقصدا ً ل��ه .وقد وضع
األصمع��ي تبري��رات الخراجه��م من ه��ذا الدائرة
الفحولي��ة .ثم ص��ار احلدي��ث عن بني��ة الكتاب
وتناسل مفهوم (الفحولة)في نقد العربي القدمي
ومتركزه ف��ي (طبقات فح��ول الش��عراء)مبفردات
نقدية أخ��رى منحت اخلطاب النق��دي معجمية
مثل ( التخني��ث .والذكورة .والع��ذاري .والبكارة)
وغيره��ا من الفاظ اجلنس��ية مختلفة االصمعي
حديثه��ا عن االصمعي منت��ج الفحولة وعملية
تدوين هذه املقولة النقدية.

زي��ارة وف��د كلي��ة التربي��ة للعل��وم الصرفة الى
القواطع العسكرية
زار وفد من كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة
البص��رة برئاس��ة عميد الكلي��ة الدكت��ور نوري
حس�ين الهاش��مي وبرفقة كل من رئيس قسم
عل��وم احلياة الدكت��ور صبيح هلي��ل جايد ومقرر
قسم علوم احلياة احمد محسن عذبي والدكتور
علي عبد اللطيف عبد احلسن والدكتور مرتضى
يوسف مهدي والدكتور حسني العيداني والدكتور
والدكتور عبد اهلل عبد االمير والس��يد كيان عبد
العزيز مطلك والدكتور مالك حسن علي والسيد
عقيل عبد الصاحب عبد احلسني والسيد فاضل
والسيد حمد شاكر صالح.
وزار الوفد قاعدة بلد اجلوية والتقى مسؤولي لواء
علي االكبر(ع) التابع للعتبة احلسينة ثم زار ناحية
يث��رب ومت اللقاء مع القطاع��ات املرابطة للناحية
ث��م توجه الوفد الى قرية املزاريع بعد توجه الوفد
ال��ى ناحية االس��حاقي ومت اللقاء م��ع امر الفوج
واملقاتل�ين االبط��ال بعده توجه الوف��د الى مركز
قضاء بلد بعدها توجه الوفد الى مدينة س��امراء
املقدس��ة بعده��ا توج��ه الوفد الى قض��اء الدور

ش��مال قضاء س��امراء وقد رافقنا خ�لال جولتنا
قادة احلش��د الش��عبي لتوضيح طبيعة املعارك
الت��ي خاضتها قطعاتهم اثن��اء حتريره من رجس
عصابة داعش االرهابية.
ومن املواقف املشرفة التي صادفت الوفد اثناء هذه
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البحار
• تص��در املركز املرتب��ة االولى ب�ين املراكز في يوم
العلم
• اعتم��اد املرك��ز كمختب��ر االحي��اء الغازي��ة
االنسكابات النفطية
• عضو في املركز الوطني ملكافحة االنس��كابات
النفطية
• عضو في منضمة IODE
* تأسيس فريق الغوص العلمي والذي يعتبر االول
في احملافظة واملنطقة مت اس��تحداثه بالتعاون مع
جامعة فرايبرغ االملانية وفق االتفاقية التي وقعت
بني الطرفني عام .2009

اجلولة موقف الش��هادة في سبيل اهلل والعقيدة
والوطن اذ تصادف مع زيارتنا استشهاد احد ابطال
احلشد الشعبي اجملاهد قصي يوسف عجيل وهو
م��ن ابناء محافظ��ة البصرة ف��ي منطقة(كرمة
علي) وهو احد اقارب السيد عقيل عبد الصاحب
عيد احلسني الذي كان مرافقا لنا وفي ختام الزيارة
عاد الوف��د الى مدين��ة البصرة يرافق��ون جثمان
الشهيد الطاهر.
ومن اجلدي��ر بالذكر مت خالل ه��ذه الزيارة تقدمي ما
جادت ب��ه االيادي الكرمية لبعض اس��اتذة وطلبة
جامعة البصرة من كلية التربية للعلوم الصرفة
وهي مبجوعه��ا ال تقاس مبا يقدمه اولئك االبطال
من تضحيات وبطوالت في س��احات الشرف وقد كلية الرتبية للعلوم االنسانية:
كان��ت لهذه املب��ادرة اثر عميق في نفوس��هم اذ • فتح وحدة النباتات الطبية
اشادوا بهذه املبادرة وشكروا الوفد على ما قدمه • فتح وحدة االستزراع السمكي
كما سلم الوفد باسم الكلية شهادات تقديرية
الى كل املواقع التي زارها.
كلية الرتبية للبنات
طب االسنان :

• تقدمي العالجات اجملانية ملرضى االسنان من خالل
العيادات التعليمية
• توس��عة العي��ادات التعليمي��ة لتش��مل 120
كرسي اسنان وصالة انتظار للمراجعني
• مت انش��اء وجتهي��ز مختب��ر الس��يراميك اخلاص
بزراعة االسنان
• فت��ح مختبر الزرع النس��يجي الذي يقوم بفتح
العينات التي تاخذ من املرضى داخل الكلية والتي
ترسل من خارج الكلية
• فتح عيادة جديدة خاصة بفرع معاجلة االس��نان
حتتوي على  25كرسي اسنان
• توس��يع مختب��ر الفانتوم (التش��بيه التماثلي)
ليستوعب  40طالب
مركز علوم البحار :

• اع��ادة اليخت الرئاس��ي (نس��يم البص��رة) الى
ملكية جامعة البصرة
• اعادة عضوية العراق للشبكة االسالمية لعلوم

• تاسيس قاعة العرض السينمائي
• تاس��يس امللتق��ى الس��نوي االبداع��ي لن��ازك
املالئكة
كلية الفنون اجلميلة :

• انش��اء اول اوركس��ترا تض��م جمي��ع العازفني
والفنانني املبدعني في محافظة البصرة
كلية الصيدلة

 :تنف��رد بحي��ازة اول مجه��ر الكتروني بالش��رق
االوسط
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نش��اطات املكتب��ة املركزي��ة لالعوام الدراس��ية
2014-2012
* اقام��ة الدورة الصحفي��ة ال ( )59لتاهيل طلبة
جامعة البصرة
* اقامة معرض الكتاب الثالث في املكتبة املركزية
لشركة الشرق االوسط الدولية للمعارض

كلية الطب البيطري :

•
•
•
•

تفعيل حقل الدواجن
انشاء حقل حيواني
انشاء حديقة حيوان داخل الكلية
مشروع البلستكة االول في العراق

كلية القانون والسياسة

 :استحداث شعبة الضمان واجلودة
استحداث العيادة القانونية
مركز احلاسبة االلكرتونية :
 GS3العاملية في مهارات
• منح شهادة ال
احلاس��وب من ش��ركة س��يري ب��ورت االمريكية
CERTIPORT
• منح شهادة سيسكو الدولية في الشبكات

املكتبة املركزية :

نش��اطات املكتب��ة املركزي��ة لالعوام الدراس��ية
2012-2010
* دورة اذاعي��ة تنظمها وح��دة االعالم في املكتبة
املركزية
* جامعة البصرة حتتض��ن معرض الفكر العلمي
للكتاب
* املكتب��ة املركزية تفتتح اكبر مكتبة رقمية في
العراق
* الول مرة ف��ي جامعة البص��رة املكتبة املركزية
تفتتح قسم الفهرسة االلكترونية

وحدة قاعدة البيانات االلكترونية
جاء استحداث وحدة قاعدة البيانات االلكترونية ملواكبة
التطورات العاملية التقنية في حتويل املعامالت والعمل
اليدوي داخل جامعة البصرة الى عمل الكتروني حامال
رسالة مفادها سرعة العمل ودقته ومرونته .
ته��دف هذه الوحدة الى حتليل النظم اليدوية املوجودة
فعال داخل رئاس��ة اجلامع��ة وكليات ومراكز واقس��ام
اجلامع��ة كاف��ة باالضاف��ة ال��ى متي��م نظ��م متطورة
ومتوافقة مع اخلدمات التي مت حتليلها س��ابقا وكذلك
انش��اء برامج وقواع��د بيانات الكتروني��ة للنظم التي
مت تصميمها وتقدمي الدع��م الفني والتدريب للعاملني
عل��ى البرام��ج وقواعد البيان��ات االلكترونية بش��كل
عمل��ي ونظري لضم��ان الكف��اءة والفاعلية ف��ي اداء
العمل االلكتروني
بدأت الوحدة بربط البرامج و قواعد البيانات فيما بينها
لتكون نظام الكتروني متكامل لكافة مرافق اجلامعة
من رئاس��ة جامعة البصرة والكليات واملراكز واالقسام
التابعة لها.
وكذلك تعمل على التطوير املس��تمر للبرامج وقواعد
البيانات وحتديثها مبا يواكب ثورة تكنولوجيا املعلومات
وانش��اء وطباع��ة التقاري��ر االحصائي��ة واملعلوماتيه
واصدارها حسب املتطلبات االدارية.
إن األرش��فة ه��ي من أكب��ر التحديات الت��ي تواجهها
املنشآت ،وخاصة تلك التي لها تاريخ ولديها العديد من
التعامالت الداخلية واخلارجية ،ان ازدياد حجم املعامالت
الورقية يشكل عبئا ً كبيرا ً وتكاليف باهظة ،باإلضافة
إلى اجملهود ال��ذي يبذله املعنيون ف��ي حفظ وتصنيف
وفهرسة واس��ترجاع الوثائق ونتيجة ملا سبق مت اعداد
قاعدة البيانات و تصميمه��ا و برمجتها لتحتوى على
معلومات املنتسبني معززة بالكتب الرسمية.
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االستحداثات يف اجلامعة *
الشعب املستحدثة

الكليات املستحدثة

كلية تكنولوجيا املعلومات 2013
كلية التربية للعلوم االنسانية
كلية التربية للعلوم الصرفة
كلية التربية قرنة
كلية التربية بنات

االستحداثات

الكلية

سنة االستحداث

شعبة حسابات
ديوان رئاسة
اجلامعة

رئاسة جامعة
البصرة

2015

شعبة تكنولوجيا
املعلومات

رئاسة اجلامعة

2013

اس��تحداث مرك��ز التطوير والتدري��ب االعالمي /
رئاسة جامعة البصرة 2014 /

شعبة تسويق
النتاجات العلمية

رئاسة اجلامعة

2013

شعبة االعتماد
االكادميي

رئاسة اجلامعة

2014

االقسام املستحدثة

شعبة العقود
احلكومية

رئاسة اجلامعة

2010

شعبة وحدة
التحقيقات

رئاسة اجلامعة

2014

شعبة االحصاء
وتدقيق البيانات

رئاسة اجلامعة

2013

شعبة االجازات
الدراسية خارج
العراق

رئاسة اجلامعه

شعبة اعتماد
اخملتبرات

رئاسة اجلامعة

استحداثات اخرى :

االستحداثات الكلية سنة االستحداث
قسم املتابعة رئاسة اجلامعة2015
االستحداثات

الكلية

سنة االستحداث

قسم العلوم
السياسية

القانون

2015

شطر قسم
االقتصاد الى
فرعي االقتصاد
العام والتخطيط
االستراتيجي و
اقتصاديات النفط
والغاز

شعبة الدرجات
اخلاصة

2014

قسم ادارة اخلدمات
اجلامعية

رئاسة اجلامعة

2015

قسم املتابعة

رئاسة اجلامعة

2015

جدول رقم ()19

ا* املصدر  :قسم التخطيط واملتابعة

2015
2014

شعبة الصيانة

رئاسة اجلامعة

2014

شعبة االسكان
والتحقيقات

رئاسة اجلامعة

2014

شعبة املعلوماتية

رئاسة اجلامعة

2013

شعبة االذاعة
والسينما اجلامعية

رئاسة اجلامعة
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الوحدات املستحدثة
االستحداثات

الكلية

سنة االستحداث

وحدة حسابية و وحدة تدقيق

كلية تكنولوجيا
املعلومات

2015

وحدة نظم املعلومات اجلغرافية

االداب

2015

وحدة قانونية

االداب

2014

وحدة التدريب الصيفي

رئاسة اجلامعة

2014

وحدة الصيانة

رئاسة اجلامعة

2014

وحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

مركز االرشاد
النفسي والتربوي

2015

وحدة الهندسة الوراثية

العلوم

2015

وحدة السالمة الصناعية

مديرية دار الكتب

2014

وحدة الورش الفنية

مديرية االقسام
الداخلية

2014

وحدة ادارية

القانون والسياسة

2014

وحدة مكتبة الدكتور علي العطار الرقمية

املكتبة املركزية

2013

وحدة العيادة القانونية

القانون والسياسة

2014

وحدة االرشادية

الزراعة

2013

وحدة صيانة

االداب

2013

وحدة بستنة

االداب

2013

استحداث وحدات :
-1وحدة املناهج الدراسية
-2وحدة احملاكاة و التنبؤات املستقبلية
-3وحدة متابعة اخلريجني

قسم الدراسات
والتخطيط
واملتابعة

2013

وحدة مخازن

رئاسة اجلامعة

2014

وحدة الرصد الزلزالي

العلوم

2014

جدول رقم ()21
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قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي *
اجتماعات مجلس اجلودة *.متابعة وتوثيق اجراءات
اجلودة
هي املطالبة ملواصفات معينة معتمدة وهي ايضا ضمان اجلودة في الكليات واملراكز وجميع وحدات
القي��ام بالعمل الصحيح عل��ى النحو الصحيح اجلامعة،متابع��ة وتوثيق انش��طة جل��ان التدقيق
الداخلي*.متابع��ة وتوثيق انش��طة العاملني في
منذ الوهلة األولى لتحقيق النتيجة املرجوة
اجلودة.
الرؤية

أن يك��ون قس��م ضم��ان اجل��ودة واألداء اجلامعي
من أنش��ط وأفضل أقس��ام ضمان اجل��ودة واألداء
اجلامعي على مستوى اجلامعات العراقية.
الرسالة

حتقي��ق اجل��ودة واحملافظة عليها واالس��تمرار في
حتس��ينها لضمان رصان��ة العملي��ة التعليمية
والبحثي��ة ومب��ا يحق��ق خدم��ة اجملتم��ع ورض��ا
املس��تفيدين واحلص��ول عل��ى االعت��راف الدولي
بالشهادات املمنوحة من جامعة البصرة.
األهداف

 -1حص��ول رئاس��ة اجلامع��ة والكلي��ات واملراكز
البحثي��ة ف��ي جامعة البص��رة عل��ى االعتماد
املؤسس��ي والبرامج��ي م��ن جه��ات عاملي��ة
متخصصة
 -2تهيئة الكليات واملراكز البحثية وحتسني أدائها
لتطبيق معايير اجلودة
 -3الس��عي لني��ل مرك��ز متقدم ف��ي التصنيف
العاملي للجامعات
مهام وواجبات ش��عب قس��م ضمان اجل��ودة واألداء

ثانيا :شعبة التدريب والدعم الفني .
ً
نش��ر ثقاف��ة اجلودة ف��ي اجلامعة *.اقام��ة دورات
تدريبي��ة وتطويري��ة ف��ي اجلودة*.املش��اركة ف��ي
ا ملؤمت��رات الن��دوات وورش العم��ل ف��ي مج��ال
اجلودة*.تق��دمي الدع��م الفني الش��امل لقس��م
ضم��ان اجل��ودة واالداء اجلامعي عن طريق انش��اء
قاعدة بيانات للجامعات والكليات وربط اقس��ام
اجلودة مع بعضها
ثالثا :شعبة تقومي االداء اجلامعي
ً
توثيق وحتديث البيانات اخلاصة بامللفات التقوميية
 *.ملف تقومي اداء القيادات اجلامعية العليا ,ملف
تق��ومي اداء أعضاء هيئة التدريس  ,ملف تقومي اداء
املوظف�ين *.ارس��ال امللفات التقوميي��ة الى جهاز
االش��راف والتقومي العلمي /قسم تقومي االداء في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي *.املشاركة
في املؤمت��رات والندوات وال��دورات في مجال تقومي
االداء اجلامع��ي * .االش��راف عل��ى تطوي��ر امل�لاك
الوظيفي والنش��اطات الفنية واجراء الدراس��ات
التي تخدم تطوير االداء اجلامعي.
ورقة عمل قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي.

فيما يلي ورقة عمل (خطة) قس��م ضمان اجلودة
اجلامعي .
واالداء اجلامع��ي للع��ام الدراس��ي2011/2010
ويتوق��ف جناح ه��ذه الورقة على مق��دار التعاون
أوال :شعبة ضمان اجلودة.
ً
والدع��م واحل��رص من رئاس��ة اجلامع��ة متمثلة
تهيئة مس��تلزمات وتوثيق ومتابعة تنفيذ قرارات
بالسيد رئيس اجلامعة والس��ادة عمداء الكليات
ا* املصدر  :قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي
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ومدراء املراكز والوحدات في جامعة البصرة
أوالً :سمعة اجلامعة
يسعى ويحرص ويهتم قسم ضمان اجلودة واالداء
اجلامعي على صورة وس��معة اجلامعة والعاملني
ف��ي اجلامع��ة في داخ��ل العراق وخارج��ه على ان
تكون واضحة وصادقة ومتألقة في جميع اجلوانب
وهذا أمر غاية ف��ي االهمية ملن يبحث عن حتقيق
اجلودة واحلصول على ش��هادة االعتم��اد في االداء
.فض�لا عن العمل مع رئاس��ة اجلامعة والوحدات
اخملتص��ة على تس��ديد جميع دي��ون اجلامعة وما
بذمة اجلامعة واعتماد آلية عمل متنع حدوث ذلك
 .ال نريد ان نس��مع ان هناك ش��ركة او شخص ما
يطلب اجلامعة ولو دينار واحد.إضافة الى دفع اجور
النقل مكافئات املمتحنني اخلارجني واملقومني في
الداخل او اخل��ارج وان تكون اجلامعة مثال يقتدى
به(التسوق) عند الشراء  ,علينا سد جميع الديون
ان وجدت.والعم��ل مع رئاس��ة اجلامع��ة واجلهات
اخملتص��ة لزي��ادة التع��اون الثقاف��ي ب�ين جامعة
البص��رة وجامع��ات ال��دول اجمل��اورة وغيره��ا من
اجلامعات العاملية  .مع االهتمام بتوس��يع املوقع
االلكترون��ي جلامعة البصرة فه��و بوابة اجلامعة
ف��ي اخلارج ومن ضمن معايي��ر تصنيف اجلامعات
وفقا ً للس��عة واالهمية وكث��رة الرجوع للموقع .
واخيرا العمل مع رئاس��ة اجلامعة وقسم االعالم
والعمادات واملراكز على ارس��ال ملصقات او كتب
او بحوث او دليل الى مختلف جامعات العالم

وضمن ضوابط وقوانني الدولة*.أرس��ال أكبر عدد
ممكن من التدريس��يني واالملني ف��ي اجلامعة الى
مؤمت��رات وورش عمل أو التدريب خ��ار العراق على
أح��دث اس��اليب التدري��س وغيره��ا  .اضافة الى
أمكاني��ة التعاون او التوأمة م��ع جامعات عاملية
على مستوى كليا او اقسام او مراكز بحثية

ثالثا  :اجلامعة وخدمة اجملتمع :
ً
يج��ب ان يفه��م اجلميع ان اجلامع��ة تبنى لغرض
خدمة اجملتمع وان املدينة واجملتمع ال ميكن ان يتطورا
ب��دون اجلامعة لذا يس��عى القس��م ومبس��اعدة
رئاسة اجلامعة والعمادات ومدراء املراكز البحثية
الى  -1 :احلث والتش��جيع على توقيع عقود عمل
واقام��ة املؤمترات والندوات وورش العمل عن طريق
التعاون ما بني اجلامعة مؤسس��ات ودوائر الدولة
ف��ي احملافظة  .نحن جامع��ة البصرة واملدينة هي
مدين��ة البص��رة نحن اجلامع��ة املدين��ة -2.حث
الدول��ة والوزرات على تش��ريع قوان�ين وانظمة ال
جتيز ملؤسس��ات ودوائر الدولة ف��ي احملافظة على
تنفيذ مشاريع او اقامة مؤمترات او ندوات او تطوير
كوادرها بدون املش��ورة والعمل م��ع اجلامعة -3.
تش��جيع التدريس��يني والباحث�ين والطلبة على
الزي��ارات امليدانية واعادة العمل في اليات التعاون
م��ا بني اجلامع��ة والصناعة ولك��ن بصيغ افضل
 -4.مكاف��أة ودعم رس��ائل املاجس��تير او اطاريح
الدكت��وراه الت��ي تهتم بدراس��ة وحل مش��اكل
احملافظة» البحوث التطبيقية» -5.إقامة مشاريع
خدمي��ة أو صناعي��ة مش��تركة ما ب�ين اجلامعة
ثانيا :سمعة اجلامعة العلمية .
ً
يسعى القسم ومبساعدة مساعد رئيس اجلامعة واحملافظة.
للش��ؤون العلمية الى  :أرس��ال نسخ من رسائل
رابعا :في مجال اجلودة.
املاجس��تير واطاريح الدكتوراه الى جامعة عاملية
ً
رصينة لغرض التقومي *.أش��راك أساتذة متميزين .1يسعى القسم على نشر ثقافة اجلودة ومعايير
اجان��ب ف��ي االمتحان��ات وف��ي جل��ان مناقش��ة اجلودة اخلاصة باملؤسسات التعليمية على جميع
طلبة الدراس��ات العليا ودعوة أس��اتذة كبار في العامل�ين في اجلامع��ة عن طريق قي��ام الكليات
تخصص��ات نادرة لزيارة والق��اء محاضرات*.تبادل وكل حس��ب االختصاص عن طريق عقد حلقات
البحوث العلمية الرصينة واالستفادة من براءات دراسية او ندوات او ورش عمل ( مثال  :جودة العمل
االخت��راع عن طريق االتصال بالش��ركات املهتمة في املستشفيات  /كلية الطب  ..جودة الصناعات
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نش��اطات قس��م اجل��ودة والضم��ان االجتماعي
للفترة 2013-2012
4
البحوث
10
السمنارات
5
ايفادات
2
ورش عمل
6
معايشة
7
عملية تدقيق
21
متابعة التصنيف
20
محاضرات للعاملني

الدوائي��ة  /كلية الصيدلة  ..جودة االنتاج الزراعي
/كلي��ة الزراعة  ..اجل��ودة الش��املة  /كلية االدارة
واالقتص��اد  ..جودة التعليم  /كلي��ة التربية -2.)..
تقوم رئاسة اجلامعة والعمادات واملراكز على نشر
ثقاف��ة اجلودة من خالل احللقات الدراس��ية وورش
العمل وبالتعاون مع قس��م ضم��ان اجلودة واالداء
اجلامع��ي  -3.حث االقس��ام واملراكز عل��ى إقامة
املؤمترات التقوميية في بداية العام الدراس��ي ومن
ثم مؤمت��رات الكليات واخي��را ً التقوميي للجامعة
عل��ى ان تعرض االجنازات وااليجابيات والس��لبيات
التي رافقت العم��ل واحللول وما حتقق في مجال
اجل��ودة  -4.ان ترس��ل الكليات واالقس��ام واملراكز
اخلط��ط البحثية ف��ي بداية العام الدراس��ي وان
جدول رقم ()22
ترس��ل امللفات التقوميية املطالبة بها في الوقت
احملددة وب��دون تأخير  -5 .ح��ث اجلامعة والكليات نش��اطات قس��م اجل��ودة والضم��ان االجتماعي
واالقسام واملراكز على اصدار دليل سنوي وحتديث للفترة 2015-2014
الدليل س��نويا وارس��ال نس��خة منه الى قسم
ضمان اجلودة واالداء اجلامعي  -6.أن تقوم الكليات
1
البحوث
واالقس��ام واملراكز بأرس��ال نس��خة ن دراس��ة او
2
السمنارات
تقرير رس��مي يوضح املعوقات أمام حتقيق اجلودة
أو أمكانية حتقيق اجلودة وأجراء الفحص الداخلي
8
ورشة
من قبل مختصني في اجلامعة -7 .أن يقوم قسم
4
منشورات
ضمان اجل��ودة واالداء اجلامعي مبتابع��ة وتوثيق ما
5
ايفادات
حتث��ث مم��ا ورد في ورق��ة عمل القس��م ومن اهلل
العزيز القدير التوفيق .
جدول رقم ()23
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نشاطات كليات جامعة البصرة
كلية االداب
تاسس��ت س��نة  1964وهي رافد من روافد الدراس��ات االنس��انية ،تعنى بتراث الفكر االنساني على
مس��توى التاريخ البش��ري كله  ،وهي تس��عى جاهدة العداد اجيال من الباحثني املتخصصني الذين
يحملون مشاعل الفكر و املعرفة .

نالحظ من اخملطط التوضيحي
ان كلية االداب اقامت  5مؤمترات
و 10ندوات و  254حلقة نقاشية
 ،ام��ا البحوث املنش��ورة داخل
العراق فبلغ  59بحث

مخطط توضيحي ()16
نشاطات كلية االداب لسنة 2012-2010

بلغ عدد البحوث املنشورة خارج
الع��راق  12بح��ث وق��د زاد هذا
العدد عن الس��نوات السابقة
حيث س��جلت كلي��ة االداب 8
بحوث منشورة خارج العراق في
االعوام الدراسية 2012-2010
اما كتب الش��كر فقد حصلت
على  664كتاب شكر من جهات
مختلف��ة  ،وبلغ عدد املؤمترات 4
و الندوات 11

مخطط توضيحي ()17
نشاطات كلية االداب لسنة 2014-2012
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كلية العلوم
تاسس��ت كلية العلوم ع��ام  1964وخرجت اول دفع��ه لها عام  1968وتتبع نظام املقررات وش��هدت
الكلية خالل مسيرتها العلمية توسعا في اقسامها العلمية

س��جلت كلي��ة العل��وم
 77حلق��ة نقاش��ية و 28
بحث منشور خارج العراق
باالضافة الى  14بحث ذات
معام��ل تاثير ام��ا الكتب
املؤلفة بلغت  3كتب

مخطط توضيحي ()18

يب�ين الرس��م التوضيحي
الس��ابق ان ع��دد املؤمت��رات
بلغ  2والبحوث ذات معامل
التاثي��ر بلغ��ت  16بح��ث
ام��ا احللق��ات النقاش��ية
فتج��اوزت ال  60لتصل الى
 68حلقة نقاشية

مخطط توضيحي ()19
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كلية اهلندسة
تاسس��ت كلية الهندس��ة عام  1964وهي واحدة من اقدم اربع كليات في جامعة البصرة  ،وقد جاء
تاسيسها اغرض تامني حاجة القطر املتواصلة واملتزايدة من املهندسني الذين يعدون العمود الفقري
لتطوي��ر اجملتمع النهم ميثل��ون حلقة الوصل الضرورية بني احلقائق والنضري��ات العلمية والتطبيقات
العلمية
س��جلت كلية الهندسة 79
بح��ث منش��ور خ��ارج العراق
يقابله  137بحث منشور داخل
العراق ام��ا املؤمت��رات فبلغت
 26مؤمت��ر وبلغ عدد االس��اتذة
احلاصل�ين عل��ى عضوي��ة في
مجالت عاملية  20استاذ

مخطط توضيحي ()20

كلي��ة
س��جلت
الهندس��ة  196بحث
منشور خارج العراق و
 40بح��ث ذات معامل
تأثير اما عدد احللقات
النقاشية فبلغ 173

مخطط توضيحي ()21
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كلية الطب
تاسس��ت كلية الطب عام  1967وقد بدات بقبول  67طالبا وطالبة  ،تهدف الى تخريج كوادر طبية
متميزة تعنى باملشاكل الصحية للبصرة والعراق

نالح��ظ ان عدد الندوات
في كلية الطب للفترة
 2012-2010بلغ��ت 61
ندوة و االساتذة الزائرين
وص��ل ال��ى  24زائ��ر اما
الكت��ب املؤلف��ة فق��د
بلغت  10كتب والبحوث
املنش��ورة داخل العراق
وصل الى  61بحث

مخطط توضيحي ()22

ازداد ع��دد البح��وث
املنش��ورة داخ��ل الع��راق
حتى وص��ل الى  99بحث
كذلك الكتب املنش��ورة
خارج الع��راق وصلت الى
 0بح��ث  ،وحصلت كلية
الطب على ب��راءة اختراع
واحدة

مخطط توضيحي ()23
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كلية الزراعة
تاسست كلية الزراعة عام  1972-1971وجاء تاسيسها لسد حاجة العراق واملنطقة اجلنوبية بالكوادر
الزراعي��ة املتخصصة خصوص��ا ان اجلنوب يعد من املناطق التي تتميز بتن��وع الثروات الطبيعية فيه
كزراعة النخيل و الثروة السمكية الضخمة في املياه العذبة واملاحلة

يشير اخملطط التوضيحي الى
ان كلي��ة الزراع��ة لديها 270
بح��ث منش��ور داخ��ل العراق
و يقابل��ه  235بحث منش��ور
خ��ارج العراق ،اما البحوث ذات
معام��ل التاثي��ر فبلغ��ت 16
بحث و احللقات النقاشية 10

مخطط توضيحي ()24

يب�ين لن��ا اخملط��ط التوضيحي
الزيادة امللحوظة في عدد البحوث
املنشورة داخل العراق حيث بلغت
 603بحثا اما البحوث املنش��ورة
خ��ارج العراق ازدادت فبلغت 283
 ،وكذل��ك البح��وث ذات معامل
التاثير بلغت  46بحثا

مخطط توضيحي ()25
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كلية االدارة واالقتصاد
تاسس��ت الكلي��ة ع��ام  1971في مجمع كلي��ات باب الزبير  ،تس��عى الى اعداد ك��وادر متخصصة
في العلوم االقتصادية واحملاس��بة اضافة الى متكينهم من اس��تخدام العل��وم االحصائية والرياضية
والبرمجة من اجل االس��هام في خدمة عملية التنمية ورفد املؤسسات االنتاجية واخلدمية في البلد
بالكوادر املؤهلة الكفوءة

مت نش��ر  123بحث��ا خارج
الع��راق لكلي��ة االدارة
واالقتص��اد  ،باالضاف��ة
الى  27حلقة نقاش��ية و
اقامة  4مؤمت��رات للفترة
2012-2010

مخطط توضيحي ()26

يش��ير الرس��م التوضيح��ي
الى عقد  103حلقة نقاش��ية
لكلي��ة االدارة واالقتص��اد في
الفترة  2014-2012و تاليف 11
كتاب

مخطط توضيحي ()27
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كلية الرتبية للعلوم االنسانية
أسس��ت كلي��ة التربية في جامعة البصرة في الس��نة الدراس��ية  1976 – 1975بع��دد من الطلبة
بل��غ ( )956طالب��ا ً وطالبة .يخضع القبول ف��ي الكلية إلى خطة القبول املرك��زي لكليات التربية في
جامع��ات القطر .لقد عملت الكلية منذ تأسيس��ها على تنفيذ ش��عار (اجلامعة في خدمة اجملتمع)
وذلك بأنفتحاتها على املؤسسات التربوية والصناعية .وفي الكلية مركز للوسائل التعليمية احلديثة
ومختبرا ً للصوتيات في تعليم اللغات األجنبية بالشكل الصحيح،

بل��غ ع��دد البح��وث
املنش��ورة خ��ارج العراق
 235بح��ث ام��ا البحوث
املنش��ورة داخ��ل العراق
 370بحث

مخطط توضيحي ()28

س��جلت كلي��ة
التربي��ة للعل��وم
االنسانية  46بحث
ذات معام��ل تاثي��ر
باالضاف��ة الى 283
بحث منشور خارج
العراق

مخطط توضيحي ()29
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كلية الرتبية للعلوم الصرفة
أن كلي��ة التربي��ة للعلوم الصرفة هي إحدى كلي��ات جامعة البصرة التي انبثق��ت عن كلية التربية
والتي تأسست في عام  1975مبدينة البصرة لتشارك بقية الكليات في تأدية رسالة التعليم اجلامعي
 ،ومواجه��ة اإلقبال املتزايد من ش��باب العراق على التعليم العالي وس��د النق��ص الكبير في الكادر
التعليمي الثانوي في محافظة البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عام يخضع القبول في الكلية
إلى خطة القبول املركزي لكليات التربية في جامعات العراق ،لقد عملت الكلية منذ تأسيسها على
تنفيذ شعار (اجلامعة في خدمة اجملتمع) وذلك بأنفتحاتها على املؤسسات التربوية والصناعية.
تضمن��ت اب��رز نش��اطات كلي��ة
التربي��ة للعل��وم الصرفة  6كتب
مؤلفة باالضاف��ة الى  672حلقة
نقاش��ية و  21اس��اتذة حاصلني
على عضوية ف��ي مجالت علمية
اما البح��وث العلمية املنش��ورة
داخل الع��راق بلغت  312البحوث
املنش��ورة خ��ارج الع��راق بلغت 6
بحوث
مخطط توضيحي ()30

زادت اعداد البحوث املنشورة خارج
الع��راق حي��ث بلغ��ت  52بحثا و
 128بحثا منش��ورا داخ��ل العراق
اما احللقات النقاشية فقد بلغت
 ، 176و زادت عدد اخملتبرات بش��كل
ملح��وظ فتمتلك كلي��ة التربية
للعلوم الصرفة اليوم  6مختبرات
مقارنة باالعوام  2012-2010حيث
بلغت مختبرا واحد.
مخطط توضيحي ()31

124

مداد العطاء والتحدي

نشاطات كليات ومراكز جامعة البصرة

كلية القانون والسياسة
تعد كلية القانون من الكليات الهامة في جامعة البصرة اذ متتد جذورها الى عام  1964وذلك عندما
تاسس��ت احلقوق الول مرة واستمرت ملدة  7سنوات ثم توقفت الدراسة فيها السباب مختلفة ولكن
احلاج��ة ضلت قائمة الى صرح علمي يس��تجيب لطموحات ورغب��ات االجيال في هذا االختصا مما دعا
الى اعادة فتح الكلية عام 1986

س��جلت كلي��ة القان��ون  5بحوث
منش��ورة داخل الع��راق و تاليف 3
كتب

مخطط توضيحي ()32
نشاطات كلية القانون لالعوام الدراسية  2012ـ 2014

تنوع��ت نش��اطات كلي��ة القانون
للفت��رة  2014-2012فبل��غ ع��دد
البحوث املسجلة  40بحث منشور
داخل العراق و تاليف  14كتاب

مخطط توضيحي ()33
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كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
تاسس��ت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في االعوام  1984-1983في جامعة البصرة لتشكل
نواة لصرح علمي و مصدر اشعاع تربوي وهي ثالث كلية في العراق بعد كليتي بغداد و املوصل  ،تسعى
الكلية الى اعداد مدرس��ي التربية الرياضية اعدادا تربويا وعلميا وجعلهم قادرين على اداء مهماتهم
باملضي قدما بتربية االجيال و اعداد جيل املس��تقبل من خالل رفد املدارس االعدادية واملتوس��طة في
عموم محافظات العراق مبدرسي ومدرسات التربية الرياضية .

بلغ عدد املؤمت��رات التي اقامتها
كلي��ة التربي��ة البدني��ة وعلوم
الرياض��ة  8مؤمت��رات و 8حلقات
نقاش��ية باالضاف��ة الى  6كتب
مؤلفة

مخطط توضيحي ()34

نالح��ظ زي��ادة ع��دد احللق��ات
النقاش��ية الى  16حلقة و بقاء
املؤمترات بنفس العدد اما الكتب
املؤلف��ة فق��د بلغ��ت  5كت��ب
باالضاف��ى ال��ى  12اس��تاذ زائر
للكلية و  3بح��وث ذات معامل
تاثير

مخطط توضيحي ()35
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كلية الطب البيطري
تاسس��ت الكلية عام  1993تسعى الى رفد اجملتمع بالكوادر الطبية البيطرية املتخصصة والكفوءة
لغرض النهوض بالواقع الصحي للبلد واحلفاظ على الثروة احليوانية والس��عي الى نشر الوعي العام
ب�ين افراد اجملتمع وكذلك نش��ر الوعي البيطري ملربي احليوانات والتعريف مبخاطر االمراض املش��تركة
وانتشارها وامراض احليوانات من خالل اقامة املؤمترات والندوات.

بلغ��ت البح��وث ذات معام��ل التاثير
 73بحث اما البحوث املنش��ورة خارج
العراق فنالحظ انها بلغت  19بحثا ،
والبحوث املنشورة داخل العراق بلغت
 102بحث  ،وبلغت احللقات النقاشية
 35بحث كما س��جلت الكلية براءة
اختراع وحتدة
مخطط توضيحي ()36

س��جلت كلية الط��ب البيطري في
االع��وام الدراس��ية ( 2014-2012
 )40حلق��ة نقاش��ية باالضافة الى
 63بح��ث منش��ور داخ��ل الع��راق ،
كم س��جلت  42بحثا منشور خارج
الع��راق  ،وبلغ��ت ع��دد البحوث ذات
معامل التاثير  65بحث
مخطط توضيحي ()37
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كلية الفنون اجلميلة
تاسست الكلية عام  1992العداد جيل مثقف يتسلح بالعلم واملعرفة ويعتمد اساسا سليما الحداث
التغييرات اجلذرية واضعا املعرفة العلمية و االسلوب العلمي في التفكير والتحليل في خدمة العراق
وتسعى الكلية الى تلبية حاجات البلد بتزويده باخملصصني في ميدان الفن والعلم .

س��جلت كلية الفن��ون اجلميلة 3
بحوث منشورة داخل العراق و اقامة
 7مؤمترات باالضاف��ة الى  7حلقات
دراسية

مخطط توضيحي ()38

ازداد عدد اخملتبرات في كلية
العل��وم ليبل��غ  30مختبر
بع��د ان كان  12كذلك بلغ
عدد الكتب املؤلفة  8كتب
باالضافة الى مؤمتران

مخطط توضيحي ()39
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كلية الصيدلة
تاسست عام  1999حتديا لكل الظروف والعقبات وكان اخليرون يقدمون ومازالو الدعم الال محدود لها.
ان م��ن اهدافها تخري��ج صيادلة اكفاء ميكن االعتماد عليهم في اجمل��االت الصيدالنية مثل الصيدلة
السريرية والتحاليل املرضية و صيدلة اجملتمع والصيدلة الصناعية .

اشتملت نشاطات كلية
الصيدلة لالع��وم -2010
 2012على اقامة مؤمترين و
 20حلقة نقاشية وتاليف
 3كتب كما اقامت عدد 2
مش��روع ريادي و  8بحوث
ذات معامل تاثير
مخطط توضيحي ()40

نالح��ظ زيادة ع��دد احللقات
النقاش��ية ع��ن االع��وام
الس��ابقة اذ بل��غ  30حلقة
نقاش��ية  ،يقابله نقان في
عدد املؤمترات اذ بلغ  1فقط
اما البحوث املنشورة داخل
الع��راق بلغ  4بحوث و خارج
العراق بلغ  8بحوث

مخطط توضيحي ()41
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كلية الرتبية بنات
تاسست كلية التربية للبنات عام  2012-2011وتعد اول كلية تخصصية للبنات في املنطقة اجلنوبية
مدة الدراسة فيها اربع سنوات متنح شهادة البكالوريوس في االختصاصات الرئيسية املوجودة فيها
ته��دف ال��ى اعداد كوادر متخصص��ة ومؤهلة علميا وتربويا للمس��اهمة الفاعلة ف��ي كتابة بحوث
نظرية وتطبيقية تدعم مسار احلركة العلمية والتربوية مبا يتناسب مع دور اجلامعة في تنمية قدرات
مجتمع ومؤسساته.

بلغت احللقات النقاش��ية
التي اقامتها كلية التربية
للبن��ات للفت��رة -2010
 )35( 2012حلقة نقاش��ية
باالضافة الى ( )10مؤمترات
ام��ا الكت��ب املؤلف��ة فقد
بلغت  8كتب

مخطط توضيحي ()42

ازدادت ع��دد احللق��ات
النقاش��ية الى  82حلقة
نقاش��ية و 3مؤمت��رات
باالضاف��ة ال��ى تاليف 10
كت��ب و حص��ول الكلي��ة
على  6جوائز

مخطط توضيحي ()43
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كلية طب االسنان
تاسس��ت كلية طب االس��نان عام  2005لتواكب عملية التطورات العلمية والطبية في عاملنا اليوم
وهي احدى كليات اجملموعة الطبية ( الطب و الصيدلة والتمريض وطب االس��نان ) وتس��عى الى رفد
دوائر الصحة باملنطقة اجلنوبية بكوادر طبية

نشاطات كلية طب االسنان لالعوام الدراسية 2012- 2010

بلغت الكت��ب املؤلفة لكلية
طب االسنان لالعوام الدراسية
)4( 2012-2010كت��ب  ،ام��ا
البحوث املنشورة داخل العراق
 12بحث  ،وبلغ اعداد اخملتبرات 6
مختبرات واحللقات النقاشية
 5حلقات .

مخطط توضيحي ()43

نشاطات كلية طب االسنان لالعوام الدراسية 2014- 2012

س��جلت كلية طب االس��نان
 12حلقة نقاش��ية و  16بحث
منشور داخل العراق باالضافة
الى  5بح��وث منش��ورة خارج
الع��راق كذلك اقام��ت مؤمترا
واحد .

مخطط توضيحي ()44
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كلية التمريض
أسس��ت كليــ��ة التمريض ع��ام  2009بهدف اعداد م�لاكات متريضية مؤهلة تاهي�لا عاليا لتقدمي
اخلدم��ات التمريضية العالية والوقائية والعالجية والتاهيلية للفرد والعائلة واجملتمع وتهدف اجلامعة
ان جتعل الكلية قادرة على إعداد وتخريج ممرضني قادرين على املنافسة وتقدمي أفضل اخلدمات الصحية
للمرضى الراقدين في املستشفى وفي ردهات العناية املركزة وللمرضى غير الراقدين وكذلك املشاركة
في حل املشاكل الصحية في اجملتمع على حد سواء.

اش��تملت نش��اطات كلي��ة
التمري��ض لالع��وام الدراس��ية
 2012-2010عل��ى ب��راءة اختراع
و وج��ود  5مختب��رات باالضاف��ة
الى  15بح��ث ذات معامل تاثير و
2بحث منش��ور خارج العراق و 15
بحث منشور داخل العراق و اقامة
 3مؤمترات و  12حلقة نقاشية
مخطط توضيحي ()45

ازدادت عدد احللقات النقاشية في
االعوام  2014-2012وكذلك ارتفع
عدد اخملتبرات الى  7واملؤمترات الى
 5مؤمترات

مخطط توضيحي ()46
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كلية الرتبية قرنة
كلية التربية قرنة :
أن افتتاح الكلية جاء بعد دراس��ات مس��تفيضة قامت بها رئاس��ة جامعة البصرة هدفها االس��مي
واألعل��ى ه��و تطوير املس��توى العلمي وإعداد ك��وادر علمية متط��ورة لها القابلية عل��ى بناء أجيال
مس��تقبلية تخدم بلدنا وأهالي محافظة البصرة ومت افتتاح كلية التربية /القرنة وفقا لألمر الوزاري
املرقم م 8118/3في  2011/10/23حيث مت افتتاح مبنى الكلية والكائن في مركز قضاء القرنة ش��مال
محافظة البصرة بتاريخ  2012/5/30وحتوي على قسمني هما قسم اللغة العربية وقسم علوم احلياة
وبذلك تعتبر اللبنة األولى واألساسية للتوسع جتاه أقسام علمية أخرى وكليات مختلفة تنطوي في
ظالل جامعة البصرة الغراء.

مخطط توضيحي ()47

بالرغ��م م��ن عمر الكلية القصير اال انها متيزت بتنوع نش��اطاتها فقد بلغت مؤمتراتها  35مؤمتر و 15
ب��راءة اخت��راع اما الكتب املؤلفة فقد بلغ��ت  12كتاب باالضافة الى  80بحث منش��ور خارج العراق ،
وبلغت البحوث ذات عامل التاثير  13بحث وكنتيجة حتمية لهذا التميز استطاعت الكلية ان حتصد
 6جوائز .
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مركز علوم البحار
بدات فكرة انش��اء معهد متخصص بدراسة البيئة البحرية العراقية في منطقة اخلليج العربي في
عام  1971تبعا لبعض االبحاث من قبل منضمة اليونسكو املقدمة جلامعة البصرة  .وفي عام 1981
تاسس مركز علوم البحار رسميا واصبحت البحوث في مجال البحار على مستوى العراق جزءا منه .
يدار املركز حاليا من قبل كادر اداري متمرس يتكون من عدد من رؤوساء االقسام والشعب والوحدات

مخطط توضيحي ()48

تنوعت نشاطات مركز علوم البحار في جامعة البصرة فبلغ عدد البحوث املنشورة داخل العراق 197
بحثا اما البحوث املنش��ورة خارج العراق كانت  36بحثا  ،واالس��اتذة الزائري��ن للمركز بلغ عددهم 18
استاذ

مخطط توضيحي ()49

زادت عدد نشاطات املركز في االعوام الدراسية  2014-2012عن االعوام التي تسبقها و هذا ما يوضحه
الرس��م البياني الس��ابق فبلغ عدد البحوث ذات معامل التاثير  35بحثا اما التوامة فبلغت  6و سجل
املركز  35استاذ زائر من دول مختلفة  ،كذلك مت عقد  88حلقة نقاشية
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الباب الثالث عشر

االقسام الداخلية
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النشاطات املصورة

االقسام الداخلية
•تاسس��ت مديرية (االقس��ام الداخلي��ة – جامعة البصرة) ف��ي ظل النظام الس��ابق و كانت البداية
متواضع��ة مقارن ًة مبا تش��هده اليوم من تقدم في ظل الدعم املالي و املعن��وي من لدن وزارة التعليم
العالي و من بعدها رئاسة جامعة البصرة لرفد مديرية االقسام الداخلية بكل ما يؤهلها للتقدم في
مشوارها اخلدمي البنائنا الطلبة  .و دأبت املديرية على تقدمي خدماتها للطلبة و الطالبات و الت على
نفسها لتقدمي افضل ما ميكن من خدمات لهذه الشريحة الهامة من اجملتمع وباقل التكاليف.
وتعد االقسام الداخلية من املؤسسات التربوية التي تهتم بالعملية التربوية و التعليمية حيث يقع
على عاتقها واجب توفير املس��تلزمات الالزمة لتهيئة ضروف السكن املناسبة  .وذلك من خالل توفير
البيئة املناس��بة وتامني افضل الس��بل للتوافق النفس��ي واالجتماعي ومن اولي��ات العمل لدى ادارة
االقس��ام الداخلية تامني املوارد املالية لصندوق دعم االقس��ام الداخلية والذي يعد الرافد الرئيس��ي
لتوفير املس��تلزمات املطلوبة من اثاث و اجهزة كهربائية ومواد خدمية وكل مايتعلق بسكن الطلبة
و ادارة خزن و صرف هذه املس��تلزمات وفق الضوابط احملاس��بية الدارجة و الصيانة املس��تمرة لبنايات
ومرافق االقس��ام الداخلية و حس��ب كشوفات هندس��ية  .اضافة الى املتابعة املستمرة لتشخيص
الس��لبيات و ايجاد احللول املناس��بة لها و تش��خيص االيجابيات و تعزيزها وموائمة كل هذه االدارات
لتصب في حتقيق الهدف املطلوب من االقسام الداخلية في جامعة البصرة وهو توفير املناخ املناسب
للدراس��ة و التفوق العلمي واملعرفي وتنمية االخالق احلميدة و الش��عور باملس��ؤولية وااللتزام وخلق
الوعي الالزم جليل اكادميي مثقف قادر على النهوض وادارة البلد .
لغرض توفير الس��كن املالئم للطلبة انش��ات جامعة البصرة  8بنايات حكومية بطاقة اس��تيعابية
منوذجية ( 2842طالبا و طالبة ) ونظرا لعدم كفاية هذه البنايات تقوم اجلامعة باستئجار بنايات اهلية
بطاقة استيعابية ( 1250ط البا وطالبة ) وفيما يلي تفاصيلها :
اوال  :البنايات احلكومية
ت

اسم البناية

الطاقة االستيعابية

املوقع

1

قسم رقم 1

780

مجمع كليات كرمة علي

2

قسم رقم 2

288

مجمع كليات كرمة علي

3

قسم رقم 3

648

مجمع كليات كرمة علي

4

قسم رقم 4

288

مجمع كليات كرمة علي

5

قسم رقم 5

288

مجمع كليات كرمة علي

6

قسم اجلنينة

100

منطقة اجلنينة

7

قسم االصمعي

150

منطقة االصمعي

8

قسم باب الزبير

300

مجمع كليات باب الزبير

9

قسم رقم ( 6قيد االجناز)

288

مجمع كليات باب الزبير

10

قسم رقم ( 7قيد االجناز )

288

مجمع كليات باب الزبير

11

قسم رقم ( 8قيد االجناز )

288

مجمع كليات باب الزبير

جدول رقم ()24
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النشاطات املصورة

ثانيا  :البنايات االهلية
ت

اسم البناية

الطاقة االستيعابية

املوقع

1

اجلزائر

150

اجلزائر

2

السعدي

170

شارع السعدي

3

املشتاق

114

شارع االستقالل

4

االستقالل

100

شارع االستقالل

5

املدينة

50

العشار

6

الساحة 1

109

ساحة سعد

7

الساحة 2

115

ساحة سعد

8

متوز

45

ساحة سعد

9

اجلمعيات

105

اجلمعيات

10

التاج

75

العشار

11

ابن الهيثم

45

العشار

12

البراضعية

92

البراضعية

13

حنني

80

شارع االستقالل

جدول رقم ()25
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النشاطات املصورة

الباب الرابع عشر

نشاطات اجلامعة يف صورة

139

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

استقبال رئيس اجلمهورية

140

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

استقبال رئيس الوزراء

141

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

استقبال نائب رئيس اجلمهورية

استقبال وزير الشباب والرياضة
142

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

خالل زيارة الوزير جلامعة البصرة

143

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

استقبال نائب رئيس الوزراء

زيارة وفد احلشد الشعبي في البصرة لرئاسة اجلامعة
144

نشاطات اجلامعة يف صور

مداد العطاء والتحدي

استقبال وزير النقل

اجتماع مجلس اجلامعة مع احملافظ

145

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

زيارة الوفد الكويتي

مؤمتر الطب البيطري

146

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

رفع راية ابي عبد اهلل احلسني (ع) في جامعة البصرة

ندوة حول حترير مدينة تكريت
147

مداد العطاء والتحدي

نشاطات اجلامعة يف صور

اجتماع مجلس اجلامعة

مهرجان العود
148

مداد العطاء والتحدي

الفهرست
الفهرست

متهيد

7

املقدمة

8

كلمة رئيس اجلامعة

10

الكلمات االفتتاحية

12

الباب االول قسم االعالم والعالقات العامة

37

الباب الثاني طلبة الدراسات االولية والدراسات العليا

43

الباب الثالث البعثات والزماالت الدراسية

49

الباب الرابع املؤمترات  ،البحوث العلمية  ،الوثائق والشهادات

55

الباب اخلامس الترقيات  ،اجملالت  ،براءات االختراع

61

الباب السادس اجلامعة املنتجة

67

الباب السابع شعبة البستنة وحتسني البيئة اجلامعية

83

الباب الثامن خدمة اجملتمع

91

الباب التاسع النقاط املضيئة للكليات واملراكز في اجلامعة

97

الباب العاشر االستحداثات في اجلامعة

105

الباب احلادي عشر ضمان اجلودة واالعتماد اجلامعي

109

الباب الثاني عشر نشاطات كليات ومراكز جامعة البصرة

115

الباب الثالث عشر االقسام الداخلية

135

الباب الرابع عشر نشاطات اجلامعة في صور

139
149

150

مداد العطاء والتحدي

152

