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 الجامعة رئيس يشكر األوكراني السفير

 المؤسسااا  كبار  ترغا  الفكار،  والهطايير الهعلااي  فاي وجاايهاا بغااا  جامعاة لرصاانة

 والهعاما  الثقافياة  عالقهااا وتطايير جامعهناا ما  الهعاما  فاي العالمية والهعليمية الثقافية

 عباالحساي  الءعا الااكهير األسهاذ كان حيث العلمية  األوساط في هامة كمؤسسة معاا

 الهياصا  فاي  وماا سااعية الجامعاة ان ما  محفا  ما  أكثار فاي باي  قا الجامعة رئيس

 للحاا  الهكنيليجياا السايما العلمية الهطيرا  احاث م  والمياكبة الثقافي والهالقح الفكر،

 العاال  فاي العلمااء كباار الساهقبا  العنان بإطال  أوعز قا وكان المهقام  العالمي بالرك 

 األمار وهاي العالمياة  الخبارا  أفض  م  باالسهفا ة الجامعة مسهي  وتحسي  تطيير ةبغي

 حقيلااا وفي الجامعة مؤتمرا  في والمفكري  العلماء م  كما باسهضافة المجا  فهح الذ،

 الجامعة رسمهاا الهي الهيجاا  هذه وم  بييم  ييما وتياصله العلمي الفكر لهجايا العلمية

 األحاااث كبار  مجرياا  ما  العاالمي والهياصا  الفكار، والهالحق عاوناله على  أبت فقا

 وأمريكاا واألساييية األوربياة السايما السفارا  كبر  م  العايا أعربت قا وكانت العالمية 

 الثقافياة األنشاطة ما  جملاة وإقاماة جامعهناا م  الهياص  في رغبهاا ع  واسهراليا وكناا

 فاي رغبهااا أباا  الهاي أوكرانياا   ولاة سافارة بينااا  وما جامعهاا  م  والهيأمة والفكرية

 علمية محاضرة بإقامة الثقافي نشاطاا السفارة قامت حيث جامعهنا  م  والهياص  الهعاون

 العاارا  لاا  أوكرانياا سافير ألقاهاا  والاولياة اإلساهراتيجية الاراساا  مركاز فاي وثقافياة

 وآفاقااا العراقياة والعالقاا  األوكرانياة العالقا  محاضرته في تناو  والذ، ميرنهس أناتيلي

  اخاا  السياسااي بالشاا ن والماهمااي  الباااحثي  ماا  جماا  حضاارها والهااي المسااهقبلية 

 المالئماة العلمياة األجاياء بهيفير أوعز قا عباالحسي  عالء.   الجامعة رئيس وكان المعاا 

 ما  المهياصا  العلمي جالمنا باعهما  وأوعز أوكرانيا  لسفير العلمية المحاضرة هذه إلقامة

 السافير أقاماا الهي المحاضرة م  والسيما الثقافية  والمؤسسا  العلمية الجامعا  كبر 

 ما  الهياصا  فاي سعا ته ع  أعرب ميرنهس أناتيلي العرا  لا  أوكرانيا سفير .األوكراني

 قاا  ماا وهاي سافارته  ما  وتياصا  تعااون ما  بغااا  جامعة رئاسة أباته وما بغاا  جامعة

 فاي وجااي ه لااوره بغااا  جامعاة رئايس إلاى وتقااير شاكر كهااب بهيجياه أوكرانياا سفير

 السافير وكاان العلمية  األواصر وتعزيز الثقافية العالقا  بهطيير بغاا  جامعة علماء  تشجي 

 تعزياز فاي أوكرانياا لسافارة والثقاافي العلمي الاور أهمية العلمية محاضرته في أوضح قا

 والاولياة اإلساهراتيجية الاراساا  مركاز في العلمية محاضرته محير كانت لهيوا العالقا  

 أوكرانياا سافير الهقاى حيث بجامعهنا  والباحثي  المفكري  م  العايا في باا الهقى والهي

 ومااير اللطيا  عباا فاضا  أسامة.  .م.ا للجامعة العلمي بالمساعا العلمية محاضرته بعا

 علاى االتفاا  تا  وقاا األسااتذة  وبعا   رياي  علاي.  .م.أ اإلسهراتيجية الاراسا  مركز

 األساااتذة وتاااري  والعراقيااة األوكرانيااة الجامعااا  بااي  والثقااافي العلمااي الهعاااون تفعياا 

 رحا  حياث والثقافياة  العلمياة العالقا  لهطيير الجانبي  تطر  وقا أوكرانيا  في العراقيي 

 فاي أوكرانياا ما  العالقا  تطيير إلى تسعى ةالجامع ان مبينا بالسفير   العلمي المساعا

 والجامعاا  األوكرانياة الجامعاا  كافة م  الهياص  تهيس  وكما والثقافية  العلمية المجاال 

 فاي ورغبهاه بغااا  جامعاة لزياارة ساعا ته عا  األوكراناي السفير عبر وبالمقاب  العالمية 

 العلماي المسااعا السايا نية وقااماألوكرا والجامعاا  بغااا  جامعاة بي  ما تطييرالعالقا 

 والعليا األولية الاراسهي  في الطلبة وأعاا  وكلياتاا بغاا  جامعة تاريخ ع  ميجزة نبذة
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وحج  أعضاء هيئة الهاريس والكا ر اإل ار، فياا  واوضح للسفير رغبة الجامعة الجا ة في 

الهعاون وزيا ة األواصر الثقافية والعلمية ما بي  الجامعا  األوكرانية وجامعهنا  عبر الهياص  

الفكر، العلمي السيما في االخهصاصا  العلمية النا رة الهي يحهاجاا الباحث واألسهاذ 

والطال  في جامعة بغاا    كين ان جامعة بغاا  تسعى إلى الهيأمة م  كبر  الجامعا  

العالمية  للحا  بالرك  العالمي المهقام م  ما شاها والحظ م  جماليا  ومنشا  

علمية في جامعهنا العريقة أعرب السفير األوكراني ع  سعا ته بالعالقا  الطيبة بي  

جامعة بغاا  والمؤسسا  العلمية األوكرانية وقام جزي  شكره على حفاوة االسهقبا  م  

قب  رئاسة الجامعة واههماماا في إقامة حلقا  الهياص  والاراسة العلمية ضم  محاف  

 العالقا  الثقافية.                                                                                      
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 جامعة بغاا  تقام الخاما  النفسية والهربيية ع  طريق االنهرنت

يعا ميضيع الصحة النفسية م  الميضيعا  الحييية في عل  النفس والذ، نا  اههماما   
كبيرا   في أبحاث المهخصصي   كما أنه مصار اههمام لجمي  األفرا  على اخهالف مياقعا   
فاإلنسان يسعى في حياته إلى أن يحقق أعلى  رجة م   رجا  الصحة النفسية وراحة 

البا  والهكي   وتحقيق هذا الااف ليس ساال   وال يمك  بليغه  ائما   وم  هذا المنطلق 
فإن الصحة النفسية نسبية  وك  فر  م  أفرا  المجهم  يياجه عا ا   م  المشكال  أو 
الضغيطا  أو الصاما  النفسية أو اإلرهاصا  خال  حياته  البع  منا  يهعام  معاا 

ويحلاا ويحقق الهكي   والبع  اآلخر ال يسهطي  ذلك فيق  في بحر االضطرابا  وانسجاما 
م  شعار"الجامعة في خامة المجهم " وكين الجامعا  هي مصن  الحياة لصن  الهقام في 
المجهم   وم  أهااف جامعة بغاا  في تقاي  افض  الخاما  للمسيرة العلمية والمجهم  

لهجعلنا بمصاف الاو  المهقامة لمياكبة الهطيرا  العلمية  .   يعا تقاي  الخاما  النفسية 
والهربيية ع  طريق االنهرنيت اسليب حايث باأ يهطير سريعا في العال  كنهيجة لهطير 
وسائ  االتصا  االلكهروني ولهيفر مميزا  لاذا النيع م  االتصا  يفضلاا الكثير م  الناس 

وانطالقا م  حاجة المجهم  يبا ر مركز البحيث الهربيية والنفسية بالباء في تقاي  خامة 
االرشا  واالسهشارة النفسية ع  طريق االنهرنت تحت اشراف اساتذة مخهصين في عل  
النفس االكلينيكي واالرشا  وذوو خبرة في العالج النفسي واالرشا  في المجاال  :  

المشكال  الاراسية   االضطرابا  النفسية   ) الصامة   االكهئاب   المخاوف   الهيتر 
والقلق   اشكاو  الجسمية ذا  المنش  النفسي   وغيرها (   المشاك  االسرية   
  الهعام  م  المراهق   وغيرها م  المشاك  الحياتية.                                            

  ووفق الضيابط االتية:

1-يحق للراغبي  في هذا البرنامج  م  الطلبة ومنهسبي الجامعة اخهيار االسهاذ المعالج 
 الذ، يساعاه في عالج مشكلهه.                                                                
 2-المعليما  الهي يطرحاا الطلبة تكين بسرية تامه وتقهصر فقط على الطال  والمعالج 

 3-يخهار الطال  أو الطالبة اسليب مساعاته ع  طريق االنهرنيت او اللقاء المباشر         
 4-تقاي  هذه الخاما  مجانية في اليقت الحاضر                                                    

 طل  االسهشارة النفسية

يباأ طل  االسهشارة النفسية ع  طريق ارسا  ايمي  الى االسهاذ المعالج او مراجعة 
  مركز البحيث الهربيية والنفسية بشك  مباشر.  االسهاذ المساعا الاكهير ناطق فح  جزاع

dr.natik@perc.uobaghdad.edu.iq   و االسهاذ المساعا الاكهيرة ايمان محما الطائي                       

dr.eman@perc.uobaghdad.edu.iq  والمارس الاكهير علي ناصر فرحان  
يسعى مكه  االسهشارا  النفسية في مركز البحيث النفسية بجامعة بغاا  إلى ربط 
المركز بالمجهم  ووض  إمكانيا  المخهصي  العلمية والنظرية والهطبيقية في خامة ذلك  

وتشجي  وتيسي  الهعاون العلمي وتناو  الخبرا  في مجا  اخهصاص المكه  م  الجاا  
ذا  الصلة محليا   وإقليميا   وعالميا   فضال   ع  اإلفا ة م  نهائج البحيث والاراسا  الهي تعا 
في العرا  وخارجه. علما   أن لا  المكه  أماك  خاصة السهقبا  المراجعي  وإلجراء 

الفحيصا  ولهلقي العالجا . ويعهما مكه  االسهشارا  النفسية على الهميي  الذاتي 
ع  طريق الخاما  الهي يقاماا مث  )الخاما  النفسية المخهلفة  وخاما  اجهماعية 
مخهلفة )زواجية  أسرية  مارسية..... الخ(  وخاما  صحية مخهلفة )وقائية  صحة 

نفسية  ط  نفسي وعقلي....الخ(  وخاما  تربيية مخهلفة )إرشا ية  تيجياية  ... الخ(  
وخاما  خاصة بالهيجيه الماني وانهقاء وتصني  األفرا   وخاما  بحثية و راسية ومسحية 
مخهلفة  وخاما  عالجية )خاما  الهشخيص واإلحالة وخاما  المهابعة والعالج(  وخاما  

 البيئة الخارجية )المؤسسا  المخهلفة  المنظما  المخهلفة.... الخ(  فضال   ع  الخاما 
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مث : تصمي  وبرمجة وصيانة وإ ارة مياقا  االنهرنيات المخهلفاة  و ورا  تاريبياة فاي علايم 
الحاساايب وتكنيليجيااا المعليمااا   وتطاايير القااارا  الحاساايبية. والمعالجااا  اإلحصااائية 

المخهلفاااااااااة  والساااااااااعي لنشااااااااار ثقافاااااااااة علااااااااا  نفاااااااااس الحاسااااااااايب                                             
ويقيم المكه  بإتباع ثالثة مجاال  أساسية في العم  وهي: اإلنمائية واليقائية والعالجياة 
وذلك ع  طريق تقاي  خاما  عّاة  مناا خاما  رعاية النمي النفسي السي، خاصة فاي 

مرحلهااي الطفيلااة والمراهقااة  الهغلاا  علااى مشااكال  النمااي العااا ، مثاا  المشااكال  
االنفعالية واالجهماعية  فضال   ع  مشكال  غيار العاا يي  واالجهماعياة واألسارية والهربيياة 
والمانية والزوجية م  الهركيز على ح  المشاكال  النفساية لمنعااا ما  الهفااق  واليقاياة 

مااااااااااا  المشاااااااااااكال  الهاااااااااااي قاااااااااااا يهعااااااااااار  لااااااااااااا الفااااااااااار  .                                                             
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 انطال  فعاليا  المؤتمر العلمي الاولي الثاني لمعاا الاناسة اليراثية

رعاية السيا معالي وزير الهعلي  العالي والبحث العلمي وحضير السيا رئيس جامعة بغاا  
األسهاذ الاكهير عالء عبا الحسي  عبا الرسي   عقاا  معااا الاناساة اليراثياة والهقنياا  

اإلحيائية للاراسا  العليا في جامعة بغااا  ماؤتمره الااولي الثااني.أفهاهح الماؤتمر باهالوة 
معطرة م  الذكر الحكي  ث  الكلمة االفههاحية للمؤتمر ألقاهاا السايا رئايس جامعاة بغااا  
األسهاذ الاكهير عالء عبا الحسي  عبا الرسي  ممث  السيا وزير الهعلاي  العاالي والبحاث 

العلمي الهي رح  فياا بالحضير ومهمنيا   للمؤتمر النجاح  تلهااا كلماة السايا عمياا معااا 
الاناسااااااااة اليراثيااااااااة األسااااااااهاذ الاااااااااكهير عبااااااااا الحسااااااااي  الفيصاااااااا                                            

حيث شااا  القاعاة المركزياة الكبار  لالحهفااال  ) قاعاة الحكاي  ( وعلاى مااار يايمي  

مههالي  انطال  وقائ  المؤتمر الاولي العلمي الثااني لمعااا الاناساة اليراثياة والهقنياا  
االحيائية في جامعة بغاا  والذ، جاء تحت شاعار " البحاث العلماي الجاامعي فاي خاماة 
المجهم  " والذ، ناقش  ور الاناسة اليراثياة فاي تشاخيص االمارا  والمهالزماا  . وقاا 

 باأ  اولى فقرا  المؤتمر بعزف للنشيا اليطني ث  قراءة ايا  م  الذكر الحكي  .            
 ممثالا   وقا حضر السيا رئيس جامعة بغاا  االسهاذ الاكهير عالء عبا الحسي  عبا الرسي 
ع  معاالي وزيار الهعلاي  العاالي والبحاث العلماي حياث حياا سايا ته الجما  الغفيار ما  

االساتذة والباحثي  والضييف الكرام الذي  حلاي ضاييفا   علاى ام الجامعاا  بغااا  حياث اكاا 
رئيس الجامعة على العم  والجاية في اتخاذ خطيا  علمية لكي تهجسا االعما  البحثية 
المقامة وال سيما وان الشعار المرفيع هي البحث العلماي الجاامعي فاي خاماة المجهما  

لااذا يجاا  علينااا الحاارص فااي تطبيااق تلااك االورا  البحثيااة علااى ار  الياقاا  وعااام تاار  
مخرجا  تلك البحيث ترك  في الرفايف الن االسااس ما  تلاك اللقااءا  والماؤتمرا  هاي 
خامة المجهم  الاذ، يعاي  الكثيار علاى تلاك الشاريحة ما  العلمااء والبااحثي  كماا حاث 

سيا ته ان يسهمر الهياص  والعم  الجمااعي باي  البااحثي  ما  جامعاة بغااا  ما  الااو  
الخارجية والمشاركة والعم  معا   بميج  الهيصايا  الهاي سايخرج بااا هاذا الماؤتمر .وقاا 
القى رئيس اللجنة الهحضيرية للمؤتمر االسهاذ الاكهير عبا الحساي  الفيصا  عمياا معااا 
الاناسة اليراثية كلمة شكر م  خاللاا جمي  الحضير م  العلماء والباحثي  ما  الجامعاا  

والمؤسسا  العلمية واليزارا  ذا  العالقة ما   اخا  وخاارج العارا  علاى تلبياة الااعية 
والمشاركة باعما  هذا المؤتمر الذ، يااف الى تسليط الضيء علاى االماير الماماة الهاي 
تمس حياة المجهما  العراقاي ومياكباة الهطايرا  الحاصالة فاي مجاا  تشاخيص االمارا  

والمهالزما  ومهابعة المسهجاا  الحاصلة على مسهي  تشخيص تلك االمارا  كماا وجاه 
شكره لضييف ام الجامعا  م  العارب واالجانا  الاذي  لبايا  عاية الحضاير وتحملاا  عنااء 
السفرواضاف العميا الفيص  في مسها  حايثة ع  اه  انجازا  معاا الاناساة اليراثياة 

قائال   انني يسعاني ويشرفني ان يطلق عليناا فاي اليساط االكاا يمي علاى انناا جايهرة 
جامعة بغاا  اذ ساه  المعاا بشك  فعا  في حصي  جامعهنا العزيزة بغاا  على الهصني  
العالمي م  خال  نشرنا اكثر م  )08( بحثا   علميا   عالميا   في مجاال  ذا  ت ثير وخال  اق  

م  سنهي  . كما اشار الفيص  على حصي  المعاا علاى ثالثاة باراءا  اخهاراع خاال  عاام 
بخطاية واحااة وبازم  قياساي جااا   وتحاياا الهعبيار   DNA واحا في مجا  اسهخالص الاا
الجينااي غياار الطبيعااي بطريقااة صاابغية مبهكاارة . مضاايفا   باا ن الباااحثي  لاااينا تيصااليا الااى 

اسهنباط لصن  جايا م  الحنطة في العرا  مؤخرا   كذلك تسجيلنا عالمياا   الكثار ما  )08( 
كماا ال يفايتني ان اعلا    EMBL , NCBI  تهابعاا   جينياا   فاي مياقا  عالمياة معروفاة مثا 
وسنرس  عينا  DNA لمسامعك  الكريمة بان المعاا نجح في انهاج اعاا  السهخالص الاا

تلك المنهجا  لبع  المخهبرا  الجامعية والطبية وجاااز الهقيايس والسايطرة النيعياة ما  
 اج  تيفيرها باسعار زهياة  كذلك ني  اعالم حضراتك  ب مهالكنا ميقعا   الكهرونيا   مميزا   احه  
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المركز االو  في الجامعة ولاينا ارشيفا   الكهرونيا   وورقيا   لجمي  االطاريح والرسائ  الهي انجز  

  في المعاا منذ ت سيسه الى ييمنا هذا ولاينا ايضا   مجلة علمية معهماة م  اليينسكي         
واخهه  الفيص  حايثة مهمنيا   للضييف الكرام الميفقية والنجاح واالرتقاء الاائ  في خامة العل  
والعلماءكما تيجه بالهحية والسالم لجيشنا الباس  والشرطة العراقية البطلة والحشا الشعبي 

االبطا  والعشائر العربية الشريفة م  اج  ان نجع  م  العل  والبناقية سالحان لاحر االرهاب 
  وضعاف النفيس م  مروجي االشاعا                                                                    
حيث شاا  القاعا  العلمية في المكهبة المركزية في الييم االو  م  انطال  المؤتمر مناقشة 

واسهعرا  العايا م  البحيث المنيعة فيما يخص االمرا  السرطانية والهي جاء  اسماء 
في النساء العراقيا  المصابا     P53 وK-ras  عناويناا البحثية ) تقيي  تر   الطفرا  للجني 
 a,has-miR-125a andبسرطان المبي   قياس االحما  النيوية الريبية الاقيقة اللعابية ) 088
has-miR-93 has-miR- )   كمؤشر حياتي على سرطان الخاليا الطالئية الفمية  الهميض

في انسجة  Rb الجزيئي للهعبير الجيني لراشح االبشهاي  بار والجي  الكابت السرطاني
في سرطان الثا، وعالقهاا بالهعبير   PIK3CA البروسها  السرطانية والحمياة  تقيي  حالة
  K-ras في مريضا  عراقيا   الهحر، ع  الهغيرا  اليراثية لجي  HER-2 و ER,PR الجيني لجينا 

في الكي ونا  10/10 و11 لا  مرضى سرطان الثا، العراقيي    اليص  الجزيئي واالنزيمي 
المعزولة م   Klebsiella pneumonia بيهاالكهاميز المنهج م  عزال  سريرية لبكهريا FOX النزي 
مسهشفيا  النج     راسة مقارنة جزيئية ومناعية بي  مرضى  اء السكر، م  النيع االو  

في  C1236T وعالقهه م  تعا  طرز الميق  MDR1 والثاني   ت ثير تعبير جي  المقاومة المهعا ة
مرضى ابيضا  الام النخاعي الحا  العراقيين  العام  المسهما م  ظاارةالصباغ وعام  النمي 
 في عزال  CTX-M1 البطاني اليعائي في اعهال  الشبكية السكر،  الكش  ع  جي 

Klebsiella pneumonia  في محافظة النج   تقيي  بع  العيام  اليراثية في مرضى الهااب
بعا  الخطيط الجلاية  FSH المفاص  الرئي، في العرا   عالقة الارمين المحفز للحييصال 
م  مهالزمة تعا  اكياس المبي    راسة وراثية لبع  المسببا   ( PCO) للبصما  في عينة

 البكهيرية الممرضة في االشخاص المصابي  بالهااب العي  والهحر، ع  نسبة انهشار الميرث
SEA    العالقة بي  عمر االم واالب والفحيصا  الخليية الجزيئية غير الطبيعية في االطفا 
 hsp70-2 العراقيي  المصابي  بمهالزمة  اون  تعا  طرز الجي  المشفر لبروتي  الصامة الحرارية

في سرطان المثانة البيلية( كما كان الييم الثاني للمؤتمر مكمال للييم االو  في اسهعرا  
البحيث العلمية المقامة م  قب  الباحثي  المشاركي  والهي تناولت تشخيص المسببا  
في مرضى اورام القيلين والمسهقي  العراقيي   تقيي  فحيصا   p16 المرضية في ) مثيلة جي 

الني  الصغيرة معام  االنقسام النيو، والهبا   الكروماتيا، الشقيقي في الخاليا اللمفاويةلام 
 Proteus االنسان لعينا  محلية م  منطقة الهييثة اا العرا   الهشخيص الجزيئي لبكهريا
mirabilis  باسهخاام تقنية الهفاع  السلسلي البلمر، بي  المرضى المصابي  بالهااب المسالك

البيلية  الهيصي  الجزيئي لعزال  المكيرا  العنقي ية الذهبية المقاومة للمثيسيلي  المكهسبة 
م  المجهم  والمعزولة م  عينا  سريرية في العرا    راسة مقارنة بي  طر  الفحص المصلية 
في مرضى الفش  الكلي، (HCV) و (HBV) والجزيئية م  اج  الكش  ع  رواشح الهااب الكبا

لبع  مرضى FLT/ITD المزم  في محافظة نيني  اا العرا    راسة الطفرا  اليراثية في جي 
 P190/bcr-abl ابيضا  الام الحا  العراقيي  ذو، الخاليا الطبيعية  تقيي  بروتي  الجي  اليرمي
-HLAلا  بع  مرضى سرطان الام اللمفاو، الحاا العراقيي   ارتباط المؤشرا  المناعية 
DRB1,DQB باخهالال  الغاة الارقية في عينة م  المرضى العراقيي   كش  مضا ا   نا HBCو 

HVB في عينا   م مهبرعي  غير حاوية على المسهضا السطحي لراشح الهااب الكبا B  في
مصرف الام المركز، في الميص   الهاثير السمي للمسهخلص الحار لنبا  الصبار في خط 
 كمؤشر حيي، في  – 9(MM-9 )    فحص البروتينيز المعاني الحشي،HepG2 الخاليا السرطانية
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لهشخيص بكهريا المسبحيا  الفميية في مرضى  PCR مقارنة بي  الهحلي  الهقليا، وتقنية

 السكر، العراقيي  المصابي  بهسيس االسنان  عالقة نيع البالع  الكبيرة المرتبطة سرطانيا  
(TAM)  في مرضى سرطان القيلين   راسة جزيئية للهرابط ما بي  مقاومة االنسيلي  ومهالزمة

  Lactobacillus acidophilus المباي  مهعا ة االكياس في نساء بغاا    راسة تاثير بكهريا

المعزولة محليا   ومكيناتاا كعام  للسرطان في  اخ  الجس  الحي  الكش  الجزيئي ع  
طفيلي الهيكسيالزما )  اء القطط ( في عينا  مص  االغنام  تاثير الهليث البيئي في 

االنقساما  الخليية الجنة الاجاج . وفي خهام وقائ  المؤتمر العلمي الثاني خرج الباحثين 
 بالهيصيا  الهالية :ا           ا

1-الهاكيا على  راسة تاريخ العائلة المرضي الناا قا تكين اليسيلة اليحياة لهشخيص الكثير م  
 . االمرا  ذا  اليراثة المنالية

0- راسة الميروثا  على المسهي  الجزيئي الج  تشخيص االمرا  وتحايا نيع الطفرا  
 . وتحايا االشخاص الحاملي  للمر  الذي  ال يظارون ا، اعرا  للمر  في مراح  مبكرة

0-انهاج ا وية قا رة على اسهاااف الخاليا السرطانية بهميزها على المسهي  الجزيئي مما 
 . يقل  م  احهما  اسهاااف الخاليا السليمة

 4-. انشاء قاعاة بيانا  خاصة بنهائج البحيث العراقية باذا المجا 

5-تاري  ذو العالقة باذا االخهصاص على احاث الهقنيا  الهشخيص اليراثي والمساهمة في 
االبحاث المهعلقة باليراثة على مسهي  المحافظة وانشاء برامج تاريبية للهخصصا  اليراثة 

 . المخهلفة

1-انشاء قس  للط  اليراثي او اقامة وحاة لليراثة على االق  في ك  مشفى تحت اطار 

الهشخيص اليراثي لهكين النياة للهشخيص والعالج واليقاية م  االمرا  اليراثية وانشاء وحاة 
معليما  ع  االمرا  اليراثية واحصائياتاا في المنطقة واالعاا  لبرامج الفحص المبكر للمياليا 

 .بحيث يفحص ك  ميلي  ع  هذه االمرا 

7-هنا  حاجة ملحة لبناء مل  جيني لك  مري  بالسرطان قب  تعرضه لجرعا  العالج 
 . الكيمياو، بسب  االخهالفا  في الهغيرا  اليراثية والهغير الجيني

0-االههمام بالاراسا  الهي لاا عالقة باالمرا  المشهركة ما بي  الحييان واالنسان م  خال  
 . زيا ة البحيث فياا لما لاا عالقة في زيا ة وبائية االمرا  اليراثية

9-اشهرا  طلبة الاراسا  بالمراح  الماجسهير والاكهيراه في المؤتمرا  العلمية  اخ  وخارج   
 . البلا لغر  االسهفا ة مناا في بناء جي  جايا م  العلماء

 10- .اجراء مسح ميااني لسكان منطقة الهييثة وتقيي  االمرا  الناجمة ع  االشعاع
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 مهح  جامعة بغاا  فكرة وإبااع

ليس غريبا على جامعة بغاا  هذه الجامعة الرائاة والعريقة ان تكين لاا بصمة في الهاريخ 

اإلنساني العلمي والثقافي   وان تكين في مسهي  مهقام بالنسبة للجامعا  العربية ب  
وحهى وص  صيهاا الى جمي  بلاان  العال  وكان خريج جامعة بغاا  يشار له بالبنان حيث كان 
لخريجياا بصمة واضحة وكبيرة نهج عناا ان تقلاو ارف  المناص  وعمليا  في اكبر المؤسسا  

العلمية والثقافية العالمية ونهيجة لاذ اإلرث العريق انبثقت فكرة ت سيس مهح  جامعة بغاا  
ليسج   وييثق ويحفظ هذا اإلرث الكبير.يذكر ان مهح  جامعة بغاا  تاسس عام 0887 
وبهيجية م  السيا رئيس جامعة بغاا  السابق االسهاذ الاكهير ميسى الميسي، أعيا ت هي  
المهح  وتجاياه وفقا لمياصفا  فنية وجمالية عالية الجي ة وأعيا أفههاحة به ريخ 0810/0/10 

في عاا رئاسة األسهاذ الاكهير عالء عبا الحسي  رسي  وبهاريخ0810/0/08 ت  فك أرتباط 
المهح  م  قس  النشاط الرياضي والفني  وأرتبط مباشرة بالسيا رئيس جامعة بغاا  أ راكا 
منة ب همية المهح  في الحياة الجامعية .واكا ماير المهح  االسهاذ المساعا الاكهير حيا 

حميا رشيا انه كان للاع  الذ، قامة ك  م  رئيس جامعة بغاا السابق والحالي األثر الكبير 
في ما وص  الية مهح  جامعة بغاا  الى جان  الجاي  المخلصة الهي بذلت م  قب  فريق 
إعمار المهح  الظااره بصيرة تليق بجامعهنا الجامعة االم والمهح  بحلهه الجاياة اليق  ش نا 

ع   مهاح  العال  بشاا ة بك  م  زاره وإطل  عليه . يض  المهح  حاليا اكثر م  )088( 
صيرة تمث  المراح  الهاريخية للجامعة منذ تاسيساا عام 1957 وحهى ييمنا هذا مرتبة 
بحس  سني  ت سيس كلياتاا ومعاهاها ومراكزها وأفر  جان  معي  م  المهح  يض  صير 

تاريخية لرئاسة جامعة بغاا  وم  بيناا ليحا  زيهية لرؤساء جامعة بغاا  منذ ت سيساا وحهى 
نااية رئاسة االسهاذ الاكهير ميسى الميسي، ويض  المهح  كذلك عا  كبير م  م  
الهذكارا  اله ريخية للجامعة تمث  مراح  مخهلفة م  حياتاا الزاخرة باالنجازا  العلمية على  

عا )0( يه   (LED ) الصعا المخهلفة . ويض  المهح   ايضا   مهحفا   الكهرونيا   عبارة ع  شاشة
بيساطهه عر  الهسجيال  اليثائقية المهعلقة بجامعة بغاا  وعر  الصير الهاريخة الهي 
اليمك  عرضاا  اخ  أروقة المهح  ويه  الهحك  بالمهح  االلكهروني م  غرفة ماير  المهح  

عبر حاسبة أعا  لاذا الغر  وزو  المهح  باالنهرنت الذ، يه  أسهخاامه لغر  جم  الصير 
اليثائقية ع  جامعة بغاا  والهسجيال  الخاصة باا وك  مايهعلق بجامعة بغاا  والمهح  سائر 
على طريق جم  ك  مايهعلق بهراث وت ريخ جامعة بغاا . أن مهح  جامعة بغاا  هي جزء م  

مشروع بناء الذاكرة اله ريخية للجامعة وهي مركز الذاكرة الرئيسة . والكليا  والمعاها والمراكز 
هي مركز الذاكرة الثانيية الهي تزو  مهح  الجامعة سنييا   بك  مايهعلق ب نشطهاا لغر  
تيثيقاا بمهح  جامعة بغاا  هذا هي ب خهصار ألية عم  الذاكرة اله ريخية لجامعة بغاا وقا عقا 

االجهماع األو  ألعضاء ارتباط مهح  جامعة بغاا  على قاعة الاكهير جيا  علي في مركز 
الهطيير والهعلي  المسهمر وت  خال  االجهماع مناقشة سب  تطيير عم  أ اء مهح  جامعة 
بغاا  ومهاح  تشكيال  جامعة بغاا  وكذلك تيضيح عم  وماام عضي االرتباط وفق ماام الهي 

حا  سلفا )11( نقطه وت  مناقشهاا تفصيال م  السا ة أعضاء االرتباط وت  خال  االجهماع 
تبا   األفكار واآلراء بما يخام عم  وتطيير بناء الذاكرة الهاريخية لجامعة بغاا  وتقرر باإلجماع 
ان يكين اجهماع أعضاء االرتباط فصليا واقهرح األعضاء أيضا فكرة قيام رئيس جامعة بغاا  

المحهرم بكهابة مذكراته على ان يصبح ذلك تقلياا مهبعا م  سائر رؤساء جامعة بغاا  لهيثيق 
ك  مرحلة م  مراح  حياة الجامعة ويمك  زيارة الرابط ا ناه الذ، يحهي، على بع  الصير 
 : االرشيفيه لجامعة بغاا جسا خال  االجهماع ماام  عضي االرتباط وجاء  كالهالي
.http://www.uobaghdad.edu.iq/Museum/index.html 

1-ان مهح  جامعة بغاا  هي مركز الحفظ الرئيس لهراث جامعة بغاا  للحفاظ علية م  االناثار 
  والضياع وتعا تشكيال  الجامعة م  كليا  ومعاها ومراكز هي مركز حفظ الذاكرة الثاني،
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0-يقيم عضي االرتباط في تشكيال  الجامعة بهيثيق انشطهاا وحفظاا في مركز الذاكرة الثانيية 
كجزء م  تراث ذلك الهشكي  وليس الغر  مناا هي الطاب  اإلعالمي فقط وانما الحفاظ على 

 هذا اإلرث م  الضياع والنسيان.             
-0يه ل  مركز الذاكرة الثاني، في تشكيال  المذكيرة م  حاسبة يه  فياا خزن األنشطة 

باعهبارها جزء ما  يمث  نشاطاا العلمي والثقافي وال يجيز الهفريط باا وإلغائه ب ، حا  م  

تيض  في مكان مناس  باعهبارها  LCDاو LEDاألحيا  . ويفض  تزويا المهح  بشاشا  عر 
مهحفا الكهرونيا . يه  عر  فياا مايهعلق بهراث الهشكي  المذكير لهعري  الطلبة واألساتذة 

والزائري  بهراثاا وثقافهاا وسيسا  ذلك في بناء الايية واليطنية للطال  واألسهاذ كين الكلية او 

 المعاا او المركز األثر الكبير بإظاار  ور الروا  ونهاجاتا  العلمية وكجزء م  اليفاء لا 
1-يكين مهح  جامعة بغاا  هي المركز الرئيسي للحفظ وألرشفة والهيثيق ويقيم عضي االرتباط 
في كليا  ومعاها ومراكز الجامعة بالحفاظ على تراث مؤسسهه وذلك بهيثيق أنشطهاا وحفظاا 

في مركز الذاكرة الثاني، كجزء م  تراث الكلية او المعاا او المركز ب  وأيضا إلبراز وإظاار النشاط 
 العلمي والثقافي للكلية او المعاا او المركز.

 5-ينسق عضي االرتباط عمله  اخ  الهشكي  لضمان انسيابيهه كما انه يعا مسئي  الذاكرة فياا

1-ييجه عضي االرتباط  وائر مؤسسهه بضرورة تيثيق أنشطها  للحفاظ علياا باعهبارها ملكا عاما 
 وليس خاصا للحفاظ على تراثاا

7-اله كيا على أ ارة الميق  االلكهروني في الكلية او المعاا او المركز بضرورة االحهفاظ بالصير 

 والهسجيال  المعروضة في الميق  وحفظاا ب رشي  كجزء م  تراث الكلية او المعاا او المركز
0-ان مامة عضي االرتباط وقاعة المهح  في الكلية او المعاا او المركز الحفاظ على المقهنيا  
القايمة واعهبارها جزء م  تراث الهشكي  واالحهفاظ بالجايا والنظي  مناا بما اليق  ع  ثالث 

 في اق  تقاير  على ان يزو  مهح  الجامعة بما اليق  ع  او ثالثة م  هذه المقهنيا 

 
9-يقيم عضي االرتباط بهزويا مهح  جامعة بغاا  سنييا ب نشطة الكلية او المعاا او المركز 
 مي عه على قرص مضغيط لغر  حفظاا في مهح  جامعة بغاا  مركز الذاكرة الرئيسية

18-يزو  عضي االرتباط إ ارة مهح  جامعة بغاا  سنييا بهقرير مفص  ع  خالصة اعم  الهيثيق 
 في الكلية او المعاا او المركز ونشاطه وجاي  مؤسسهه في الحفاظ على تراثاا

11-م  باء العام الاراسي الجايا 0811 – 0815 انطلقت معه إعما  المنها  الثقافي العائا 

لمهح  جامعة بغاا  وم  بي  نشاطاته اسهضافة األساتذة الروا  ومم   رس في جامعة بغاا  
وأصبح ذ، شان اجهماعي وثقافي وسياسي للحايث ع  تجربهه في مجا  الهاريس في 

جامعة بغاا  وذكرياته فياا كجزء م  تيثيق الذاكرة الهاريخية لجامعة بغاا  وعرفان م  جامعة 

 بغاا  باوره  الريا ، في العملية الهعليمية والهربيية
10-يسا  عضي االرتباط عم  مهح  جامعة بغاا  في الحصي  على بع  اليثائق القايمة 

 النا رة العائاة لألساتذة والشخصيا  المعروفة لغر  عرضاا في مهح  جامعة بغاا 

10-يقيم عضي االرتباط بهنظي  زيارا  فصلية الى مهح  جامعة بغاا  للطلبة واألساتذة 
 والميظفي 

11-ضرورة اله كيا على زيارة العاملي  في قاعا  المهح  ومركز الهيثيق في الكلية او المعاا او 

 المركز الى مهح  جامعة بغاا  لرفاه  بالخبرا  الالزمة في مجا  عملا .
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 أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة

 ( IRCA) الاولي المسج  قب  م  معهماة  ولية شاا ة على يحصلين بغاا  جامعة تاريسيي م  عا -

 والثقافي الفني الياق  تطيير في يسا  بما الجميلة الفنين كلية لمهطلبا   عمه يؤكا بغاا  جامعة رئيس-

 بالبال 

 بهرويج الخاصة العلمية الناوة في الفاعلة المشاركة الى والمخهصي  الاوائية الشركا  تاعي بغاا  صيالة-

 العراقي الاواء

 تطييرها وسب  البانيراما فنين أهمية ع  نقاشية بحلقة تشار  بغاا  جامعة-

 لطلبة المجانية والعالجية االسهشارية خاماته بهقاي  يباأ بغاا  جامعة في والنفسية الهربيية البحيث-

 ومنهسبياا الجامعة

 الحمار هير في المهراكمة االمالح طر  إمكانية تعالج بغاا  جامعة في كهيراه  أطروحة-

 العرا  في الجماعية اإلبا ة ع  تقيماا علمية ناوة في الفاعلة المشاركة الى الباحثي  تاعي بغاا  ا اب-

 المسهمر والهعلي  الهطيير م  بالهعاون مهخصصة  ورا  إقامة تبحث بغاا  خيارزمي-

 العالجية بالهعليما  الهزاما  حالة في القل  مرضى شفاء إمكانية ترجح بغاا  تمري  في  راسة-

 العرا  خارج في  ولية وملهقيا  بمؤتمرا  يشاركين بغاا  لغا  تاريسيي-

 وسب  السرطان بامرا  وتثقيفية تيعيية بحمال  القيام في ط ال كليا  لطلبة  عما تقام بغاا  جامعة-

 العرا  في مناا اليقاية

 الانا في عالميهي  مجلهي  تحرير هيئة ضم  بغاا  جامعة تاريسيي احا اخهيار-

 بغاا  جامعة يزور العرا  في األوكراني السفير-

 عالمية مجال  في كمقيمي  بغاا  جامعة تاريسيي م  عا  اخهيار-

 ومؤسساتاا الاولة  وائر م  مشهركة برامج لبث اإلعالمي الهعاون افا  تفهح بغاا  جامعة في االعالم إذاعة-

 االسهاالكية الثقافة في اإلعالمي الهخطيط أهمية تناقش بغاا  جامعة في  راسة-

 القضائي المعاا م  والقانيني العلمي الهعاون افا  تبحث بغاا  قانين-

 الطبية االسهشارة وتقاي  السنانا لعالج المرضية الحاال  باسهقبا  تباأ بغاا  جامعة في الليزر عيا ا -
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 الجبسية الهرب انايار تعالج اخهراع براءة على يحص  بغاا  جامعة م  باحث-

 العرا  في االهلية للمصارف تنظيمية قية إنشاء إمكانية تناقش بغاا  جامعة في  راسة-

 الى والطريق" لاليزو الاولية القياسية المياصفا " ع نقاشية حلقة يقي  بغاا  جامعة في المسهمر الهعلي -

 المسهاامة الهنمية

 "القمر بيابة" شركة م  وخاماتاا االنهرنت منظيمة تطيير تبحث بغاا  جامعة في الخيارزمي-

 الثا، سرطان مر  مسهجاا  أخر ع  تيعيية تثقيقة علمية ناوة تقي  بغاا  جامعة في الكنا، ط -

 الثاني الاولي مؤتمره يعقا اليراثية الاناسة معاا-

 بغاا  جامعة في الخيارزمي هناسة كلية بناية يفههح بغاا  محافظ-

 العم  في الشائعة االخطاء لهالفي العربية اللغة في مهخصصة  ورا  تقي  بغاا  بجامعة واالقهصا  اإل ارة-

 واالعالمي اال ار،

 النيعية والسيطرة للهقييس المركز، الجااز أقاماا" الغذائية السالمة" ع  بناوة تشار  بغاا  جامعة-

 البلاي  بي  العالقة تعزيز في السااماا بغاا  لجامعة وتقايرها شكرها تقام العرا  في األوكرانية سفارةال-

 الصايقي 

 والاراسية لطبيةوا العلمية الخبرا  لهبا  " كاروالينا نيرث" ط  كلية م  تفاه  مذكرة تيق  بغاا  جامعة-

 االنشائية الخرسانة على االمالح تاثير تعالج بغاا  بجامعة المانية الاناسة في  راسة-

 ييم بالعرا  الجماعية اإلبا ة ع  تقيماا علمية ناوة في الفاعلة المشاركة الى الباحثي  تاعيا بغاا  ا اب-

 الجار، الشار م  العشري 

 يثيقااله عنا  معليما  ارسا  الى اإلعالمية المؤسسا  في العاملي  الخريجي  طلبهاا تاعيا بغاا  اعالم-

 با  خاص بالي 

 العالمية الكليا  تضاهي بغاا  جامعة في خيارزمي الاناسة لكلية جاياة نميذجية بناية افههاح-

 بالليزر الهجمي  و الجراحة في األمريكي البير  شاا ة على يحص  بغاا  جامعة م  باحث-

 واق  الى الهربي، اله هي   ورا  م  المكهسبة الخبرا  ترجمة الى الهاريسيي  ياعيا بغاا  جامعة رئيس-

 والمخهبرا  ا المحاضر قاعا  في وملميس عملي

 اللجان عضيية على ويحص  الهاريبية الاورا  تطيير اجهماع في يشار  بغاا  جامعة في السي  بحيث-

 الحال  لألغذية االسهشارية
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 الطائرة للكرة المركز، االتحا  م  الهعاون افا  تفهح بغاا  بنا  رياضية تربية-

 الهشريح ما ة تاريس في حايثة تعليمية ا وا  ا خا  تناقش بغاا  جامعة في الكنا، ط -

 لا  العال   و  سفراء م  عا  بحضير الاولية العالقا  لهعزيز األو  االسهراتيجي الملهقى تقي  بغاا  جامعة-

 العرا 

 بمناسبة والهاريسيي  الطلبة ويان  بغاا  جامعة م  الجايا الهنفيذ، برنامجه ع  يكش  العالي الهعلي  وزير-

 الجايا عاما 

 العرا  في الجماعية اإلبا ة حي  الميسعة العلمية ناوتاا تقي  ا بغا جامعة في اال اب كلية-

 عالمية علمية مجال  في بحيثا  ينشرون بغاا  رياضية تاريسيي م  عا -

 بالليزر السفلى األنفية الرفيف تضخ  لعالج بغاا  جامعة في جاياة  راسة مناقشة-

 الثقافي الياق  على الحروب تاثيرا  حي  االمريكية المهحاة الياليا  في عالمي بمؤتمر تشار  بغاا  جامعة-

 والفني

 الهافئة في الكاربائية الطاقة اسهاال  تقلي  م  يمك  بغاا  جامعة تاريسيي الحا بحثا تنشر عالمية مجلة-

 المخهلفة الاولة و وائر الجامعة لمنهسبي مهخصصة  ورا  إقامة الى يسهعا بغاا  جامعة اعالم-

 الحايث العراقي المجهم  في االسرة  ور حي  السا سة العلمية ناوته يقي  بغاا  بجامعة المنزلي االقهصا -

 الهسجي  إجراءا  في اإلسراع الى طلبهاا تاعيا بغاا  جامعة و...  المركز، القبي  نهائج تعل  العالي الهعلي -

 الاراسية قاعاتاا في الذكية السبيرة بإسهخاام تشرع بغاا  جامعة في الجميلة الفنين-

 األولية اإلسعافا  اجراء على الثانية المرحلة طلبة لهاري  جايا تكاملي منااج باعهما  تشرع بغاا  ط -

 االلمانية للنشر المبر   ار م  كهاب يصار بغاا  جامعة تاريسيي احا-
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