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 السالم عليها الزهراء الصديقة وفاة لذكرى علمية تظاهرة

 تحمل وما الجامعة انطلقت العراقي، المجتمع وتراث ومآثر بتقاليد الجامعة انصهرت ان بعد  

 المجتماع ورموحاات وتوجهاات أفكاا  يشاارر وفكري ثقافي بواقع وإبداعي، فكري ثقل من

 الخالدة، المحمدية الثو ة شعائر بإحياء متمثلة سامية، وعقيدة مو وثات يحمل وما يالعراق

 الثو ة ظهو  قبل تسود كانت التي الرذيلة من اإلنسان إلنقاذ بها جاءت التي البناءة واألفكا 

 اإلنسااان وماازاة ة مسااايرة إلاا  جاهاادة الجامعاة تسااع  ذلاا  تحقياا  وبغيااة المحمدياة،

 الفكاري الانه  تأكياد فاي الجامعاة عليا  تحار  ماا ذلا  باين ومن ة،الفضيل نحو العراقي

 والاادو ات والناادوات والماازتمرات والمواكاا  والوقفااات العلميااة التظاااهرات عباار المحماادي

 اإليمانياة الرساالة لتكاون والمزمن، والمثقف الواعي اإلنسان بناء في تص  التي التطويرية

 واألخارى الفيناة باين عليا  الجامعاة أقدمت وما ا،جامعتن في اإلنسان بناء من يتجزأ ال جزء

 شاعا ها وفا  علا  الجامعاة تكاون كي المجتمع، وتطلعات مواكبة عل  حرصها يزكد إنما

 تها  التاي الكبيارة المناسابات اقتارا  وماع ،"المجتماع خدماة فاي الجامعاة"  فعت  الذي

 ضمن تكون الن تباد  جتمعالم في الهام الجزء باعتبا ها الجامعة ان نجد العراقي، المجتمع

 كافاة إحيااء فاي تتوسام  ماا وهاو اإلنساانية، وتقالياد  تطلعاتا  بكال االجتماعي النسي 

 استشاهاد وباذكرى واإلنساانية، والروحية اإليمانية السيما االجتماعية والشعائر المراسي 

 عليا  هللا صال  محماد األعظ  النبي بنت الزهراء فارمة الطاهرة موالتنا الكبرى، الصديقة

 لهااذ  العلميااة تظاهراتهااا وتقااي  األليمااة الااذكرى جامعتنااا تسااتذكر وساال ، وصااحب  والاا 

 كبيارة اساتذكا ية وقفاة بجامعتنا للبنات الرياضية التربية كلية أقامت وقد الهامة، المناسبة

 وبإشارا  الكلياة وتد يسايات رالباات كافاة بالمناسابة اشتركت والمناسبة، الذكرى لهذ 

 المناسابة هاذ  أهمياة أكادت التاي الباد ي رالا  منا  الادكتو ة األساتاذ كليةال عميدة

 لبنااء جدياد، بقلا  واألصاالة الطهاا ة  سا  فاي الصاحي  اإلنساان بنااء في الهام ودو ها

 بناء في دو  من السالم عليها الزهراء سيدتنا الطاهرة موالتنا لعبت لما النموذجية الحضا ة

 وكما والروحي، الفكري البناء في وبطوالتها الكبيرة تضحياتهاو الصحي ، اإلسالمي المجتمع

 إلقااء مان واإلبداعياة األدبياة النشاارات مان بالعدياد المناسبة هذ  في الطالبات شا كن

 اإلساالم، بنااء فاي الفذة وعبقريتها الزهراء، الكبرى وموالتنا سيدتنا بح  الشعرية القصائد

 الزهاراء فارماة عان مسارحية تقدي  ت  وأيضا كلمات،وال القصائد إلقاء من العديد ت  حيث

 الادكتو ة األساتاذ.  المناسبة هذ  في والفعاليات األنشطة من مزيد وتقدي  السالم عليها

 المناسابة هاذ  فاي كلمتهاا ألقات للبنات الرياضية التربية كلية عميدة البد ي رال  من 

 الهاشامي البيات د ة هاي" ساالمال عليهاا" الزهاراء فارماة النسااء سيدة ان" فيها وجاء

 اإلعجااة فاي الارحمن وآية القران كوثر أنها العلوي، المجد وسيدة المحمدي النسل وصو ة

 فريد، بشكل الطها ة  سمت من وهي الحجاة، ا ض لزلزة أنها اإلنجاة، في اإلنسان وبداعة

 دو ا لها كان ءالزهرا فالصديقة وحيدا، أنموذجا الحضا ة وأعطت جديد، بقل  األصالة وخطت

 التا يخ دخلت فقد والبطولة، للتضحية و مزا مد سة بوصفها اإلسالمي، المجتمع في مزثرا

 سبتي سعاد للدكتو ة كلمة القيت ذل   وحا،بعد و فكرا اإلسالم وجسدت أبواب  أوسع من

 تغييار فاي" الساالم عليهاا" الزهاراء دو  إلا  فيهاا أشا ت التربوي اإل شاد وحدة مسزولة

 فأبادعت الحيااة، ومجااالت جوانا  شات  فاي مكاناة للمارأة أعطت إذ وإصالح ، مجتمعال

 الزهاراء الصاديقة بحا   ثاء االستذكا ية، الوقفة وتخللت محبيها، قلو  في أسمها وحفرت

 والمعلوماتية،ومشا كات اإلعالم وحدة مسزولة غال  إشراق الدكتو ة ألقتها الجليلة
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شعرية استهلت بإلقاء قصيدة للدكتو  عماد الناجري أله  فيهاا القلاو  وأثلا  بهاا الصادو  

بح  الصديقة الزهراء "عليها السالم"، فضال عن مشا كة الشاعر الادكتو  جماا  االةيجاي 

بقصيدة بح  البتو  الزهراء، إل  جان  تقدي  عرض مسرحي بعنوان "أحزان فارمة عليهاا 

السالم"، قام ببطولت  وتجسيد  مجموعة من رالبات الكلية، إذ أعط  العارض المسارحي 

صو ة ملموسة وواضحة عن معاناة  الصديقة الزهراء "عليها السالم" من أل  وحازن وأسا  

من الذي عانت  في حياتها، وعلا  هاام  الوقفاة االساتذكا ية الكريماة اصاطحبت عمياد 

الكلية ضايوفها الحاضارين لالراال  علا  المصال  الاذي يعاد األو  مان نوعا  فاي الكلياة 

الحتوائ  عل  مجموعة من كت  القران الكري  والكت  الدينية النفيسة، بعد ذل  ت  افتتاا  

الخيمة العربية الخاصة بطالبات الوحدة الكشفية بأشارا  الادكتو ة نعيماة التميماي التاي 

عدت خيمتها مثابة لوحاة فنياة  ائعاة جسادت فيهاا األصاالة العربياة والبساارة الواضاحة، 

والتي صانعت مان ماواد بسايطة، حياث كانات لمساات الطالباات اإلبداعياة واضاحة علا  

المقتنيااااات المعروضااااة والتاااااي يحتااااا  لهاااااا الكشااااا  فاااااي دو اتاااا  الكشااااافية                          

ضمن هذ  المناسبة والذكرى الهامة ودو ها التربوي والعلمي والفكاري لالنساان يتشار  

موقعنا االلكتروني بعرض ما قيل بح  موالتنا فارمة الزهراء )عليها السالم(، ومن  ماا قالا  

 سولنا األعظ  محمد )صل  هللا عليا  وآلا  وصاحب  وسال ( وبإساناد مان مصااد  علمياة 

  صينة.                                                                                                

1- وى الخوا ةمي بإسناد  عن ابان عباا،، قاا : )قاا   ساو  هللا )صال  هللا عليا  وآلا  

وصحب  وسل (: لو كان الُحسن شخصا   لكان فارمة، بل هي أعظ ، إن فارمة ابنتاي خيار 

 أهل األ ض عنصرا   وشرفا   وكرما  ( مقتل الحسين: 1/ 06                                       

2- وى السمهودي بإسناد  عن ابان عباا، قاا : )قاا   ساو  هللا )صال  هللا عليا  وآلا  

وصحب  وسل ( لفارماة: )إن هللا غيار معاذب  وال ولاد،، وفاي  واياة أخارى: وال أحادا   مان 

 .ولد،( جواهر العقدين، العقد الثاني، الذكر الثاني:   210، عوال  العلوم:   44  ق 1

3- وى الشيخ عبد هللا البحراني بإسناد  عن ابن عبا،، عن النبي )صل  هللا علي  وآل  

وصحب  وسل ( قا : )ابنتي فارمة سيدة نساء العالمين( نفس المصد  الساب :  40 

  ق 5

 العاالمين نسااء مان حساب (: )وسال  وصاحب  وآل  علي  هللا صل ) قا  أن  عن  و وى -4

 وأفضالهن   فرعون، امرأة وآسية محمد، بنت وفارمة خويلد، بنت وخديجة عمران، بنت مري 

 .5 ق  53 : الساب  المصد  نفس( فارمة

5-و وى عن  عن النبي )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( أن  قا : )يا علي إن   فارمة 

بضعة مني، وهي نو  عيني وثمرة فزادي، يسوؤني ما ساءها ويَُسرُّني ما سر ها( نفس 

 المصد  الساب :  53  ق 0                                                                            

 شاجنة فارماة إن  : )قاا  أنا ( وسل  وصحب  وآل  علي  هللا صل ) النبي عن عن  و وى -0

 فارماة، لغضا  يغضا  وتعاال  تباا ، هللا وإن   سر ها، ما ويَُسرُّني آذاها، ما يزذيني من ِّي،

 .333   ،3 : المناق ( لرضاها ويرض 

 الخشاني ثعلباة أباي وعان عباا،، ابان عان عكرمة عن بإسناد  و آش شهر ابن  وى-7

 : قالوا عمر ابن عن نافع وعن

 عهدا   النا، أو  كان قدم وإذا بفارمة، عهدا   النا، آخر كان سفرا   أ اد إذا النبي كان) 
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، ولو ل  يكن لها عند هللا تعال  فضل عظي  ل  يكن  سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  
وصحب  وسل ( يفعل معها ذل  إذ كانت ولد ، وقد أمر هللا بتعظي  الولد للوالد وال يجوة أن 
يفعل معها ذل  وهو بضد ما أمر ب  أمت  عن هللا تعال ( نز  األبرا :  47، وسيلة المآ  

البا  الثالث:  156، كفاية الطال :  22، استجال  ا تقاء الغر : با  بشا ته  بالجنة: 
 . 70، جواهر العقدين: العقد الثاني: الذكر الثاني:  161

2- وى البدخشي بإسناد  عن ابن مسعود: أن النبي )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( 

قا : )إن فارمة أحصنت فرجها فحر مها هللا وذ يتها عل  النا ( مقتل الحسين )علي  
 .السالم(:  1،  51، ينابيع المودة:  203 مع الفرق

1- وى الخوا ةمي بإسناد  عن سلمان قا : )قا   سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  

وسل (: )يا سلمان، من أح    فارمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في 
النا ، يا سلمان ح ُّ  فارمة ينفع في مائة من الموارن، أيسر تل  الموارن: الموت، 

والقبر، والميزان، والمحشر، والصرار، والمحاسبة، فمن  ضيت عن  ابنتي فارمة،  ضيت 

عن ، ومن  ضيت عن   ضي هللا عن ، ومن غضبت علي  ابنتي فارمة غضبت علي ، ومن 
غضبت علي  غض  هللا علي ، يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظل  بعلها أمير المزمنين عليا ، 

 .وويل لمن يظل  ذ  ِّيتها وشيعتها( كشف الغمة:  1،   407

16- وى أبو نعي  بإسناد  عن أنس قا : )قا   سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  
ِّ  إل  فارمة فأخبرها بذل ، فقالت:  وسل (: ما خير للن ِّساء؟ فل  ند  ما نقو ، فسا  علي 
فهال قلت ل  خير   لهن   أن ال يرين الرجا  وال يرونهن   فرجع فأخبر  بذل ، فقا  ل : من عل م  
هذا؟ قا : فارمة، قا : إن ها بضعة مني( وسيلة المآ :   11-  وى الحضرمي بإسناد  

عن أنس: )إن بالال   أبطأ عن صالة الصب  فقا  ل  النبي )صل  هللا علي  وآل  وصحب  
وسل (: ما حبس ؟ فقا : مر ت بفارمة والصبي يبكي، فقلت لها: إن شئت كفيت  
الصبي وكفيتيني الر حا فقالت: أنا أ ف  بإبني من ، فذا، الذي حبسني قا : فرحمتها 

 . حم  هللا( أسن  المطال : البا  الثاني عشر:   75  ق  15
11- وى الوصابي بإسناد  عن بريدة: )إن  سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( 
قا  لعلي وفارمة )عليهما السالم( ليلة البناء: الله  با ، فيهما، وبا ، عليهما، وبا ، 

 .نسلهما( مسند أحمد:   4،   332.175
12- وى أحمد بإسناد  عن المسو ، قا : قا   سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  
وسل (: )فارمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها، ويقبضني ما قبضها وأن  تنقطع يوم 

 .(القيامة األنسا  واألسبا  إال نسبي وسببي
13- وى النسائي بإسناد  عن المسو  بن مخرمة، قا : )سمعت  سو  هللا )صل  هللا 
علي  وآل  وصحب  وسل ( وهو عل  المنبر يقو : )فإن ما هي بضعة مني يريبني ما أ ابها 

 .(ويزذيني ما آذاها، ومن آذى  سو  هللا فقد حبط عمل 
14- وى الحمويني بإسناد  عن أبي هريرة قا : )لما أسرى بالنبي )صل  هللا علي  وآل  
وصحب  وسل ( ث  هبط إل  األ ض مض  لذل  ةمان، ث  إن فارمة )عليها السالم( أتت 

النبي )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( فقالت: بأبي أنت وأمي يا  سو  هللا ما الذي 
 أيت لي؟ فقا  لي: يا فارمة، أنت خير نساء البرية، وسيدة نساء أهل الجنة، قالت: فما 
لعلي؟ قا :  جل من أهل الجنة، قالت: يا أبة فما الحسن والحسين؟ فقا : هما سيدا 

 .شبا  أهل الجنة
15- وى ابن حجر بإسناد  عن أبي هريرة قا : قا  )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل (: 
)أتاني جبرئيل فقا : يا محمد، إن  ب   يح ُّ  فارمة فاسجد، فسجدت، ث  قا : ان هللا 

 يح  الحسن والحسين فسجدت، ث  قا : ان هللا يح ُّ  من يحبهما(. ،
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10- وى الحمويني بإسناد  عن أبي هريرة قا : )لما أسرى بالنبي )صل  هللا 

علي  وآل  وصحب  وسل ( ث  هبط إل  األ ض مض  لذل  ةمان، ث  إن فارمة 

)عليها السالم( أتت النبي )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( فقالت: بأبي أنت 

وأمي يا  سو  هللا ما الذي  أيت لي؟ فقا  لي: يا فارمة، أنت خير نساء البرية، 

وسيدة نساء أهل الجنة، قالت: فما لعلي؟ قا :  جل من أهل الجنة، قالت: يا 

 .أبة فما الحسن والحسين؟ فقا : هما سيدا شبا  أهل الجنة

17- وى النسائي بإسناد  عن ، قا : )أبطأ علينا  سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  

ا كان العش  قا  ل  قائلنا: يا  سو  هللا قد  وصحب  وسل ( يوما   صبو  النها  فلم 

ش    علينا ل  نر، اليوم، قا : إن   ملكا   من السماء ل  يكن ةا ني، فاستأذن هللا 

رني، أن   فارمة بنتي سيدة نساء أمتي، وأن   حسنا    في ةيا تي فاخبرني وبش 

 .(وحسينا   سيدا شبا  أهل الجنة

12- وى اإل بلي عن  قا : )إنما سميت فارمة ألن هللا عز وجل فط  من أحب ها 

 .(من النا 

11- وى البحراني بإسناد  عن أبي هريرة قا : قا   سو  هللا )صل  هللا علي  

 .(وآل  وصحب  وسل (: )أو  شخص يدخل الجنة فارمة

26- وى الطيالسي بإسناد  عن أسامة، قا : )مر ت بعلي والعبا،، وهما 

قاعدان في المسجد، فقاال: يا أسامة، استأذن لنا عل   سو  هللا )صل  هللا 

علي  وآل  وصحب  وسل ( فقلت: يا  سو  هللا هذا علي والعبا، يستأذنان، 

فقا : أتد ي ما جاء بهما؟ قلت: ال وهللا ما أد ي، قا : لكني أد ي ما جاء بهما، 

قا : فإذن لهما، فدخال فسل ما، ث  قعدا، فقاال: يا  سو  هللا، أيُّ  أهل  أح ُّ  

 إلي ؟ قا : فارمة

21-  وى الحاك  النيسابو ي بإسناد  عن عائشة: )إن النبي )صل  هللا علي  

وآل  وصحب  وسل ( قا  - وهو في مرض  الذي توفي في  -: يا فارمة، أال ترضين 

أن تكوني سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء هذ  األمة وسيدة نساء 

 .(المزمنين

22- وى البدخشي بإسناد  عنها قالت: )قا   سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  

وصحب  وسل ( لفارمة: يا فارمة، أال ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، 

 .(وسيدة نساء المزمنين، وسيدة نساء هذ  األمة

23- وى الهيثمي بإسناد  عن عائشة، قالت: )ما  أيت أفضل من فارمة غير 

 .(أبيها قالت: وكان بينهما شيء، فقالت: يا  سو  هللا سلها فإنها ال تكذ 

24-و وى بإسناد  عن عائشة، أنها سألت: )أي النا، أح ُّ  إل   سو  هللا 

)صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( قالت: فارمة، وقيل: من الرجا ؟ قالت: 

ةوج 25- و وى بإسناد  عنها، قالت: )ما  أيت أصدق لهجة من فارمة، اال أن 

 .(يكون الذي ولدها

20- وى الحضرمي بإسناد  عن أسماء بنت عميس، قالت: )قبلت فارمة  -

بالحسن فل  أ َ  لها دما ، فقلت: يا  سو  هللا إن ِّي ل  أ  لفارمة دما   في حيض وال 

نفا،، فقا   سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  وسل ( أن ابنتي راهرة 

 .(مطه رة ال ترى لها دما   في رمث وال والدة
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27- وى الخوا ةمي بإسناد  عن حذيفة، قا : قا   سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  

، ل  ينز  قبلها،  وسل (: )نز  مل  من السماء فاستأذن هللا تعال  أن يسل  علي 

َرني أن فارمة سيدة نساء أهل الجنة  .(َفبَش 

22- وى الترمذي بإسناد  عن ةيد بن أ ق : )إن  سو  هللا )صل  هللا علي  وآل  وصحب  

وسل ( قا  لعلي    وفارمة والحسن والحسين: أنا حر    لمن حا بت ، وسل    لمن 

 .(سالمت 

21- وى ابن الصب اغ المالكي عن مجاهد، قا : )خر  النبي )صل  هللا علي  وآل  وصحب  

وسل ( وهو آخذ   بيد فارمة فقا : من عر  هذ  فقد عرفها، ومن ل  يعرفها فهي فارمة 

بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي و وحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني 

 .(ومن آذاني فقد آذى هللا
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 بجامعتنا االيطالي الرياضيات عال 

  عال  الرياضيات االيطالي بجامعتنا

 العصاار لمواكبااة و صااينة ومتقدمااة متجااددة علميااة نوافااذا افتتحاات جامعتنااا الن  

 البااحثين وتوجهاات تطلعاات ماع كثيارا تتجلا  واسعة آفاقا فان والمتقدم، الحديث

 ترسا  ان فاي دوما تتوس  الواسعة وآفاقها جامعتنا ترتقي ولكي وأساتذة،" رلبة

 و،نفا فاي الثقاة دوماا وتاز   والتعليمية، التربوية العملية سفر في متجددة صو ا

 أو الرصاينة العلمياة البيئاة تاوفير فاي التعلي  يتطلب  ما كل له  توفر بان الباحثين

 الجامعات من ةميالتها مع بعلومها تالق  جامعتنا فان لذا المتجدد، األكاديمي المناخ

 مان سلسالة وبعاد األمريكياة، أو الكندياة أو األو بية كالجامعات المرموقة، العالمية

 فيهاا قدموا عالميا، المرموقة الجامعات في أساتذتنا لخيرة فةواالستضا المشا كات

 وعلماااء خبااراء األخاارى هاي جامعتنااا تستضاايف الرصاينة، المحاضاارات ماان العدياد

 كلياة فاي جامعتنا استضافت وقد الرصينة، العالمية الجامعات شت  من وفالسفة

  ومااا جامعااة فااي العلااوم أسااتاذ ال دي بابااا الاادكتو  البروفيسااو  للبنااات، العلااوم

 اإلعاداد نظرياات عان الحديثاة العلمياة المحاضرات من العديد قدم والذي االيطالية،

 فاي بجولاة ال دي باباا البروفيسو  قام وكما االيطالية، الجامعات في التعلي  ونظام

 البروفيسااو  عباار وقااد والباااحثين، الطلبااة ماان مجموعااة والتقاا  جامعاتنااا مرافاا 

 مبيناا العلمياة، محاضرات  لتقدي  العراق إل  لحضو   غةالبال سعادت  عن االيطالي

 إعجابا  مباديا جامعتناا، ماع واألكاديمي العلمي التعاون وتحسين تطوير في  غبت 

 بالمساتوى وصاف  الاذي العلماي ومساتواها العريقاة جمعتناا وجما  بروعة البالغ

 كلياة فاي لباةالط وكاان المرموقة، العالمية الجامعات يواةي الذي المتقدم العلمي

 مان ال دي باباا البروفيساو  قادم بماا البالغة سعادته  عن أعربوا قد للبنات التربية

 التواصال بهذا سعادته  الكلية أساتذة أبدى وكما متطو ة، علمية وبيانات معلومات

 جامعاة  ئايس عبدالحساين عالء الدكتو  األستاذ .االيطالية  وما جامعة مع العلمي

 تساتعيد ان فاي وراقتهاا قاد تها وبكامل باشرت جامعتنا ان من لموقعنا بين بغداد

 من قريناتنا مع أو العالمية للتطو ات مواكبتنا وان الجامعات، بين ما العالمية مكانتها

 والفكريااة العلميااة نشاااراتنا تكااون ان توجاا  إنمااا أو بااا، فااي المرموقااة الجامعااات

 أو الصاارفة والعلااوم هاااتالتوج كافااة فااي عالميااة تطااو ات ماان يحاادث ومااا مناااظرة

 المنااخ عبار العاالمي، الركا  نلحا  ان جامعتنا، توجهات أه  بين ومن اإلنسانية،

 فاي السابل كافاة ورلبتناا لباحثيناا نوفر ان في الصحيحة، العلمية والبيئة الفكري

 المصاااد  أصاال وماان متناهيااة بدقااة العلميااة والبيانااات المعلومااات علاا  الحصااو 

 فاي األسااتذة مان العدياد توفاد جامعتنا فان المنطل  هذا منو العلمية، والمراجع

 الخبارات مان العدياد تساتقبل العلمياة،وبالمقابل الجامعاات بكبارى محاضرات إلقاء

    من والخبراء العلماء تستضيف ان ومنها السبل من بالعديد المتمثلة والعلوم
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 أللحاق بغية الخبرات تباد  أو لميالع التباد  عل  نحفز فإننا هنا من األخرى، الجامعات

 الحدث قمة مع وما تكون الن أهل جامعتنا ان والش  المتقدم، العالمي العلمي بالرك 

   .                                                                   يكون حيثما الفكري والتطو  العلمي

 الحاسبات قاعة عل  محاضرات  ألق  قد" يال د بابا فرانسيسكو"  البروفيسو  ان يذكر  

 ايطاليا في الد اسة عن جوان  تناولت محاو  إل  إضافة علمية محاو  عدة تضمنت والتي

 فيها، يد ، التي الجامعة وباألخص االيطالية الجامعات إل  التقدي  وكيفية ومنهجا نظاما

 عل  العراقية لمزسساتا وبعض الثالثة  وما جامعة بين الموقعة العقود بعض قدم كما

 برام  البروفيسو  قدم كما.  النقل ووةا ة التخطيط ووةا ة قا  ذي جامعة المثا  سبيل

 البروفيسو  ةيا ة واك  االلكتروني موقعنا فري  جامعت ، في والدكتو ا  الماجستير

 ريباق بعرض  سنقوم مع  تلفزيونيا لقاءا أجرى وكما اللقطات، ببعض ةيا ت  ووث  االيطالي

.                               االلكتروني لموقعنا المرافقة الملتيميديا برام  ضمن موقعنا عل   
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 مختبر جديد بأحدث التقنيات العالمية

 مختبر التشري  االلكتروني بكلياتنا

واكبت والةالت تواك  جامعتنا احدث التقنيات العالمية والمختبرية في تشكيالتها    

العلمية، بان تستحدث وتطو  حقولها العلمية كافة، بجملة من النشارات 

والفعاليات والمنشات التكنولوجية الفائقة، ويوم بعد يوم تطو  جامعتنا صاالتها 

ومختبراتها العلمية، لتزكد للعال  من ان الجامعة قد وثبت وقطعت أشوارا كبيرة 

في مجا  المواكبة والتطو  الفكري أو اإلنساني عل  حد سواء، ومن ث  تبين ان 

العقل العراقي وكما بين معالي وةير التعلي  العالي األستاذ علي األدي ، يبق  

خالقا ومتوقدا دوما، لتاتي نتائ  جامعتنا مطابقة لتوجهات وتطلعات الوةا ة في ان 

تطو  وتحدث كافة الحقو  العلمية وحافات العلوم، من هنا فان جامعتنا وبمعد  

شهري إن ل  يكن اسبوعي، تفت  او تستحدث او تطو  منشاة جديدة من منشاتها 

العلمية، لتضيف معل  علمي جديد للجامعة، ومع هذا التوج  فقد افتت  األستاذ 

الدكتو  عالء عبدالحسين  ئيس جامعة بغداد المختبر االلكتروني للتشري  وذل  

والذي يمثل قفزة نوعية في تطو  العلوم  "Sectra" باستخدام جهاة عرض السكترا

الطبية والتشريحية، لما يمتل  من قد ات تطويرية هائلة في المعالجات 

والتشخيص الدقي ، والذي يعد أو  مختبر علمي في العال  العربي أو الشرق 

األوسط ضمن هذ  المواصفات العلمية الدقيقة، والذي سيشكل انعطافة جديدة 

،  Sectra's visualization table " في د اسات العلوم الطبية، ويعتبر هذ  المختبر

مختبر تد يس مادة التشري  الطبي باستخدام تكنولوجيا التعلي  التفاعلي 

للمجاميع الد اسية الصغيرة" من المختبرات الناد ة لما يتضمن من إمكانيات وقد ات 

التعلي  التفاعلي .  وقد ت  االفتتا  بحضو  األستاذ الدكتو  ندى العلوان مديرة 

المركز الورني الريادي لبحوث السرران وعميد كلية الط  و ؤساء فرو  

وتد يسيي كلية الط  مع مجاميع من الطلبة، حيث ت  عرض موجز للجهاة 

وملحقات  وكيفية عمل األجهزة الملحقة من عرض تشري  الجس  بشكل مجس  

وتفاعلي بين التد يسي والطلبة من خال  استخدام شاشات عرض ررفية 

تفاعلية، ويستخدم الجهاة أيضا للتد يس في الد اسات العليا والجراحة بشكل 

تعليمي، إضافة إل  تد يس مادة التشري  للد اسات األولية، ويعتبر الجهاة مراد  

مه  ألجهزة التعلي  األخرى من الجثث الطبيعية والبالستينية والنماذ  

البالستيكية، ويمكن ان يعوض عن هذ  األجهزة إلمكانية جمع التشري  وصو  

الشعاعية بشكل ثالثي األبعاد، ومن خال  الكاميرات الملحقة بالجهاة حيث توجد 

 القد ة عل  التكبير والتأشير المباشر إثناء التد يس.                                     

وتعتبر كلية الط  في جامعة بغداد من أو  الكليات التي استخدمت هذ  التقنية 

في العراق والشرق األوسط حس  تصري  الشركة السويدية المصنعة للجهاة.     
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   أو  مختبر تشري  من نوع  عل  مستوى الشرق األوسط في كلية الط -جامعة  

بغداد ألهمية هذا المختبر ودو   التطاوير الهاام، قامات جامعتناا بإعاداد تقريار عان 

ربيعة هذا المختبر وبالتعاون مع عمادة كلية الط  بغداد، التي ةودتنا بالعدياد مان 

  البيانات الهامة عن هذا المختبر العلمي الجديد والمتطو .                                

، : ماا هاو مختبار تاد يس مااادة التشاري  الطباي باساتخدام تكنولوجياا التعلااي  

  التفاعلي للمجاميع الد اسية الصغيرة؟ كيف يمكن ان نفه  عمل  وربيعت  ؟

استخدام تكنولوجيا التعلي  اإللكتروني والتعلي  التفاعلي وأنظمة الصوت والصو ة    

االحترافية في مجا  التعلي  العالي بصو ة عامة والتعلي  الطبي بصو ة خاصاة مان 

المزشرات الحقيقياة علا  جاودة التعلاي  فاي مزسساات التعلاي  العاالي وعلا  

المستوى العالمي، ان الهد  األساسي من هذا المشرو  هاو اال تقااء بمساتوى 

أداء وجودة التعلي  الطبي فاي كلياة الطا  _ جامعاة بغاداد لغارض النهاوض بواقاع 

الكليااة إلاا  مصااافي الجامعااات العالميااة وذلاا  ماان خااال  تااوفير احاادث وسااائل و 

تكنولوجيا التعلي  االلكتروني والتعلي  التفاعلي والتعلاي  عان بعاد وأنظماة الصاوت 

والصااو ة والفيااديو االحترافيااة المسااتخدمة فااي مجاااالت  التعلااي  الطبااي الحااديث 

لمختبر تد يس مادة التشري  التابعاة لكلياة الطا - جامعاة بغاداد ماع األخاذ بنظار 

االعتبا  سهولة استخدام هذ  الحلو  التكنولوجية من قبل كافة الكواد  التد يساية 

 والطلبة عل  حد سواء.                                                                         

ألو  مرة في التعلي  الطبي في  (Sectra Visualization Table) ت  استخدام جهاة

جامعات الشرق األوسط  وهو مقدم من قبل شركة سيكترا الساويدية المتخصصاة 

في األجهزة الطبية والحلاو  التكنولوجياة الخاصاة باالختصاصاات الطبياة المختلفاة 

وهو الجهاة الوحيد عالميا   في مجا  تعلاي  ماادة التشاري  وتهيئاة الطبيا  الجارا  

ألجراء العمليات الجراحية بمختلاف أنواعهاا وتعقياداتها قبال الشارو  بالعمال علا  

المريض بشكل فعلي ويساعد الطبي  المعال  في مرحلة التشخيص. وهاو عباا ة 

عن  شاشة تفاعلية كبيرة مع نظام عرض متقدم للصو  ياوفر أمكانياة التفاعال ماع 

حيث   MRI أو CT  صو  جس  اإلنسان الحقيقية ثالثية األبعاد و المقدمة من أجهزة

أثبتت الد اسات العالمية بأن الد اسات التفصيلية لجس  اإلنسان االفتراضاي يزياد 

من قد ة الطلبة  علا  فها  أفضال عان الوظاائف التشاريحية للجسا  فضاال عان 

االختالفات التشريحية بين األفراد، وكذل  يوفر معرفة أكبر عن األمراض النااد ة مان 

 خال  التد ي  الطبي .                                                                           

 المقادم ماان شااركة (Annotator) يتضامن النظااام التعليماي أسااتخدام جهاااة الاا

(Extron Electronics)    األمريكية والحاصل عل  خمسة جوائز عالمية والذي بادو

يتي  للمد ، او المحاضر التاشير عل  اي جزء من الصو ة او الفيديو ماع خاصايات  
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اخاارى كااالتكبير والتصااغير، ايقااا  الصااو ة، الرساا  والكتاباا  علاا  الصااو ة او 

الفيااديو وكافااة األنشااطة المتعلقااة بااالتعلي  التفاااعلي مااع أمكانيااة تحسااين 

 HD Quality عرض الصو  والفيديو ذات النوعية الرديئة وتحويلها ال  .

يشاامل النظااام التعليمااي تقاادي  شاشااات تحكاا  باااللمس واحاادة لألسااتاذ 

المحاضااار وشاشاااات أخااارى تاااوة  علااا  مجااااميع الطلباااة )كااال مجموعاااة 

تتضااامن 5 رلباااة( تساااهل عملياااة التأشاااير والكتاباااة وأيضاااا لعااارض الماااادة 

الد اسااية الموجااود علاا  الشاشااة لتسااهيل عمليااة متابعااة العاارض عاان 

رريااا  اللماااس والتفاعااال ماااع الماااادة الد اساااية المعروضاااة حياااث أن كااال 

رالاا  ماان ضاامن المجموعااة التااي ينتمااي إليهااا يسااتطيع أن يتااداخل ماان 

مكاناا  مااع األسااتاذ والتأشااير ماان موقعاا  علاا  الجاازء الخااا  بالشاار  مااع 

العلاا  أن كاال مجموعااة ساايكون لااديها لااون خااا  للتأشااير مختلااف عاان 

المجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااميع األخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى.                                                                   
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 ـــار ونشاطــــات الجامعـــــــةأخبـ

 – االجتما  الدو ي لمسزولي شع  ضمان الجودة واالداء الجامعي

 – معهد الليز  يحصل عل  جائزة جامعة بغداد لألبدا  العلمي

 – ابن  شد بغداد تناق  سبل تطوير الواقع الز اعي في العراق

 – معالي وةير التعلي  العالي يشكر قانون بغداد

 – ادا  بغداد تفتت  متحفا يوث  اال ث العلمي والثقافي والتا يخي للكلية االم

 – "ابن  شد بغداد تقي  مهرجانا شعريا بعنوان "الشمس اجمل في بالدي

 – علوم إسالمية بغداد تقي  مزتمرها العلمي الثامن في الثالث والعشرين من نيسان المقبل

 -هندسة بغداد تفت  افاق التعاون العلمي الهندسي مع الجامعات االيرانية

 – هندسة الخوا ةمي تحق  نتائ  متقدمة في بطولة جامعة بغداد السنوية بالساحة والميدان

 – جامعة بغداد تقدم د اسة تناق  فيها النمط الثالث لداء السكري

 – هندسة الخوا ةمي في جامعة بغداد تشا ، بالمهرجان السنوي للموسيق  والشعر الشعبي

 – التربية الرياضية للبنات في جامعة بغداد تناق  دو  الرياضة في نشر المحبة والسالم

 – ابن الهيث  بغداد تحتضن األجتما  الثامن عشرللجنة عمداء كليات التربية للتخصصات التربوية

 – اللغات في جامعة بغداد تناق  ثقافة العنف عبر وسائل االعالم

 – إدا ة واقتصاد بغداد تترأ، لجنة الستحداث د اسة للدبلوم في جامعة الموصل

 – جامعة بغداد تسجل حضو ا متميزا في المزتمر الدولي لالد  المقا ن بالواليات المتحدة االمريكية

 – دو ة في المكتبة المركزية بجامعة بغداد عن التكشيف واالستخال  والمكانز

 – ادا ة واقتصاد بغداد تقيي  دو ة علمية عن حسابات كلفة النقل

 – ر  اسنان بغداد تقي  ندوة عن التقيي  الذاتي وتحليل سوات

 – هندسة بغداد تقي  معرضا لمشا يع الطاقة

 -  ياضية بنات بغداد تقي  ندوة توعوية بمشا كة مشرو "فر " الخا  بتاهيل الخريجين وتوظيفه 
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-معالي وةير التعلي  العالي يوج  مراكز البحث العلمي بالتركيز عل  االبحاث العلمية التي تعال  المشاكل 
 التي يعاني منها المجتمع العراقي في كل جوانب 

 -ندوة في علوم بغداد عن ررق ترشيد استهال، الكهرباء

 -جامعة بغداد تستذكر وفاة الصديقة الطاهرة فارمة الزهراء "عليها السالم

- ئيس جامعة بغداد يلتقي مد اء اقسام الجامعة ويوج  باال تقاء بالعمل اإلدا ي بما يعزة المسيرة العلمية 
 والتعليمية

 -الد اسات االستراتيجية والدولية في جامعة بغداد يشا ، بدو ة تد يبية اقامتها االكاديمية العالمية للتد ي 

 -ابن الهيث  في جامعة بغداد تقي  حلقة نقاشية متخصصة في قس  الكيمياء

 -ابن الهيث  بجامعة بغداد تنظ  محاضرة بعنوان "التغذية الصحية والحالة التغذوية في البالد

 -العلوم للبنات في جامعة بغداد تحتفل بيومها السنوي

-اعالم بغداد تستضيف معاون عميد الهندسة وتعلن عن انطالق ملتقاها السيميائي في الرابع عشر من أيا  

 المقبل

 -ليز  بغداد يستقبل عددا من تد يسي الجامعة التكنولوجية ورلبتها

 -الحضري في جامعة بغداد يصد  عدد  الثامن والعشرين من مجلة "المخطط والتنمية

 -"ادا  بغداد تحتفي بمئوية عال  االجتما  العراقي "علي الو دي

 -ابن الهيث  بغداد تناق  اخر التطو ات التكنلوجية في الطاقة المتجددة

 -"إدا ة واقتصاد بغداد تقي  دو ة بعنوان "د اسات في الجدوى األقتصادية

-جامعة بغداد تقي  ندوة فكرية الستذكا  شخصية السيد الشهيد محمد باقر الصد  )قد، سر  الشريف( 

 وتستضيف لجنة عمداء اآلدا  واللغات واإلعالم

 -التربية الرياضية في جامعة بغداد تستضيف بطولة االسكواش للجامعات العراقية

 -علوم بغداد تقي  و شة عمل لمواكبة اخر تطو ات نظام المعلومات الجغرافي

 – ابن  شد بغداد والعتبة الكاظمية المقدسة تقيمان مزتمرا علميا تناقشان في  البيئة المستدامة

 - جامعة بغداد تواصل مشا كتها العلمية بإدا ة التنمية الشاملة في المجتمع

 - جامعة بغداد تحتضن وقائع الحفل التأبيني السنوي الستشهاد السيد محمد باقر الصد  )قد، هللا سر (

 - جامعة بغداد تشا ، في معرض دولي إلنتا  األجهزة والمختبرات بدبي

 - جامعة بغداد تستكمل استعدادها الستضافة المزتمر الدولي لتشخيص االمراض والمتالةمات
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 – إعالم جامعة بغداد يبدأ بصياغة استراتيجية فاعلة لتطوير التواصل مع اإلعالم العراقي والمجتمع

 – جامعة بغداد تشا ، في اجتماعات لجنة تطوير البن  التحتية للجودة في العراق

 – هندسة الميكاترونكس في جامعة بغداد تقي  و ش عمل لمشا يع التخر 

 – كلية اإلعالم بجامعة بغداد تعقد الملتق  العلمي األو  لمناقشة مشا يع رلبة الد اسات العليا الثالثاء

 – معهد الهندسة الو اثية في جامعة بغداد يتسل  موقع  الجديد قريبا  

 – هندسة بغداد تعقد ندوة عن الشبكات العصبية الصناعية وتطبيقاتها البيئية

 – اختيا  تد يسي من جامعة بغداد في 106 مجلة علمية دولية

 – بطوالت  ياضية تتنافس فيها كلية الصيدلة في جامعة بغداد مع نَظيراتِّها من بقيةالتشكيالت

 - جامعة البصرة تستضيف باحثا   من ام الجامعات بغداد

 - جامعة بغداد تحي أجواء الفر  والبهجة في المهرجان الثقافي السنوي لكلية اللغات

 – جامعة بغداد تقدم د اسة عن التشوهات الكروموسومية ورفرات المو ثFLT3 بمرض ابيضاض الدم النخاعي

 - مكتبة كلية الصيدلة تغطي مائة وخمسون عنونا   علميا   في  صيدِّ  ُكتبها العلمية

 - كلية اإلعالم بجامعة بغداد تعتمد المتلقيات العلمية إلقرا  أبحاث الد اسات العليا

 - تمريض بغداد تلقي محاضرات توعوية في مستشف  األمل الورني لعال  االو ام

 -جامعة بغداد تستضيف مكتبة الدا  العربية للعلوم في  واق كلية العلوم للبنات

 -كلية الط  البيطري بجامعة بغداد تحتفل بالذكرى السابعة والخمسون لتأسيس ام الجامعات

 -ا ض جامعة بغداد تحتضن المزتمر الدولي لكلية العلوم والتربية

 -تمريض صحة االم والطفل في جامعة بغداد تقوم بزيا ة اعدادية الكرامة للبنات

 -جامعة بغداد تستضيف باحثا   أمريكيا   في مجا  اإل شاد الز اعي

 -جامعة بغداد تعال  مشكلة شحة الميا  باأل اضي الز اعية

 -جامعة بغداد تقي  بطولة الجامعة بكرة الطائرة

     - جامعة بغداد تقي  بطولة أللعا  القوى و المهرجان الموسيقي )الثاني(

 -ابن الهيث  جامعة بغداد تقي  ندوة نقاشية عن افة المخد ات عل  المجتمع

 -ادا  بغداد تحض  بتكري  احد اساتذتها المتمرسين وتقي  معرضا يحاكي الجنو  العراقي

  -العالقات العامة في جامعة بغداد يناق  مشا يع رلبت  ويقي  حلقة نقاشية حو  مسزولية المقوم اللغوي
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 -هندسة مساحة بغداد يشا ، في مزتمر دولي بالجامعة المستنصرية

 -العلوم اإلسالمية في جامعة بغداد تناق  إشكاليات اللسانيات بين االصالة والحداثة

 -الورني لبحوث السرران في جامعة بغداد يقي  ندوة لمنتسبات وةا ة التخطيط

 - ياضية بنات بغداد تنظ  مهرجانها السنوي لاليتام وتقي  محاضرة عن االحما  التد يبية

 -المكتبة المركزية في جامعة بغداد تقي  دو تان في الوصو  الحر للمعلومات والفهرسة العربية

 -اختيا  تد يسي من جامعة بغداد عضو مجلس الخبراء في األكاديمية العالمية

 -ادا  بغداد تشا ، في مزتمر العلوم التربوية وتناق  د اسات العراق المعاصر

-اعالم بغداد تطل  منحتها الشهرية للطلبة وتحصل عل  المركز االو  في بطولة العراق للجامعات في  مي 

 المطرقة والعا  الساحة والميدان

 -ابن  شد جامعة بغداد تدعوا باحثيها ال  نشر بحوثه  في مجالت علمية  صينة

 -جامعةبغداد تعقد ندوتها العلمية للصيدلة السريرية بالتعاون مع مدينة الط 

 -ر  الكندي بغداد تناق  وبائية مرض شلل األرفا  ومستجدات 

 -العلوم اإلسالمية في جامعة بغداد تقي  حفلها السنوي لتثمين دو  المراة في المجتمع

 -محاضرة في هندسة بغداد عن محددات كتابة البحث العلمي

 -وفد من جامعة بغداد يزو   وسيا االتحادية ضمن برنام  تطوير المالكات التد يسية في خا   العراق

 -محاضرة عن الدولة المدنية في مركز احياء التراث بجامعة بغداد

 -مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة بغداد يقي  دو ات حاسوبية لشركات القطا  الخا  

 -محاضرتان في مركز التا يخ الطبيعي عن الجودة االكاديمية واخطا  االشعا 

 -محاضرة في قانون بغداد حو  مفهوم "الح  في الحياة

 -جامعة بغداد تحتضن اجتما  لجنة عمداء الكليات االهلية في العراق

 -ابن الهيث  في جامعة بغداد تقي  محاضرة بعنوان "تقنانة التحليل باستخدام مسعر المس  التبايني
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