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 هيئة وأعزاء الكمية قيادات بين االترال أن
 العمسية األقدام خالل من إال يتم ال التدريس،

 "N. Martenنوبرت مارتن "



تقع ألاقسام العلمية في  النظييمياا اامايعيية ي قيع القليا ييد اامسي   
فعلييا الييمن  يييد أ غرييا ة يي م دايي ل يييد دايي اا النظيييي  ااميياي   فيي   
ال اقع يشير إلا ةغرا تع  حمم الزادية ف  اامايعة  فاامايعية   تسينعيع 
ة  تييى ر الييالأرا ةد تأقييف ة يي اف ا إ  يييد اييلع ةقسيياي ا العلمييية  ف يي  

ييييييي ياملفنييييييياق اا قيقييييييي  لمفيييييييع يسييييييين ر امناتيييييييية فييييييي  اامايعييييييياا  م 
 
ادم عييييييي ا  

 

 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة
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 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 الجامعية القرارات معظم في التحكم يتم العمسي القدم طريق عن
 السقررات وتحديد ،التدريس هيئة أعزاء اختيارك السركزية،
 الشدبية األهسية وتقدير والتخرج، القبهل معايير ووضع الدراسية،
 وخدمة عمسي، وبحث تدريس، من ،السختمفة لألنذطة

 الجامعية، السؤسدة طابع تحدد التي القرارات من مجتسع،وغيرها
  حهالي أن عمى التأكيد إلى "W. Rita " دعا ما هه ذلك ولعل
 مدتهى  عمى تتخذ الجامعة في اإلدارية القرارات جسيع من 80%

 ...العمسية األقدام



 الريادة والتميز يف  كلية العلوم  
المركز االول لمسم علوم الحٌاة فً للتصنٌف الوطنً لجودة الجامعات العرالٌة على مستوى االلسام المناظرة •

 .  والمركز الثالث لكلٌة العلوم على مستوى كلٌات العلوم فً العراق 2017-2016بالجامعات العرالٌة 

للفصل الدراسً االول وبمعدل  وبدرجة -للعام الدراسً  االمتحانٌةآلٌة عمل اللجان  كافضلالمركز االول •

94.23 

بالمركز االول على كافة مختبرات االلسام العلمٌة بجامعة المثنى ( خمس نجوم) 99.5المركز االول ومعدل •

 .من لبل اللجنة الوزارٌة  GLPبتصنٌف  2018-2017للعام الدراسً 

بالمركز االول على كافة مختبرات االلسام العلمٌة بجامعة المثنى ( خمس نجوم)  95.7المركز االول ومعدل  •

 GLPبتصنٌف  2017-2016للعام الدراسً 

 2016-2015حصدت كلٌة العلوم المركز االول بالتصنٌف الوطنً لجودة الجامعات العرالٌة •

-2017المركز االول لطلبة لسم الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب فً اولمبٌاد الرٌاضٌات الممامة فً البصرة •

2018 

 2019-2018المركز االول لطلبة لسم الفٌزٌاء فً اولمبٌاد الفٌزٌاء الممامة فً ج المثنى •

 ذي لار/المٌدالٌة البرونزٌة كؤفضل براءة اختراع فً التخصصات التطبٌمٌة فً مإتمر المخترعٌن العرالٌٌن •

 اتفالٌة تعاون علمً بحموق نشر كتاب مع جامعة كامبرٌج البرٌطانٌة•

 ..المشاركة فً عدة مإتمرات علمٌة تخصصٌة  فً روسٌا والبرازٌل وتركٌا ومالٌزٌا وبرٌطانٌا •

 .عضوٌة عدة اتحادات وجمعٌات علمٌة عالمٌة تخصصٌة ومنها عضوٌة اتحاد الفلن العالمً •

الهٌئة العامة للحد من المواد  –من لبل رئاسة الوزراء  المشعهالحصول على شهادة ترخٌص حٌازة المواد •

 المشعة

 .مادة وممرر عملً ونظري 19ل 2019-2018اجراء االمتحان االلكترونً للعام •



 
يٍ لجم انمسى   GLPاػذاد دنٍم  يشكضي خطٕاد رطجٍك اسزًبسح ممبسسبد ادلخزرب انؼشالً اجلٍذ  1.

 2020-2019 انؼهًً
   CRDF  2019-2020يٍ يُظًخ  انكًٍٍبئٍّسفذ ادلخبصٌ خضاَبد حفظ ادلٕاد 2.
 .2020-2019يٍ ػذح دٔل يٍ انؼبمل  2020-2019انؼًم ػهى اسزضبفخ االسزبر انضائش 3.
 2020-2019اسزحذاس ٔرطٌٕش ادلخزرباد انؼهًٍخ  نهذساسبد انؼهٍب يف لسى انكًٍٍبء  4.
 %100صٌبدح ػذح انذٔساد انزذسٌجٍخ ثُسجخ  5.

 2020-2019 كٕفٍذٔيكبفحخ ٔثبء  انالصفٍخصٌبدح انُشبطبد  7.
 .انسٌُٕخ انزمٕميٍّػمذ ادلإدتشاد 8.
 .رُظٍى يإدتشاد سٌُٕخ نهذساسبد االٔنٍخ ٔانؼهٍب  ٔيٓشجبٌ نهزٕظٍف 9.

 .انزؼهى ٔانزؼهٍى  سرتارٍجٍبدحتذٌش دنٍم انذساسبد انؼهٍــب  ٔدنٍم  10.

انربرغبل نرتمجخ كزبة ادلذخم  نشجَّٕارفبلٍخ يغ يؼٓذ انفٍضٌبء انفهكٍخ ٔػهٕو انفضبء يف 11.
 .اىل ػهى انفهك 

يزبثؼخ  -انسرتارٍجٍخاخلطخ ٔاالْذاف  –جلبٌ اجلٕدح  -االػزًبد ادلإسسً –رشكٍم جلبٌ انزمٍٍى انزارً 12.
 .....-  ٔانشسبنّانشؤٌب –ٔانساليخ ادلٍُٓخ  انصحّ –يزبثؼخ ادلخزرباد  -ادلٕلغ االنكرتًَٔ–اخلشجيني 

 يطبيف احلشٌك)صٍبَخ ٔدميٕيخ ٔسبئم االيبٌ ٔاحلًبٌخ يٍ احلشائك ٔاحلٕادس 14.

 2021يإدتش دٔيل ختصصً ػبو  اللبيخانزحضرياد 15.
 .انسٌُٕخ انزمٕميٍّػمذ ادلإدتشاد 16.
 .ثصٕسِ منٕرجٍخ 2020-2019طجمذ االلسبو انؼهًٍخ َظبو ادلمشساد يف ثذاٌخ انؼبو 17.

 
 



 رطٌٕش ٔصٍبَخ انجًُ انزحزٍخ نهكهٍخ 

 2020-2019صٍبَخ ٔرشيٍى ٔاجٓخ انكهٍخ •
 .صٌبدح اٌشاداد انصُذٔق  انزؼهٍى انؼبيل •
 .صٍبَخ ثُبٌخ االلسبو انؼهًٍخ ٔاظٓبسْب ثبدلظٓش االكبدميً انالئك•
 .اَشبء خمبصٌ يشكضٌخ نكهٍخ انؼهٕو يف ثُبٌخ االلسبو انؼهًٍخ •
 رأٍْم انهجُخ االيزحبٍَخ انفشػٍخ يف االلسبو انؼهًٍخ•
 .ػًم يسمفبد فٕق ثُبٌخ انؼًبدح •
 .  اسزحذاس صالس خمزرباد نهذساسبد انؼهٍب يف لسى انكًٍٍبء•
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 نبذه عن الكلٌة 

تهدف الكلٌة الى مواكبة التطورات العلمٌة التً شهدها .  2002العلوم هً احدى كلٌات جامعة المثنى اسست عام 

عالمنا المعاصر وصوال الى تحمٌك اهدافها العلمٌة فً تمدٌم كل ما ٌمكن من معلومات علمٌة ومنهجٌة للطالب 
 .للمساهمة فً دفع عجلة التطور والمٌام بدورها فً تحمٌك النهضة الشاملة فً جمٌع مجاالت الحٌاة 

وكان عدد طلبتها خالل (  الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب –علوم الحٌاة  –الفٌزٌاء  –الكٌمٌاء ) تضم الكلٌة السام 

 .تدرٌسً   101طالب وطالبة فٌما بلغ عدد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 1447بوالع  2020/ 2019العام الدراسً 
الفرع العلمً وعلى اساس التنافس / ٌتم المبول عن طرٌك المبول المركزي وٌمبل فٌها خرٌجو الدراسة االعدادٌة 

مدة الدراسة فً الكلٌة اربع سنوات ٌمنح بعدها المتخرج شهادة البكالورٌوس فً االختصاصات .فً المعدالت 

 .العلمٌة المذكورة اعاله 
ومع صدور االمر الوزاري بأنشاء جامعة المثنى . 2004/2005تخرجت اول دفعة فً الكلٌة فً العام الدراسً 

والتً اصبحت فٌها الجامعة الورٌث لكلٌات المثنى والتً كانت تتبع جامعة المادسٌة بما فٌها كلٌة العلوم  2007عام 

. 
كان من اهداف ادارة الجامعة تطوٌر الوالع التعلٌمً فً المدٌنة حٌث تم استحداث الدراسة المسائٌة فً بداٌة العام 

.  انضم لسم الكٌمٌاء باستحداث الدراسات المسائٌة 2017-2016وخالل العام الدراسً .  2007/2008الدراسً 

خطوة اولى فً طرٌك اكمال الدراسات العلٌا للحصول على شهادة الماجستٌر تم افتتاح الدراسات العلٌا لمسم علوم 

والتً استمبلت طلبتها ضمن خطة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً    2008/2009الحٌاة للعام الدراسً 

 .2017-2016خالل العام الدراسً (ماجستٌر ) وافتتح لسمً علوم الكٌمٌاء والفٌزٌاء  دراسات علٌا 
كما تشرف الكلٌة على اصدار مجلة علمٌة فً اختصاصات , تضم الكلٌة كذلن عدد من الوحدات العلمٌة واالدارٌة 

 .العلوم الصرفة والتطبٌمٌة بعنوان مجلة المثنى للعلوم الصرفة
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 اػضبء ٍْئخ انزذسٌس ٔادلٕظفني انكهً 
   2020 – 2019الكادر التدرٌسً والوظٌفً للعام الدراسً 

  90عدد التدرٌسٌٌن  •
 37عدد الموظفٌن   •

 27(     العمود)عدد االجراء الٌومٌٌن •

13.7 2017 

14.7 2018 

15.4 2019 
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 ثٍبَبد شؼجخ انزسجٍم يف انكهٍخ 

 الدراسات االولٌة

الدراسة   

 الصباحٌة

الدراسة 

 المسائٌة

 المجموع

 1400 450 950 2020 – 2019عدد الطلبة للعام الدراسً 

 1350 450 900 عدد الطلبة الذٌن شاركو فً التعلٌم االلكترونً

فً االمتحانات النهائٌة  شاركوعدد الطلبة الذٌن 

 االلكترونٌة
900 450 1350 

  - 2019عدد الطلبة الخرٌجٌن للعام الدراسً 

2020 
228 103 331 

 2943 699 2244 عدد الطلبة الخرٌجٌن منذ تاسٌس الكلٌة

   10 16 عدد الدفعات المتخرجة منذ تاسٌس الكلٌة



14 Total students ًعدد الطلبة الكل    

No. of students by Governorates   عدد

    طلبة من المحافظة والخارج من المحافظة  

No. of Graduated Students عدد الطلبة الخرٌجٌن    

 ثٍبَبد شؼجخ انزسجٍم يف انكهٍخ 
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 ثٍبَبد ٔحذح انذساسبد انؼهٍب يف انكهٍخ 

 الدراسات العلٌا

   العدد الفمرة

   20 2020 - 2019عدد الطلبة الممبولٌن للعام الدراسً 

   20 عدد الطلبة المشاركٌن فً التعلٌم االلكترونً

عدد الطلبة المشاركٌن فً االمتحان النهائً  

 االلكترونً

20   

عدد طلبة الدراسات العلٌا المتخرجٌن ولجمٌع االلسام 

 منذ فتح الدراسات العلٌا فً الكلٌة

اكثر من 

250   
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 ثٍبَبد ٔحذح انذساسبد انؼهٍب يف انكهٍخ 
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 انؼهًٍخ ثباللسبواػضبء ٍْئخ انزذسٌس ٔادلٕظفني 
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 ػذد انطهجخ يٕصع ػهى االلسبو انؼهًٍخ ٔادلشاحم 
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 القسم الدقيق التخصص العام التخصص العلم   اللقب الشهادة التدريس   اسم ت

  الرياضيات دينمية نظم رياضيات  استاذ دكتوراه  المعال   الحسي    عبد  جابر  حسي    .د.ا 1

ياء  استاذ دكتوراه الخفاج    جي   فرهود  كاظم  االمي   عبد  .د.ا 2 ياء في   ياء موصالت اشباه -نووية في    الفي  

ياء استاذ دكتوراه رمضان القادر  عبد  عدنان قحطان .د.ا 3 ياء في   ياء  طبية في    الفي  

   بيولوج    حياة علوم  استاذ دكتوراه جواد دمحم الحسن عبد  ليث .د.ا 4
 الحياة علوم جزيئ 

ياوية كيمياء كيمياء  استاذ دكتوراه   الموسوي صالح حلو  دمحم قاسم .د.ا 5  الكيمياء مساعدة عوامل -في  

 الكيمياء حياتية كيمياء كيمياء  استاذ دكتوراه مري    ح كاظم  جواد  .د.ا 6

 الحياة علوم نبات حياة علوم  استاذ دكتوراه عل   حسن فائق .د.ا 7

 الكيمياء كيمياءعضوية كيمياء  استاذ دكتوراه  كنيت  ناه   جليل رياض .د.ا 8

ياوية كيمياء كيمياء مساعد استاذ  دكتوراه جي    صبيح حسن .د.م.ا 9  الكيمياء في  

 الحياة علوم حياتية تقنيات حياة علوم مساعد استاذ  دكتوراه   مطر عيال نهاد  .د.م.ا 10

ياء مساعد استاذ  دكتوراه دمحم قاسم هادي .د.م.ا 11 ياء في   ياء مغناطيسية مواد  في    الفي  

 الحياة علوم   حيوانية انسجة بيطري طب مساعد استاذ  دكتوراه  جاسم هللا عبد  باسم .د.م.ا 12

ي نبيل .د.م.ا 13 ي علوان بادي صي   الكيمياء حياتية كيمياء كيمياء مساعد استاذ  دكتوراه   العي  

    خولة د .م.أ 14
 
 الكيمياء كيمياء كيمياء مساعد استاذ  دكتوراة جاسم كان

ياء مساعد استاذ  دكتوراه العذاري كاظم  جابر  عبدالستار  عل   .د.م.ا 15 ياء في   ياء فلكيه في    الفي  

 رياضيات  رياضيات مساعد استاذ  دكتوراه عل   حمزة عامر  د .م.أ 16

ياء مساعد استاذ  دكتوراة  مكطوف حسن د .م.أ 17 ياء في   ياء والمتحسسات االشعاعية الفي    في  

ياء مساعد استاذ  دكتوراه جدوع فاضل موفق د .م.أ 18 ياء في   ر في   ياء اللي    الفي  

 حياة علوم طحالب بيئة حياة علوم مساعد استاذ  دكتوراة  المنعم عبد  عقيل ابتهال د .م.أ 19

ياء مساعد استاذ  دكتوراه   كاظم  فائق فراس .د.م.ا 20 ر في   ر الهندسيةلتطبيقات ا/علوم لي   ياء لي    الفي  

 حياة علوم مجهرية احياء علوم حياة علوم مساعد استاذ  دكتوراة عبود سام   نور  د .م.أ 21

 حياة علوم زَخاغ ػهىو حياة علوم مساعد استاذ  دكتوراة شنان كاظم  هناء د .م.أ 22

 رياضيات  دال   تحليل رياضيات مساعد استاذ  دكتوراة الحسي    عبد  سعد  مالك د .م.أ 23

ياء مساعد استاذ  ماجستي   التميم   صنكور  عل   سلمان عل   .م.ا 24 ياء في   ياء بوليمر في    الفي  

   كريدي  خريجان مك   موىس .م.ا 25
 الرياضيات التقريب دوال رياضيات مساعد استاذ  ماجستي   الحسيئ 

 حياة علوم  مجهرية احياء  حياة علوم مساعد استاذ  ماجستي   مك   عباس ميثم م.ا 26

 حياة علوم فسلجة حيوان  حياة علوم مساعد استاذ  ماجستي   قاسم دمحم م.أ 27

 حياة علوم طبية مجهرية احياء حياة علوم مساعد استاذ  ماجستي    عقيل مئ   م.أ 28

كهٍخ انؼهٕو/االنمبة انؼهًٍخ جبيؼخ ادلضىن  
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Financial Revenues ػبئذاد ادلبنٍخ  -ٔحذح احلسبثبد   

    

 رواتب منتسبً الكلٌة

ساهمت الكلٌة بتعزٌز تعظٌم اٌرادات الموازنة العامة للدولة بصرف رواتب منتسبٌها بما 

ملٌاران ومائتان واربعة وثالثون ملٌون من بداٌة سنة ( 2234000000)ٌمارب 

 ولغاٌة الفترة الحالٌة 2020

مجموع اٌرادات الدراسة 

 المسائٌة

ثالثمائة وخمسة عشر ملٌون ومئة وستة الف وثمانمئة وخمسون (  315106850)

 دٌنار

مجموع اٌرادات صندوق 

 التعلٌم العالً
 ستون ملٌون وسبعمائة واربعة وخمسون الف دٌنار(  60754000)

الرواتب والمصروفات 

 من المسائً

تم صروف رواتب واجور للمتعالدٌن وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الدراسه المسائٌة 

 مائتان واربعون ملٌون دٌنار( 240000000) بمبلغ 

  10000000)ومستلزمات سلعٌه متمثله بمرطاسٌه والوازم ومهمات وولود بمبلغ 

 عشرة مالٌٌن دٌنار(

 خمسة مالٌٌن دٌنار 5000000ومستلزمات خدمٌه 

 مصروفات الصندوق
 خمسة واربعون ملٌون دٌنار( 45000000) بمبلغ  بالكلٌه الخاصهتم دعم المشارٌع 

 تسعة ملٌون دٌنار(  9000000) وكذلن حوافز ومكافآت لجمٌع المنتسبٌن بمبلغ  
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 يف االلسبو انؼهًٍخ األكبدميًثشايج اإلسشبد 

 -:في التالي2020-2019تتسثل برامج اإلرشاد األكاديسي  لمعام 
برامج تهجيهيه لمطالب السدتجدين لمتعريف أساًسا بشظاام الدراساة االلكترو او  واالختااارات وتحاياأ التا قمم - 

 . الالزم مع الدراسة الجامعية، وتعريفهم بحاهقهم وواجااتهم
باارامج إردااادمة لسداااعدة الطااالب يوج االاتياجااات الخااااة، خااالل اياااتهم الجامعيااة، عماا  تحايااأ أعماا   -

درجات التكيف الشفدو واالجتساعو والتحريل األكادمسو وفاا لسا تدسح به قدراتهم، ودراسة مذكالتهم والعسل 
 .عم  امها، وتهفير فرص التدريب لهم كل ادب مجاله وااجاته

برامج إردادمة لمطالب الستعثرين لسعاو تهم فو تجااوز عثاراتهم وتحاياأ الشجاام السشذاهد، ومدااعدتهم فاو  -
 .  من عقاات ومذكالت يهاجهه هالتغمب عم  ما 

برامج إردادمة لمطالب الستفاهقين لسدااعدتهم عما  االساتسرار فاو التفاهع تذاجيًعا لهام وتحفياًما لغيارهم مان  -
 . الطالب

برامج إردادمة لطالب الستعففين لتهجيههم إل  ما محااأ مهااامتهم لمدراساة، ومعااو تهم عما  التغماب عما   -
 .ما قد مرادفهم من عقاات أو مذكالت 

 . برامج إردادمة لعسهم الطالب لسداعدتهم فو تحدين مدتهاهم الدراسو والتحريمو -

 2020--2019نمبء حٕاسي ٔاسشبدي خالل  16ػذد انهمبءاد احلٕاسٌخ 



2020-2019صدر عددٌن خالل   

 االعداد

استخدام االستمارات االلكترونٌة 

بتمٌٌم البحوث وتزوٌد الباحثٌن 
   .بشهادة مموم للمجلة 

 الممومٌن من داخل وخارج العراق

بحوث منشورة  8  

بحوث مرفوضة 9  

  2020-2019البحوث المنشورة بالمجلة 

اضافة برنامج االستالل 

 االلكترونً للمجلة 

االلكترونًاالستالل   

 جمهخ ادلضىن نهؼهٕو انصشفخ
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 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

النشاطات 
والفعاليات العلمية 
 يف االقسام العلمية

2019-2020   



 2020-2019خالصخ اخلطط انؼهًٍخ ٔانجحضٍخ  

 2020-2019الخطة البحثية للعام الدراىس   2020-2019خطة النشاطات للعام الدراىس  

 المنفذ المخطط
نسبة االنجاز 

100% 
 المنفذ المخطط

نسبة االنجاز 
100% 

106 73 68.8 102 71 69.6 

 ػذد انجحٕس ادلسجهخ ضًٍ اخلطخ انجحضٍخ 
   559ْٕ  2015يُز ػبو 

 يُٓب نغبٌخ اػذاد ْزِ انٕسلخ % 90مت َشش 



 عنوان البحث اسم التدرٌسً ت

1 
هناء كاظم  د.م

 الموسوي   

1-H-NMR based metabolomics study of the ergogenic effect of piyarom date extract 

2- Bioactive compounds of fermented date fruits (phonix dactyfera.L) and their effect to 
increase the biological activity and shelf life of Malaysian Dodol. 

3- Discovery and development of novel anti-fungal peptides against food-spoiling fungi . 

4- Metabolite changes in fatigue rates treated with piyraom date extracted using H-NMR 
based metabolomics. 

2 
رأفت عبد . م.أ

الحسن دمحم جواد                                                                        

1-paluria apowerful in vivo model for pharmacological and molecular studies of learning , 
memory and behviour 

2-learning and memory in plauarians: Asystematic review. 

 دعاء حمد حمزة.م.م 3

1-some hormonal changes accompanies polystic ovary syndrome. 

2-Measerments of vitamin D and its relationship with thyroid hormones disordeysin Al-
muthanna provins. 

3- Study of effect of Hepatitis C virus on some liver function and some immunological 
factors. 

4 
جٌهان فاضل .د.م.أ

 اشرف 

Isolation and irradiation of bacteria isolated from patients with respiratory infection in 
Samawa city.   

5 
باسم عبد هللا .د.م.أ

 جاسم 

1-Histological and biological study on the effects of drinks energy on the thyroidgland in 
white mice. 

2- Histological syudy of heart development in local domestic rabbit fetuses. 

3- Histological study of the effects of general anesthesia on the brain tissue in female 
white mice. 

4- Histological and morphological syudy of skin development in white mice embryo. 

 حوراء فالح .م.م 6

1- Ag/F T io2 nanoparticles activity against algD and plcH genes of p.aerugenosa isolated 
from patients with cystic fibroses in Al muthanna city. 

2- comparative study for clostridum tetani strains isolated from different sources in 
almuthanna city 

3- clinical epidemiology study of hepatitis B and C pattern in almuthanna province. 

7 
وفاء اٌاد عبد .م.م

 المادر 

1-Immunnologyical detection of Rubella virus in Iraqi aborted women 

2- Epidemiology of hepatitis B and C of Almuthanna province. 

8 
ادٌان عبد الرزاق .م.م

 داخل 

1- Isolation and identification of microorganism from cooling system. 

2-Epidemiology of hepatitis B and C of Almuthanna province. 

3-Microbial diversity of apand. 

 عماد عبد عطٌة .م.م 9
Biosynthesis of Ag NPs using leaves extract for Eichhornia plant and their activity on 

S.aurus growth zone. 

  Momentum – Dependents mass via Schrodinger equation أشواق أٌاد .م 10

 عبد الرسول  أبراهٌم.م.م 11

1-Histomorphological study of the lower respirotary system of local hedgehog 
(Hemechinus auritus). 

2- Histological and biological study on the effects of drinks energy on the 
thyroidgland in white mice. 

 هٌفاء أبعاوي ناجً .د 12

1- Screening of antibacterial activity of zamzam  water on selected bacterial 
isolates 

2- clinical epidemiology study of hepatitis B and C pattern in almuthanna 
province 

3- Microbial diversity of apand. 

 ٌاسر عادل جبار. د.م 13

1-Dtetction and molecular analysis of Toxa from p. aeruginosa isolated from 
different soures in al-muthanna city 

2- Acortex –specific PBP contributes to cephalosporin resistance in clostridium 
difficilies 

3-comparative study for clostridum tetani strains isolated from different sources 
in almuthanna city 

4- clinical epidemiology study of hepatitis B and C pattern in almuthanna 
province 

 اثر المناخ فً التصمٌم السكنً لمدٌنة السماوة دمحم جابر فرحان. م.م 14

 مٌثم عباس . م 15

1-detection of contamination of wards and surgical theaters of AL-hussein 
teching  hospital in AL-muthanna   provice by methiccuin resistance MRSA 

2- comparative study for clostridum tetani strains isolated from different sources 
in almuthanna city 

 علً عبد الحمزة عبٌد .د.م.أ 16

الحادة  الكلورباٌزفوسالتغٌرات السلوكٌة لمولع المٌاه العذبة بعد التعرض لسمٌة  -1 Viviparous 

benglensis .  

. تاثٌر سمٌة كبرٌتات النحاس المائٌة على بعض انواع لوالع المٌاه العذبة -2  

 د فائك حسن علً .م.أ 17

1- Biosynthesis of Ag NPs using leaves extract for Eichhornia plant and their 
activity on S.aurus growth zone. 

2-Effect of salicylic acid in chlorophylla,b and carotene of petunia sp. 

 .تحدٌد عدد النسخ لجٌنوم الماٌتوكوندرٌا الغراض جنائٌة نهاد عٌال مطر.د.م.أ 18

 .دراسة لعض التكاوٌن الجٌولوجٌة الحاملة للنفط والتجمعات الهٌدروكاربونٌة البار مختارة جنوب العراق رحمن هجان. م.م 19

 هداء مطشر نهاب . م 20

1- Isolation and identification of microorganism from cooling system 

2- Seroepidemology study and hematological changes associated with 
Toxoplasmosis in the lasemia patient in Al- muthanna province. 

3- Isolation and irradiation of bacteria isolated from patients with respiratory 
infection in Samawa city.  

 لٌث عبد الحسن دمحم .د.م.أ 21

1-Molecular analysis of Fim H gene from uropathogenic bacteria (E.coli). 

2--paluria powerful in vivo model for pharmacological and molecular studies of 
learning, memory and behavior. 

 نهى دمحم موسى .م 22
Seroepidemology study and hematological changes associated with 

Toxoplasmosis in the lasemia patient in Al- muthanna province. 

 ابتهال عمٌل عبد المنعم . د.م.ا 23

1- Trophic state index of Euphrates river in Samawa city. 

2-Study of physical and chemical parameters for Euphrates river in Samawa city. 

2020-2019نهؼبو انذساسً  احلٍبحاخلطخ انجحضٍخ نمسى ػهٕو   



 عنوان البحث اسم التدرٌسً ت

 لاسم دمحم حلو د.أ      -1
Immobilization of amino propyl sulfonic acid on silica and its catalytic 

activity 

 د رٌاض جلٌل ناهً.م.أ      -2

Synthesis and antioxidants study of cyclic compounds containing 1,2,3-

triazole and 1,2,4-triazole structures 

synthesis and antioxidants activity of new 1,2,3,-triazole derivatives 

containing 1,3,4- oxidazole and 1,3,4-thiadaiazole سzole and 1,2,4-

triazole sturctures pounds containing 1,2,3-trizity  

 د جواد كاظم مرٌح.م.أ      -3
Relation between antioxidant factor and gestational diabetes mellitus in 

Al-Muthanna governorate 

 حسن صبٌح جبر د.م.أ      -4

direct current electrical of phthalcyanito) Cu-methyl pyridine) cooper Cu 

(II) and study of its spectroscopic  and structural properties 

investigation of adsorption of o-cresol sulfonephthalein dye on activated 

carbon prepared from pineapple peel 

 د خولة كانً جاسم.م.أ      -5

Synthesis, theoretical treatment and inestigation of adsorption of (4,4- 

methylene bis (4,1-phenylene) bis diazen-1,2-diyl) dinaphthalen-1-olon 

olive peel 

 Phenolic compounds content from Ephedra herb extract منى حسون عبودي. د.م      -6

 ازل شاكر وهٌب. م      -7

Solar light induced color removal of Azore A dye in aqueous solution by 

ZnO and hydrogen peroxide 

myristica fragrans shells as potential low cost bio-adsorbent  for the 

efficient removal of rose Bengal from aqueous solution characteristic and 

kinetic study 

 استبرق محسن ٌاسر. م      -8
Synthesis, identification of some imines derived conversion to 1,3 

oxazepine derivatives 

 Production of natural polymer from fish scales م وفاء مهدي ساجت.م      -9

10-

            
عفاف مرتضى . م.م

 كاظم

Synthesis and characterization of a new coordination complexes 

including pyridine di carboxylic and transition metal ions 

11-

            
 Silica-imidazole catalyzed for Schiff base addition reaction نهلة غازي فهد. م.م

12-

            
 حٌدر راضً سعود

Photocatalytic performance of TiO2/soot nanocomposite against industrial 

dye 

synthesis and characterization of recoverable magnetic chitosan-iron 

oxide nanocomposite for effective removal of toxic dye 

2020-2019اخلطخ انجحضٍخ نمسى ػهٕو انكًٍٍبء نهؼبو انذساسً   



 عنوان البحث اسم التدرٌسً ت

 (منطمة الخضر حصرا) لٌاس غاز الرادون فً مٌاه االبار المحٌطة بمدٌنة السماوة  عبداالمٌر كاظم فرهود. د.ا 1

2 
لحطان عدنان . د.أ

 عبدالمادر

In vitro study of the effect of plasma and B- practicals on enzymes 

extraction for E.coli 

 هادي لاسم دمحم. د.م.أ 3

Ground – state phase diagram of a mixed spin -3/2 and spin 7/2 Ising 

model : a study of complex {cr(cu)4 (M-cn)2 cd (H2O)4 – (bpy)n. 4n H2O 

Magnetic Behaviors of Ferrimagnetic Square Ising Nanowire System with 

Core/ shell structure 

 فراس فائك كاظم.د.م.ا 5
Extinction cross – section modeling of metallic Nano particles 

Dispersion characteristics of silver based filter design 

 للٌزر واطًء الشدة ps/cv – Al2o3 nanoparticalدراسة تاثٌر حساسٌة اغشٌة  علً سلمان علً. م.ا 6

 صالح نعٌم ابراهٌم.د.م 8
The geological impact of the catchment area on the quality of shutt – al 

Rumaitha river water , south of Iraq 

 تحضٌر ودراسة الخصائص البصرٌة والتركٌبٌة لسبائن النٌكل د علً دمحم رشٌد.م 9

 د صالح عبد الخضر.م 12
The effect of spin exchange interaction in power nois at serially coupled 

QDS 

 Neural connectivity of visual evoked potent is based age group احمد فاضل حسونً.د.م 13

 تحضٌر ودراسة الخواص البصرٌة لمتراكبات بولٌمرٌة والمحضرة بطرٌمة الصب عمٌل شاكر طحٌور.م 14

 اتفالٌة نور عبد هللا واالثار المانونٌة المترتبة بجانب المانون المدنً العام سمر عبد هللا هوٌدي. م.م 17

 م صالح عبٌد لزام.م 19

 طبالٌة وبتروغرافٌة تكاوٌن السٌنوزوٌن جنوب المثنى

 عدم توافك بالمتتابعات بالكرٌتاسً جنوب العراق

 سحنات وبتروغرافٌة صخور بحٌرة ساوة

 Enhancement of tin oxide thin film gas sensor م عدي سلمان مهدي.م 20

2020-2019الخطة البحثٌة لمسم علوم الفٌزٌاء للعام الدراسً   



 عنوان البحث اسم التدرٌسً ت

 عامر حمزة علً. د.م 1
1- Filter alpha and beta topologized approximation spaces. 

2- On extend the domain of (co) convex 

 رافد حبٌب بطً. م 2

1- Study of a class of multivalent functions defined by Dziak –

Strivastava operator with application on fractional calculus I. 

2- ON a class of w-valent function with two fixed points  

involving hypergeomatric functions with generalized integral 

operator. 

3-  A subclass of spiral –like  functions defined by generalized 

Komatu operator with ( R-K) integral operator.  

 علً ناظم صبار. م 3
Temperature effect on electronic properties  for alloys Gaxln1-

xAs and InP and mole fraction of galuim for alloy Gaxln1-xAs 

4 
مالن سعد عبد . م.ا

 الحسن

1- Filter alpha and beta topologized approximation spaces. 

2- On extend the domain of (co) convex 

5 
مرٌم غازي . م. م

 علً
Load balancing in cloud computing  

6 
مثنى توفٌك عبد . م.م

 الحسن

 دور المرونة االستراتٌجٌة  فً رفع كفاءة المنظمات -1

 دور ادارة المواهب فً تعزٌز مستوى الموارد البشرٌة -2

 دور المدرات الجوهرٌة  فً تحسٌن اتخاذ المرارات االستراتٌجٌة  -3

7 
سرى ابراهٌم دمحم .م.م

 علً
Load balancing in cloud computing  

 موسى مكً خرٌجان 8

1- On generalized integral operator of subclass of analytic 

univalent functions 

2- Some new properties of convergence uncertain sequences  

 اوس نضال ذٌاب 9

Finding the integer optimal solution for linear programming 

problems with fuzzy trapezoidal numbers by using modified 

surrogate cut plane algorithm (MSCPA) 

 Data Security in cloud computing صادق صاحب مجٌد 10

2020-2019اخلطخ انجحضٍخ نمسى ػهٕو انشٌبضجبد ٔرطجٍمبد احلبسٕة نهؼبو انذساسً   



 ادلشبسكبد ادلإدتشاد انؼهًٍخ
 

29 

 السؤتسرات

 كيسياء 
 داخمية9

 واادة خارجية

 داخمية 3 فيمياء

 الرياضيات 
 خارجية 3
 داخمية8

 داخمية 7 عمهم الحياة

   السحاضر مكان اال عااد التاريخ السؤتسر

يؤشش االداء ) انًؤرًش انزمىًٍَ انشاثغ 

  - 2018نهؼبو انذساعٍ ( نأللغبو انؼهًُخ

2019 

 يكزت انًؼبٌٔ انؼهًً –شؼجخ ظًبٌ اندٕدح  انمبػخ انًركسٌخ 28/1/2020



 احلهمبد انُمبشٍخ  نهسبدح انزذسٌسٍني
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 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 الديسشارات

(  15)كيسياء
 تدريديين 

 6 الفرل االول

 3 الفرل الثا و

(  35)فيمياء
 تدريديين

 12 الفرل االول

 6 الفرل الثا و

 الرياضيات

(17  )
 تدريديين 

 5 الفرل االول

 2 الفرل الثا و

 عمهم الحياة

 تدريديين( ؟)

 19 الفرل االول 

 4 الفرل الثا و
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 التارٌخ المحاضر  عنوان الحلمة  ت

1 

Metabolomics Profiling Elucidated by 1H- NMR and 

the Correlation with Antibacterial and 

AntioxidantActivity of (Cyperus rotundus. L 

Fermented by Lactic Acid Bacteria)   

 10/22/2019 د هناء كاظم الموسوي   .م

2 
Planaria: an animal model that integrates learning, 

regeneration and pharmacology 

رأفت عبد الحسن دمحم . م.أ

جواد                                                                        
10/29/2019 

3 
The effect of decrease thyroid hormone on some 

biochemical parameters 
 11/5/2019 دعاء حمد حمزة.م.م

4 What is a GMO . 11/12/2019 فاضل اشرف  جٌهان.د.م.أ 

5 General Anesthesia and Patient Health 11/19/2019 باسم عبد هللا جاسم .د.م.أ 

 11/26/2019 فالح  حوراء.م.م وعلوم الحٌاة النانوتكنولوجً 6

7 
Prevalence of viral Hepatitis C  in hemodialysis 

patients 
 12/3/2019 اٌاد عبد المادر  وفاء.م.م

8 Mushroom poisoning   12/10/2019 عبد الرزاق داخل  ادٌان.م.م 

9 Useful and problems result from use of Pesticides.   12/17/2019 عماد عبد عطٌة .م.م 

10 Bing bang theory 12/24/2019 أٌاد  أشواق.م 

12 Tissue culture and its applications. 12/31/2019 أبراهٌم عبد الرسول .م.م 

13 
Antimicrobial activity and mechanism of action for 

vegetal oils on antibiotic resistant microorganisms. 
 1/7/2020 ناجً  أبعاوي هٌفاء.د

14 How  Plants Defend Themselves Against Pathogens 2/25/2020 عماد عبد عطٌة.م.م 

15 SpoVD-SpoVE interaction 3/3/2020 ٌاسر عادل جبار. د.م 

 3/10/2020 دمحم جابر فرحان. م.م االعاصٌر وتكوٌنها واثارها  16

 3/17/2010 مٌثم عباس . م كٌس الصفراء كخازن للبكترٌا الممرضة 17

18 Organic pollution : Source and effects  3/24/2020 عبد الحمزة عبٌد  علً.د.م.أ 

 3/31/2020 فائك حسن د.م.أ االفتراس فً النبات  19

20 Epigenetics 4/7/2020 نهاد عٌال مطر.د.م.أ 

 4/14/2020 رحمن هجان. م.م الجٌولوجٌة التكاوٌنتواجد الذهب فً  21

 4/21/2020 نهاب  مطشرهداء . م تحضٌر مستضدات لبكترٌا مرضٌة بتمنٌة اللٌزر  22

23 His-tag proteins  4/28/2020 لٌث عبد الحسن دمحم .د.م.أ 

 التارٌخ اسم التدرٌسً عنوان الحلمة النماشٌة ت
المكان 

 والولت

1 

Alternative Current Electrical Conductivity 

of Octaphynyl Trtra Pyrrazino Porphrazine 

Zinc 

 29/10/2019 حسن صبٌح جبٌر د.م.ا
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

2 Strategies of solid phase synthesis SPS  12/11/2019 د رٌاض جلٌل ناهً.م.ا 
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

 19/11/2019 د جواد كاظم مرٌح. م. ا -- 3
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

4 

Synthesis, Theoretical treatment and 

Investigation of adsorption Bis azo dye on 

olive peel    

 11/26/2019 جاسم كانًد خوله . م
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

5 

Synthesis, Characterization and Thermal 

Stability Study of New Heterocyclic 

Compounds Containing 1,2,3-Triazol and 

1,3,4-Thiadiazol Rings  

 3/12/2019 نور حمٌد عمران م.م
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

6 Is TiO2 harmful in our daily life  10/12/2019 د منى حسون.م 
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

7 
Compunter –assisted Drug Design of new 

Anticancer Ageuts .  
 24/12/2019 مراد كدر والً م.م

لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

8 

The influence of titanium dioxide hanofiller 

ratio on morphology and surface properties 

of tiO2 chitoson nanocomposite  

 2/25/2020 م حٌدر راضً سعود. م
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

9 
In-situ nitrous Acid Generation over silica 

Imidazole catalyst for Dyes production   
 3/3/2020 نهلة غازي فهد. م.م

لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

10 

Preparation and Characterization studies of 

metal complex with azo reagent by 

spectrophotometric methods in micellar 

medium   

 10/3/2020 مسار علً عواد. م
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

11 
Synthesis, Characterization of Some New 

Heterocyclic Derivatives 
 17/3/2020 استبرق محسن ٌاسر. م

لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

12 Biodegradable polymers  م وفاء مهدي ساجت.م  31/3/2020 
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

13 
Applications of metal organic framework 

compounds 
م عفاف مرتضى كاظم.م  7/4/2020 

لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

14 
Synthesis and antibacterial evaluatron of 

new tetrazol derivatres. 
 21/4/2020 زٌنب كزار كوٌت 

لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

15 

Solav light induced color removal of Azove 

Adye in aqueous solution by ZnO and 

hydrogen peroxide  

 5/5/2020 ازل شاكر وهٌب. م
لسم  -كلٌة العلوم

 الكٌمٌاء 

 حلمات علوم الكٌمٌاء حلمات علوم الحٌاة 
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 التارٌخ اسم التدرٌسً عنوان الحلمة النماشٌة ت
المكان 

 والولت

1 
تراكٌز غاز الرادون فً مٌاه وترب بحٌرة 

 ساوة

كاظم  عبداالمٌر. د.ا

 فرهود
12/11/2019 

مختبر 

 البحوث

2 
Water soluable polymers in 

dosimetry application 

لحطان عدنان . د.أ

 عبدالمادر
7/4/2020 

مختبر 

 الذرٌة

3 

Spin compensation temperature 

of a mixed spin Blume-Capel 

Ising ferromagnetic system: a 

study of low-temperature 

molecular magnet 

هادي لاسم . د.م.أ

 دمحم
5.11.2019 

مختبر 

 البحوث

4 
Ferrimagnetism in the mean-

field approximation of a mixed 

spin Ising nanowire system 

هادي لاسم . د.م.أ

 دمحم
10.3.2020 

مختبر 

 البحوث

5 
 Quantumالحواسٌب الكمٌة 

computer 

فائك  فراس.د.م.ا

 كاظم
10/12/2019 

مختبر 

 البحوث

 كٌفٌة كتابة الورلة البحثٌة 6
موفك فاضل . د.م.ا

 جدوع
17/12/2019 

مختبر 

 البحوث

7 
  Headwayاسالٌب تدرٌس منهاج 

للمدرسٌن الغٌر متخصصٌن باإلنجلٌزٌة فً 

 كلٌة العلوم

 15/10/2019 علً دمحم رشٌد د.م
الماعة 

 المركزٌة

8 Nano electronics 
صالح عبد  د.م

 الخضر
14/1/2020 

مختبر 

 البحوث

 جرٌمة العنف المعنوي ضد المرأة 9
سمر عبد هللا . م.م

 هوٌدي
31/12/2019 

مختبر 

 البحوث

 13/10/2019 صالح عبٌد لزام م.م الكوارث الطبٌعٌة 10
مختبر 

 البحوث

 تصنٌع كاشف متحسس للغازات 11
عدي سلمان  م.م

 مهدي
1/21/2020 

مختبر 

 البحوث

12 Optical tweezers 7/1/2020 نهى مجٌد حمٌد. د.م 
مختبر 

 البحوث

13 
Ground penetration radar 

(GPR) 

نعٌم  صالح.د.م

 ابراهٌم
24/12/2019 

مختبر 

 البحوث

 تارٌخ اسم التدرٌسً عنوان الحلمة النماشٌة ت
مكان 

 انعمادها 

1 
Lagrange interpolations with 

two variables 

م موسى مكً .أ

 خرٌجان
4/3/2020 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

2 
On symmetries of stochastic 

differential equations 

ٌاسٌن مرزة . د.م

 حمزة

29/10/201

9 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

3 
The relation between soft 

topology and general topology 

د عامر حمزة .م

 علً
18/3/2020 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

4 

On a subclass of p-valent 

functions with negative 

coefficients defined by integral 

operator by applying Fourier 

series   

رافد حبٌب . م

 بطً
25/3/2020 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

5 
توظٌف احد اصناف خوارزمٌة المناعة 

 االصطناعٌة فً نمذجة المعادالت الخطٌة

عالء حسٌن . م,م

 صبري
3/4/2020 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

6 
Numerical methods in 

plasticity theory  

م اوس نضال .م

 ذٌاب
10/4/2020 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

7 Load balancing 
مرٌم غازي  م.م

 علً
3/1/2020 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

 مفهوم مبادئ االدارة 8
مثنى توفٌك . م.م

 عبد الحسن
8/10/2019 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

 ممدمة عن امن المعلومات 9
م صادق صاحب .م

 مجٌد

19/11/201

9 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

10 
Center and centralizer of 

groups 

زٌد عبد  م.م

 العزٌز
5/11/2019 

لاعات لسم 

 الرٌاضٌات

 حلمات علوم الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب حلمات علوم الفٌزٌاء



 المحاضرات النوعٌة وورش العمل 
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 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 ورش العسل

 كيسياء 

-- 

 فيمياء

 ورش4

 الرياضيات 

 ورش 2

 عمادة الكلٌة

ورش  4  

 عمهم الحياة

 ورش 5



تخصصٌة ورش العمل   

34 

 مالحظات  مكان انعمادها   المحاضر  عنوان الورشه ت

     عبد هللا جاسم  باسم.د.م.أ النسجٌةالتحضٌرات  1

2 Effective Reading and Note Taking 
رأفت عبد الحسن دمحم . م.أ

جواد                                                                        
 ورشة عمل   

3 Structuring and Writing your thesis 
رأفت عبد الحسن دمحم . م.أ

جواد                                                                        
 ورشة عمل  

 مالحظات  مكان انعمادها   تارٌخ  انعمادها   المحاضر  الورشهعنوان  ت

       م صالح عبٌد لزام.م جدول فحص االختبار 1

       صالح عبٌد لزام م.م تمٌٌم االداء السنوي 2

   مختبر االلكترون 21/1/2020 عدي سلمان مهدي م.م مهام الدوائر االلكترونٌة 3

 مالحظات  مكان انعمادها   تارٌخ  انعمادها   المحاضر  عنوان الورشه ت

1 

الخطة الدراسٌة فً لسم الرٌاضٌات 

-2019وتطبٌمات الحاسوب للعام الدراسً 

2020     

22/9/2019 

    

2 
 ورشة عمل دولٌة بالتعاون مع جامعة الكوفة

  
 كانون الثانً

    

 ورش علوم الحٌاة 

 ورش علوم الفٌزٌاء

 ورش علوم الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب 



 الندوات

35 
 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 7كيسياء  
  دوات  

وادة التعميم 
 2السدتسر 
  دوة

فيمياء   دوة 
 واادة

الرياضيات 
-- 

عمهم الحياة 
  دوة واادة



:التدريبية  لمعاممين في السختبراتالدورات   
 

36 
 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

الدورات 
 التدريبية

وحدة 
االعتماد 
المختبري 

دورة 
 واحدة

 كيسياء
 دورات 5

 فيمياء

دورة 13
 تدريبية 

 الرياضيات
 اثشان

 عمهم الحياة
 5دورات  
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 مالحظات  المحاضر عنوان الدورة ت

1 
االمن والسالمة المختبرٌة لطلبة )

(لسم علوم الحٌاة  

هناء كاظم  د.م

 الموسوي   

محاضرة 

 توعوٌة 

2 The effect of smoking on 

human health 
 حمد حمزة دعاء.م.م

محاضرة 

 توعوٌة 

 .الكشف عن مواد االٌض الثانوٌة  3
فاضل  جٌهان.د.م.أ

 اشرف 
 دورة تدرٌبٌة 

استخدام  موانع الحمل والصحة  4

 المجتمعٌة

عبد هللا  باسم.د.م.أ

 جاسم 

محاضرة 

 توعوٌة

استخدام  جهاز االستخالص الذاتً  5

 للحمض النووي

 عٌال مطر نهاد.د.م.أ

 دورة تدرٌبٌة 

 لماٌتوكدرٌاالوراثٌة  االختاللات 6

 الدنا فً المجتمع العرالً

محاضرة 

 توعوٌة 

7 
Sample propration for 

scanning electron 

microscope 

باسم عبد هللا .د.م.أ

 جاسم
 دورة تدرٌبٌة 

عبد  أبراهٌم.م.م

 الرسول

 مالحظات  مكان انعمادها   تارٌخٌها المحاضر عنوان الدورة ت

1 
 النمذجةاستخدام برنامج 

(comsol )  فً تصمٌم النماذج

 الفٌزٌائٌة
فراس فائك .د.م.ا

 كاظم

   مختبر البحوث 14/4/2020

دراسة نسبة شحنة االلكترون  2

شاكر  عمٌل.م الى كتلته عملٌا ونظرٌا

 طحٌور

   مختبر الذرٌة 26/11/2019

دراسة االنحراف الكهربائً  3

 والمغناطٌسً لإللكترون
   مختبر لذرٌة 21/4/2020

 تارٌخٌها المحاضر عنوان الدورة ت
مكان 

 انعمادها  

 كٌفٌة تنضٌد بحوث التخرج 1

م صادق صاحب 

 مجٌد
 اذار

مختبر 

مرٌم غازي . م.م الحاسبات

 علً

 Latexبرنامج   2

م اوس نضال .م

 نٌسان ذٌاب
مختبر 

 الحاسبات
 علً سلطان علً. د

:التدريبية  لمعاممين في السختبراتالدورات   
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 مالحظات  الجهة المستفٌدة تارٌخٌها المحاضر عنوان الدراسة ت

 مضار المحلٌات المستخدمة فً االغذٌة     1
باسم عبد هللا .د.م.أ

 جاسم 
 دراسة مجتمعٌة    

2 

Prevalence of viral Hepatitis C in 

hemodialysis patients in al- Amal center 

for dialysis. 

اٌاد عبد  وفاء.م.م

عبد  ادٌان.م.مالمادر    

دمحم . الرزاق داخل  م

 لاسم وهٌب

 دراسة مجتمعٌة      

 مالحظات  الجهة المستفٌدة تارٌخٌها المحاضر عنوان الدراسة ت

1 

دراسة ومعالجة الضوضاء فً محافظة 

 المثنى
نهى مجٌد . د

 حمٌد
1/9/2019 

دائرة البٌئة فً 

 المثنى
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انهمت  االعى انثالثٍ

 انؼهًٍ

 انجهذ اندبيؼخ االخزصبص

Dr.zeyad tariq Prof Biotechnol

ogy 

Shanxi university ٍُانص 

Malek Qaisi master رًُُخ ثششَخ Manchester metropolitan 

university 

 انغؼىدَخ

Dr.Syed Zuhaib 

Haider Rizvi 

master فُضَبء FAST UTHM يبنُضَب 

Dr.Jose Prados Prof ٌطت ثُطش University of Leicester ثشَطبَُب 

ششكخ ثشاوس نهصُبػبد انكًُُبوَخ  كًُبء دكزىساح رزًٍ انًطبفر انًٕضٕي. د

 ايشَكب/ انًزمذيخ 

 ايشَكب

 انؼشاق خبيؼخ انمبدعُخ سَبضُبد اعزبر يغبػذ ازطبٌ خجبر كبظى. د.و.أ

يغزشفً انسغٍُ / دائشح صسخ انًثًُ   - ثكبنىسَىط يُٓم يُبف َبخً

 انزؼهًٍُ

 انؼشاق

 انؼشاق انغًبوح/ يذَشَخ انذفبع انًذٍَ   - ثكبنىسَىط يبزٌ دمحم نفزّ



19مكافحة وباء كوفٌد فعالٌات   
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ونية تاري    خ النشاط عنوان الفعالية ت  القسم اسم المحاض   المنصة االلكير

كىسوَب  COVID-19االثش االَدبثٍ نفُشوط 1

 انًغزدذ ػهً انزهىس انصُبػٍ

انًُصخ / لغى انكًُُبء  30/4/2020

 االنُكزشوَُخ

 انكًُُبء وفبء يهذٌ عبخذ. و

اهى انًطهشاد وانًؼمًبد انًغزخذيخ نًكبفسخ  2

 covid-19خبئسخ 

انًُصخ / لغى انكًُُبء  20/4/2020

 االنُكزشوَُخ

 انكًُُبء زُذس ساضٍ عؼىد

انًُصخ / لغى انكًُُبء  2020-5-2 كىسوَب انسمُمُخ وانشبئؼبد انضائفخ 3

 االنُكزشوَُخ

 انكًُُبء يًُ زغىٌ ػجىد. د.و

انًُصخ / لغى انكًُُبء  20/4/2020 يٍ سدهخ انؼضل طالة انكًُُبء َغبنىٌ 4

 االنُكزشوَُخ

 انكًُُبء انغُذ يُهم يُبف َبخٍ

انًُصخ / لغى انكًُُبء  6/5/2020 االيفُزبيُُبد واضشاس طؼبطُهب 5

 االنُكزشوَُخ

طبنت ػجذانسغٍُ . د.ا

 يىعً

 انكًُُبء

انًُصخ / لغى انكًُُبء  4/5/2020 انصسخ انجذَُخ وانىلبَخ انسمُمُخ يٍ االيشاض 6

 االنُكزشوَُخ

 انكًُُبء يًُ زغىٌ ػجىد. د.و

انًُصخ / لغى ػهىو انسُبح  9/6/2020 وثبء انؼصش..كىسوَب  7

 االنُكزشوَُخ

 ػهىو انسُبح هُبء ػضَض ػهٍ. و

انىلبَخ يٍ فبَشوط كىسوَب انًغزدذ زغت  8

 انزدشثخ انصُُُخ

خبيؼخ / صَبد طبسق . د.ا انًُصخ االنُكزشوَُخ/ انؼهىو  15/4/2020

 شبَغٍ انصٍُ

انزؼهُى 

 انًغزًش

شًُبء يدُذ صبدق .و انًُصخ االنُكزشوَُخ 23/4/2020 طشق انىلبَخ.دوسح اندهبص انًُبػٍ  9

 وفبء اَبد ػجذ انمبدس.و.و

ػهىو انسُبح 

 وانجُئخ

اعزخذاو رمُُبد انزكبء انصُبػٍ فٍ يىاخهخ  10

 االوثئخ

انًُصخ / لغى انفُضَبء 19/4/2020

 االنكزشوَُخ

 انفُضَبء فشاط فبئك كبظى. د.و.ا

فؼبنُخ انُجبربد فٍ صَبدح كفبءح اندهبص انًُبػٍ  11

 فٍ خغى االَغبٌ

  

30/4/2020 

/ فبئك زغٍ ػهٍ . د.ا انًُصخ االنُكزشوَُخ

 ػًبد ػجذ ػطُخ.و.و

 ػهىو انسُبح
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19مكافحة وباء كوفٌد   الندوات  ورش عمل ومحاضرات نوعٌة  االستاذ الزائر 
 

 حلمات نماشٌة

االثر االٌجابً 

كورونا  COVID-19لفٌروس

 المستجد على التلوث الصناعً

Dr.zeyad  

tariq 

Shanxi 

university 
 وباء العصر..كورونا 

06/09/202

0 

 رؤٌة االسالم للكون والعوالم 

 مافوق الحس

26/4/20

20 

Sterilization& 

Disinfection 

17/5/2

020 

اهم المطهرات والمعممات 

المستخدمة لمكافحة جائحة 

covid-19 
Malek 

Qaisi 

Manchester 

metropolitan 

university 

Normal Flora and 

Healthy 

05/03/202

0 

االثر االٌجابً 

 COVID-19لفٌروس

كورونا المستجد على التلوث 

 الصناعً

30/4/20

20 

Normal Flora and 

Healthy 

05/03/

2020 
كورونا الحمٌمٌة والشائعات 

 الزائفة

 االمفٌتامٌنات واضرار تعاطٌها
Dr.Syed 

Zuhaib 

Haider 

 Rizvi 

FAST UTHM 
طرق .دورة الجهاز المناعً 

 الولاٌة
23/4/2020 

 اهم المطهرات والمعممات

 المستخدمة لمكافحة جائحة 

 covid-19 

20/4/20

20 

Hormones concerning  

with fracture healing 

21/5/2

020 

الصحة البدنٌة والولاٌة الحمٌمٌة 

 من االمراض

الولاٌة من فاٌروس كورونا 

 المستجد حسب التجربة الصٌنٌة

طرق .دورة الجهاز المناعً 

 الولاٌة

Dr.Jose  

Prados 

University of 

Leicester 

بعض النماذج الرٌاضٌاتٌة لمسالة 

 انتشار الالمراض المعدٌة
27/4/2020 

 كورونا الحمٌمٌة والشائعات

 الزائفة 

2-5-

2020 

فعالٌة النباتات فً زٌادة كفاءة 

 الجهاز المناعً فً جسم االنسان

30/4/2

020 

استخدام تمنٌات الذكاء الصناعً 

 فً مواجهة االوبئة
رحمن . د

المسافر 

 الموسوي

شركة براور 

للصناعات 

الكٌمٌاوٌة 

 امرٌكا/ المتمدمة 

طرٌمة اعداد اختبار الكترونً 

 Goolge Formsباستخدام 
25/4/2020 

 تطبٌك االنظمة الجودة من لبل

 عضو الهٌئة الندرٌس 

17/4/20

20 
Caly Spectrum 

23/4/2

020 

 فعالٌة النباتات فً زٌادة كفاءة 

الجهاز المناعً فً جسم 

 االنسان

 احسان. د.م.أ

 جبار كاظم 
 جامعة المادسٌة

التلوث االشعاعً والكشف عن 

 التلوث بطرٌمة التالك االذابً
21/4/202 

من ردهة العزل طالب 

 الكٌمٌاء ٌسالون

20/4/20

20 
 ممدمه تعرٌفٌة فً علم الفلن

18/4/2

020 

 من ردهة العزل طالب الكٌمٌاء 

 ٌسالون

 

Shanxi 

university 

MDI JADE بواسطة برنامج 

XRD تحلٌل نتائج 
22/4/2020 

االمفٌتامٌنات واضرار 

 طعاطٌها

10-5-

2020 

استخدام تمنٌات الذكاء الصناعً 

 فً

 مواجهة االوبئة 

19/4/2

020 

كٌفٌة ضبط االعدادات للكوكل  وباء العصر..كورونا 

كالس روم اضافة االسئلة 

االمتحانٌة والتصحٌح وسحب 

 الماستر من المنصة

06/10/202

0 

الصحة البدنٌة والولاٌة 

 الحمٌمٌة

 من االمراض 

11-5-

2020 

 العٌوب البصرٌة للعٌن وطرق 

 عالجها

20/4/2

020 

األَشطّ اخلبصّ ثبنكهٍّ خالل فرتح انزؼهٍى االنكرتًَٔ   



 ادلُبلشبد ٔانُششاد ٔانكزت 
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 رمٍُبد انؼشض نهًحبضشاد 
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 اسم الجائزة  ت
 نوع الجائزة

 (كؤس,شهادة , درع)
 التارٌخ  الجهة المكرمة أسم الشخص المكرم

 11/8/2020 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ كبفخ رذسَغٍ انمغى كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 6/5/2020 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ كبفخ رذسَغٍ انمغى كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 كزبة شكش ورمذَش 
 كزبة شكش ورمذَش

 خبئضح اػهً عكىثظ فٍ اندبيؼخ
 26/1/2020 يكزت انغُذ سئُظ اندبيؼخ/ خبيؼخ انًثًُ لبعى دمحم زهى.د.ا

 13/9/2020 يكزت انغُذ انؼًُذ/كهُخ انؼهىو /خبيؼخ رٌ لبس خىنخ كبٍَ خبعى. د.و.ا كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 21/9/2020 يكزت انغُذ انؼًُذ/كهُخ انؼهىو /خبيؼخ انًثًُ خىنخ كبٍَ خبعى. د.و.ا كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 18/4/2019 يكزت انغُذ انؼًُذ/كهُخ انؼهىو /خبيؼخ انًثًُ اصل شبكش وهُت. و كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 26/1/2020 يكزت انغُذ سئُظ اندبيؼخ/ خبيؼخ انًثًُ اصل شبكش وهُت. و كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 26/1/2020 يكزت انغُذ سئُظ اندبيؼخ/ خبيؼخ انًثًُ و َههخ غبصٌ فهذ.و كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 26/1/2020 يكزت انغُذ سئُظ اندبيؼخ/ خبيؼخ انًثًُ اعزجشق يسغٍ َبعش. و كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 6/10/2019 يكزت انغُذ  انؼًُذ/ كهُخ انؼهىو/خبيؼخ انًثًُ و َههخ غبصٌ فهذ.و كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 23/1/2020 يكزت انغُذ  انؼًُذ/ كهُخ انؼهىو/خبيؼخ انًثًُ و َههخ غبصٌ فهذ.و كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 26/2/2020 يكزت انغُذ انؼًُذ/ كهُخ انؼهىو/خبيؼخ انًثًُ انً لغى انكًُُبء كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 6/2/2020 يكزت انغُذ سئُظ اندبيؼخ/ خبيؼخ انًثًُ أػضبء انهدُخ االيزسبَُخ كزبة شكش ورمذَش كزبة شكش ورمذَش 

 18/4/2020 كهُخ يؼبسف اندبيؼخ خىاد كبظى يشَر. د.و.ا شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 18/7/2020 يؤعغخ انكفبءاد انزشثىَخ فٍ انؼشاق وفبء يهذٌ عبخذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 9/5/2020 يؤعغخ انكفبءاد انزشثىَخ فٍ انؼشاق وفبء يهذٌ عبخذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 23/5/2020 كهُخ انًؼبسف اندبيؼخ وفبء يهذٌ عبخذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 15/4/2020 خبيؼخ انًثًُ/ كهُخ انؼهىو/ شؼجخ ضًبٌ اندىدح  وفبء يهذٌ عبخذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 23/4/2020 لغى انشؤوٌ انؼهًُخ/ خبيؼخ ثغذاد  وفبء يهذٌ عبخذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 11/4/2020 كهُخ انهغبد/خبيؼخ ثغذاد  و َههخ غبصٌ فهذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 15/4/2020 اندبيؼخ انًغزُصشَخ/يشكض انزؼهُى انًغزًش  و َههخ غبصٌ فهذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 15/4/2020 كهُخ انؼهىو/خبيؼخ انًثًُ و َههخ غبصٌ فهذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 20/4/2020-19 يشكض انزؼهُى انًغزًش/اندبيؼخ انزكُهىخُخ و َههخ غبصٌ فهذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 16/5/2020 كهُخ انزشثُخ/ خبيؼخ انكىفخ و َههخ غبصٌ فهذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

   كهُخ انؼهىو\خبيؼخ انًثًُ و شًُبء زغٍ يالذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

   انصىَشح\انًؼهذ انزمٍُ و شًُبء زغٍ يالذ.و شهبدح شهبدح يشبسكخ 

 

 جٕائض لسى انكًٍٍبء
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 اسم الجائزة  المسم ت

 نوع الجائزة
,  درع)

 (كؤس,شهادة

أسم الشخص 

 المكرم
 التارٌخ  الجهة المكرمة

المالحظا

 ت

 الفٌزٌاء 1
يطبثمخ فً  

انزؼهٍى 

 االنكزرًَٔ 

 درع 
فراش فبئك . د.و.أ

 كبظى 
   7/7/2020 خبيؼخ انًثُى 

 جٕائض لسى انفٍضٌبء
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 المسم ت
اسم 

 الجائزة 

 نوع الجائزة
, درع)

شهادة 

 (كؤس,

أسم الشخص 

 المكرم
 المالحظات التارٌخ  الجهة المكرمة

 خبيؼخ دمحم ثٍ راشذ ػهٍ ػجذ انسًضح. د شٓبدح  شٓبدح  ػهٕو انسٍبح  1
31-3-

2020 
 انكزرٍَٔخ

 َبعش ػبدل خجبس. د.و شٓبداد  10 شٓبدح  ػهٕو انسٍبح  2
Harvard Medical 

School 

May 08, 

2020 

/ خبرخٍخ 

 االكزرٍَٔخ 

 َبعش ػبدل خجبس. د.و شٓبداد  7 شٓبدح ػهٕو انسٍبح  3
يُظًخ انصسخ انؼبنًٍخ 

WHO 

April 3, 

2020 

/ خبرخٍخ 

 االكزرٍَٔخ 

 خبيؼخ انخهٍح انطجٍخ َبعش ػبدل خجبس. د.و شٓبدح ٔازذح شٓبدح ػهٕو انسٍبح  4
05/07/20

20 

/ خبرخٍخ 

   االكزرٍَٔخ

 جٕائض لسى ػهٕو احلٍبح
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 (مكان االلامة)داخل الكلٌة   التارٌخ العدد اسم النشاطات ت

خارج 

الكلٌة 

مكان )

 (االلامة

عدد 

 المشاركٌن 
 المالحظات

           اَزبج انًؼمًبد و انًطهشاد 1
ردهُض لىاد االيٍ و انكىاد انصسُخ 

 ثبنًطهشاد وانًؼمًبد

2 

صَبسح يذسعخ االيم انًُزظش االثزذائُخ 

انًخزهطخ نشػبَخ  االَزبو فٍ يسبفظخ 

 انًثًُ

289 24/12/2019   
خبسج 

 انكهُخ
3   

3 
صَبسح يؼهذ االيم نزوٌ االززُبخبد 

 انخبصخ فٍ يسبفظخ انًثًُ
288 24/12/2019   

خبسج 

 انكهُخ
3   

4 
دوسح اعؼبفبد اونُخ وكُفُخ انزؼبيم يغ 

 انسىادس انًخزجشَخ
  10/10/2019   

داخم 

 انكهُخ
 طبنت 80

ثبنزؼبوٌ يغ دائشح صسخ انًثًُ وانذفبع 

 انًذٍَ

5 

َششيهصمبد رىػىَخ زىل ردُت 

انؼذوي ثفبَشوط كىسوَب فٍ انكهُخ 

 وانمغى

  2/11/2020 
لغى انكًُُبء ووعبئم انزىاصم 

 االخزًبػٍ
 طبنت 20  

رى انُشش يٍ لجم طهجخ انًشزهخ انشاثؼخ صجبزٍ 

 ويغبئٍ

6 
فُذَى يٍ ػًم انطهجخ ػٍ انىلبَخ يٍ 

 كىسوَب
  5/3/2020 

لغى انكًُُبء ووعبئم انزىاصم 

 االخزًبػٍ
 طبنت7  

يشزهخ –رى انُشش يٍ لجم زٍُُ كشَى ػُغً 

 ساثؼخ

   طبنت 80   داخم انكهُخ     دوسح فٍ انذفبع انًذٍَ 7

8 
دوسح فٍ كُفُخ اعزخذاو االخهضح 

 انًخزجشَخ
 صَبدح خجشح انكبدس انزؼهًٍُ 6   داخم انكهُخ    

 FCC   20ػجش ثشَبيح      ػمذ نمبءاد زىاسَخ يغ انطهجخ 9
رمهُم و زم انًشبكم و انًؼىلبد نهزؼهُى 

 االنكزشوٍَ

     ػمذ عًُبساد يٍ لجم رذسَغٍ انمغى 10
يىالغ انزىاصم االخزًبػٍ 

FCC 
 اثشاء انًؼشفخ و انزؼهُى 25  

     اعزضبفخ اعزبر صائش يٍ ايشَكب 11
يىالغ انزىاصم االخزًبػٍ 

FCC 
 اكزغبة خجشح و يؼهىيبد ػهًُخ زذَثخ    

     داخم انكهُخ     اػبدح ربهُم يخضٌ انًىاد انكًُُبوَخ 12
انغاليخ و االيٍ انكًُُبئٍ نهؼبيهٍُ فٍ 

 انًخزجشاد

       رشكُم فشق ثسثُخ 13
سج خب

 انكهُخ
 زم يشبكم و يؼىلبد دوائش انذونخ  

 انُشبطبد انالصفٍخ نمسى انكًٍٍبء
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 التارٌخ العدد المسم  اسم النشاطات ت
مكان )داخل الكلٌة  

 (االلامة

خارج الكلٌة 

مكان )

 (االلامة

 المالحظات عدد المشاركٌن 

1- 

انًٓرخبٌ انؼهًً نًبدح 

انرٌبظٍبد -انرٌبظٍبد

 او انؼهٕو

انرٌبظٍبد 

ٔرطجٍمبد 

 انسبضٕة

346 23/1/2020   

2-   

 انُشبطبد انالصفٍخ نمسى انشٌبضٍبد ٔرطجٍمبد احلبسٕة
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  تنفيذ •
 
ونية الية عمادة الكلية ف  الدراساتاالمتحانات النهائية االلكير

 2020-2019الدراىس  للعام االولية    •

االلكترونٌة الداء و ادارة االمتحانات الكترونٌا وهً المنصة المعمول بها فً  Google class roomاعتماد منصة ال : 1الفمرة 

 .الماء المحاضرات ضمن نظام التعلٌم االلكترونً لاللسام العلمٌة كافة فً كلٌتنا

ٌموم التدرٌسً باعداد لوائم السعً السنوي اعتمادا على الموائم الرسمٌة من االلسام العلمٌة مع مراعاة ان التمل : 2الفمرة 

درجة السعً الي طالب عن نصف الدرجة المخصصة للسعً ومن ضمنهم الطلبة الذٌن لم ٌتسنى لهم االشتران بالتعلٌم 

االلكترونً بشكل تفاعلً ومباشر وٌتم االخذ بنظر االعتبار احتساب درجات للطلبة الذٌن التزموا بالمحاضرات ضمن التعلٌم 

 ).تحمٌل المحاضرات  وتمدٌم الواجبات او التمارٌر او االختبارات او النشاطات االخرى , تسجٌل الحضور( االلكترونً 

تسلم لوائم السعً السنوي الى االلسام العلمٌة لغرض التوثٌك لبل عشرة اٌام على االلل من بدء االمتحانات وٌموم :  3الفمرة 

المسم باعالنها للطلبة بعد مصادلة رئٌس المسم علٌها لبل خمسة اٌام من بدء االمتحانات وٌحك للطالب االعتراض على الدرجة 

 .اوتصحٌح الخطؤ خالل الفترة المذكورة

 :تكون طبٌعة ونمط االسئلة االمتحانٌة وفما لالتً: 4الفمرة 

تصمٌم االسئلة االمتحانٌة بشكل موضوعً من لبل تدرٌسً المادة وحسب المادة العلمٌة التً تم درٌسها للطلبة عبر  9 -

 :المنصات االلكترونٌة مع مراعاة االتً 
 تطبٌك, التفسٌر , استرجاع المعلومات : تصنٌف االسئلة وفما للمهارات المطلوب تحمٌمها  

 .تمٌٌم النتائج وتحلٌلها, تجمٌع االفكار , استٌعاب المفاهٌم , المبادىء والموانٌن والعاللات 

 ....,فراغات , اختٌارات متعددة , صح وخطؤ , ممالٌة , رٌاضٌة , رسومٌة , نصٌة : تنوع االسئلة  
 :ٌكون وزن درجة االمتحان النهائً وفما لالتً : 5الفمرة 

من درجة االمتحان النهائً على تمرٌر ٌمدمه الطالب بعد تحدٌد الموضوع من لبل تدرٌسً المادة ضمن %  12اعتماد وزن  -

 .ٌمدم بمدة ال تتجاوز مدة االمتحان الممررة) الخ..وصفً, رٌاضً , ممالً (مفردات المادة الدراسٌعلى شكل 

اعاله مع ) 4( من درجة االمتحان النهائً لالختبار االلكترونً موزعة من لبل التدرٌسً وفما للفمرة %  02اعتماد وزن  -

 .مراعاة الظروف كافة

 :تكون طبٌعة ونمط االمتحانات النهائٌة العملٌة تكون وفما لالتً:  6الفمرة 

 .من درجة االمتحان النهائً العملً تكون عن طرٌك تسلٌم تمارٌر لثالث تجارب%  52وزن  9 -

من درجة االمتحان النهائً العملً تكون باضافة سإالٌن مع االختبار االلكترونً المتحان النظري المشار الٌه %  52وزن  0 -
 .مع مراعاة كافة الظروف)  5من الفمرة  0( فً 

 اعمام 

العمادة 

فً كتاب 

م فً 13

13-6-

2020 



توجٌه الدعوة للطلبة المشمولٌن باداء االمتحان عبرعنوان برٌدهم االلكترونً باالسم الثالثً الصرٌح والصورة : 7الفمرة 

 .الشخصٌة الحدٌثة من لبل السادة اعضاء اللجنة االمتحانٌة

ٌتم تنضٌد االسئلة االمتحانٌة على المنصة االلكترونٌة من لبل تدرٌسً المادة بمدة زمنٌة كافٌة من موعد بدء االمتحان : 8الفمرة 

 .على ان ٌكمل دوره فً تصحٌح االجوبة السئلته االمتحانٌة مباشرة بعد انتهاء االمتحان دون تاخٌر 

ٌتم تسلٌم نموذجٌن من االسئلة االمتحانٌة الموضوعٌة و غٌر المعمدة الى اللجنة االمتحانٌة وٌراعى فٌها الولت بان : 9الفمرة 

تكون مدة االمتحان ثالث ساعات مع االخذ بنظر االعتبار توثٌك االسئلة االمتحانٌة بنسخة ورلٌة مولعة من لبل تدرٌسً المادة 

 .ورئٌس المسم ونسخة منضدة على لرص مدمج 

تهٌئة مكان مخصص الدارة االمتحانات االلكترونٌة من لبل اللجنة االمتحانٌة مجهزة بالمستلزمات الضرورٌة متمثلة : 10الفمرة 

 .باجهزة الحاسوب ومنظومة انترنت متكاملة 

ضرورة تواجد اعضاء اللجنة االمتحانٌة كافة اثناء فترة االمتحانات لٌتسنى ادارتها الكترونٌا بدلة متناهٌة ال مجال : 11الفمرة 

 .لثمافة الخطؤ فٌها 

باالضافة , توثٌك كل اجراءات االمتحانات االلكترونٌة من خالل اجراء تصوٌر فٌدٌوي لشاشات ومكان اداء االمتحان : 12الفمرة 

الى ذلن توثٌك متعلمات االمتحان االلكترونً ورلٌا و تصدٌمها من لبل اللجنة االمتحانٌة لٌتسنى فٌما بعد حفظها و توثٌمها فً 

 .البوردات الورلٌة االمتحانٌة 

توجٌه طلبة الدراسات االولٌة بان تكون االجابة على االسئلة الممالٌة بخط الٌد حصرا وموثمة بتولٌع الطالب : 13الفمرة 

 الشخصً ومن ثم ترفع على البرنامج االكترونً 

وفما لاللٌة التً تعتمدها مجالس  0اكمال منالشة بحوث التخرج لطلبة المراحل المنتهٌة الكترونٌا فً موعد الصاه : 14الفمرة / 

 .االلسام العلمٌة 

 .ٌمكن للطلبة استخدام جهاز الحاسوب او جهاز الهاتف النمال الداء االمتحان وارسال اجاباتهم الكترونٌا : 15الفمرة 
الذي تم اعداده من لبل  ( Google class room( اعمام دلٌل الطالب الداء االمتحانات االلكترونٌة باستخدام منصة : 16الفمرة 

مركز الحاسبة فً رئاسة الجامعة باعتمادة كخارطة طرٌك عملٌة للطالب معززة بالصور بدء من انشاء البرٌد االلكترونً وصوال 

 .الى اداء االمتحان االلكترونً باسئلته المتنوعة

,  تبلٌغ الطلبة باالهتمام باالمتحانات وااللتزام باالرشادات التربوٌة الواردة ضمن دلٌل ادارة االمتحانات الجامعٌة : 17الفمرة 
 .والنظر البنائنا الطلبة بعٌن االبوة ومراعاة الجانب التربوي والنفسً

 اعمام 

العمادة 

فً كتاب 

م فً 13

13-6-

2020 

  تنفيذ •
 
ونية الية عمادة الكلية ف  الدراساتاالمتحانات النهائية االلكير

 2020-2019الدراىس  للعام االولية    •



  خطة الكلية لتطبيق نظام  •
 
ون  2020-2019التعليم االلكير

بدء التدرٌسٌٌن على االنخراط باالورش •

و المحاضرات التعلٌمٌة على المنصات 

التعلٌمٌااااة  وفااااتح الصاااافوف الدراسااااٌة 

االلكترونٌاااة و البااادء باساااتخدام منصاااة 
Moodle   المركزٌااة فااً الجامعااة وفمااا

لتوجٌهات السٌد رئٌس لجامعة المحتارم 

و متابعة السٌد عمٌد الكلٌة المحترم بهذا 

 .الصدد

 .صٌاغة االلٌات للتعلٌم االلكترونً •

اآللٌااااات ادارة المنصااااات االلكترونٌااااة •

 .واالمتحانات االلكترونٌة 

متطلبات التعلٌم االلكترونً الفصل الدراسً / م

 الثانً
2020-5-2م فً  10كتاب  الى االلسام العلمٌة كافة   

2020-5-3س فً  87 الى االلسام العلمٌة كافة  توجٌهات  

2020-5-12فً 1136 امر اداري منسك التعلٌم االلكترونً/م  

االمتحان التكمٌلً المحاولة الثانٌة للعام / م

 20الدراسً

18-2019 

2020-5-31 م ف14ًكتاب المرلم  الى االلسام العلمٌة كافة   

فً التعلٌم  االمتحانٌةمهام اعضاء اللجان / م

 االلكترونً
2020-6-3م فً  16كتاب  الى االلسام العلمٌة كافة   

 (الٌة تنفٌذ االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة / م –

-2018 للعام الدراسً) الدراسات االولٌة  

2019 

 الى االلسام العلمٌة كافة 

 

2020-6-13م فً 19كتاب المرلم   

 

الٌة كتابة التمرٌر المطلوب فً االمتحانات / م 

 النهائٌة النهائً االلكترونٌة

 الى االلسام العلمٌة كافة 

 
2020-6-24مفً 24كتاب المرلم   

2020-6-29ح فً 17كتاب المرلم  مكتب المساعد العلمً  كالس روم االلكترونٌة كوكلاستخدام منصة / م  

2020-7-23فً 1468 امر اداري ( الٌة تنفٌذ االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة / م –  

جداول االمتحانات النهائٌة للدراسات ال / م

 اولٌة
2020-8-24فً  1716 امر اداري  

تجربة كلٌة العلوم فً تطبٌك التعلٌم / م

 االلكترونً
2020-8-23فً  1707 لسم الشؤون العلمٌة   

االلكترونٌة فً  االمنصاتالٌد ادارة  /م

 المتحانات 

 النهائٌة  الدراسات االولٌة 

 امر اداري

 
2020-9-3فً  1853  



 فً كلٌة العلوم   نشر ثمافة التعلٌم االلكترونً

 ورش عمل 

 طرٌمة اعداد اختبار الكترونً

 Goolge Formsباستخدام  

اصدارات كلية 

 العلوم 

 كٌفٌة ضبط االعدادات للكوكل كالس

 روم اضافة االسئلة االمتحانٌة  

 والتصحٌح وسحب الماستر من

 المنصة 

 ندوات 
تطبٌك االنظمة الجودة من 

 لبل عضو الهٌئة الندرٌس

 اختبارات تجريبية 

 اربع اختبارات تجرٌبٌة على 

 منصة كوكل كالس روم للطلبة 

 دلٌل ضوابط وشروط الفعالٌات 

والنشاطات االلكترونٌة بكلٌة 

 العلوم 

 دلٌل

 بناء وإعداد طرق تمٌٌم الطلبة

 )التعلم عن بعد(بالتعلٌم االلكترونً 

 .فً االلسام العلمٌة 

الٌة وتعلٌمات التعلٌم اإللكترونً 

 فً الكلٌة



 ثٍبَبد االلسبو انؼهًٍخ 

99.8% 

لسم الرٌاضٌات وتطبٌمات 

 الحاسوب

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

99% 

الكٌمٌاء    

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

97.6% 

 لسم علوم الحٌاة 

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

97.5% 

 لسم الفٌزٌاء 

نسبة انضمام الطلبة 
 للتعلٌم االلكترونً

 عدد الطلبة 257 568 389 190

 الكلً

عدد اعضاء  24 33 18 12

هٌئة 

 التدرٌس 



  2020-2019بٌانات االلسام العلمٌة لمشارٌع التخرج 

 عدد المشارٌع

   المتضمنه 

 جانب عملً 

 مختبري

 عدد المشارٌع

 التً تكٌفت 

بحذف الجانب  

 العملً

 المنصة 

 المستخدمه 

 للمنالشة

 معدل درجات 

 المشارٌع

 المنالشة 

 الكترونٌا 

معدل 

 درجات

المشارٌع  

للعام 

2018-

2019 

عدد 

 المشارٌع 

 الكلً 

 المسم 

11 11 Zoom Meeting 74 79 26 

 

 الفٌزٌاء

 

15 15 
Free call  

conference 
83.5 82 89 

علوم 

 الحٌاة
  

11 11 Zoom Meeting 79 74 26 
 الرٌاضٌات 

 
 

13 10 
Free call  

conference 

 

76.52 65.75 80 
 الكٌمٌاء 

 
 



 المهام المستحدثة االلكترونٌة  االمتحانٌةاللجنة 

 حسب توجٌهات العمادة بالكتابفً التعلٌم االلكترونً  االمتحانٌةاعضاء اللجان توضٌح مهام 

متابعة الولت الالزم لالمتحان  6 - -

والتاكد من انتهاء االمتحان فً الولت 

المحدد وعدم استالم االجابات على المنصة 

 .بعد ذلن

سحب اوراق االجابات التً تم ارسالها  7 -

من لبل الطلبة وتسلٌمها للتدرٌسً بمحضر 

 .استالم وتسلٌم ٌوم االمتحان حصرا

من المنصة ) السبشٌت ( سحب الموائم  8 -

االلكترونٌة لالجابات التً تم تصحٌحها 

الكترونٌا وحفضها فً اللجنة االمتحانٌة 

 .ووتوثٌمها وحفضها بموجب محضر

 .اعداد مولف الحضور والغٌاب للطلبة-9 -

اعداد محضر ٌومً عن عملٌة -10 -

اجراء االمتحان وحسب النموذج المعد لهذا 

الغرض وٌسلم الى عمادة الكلٌة مع نسخة 

 من لوائم

الحضور والغٌاب ونسخة من االسئلة 

 .االمتحانٌة لغرض التوثٌك

فتح الصفوف االلكترونٌة لجٌمع المواد  1

الدراسٌة ولكافة المراحل وعلى حساب 

@mu.edu.iq ) 

دعوة التدرٌسٌٌن فً ٌوم االمتحان لرفع   2 -

االسئلة االمتحانٌة على المنصة االلكترونٌة داخل 

 .اللجنة االمتحانٌة وعلى حاسبة اللجنة

دعوة جمٌع الطلبة وحسب االٌمٌالت التً تم  - 3

ارسالها من لبل المسم العلمً للطلبة المشاركٌن 

 فً االمتحان على ان تكون حسابات

 (@gmial.com (  الى الصفوف االلكترونٌة

التً تم انشاءها فً ٌوم االمتحان وبولت مناسب 

 .لبل بدء االمتحان

التاكد من ضبط اعدادات المنصة االلكترونٌة  - 4

لبل توجٌه الدعوة للطلبة لالنضمام للمنصة ٌوم 

 .االمتحان

متابعة اداء الطلبة االمتحان على المنصة - 5

االلكترونٌة طٌلة فترة االمتحان ومعالجة المشاكل 

 .التً تظهر اثناء فترة االمتحان

 16م  -:العدد

   2020-6-3التارٌخ 



  2020-2019انذساسبد انؼهٍب يف انكهٍخ 

 جرت سبعة منالشات بنظام المدمج 

بعض المنالشٌن حضوري واالخرٌن 

 على منصة زوم 
 

  االطارٌحمنالشات 

تعلٌم الكترونً بمنصة 
Google Classroom 

 الفصل الدراسً الثانً 

 التدرٌس حضوري 

 الفصل الدراسً االول 

 امتحانات حضورٌة والكترونٌة  

 امتحانات الفصل الدراسً االول 

 Googleتعلٌم الكترونً بمنصة 
Classroom 

 امتحانات الفصل الدراسً الثانً 

01 

02 

03 

05 
04 



 كلٌة العلوم فً واالمتحان االلكترونً  معولات التعلٌم 

 مولف العمادة من معولات التعلٌم االلكترونً المعولات   02 01

التواصل الدائم مع االلسام العلمٌة فً الجامعة و مفاتحتهم  -1ا

العداد محاضرات تدرٌبٌة لتبنً التدرٌسٌٌن و الطلبة لنشر ثمافة 

 .التعلٌم االلكترونً

السٌد العمٌد المحترم دعا رئٌس المسم العلمً الى تفعٌل اللجان .2

ذات الصلة بالتعلٌم االلكترونً فً لسمه و خاصة لجنة التعلٌم 

االلكترونً، مع ضرورة عمد اجتماع اسبوعً لمجلس المسم 

 .لتالفً المعولات و النهوض بالتجربة الرائدة

عمل لجنة اتصال بممثلً المراحل الدراسٌة باشراف السٌد .3

 .العمٌد المحترم و عضوٌة المعاون العلمً و رئٌس المسم العلمً

السٌد العمٌد المحترم ٌحث التدرٌسٌٌن على إعطاء الطلبة المدرة .4

على منالشة المعلومات، وطرح وجهات النظر المختلفة، وذلن من 

 .خالل المحاضرات

عاادم التناااع بعااض التدرٌسااٌٌن بشاارعٌة اسااتخدام الوسااائل .1

 .التكنولوجٌة فً التدرٌس

محدودٌة االطالع على استخدام البرامجٌات االلكترونٌة فً .2

التدرٌساٌٌن فاً خطاأ ادارة العملٌاة  التعلٌم مما لد ٌولِاع بعاض

 .التعلٌمٌة من خالل منصة كوكل كالس روم

عدم المُدرة على التفاعل مع بعض البرامج الالزماة للعملٌاة .3

 .التعلٌمٌة االلكترونٌة

عدم الوعً بأهمٌة التكنولوجٌا فاً التعلاٌم واالعتمااد بأنّهاا . 4

أمااور أخاارى غٌاار  ماان الُممكاان أن تشااغل بااال الطالااب نحااو

 .التعلٌم

عدم تمكن التدرٌسٌٌن فً الولت الحالً مان الساٌطرة علاى .5

اجااراء االمتحااان فااً الزمااان المحاادد لتااذرع الطلبااة بانمطاااع 

 .الكهرباء او عدم توفر شبكة االنترنٌت

 .ٌعتمد التدرٌسٌٌن من الصعوبة السٌطرة على الغش.7

حداثة التجربة لدى الطالاب مماا ٌجعلاه متارددا  مان خاوض .8

 ..غمارها
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A scientific cooperation agreement with book publishing rights with the British University of 

Cambridge 

Participation in several specialized scientific conferences in Russia, Brazil, Turkey, 

Malaysia and Britain. 

Membership of several specialized international scientific unions and societies, 

including membership of the International Astronomical Union. 

Obtaining a certificate of licensing the possession of radioactive materials from the 

Cabinet - General Authority for the Reduction of Radioactive Materials 

1 

 National Ranking for  the quality of Iraqi 

Universities 

  العرالٌهالتصنٌف الوطنً لجودة الجامعات 

2 

Iraqi Classification of  Good  laboratory 

practice GLP تصنٌف جودة المختبر العرالً الجٌد     

تصنٌف العالمً وٌبمتركس 

Webometrics 

 

 

4 
رصٍُف كشٌٍ يبرشٌكس انؼبدلً  

greenmetric 

 
 

3 

Scientific competitions Awards ادلسبثمبد
 \انؼهًٍخ  

Year السنه   الترتٌب    rank 

2018 13610 

2019 12692 

2020 10808 

year  الترتٌب rank 

2016 First place on the colleges of Al-Muthanna 

University 

 المركز االول على كلٌات جامعة المثنى

2017 Third place on science colleges in Iraqi universities 

The first place for the Department of Biology on the 

departments of  Biology in Iraqi universities 

 المرتبة لثالثة على كلٌات العلوم فً الجامعات العرالٌة 

المرتبة االولى لمسم علوم الحٌاة على كافة السام علوم الحٌاة بالجامعات 

 العرالٌة 

Year 

 السنه 

Rank الترتٌب    

2016 95.7 ( Five Star) 

2017 99.5 (Five Star) 

year rank 

2017 First place in Mathematics Olympiad  (Basra) 

(البصره)المركز االول فً اولمبٌاد الرٌاضٌات   

2017 The first Place  in  Physics Olympiad (Al-Muthanna) 

(جامعة المثنى))المركز االول فً اولمبٌاد الفٌزٌاء   

year rank 

2019   7 Local  

 الترتٌب السابع محلٌا

5 



السكتبةة السركزيةة لجامعةة السثشةى تقةع فةي بشايةة كميةة االدارة واالقترةاد الطةابق الثالةث وتحتةه  اكثةر مةن 
 ( .الفيزياء والكيسياء وعمهم الحياة والرياضيات)كتاب بتخررات عمسيةةة  10.000

مجانيةةةة التعمةةةيم فةةةي الكميةةةة تقةةةع فةةةي مبشةةةى االقدةةةام العمسيةةةة وتحتةةةه  اغمةةة  الكتةةة  والسرةةةادر السش جيةةةة 
 .الخاصة بسهاد ومقررات االقدام العمسية

 مهقع كمية العمهم الرسسي يحتهى عمى محاضرات اعزاء هيئة التدريس  في كميتشا
   /PDF ,PPT .http://sci.mu.edu.iqبريغة  

جامعةةة  –يحتةةه  عمةةى كافةةة محاضةةرات مةةهاد ومقةةررات كميةةة العمةةهم ( محاضةةراتي)مهقةةع شةةبح الحكةةهمي 
تعميسية ويسكشك االطالع عمى السحاضرات مةن خةالل هةذا  فديهيةومقاطع  PDF ,PPTالسثشى بريغة 

 .السهقع  عمى حدابك في مهاقع التهاصل االجتساعي 
https://www.muhadharaty.com/ 
 الرقةةةةىالةةةةذ  يحتةةةةه  ماليةةةةين السحاضةةةةرات واالسةةةةئمة  Koofersالسهقةةةةع الهحيةةةةد واالكثةةةةر شةةةة ر  عالسيةةةةا  

سةةهت تجةةد محاضةةرات واسةةئمة السةةهاد والسقةةررات فةةي كميةةة العمةةهم جامعةةة ,الجامعةةات االمريكيةةة والعالسيةةة 
 .السثشى 

https://www.koofers.com/al-muthanna-university/ 

 يصبدس انزؼهى يف االلسبو انؼهًٍخ 

http://sci.mu.edu.iq/


يف االلسبو انؼهًٍخ انزؼهٍى االنكرتًَٔ يؼهٕيبد   



 ٌكون التمرٌر بموضوع ٌحدده التدرٌسً وٌرسل على شكل مهمة دراسٌة للطالب على  -1

 ولكن ) الصف االلكترونً ممكن ان ٌكون اكثر من طالب او مجموعة طلبة فً عنوان واحد 

 .كل منهم ٌكتب تمرٌر منفرد

 على ان الٌتجاوز ذلن خمس صفحات A4ٌموم الطالب بكتابة التمرٌر بخط الٌد على ورق  2 -

 .تضاف الٌها فً بداٌة التمرٌر الفورمة المعدة من لبل الكلٌة والخاصة بتسلٌم التمارٌر

 . pdfٌموم الطالب بتحمٌل التمرٌر على المنصة االلكترونٌة بشكل ملف  -3

 ٌموم التدرٌسً بتدلٌك التمارٌر على المنصة االلكترونٌة واعطاء الطالب الدرجة التً  -4

 ٌستحمها وبعد تدلٌك كافة التمارٌر واعطاءها الدرجات ٌموم بسحب شٌت الدرجات من المنصة

 .االلكترونٌة وتولٌعه وتسلٌمه الى اللجنة االمتحانٌة بعد تولٌعها لغرض اعتمادها

 تكون التمارٌر بعد تحملٌها على المنصة وتدلٌمها من لبل التدرٌسً ارشٌف محفوظ على -5

 .المنصة االلكترونٌة فً حالة الحاجة للرجوع الٌها

2020-6-25م فً  24اعمام العمادة فً كتاب   



 استبٌان اراء الطلبة حول االختبارات االلكترونٌة 
 فً االلسام العلمٌة بالكلٌة 

 الرٌاضٌات

من راي 87%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال 

توجد بها معولات 

.وسلسه  

صٌاغة ونوع % 90

االسئلة فً  االختبارات 

االلكترونٌة افضل من 

 الورلٌة 

اتفك جمٌع % 100

الطلبة بان الدرجات التً 

حصلت علٌها معبرة عن 

 مستواي الفعلً

 الكٌمٌاء

من راي 93%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال 

توجد بها معولات 

.وسلسه  

 اتفك الطالب بان % 100

االختبارات االلكترونٌة 

 مناسبة لجمٌع المراحل

تراعً الكلٌة احتٌاجات 

ورغبات الطالب عند 

 تحدٌد مواعٌد االمتحانات

  علوم الحٌاة

من راي 91%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال 

توجد بها معولات 

.وسلسه  

من  تخوزف% 100

الطلبة فً اعطال 

الكمبٌوترات او الشبكة 

تعطل اجراء االختبار 

 االلكترونً

 

 

 الفٌزٌاء 

من راي 89%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال 

توجد بها معولات 

.وسلسه  

 اتفك الطالب بان % 100

هنان مشاكل تصاحب 

عملٌة رفع االجابات فً 

 االختبار االلكترونً

 

 



اعضاء هٌئة التدرٌس حول مدىاستبٌان اراء   

االستفادة من الٌات التعلٌم االلكترونً    

 الرٌاضٌات

التعلٌم % 36

 االلكترونً ال

ٌوفً بالغرض 

.التعلٌمً  

المادة العلمٌة % 100

فً ممرراتً ٌصعب 

 تكٌٌفها الكترونٌا

 الكٌمٌاء

التعلٌم % 49

 االلكترونً ال

ٌوفً بالغرض 

.التعلٌمً  

ٌحتاج العمل % 100

على أنظمة التعلٌم 

االلكترونً إلى ولت 

 كبٌر

  علوم الحٌاة

التعلٌم % 66

 االلكترونً ال

ٌوفً بالغرض 

.التعلٌمً  

لدى الطالب % 100

مشكلة فً التعامل مع 

أنظمة التعلٌم 

 االلكترونً

 الفٌزٌاء 

التعلٌم % 58

 االلكترونً ال

ٌوفً بالغرض 

.التعلٌمً  

ٌحتاج العمل % 100

على أنظمة التعلٌم 

االلكترونً إلى جهد 

 كبٌر



 التمٌٌم الذاتً للتعلٌم االلكترونً

استحداث نظام سرٌع لمساعدة الطالب  •

 المتعففٌن  بالتمنٌات االلكترونٌة

انتظام الطالب بالتعلٌم االلكترونً وفما لطبٌعة نظام الموانٌن 

 والمرارات العلٌا باستمرار سٌر العملٌة التعلٌمٌة  

الفرص :الطالب  

توافر العدٌد من ثمافة التعلٌم االلكترونً  •

والورش الامتها كلٌة العلوم بالسنوات الماضٌة التً تساعد على 

 تطبٌك معاٌٌر التعلٌم االلكترونً 

العلمٌة  بااللساملدرة اغلب  اعضاء هٌئة التدرٌس  •

 التعلٌم والتعلم بما ٌتوافك مع التغٌرات المحٌطة إستراتٌجٌةتحدٌث 

نماط الموة -:المناهج  التعلٌمٌة  

عدم جدٌة لسم من الطلبة والتً ٌنعكس  •

 .بعض الشًء على بمٌة الطلبة

التحدي التمنً الهائل المتمثل فً تمنٌات التعلٌم والبرامج وطرق 

 التدرٌس ودور االنترنت 

التهدٌدات : الطالب  

عدم معرفة السرٌعه  ألعضاء هٌئة  •

التدرٌس فً التحول من توصٌف البرامج والممررات الى 

 .االلكترونٌة الرلمٌة 

عدم استخدام المختبرات االفتراضٌة بتكملة  •

 .مواد العملً

نماط الضعف  -:المناهج  التعلٌمٌة  



كهٍخ انؼهٕو يف خبسطخ طشٌك   
انزؼهٍى ادلذيجرطجٍك   

تحدٌد الدروس العملٌة  

للمراحل الدراسٌة كافة 

التً تحتاج الى تطبٌك 

 عملً فعلً حضوري

تشكٌل لجنة فً كل 

لسم علمً لوضع 

مواصفات المناهج 

 االلكترونٌة 

 االلسام العلمٌة 

 بتحدٌد اعداد التجارب 

 المطلوبة والولت 
 الالزم لكل  تجربة ، 

 توضع خطه واضحه

 من لبل استاذ ماده 

 تنسجم مع معاٌٌر  
 .المختبرات االفتراضٌه

دورات تدرٌبٌة و ورش 
 عمل للتعلٌم المدمج



 خبسطخ طشٌك كهٍخ انؼهٕو يف 
 2021-2020ادلذيج نهؼبو انزؼهٍى رطجٍك  

1 

2 

3 

4 

كالس روم وتفتح من لبل رئاسة المسم واضافة منسك لكل مرحلة الهدف  كوكلمنصة 

فً  2744\د\ 3من كتاب وزارة التعلٌم المرلم بالعدد ت م  والرابعهتطبٌك الفمرة الثالثة 
6-8-2020   

 منصات التعلٌم 

مشارٌع التخرج تكون حضورٌا بٌن الطالب واالستاذ المشرف حسب 
 تولٌتات محددة وجداول معده مسبما 

 تكلٌف كل التدرٌسٌٌن فً المواد العملٌة •

 عمل مجامٌع صغٌرة من الطلبة للعملً•

   المهمهتملٌل التجارب والتركٌز على التجارب •
 .  تملٌل فترة الزمنٌة للمختبر فً عمل التجارب المختبرٌة واكمالها بالمنصة عن بعد•

 توزٌع تجارب المختبر الواحد على عدة فضاءات 

.امتحانات حضورٌة الكترونٌة فً مختبر وحدة الحاسبات  -1  
لٌة امتحانات حضورٌة ور -2  

 كافة االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة والنهائٌة حضورٌة 

 النظري 

 مشارٌع التخرج 

   العملً

  االمتحانات



 المالحك
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 مكان ا عاادها اليهم والتاريخ (الديسشار)عشهان الحماة الشاادية  الادم اسم التدريدو

 ػهٕو انسٍبح د هُبء كبظى شُبٌ.و

(metabolomics profiling elucidated by H_NMR and the correlation 

with antibacterial and qntioxidant activity of cyperus rotundus L ) 

Fermented by laetic acid bacteria) 

 105نمبػخ  2019\10\22

 لطى انكًٍٍبء د زغٍ صجُر خجش.و. ا
Alternative current electrical conductivity of octaphynyl trtra 

pyrrazino porphrazine zinc 
 انمبػخ انذراضٍخ 2019\10\29

 يخزجر االنكزرٌٔ Optical tweezer 1\11\2019 لطى انفٍسثبء َهً يدُذ زًُذ. د.و

 يخزجر االنكزرٌٔ Preparation of gas sensor by evaporation method 5\11\2019 لطى انفٍسثبء و ػذٌ عهًبٌ يهذٌ.و

 ػهٕو انسٍبح و دػبء زًذ زًضح. و 
The effect of decrease thyroid hormone on some biochemical 

parameters 
 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى 2019\11\5

 انمبػخ انذراضٍخ Strategies of solid phase synthesis SPS 12\11\2019 لطى انكًٍٍبء د سَبض خهُم َبهٍ.و.ا

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى 2019\11\26 انُبَٕ ركُٕنٕخً ػهٕو انسٍبح و زىساء فبنر وانٍ.و

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى Bing bang theory 31\11\2019 ػهٕو انسٍبح أشىاق أَبد كبظى.و

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى Prevalence of viral Hepatitis C  in hemodialysis patients 24\11\2019 ػهٕو انسٍبح وفبء اَبد ػجذانمبدس. و.و

 لبػخ انذساعبد انؼهُب 02/11/2020 رركٍس غبز انرادٌٔ فً يٍبِ ٔررة ثسٍرح ضبِٔ لطى انفٍسثبء ػجذ االيُش كبظى فشهىد. د.ا

سافذ ػجذ انسغٍ دمحم . د.و.ا

 خىاد
 ػهٕو انسٍبح

planaria :an animal model that integrates learning, regeneration and 

pharmacology 
 لطى ػهٕو انسٍبح 29/10/2019

 115لبػخ  02/11/2020 رمذٌر انؼًر ثبضزخذاو ٔاضًبد فٕق اندٍٍُخ ػهٕو انسٍبح َهبد ػُبل يطش. د.و.ا

 ػهٕو انسٍبح دػبء زًذ زًضح. و.و
The effect of decrease thyroid hormone on some biochemical 

parameters 
 لطى ػهٕو انسٍبح 11/05/2019

 لطى انكًٍٍبء Solav light induced color removal of Azore Adye 02/11/2020 لطى انكًٍٍبء اصل شبكش وهُت.و
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 مكان ا عاادها اليهم والتاريخ (الديسشار)عشهان الحماة الشاادية  الادم اسم التدريدو

 لطى انرٌبظٍبد سافذ زجُت ثطٍ. و 
On a subclass of p-valent functions with negative coefficients defined 

by integral operator by applying Fourier series 
 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى 12/12/2019

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى Load balancing 17/12/2019 لطى انرٌبظٍبد و  يشَى غبصٌ ػهٍ. و 

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى some notes about Vertex transitive Graph Specterum 16/12/2019 لطى انرٌبظٍبد د  ػهٍ عهطبٌ ػهٍ. و 

 يخزجر االنكزرٌٔ 17/12/2019 انزمٍُبد انًطزخذيخ فً فٍسٌبء انططٕذ لطى انفٍسثبء د  ػهٍ دمحم سشُذ. و 

 يخزجر االنكزرٌٔ Nano optics  devices 23\12\2019 لطى انفٍسثبء َهً يدُذ زًُذ. د.و

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى 17/12/2019 االضزخذايبد ٔ انًخبغر انُبردخ يٍ اضزخذاو انًجٍذاد انسشرٌخ ػهٕو انسٍبح و ػًبد ػجذ ػطُخ. و 

 انمبػخ انًركسٌخ Quantum computer 24\12\2019انسٕاضٍت انكًٍخ  لطى انفٍسثبء د  فشاط فبئك كبظى.و.ا

و  يثًُ رىفُك ػجذ .و

 انسغٍ
 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى 2019\12\25 يجبدئ ػهى االدارح لطى انرٌبظٍبد

 انمبػخ انًركسٌخ 2019\12\31 كٍفٍخ كزبثخ ٔرلخ ثسثٍخ لطى انفٍسثبء د يىفك فبضم خذوع.و.ا

 –يشاد كذس يُبزٍ 

 يبخغزُش كًُُبء
 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى Compunter –assisted Drug Design of new Anticancer Ageuts 31\12\2019 قدم الكيسياء

 لغى انفُضَبء Quantum computer 24/12/2019انسىاعُت انكًُخ  قدم الفيزباء فشاط فبئك كبظى. د.و.ا

 انمبػخ انًشكضَخ 31/12/2019 كُفُخ كزبثخ انىسلخ انجسثُخ لطى انفٍسثبء يىفك فبضم خذوع. د.و.ا

 انمبػخ انًركسٌخ 31/12/2019 خرًٌخ انؼُف انًؼُٕي ظذ انًراح لطى انفٍسثبء عًش ػجذهللا هىَذٌ. و.و

 لطى ػهٕو انسٍبح 02/12/2020 رسعٍر يطزعذاد نجكزٍرٌب يرظٍخ ثزمٍُخ انهٍسر عمهم الحياة هذاء يطشش َهبة. و

ادَبٌ ػجذ انشصاق . و.و

 داخم
 Mushroom poisoning 7\1\2020 ػهىو انسُبح

انمبػخ انذساعُخ انزبثؼخ 

 نمغى

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى some hormones concerning with fractar 15\1\2020 ػهٕو انسٍبح وفبء ػجذ انًطهت َبخٍ. و 

 انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى Spo VD-Spo VE interaction 14\1\2020 ػهٕو انسٍبح د َبعش ػبدل خجبس.و

 يخزجش االنكزشوٌ Nano electronics devses 26/1/2020 الفيزياء د االم عبد الخزر.م

 يخزجش االنكزشوٌ 01/08/2020 انكىاسس انطجُؼُخ الفيزياء االح عبيد لمام.م.م

 لطى ػهٕو انسٍبح 22/1/2020 كٍص انصفراء كخبزٌ نهجكزٍرٌب انًًرظخ عمهم الحياة يُثى ػجبط يكٍ. و.ا

 لطى ػهٕو انسٍبح how plants defend themselves pathogens 28/1/202 ػهٕو انسٍبح ػًبد ػجذ ػطُخ. و.و

 لطى ػهٕو انسٍبح 21/1/202 االػبصُش وركىَُهب واثبسهب ػهٕو انسٍبح دمحم خبثش فشزبٌ. و.و

و اثشاهُى ػجذ انشعىل . و

 ػجذ انضهشح

 ػهٕو انسٍبح
Tissue culture and its applications 01/08/2020 لطى ػهٕو انسٍبح 

 لطى ػهٕو انسٍبح What is a GMO 01/08/2020 ) ػهٕو انسٍبح خُهبٌ فبضم اششف. د.و.ا
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 اضى انًسبظر يكبٌ االَؼمبد انزبرٌخ ػُٕاٌ انُذٔح انمطى

ػهىو انسُبح 

 وانجُئخ

اْى انطرق انزشخٍصٍخ انًطزخذيخ نهكشف ػٍ 

اصبثبد االضكبرش فً انكالة ٔرأثٍرْب ػهى 

 انًدزًغ

 انمصم االٔل
/  دائرح انكالة انجٕنٍطٍخ 

 انًثُى
 اثراٍْى ػجذ انرضٕل..يى

انزؼهُى 

 انًغزًش
Wuhan Corona Virus 23/2/2020 َٕر ضبيً ػجٕد. د.و.ا انمبػخ انًركسٌخ 

 26/4/2020 رؤٌخ االضالو نهكٌٕ ٔانؼٕانى يبفٕق انسص انكًُُبء
انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ
 لبضى دمحم زهٕ. د.ا

 انكًُُبء
كٕرَٔب  COVID-19االثر االٌدبثً نفٍرٔش

 انًطزدذ ػهى انزهٕس انصُبػً
30/4/2020 

انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ
 ٔفبء يٓذي ضبخذ. و

 انكًُُبء
اْى انًطٓراد ٔانًؼمًبد انًطزخذيخ نًكبفسخ 

 covid-19خبئسخ 
20/4/2020 

انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ
 زٍذر راظً ضؼٕد

 2020-5-2 كٕرَٔب انسمٍمٍخ ٔانشبئؼبد انسائفخ انكًُُبء
انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ
 يُى زطٌٕ ػجٕد. د.و

انزؼهُى 

 انًغزًش
 صبنر ػجٍذ نساو. و انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ/ انؼهٕو  17/4/2020 رطجٍك االَظًخ اندٕدح يٍ لجم ػعٕ انٍٓئخ انُذرٌص

 20/4/2020 يٍ ردْخ انؼسل غالة انكًٍٍبء ٌطبنٌٕ انكًُُبء
انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ
 انطٍذ يُٓم يُبف َبخً

 2020-5-10 االيفٍزبيٍُبد ٔاظرار غؼبغٍٓب انكًُُبء
انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ

غبنت ػجذانسطٍٍ . د.ا

 يٕضى

 2020-5-11 انصسخ انجذٍَخ ٔانٕلبٌخ انسمٍمٍخ يٍ االيراض انكًُُبء
انًُصخ / لطى انكًٍٍبء 

 االنٍكزرٍَٔخ
 يُى زطٌٕ ػجٕد. د.و
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 انمغى اعى انًسبضش يكبٌ االَؼمبد انزبسَخ ػُىاٌ انًسبضشح د

 انزؼهٍى انًطزًر د ازًذ صجسً خجبرح.و انمبػخ انًركسٌخ Green metric 14/1/2020رصٍُف  1

 06/09/2020 ٔثبء انؼصر..كٕرَٔب  2
انًُصخ / لطى ػهٕو انسٍبح 

 االنٍكزرٍَٔخ
 ػهٕو انسٍبح ُْبء ػسٌس ػهً. و

3 Normal Flora and Healthy 05/03/2020 
انًُصخ / لطى ػهٕو انسٍبح 

 االنٍكزرٍَٔخ
 ػهٕو انسٍبح ٔفبء اٌبد ػجذانمبدر.و.و

 ػهٕو انسٍبح ٔانجٍئخ و صبنر ػجٍذ نساو.و 105انمبػخ  24/9/2019 انخطخ انذراضٍخ فً لطى ػهٕو انسٍبح 4

5 
انخطخ انذراضٍخ فً لطى انرٌبظٍبد ٔرطجٍمبد انسبضٕة 

 2020/ 2019نهؼبو انذراضً 
 لطى انرٌبظٍبد لطى انرٌبظٍبد 135انمبػخ   2019\10\9

 لطى انفٍسٌبء و ػذي ضهًبٌ يٓذي.و يخزجر االنكزرٌٔ 2019\10\29 نسبو انذٔائر اإلنكزرٍَٔخ 6

 انزؼهٍى انًطزًر د  ٌبضٍٍ يرزِ زًسح. و  انمبػخ انًركسٌخ 2019\11\24 انزؼهٍى االنكزرًَٔ 7

 لطى انفٍسٌبء ضًر ػجذهللا ٌْٕذي.و.و انمبػخ انذراضٍخ انزبثؼخ نمطى 2019\12\29 شرذ لبٌَٕ انؼًم ٔ انمطبع انخبص فً يسبفظخ انًثُى 8

 انزؼهٍى انًطزًر د  ٌبضٍٍ يرزِ زًسح. و  انمبػخ انًركسٌخ 01/07/2020 انًُصخ االنكزرٍَٔخ نهجسٕس انزطجٍمٍخ 9

 انزؼهٍى انًطزًر يشبركب -د  ٌبضٍٍ يرزِ زًسح . و  رئبضخ اندبيؼخ 2019\12\30 يُصخ انجسٕس انزطجٍمٍخ 10

 انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ 23/4/2020 غرق انٕلبٌخ.دٔرح اندٓبز انًُبػً  11
ٔفبء اٌبد ػجذ .و.شًٍبء يدٍذ صبدق و.و

 انمبدر
 ػهٕو انسٍبح ٔانجٍئخ

 انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ 27/4/2020 ثؼط انًُبرج انرٌبظٍبرٍخ نًطبنخ اَزشبر الاليراض انًؼذٌخ 12
/ كهٍخ انؼهٕو / ازطبٌ خجبر كبظى . د.ا

 خبيؼخ انمبدضٍخ
 لطى انرٌبظٍبد

 ػهٕو انسٍبح ٔانجٍئخ االَطخ شرٌٓبٌ ػجذانًسطٍ يٓذي انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ Goolge Forms 25/4/2020غرٌمخ اػذاد اخزجبر انكزرًَٔ ثبضزخذاو  13

 لطى انفٍسٌبء لسطبٌ ػذَبٌ ػجذانمبدر. د.ا انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ 21/4/202 انزهٕس االشؼبػً ٔانكشف ػٍ انزهٕس ثطرٌمخ انزبنك االراثً 14

15 MDI JADE ثٕاضطخ ثرَبيح XRD لطى انفٍسٌبء ازًذ صجسً. د.و انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ 22/4/2020 رسهٍم َزبئح 

16 
كٍفٍخ ظجػ االػذاداد نهكٕكم كالش رٔو اظبفخ االضئهخ 

 االيزسبٍَخ ٔانزصسٍر ٔضست انًبضزر يٍ انًُصخ
 انؼًبدح ٌبضٍٍ يرزح زًسح. د.و انًُصخ االنٍكزرٍَٔخ 06/10/2020



مكافحة وباء كوفٌد 
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 االستاذ الزائر

ورش عمل ومحاضرات 

 نوعٌة 
 الندوات 

 

 حلمات نماشٌة

االثر االٌجابً 

 COVID-19لفٌروس

كورونا المستجد على 

 التلوث الصناعً

Dr.zeyad  

tariq 

Shanxi 

university 
 وباء العصر..كورونا 

06/09/2

020 

رؤٌة االسالم للكون 

 والعوالم 

 مافوق الحس

26/4/2

020 

Sterilization& 

Disinfection 

17/5/

2020 

اهم المطهرات والمعممات 

المستخدمة لمكافحة جائحة 

covid-19 
Malek 

Qaisi 

Manchest

er 

metropolit

an 

university 

Normal Flora and 

Healthy 

05/03/2

020 

االثر االٌجابً 

 COVID-19لفٌروس

كورونا المستجد على 

 التلوث الصناعً

30/4/2

020 

Normal Flora and 

Healthy 

05/03

/2020 
كورونا الحمٌمٌة والشائعات 

 الزائفة

االمفٌتامٌنات واضرار 

 تعاطٌها
Dr.Syed 

Zuhaib 

Haider 

 Rizvi 

FAST 

UTHM 

طرق .دورة الجهاز المناعً 

 الولاٌة

23/4/20

20 

اهم المطهرات 

 والمعممات

المستخدمة لمكافحة  

 جائحة

 covid-19 

20/4/2

020 

Hormones 

concerning  

with fracture 

healing 

21/5/

2020 

الصحة البدنٌة والولاٌة 

 الحمٌمٌة من االمراض

الولاٌة من فاٌروس 

كورونا المستجد حسب 

 التجربة الصٌنٌة

دورة الجهاز المناعً 

 طرق الولاٌة.
Dr.Jose  

Prados 

University 

of 

Leicester 

بعض النماذج الرٌاضٌاتٌة 

لمسالة انتشار الالمراض 

 المعدٌة

27/4/20

20 

كورونا الحمٌمٌة 

 والشائعات

 الزائفة 

2-5-

2020 

فعالٌة النباتات فً زٌادة 

كفاءة الجهاز المناعً فً 

 جسم االنسان

30/4/

2020 

استخدام تمنٌات الذكاء 

الصناعً فً مواجهة 

 االوبئة

رحمن . د

المسافر 

 الموسوي

شركة براور 

للصناعات 

الكٌمٌاوٌة 

/ المتمدمة 

 امرٌكا

طرٌمة اعداد اختبار 

الكترونً باستخدام 

Goolge Forms 

25/4/20

20 

تطبٌك االنظمة الجودة 

 من لبل

 عضو الهٌئة الندرٌس 

17/4/2

020 
Caly Spectrum 

23/4/

2020 

فعالٌة النباتات فً زٌادة 

 كفاءة 

الجهاز المناعً فً جسم 

 االنسان

 احسان. د.م.أ

 جبار كاظم 
 جامعة المادسٌة

التلوث االشعاعً والكشف 

عن التلوث بطرٌمة التالك 

 االذابً

21/4/20

2 

من ردهة العزل طالب 

 الكٌمٌاء ٌسالون

20/4/2

020 
 ممدمه تعرٌفٌة فً علم الفلن

18/4/

2020 

من ردهة العزل طالب 

 الكٌمٌاء 

 ٌسالون

 

Shanxi 

university 

MDI JADE  بواسطة

 تحلٌل نتائج XRD برنامج

22/4/20

20 

االمفٌتامٌنات واضرار 

 طعاطٌها

10-5-

2020 

استخدام تمنٌات الذكاء 

 الصناعً فً

 مواجهة االوبئة 

19/4/

2020 

كٌفٌة ضبط االعدادات  وباء العصر..كورونا 

للكوكل كالس روم اضافة 

االسئلة االمتحانٌة 

والتصحٌح وسحب الماستر 

 من المنصة

06/10/2

020 

الصحة البدنٌة والولاٌة 

 الحمٌمٌة

 من االمراض 

11-5-

2020 

العٌوب البصرٌة للعٌن 

 وطرق 

 عالجها

20/4/

2020 


