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كمية العموـ هي احدى كميات جامعة المثنى اسست عاـ 
. تهدؼ الكمية الى مواكبة التطورات العممية  2002

التي شهدها عالمنا المعاصر وصوال الى تحقيؽ اهدافها 
العممية في تقديـ كؿ ما يمكف مف معمومات عممية 

لمطالب لممساهمة في دفع عجمة التطور والقياـ بدورها في تحقيؽ النهضة الشاممة في جميع  ومنهجية
 مجاالت الحياة .

 البيئة والتموث (  –قات الحاسوب الرياضيات وتطبي –عمـو الحياة  –الفيزياء  –تضـ الكمية اقساـ ) الكيمياء 
طالب وطالبة فيما بمغ عدد اعضاء  .....بواقع  2017/ 2016وكاف عدد طمبتها خالؿ العاـ الدراسي 

 تدريسي .  ....الهيئة التدريسية 
يتـ القبوؿ عف طريؽ القبوؿ المركزي ويقبؿ فيها خريجو الدراسة االعدادية / الفرع العممي وعمى اساس 
التنافس في المعدالت .مدة الدراسة في الكمية اربع سنوات يمنح بعدها المتخرج شهادة البكالوريوس في 

 ختصاصات العممية المذكورة اعال  .اال
. ومع صدور االمر الوزاري بأنشاء جامعة 2004/2005تخرجت اوؿ دفعة في الكمية في العاـ الدراسي 

والتي اصبحت فيها الجامعة الوريث لكميات المثنى والتي كانت تتبع جامعة القادسية بما  2007المثنى عاـ 
 فيها كمية العمـو .

ة الجامعة تطوير الواقع التعميمي في المدينة حيث تـ استحداث الدراسة المسائية في بداية كاف مف اهداؼ ادار 
 باستحداث الكيمياء قسـ انضـ 2017-2016 الدراسي العاـ وخالؿ . 2007/2008العاـ الدراسي 

افتتاح خطوة اولى في طريؽ اكماؿ الدراسات العميا لمحصوؿ عمى شهادة الماجستير تـ  .المسائية الدراسات
ة والتي استقبمت طمبتها ضمف خطة وزار    2008/2009الدراسات العميا لقسـ عمـو الحياة لمعاـ الدراسي 

وافتتح قسمي عمـو الكيمياء والفيزياء  دراسات عميا ) ماجستير (خالؿ العاـ  التعميـ العالي والبحث العممي
 .2017-2016الدراسي 

كما تشرؼ الكمية عمى اصدار مجمة عممية في  ,مية واالداريةتضـ الكمية كذلؾ عدد مف الوحدات العم 
 .اختصاصات العمـو الصرفة والتطبيقية بعنواف مجمة المثنى لمعمـو الصرفة

 

 المقدمة
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ومف  2017-2016 الدراسي ( وثيقة خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ في العاـ395انجزت وحدة التسجيؿ )

 -: طالب(  932البالغ عددهـ في الفصؿ الدراسي االوؿ ) االقساـ العمميةلطمبة  منجزاتهاضمف 
  اضابير الطمبة المقبوليف ورقيا والكترونيا أرشفة . 
 طمبة المرحمة األولى. قبوؿ تشكيؿ لجنة الستقباؿ 
 .فرز ممفات الطمبة و تدقيؽ وثائؽ الطمبة في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
  صدار  هويات لمطمبة ولكافة  المراحؿ.تنظيـ أضابير الطمبة وا 

 -:لمعاـ الدراسي اعداد الطمبة موزعيف عمى االقساـ العممية والمراحؿ الدراسيةوادنا  
 

 القسـ المرحمة االولى المرحمة الثانية المرحمة الثالثة المرحمة الرابعة
 عمـو الحياة 95 47 83 53
 الفيزياء 64 45 43 42
 الكيمياء 67 49 49 58
 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب 62 34 36 25
 البيئة والتموث 0 27 19 35
 المجموع 288 201 230 213

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة التسجٌل 
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الفصل الدراسي االول من  وخالل . 2007/2008تـ استحداث الدراسة المسائية في بداية العاـ الدراسي 

 -: المسائية الدراسات باستحداث الكيمياء قسم انضم 2017-2016الدراسي  العام
  اضابير الطمبة المقبوليف ورقيا والكترونيا أرشفة . 
 طمبة المرحمة األولى. قبوؿ تشكيؿ لجنة الستقباؿ 
 .فرز ممفات الطمبة و تدقيؽ وثائؽ الطمبة في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 .صدار هويات لمطمبة ولكافة  المراحؿ  تنظيـ أضابير الطمبة وا 

 -المسائي:\اعداد الطمبة المقبوليف والمتخرجيف مف قسـ عمـو الحياة   وادنا

 

 رابعة ثالثة ثانية اولى القسم
 54 96 117 104 عمـو الحياة
 - - - 37 عمـو الكيمياء

 

 

 

 

 

 

 التسجٌل المسائً
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فػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػر تتطػػػػػػػػػور فيػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػارؼ والتقنيػػػػػػػػػات والوسػػػػػػػػػائؿ وتػػػػػػػػػزداد فيػػػػػػػػػف التحػػػػػػػػػديات أمػػػػػػػػػاـ المجتمعػػػػػػػػػات الناميػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػي 

 كميػػػػػػػػة العمػػػػػػػػـو فػػػػػػػػ ف الحيػػػػػػػػاة البوميػػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػػع فػػػػػػػػي المثنػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوء التوسػػػػػػػػع الػػػػػػػػذي طػػػػػػػػرأ عمػػػػػػػػى  تحقػػػػػػػػؽ طموحاتهػػػػػػػػا
والجػػػػػػػػػػػداوؿ ادنػػػػػػػػػػػا  توضػػػػػػػػػػػح النشػػػػػػػػػػػاطات العمميػػػػػػػػػػػة لمبػػػػػػػػػػػاحثيف  لتحقيػػػػػػػػػػػؽ طموحػػػػػػػػػػػات التنميػػػػػػػػػػػةتػػػػػػػػػػػرى أف عميهػػػػػػػػػػػا دورا مهمػػػػػػػػػػػا 

 -:خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ  بالكمية

 مذكرات التفاهم االساتذةالجوائز العممية التي نالها  انقسى

 الفيزياء
شكر وتقدير مف الجهاز المركزي لمتقييس والسيطرة 

 النوعية الى  ا.د.عامر باسـ شعالف
د.عمي محمد رشيد استشاري بخطط تنمية المحافظة  بمديرية تخطيط 

 المثنى
 براءات االختراع المعارض انقسى

-13تدوير النفايات المعرض البيئي الثاني إلعادة  البيئة والتموث
12-2016 

 براءة اختراع بمرحمة الفحص ا.ـ.د. وئاـ سعد
 براءة اختراع د.احمد سمير سجمت في امريكا

 الجوائز العممية التي نالها االساتذة انقسى
 الرياضيات
وتطبيقات 
 الحاسوب

 شكر وتقدير مف شركة لالتصاالت الى ا.ـ.د. حسيف جابر 
 الى ـ.د. ياسبف مرزا لالتصاالت شركة مف وتقدير شكر

 
 ابرز ما انجزته وحدة البحث والتطوير خالل الفصل الدراسي االول :

  جرد المصادر المشعة بالكمية. 
 ية ,المؤتمرات , الندوات , وورش العمؿ .بحثية ,الدراسية ,الحمقات النقاشمتابعة الخطط ال 
  عمؿ .دراسة تبادؿ الخبرات بيف الجامعات واعداد برامج 
 دراسة الطاقات المتجددة وتهيئة المختبرات خاصة بالتنسيؽ مع المحافظة.  
  اعالف تدابير اتفاقية حظر االسمحة البايولوجية. 
 . الجرد الخاص بالمواد الكيميائية والبايولوجية السامة والخطرة والتالفة 

 
 
 

 
 

 البحث والتطوٌر
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 6103-6102الفصل الدراسً االول الترقٌات العلمٌة 

الرٌاضٌات وتطبٌقات  علوم الحٌاة الفٌزٌاء  الكٌمٌاء اللقب العلمً
 الحاسوب

 1  1 1 استاذ
  1  1 مساعد استاذ

 1 3 1 3  مدرس

 
 2017-2016الباحثين  مشاركات القسم

قسم عموم 
 الحياة

 ايفاد ـ.ـ. اريج شار جاسـ لممشاركة بمؤتمر الى جامعة الفرات االوسط 
  االوسط الفرات جامعة لممشاركة بمؤتمر طجامعة الفرات االوس دي مصطفى الىا.ـ.د.مصطفى مهايفاد 
 دائرة البحوث الزراعية –نولوجيا كايفاد د.ميري كاظـ الى وزارة العمـو والت 

 الطاقة البديمة– اايفاد د.عمي محمد رشيد لوزارة العمـو والتكنولوجي  الفيزياء
  معايرة اجهزة – بابؿايفاد عدد مف التدريسييف مف قسـ الفيزياء الى محافظة 
 مؤتمر في لممشاركة ماليزيا الى د.منير عمي ليمو ايفاد 
 لمناقشة ماجستير . – بابؿ جامعة الى د.هادي قاسـ ايفاد 

 الرياضيات
وتطبيقات 
 الحاسوب

 ورشة عمؿ الرياضياتلممشاركة  ايفاد ا.ـ.د. حسيف جابر عبد الحسيف الى اربيؿ 
 بمؤتمر. لممشاركة الجامعة المستنصرية الى الحسيف عبد جابر حسيف. د.ـ.ا ايفاد 

 د.احمد سمير الى ماليزيا لممشاركة في مؤتمر . –ايفاد ا.ـ.د. وئاـ سعد   قسم البيئة
 مناقشات في لممشاركة كمية البيطري–جامعة بغداد  الى سعد وئاـ. د.ـ.ا ايفاد . 
 السالمة واالمف الكيميائيمؤتمر  في لممشاركة– بغداد الى سعد وئاـ. د.ـ.ا ايفاد . 
 ابراهيـ عبد الرسوؿ الى جامعة كربالء لحضور مؤتمر عممي . -ايفاد ـ.ـ. ادياف عبد الرزاؽ 

 ايفاد ـ.ـ. شيماء عادؿ الى جامعة الكوفة لحضور دورة تدريبية   قسم الكيمياء
 . مؤتمر الجودة. لحضور الكوفة جامعة الى /ـ.ـ. ازؿ شاكر /ـ.ـ.شذى رحيـ عادؿ شيماء. ـ.ـ ايفاد  

 

 

 المشاركة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل خارج الجامعة 



7102-7102تقزَز اَجبساث انعهًُت  كهُت انعهىو  نهعبو انذراسٍ   
  

 

 10 

 
 -العديد مف البرامج المتنوعة واهمها : 2017-2016انجزت وحدة التخطيط 

 

  (-مستخدمي االنترنت  –الموظفيف  –االحصاءات الشهرية المتنوعة )تدريسييف.... 
  االجازات التفرغ ...( –منح لقب عممي  –لمقوى العاممة  التشغيؿالدوري لتقارير ) واقع حركة  التحديثانجاز 
  المناهج الدراسية ..( –الهيكؿ التنظيمي  –العبء التدريسي  –المتابعات عف ) سير االمتحانات 

 
 

 

 

 

    
الى اإلمكانات المادية كافة, مف مختبرات و قاعات صفية مجّهزة لتخدـ عممية التدريب, باإلضافة عمادة الكمية سّخرت 

المتخصصة في محاضرات نظرية وعممية أحدث األسس المعتمدة مف  , باإلضافة إلى تطبيؽيفالمؤهماالكاديمييف والباحثيف 
 -كؿ مف : 2017-2016وانجزت خالؿ مجاؿ التدريب 

 الدورات التدرٌبٌة  -اوال:
 

 الدورات لالدارٌٌن 

 المنظمة لمدورةالجهة  اسم المحاضر تاريخ الدورة ومدتها  اسم الدورة ت
 وحدة التعميـ المستمر عبد الهاديعبد المحسف  السيد (اياـ 4 ) 2016\8\14 كفاءة ومهارة الحاسوب 1

 34يف كالمشار 
 مجٌد صاحب صادق.م.م 7/5/2017-/25/4 ( الحاسوب كفاءة) تدريبية دورة 2

 محمد ابراهٌم سرى.م.م
 .علً غازي مرٌم السٌدة

 موظفي الكمية 

 موظفي المكتبة والمجانية م.م. الح عبٌد لزام 5/6/2017 اللكترونيةالمكتية  3
 

 التخطٌط والمتابعة 

 التعلٌم المستمر
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 دورات تدريبية داخمية لمعاممين بالمختبرات 

 الجهة المنظمة لمدورة اسم المحاضر تاريخ الدورة ومدتها  اسم الدورة ت
كيفية التعامؿ مع المخمفات الناتجة  مف  1

 التجارب العممية  
 قسـ عمـو الحياة ا.ـ.د فائؽ حسف عمي  2016\12\13

 قسـ عمـو الحياة ـ.ـ. صالح عبد الخضر عبد الزهرة لمدة يـو واحد 2016\4\25 دورة في تجار ب فيزياء الحالة الصمبة 2
 قسـ البيئة والتموث ـ.ـ. ادياف عبد الرزاؽ داخؿ اياـ 3لمدة  2016\12\27 تحضير وصب االوساط الزراعية  3
 قسـ البيئة والتموث ـ.ـ. شيماء مجيد صادؽ لمدة يوماف 2016\12\20 اجهزة  التعقيـ استخداـ 4
 قسـ البيئة والتموث ا.ـ.د وئاـ سعد عبدالحمزة 2016\11\1 دورة السالمة واالماف  6
 قسـ الكيمياء ـ. زماف صاحب مهدي لمدة يوماف 2016\2\25 المختبرية االجهزة عمى تدريب دورة 7
 قسـ الكيمياء ا.ـ.د حسف صبيح جبر 2016\2\18 دورة السالمة واالماف  8
 قسـ الفيزياء د. عبد االمير اظـ فرهود يـو واحد 2017\3\7 دورة في السالمة المختبرية 9

 قسـ الفيزياء ـ.ـ. عقيؿ شار طحيور اياـ  3لمدة  2017\3\13 الرقيقةتحضير االغشية  10
 قسـ الفيزياء د. ناهض حسوف جود يـو واحد  2017\3\22 تجارب مختبر الكهربائية والمغناطيسية  11
 قسـ الفيزياء د. جعفر فاضؿ عودة  يوميف 2017\4\4 دورة في تجارب الكترونيؾ التماس  12
 قسـ الفيزياء ـ.ـ. ظؿ عقيؿ اظـ  يـو واحد  2017\4\16 دورة في تجارب البصريات والميزر  13
 قسـ الفيزياء ـ.ـ. صالح عبد الخضر يـو واحد  2017\4\25 دورة في تجارب فيزياء الحالة الصمبة  14

 
 دورات وحدة التعميم المستمر

 الجهة المنظمة لمدورة عدد المتدربين اسم المحاضر تاريخ الدورة ومدتها اسم الدورة ت
 وحدة التعميـ المستمر 26 كاظـ فائؽ فراس د.ـ 24/4/2017 (العممية التواصؿ مهارات) التدريبية الدورة 1
2 

HSE 
21-5-2017(5 

)  يـو

 ا.د. عبد االمٌر كاظم
 ا.م.د. نبٌل صبري
 ا.م.د.وئام سعد
 م.م. شٌماء عادل

 وحدة التعميـ المستمر 

صنع نماذج بالستيكية الخاصة باالعضاء  3
 الحيوية لمجسـ 

ا.د. عالء عبد الخالق  15-5-2017
 /جامعة البصرة

 قسـ عمـو الحياة 19

4 UV-FTIR-TGA-CHNS قسـ عمـو الكيمياء  حٌدر راضً سعود 2017-5-18 االجهزة المختبرية 
تأثير المموثات االلكترونية واالجهزة الكهربائية  5

 والهواتؼ النقالة عمى االنساف وصحتف
9/5/2015 

 م.د.جعفر فاضل عودة 
 م.م. شذى رحٌم 

 نعمهم.م. احمد 
 وحدة التعميـ المستمر طالب 79

 المستمر التعميـ وحدة 8 محمد قاسم عبد 8/5/2017 كيفية استخداـ االردينو وتطبيقاتف 6
 د.منٌر على لٌلو ENDNOT Mondelan 9/5/2017استخداـ  7

 د.عبد الكرٌم كاظم
 المستمر التعميـ وحدة -
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 ثانٌا :الحلقات النقاشٌة 

احللقات النقاش يةاوال :   

2017-2016الحمقات النقاشية لقسم البيئة والتموث لمعام الدراسي     
 مكاف انعقادها  اليـو والتاريخ  عنواف الحمقة النقاشية )السيمنار( اسـ التدريسي ت

 قسـ البيئة والتموث انجزت BIOSafety and Biosecurity in laboratories ا.ـ.د.وئاـ سعد عبدالحمزة 1

 قسـ البيئة والتموث Luminosenece bacterion 2016/12/06 ـ.ـ. ادياف عبد الرزاؽ 2

 Role of probiotics  in health improvement in fection ـ.ـ.شيماء مجيد صادؽ 3
control and disease treaytment and management 

 قسـ البيئة والتموث 2016/12/06

 قسـ البيئة والتموث 2016/12/13 تصنيؼ جامعة المثنى / كمية العمـو في التصنيفات العالمية لمجامعات ـ.ـ. صالح عبيد لزاـ 4
 قسـ البيئة والتموث 2016/12/13 بيئة التصحر برسوبيات الكثباف الرممية في محافظة المثنى ـ.ـ. صالح عبيد لزاـ 5
البيئة والتموثقسـ  Virodes in plants 2016/12/20 ـ.ـ.عماد عبد عطية 6  
 قسـ البيئة والتموث Lsolation and identification of candida species 2016/12/20 ـ.ـ. منى عقيؿ حميد 7
   طرؽ النشر العممي الرصيف ومعامؿ التمثير د. احمد سمير ناجي 8

2017-2016الحمقات النقاشية لقسـ الرياضيات وتطبيقات الحاسوب لمعاـ الدراسي     
 مكاف انعقادها  اليـو والتاريخ  عنواف الحمقة النقاشية )السيمنار( اسـ التدريسي ت

Deadlock and Safety state algorithm 2016/10/25 مريـ غازي عمي 1  قسـ الرياضيات  
On Shadowing Property 2016/11/08 ا.ـ.د حسيف جابر  2  قسـ الرياضيات  
Some Application of Mathematical in the life 2016/11/29 د. عامر حمز  عمي 3  قسـ الرياضيات  
Repeated Linear Interpolation 2016/12/06 أ.ـ. موسى مكي كريدي 4  قسـ الرياضيات  
 On Subclass of univalent function defined by integral ـ. رافد حبيب بطي 5

operator 
2016/12/21  قسـ الرياضيات  

Symmetry of differential equations 2017/03/07 د.ياسيف مرز  حمزة 6  قسـ الرياضيات  
The Particle swahm optimization algorithm 2017/04/04 ـ.ـ سرى ابراهيـ محمد عمي 7  قسـ الرياضيات  

demand paging 2017/04/25 ـ.ـ صادؽ صاحب مجيد 8  قسـ الرياضيات  
     

2017-2016النقاشية لقسم االكيمياء لمعام الدراسي الحمقات     
 مكاف انعقادها  اليـو والتاريخ  عنواف الحمقة النقاشية )السيمنار( اسـ التدريسي ت

 Synthesis and characterization and study of some ـ.د حسف صبيح جبير 1
electrical properties of compound substituted bridged 
polymeric 4-amino phthalo cyaimo aluminum fluoride 

2016/10/25  قسـ الكيمياء 

Two successive calcium-dependent transitions mediate 2016/11/01 ا.ـ.د جواد كاظـ مريح 2 الكيمياءقسـ    
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membrane binding and oligomerization of daptomycin 
and the related antibiotic A54145 

α-Chloroacetic acidتحويؿ  ا.ـ.د قاسـ محمد حمو  3 الى    α-Chloroethylacetate 
 باستخداـ عامؿ مساعد جديد

2016/11/08  قسـ الكيمياء 

2016/11/29 البدائؿ الدوائية والنواتج الطبيعية المستخمصة مف مصدر نباتي ا.ـ.د نبيؿ صبري بادري 4  قسـ الكيمياء 
شنشوؿ محمدـ.ـ حيدر  5  The effect of the immobilization on acid-base 

properties for indigo carmine indicator 
2016/12/13  قسـ الكيمياء 

GC/MS Gas chromatography Mass Spectrometer 2016/12/20     ـ.ـ زماف صاحب مهدي 6  قسـ الكيمياء 
 Spectrophotometric determination of micro amount of ـ.ـ مسار عمي عواد  7

metals by using new organic compound agent in 
presence micelar solution   

2016/12/27  قسـ الكيمياء 

 Synthesis and spectral characterization of Schiff Base ـ.ـ احمد رزاؽ ابراهيـ 8
and its metal complexes 

2017/03/07 اءقسـ الكيمي   

-Synthesis of New Heterocyclic Derivative 1,3 ـ.ـ استبرؽ محسف ياسر 9
Oxazepine From Schiff Base 

2017/03/21  قسـ الكيمياء 

 Modification of Cellulose  for Medical polymers ـ.ـ وفاء مهدي ساجت 10
Application 

2017/03/28  قسـ الكيمياء 

 Adsorption kinetics and thermodynamics of azure C dye ـ.ـ ازؿ شاكر وهيب 11
from aqueous solution onto activated charcoal 

2017/04/04  قسـ الكيمياء 

 Synthesis and characterization of an organic reagent ـ.ـ شيماء حسف مالح  12
and its analytical application 

2017/04/11  قسـ الكيمياء 

 Synthesis ,characterization of Benzimidazol or ـ.ـ شيماء عادؿ محمد  13
Imidazole metal complexes and study their catalysis 

2017/04/25  قسـ الكيمياء 

2017-2016الحمقات النقاشية لقسم عموم الحياة لمعام الدراسي     
)السيمنار(عنواف الحمقة النقاشية  اسـ التدريسي ت  مكاف انعقادها  اليـو والتاريخ  

 قسـ عمـو الحياة GMO 2016/10/25النباتات المعدلف وراثيا   د.فائؽ حسف   1
 قسـ عمـو الحياة 2016/11/08 تكيس المبايض لدى النساء ـ.ـ. محمد قاسـ  2
 قسـ عمـو الحياة 2016/11/15 المكتبف الجينيف د.نهاد عياؿ مطر  3
 Molcular characterization of H.Pylori from gastroentitis د.ليث عبد الحسف  4

patients 
 قسـ عمـو الحياة 2016/11/29

عزؿ وتشخيص البكتريا االكثر سياد  في ميا  بحيرة ساو  وتحديد مدى  ـ.ـ.ميثـ عباس  5
 قابميتنها عمى تحمؿ عدة مستويات مف ممح كموريد الصوديـو

 قسـ عمـو الحياة 2016/12/13

 Raduation &Pollution with Du health impacts treatment د. وئاـ سعد عبد الحمزة  6
and prevention 

 قسـ عمـو الحياة 2016/12/27
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Cانتشار فايروس    ـ.ـ.نهى محمد موسى  7 في العراؽ   قسـ عمـو الحياة 2017/01/31 
ـ.ـ. وفاء عبد المطمب  8

 ناجي
هرمونيالية عمؿ  PTH , CTH في ألتئاـ كسور العظاـ   قسـ عمـو الحياة 2017/02/14 

 قسـ عمـو الحياة 2017/02/28 تقنيف الزراعف النسيجيف د.باسـ عبد اهلل 9
EDCsتاثير الكيمياويات التي تسبب اختالؿ في الغدد الصـ  د.مصطفى  مهدي مصطفى 10 عمى  

 االحياء المائيف
الحياةقسـ عمـو  2017/03/14  

Mr-Eoisen /psدراسف الخواص البصريف لصبغف  ـ.ـ.عالء جاسـ 11 المحضر  بطريقف  
 الصب

 قسـ عمـو الحياة 2017/03/28

 قسـ عمـو الحياة 2017/04/04 وتشخيص البكتريا المسببف اللتهابات المجاري البوليف في النساء عزؿp ـ.ـ. ضي عمي عزيز 12
AMH ـ.ـ. أريج شاكرجاسـ 13  & FSH concentration in infertile Iraq men 2017/04/18 قسـ عمـو الحياة 
 قسـ عمـو الحياة The ordering ambiguity 2017/04/25 ـ.ـ. أشواؽ أياد 14
Pseudomonasدراسف الحساسيف المايكروبيف لبكتريا  ـ.ـ. هداء مطشر نهاب 15 المعزولف مف  

 الجروح والحروؽ في مدينف السماوة
 قسـ عمـو الحياة 2017/05/02

     
     

2017-2016الحمقات النقاشية لقسم الفيزياء لمعام الدراسي     
 مكاف انعقادها  اليـو والتاريخ  عنواف الحمقة النقاشية )السيمنار( اسـ التدريسي ت

Two slit experiment 2016/10/25              د.عامر باسـ شعالف 1  قسـ الفيزياء 
Plasmonic materials technology 2016/11/01 د.فراس فائؽ 2  قسـ الفيزياء 
Looing by water evaporation 2016/11/15 د.عمي محمد رشيد 3  قسـ الفيزياء 
2016/11/22 اليات االرتقاء بواقع عمؿ مختبر البصريات ـ.ـ ظؿ عقيؿ كاظـ 4  قسـ الفيزياء 
وجرع غاز الرادوف المنبعث مف نماذج ممحية مستخرجة مف قياس تركيز  د.عبد االمير كاظـ 5

 مممحة السماوة جنوب العراؽ
2016/11/29  قسـ الفيزياء 

2016/12/06 تكنموجيا المساحيؽ د. ناهض حسوف 6  قسـ الفيزياء 
Wave plates 2016/12/13 ـ.ـ احمد نعمة 7  قسـ الفيزياء 
 The free energy of a Mixed-spin Blum-capel Ising د. هادي قاسـ محمد 8

ferrimagnit 
2016/12/20  قسـ الفيزياء 

 Fluorine highly doped nanocrystalline  ZnO thin films ـ.ـ شيماء كريـ  9
prepared by SPD technique 

2016/12/27  قسـ الفيزياء 

2017/01/03 الطاقة المعتمة د. جعفر فاضؿ  10  قسـ الفيزياء 
شاكر ـ.ـ عقيؿ 11  Raman spectroscopy 2017/01/10  قسـ الفيزياء 
Ferrite material 2017/02/21 د.ناهض حسوف  12  قسـ الفيزياء 
2017/02/28 (STMتركيب ومبدأ عمؿ المجهر النفقي الماسح) ـ.ـ حسف طريخـ 13  قسـ الفيزياء 
Earth quikes 2017/03/07 د.صالح نعيـ 14  قسـ الفيزياء 
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سعود ـ.ـ زينب 15  Wave propagation in an inhomogenous matter 2017/03/14  قسـ الفيزياء 
Topological space 2017/03/28 ـ.ـ نداء حسف حاجي 16  قسـ الفيزياء 

 

 

 التارٌخ القسم العرف الجامعً ت

 2/5/2112 وتطبٌقات الحاسوب الرٌاضٌات مؤتمر  وملتقى حواري 1

 14/5/2112 البٌئة والتلوث مؤتمر وملتقى حواري 2

 14/5/2112 الفٌزٌاء مؤتمر  وملتقى حواري 3

 15/5/2112 الكٌمٌاء مؤتمر وملتقى  حواري 4
 

 

 

 

 االعراف الجامعٌة 

 ماسابقات علمٌة

ت 
قا
اب
س
م

ٌة
لم
ع

 

مسابقة كلٌة العلوم الفضل مشروع تخرج 
والذي عقد ٌوم الخمٌس  2016-2017

25/5/2017 

مسابقة كلٌة العلوم لألبداع واالختراع والتفكٌر 
 2016/2017العلمً 

تكرٌم الطلبة 2017/ 5/4احتفال التكرٌم ٌوم 
 االوائل

 بنتائج الفصل الدراسً االول 
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 والمحاضرات النوعٌة  ثالثا: الندوات وورش العمل

امعية الفضائية وثقت مف قبؿ القناة الج وجزء منها خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ  وعددهابمحاورها حققت الورش النوعية تنوع 
  -وكانت كاآلتي :

 انجهبث انًستهذفت انُىو /انتبرَخ انًحبضز  عُىاٌ انُشبط ث
انجهت انًُظًت 

 نهىرشت
 يكبٌ عًم انىرشت 

1 
ورشت عًم حىل انُت تقُى اداء 

 االقسبو انعهًُت
 و.و.صبنح عبُذ نشاو

انثالثبء 

18/10/2016 

1- انكهُتانقُبداث انعهُب فٍ   

 عًبدة كهُت انعهىو
القاعة المركزٌة فً كلٌة 

 العلوم
 

 اعضبء يجهس انجىدة -2

 انسبدة انتذرَسٍُُ -3

2 
حىل انبزايج االدارَت انذكُت 

نهجبيعبث ببنتعبوٌ يع انشزكت 

 انذونُت نتطىَز وتعهُى انقُبدة

 

 يُذوة انشزكت انذونُت
 1/11/2016انثالثبء 

- انعهُب فٍ انكهُتانقُبداث   

 عًبدة كهُت انعهىو
القاعة المركزٌة فً كلٌة 

 انسبدة انتذرَسٍُُ-2 العلوم

3 
تطىَز انًختبزاث انعهًُت فٍ جبيعت 

انًثًُ ببنتعبوٌ يع شزكت بزَق 

 انهجٍُ

 8/11/2016انثالثبء  يُذوبٍُ عٍ انشزكت
 انقُبداث انعهُب فٍ انكهُت-

 عًبدة كهُت انعهىو
المركزٌة فً كلٌة القاعة 

 انسبدة انتذرَسٍُُ-2 العلوم

4 
ورشت عًم حىل اداء انهجبٌ 

 االيتحبَُت
 و.و.صبنح عبُذ نشاو

انثالثبء 

15/11/2016 

 انًزكشَت اعضبء انهجُت االيتحبَُت-1

 عًبدة كهُت انعهىو
القاعة المركزٌة فً كلٌة 

 اعضبء و رؤسبء انهجبٌ -2 العلوم

انفزعُتااليتحبَُت   

انتذرَسٍُُ انسبدة 1/12/2016انثالثبء  د. َبهض حسىٌ جىاد تكُهىجُب انًسبحُق 5  قسى انفُشَبء 
القاعة المركزٌة فً كلٌة 

 العلوم

 قسى انفُشَبء انكبدر انىسطٍ 2/1/2017االثٍُُ  د. جعفز فبضم عىدة االسس وانًفبهُى االدارَت 6
القاعة المركزٌة فً كلٌة 

 العلوم

7 
)بعض النباتات والبكتٌرٌا 
الممتصه لالشعاع والمواد 

 الضارة فً بٌئتنا (

 ا.و.د. دانُب

 و.و. تغزَذ خضز
 2017-3-28انالثبء 

انتذرَسٍُُ انسبدة  
 قسى انبُئت وانتهىث

المركزٌة فً كلٌة  القاعة ا
 العلوم

 طهبت قسى انبُئت 

 (امانة وظٌفتً)عمل ورشة 8

 حًشة يزسة َبسٍُ.د

 فبهى-انقبَىٍَ انًستشبر

 انُعكىبٍ فتبٌ

 نشاو عبُذ صبنح.و.و

انتذرَسٍُُ انسبدة 2017\4\18 انثالثبء  

شعبت ضًبٌ 

انجىدة واالداء 

 انجبيعٍ

 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا
 العلوم

9 
 السوائل) نوعٌة محاضرة

 (االٌونٌة
 يحًذعهٍ هبدٌ د.أ

 / جبيعت انُهزٍَعبىد
انتذرَسٍُُ انسبدة 2017\4\4 انثالثبء  قسى انكًُُبء 

 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا
 العلوم

 التوظٌف مهرجان 10
 االفق رؤَت شزكت

 وانتطىَز نهتًُُت
 طهبت انًزحهت انزابعت/ انخزَجٍُ 11/4/2017 انثالثبء

شعبت انجىدة 

 واالداء انجبيعٍ
 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا

 العلوم

11 
 بعض) نوعٌة محاضرة

 (الجبر فً التطبٌقات
انتذرَسٍُُ انسبدة 20/4/2017انخًُس انُعًبٍَ هبدٌ حسٍُ.أ  قسى انزَبضُبث 

 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا
 العلوم

12 
 التلوث مشكالت) علمٌة ندوة

 (بالعراق االشعاعً

 انببههٍ حبيذ.د.ا

 احًذ بشزي وانسُذة

/ يستشبرَت رئبست عهٍ

 انىسراء

انتذرَسٍُُ انسبدة 5-4-2017  
 يع عهًٍ تعبوٌ

انًحبفظت يجهس  
 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا

 العلوم

13 
ندوة علمٌة )مفاهٌم المواد 

النانوٌة واالبعاد النانوٌة فً تقنٌة 
 النانو(

و.د. ايُز فُصم عبذ 

 االيُز / جبيعت بغذاد
انتذرَسٍُُ انسبدة 2/5/2017  قسى انفُشَبء 

 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا
 العلوم

14 
)استخدام تقنٌات ورشة عمل 

الهندسة الوراثٌة فً مجاالت 
 الطب العدلً واالدلة الجنائٌة(

ا.و.د. عهً يحًىد 

 انسعذٌ /جبيعت بببم
انتذرَسٍُُ انسبدة 4/5/2017  قسى عهىو انحُبة 

 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا
 العلوم

15 
محاضرة نوعٌة ) المكافحة 
 البٌولوجٌة لزهرة النٌل (

د.احًذ جبسى يحًذ 

 /انعهىو وانتكُىنىجُب
انتذرَسٍُُ انسبدة 7/5/2017  قسى عهىو انحُبة 

 كلٌة فً المركزٌة القاعة ا
 العلوم
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 التدريب الميداني النوعي 

الميدانية والخبرة التطبيقنوع  القسم ت  تاريخ التطبيق والخبرة الميدانية 
 4/2017 زيارة العتبة العباسية عمـو الحياة  .1

  

نوعية )طالبية(دورة تدريبية   
 

 الجهة المنظمة لمدورة عدد المتدربين اسم المحاضر تاريخ الدورة ومدتها اسم الدورة ت
تأثير المموثات االلكترونية واالجهزة الكهربائية  5

9/5/2015 والهواتؼ النقالة عمى االنساف وصحتف  
 م.د.جعفر فاضل عودة 

 م.م. شذى رحٌم 
 م.م. احمد نعمه

طالب 79 التعميـ المستمروحدة    

 
 تاريخ الجهة المستفيدة نوع البرنامج ت
2017-3-16 نساء المحافظة المشاركة ببرنامج تثقيفي )النساء المتحدات ضد الفساد ( قاعة المنتدى الشبابي بالمحافظة 1  
ة طالبات قسـ الكيمياء بمهرجاف مواهب الفتاة الجنوبيةكمشار  2 2017--3-13 المجتمع المحمي   
/ الرياضيات تنظيؼ المختبرات الخاصة بقسـ البيئة 3 2017-3-20 مجتمع الكمية   
لجنة متابعة تنفيذ قانوف منع التدخيففعاليات  4 2017-3-20 المجتمع المحمي   
وقوات الجيشالتضامف مع الحشد الشعبي  5 4/2017 المؤسسة العسكرية   
2/2017 مجتمع الكمية حممة تشجير حديقة الكمية 6  
مساعدة يتامى المحافظة( ل2عدد )حممة 7 4/4/2017 المجتمع المحمي   
7/4/2017 الجامعة معرض كتاب طالبي 8  
اطفاؿ الثالسيميا حممة انسانية وتوزيع هدايا لمرضى 9 4/2017 المجتمع المحمي   
4/2017 الجامعة معرض ثقافي إلبداعات الطمبة / قسـ الكيمياء 10  
المهجريفحممة التضامف مع  11 4/2017 المجتمع المحمي   
5/2017 المجتمع المحمي وقفة تضامنية مع اسر شهداء تفجير السماوة/ الذكرى االولى 12  
3/2017 الجامعة مسابقات فكرية واحتفاؿ بقسـ الرياضيات وتطبيقات الحاسوب /يـو الجامعة 13  
سفرات مف مدارس المحافظة لمكمية( 5لطالب مدارس المحافظة ) عدد المختبرات العمميةمحاكاة بيئة  14 5/2017-1 المجتمع المحمي   

 

 اخدمة المجتمع
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شهد عمؿ المجاف االمتحانية الفرعية والمركزية بالكمية طفرة نوعية مف خالؿ تهيئة القاعات االمتحانية 

وكذلؾ العمؿ بالمجنة االمتحانية االلكترونية )البورد المناسبة وكافة وسائؿ الراحة والتنظيـ لطمبة الكمية .
 والقاصاتورفدت المجاف االمتحانية الفرعية والمركزية باحدث اجهزة االستنساخ  2017-2016االلكتروني( 

 ودواليب حفظ باالضافة الى جميع المواد القرطاسية .

 ( ورقة .9373)مة االمتحانية ئعدد اوراؽ االسبمغ 

 ( دفتر 7000)بينما بمغت عدد الدفاتر المستخدمة لالمتحانات النهائية 

 ( دفتر .9373  )وعدد الدفاتر لالمتحانات النظرية

  

 
مع كافة ممحقاتف مثبت ( 14)عدد Data showشهدت الكمية برفد جميع القاعات الدراسية في جميع االقساـ العممية باجهزة 

ضع ليربط مباشرة باجهزة الكومبيوتر , اما المختبرات العممية في جميع االقساـ ية فتـ و   VGAبالسقؼ وكيبؿ الطاقة وكيبؿ 
 (25)عدد اضافة الى ذلؾ تـ تسميـ التدريسييف اجهزة البتوب  ,مع كافة ممحقاتها  (21عدد بوصة ) 51شاشات بالزما حجـ 

ذات مواصفات عالية . وربط االنترنيت لجميع التدريسييف كذلؾ تـ اطالؽ الموقع االلكتروني الجديد الخاص بالكمية اضافة الى 
   لتكوف مشتركة لجميع اقساـ الكمية . حاسوب اتمختبر ثالث انشاء 

 

 

 اللجنة االمتحانٌة 

 المختبر المركزي 

 التعلٌم االلكترونً

 

يعتبر المختبر المركزي بكمية العمـو مف اهـ واحدث المختبرات عمى المستوى المحمي لمواكبة التطور والتقدـ العممي في المجاؿ البحثي , 
زة التالية ويضـ المختبر المركزي االجه واالقميمي مف حيث نوعية  وحداثة  االجهزة الموجودة   

GC – Mass وذلك مٌكروجرامات عدة إلى كمٌاتها تصل مخالٌط لفصل الجهاز هذا بواسطة للغازات الكروماتوجرافً الفصل طرٌقة 

 متفاوتة بسرعات مكوناتها فتتحرك ، صلبة مادة أو سائل ساكن وسط على ٌحتوي فصل عمود عبر البخارٌة الحالة فً العٌنة بتمرٌر
 صاصهاتإم أو ذوبانٌتها أو غلٌانها لدرجة تبعا  

GC   الغاز روماتوجرافٌاك  Gas Chromatography  
 التحلٌل وٌعتمد ، عٌنة فً منها المتطاٌرة خاصة   العضوٌة للمركبات لمخالٌط ونوعً كمً بتحلٌل ٌقوم جهاز وهو
 .الغاز الكروماتوجرافٌا تقنٌة على

      s/UV Spectro  العضوٌة المركبات وكذا البنفسجٌة فوق عةاالش باستخدام األدوٌة تركٌز لقٌا الجهاز ٌستعمل  

 
 باستعمال المختلفة واإلضافات الدوٌة بٌن التفاعالت لدراسة الجهاز ٌستعمل ( C S D ) جهازالمسح التفاضلً الحراريسم الجهاز: 

 .الحرارى التفاضمي المسح

HPLC with fluorescence detector   والكمى الكيفى الكميائى التحميؿ في يستخدـ.  
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اإلدارية والوثائؽ والسجالت الكترونيا مف خالؿ برامج خاصة حيث  قامت الكمية بأرشفة جميع الكتب الرسمية والبريد واألوامر

وصمت الكمية إلى نسب متقدمة ألرشفة جميع سجالت الكمية لمسنوات السابقة حيث تـ استخداـ أجهزة سكنر مختصة لألرشفة 

 ة عالية ,حيث سهمت هذ  العممية سرعة استرجاع الكتب الرسمية والوصوؿ إليها مف خالؿ عنواف الكتاب أو رقمف .وذات سرع

 

             

( مع كافة ممحقاتف مثبت 14)عدد Data showشهدت الكمية برفد جميع القاعات الدراسية في جميع االقساـ العممية باجهزة 
ليربط مباشرة باجهزة الكومبيوتر , اما المختبرات العممية في جميع االقساـ ية فتـ وضع   VGAبالسقؼ وكيبؿ الطاقة وكيبؿ 

( مع كافة ممحقاتها  اضافة الى ذلؾ تـ تسميـ التدريسييف اجهزة البتوب  ذات 21بوصة )عدد 51شاشات بالزما حجـ 
االلكتروني الجديد الخاص بالكمية اضافة الى مواصفات عالية . وربط االنترنيت لجميع التدريسييف كذلؾ تـ اطالؽ الموقع 

مجهزة بخط انترنيت لكؿ حاسبة    25انشاء مختبر حاسبات مشترؾ لقسمي الفيزياء وعمـو الحياة مجهز بحاسبة البتوب عدد 
.   

 

 

 

 

 

 

 االرشفة االلكترونٌة

 التعلٌم االلكترونً
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بمت طمبتها ضمف خطة والتي استق 2008/2009تـ افتتاح الدراسات العميا دراسة الماجستير لقسـ عمـو الحياة لمعاـ الدراسي 

في العام أستحداث دراسات عميا لمرحمة الماجستير في الفيزياء و الكيمياء  وتم وزارة التعميـ العالي والبحث العممي . 
لتأهيؿ باحثيف عممييف تتوفر فيهـ االسس الصحيحة لمبحث العممي والتطوير ليكونوا قادريف  2017-2016الدراسي الحالي 

 العممي والتكنولوجي في القطر. عمى دعـ حركة البحث
تحت اشراؼ كوكبة مف االساتذة والكيمياء والفيزياء  قسـ عمـو الحياة في دراسات العميا  لباط 27تضـ حاليا كمية  العمـو 

وفي  والباحثيف واالكاديميف الذيف يسعوف الى انتاج جيؿ متسمح بالعمـ والمعرفة وذو خبرة في المجاالت النظرية والتطبيقية.
 -: والمناقشات في الفصؿ الدراسي االوؿ لمسنة الحالية الجدوؿ ادنا  اعداد طمبة الدراسات العميا المقبوليف 

 
 انحبصهٍُ عهً شهبدة انًبجستُزانطهبت  عدد الطلبت المقبولين القسن

 6 11 علوم الحياة

 - 8 الكيمياء

 - 7 الفيسياء

 

 -:-وحدة الدراسات العميا ومن منجزات
  تهيئة مواد االمتحاف التنافسي لمطمبة المتقدميف لمدراسات العميا 
  متابعة انجاز مفردات مناهج مواد الدراسات العميا 
  2017-2016عمؿ خطة قبوؿ لمعاـ الدراسي 

 

 الدراسات العلٌا فً كلٌة العلوم

 ذكور

 اناث

 المتخرجٌن

0

2

4

6

8

chemistry
physics

Biology

 اعداد الطلبة المقبولٌن والمتخرجٌن بالدراسات العلٌا

 ذكور

 اناث

 المتخرجٌن
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 شهدت مكتبة الكمية خالؿ االعواـ المنصرمة تغير جذري مف حيث
 تجهيز الرفوؼ الخاصة بالكتب وطاوالت المطالعة وتجهيز مخزف المكتبة إضافة 
 ات ػػػػػػػػػػػػالكتب في مختمؼ االختصاصإلى شراء مجموعة واسعة مف  

كتػػػػػػاب الكترونػػػػػػي وكػػػػػػذلؾ  132عنػػػػػػواف جديػػػػػػد و 274كتػػػػػػاب مػػػػػػف ضػػػػػػمنها  10523وكتػػػػػػب الكترونيػػػػػػة حيػػػػػػث بمػػػػػػغ عػػػػػػددها 
هػػػػػذا وتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ نظػػػػػاـ األرشػػػػػفة   2013-2012ـ الدراسػػػػػي اأطروحػػػػػة ماجسػػػػػتير ودكتػػػػػورا   أضػػػػػيؼ إليهػػػػػا فػػػػػي العػػػػػ 587

وتػػػػػـ تجهيػػػػػز  واالسػػػػػتعارة  االلكترونيػػػػػة لمكتػػػػػب لسػػػػػهولة الوصػػػػػوؿ لمعنػػػػػاويف مػػػػػف خػػػػػالؿ تجهيزهػػػػػا بػػػػػأجهزة كومبيػػػػػوتر  جديػػػػػدة.
 في تسهيؿ مهمة البحث.المكتبة باالنترنت لمساعدة الباحثيف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتبة الكلٌة
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-2016تنظيـ العمؿ بها لمعاـ لالدراسات االولية وذلؾ شهدت مجانية التعميـ طفرة واسعف  بتقديـ تنوع بالكتب المنهجية لطمبة 
 -وبمغ مجموع الكتب المقدمة كاآلتي : 2017

 ت اســـــــــم الكـتـــاب اســــــــــم المــؤلـــــف العـــدد
  .1 فلك حٌدر مجهول 04

  .2 مسائل محلولة فً المٌكانٌك علً خلف السنٌف 31

السنٌف خلف علً 70   .3 فٌزٌاء العامة 

  .4 الكهرو مغناطٌسات جوزٌف ادم مسترز 04

  .5 اساسٌات الكهربائٌة والمغناطٌسٌة ٌحٌى عبد الحمٌد 04

  .6 فٌزٌاء الحركة والصوت احمد عبد الرزاق 4

االلكنروناتمبادئ  مالفٌنو 95  7.  

  .8 فٌزٌاء الحالة الصلبة ٌحٌى نوري جمال  4

  .9 رٌاضٌات تطبٌقٌة باسل ٌعقوب لوكة 01

  .10 مقدمة الى المعادالت الجزئٌة عطاهللا ثامر العانً 96

  .11 مبادئ التحلٌل العددي  علً محمد صادق  91

(6-0اسس الرٌاضٌات ) هادي جابر 21  12.  

13 Ajay Kr Introduction to number theory 13.  

  .Calculus 14 توماس 01

  .15 اساسٌات فسلجه حٌوان عبد الرحٌم محمد  4

  .16 حاسوب زٌاد محمد 611

15 G.Harbaskaran Numerical Mthods 17.  

  .18 كٌمٌاء ال عضوٌة  ثناء جعفر الحسنً  099

  .19 كٌمٌاء حٌاتٌة  طالل سعٌد 005

  .20 اسس كٌمٌاء تحلٌلٌة مؤٌد العباٌجً 011

 

 

 

 مجانٌة التعلٌم 
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كافة االمكانيات التطبيقية وشممت مواد ذي طبيعة تطبيقية وتحتاج الى خبرة ميدانية تـ توفير  2017-2016 العاـخالؿ 
 لمتعامؿ مع  االجهزة العممية واجراء القياسات وكما واضح بالجدوؿ التالي :

 تاريخ التطبيق والخبرة الميدانية الميدانية والخبرة التطبيقنوع  القسم ت
 2016-10 التعامؿ مع االجهزة البيئية بمديرية بيئة المثنى البيئة والتموث   .1
والتموث البيئة  .2 محطة االسالة بالرميثة –تموث الميا     11-2016 
والتموث البيئة  .3 الكثباف الرممية قرب المصافي –التصحر والجفاؼ    11-2016 
والتموث البيئة  .4 محطة االنواء الجوية –اجهزة المناخ والطقس    12-2016 
والتموث البيئة  .5 المثنىمحطة المعالجة المركزية  –مراحؿ معالجة الميا  الثقيمة    1-2017 
  2017-3-15 تطبيقات فيزيائية قسـ الفيزياء   .6
2017-3-8 تطبيقات احيائية قسـ عمـو الحياة   .7  
2017-3-9 تطبيقات كيميائية الكيمياء  .8  

2017-3-9 تطبيقات بيئية البيئة والتموث   .9  

والتموث البيئة  .10 العمـو كمية لبناية االشعاعي المسح   3-2017 

 

 مجمة عممية محكمة  ورصينة تتولى نشر بحوث لمباحثيف مف
 ةػػػػػػػػػمختمؼ الوزارات والجامعات العراقية  وبحوثها المنشورة صالح 
 2012لمترقيات العممية لمباحثيف صدرت في االوؿ مف نيساف عاـ  
 2226-3284وتحمؿ الرقـ الدولي 

  اختصاص المجمة : العمـو الصرفة 
 جهة االصدار : جامعة المثنى /كمية العمـو 
 ( الرقـ الدوليISSN: )- 3284-2226 
 )نطاؽ التوزيع: داخؿ القطر )الى جامعات القطر 

 (.17بلغ عدد البحوث المقبولة للنشر )

 الخبرة  والتطبٌق المٌدانً 

للعلوم الصرفة المثنىمجلة   
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الدراسي  العاـ  الجامعي بالكمية عمى وتيرة متسارعف وشهدمنذ عاميف وهناؾ تطور نوعي بآلية عمؿ ضماف الجودة واالداء 

اتباع قفزة كبيرة لعمؿ شعبة ولجاف ضماف الجودة واالداء الجامعي بالكمية واالقساـ العممية لتواكب  2016-2017

الوطني لجودة   اإلجراءات الجودة المحمية والعالمية .والتأكد استيفاء البرامج الجديدة لكؿ المعايير األكاديمية لمتصنيؼ

 .العراقية  الجامعات

 ثقافة الجودة  بإشاعة: االستمرار  المنجز االول 

 تاريخ النشاط مكان النشاط نوع النشاط ت
 18/102016 القاعة المركزية اداء االقساـ العمميةورشة عمؿ  1
 9/1/2017 القاعة المركزية ورشة عمؿ اداء المجاف االمتحانية 2
 2017\3 االقساـ العممية االوائؿ لمفصؿ الدراسي االوؿتكريـ الطمبة  3
 18/102016 االقساـ العممية 2016-2015 لمعاـ  لكميات الجامعة  البيئي مراجعة السجؿ 4

 

 المنجزة  الجودة نشاطاتثانيا : 

المنجز الجودةنشاط نوع  ت شاطالن البدء ختاري الجهة المستهدفة   
2017 \2- 11 االقساـ العممية بالكمية وصؼ البرنامج االكاديمي 1  
2017 \2- 11 االقساـ العممية بالكمية خطة تحسيف الجودة لألقساـ 2  
2017 \2- 11 االقساـ العممية بالكمية خطة انجاز الجودة لالقساـ 3  
2017 \2- 11 االقساـ العممية بالكمية معايير االعتماد البرامجية 4  
االقساـ العممية (التقييـ الذاتي )اداء  5 2017 \2- 11 االقساـ العممية بالكمية   
2017 \2- 11 االقساـ العممية بالكمية الهيكمية العممية 6  

 

 

 

 ضمان الجودة واالداء الجامعً 
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 لمكمية  ةاالستراتيجيالخطط انجازات  -ثالثا :

 تاريخ الخطة الخطة اهداف المنجزة نوع الخطة ت
الحصوؿ عمى االعتماد االكاديمي مف المؤسسات  االعتماد االكاديمي )قيد االنجاز( 1

 العممية 
بدا العمؿ بها بالفصؿ الدراسي 

 االوؿ 
 2017-2 ة البحثية والعممية واالكاديميةكاغناء الحر  المحفزات البحثية 1
وضع الخطوط الرئيسية لعمؿ شعبة ولجاف ضماف  مجمس ادارة الجودة 2

 الجودة باالقساـ العممية
يـو احد  كؿجمسات منتظمة ل

 مف بداية الشهر
 2016 -12 واالداري العممي تقييـ لجنة المقـو الخارجي لقسـ البيئة 3
 2017-3-19 لجنة تقييـ العممي واالداري المقـو الخارجي لقسـ الفيزياء 4
تصنيؼ وتبويب االوامر االدارية  5

 الصادرة مف العمادة
 يوميفمتابعة  وضع انجاز خطة تحسيف لجودة لمكمية

 

 لمفصل الدراسي االول المنجزة استمارات القياس والتقويم  -: رابعا 

 تاريخ االستمارة الجهة المستهدفة نوع االستمارة ت
 2016\12-11 التدريسييف والموظفيف تقييـ االداء الجامعي لمتدريسييف والموظفيف  .1
 2016\12-11 الطالب عمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف آراء الطالب  .2
 2016\12-11 اداء الكمية عمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف آراء التدريسييف  .3
 2016\1-12 مفردات المناهج عمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف آراء أرباب العمؿ  .4
 2016\1-12 االمتحانية المركزيةالمجنة  عمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف آراء المجاف االمتحانية  .5
التدريس  ألعضاءعمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف تقييـ رئيس القسـ   .6

 في  كمية العمـو
 2017\1-12 التدريسييف

 أستاذعمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف الطمبة حوؿ مفردات و كمية   .7
 المادة لعمـو

 2017\1-12 مفردات المناهج

 2017\2-1 التدريسييف عمؿ ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبياف تقويـ جودة قدرات التدريسي  .8
2016-2015لمعاـ  حقيبة التدريسيفحص   .9  2017\10 التدريسييف 

 2017\2-1 مفردات المناهج عمؿ استمارة اضافة واستحداث وتطوير الخطة الدراسية  .10
 2017\3-2 الكميةاداء  الممؼ التقويمي لالقساـ العممية  .11
 2017\2 -10 التدريسييف مؤشرات الباحثيف لمفصؿ الدراسي االوؿ  .12
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 2017\ 2-11 شؤوف المواطنيف استمارة الخريجيف والتوظيؼ  .13
 2017\ 2-11 شؤوف المواطنيف عمؿ ودراسة وتبويب النتائج الستبياف مخرجات التعمـ والتعميـ )آرباب العمؿ (   .14

 

  الوطنية متطمبات الوزارية  -: خامسا  

 تاريخ الجهة المستهدفة نوع المتطمب المنجز ت
 2016\12-11 اداء التدريسييف وظفيفمتقييـ اداء  التدريسييف وال 1
 2016\12-10 اداء الكمية جودة المختبرات العراقية 2
 2017\2-12 اداء الكمية التصنيؼ الوطني لجودة الجامعات العراقية 3
 2017\2-12 اداء الكمية المختبراتترميز  4

 

 اصدارات الجودة  سادسا :

المنجز نوع االصدار ت  تاريخ الجهة المستهدفة 
2016\12-11 التدريسييف دليؿ المجاف االمتحانية 1  
2016\12-11 التدريسييف ميثاؽ العمؿ الجامعي 2  
توصيؼ البرنامج االكاديميكيفية  3 2016\12-11 التدريسييف   
يؼ الجامعات) المفاهيـ, المؤشرات, النوعية(وصت 4 2016\1-12 التدريسييف   
2017\1-12 التدريسييف تحديث السنوي لدليؿ التعريفي بالكمية 5  
2017\2-1 التدريسييف الجودة واالداء الجامعي في الجامعات العربية والعممية في ضوء المعايير الدولية 6  
2017\2-1 التدريسييف مخرجات التعمـ لممواد والمقررات 7  
2017\2-1 التدريسييف مهاـ لجاف االقساـ العممية 8  
) قيد االنجاز( 9 2017\2-1 التدريسييف ارشادات وضع االسئمة وقواعد صياغتها لطمبة كمية العمـو  

 

 المتابعات الفصلٌة والشهرٌة انجازات  : سابعا 

 تاريخ اهداف المتابعة المنجزة نوع المتابعة ت
 بداية كؿ شهر ضماف جودة ةالدراسي لممادة االنجاز الشهري ضماف جودة  1
 بداية الفصؿ الدراسي االوؿ والفصؿ الثاني ضماف جودة مفردات المناهجضماف جودة  3
 بداية الفصؿ الدراسي االوؿ والفصؿ الثاني ضماف جودة الخطط الدراسية ضماف جودة  4
 بداية الفصؿ الدراسي االوؿ والفصؿ الثاني ضماف جودة استمارات االنجازات الشهرية لمشاريع التخرج ضماف جودة 5
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 بداية الفصؿ الدراسي االوؿ والفصؿ الثاني ضماف جودة العبء التدريسيضماف جودة  6
 الفصؿ الدراسي االوؿنهاية امتحانات   ضماف جودة المتحانات الفصؿ االوؿ الطالبقياس وقت المستغرؽ الداء  7
 نهاية امتحانات  الفصؿ الدراسي االوؿ ضماف جودة اختبارات الفحص لألسئمة مختارة 8

   

تم تحدٌث الموقع االلكترونً لكلٌة العلوم والعمل على تطوٌره باستمرار من خالل نشر االخبار الٌومٌة والنشاطات والمحاضرات 

 ...الخ واالشراف على صٌانة الحاسبات والربط باالنترنت والنتائج واالمتحانٌة 

 

 ت الجهة االعالمية المغطية لمحدث نوع الفعالية تاريخها
القناة الجامعية –اعالـ الجامعة  ورشة عمؿ حوؿ الية تقيـ اداء االقساـ العممية 2016-2017  1 
حوؿ البرامج االدارية الذكية لمجامعات بالتعاوف  2016-2017

 الشركة الدولية لتطوير وتعميـ القيادةمع 
القناة الجامعية –اعالـ الجامعة   2 

تطوير المختبرات العممية في جامعة المثنى  2016-2017
 بالتعاوف مع شركة بريؽ المجيف

القناة الجامعية –اعالـ الجامعة   3 

مختمفةالالحمقات النقاشية  –ورش عمؿ  2016-2017  4 اعالـ الكمية 
 5 اعالـ الكمية السفرات العممية 2016-2017
تغطية جولة المقوميف الخارجيف لمبنى االقساـ  2016-2017

 العممية
 6 اعالـ الكمية

 7 اعالـ الكمية المعرض البيئي الثاني 2016-2017
جولة لجنة تدقيؽ استمارات التصنيؼ الوطني  2016-2017

 لمجامعات العراقية
 8 اعالـ الكمية

توزيع االستبيانات عمى الطمبة والتدريسييف لقياس  2016-2017
 االداء الجامعي

 9 اعالـ الكمية

 10 موقع الكمية االلكتروني اخبار ونشاطات الكمية 2016-2017
 11 موقع الكمية االلكتروني نتائج االمتحانية لمفصؿ الدراسي االوؿ 2016-2017
العممية اإللكترونيةمحتويات مواقع االقساـ  2016-2017  12 موقع الكمية االلكتروني 
 13 موقع الكمية االلكتروني اصدارات الكمية  2016-2017
 14 موقع الكمية االلكتروني الشاشات الخاصة باالعالنات  2016-2017
 15 موقع الكمية االلكتروني نشر اعداد المجمة المثنى لمعمـو الصرفة  2016-2017

 الموقع االلكترونً واالعالم
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اصحاب  وآراءاستمارات عديدة منها التوظيؼ  2016-2017
 العمؿ 

 16 موقع الكمية االلكتروني

 

 

تتابع الكلٌة  عملٌة االشراف التربوي بشكل دائم ومستمر من خالل لجان االشراف التربوي فً االقسام العلمٌة وكذلك اللقاءات الدورٌة 

 مشاكل الطلبة واٌجاد الحلول لها .لعمادة الكلٌة مع الطلبة فً جمٌع االقسام العلمٌة لمعرفة 
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