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  معرض الكتب االلكترونية والطوابع البريدية في رحاب كلية العلوم   
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االستاذ الدكتور رعدد   السيد عميد كميه العموم  افتتح
لمكتب االلكدتدروةديد    معرضا    سعدون صبري المحترم

يدوم االحدد  والطوابع البريدي  في رحاب كدمديد  الدعدمدوم
والذي اقامته شعب  التدعدمديدم  312914122الموافق  

المستمر في كميه الدعدمدوم وبدالدتدعداون مدع مد سدسد  
عمما  ان معرض الكتب االلكتروةديد     الطالب العراقي 

وورش مجاةديده  ثالث  ايام أعقبها دورات  مقام لمدة 
لدكدمديدد   لددمدطدمدبد  فدي الدقداعدد  الدمدركدزيدده  قدد اقديدمدت

هذا وحضر االفتتاح عدد من اسداتدذة وطدمدبد  كدمديد  
فشدمدمدت   المقام  لمطمب   ورش العمل  العموم , اما
خدطدوات   ورشد  عدن،   المواضيع مدةدهدا عدد من 

بددةددار الدد ددر   بددةددار مشددروعدد  الددخدداص  دورة 
دورة الدتد دكديدر  دورة الدقدرارة السدريدعد   التطوعديد  
دورة التخدطديدل الشدخدصدي االسدتدراتديدجدي  االبداعي 

وهي دورة لمطمب  الدمدقدبدمديدن عدمد  الدتدخدرج شدعدبد  
 التعميم المستمر لكمي  العموم .



 ممال رئيس تحرير مجلة واحة العلوم د. اصيل منذر حبه 

ارتفاع حاالت االصابة بسرطان الجلد          

 

 

 

 

  

  رئيس تحرير مجلة واحة العلوم  / د . اصيل حبه 

كش ت بياةات طبي  حدديدثد  ارتد داع مدعددالت اأصدابد  بد خدطدر أةدواع 

بريطاةيا, بمعدل خمس مرات أكثر مدمدا كداةدت عدمديده  سرطان الجمد في

المداضدي , ووفدقدا أحصدامديدات مدعدهدد   في فترة السبعيةيات من القرن 

بمرض  شخص يصابون  4111أبحاث سرطان بريطاةيا, فإن أكثر من 

 الميالةوما الخبيث )سرطان الخاليا الصبغي ( كل عام, مقارة  بدحدوالدي

شخص فقل في فترة السبعيةيات وأشارت اأحصاميات إلد  أن   0011

يمثل سببا جزميا  زيادة اأقبال عم  عروض قضار العطالت في أوروبا

زاد مدن و لزيادة معدالت اأصاب  بهذا المرض مةذ ةهدايد  السدتديدةديدات 

 هذه المعدالت أيضا ارت اع اأقبال عم  اسدتدخددام مدا يدعدرر بدد سدريدر

الشمس , وهي األسرة التي تسمل عميها معدالت ضور صةاعي  مرت ع  

لوةا بةيا أو بروةزيا, وتعد السيدات األكثر استخداما له  أكساب الجسم

ومرض الميالةوما الخبديدث حدالديدا هدو خدامدس أكدثدر أةدواع السدرطدان 

شخص سةويا وفي مقارةد   3111اةتشارا, ويتسبب في وفاة أكثر من 

شدخدصدا مدن  28بعدد اأصابات السةوي  في بريطاةيا العظدمد , فدإن 

ألف يصابون بدالدمدرض, كدل عدام, مدقدارةد  بدحدوالدي ثدالث   011  بين

ألف في مةتصف السبعيةيات كدمدا أن   011  أشخاص فقل من بين كل

اأصاب  بالحر  الشمسي, وهو احترار والتهاب الجمدد بسدبدب األشدعد  

فو  البة سجي , يزيد من فرص اأصاب  بسرطان الجمد ومن بين أكثر 

األشخاص عرض  لإلصاب  بهذا المرض, ه الر الذين يعاةون من لون 

الجمد الشاحب, ووجود الكدثديدر مدن الشدامدات أو الدةدمدش, بداأضدافد  

أصاب  سابق  بحر  الشمس, وكذل  وجود تداريدع عدامدمدي لدإلدصدابد  

بسرطان الجمد ويةصح الخبرار بقضار بعض الوقدت فدي الدظدل, بدعديددا 

عن أشع  الشمس, وتغطي  الجسم, واستخدام مستحضرات الوقاي  من 

سميث, رميس اأحصدامديدات فدي مدعدهدد -الشمس وقال ةي  أورمستون 

 أبحاث السرطان:  مةذ مةتصف السبعيةيات, ارت عت اأصابات بمرض 

مرات من بقي   21الميالةوما الخبيث في المممك  المتحدة بمعدل أسرع 

أةواع السرطان األخرى  وأصبحت العطالت في المةاطدق الدحدارة مدتدوفدرة 

ب سعار مةاسب , باأضاف  إل  أن أسّرة الشمس أصبحت  متاح  بصورة 

كبيرة اآلن مقارة  بدمدا كدان عدمديده الدحدال فدي السدبدعديدةديدات . وأضدار 

سمديدث:  لدكدةدةدا ةدعدرر أن الدتدعدرض الدزامدد عدن الدحدد لد دشدعد  فدو  

البة سجي , سوار من الشدمدس مدبداشدرة أم مدن خدالل سدريدر الشدمدس 

الصةاعي, هو السبب الرميسي لإلصاب  بسرطان الجمد  هذا يدعدةدي أةده 

في الكثير من الحاالت يمكن الوقاي  من المرض,  وهو ما ي سر المجور 

إلدد  عددادات الددحددمددايدد  الددجدديدددة مددن الشددمددس, سددوار فددي الددمددةددزل أم 

أشخاص يش ون من الدمدرض  21الخارج .ومع ذل  فإن ثماةي  من كل 

وهو المعدل األعم  من بين جميع أةواع السرطان األخرى وترى كارولين 

سيرةي, مديرة الحمالت الصحي  في معهد أبحاث السرطان في بريطاةيدا 

أن كل من يحب الخروج واالستمتاع بشمس الصديدف, يدجدب أن يدتدخدذ 

اأجرارات الضروري  لمةع احدتدرا  الدجدمدد وقدالدت:  حدر  ,  الشدمدس 

عالم  تدل عم  أن الحدمدض الدةدووي  دي إن إيده  فدي خداليدا الدجدمدد 

تعرض ألضرار, ومع مرور الوقت يدمدكدن أن يد دي هدذا إلد  اأصدابد  

بسرطان الجمد .وعةدما تكدون الشدمدس حدارقد , يدجدب ارتددار قدمدصدان 

وقضار المزيد من الوقت في الظل واستخدام مستحضرات الحدمدايد  مدن 

 األشع  فو  البة سجي  .
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االستاذ الددكدتدور   كمي  العموم المحترم برعاي  السيد عميد
شعب  التعميم الدمدسدتدمدر فدي   اقامت  رعد سعدون صبري 

 كميه العموم 1 لجةه التعميم المستمر في قسم ال يزيار

) مهدارات الدتددريدس وفدق مسدتدوى   حمقه ةقاشي  بعةوان
ا.م.د.اسماعيل مدوسد  حدمديددي,   بموم ( الق  المحاضرة

الددتدددريسددي فددي كددمدديدد  الددتددرتدديدد 1 قسددم الددعددمددوم الددتددرتددويدد  
الدخدمديدس  والة سي 1 الجامدعد  الدمدسدتدةدصدريد  وذلد  يدوم

صباحا و عمد   الساعه التاسع    3129-4-2الموافق 
عدمديدد   معاون   وبحضور لكمي  العموم  القاع  المركزي  

اسدمداعديدل   كمي  العموم لمشو ن العممي  ا. م. د. حسديدن
عبد هللا وعدد من الدتددريسديديدن بدمدخدتدمدف الدتدخدصدصدات 

 وفي ةهاي  الحمق    تكممت الحمق  الةقاشي  بةجاح

معاون العمديدد لدمدشدو ن الدعدمدمديد  أ. م. د.   الةقاشي  كرم
الددمددحدداضددر الددتدددريسددي    حسدديددن اسددمدداعدديددل عددبددد هللا

اسماعيل موس  حميدي بشهادة تقديريد  تدثدمديدةدا   الدكتور
لجهوده العممي  وتدقدديدرا لدمدسداهدمدتده بدالدمدةدهداج الدثدقدافدي 

واالولي  عم  المثابرة في طدمدب الدعدمدم السةوي لكمي  العموم 
جتهاد , لدتدحدقديدق الدطدمدوح فدي  والتهيئ لإلمتحاةات بجٍد وا 

 الةجاح والَتَمُيز .

 minitabورشة عمل اليمت بتعاون شعبة التعليم المستمر وشعبة ضمان الجودة وتمييم االداء بعنوان 

برعاي  السيد عميد كدمديده الدعدمدوم االسدتداذ الددكدتدور رعدد 
اقامت شعبد  الدتدعدمديدم الدمدسدتدمدر  سعدون صبري المحترم

بالتعاون مع شعب  ضمان الدجدودة وتدقديديدم االدار ورشد  
اذار  26الددددددديدددددددوم الدددددددخدددددددمددددددديدددددددس   عدددددددمدددددددل
حدديددث الددقددت فدديددهددا    ( Minitab ( بددعددةددوان  3129

الدكتدوره ةداديد  هداشدم جداسدم رمديدسد  قسدم الدريداضديدات 
محاضرة عن برةامج ميةي تاب وكديد ديد  اسدتدخددامده وتدم 

الدعدديدد مدن   فتح بداب الدةدقداش مدع الدحدضدور وطدرحدت
وتدم االجدابد  عدةدهدا , وفدي   االسمم  من قدبدل الدحدضدور

الختام كرم السيد معاون العميد لدمدشد ون االداريد  أ.م.د. 
 حازم كاطع الدكتورة المحاضرة تقديرا لجهودها القيم  .
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برعاي  السيد عميدد كدمديد  الدعدمدوم أ.م.د. رعدد سدعددون 
اقامت شعبه التعميم المستمر في كمديد  الدعدمدوم1  صبري,

لجة  التعميم المستمر في قسم عموم الجو باالشترا  مدع 
ال دصدل   ACMرابط  مكامن الحوسب  االمريكي  العالمي 

الدددددددعدددددددراقدددددددي ورشددددددد  عدددددددمدددددددل بدددددددعدددددددةدددددددوان 
( N u m e r i c a l   S i m u l a t i o n  O f 
Meteorological Elements and Their 

Roles in Society)   بمشاركد  عددد مدن تددريسديدي
يدوم االحدد  القسم والدوزارات والدجدامدعدات ذات الدعدالقد  

في القاع  المركزي  لدمدكدمديد ,  3129-4-36المصادر
وتضمةت الورش  إلقار عدد من المحاضرات ضمن عددة 
محاور, حيث تضمن المحدور االول الدتدةدبد ات الدعددديد  
لمطقس والغبار شار  فيه عدد من تدريسي قسدم عدمدوم 
الجو, حيث قدم م.د. ثامر عبيد رومي محداضدرة تدطدر  
فيها ال  تعريف التةب ات العددي , والقت م.د. سما خالد 
دمحم المحاضرة الثاةي  تةاولت فيها التةب  عن الغبار, في 
حين قدمت م. هةد سمديدم حدرتد  مدحداضدرة عدن الدتدةدبد  
باستخدام الشبكات الدعدصدبديد  االصدطدةداعديد  , وتدطدر  
المحور الثاةي من المحاضر ال  محاكداة تدمدوث الدهدوار 

مصد د    –د. رامز مهددي مدن وزارة الدةد دل  شار  فيه 
الدورةبمحاضرة عن المحاكاة العددي  لتمدوث الدهدوار فدي 

, وتضمن المحور CALPUFF العرا  باستخدام ةموذج
الثالث ةمذج  الطاقات المتجددة شار  فيها السادة خالدد 

 سامي واحمد 

دامدرة الدطداقد   -وزارة الدعدمدوم والدتدكدةدولدوجديدا بدر من  
المتجدددة بدمدحداضدرة عدن تدقديديدم مدوقدع طداقد  الدريداح 

, واالةسده بشدامدر دمحم مدن WASP باستدخددام ةدمدوذج
قسدم الدطداقد  مدن خدالل  -جامع  بغداد1 كمي  الهةدسد 

محاضرة عن تصميم وتة يذ أداة تدحدمديدل طداقد  الدريداح 
(WEATB)   في العرا , اما الدمدحدور الدرابدع واالخديدر

فتضمن استخدام ةماذج برمجي ,حيث قددم السديدد عدمدي 
مةش ة الطيران المدةدي مدحداضدرة  -احمد من وزارة الةقل

-Time-Series hybrid and Non عن استخدام
Hybrid Models وقدمت د. سعدي  حسن من وزارة ,
دامرة ال ضار واالتصاالت محاضدرة  -العموم والتكةولوجيا

فدي GIS عن استخدام برةامج تحديد المواقع الدجدغدرافديد 
تحديد الخصامص البصري  لمعوالق الجوي , وقدم السيدد 
اوس عمي من الهيم  العامد  لدالةدوار الدجدويد  والدرصدد 

في عمدوم الدغدالر  GIS الزالزالي محاضرة عن تطبيقات
الدجددوي, واخدديدرا قدددمددت م.د. ةدددى فددارو  مددديددر قسددم 

 GIS الش ون العممي  في جامع  الكرخ استدخددام ةدظدام
باب الحوار  في تحديد مالمم  الترت . وبعد ذل  تم فتح 

الحضور العديد من االسمم  التي تدمدت  والةقاش وطرح 
االجاب  عميها بشكل دقديدق . وفدي خدتدام الدورشد  قددم 
معاون الدعدمديدد لدمدشد ون االداريد  أ. م. دحدازم كداطدع 

ومدن   ACM الشهادات التقديري  من الرابطد  الددولديد 
شدعدبدد  الددتدعددمديددم الدمددسدتددمدر فدي كدمديدد  الددعدمددوم لددمدسددادة 

 المحاضرين تثميةا لجهودهم القيم .
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شكل العمل التطوعي أهم الوسامل المستخدم  لدتدعدزيدز دور 
الشباب في الحياة االجتماعديد  والدمدسداهدمد  فدي الدةدهدوض 
بمكاة  المجتمع في شت  جواةب ألحياة,  كما يعد االةدخدرا  
في العمل التطوعي مطمبا من متطدمدبدات الدحديداة الدمدعداصدرة 
التي أتت بالتةمي  والدتدطدور السدريدع فدي كدافد  ألدمدجداالت,  
وتزداد أهمي  العمل التطدوعدي يدومدا  بدعدد يدوم ةدظدرا  لدتدعدقدد 
ظرور الحديداة وازديداد االحدتديداجدات أالجدتدمداعديد  . وخديدر 
شريح  مدمدكدن أن تدةدجدح الدعدمدل الدتدطدوعدي وتدعدطدي فديده 
باةدفاعيد   وحدمداس تصدل بده إلد  حدد اأبدداع هدي فدمد  
الشباب كوةهدم قدادة الدغدد , حسديدن صدالح عدبدد الدعدبداس 

, طالب في  كميد  الدعدمدوم 1    7::2مواليد   العامري من  
الجامع  المستةصري   هواياته  : الرسم   باأللدوان الدزيدتديد  
,والمامي  والرسم بالرصاص,  رسدم الدعدديدد مدن الدرسدومدات 
ال ةي  عم  الواح الخشب  . له لمسات شعدريد   و ومديدول 
في مجال  التصوير والخل والتصميم  , التقت مدجدمد  واحد  
العمدوم بدالدطدالدب حسديدن وتدحددث  قدامدال حدول مشداركداتده 
ال ةي  : شداركدت بدبدعدض لدوحداتدي فدي مدهدرجداةدات عدديددة  
أقيمت بالجامع  المستةصري  وأيضا  في مهرجاةات اقديدمدت 
في   احد موالت بغداد , وكذل  شاركت ب حدد قصدامددي فدي 
مهرجان اةتصارات الجيش العراقي والحدشدد الشدعدبدي , وتدم 
اسددتددضددافددتددي مددن قددبددل قددةدداة السددومددريدد  )بددرةددامددج شددبدداب 
وتددةددات ( , تددحدددثددت فدديددهددا بصددورة مددوجددزة عددن اعددمددالددي 

وعن اعماله التطوعي  اضدار حسديدن قدامدال :    وةشاطاتي. 
قمت ب عمال تطوعيه مةها اخر عمل في مستدشد د  الدطد دل 
المركزي )ردهات اط ال مرض  السرطان( مع مجمدوعد  مدن 
الشباب الموهوتين تحت اسم فريق)معكم التطدوعدي( رسدمدةدا 

 عم  جدران الردهات بعض الرسومات الكارتوةي  لزرع 

االبتسام  عم  وجوه هذه االط ال البريم  وهةا  من دعمدةدي 
بتدطدويدر مدوهدبدتدي بدتدشدجديدعدي ورفدع مدعدويداتدي وخصدوصدا 
استاذتي الغالي )ست صبا سعدون( والمس ول  عن األةشطد  

حدمدمدي ان اسدتدمدر فدي   ال ةي  في قسمي)ست ةغم العطار (.
مواهبتي واطور من قدراتي ال ةي   وأقوم بتطويرهدا وأوجدهدهدا 

 توجيه صحيح ي يد بمدي ووطةي العرا . 

وأخيرا  ومن أجل الةهوض بالعمل التطوعي ال بدد مدن سدرس 
ثقاف  التطوع في الة وس  وتبةي مشكالت المجتمع عمد  أن 
يتوافق تكميدف الدمدتدطدوع مدع إمدكداةديداتده وقددراتده, ومدراعداة 
عطامه الثق  في ة دسده بداأضدافد   رسبات المتطوع وظروفه وا 
ةشدار مدراكدز  إل  إيجاد التسهيالت والحوافز لمدمدتدطدوعديدن, وا 
لتجمعهم وخمق باب لممةدافسد  فديدمدا بديدةدهدم أخدراج أقصد  
الطاقات الموجودة لديهم ودفعهم ةحو المزيد مدن الدمدشداركد  
التطوعي  في العمل العام , وتطبديدق األسدمدوب الدعدمدمدي مدن 
خالل خبرار متطوعين وصدةدع قدةدوات اتصدال مدع مدةدظدمدات 
شبيهد  بددول أخدرى مدن دون حسداسديد  أو الدتدزام رسدمدي 

 واالست ادة من تجارتها الةاجع  القابم  لمتطبيق. 
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برعاي  السيد عميد كمي  العدمدوم الدمدحدتدرم االسدتداذ 

صدبدري وبدحدضدور مدعداون   سعدون   الدكتور رعد

العميد لمشو ن العممي  ا. م. د. حسين اسدمداعديدل 

عبد هللا , اجتمعت رميس شعب  التعميدم الدمدسدتدمدر 

لددكددمدديدد  الددعددمددوم ا. م. د. سددوزان سددعدددي حسدديددن 

برو سار لجان التعميم المستمر لدالقسدام الدعدمدمديد  

. تدخدمدل االجدتدمداع  3129 -3-25كاف  في يوم 

وضع الخطو  المستقبمي  لممةهاج الثقافي لمتعدمديدم 

 -3128ومةاقش  مهام الشدعدبد  لدمدعدام الددراسدي 

مدن اقدامد  ةددوات وورش عدمدل ودورات   3129

تدريبي  وحمقات ةقاشي  لكل قسم من اقسدام كدمديد  

العموم وارش   ما مةدجدز مدن الدمدهدام وتدحدديدد مدا 

كدمدا   سيةجز في ال صل الثاةدي مدن هدذا الدعدام .

حددت رميدس شدعدبد  الدتدعدمديدم الدمدسدتدمدر ا. م.د. 

اليات عدمدل جدديددة لدمدهدام   سوزان سعدي حسين

شعب  التعميم المستمر والتي تم تبمغها بها من قبل 

مددركددز الددتددعددمدديددم الددمددسددتددمددر لددرمدداسدد  الددجددامددعدد  

   المستةصري   وحضر االجتماع كال من

ا. م. د. ةادي  هاشم ) رميس لجة  التعميم المستمر 
 ( لقسم الرياضيات

ا. م . د. احدمدد مدتدةدبدي عدبدد هللا ) رمديدس لدجدةد  
  (التعميم المستمر لقسم الكيميار

لدجدةد    رمديدس  )ا. م . د. رسد ضيار عبد الجدمديدل
 ( التعميم المستمر لقسم عموم الحياة

ا. م . د. احمد عزيز احمد ) رميس لجدةد  الدتدعدمديدم 
 ( المستمر لقسم ال يزيار

ا. م . د. امل حسين عباس ) رميس لجة  التدعدمديدم 
 ( المستمر لقسم الحاسوب

ا. م . د . اسرار قحطان عبد الكريم ) رميس لدجدةد  
  (التعميم المستمر لقسم عموم الجو

م. د . اصيل مةذر حدبده ) عضدو شدعدبد  الدتدعدمديدم 
 المستمر ( .

م . م.  عدمديدار مدحدسدن يدوسدف ) عضدو شدعدبد  
 التعميم المستمر (
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برعاي  السيد عميد كمي  العدمدوم االسدتداذ الددكدتدور رعدد سدعددون 
الدتدعدمديدم الدمدسدتدمدر ورشد  عدمدل   صبري المحترم اقامت شدعدبد 

بعةوان ) رصداةد  الدمدجدالت والدمد تدمدرات ( بدمدشداركد  عددد مدن 
-4-29االحدد الدمدصدادر تدريسيي ومةدتدسدبدي الدكدمديد  , يدوم 

في القاع  المركزي  لمكمي , وتضمةت الورش  إلقار عددد  3129
ةادي  هاشم   من المحاضرات تعاقب عم  القامها كل من الدكتورة

رميس قسم الدريداضديدات وتدطدرقدت فديدهدا الد  تدعدريدف الدمدجدالت 
الوهمي , واشارت ال  الدوسدامدل الدتدي مدن الدمدمدكدن اسدتدخددامده 
لددددمددددعددددرفدددد  الددددمددددجددددالت الددددوهددددمدددديدددد . والددددق ددددت االسددددتدددداذ 

رسد ضيار التدريسي  في قسم عدمدوم الدحديداة   الدكتورة  المساعد
وقدمت  المحاضرة الثاةي  تةاولت فيها تعريف الم تمرات الوهمي  
 شرحا وافيا عن تم  الم تمرات الوهمي   وتطرقت بعد ذل  

بداب الدحدوار  امثم  من هذه الم تمرات.  وبعد ذل  تم فتح  ال  
الحضور العديد من االسمم  التي تدمدت االجدابد   والةقاش وطرح 

عميها بشكل دقيق . وفي ختام الورش  قدم د. حسين اسدمداعديدل 
الشدهدادات الدتدقدديدريد   عبدهللا معاون العميد لمشد ون الدعدمدمديد  

  .لجهودهم القيم  لمسادة المحاضرين تثميةا

 زيارة طمب  واساتذة قسم عموم الحياة ال  قسم البيم  الجامعي  
تمت زيارة ميداةي  من قبل اساتذة وطمب  كدمديد  الدعدمدوم 1 الدجدامدعد   

المستةصري  ال  قسم البيم  الجامعي  وثدمدةدو الدتدعداون واالسدتدقدبدال 
الكبير واالهتمام الذي لدمدسدوه مدن كدادر الدمدخدتدبدر بدتدقدديدم الدزهدور 
لمكوادر العامم  فدي الدوزارة داعديدن الد  تدكدثديدف الدزيدارات الدعدمدمديد  
المتبادل , وتبادل الخبرات واقامد  الدورشدات والدةددوات والدمدحداضدرات 
المتخصص  المشترك  التي تعزز الوعي البيمي ,  يذكدر ان حدمدالت 
دامرة التوعي  واالعالم البيمي لشريح  الطمب  تةعكدس ايدجدابديدا عدمد  
تطوير الخبرة الةظري  والعممي  فدي مدجدال الدمدحدافدظد  عدمد  الدبديدمد  

والمحافظ  عميها من اخطار المموثات التي تحتاج ال  ادارة 
 خاص  بها لمتخمص من اثارها السمبي  عم  حياة المواطن 

  مةاقش  رسال  ماجستير في قسم عموم الجو عن تةقي  المياه بجهاز يعمل بالطاق  الشمسي 

جرت مةاقش  رسال  طالب  الماجستير من قسم عموم الجو فدي كدمديد  الدعدمدوم ) زمدن 
 Design, build and test device working)عيدان دعير ( والدمدوسدومد  

by solar energy to desalination and sterilization and heating 
water)   من قبل لجة  المةاقش  الم لد د  مدن الدذوات: أ.م.د.جداسدم حدمديدد كداظدم

)رميسا(,أ.م.د. جودت هدايت دمحم)عضوا( , م.د. ثامر عدبديدد رومدي)عضدوا(, وأ.م.د. 
فدي  3129-4-29حازم حمود حسين )عضوا ومشرفا(, وذل  يوم االحد الدمدصدادر

قاع  قسم ال يزيار لممةاقشات1كمي  العموم1الجامع  المستةدصدريد , وحصدمدت الدطدالدبد  
عم  تقدير جيدجدا,  وقد تةاولت الرسال   تصميم وتةار واختبار جهاز مصةع مدحدمديدا 

 يعمل بالطاق  الشمسي  يستخدم لتعقيم وتقطير المياه .
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عم  مر التاريع البعيد عاة  العدرا  مدن ظداهدرة الدتدذبدذب فدي 

كميات االمطار المتساقط  خالل الموسم الدمدطدري الدذي يدمدتدد 

من شهر تشرين األول ال  شهر أيار فمن ج ار في سةد  مدا 

ال  فيضان في أخرى حت  ان الذاكرة الشعبي  العراقيد  تدمدتدمدئ 

بعشرات االحداث المتعمق  بهذا التذبذب ولعل الموسدم الدمدطدري 

كان مثاال قريبا لهذا الدتدذبدذب حديدث  3129 – 3128الحالي 

بدا الموسم بشح  في االمطار سببت ج افا خطيرا واثرت عدمد  

 5تصاريف ةهري دجم  وال رات بشكل واضح وبدعدد تد خدر دام 

اشهر ةزل الغيث بكميات فاقت المعدالت الشهري  وقدد يدعدتدبدر 

البعض ان هذه الظاهرة تمثل تطرفا مةاخيا وشذوذا فدي الدةدمدل 

العام ولهم الحق في ذل , ولكن مدا هدي األسدبداب الدتدي تدقدف 

ورار هذه الظاهرة؟   ان المةدظدومدات الدتدي تد ثدر عدمد  مدةداخ 

العرا  والدتدي تسدبدب تسداقدل االمدطدار هدي مدةدخد دض الدبدحدر 

األبيض المتوسل وي ثر عم  المةداطدق الشدمدالديد  مدن الدعدرا  

 ويمتاز ب مطاره الديمي  ويبدأ ت ثيره من بداي  شهر تشرين 

األول ويستمر حت  ةهاي  اذار تقريبا اما المدةدظدومد   

لثاةي  فهدي مدةدخد دض الدبدحدر األحدمدر ويد ثدر عدمد  ا

والوسط  ويتميدز بد مدطداره الدمد داجدمد  المةاطق الجةوتي  

والغزيرة وفي بعض حاالته تكون االمدطدار رعدديد  ويدكدون 

ت ثيره في فصمي الخريف )من تشرين األول ال  مدةدتدصدف 

كاةون األول( والرتيع )ةهايد  شدبدا  الد  شدهدر أيدار( مدا 

حصل هذا العام هو سياب ةشا  مةخ ض الدبدحدر األحدمدر 

عن الساح  ال  شهر شبدا  حديدث ةشدل بشدكدل مد داجدئ 

مسببا  تساقطا  ل مدطدار عدمد  عدمدوم الدعدرا  بشدكدل فدا  

المعدالت ثم سرعان ما عاد ال  الخمول مرة أخرى ويعتبدر 

مةخ دض الدبدحدر األحدمدر مدةدخد دضدا سدطدحديدا ةداتدج عدن 

ال روقات الحراري  بين المرت عات المحيط  بسواحل الدبدحدر 

األحمر وكتم  المديداه الدمدوجدودة فدي الدبدحدر, ان فداعدمديد  

تزداد بشكل كبير إذا تدرافدقدت مدع   مةخ ض البحر االحمر 

امتداد اخدود بارد قادم من شر  المتدوسدل بدحديدث تد دي 

الحال  ال  تساقل امطار سزيرة عم  عموم العرا  وتتطور 

الحال  بشكل أكبر إذا ترافقت مع مةخ ض البدحدر األبديدض 

 مةخ ض البحر األبيض المتوسل  المتوسل والتي ت دي عادة ال  
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تساقطات فو  المعدل عم  عموم العرا , وتدذلد  يدكدون  

مةخ ض البحر األحمر هو العامل المهم في عممي  تذبذب 

االمطار عم  العرا ,  ولكن ما هو سدبدب خدمدول وةشدا  

مةخ ض البحر األحمر؟ لقدد بديدةدا بدان مدةدخد دض الدبدحدر 

األحمر هو مةخ ض سطحي وال يتعمق اال بوجود االخدود 

البارد القدادم مدن الشدمدال او مدةدخد دض الدبدحدر األبديدض 

الددمددتددوسددل او كددالهددمددا, ان تددجددهدديددز االخدداديددد الددبدداردة 

والمةخ ضات المتوسطي  يعتمد عدمد  مصدطدمدح الدتدذبدذب 

 North Atlantic)الشددمددالددي لددمددمددحدديددل األطددمددسددي 

Oscillation)  اوNAO  وهو م شدر يدبديدن مددى شددة

ابتعاد ال ر  بين الضدغدل الدمدرتد دع شدبده الدمدداري وسدل 

األطمسي والضغل المةخ ض شبه القدطدبدي فدو  ايسدمدةددا 

عن المعدل ف ما ان يكون قيم  موجدبد  فدتدتدجده االخداديدد 

والمةخ ضات المتوسطي  شماال باتجاه شدمدال أوروبدا وال 

تةزل باتجاه مةطق  الشدر  األوسدل مدمدا يسدبدب خدمدول 

 مةخ ض 

قديدمد   NAOالبحر األحدمدر. امدا إذا كداةدت قديدمد   

سالب  فان االخاديد الباردة والمةخ ضات المتدوسدطديد  

تدتدحدر  ةدزوال مدن شدمددال االطدمدسدي مدرورا بدجدةددوب 

أوروبا وصوال ال  شر  الدمدتدوسدل لديدتدعداظدم ةشدا  

مةخ ض البحر األحمر مسببا موسم مطري جيد عمد  

ت سيسا عدمد  مدا تدقددم وتدةدار عدمد  مدتدابدعد  العرا  

التذبذب شمال األطمسي فمن يكدون سدريدبدا ان قديدمد  

التذبذب لهذا الموسم كاةت في معظمها مدوجدبد  مدمدا 

تسبب بخمول مةخ ض البحر األحدمدر مدعدظدم الد دتدرة 

الماضي  عدا شهر شبا  الماضي امدمديدن ان تدتدغديدر 

ال  قيم  سالب  فيما تدبدقد  مدن أيدام     NAOقيم  

موسم االمطار في الدعدرا  عسد  ان تدجدود السدمدار 

قيم  سالبد  فدان   NAOعميةا بغيثها إذا كاةت قيم  

االخاديد الباردة والمةخ ضات المتوسطي  تتحر  ةزوال 

 من شمال . 

ويتضح من الصورة المةخ ض   NAOتذبذب شمال األطمسي 

 شبه القطبي والمرت ع شبه المداري 

 األحمر البحر مةخ ض 
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مهارات التدريس وفق مستىي   

 بلىم 

 

كدمديد  الدعدمدوم االسدتداذ الددكدتدور رعدد  برعاي  السيد عمديدد 
شعبه التعميم المستمر في كدمديده   اقامت   سعدون صبري 

العموم 1 لجةه التعميم المستمر فدي قسدم الد ديدزيدار حدمدقده 
) مهارات التدريس وفدق مسدتدوى بدمدوم (   ةقاشي  بعةوان
ا.م.د.اسماعيل موس  حميدي, التدريسي   الق  المحاضرة

في كمي  الترتي 1 قسم العموم الترتوي  والة سي 1 الدجدامدعد  
-4-2الددخددمدديددس الددمددوافددق  الددمددسددتددةددصددريدد  وذلدد  يددوم

صددبدداحددا و عددمدد  الددقدداعدد   السدداعدده الددتدداسددعدد    3129
عدمديدد كدمديد    مدعداون   وبحضور لكمي  العموم  المركزي  

 اسماعيل عبد   العموم لمشو ن العممي  ا. م. د. حسين

هللا وعدد من التدريسييدن بدمدخدتدمدف الدتدخدصدصدات 
تكممت الحمق  الةقاشي  بةجاح وفي ةدهدايد  الدحدمدقد  

معاون العميد لمشو ن العممي  ا. م.   الةقاشي  كرم
المحداضدر الدتددريسدي   د. حسين اسماعيل عبد هللا

اسماعيل موس  حميدي بشهادة تقديدريد    الدكتور
تثميةا لجهوده العممي  وتقديرا لمساهمته بالمدةدهداج 

 الثقافي السةوي لكمي  العموم 

 

  ورشة عمل في الهندسة الاسقاطية

 

ضمن فعاليات التعميم المستمر في كمي  العموم قسم الرياضيات تدم  
عقد حمق  ةقاشي  في قسدم الدريداضديدات يدوم الدثدالثدار الدمدصدادر 

ألقاها االستاذ المساعد الدكتور عماد بكر عبددالدكدريدم  81413129
 بعةوان  القسم وعم  قاع  مكتب 

Action of Group on The Projective Plane Over 
Finite Fields 

عمل اةواع معية  مدن الدزمدر عدمد  الد دضدار   حيث تم التطر  ال 
االسددقدداطددي واعددطددار عدددد مددن الددةددتددامددج الددجددديدددة فددي هددذا 

وقد حضر الحمق  الةقاشيد  جدمدع مدن تددريسديدي قسدم  الخصوص.
الرياضيات حيث ةالت الدحدمدقد  اسدتدحدسدان الدحداضدريدن وقدد اجداب 

 المحاضر عن االسمم  الموجه  اليه .
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 لسم علوم الجو في كلية العلوم يحتفي باليوم العالمي لالرصاد الجوية

احتد د  قسدم عدمدوم الدجدو فدي كدمديد  الدعدمدوم بدالدجدامدعد  
المستةصري  باليوم العالدمدي لدالرصداد الدجدويد  بدحدضدور 

الدمدحدتدرم أ.م.د. حسديدن  معاون العميد لمش ون العمميد  
اسماعيل ورميس قسم الحداسدبدات أ.م.د. مديدثدا  طدالدب, 
أ.م. امددجددد زيددن الدعددابددديددن مسدد ول شدعددبدد  االعددالم فددي 
الكمي ,د. ساجدة حسن مدديدر قسدم الدمدةداخ فدي الدهديدمد  
العام  لالةوار الجوي  والرصد الزلزالي, العقيد ماجد عدابدد 
من القوة الجوي  العراقي , وكدل مدن السدادة تدغدمدب عدمدي 

من وزارة الزراع  ومةتسبي وزارة العدمدوم  ومصط   عودة 
والتكةولوجيدا بداالضدافد  الد  أسداتدذة ومدةدتدسدبدي وطدمدبد  

والجامعات الدعدراقديد  االخدرى وذلد  يدوم الدثدالثدار  الكمي  
, وتدأ الح ل بقرارة ايات مدن  3129-4-38المصادر 

الذكر الحكيم وسورة ال اتح  عم  ارواح شدهددار الدعدرا , 
 والق  

رميس قسم عموم الجو الدمدحدتدرم أ.د. مدةدعدم حدكديدم 
خمف  كمم  رحب فيها بالحضور وتحدث فديدهدا عدن 
هدذه الددمددةدداسددبدد  وتدداريددخددهددا واهددمديدد  عددمددم االرصدداد 
الجوي , حيدث كدان شدعدار االحدتد دال لدهدذا الدعدام   
الددطددقددس والددمددةدداخ : الددتدددبدديددر والددتدددبددر وتضددمددةددت 
االحت الي  ايضا  العديد من الد دعدالديدات, حديدث بددأت 
بجول  في اقسام المحط  االةوامي  التعميدمديد  لدقدسدم 
عموم الجو, ثم افتدتداح مدعدرض لدمدتدجدارب الدعدمدمديد  
والممصقات التعميمي  التي ساهم بها تدريسو وطمبد  
القسم, باأضاف  ال  تةظيم مةاظدرة عدمدمديد  لدطدمدبد  
المرحم  الرابع  وذل  عم  القاع  الدمدركدزيد  لدكدمديد  
العموم, وفي ختام الح ل تدم تدكدريدم الد دريدق الد دامدز 

 بهدي  تقديري .
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 (   Latexورشه عمل بعةوان  ) 

االستاذ الدكتور رعدد  السيد عميد كميه العموم   برعاي  
شعب  التعميم المستمر وشدعدبد    اقامت سعدون صبري 

ورشد  عددمدل بدعدةددوان   ضدمدان الدجددوده وتدقديديددم االدار
(Latex ) مجموع  من اساتذة   القتها 

تدكدمدمدت    وطمب  الدكدمديد   وبحضور عدد من اساتذة 
الورش  بةجاح باهر وتةدهدايد  الدورشد  كدرمدت ا.م.د. 

هدداشددم رمدديددس قسددم عددمددوم الددريدداضدديددات     ةدداديدد 
بشدهدادات تدقدديدريد  تدكدريدمدا لدجدهدودهدم   المحاضرين

 المبذول  في ايصال المعموم  العممي  القيم  .
1 كميه العموم 1 الجامع  المستدةدصدريد   قسم عموم الرياضيات 

زيةب عيس  عدبدد الدةدبدي , الددكدتدورة  من الدكتورة  وهم كال 
والددددكدددتدددور قددداسدددم عدددبددداس  لدددهددديدددب مدددحدددسدددن ةدددعدددمدددان 

فددي تددمدام السدداعدده  31291417  الددمددوافدق  الدديدوم حسديددن 
 لكمي  العموم عم  القاع  المركزي    صباحا التاسع  

تدريسيه في قسم عموم الحاسوب كمي  العموم تمثل الجامعه المستةصري  في احت الي  اليوم      
 العالمي لممرارة و المقام  في كمي  المصط   الجامع 

 
فددي قسددم عددمددوم   أ. د. جددمدديددمدد  حددرتددي الددتدددريسدديدد  قددامددت 

الدجددامددعد  الددمددسدتددةددصدريدد  فددي   الدحدداسددوب فددي كدمدديدد  الدعددمددوم
تدقدديدرا   المقامه بمةاسب  الديدوم الدعدالدمدي لدمدمدرارة  االحت الي 

حدول دور   بدالدقدار كدمدمد    الةجازاتها االجتماعي  و العممديد 
فددي كددمدديدد  الددمددصددطدد دد    واهددمدديددتددهددا فددي الددمددجددتددمددع  الددمددرارة
الساع  الثاةي  عشر من ظهر يدوم  وذل  في تمام  . الجامع 
 السيد   وقدددددد قددددددم,  3129-4-8وافق الماالرتعار 

   

كدتداب شدكدر و    كمي  الدمدصدطد د  الدجدامدعد   عميد 
تدثدمديدةدا لدجدهدودهدا  أ.د. جميم  حرتدي  تقدير لمددكتورة

    .  و الةجازاتها االجتماعي  و العممي  المتميزة
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 قسم عموم الجو في كمي  العموم يمتقي بوفد من الهيم  العام  لالةوار الجوي  والرصد الزلزالي

استقبل أ.د. مةعم حكيم خمف رميس قسم عموم الجو وعددد 
وفد من الهيم  العام  لالةوار الدجدويد    من تدريسي القسم

, 3129-4-8والرصد الزلزالي في يوم االرتعار الدمدوافدق 
وجرى خالل المقار التدبداحدث فدي الدتدعداون الدمدشدتدر  بديدن 

إقدامد  من جه  و هيم  االةدوار الدجدويد  مدن اجدل   القسم
 ال عاليات المشترك  بين الطرفين لغرض 

 كمي  العموم تقيم ورش  عمل حول الدفاع المدةي

ت عيل ممف التعاون من خالل اةشار فريدق عدمدمدي الجدرار  
 الدراسات العممي  لمحاالت المةاخي  المتطرف  

ورش  عمل حدول  31291416اقامت كمي  العموم يوم االثةين  
الدفاع المدةي بالتةسيدق مدع مدركدز الددفداع الدمددةدي ) الشديدع 
عمر ( وبدحدضدور الدةدقديدب عدالر حسديدن الشدمدري ومسد ول 
وحددددددة الدفددداع المدةي فدددي كميد  الدعدمدددوم الدمددرس الدمدسداعدد 

 عمي عامر وهيب 

, تددظددمددةددت ورشدد  الددعددمددل كدديدد دديدد  الددتددعددامددل مددع الددحددرامددق  
واالسعافات االولي  لممدصدابديدن وسدبدل الدوقدايد  واالمدان مدن 

 الحوادث لكوةه جزر اليتجزر من استراتيجي  كمي  العموم 
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 مس ول االرشاد الترتوي في كمي  العموم يشار  في ةدوة عممي   
شار  أ.م.د.سسان كريم مجذاب مس ول وحدة االرشداد الدتدرتدوي 
في كمي  العمدوم بدالدةددوة الدعدمدمديد  السدةدويد  الدتدي اقدامدهدا قسدم 
الدراسات السياسي  في مركز الدمدسدتدةدصدريد  لدمددراسدات الدعدرتديد  
والدولديد  وتدحدت عدةدوان ) عدالقدات الدعدرا  فدي مدرحدمد  مدابدعدد 
داعش (, حيث كاةت المشاركد  بدالدبدحدث الدمدوسدوم ) مسدتدقدبدل 
العالقات العراقي  التركي  (, والدذي قددمده بداالشدتدرا  مدع د.دريدد 
شدهان محمود التدريسي في كمي  االداب قسدم االعدالم , حديدث 
تطر  البحث ال  دراس  وتحميل واقع العالقات بين العرا  وتركيدا 
في المجاالت كاف  ومن ثم تشخيص محددات ودوافع العالق  مدع 

 وضع سيةاريوهات لمصور المستقبمي  التي ستكون 

عميها العالق   في المستقبل وفي ةهاي  الةدوة قدم د.فديدصدل عدبدد 
ال تاح ةافع مدير مركز المستةصري  لدمددراسدات الدعدرتديد  والددولديد  
ود.عبد االمير االسدي عميد كمي  العموم السياسديد  فدي الدجدامدعد  

 المستةصري  الشهادات التقديري  لممشاركين في الةدوة 

 د . سموى حميد ةاصر تمقي محاضرة عممي  في الجامع  التقةي  الوسط 
ألقت االسدتداذ الددكدتدورة سدمدوى حدمديدد ةداصدر , الدتددريسديد  فدي قسدم 
الكيميار 1 كمي  العموم 1 الجامع  المستةصري  محاضرة عممديد  بدعدةدوان 
))الة ايات الكيميامي  والبايولوجي (( ضمدن ةددوة أقديدمدت فدي الدجدامدعد  
التقةي  الوسط  1 المعهد الطبي التقةي 1 وتحت عةوان إدارة ومدعدالدجد  

 الة ايات الطبي  وقد تم تكريم الدكتورة بدرع المعهد وشهادة تقديري .

 زيارة طمب  واساتذة من قسم عموم الحياة ال  اثار بابل 

 
قسدم عدمدوم ضمن الزيارات الميداةي  زيارة طالب  كميد  الدعدمدوم 1 

ال  القاع  المغمق   لوزارة الشباب والرياض  في محافدظد  الحياة  
بددابددل وجددولدد  فددي اثددار بددابددل  وذلدد  الدديددوم الددخددمدديددس الددمددوافددق 

وترفق  كال من التدريسيين د. اصيدل مدةدذر حدبده ,  31291419
 د. لم  قاسم , م. دمحم عبد الجميل , م. سامال سعيد . 
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تدريسي في قسم عموم الجو في كمي  العموم يةشر بحثا  عن تاثير العمق البصري لمعوالق الجوي   
 في مجم  عالمي  رصية 

ةشر أ . م . د . عمي دمحم عبدالرحمن التددريسدي فدي قسدم عدمدوم 
الجو في كمي  العموم بالجامع  المستةصري  بدحدثدا  عدمدمديدا  رصديدةدا  

 IMPACT OF AEROSOLS OPTICAL)تددحددت عددةددوان 
DEPTH ON ANGSTROM EXPONENT AND 
MICROPHYSICAL PROPERTIES OF CLOUDS 

OVER IRAQ )    فدددي مدددجددمددد ARPN Journal of )   
Engineering and Applied Sciences )    والدتدي تددخدل

, ويهدر الدبدحدث إلد  دراسد  الدتدوزيدع  Scopus ضمن تصةيف
الزماةي والمكاةي لمعمق البدصدري لدمدعدوالدق الدجدويد  فدو  الدعدرا  

,   وتاثيرها عم  الخصامص المايكروفيزيامي  لمغديدوم فدو  الدعدرا 
وتوصل البحث ال  مجموع  من الةدتدامدج اهدمدهدا هدو ان الدعدمدق 

 البصري يكون عالي ةسبيا فو  العرا  وباعم  قيمه في 

المةاطق الشمالي  الغرتي  والجةدوتديده الشدرقديد  فدي فصدل الدرتديدع 
ويصل ال  اقل قيمه في سدرتدي الدعدرا  والدمدةداطدق الدجدبدمديده فدي 
الشمال الشرقي في الشتار اضاف  ال  ةتامج عممي  اخرى. ويذكدر 
ان التدريسي له العديد من البحوث المةشورة في مجالت عدالدمديد  

 رصية  .

 وفد من عموم المستةصري  يزور دار الحةان لشديدي العو  

مس ول وحدة االرشاد االكاديمي في كمي  العموم بالجامع   المستةصري  
وبالةياب  عن مةتسبي الوفد الشكر أدارة دار الدحدةدان لشدديددي الدعدو  
عم  الخدمات الجميم  واأةساةي  الكبيرة التي يقدموةها لهدذه الشدريدحد  
التي هي ب مس الحاج  ال  إلت ات  إةساةديد  ,مدبدديدا  فدي ةد دس الدوقدت 
إعجابه بمستوى الخدمات والةظاف  التي شاهدها خالل التجدوال بد قسدام 

 وردهات الدار كاف  .

زار وفد ضم عدد من أسداتدذة ومدةدتدسدبدي كدمديد  الدعدمدوم فدي الدجدامدعد  
المستةصري  دار الحةان لشديدي الدعدو  فدي مدةدطدقد  الدعدطديد ديد  فدي 
بغداد ,وكان في استقبال الوفد مديرة الدار الست صةوتر الدجدار وعددد 
من مةتدسدبدي الدكدادر اأداري لدمددار ,حديدث قددمدوا شدرحدا  مدوجدزا  عدن 
الخدمات اأجتماعي  والصحيد  والدةد دسديد  الدتدي تدقددمدهدا الددار وعددد 
المست يدين وال مات المتواجدة حاليا ,فضال  عن بعض الدمدعدوقدات الدتدي 
تقف حاماُل امام اجرار توسع  الستدقدبدال عددد اكدبدر مدن ذوي االعداقد  
الشديدة الذين هم اليوم بحاج  ال  رعاي  وعةاي  مضاع   وخاص  من 
قبل المختصين بهذا الش ن وعم  مدار اليوم ,بعد ذل  قام الوفد بجول  
فددي اروقدد  الدددار الددذي يضددم عددددا كددبدديددرا مددن الددمددسددتدد دديددديددن مددن ذوي 

الشديدة ومن مختمف ال مات العمري  حيث تدم تدقدديدم الدهددايدا  االعاق  
لمةزالر وتمضي  وقت معهم ,ويذكر ان الدزيدارة جدارت ضدمدن سدمدسدمد  
الةشاطات والمبادرات اأةساةي  التي تقوم بها وحدة االرشاد االكداديدمدي 
في كمي  العموم  بالجامع  المستةصري  بالتعاون مع عددد مدن اسداتدذة 

 ومةتسبي الكمي  , وفي ختام الزيارة قدم أ.م.د.سسان كريم  مجذاب 
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 تدريسي في قسم عموم الحياة في كمي  العموم يةشر بحثا  في مجم  عالمي  رصية  

ةشر أ . م . د . إخالص ةوري عدمدي الدتددريسدي فدي قسدم عدمدوم 
الحياة في كمي  العموم بالجامع  المستةصري  بحثا  عدمدمديدا  رصديدةدا  

 Estimation Level of IL-12 in Blood of)تحت عةوان 
Patients with Tuberculosis)  في مدجدمد Journal of 
Global Pharma Technology  والتي تدخل ضمن تصةديدف

سكوباس , ويهدر الدبدحدث إلد  دراسد  الدعدالقد  بديدن الدمدسدتدوى 
مع االشكال السدريدريد  الدمدخدتدمد د   Inter Leukin-12 المصمي

من مرض  السل., وتوصدل الدبدحدث الد  مدجدمدوعد  مدن الدةدتدامدج 
أرتدد دداعددا سدديددرمددعددةددوي فددي مددعدددل الددمددسددتددوى   حصددول  اهددمددهددا
 في دم المرض  هذا يدل عم  اهمي  هذه  IL-12 المصمي

الحركي الخموي في اصاب  بكترتا السل لممرض  وممكن اعدتدبدارهدا 
لتشخيص المرض  المصدابديدن بدالسدل واعدتدبدارهدا   كعالم  حيوي 

 هدفا لدراس  عالجات لمرض السل في المستقبل 

 قسم عموم الحاسوب في كمي  العموم يحت ي بعدد من الطمب  المتميزين في المرحم  الثاةي 

احت د  قسدم عدمدوم الدحداسدوب فدي كدمديد  الدعدمدوم بدتدكدريدم الدطدالب 
بددمددسددابددقدد  افضددل مشددروع فددي مددادة الددتددجددارة  األوامددل  الددثددالثدد  

االلكتروةي  لممرحم  الثاةي  في ح ل بهيج وتم توزيع هددايدا عديدةديد  
بدحدضدور السديدد رمديدس قسدم عدمدوم  لدهدم  تدقدديدريد   شهادات  و 

المحترم و عدد مدن تددريسديدي  الحاسوب أ.م.د. ميثا  طالب كاطع 
الدمدحدتدرمد   المرحم  الثاةي  و مدرس  المادة م.د. رفدار اسدمداعديدل 

كمدمد   تال ذل   المةظم  لهذه المسابق  كةوع من التشجيع لمطالب, 
لمسيد رميس القسم هة  فيها الطالب المت وقين مدتدمدةديدا لدهدم مدزيددا 
من الت و  و االبداع و التوفيق حاثهم عم  بذل الجهد خدم  لبمدةا 

 العزيز . 


