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عمٌد كلٌة العلــوم ٌـــوجه اساتذة كلٌة العلوم علــى كٌفٌة اختٌار نمــط االسئلــة االمتحانٌة لهذه  

 السنة

1 

أ . م . د . بشيار ميكيً  السٌد عميٌيد كيليٌية اليعيليوم  وجه

عيليى   استياذة كيليٌية اليعيليوم خالل االجتماع مع  العٌساوي

  MCQضرورة وضع بعض االسئلة االمتحيانيٌية بصيٌي ية 

واكد على مراعاة تنسٌيك اليورلية وتيوحيٌيد نيميط االسيئيلية 

وتنوع االسئلة لمٌاس المهارات المختليفية ليليطياليك وكيذلين 

لتحدٌد الفوارق الفردٌة بيٌين اليطيالك   تدرج وتنوع االسئلة

على ان ٌيتينياسيك مسيتيوح االميتيحيان ميع لي ية واسيليوك 

ورشية  خيالل وذلين مين التدرٌس مع مراعاة زمن االمتحان

العمل الموسومة وضع اسئلة االمتحانٌة التً الامتها شعيبية 

التعلٌم المستمر لكلٌة العلوم وذلن ٌوم الخمٌيس اليميصياد  

3-5- 8102   

  

بناءا عيليى تيوجيٌيهيات السيٌيد رئيٌيس اليجياميعية  والتً جاءت 

الييدكييتييور صييادق الييهييميياس بييخييصييو  وضييع االسييئييليية 

اكد السيٌيد اليعيميٌيد   لهذه السنه وفً نهاٌة الورشة االمتحانٌة 

 الدائم . امنٌاته لجمٌع الطلبة بالتفوق والنجاح

 االرشػػػػػػاد االكاديمػػي

برعاية السيد عميد كمية العمـو أ. ـ.د. بشػار مػكػي الػعػيػسػاو  
اقامت شعبة التعميـ المستمر ووحدة االرشاد االكاديمي في كميػة 
العمـو الجامعة المستنصرية ورشة عمل بعنواف " عمػػل الػمػرشػد 

.  ٨١٠٢/    ٥/    ٣االكػػاديػػمػػي" يػػػػػػػػػـو الػػ ػػمػػيػػس الػػمػػصػػادؼ 
وبػػحػػمػػور مػػعػػاوف الػػعػػمػػيػػد لػػمػػشػػؤوف الػػعػػمػػمػػيػػة ا.ـ.د. حسػػيػػف 
اسماعيل عبد هللا ومدير شعبة التعميـ الػمػسػتػمػر ا.ـ.د. سػوزاف 

وعدد مف اساتذة كمية العمـو , الػتػت فػيػيػا أ.د.   سعد  حسيف
عالىف دمحم عمي تدريسية في كمية التربية الجامعة المستنصػريػة 
وعمو المجنة الجامعية لالرشاد االكاديمي مػحػامػرة عػف عػمػل 
الػمػػرشػػد االكػاديػػمػػي وتمػػمػنػػت الػػمػػحػامػػرة الػػتػػعػريػػ  بػػاالرشػػاد 
االكاديمي وآلياتو ودور المرشد االكاديمي في الجامعة والميارات 
التي ينبػيػي اف تػتػوافػر بػالػمػرشػد كػالػتػيػادة والػتػعػاطػ  وحسػف 

وتـ التركيػز عػمػو دور الػمػرشػد فػي تػوجػيػو  االستماع وغيرىا, 
 وارشاد الطمبة المتعثريف 

ودور الػػمػػرشػػد  والػػمػػتػػد ػػريػػف دراسػػيػػا , وتػػطػػرقػػت الػػمػػحػػامػػرة عػػمػػو 
في توجيو الطمبة ممف لدييـ مشكالت نفسيػة واجػتػمػاعػيػة  النفسي 

التي ليا تدثر سمبآ عمو تحصيميـ الدراسي. وفي نيػايػة الػمػحػامػرة 
مػعػاوف الػعػمػيػد   قدـ الدكتور أ.ـ. د. حسػيػف اسػمػاعػيػل عػبػد هللا

لمشؤوف العمػمػيػة شػيػادة تػتػديػريػة لػمػدكػتػورة عػالىػف دمحم تػثػمػيػنػآ 
  لجيودىا التيمة.



 ممال رئٌس تحرٌر مجلة واحة العلوم د. اصٌل منذر حبه 

ماذا تعر  عن التعرق                 
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التعرؽ ىو وسيمة رائعة لمحفػا  عػمػو الػبػشػرة نػظػيػفػة و 
صحية. فػالػعػرؽ يػنػظػ  مسػامػات الػبػشػرة الػتػي تػجػمػ  
ؽ مػفػيػد لػمػوقػايػة مػف  األوساخ و السمـو حيث اف الػتػعػرم
األمراض. فتد أشارت الدراسػات الػحػديػثػة إلػو أف الػعػرؽ 
يساىـ في الحفا  عمو حرارة جسمؾ ويػ ػفػ  مػف  ػطػر 
اإلصابة بالسكتة الػدمػاغػيػة و فػتػداف الػوعػي . فػالػعػرؽ 
يساىـ في إزالة السمـو مف الجسـ وبالتػالػي إعػادتػو إلػو 
حالتو الطبيعيػة , وعػنػدمػا تػتػـو بػد  شػكػل مػف أشػكػاؿ 
النشاط البدني, ترتف  درجة حرارة الجسـ مػمػا يػؤد  الػو 
اف يعمل التمب أف يػعػمػل بػجػيػد أكػبػر لػتػحػسػيػف الػدورة 
الدموية, في حيف أف عممية التعرؽ تساعد عػمػو  ػفػض 
درجة حرارة الجسـ وىي الوظيفة األساسية لػمػتػعػرؽ ومػف 
المالحظ كي  تزاد كمية العرؽ في الصي  بسبػب ارتػفػاع 
درجة الحرارة في حيف تتل الػكػمػيػة فػي الشػتػاي أف آلػيػة 
الجسـ تعمل بشكل طبيعي في الحفا  عمو برودة الػجػسػـ 
ومف فوائد التعرؽ ىػو أنػو يسػاعػد عػمػو الػتػ ػفػيػ  مػف 
الميوط النفسيػة فػكػل مػنػا يػتػعػرض لػمػوقػ  مػحػرج أو 
مفاجئة غريبة أو النفعاؿ عصبي كاف أو عػاطػفػي فػيػجػد 
نفسو يتعرؽ بشكل كبير , وبيذه الػحػالػة يػحػاوؿ الػجػسػـ 
اف ي ف  مف التوتر الناتج عػف مػا مػررت بػو الشػ ػص 
عف طريق التعرؽ  , كذلػؾ يػعػمػل الػعػرؽ عػمػو تػنػشػيػ  
وفتػ  مسػاـ الػجػمػد مػمػا يسػاعػد عػمػو تػنػظػيػ  الػبػشػرة 
وتنتيتيا. أف العرؽ يحتػو  عػمػو ممػاد حػيػو  طػبػيػعػي 

يتـو بتتل بعض أنواع الػبػكػتػريػا    (Dermcidin)يسمو 
الموجودة عمو الجمد وعندما تتـو بالتعرؽ  الؿ مػمػارسػة 
الريامة, فإنؾ بذلؾ تتـو بالت مص مف عدد مف السػعػرات 

 الحرارية وتساعد جسدؾ عمو فتداف الدىوف الزائدة 

وتحافظ عمو جسدؾ نحيال وجميال. لذا فػدف عػمػمػيػة الػتػعػرؽ 
مفيدة وتعد نعمة يتمت  بيا اإلنساف ,  أما بػالػنػسػبػة لػرائػحػة 
العرؽ الكريية لبعض االش اص , فتد يعانػي بػعػض الػنػاس 
مف رائحة نفاذة لعرقيـ , وىنا يجب أف نفرؽ بيف نوعيف مػف 
الروائ  النفاذة لمجسـ , األوؿ ىو المميز لػكػل شػ ػص عػف 
غيره مف الناس وىذه الرائحة مسؤولة عػنػيػا الػيػدد الػعػرقػيػة 
الموجودة في اإلبطيف والمنطتة التناسمية أو الػيػدد الػفػاصػمػة 
التي تفرز  الؿ عممية نمو الشعر في ىذه الػمػنػطػتػة وتػفػرز 
ىذه اليدد عرقا نفاذا برائحة معينة, إذا لـ يتـ إزالتو وتنظػيػفػو 
فإف البكتيريا تياجـ ىذه اإلفرازات وتصػدر روائػ  كػريػيػة لػذا 
فالعالج ىنا ىو النظػافػة الػمػسػتػمػرة مػ  اسػتػ ػداـ ممػادات 
التعرؽ العطريػة الػتػي قػد تػحػتػو  عػمػو ممػادات بػكػتػيػريػة 
مومعية .أما النوع الثاني فيو الذ  ينتج عف تػنػاوؿ بػعػض 
االطعمة التي تؤثر عمو اليدد العرقية العادية والػمػنػتػشػرة فػي 
الجسـ عامة التي تفرز إفرازاتػيػا عػف طػريػق الػمػسػاـ, ومػف 
ىذه الثـو والبصل و البتوليات والكبد والبيض وأحػيػانػا بػعػض 
المشروبات مثل الحمبة أو بعض األدوية أنو العالج ببػسػاطػة 
ىو االبتعاد عف است داـ ىذه المسببات واالىتػمػاـ بػالػنػظػافػة 

 الجسـ لمن  تكوف الرائحة الكريية لمعرؽ .
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برعايو السيد عميد كميو العمـو االستاذ المساعػد الػدكػتػور بشػار مػكػي 
شعبة التعميـ المستػمػر فػي كػمػيػو الػعػمػـو الػجػامػعػو   اقامت  العيساو  

ندوه بعنواف " صناعة ال بػر الصػحػفػي " وذلػؾ فػي يػـو  المستنصريو 
الػتػو مػحػامػرات الػنػدوة كػال مػف    ٨١٠٢/8/٠2الثالثاي الػمػوافػق 

واالسػتػاذ أسػعػد  االستاذ حامد الحمراني / رئيس تػحػريػر جػريػدة الػرأ  
وعػمػو   كاظـ بدر المطير  صحفي ومستشار تػحػريػر جػريػدة الػمػواطػف

التاعو المركزيو لكميو العمـو وبحمورالسيد عميد كػمػيػة الػعػمػـو ا.ـ.د. 
 بشار مكي العيساو  ورئيس تحرير جريدة المواطف ومستشار الدكتور  

ومػديػر شػعػبػة الػتػعػمػيػـ   ابراىيـ بحر العمػـو االسػتػاذ عػمػي الػيػريػفػي
المستمر ا.ـ.د. سوزاف سعد  حسيف وعدد مف تدريسي وموظفي كمية 
العمـو تكممت الندوة بنجاح . حيػث تػـ طػرح االسػئػمػة والػنػتػاش حػوؿ 
صياغة اال بار واالمانة في نتل اال بار الصحفية في شتو الػمػجػاالت 
وفي نياية الندوة سمـ السيد عمػيػد كػمػيػة الػعػمػـو ا.ـ.د. بشػار مػكػي 
العيساو  لمسادة المحامريف الشيادات التتديرية تثمينا لجيودىـ فػي 

 ايصاؿ معمومة صياغة ال بر واالمانة في تحرير ال بر ..

 

تذريسيت في قسن علوم الحياة في كليت العلوم تنشر بحثاً في هجلت 

 عالويت رصينت 

نشرت ) د.  ولة جػبػر  ػمػ  ت الػتػدريسػيػة فػي قسػـ عػمػـو 
الحياة في كمية العمـو بالجامعة الػمػسػتػنػصػريػة بػحػثػا  عػمػمػيػا  

 In Vitro and In Vivo Effects ofرصينا  تحت عنواف
Silver Nanoparticles Biosynthesized By 

Serratia marcescens   فػػي مػػجػػمػػةJournal of 
Global Pharma Technology     وييدؼ البػحػث الػو

دراسػػة تػػاثػػيػػر الػػمػػواد الػػنػػانػػويػػة الػػمػػصػػنػػعػػة بػػايػػولػػوجػػيػػا مػػف 
دا ػػػػل و ػػػػارج   Serratia  marcescens بػػػػكػػػػتػػػػريػػػػا

الكائف الحي ,وتوصل البحث الو مجموعة مف النػتػائػج  جسـ 
اف الػػػػمػػػػادة الػػػػنػػػػانػػػػويػػػػة الػػػػمػػػػصػػػػنػػػػعػػػػة مػػػػف  اىػػػػمػػػػيػػػػا 

 ليا تاثيرات ايجابية   Serratia  marcescens بكتريا

 ارج جسـ الكائف الحي مد البكتريا الممرمػة , بػيػنػمػا كػاف 
ليا التاثير الجانبي والسمبي في تم  الكبػد عػنػد اسػتػ ػدامػيػا 
 دا ل جسـ الكائف الحي عند متارنتيا بالممادات الحيوية 
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ا. ـ. بشػار مػكػي   برعاية السيد عػمػيػد كػمػيػة الػعػمػـو
لػكػمػيػة   العػيػسػاو  اقػامػت شػعػبػة الػتػعػمػيػـ الػمػسػتػمػر

ورشػة  ٨١٠٢-٥-٣يـو ال ميس الػمػصػادؼ   العمـو
جػاي ىػذا  MCQ"بعنواف"وم  اسئمة امتحػانػيػة   عمل

بنايا عمو توجييات السػيػد رئػيػس الػجػامػعػة الػدكػتػور 
صػػػادؽ الػػػيػػػمػػػاش بػػػ ػػػصػػػوص ومػػػ  االسػػػئػػػمػػػة 

  وبحمور السيد عميد                     االمتحانية

ا.ـ. د. بشار مكي العيساو  ومدير شػعػبػة    كمية العمـو
التعميـ المستمر ا.ـ. د. سوزاف سػعػد  حسػيػف واسػاتػذة 
كمية العمـو بكافة اقساميا العممية تكممت الورشة بػنػجػاح 

) نرجس مزعل شاني  ت   المحامرة الدكتورة  حيث التت
وفي نياية الورشة تـ تسميـ الدكػتػورة  مف قسـ الحاسوب

 . شيادة تتديرية تثمينا لجيودىا التيمة  نرجس مزعل

هشاركت الطالب رعـذ حافع كاظن في الذورة التذريبيت الوجانيت هكافحت 

 الوخذراث وتعاطي الونشطاث الرياضيت

) رعد حافظ كاظـ ت شيػادة تػتػديػريػة مػف قػبػل  من  الطالب
مدير شعبػة الػتػعػمػيػـ الػمػسػتػمػر  ) ا.ـ.د. سػوزاف سػعػد  

ت لمشاركتو في الدورة التدريبية المجانية الػمػوسػومػة  حسيف
مكافحة الم درات وتعاطي المنشطات الريامية التي اقامتيػا 
شعبة التعميـ المستػمػر لػكػمػيػة الػعػمػـو بػالػتػعػاوف مػ  وزارة 
الشباب والريامة / دائرة الطب الريامي والعالج الطبيػعػي / 

 ت . 8/8/٨١٠٢-٨قسـ التوعية والتطوير/ لمفترة مف ) 
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ا.ـ.د.بشػار مػكػي الػعػيػسػاو   برعايو السيد عميد كمػيػو الػعػمػـو
أ . د . مػنػعػـ  ػمػ   وباشراؼ السيد رئيس قسـ عمو الػجػو )

اقامت شعبو التعميـ المستمر في كمية الػعػمػـو / لػجػنػو  حكيـ ت
حػمػتػة نػتػاشػيػة بػعػنػواف   التعميـ المستمر في قسـ عمـو الػجػو

) تػػدثػػيػػر الػػحػػاالت الػػجػػويػػة عػػمػػو السػػالمػػة الػػمػػروريػػة ت 
ت ) ـ . د . اقبػاؿ  ػمػ   ػمػيػس ت  المحامرة التدريسية  التت

فػػي السػػاعػػة  ٨١٠٢/٥/٣ الػػمػػوافػػق   وذلػػؾ يػػـو الػػ ػػمػػيػػس
جػاي ذلػؾ  صباحا عمو التاعة المركزية لػكػمػيػة الػعػمػـو ٠٠,٣١
فػي وزارة  مف دائرة الػدراسػات والػتػ ػطػيػ  والػمػتػابػعػو   بتوجيو

الػػتػػعػػمػػيػػـ الػػعػػالػػي والػػبػػحػػث الػػعػػمػػمػػي حػػوؿ الػػيػػـو الػػعػػالػػمػػي 
وبحمور مدير شعبة التعميػـ الػمػسػتػمػر ) أ .  الطريق لمحايا

ـ . د . سػػػوزاف سػػعػػد  حسػػػيػػف ت وعػػدد مػػف تػػدريسػػػي 
اىػـ االسػبػاب الػرئػيػسػيػػة  تػطػرقػت الػدكػتػورة اقػبػاؿ الػو الػكػمػيػة
 الطريق ومف ممنيا تاثير اليبار  واالمطار والمباب.  لحوادث

تػوزيػ  ارشػادات   وفي نياية الحمتة النتاشية تػـ عمو تمؾ الحوادث
وعالمات مرورية توعوية تـ تسميـ الدكتورة اقباؿ شػيػادة تػتػديػريػة 
مف قبل رئيس لجنة التعميـ المستمر /قسـ عمـو الجػو ا.ـ.د.اسػراي 
قحطاف تثميا لجيودىا التيمة في ايصاؿ المعمومة النػحػاج الػحػمػتػة 

   .  النتاشية

عويذ كليت العلوم يحث على العول التطوعي لتأهيل وتنظيف بنايت 

 عوادة الكليت 

 

شارؾ السيد عميد كمية العمـو الدكتور ) أ . ـ . د . بشار مػكػي 
العيساو  ت المحتـر م  عدد مف أساتذة ومنػتػسػبػي الػكػمػيػة فػي 
حممة العمل التطوعي لػتػدىػيػل وتػنػظػيػ  بػنػايػة عػمػادة الػكػمػيػة 

,  ٨١٠٢/٥/٥واالبنية المرافتة ليا, وذلؾ يـو السبت الػمػوافػق 
التي ا تير ليا اف تكوف في يـو عطمة رسمية وبمشاركة فاعػمػة 
مف قبل ن بة مف األساتذة والمنتسبيف وىدفت الحممة الو تييئػة 
بػنػايػة الػعػمػػادة والػتػػاعػات الػدراسػػيػة وغػػرؼ الشػعػػب والػوحػػدات 

 اإلدارية , الستتباؿ طمبة الكمية الذيف سيؤدوف االمتحانات 

, ٨١٠٢-٨١٠2النيائية  لمفصل الثاني مف العاـ الدراسي الحالي 
باإلمافة الو تييئتيا وترتيبيا الستتباؿ ميوؼ الكميػة ومػراجػعػيػيػا 
كافة بدفمل حاؿ , ويذكر اف حممة العمل التطوعي التي بػدأت فػي 

الزالػت  ٨١٠٥/8/٠٥كمية العمـو بالجامعة المستنػصػريػة بػتػاريػ  
مسػػتػػمػػرة وبػػإشػػراؼ مػػبػػاشػػر مػػف قػػبػػل السػػيػػد عػػمػػيػػد الػػكػػمػػيػػة , 

تممنت انجاز العديد مف المحاور التي تـ تتديميا مػف قػبػل   حيث
 األقساـ العممية كافة . 



 كمية العمـو تنظـ معرض الربي  السنو  لمفنوف 
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نظمت وحدة االنشطة الفنية في شعبة الػنػشػاطػات الػطػالبػيػة 
في كمية العمـو بالجامعة المستنصرية معرض الربي  السػنػو  
لمفنوف في باحة كمية الػعػمػـو وبػمػشػاركػة عػدد مػف اسػاتػذة 
ومنتسبي وطمبة الكمية, وافتت  المعرض عميػد كػمػيػة الػعػمػـو 
الدكتور بشار مكي العيساو  الذ  تجوؿ في اروقة المعػرض 
وابدى اعجابو باألعماؿ الفنية المشاركة , وتممف الػمػعػرض 
عرض عدد مف الموحات واالعػمػاؿ الػفػنػيػة والػ ػ  والػز ػرفػة 
والتصاميـ الفنية الم تمفة, وقد اشرؼ عمو الػمػعػرض السػت 
نيـ ىشاـ فائق العطار مسؤولة وحدة االنشػطػة الػفػنػيػة فػي 
شعبة النشاطات الػطػالبػيػة فػي الػكػمػيػة وشػارؾ فػي االعػداد 

 والتنظيـ كل مف 

) أ . ـ . اشرؼ سامي ت التدريسي في قسـ عمـو الػحػيػاة و
) ـ . ـ . زىراي صباح رشيد ت التدريسية في قسـ الػفػيػزيػاي, 
باإلمػافػة الػو الػطػالػب فػي قسػـ عػمػـو الػحػيػاة  ) حسػيػف 
صالح ت والطالب في قسـ الرياميات ) دمحم ناصر ت والطالػبػة 
في قسـ عمـو الجو ) يسر متداد سالـ ت , ويػذكػر اف وحػدة 
االنشطة الفنية في كمية العمـو نظمت العػديػد مػف الػمػعػارض 
والميرجانات الفنية  الؿ العاـ الدراسي الػحػالػي, فمػال  عػف 
مشاركتيا الػفػاعػمػة فػي احػتػفػاالت الػجػامػعػة الػمػسػتػنػصػريػة 

لتدسيسيا, مف  ػالؿ الػمػشػاركػة فػي الػمػعػرض  ٥٥بالذكرى 
 المركز  الذ  اقيـ بالمناسبة عمو قاعة شييد المحراب  . 

 تدريسية في قسـ عمـو الحياة تحصل عمو ميدالية االبداع 

حصمت ) د . اسراي حسػيػف حػمػزة ت الػتػدريسػيػة فػي قسػـ عػمػوـ 
الحياة في كمية العمـو الجامعة المستنصرية عمو مػيػدالػيػة االبػداع 
في مجاؿ بحوث السرطاف وعالجو مف قبل المعيد الكند  لػمػرعػايػة 

عػالػمػا   ٠2الصحية وقد تـ تتميد البػاحػثػة الػمػيػدالػيػة مػف مػمػف 
م تصا  مف الباحثيف فػي مػجػاؿ مػكػافػحػة السػرطػاف وعػالجػو مػف 
مؤسسات عراقية م تمفة في حفل افتتاح المؤتمر الػعػمػمػي الػدولػي 

 بالتعاوف م  منظمة الصحة العالمية  . 



قسـ عمػػـو الحاسوب يتيـ ورشة عمػل عممية بعنواف قواعد اعػػػداد ورقػة اال تبار وبناي االسئمة 
 وجػدوؿ المواصفات 
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برعػايػة السػيػد عػمػيػد كػمػيػة الػعػمػـو الػدكػتػور بشػار مػكػي 

العيساو  وبػدشػراؼ السػيػد رئػيػس قسػـ عػمػـو الػحػاسػوب 

الدكتور ميثاؽ طالب كاط  اقامت شعبة التعمػيػـ الػمػسػتػمػر 

في كمية العمـو / لجنة التعػمػيػـ الػمػسػتػمػر فػي قسػـ عػمػـو 

الحاسوب ورشة عمل بعنواف ) قواعد اعداد ورقة اال ػتػبػار 

وبناي االسئمة وجدوؿ المواصفات ت يـو االربعاي الػمػصػادؼ 

والتي التو  الليا عدد مف تػدريسػيػي قسػـ  ٨١٠٢/8/٨٥

عمـو الحاسوب ـ.د.نرجػس مػزعػل شػاتػي و ـ.نػدى ذنػوف 

احمد و ـ.منو جعػفػر رحػيػـ وتمػمػنػت الػورشػة الػمػحػاور 

 التالية  

االىػػداؼ  ومػػ  االسػػئػػة االمػػتػػحػػانػػيػػة مػػطػػابػػتػػة لػػمػػمػػعػػايػػيػػر.

السموكية ,تحميل مػحػتػوى الػمػادة الػدراسػيػة ,وبػنػاي جػدوؿ 

 قواعد اعداد الورقة االمتحانية وقياس نواتج  المواصفات.

تػحػػديػػد سػػمػبػػيػات وايػجػػابػيػػات الػػورقػػة  الػتػػعػمػػيػـ الػمػػسػتػػيػدفػػة.

 االمتحانية مف حيث الشكل والممموف .

وفي نياية ورشة العمل فت  باب النتاش وطػرح الػعػديػد مػف  

االسئمة مف قبل الحمور والتي تمػت االجػابػة عػمػيػيػا بشػكػل 

عممي دقيق, وفي ال تاـ كـر السيد معاوف الػعػمػيػد لػمػشػؤوف 

الػػعػػمػػمػػيػػة الػػدكػػتػػور حسػػيػػف إسػػمػػاعػػيػػل عػػبػػد هللا االسػػاتػػذة 

 المحامريف بشيادات تتديرية تثمينا لجيودىـ التيمة .

عميد كمية العموـ يػػػػوجو كتاب شكػػر وتتديػػر الػػو منتسب فػػي شعبة النشاطات الطػػػالبية لتميزه في 
 بطولة الفروسية 

من  الدكتور بشار مكي العيساو  عميد كمية العمـو بػالػجػامػعػة 
المستنصرية كتاب شكر وتتديػر الػو السػيػد عػمػي حسػف عػمػي 
المنتسب في شعبة النشاطات الطالبية فػي كػمػيػة الػعػمػـو وذلػؾ 
لتميزه وحصولو عمػو الػمػركػز الػثػانػي فػي الػمػيػرجػاف السػنػو  

 لالتحاد العراقي المركز  لمفروسية .



 

 ورشػػة عمػػػل بعنواف )المػػراقبة البيئيػة والتمػوث األشعاعػػيت
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برعاية السيد عميد كمية الػعػمػـو االسػتػاذ الػمػسػاعػد الػدكػتػور 

التعميػـ الػمػسػتػمػر لػكػمػيػة   بشار مكي العيساو  اقامت شعبة

/ لجنة الػتػعػمػيػـ الػمػسػتػمػر فػي قسػـ الػفػيػزيػاي ورشػة  العمـو

بعنواف "المراقبة البيئية والتموث األشعاعي " وذلػؾ يػـو   عمل

في التاعة المركزية لػمػكػمػيػة  ٨١٠٢-8-٨2األحد المصادؼ 

مدير شعبة التعمػيػـ الػمػسػتػمػر ) ا . ـ . د .   , و بحمور

مف تدريسػي ومػنػتػسػبػي الػكػمػيػة   سوزاف سعد  حسيف وعدد

الػتػاي   حيث تممنت الورشة  ورشة العمل بالنجاح ,  تكممت

عدد مف المحامرات تػعػاقػب عػمػو الػتػائػيػا كػل مػف االسػتػاذ 

المساعػد الػدكػتػور عػمػي عػبػد الػوىػاب الػتػدريسػي فػي قسػـ 

الفيزياي في كمية العمـو تطرؽ فييا الو تعري  الحمور عػف 

م تبر  محتمل بدعتػبػاره     طة الطوارئ الموقعية أل  حادث

ثـ الػتػت كػال مػف  CBRN احد متطمبات السالمة المينية لل

المدرس ) دنػيػا فػامػل طػمػب ت و) ـ . ـ . بشػرى  ػمػاس 

 بعرض نبذة تعريفية عباس ت المحامرة الثانية والمتمثمة 

موسعة عف االشعة المؤينة وطرؽ الوقاية مػنػيػا, ثػـ تػنػاوؿ 

االستاذ المساعد  ) سناي رسوؿ سالـ ت و   ) ـ . عػمػي دمحم 

جبار ت المحور الثالث والػذ  تمػمػف الػحػديػث عػف الػتػمػوث 

االشعاعي وكيفية التعامل معو. ىذا وقدمت طالبة الماجستير 

الرا عدناف المحور الراب  حوؿ النفايات الطبية المشػعػة وفػي 

المحور ال امس التو الطالب  ) طي  سالـ ت محػامػرة عػف 

النشاط االشعاعي الطبيعي في تبوغ السكائػر. وبػعػد ذلػؾ تػـ 

فت  باب الحوار والنتاش وطرح االسئمة مف قبل الػحػمػور و 

التػي تػمػت األجػابػة عػمػيػيػا مػف قػبػل الػمػحػامػريػف . وفػي 

سممت الشيادات التتديرية لمسػادة الػمػحػامػريػف مػف   ال تاـ

التعميـ المستمر لػتػسػـ الػفػيػزيػاي األسػتػاذ   رئيس لجنة  قبل

المساعد الدكتور ) أحمد عزيز أحػمػد ت تػثػمػيػنػا" لػجػيػودىػـ 

 ىذا العمل .  التيمة في انجاح



  9 

مهاقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الجو عن توليد طاقة الرياح في موقع الجامعة 

 المستهصرية 

جرت مناقشة رسالة طالبة الماجستير مف قسـ عػمػـو الػجػو  
"مػيػنػا صػفػاي قػاسػـ   في كمية العمـو بالجامعة المستنصريػة

 Choosing minimum height for“"والػػػمػػػوسػػػومػػػة
con t i nu ing  ope r a t i on  w i nd  ene rgy 

generation  over urban cities”      مػػػػػػػػػف قػػبػػل
لجنة المناقشة المؤلفة مػػػػف الػذوات   أ.ـ.د.امػانػي ابػراىػيػـ 
دمحم"رئيسا", أ.ـ.د.باسػـ ابػراىػيػـ وىػاب"عمػوا", أ.ـ.د.طػالػب 
زغير فرج"عموا"و أ.د.منػعػـ حػكػيػـ  ػمػ  "عمػوا ومشػرفػا" 

في قػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة      ٨١٠٢/8/٠٥ وذلؾ يـو االحد المصادؼ 
 (204 B ت  بناية قسـ عمـو الجو , وحصمت الػطػالػبػة عػمػو

تػحػمػيػل وحسػاب   وقػد تػنػاولػت الػرسػالػةتتدير جػيػد جػدا  , 
امػافػة   توزيعات سرعة الرياح واتجاىيا , كثافة قوة الػريػاح

اف   الو ارتفاع توربينات الرياح لمدينة بيداد, وتوصمػت الػو
 في موق  الجامعة   بالمئة مف ترددات سرعة الرياح 2٥

وىذا يجعميا غير مشجػعػة  ـ/ثا  ٣يكوف اقل مف    المستنصرية
لنصب توربينات الرياح في الموقػ  الػمػذكػور بسػبػب  شػونػة 
السط  المتولدة عف االبنية العالية واالشجار, فػي حػيػف كػاف 
اتجاه الرياح متيير مف شمالي او شمالي غربي الػو شػمػالػي 
شرقي, اما ب صوص االرتػفػاع الػمػنػاسػب لػنػصػب تػوربػيػنػات 

مػتػر  2٢الرياح فاف االرتفاع المتترح يجب اف يكوف بمػتػدار 
 عند الظروؼ المتعادلة . 

 تدريسياف فػي قسـ عموـ الحياة في كمية العمػػػوـ ينشراف بحثا  في مجمة عالمية رصينة 

نشر  )ـ . د .  زيد شاكر ناجي ت و ) ـ . د . حيػدر يػوسػ  احػمػد ت 
التدريسياف في قسـ عمـو الحياة في كمية العمـو بالجامعة المستنصرية 

 Recapture probability, flight)بحثا  عمميا  رصينا  تحت عنواف 
morphology, and microorganisms) في مجمة Current 

Zoology    والتي تد ل ممف تصني Thomson,  وييدؼ البحث
الو معرفة اثر وجود البكتريا والفطػريػات الػمػوجػودة عػمػو ريػش طػائػر 
السنونو عمو امكانية الطيراف والتدرة عمو المنػاورة . وتػوصػل الػبػحػث 
الو مجموعة مف النتائج اىميا مف بيف االنػواع الػبػكػتػيػريػة والػفػطػريػة 

     Bacillus megaterium الم تمفة والتي تـ عزليا وجد اف بكتريػا
ليا عالقة ذات طبيعة ايجابية عمو عممية اعادة االصطياد الػتػجػريػبػيػة 
وىذا ينعكس ويفسر نجاح الطائر في المناورة واليرب مف الػمػفػتػرسػات 

 المحتممة .
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قسم علوم الجو يقيم حمله " صيانة كهربائيات وانارة القسم " ضمن حملة العمل 

 التطوعي لكلية العلوم 

 

برعايػة السػيػد عػمػيػد كػمػيػة الػعػمػـو الػدكػتػور بشػار مػكػي 
العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيس قسـ عمػـو الػجػو ا.د. 
منعـ  م  حكيـ  , نظـ  قسـ عػمػـو الػجػو حػمػمػة واسػعػة 
تممنت صيانة كيربائيات وانارة التاعات الدراسيػو ومػمػرات 
قسـ عمـو الجو باالمافة الو استبداؿ التال  منيا اشػرفػت 
عمييا لجنة  مػف تػدريسػي الػتػسػـ  مػمػت كػال مػف )ـ . 
حسيف عبود  و ـ . ـ . حسنيف  ميػل و ـ . ـ . حسػف 
محمودت وطمبة المراحل االولية , واستمر العمل لمػدة ثػالث  
اياـ ممتالية, عػكػس ىػذا الػعػمػل روح الػتػعػاوف مػف اجػل 
اظيار التسـ باحمو صورة في اجواي تسودىا روح التػعػاوف 

 والتفاني في انجاز العمل عمو اتـ وجو .

قسـ عمـو الجو يتيـ حممو " معالجة حشرة االرمو في الم تبرات  " ممف حممة العمل التطوعي لكمية 
 العموـ

 

برعاية السيد عميد كمية العمـو الدكتور  بشار مكي العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيػس قسػـ عػمػـو الػجػو ا.د. مػنػعػـ  ػمػ  
حكيـ  , نظـ  قسـ عمـو الجو حممة معالجة حشرة االرمو في  الم تبرات باست داـ مواد كيمياويو اشرفت عمييػا لػجػنػة  مػف 
تدريسي التسـ  ممت كال مف )ـ. عماد  ريب  و ـ. نيـ عباس ت وبالتعاوف م  طمبة قسـ عمـو الجػو حػيػث اسػتػمػر الػعػمػل  

 لمدة يوميف  في اجواي تسودىا روح التعاوف والتفاني في انجاز العمل عمو اتـ وجو .



 

 قسـ عمـو الجو يتيـ حممة ) التبرع بالدـ ت ممف حممة العمل التطوعي لكمية العمـو 
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برعاية السيد عميد كمية العمـو الدكتور بشار مكي العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيس قسـ عمـو الجو الػدكػتػور مػنػعػـ  ػمػ  

حكيـ نظـ  قسـ عمـو الجو وبالتعاوف م  وزارة الصحو/ مصرؼ الدـ المركز   حممة لمتبرع بالدـ , اشػرؼ عػمػيػيػا لػجػنػة مػف 

اساتذة التسـ  ممت كال مف ) د .  حاـز حمود و د . باسـ عبدالساده و ـ . ـ .  نيػـ ذار  ت فػي الػجػامػعػو الػمػسػتػنػصػريػو 

وعمو التاعو المركزيو لكمية العمـو حيث شارؾ في ىذه الحممة العديد مف منتسبي الكمية  والطمبة وكاف االقباؿ بمستػوى عػالػي 

 مف اجل دعـ ومساعده جرحو التوات االمنية والحشد الشعبي .

قسـ عمـو الجو يتيـ حممو " تنظي  وصبغ التاعات الدراسيو " ممف حممة العمل التطوعي لكمية 
 العموـ

 

برعاية السيد عميد كمية العمـو الدكتور بشار مكي العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيس قسـ عمـو الجو ا.د. منعـ  مػ  حػكػيػـ  , نػظػـ  

قسـ عمـو الجو حممة واسعو تممنت تنظي  وصبغ التاعات الدراسيو لتسـ عموـ الجو باالمافة الو تنظي  زجاج النوافذ اشرفت عميػيػا 

لجنة  مف تدريسي التسـ  ممت كال مف )د. اماني ابراىيـ ود. عمي عبد الرحمف ود. اسامو طارؽ و د. اقباؿ  ػمػ  ود. حػنػيػف حػاكػـ 

. رؤى مازفت وطمبة المراحل االوليو وكػاف الػعػمػل مسػتػمػر عػمػو قػدـ  .ـ. عمر ليث ـو . ىند سميـ  و ـ.دمحم مجيد ـو ود. منيو فامل ـو

وساؽ وحتو ساعات متد ره بعد انتياي الدواـ الرسمي حيث عكس ىذا العمل روح التعاوف مف اجل اظيار التسـ باحمو صوره في اجواي 

 تسودىا روح التعاوف والتفاني في انجاز العمل عمو اتـ وجو .



 

قسـ عمـو الجو يتيـ حممة " ترشيد استيالؾ المياه  " ممف حممة العمل التطوعي 
 لكمية العموـ١
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برعاية السيد عميد كمية العمـو أ.ـ.د. بشار مكي العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيس قسـ عمـو الجو ا.د. منػعػـ  ػمػ  حػكػيػـ  , نػظػـ  

قسـ عمـو الجو حممة واسعو لترشيد استيالؾ المياه اشرفت عمييا لجنة  مف تدريسي التسـ  ممت كال مف )د . اسراي قحطاف وأ . ـ . 

 أمجد زيف العابديف و ـ . ـ . فرح حسيب والسيد احمد عمي عريافت وطمبة المراحل االوليو .

 تممنت الحممة  عدة محاور   

المحور االوؿ / عمل استطالع مصور بالتعاوف م  التناة الجامعية  عف الطرؽ العممية التي يمكف اتباعيا لترشيد استيالؾ الػمػيػاه مػف 

قبل المواطف وامكانية عمل فرؽ تطوعية لتوعية المجتم  باىمية المياه اما المحور الثاني / اقامػة حػمػمػة بػعػنػواف )نػتػشػارؾ انػي ويػاؾ 

لترشيد استيالؾ الماي ت مف  الؿ توزي  قناني مياه معيا اقدح عمو طمبة الجامعو  لمشاركة اكثر مف ش ص بالتػنػيػنػة الػواحػده وبػذلػؾ 

سوؼ يتـ تتميل استيالؾ الماي باالمافة الو تتميل تموث البيئة برمي قنينة واحدة بدؿ اكثر مف واحده حيث شارؾ السػيػد رئػيػس الػتػسػـ 

قنينة ماي م  بعض االساتذة والطمبة تشجيعا لمحممة,المحور اال ير تـ مف  الؿ توزي  ارشادات عامة عف اىمية الػتػرشػيػد لػمػمػيػاه مػ  

الحمويات , وكاف العمل مستمر لمدة اربعة  اياـ ,القت الحممة ترحيب واس  مف قبل االساتذة والػطػمػبػة كػمػا ابػدو  اسػتػعػدادىػـ بػتػنػفػيػذ 

 ارشادات ترشيد استيالؾ المياه .



  

 

 

 

 

قسـ عمـو الجو يتيـ حممة " صيانة اثاث التاعات الدراسية " ممف حممة العمل التطوعي 
 لكمية العمـو
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برعاية السيد عميد كمية العمـو أ.ـ.د. بشار مكي العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيس قسـ عمـو الجو ا.د. مػنػعػـ  ػمػ  حػكػيػـ , نػظػـ  
قسـ عمـو الجو حممة تطوعية لصيانة كراسي التاعات الدراسية وستوالت الم تبرات اشرفت عمييا لجنة  مف تدريسي التسػـ مػمػت كػال 
. د. ىدى ىيكلت وبالتعاوف م  طمبػة قسػـ عػمػـو  مف )أ.ـ.د. ياسيف كاظـ و أ.ـ.د. عالي مطر و ـ.د. ثائر عبيد و ـ.د. بيداي جعفر ـو

 الجو حيث كاف العمل مستمرا ولمدة ثالث اياـ  في اجواي تسودىا روح التعاوف والتفاني في انجاز العمل عمو اتـ وجو .

قسن علوم الجو يقين حوله " تنظيف الوحطت االنوائيت " ضون حولت 

 العول التطوعي لكليت العلوم

برعاية السيد عميد كمية العمـو أ.ـ.د. بشار مكي العيساو  وباشراؼ مف السيد رئيس قسـ عمـو الجو ا.د. منعػـ  ػمػ  حػكػيػـ , نػظػـ  
قسـ عمـو الجو حممة تطوعية تنظي  المحطة السطحية التعميمية لتسـ عموـ الجو مف  الؿ تنظي  حديتة المحطة واالجيزة الموجوده 
فييا. اشرفت عمييا لجنة  مف تدريسي التسـ  ممت كال مف )ـ . ـ . ودياف غالب و ـ . ـ سػنػدس حسػف و السػيػدة زىػراي نػاصػر 
والسيدة  ميا عباس  ميرت وبالتعاوف م  طمبة قسـ عمـو الجو حيث استمر العمل  لمدة يوميف  فػي اجػواي تسػودىػا روح الػتػعػاوف 

 والتفاني في انجاز العمل عمو اتـ وجو .


