
 
  العلوم كلية

 االلكتروني للنشر الشهرية النشاطات استمارة                           االعالم شعبة

 تشرين الثانيشهر     لموقع الكلية االلكتروني                                                     

 المالحظات النشاط تاريخ نوع النشاط والرابط االلكتروني للنشر اسم النشاط 
 جداول االمتحانات التكميلية للحاالت الحرجة لالقسام العلمية  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2638:6 
  2/11/2018 اعالن

 تدريسية في قسم الحاسوب في كلية العلوم تنشر بحثًا في مجلة عالمية رصينة  .1
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2639:6 

  4/11/2018 نشر بحث

 تدريسي في قسم علوم الحياة ينشر بحثًا علميًا في مجلة رصينة  .2
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2640:6 

  4/11/2018 نشر بحث

 الكشفيين للجامعة المستنصريةمشاركة فاعلة للعلوم في ورشة عمل القادة   .3
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2641:6 

ورشة خبر 
 عمل

4/11/2018  

 عميد علوم المستنصرية يستقبل أحد الطلبة المبدعين من قسم علوم الحياة  .4
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2643:6 

  5/11/2018 استقبال

تدريسي في قسم علوم الجو يحصل على كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة   .5
 المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2644:6 

كتاب شكر 
 وتقدير

5/11/2018  

 تدريسي من قسم علوم الجو في كلية العلوم يحصل على براءة اختراع  .6
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2650:6 

  6/11/2018 براءة اختراع

تدريسي في قسم الجو في كلية العلوم ينشر بحثًا عن وصف نوع العوالق الجوية   .7
 في العراق في مجلة عالمية رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2649:6 

  6/11/2018 نشر بحث

 2و  1وحدة الترقيات العلمية تقيم ورشة عمل بعنوان )الية احتساب نقاط جدول   .8
 لقانون الترقيات العلمية(

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2648:6 

  7/11/2018 ورشة عمل

 عميد علوم المستنصرية يلتقي بالكادر التدريسي لقسم علوم الحياة  .9
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2647:6 

لقاء كادر 
 تدريسي

7/11/2018  

قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ندوة عن عالقة علم الباراسايكولوجي بالعلوم   .10
 األخرى

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2646:6 

  7/11/2018 ندوة علمية

 قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن البروفايل االكاديمي  .11
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2645:6 

  7/11/2018 ورشة عمل

  7/11/2018 اعالن اعالن حفلة تخرج  .12



https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2651:6 
 الكيمياء في كلية العلوم يحصلون على براءة اختراعتدريسيون من قسم   .13

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2652:6 
  8/11/2018 براءة اختراع

 باحثة في قسم علوم الحياة تفوز بالميدالية الذهبية  .14
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2653:6 

مدالية 
 ذهبية

11/11/2018  

شعبة الدراسات والتخطيط في كلية العلوم تنظم ورشة عمل عن برنامج   .15
 بنك المعلومات

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2655:6 

  11/11/2018 ورشة عمل

 قسم علوم الجوفي كلية العلوم ينظم ندوة عن علم الباراسايكولوجي  .16
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2656:6 

  11/2018م12 ندوة علمية

وفد من قسم علوم الجو في كلية العلوم يزور الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد   .17
 الزلزالي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2657:6 

  12/11/2018 زيارة

 الدكتورة يسرى كريم تشارك في تاليف كتاب علمي  .18
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2658:6 

مشاركة في 
تأليف 
 كتاب

12/11/2018  

 انطالق بطولة كأس السيد عميد كلية العلوم بخماسي كرة القدم للطالب  .19
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2659:6 

نشاط 
 رياضي

12/11/2018  

 قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم دورة عن نظام الالتكس  .20
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2660:6 

  12/11/2018 دورة 

والنشر في  ORCIDعلوم المستنصرية تقيم ورشة عمل عن مهارات استعمال   .21
 المجالت العالمية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2661:6 

  12/11/2018 ورشة عمل

تدريسية في قسم علوم الجو تحصل على كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة   .22
 المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2662:6 

كتاب شكر 
 وتقدير

13/11/2018  

قسم علوم الجو في كلية العلوم يشارك في المؤتمر العلمي لمركز تدريسي في   .23
 الدراسات االستراتيجية والدولية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2663:6 

مشاركة في 
 مؤتمر

13/11/2018  

قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن " التكيف للتغيرات   .24
 المعالجات في العراقالمناخية واهم 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2664:6 

  13/11/2018 ورشة عمل

وحدة ابن سينا تقيم ورشة عمل بعنوان ) البروفايل االكاديمي لطلبة الدراسات   .25
 العليا(

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2665:6 

  13/11/2018 ورشة عمل



 فريق بحثي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا  .26
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2666:6 

  13/11/2018 نشر بحث

 تدريسيون في قسم علوم الحياة ينشرون بحثًا في مجلة عالمية رصينة  .27
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2667:6 

  13/11/2018 نشر بحث

 قسم علوم الجو يقيم يوم النشاط البيئي  .28
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2668:6 

  13/11/2018 احتفالية

كلية العلوم تقيم ورشة عمل لبرنامج التبادل الثقافي للقيادات العراقية الشابة   .29
IYLEP 

 

  14/11/2018 ورشة عمل

 اعالن ورشة عمل القيادات الشابة  .30
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2670:6 

  14/11/2018 ورشة عمل

 قيم المجتمعمحاضرة علمية عن المخدرات ودورها في هدم   .31
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2671:6 

محاضرة 
 علمية

14/11/2018  

تدريسي في قسم الجو في كلية العلوم ينشر بحثًا عن االتجاه الزماني والمكاني   .32
 لدرجات الحرارة السطحية في العراق في مجلة عالمية رصينة
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2672:6 

  14/11/2018 نشر بحث

 تدريسي في قسم الكيمياء في كلية العلوم ينشر بحثًا في مجلة عالمية رصينة  .33
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2673:6 

  14/11/2018 نشر بحث

 كلية العلوم تنشر بحثًا في مجلة عالمية رصينة تدريسية في قسم الكيمياء في  .34
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2674:6 

  15/11/2018 نشر بحث

اللجنة المركزية لدعم واسناد النشر والتصنيف العالمي في كلية العلوم   .35
والنشر في المجالت العلمية  ORCIDاقامت ورشة عمل بعنوان ) مهارات استعمال 

 ذات التصنيف العالمي (
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2675:6 

  15/11/2018 ورشة عمل

 اليوم الثاني من ورشة العمل لبرنامج التبادل الثقافي للقيادات العراقية الشابة  .36
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2676:6 

  15/11/2018 ورشة عمل

 IYLEPاختتام ورشة عمل برنامج التبادل الثقافي للقيادات العراقية الشابة   .37
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2677:6 

  15/11/2018 ورشة عمل

 اعالن جائزة المستنصرية  .38
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2678:6 

  18/11/2018 اعالن

محاضرة في قسم علوم الحياة في علوم المستنصرية عن تقنية النانوتكنولوجي في   .39
 الزراعة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2679:6 

  19/11/2018 محاضرة

كلية العلوم ينظم حلقة نقاشية عن ديناميكية المنخفضات قسم علوم الجو في   .40
 الجوية

  19/11/2018 حلقة نقاشية



https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2680:6 
 قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن التكيف للتغيرات المناخية  .41

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2681:6 
  19/11/2018 ورشة عمل

 نشر بحث لتدريسي في قسم علوم الحاسوب في مجلة محكمة  .42
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2682:6 

  19/11/2018 نشر بحث

المستنصرية بخماسي كرة القدم علوم الجو يحرز لقب بطولة كأس عميد علوم   .43
 للطالب

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2683:6 

  21/11/2018 بطولة 

في مجلة عالمية  فريق بحثي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا"علميا"  .44
 رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2684:6 

  21/11/2018 بحثنشر 

 السيد عميد كلية العلوم يلتقي بالكادر التدريسي لقسم علوم الفيزياء  .45
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2685:6 

  21/11/2018 لقاء

لجنة التعليم المستمر في قسم الفيزياء تقيم محاضرة علمية عن خطوات   .46
 نشر البحث العلمي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2686:6 

محاضرة 
 علمية

21/11/2018  

قسم علوم الفيزياء في كلية العلوم يحتفي بمولد نور الهدى الرسول الكريم   .47
 محمد )صلى هللا عليه و على اله(

 

  21/11/2018 احتفالية

 علوم المستنصرية تحتفي بأحد طلبتها المبدعين  .48
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2689:6 

  22/11/2018 احتفالية

تدريسيون في قسم علوم الحياة في كلية العلوم ينشرون بحثًا علميًا عن هرمون   .49
 الباراثايرويد في مجلة عالمية رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2690:6 

  22/11/2018 نشر بحث

 تدريسية في قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم تنشر بحثا في مجلة رصينة  .50
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2691:6 

  22/11/2018 نشر بحث

وحدة ابن سينا تقيم ورشة عمل بعنوان ) استحداث البروفايل االكاديمي   .51
 لطلبة المرحلة االولى(

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2692:6 

  22/11/2018 ورشة عمل

عميد علوم المستنصرية يلتقي باللجنة المركزية لالشراف على حفل التخرج   .52
 المركزي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2693:6 

  25/11/2018 لقاء

فريق بحثي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا"علميا"في مجلة عالمية   .53
 رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2694:6 

  25/11/2018 نشر بحث



ضمان الجودة في علوم المستنصرية تنظم ورشة عمل عن العادات السبع   .54
 للشخصية الناجحة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2695:6 

  26/11/2018 ورشة عمل

 مشاركة فاعلة لتدريسيان في قسم الرياضيات في ندوة علمية في علوم المثنى  .55
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2696:6 

مشاركة في 
 ندوة

26/11/2018  

 الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثًا في مجلة عالمية رصينةتدريسي في قسم   .56
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2697:6 

  26/11/2018 نشر بحث

 اعالن تأجيل حفل التخرج  .57
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2698:6 

  27/11/2018 اعالن

قسم علوم الجو يقيم حلقة نقاشية عن )اآلليات الديناميكية لتطور   .58
 المنخفضات الجوية (

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2700:6 

  11/2018م27 حلقة نقاشية

تدريسيان في قسم علوم الجو يحصالن على كتاب شكر وتقدير من السيد   .59
 رئيس الجامعة المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2701:6 

كتاب شكر 
 وتقدير

27/11/2018  

 األولىقسم علوم الجو في كلية العلوم يحتفي بطلبة المرحلة   .60
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2702:6 

  27/11/2018 احتفالية

باحثان في المستنصرية يحصالن على ملكية فكرية عن إستعمال تقنيات التحسس   .61
 النائي إلنعاش بحيرة الرزازة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2703:6 

  27/11/2018 ملكية فكرية

قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم حلقة نقاشية عن استخدام صور   .62
 الصناعية في تحديد درجة حرارة سطح االرضاالقمار 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2704:6 

  27/11/2018 حلقة نقاشية

مجلة نانو التابعة للجمعية الكيميائية االمريكية تنشر بحثا مشتركا للدكتورة   .63
 زهراء سالم

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2705:6 

  27/11/2018 نشر بحث

قسم الفيزياء في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن البروفايل األكاديمي لطلبة   .64
 المرحلة األولى

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2706:6 

  27/11/2018 ورشة عمل

 وحدة متابعة وتاهيل الخريجين في كلية العلوم تقيم دورة تدريبية مكثفة  .65
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2707:6 

  27/11/2018 دورة تدريبية

مجموعة من التدريسيين في قسم علوم الحياة في كلية العلوم ينشرون بحثًا   .66
 في مجلة عالمية رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2708:6 

  28/11/2018 نشر بحث

  28/11/2018 نشر بحثتدريسيان في قسم علوم الحياة في كلية العلوم ينشران بحثًا في مجلة عالمية   .67



 رصينة
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2709:6 

الرياضيات في كلية العلوم تنشران بحثًا في مجلة تدريسيتان في قسم   .68
 عالمية رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2710:6 

  28/11/2018 نشر بحث

ضمان الجودة في علوم المستنصرية تنظم ورشة عمل عن العادات السبع   .69
 للشخصية الناجحة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2711:6 

  28/11/2018 ورشة عمل

 عميد علوم المستنصرية يثمن عمل فريق ورشة المضادات الحيوية  .70
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2712:6 

  28/11/2018 تثمين جهود

 طلبة الكلية المتميزينعميد علوم المستنصرية يلتقي بعدد من   .71
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2713:6 

  28/11/2018 لقاء

مشاركة فاعلة لتدريسي في علوم المستنصرية في المؤتمر الدولي لمركز   .72
 الدراسات االستراتيجية بجامعة كربالء

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2714:6 

مشاركة في 
مؤتمر 

 دولي

29/11/2018  

     
     
     
     
     
     
     
     

 


