
 
  العلوم كلية

 االلكتروني للنشر الشهرية النشاطات استمارة                           االعالم شعبة

 تشرين الثانيشهر                   الفيزياءقسم                                                       

 

 المالحظات النشاط تاريخ نوع النشاط والرابط االلكتروني للنشر اسم النشاط 
اعالن جدول األمتحان التكميلي للحاالت الحرجة لطلبة قسم علوم الفيزياء )الغائبين الذين لم  1

 2018-2017يمتحنوا( للعام الدراسي 
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=517:159  

  2/11/2018 اعالن

 اعالن موعد مناقشة اطروحة دكتوراه 2
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=518:159  

  2/11/2018 اعالن

يقسم الفيزياء في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن البروفايل األكاديم 3  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=519:159  

  5/11/2018 ورشة عمل

 الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا"علميا"في مجلة عالمية رصينةفريق بحثي في قسم  4
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=520:159  

  7/11/2018 بحث علمي

تهنئة من معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث  تدريسية في قسم علوم الفيزياء تحصل على 5
 العلمي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=521:159  
  7/11/2018 تهنئة

  بحثا"علميا"في مجلة عالمية رصينة فريق بحثي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر 6
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=522:159  

  9/11/2018 بحث علمي

 مجلة عالمية متخصصةاختيار تدريسي من قسم الفيزياء في كلية العلوم مقيما" علميا" في  7
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=523:159  

  9/11/2018 مقيم علمي

 اعالن مناقشة رسالة ماجستير 8
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=524:159  

  9/11/2018 اعالن

 اعالن مناقشة اطروحة دكتوراه 9

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=525:159  

  9/11/2018 اعالن

 اعالن موعد مناقشة اطروحة دكتوراه 10

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=526:159  

  9/11/2018 اعالن

 اعالن موعد مناقشة رسالة ماجستير 11

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=527:159  

  9/11/2018 اعالن

 اعالن موعد محاضرة علمية 12

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=528:159  

  11/11/2018 اعالن

 اجتماع رئاسة قسم الفيزياء مع طلبة المرحلة األولى 13

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=529:159  

  12/11/2018 اجتماع

 محاضرة علمية عن المخدرات ودورها في هدم قيم المجتمع 14

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=530:159  

محاضرة 
 علمية

13/11/2018  

  15/11/2018 سمنار سمنار لطلبة الدراسات العليا في قسم الفيزياء 15
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https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=531:159  

16 
 

حصول تدريسيين من قسم الفيزياء على شهادة شكر وتقدير من عمادة كلية التربية بالجامعة 
 المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=532:159  

  15/11/2018 شكر و تقدير

 فريق بحثي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا"علميا"في مجلة عالمية رصينة 17

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=533:159  

  16/11/2018 بحث علمي

 تدريسي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا"علميا"في مجلة عالمية رصينة 18

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=534:159  

  16/11/2018 بحث علمي

 محاضرة علمية عن خطوات نشر البحث العلمي 19

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=535:159  

  16/11/2018 اعالن

 تدريسي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثاً في مجلة عالمية رصينة 20

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=536:159  

  17/11/2018 بحث علمي

 تدريسي في قسم الفيزياء في كلية العلوم ينشر بحثا"علميا"في مجلة عالمية رصينة 21

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=537:159  

  17/11/2018 بحث علمي

 تكريم رئاسة قسم الفيزياء لطالبة متفوقة من المرحلة الثالثة 22

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=538:159  

  18/11/2018 تكريم

 السيد عميد كلية العلوم يلتقي بالكادر التدريسي لقسم علوم الفيزياء 23

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=539:159  

لقاء مع 
 العميد

18/11/2018  

مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الفيزياء عن تأثير المواد النانوية المصنعة للتطبيقات  24
 الداخلية للعين

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=540:159  

  19/11/2018 مناقشة

 لجنة التعليم المستمر في قسم الفيزياء تقيم محاضرة علمية عن خطوات نشر البحث العلمي 25

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=541:159  

  19/11/2018 ورشة عمل

قسم علوم الفيزياء في كلية العلوم يحتفي بمولد نور الهدى الرسول الكريم محمد )صلى هللا  26
 عليه و على اله(

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=542:159  

  19/11/2018 احتفال

 تدريسي في قسم الفيزياء في كلية العلوم يشارك في المؤتمر الدولي للمعلومات والعلوم 27

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=544:159  

مشاركة في 
 مؤتمر

23/11/2018  

دريسي في قسم الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية يحصل على كتاب شكر وتقدير  28
 من عمادة كلية العلوم/ جامعة واسط

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=545:159  

  23/11/2018 شكر و تقدير

 ورشة عمل عن البروفايل األكاديمي لطلبة المرحلة األولى 29

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=546:159  

  25/11/2018 اعالن

تدريسي في قسم الفيزياء يحصل على كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنصرية  30
 المحترم

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=547:159  

  25/11/2018 شكر و تقدير

 قسم الفيزياء في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن البروفايل األكاديمي لطلبة المرحلة األولى 31

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=548:159  

  26/11/2018 ورشة عمل
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مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الفيزياء عن تأثير االغشية الرقيقة لجسيمات سيلينايد  32
 الخارصين النانوية المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي و تطبيقاتها

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=549:159  

  28/11/2018 مناقشة

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=549:159

