
  كليةالعلوم

 االلكتروني للنشر الشهرية النشاطات استمارة االعالم شعبة

 تشرين الثانيشهر        و  علوم الجقسم   

 

 المالحظات النشاط تاريخ نوع النشاط والرابط االلكتروني للنشر اسم النشاط ت

بالعلوم قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ندوة عن عالقة علم الباراسايكولوجي  1

 االخرى

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=522:157 

  1/11/2018 ندوة علمية

 قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن البروفايل االكاديمي 2

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=523:157 

  1/11/2018 ورشة عمل 

 من قسم علوم الجو في كلية العلوم يحصل على براءة اختراعتدريسي  3

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=527:157 

براءة 

 اختراع

6/11/2018  

تدريسي في قسم الجو في كلية العلوم ينشر بحثاً عن وصف نوع العوالق الجوية  4

 في العراق في مجلة عالمية رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=528:157 

نشر بحث 

 عالمي

6/11/2018  

تدريسية في قسم علوم الجو تحصل على كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة  5

 المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=526:157 

كتاب شكر 

 و تقدير

6/11/2018  

وفد من قسم علوم الجو في كلية العلوم يزور الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد  6

 الزلزالي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=529:157 

مذكرة 

 تعاون

10/11/2018  

الشبكات العصبية في مجلة  تدريسية في قسم الجو في كلية العلوم تنشر بحثاً عن 7

 رصينةعالمية 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=530:157 

نشر بحث 

 عالمي

10/11/2018  

مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الجو عن تاثير العوامل الجوية على المؤشر  8

 الخضري والمائي لهور ابن نجم

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=531:157 

مناقشة 

 ماجستير

10/11/2018  

 اجتماع لجنة اليوم البيئي في قسم علوم الجو 9

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=532:157 

اجتماع 

 لجنة

10/11/2018  

 قسم علوم الجوفي كلية العلوم ينظم ندوة عن علم الباراسايكولوجي 10

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=533:157 

  11/11/2018 ندوة علمية

تدريسي في قسم علوم الجو في كلية العلوم يشارك في المؤتمر العلمي لمركز  11

 الدراسات االستراتيجية والدولية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=534:157 

شهادة 

 مشاركة

11/11/2018  

قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن " التكيف للتغيرات المناخية  12

 " واهم المعالجات في العراق

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=536:157 

  12/11/2018 ورشة عمل

 قسم علوم الجو يقيم يوم النشاط البيئي 13

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=537:157 

يوم النشاط 

 البيئي

13/11/2018  

 قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم ورشة عمل عن التكيف للتغيرات المناخية 14

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=538:157 

  17/11/2018 ورشة عمل

الجو في كلية العلوم يفعل آلية التعاون العلمي مع جامعات محلية وعربية  قسم علوم 15

 لالشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا

  17/11/2018 الية تعاون



https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=539:157 

 المنخفضات الجويةقسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم حلقة نقاشية عن ديناميكية  16

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=540:157 

حلقة 

 نقاشية

19/11/2018  

فريق قسم علوم الجو يحرز لقب بطولة كأس عميد علوم المستنصرية بخماسي كرة  17

 القدم للطالب

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=541:157 

بطولة كرة 

 قدم

22/11/2018  

قسم علوم الجو يقيم حلقة نقاشية عن )اآلليات الديناميكية لتطور المنخفضات  18

  )   الجوية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=542:157 

حلقة 

 نقاشية

22/11/2018  

في قسم المدرس حسنين خليل عبدهللا يتسنم مهام منصبه مقررا للدراسات االولية  19

 علوم الجو

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=543:157 

  23/11/2018 اعالن

تدريسيان في قسم علوم الجو يحصالن على كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس  20

 الجامعة المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=544:157 

كتاب شكر 

 وتقدير

25/11/2018  

 قسم علوم الجو في كلية العلوم يحتفي بطلبة المرحلة االولى 21

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=545:157 

  25/11/2018 حفل ترحيب

باحثان في المستنصرية يحصالن على ملكية فكرية عن إستعمال تقنيات التحسس  22

 الرزازةالنائي إلنعاش بحيرة 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=546:157 

  25/11/2018 ملكية فكرية

قسم علوم الجو في كلية العلوم ينظم حلقة نقاشية عن استخدام صور االقمار  23

 الصناعية في تحديد درجة حرارة سطح االرض

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=547:157 

حلقة 

 نقاشية

26/11/2018  

 اعالن هام  24

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=548:157 

  27/11/2018 اعالن

 وفد من قسم علوم الجو في كلية العلوم يزور وزارة الصحة والبيئة 25

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=549:157 

زيارة 

 علمية

30/11/2018  

قسم علوم الجو يقيم حلقة نقاشية عن استخدام صور االقمار الصناعية في تحديد  26

 درجة حرارة سطح االرض

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=550:157 

حلقة 

 نقاشية

30/11/2018  

مشاركة فاعلة لتدريسي في قسم علوم الجو في المؤتمر الدولي لمركز الدراسات  27

 االستراتيجية بجامعة كربالء

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=551:157 

مشاركة في 

 مؤتمر 

30/11/2018  

 

 


