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  مقدمة:

ورد في القران الكريم وفي السنة النبوية المطهرة الكثير من اآليات واالحاديث النبوية الشريفة التي 
 َفَمن  ﴿ :  في محكم كتابه العزيز وخدمة المجتمع، اذ قال رب العزة لعمل الخير تدعو االنسان الى التطوع

ًرا َتَطوَّعَ  ر   َفُهوَ  َخي  احاديث كثيرة تدعو )ص( ، كما روي عن الرسول الكريم [184 آية: البقرة سورة﴾ ] َلهُ  َخي 
 ،للتطوع وخدمة اإلنسانية ومنها قوله "احب الناس الى هللا انفعهم"، ومن هذا المنطلق وتأسيسًا على ذلك

فقد دأبت عمادة كلية العلوم بالجامعة المستنصرية على تبني حمالت ومبادرات تطوعية دورية، يشارك فيها 
 تدريسيو ومنتسبو وطلبة الكلية، تهدف من خاللها الى تحقيق مجموعة من األهداف.

وتلبية الجهد الذي يقوم به االنسان بكامل حريته في خدمة مجتمعه بشكل عام، فالعمل التطوعي يعني 
تطوير المجتمع، انطالقًا من مبدأ الشعور بالمسؤولية والرغبة عائد مادي وبهدف  ، دون انتظاراحتياجاته

بالمساعدة وتقديم الخير والعمل الجماعي، وبذلك فان العمل التطوعي يمكن ان يحقق جملة الذاتية والدافع 
المجتمع عامة، وتقديم رات االنسان و شخصية ومهامن األهداف التي تؤدي بالتالي الى تنمية وتطوير 

المساعدة والعون، مما يوفر بيئة مناسبة تعمل على رفع مستوى االستجابة لعض التحديات الناجمة عن 
 االجتماعية والنفسية. شكالتالم

براز جهود القائمين عليها فقد ارتأت عمادة كلية العلوم و  لغرض توثيق هذه الحمالت والمبادرات، وا 
شعبة االعالم والعالقات العامة بالكلية لغرض انجاز اجندة دورية توثق النشاطات والفعاليات على تكليف 

 التطوعية التي قامت بها الكلية خالل المرحلة الماضية.

 وهللا الموفق
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 النشاطات والفعاليات واملبادرات التطوعية التي اجنزتها

 كلية العلوم باجلامعة املستنصرية 

 مل التطوعي كليتنا أمجل"وحتت شعار "بالع
 

 تواصل حمالت دعم طلبة األقسام الداخلية في علوم المستنصرية

تتواصل في كلية التي تبنتها عمادة الكلية لتقديم كل اشكال الدعم لطلبتها والحمالت التطوعية ضمن سلسلة المبادرات 
زار وفد من كلية العلوم االقسام الداخلية  متواجدين في األقسام الداخلية، ،العلوم بالجامعة المستنصرية حمالت دعم طلبة الكلية ال

، واستهلت الزيارة بلقاء مدير المجمع علوم القاطنين في المجمع المذكور) مجمع القناة للطلبة (، وقدم َسالَّت غذائية لطلبة كلية ال
والمالك اإلداري العامل فيه، حيث تم االستماع الى شرح موجز عن الطاقة االستيعابية للمجمع وعدد الطلبة الفعلي وابرز المشاكل 

عد ذلك اجرى الوفد والمعوقات التي تواجه عمل إدارة المجمع والتي يمكن ان تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للطلبة، وب
جولة في بعض مرافق المجمع وتم االطالع فيها على واقع الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم اجري لقاء موسع مع مجموعة من 
طلبة كلية العلوم والكليات االخرى ومن مختلف المحافظات العراقية، والذين يؤدون حاليًا امتحانات نهاية الكورس الدراسي 

، وتم االستماع الى وجهات نظرهم واراءهم واحتياجاتهم فضاًل عن رغباتهم المتعلقة ببعض 2019-2018سي للعام الدرا  األول
االمور الخاصة باإلقامة في المجمع، وااليعاز بإيجاد حلول سريعة لتلك التي تتعلق بكلية العلوم، ومخاطبة الجهات ذات العالقة 

يع الى رئاسة الجامعة او الى مديرية األقسام الداخلية في الجامعة المستنصرية، فيما يتعلق بالطلبات األخرى، وتقديمها بشكل سر 
فضاًل عن التأكيد على استعداد عمادة كلية العلوم الستقبال طلبات الطلبة بشكل مباشر من خالل وحدة شؤون المواطنين في 

 ل عام، بعد ذلك تم تقديم سالت غذائية للطلبة،مكتب العميد، عالوة على تقديم كل اشكال الدعم لطلبة األقسام الداخلية بشك
تضمنت مواد غذائية متنوعة، تم التبرع بمبالغها من قبل عدد من أساتذة ومنسبي الكلية، وضمن حمالت العمل التطوعي التي 

 .لوم بالجامعة المستنصريةكلية العتنظمها 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2866:6 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2866:6
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_________________________________________________________________________ 

 قسم الفيزياء في علوم المستنصرية ينظم حملة عمل تطوعي 

الدكتور بشار مكي العيساوي، نظم قسم الفيزياء وبالتعاون بدعم مباشر من قبل عميد كلية العلوم بالجامعة المستنصرية 
مع الفريق التطوعي الخاص بالقسم حملة عمل تطوعي استمرت لمدة ثالثة أيام وبمشاركة عدد من تدريسيي ومنتسبي وطلبة 

ة القسم، واجراء ، تضمنت الحملة تأهيل وصبغ مظالت ومقاعد الحدائق المقابلة للقسم وواجه12/2/2019يوم الثالثاء  القسم
لوحات، ويذكر ان الحملة أقيمت خالل حملة واسعة لتنظيف وصبغ القسم والحدائق المجاورة له، فضاًل عن تجهيزه بعدد من ال

 .2019-2018أيام العطلة الربيعية، وبعد انتهاء الطلبة من اجاء امتحانات نهاية الكورس الدراسي األول للعام الدراسي الحالي 
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____________________________________________________________ 

 قسم علوم الحاسوب في علوم المستنصرية ينظم حملة عمل تطوعي لتنظيف القسم

من  نفذ نخبةور ميثاق طالب العكيلي الدكت في كلية العلوم بالجامعة المستنصريةقسم علوم الحاسوب  بإشراف رئيس
وذلك يوم  علوم الحاسوب حملة كبرى لتنظيف مبنى القسم والقاعات الدراسية والمختبرات العلمية، سمتدريسيي ومنتسبي وطالب ق

ام وجاءت هذه الحملة استعداد الستقبال االختبارات النهائية للفصل الدراسي االول من الع، 2019-1-15الموافق  الثاءالث
لحمالت التطوعية التي يقوم بها قسم علوم خالل العام الدراسي ، وتأتي الحملة ضمن سلسلة المبادرات وا2019-2018الدراسي 
2018-2019. 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=519:156  

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=519:156
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_________________________________________________________________________ 

 (عميد علوم المستنصرية يحضر احتفالية قسم الفيزياء )سنة األلفة والتسامح

تحت نظم قسم الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية وبجهود تطوعية شخصية من أساتذة وطلبة القسم احتفالية 
عميد كلية العلوم أكد ، و قسم علوم الفيزياء في بناية  ٢٠١٨/١٢/٣٠شعار )سنة األلفة والتسامح( وذلك يوم األحد الموافق 
خالل حضوره لجانب من األحتفالية بأن عمادة كلية العلوم ستكون داعمة بالجامعة المستنصرية الدكتور بشار مكي العيساوي 

لطلبة الكلية كافة، و ذلك لما تقدمه هذه النشاطات على صعيد بناء شخصية الطلبة من لكل النشاطات الالصفية و التطوعية 
 ٢٠٢٠_٢٠١٩جهة و تحقيق بعض االهداف الخاصة بالمؤسسة التعليمية التي ينتمون اليها، منوهًا الى ان العام الدراسي الحالي 

الكلية و بمساعدة اساتذتهم، و يذكر ان األحتفالية شهدت سيكون مختلفا فيما يتعلق بالنشاطات و الفعاليات التي يتبناها طلبة 
تنظيم العديد من الفعاليات و الفقرات من قبل عدد من طلبة قسم علوم الفيزياء و ذلك بهدف ابراز االهمية الكبيرة للنشاطات 

بة و مواهبهم، فضال عن الالصفية في تفعيل التقارب و التسامح بين الطلبة و اظهار الجوانب اإليجابية من سلوكيات الطل
 .تشجيعهم ليكون عاما مغمورا بالنشاط و التفاؤل لرفع اسم كلية العلوم و الجامعة المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2798 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2798
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__________________________________________________________________ 

 علوم المستنصرية تباشر بتأهيل مصلى الكلية

وجهت عمادة كلية العلوم/الجامعة ضمن مبادراتها ودعمها المباشر لحمالت العمل التطوعي التي تجري في الكلية، 
المستنصرية بأجراء حملة لصيانة وتأهيل مصلى الكلية الواقع في مبنى العمادة، حيث بدأت فرق الصيانة بأعادة ترميم وصبغ 
الجدران وصيانة الكهربائيات واالنارة فضال عن اعادة فرش ارضية المصلى، ويذكر ان حملة الصيانة المذكورة تجري بدعم من 

 .بل عميد كلية العلوم الدكتور بشار مكي العيساوي وعدد من منتسبي عمادة الكلية من فرق العمل التطوعي في الكليةق

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2789:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2789:6
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__________________________________________________________________ 

 حتفالية التخرجاللجان التطوعية المشاركة في االعداد العميد علوم المستنصرية يثمن عمل 

اللجان التطوعية ثمن عميد كلية العلوم بالجامعة المستنصرية الدكتور بشار مكي العيساوي بالعمل المتميز الذي قامت به 
 هذه اللجانالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء  شيداً جنة المركزية لإلشراف على حفل التخرج المركزي في كلية العلوم، مللالساندة 

كافة من اجل التحضير واالستعداد المبكر الستقبال ضيوف كلية العلوم من عمداء كليات الجامعة وأعضاء الكادر التدريسي 
وعوائل الطلبة، باإلضافة الى التواصل مع الطلبة الخريجين وارسال التبليغات لهم وتسليمهم ارواب التخرج وبطاقات الدعوة 

والخمسين طلبة الجامعة  حاديةي فعاليات االحتفالية المركزية الكبرى لتخرج الدورة الوضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة ف
 .٢٢/١٢/٢٠١٨المستنصرية، )دورة النصر والتنمية( والتي اقامتها رئاسة الجامعة المستنصرية يوم السبت الموافق 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2786:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2786:6
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__________________________________________________________________ 

 قسم علوم الحياة في علوم المستنصرية ينظم حمالت توعوية

، أنجزت الفرق التطوعية في قسم علوم في اطار تنفيذ محاور أسبوع العمل التطوعي في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية
 االولية الحياة المحاور المتعلقة بالحمالت التوعوية والتثقيفية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية تطوعية مجانية حول موضوع االسعافات

، وحملة الرياضية والمنشطات المخدرات الطلبة بمخاطر تعاطي العمل، ودورة تدريبية مجانية ثانية عن توعية حوادث خالل
الجسم، وحمالت توعوية عن امراض السل الرئوي  كتلة مؤشر وقياس العالمي البدني والنشاط الصحة تطوعية ثالثة عن يوم

 والحمى النزفية والغذاء عالج وقائي ودوائي، والقيام بزيارة ميدانية الى مدرسة حاتم الطائي االبتدائية تتضمن حملة تثقيفية وتوعوية،
ن مساهمة الفرق التطوعية الفاعلة في تنظيم بعض النشاطات والفعاليات الخاصة بالكلية ومنها استقبال طلبة المرحلة فضاًل ع

 األولى الجدد.
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________________________________________________________________________ 

 فد من علوم المستنصرية يزور مجمع ابن سينا لألقسام الداخلية للطالبات ويقدم َسالَّت غذائيةو 

التي تقوم بها عمادة كلية العلوم بالجامعة المستنصرية لتقديم التطوعية ضمن سلسلة المبادرات والنشاطات االجتماعية 
َسالَّت غذائية   قسام الداخلية للطالبات في باب المعظم وقدمكل اشكال الدعم لطلبتها، زار وفد من الكلية مجمع ابن سينا لأل

، وترأس الوفد عميد كلية العلوم الدكتور  24/1/2019لطالبات كلية العلوم القاطنات في المجمع وذلك يوم الخميس الموافق 
أعضاء اللجنة التي شكلتها  بشار مكي العيساوي وضم معاون العميد للشؤون اإلدارية الدكتور عالء مطر شايع، باإلضافة الى

عمادة كلية العلوم لزيارة األقسام الداخلية، وفي بداية الزيارة التقى الدكتور العيساوي بمديرة مجمع ابن سينا للطالبات الست مريم 
نها لخدمة بناتنا عالء والمالك اإلداري العامل في المجمع وقدم لهم الشكر باسم عمادة كلية العلوم على الجهود المتميزة التي يبذلو 

من الطالبات المتواجدات في هذا المجمع، وبعد ذلك جرى لقاء موسع مع عدد من طالبات كلية العلوم المتواجدات في المجمع 
-2018للعام الدراسي   واستفسر بشكل شخصي عن احتياجاتهم ومتطلباتهم وهن يؤدين امتحانات نهاية الكورس الدراسي األول

باتهم وأوعز بإيجاد حلول سريعة ومباشرة لتلك التي تتعلق بكلية العلوم، ومخاطبة الجهات ذات العالقة ، واستمع الى طل2019
فيما يتعلق بالطلبات األخرى، وتقديمها بشكل سريع الى رئاسة الجامعة او الى مدير األقسام الداخلية في الجامعة المستنصرية 

حرك بشكل شخصي لتوفير بعض االحتياجات األخرى خالل فترة قصيرة، مبديًا الدكتور عمار عبد الستار الربيعي، فضاًل عن الت
في الوقت نفسه استعداد عمادة كلية العلوم الستقبال طلبات الطالبات بشكل مباشر من خالل وحدة شؤون المواطنين في مكتب 

 كذلك بتوفير رعاية خاصة لهم وهم يؤدون العميد، عالوة على تقديم كل اشكال الدعم لطلبة األقسام الداخلية بشكل عام، وموجهاً 
تم تجهيزها بمبادرة شخصية تطوعية امتحاناتهم النهائية، وبعد ذلك قدم الدكتور بشار مكي العيساوي سالت غذائية للطالبات، 

 من قبل عدد من أساتذة ومنتسبي كلية العلوم بالجامعة المستنصرية.

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2860:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2860:6
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__________________________________________________________________ 

 علوم المستنصرية تنظم مبادرات لزيارة األقسام الداخلية

كلية العميد قبل بدعم مباشر من و  كلية العلوم بالجامعة المستنصريةمن قبل عدد من تدريسيي ومنتسبي  تطوعيةبمبادرة 
الدكتور بشار مكي العيساوي، ، باشرت اللجنة المشكلة لزيارة االقسام الداخلية ) طالب وطالبات( بالتهيئة لزيارة مجمع االقسام 

على تهيئة سلة مواد غذائية منوعة سيتم توزيعها بشكل مباشر خالل ل التطوعي اللجنة وبدعم من فرق العمالداخلية، حيث عملت 
والحمالت التطوعية الزيارة التي ستقوم بها اللجنة خالل اليومين القادمين، ويذكر ان هذه المبادرة تعد ضمن سلسلة المبادرات 

 .في االقسام الداخلية التي قامت بها عمادة كلية العلوم لمساعدة ودعم ابنائها الطلبة القاطنين

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2859:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2859:6
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__________________________________________________________________ 

 يعلن تشكيل فريق العمل التطوعيعلوم الجو في علوم المستنصرية 

اعلن قسم علوم الجو في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية عن تشكيل فريق العمل التطوعي لقسم علوم الجو والذي سيقوم 
بتنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات والمحاور الخاصة بالعمل التطوعي، داخل وخارج الجامعة المستنصرية، واقيمت على 

وم المستنصرية الدكتور بشار مكي العيساوي الذي القى كلمة اكد فيها على ضرورة هامش المناسبة احتفالية حضرها عميد عل
ايالء اهتمام اكثر بالعمل التطوعي وتشكيل الفرق التطوعية من اعضاء الكادر التدريسي والمنتسبين والطلبة التي تسهم بتطوير 

شكل عام، مشيدا بالوقت نفسه بحمالت العمل التطوعي واقع الكلية فضال عن مساهمتها في تقديم الخدمات االجتماعية للمجتمع ب
منتسبو وطلبة قسم علوم الجو خالل هذه  ما قدمهالتي اقامت بها اقسام الكلية كافة خالل العام الدراسي الماضي، مشيرا الى 

 .الحمالت، وما قدموه من صورة مشرقة في تطوير عمل الكلية بشكل عام

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2753:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2753:6
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__________________________________________________________________ 

 تواصل فعاليات أسبوع العمل التطوعي في علوم المستنصرية

تتواصل في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية فعاليات أسبوع العمل التطوعي وبمشاركة فرق تطوعية تمثل التدريسيين 
والمنتسبين وطلبة الكلية ولالقسام العلمية كافة، حيث أنجزت يعض الفرق المحاور المتعلقة بها فيما يتعلق بتأهيل وصبغ القاعات 

ربائيات وأجهزة االنارة والصوت وبعض األجهزة المختبرية الخاصة بها، وتأهيل وتنظيف األثاث والمختبرات العلمية، وصيانة الكه
والمقاعد والمستلزمات المكتبية، ويذكر ان عميد علوم المستنصرية يجري زيارات يومية لتثمين جهود الفرق على ما تقوم به خدمة 

 للصالح العام.
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_________________________________________________________________________ 

 فريق تطوعي من كلية العلوم يزور مدرسة كافل اليتيم 

 تطوعي فريق زار ،االبرار لشهدائنا بالجميل اً وعرفان الشعبي والحشد المسلحة وقواتنا الباسل جيشنا انتصارات مع تزامنا
 مدينة في بااليتام الخاصة الحكومية االبتدائية اليتيم كافل مدرسة العلوم كلية في الجو علوم قسم من التدريسين من عدد يضم

 الكادر واعضاء كريم اسماء الست المدرسة مديرة استقبالهم في وكان ،2018-12-11 الموافق الثالثاء يوم وذلك الصدر
 .الطالبات شفاه على االبتسامة ورسم الفرح أجواء من وخلق الهدايا توزيع الزيارة وتخلل. التدريسي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=560:157 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=560:157
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________________________________________________________________________ 

 امنا مع اليوم العالمي للعمل التطوعيز قسم علوم الحياة يبدأ بأسبوع العمل التطوعي ت

العالمي للعمل امنا مع اليوم ز العمل التطوعي ت ية حمالت أسبوع ي كلية العلوم بالجامعة المستنصر نظم قسم علوم الحياة ف
تضمنت محاور العمل التطوعي غسل ، ولمدة اسبوع كامل 2/12/2018التطوعي حيث تم البدء بالعمل يوم األحد المصادف 

وتنظيف القاعات الدراسية والمختبرات واألرضيات والممرات واروقة القسم في جميع الطوابق الثالث مع الصيانة في الحاالت التي 
مع طالء جدران اروقة القسم والممرات التي تحتاج ذلك ، يك والرحالت لكل القاعات الدراسية والمختبراتتحتاج ذلك وغسل الشباب

 .وتزيين القاعات والمختبرات والممرات بالنباتات الطبيعية والصناعية

h.edu.iq/article.php?post_id=2743:6https://uomustansiriya  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2743:6
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__________________________________________________________________ 

 علوم الحياة ينظم اللقاء السنوي لطلبة فرع التقانة االحيائية مقس

العلوم الدكتور بشار حضر عميد كليه في اطار دعمه ومتابعته للنشاطات التطوعية الالصفية لمختلف األقسام العلمية 
اذ اعتاد فرع التقانة  ، 3/12/2018لقسم علوم الحياة يوم االثنين  ةاألحيائي ةفرع التقان مكي العيساوي اللقاء السنوي لطلبة 

 ةالثالث ةالمرحل بإقامة فعاليات احتفالية تطوعية تتضمن العديد من البرامج والمحاور منها اجراء لقاء موسع مع طلبةاالحيائية 
 ةليتم توزيعهم على الفروع التخصصي ةمشتركه مع باقي الطلب ةبعد مضي سنتين دراسي ةاالولى للطلب ةالتخصصي ةوهي السن

، حول المشاكل التي يعانون منها ومحاوله الوقوف عندها وتذليلها ةخالل اللقاء حوار مباشر مع الطلبللقسم ..وجرى  ةاالربع
 .بشكل اكبر اساتذتهمعلى زياده الجانب المعرفي والتفاعل مع  جيعوكذلك تش

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2724:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2724:6
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__________________________________________________________________ 

 علوم المستنصرية تنظم مبادرة تطوعية تحت عنوان )حقيبة يتيم(

ضمن سلسلة المبادرات والحمالت التطوعية التي تقيمها كلية العلوم بالجامعة المستنصرية نظم قسم الحاسبات في الكلية 
 االيتام االطفال من مجموعة على دراسية ومستلزمات حقائب توزيع اليتيم(، والتي تضمنت مبادرة تطوعية تحت عنوان )حقيبة

عدد من المدارس االبتدائية في مدينة بغداد وفي جانبي الكرخ  الحاسوب علوم قسم من وفد زار حيث وجبات، ثالث شكل وعلى
 الخير مدرسة يوم فكانت الثالثة والمدرسة االبتدائية، ومدرسة المهج في بغداد الكرخ، االبتدائية االبرار ومنها مدرسة والرصافة،

 الشعب. منطقة االبتدائية في

 

_________________________________________________________________________
____ 

 الفيزياء في علوم المستنصرية ينظم حمالت للعمل التطوعي



 

 
17 

 

مبادرة لفريق نظم قسم الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية عدد من حمالت العمل التطوعي، حيث تم تشكيل 
اط في محافظة صالح والسيول التي اجتاحت مدينة الشرق عمل تطوعي لتقديم المساعدات اإلنسانية للمتضررين من االمطار

، حيث تم جمع تبرعات مختلفة من قبل أساتذة ومنتسبي القسم وايصالها بشكل مباشر الى أهلنا 29/11/2018الدين بتاريخ 
ذكر ان لجنة العمل التطوعي في قسم الفيزياء اقامت الكثير من المبادرات االجتماعية واإلنسانية المتضررين في هذه المنطقة، وي

ظيم احتفالية المولد النبوي تحت شعار نتمنها فضاًل عن اشرافها المباشر على إقامة عدد من النشاطات الالصفية الطالبية و 
قامة احتفالية ال9/11/2018)محمد رمز اإلنسانية( يوم  وذلك لغرض تعريفهم  4/12/2018ستقبال الطلبة الجدد بتاريخ ، وا 

 برسالة وأهداف القسم  وتعزيز روابط الثقة بين الطلبة والكادر التدريسي. 

 

_________________________________________________________________________
__ 

 قسم علوم الجو يقيم يوم النشاط البيئي

نظم قسم علوم الجو في كلية العلوم / الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع قسم البيئة الجامعية/ وزارة الصحة والبيئة يوم 
يوم النشاط البيئي والذي هدف الى رفع الثقافة والوعي البيئي لدى شريحة الطلبة في الكلية والجامعة من  13/11/2018الثالثاء 

خيمة اللقاء محاضرات وارشادات حول البيئة والحفاظ عليها وكذلك االضرار التي تصيبها نتيجة  خالل عدة فعاليات منها اقامة
متنقلة بثت مجموعة من االرشادات والنصائح البيئية على مدار اليوم  بإذاعةالتلوث باالضافة الى مساهمة وزارة الصحة والبيئة 

تم  النفايات وكان الهدف منها تعزيز ثقافة النظافة بين الطلبة، كما لجمعت تطوعية البيئي، كذلك قام الطلبة واالساتذة بحمال
الى العديد  باإلضافةمتنوعة على الطلبة واقامة معرض للوحات الهادفة لرفع الوعي البيئي التوعوية التوزيع منشورات لحملة  تنظيم

 .االخرى التطوعية والتوعوية من الفعاليات 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2668:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2668:6
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_____________________________________________________________ 

 كلية العلوم تنظم حملة توعوية حول التغذية العالجية

عاليات التي نظمتها كلية العلوم/الجامعة المستنصرية بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، نظم مجموعة من تدريسيي ضمن الف 
توعوية حول )التغذية العالجية وعالقتها بالصحة البدنية(، وتضمنت الحملة  تطوعية قسم علوم الحياة في كلية العلوم حملة

واللقاءات   نتسبي وطلبة كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية من خالل الملصقاتالتوعوية التي استمرت لمدة يوم واحد تعريف م
الشخصية والبروشورات والمحاضرات العلمية بأهمية اللجوء الى أسلوب التغذية العالجية الصحية لغرض الوصول الى مجتمع 

د على صحة وسالمة تناول الغذاء صحي سليم بعيد عن االمراض، فحياة االنسان بشكل عام وحسب الدراسات العلمية تعتم
المفيد، كما تطرقت الحملة التوعية الى ضرورة االبتعاد عن تناول األطعمة الجاهزة واألغذية المعلبة والحلويات والسكريات 
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ي المصنعة والتوقف بشكل نهائي عن تناول المشروبات الغازية، واالستعاضة عنها بالخضراوات والفواكه واألغذية الطازجة والت
 .تعوض عن استعمال االدوية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2634:6  

 

 

__________________________________________________________________ 

 تعيد تأهيل القاعة الرياضية للكليةشعبة النشاطات الطالبية 

انهت شعبة النشاطات الطالبية  ضمن المبادرات التطوعية التي تقوم بها الشعب والوحدات اإلدارية والفنية في كلية العلوم،
على  في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية عملية تأهيل وصيانة القاعة الرياضية للكلية، وتضمنت حملة التأهيل التي استمرت

 .اسبوع كامل صيانة ارضية القاعة والكهربائيات واالجهزة الرياضية والمكتبية الموجودة فيهامدار 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2606:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2634:6
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2606:6
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__________________________________________________________________ 

 حملة في علوم المستنصرية لتأهيل حدائق الكلية

 عادةإلمكي العيساوي وضمن خطة الكلية  بأشراف مباشر من عميد كلية العلوم بالجامعة المستنصرية الدكتور بشار
فة، ولغرض تهيئة االجواء المناسبة لمنتسبي الكلية وطلبتها، تواصل الوحدة الزراعية تأهيل وصيانة مرافق وبنايات وحدائق الكلية كا

حملة اعادة تأهيل حدائق الكلية، ويشارك في الحملة كادر وبالتعاون مع فرق العمل التطوعي الطالبية بفي شعبة شؤون الديوان 
وعدد من منتسبي الوحدة، فضاًل  الزراعية في الكليةزراعي تخصصي بأشراف المهندس الزراعي علي عبد ذرب مسؤول الوحدة 

، وتضمنت الحملة ازالة كافة النباتات والشتالت واالشجار المتضررة واعادة حراثة عن عدد من أعضاء الفريق الطالبي التطوعي
تات الظلية االرض المخصصة للزراعة ومن ثم اعادة زراعة مجموعة جديدة فيها، كما تم تخصيص مجموعة جديدة من النبا

 ، باإلضافة الى تأهيل الحديقة الواقعة خلف بناية العمادة.لوضعها في الممرات وباحات بناية العمادة واالقسام العلمية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=20:42  

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=20:42
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_________________________________________________________________________ 

 كلية العلوم تعلن عن قرب انتهاء اعمال الصيانة

لعطلة ا خالل عن قرب انتهاء اعمال الصيانة التي تجريها عمادة الكلية 28/8/2018اعلنت كلية العلوم يوم الثالثاء 
المتحانات الدور  وتهيئتهاحيث تمت صيانة القاعات الدراسية وبمشاركة من فرق العمل التطوعي الخاصة بالكلية، الصيفية، 

العلمية من طالء الجدران وصيانة اجهزة التبريد، وتأتي  لألقسامصيانة القاعات الدراسية ، و (2018-2017الثاني للعام الدراسي )
امت بها الكلية لصيانة وتأهيل القاعات الدراسية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لسير هذه الحملة بالتزامن مع حمالت سابقة ق

 .العملية العلمية وتوفير االجواء المناسبة للطلبة

2517:6https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=  

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2517:6
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__________________________________________________________________ 

 ل وصيانة مرافق الكليةيالعلوم تنظم حملة تأه

لغرض بالتعاون مع فرق العمل التطوعي بالكلية شعبة شؤون الديوان بالجامعة المستنصرية عمادة كلية العلوم  وجهت
وانطلقت الحملة مع بداية العطلة الصيفية، وشملت اعادة تأهيل القاعة المركزية كافةن مرافق الكلية  وتأهيلحملة صيانة اجراء 

والشعب االدارية واالقسام العلمية وكذلك اعادة طالء الجدران واصالح المتضرر من المستلزمات المكتبية وتأهيل االجهزة الكهربائية 
 ومنظومات االنارة.

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2499:6  

 

_______________________________________________________________ 

 االول فعاليات المؤتمر الدولي علوم المستنصرية تواصل استعداداتها الستضافة

األول لالمن والسالمة فعاليات المؤتمر الدولي بالجامعة المستنصرية االستعدادات الستضافة كلية العلوم في تواصل ت
تم وبالتعاون مع فرق العمل التطوعي حيث  ،الذي سيقام في السادس والعشرون من شهر ايلول القادمللتطبيقات العلمية و 

مركزية في الكلية والتي ستقام عليها الفعاليات االساسية للمؤتمر والعمل لقاعة الا اعادة تأهيلالخاصة بالكلية انجاز عملية 
 .قاعات دراسية والتي سيتم فيها القاء البحوث لجميع محاور المؤتمر أربعمتواصل وفي مراحله النهائية إلعادة تأهيل 

://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2506:6https  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2499:6
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2506:6
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__________________________________________________________________ 

 عميد كلية العلوم يزور األقسام الداخلية للطالب والطالبات ويقدم سالت رمضانية لهم

االجتماعية التي تنظمها عمادة كلية العلوم التطوعية و بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وضمن سلسلة النشاطات 
بالجامعة المستنصرية بمناسبة الشهر الفضيل، زار عميد كلية العلوم الدكتور بشار مكي العيساوي برفقة معاون العميد للشؤون 

ة ومنتسبي الكلية مجمع العلمية الدكتور حسين إسماعيل ورئيس قسم علوم الحاسبات الدكتور ميثاق طالب كاطع وعدد من أساتذ
، 31/5/2015ابن سينا لألقسام الداخلية للطالبات في باب المعظم ومجمع القناة للطلبة في شارع فلسطين يوم الخميس الموافق 

وفي بداية الزيارة التقى السيد العميد بمديرة مجمع ابن سينا للطالبات الست مريم عالء والمالك اإلداري وعدد من طالبات كلية 
علوم المتواجدات في المجمع وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر الخير والبركة واستفسر عن احتياجاتهم ومتطلباتهم وهن ال

، وبعد ذلك قدم الدكتور بشار مكي العيساوي سلة رمضانية للطالبات، 2018-2017يؤدين االمتحانات النهائية للعام الدراسي 
مع القناة لألقسام الداخلية للطلبة في شارع فلسطين حيث التقى بمجموعة من طلبة الكلية القاطنين وتضمنت الجولة كذلك زيارة مج

في المجمع المذكور واستمع الى طلباتهم وأوعز بإيجاد حلول لها، مبديًا في الوقت نفسه استعداد عمادة كلية العلوم لتقديم كل 
جهًا كذلك بتوفير رعاية خاصة لهم وهم يؤدون امتحاناتهم النهائية في شهر اشكال الدعم لطلبة األقسام الداخلية بشكل عام، ومو 

رمضان المبارك، وبعد ذلك قدم عميد الكلية سالت رمضانية للطلبة، ويذكر ان عمادة كلية العلوم شكلت العديد من اللجان لزيارة 
ذلك لتفقد احوالهم والتعرف عن كثب على ابرز االقسام الداخلية للطالب والطالبات خالل الفصلين الدراسي األول والثاني و 

احتياجات الطلبة والخدمات المقدمة لهم ومتابعة احتياجاتهم والوقوف على أهم المشكالت والمعضالت التي تواجههم والعمل على 
 .وضع الحلول المناسبة والسريعة لها

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2410:6  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2410:6
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__________________________________________________________________ 

 قسم علوم الجو في كلية العلوم يقيم حمله التبرع بالدم ضمن حملة العمل التطوعي لكلية العلوم

مصرف الدم المركزي حمله للتبرع بالدم وذلك ضمن حملة العمل  /ةوزارة الصحظم قسم علوم الجو وبالتعاون مع ن
باسم عبدالساده التطوعي لكلية العلوم، اشرفت عليها لجنة من عدد من تدريسي القسم ضمت كال من "أ.م.د. حازم حمود وم.د. 

ت من اجل دعم ومساعده جرحى القوات ءايذكر ان هذه الحملة ج، لكلية العلوم ةالمركزي ةوذلك على القاع، وم.م. نغم ذاري 
 .بالدمسارعوا بالتبرع واسعا من منتسبي الكلية والطلبة الذين   االمنية والحشد الشعبي ، وشهدت اقبال

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2392:6  

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2392:6
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__________________________________________________________________ 

 في علوم المستنصرية حملة عمل تطوعي لتأهيل وتنظيف بناية قسم الكيمياء

لتأهيل وتنظيف بناية عمادة الكلية نظمت عمادة كلية العلوم وبالتعاون مع فرق العمل التطوعي في الكلية حملة تطوعية 
، وهدفت الحملة، التي اختير لها ان تكون في يوم عطلة رسمية 5/5/2018واالبنية المرافقة لها، وذلك يوم السبت الموافق 

ذة والمنتسبين الى تهيئة بناية العمادة والقاعات الدراسية وغرف الشعب والوحدات اإلدارية، وبمشاركة فاعلة من قبل نخبة من األسات
، باإلضافة الى 2018-2017الستقبال طلبة الكلية الذين سيؤدون االمتحانات النهائية للكورس الثاني من العام الدراسي الحالي 

أفضل حال، ويذكر ان حملة العمل التطوعي التي بدأت في كلية العلوم تهيئتها وترتيبها الستقبال ضيوف الكلية ومراجعيها كافة ب
تضمنت انجاز   الزالت مستمرة وبإشراف مباشر من قبل السيد عميد الكلية، حيث 15/4/2018بالجامعة المستنصرية بتاريخ 

 .العديد من المحاور التي تم تقديمها من قبل قسم الكيمياء

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2400:6  

 

______________________________________________________________ 

 لقسمعلوم الجو في علوم المستنصرية تقيم حملة تطوعية لتنظيف بناية ا

لقسم علوم الجو في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية، اقامت  التطوعية الالصفيةاالعمال والمبادرات ضمن سلسلة 
اللجنة المشرفة على تنفيذ محاور العمل التطوعي حملة لتنظيف بناية القسم والقاعات الدراسية والمختبرات العلمية، وصيانة 

اء صيانة شاملة لمحطة الرصد في األثاث المكتبي والمقاعد الدراسية وأجهزة االنارة والكهربائيات المختلفة، إضافة الى اجر 
 القسم.

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2400:6
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_________________________________________________________________________
____ 

 ميد كلية العلوم يشارك في حملة العمل التطوعي لتأهيل وتنظيف بناية قسم علوم الحاسوبع

شارك عميد كلية العلوم الدكتور بشار مكي العيساوي مع عدد من أساتذة ومنتسبي قسم علوم الحاسوب في حملة العمل  
، وهدفت الحملة، التي 5/5/2018التطوعي لتأهيل وتنظيف بناية عمادة الكلية واالبنية المرافقة لها، وذلك يوم السبت الموافق 

وبمشاركة فاعلة من قبل نخبة من األساتذة والمنتسبين الى تهيئة بناية العمادة والقاعات اختير لها ان تكون في يوم عطلة رسمية 
الدراسية وغرف الشعب والوحدات اإلدارية، الستقبال طلبة الكلية الذين سيؤدون االمتحانات النهائية للكورس الثاني من العام 

ستقبال ضيوف الكلية ومراجعيها كافة بأفضل حال، ويذكر ان ، باإلضافة الى تهيئتها وترتيبها ال2018-2017الدراسي الحالي 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=157:157
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الزالت مستمرة وبإشراف مباشر من  15/4/2018حملة العمل التطوعي التي بدأت في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية بتاريخ 
 .الحاسوب تضمنت انجاز العديد من المحاور التي تم تقديمها من قبل قسم علوم  قبل السيد عميد الكلية، حيث

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2399:6  

 

________________________________________________________________________ 

"اعادة تأهيل اروقة وقاعات القسم " ضمن حملة العمل  قسم علوم الجو في كلية العلوم يقيم حملة
 التطوعي لكلية العلوم

 حملة ضمن وذلك القسم وقاعات اروقة تأهيل اعادة في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية حملة الجو علوم قسم نظم
 طلبة وبمشاركة القسم تدريسي من وباشراف لجان عدة تشكيل الحملة وتضمنت. التطوعي التي تنظمها عمادة كلية العلوم العمل
المختبرية،  والستوالت الدراسية الكراسي صيانة حيث تم تشكيل لجان عدة تختص كل واحدة بإنجاز مهمة معينة، منها )لجنة القسم،
الجو،  علوم لقسم التعليمية االنوائية المحطة تنظيف االرضة، لجنة حشرة معالجة الدراسية، لجنة القاعات وصبغ تنظيف لجنة
 كان العمل ان بالذكر الجدير الممرات(، ومن صبغ مع الزجاج مع الممر تنظيف القسم، لجنة وانارة كهربائيات صيانة لجنة

 اجواء في صوره باحلى القسم اظهار اجل من التعاون  روح يعكس مما الرسمي الدوام انتهاء بعد متأخره ساعات وحتى مستمرا
 .وجه اتم على العمل انجاز في والتفاني التعاون  روح يسودها

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2391:6 
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_________________________________________________________________________
____ 

والمحاور المنجزة  االمتحانات النهائية إلجراءعلى التحضيرات الجارية  طلعالمستنصرية يعلوم عميد 
 باسبوع العمل التطوعي

اطلع الدكتور بشار مكي العيساوي عميد كلية العلوم بالجامعة المستنصرية على التحضيرات النهائية التي تجريها كلية 
فضاًل عن المحاور المنجزة من ، 2018-2017الدراسي الثاني للعام الدراسي العلوم لغرض اجراء االمتحانات النهائية للكورس 

وشملت الجولة تفقد القاعات الدراسية والمختبرات العلمية قبل األقسام العلمية كافة والمتعلقة باسبوع العمل التطوعي لكلية العلوم، 
ض توفير افضل األجواء امام الطلبة لغرض أداء االمتحانات لألقسام العلمية كافة واطلع على التحضيرات التي تجريها األقسام لغر 

المستلزمات المطلوبة للقاعات الدراسية،  ، باإلضافة الىكافة صيانة أجهزة التبريدبإجراء حملة لالنهائية العملية والنظرية، ووجه 
على االهتمام بنظافة القاعات الدراسية واستمع الى المشاكل التي يواجهها الطلبة واوعز بتقديم الحلول السريعة، كما وقد شجع 

ومرافق األقسام دعما لحملة العمل التطوعي التي تجريها كلية العلوم، وان هذه الجولة هي احدى الجوالت المستمرة لتقديم افضل 
 الخدمات والمستلزمات الدراسية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2379:6 
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 " المياه استهالك ترشيد"  حملة عن ينظم العلوم كلية في الجو علوم قسم

 حملة ضمن وذلك المياه استهالك لترشيد واسعه حملةفي كلية العلوم بالجامعة المستنصرية  الجو علوم قسم نظم
 زين أمجد. م.وأ قحطان اسراء. د.م.أ" من كال ضمت  القسم تدريسي من  لجنة عليها اشرفت ، العلوم لكلية التطوعي العمل

 المحور اختص محاور، عدة الحملة تضمنتاألولية،  الدراسات طلبة من وعدد" علي احمد والسيد حسيب فرح. م.وم العابدين
 اتباعها يمكن التي العملية الطرق  عن المستنصرية الجامعة في الجامعية القناة مع بالتعاون  مصور استطالع بعمل  االول
 المحور تضمن حين في المياه، باهمية المجتمع لتوعية تطوعية فرق  عمل وامكانية المواطن قبل من المياه استهالك لترشيد
 طلبة على واالقداح المياه قناني توزيع خالل من" الماء استهالك لترشيد وياك اني نتشارك" بعنوان توعوي  نشاط اقامة الثاني

 تلوث تقليل الى باالضافة الماء استهالك من التقليل الى النشاط هذا يهدف واحده، ماء بقنينة اشخاص عدة لمشاركة الجامعة
 االرشادات من عدد و الحلويات بعض توزيع تضمن فقد االخير المحور اما قناني، عدة من بدل واحدة قنينة برمي البيئة
 . الماء استهالك ترشيد اهمية عن العامة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=427:157  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=427:157
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 عميد كلية العلوم يشارك في حملة العمل التطوعي لتأهيل وتنظيف بناية عمادة الكلية

كلية العلوم الدكتور بشار مكي العيساوي المحترم مع عدد من أساتذة ومنتسبي الكلية من األقسام  عميدشارك الس
العلمية كافة في حملة العمل التطوعي لتأهيل وتنظيف بناية عمادة الكلية واالبنية المرافقة لها، وذلك يوم السبت الموافق 

م عطلة رسمية وبمشاركة فاعلة من قبل نخبة من األساتذة ، وهدفت الحملة، التي اختير لها ان تكون في يو 5/5/2018
والمنتسبين الى تهيئة بناية العمادة والقاعات الدراسية وغرف الشعب والوحدات اإلدارية، الستقبال طلبة الكلية الذين سيؤدون 

ها وترتيبها الستقبال ضيوف ، باإلضافة الى تهيئت2018-2017االمتحانات النهائية للكورس الثاني من العام الدراسي الحالي 
الكلية ومراجعيها كافة بأفضل حال، ويذكر ان حملة العمل التطوعي التي بدأت في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية بتاريخ 
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تضمنت انجاز العديد من المحاور التي تم   الزالت مستمرة وبإشراف مباشر من قبل السيد عميد الكلية، حيث 15/4/2018
 .قبل األقسام العلمية كافة تقديمها من

 

_________________________________________________________________________
____ 

 

 تواصل فعاليات حملة العمل التطوعي في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية

فاعلة من قبل أساتذة ومنتسبي تتواصل في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية فعاليات حملة العمل التطوعي بمشاركة  
محاور عدة منها القيام بحمالت زراعة وتشجير لحدائق  15/4/2018وطلبة الكلية كافة، وتتضمن الحملة التي ابتدأت من 

قامة حملة توعوية من اجل الحد من زراعة األشجار المضرة بالبيئة، فضاًل عن ادامة القاعات الدراسية وصيانة  الكلية، وا 
وجود فيها، كذلك صيانة الكهربائيات واالنارة وأجهزة التبريد، واجراء حمالت تطوعية لتنظيف وتزيين أروقة الكلية األثاث الم

وبنايات األقسام والقاعات الدراسية، مع القيام بحمالت تبرع بالدم، باإلضافة الى تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية فيما يخص 
وكذلك إقامة ندوات وورش عمل من قبل مدربين متخصصين بالتنمية البشرية في عمل كل قسم من اقسام الكلية على حدة، 

مواضيع تتعلق بالعمل التطوعي بشكل عام والتنمية البشرية وبناء الشخصية والنجاح والتخطيط السليم وتنظيم الوقت، والقيام 
رعاية االجتماعية في المجتمع بالتعاون مع بزيارات ميدانية تطوعية الى بعض مؤسسات الدولة المعنية بالفئات المشمولة بال

 .وحدة االرشاد األكاديمي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2344:6 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2344:6
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 وفد من علوم المستنصرية يزور دار الحنان لشديدي العوق 

زار وفد ضم عدد من أساتذة ومنتسبي كلية العلوم في الجامعة المستنصرية دار الحنان لشديدي العوق في منطقة العطيفية 
حيث قدموا شرحًا ، الكادر اإلداري للدار في بغداد ،وكان في استقبال الوفد مديرة الدار الست صنوبر الجاف وعدد من منتسبي

فضاًل عن بعض ،  موجزًا عن الخدمات اإلجتماعية والصحية والنفسية التي تقدمها الدار وعدد المستفيدين والفئات المتواجدة حالياً 
بحاجة الى رعاية وعناية  المعوقات التي تقف حائاُل امام اجراء توسعة الستقبال عدد اكبر من ذوي االعاقة الشديدة الذين هم اليوم

 مضاعفة وخاصة من قبل المختصين بهذا الشأن وعلى مدار اليوم ،بعد ذلك قام الوفد بجولة في اروقة الدار الذي يضم عدداً 
الشديدة ومن مختلف الفئات العمرية حيث تم تقديم الهدايا للنزالء وتمضية وقت معهم  ن المستفيدين من ذوي االعاقة  كبيرًام

ان الزيارة جاءت ضمن سلسلة النشاطات والمبادرات اإلنسانية التي تقوم بها وحدة االرشاد االكاديمي في كلية العلوم  ،ويذكر
بالجامعة المستنصرية بالتعاون مع عدد من اساتذة ومنتسبي الكلية ،وفي ختام الزيارة قدم أ.م.د.غسان كريم مجذاب مسؤول وحدة 

م بالجامعة المستنصرية وبالنيابة عن منتسبي الوفد الشكر إلدارة دار الحنان لشديدي العوق على االرشاد االكاديمي في كلية العلو 
مبديًا في نفس الوقت ، الخدمات الجليلة واإلنسانية الكبيرة التي يقدمونها لهذه الشريحة التي هي بأمس الحاجة الى إلتفاتة إنسانية

 . الل التجوال بأقسام وردهات الدار كافةإعجابه بمستوى الخدمات والنظافة التي شاهدها خ

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2302:6 
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 عميد كلية العلوم يتفقد اروقة الكلية ويطلع على المحاور المنجزة في اسبوع العمل التطوعي وتأهيل القاعات الدراسية

، وذلك بمشاركة 15/4/2018بدأت في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية فعاليات أسبوع العمل التطوعي األول بتاريخ 
كلية االدكتور بشار الاجرى عميد فاعلة من قبل عدد كبير من أساتذة ومنتسبي وطلبة الدراسات العليا واالولية في الكلية، حيث 

الكلية اطلع كذلك على االعمال التي انجزتها االقسام العلمية فيما يتعلق بأسبوع العمل مكي العيساوي جولة تفقدية في اروقة 
التطوعي، والذي تضمن محاور عدة بمشاركة وتعاون مثمر بين عمادة الكلية واالقسام العلمية كافة، وابتدأت الجولة التفقدية بزيارة 
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واالطالع ميثاق طالب العكيلي وعدد من اساتذة ومنتسبي القسم،  أ.م.د.بناية قسم علوم الحاسوب في الكلية واللقاء برئيس القسم 
مختبر االطالع على االعمال المنجزة في زيارة الوشملت على ما انجزه القسم وفقًا للمحاور المقدمة في خطة العمل التطوعي، 

تماع الى المشاكل التي تواجههم وااليعاز بايجاد قسم الفيزياء واللقاء بعدد من اساتذة وطلبة القسم واالطالع على احتياجاتهم واالس
بعدد من طلبة قسم علوم الجو بحضور عدد من اساتذة القسم الدكتور العيساوي التقى   جولةحلول سريعة لها، وعلى هامش ال

لكلية كافة ، واتخاذ وقدم شرحا وافيا عن طبيعة عمل الكلية خالل المرحلة القادمة والعمل على توفير بيئة دراسية مناسبة لطلبة ا
االجراءات الالزمة بخصوصها ، مثمنا بالوقت نفسه الجهود الذي بذلتها اللجان العلمية المسؤولة عن تنفيذ محاور اسبوع العمل 
التطوعي واالنجازات التي حققتها على ارض الواقع ، حيث ابدى السيد العميد استعداده للقاء ابنائه الطلبة واالستماع الى كافة 

طلباتهم والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ان تهتم شريحة الطلبة بالعمل على تطوير مت
 .المهارات والقدرات التي تؤهلهم بشكل حقيقي وفاعل للدخول والمنافسة في سوق العمل

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=2343:6 
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