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 االفتتاحيــــــة

 بسم هللا  الرحمن الرحيم
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 صدق هللا العظيم    

 
تستلهم جامعة النهرين فكرة وجودها ورسالتها العلمية من الحضارات التي استوطنت بالد النهرين دجلة والفرات،           

سومر وبابل واكد واشور، والحضارة العربية االسالمية.في ذلك الزمان والمكان وقبل سبعة االف سنة اخترعت اول ابجدية 
تعبر عن الفكر اإلنساني حيث بدأ التاريخ، تلك االبجدية التي دونت بها بوادر تكوين العقل العلمي في الطب والهندسة 

 والرياضيات والقوانين ومختلف العلوم التي نظمت حياة االنسان نحو المدنية والتي انتجت فيما بعد مفهوم الحضارة.
وجامعة النهرين تدرك تماما ان نتاجها العلمي والمعرفي هو امتداد لذلك السفر الخالد الذي ما انحسر يوما بسبب الغزاة          

وتسعى الجامعة اليوم بقدرات خالقة اال اعيد انتاجه من جديد، انها ارض النهرين تستعيد نهضتها الحضارية كل حين.
وبخطوات حثيثة الى االرتقاء العلمي واالكاديمي، وتعزيز دورها الريادي في إنتاج ونقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع، 
وترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي، وإعداد طلبة متميزين في مجاالت تخصصهم، قياديين ومنتجين في مجتمعاتهم، 
بنشر ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في صنع القرار، والنهوض بالواقع العلمي والبحثي من خالل تفوق مراكزها البحثية 
المتخصصة والمنفتحةعلى المجتمع، وتعميق دور الشراكة الوطنية واألمنية والخدمية، وتكريس الرقابة واالستشارة األكاديمية، 
والمهرجانات الثقافية والفنية، وتعزيز واحترام القيم والتراث والتنوع الثقافي والتعددية الفكرية والرأي اآلخر، وبما يجعل 

  .الجامعة نواة االنطالق في المضامين الوطنية، والعلمية، والفكرية، لتكون حاضنة اإلبداع والتقدم والعطاء، لصناعة اإلنسان

وقامت الجامعة بالتركيز على الخطط والبرامج الدراسية الحديثة التي تواكب المستجدات والتطورات العلمية العالمية،        
وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والحاجات المجتمعية. وأولت اهتماماً كبيراً بطلبتها وبتحصيلهم العلمي، وقامت بوضع 

خاصاً. كما عنيت الجامعة  قواعد لجودة العملية التعليمية، كما قامت بإيالء اإلرشاد األكاديمي والتربوي والنفسي اهتماماً 
بحرمها الجامعي الذي تم تشييده وفق أرقى المعايير المحلية والدولية، لتوفر بيئة جامعية بأفضل المستويات، في الوقت الذي 
تؤكد على جعل مختبراتها وورشها ومرافقها مميزة لتحقق متطلبات ومعايير الجودة واالعتمادية التي حددتها وزارة التعليم 

 العالي، وهي تبذل قصارى جهدها لتحديث كل ما يرتبط بالعملية التعليمية.
لقد سعت الجامعة وبشكل دؤوب ومستمر إلى أن تخطو خطواتها نحو التميز والتقدم، وكانت البداية من خالل الحصول         

على االعتماد األكاديمي المحلي لجميع برامجها. ولضمان جودة برامجها األكاديمية، انطلقت الجامعة نحو الحصول على 
االعتمادات الدولية وذلك إيماناً منها بضرورة التعاون مع الجامعات ليس المحلية فحسب بل واإلقليمية والدولية أيضاً. وجامعة 

بعد ان ابتدأت تطبيق نظام الجودة الشامل منذ سنة  5102النهرين اول جامعة عراقية تعقد مؤتمر التقييم الذاتي المؤسسي سنة 
ببرنامج زمني محدد بمراحل في خطة جودة العملية التعليمية لتأهيل الجامعة. كما استطاعت جامعة النهرين أحراز  5112

مراتب متقدمة ضمن التصنيفات الدولية والمحلية، فنالت التسلسل األول عراقيا بيوم العلم على مجمل االنجازات العلمية، وفق 
والرابعة والثالثون من ضمن اكثر من    QSتصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والثالث عراقيا ضمن التصنيف الدولي 

كما تشكل الجامعة  .ودة األداء البحثيبج  (web metrics)  وحققت مراكز دولية متقدمة في تصنيفجامعة عربية  211
المراكز ، وعلى (SCOPUS)  للمؤسسات األكاديمية المعتمدة على قاعدة بيانات   SCIMACO  حضورا مهما ضمن تصنيف

   الذي يصنف بيانات الجامعات العالمية وفق مؤسسة  (Round University Ranking) عراقيا في تصنيف المتقدمة

(Thomson Reuters)كما دخلت تصنيف ،  (Scopus)   العالمي لنشرها عشرات البحوث العلمية في محركات عالمية
كما حصلت الجامعة ورئيسها جائزة سقراط الدولية التي تمنحها جمعية رجال اإلعمال األوربية  US Newsرصينة، وتصنيف 

تكساس   –هيوستن   –التي يمنحها االتحاد العالمي لإلعمال التجارية   Bizzفي مدينة أكسفورد البريطانية،وعلى الجائزة الدولية 

 الواليات المتحدة األمريكية. -
وفي كل عام تسطر جامعتنا بلغة األرقام إنجازاتها المختلفة في نشر البحوث العلمية وعقد وحضور المؤتمرات العلمية          

الدولية والعربية والمحلية وانجاز براءات االختراع وعقد الورش والدورات التدريبية المستمرة والحلقات النقاشية والمشاركات 
 الفاعلة في خدمة المجتمع.

واذ يحدونا االمل في استمرار هذا العطاء فاننا نشيد بالعرفان والتقدير لكل الجهود الظافرة التي ارتقت بهذا الصرح          
 العلمي خدمة لوطننا العزيز، ومن هللا التوفيق.                                                      

 أ.د نبيل كاظم عبد الصاحب                                                                                                     
     رئيس الجامعة                                                                                                                    
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ي : يوم العلم العراق
 التميز العلم

حققت جامعة النهرين انجازا عالميا مبهرا من حييي  

رصانتها العلمية واالكاديمية يضاف الي  انيجيازا يهيا 

المتعددة علي  كيا ية االصيعيدة اليدولييية واال يليييمييية 

والمحلية بصعودها ثميا  ميراحيل  يام عياد واحيد 

محققة  غير مو عها من التسلسل اليايانيا واالربيعيو  

للعاد السابق ال  التسلسل اليرابيو والياياثيو  عيربيييا 

متفو ة عل  العديد من الجامعات   QSضمن  صنيف

اليعيربيييية الييرصيييينية   وييو يا هيةا اليتيفييو  نيتييييجيية 

االستااذ الادكاتاور نابايال السترا يجية العلم والتعلم المتبناة من رئاسة الجامعة ممالة برئيس الجامعة 

قيا ليميعيايي كاظم عبد الصاحب هيا ييوبالتزامن مو جهود كادرها التدريسا والبحيايا و ي ر اعيتيميد ي

للتصنيف الدولا للجامعات العالمية ومنها العربيية ضيمين ميحيددات اعيتيميدت عيلي   QSمؤسسة 

السمعة االكاديمية ونسبة التدريسيين ال  الطلبة مو معايير نسيبية االسيتيايهيادات اليبيحياييية بيعيدهيا 

مصادر رصينة للبحوث العلمية والعالمية المناورة    ضا عن التعرف عل  نسبة حملة شيهيادات 

 الدكتوراه والماجستير و اثير الموا و االلكترونية للجامعة .

 ميزت جامعة النهرين بالرصانة االكاديمية وعل  طوام سير ها االكاديمية والعلمييية  يقيد 

ياوم شاركت الجامعة بمجموعة من  دريسيها ضمن لجا  التقييم للمتقيدمييين الي  مسيابيقية 

 اكيدا لرصانتهم العلمية واألكاديمية ليميليتيليف اليتيليصيصيات  7102للعاد العلم العراقي 

شعار بالعلم والعلماء ندحر اإلرهيا  مين  المااركة  ا المسابقة  ونظمت االحتفالية  حت

 بل دائرة البح  والتطوير  ا وزارة التعليم العالا والبح  العليميا   واليتيا عيدت ليهيا 

الار واليمينيجيزات اإلبيداعييية ليليعيليمياء  مجموعة من جوائز التميز واالبداع  امينا للعطاء

والباحاين  ا وزارة التعليم العالا والبح  العلما للتدريسين والطلبة و ا شت  المجاالت 

 نوع الجائزة الكلية اسم الفائز المركز ت

 أ.د.د. نغم حسين نعمة االوم 0
ا تصاديات 

 االعمام
 ا ضل بح  مناور

 ا ضل بح  مناور هندسة المعلومات د.د ساما كاظم حسن االوم 7

 االوم 3
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية

مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية
 ا ضل مركز بحاا

 العلود مصطف  محمد علا االوم 4
طالب الدراسات العليا المتميز 

 بنار بح  من ماروعه البحاا

 االوم 5
المجلة العرا ية للعلود 

 الطبية
 ا ضل مجلة علمية متميزة الطب

 الاانا 6
أ.د. نبيل كاظم عبد 

 الصاحب
 ا ضل كتا  مؤلف رئيس الجامعة 

 الهندسة د. الهدى عبد الحسين عويد الاال  2
طالب الدراسات العليا المتميز 

 بنار بح  من ماروعه البحاا

 العلود د.د. نادية حميد عبد عو  الاال  8
طالب الدراسات العليا المتميز 

 بنار بح  من ماروعه البحاا

 العلود د.د. صاد  هانا لفته الاال  9
طالب الدراسات العليا المتميز 

 بنار بح  من ماروعه البحاا

 الهندسة سارة دريد داود الاال  01
ا ضل ماروع لطلبة الصفوف 

 المنتهية

 ازهار لؤي عبد الحميد الاال  00
ا تصاديات 

 االعمام

ا ضل ماروع لطلبة الصفوف 

 المنتهية

 ا ضل مركز بحاا

 ا ضل بح  مناور

 طالب الدراسات العليا المتميز

 ا ضل كتا  مؤلف

http://nahrainuniv.edu.iq
http://mohesr.gov.iq
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 الصفة مكان العمل اسم الباحث ت
اسم الجمعية او 

 المجلة

الجهة المانحة 

 للعضوية

تاريخ منح 

 العضوية 

 عضو جمعية دولية  كلية الطب أ.د. وسيم  اضل  محمد  0
جمعية أمراض الدد 

EHA   االوربية 
 7410017106 اال حاد االوربا 

 عضوية كلية  كلية الطب د.د.اوس صباح غنا 7
كلية االطباء  

 االمريكية

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية 

717102 

 كلية الطب د.د.اوس صباح غنا 3
عضوية جمعية 

 دولية

الجمعية االوربية  

 لعجز القلب
 717102 اال حاد االوربا

4 
أ.د. عمر  ارو  عبد 

 الرشيد
 عضوية مجلة  كلية الطب

المجلة الملكية  

 البريطانية للكيمياء
 781817102 بريطانيا

5 
أ.د. معتز عبدالمجيد عبد 

 العزيز
 كلية الطب

عضوية جمعية 

 دولية

االكاديمية االمريكية 

 للعلود العدلية

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية 

031717102 

6 
أ.د.د. محمود رشيد 

 اسماعيل
 7102 بريطانيا  AMTR  عضوية مجلة  كلية الهندسة

2 
أ.د.د. محمد  اسم عبد 

 الغفور
 كلية الهندسة

عضوية جمعية 

 دولية
Iso Carp  01517102 هولندا 

8 
أ.د.د. محمد  اسم عبد 

 الغفور
 كلية الهندسة

عضوية جمعية 

 دولية
ICOMOS  01517102  رنسا 

 مقود بحوث كلية الهندسة أ.د.د. مصعب عايد كصب 9

 ACL 

Structural 

Journal    

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

01617102 

 الهندسة أ.د.د.جمعة سلما  جياد 01
عضوية جمعية 

 محلية

اللجنة العليا 

 لاطراف والمساند 
 721717102 العرا 

 ا.د.سعد صالح الدجيلا 00
مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية
عضو جمعية   

جمعية الملترعين  

 العر 
 51717102 العرا 
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 التميز العلم
 اسم براءة االختراع الكلية اسم الباحث ت

رقم براءة 

 االختراع

الجهة المانحة لبراءة 

 االختراع   

تاريخ منح 

براءة 

 االختراع

 5137  ركيبة جديدة للكيتوسا   ا عاج الحرو  الطب أ.د.د. عبد الكريم حميد عبد 0
الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية  
021817102 

 أ.د.د نصير عبود عيس   

 الهندسة 

 حضير د ائق الفضة النانوية بالطريقة 

الكهروكيمياوية واستلدامها كمحسن لمعامل انتقام 

 الحرارة  ا المبادالت الحرارية  

4887 
الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية  
091317102 7  

أ.د.د. كمام شاكر عبد 

 المسيح

 الهندسة أ.د. زياد طار  محمود 3
 حضير جزيئات نانوية للبزموث الستلدامها 

 كعاج لسرطا  الادي 
4974 

 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية 
71517102 

 العلود أ.د.د. ماجد شنو   لف 4

 حضير ودراسة  صائص الهيدروكسيل ابتايت 

النقا كمادة بايولوجية نانونية باستلداد طريقة 

 كيميائية 

4275 

من الجهاز المركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية 

 العرا ا

3010117106 

 العلود أ.د.هام شها  وها  5
منظومة شمسية مبسطة الزالة الملوثات الصبغية 

 من المياة
4810 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
51017102 

6 
أ.د.عماد عبد الحسين 

 يوسف
 العلود

الانائية والااثية  (IV)استلداد معقدات القصدير 

 كمابتات ضوئية لبوليمر متعدد كلوريد الفينيل
4299 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
71017102 

2 
أ.د.عماد عبد الحسين 

 يوسف
 العلود

 صميم  انصات جديدة من ماتقات الكالس ارين 

 لتنقية المياه من العناصر الاقيلة
4948 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
751517102 

8 
أ.د.عماد عبد الحسين 

 يوسف
 العلود

استلداد مركبات ال عضوية كمضا ات لبوليمر 

 متعدد كلوريد الفانيل مقاومة للتكسر الضوئا
4994 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
081217102 

9 
أ.د.عماد عبد الحسين 

 يوسف
 4990 استلداد معوض االورثو وليالدهايد كمضاد للتاكل العلود

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
021217102 

 العلود أ.د. مهدي صالح شها  01
ماتقات بيرازوم جديدة  ستلدد كمابطات التوكل 

 للحديد المطاوع  ا وسط حامضا
4958 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
51617102 

 العلود أ.د. ندى  اضل  و يق 00
استلداد كاشف االثر البوليمر لقياس نسبة 

 اليورانيود  ا عينات الدد السائل
4982 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
031217102 

07 

 أ.د.اسماء علا حسين
التقنيات 

 االحيائية

ازالة االصباغ الصناعية باستلداد انزيم الايكيز 

 Bacillus Cereusالمنق  من العزلة المحلية  
4967 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية
 د.د. رشا صاد  امين 21617102

مركز الدنا 

العدلا للبح  

 والتدريب

 د.د. ميس طالب عبد هللا
التقنيات 

 االحيائية

 الصيدلة أ .د اديب احمد كاظم  03

استلداد الببروبيو  المعط   مويا او كقطرات 

للعينين كدواء جديد  ا منو حدوث مرض الساد  ا 

 االرانب

4896 
الجهاز المركزي للتقييس و 

 السيطرة النوعية 
001417102 

04 

أ.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف
 علود

 حضير و اليص معقد الةهب الااثا مو ماتقات 

الترايزوم والاايودايزوم كمضادات لعاج  ايا 

 سرطا  الادي 

4809  
الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية  
061017102  

 علود أ.د.د.  راس عبد هللا حسن

 د.د.احمد  اضل نعمة

مركز بحوث 

التقنيات 

 االحيائية

 أ.د. سعد صالح الدجيلا 05

مركز بحوث 

التقنيات 

 االحيائية

استلداد مستللص عر  سوس  ا  نايط النطف 

  ارج جسم االنسا 
4901 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية 
091417102 

 أ.د.د. نجوى شها  احمد 06

مركز بحوث 

التقنيات 

 االحيائية

 سجيل سالة االغناد العواسية العرا ية  ا المنظمة 

 NCBI العالمية لبنك الجينات 
4259 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية 
7410017106 

02 
أ.د. المتمرس عبد الواحد 

 با ر عبد الرضا

التقنيات 

 االحيائية

انتاج  وصيف انزيم الفايتيز من عزلة محلية من 

 الفطر
4212 

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية 
0110117106 



 

 

 

ان
  
ي

س
را

لد
 ا
ام

لع
 ل
ن
ري

نه
 ال

عة
ام

ج
ت 

زا
جا

6
1

0
2

 
– 

6
1

0
2

 
ت

را
تم

مؤ
 ال

: 
ي

لم
لع

 ا
ط
شا

لن
 ا

 تاريخ انعقاده نبذة عن المؤتمر اسم المؤتمر الكلية ت

 المؤ مرالعلما العاشر  كلية الطب 0

سواعد تصون الوطن ... وعقول تشحذ  "  حت شعار  

وبرعاية وزير التعليم العالا والبح  العلما االستاذ الدكتور   "الهمم

عبدالرزا  العيس  وبوشراف رئيس جامعة النهرين االستاذ الدكتور 

عقدت كلية الطب مؤ مرها العلما   نبيل كاظم عبد الصاحب

العاشر .يهدف المؤ مر الةي عقد برئاسة االستاذ الدكتور عاء غنا 

حسين عميد الكلية ال  ر د المسيرة العلمية  ا عرا نا بالمزيد من 

 المساهمات ذات القيمة االكاديمية والتطبيقية العالية .

011417102 

 المؤ مر العلما الاال  كلية العلود 7

بحوث طلبة الدراسات العليا ثمرة االبداع وركيزة ” حت شعار   

ا امت كلية العلود مؤ مرها العلما الاال  للتعريف  “المستقبل

 واالستفادة من مااريو طلبة الدراسات العليا 
7010717106 

 كلية الهندسة 3

المؤ مر العلما األوم 

لبحوث طلبة الدراسات 

 العليا 

أ امت كلية الهندسة المؤ مر العلما األوم لبحوث طلبة الدراسات    

بحوث ”العليا ونتاجات وابداعات طلبة المراحل المنتهية الموسود 

وابتكارات وابداعات الدراسات العليا واألولية في التخصصات 

 “الهندسية وأثرها في تدعيم البُنى االرتكازية لعراقنا الشامخ

741517102 

5 
كلية هندسة 

 المعلومات

مؤ مر البحوث التلصصية 

 لهندسة المعلومات  

أ امت كلية هندسة المعلومات مؤ مرها بهدف اطاع الباحاين وطلبة    

 الدراسات العليا عل  المااريو العلمية  ا مؤسسات الدولة 
311317102 

6 

المعهد العالا 

لتاليص العقم 

والتقنيات 

المساعدة عل  

 االنجا 

المؤ مر العلما التلصصا 

الاانا لبحوث طلبة 

 الدراسات العليا 

ا يم المؤ مر العلما " فكر يبحث ... وحلم يتحقق"  حت شعار   

التلصصا الاانا لبحوث طلبة الدراسات العليا  ا المعهد العالا 

 لتاليص العقم والتقنيات المساعدة عل  االنجا 

81317102 

2 

مركز الدنا 

العدلا للبح  

 والتدريب

المؤ مر الدولا األوم 

للعلود الجنائية والطب 

 العدلا  ا العرا     

برعاية السيد وزير التعليم العالا والبح  العلما وباشراف رئيس   

جامعة النهرين االستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب و حت شعار 

عقدت جامعة “ معا نرتقي بالعلوم الجنائية لعراق آمن ومستقر”

النهرين مركز الدنا العدلا للبح  والتدريب المؤ مر الدولا االوم 

 للعلود الجنائية والطب العدلا. 

721917102 

 هندسة المعلومات 
  مؤتمر البحوث التخصصية

 كلية الهندسة 

 المؤتمر االول للدراسات العليا 

المعهد العالي لتشخيص  العقم والتقنيات المساعدة 

على االنجاب المؤتمر العلمي التخصصي الثاني لبحوث 

 طلبة الدراسات العليا

 كلية الطب

 المؤتمر العلمي العاشر 

 مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب

 المؤتمر الدولي االول للعلوم الجنائية
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 تاريخ اقامة الندوة اسم الندوة الكلية ت

0 
رئاسة الجامعة1 شعبة االرشاد النفسا والتوجيه 

 التربوي
 031317102 التحصين ضد الجرائم

7 
رئاسة الجامعة1 شعبة االرشاد النفسا والتوجيه 

 التربوي
 711317102 اساليب الحفاظ عل  مسرح الجريمة وطبو االصابو

3 
رئاسة الجامعة1 شعبة االرشاد النفسا والتوجيه 

 التربوي
 721317102 الو اية والتحصين  ا مكا حة المتفجرات 

4 
رئاسة الجامعة1 شعبة االرشاد النفسا والتوجيه 

 التربوي
 31417102 الحد من ظاهرة انتاار الملدرات

 51717102 الحماية القانونية للمرأة  كلية الحقو  5

 791317102 اللدمات المصر ية االلكترونية  كلية الحقو  6

 كلية الحقو  2
الحماية القانونية للمرأة  ا الارائو واالنظمة ماتركة بين القانو  

 اللاص والعاد
91317102 

 741317102 بالعلم والتسامح نواجه التطرف كلية الحقو  8

 كلية الطب  9
الاعور باالنتماء ودوره  ا  عزيز  يم النزاهة  ا اطار اال ا يات 

 التربوية لمهنة األستاذ الجامعا
410117106 

اهرة االعتداء عل  االطباء ظ كلية الطب 01  0910117106 

كلية الطب  00  3110117106 التطبب عن بعد  رصه لتقدد الرعايه الصحية  ا العرا  

 0510017106 ضغط الدد المقاود للعاج كلية الطب 07

 0610017106 كتابه دراسه التقييم الةا ا لاعتمادية  كلية الطب 03

 771917106 التحدياات  ا عاج التها  ذات الرئة  كلية الطب 04

 510017106 مرض  السكري كلية الطب  05

 731717102 هجرة الابا  كلية الطب 06

 31617102 مراجعات  ا امراض الجملة العصبية كلية الطب  02

08 

كلية الطب 1  رع الطب الباطنا و بالتعاو  مو 

الجمعية العرا ية المراض وزرع الكل  

 وشركة نوار س لألدوية 

 031317102 مرض السمنة وامراض الكل 

 041317102 مرض انسداد القصبات المزمن  كلية الطب1  رع الطب الباطنا 09

 721317102  حوصات الكاف المبكر عن سرطا  الجهاز التناسلا االناوي  كلية الطب 1  رع النسائية والتوليد 71

70 
كلية الطب 1 وحدة االرشاد النفسا والتوجيه 

 التربوي
 061317102 العمل التطوعا

77 
كلية الطب 1  رع الطب الباطنا و بمااركة  

  رع الكيمياء والكيمياء الحيا ية
 41417102  صور وظيفة الغدة الدر ية

 01717102 امراض القلب المهنية كلية الطب 73

 01317102 لقاح المكورات الرئوية كلية الطب 74

 كلية الطب 75
 كنولوجيا التصوير الطبا النووي بوستلداد منظومة التصوير 

 PET-Scanالمقطعا باالصدار البوز رونا 
71817102 

 781717102 النبا ات الطبية كليار عاجا  ا علم االدوية كلية الطب 76

 Herbs as a therapeutic option in pharmacology  781717102 كلية الطب 1  رع علم االدوية 72



 

 اسم الندوة الكلية ت
تاريخ اقامة 

 الندوة

 كلية الطب 1 رع الطب العدلا 78
بصمة الحامض النووي العدلية و طبيقا ها الجنائية واالجتماعية  ا 

 مساعدة الجهات القضائية
81517102 

 91517102 برنامج اطلس الجراحا العالما كلية الطب 1  رع الجراحة 79

31 
كلية الطب 1  رع علم األدوية مو  رع الطب 

 الباطنا و رع االحياء المجهرية
 061517102 مقاومة المضادات الحيوية

 71417102 مبادئ  قنية  فاعل البلمرة المتسلسل  كلية الطب  30

 741417102 احدث الطر  لعاج دوالا السا ين  كلية الطب 1  رع الجراحة  37

 21417102 المستجدات  ا الفسلجة العصبية السريرية   كلية الطب 1  رع الفسلجة 33

 7610117106 للابا   IYLEPندوة  عريفية عن برنامج        كلية الهندسة 34

 01717102 كيفية كتابة مااريو التلرج والرسائل العلمية كلية الهندسة1  سم الهندسة الميكانيكية 35

 كلية الهندسة1  سم هندسة العمارة 36
 وسعة المر د العلوي الاريف والدعوة ال  ضمه ال  منظمة الحفاظ 

 عل  التراث العالما
01517102 

 011017102 نظرية التاييد و طبيقا ها  ا  صميم المنظومات الحرارية كلية الهندسة1  سم الهندسة الميكانيكية 32

38 
كلية الهندسة1  سم الهندسة االلكترونية 

 واال صاالت
 021417102 النقد العربا بين التلقا والتوويل

39 
كلية الهندسة1  سم الهندسة االلكترونية 

 واال صاالت 
 041417102 استامار  ن الكومكس واالنيميان  ا  دمة المجتمو الجامعا 

 31817102 رحلة البح   كلية الهندسة1  سم الهندسة االلكترونية  41

 كلية الهندسة1  سم هندسة العمارة 40
التقنيات الهندسية المودعة  ا ماروعا صحن  اطمة الزهراء عليها 

 الساد وإعادة  ةهيب القبة الاريفة
01317102 

 761417102 استلداد التقنيات النانونيه  ا الصناعات النفطيه  كلية الهندسة1  سم الهندسه الكيمياويه  47

 51417102 ملتق   ريجا  سم الهندسة المدنية االوم  كلية الهندسة1  سم الهندسة المدنية  43

 41417102 “التكامل البيئي والحضري في االهوار”اهوارنا  كلية الهندسة 44

 031417102  طبيقات النانو  كنولوجا  ا الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة1  سم الهندسة الميكانيكية 45

 711417102 ا ا  الطا ة المستدامة  ا العرا  كلية الهندسة1  سم الهندسة الميكانيكية 46

42 
كلية الهندسة1  سم هندسة االطراف والمساند 

 الصناعية
 311517102 نظرة ال  ذوي االحتياجات اللاصة

 Medical nuclides production and uses 0210117106 كلية العلود 1  سم الكيمياء 48

 كلية العلود1  سم الفيزياء 49
 حديد أطر التعاو  الماترك أالنا والمستقبلا  ا المجام النووي ضمن 

 مفاهيم وضوابط الوكالة الدولية للطا ة
7210717106 

   0810717106 للغة العربية  اليود العالما كلية العلود 51

 7910717106 النزاهة ودورها  ا مكا حة الفساد المالا واالداري كية العلود1  سم الفيزياء 50

 كلية العلود1  سم الكيمياء 57
مفاهيم األمن والسامة الوطنية للمواد الكيمياوية والبيولوجية والماعة 

 والنووية   
01317102 

 7910017106 االلغاد كلية العلود 53
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 تاريخ اقامة الندوة اسم الندوة الكلية ت

 INIS 0710717106الابكة الدولية للمعلومات النووية  كلية العلود1  سم الفيزياء 54

 0210717106 التعليم والتدريب النووي كلية العلود1  سم الفيزياء 55

 781717102  وعية باو  االسترا يجية الوطنية لاؤو  االلغاد كلية العلود 56

 61317102 التلوث البيئا  ا االهوار ..االسبا  والمعالجة  كلية العلود 52

 041317102 الياف بصرية متقدمة  كلية العلود 58

 051317102 الكيمياء الصيدالنية  كلية العلود 59

 41517102  رشيد استهاك الماء  كلية العلود 61

 Fundamental of nonlinear optics  410017106  كلية العلود 60

67 
كلية العلود السياسية 1                       

 وحدة البحوث والدراسات السياسية 

العرا  ما بعد داعش "  حليل المتغيرات االمنية والسياسية واال تصادية 

 والجغرا ية دا ليا وا ليميا " 
001017102 

63 
كلية العلود السياسية 1                       

  سم العا ات اال تصادية الدولية
 001017102 جوالت الترا يص النفطية : دراسة  ا مكامن الضعف وممكنات التعديل 

64 
كلية العلود السياسية 1                       

  سم النظم السياسية والسياسات العامة 
 041317102 الفساد واالصاح 

 731317102  حديات االمن الوطنا العرا ا بعد  نظيم داعش االرهابا كلية العلود السياسية 1  سم االسترا يجية  65

62 
كلية العلود السياسية 1 وحدة البحوث 

 والدراسات السياسية 

ظاهرة الهجرة والنزوح ... دراسة  ا األبعاد االجتماعية واأل تصادية 

 واألمنية والسياسية لهجرة الابا  والكفاءات
0410717106 

   001017102  البحوث والدراسات السياسية  كلية العلود السياسية 68

041317102  السياسية والسياسات العامة   كلية العلود السياسية 69  

 41017102 االمن والسامة العامة كلية العلود السياسية 21

 41717102 مستقبل اال تصاد العرا ا : الفرص والتحديات    كلية العلود السياسية 20

 كلية هندسة المعلومات  27
 كنولوجيا المعلومات واال صاالت  ا  دمة التحقيقات الجنائية الر مية  

 بتاريخ 
761417102 

 721417102 انترنت االشياء يقود الاورة الصناعية الرابعة  كلية هندسة المعلومات  23

 731317102   سويق اللريجين والتجارة االلكترونية كلية هندسة المعلومات  24

25 
كلية ا تصاديات االعمام1  سم 

 ا تصاديات ادارة المصارف
 721717102 دور القطاع المالا والمصر ا  ا  حقيق الاموم المالا 

26 
كلية ا تصاديات االعمام1  سم الر ابة 

 المحاسبية والمالية

اهمية  مويل الماروعات الصغيرة والمتوسطة  ا  فعيل الدور 

 اال تصادي لتلك الماروعات 
721317102 

22 
كلية ا تصاديات االعمام 1 شعبة ضما  

 الجودة
 731317102 نتائج  ياس درجة اداء اال ساد العلمية بين الوا و والطموح 

 311317102 التحوم نحو التعامات المالية االلكترونية  ا الجامعات العرا ية  كلية ا تصاديات االعمام 28

 031417102  التوثير المتبادم بين الموازنة العامة وميزانية البنك المركزي كلية ا تصاديات االعمام 29
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 تاريخ اقامة الندوة اسم الندوة الكلية ت

 كلية ا تصاديات االعمام 81
انلفاض الموازنة االستامارية واثارها اال تصادية 

 عل  المااريو التنموية  ا العرا  
761417102 

 كلية ا تصاديات االعمام 80
 زييف العملة العرا ية واالجنبية ومضاها ها بالعملة 

  الحقيقية
7210017106 

 كلية الصيدلة 87
 طبيقات  قنية االمتصاص الةري  ا التحاليل 

 الصيدالنية
301317102 

 91317102 الصناعة الدوائية الوا و و الطموح كلية الصيدلة  83
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نارت المجلة العالمية لاحياء المجهرية والعلود التطبيقية بحاا علميا لتدريسا  ا كلية التقنيات االحيائية  

المدرس المساعد رنا عدنا  محسن ومااركة باحاين من كلية العلود والةي حمل عنوا  ( بناء و وصيف 

 . مو روابط االيونات المعدنية )  معقدات وماتقات البنسلين و قيمها البايولوجا

الباحاة د.د.هبة  ليل ابراهيم التدريسية  ا كلية التقنيات االحيائية  سم التقنيات االحيائية الطبية  نارت

 وثير المستللص الكحولا لبةور الكر س كمضاد لألكسدة ومضاد للبكتريا نار  بعنوا   والجزئية بح  علميا

 World Journal of Pharmaceutical) ة ملتصة بالبحوث الصيدالنية ا مجلة عالمي البح 

Research)  . 

(الجمعية البريطانية لجراحة اليد)   BSSH) والعاملة مو امIDSنارت جمعية دوبيو ر  البريطانية الدولية (

بحاا للدكتورة نياف نضام كاظم التدريسية  ا مركز بحوث التقنيات االحيائية مو الفريق البحاا 

 من جامعة وسط اوكاهوما االمريكية. االمريكا
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Computers and 

electronics in 

agriculture 

 0.897 70 - بريطانيا

 كلية العلود د.د. باائر عباس  ضير

Studies on behaviors of interactions 

between new polymer-based ZIC-HILC 

stationary phases and carboxylic acids 

Journal of 

chromatographic 

science 

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

 -  - 0.371 



 

 اسم التدريسي
جهة 

 انتسابه
 عنوان البحث

اسم المجلة 

المنشور بها 

بلد 

 النشر

رقم 

 المجلد

رقم 

 العدد

درجة 

معامل 

 التأثير

ا.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف
 كلية العلود

Synthesis and antimicrobial activities of H9- 

carbazole derivatives 

Arabian Journal 

of Chemistry 
 3.603 -  9 السعودية

ا.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف

د.مصطف   صبيح عبد 

 كلية العلود

Photochemical stability and photostabilizing 

efficiency of poly (methyl methacrylate) 

based on 7-thioacetic acid 5- phenyl  – 0,3,4 

Arabian Journal 

of Chemistry 
 3.603 -  9 السعودية

 كلية الهندسة د.د. محمد صبري سالم

Modeling of acoustic impedance transfer 

function for liquids subjected to a 

centrifugation process 

Arabian journal 

for science and 

engineering 

 1.278 -  -  السعودية

 كلية الهندسة د.د زينة عادم نجيب
Analysis of digital map accuracy by using 

total station traversing data 

Ciencia e tecnica 

vitivinicola 
 1.444 00 30 البر غام

 د.د. وسن طه سعدو 

ا..د. عمر  ارو  عبد 

 الرشيد

أ.د.د.نور مصطف   

 كلية الطب

Preparation of a modified nanoalumina 

sorbent for the removal of alizarin yellow r 

and methylene blue dyes from aqeous 

solutions 

Journal of 

chemistry 
 1.996 -  - الهند

 ا.د.  ر د بدر حمدا 

ا.د.د. لقاء رياض 

 موس 

 كلية الطب
Correlation of kisspeptin-01 level and fetal 

well- being in preeclamptic patients 

Taiwanese 

journal of 

obstetrics & 

gynecology 

 1.865 6 55  ايوا 

ا.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف
 كلية العلود

Photo catalytic degradation of poly-

thydroxybutyrate films using titanium dioxide 

nanoparticles as a photo catalyst 

Russian journal 

of applied 

chemistry 

 1.312 9 89 روسيا

ا.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف
 كلية العلود

Photo stability and Performance of Polysty-

rene Films Containing 0, 7, 4-Triazole-3-thiol 

Ring System Schiff Bases 

Molecules 7.465 07 70 سويسرا 

 ا.د..د. با  جمعة  اسم

ا.د.د. حيدر  يصل 

 غازي

 كلية الطب

Diagnostic roles of calretinin in hirschsprung  

disease: a comparison to neuron- specific 

enolase 

The Saudi 

Journal of 

Gastroenterology 

 0.307 0 73 السعودية

ا.د.د. اسماء ثامر 

 ابراهيم
 كلية الهندسة

Planning for the suitable location of car 

parking by using gis techniques 

Ciencia e 

technical 

vitivinicola a 

 1.444 0 37 البر غام

د.د. شيماء صفاء الدين 

 بهاء الدين

رئاسة 

 الجامعة

A New teleconference system with a fast 

technique in HEVC coding 

Multimedia tools 

and applications 
 0.53 7 26 المانيا

 كلية الهندسة ا.د.د. هالة سلما  حسن
Low- temperature transformation to bainite in 

a medium- carbon steel 

International 

journal of materi-

als research 

 1.682 7 018 المانيا

 كلية الهندسة د.د. رائد احمد داود

New model for post – fatigue behavior of 

CFRP to concrete bond interface in single 

shear 

Composite 

structures 
 3.853 063 - بريطانيا

د.د. ورود عبد اللالق 

  ليل
 كلية الهندسة

High- sensitivity sucrose erbium – doped fiber 

ring laser sensor 

Optical 

engineering 

الواليات 

المتحدة 
56 7 1.984 

ا.د.د.  راس عبد هللا 

 حسن

ا.د. عماد عبد الحسين 

 كلية العلود

Cytotoxicity anticancer activities of 

anastrozole against breast , liver 

hepatocellular , and prostate cancer cells 

Saudi medical 

journal 
 1.567 4 38 السعودية

 كلية الهندسة ا.د. بساد غالب رشيد
Photovoltaic properties enhancement of solar 

cell based on porous silicon 
Optik 1.247 038 - المانيا 
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 اسم التدريسي
جهة 

 انتسابه
 عنوان البحث

اسم المجلة المنشور 

 بها البحث

بلد 

 النشر

رقم 

 المجلد

رقم 

 العدد

درجة 

معامل 

 7.078 -  86 بريطانيا The Effect of heat transfer Experimental thermal كلية الهندسة ا.د.د. باسم عبيد حسن

 د.د. زيد اكرد ثابت
مركز بحوث 

التقنيات 

Microbial levan from 

brachybacterium 
Process biochemistry 7.579 52 - بريطانيا 

 كلية الطب د.د. رشا صبيح احمد
Estimation of lifetime cancer risk 

and radiation hazard indices in 

Environmental earth 

sciences 
 0.26 -  - المانيا

 كلية العلود ا.د.د. عدي علا حسين
Optimization of an electrostatic 

quadrupole doublet focusing 

Journal of 

electron spectroscopy 
 0.560 -  - هولندا

د.د. ياسين اسماعيل 

 عمرا 

 ابراهيم احمد عبد هللا

كلية التقنيات 

 االحيائية

Identification of newly 

established spodoptera littoralis 

cell lines by two DNA barcoding 

In vitro cellular & 

developmental biology

-animal 

 1.892 4 53 بريطانيا

 كلية الهندسة ا.د.د.  ينوس مجيد حميد

Effect of new type of 

enhancement on inside and 

outside surface of the tube side in 

Applied thermal engi-

neering 
 3.143 077 - بريطانيا

 ا.د. اياد محمد علا  اضل

 

ا.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف

كلية التقنيات 

 االحيائية

 كلية العلود

 

Screening and Evaluation of Poly

(3-hydroxybutyrate) 

with Rhodococcus equi Using 

Different Carbon Sources 

Arabian journal for 

science and 

engineering 

 1.865 06 47 السعودية

 كلية العلود ا.د. هام شها  وها 

Visible light N-Tio7 induced 

photo degradation of Congo red: 

characterization, kinetics and 

International journal 

of environmental and 

technology 

 7.344 -  - ايرا 

 كلية العلود ا.د.د. عدي علا حسين
Comparison between the imag-

ing properties two different types 
Optik 1.247 041 - المانيا 

 كلية الطب ا.د.د. حيدر احمد شمرا 

Blocking fatty acid amide hydro-

lase reduces T cell activation and 

attenuates experimental colitis 

(IRC01P.415) 

Journal of 

immunology 

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

- 0 4.8 

د.د. ورود عبد اللالق 

  ليل
 كلية الهندسة

Aluminum oxide nanoparticles 

as saturable absorber for C-band 

passively Q-switched fiber laser 

Applied optics 

الواليات  

المتحدة 

 االمريكية

56 06 0.598 

 كلية الهندسة د.د. هند ضياء رضا

Enhancement of evaporative 

cooling system in a greenhouse 

using geothermal energy 

Renewable energy 3.414 000 - بريطانيا 

 ا.د. كاظم محمد ابراهيم
كلية  التقنيات 

 االحيائية

Changes induced by gamma ray 

irradiation on biomass produc-

tion and secondary metabolites 

accumulation in hypericum tri-

quetrifolium turra 

Industrial grops & 

products 
 - 018   3.080 

 كلية العلود د.د. احمد كاظم عويد

Comparison between inductively 

coupled plasma and X-ray fluo-

rescence performance for Pb 

Environmental earth 

sciences 
 - 26 07 0.569 

 كلية الهندسة ا.د.د. باسم عبيد حسن

Breakage of drops and bubbles in 

a stirred tank: a review of experi-

mental studies 

Chinese of chemical 

engineering 
 - - 75 0.024 

 ا.د.د. عاء حسين جواد

ا.د. عماد عبد الحسين 

 يوسف

 كلية العلود

Synthesis and characterization of 

Gallic acid derivatives and their 

utilized as organic photo-

stabilizers for poly (vinyl chlo-

Journal of polymer 

research 
 - 74 8  0.605 

 د. ارو  ابراهيم محمد
مركز بحوث 

التقنيات 

Synthesis and cytotoxic effect on 

RD cell line of Pd(II) and Cu(II) 

Journal of Saudi 

Chemical Society 
 37–74 71 7106 السعودية
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 التميز العلم



 

 استاذ دكتوراه الطب احمد عبد الحسن عباس  0

 استاذ دكتوراه الطب سلمان علي حسن 5

 استاذ دكتوراه الطب ساجد حميد عبد 4

 استاذ دكتوراه الطب استبرق عبد الرسول كويري 4

 استاذ دكتوراه الطب عمر فاروق عبد الرشيد 2

 استاذ دكتوراه الطب احمد رحمة علي 2

 استاذ دكتوراه الطب اريج عبد العباس محمد  7

 استاذ دكتوراه الطب جواد كاظم مناتي 1

 استاذ دكتوراه الطب محمود شاكر خضير 1

 استاذ دكتوراه الطب سعد كاظم كريم 01

 استاذ دكتوراه الطب لمياء عبد الكريم حمودي 00

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب عبد الكريم كاظم جابر 05

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب ثناء رشيد عبد الرحمن 04

 استاذ مساعد  ماجستير الطب شذى محمود حسن  04

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب زينب حسن هاشم 02

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب مؤيد بشير حامد 02

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب اقبال غالب فرهود 07

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب بسام محمد حميد 01

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب رافد بشير هاشم 01

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب زيد عبد علي حبيب 51

 استاذ مساعد  ماجستير الطب ميسون عبد االمير احمد 50

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب نوفل كامل خيرو 55

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب هند شاكر عبعوب 54

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب هيثم محمود كاظم  54

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب فاضل عبد هللا عبد الرضا 52

 استاذ مساعد  دكتوراه الطب سمير احمد محمد محي الدين 52

 استاذ مساعد  ماجستير الطب علي حسين حطيم 57

 مدرس ماجستير الطب جنان حسين طه 51

 0 استاذ دكتوراه الحقوق شروق عباس فاضل

 5 استاذ دكتوراه الحقوق مها محمد ايوب

 4 استاذ دكتوراه الحقوق علي غسان احمد

 4 استاذ مساعد  دكتوراه الحقوق احمد عبد الرزاق هضم

 2 استاذ مساعد  دكتوراه الحقوق ميسون خلف حمد

 0 استاذ مساعد  دكتوراه رئاسة الجامعة ناهض موسى طلفاح

 5 مدرس ماجستير رئاسة الجامعة اسيل صبحي جاسم

 اللقب العلمي الشهادة الكلية االسم
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ت العلمية 

ي : الترقيا
ط العلم

شا
 الن

 0 استاذ دكتوراه الهندسة  منقذ سليم داود

 5 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  سرمد طالب نجم 

 4 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  ياسر عماد عبد العزيز

 4 استاذ مساعد دكتوراه الهندسة  ابراهيم سليم ابراهيم

 2 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  اسامة اكرم سعيد

 2 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  ضرغام كمال ناجي

 7 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  هالة سلمان حسن

 1 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  حاتم عبد الكريم رشيد

 1 استاذ مساعد  دكتوراه الهندسة  حسام كاظم رسن

 01 استاذ مساعد دكتوراه الهندسة  هيثم عبد الحسين علي

 00 استاذ مساعد دكتوراه الهندسة  محمد عبد الستار محمد

 05 مدرس ماجستير الهندسة  زينة كمال ابراهيم

 04 مدرس ماجستير الهندسة  اسراء شاكر محمد علي

 04 مدرس ماجستير الهندسة  هدى ضياء عبد القادر

 02 مدرس ماجستير الهندسة  سعد محسن حمود

 مدرس ماجستير الهندسة محمود شاكر محمود 02

 0 استاذ دكتوراه العلوم عماد عبد الحسين يوسف

 5 استاذ دكتوراه العلوم مهدي صالح شهاب

 4 استاذ مساعد  ماجستير العلوم عباس هادي حميدي

 4 استاذ مساعد  ماجستير العلوم وداد حمد شعبان

 2 استاذ مساعد  ماجستير العلوم حنان عبد اللطيف ابراهيم

 2 استاذ مساعد  ماجستير العلوم عمر عدنان خماس

 7 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم هند صبحي حسين

 1 مدرس ماجستير العلوم سالم عادل احمد

 0 استاذ دكتوراه العلوم السياسية هشام حكمت عبد الستار

 5 استاذ دكتوراه العلوم السياسية خضر عباس عطوان

 4 استاذ دكتوراه العلوم السياسية اسامة مرتضى باقر

 4 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية سهاد اسماعيل خليل 

 2 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية حيدر اسماعيل صالح

 2 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية قاسم شعيب عباس

 7 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية اخالص قاسم نافل

 1 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية لمياء محسن محمد 

 1 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية صدام عبد الستار رشيد

 01 استاذ مساعد  دكتوراه العلوم السياسية علي فارس حميد

 00 مدرس ماجستير العلوم السياسية شيماء تركان صالح

 05 مدرس ماجستير العلوم السياسية وسناء محمد ابراهيم

 اللقب العلمي الشهادة الكلية االسم



 

 0 استاذ دكتوراه هندسة المعلومات بيان مهدي صبار

 5 استاذ مساعد  دكتوراه هندسة المعلومات اسامة علي عواد

 0 استاذ مساعد  دكتوراه الصيدلة  محمد جاسم حمزة

 5 استاذ مساعد  دكتوراه الصيدلة  امال اسماعيل ابراهيم

 4 استاذ مساعد  دكتوراه الصيدلة  عباس شبيب حسن

 4 مدرس ماجستير الصيدلة  زينة سيف الدين محمد

 0 استاذ دكتوراه اقتصاديات االعمال سالم عبد الجليل حسن

 5 استاذ مساعد  ماجستير اقتصاديات االعمال سعد فرج حمادي

 4 استاذ مساعد  ماجستير اقتصاديات االعمال فلاير مشرف عيدان

 استاذ دكتوراه التقنيات االحيائية شهالء مهدي صالح 0

 استاذ مساعد  دكتوراه التقنيات االحيائية خالد هاشم عبد المنعم 5

 استاذ مساعد  دكتوراه التقنيات االحيائية اسماء كاطع عريبي 4

 استاذ مساعد  دكتوراه التقنيات االحيائية بشرى هندي صالح  4

 مدرس ماجستير التقنيات االحيائية فرح تركي عريبي 2

 مدرس ماجستير التقنيات االحيائية منهل فاروق احمد 2

 مدرس ماجستير التقنيات االحيائية رغدة سعد عبد العزيز 7

 حازم اسماعيل عبد الباري
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 0 استاذ دكتوراه

 فاروق ابراهيم محمد 
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 5 استاذ مساعد  دكتوراه

 ايات عدنان عباس
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 4 استاذ مساعد  ماجستير

 زينب ياسين محمد 4
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 استاذ مساعد  دكتوراه

 ياسمين علي هادي 2
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 مدرس ماجستير

 ايمان نعمان اسماعيل 2
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 مدرس ماجستير

 نادرة سلمان محمد 
مركز الدنا العدلي للبحث 

 والتدريب 
 0 استاذ مساعد  دكتوراه

 محمد مهدي عبد المحسن
مركز الدنا العدلي للبحث 

 والتدريب 
 5 مدرس ماجستير

 ضحى سالم نعمة 
مركز الدنا العدلي للبحث 

 والتدريب 
 4 مدرس ماجستير

 حيدر كاظم حسين
مركز الدنا العدلي للبحث 

 والتدريب 
 4 مدرس ماجستير

 الترقية الى مرتبة مدرس الترقية الى مرتبة استاذ مساعد الترقية الى مرتبة استاذ

54 22 51 

 اللقب العلمي الشهادة الكلية االسم

 

ان
  
ي

س
را

لد
 ا
ام

لع
 ل
ن
ري

نه
 ال

عة
ام

ج
ت 

زا
جا

6
1

0
2

 
– 

6
1

0
2

 
 

ة 
مي

عل
 ال

ت
يا
رق

لت
 ا
: 

ي
لم

لع
 ا
ط
شا

لن
 ا

 هدى عبد هللا طاهر 0
المعهد العالي لتشخيص 
العقم والتقنيات المساعدة 

 على االنجاب
 مدرس ماجستير
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ق
ج العرا
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ت العلمية وا
شاركا

طوير : الم
ب والت

 لتدري
 اسم المشارك نوع النشاط الكلية ت

بلد اقامة 

 النشاط
 تاريخ المشاركة

 061417102 ايرا  أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب مهرجا  ثقا ا رئاسة الجامعة  0

 أ.د. عبد الجبار نعمة  ليفة  ملتق  علما رئاسة الجامعة 7

االمارات 

العربية 

 المتحدة

091317102 

 رئاسة الجامعة 3
دورة منتدى 

 رؤساء الجامعات
 7010717106 االرد  أ.د.د. اياد مراد طلاخ

 741817102  ركيا أ.د. حامد يوسف حميد دورة رئاسة الجامعة 4 

 علا صباح عداي بطولة  رئاسة الجامعة 5 

االمارات 

العربية 

 المتحدة

771717102 

 71417102 مصر علا صباح عداي  بطولة رئاسة الجامعة 6 

 731317102 مصر زيد ثامر محمد علا معسكر الحكاد رئاسة الجامعة 2 

 71417102 المانيا أ.د. حامد يوسف حميد دورة رئاسة الجامعة 8 

 رئاسة الجامعة 9 

 حكيم مبار ا  

ضمن دوري 

 ابطام اسيا

 عل  صباح عداي

االمارات 

العربية 

 المتحدة

751417102 

 751517102 السعودية عل  صباح عداي   حكيم رئاسة الجامعة 01 

 31817102 ماليزيا د.د. انور شناوي ذيا  مؤ مر الحقو  00 

 781317102 مصر د.د. انور شناوي ذيا  مؤ مر الحقو  07 

 3010117106 ايطاليا أ.د.ياسر محمد حسن حمندي  حضور اجتماع الطب 03 

 01917106 االرد  أ.د.د.أحمد مجيد رشيد حضور اجتماع الطب 04

 041917106 اذربيجا   د.د.اراز باسم محمد حضور اجتماع الطب 05 

 حضور اجتماع الطب 02 

ا.د.ياسر محمد حسن 1ا.د.وسيم 

 اضل محمد 1د.د.نبراس عاء 

 حسين 

 81917106 السعودية

 0810017106 لبنا  أ.د. شةى حسين علا برنامج التلقيحات الطب 08 

 0117117106 لبنا  ا.د. عبدعلا محسن شايو حضور اجتماع الطب 09

 610017106 المانيا ا.د. محمد عبد كاظم مؤ مر الطب 71

 21417102 المانيا ا.د.د. عدي  الد عبد الجبار حضور اجتماع الطب 70

 0410017106  طر أ.د.نجاة عبد الرزا  حسن حضور مؤ مر الطب 77

 الطب 73
مااركة  ا 

 مؤ مر
 091017102 مصر أ.د. معتز عبد المجيد عبد العزيز 

 الطب 74
دورة برنامج 

ATLS 

ا.د. ياسر محمد حسن 1ا.د. انيس 

 ليل نايل 1ا.د. ساجد حميد عبد 1

ا.د.د. احمد زبار زين 1 د.د. ياسر 

 اضل محمد 1 د.د. ياسر عامر 

 عيس 

 301317102 لبنا  

 كلية العلوم 

محاضرة االستاذ 

المساعد  الدكتور  

عدي علي حسين 

 كلية التقنيات االحيائية

مشاركة أ.د. خلود وهيب عبود  

 بمؤتمر في تركيا

 مركز بحوث التقنيات االحيائية

مشاركة  أ.د. سعد صالح الدجيلي و أ.م.د.محمد 

 محمود فرحان بمؤتمر في طهران . 

الاتادريساياة فاي  ندى فاضل تاوفاياق أ.د. شاركت

كلية العلوم بالمؤتمر الثالث عشر لألستاخاداماات 

لااالاااطااااقاااة الاااذرياااة الاااذي اقااايااام   السااالاااماااياااة

 الجمهورية التونسية.  في

شارك عميد المعهد العالاي لاتاشاخاياص الاعاقام 

والتقنيات الاماسااعادة عالاى االناجااب األساتااذ 

الدكتور عال محاماد رضاا الاكاواز فاي   مساعد

 المؤتمر العلمي الثالث في إندونيسيا  . 
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 بلد اقامة النشاط تاريخ المشاركة اسم المشارك نوع النشاط الكلية ت

 المانيا 72425107 أ.د. شذى حسين علي حضور اجتماع الطب 52

 مصر  01817102 أ.د.د. أروى مجاهد عبدهللا مااركة  ا مؤ مر الطب 52

 االرد  701917106 أ.د.د. صبا ساما مهدي  سلم جائزة مسابقة التميز المعماري الهندسة 57

 المانيا 542425107 د. غانم شاكر صادق ورشة عمل الهندسة 51

 ماليزيا 42425107 م.د.هبة زهير زيدان  مشاركة في مؤتمر هندسة المعلومات 51

 رومانيا 051517102 أ.د.د.احمد وحيد مصطف  مااركة  ا مؤ مر الهندسة 41

 مااركة  ا مؤ مر الهندسة  40
أ.د.د.وجدي صاد  عبود د.دنيا عبد 

 الصاحب هاشم
 ماليزيا 701817102

 مصر 0120125102 م.م زياد حميد عبد مااركة  ا مؤ مر العلوم 45

 ابو ظبي 720025102 أ.م.د. عماد عبد الحسين يوسف مااركة  ا مؤ مر العلوم 44

 ايطاليا 0120025102 أ.م. عباس هادي حميدي  مااركة  ا ندوة العلوم 44

 رواندا  0120025102 . احمد عبد الرحمن الطباخأ.د.د مااركة  ا مؤ مر العلوم 42

 تركيا 42425107 أ.د. احمد كمال احمد معرض دولا العلوم 36

 تركيا 02425107 أ.د.احمد كمام احمد المعرض الدولا الاانا لا تراعات العلوم 32

 تونس 52425107 أ.د. ندى  اضل  و يق مااركة  ا مؤ مر العلوم 38

 تركيا 552225107 أ.د.د. عدي علا حسين القاء محاضرة العلوم 39

 االردن 002425107 ا.م.د عماد صالح عبد الرزاق مااركة  ا مؤ مر العلوم السياسية 41

 مشاركة بدورة تدريبية العلوم السياسية 40
أ.م.د قاسم -أ.م.د لبنى خميس مهدي 

 -سهاد اسماعيل خليل  -محمد عبيد 
 أ.م.د علي فارس حميد

 تركيا 12225107

 لبنان 002425107 ا.م.د عماد صالح عبد الرزاق مااركة  ا مؤ مر العلوم السياسية 47

 ايران 125425107 أ.د عامر حسن فياض مااركة  ا مؤ مر العلوم السياسية 43

 الجزائر 7910017106 د.د. من  كامل حمد مااركة  ا مؤ مر اقتصاديات االعمال 44

  ركيا  001317102 أ.د. لود وهيب عبود مااركة  ا مؤ مر التقنيات االحيائية 45

  ركيا 41717102 د.د رغد كاظم عبيد مااركة  ا معرض علما الصيدلة 46

42 
المعهد العالي لتشخيص العقم 

 والتقنيات المساعدة على االنجاب
 اندونيسيا 781817102 أ.د.د. عا محمد رضا الكواز مااركة  ا مؤ مر

 مصر 310017106 ا.د.سعد صالح الدجيلا مااركة  ا مؤ مر مركز بحوث التقنيات االحيائية 48

 قطر 0410017106 ا.د.د.محمد محمود  رحا  مااركة  ا مؤ مر مركز بحوث التقنيات االحيائية 49

 ايران 910017106 ا.د.د.محمد محمود  رحا  مااركة  ا ورشة عمل مركز بحوث التقنيات االحيائية 51

 الصين 0720025102 ا.د.عبد الجاسم محيسن جاسم مشاركة في معرض االبتكار الدولي مركز بحوث التقنيات االحيائية 50

 مركز بحوث التقنيات االحيائية 57
مشاركة في المعرض االختراعات 

 المصري  
 مصر 42025107 ا.د.عبد الجاسم محيسن جاسم

 مركز بحوث التقنيات االحيائية 53
للمبتكرين  مشاركة بالمؤتمر العلمي 
 والمخترعين 

ا.م.د.محمد محمود فرحان و 
 م.د.زينب ياسين محمد

 تركيا 42425107

 مركز بحوث التقنيات االحيائية 54
مااركة  ا مؤ مر الدولا لللايا 

 الجةعية والطب التجديدي

ا.د. سعد صالح الدجيلا وا.د.د. محمد 

 محمود  رحا 
 ايرا   051217102

 االرد  711817102 ا.د.د.رباح نجاح جبار مااركة  ا ورشة عمل دولية  مركز بحوث التقنيات االحيائية 55

 االرد  721817102 ا.د.د. حسن محمد نايف مااركة  ا ورشة عمل  مركز بحوث التقنيات االحيائية 56

52 
مركز بحوث النهرين للطاقة 

 المتجددة النانوية
  ونس 791417102 أ.د.د. كريم  لف محمد مااركة  ا دورة
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مشاركة في دورة 

 تدريبية

مشاركة في 

 ورشة عمل 
 الكلية مشاركة في مؤتمر مشاركة في ندوة

 رئاسة الجامعة 00 04 04 07

 الحقو  0 3 0 5

 الطب 38 84 30 01

 العلود  71 75 2 07

 الهندسة 08 77 00 01

 العلود سياسية 70 73 2 04

 هندسة معلومات 04 06 3 4

 ا تصاديات االعمام 02 30 05 07

 التقنيات االحيائية 0 4 01 2

 الصيدلة 71 75 4 01

07 4 2 05 
المعهد العالا لتاليص العقم 

 والتقنيات المساعدة عل  االنجا 

 مركز بحوث التقنيات االحيائية 03 07 07 08

 مركز الدنا العدلا للبح  والتدريب 9 02 07 70

7 6 2 7 
مركز بحوث النهرين للطا ة 

 المتجددة النانوية

 المجموع 711 791 032 060

األستاذ مساعد عا عبيداليغيفيور ميحيميد  شاركت

 يا التدريسية  ا كلية العلود السييياسييية   صالح

المؤ مر الدوليا اليميوسيود (اسيهياميات اليتيربييية 

والتعليم  ا بناء االنسا  و نمية الفكر) الةي ا يم 

 ا كلية التربية ابن رشد ليليعيليود االنسيانييية  يا 

 . جامعة بغداد

شارك مدير المكتبة المركزية المدرس محمود 

المؤ مر العلما الاانا عل  شاكر محمود  ا 

  اعات كلية باد الرا دين الجامعة االهلية

(  صميم وانااء منظومة  بالبح  الموسود

 لتبريد ماء اللزا  المنزلا).

وسي  شارك االستاذ المساعد الدكتور ناهض مي

طلفاح مسؤوم شعبة االرشاد النفسا والتيوجيييه 

التربوي  ا رئاسة الجامعة بمنيا اية ميوضيوع 

مكا حة ظياهيرة اليميليدرات ووضيو عيدد مين 

 التوصيات للحد من هةه الظاهرة .

الدكتور محمد اكرد عبد اليجيليييل ميديير  شارك 

 سم االعاد والعا ات العامة بالندوة الحيواريية 

التا ا امتها هيوة النزاهة 1دائيرة اليعيا يات ميو 

المنظمات غير الحكومية بالتعاو  ميو اليميعيهيد 

 العرا ا لاصاح اال تصادي .

برعاية السيد رئيس الوزراء و حت شيعيار اليعيليم 

 ا  دمة المجتمو شاركت المدرس الدكتورة مني  

كييامييل حييمييد الييتييدريسييييية  ييا كييلييييية أ ييتييصيياديييات 

االعمام 1جامعة النيهيريين  يا اليميؤ يمير اليعيليميا 

 االوم لوزارة العمل والاؤو  االجتماعية .

شييارك أ.د.د. جييمييام نيياجييا صييالييح مييدييير  سييم 

الدراسات والتلطيييط بيورشية عيميل (اليميؤشيرات 

الييتييربييوييية والييتييلييطيييييط الييتييربييوي وا ييليياذ الييقييرار 

والمتابعة والتقييم ) ضمن برنامج  حديي  اليقيطياع 

الييعيياد و ييارطيية طييريييق االصيياح االداري  ييا 

العرا  التا ا يييميت  يا مينيظيمية االميم اليميتيحيدة 

 مكتب العرا . -للتربية والعلم والاقا ة
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 اسم الكتاب الكلية  نوع النشاط اسم المؤلف

 رئاسة الجامعة  وليف كتا  أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب
Diesing and practice of explosive metal 

working 

 رئاسة الجامعة  وليف كتا  أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب
Evaluation ossointegration for modified Ti 

implants 

  الارط الجزائا  ا عقد التمويل بطريق التوجير الحقو   وليف كتا  أ.د. شروق عباس فاضل

 المبادئ العامة  ا مناهج البح  العلما  الحقو   وليف كتا  م.د.نصير مزهر عبود

 النظاد القانونا للوساطة الحقو   وليف كتا  أ.د. شروق عباس فاضل

أ.د. ازهار عبد الفتاح ابراهيم 

 االطرقجي
 Atlas of Medical Mycology الطب  وليف اطلس

 الطب  وليف كتا  ا.د. حيدر صباح كاظم
Immunohistochemical Expression of CMV 

pp65 in Childhood Hepatitis 

 الطب  وليف كتا  ا.م.د. حيدر فيصل غازي
Interaction Among Autophagy, Host de-

fense & Microbes in Crohn’s disease 

م.د..بالل خالد جاسم و أ.د.أياد عبد 

 العزيز عباس 
 العلود  وليف كتا 

Relativistic Properties for Atoms  in 

Group05 

 الهندسة  اليف كتا  أ.م.د. اسماء ثامر ابراهيم
Dynamic Effect of Pile Installation in Sand 

on Nearby Structures 

أ.م.د. محمد كريم كاظم   Principle of political العلود السياسية  وليف كتا   

 العلود السياسية  اليف كتا  ا.م.د. اسراء عالء الدين نوري 
ظاهرة  راغ السلطة  ا دوم عالم الجنو  : االسبا   

 والنتائج

أ.م.د. محمد كريم كاظم وأ.م.د. خضر  

 عباس عطوان
 عا ات العر  الدولية:دراسة انموذجا اوربا اسيا العلود السياسية  وليف كتا  

ا.م.د. خضر عباس عطوان    العلود السياسية  اليف كتا   
التدريس والبح  العلما بين معضات الوا و ومتطلبات 

 الجودة   

أ.م.د. محمود خليل ابراهيم وأ.م.د. 

 طالب محمد جوادعباس
  كنولوجيا المحموم واالجهزة اللوحية هندسة المعلومات  وليف كتا 

 المعين هندسة المعلومات  وليف كتا  أ.م.د. طالب محمد جواد

  طبيقات  ا التقنيات االحيائية النبا ية التقنيات االحيائية  وليف كتا  مساعد أ.د. كاظم محمد ابراهيم الصميدعي

 مركز بحوث التقنيات االحيائية  وليف كتا  م.د.جليل ابراهيم اسعد
Physioloical immunohistochemical 

changes in prostate cancer patients 

  طبيقات االحصاء الحيا ا والطبا مركز بحوث التقنيات االحيائية  وليف كتا   ا.د. حازم اسماعيل عبد الباري

 Forensic genetics مركز الدنا العدل  للبح  والتدريب  وليف كتا  م.د. ضياء شامخ زغير

أ.م.د. مجيد ارشيد سباح                 

 م. د. رشا صادق امين  
 علود جنائية مركز الدنا العدل  للبح  والتدريب  وليف كتا 

 مركز الدنا العدلا للبح  والتدريب  وليف كتا   م. سندس فاضل حنتوش
Effect of interleukins on implantation after 

intrauterine insemination 

 An introduction to forensic genetics مركز الدنا العدلا للبح  والتدريب  رجمة كتا  م.د. ضياء شامخ زغيرواخرون

أزهار عبد الفتاح األطرقجي  ا.د.  

 ) اطلس الفطريات الطبية ( 

 كلية الحقوق

م.د. نصير مزهر عبود                    

 )المبادئ العامة في مناهج البحث العلمي ( 

 كلية الحقوق

 أ.د. شروق عباس فاضل
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 تاريخ النشر  العنوان نوع المطبوع الكلية

 اصدار دوري مجلة كلية الحقو  مجلة علمية الحقوق

 مجلة علمية الطب
المجلة العرا ية للعلود 

 الطبية 

 اصدار دوري

 

 مجلة علمية الهندسة 
مجلة النهرين للعلود 

 الهندسية
 اصدار دوري

 اصدار دوري علود النهرين مجلة علمية العلوم

 مجلة علمية  العلوم السياسية
من مجلة  42العدد 

  ضايا سياسية 
  7102نيسا   

 مجلة علمية  هندسة المعلومات

مجلة كليةهندسة 

المعلومات  للنااطات 

 الطابية

7102 

مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 مجلة علمية

مركز بحوث  مجلة

 التقنيات االحيائية
 نصف سنوية

مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 مجلة علمية 

مجلة مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية
 نصف سنوي

رئاسة الجامعة/قسم 

 الدراسات والتخطيط
 دليل

دليل الجامعة باللغة 

 االنكليزية
7102اذار   

رئاسة الجامعة/قسم 

 الدراسات والتخطيط
 دليل  

انجازات الجامعة 

7106-7105 
7102ا     

رئاسة الجامعة/قسم 

 الدراسات والتخطيط
7102ا   االحصائية السنوية كتيب   

رئاسة الجامعة /قسم 

 االعالم والعالقات العامة
 اصدار دوري عطاء النهرين مجلة

رئاسة الجامعة /قسم 

 االعالم والعالقات العامة
 7102 حادنا نصرنا مجلة 

مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 7102 نارة  قنيات النهرين نارة

 071217106 كتيب  عريفا  كتيب الهندسة

 نارة  الهندسة
ناره التوصيف الوظيفا 

 لللريجين  
711417102 

 

اصدر قسم 

الدراسات والتخطيط 

دليل انجازات 

 الجامعة 

 االصدار الثالث

للعام الدراسي  

6105-6102  

اصدرقسم الدراسات والتخطيط االحصائية 

6102-6102السنوية االصدار الثالث   

 مركز بحوث التقنيات االحيائية

العدد الثالث للنشرة العلمية 

 الثقافية تقنيات النهرين

 المجلة الطالبية لكلية هندسة المعلومات

اصدرت رئاسة جامعة النهرين /قسم الدراسات 

 والتخطيط والمتابعة دليل الجامعة باللغه االنكليزية

 رئاسة جامعة النهرين

 قسم االعالم والعالقات العامة

 عطاء النهرين

 

 اصدر

قسم االعالم 

والعالقات 

 العامة

 مجلة

 حشدنا نصرنا
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 المكتبة المركزية

عدد الكتب الور ية 

 المضا ة

عدد االطاريح الجامعية 

 الور ية المضا ة

عدد االطاريح الجامعية 

 االلكترونية المضا ة

عدد الدوريات الور ية 

 المضا ة

392 313 313 078 

 مكتبات كليات جامعة النهريــــــن

 اال راص الليزرية الدوريات المضا ة الكتب المضا ة الكليات

 32 66 0763 الحقوق

 095 5 08 الطب

 31 8 71 الهندسة

 77 4 21 العلوم

 81 8 8 العلوم السياسية

 05 8 07 اقتصاديات االعمال

 33 - 01 الصيدلة

 75 42 511 مركز بحوث التقنيات االحيائية

 432 046 0910 المجموع



 

 

ان
ي  

س
را

ن للعام الد
ري

جامعة النه
ت 

زا
جا

6
1

0
2

 
– 

6
1

0
2

 
ت الثقافية

طا
شا

سم والن
 الموا

 الموسم الثقافي الكلية النشاط ت
تاريخ اقامة 

 النشاط 

 مهرجا  0
رئاسة 

 الجامعة
 061217102 اسبوع النصر لتحرير الموصل

 7  حملة  برع 
رئاسة 

 الجامعة

حملة  برع بالمواد العينية من موكل وملبس من  بل 

 منتسبا و طلبة الجامعة الهالا الموصل
721417102 

 3  مهرجا   
رئاسة 

 الجامعة

ا امة مهرجا  شعر شعبا بعنوا  (  ادمو  

 يانينوى) 
021417102 

 4  مهرجا   
رئاسة 

 الجامعة

ماراثو  جامعة النهرين بمااركة طلبة اال ساد 

 الدا لية
021617102 

 و فة  5
رئاسة 

 الجامعة

و فة  ضامنية  ضامنا مو االنتصارات والتضحيات 

 للجيش والحاد الاعبا
41617102 

 6  حملة  طوعية 
رئاسة 

 الجامعة 

 نظيم حملة  طوعية شبابية دا ل الجامعة وارو تها 

 وضمن اسبوع العمل التطوعا 
410717106 

 2  001917106 معرض رسم  ا رئاسة الجامعه الطب معرض رسم 

 8  610017106 عيبة علم هللا الطب مهرجا   

 9  310017106 مسابقة اسا ةة وطلبة  الطب مسابقة 

 01  810017106 حفلة  رحيب بطلبة المرحلة االول  الطب ا امة احتفالية 

 00  791317102  لرج طلبة المرحلة السادسة  الطب إ امة احتفالية 

 07  761317102 حفل الصدرية البيضاء الطب إ امة احتفالية 

 03  71517102 معرض  نا الطب إ امة معرض 

 04  
إ امة 

 مهرجا  
 91517102 مهرجا  دعم الموصل الطب

 05  7510717106 معرض الفنو  التاكيلية الطب معرض رسم 

06 
إ امة 

 مهرجا  
 051517102 يود ربيو النهرين الطب

 حملة التبرع بالدد للحاد الاعبا الطب  برع بالدد 02
731917106 

41617102 

 91017102 بمناسبة عيد الارطة و قديم الهدايا لارطة الكلية الحقو  احتفالية 08

09 
معرض 

 صور 
 الحقو 

ا تتحت الكلية وبالتعاو  مو هيئة الحاد الاعبا ومو 

مجموعه من الطلبة الموهوبين معرضا للصور 

 اللاص بمجزرة اسبايكر لليدا لةكراهم الطيبة

751417102 

 الحقو  متحف كلية 71
متحف  الصور والجوائز التا حصد ها الكلية منة 

  وسيسها ولحد اال  
71517102 

 711317102 سفرة علمية ال  محكمة استئناف بغداد الحقو  سفرة علمية 70

 الهندسة  سفرة علمية  77
زيارة علمية لطلبة  سم هندسة العمارة 1 السنة 

 الرابعة ال  منطقة الكاظمية 
510117106 

 الهندسة  سفرة علمية  73
زيارة علمية لطلبة  سم هندسة العمارة  الماجستير  

 ال  منطقة الاورجة  
011917106 

 الهندسة  سفرة علمية  74
زيارة علمية لطلبة  سم هندسة العمارة 1 الماجستير 

 ال  مدينة الكاظمية 
7810117106 

 كلية العلوم 

 وقفة تضامنية

 كلية الطب

 مهرجان عيبة علم هللا

 كلية الطب

 حفل الصدرية البيضاء

 كلية الحقوق  

 احتفالية عيد الشرطة

كلية هندسة المعلومات 

 سفرة علمية

 مهرجان اسبوع النصر
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 الموسم الثقافي الكلية النشاط ت
تاريخ اقامة 

 النشاط 

75 
سفرة 

 علمية 
 الهندسة 

زيارة علمية لطلبة  سم الهندسة المدنية 1 السنة  

 الرابعة ال  مو و ماروع دجلة األحاد 
3110117106 

 76  
سفرة 

 علمية 
 الهندسة 

زيارة علمية لطلبة  سم الهندسة األلكترونية  

واأل صاالت 1 الماجستير ال  وزارة العلود 

 والتكنولوجيا 1 هيئة البحوث والتطوير الصناعا 

7410017106 

 72  
سفرة 

 علمية 
 الهندسة 

زيارة علمية لطلبة  سم الهندسة األلكترونية 

واأل صاالت 1 ماجستير ال  وزارة الصناعة 

 والمعاد  1 مركز بحوث الطا ة المتجددة 

7910017106 

 78  
سفرة 

 علمية
 الهندسة 

زيارة علمية لطلبة السنة الاالاة  ا  سم الهندسة 

 المدنية ال  موم الجادرية
0110017106 

 31  
سفرة 

 علمية
 الهندسة 

سفره علمية  لطلبة هندسة الطب الحيا ا ال  كليه 

 الطب جامعه النهرين 
3010117106 

 30  
سفرة 

 علمية
 010717106 سفرة علمية ال  شارع المتنبا الهندسة 

 37  
سفرة 

 علمية 
 810717106 سفره علمية ال  شركه البهجة  يلبس  الهندسة 

 33  
سفرة 

 علمية
 0710717106 سفرة طابية ال  المتحف البغدادي الهندسة 

 34  
سفرة 

 علمية 
 0510717106 سفره علمية ال  شركه البهجة  يلبس  الهندسة 

 35  
سفرة 

 علمية
 701717102 زيارة علمية الهندسة 

 36  
سفرة 

 علمية
 الهندسة 

زياره علمية  لطلبة هندسة الطب الحيا ا ال  مدينة 

 الطب 1الطب العدلا 
7410017106 

 32  
ملتق  

 الاقا ا
 01317102 مااركة طلبة المرحلة الاانية  ا  عالية ملتق  النهرين الهندسة 

38 
ا امة 

 معرض
 81517102 معرض مااريو التلرج ضمن  عاليات يود الجامعة الهندسة 

39 
سفرة 

 علمية
 الهندسة 

زيارة علمية ال  ملتبرات التاريح  لكلية الطب 1

جامعة النهرين بوصطحا  المرحلة  الاالاة لقسم 

 هندسة الطب الحيا ا 

791317102 

41 
سفرة 

 علمية
 001417102 سفرة علمية لابنية التراثية  ا مدينة بغداد الهندسة 

40 
إ امة 

 معرض
 71517102 معرض مااريو الطلبة  ا ربيو النهرين الهندسة 

47 
سفرة 

 علمية
 الهندسة 

1 النجف 7سفرة علمية لماروع الغدير السكنا 

 االشرف
771317102 

43 
ا امة 

 معرض

كلية 

 الهندسة

معرض مااريو وبوسترات التلرج لقسم الهندسة 

 الميكانيكية
721417102 

44 
ا امة 

 معرض

كلية 

 الهندسة
 71517102 معرض ابداعات الطلبة  ا يود الجامعة

45 
ا امة 

 احتفالية

كلية 

 الهندسة
 01317102 احتفالية عيد المعلم

46 
سفرة 

 علمية

كلية 

 الهندسة

سفرةعلمية لملتبرات  سم الهندسة  ا الجامعة 

 التكنولوجبا
071317102 

 اقتصاديات االعمال

 مهرجان التالحم

 كلية الطب 

 حملة تبرع بالدم

 كلية التقنيات االحيائية

 حفل تكريم الطلبة االوائل

 كلية الحقوق

اقامة متحف لعرض الصور 

والجوائز الخاصة بالكلية منذ 

 تأسيسها

 كلية الهندسة

 معرض فني

http://eng.nahrainuniv.edu.iq/content.php?id=707
http://eng.nahrainuniv.edu.iq/content.php?id=707
http://eng.nahrainuniv.edu.iq/content.php?id=665
http://eng.nahrainuniv.edu.iq/content.php?id=665


 

 النشاط الثقافي الكلية النشاط ت
تاريخ اقامة 

 النشاط 

 42  
سفرات 

 علمية
 الهندسة 

سفرةعلمية لمعمل صناعة السيارات  ا 

 االسكندرية
711317102 

 48  العلود  مهرجا   
المهرجا  الفنا للفنو  التاكيلية واالعمام  

 الفنية
0310017106 

 49  7910017106 مهرجا  الرسم واالعمام اليدويه العلود مهرجا  

 51  
سفرات 

 علمية
 7810717106 سفرة علمية العلود 

 50  31217102 مااركة  ا مسابقة الرسم العلود  معرض رسم 

 57  810717106 لغة الضاد  حتفا بالمبدعين الابا  العلود السياسية احتفالية  

 53  العلود السياسية معرض رسم 
المااركة  ا معرض الرسود  ا الجامعة  

 والحصوم عل  المركز الاال  
0610017106 

 54  7910717106 معرض الكلية للرسود والصور  العلود السياسية معرض رسم 

 55  61517102 مارثو  العلود السياسية مارثو  

 56  51717102 مااركة الموهوبين  ا معرض رسم العلود السياسية معرض   

 52  
الملتق  

 الاقا ا
 41617102 دعم المواهب العلود السياسية

 58  51717102 مااركة الموهوبين  ا معرض رسم العلود السياسية معرض رسم 

 59  51717102 برنامج لتسويق و وظيف  ريجا الكلية هندسة المعلومات مهرجا  

 61  7110717106 معرض بوستر لطلبة الماجستير  هندسة المعلومات معرض  

 60  0710717106 المااركة بحملة التبرع للنازحين  ا تصاديات االعمام احتفالية 

 311317102 زيارة علمية ال  سو  العرا  لألورا  المالية  ا تصاديات االعمام سفرة علمية 67

 63  791317102 زيارة علمية ال  وزارة التلطيط  ا تصاديات االعمام سفرة علمية 

 64  061217102 اسبوع النصر بتحرير مدينة الموصل  ا تصاديات االعمام احتفالية 

 65  0710717106 المولد النبوي الاريف ا تصاديات االعمام احتفالية 

 66  
حملة 

  طوعية
 ا تصاديات االعمام

حملة  طوعية  ا  نظيم و ر يب القاعات 

 الدراسية والحدائق 
410717106 

 62  771317102  ن اللطابة و ن المقابلة  ا تصاديات االعمام ملتق  ثقا ا 

 68  91417102   طرة دمك  نقة حياة ا تصاديات االعمام  برع بالدد 

 61417102  ربيو النهرين للرسم الحر ا تصاديات االعمام حفل  كريم 69

 ا تصاديات االعمام زيارة علمية 21
زيارة علمية لطلبة الدراسات العليا ال  البنك 

 المركزي 
41417102 

 ا تصاديات االعمام معرض 20
معرض مصر ا  حت عنوا        ( الاموم  

 المالا ) 
71517102 

 ا تصاديات االعمام سفرة 27
سفرة علمية للاركة العامة لسكك الحديد 

 العرا ية
41517102 

 001417102 سفرة علمية التقنيات االحيائية   سفرة  23

 71517102 معرض بوسترات التقنيات االحيائية  معرض 24

 41617102  برع ال  جامعة الموصل  مركز بحوث التقنيات االحيائية  برع 25

 سفرة علمية 26
مركز بحوث النهرين للطا ة 

 المتجددة النانوية

سفرة علمية طلبة المرحلة الرابعة 1 سم 

الفيزياء 1كلية العلود ال  وزارة الصناعة 

 والمعاد 

7810717106 

 معرض 22
المعهد العالا لتاليص العقم 

 والتقنيات المساعدة عل  االنجا  

معرض رسم التدريسيين وطلبة الدراسات 

 العليا
91317102 

 سو   يري 28
المعهد العالا لتاليص العقم  

 والتقنيات المساعدة عل  االنجا 
 061517102 سو   يري
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 اقتصاديات االعمال

 احتفالية المولد النبوي الشريف

 اقتصاديات االعمال

 حملة تطوعية

المعهد العالي لتشخيص العقم 

 والتقنيات المساعدة على االنجاب

 حملة تبرع بالدم

المعهد العالي لتشخيص العقم 

 والتقنيات المساعدة على االنجاب

 سوق خيري

 رئاسة الجامعة

 سباق الماراثون

http://eng.nahrainuniv.edu.iq/content.php?id=665
http://eng.nahrainuniv.edu.iq/content.php?id=665
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بطولة كرة القدم 

 الخماسية                             
 بطولة كرة الطائرة    

بطولة كرة السلة     

(2/3/6102) 

بطولة الريشة 

الطائرة                

(66/3/6102) 

بطولة كرة اليد                    

3/2/6102         

بطولة التنس 

االرضي                

(0/3/6102) 

 الكليـــــات المشاركـــــة 

 كلية الحقو  كلية الحقو  - - كلية الحقو  كلية الحقو  0

 كلية الطب كلية الطب كلية الطب كلية الطب كلية الطب كلية الطب 6

 كلية الهندسة - - كلية الهندسة كلية الهندسة كلية الهندسة 3

 كلية العلود كلية العلود كلية العلود كلية العلود كلية العلود كلية العلود 2

 - كلية العلود السياسية كلية العلود السياسية كلية العلود السياسية كلية العلود السياسية 5
كلية العلود 

 السياسية

2 
كلية هندسة 

 المعلومات

كلية هندسة 

 المعلومات

كلية هندسة 

 المعلومات

كلية هندسة 

 المعلومات
- 

كلية هندسة 

 المعلومات

2 
كلية ا تصاديات 

 االعمام

كلية ا تصاديات 

 االعمام

كلية ا تصاديات 

 االعمام

كلية ا تصاديات 

 االعمام
- 

كلية ا تصاديات 

 االعمام

 كلية التقنيات االحياية 2
كلية التقنيات 

 االحياية

كلية التقنيات 

 االحياية

كلية التقنيات 

 االحياية

كلية التقنيات 

 االحياية

كلية التقنيات 

 االحياية

 - - - كلية الصيدلة - كلية الصيدلة 3

01 

المعهد العالا 

لتاليص العقم 

والتقنيات المساعدة 

 عل  االنجا 

- - - - - 

 نتائـــــج البـطـوالت

المركز 

 االول
 كلية الطب كلية الطب كلية الطب كلية العلود كلية الطب

كلية ا تصاديات  

 االعمام

المركز 

 الثاني
 كلية العلود كلية الطب كلية العلود

كلية ا تصاديات 

 االعمام
 كلية العلود كلية العلود

المركز 

 الثالث

كلية ا تصاديات 

 االعمام
 كلية الحقو 

كلية هندسة 

 المعلومات
 - كلية العلود السياسية

كلية هندسة 

 المعلومات
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 التاريخ سبب منح التكريم نوع التكريم الكلية االسم

 THE BIZZ   061017102لحصوم الجامعة عل  جائزة     هنئة رئيس الجامعة أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب

 درع رئيس الجامعة أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب

كرد مركز النهرين للدراسات االسترا يجية السيد 

رئيس جامعة النهرين األستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد 

 الصاحب درع التميز واالبداع 

7106 

 درع رئيس الجامعة أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب

من  7106حصوم الجامعة عل  المركز االوم للعاد 

بين الجامعات العرا ية ضمن  صنيف دائرة البح  

  والتطوير  ا وزارة التعليم العالا والبح  العلما

771617106 

 درع رئيس الجامعة أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب
منحت جامعة الفلوجة درع الو اء للجامعة  قديرا 

 للدور الحيوي  ا الجانب االكاديما
31217102 

مااركه  بدورة   ا منظة اليونسكو العالمية  شهادة  قديرية رئاسة الجامعة د.د. جمام ناجا صالح  71217102 

 51817102 الصابته  ا معارك  حرير الموصل درع رئاسة الجامعة االعاما امير غازي جاسم

 41717102 مااركة  ا مهرجا  العقوم  درع كلية الطب أ.د. عاء غنا حسين

 اليونسكو -جائزة  "لولاير كلية الطب أ.د.د. أروى مجاهد عبدهللا
مؤسسه لولاير بالاراكه مو اليونسكو و المجلس 

 الوطنا للبحوث العلمية  ا لبنا 
61217102 

 91317102 لحصولة عل  عدد من الاهادات الدولية شهادة  قديرية كلية الطب د.د. حسن ناصر محسن

 071517102 لحصوله عل  شهادة زميل كلية الجراحين االمريكية شهادة  قديرية كلية الطب أ.د.د. سداد سلما  احمد

 731717102  ا مؤ مر البصرة الاال  لامراض الجلدية درع كلية الطب أ.د.نضير احمد مطلو 

 01717102 كلية الطب شهادة  قديرية كلية الطب أ.د.حسن عزيز حسن

أ.د. معتز عبد المجيد عبدالعزيز 

 القزاز 
 81317102 مركز الدنا العدلا للبح  والتدريب شهادة  قديرية كلية الطب

 91517102 مؤسسة بحر العلود شهادة  قديرية كلية الطب ا.د.عارف ساما مالك

مااركة  ا مؤ مر  شهادة  قديرية كلية الهندسة أ.د. جابر سلما  عزيز  001617102 

مااركة  ا مؤ مر  جائزة  ميز كلية الهندسة ا.د.د. صبا ساما مهدي  310717106 

 كلية الهندسة أ.د.د. أسماء ثامر ابراهيم
مؤ مر نظم المعلومات 

 الجغرا ية الدولا الاانا 
 610717106 مركز النهرين للدراسات السترا يجيه 

 761717102 مااركة  ا مهرجا 1كلسة االسراء الجامعة درع كلية الهندسة أ.د.د. اسماء ثامر ابراهيم

 791417102 مااركة  ا مؤ مر شهادة  قديرية الهندسة ا.د. جابر سلما  عزيز

 31217102 شهادة  قديرية من مركز النانو  كنولوجا شهادة  قديرية الهندسة د.د. لجين  دوري ابراهيم

 61517102  امينا لجهودة المبةولة شهادة  قديرية الهندسة أ.د.د. اياد مراد طلاخ

 ميدالية  ضية كلية العلود أ.د. احمد كمام احمد
المعرض الدولا الاانا لبراءات اال تراع  ا 

 اسطنبوم
41317108 

أ.د. عماد عبد الحسين يوسف    

 د. مصطف  صبيح عبدهللا 
 كلية العلود

جائزة أ ضل بح  مناور  ا 

 ( لصصات العلود الصر ة)
 21317102 مااركة  ا مؤ مر

 شهادة  قديرية كلية العلود أ.د.هام شها  وها  
لحصوله عل  شكر و قدير من معالا وزير التعليم 

 العالا والبح  العلما
71417102 

 شهادة  قديرية كلية العلود أ.د.د.علا حسن ناصر الفياض
لحصوله عل  شكر و قدير من معالا وزير التعليم 

 العالا والبح  العلما
761317102 

 51717102 لحصوله عل  براءة أ تراع شهادة  قديرية كلية العلود أ.د. عماد عبد الحسين  يوسف

 91417102 لحصوله عل  براءة أ تراع شهادة  قديرية كلية العلود أ.د.د. أحمد عبد الرزا  احمد 

 71517102 لحصوله عل  براءة أ تراع  شهادة  قديرية كلية العلود أ.د.د. هام شها  وها  

 71517102 لتر يته ال  المر بة العلمية (األستاذية) شهادة  قديرية كلية العلود أ.د. عماد عبد الحسين 

 أ.د. عماد عبد الحسين يوسف 

 أ.د.د. أحمد عبد الرزا  احمد  
 71517102 لحصولهم عل  براءة أ تراع شهادة  قديرية كلية العلود

 71517102 لنار بحوثه  ا مجات عالمية رصينة  شهادة  قديرية كلية العلود أ.د. هام شها  وها    

 شهادة  قديرية كلية العلود أ.د. هادي محمد عبود علا  
من وزارة التعليم العالا والبح  العلما 1دائرة  

 البعاات والعا ات الاقا ية
 011317102  

 7710017106 لجهوده المتميزة  ا دعم المسيرة العلمية  درع التميز كلية العلود أ.د. عاء جبار غزاي
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 التكريــــــــــم

 التاريخ سبب منح التكريم نوع التكريم الكلية االسم

 جائزة  هندسة المعلومات د.د. ساما كاظم حسن الرماحا

جائزة نيسا العالمية ال ضل بح  علما 

( قدير الطا ات   7106عرا ا لعاد 

 العلمية البحاية  ا العرا  )

081317102 

 71617102 مااركة  ا ندوة شهادة  قديرية ا تصاديات االعمام أ.د.د. نغم حسين  نعمة

 7410117106 مااركة  ا ندوة وساد التميز ا تصاديات االعمام أ.د. ساد عبد الجليل الااما

 71517102 ربيو النهرين شهادة  قديرية التقنيات االحيائية أ.د.حميد مجيد جاسم محمد

 71517102 ربيو النهرين شهادة  قديرية التقنيات االحيائية أ.د. صبحا جواد حمزه

 الصيدلة  د.د. ر ل شكيب عبد الوها 
ميدالية ذهبية 1شهادة 

  قديرية

المعرض الدولا الاانا لبراءات اال تراع 

  ا اسطنبوم
41317102 

 ميدالية  ضية الصيدلة  د.د. رغد كاظم عبيد
المعرض الدولا الاانا لبراءات اال تراع 

  ا اسطنبوم
41317102 

 مركز بحوث التقنيات االحيائية
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 771917106  لحصوم المركز عل   المر بة االول   شهادة  قديرية 

 ا.د.سعد صالح الدجيلا
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية

 درع المؤ مر الدولا

 شهادة  قديرية

حضور المؤ مر الدولا االوم للعلود 

 0stالجنائية والطب العدلا  ا العرا  

IFSCI 

781917106 

 ا.د.عبد الجاسم محيسن جاسم
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 ميدالية ذهبية 

المعرض الدولا المصري لبراءات 

 اال تراع  ا جمهورية مصر العربية
31017102 

 د.د.زينب ياسين محمد
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 ميدالية برونزية

معرض اسطنبوم الاانا لا تراعات  ا 

  ركيا
41317102 

 ا.د.د. محمد محمود  رحا 
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 ميدالية برونزية

معرض اسطنبوم الاانا لا تراعات  ا 

  ركيا
41317102 

 ا.د.عبد الجاسم محيسن جاسم
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 41017102 من الدكتور علا االديب  شهادة  قديرية

 د.د.هدى سلما  العجيلا
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 شهادة  قديرية

عميد كلية الطب البيطري 1جامعة كرباء 

 لمااركتها  ا المؤ مر العلما الاال  
011417102 

 أ.د. عبد الجاسم محيسن جاسم 
مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية
 ميدالية ذهبية

براءة اال تراع ( انتاج  قاوي الر ب العليا 

من البطاطا بوستلداد  قنية التحضين ) من 

 القاهرة

31317102 

 ميدالية  ذهبية التقنيات االحيائية أ.د.  لود وهيب عبود 
معرض اسطنبوم الاانا لا تراعات  ا 

  ركيا
41317102 

 أ.د.د. كريم  لف محمد

مركز بحوث النهرين 

للطا ة المتجددة 

 النانوية

 7610017106 جمعية المهندسين العرا يين شهادة  قديرية

شاركت الدكتورة من  كامل حمد التدريسية  ا كلية 

ا تصاديات االعمام بجامعة النهرين بمسابقة جائزة 

بحر العلود لابداع  مالت المااركة التا رعاها 

االستاذ الدكتور عبد الرزا  العيس  وزير التعليم 

العالا والبح  العلما عرض اطروحة الدكتوراه 

المرشحة لنيل الجائزة التا اطلقتها مؤسسة بحر 

العلود  ا معهد العلمين للدراسات العليا  ا النجف 

 االشرف.

 دد رئيس جامعة النهرين درع الجامعة ال  السيد 

الوكيل اال دد لوزارة اللارجية  ييميا  يدد األ ييير 

درع الوزارة ال  رئاسة جامعة الينيهيريين شياكيرا 

 عياو  وجيهيود اليجياميعية عيلي  حسين الضيييا ية 

  والمساهمة الفعلية  ا نجاح مسابقة الماراثو .

حصل االستاذ المساعد الدكتور عاء جيبيار غيزاي 

عل  درع   التدريسا  ا كلية العلود جامعة النهرين

االبداع والتمييز لجهوده المتميزة  ا دعيم اليميسيييرة 

العلمية ور د  سم الفيزياء  ا كلية اليتيربييية ليليعيليود 

الصر ة  ا جامعة كيربياء وماياركيتيه  يا  يقيدييم 

االستاارة العلمية و قييييم بيحيوث اليميؤ يمير اليرابيو 

  الدولا االوم لكلية التربية للعلود الصر ة .
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كرد مجلس كلية الطيب 

جييامييعيية اليينييهييرييين   –

األسيييتييياذ اليييميييسييياعيييد 

الدكتور (سيداد سيليميا  

احمد) لحيصيوليه عيلي  

شييهييادة زميييييل كييلييييية 

 الجراحين األمريكية  .          

منح درع الو اء من جامعة الفلوجة لرئيييس اليجياميعية 

األستاذ الدكتور نيبيييل كياظيم عيبيد الصياحيب  يقيدييرا  

لدوره الحيوي واألساسا  ا مد أ ق اليتيعياو  اليبينياء 

 ا الجانب األكاديما و سليم اليدرع أ.د.عيبيد اليجيبيار 

 نعمة  ليفة مساعد رئيس الجامعة للاؤو  العلمية.

 كريم االستاذ المساعد الدكتورة أروى مجاهيد عيبيد 

هللا الاويخ  التيدريسييية  يا طيب الينيهيريين 1  يرع 

األحياء المجهرية يو ا ذلك لحصولهيا عيلي  مينيحية 

 اليونسكو . –برنامج لولاير 

مينيحيت اليدكيتيورة ليجيييين 

 دوري ابراهيم التدريسيية 

 ا كيلييية اليهينيدسية عيلي  

شهادة  قدرية مين ميركيز 

النانو  كنيوليوجيا  يايمييينيا 

لييجييهييودهييا الييمييبييةوليية  ييا 

اعييمييام اليينييدوة الييعييلييمييييية 

الييمييقيياميية  ييا الييجييامييعيية 

كرد السيد رئيس جامعة النهرين األستاذ الدكيتيور 

نبيل كاظيم عيبيد الصياحيب وبيحيضيور اليدكيتيور 

ميحييمييد اكييرد عييبييد الييجيليييييل مييديير  سييم االعيياد 

والعا ات العامة  يا اليجياميعية اإلعياميا امييير 

غييازي جيياسييم إلصييابييتييه  ييا مييعييارك  ييحييرييير 

الموصل درع النهرين  ضا عن  قليد اإلعياميا 

  ادة النهرين للبطولة واالياار .

حصل االستاذ الدكتور عبد الجاسم محيسن جاسم 

التدريسا  ا مركيز اليتيقينيييات االحيييائييية عيلي  

الييميييييدالييييية الييةهييبييييية  ييا الييمييعييرض الييمييصييري 

بييبييراءة  ليلييمييلييتييرعييييين الييةي ا يييييم  ييا الييقيياهييرة 

اال تراع الموسومة انتاج  قاوى الر ب العليا من 

 البطاطا باستلداد التحضين .

 دد النيائيب احيميد االسيدي 

درع الحيايد الايعيبيا الي  

رئيييييس جييامييعيية اليينييهييرييين 

 امنيا للجهود المبةولية مين 

 ييبييل رئييياسيية اليييجييامييعييية 

وكوادرها  ا دعم اليحيايد 

الاييعييبييا والييةي  سييلييمييه 

مسيياعييد رئيييييس الييجييامييعيية 

 للاؤو  العلمية باإلنابة . 

حصل االستاذ اليميسياعيد اليدكيتيور 

اييياد مييراد طييليياخ عييليي  شييهييادة 

 قديرية من رئيس الجامعة  يايمييينيا 

لجهوده  المبةولة و فانيه  ا العميل 

اإلداري و ييعيياونييه مييو الييقيييييادات 

اإلدارية ومن رعيايية ليليمينيتيسيبييين 

والطلبة الةين هيم ميحيور اليعيميلييية 

 كريم االستاذ الدكتور عاء غنا حسيين 

 ييا مييهييرجييا  الييعييقييوم  ييا الييكيياظييمييييية 

حصييل االسييتيياذ الييدكييتييور احييمييد كييمييام احييمييد 

التدريسا  ا  سم الفيزياء كيلييية اليعيليود عيلي  

 صيميييم  عن بيحيايه اليميوسيود الفضية الميدالية

وبناء مقاومية ميجيزئ  يييار لينيبيضيات عيالييية 

اليتييييار يا اليمييعيرض اليدليا الياييانيا ليبييراءات 

 .  اال تراع  ا اسطنبوم

 كريم موظفا اللدمات  ا شؤو  الديوا   ا رئاسة الجامعة  امينا لجهودهم 

 و فانيهم بالعمل
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 مكتب رئيس الجامعة

 العدد العناوين

 508 الطلبات المقدمة

 54 المقابات

 مركز بحوث التقنيات االحيائية

 عدد المراجعين اسم التحليل

 20  حليل السائل المنوي

 20  نايط النطف  ارج الجسم

 8  حص الدهو 

 70  حص هرمونات الغدد الدر ية

 78  حص الهرمونات التناسلية

 099 المجموع

 الدراسات العليا

 جداريات صحة صدور وثائق مصدقة

403 567 077 

 الدراسات االولية

 جداريات صحة صدور وثائق مصدقة

0300 485 771 

المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على 

 االنجاب

عمليات اطفال 

 االنابيب

عدد العمليات 

 الخارجية للرجال

عدد العمليات 

 النسائية

034 55 560 

 9365 مجموع المراجعين الكلي

 مركز الحاسبة االلكترونية

 تاريخ انعقادها اسم الدورة

C ++ 021017102 

Linux Ubuntu 731017102 

Cyber Security 791017102 

Intro Oracle 51717102 

Excel 51717102 

Arduino 091717102 

Computer maintenance 071317102 

Linux 71417102 

Access 7101 71417102 

MS. Excel 7101 71417102 

Web design drupal 91417102 

Word 7101 061417102 

Arduino programming 081417102 

PPT 7103 71417102 

Excel 7103 751417102 

 311417102 استلداد البريد االلكترونا

SQL 01617102 

VB.Net 081617102 

 02 المجموع

مركز الحاسبة 

 االلكترونية

SQL  دورة 

مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية

المعهد العالا 

لتاليص العقم 

والتقنيات 

المساعدة عل  

 االنجا 

اجيييرى اليييميييعيييهيييد اليييعييياليييا 

لتاليييص اليعيقيم واليتيقينيييات 

الييمييسيياعييدة عييليي  االنييجييا  

عييمييلييييية   بييجييامييعيية اليينييهييرييين

لمعالجة مايكيلية   TOTنادرة

سلس البوم ليميرييض ييعيانيا 

مين امييراض ار ييفيياع ضييغييط 

 الدد والسكر والربو.
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 مركز التعليم المستمر

 أسم الدورة
عدد 

 المشاركين
 تاريخ انعقادها

 17106  19  77-4 3 السامة اللغوية

 17106  19  77-4 3 اعداد القيادات األدارية العليا

 17106  19  79-08 9 أسلو  الملاطبات الرسمية

 17106  101 03-7 7  انو  أنضباط موظفا الدولة

 17106  101 72-06 6 التد يق والر ابة الدا لية

 17106  101 72-06 4 أعداد القيادات األدارية الوسط 

 17106  101 72-06 3 أمناء الملاز 

 17106 100 04-0 3  انو  اللدمة المدنية

 17106 100 70-05 4 أسلو  الملاطبات الرسمية

 17106 100 78-05 3  وهيل موظفا األستعامات

 17106  107 8-4 3 األدارة المالية والمحاسبية

 17106  107 79-08 3 العقود الحكومية

 17106  107 04-7 7 اسلو  الملاطبات الرسمية

 17106  107 79-08 3 العمليات األدارية

 17106  107 79-08 7 أعداد القيادات االدارية الوسط 

 17102  17  05-4 2 أسلو  الملاطبات الرسمية

 17102  17  70-5 7  طوير األداء المهنا للمد ق الدا لا

 17102  17  78 –05 9 النظاد المحاسبا الحكوما الامركزي

 17102  17  78 –05 7 أمناء الملاز 

 17106 19 9-5 7 المراجعة الدا لية والر ابة المالية الحدياة

 17102 13 06-3 2 األدارة المالية والمحاسبية

 17102 13 06-3 4 العقود الحكومية

 17102 13 73-09 7 الكفاءة  ا التنظيم و سيير األعمام

 17102  14 03-7 07 أسلو  الملاطبات الرسمية

 انو  اللدمة المدنية و انو  أنضباط 

 موظفا الدولة والقطاع العاد
9 7-03 14  17102 

مهارات األ صام وأدارة التفاوض وحل 

 النزاعات
7 06-71  14  17102 

 انو  اللدمة المدنية و انو  أنضباط 

 موظفا الدولة والقطاع العاد
3 0-04 15  17102 

 17102  15 04-0 5 أسلو  الملاطبات الرسمية

 17102 15 78-05 5 األدارة المالية والمحاسبية

 17102 16  05-4 5 أسلو  الملاطبات الرسمية

 انو  اللدمة المدنية وأنضباط موظفا 

 الدولة والقطاع العاد
5 6-02  18 17102 

 17102 18  02-6 5 أسلو  الملاطبات الرسمية

 وهيل و دريب موظفا الحراسات 

 والمتابعة
6 71-30 18  17102 

 17102  18 30-71 3 صيانة الحاسبة

دورة اساسيات الحاسو  و ر ية موظفا 

 الدولة
5 06– 72  18  17102 

 SQLدورة  ا  نصيب وادارة الموا و 

server 7104 
4 71-30  18 17102 
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 مركز التعليم المستمر

 أسم الدورة
عدد 

 المشاركين

تاريخ 

 انعقادها

 791717102 72 أساليب وأ ا يات المهنة لموظفا شعبة الحراسات

 81617102 6 أعداد القيادات األدارية العليا

 61817102 79 أساليب وأ ا يات المهنة لموظفا شعبة الحراسات

 091517102 06 سامة اللغة العربية

 771917106 37 طرائق التدريس

 7010017106 53 طرائق التدريس

 771017102 40 طرائق التدريس

 731317102 79 طرائق التدريس

 781517102 35 طرائق التدريس

 751517102 2 طرائق التدريس

 771917102 6 متوسط-اللغة االنكليزية مستوى 

 081017102 04 مبتدئ -اللغة االنكليزية مستوى 

 081717102 00 متوسط-اللغة االنكليزية مستوى 

 311317102 4 مبتدئ -اللغة االنكليزية مستوى 

 781517102 04 متوسط-اللغة االنكليزية مستوى 

 711817102 6 مبتدئ -اللغة االنكليزية مستوى 

 711817102 5 متوسط-اللغة االنكليزية مستوى 

Office7101 7 791917106 

 0610117106 3 دورة  نصيب واعداد راو رات المايكرو ك

 010017106 7 دورة اساسيات الحاسو  و ر ية موظفا الدولة

 010017106 7 دورة صيانة الحاسبة

 410017106 4 دورة اساسيات الحاسو  و ر ية موظفا الدولة

 SQL server 7104 7 051717102دورة  ا  نصيب وادارة الموا و 

 751717102 6 دورة اساسيات الحاسو 

 Windows server 7107 7 51317102 نصيب وادارة السير ر 

 51317102 4 دورة اساسيات الحاسو  و ر ية موظفا الدولة

 MSدورة  ا المااريو الهندسية باستلداد برنامج 

Progect 
6 51317102 

 091317102 3 دورة  نصيب واعداد راو رات المايكرو ك

 71417102 3 دورة اساسيات الحاسو  و ر ية موظفا الدولة

 3Dmax 8 71417102دورة التصميم المعماري ثاثا االبعاد باستلداد 

 061417102 6 صيانة الحاسبة

 SQL server 7104 2 051517102دورة  ا  نصيب وادارة الموا و 

 SPss 3 01617102دورة التحليل االحصائا باستلداد  طبيقات 

 081617102 5 صيانة الحاسبة

   522مجموع المشاركين   26 مجموع الدورات 
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 الجهة المستفيدة مدة التنفيذ كلفة المشروع اسم المشروع )منفذ( ت

 وزارة التلطيط1مكتب الوزير عامين 4,401,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 0

 الهيئة العامة للكمارك عاد 0,861,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 7

 ديوا  الو ف الايعا عاد 3,511,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 3

 مصرف الرشيد عاد 9,911,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 4

 مديرية المرور العامة عامين 31,741,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 5

 ديوا  الو ف السنا عاد 04,742,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 6

 عاد 7,011,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 2
ديوا  الو ف السنا1حمة مناهضة الغلو 

 والتطرف

 ديوا  الو ف السنا1مو و االذاعة عاد 01,909,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 8

 كلية االماد االعظم عاد 0,275,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 9

 الجهاز المركزي لاحصاء عاد 6,111,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 01

00 
عقد اعداد دراسة مفصلة الستحداث 

  سم الفيزياء الطبية
 كلية المستقبل الجامعة اربعة اشهر 5,111,111

 دار النهرين للطباعة عاد 861,925 عقد استضا ة مو و الكترونا 07

 مو و جامعة النهرين عاد 3,511,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 03

 المصرف الزراعا عاد 4,075,111 عقد استضا ة مو و الكترونا 04

لمكتب االستشاري لكلية العلوما  

 مدة العقد الجهة المستفيدة اسم المشروع ت

يود) 31( الاركة العالمية للبطا ة الةكية )15 د10 ز091عقد ابداء ماورة هندسية لسامة بناية وا عة  ا منطقة الكرادة (د  0  

7 
اعمام الفحوصات الملتبرية  ا ملتبر حقلا العمام محطة الاانوية كهرباء 

 بسماية
اشهر) 6( مجموعة ماس القابضة للطا ة  

3 
ملحق عقد  قديم اللدمات االستاارية لاشراف عل  ماروع انااء ملعبا كرة  دد 

 ) متفرج جانبا الكرخ والرصا ة5111سعة (
اشهر) 6( امانة بغداد  

4 
عقد اشراف عل  اعمام  حوصات المكعبات اللرسانية  ا ملتبر حقلا ماروع 

 دجلة االحاد السكنا

شركة صرح الباد للمقاوالت 

 العامة
 سنة واحدة

5 
اعادة دراسة  وة التحمل اللاصة بوعمدة الطابق االرضا لبناية اللدمات ماروع 

 المرحلة الاانية لتطوير مستاف  الاهيد محمد با ر الحكيم
 اسبوعين شركة هوزا 

 اجراء  حص  حمل الصفيحة النااء الماروع االستاماري ( يستفام موم ) 6
مكتب الز رف لاستاارات 

 الهندسية

اسبوع 

 واحد

2 
 قييم نتائج المكعبات الكونكريتية الساس بناية اللدمات ماروع المرحلة الاانية 

 لتطوير مستاف  الاهيد محمد با ر الحكيم
 دائرة صحة بغداد 1 الكرخ

اسبوع 

 واحد

 يود 41 الهيئة العليا للحج والعمرة عقد اجراء  حريات التربة لمو و انااء بناية مقر هيئة الحج والعمرة 8

9 
عقد  قييم اناائا واعمام  حريات التربة لماروع بناية موم  جاري  ا مدينة 

 كرباء المقدسة

شركة صرح الباد للمقاوالت 

 العامة
يود) 35(  

01 
عقد  د يق ومصاد ة ملططات ماروع جسر السراي الحديدي المعلق  ا مدينة 

 العمارة
 اسبوعين شركة انوار سورى

00 
 عقد االستاارات الهندسية واالشراف الهندسا لتنفية اعمام الماروع 

 االستاماري لمدينة العا  الكرخ المائية

 شركة غي  السماء 

 للمقاوالت العامة المحدودة
 ــــــــــ

07 
 اجراء  حوصات التربة للجوامو 

 التراثية (جمو الللفاء , جامو االحمدية , جامو الايخ عمر السهروردي)
 ) يود35( ديوا  الو ف السنا

03 
عقد دراسة ومصاد ة  صاميم اللاصة بالروا د الحديدية لماروع مجسر حا 

 الحسين  ا ميسا 
 ) يود04( شركة انوار سورى

 عقد اعمام  حريات التربة لماروع كلية البيا  الجامعة 04
شركة الغدير لاستامارات 

 العقارية
 ) يود35(

 المكتب االستشاري الهندسي لكلية الهندسة



 

 الكليات 
اعداد  ريجا الدراسات 

 االولية 

 اعداد  ريجا الدراسات العليا

 دكتوراه ماجستير دبلود عالا

 0 8 - 054 الحقو 

 00 78 6 97 الطب

 - 49 - 076 الهندسة

 2 40 - 61 العلود

 06 32 - 82 العلود السياسية

 - 75 - 66 هندسة المعلومات

 - - - 015 ا تصاديات االعمام

 - - - 49 التقنيات االحيائية

المعهد العالا لتاليص 

العقم والتقنيات المساعدة 

 عل  االنجا 

- 4 00 - 

 36 098 01 239 المجموع

 6102  - 6102خريجوا جامعة النهرين للعام الدراسي 

 ) دورة التحرير و البناء (

حفل تخرج الدورة   
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 الكليات 

اعداد  الطلبة 

المقبولين 

الدراسات 

 االولية 

 اعداد الطلبة المقبولين الدراسات العليا

 دكتوراه ماجستير دبلود عالا

 08 36 04 50 الحقو 

 35 88 74 034 الطب

 00 88 - 041 الهندسة

 01 32 - 072 العلود

 34 34 - 85 العلود السياسية

 01 71 - 90 هندسة المعلومات

 2 8 - 004 ا تصاديات االعمام

 07 06 - 41 التقنيات االحيائية

 - - - 51 الصيدلة

المعهد العالا لتاليص العقم والتقنيات 

 المساعدة عل  االنجا 
- 7 8 5 

 035 335 41 837 المجموع

 6102  - 6102الطلبة المقبولين في جامعة النهرين للعام الدراسي  



 

 الكليات 
اعداد طلبة 

 الدراسات االولية 

 اعداد طلبة الدراسات العليا

 دكتوراه ماجستير دبلود عالا

 68 012 74 764 الحقو 

 018 020 38 284 الطب

 37 708 - 21 الهندسة

 74 012 - 494 العلود

 56 59 - 363 العلود السياسية

 77 50 - 331 هندسة المعلومات

 - 78 - 381 ا تصاديات االعمام

 75 42 - 042 التقنيات االحيائية

 - - - 770 الصيدلة

المعهد العالا لتاليص العقم والتقنيات 

 المساعدة عل  االنجا 
- 00 37 03 

 348 871 23 3684 المجموع

 6102  - 6102اجمالي طلبة جامعة النهرين للعام الدراسي 
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 بسم هللا  الرحمن الرحيم
 

 "نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم"  
 

 صدق هللا العظيم                                            
 
 

ان نضع بين ايديكم االصدار الرابع من التقرير السنوي يسرنا          

والذي قصدنا منه اظهار اهم انجازات “  انجازات جامعة النهرين”  

الجامعة في مجاالت التميز العلمي وتأليف الكتب والبحث العلمي ، و 
تدريب وتطوير مالكات الجامعة  ومؤسسات الدولة االخرى ، وتنفيذ 
مشاريع االعمار والبنى التحتية ، وتقديم االستشارات والخدمات للمجتمع 
وتعميق الروح الوطنية من خالل تقديم البرامج التربوية والنفسية وبما 
يتالئم وطبيعة المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز ، فضال عن انجاز 
الجامعة االساسي المتمثل في رفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالمالكات 

 العلمية الرصينة.
 

ان التفاعل بين توجيهات قيادات الجامعة ونخص بالذكر من المؤكد    

السيد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد توجيهات 
وجهود منتسبيها كان له االثر الكبير في تحقيق تلك االنجازات  الصاحب

التي يحق لكل منتسبيها االعتزاز بتحقيقها، ومن المؤكد ايضا ان توثيق تلك 
االنجازات كان ثمرة جهود مشتركة بين عدد من منتسبي الجامعة في 

 رئاستها وكلياتها و مراكزها البحثية والخدمية.
 

ان تلك الجهود ستتواصل بخطوات حثيثة وتنمو يوما نحن على ثقة     

 بعد يوم ، وسينضج ثمرها فخرا لمنتسبي الجامعة ، وطيبا لشعبنا العظيم.  
    

 سائلين هللا الكريم ان يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز.         

    

     
 مدير قسم الدراسات والتخطيط                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجازات 

 جامعة النهرين

 

 

7106—7102 

  سم الدراسات والتلطيط   -رئاسة جامعة النهرين 
 

E-mail:spf@nahrainuniv.edu.iq    
  



 


