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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

سيات األخــــوة واألخـــوات التدريسيون والتدري

 الكـــرام...أبنــائـــي الطلبــة األعـــزاء....

 السالم عليكم ورحمــــة هللا وبركاتـــــــه...

 2112-2112في الوقت الذي نودع فيه العام الدراسي المنصرم 

ونستذكر معــاً بفخر واعتزاز ما تم إنجازه على المستوى العلمي 

اضحة في المجاالت والعمراني والخدمي، فقد كان لكليتنا بصمات و

المختلفة فقد تم تأثيث وتحضير المختبرات العلمية والقاعات 

الدراسية وفق المعايير الدولية كما تم تجهيز المكتبة بأحدث الكتب العلمية والعالمية 

وتزويدها بخطوط انترنت والعمل على استمرار التيار الكهربائي والخدمات األخرى بما 

ة البحث العلمي وإنجاز البحوث المخطط لها من قبل الكلية يؤّمن ادامة واستمرار حرك

وبحوث طلبة الدراسات العليا فضالً عن تهيئة الساحات الرياضية والحدائق لخلق بيئة 

مالئمة كي يقضي فيها الطلبة وقتاً يحفزهم على استلهام العلم والمعرفة وبناء عالقات إنسانية 

م الجامعي وعلى مستوى تحسين األداء فقد سعت متوازنة مع زمالئه واساتذته داخل الحر

كلية العلوم بالعمل وفق معايير الجودة واالعتماد المعتمدة دولياً للوصول الى مستوى التنافس 

مع كليات العلوم في الجامعات العربية والدولية المتقدمة سيما وقد حصلت كليتنا على 

م في الجامعات العراقية للعام الدراسي المرتبة الثالثة في تقويم األداء على كليات العلو

2112-2111. 

كلنا هّمة وحماس للعمل والبناء  2112-2112وها نحن نستقبل عامنا الدراسي الجديد 

ا في كلية العلوم وفي هذه المناسبة نُشّد على نا وبناتنواالبداع لتقديم العلم والمعرفة ألبنائ

ومضاعفة الجهود في مجال البحث والتقصي أيديهم من اجل تحقيق النجاح والتفوق العلمي 

عن المعلومات العلمية الحديثة كالً في مجال تخصصه وللطلبة األعزاء الجــــدد المقبولين 

أقـــــول حياكم هللا واهـــالً وسهـــالً  2112-2112في كلية العلوم للعــــام الدراسي الجديـــد 

تي يفتخر ان يتخرج منها الطالب وستجدون ان بكم في رحاب هذه الكلية العلمية الرصينة ال

شاء هللا ما يسركم ويفتح لكم آفاق العلم والمعرفة وأتمنى لطلبتنا الجدد عاماً دراسياً وحياةً 

جامعية مليئة بالنجاح والتقدم سائلين المولى العلي القدير ان يَُمن على الجميع بالخير 

 ة والسالم.والتوفيق من اجل بناء عراق جديد يؤمن بالحري

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته......

      

 نبيل عبد عبد الرضا.د. أ

 العميد
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 العمل االختصاص المنصب االسم ت

1.  
 كيمياء عضوية عميد الكلية .د. نبيل عبد عبد الرضاأ

رئيس 

 المجلس

2.  
 .م.د.حيدر مشكور حسينأ

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 ياة        علوم ح

 بيئة وتلوث 

عضو 

 المجلس

3.  
 مطرم.د. ليث سريع 

معاون العميد للشؤون 

العلمية والدراسات 

 العليا

 علوم حياة 

 فسلجة نبات

عضو 

 المجلس

4.  
 رئيس قسم علوم الحياة ا.م.د. حبيب وسيل شبر

 علوم حياة

 حيوان 

عضو 

 المجلس

5.  
 عضويةكيمياء  رئيس قسم الكيمياء ا.م.د. مقداد أرحيم كاظم

عضو 

 المجلس

2.  
 البيئة رئيس قسم ا.م.د.خديجة عبيس حمود

 علوم حياة

 طفيليات 

عضو 

 المجلس

2.  
 م.د. سلوان علي عبيد

مدير وحدة ابحاث البيئة 

 والوقاية من التلوث

 علوم حياة

 بيئة طيور 

عضو 

 المجلس

2.  
 كيمياء تحليلية امين المجلس ا.م.د. فائق فتح هللا كرم

عضو 

 المجلس
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وضيمت فيي  2111ت كلية العلوم فيي عيام سستأ

 تيمبادئ االمير قسيمي عليوم الحاسيبات وعليوم الحيياة، 

 عييامالي فييي العييام  اتييه اسييتحداث قسييم الرياضييات. فيي

( بعييييد ان اسييييتحدثت كلييييية 2112-2112 ) الدراسييييي

علييوم الحاسييوب والرياضيييات أصييبحت كلييية العلييوم 

يمييياء، تتكييون ميين ثالثيية اقسييام وهييي علييوم الحييياة، الك

وقسيم البيئية. اسيتحدثت الدراسية المسيائية فيي كلييية العليوم لقسيمي عليوم الحيياة والكيميياء فييي 

 .2112أيار عام  22, وقد اسس قسم البيئة في 2112-2112العام الدراسي 

( تدريسيييا فييي مختلييص االختصاصييات ، أمييا هيكلهييا ا داري   22  تضييم كلييية العلييوم )

بصفة عقد مؤقت يعملون فيي المهميات  ين( موظف2ك الدائم و)( موظفا على المال 21فيضم )

 ا دارية والتنفيذية والمهنية.
 

 

تمييييينح كليييييية العليييييوم شيييييهادة البكيييييالوريوس 

باختصاصات علوم الحياة والكيمياء والبيئة. وتمينح 

شيييهادة الماجسيييتير فيييي اختصاصيييات مختلفييية مييين 

 عليييوم الحيييياة )عليييم الحييييوان ، االحيييياء المجهريييية

الدراسيييات العلييييا فيييي ( بعيييد ان اسيييتحدثت توالنبيييا

 2112-2112العام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

تييييم   2113-2112العييييام الدراسييييي وفييييي 

لنييل شيهادة الماجسيتير استحداث الدراسات العلييا 

في قسم الكيمياء وبذلك تكون الشهادات الممنوحية 

ميين كلييية العلييوم هييي ماجسييتير فييي علييوم الحييياة 

 الكيمياء.علوم و
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ان تكون كلية العلوم الكلية الرائدة في المجال العلمي  -1

 واالكاديمي على كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية

ان تساهم كلية العلوم في تقويم االستشارات العلمية  -2

والخدمية في مجال العلوم الصرفة ومن ثم المساهمة في 

 ة االقتصاد الوطنيتنمي

وايجاد  ان تساهم كلية العلوم في إنجاح الشراكة المجتمعية -3

 الحلول المناسبة للمشاكل.
 

تتمثل رسالة كلية العلوم ومن ضمن رسالة جامعة القادسية 

باعداد وتأهيل كوادر وكفاءات بشرية قادرة على القيام بواجباتها 

لد وان تقوم بتوفير التعليم بكفاءة عالية والمساهمة الفعالة في بناء الب

الذي يتفق مع معايير الجودة العالمية في بيئة اكاديمية بحثية ومن 

 -خالل نظام اداري متكامل ويكون  لك من خالل :

 المزج المثمر بين التفكير النظري والعلمي. -1

توفير الفرص المتساوية للطالب وأعضاء الهيئة  -2

 التدريسية.

رصين من خالل توفير كافة التركيز على البحث العلمي ال -3

 المتطلبات البحثية.

 االهتمام بالتدريب للتدريسيين والموظفين. -4

 انشاء وحدات علمية تخصصية مساندة لعمل الكلية. -5
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 -تصبو كلية العلوم الى تحقيق األهداف اآلتية:

 العمل على تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطور العلمي السريع في العالم. -1

لية التي تعمل على تنمية روح التميز واالبتكار وتنمية روح العمل التطوعي تشجيع العق -2

 لدى الجميع.

تطوير عمل أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة بما يتناسب مع رؤية ورسالة  -3

 الكلية.

 تطوير وتشجيع إجراءات التقييم الذاتي وضمان الجودة. -4

 خدمة الخريجين والتفاعل مع سوق العمل. -5

 هتمام بككمال البنية التحتية للكلية.اال -2

 تنمية الموارد المالية الذاتية من اجل االكتفاء الذاتي للكلية. -2

الحضارية ودورها الرائد والتاريخي  أمتهُ خلق الوعي واأليمان لدى الخريج برسالة  -2

 تأهيل الخريج الملم باألسس النظرية للعلوم األساسية وتطبيقاتها الميدانية.وفي نشأة 

على أخر  وإطالعهكساب الخريج الخبرات العلمية التي يتطلبها حقل العمل المستقبلي إ -2

 المستجدات التقنية.

مؤهل لالنخراط مستقبالً في سلك التعليم الجامعي والقادر بالنهوض  خلق كادر -11

 بالعملية التربوية في ميادين العلوم المختلفة.

للبحث العلمي والتطوير ليكونوا  تأهيل باحثين علميين تتوفر فيهم األسس الصحيحة -11

 قادرين على دعم حركة البحث العلمي والتكنولوجي في القطر.

تأهيل خريجين قادرين على االستيعاب والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة المتطورة  -12

 والمساهمة في تطويرها.

ال تأهيل خريجين متميزين قادرين لالنخراط في الدراسات العليا للمساهمة بشكل فع -13

ضالت العلمية والتقنية المعقدة لتطوير الميادين العلمية والتقنية عفي العلوم لحل الم

 .األخرى

 لإلنسانأعداد الكادر العلمي الذي يتعامل بصورة رشيدة مع العلوم لما فيه خدمة  -14

والبيئة ويكون لها دور فعال في النشاط العلمي العالمي من خالل مساهمتهما في 

 ة في العالم.المؤتمرات العلمي
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 الفترة االسم ت
 الى من

 12/5/2113 15/2/2111 عبد الرضا طه سرحان .د.أ  .1

 14/2/2114 12/5/2113 نوري فرحان عذاب.م.د. أ  .2

 4/4/2114 14/2/2114 أ.م.د. فعال نعمة  هيب  .3

 22/2/2112 4/4/2114 فرحان المياحي نوريم.د. أ.  .4

 12/12/2113 22/2/2112 عبدالخضر نجم عبد الواحد.م.د. أ  .5

 2/3/2112 12/12/2113 أ.م.د. عبد األمير سمير سعدون  .6

 - 2/3/2112 أ.د. نبيل عبد عبد الرضا  .7
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 ةاحصائية بعدد التدريسيين في الكلية لكل قسم حسب اللقب العلمي والشهاد     

 

 المجموع دكتوراه ماجستير المجموع
مدرس 

 مساعد
 مدرس

أستاذ 

 مساعد
 القسم استاذ

 علوم الحياة 1 13 6 11 31 18 13 31

 الكيمياء 1 7 7 7 22 10 13 23

 البيئة – 4 5 10 19 5 14 19

6 5 1 6 4 2 – – 
وحدة 

أبحاث 

 البيئة

 المجموع 2 24 20 32 78 34 45 79

 

      

 بعدد الموظفين في كلية العلوم على المالك الدائماحصائية      
 

يدبلوم تقن بكالوريوس المجموع  ابتدائية متوسطة اعدادية 
بدون 

 شهادة

ع
مو
ج
 م

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

ث
نا

 ا

ور
ذك

 

61 38 22 24 14 8 1 4 2 1 1 1 1 1 3 

 

  ولين للدراسة الصباحيةطلبة البكالوريوس المقب       

 

 القسم 6102/6102 6102/6102 6102/6102

 علوم الحياة 21 22 17

 الكيمياء 22 22 17

 قسم البيئة 54 32 86
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 الوحدات اإلدارية التابعة للسيد العميد
 

  امانة مجلس الكلية
 اهم المهام:

 الصالحيات العلمية 

 لجامعة وتحقيق رسالتهارسم سياسة الكلية بما ينسجم والسياسة العامة ل 

 إعداد خطط القبول للدراسات األولية والعليا في أقسام الكلية 

 إعداد خطة البحث العلمي والتأليص والترجمة ألقسام الكلية 

 التوصية باستحداث األقسام أو الفروع العلمية أو دمجها أو الغاءها 

 التوصية باستحداث الدراسات العليا في الكلية 

 قسام العلمية بشأن دعوة األساتذة الزائرين والمؤتمرات والندوات العلمية النظر في خطط األ

وااليفادات والتفرغ العلمي واالعارات وا جازات داخل القطر وخارجه والتوصية بشأنها إلى 

 رئيس الجامعة الستحصال الموافقة عليها

 ة المشرفين على طلبه إقرار عناوين الرسائل واالطاريح للدراسات العليا والموافقة على تسمي

 الدراسات العليا وتسمية أعضاء لجان المناقشة

 تسمية أعضاء لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه 

 إعادة النظر بمناهج الدراسات العليا واألولية بشكل دوري وتوزيعها على المراحل الدراسية 

 بل األقسام والفروع العلمية في إقرار نتائج امتحانات الدراسات العليا واألولية بعد رفعها من ق

 الكلية

  1إقرار جداول االمتحانات النهائية بعد رفعها من األقسام والفروع العلمية 

  إقرار الترقية العلمية لعضو الهيئة التدريسية ) مدرس وأستا  مساعد ( ورفعها إلى الجامعة

  صدار األمر الجامعي

 التدريسية إلى مرتبة األستا ية بعد استكمال  التوصية إلى رئيس الجامعة بترقية عضو الهيئة

 إجراءاتها من قبل لجنة الترقيات العلمية في الكلية

 الموافقة على تأجيل السنة الدراسية لطلبة الكلية بعد توفر المبررات المقنعة والمستندات المطلوبة 

  ( وبتوصية 2الموافقة على التمديد األول لطلبة الدراسات العليا ) من مجلس القسم ستة أشهر 

  التوصية إلى رئيس الجامعة بالموافقة على التمديد الثاني والثالث لطلبة الدراسات العليا بناءا على

 اقتراح من مجلس القسم أو الفرع العلمي في الكلية

  التوصية بانتداب أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب الحاجة والمدة

 سام والفروعالتي تحددها األق

  عقد االتفاقيات العلمية والثقافية مع الكليات المناظرة داخل القطر وخارجه ورفعها إلى الجامعة

 للمصادقة عليها
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 وحدة الق لم السري
 اهم المهام:

 العميد مباشرة. للسيد وتحويله وتوريده مصدرهلبريد السري أيا كان ا استالم 

 هاصديرها وارسالها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذتحرير وطباعة الكتب واالوامر السرية وت 

 الترقيات العلمية
تُعد وحدة الترقيات العلمية إحدى المرافق الحيوية ومن الوحدات المهمة والفعالة في الكلية التي تساهم 

سنوياً بتطوير الجانب الثقافي المتخصص من خالل البحوث والترقيات التي تقدم سنوياً ويتمثل دورها في 

شروط الترقية العلمية من مرتبة مدرس مساعد إلى مرتبة  استوفوامتابعة ترقية التدريسيين في الكلية ممن 

 األستا ية وحسب التعليمات الواردة من لجنة الترقيات المركزية.

والمهام التي تقوم بها هذه الوحدة كثيرة وكبيرة ويتميز عملها بطابع السرية وعالقتها بالتدريسي    

، وتقوم بعقد االجتماعات الدورية والطارئة، وتستقبل وحدة الترقيات العلمية معامالت الترقية بعد حصراً 

بتدقيقها وإرسال أبحاث الترقية إلى الخبراء داخل العراق  في اللجان العلمية في األقسام حيث تقوم إقرارها

 الت رسمية.وتوثيق  لك كله في سج وخارجه ومتابعة األبحاث واستقبال ما يرد منها

كما تقوم وحدة الترقيات العلمية باستقبال وترويج معامالت الترقية التي ترسلها وزارة التعليم العالي 

 سواء أكانت هذه المعامالت تابعة لوزارة التعليم العالي أم لوحدات وزارة التربية.

 اهم المهام:

 كمال متطلباتها وحسب الضوابط ترويج معامالت الترقية العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية بعد إ

 المعمول بها إلى لجنة الترقيات المركزية.

 .متابعة الجوانب المالية المتعلقة باستحقاقات السادة الخبراء المالية )أجور التقويم( وإرسالها إليهم 

 .تنظيم السجالت، وحفظ األضابير، وتدوين المعلومات الخاصة بأصحاب الترقيات العلمية 

 

 ركة الترقيات العلمية في الكليةجدول يوضح ح

 الترقية العلمية اسم التدريسي ت الترقية العلمية اسم التدريسي ت

 د. امال غازي 0
 الى مدرس

 استا  مساعد
 د.اوراس عدنان حاتم 2

 الى مدرس

 استا  مساعد

 د. حيدر مشكور حسين 6
 الى مدرس

 استا  مساعد
 السيدة صبا عبد األمير 2

 الى مدرس

 اعداستا  مس

 د.جاسم حنون هاشم 3
 الى مدرس

 استا  مساعد
 السيدة هناء رحمن لفتة 2

 الى مدرس

 استا  مساعد

 د.علي عبد الهادي ماهود 2
 الى مدرس

 استا  مساعد 
 السيد ثائر عبد دعيشيش 2

 الى مدرس

 استا  مساعد

 د.حميد جبار حزيران 2
 الى مدرس

 استا  مساعد 
 السيد حسين رياض  11

 الى مدرس

 استا  مساعد
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 وحدة ق اعدة البيانات
 اهم المهام:

 ارسال تقرير نصص سنوي الستخدام االنترنت في الكلية 

  ( االجر اليومي’العقد الموقت ’انشاء قاعدة بيانات خاصة بمنتسبي الكلية كل من ) المالك الدائم 

 صيةانشاء قاعدة بيانات خاصة بالتدريسيين بما يخص المعلومات الوظيفية والشخ 

 تحديث المعلومات بشكل مستمر 

  حفظ نسخة من المستمسكان الشخصية واالوامر االدارية الخاصة لكافة المنتسبين )التدريسيين، 

 .(الموظفين
 

 الوحدة الق انونية
 اهم المهام:

 .صياغة العقود الخاصة بالكلية 

 .المصادقة على التعهدات والكفاالت الخاصة بالمنتسبين والطلبة والتأييدات 

 .القيام بالمهام ا دارية والقانونية للوحدة وطباعة الكتب الرسمية 

  إقامة الدعاوي الخاصة بالكلية والمقامة من قبل الكلية على الغير ومتابعة الدعاوي المقامة من

 قبل الغير على الكلية.

 .كتابة المطالعات والمذكرات القانونية 

 على الكفاالت الضامنة لألجور اليومية.المصادقة على العقود الخاصة بموظفين العقود و 
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  الصرفة للعلوم الق ادسية مجلة
 

  2111أسست مجلة القادسية للعلوم الصرفة سنة 

 نوع االصدار : فصلي اي في السنه اربع اعداد 

 اختصاص المجلة : علوم صرفة  
 

خبرة عالية في مجال تقوم مجلتنا بنشر البحوث العلمية الرصينة بعد تقييمها من قبل اساتذة اكفاء  و 

اختصاصهم وكذلك تقوم بتنضيد البحوث وتنقيحها باللغتين العربية واالنكليزية واالشراف على 

تخصيص نسخة من كل عدد للباحثين الذين قدموا بحوثهم للنشر وارسال نسخة الى الوزارة  طباعتها

لتنا بدفع اجور التقييم الى ورئاسة الجامعة والمكتبة المركزية والجامعات والكليات وكذلك تقوم مج

 ينالمقيمين العلمي
 

 

 التحرير هيئة
 / رئيس التحرير حسن عباس حبيبأ.د. 

 أ. د.قحطان عدنان يوسص / مدير التحرير

 سكرتير تحريرأ.م.د. زينا محمد كاظم الموسوي / 

 أ. م.د. فائق فتح هللا كرم / عضواً 

 أ.م.د. عقيل رمضان مهدي / عضواً 

 ان / عضواً أ.م.د. علي بست

 أ. م.د. امال غازي مهدي / عضواً 

 أ.م.د. عبدالحسين عباس / عضواً 

 أ.م. حسين الرازي / عضواً 

_ 

 

 االستشارية الهيئة
 بابل جامعة / العلوم كلية / كاغد هاشم نبيل .د.أ

 الكوفة جامعة /للبنات التربية كلية / مرزة خضير ثامر .د.أ

 بابل جامعة / العلوم كلية / صالح مهدي ميسون.د.أ

 النهرين جامعة / العلوم كلية / خان سد بدر ستار .د.أ

 النهرين جامعة / العلوم كلية / الطائي حمود علي عبد.د .م .أ

 الكوفة جامعة / للبنات التربية كلية / بتور حسين علي.د .أ

 الكوفة جامعة / للبنات التربية كلية / حسن عزيز سعد .د .م .أ

 الكوفة جامعة / للبنات التربية كلية / الواحد دعب نعمة صاحب.د .م .أ

 شروط النشر في المجلة
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 WORD سم وبمسافة مضاعفة وبنظام ( X 33 21يقدم البحث مطبوعآ على ورق ابيض قياس )  •
 12وان يكون حجم الخط المستخدم في الطباعة البحث , office 2007 ان يكون نظام آو حصر

bold  ونوعه Time New Roman 14سم الباحث يكون حجم الخط وا boldونوعه Time 
New Roman ,  12اما الجداول واالشكال فيكون الخط bold ونوعه Time New Roman 
 وعند وجود المعادالت في البحث يجب اضافتها باستخدام المحرر المعادالت .16وعنوان البحث حجم 

ن العربية واالنگليزية يتضمن عنوان البحث واسم على الباحث )او الباحثين ( تقديم ملخص لبحثه باللغتي  •

( كلمة وكلمات مفتاحية باللغتين وايميل لكل باحث  233- 153الباحث او الباحثين وعناوينهم بحدود )

 . مشترك بالبحث

يرتب البحث كما يلي :الخالصة , المقدمة , المواد وطرق العمل , النتائج والمناقشة , الخالصة باللغة  • 

 . ة تتضمن عنوان البحث واسم الباحث ومكان عملهالثاني

يتم  كر المصادر في البحث باتباع اسلوب الترقيم حسب االبجدية وتذكر المصادر في النهاية على  • 

 -: الوجه األتي
اسم الباحث )او الباحثين ( , سنة النشر بين قوسين , عنوان البحث , اسم المجلة , المجلد , العدد , رقم 

 . دء وانتهاء البحثصفحتي ب
 .اما  كر المصدر في متن البحث فيكون باألرقام فقط

 

_________________________________________________________________________ 

 _/http://qu.edu.iq/scjou   المجلةالوصول الى   رابط

 

 المنشورة البحوث رفع يتم حيث العراقية العلمية االكاديمية المجالت ضن نفةمص كليتنا مجلة ان كما

  -: التالي الرابطة ضمن الموقع على مباشرتا المجلة اعداد في

 
(anguage=arhttps://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=139&uiL  ) 
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 الوحدة الهندسية
 اهم المهام:

 :اعداد خطط الصيانه والتاهيل للجوانب التالية في الكليه 

 صيانة وتاهيل االبنيه والمشتمالت والمرافقات االخرى 

 صيانة المختبرات واالجهزه والمولدات 

 صيانة الطرق واالرصفة 

 صيانة الحدائق 

 ة واالتصاالتصيانة التاسيسات الكهربائيه والمائي 

 متابعة اعمال الصيانه واالنشاء وكافة االعمال الهندسية في الكلية 

 اعداد الكشوفات الهندسية والفنيه لكافة االعمال الهندسية والفنية التي تحتاجها الكلية 

 اقتراح اللجان الهندسيه والفنيه للسيد عميد الكلية واالشتراك فيها 

 رئاسة الجامعة لغرض متابعة المشاريع االستثماريه التي تخص  التنسيق مع قسم الشؤون الهندسية في

 الكليه

 تقديم االستشارات الهندسية والفنية للسيد عميد الكلية لكافة الشؤون الهندسية التي تخص الكلية 

 (اعاله بالتشاور مع 1اعداد التخمينات للمبالغ التي تتطلبها ابواب الصيانة المذكورة في الفقرة )

 بات والرقابة الماليةوحدتي الحسا

 تقديم المشوره والمشاركة في اعداد جداول الكميات الفنية التي تحتاجها وحدة الصيانة في الكليه 

 كافة االعمال الهندسية التي يوجه بها السيد عميد الكلية. 
 

 شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء
 اهم المهام:

 الجامعي.الملهم لضمان الجودة واألداء  القسم نمو ج تصميم 

  الكلية.نشر ثقافة الجودة للتعليم العالي والبحث العلمي في 

  العلمي. والبحث التعليم لجودة وطنيةترسيخ معايير 

 الجامعة.عصرية لمجتمع  وحياة جامعيةاتية ؤالتأكد من توفير بيئة م       

 باألداء الجامعي الموائمة مع المعايير الدولية والوطنية والعربية لضمان جودة التعليم والتميز. 
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  وحدة الرق ابة والتدقيق الداخلي
 اهم المهام:

  تدريسيين وموظفين وعقود وأجور يومية((.الرواتب )تدقيق( 

  الصرف.تدقيق وصوالت 

  والمعيدين.تدقيق المحاضرات األولية للتدريسيين 

 ان تدقيق سجالت الصرف للكلية )اليومية العامة وا يرادات والتخصيصات وجداول وميز

 المراجعة(.

  تدقيق سجالت ودفاتر وكشوفات وميزان المراجعة لصندوق التعليم العالي فضالً عن تدقيق عقود

 األكشاك والنادي الخاص بالكلية.

   والمكتبة(تدقيق الجرد السنوي )التجهيزات والموجودات. 

 وحدة المكتبة
وحدة المكتبة  في كلية العلوم هي وحدة ادارية مميزة 

مات العلمية للطلبة االكاديميين وطلبة الدراسات تقدم الخد

العليا واالساتذة والموظفين من خالل استعارتهم للكتب 

 العلمية والمجالت العلمية المتوفرة في المكتبة.

 اهم المهام:

  فهرسة وتصنيص الكتب حسب نظام تصنيص ديوي

العشري العالمي التي تصل الى مكتبة الكلية بعد عملية ادخالها 

 .تندات االدخالبمس

  ترتيب الكتب على الرفوف حسب اقسامها وحسب نظام تصنيص ديوي العشري المعمول به في

 .المكتبة

 تقوم وحدة المكتبة باعارة الكتب للمستفيدين من طلبة الدراسات االولية والعليا. 

 تقوم باعارة الدوريات الحديثة التي تصل الى المكتبة للمستفيدين . 

 االطاريح الموجودة في المكتبة لوصولها الى  اعارة الرسائل و

 .المستفيدين

  عمل االحصائيات السنوية والدورية الخاصة بالكتب

 .و الدوريات والمراجع

 عمل الجرد السنوي للكتب والمراجع. 

 اقامة دورات تدريبية لمكتبات اقسام الكلية. 

  اعادة الكتب التي تم اعارتها حسب اماكنها على

 .الرفوف
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  مخازنوحدة ال
 اهم المهام:

 . تسجيل الوارد من المشتريات في السجالت الخاصة بذلك 

 . إدخال البضائع واألجهزة والعدد واألدوات داخل األماكن المخصصة 

 . مراعاة عمليات التنظيم الحديث للمخازن واحتياجاتها الضرورية 

  الدفاتر الضرورية عمل نظام دقيق لصرف االحتياجات المطلوبة للمعهد من المخازن وتجهيز

 بذلك.

 . تحضير كشوف االستهالكيات الدورية للمعهد من األثاث والعدد والمعدات وغيرها 

 متابعة تركيب األثاث واألجهزة مع المتعهدين . 

 وحدة االعالم
ألعالم من دور كبير في توعية المجتمع ونشر كل ما يدل على تقدمه وازدهاره في جميع مجاالت ل

وحدة االعالم في الكليات لها الدور في توعية الطالب نحو كل ما يخدم الفرد والمجتمع  لذلك فان الحياة.

 .واالزدهارويحصنه من المؤثرات الخارجية التي تريد زعزعة كيانه وابعاده عن التقدم 

 اهم المهام:

  لذي وارشادهم نحو التوجيه السليم ا الكلية،لوحدة االعالم في الكلية دور واضح في توعية طلبة

 .يخدم الفرد والمجتمع، ويزيد الوعي نحو وحدة العراق

 تقوم وحدة االعالم برعاية عمادة الكلية حفال الستقبال الطلبة الجدد في بداية كل عام جديد. 

  اقامت وحدة االعالم معارض للكتاب العربي خالل كل عام ليتسنى للطالب أن يواكب العملية

 .التربوية بصورة جيدة

 معارض للنشرات الجدارية لكل قسم في الكلية و لك لتظافر جهود  بكقامةعالم تقوم وحدة اال

اقامة حفالت و الطلبة فيه، وا ا دل على شيء فانه يدل على وعي الطلبة وثقافتهم الصحيحة

 .المنتهيةتخرج طلبة المراحل 

 وحدة الحماية الجامعية
 اهم المهام:

  ضمن سجالت وباجات معدة من قبل الكليةمتابعة الداخلين والخارجين من والى الكلية. 

  الكاميرامتابعة تطبيق الزي الموحد ومنع الموبايل  و. 

 تابعة إدخال وإخراج المواد من والى الكليةوكذلك م متابعة وتفتيش السيارات الداخلة للكلية. 
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 طلبة البكالوريوس المقبولين للدراسة المسائية

 

 طلبة البكالوريوس الخريجين للدراسة الصباحية 

 

 طلبة البكالوريوس الخريجين للدراسة المسائية     

 

 إحصائية الدراسات العليا     

 

 6102/6102المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية للعام الدراسي      

 

 البحوث المنجزة والمخططة والمنشورة والمقبولة للنشر والمعضدة   

 

 

 القسم 6102/6102 6102/6102 6102/6102

 علوم الحياة 24 53 52

 الكيمياء 24 51 52

 القسم 6102/6102 6102/6102 6102/6102

 علوم الحياة 51 51 17

 الكيمياء 51 52 76

 قسم البيئة 32 32 78

 القسم 6102/6102 6102/6102 6102/6102

 علوم الحياة 44 42 دور اول فقط 71

 الكيمياء 42 44 دور اول فقط 76

العدد الكلي  السنة الدراسية

 للمقبولين

النفقة  العام

 الخاصة

امتيازات 

 اخرى

 عدد الخريجين

4177/4172 11 5 3 2 12 

4172/4178 2 5 2 - 12 

4178/4171 14 5 5 4 12 

 الحلقات النقاشية الندوات المنفذة الندوات المخططة المؤتمرات

0 8 7 61 

 لبحوث المقبولة للنشرا البحوث المنشورة البحوث المنجزة البحوث المخططة

22 81 87 8 
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 الموقع االلكتروني لكلية العلوم
 

 

و لك من واكبت كلية العلوم التطور التكنولوجي 

موقع الكتروني خالل انشاء 

يعتبر  حيث   (http://qu.edu.iq/sc)لها

وسيلة تفاعل علمي واجتماعي وتربوي بين 

التدريسي والطالب والمجتمع من خالل ما 

يوفر الموقع من خدمات الكترونية.  يوفره

الخدمات السريعة للطلبة والباحثين من 

التدريسيين وطلبة الدراسات العليا من خالل ما 

يتم نشره بالموقع من بحوث علمية تم نشرها في مجالت 

 علمية عالمية رصينة ، وكذلك بحوث التخرج لطلبة الصفوف المنتهية.

 

 

بعة اخبار أيضا مكن الموقع زواره من متا 

الكلية وكل ما يخصها من خالل االخبار 

التي تنشر فيه. يمكن لزوار الموقع أيضا 

االطالع على وحدات واقسام كلية العلوم 

واخر اعداد احصائيات الطبة 

ومن بين الخدمات التي  والتدريسيين.

يوفرها الموقع هي االيميل الرسمي للكلية 

مواقع  لكيتح الفرصة لالتصال بالكلية وكذوالذي 

التي تمكن الطالب من معرفة  websiteالتدريسيين على 

وبين اهم الخدمات التي وفرها الموقع هي خدمة التعليم  . المعلومات المهمة عن التدريسيين

االلكتروني التي تمكن الطالب من االطالع والحصول على المحاضرات التي تدرس في 

 الكلية.
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ن  معاوني عميد كلية العلوم للشؤو 
 العليا العلمية والدراسات

 الكلية  تأسيسمنذ  

 األسم ت
 الفترة

 الى من

 01/00/6116 61/01/6110 أ.م. جعفر عباس عيسى  .1

 69/9/6112 01/00/6116 أ.م.د. نجم عبد الواحد  .2

 02/00/6106 69/9/6112 أ.م.د. خالد جواد العادلي  .3

 02/00/6102 02/00/6106 أ.م.د. محمد رضا عنون  .4

 00/0/6102 02/00/6102 .د. خالد وليد هاديأ.م  .5

 - 00/0/6102 م.د. ليث سريع مطر الركابي  .2

 

 الوحدات اإلدارية التابعة لمعاون العميد للشؤون العلمية
 

 شعبة التسجيل
 اهم المهام:

 .فتح سجل ملفات خاصة بالتعليمات والقوانين ضمن عمل الوحدة 

 الصلة. ترة والجامعة  امتابعة واعمامات الكتب الصادرة عن الوزا 

 من السيد العميد  ةتسجيل الطلبة الجدد وتنظيم الملفات الخاصة بهم من خالل لجنة استقبال مؤلف

 الى وحدة التسجيل. نتضم ضمنيا المنتسبي

  توزيع الطلبة الجدد على األقسام العلمية وفق الحدود الدنيا المقررة من مجلس الكلية من خالل

 لسيد عميد الكلية يكون فيها مسجل الكلية عضوا.لجنة مشكلة من قبل ا

 للتجديد بحسب السقص الزمني. ةمدة أربع سنوات قابل دعمل هويات الطلبة الجد 

 .تزويد الطالب بتأييد يؤيد استمراره على الدراسة الى أي جهة بحسب طلب الطالب 

 .تدقيق الوثائق المدرسية للطلبة الجدد في الوزارة 

 للطلبة الخريجين بالدرجات وباللغتين العربية وا نكليزية. اصدار وثائق التخرج 
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 .ارسال المواقص الشهرية الى رئاسة الجامعة/قسم شؤون الطلبة 

 .متابعة غيابات الطلبة المستمرين حسب النسب المقررة 

 تخص الطلبة المخالفين. تمتابعة اللجان االنضباطية وما يصدر عنها من قرارا 

  من والى الكلية.متابعة تنقالت الطلبة 

 .اصدار تاييدات الفحص والمعالجة الطبية الخاصة بالطلبة 

 .اصدار األوامر الخاصة با نذارات والرسوب والغياب وترقين القيد والفصل ألسباب انضباطية 
 

 

 وحدة اإلحصاء
 اهم المهام:

  المطلوبة من إصدار التقرير السنوي الذي يتضمن نشاط الكلية خالل العام الدراسي وفق الجداول

 قبل الوزارة ولكافة أنشطة الكلية.

  ًوالخاصة بمؤشرات الطلبة والتدريسيين وفق النما ج إعداد استمارات ا حصاء الجامعي سنويا  

 المقررة من قبل الجامعة وبما يوفر قاعدة ومؤشرات إحصائية تخدم العملية التعليمية.

 كلية العلمية ا دارية والمالية خالل العام إصدار التقرير ا داري السنوي ويتضمن نشاطات ال

ويكون شامالً ومفصالً   الدراسي وإرساله إلى قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة في الجامعة

 لكافة األنشطة ويصدر في نهاية العام الدراسي.

  الشهرية وتتضمن  إعداد المواقص الشهرية وفق استمارات المتابعة والجداول ا حصائية

 يسيين، الموظفين، الطلبة، المختبرات، الورش، والقاعات الدراسية(.)التدر

  توفير وإعداد جميع ا حصائيات والمواقص المطلوبة فيما يتعلق بالموارد البشرية والموجودات

 الثابتة في الكلية وبشكل دوري.

  وتتضمن فيذهاتنتقوم هذه الوحدة بكعداد الخطط السنوية الحالية والمستقبلية للكلية والتي يراد 

 -التالية: األبواب 

 .خطة القبول المركزية لطلبة الدراسات األولية 

 .التخطيط في مجال تطوير الدراسات العليا للتدريسيين 

 .التخطيط في مجال المختبرات واألجهزة المختبرية وتطويرها 

 نايات ا دارية التخطيط في مجال ا نشاءات والبنايات وتطوير األبنية من القاعات الدراسية والب

 والخدمية والمنشآت األخرى الخاصة بالكلية.

 .القيام بأية أنشطة أخرى ومتابعة تنفيذها 

 إعداد استمارة المتابعة الفنية الشهرية والتي توفر مشهدا واضحا لكل الموجودات  
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 وحدة التخطيط والمتابعة
  الكلية واألقسام المختلفة بما يدعم جمع البيانات وإعداد ا حصائيات الدقيقة والمفصلة عن نشاطات

 .إتخا  القرارات في الكلية في إطار الجودة المنشودة

 بناء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات في الكلية ووحداتها . 

 تنظيم البيانات والمعلومات بأساليب تسهل عملية التخزين والوصول للمعلومات وقت الحاجة . 

 عن نتائج المقررات الدراسية لكل فصل دراسي إعداد وإصدارا لتقارير ا حصائية . 

 إعداد تقارير عن مقارنة نتائج الفصل الدراسي الحالي بالفصول السابقة. 

 المساهمة في تحليل استبانه تقييم األكاديميين لكل فصل دراسي . 

  معيدين  –إعداد دراسات إحصائية عن الموارد البشرية بالكلية )اعضاء هيئة التدريس– 

 (موظفين

 تصميم قاعدة بيانات خاصة بمتابعة أعمال االمتحانات 

 إعداد تقارير تفصيلية عن توزيع المراقبات لالمتحانات النهائية. 

  إعداد تقارير تفصيلية وبصفة دورية عن مدى انتظام هيئة التدريس في رصد الغياب لجميع

 .المقررات

 ن الدراسة فى جميع المقرراتإعداد تقارير تفصيلية وبصفة دورية عن الطالب المنقطعون ع . 

  ورش عمل  –ندوات  –تزويد مختلص الجهات بالمعلومات والبيانات التي تحتاجها )مؤتمرات

 (...الخ

 تنفيذ أي مهام أخرى تقع في نطاق العمل. 

 وحدة التعليم المستمر
 اهم المهام:

 العالقة داخل البلد  التعاون والتنسيق مع المكتبات ومراكز المعلومات وغيرها من المؤسسات  ات

 وخارجه بما يحقق المنافع المتبادلة في ا جراءات والخدمات.

  تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمشاركة في مثل هذه النشاطات التي تنظمها

 جهات أخرى.

 ت اعداد الدراسات والبحوث في ميدان المكتبات والمعلومات واعداد نتاجات كالنشرات والكشافا

 والمستخلصات واألدلة وقوائم المؤلفات وغيرها من االنتاجات األخرى.

  المشاركة في إقامة معارض الكتب العامة والمتخصصة والمشاركة في المعارض التي تقيمها

 جهات أخرى.

  متابعة التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الثالثة وتقييم تدريب الطالب من الدائرة المنسوب اليها

 لمي ومن قبل المشرف العلمي في الكلية.المشرف الع

 .فتح سجل وملفات خاصة بالتعليمات والقوانين ضمن عمل الوحدة 

 .متابعة الكتب الصادرة واالعمامات والكتب الصادرة من الوزارة والجامعة  ات الصلة 
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  إقامة وحدة التعليم المستمر في الكلية دورات خاصة بالكوادر ا دارية لرفع مستوى الكادر

 ا داري.
 

 وحدة العالق ات الثق افية
 اهم المهام:

 .اصدار الكتب الخاصة بطلبة البعثات الدراسية 

  متابعة شؤون المبتعثين بالتنسيق مع وحدة الشؤون المالية والقانونية واالقسام المعنية عدا اصدار

نسخة من هذه  االوامر االدارية باالنفكاك والمباشرة فتكون عن طريق الشعبة االدارية، مع اعطاء

 االوامر الى وحدة العالقات الثقافية للمتابعة.

  متابعة شؤون الحاصلين على الزماالت والبعثات الدراسية خارج العراق عدا اصدار االوامر

االدارية باالنفكاك والمباشرة التي تصدر من قبل الشعبة االدارية مع اعطاء نسخة من هذه 

 ة.االوامر الى شعبة الثقافية للمتابع

 .متابعة كتب مناقلة المواد الفائضة بالتنسيق مع االقسام  ات العالقة ورئاسة الجامعة 

  متابعة النشاطات الثقافية للكلية )براءات اختراع، يوم العلم، جمع اعداد ومخلصات البحوث داخل

وخارج العراق، مذكرات التفاهم ومشاركات التدريسين في الجامعات االخرى من تدريس 

ومناقشة، التعاقد مع الوزارات االخرى الجراء البحوث والمشاريع وتطوير المالكات واشراف 

 التدريسية( بالتنسيق مابين االقسام ورئاسة الجامعة.

 . اصدار كتب عدم الممانعة للموفدين 

 .اصدار كتب تسهيل مهمة للتدريسين والمنتسبين بالتنسيق مع الدوائر والوزارات  ات العالقة 

 ءات التفرغ العلمي للتدريسين خارج العراق.متابعة اجرا 

 ( بكافة نشاطات الكلية وعلى برنامج 3تزويد الرئاسة بشكل دوري )اشهر Excel. 

 .اصدار كتب تسهيل المهمة للتدريسين 

  اصدار كتب عدم ممانعة التدريسين في اشرافهم ومناقشتهم للطلبة خارج الكلية بالتنسيق مع

 الكليات والجامعات االخرى.

  تنظيم المراسالت للمواد الكيمياوية واالشعاعية الى رئاسة الجامعة وبشكل دوري بالتنسيق مع

 رؤوساء اللجان ومتابعة مناقلة المواد بين الكلية والجامعات االخرى.
 

 وحدة البحث والتطوير
 اهم المهام:

 لعلمية ولجميع توحيد إجابات نظام خطة البحوث الفصلية خالل السنة الدراسية لكافة األقسام ا

 التدريسيين وارسالها الى رئاسة الجامعة.

 .تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والنشاطات الخاصة باألقسام العلمية 

 .متابعة واعمام وتوزيع البريد اليومي لكافة األقسام العلمية 

 العمل فيها. تسهيل مهمة طلبة المرحلة الرابعة وتنظيم كتب رسمية الى الدوائر المراد 
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 .تنظيم سجل خاص بالوارد والصادر لكتب الوحدة بين األقسام العلمية 

 وحدة الدراسات العليا
 اهم المهام:

  تحديد مواقص أعضاء هيئات التدريس في تشكيالت الجامعة والمؤهلين للتدريس وا شراف

شكيالت للعام على طلبة الدراسات العليا لدراستها مع خطط القبول المعدة من قبل هذه الت

الدراسي التالي، ثم توحيدها لترسل إلى دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث 

 .العلمي للمصادقة عليها وإقرارها، و لك في األشهر الثالثة األولى من السنة

 ي، المساهمة وإبداء الرأي في إعداد ضوابط القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي التال

 .و لك في شهري نيسان وأيار من السنة وبالتنسيق مع الوزارة

  تهيئة وإعداد أقسام الدراسات العليا في تشكيالت الجامعة الستقبال طلبات الدراسة العليا عبر

 .منافذ التقديم في تلك التشكيالت، و لك من شهر حزيران إلى نهاية شهر كانون األول من السنة

 اسة من تشكيالت الجامعة ودراستها وفرزها وتوحيدها تمهيداً استالم جميع طلبات الدر

الستخراج النتائج وإعالن أسماء المقبولين للعام الدراسي القادم، وإعالم الوزارة بذلك، خالل 

 .شهري أيلول وتشرين األول من السنة

  ،و لك إصدار األوامر الجامعية للمتخرجين والمقبولين والمناقشات لرسائل طلبة الدكتوراه

 .على مدار السنة

  إيصال التعليمات واألوامر والتعاميم المتعلقة بشؤون الدراسات العليا إلى الكليات والمعاهد

العليا في الجامعة وا جابة عن استفساراتهم ومالحظاتهم أو رفعها إلى الوزارة لإلجابة عنها، 

 .و لك على مدار السنة

 راسات العليا ودارسيها، و لك على مدار السنةإعداد ا حصائيات والجداول المتعلقة بالد. 

 توثيق البيانات الدراسية الكاملة للمتخرجين وحفظها، و لك على مدار السنة. 

  ا جابة على استفسارات طلبة الدراسات العليا وشكاواهم ومالحظاتهم بالتنسيق مع الوزارة

 .وتشكيالت الجامعة، و لك على مدار السنة

 محاضر مجلس الجامعة على محاضر الكليات والمعاهد العليا فيما  إيصال نتائج مصادقات

 .يتعلق بالدراسات العليا حسب عائديتها، و لك على مدار السنة

 إعداد المذكرات بحاالت الطلبة وإيجاد الحلول وإرسالها إلى مجلس الجامعة. 

 تحال إليها إعداد منهج اللجنة المنبثقة من محضر مجلس الجامعة للنظر في القضايا التي. 

  إعداد محاضر اللجنة المنبثقة وإحالتها بعد مصادقة رئاسة الجامعة إلى أمانة المجلس للنظر

 .فيها

 

 وحدة االرشاد التربوي
دراسيية تتضيمن اثنيين مين التدريسييين لكيل مرحلية والتي التربوي في القسم  ا رشادهناك لجنة 

ديييد واالجتمياع معهيم أسييبوعيا لمناقشية مشيياكلهم يقيوم أعضياء اللجنيية باسيتقبال الطلبية فييي العيام الج

 .واحتياجاتهم ونقلها إلى رئاسة القسم لحلها

 

http://qu.edu.iq/sc


25 
 

 

   :sc@qu.edu.iq Emailالبريد االلكتروني:                                      :http://qu.edu.iq/scWebsite :موقع الكلية االلكتروني

 

 اهم المهام:

  ترشد وبيان الضوابط والتعليمات ساعالمية: تتعلق بشرح وتوضيح العالقة بين المرشد والم

يط بها التي تحكم الجو الجامعي ووسيلة ايصال المعلومة وغيرها من االمور التي يجب ان يح

 المسترشد علما لتسهيال اندماجه

  ترفيهية: التعامل مع المسترشدين بطريقة ودية والقيام بحفل تعارف, سفرات ترفيهية, مشاركة

بالعاب, ممارسة هوايات او غيرها من االمور التي تبعث الحماس في نفوس المسترشدين دون 

جانب مهم وهو طريقة البحث العلمي  التاثير السلبي على سير العملية التعليمية والتاكيد على

 وكتابة التقارير العلمية

  اكاديمية: تتناول الجانب االكاديمي وطرائق التدريس والوسائل التعليمية وغيرها من االمور

 التي تتعلق بالمستوى العلمي والتحصيل الدراسي

   ا المسترشد ومحاولة تربوية: تتعلق بالجانب التربوي من مراعاة للبيئة التربوية التي قدم منه

 دمجه مع بيئة الجامعة والحفاظ على القيم االخالقية وتهذيب السلوك الفردي

  ادارية: تتعلق بايضاح المسلك االداري الصحيح في التعامل بين كافة افراد المجتمع من طلبة

 ومنتسبين وتدريسيين اضافة الى التركيز على توثيق كافة المعلومات الخاصة بالمسترشدين

  :تخصصية: وتصب في صميم العمل االرشادي وتقسم الى ثالث محاور رئيسية 

 وقائية: تهتم بالتركيز على بوادر المشاكل ومحاولة السيطرة عليها قبل حدوثها 

 انمائية: تهتم بالسيطرة على المشكالت في بدايتها وحلها بوقت مبكر 

 هائها كليا والسيطرة عليها بحيث عالجية : وهي كافة االجراءات التي تتعلق بحل المشكالت وان

 ال تتكرر مستقبال مع  ات المسترشد او غيره

  المهام في الموقص االرشادي: وهي المهام التي تتعلق بالمرشد وادارته من توثيق ومتابعة

               وحضور اجتماعات ورفع تقارير دورية

 الشعبة الرياضية في كلية العلوم
 -مهام الشعبة: 

 -الفعلية في منهاج قسم األنشطة الطالبية في رئاسة الجامعة والمتضمن:  المشاركة -
 

 .الفعاليات الرياضية الفردية والفرقية 

 .المشاركة في المهرجانات الفنية والكشفية 

 .المساهمة في تهيئة الفرق الخاصة بالجامعة 

 .تأهيل الفرق الرياضية الخاصة بالكلية 

 تشمل جميع األقسام والمراحل.تنظيم البطوالت الداخلية للكلية و 

 -: 6102-6102نشاطات الشعبة الرياضية في كلية العلوم للعام الدراسي  -
 

  111المشاركة الفعلية لمنهاج قسم األنشطة الطالبية وبنسبة%. 

 .حصول الكلية على المركز الثاني لركضة الضاحية في يوم الجامعة 
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 مركز الثالث لبطولة الجامعة التي أقيمت على احراز فريق كلية العلوم بكرة القدم الخماسي ال

 ملعب كلية ا دارة واالقتصاد.

  إقامة بطولة داخلية بكرة القدم الخماسي احرز فيها فريق قسم علوم الحياة المركز األول وفريق

 قسم الكيمياء المركز الثاني.

 .إقامة مخيم كشفية سنوية 

 كلية الفنون الجميلة. مشاركة طلبتنا في المهرجانات الفنية المقامة في 

 .مشاركة وتمثيل عدد من طالب كلية العلوم مع منتخبات الجامعة 
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معاوني عميد كلية العلوم للشؤون  
 األدارية منذ التأسيس

 االسم ت
 الفترة

 الى من

 02/00/0220 02/02/0220 جعفر عباس عيسىا.م.  .1

 8/8/0222 02/00/0220 نجم عبد الواحد ا.م.د.   .2

 00/8/0222 8/8/0222 يد نعمة محمدم.د. مؤ  .3

 01/02/0228 00/8/0222 خالد جواد العادليا.م.د.   .4

 08/00/0200 01/02/0228  خالد وليد هاديا.م.د.   .5

 08/00/0202 08/00/0200 احمد كاظم عباسم.  .6

 00/0/0202 08/00/0202 ا.م.د. علي بستان محسن  .7

 - 00/0/0202 ا.م.د. حيدر مشكور حسين  .8

 
 دات اإلدارية التابعة لمعاون العميد للشؤون اإلداريةالوح

 

 وحدة االفراد
تتابع الوحدة شؤون التدريسيين والخدميين من حيث التعيينات وفتح سجالت خاصة بهم إضافة الى 

منحهم العالوات والترفيعات وإدخال معلوماتهم في بنك المعلومات الوظيفي واخضاعهم الى قوانين 

 الخدمة المدنية

 دار األوامر ا دارية الخاصة بتعيين ومباشرة التدريسيين والموظفين.اص 

 .اصدار األوامر ا دارية الخاصة بتعيين ومنح العالوات والترفيعات والقدم 

 .فتح اضابير شخصية لكافة المنتسبين في الكلية 

 .تثبيت اعمار الموظفين 

 .تزويد المنتسبين بدفتر األسواق المركزية والهويات 

  اعمال بنك المعلومات الوظيفي المطلوبة من الوزارة.انجاز 

 .متابعة بريد رئاسة الجامعة اليومي وتوزيعه على الوحدات 

 .اعمال الحفظ في االضابير الشخصية للمنتسبين الى الكلية 
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 .الصادر والوارد 

 .ترويج ومتابعة معامالت التعيين للتدريسيين والموظفين 

 كترونية بما يضمن ادخال المعلومات لكافة المنتسبين في الكلية.انجاز مهام الوحدة بالحاسبة االل 

 .تزويد المنتسبين بكتب التأييد 
 

 الوحدة الزراعية
 -تقوم الوحدة الزراعية في الكلية بالمهام االتية: 

 .ا جابة على الكتب الرسمية الواردة من رئاسة الجامعة حول الوحدة 

 تقليم األشجار بشكل دوري مستمر القيام بمتابعة أعمال السقي والتنظيص و 

 .القيام باعمال تشجير الحدائق باالشجار المختلفة وزراعة الشتالت المتنوعة 

 .القيام بالتوجيه باستخدام االالت والمكائن الزراعية ومتابعة عملها وارسالها بشكل مستمر 

 وحدة الخدمات
 -تقوم الوحدة الزراعية في الكلية بالمهام االتية: 

  بمتابعة وتوزيع اعمال التنظيص في الممرات والساحات في أروقة الكلية.القيام 

 .القيام بمتابعة وتوزيع اعمال تنظيص القاعات الدراسية المجاميع الصحية بشكل يومي ومستمر 

 .ا جابة على الكتب الرسمية الواردة من رئاسة الجامعة حول الوحدة 

 وحدائق الكلية الى خارج حدود الجامعة. القيام بمتابعة اعمال رفع النفايات من أروقة 

 .القيام بمتابعة عمال الخدمات في نقل األثاث والمعدات واألجهزة 
 

 وحدة الصيانة
 -تقوم الوحدة في الكلية بالمهام االتية: 

  تقوم هذه الوحدة على الرغم من قلة كادرها الفني بكجراء صيانة كبيرة على السيارات العائدة إلى

 . وبما ال يقل عن صيانة خمسين سيارة شهريا بضمنها تجفيت المحركات جامعة األنبار

  تقوم هذه الوحدة بكرسال موقص شهري إلى السيد المساعد ا داري يتظمن السيارات التي تم

 . صيانتها في ورشة التصليح

  تقوم هذه الوحدة بكجراء الفحص على نوعية المواد واألغراض المجهزة من السوق المحلية

 .عتماد على خبرة الفنيين من منتسبيها وإرجاعها إلى المجهز في حالة عدم تطابقها للمواصفاتباال

 وفي حالة   تقوم هذه الوحدة بتقييم السيارات المتضررة أثناء الحوادث ويتم تقدير كلفة التصليح

 عدم إمكانية التصليح يتم شطبها بالتنسيق مع مديرية مرور

 

 وحدة الحسابات
 -في الكلية بالمهام االتية: تقوم الوحدة 

 جدولة الموازنة الشهرية 
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 .إدارة وتنظيم سجل االمانات والسلص والمحاضرات والتحاسب الضريبي 

 .متابعة وتسليم رواتب المالك الدائم )تدريسيين/اداريين/فنيين( ورواتب المؤقتين واجور العمال 

 ت كلية العلوم المسائية.إدارة صندوق وحسابات صندوق التعليم العالي وصندوق وحسابا 

 القيد. متابعة سجل اليومية العامة وسجل ا يرادات ومستند صرف ومستند 

 وحدة الدف اع المدني
 -تقوم الوحدة في الكلية بالمهام االتية: 

 .اعداد جدول خفارات الدفاع المدني 

 .متابعة صيانة مطافئ الحريق وادامتها 

 لحرائق.متابعة عمل منظومات ا نذار المبكر عن ا 

 .ا جابة على الكتب الرسمية الواردة الى الكلية 

 .تقديم الطلبات باالحتياجات والمستلزمات الخاصة بالدفاع المدني واالسعافات األولية 

 .االشتراك بدورات الدفاع المدني واالسعافات األولية في داخل الجامعة وخارجها 

 ات األولية.اشراك موظفي الكلية بدورات الدفاع المدني واالسعاف 
  

 وحدة االليات
تقوم بواجبات توفير السيارات واآلليات لألقسام العلمية والوحدات وحسب حاجتها للسيارة أو المعدة 

و لك بتقديم طلب إلى السيد معاون العميد للشؤون ا دارية الذي يحيلها بدوره للوحدة حيث يتم عمل ورقة 

 .ووقت االنطالق ويثبت  لك بسجل خاصعمل بالسيارة وسائقها والواجب المكلفة به 
 

 حركة االعمار والصيانة في الكلية
 وتثبيت كراسي جلوس الطلبة. القاعات الدراسية والمصاطب واللوكرات لطلبة الكلية تأهيل 

  تأهيل منظومةRO وعمل قواطع االلي كوبون لخزانات ومنظومة الماء. 

  السقوف التي تربط بين اروقة الكليةتأهيل وصيانة. 

 وصيانة الممر الرابط بين عمادة الكلية والبيت الحيواني تأهيل. 

 .تأهيل واضافة قواطع في البيت الحيواني 

 .صيانة وتأهيل مختبر الحاسوب وسطح البيئة 

 .صيانة المجاميع الصحية لألقسام العلمية 

 .تأهيل قواطع لشعبة التسجيل 

 .تأهيل فتحات التهوية في عمادة الكلية 

 ت في الكلية.صيانة المولدا 

 .تأهيل أجهزة التبريد لقاعات األقسام العلمية والوحدات ا دارية 

 )صيانة وتأهيل حوض سقي الحدائق وصيانة وتأهيل خزان التعفين 

 .عمل كتيبة ومظالت نوافذ قسم البيئة 
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 قسم علوم احلياة    
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 قسم علوم الحياة في سطور
 

طالبا  25 قبلحيث  2111قسم علوم الحياة مع تأسيس الكلية في أيلول عام  أسس

طالب ( 422( 2112-2112الدراسي  لعاملوطالبة في تلك السنة وقد بلغ عدد الطلبة 

 طلبة الدراسةبلغ عدد  2112-2112وبالعام الدراسي  .مراحلأربعة وطالبة موزعين على 

( 122المسائية ) وفي الدراسةعلى اربعة مراحل ( طالباً وطالبة موزعين 311الصباحية )

بلغ عدد  2112-2112ي ــــالعام الدراسفي حل. واطالبا وطالبة موزعين على ثالثة مر

( طالب وطالبة موزعين على 251( وفي الدراسة المسائية )122طلبة الدراسة الصباحية )

 مراحل.أربعة 
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 رؤساء قسم علوم الحياة منذ التأسيس
 

 ت
 االسم

 الفترة
 الى من

 0/00/0222 08/02/0220 ا.م.د. فعال نعمة ذهيب  .1

 02/00/0222 0/00/0222 ا.م.د. فائز صاحب غالي  .2

 08/1/0222 02/00/0222 م.د. ميثم غالي يوسف  .3

 02/00/0222 08/1/0222 ا.م.د. احسان ريسان إبراهيم  .4

 02/1/0222 02/00/0222 ا.م.د. عبد األمير سمير   .5

 01/02/0228 02/1/0222 ياد متعب فجةم.د. ز  .6

 08/00/0200 01/02/0228 ا.م.د.عبد األمير سمير   .7

 01/02/0202 08/00/0200 م.د. علي عبد الحسين غزاي  .8

 00/0/0202 01/02/0202 م.د. جاسم حنون هاشم  .9

 - 00/0/0202 ا.م.د. حبيب وسيل كاظم  .13
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 أهداف قسم علوم الحياة
 

 

جية بصورة شاملة وتطبيقاتها واستخداماتها في المجتميع مين الناحيية لووالبي مالعلو دراسة -2

 النظرية والعلمية والتطبيقية.

أعداد كيوادر علميية عليى مسيتوى الدراسيتين  األوليية والعلييا عليى العميل فيي المجياالت  -2

 جية.لوالطبية والصحية الزراعية والصناعات الغذائية والنفطية والدوائية والفروع البيو

إكساب طلبته التقنيات العلمية في استخدام األجهزة والمعدات التي يمكين اسيتخدامها  فيي  -3

 دراستهم التطبيقية.

إكسيياب طلبتييه معلومييات أكاديمييية وتطبيقييية عيين العلييوم البيولوجييية وبمختلييص اتجاهاتييه  -4

 وتخصصاته.

ناعية رفييد مؤسسييات الدوليية والقطيياعين المخييتلط والخيياص )المؤسسييات الطبييية والصيي -5

 المختبرية( بالكوادر األولية والعليا التخصصية للعمل في هذا المجال.

بحث ودراسة كل ما هو جديد في العلوم البيولوجية ومواكبة التطيورات العلميية الخاصية  -2

 بهذا المجال وإدخالها ضمن المناهج الدراسية المقررة.

 

 رسالة القسم
 ون للعمل في مجاالت علوم الحياه بفروعهايؤهل عاليةنسعى العداد خريجين  وي كفاءه 

 .المختلفة

 رؤية القسم
يشكل قسم علوم الحياة احد روافد المجتمع العلمي الذي يعد اساسا مهما في حركة 

المجتمع ، لذا يهدف القسم الى نشر الوعي والمعرفة بمجاالت علوم الحياة من خالل رفد 

طورات الحديثة الحاصلة في عامل مع التغيرات والتالبلد بالباحثين واالساتذة القادرين على الت

والمساهمة في تطوير مؤسساتنا العلمية والصحية والصناعية والبيئية في حل المشاكل  العالم

 .التي تعترض تقدمها
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 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في القسم  
 التخصص العام والدقيق اسم التدريسي الثالثي ت
 علوم حياة / طفيليات عبد الخضر نجم عبد الواحد ا.د.   .1

 علوم حياة / بيئة حشرات محمد رضا عنون عبيدي ا.م.د.   .2

 علوم حياة / بيئة فطريات عبد االمير سمير سعدون ا.م.د.  .3

 الجيلوجيا الهندسيةعلم األرض / خالد وليد هادي ا.م.د.   .4

 بكتريا مرضية وامصال ميثم غالي يوسف  م.د.ا.  .5

 علوم حياة / احياء مجهرية ان علوان سيوف خوما.م.د.   .2

 علوم حياة / حيوان وجدان ثامر مهدي ا.م.د.   .2

 علوم حياة / احياء مجهرية فراس سرحان عبد صيّاح ا.م.د.   .2

 علوم حياة / حيوان حبيب وسيل كاظم ا.م.د.   .2

 علوم حياة / بيئة وتلوث حيدر مشكور حسين ا.م.د.   .11

 م حياة / حيوانعلو االء محمد حسون ا.م.د.   .11

 علوم حياة / حيوان علي بستان محسن ا.م.د.   .12

 علوم حياة / خلية علي عبد الحسين غزاي ا.م.د.   .13

 أحياء مجهريةعلوم حياة /  علي عبد الهادي ماهود ا.م.د.   .14

 علوم حياة / فسلجة نبات مها علي عبد االمير م.د.   .15

 النباتة علوم حياة / فسلج ليث سريع مطر الركابي م.د.   .12

 علوم حياة /احياء مجهرية طبية غيداء جهادي محمد م.د.  .12

 علوم حياة / نبات انتظار عباس مرهون م.د.   .12

 علوم حياة /احياء مجهرية طبية ديار خليف فليفل م.   .12

 علوم حياة / حيوان هناء رحمن لفتة م.   .21

 بيئة علوم حياة / ابتسام كاظم خضير م.م.   .21

 علوم حياة / حيوان ظم احمد صباح كام.م.   .22

 علوم حياة / حيوان اسراء فاضل وّذاح م.م.   .23

 علوم حياة / مناعة طفيليات بليغ عبد الزهرة كاظم م.م.   .24

 علوم حياة / حيوان رشا مزاحم حاتم م.م.   .25

 علوم حياة /  نبات سماح صالح سلمان م.م.   .22

 علوم حياة /احياء مجهرية ضحى مهدي جابر م.م.   .22

 علوم حياة /احياء مجهرية عباس ميار حزام م.م.   .22

 علم األرض /موارد مائية كريم غافل مهجج م.م.   .22

 علوم حياة /احياء  مجهرية هند حمزة عبد الحسين م.م.   .31

 علوم حياة /احياء مجهرية والء ياس لهمود م.م.   .31
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 المناهج الدراسية لطلبة القسم مع عدد الساعات والوحدات
 

 الفصل الثاني    الفصل األول                /  األول الصف

 اسم المادة ت
 عدد الساعات

عدد 

 الوحدات
 اسم المادة

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

0  
أحيااااااااء عاااااااام  

 )حيوان (
6 6 3 

أحيااااااء عاااااام 

 )نبات (
6 6 3 

 3 6 6 كيمياء عضوية   6
كيميااااااااااااااااااااء 

 تحليلية
6 6 3 

 6 - 6 اء حياتيإحص 6 - 6 رياضيات  3

 3 6 6 علم األرض 3 6 6 فيزياء حياتية  2

 3 6 6 6 حاسبات 3 6 6 0حاسبات   2

 6 - 6 لغة عربية 6 - 6 اللغة االنكليزية  2

 6 - 6 حقوق االنسان  2
حريااااااااااااااااااااااة 

 وديمقراطية 
0 - 0 

 
التربيااااااااااااااااااة 

 الرياضية
6  6 

 09 2 02 المجموع 02 2 02 المجموع

 
 الفصل الثاني             لفصل األولا             / الصف الثاني

 اسم المادة ت
 عدد الساعات

عدد 

 الوحدات
 اسم المادة

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

 3 6 6 حشرات  0
تصاااااااااااااااانيف 

 حشرات
6 6 3 

 3 6 6 تصنيف نبات 3 6 6 تشريح نبات  6

3  
 أحيااااااااااااااااااااااء

 0 مجهريه
6 6 3 

احيااااااااااااااااااااااء 

 6 مجهرية 
6 6 3 

 3 6 6 6 فقريات  ال 3 6 6 0 تالفقريا  2

 3 6 6 طفيليات  3 6 6 مجاميع نباتية  2

2  
 كيمياء حياتياة

0 
6 6 3 

 كيمياء حياتية

6 
6 6 3 

 3 6 6 6حاسبات  3 6 6 0حاسبات   2

 60 02 02 المجموع 60 02 02 المجموع
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 الفصل الثاني    الفصل األول          /الصف الثالث 

 اسم المادة ت
 تعدد الساعا

عدد 

 الوحدات
 اسم المادة

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

 3 6 6 علم الوراثة 3 6 6 بايلوجية خلية  0

 3 6 6 تلوث 3 6 6 بيئة  6

 3 6 6 نباتات طبية 3 6 6  علم األنسجة 3

 3 6 6 فطريات  2
تصنيف 

 فطريات
6 6 3 

 3 6 6 فسلجة حيوان 3 6 6 فسلجة نبات  2

 3 6 6 مناعة 2
أحياء جهريه 

 )مياه وتربة(
6 6 3 

2 
فساالجة احياااء 

 مجهرية
6 6 3 

تحلاااااااااااااااااايالت 

 مرضية
6 6 3 

 60 02 02 المجموع 60 02 02 المجموع

 

 
 الفصل الثاني         الفصل األول               /الصف الرابع

 اسم المادة ت
 عدد الساعات

عدد 

 الوحدات
 اسم المادة

 عدد الساعات
د عد

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

0 
بايولوجي 

 جزيئي
6 6 3 

وراثة 

 أحياء

 مجهرية

6 6 3 

 3 6 6 فيروسات 3 6 6 طبيةفطريات  6

 3 6 6 بكتريا مرضية 3

 تطورال

والتنوع 

 االحيائي

6 6 3 

 3 6 6 حبليات 2

أحياء 

مجهرية 

 صناعية

6 6 3 

2 

 حياءأ

مجهرية 

 غذائية

6 6 3 
 مضادات

 حياتية
6 6 3 

 3 6 - مشروع بحث 2
مشروع 

 بحث
- 6 6 

 02 06 01 المجموع 02 06 01 المجموع
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  6102/6102صور خريجي القسم للعام الدراسي  
 
 
  

 خريجو الدراسة الصباحية

 خريجو الدراسة المسائية
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قسم الكيمياء        

 

 

 

 

http://qu.edu.iq/sc


41 
 

 

   :sc@qu.edu.iq Emailالبريد االلكتروني:                                      :http://qu.edu.iq/scWebsite :موقع الكلية االلكتروني

 

 
 قسم الكيمياء في سطور

 

كتياب وزارة  بحسي 1/2/2112أسس القسم بعيد تأسييس الكليية بسيتة أعيوام أي بتياريخ 

( 25(، وكانيت خطية القبيول )11/5/2112فيي   3/2152العيالي والبحيث العلميي )مالتعلييم 

( 152) 2112-2112( وقد كيان عيدد الطلبية للعيام الدراسيي 53ل منهم )بق إ طالباً وطالبة 

هيو للدراسية الصيباحية فان عيدد الطلبية  2112-2112طالباً وطالبة، اما في العام الدراسي 

 ( ميوزعين عليى اربعية مراحيل.211طلبية للدراسية المسيائية )وعدد ال( طالباً وطالبة 243)

تليص االختصاصيات واليدرجات العلميية ويتيرأس القسيم أ.م.د. بمخ اً ( تدريسي24يضم القسم )

 مقداد ارحيم كاظم
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 رؤساء قسم الكيمياء منذ التأسيس
 

 ت
 االسم

 الفترة

 الى من

 02/00/6106 60/2/6112 ا.م.د. مؤيد نعمة محمد  .1

 02/0/6103 02/00/6106 . حسن شمران محمدم  .2

 62/00/6102 02/0/6103 ا.م.د. قحطان عدنان يوسص  .3

 00/0/6102 62/00/6102 ا.م.د. فائق فتح هللا كرم  .4

 - 00/0/6102 ا.م.د. مقداد أرحيم كاظم   .5
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  اهداف قسم الكيمياء
لصم بالمعرفصة األساسصية لعلصم الكيميصاي وت بي -1 قاتهصا العلميصة وبمصا يخصدم العمصل اعداد كادر متخصص  مل

 المستقبلي.

 تدريس علم الكيمياي  ل الب القسم واألقسام األخرى في كلية العلوم وبعض كليات الجامعة. -2

 المساهمة في حل المشاكل العلمية التي تساهم في خدمة خ ة التنمية في الق ر. -3

 للكيمياي. أجراي البحوث العلمية الهادفة والمت ورة ومواكبة التقدم العلمي -4

 

  رسالة القسم
إن رسالة قسم الكيمياي هي جزي مكمصل لرسصالة كليصة العلصوم والتصي تعمصل جاهصدة لتنهصل 

من صفوف العلم والمعرفة ولتمد المجتمع بالكوادر العلمية لتنزيل العواقصب وتحصل المشصاكل 

فوف العلمية التي نواجهها خدمة لعراقنا الحبيب الصذي هصو أحصوا مصا يكصون إلصى مختلصف صص

العلصصم والمعرفصصة ومنهصصا الكيميصصاي والتصصي تشصصكل نصصواة للمجتمعصصات المتقدمصصة ويكصصون بفصصت   فصصا  

التعاون مع المؤسسات ودوائر الدولة المختلفة للوقوف على حاجصة البلصد الفعليصة مصن بحصوث 

والتصصي مصصن خاللهصصا يمكصصن حصصل المعيصصالت الصصصناعية والصصصحية والبيئيصصة التصصي تواجصص  بلصصدنا 

ى القسصصم إلصصى تنشصصلة ال لبصصة علصصى رو  المثصصابرة والثقصصة بصصالنفس ومواصصصلة الحبيصصب كمصصا يسصصع

تحصيل العلوم وف  سبل علمية سليمة والعمل الحثيث وبلمانة من أجل تلدية مهام التصدريس 

 لتخريج مؤهلين علمياً وعملياً لخدمة المجتمع.

 

  رؤية القسم
جين بمسصصتوى رفيصصع يحصصر  القسصصم منصصذ تلسيسصص  علصصى إعصصداد نوعيصصة متميصصزة مصصن الخصصري 

يتمتعون بخلفية أكاديمية تجمصع بصين المعصارف و المهصارات األساسصية الم لوبصة لكصي تمكصنهم 

مصصن سصصد احتياجصصات المجتمصصع المعاصصصر كمصصا وأن قسصصم علصصوم الكيميصصاي يحصصر  علصصى ترسصصيخ 

التميز الصذهني لصدى ال صالب ا والتلكيصد علصى المعصارف الحديثصة فصي مجصاالت علصوم الكيميصاي 

المهنيصة. ولصذلك ركصز   ة مع التمسك في الوقت ذات  بالحفصاظ علصى األخالقيصات والقصيمالمختلف

القسم على تنمية المهارات والخبرات الفردية لل الب لتحقي  مستقبل وظيفي أفيصلا وبهصذا 

يسهم قسم علوم الكيمياي في أداي الرسالة األكاديمية التي تي لع بها كلية العلوم مصن خصالل 

 .جامعة القادسية
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 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في القسم
 

 التخصص الدقيق االسم الرباعي واللقب ت

 كيمياي عيوية ا.د. نبيل عبد عبد الريا   .1

 كيمياي عيوية ا.م.د. مقداد ارحيم كاظم   .2

 كيمياي تحليلية ا.م.د. فائ  فت  هللا كرم   .3

 اجهزة التحليل اآللي المتقدم ا.م.د. زينا محمد كاظم   .4

 كيمياي فيزياوية ا.م.د. سجى صال  جبار   .5

 كيمياي حياتية م.د.كهالن محمد عباس ا.  .6

 الكيمياي الفيزياوية م.د. اوراس عدنان حاتم ا.  .7

 فيزياي نظرية م.د. حميد جبار حزيران ا.  .8

 كيمياي فيزياوية ا.م. احمد كاظم عباس   .9

 كيمياي العيوية م. حسن شمران محمد ا.  .13

 كيمياي تحليلية عون عبد وناس م.د. بسام فر  .11

 كيمياي تحليلية م.د. حسن محمد لعيبي   .12

 كيمياي حياتية م.د. زينب نجم عبد هللا   .13

 كيمياي حياتية م.د. عباس جواد كاظم   .14

 كيمياي تحليلية م.د.زينب  ار  ابراهيم   .15

 عربية لغة م.م. حامد عبد الريا جبار   .16

 ويةكيمياي العي م.م. حيدر محمد حسون   .17

 محاسبة تكاليف م.م. دنيا جاسم صاحب   .18

 إشارةمعالجة  زهراي جفات عليوي م.م.   .19

 كيمياي العيوية م.م.  يبة ابراهيم محمد   .23

 كيمياي حياتية نوال خن يل جبار م.م.   .21

 تحيل أنظمة وسام جياد كريم م.م.  .22
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 الدراسية لطلبة القسم مع عدد الساعات والوحدات جالمناه
 
 الفصل الثاني            الفصل األول           / األول فالص 

عدد  عدد الساعات اسم المادة ت

 الوحدات

عدد  عدد الساعات اسم المادة

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

الكيمياء   0

 الالعضوية

الكيمياء  3 - 3

 الالعضوية

3 - 3 

الكيمياء   6

 التحليلية

الكيمياء  3 6 6

 التحليلية

6 6 3 

 6 - 6 اإلحصاء 6 - 6 الرياضيات   3

 6 - 6 ديمقراطية 6 6 0 الحاسبات  2

حقوق   2

 اإلنسان

اللغة  6 - 6

 ةاإلنكليزي

6 - 6 

 6 6 0 الحاسبات 3 6 6 علم األرض  2

اللغة   2

 العربية

 3 6 6 الفيزياء 6 - 6

     3 6 6 علم الخلية  2

 

 الفصل الثاني          الفصل األول                / الثاني الصف
عدد  عدد الساعات اسم المادة ت

 الوحدات

عدد  عدد الساعات اسم المادة

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

الكيمياء  0

 الالعضوية

الكيمياء  3 6 6

 الالعضوية

6 6 3 

الكيمياء  6

 التحليلية

الكيمياء  3 6 6

 التحليلية

6 6 3 

الكيمياء  3

 العضوية 

الكيمياء  2 6 3

 عضوية ال

3 6 2 

الكيمياء  2

 الفيزياوية 

الكيمياء  2 6 3

 الفيزياوية

3 6 2 

 6 - 6 الرياضيات 6 - 6 الرياضيات 2

 6 6 0 حاسبات 6 6 0 حاسبات 2
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 الفصل الثاني                       الفصل األول /  الثالث الصف 
عدد  عدد الساعات اسم المادة ت

 الوحدات

اسم 

 المادة

عدد  اتعدد الساع

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

 2 6 3 عضوية 2 6 3 عضوية 0

 2 6 3 فيزياوية 2 6 3 فيزياوية 6

 3 6 6 ناعية ص 3 6 6 ناعية ص 3

 3 6 6 حياتية  3 6 6 حياتية  2

 3 6 6 العضوية 3 6 6 العضوية 2

 6 - 6 اختياري 6 - 6 اختياري 2

 

 الفصل الثاني    الفصل األول /  الرابع الصف
عدد  عدد الساعات اسم المادة ت

 الوحدات

عدد  عدد الساعات اسم المادة

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

 3 - 3 كيمياء الكم 3 - 3 كيمياء الكم 1

 2 6 3 التحليل االلي 2 6 3 التحليل االلي 2

التشخيص  3

 العضوي

التشخيص  3 6 6

 العضوي

6 6 3 

الكيمياء  4

 تيةالحيا

 3 6 6 الكيمياء الحياتية 3 6 6

 6 - 6 اختياري 6 - 6 اختياري 5

 6 - 6 بتروكيمياويات 6 - 6 بوليمر  2

 6 6 0 بحث تخرج    
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 صور خريجي القسم  
  6102/6102لعام الدراسي  

 

 خريجو الدراسة المسائية

 خريجو الدراسة الصباحية

http://qu.edu.iq/sc


42 
 

 

   :sc@qu.edu.iq Emailالبريد االلكتروني:                                      :http://qu.edu.iq/scWebsite :موقع الكلية االلكتروني

 

 

ةــئــيــم البـــــقس
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 قسم البيئة في سطور
طالبا وطالبة في تلك السنه،  21م قبول  حيث ت 2112أيار عام  22اسس قسم البيئة في 

بدأ القسم عمله وهو يضم خمس تدريسيين فقط وبعد الشروع باستقطاب التدريسيين فانه 

 ( تدريسيا بمختلص االختصاصات والدرجات العلمية.21اصبح يضم حاليا )

استلم الدكتور زياد متعب الخزاعي ثم  2112-2112ترأس القسم منذ التأسيس عام 

 11/1/2112االء فاهم عباس ثم الدكتور حازم عبد والي، وفي القسم بعده الدكتورة  رئاسة

 ترأس القسم االستا  المساعد دكتورة خديجه عبيس حمود.  

يقوم قسم علوم البيئة بالنشاطات األكاديمية المناطة به من خالل تدريس المواد 

ى إجراء البحوث في مجاالت التخصصية وا شراف على المواد  ات العالقة. با ضافة إل

  .( موزعين على اربعة مراحل142) 2112-2112القسم للعام الدراسي  ضم البيئةعلوم 
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 منذ التأسيس  البيئةرؤساء قسم  
 

 الفترة االسم ت
 الى من

 08/00/0200  ا.م.د. زياد متعب فجة 0

 00/2/0202 08/00/0200 م.د. االي فاهم عباس 0

 00/0/0202 00/2/0202 عبد والي ا.م.د. حازم 2

 - 00/0/0202 ا.م.د. خديجة عبيس حمود 2
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 اهداف قسم البيئة
 

دراسة العلوم البيئية بصورة شاملة وتطبيقاتها واستخداماتها في المجتمع من الناحية النظرية  -1

 والعلمية والتطبيقية.

العلمية والمهارات التي يحتاجونها لكي ينجحوا في إن القسم يساهم في إكساب الطلبة المعرفة   -2

 حياتهم من خالل عملهم في مختلص مؤسسات الدولة

 .تزويد الطالب بالمعلومات البيئية في مختلص تخصصاتها -3

تطوير المهارات البيئية والخلفية العلمية لغرض الحصول على شهادات عليا أو البحث العلمي أو  -4

 .حقل العمل لتأهيل خريج مطلع على بيئته ومعرفة المشاكل البيئية من خالل الممارسة المهنية في

 .أن يمتلك المتخرج مزيج من المعلومات التقنية والبيئية لكي يتحقق هدفه -5

 .أعداد خريج له الثقة العلمية لكي يستطيع أن يعمل في مجال تخصصه -2

فلسفة تخصصية ومستوى  يعمل القسم على أعداد مالكات تتمتع بالحيوية والمعرفة العلمية و وي -2

 .من المعلومات والمهارات التي يحتاجها لكي ينجح ويحقق هدفه في الحصول على الشهادة

يتمتع الخريج في فهم علمي متقدم إلى العالقة بين ا نسان وبيئته لتطبيق التقدم العلمي والتقانات  -2

 .الحديثة والسياسات والبرامجيات لكي يحل المشاكل البيئية المعقدة

رفد مؤسسات الدولة ووزارة البيئة والوحدات والمراكز البحثية البيئية بالكوادر االولية والعليا  -2

 التخصصيه للعمل في هذا المجال.

بحث ودراسة كل ماهو جديد في العلوم البيئية ومواكبة التطورات العلمية الخاصة بهذا المجال  -11

 وادخالها ضمن المناهج الدراسية المقررة.
 

 سمرسالة الق
 

رفع مستوى الثقافة العلمية من خالل الفرص المتاحة للبيئي خالل حياته األكاديمية 

والنشاطات ا جتماعية وتهدف إلى تطوير المهارات الشخصية للخريج لكي يديم أهم 

 واالرتقاءالعوامل البيئية من هواء وماء وتربة التي يتعامل معها والتي يتزود بها على الدوام 

ر من أهم القضايا التي نتعايش معها وكذلك إعداد جيل مزود بأحسن البرامج بها حيث تعتب

البيئية العلمية من خالل خلفية علمية واسعة  عطائهم فرص التعلم والخبرة, إضافة إلى 

إعداد طلبة لهم دور نافع في المجتمع وحقل العمل بحيث يستطيعوا أن يجابهوا المصاعب 

بهم كأفراد منتجين في المجتمع, علماً بأن القسم يحرص على أن ويتحملوا المسؤولية المناطة 

 .يحقق الخريج أهداف التنمية المستدامة في القطر إضافة إلى المحافظة على التنوع ا حيائي

 

 القسم  ةرؤي
 

إلى  االنتماءيعمل القسم على توفير أجواء علمية وتربوية تستقطب طلبة متميزين يحبون 

دة لهم لكي يكتسبوا المهارات والقيم العلمية الضرورية ليصبحوا التخصص والبرامج المع

أفراد ناجحين في حياتهم وعملهم ويتحملوا المسؤولية الوطنية من خالل توظيص تخصصهم 

لخدمة المجتمع وحقل العمل. كذلك يعمل القسم على تخريج طلبة يساهمون في الحفاظ على 

 البيئة  سعاد المجتمع
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 ئة التدريسية في القسمأسماء أعضاء الهي
 

 طفيلياتعلوم حياة/ ا.م.د. خديجة عبيس حمود   .0

 بيئة وتلوثعلوم حياة/ ا.م.د. حازم عبد والي حسن   .0

 احياء مجهريةعلوم حياة/ ا.م.د. االء فاهم عباس   .2

بايلوجي علوم حياة/ ا.م.د. امال غازي مهدي   .2
 جزيئي

 شيةفيزياء صلبة/اغ م.د. نصار عبد االمير حمزة   .2
 رقيقة

 علم الحياة / حيوان م.د. هبة رياض جميل   .2

 /احياء مجهريةعلوم حياة م. ثائر عبد دعيشيش سلمان   .2

 نوويةفيزياء  سليم حمزة طرير م.   .8

 بايو ميكانيك م. عقيل رحمن مراح   .1

فيزياء صلبة/اغشية  م. محمد سامي عبد علي   .02
 رقيقة

 نباتعلوم حياة/ م. هيفاء عباس حسين   .00

 تقنيات احيائيةعلوم حياة/ م.م. احمد مجيد عبد زيد   .00

 تلوث بيئيعلوم حياة/ م.م. ختام عباس مرهون   .02

 احياء مجهريةعلوم حياة/ م.م. دعاء عبد العباس محمد   .02

 حيوان علوم حياة/ م.م. دنيا عبد هللا بركات   .02

 حيوان/  اةعلم الحي م.م. فاطمة ابراهيم محمد   .02

 سموم بيئية علوم حياة/ ين م.م. محمد كاظم خو  .02

 حيوان علوم حياة/ م.م. والء عباس عبد الرضا   .08

 حاسباتعلوم ال م.م. وسن عبدهللا عبداللطيف   .01
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 المناهح الدراسية لطلبة القسم مع عدد الساعات والوحدات
 

 الفصل الثاني          الفصل األول   /  األول الصف

 اسم المادة ت
 عدد عدد الساعات

 الوحدات
 اسم المادة

عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

0 
 أحياء عام

 ) حيوان ( 
6 6 3 

أحياء عام 

 )نبات(
6 6 3 

 3 6 6 كيمياء عضوية  3 6 6 كيمياء تحليليه 6

 6 - 6 إحصاء حياتي 6 - 6 رياضيات 3

 3 6 6 علم األرض 3 6 6 فيزياء حياتيه 2

 6 6 6 (6حاسبات ) 3 6 6 (0حاسبات ) 2

 6 - 6 لغة انكليزية 6 - 6 لغة عربيه 2

 6 - 6 حقوق اإلنسان 2
حرية 

 وديمقراطية
6 - 6 

     0 6 ـ رياضة 2

 

 
 الفصل الثاني    األول الفصل   /الثاني الصف

 اسم المادة ت
 عدد الساعات

عدد 

 الوحدات
 اسم المادة

 عدد الساعات
عدد 

 عملي نظري عملي نظري الوحدات

 3 6 6 لوجيا مائيةوبي 3 6 6 بيئيه وراثة 0

 3 6 6 نباتيه جاميعم 3 6 6 حياتيه كيمياء 6

3 
 مجهريه أحياء

 عام
6 6 3 

 ريههمج أحياء

 بيئيه
6 6 3 

 3 6 6 تفقريا ال 2
 الدراسات أسس

 البيئية
6 - 6 

 3 6 6 بيئي تلوث 3 6 6 عامه بيئة 2

 3 6 6 إحيائي تنوع 3 6 6 لوجيا بيئيةجيو 2

 3 6 6 (6حاسبات )    (0حاسبات ) 
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 الفصل الثاني    األول الفصل   /الثالث الصف 

 اسم المادة ت
 عدد الساعات

عدد 

 الوحدات
 اسم المادة

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

 3 6 6 البيئية السموم علم 0
 واإلرشاد التربية

 البيئي
6 - 6 

 3 6 6 ة مائيةبيئ 6
التنمية 

 المستدامة
6 - 6 

3 
 الجوي األرصاد

 المناخي والتغير
 3 6 6 البيئية الكيمياء 3 6 6

 3 6 6 البيئي األثر تقييم 2

 التقنية

 والمنظومات

 البيئية

6 6 3 

 6 6 6 إمراض انتقالية 2
 والسالمة الصحة

 البيئية
6 - 6 

 3 6 6 تدريب حقلي 2

( 0اختياري)

المشكالت 

 بيئيةال

6 - 6 

2 
( علم 0اختياري)

 األوبئة
6 6 6 

( 6) اختياري

 تلوث فيزياوي
6 - 6 

 
 الفصل الثاني    األول الفصل   /الرابع الصف

 اسم المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 اسم المادة

عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 عملي نظري عملي نظري

 3 6 6 تلوث المياه 3 6 6 بيئة النبات 0

 3 6 6 الحيوان بيئة 6
نظم المعلومات 

 البيئية
6 6 3 

 3 6 6 البيئية الهندسة 3 6 6 الغذائي التلوث 3

 3 6 6 بعد عن االستشعار 2
 قوانين تشريعات

 البيئة لحماية
6 - 6 

2 

بيئة  (0) اختياري

التصحر واالراضي 

 القاحلة

6 6 3 

( 0اختياري )

معالجة مياه 

الصرف 

والمخلفات 

 الصحية

6 6 3 

2 

 (6) اختياري

 الطاقة مصادر

 النظيفة والبدائل

6 - 6 
( 6) اختياري

 العراق بيئة
6 6 3 

 6 - 6 بحث مشروع 6 6 0 بحث مشروع 2
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 6102/6102صور خريجي القسم للعام الدراسي  
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 أبحاث البيئة والوق اية من التلوث وحدة
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 وحدة أبحاث البيئة في سطور
 

كييأول وحييدة بحثييية فييي جامعيية القادسييية  وكانييت    22/2/1222أسسييت وحييدة البيئيية فييي  

رئاسيية الجامعيية. حيييث اهتمييت هييذه الوحييدة بالتنسيييق مييع دوائيير  إلييىإحييدى الوحييدات التابعيية 

الدوليية المختلفيية بحييل المشيياكل المتعلقيية بييالتلوث فييي عمييوم المحافظيية مثييل معمييل إطييارات 

إقامة المعرض الفوتيوغرافي  األول   عنفضالً الديوانية ومعمل النسيج ومعمل ألبان القادسية 

الوحيدة  إدارةاليدكتور عبيد الرضيا طيه سيرحان مهيام  األسيتا للتلوث في المحافظة . ثم تيولى 

وحيدة  أبرميتحييث  األخيرىتطورت العالقة ميابين وحيدة البيئية واليوزارات  المدة وفي هذه 

مثيل وزارة الصيناعة والمعيادن , المختلفية  تاليوزارا إليىالبيئة عقود عدة مع الدوائر التابعة 

 .وزارة الري  إلىإضافة  وزارة الزراعة

    

 2111بعد افتتاح كلية العلوم سنة 

كلييية العلييوم  إلييىانضييمت وحييدة البيئيية 

حيييث اسييتمرت وحييدة البيئيية بنشيياطاتها 

تغيييير اسيييم  2112العلميييية، وفيييي سييينة 

الوحيييدة حييييث اصيييبح ) وحيييدة ابحييياث 

حيييييث البيئيييية والوقاييييية ميييين التلييييوث( 

اصييبحت متخصصيية اكثيير فييي بحييوث 

البيئيية ورصييد مشيياكل التلييوث بالتعيياون 

ميييع كافييية الجهيييات العلميييية واالداريييية 

 لغرض ايجاد الحلول المالئمة لهذه .

 

 رؤية الوحدة
 

تنشيط الفعاليات والمشاريع  ات العالقة بمشكالت المجتمع الراهنة كظاهرة التصحر  .1

ضع خطط لحل هذه المشكالت بالتعاون مع وتراكم النفايات بشكل كبير من خالل و

مؤسسات الدولة المختلفة مثل زراعة النباتات  ات التحمل العالير لدرجات الحرارة 

 . والجفاف لخلق واحات خضراء وكذلك انشاء الطمر الصحي للنفايات

التغلب على بعض المشاكل التي يعاني منها البلد من خالل اجراء البحوث التجريبية  .2

ة التي تساهم في القضاء على مثل هذه المشاكل كايجاد حلول لتحلية مياه الميداني

 .المبازل في المحافظة واالستفادة منها في الري
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 رسالة الوحدة
االهتمام بالبيئة وصحة االنسان مع البحث الدؤوب للتخلص من عناصر التلوث  .1

 . للخروج بيبئة نظيفة خالية من التلوث

ع وخاصة العاملين في مؤسسات الدولة على اساليب تدريب جميع قطاعات المجتم .2

 . حل المشكالت المتعلة بالتلوث وسبل التخلص منها

توعية العاملين في المراكز البحثية على اهمية الحلقات الدراسات والدورات التدريبة  .3

واالجتماعات التقويمية والتوجيهية والندوات للحصول على تطبيقات عملية 

 . ت وأطر تدعم المشروع الوطني لحماية وتحسين البيئةومعلومات  ات سياقا

حل مشاكل البيئة  ات العالقة بواقع المجتمع وظروفه الحالية ومنها ظاهرة التصحر  .4

وتنشيط الفعاليات والمشاريع  ات العالقة بهذه الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة 

مؤسسات الذولة  لمعالجتها و وضع خطط النشاء مناطق الطمر الصحي التي تطرها

 . المختلفة في المحافظة

 

 اهداف الوحدة
 . اجراء البحوث والدراسات واالكاديمية والتطبيقية في مجال حماية وتحسين البيئة .1

نشر البحوث العلمية وتعميمها على الجهات  ات العالقة والتعاون معها على تطبيق  .2

 . النتائج

ضرات وتنظيم المؤتمرات االسهام في تعميق الوعي البيئي عن طريق المحا .3

 . والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية على مختلص المستويات

تقديم االستشارات العلمية والتقنية الى دوائر الدولة والقطاعات المختلفة وبالتعاون مع  .4

المكاتب االستشارية او باستخدام وسائل التعاون المقررة بين الوزارات والجامعات 

 .غير المرتبطة بالوزارة والجهات

 . اقامة المعارض التي تبين اثار التلوث البيئي في المحافظة .5

 . تحسين الواقع البيئي من خالل الزيارات الميدانية للمستشفيات والمصانع .2
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 منذ تأسيس الكلية  والوق اية من التلوث  البيئةابحاث  مدراء وحدة    أسماء

 
 اسم مدير الوحدة ت

اللقب 

 العلمي

 الفترة ختصاصاال

 إلى من الدقيق العام

 علوم حياة مدرس فليح حسن الجوحري إحسان 0
فسلجة 

 علوم حياة
66/2/0999 6111 

 2/00/6110 6111 فطريات علوم حياة أستاذ طه سرحان اعبد الرض 6

 فائز صاحب غالي الجشعمي 3
أستاذ 

 مساعد
 0/06/6113 00/00/6110 فطريات علوم حياة

أستاذ  ألحسناويعنون  محمد رضا 2

 مساعد
 3/00/6112 0/06/6113 حشرات علوم حياة

أستاذ  العالق معبد الكريهاشم محمد  2

 مساعد
 علوم الحياة

أنسجة 

 وأجنة
3/00/6112 02/2/6112 

أستاذ  فائز صاحب غالي الجشعمي 2

 مساعد
 66/06/6112 02/2/6112 فطريات علوم حياة

أستاذ  إحسان ريسان إبراهيم 2

 ساعدم
 علوم حياة

فسلجة 

 حيوان
66/06/6112 62/9/6112 

 علوم الحياة مدرس زياد متعب فجة الخزاعي 2
أحياء 

 مجهريه
62/9/6112 6/9/6112 

 علم األرض مدرس خالد وليد هادي ألبياتي 9
جيلوجيا 

 تربة
6/9/6112 02/00/6112 

01 
 سجى صالح جبار الطويل

 

استاذ 

 مساعد

علوم 

 الكيمياء

فيزياء 

 ياتيةح
02/00/6112 02/2/6106 

 02/00/6102 02/2/6106 علم البيئة علوم حياة مدرس حازم عبد والي حسن السعدي 00

 01/0/6102 02/00/6102 فيزياء فيزياء مدرس حميد جبار حزيران 06

 - 01/0/6102 علم البيئة علوم حياة مدرس سلوان علي عبيد الحمزاوي 03

 

 
 والوق اية من التلوث  البيئةاث  ابحالكادر البحثي لوحدة  
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 علوم حياة/علم البيئة م.د.سلوان علي عبيد  .0

 علوم حياة/ف ريات م. صبا عبد االمير  .0

 علوم حياة/نبات م.م. هدى عناية ماهود  .2

 علوم حياة/نبات م.م. لجين إبراهيم حسين  .2

 علوم حياة/سي رة حيوية م.م.حسين رياض محمود  .2

 م حياةعلو السيدة  يف مظهر مسلم  .2

 هندسة كيمياوية السيد عبد الرزا  عبد زيد  .2

 هندسة كيمياوية السيد احمد جياد عودة  .8
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 وحدة  النشاطات  
 

   أجراء البحوث والدراسات األكاديمية والتطبيقية المتخصصة فيي مجيال حمايية وتحسيين

 البيئة 

  والتعيياون معهييا علييى تطبيييق  نشيير البحييوث العلمييية وتعميمهييا علييى الجهييات  ات العالقيية

 النتائج 

   إصدار المطبوعات ودوريات الكتب المتعلقة بالبيئة والتلوث 

   ا سييهام بتعميييق الييوعي البيئييي عيين طريييق المحاضييرات وتنظيييم المييؤتمرات والنييدوات

واللقيياءات العلمييية والييدورات التدريبييية علييى المسييتويات الوطنييية والعربييية والدولييية 

 والمشاركة فيها.

   العمل مع المكتب االستشياري فيي الكليية فيي تقيديم دراسيات االثير البيئيي باالضيافة اليى

االستشارات العلمية والفنية إلى دوائر الدولة والقطاعات المختلفة باستخدام الية التعياون 

 المقررة بين الوزارات والجامعات والجهات غير المرتبطة بالوزارة

 ميين خييالل  -هيئيية رعاييية العلميياء -باب والرياضييةاقاميية روابييط علمييية مييع وزارة الشيي

 الزيارات المتبادلة

  وتقييديم المحاضييرات العلمييية والبحييوث وقييد حصييل العديييد ميين البيياحثين علييى جييوائز

 تقديرية وكتب شكر من قبل هذه الوزارة.

 . ا شراف على محطة إسالة المياه في الجامعة 

 ب فييي المحافظيية باالضييافة الييى مييياه القيييام بالعديييد ميين الفحوصييات الدورييية لمييياه الشيير

الشييرب فييي الجامعيية لغييرض تقييييم هييذه المييياه وصييالحيتها ورفييع التوصيييات والحلييول 

 المناسبة لغرض حل هذه المشكلة.

  رصد بعض حاالت التلوث في المحافظة مثيل معاميل الطيابوق االهليية والعميل ميع هيذه

 ث.الجهات في تقديم الحلول المناسبة لغرض الحد من التلو

  دراسيية واقييع التلييوث الحاصييل فييي نييوادي كليييات جامعيية القادسييية للنهييوض بمسييتوى

 النوادي في الجامعة .

 .تقييم الواقع البيئي للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة 

  )تسهيل مهمة طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه 

 ل حمدإجراء دراسة لواقع التلوث الحاصل في مقاطعة نهر آ 

 . إجراء فحوصات مختبريه لنما ج التربة لملعب كرة القدم في كلية العلوم 

 .إجراء فحوصات مختبريه لنما ج التربة لحدائق كلية العلوم 

 .إجراء فحوصات لعينات مياه الخاصة بمشاريع بحوث بعض  لطلبة الدراسات العليا 
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ـــالتقوي ـــم اجلــعي ل لا ــعد ال  ا ـ -2112 لـ

2112  
 المدة التاريخ اليوم لعام الدراسيتفاصيل ا

 أسبوع 15 00/0/6102-6/01/6102 االثنين بدء الفصل الدراسي االول

لفصل النهائية ل متحاناتاالبدء 

للكليات والمعاهد  الدراسي االول

التي تتبع النظام السنوية 

واالمتحانات النصف سنوية 

للكليات والمعاهد التي تتبع 

 النظام السنوي

 االحد
02/0/6102 - 

62/0/6102 
 اسبوعان

 ناأسبوع 2/6/6102 - 62/0/6102 االحد بدء العطلة الربيعية

 االحد بدء الفصل الدراسي الثاني
00/6/6102- 

62/2/6102 
 أسبوع 15

للدور  االمتحانات النهائيةبدء 

االول للكليات والمعاهد التي تتبع 

النظام السنوية واالمتحانات 

ي للكليات النهائية للفصل الثان

 التي تتبع النظام السنوي

 اسبوعان 2/2/6102-62/2/6102 االحد

 رانشه 0/2/6102 االحد بدء العطلة الصيفية

 ناأسبوع 6/9/6102 االحد بدء امتحانات الدور الثاني

بدء التدريب الصيفي لطلبة  

الكليات والمعاهد المشمولة 

بالتدريب الصيفي وحسب المدة 

 ت والمعاهدالمعتمدة في الكليا

 30/2/6102ولغاية  0/2/6102من 
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  12/2/2112في  13512حسب كتاب رئاسة جامعة القادسية  ي العدد 

 
 

  نظام التقويم )عدد االمتحانات الفصلية وطريقة احتساب السعي السنوي(نظام التقويم )عدد االمتحانات الفصلية وطريقة احتساب السعي السنوي(
النظييام الدراسييي فصييلي وهنيياك امتحييان نهييائي واحييد لكييل ميين الفصييلين الدراسيييين  -1

 اني.الدور الث إلى إضافة

 أسياسسعي فصلي لكل فصل دراسي واحيد يحتسيب عليى  وإنمايوجد سعي سنوي  ال -2

 %41دراجات االمتحان الشهري )النظري+ العملي( ودرجية السيعي الفصيلي تكيون 

 .%111الدرجة النهائية  لتصبح  %21 فتكون االمتحان النهائي أما، 

 
  التربوي في الكليةالتربوي في الكلية  اإلرشاداإلرشادعمل وحدات لجان عمل وحدات لجان   آلياتآليات

تتضمن اثنين من التدريسيين لكيل مرحلية والتي التربوي في القسم  ا رشادنة هناك لج

 أسيبوعيااللجنة باستقبال الطلبة في العام الجديد واالجتماع معهيم  أعضاءدراسية يقوم 

 رئاسة القسم لحلها. إلىلمناقشة مشاكلهم واحتياجاتهم ونقلها 

 
  السماحات وكيفية احتسابهاالسماحات وكيفية احتسابها  الغيابات والغيابات و

 من مجموع ساعات المادة الدراسية %5للتنبيه هي  نسبة الغياب 

  من مجموع ساعات المادة الدراسية %11االولي هي  لإلنذارنسبة الغياب 

  ثم االنذار النهائي في حالة غياب الطالب ساعة واحدة بعد االنذار النهائي يقيوم

 الطالب بكتابة تعهد خطي بعدم الغياب.

 ة القسم يروم فييه رفيع نسيبة الغيياب مين في حالة تقديم الطالب بطلب الى رئاس

بعذر مشروع يرفع الطلب من رئاسة القسم الى مجليس الكليية  %15الى  115

 للمصادقة على الطلب بعد مصادقة السيد رئيس الجامعة علية.

 

  مواصفات الزي الموحد المعمول بهمواصفات الزي الموحد المعمول به
  

 اللون الزي

 نيلي جوزي رصاصي البنطلون

 نيلي جوزي رصاصي التنوره
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 ابيض رصاصي بيجي يصالقم

 

 

 
 العلميالعلمي    ليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحثليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحثتعتع

 
 

 يلتزم الطالب بما يأتي : -1-المادة 

التقييييد بيييالقوانين واالنظمييية واالنظمييية الداخليييية والتعليميييات  -اوالً 

واالواميير التييي تصييدرها وزارة التعليييم العييالي والبحييث العلمييي 

 )الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد( . ومؤسساتها

عيييدم المسييياس بالمعتقيييدات الدينيييية او الوحيييدة الوطنيييية او  -ثانييييا

المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن لطائفية او العرقيية او 

 او قوالً. الدينية فعالً 

عدم ا ساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بيالقول او الفعيل  -ثالثاً 

 خارجها . داخلها او

تجنب كل ما يتنافى ميع السيلوك الجيامعي مين انضيباط عيال  -رابعا

واحتييرام لييالدارة وهيئيية التييدريس والمييوظفين وعالقييات الزماليية 

 والتعاون بين الطلبة .

السييلوك المنضييبط القييويم الييذي سيييؤثر ايجابييا عليييه عنييد  -خامسييا

 التعيين والترشيح للبعثات والزماالت الدراسية.

متنيييياع عيييين أي عمييييل ميييين شييييأنه االخييييالل بالنظييييام اال – سادسييييا

والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي )الكليية او المعهيد( او 

 المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .

المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكيات الجامعية او  -سابعا

 الهيئة او الكلية او المعهد.

 االخالل بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .عدم  -ثامنا

التقييييد بيييالزي الموحيييد المقيييرر للطلبييية عليييى ان تراعيييى  – تاسيييعا

 خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة .

تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او  -عاشراً 

ممارسة أي صنص من صنوف االضطهاد السياسي او اليديني او 

 ماعي .االجت

تجنيييب الدعايييية الي حيييزب او تنظييييم سياسيييي او  -حيييادي عشييير

مجموعية عرقيية او قوميية او طائفيية سيواء كيان  ليك فيي تعليييق 

 الصور والالفتات والملصقات او اقامة الندوات .

عييدم دعييوة شخصيييات حزبييية اللقيياء محاضييرات او - ثيياني عشيير

 عي حفاظا ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجام  اقامة

 على الوحدة الوطنية .

 

يعاقب الطالب بالتنبيه ا ا ارتكب احدى المخالفات االتيية  -2-المادة 

: 

 عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .  -اوال

االسيياءة الييى عالقييات الزماليية بييين الطلبيية او تجيياوزه بييالقول  -ثانيييا

 على احد الطلبة .

 

الطالييب باالنييذار ا ا ارتكييب احييدى المخالفييات  يعاقييب -3-المييادة 

 اآلتية :

فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبية التنبييه  -اوال

. 

اخالله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعية او الهيئية او  – ثانيا

 الكلية او المعهد .

 

ميييا ا ا ثالثيييين يو (31يعاقيييب الطاليييب بالفصيييل لميييدة ) -4-الميييادة 

 ارتكب احدى المخالفات االتية :

فعييال يسييتوجب المعاقبيية باالنييذار مييع سييبق معاقبتييه بعقوبيية  -اوال

 االنذار .

تجياوزه بيالقول عليى احيد منتسيبي الجامعية مين غيير اعضياء  -ثانيا

 الهيئة التدريسية .

قيامه بالتشهير بأحد اعضياء الهيئية التدريسيية بميا يسيىء الييه  -ثالثا

 او المعهد او خارجهما . داخل الكلية

التي تخل  –داخل الحرم الجامعي  –قيامه بوضع الملصقات  -رابعا

 بالنظام العام واآلداب.

 

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزييد  -5-المادة 

 : على سنة دراسية واحدة ا ا ارتكب احدى المخالفات االتية

فعيال المنصيوص عليهيا فيي الميادة ا ا تكرر ارتكابه احيد اال  - اوال

 (من هذه التعليمات .4)

ميييارس او حيييرض عليييى التكيييتالت الطائفيييية او العرقيييية او  -ثانييييا

 التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.

اعتدائييه بالفعيل علييى احييد منتسيبي الجامعيية مين غييير اعضيياء  -ثالثيا

 الهيئة التدريسية .

 زمالئه من الطلبة . استعماله العنص ضد -رابعا

 التهديد بالقيام باعمال عنص مسلحة. -خامسا

حملة السالح بانواعيه باجيازة او بيدون اجيازة داخيل الحيرم  -سادسا

 الجامعي .

احداثيييه عميييدا او باهماليييه الجسيييم اضيييرارا فيييي ممتلكيييات  - سييابعا

 الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

 ية او المعتقدات الدينية.اساءته الى الوحدة الوطن -ثامنا

تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسيية فيي داخيل  -تاسعا

 الكلية او لمعهد او خارجهما .

 االساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل . - عاشرا

 اخالله المتعمد بحسن سير الدراسة. -حادي عشر 

ل عليى زميالءه الطلبية ثبيوت ارتكابيه النصيب واالحتييا -ثاني عشر

 ومنتسبي الكلية او المعهد .

 

يعاقييب الطالييب بالفصييل النهييائي ميين الكلييية او المعهييد  -2-المييادة 

وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده ا ا ارتكب احدة المخالفات 

 االتية:

( مين 5تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ) -اوال

 هذه التعليمات .

اعتدائيييه بالفعيييل عليييى احيييد اعضييياء الهيئييية التدريسييييية او  -نيييياثا

 المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
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 اتيانه فعل مشين ومناف لالخالق واالداب العامة . -ثالثا

تقديمييه اييية مسييتندات او كتييب او وثييائق مييزوره مييع علمييه  -رابعييا

 بكونها مزورة 

خيل بياالمن والطمأنينية داخيل الحيرم ثبيوت ارتكابيه عميال ي -خامسا

 الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

عند الحكيم علييه بجنايية او جنحية مخلية بالشيرف تزييد ميدة  -سادسا

 محكوميته فيها الكثر من سنة .

 

   -2-المادة 

ال يمنيييييييع فيييييييرض العقوبيييييييات المنصيييييييوص عليهيييييييا فيييييييي  -اوال

يميات عليى الطاليب ( من هيذه التعل2(و)5(و)4(و)3(و)2المواد)

المخالص ،من فرض العقوبات االخرى ا ا وقعت المخالفية تحيت 

 طائلة القوانين العقابية .

ا ا حركييت دعييوى جزائييية ضييد الطالييب عيين فعييل نسييب اليييه  -ثانيييا

خارج الجامعية او المعهيد فيكيون النظير فييه انضيباطيا مسيتأخرا 

 الى حين البت في الدعوى الجزائية .
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