
 الى/ السٌد معاون العمٌد للشؤؤن العلمٌة المحترم 

 تحٌة طٌبة ........

6102-6106م/الخطة العلمٌة للعام الدراسً   

 6102-6106نبٌن لكم فً ادناه مفردات الخطة العلمٌة لقسم العلوم للعام  الدراسً 

-وكاالتً:  

-وكاالتً :مع نسب انجازها  6106_6105البحوث المنجزة للعام الدراسً  -اوال :  

 ت أسم الباحث عنوان البحث نسبة االنجاز
تأثٌر مستخلصات بذور نبات االسكً     منجز غٌر منشور

 وبعض المضادات الحٌاتٌة على نمو

Staph.aureus,E.coli     بكترٌا
Erybotry toprica دنٌا  

 ا.م.دسعٌد حمٌد محمد
 م.د سندس عادل ناجً

0-  

 Study the effect of aqueous منجز غٌر منشور
extract of Rosemary and 

Punica granatum on 
salmonella spp.isolated from 

chicken thigh 

-6 م.د سندس عادل ناجً  

دراسة فعالٌة المستخلص المائً لنبات  منجز غٌر منشور
على بعض انواع البكترٌا  الٌوكالبتوس

السالبة لصبغة كرام المعزولة من 
 الجروح

 م.د سندس عادل ناجً
 ا.م.د سعٌد حمٌد محمد 

3-  

تأثٌر التبلور على المقاومة الكهربائٌة  منجز غٌر منشور
بٌزر الكترك( -)مغناطٌسً  

 م.د زهٌر حسٌن
 م.م لٌنا بهنام

4-  

تقوٌم دور مختبرات قسم العلوم فً  منشور
العملٌة التعلٌمٌة فً كلٌة التربٌة 

جامعة دٌالى من وجهة نظر –االساسٌة 
 التدرٌسٌن والطلبة

 م.هٌام غائب 
 م.د ازهار برهان

5-  

51%  Study on the influence violet 
light gas sensitivity sensors  

 
based on sn-2 

 م.د وصفً حمٌد كاظم
مهدي حاتما.م.م   

6-  



31%  Preparation of nano cuo and 
studying the physical 

properties 

-2 م.م نوار ثامر محمد  

25% تاثٌر اشعة أكس ومواعٌد الزراعة على   
بعض الصفات الخضرٌة والكٌمٌائٌة 

sesamnm indicium            لنبات

                          

 ا.م.د سعٌد حمٌد محمد
ضٌاء عبد الستار م.م  

 م.م عمار عدنان

8-  

25% دور الكلٌة فً تحصٌل طلبة جامعة  
 دٌالى فً مادة االحٌاء المجهرٌة

 أ.د علً مطنً
 أ.م.د سعٌد حمٌد

9-  

25% وبتراكٌز مختلفة مع نسبة   GA3,CK أثر    
وقوة االنبات لحبوب الشعٌر   

 أ.م.د سعٌد حمٌد محمد
 م.ضٌاء عبد الستار

 م.م عمار عدنان

01-  

85% اثر العالقات العاطفٌة على مستوى  
التحصٌل لدى طلبة كلٌة التربٌة 

 االساسٌة

 م.د اسراء عاكف
 م.د ازهار برهان

00-  

65%                      دراسة امراضٌة  
cmv على مجموعة من النساء الحوامل

   فً محافظة دٌالى

-06 م.م أوس زامل  

61% ٌادة مدى تأثٌر الجانب العملً على ز 
المادة النظرٌة لدى طلبة قسم العلوم 

 /كلٌة التربٌة االساسٌة

-03 م.م نجاة حمدي   

41% بناء متحسسات غشائٌة جهدٌة معتمدة  
 على قاعدة شف لتقدٌر عقار االمبسلٌن

م.م مثنى سعٌد   04-  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



6102-6106قبل التدرٌسٌٌن للعام الدراسً االبحاث المقترحة من  -ثانٌا :  

 ت أسم الباحث عنوان البحث
فاعلٌة اإلستراتٌجٌة الشكلٌة المستندة إلى نظرٌة العبء المعرفً 

فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء عند طالب الصف األول المتوسط 
 وتفكٌرهم التأملً

-1 أ.م.د منذر مبدر عبد الكرٌم  

المتمازج فً تنمٌة التفكٌر المنطقً عند فاعلٌة إستراتٌجٌة التعلٌم 
 طالب الصف الثانً المتوسط ومٌولهم نحو الكٌمٌاء

-2 أ.م.د منذر مبدر عبد الكرٌم  

(tesأثر أنموذج التعلٌم البنائً فً تحصٌل طالب الصف الخامس  

    العلمً واتجاهاتهم نحو المستحدثات التقنٌة
-3 أ.م.د منذر مبدر عبد الكرٌم  

راتٌجٌة مخطط البٌت الدائري فً اكتساب المفاهٌم فاعلٌة ست
 الكٌمٌائٌة والتفكٌر عالً الرتب عند طالب الصف الثانً المتوسط

-4 أ.م.د منذر مبدر عبد الكرٌم  

دراسة مقارنة حول تأثٌر التسمٌد الورقً با لٌورٌا وبعض 
 الهرمونات النباتٌة على النمو الخضري لنبات السبانغ

 أ.م.د سعٌد حمٌد
 م.م خمائل علً كرٌم

5-  

مدى تأثٌر العالقات االجتماعٌة بٌن الطلبة على النظرة االٌجابٌة 
 للحٌاة

-6 م.د أسراء عاكف  

دراسة تأثٌر أشعة المٌكروٌة)أشعة الموباٌل( على مقاومة النبٌت 
 الطبٌعً فً االذن للمضادات الحٌوٌة

-7 م.د سندس عادل ناجً   

على الخصائص الكهربائٌة لمادة تأثٌر التشعٌع Al2o3  النانوٌة  م.د زهٌر حسٌن 
 م.م لٌنا بهنام ٌاقو
 م.م نوار ثامر

8-  

تقدٌر عقار المٌبفرٌن هٌدروكلورٌد باستخدام تقنٌة  كروماتوغرافٌا 
فً المستحضرات   السائل عالٌة األداء ذات الطراز المعكوس

 الصٌدالنٌة 

 م.م مثنى سعٌد
 م.م علً أسماعٌل

9-  

بناء أقطاب أنتقائٌة غشائٌة لعقار هٌدروكلورٌد الرانتوٌن وتقدٌره 
 بالطرق الجهدٌة

 م.م مثنى سعٌد 
 م.م علً أسماعٌل 

11-  

-11 م.م أوس زامل عبد الكرٌم  عزل أنواع البكترٌا فً العصائر المركزة المحلٌة والصناعٌة   
نظر  تقوٌم برامج الدراسات العلٌا فً جامعة دٌالى من وجهة

 الطلبة
-12 م.م نجاة حمدي عبد هللا  

االتجاه نحو التعلٌم المهنً وعالقته ببعض المتغٌرات لدى طلبة 
 المرحلة الثانوٌة

-13 م.م نجاة حمدي عبد هللا  

 

 عقد ندوة بعنوان) تاسٌس منتدى المخترعٌن العراقٌٌن ( من قبل سٌقوم القسم ب -ثالثا :

التربة فً كلٌة الزراعة . رئٌس قسم الدكتور باسم رحٌم بدر  

سٌقوم القسم باستضافة الدكتور مصطفى احمد رجب اللقاء محاظرة نوعٌة  -رابعا :

 بعنوان)تحقٌق التنمٌة والنهوض بالمجتمعات من خالل ترصٌن البحث العلمً (. 



ٌقوم القسم بعقد الندوات التالٌةس -خامسا :  

 

 ت عنوان الندوة القسم التارٌخ المحاضر
علً مطنً علً أ.م.د  05/00/6106 اعداد االختبارات التحصٌلٌة فً ضوء  العلوم 

 تصنٌف بلوم لالهداف التربوٌة
0-  

أ.م.دمنذر مبدر عبد 
 الكرٌم

66/00/6106              

   
-6 االستراتٌجات الحدٌثة فً التعلٌم الجامعً العلوم  

69/00/6106 م.م نوار ثامر واستخداماتهااالشعة السٌنٌة  العلوم   3-  
أ.م.د سعٌد حمٌد 

 محمد
3/06/6106 نبات زهرة النٌل واثارها على مٌاه الري  العلوم 

 والزراعة فً البلد
4-  

05/06/6106 م.د زهٌر حسٌن أستخدام النفاٌات فً انتاج الطاقة  العلوم 
 المتجددة

5-  

06/3/6102 م.م لٌنا بهنام معالجة البٌئةالتربٌة البٌئٌة واهمٌتها فً  العلوم   6-  
م.د سندس عادل 

 ناجً
63/3/6102 -2 االستخدامات الطبٌة للجزٌئات النانوٌة العلوم   

     

     

     

ٌعتزم القسم استقبال وتوجٌه طلبة المرحلة االولى وحثهم على االلتزام بالدوام   -سادسا :

 واعطائهم التوجٌهات الضرورٌة لالستمرار بالدوام بشكل منتظم 

قسم عقد حلقات نقاشٌة لمناقشة بحوث المرحلة الرابعة علما ان الحلقات ٌعتزم ال -سابعا :

تنقسم الى قسمٌن قسم علمً وقسم تربوي اعتمادا على نوع البحوث وتتولى اللجنة العلمٌة 

 فً القسم تشكٌل هذه اللجان . 

بعقوبة وسفرة ثانٌة الى ٌعتزم القسم اقامة سفرات علمٌة للطلبة , سفرة الى مشاتل  -ثامنا :

 دائرة البٌئة فً بعقوبة وسفرة الى دائرة االرشاد الزراعً فً مدٌرٌة زراعة دٌالى . 

بعض المواد المختبرٌة والمرفقة ٌعتزم القسم على تطوٌر مختبراته بالطلب لشراء  -تاسعا :

 طٌا . 

  6102 – 6106مٌزانٌة القسم للعام الدراسً  -عاشرا :

الفقرة  المبلغ التخمٌنً المالحظات   ت 

 5111111 6        1 

 0111111 3 2 

 0111111 4 3 



 81111111 9 4 
  مجموع 82111111 سبعة وثمانون ملٌون 

 

  -اللجنة العلمٌة وتتضمن كل من :

أ.د . علً مطنً علً        رئٌسا-0  

أ .م.د سعٌد حمٌد محمد      عضوا-6  

سندس عادل ناجً      عضوا م.د -3  

 ٌرجى التفضل باالطالع ..........مع التقدٌر 

عبد الكرٌم  أ.م.د. منذر مبدر                                                                            

                                                              رئٌس قسم العلوم                                                                    

                                                                                                                 


