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أ.د. ياسين طه الحجار

عميد الكلية

تنشـط الكلیات والجامعات والمؤسسـات 
البحثیة بعدد واسع من النشـــــاطات في 
اتجاھات مختلفة تصـــب كلھا في میدان 

البحث العلمي .
وھذه النشـــاطات على سعتھا تحدث في 
رحاب المؤسســـــات بمعنى انھا تتم في 

فضاء محدد بمن یحضره حصـرا ، لذلك ً
تتنامى الحاجة الى تنشـیط قنوات جدیدة 
تتكفل بتوســــــــــیع دائرة التعرف على 
المعلومات ، وھذا یتم من خالل وســائل 
اإلعالم المختلفة وفـــــــي المقدمة منھا 

الصحف والدوریات والنشرات .
من ھذا المنطلق تحـــــــرص كلیة النور 
الجامعة على توســم ھذه الوســـائل من 
اجل التعریف االوسع بانشـــطتھا ، لذلك 
اعتمدت اصدار نشـــــرة اخباریة تتكفل 
بنشـر اخبار النشـاطات السرتھا العلمیة 
وأقســـامھا المختلفة تلبیة لطلب وزارة 
التعلیم العالــي والبحث العلمــي ، فكانت 

نشرة قنادیل االخباریة .
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نھضـــت كلیة النور الجامعة على ارض نینوى 
في العام ٢٠١٣  لتكمل مشــــھد التعلیم العالي 
في  المحافظھ من خالل رفده بمؤسســــــــــات 
اكادیمیھ اھلیة تحمل رسـالة الكلیات الحكومیة 
و رصــانتھا و توســـع من افاق قبول الطلبھ و 
تفتح نوافذ جدیده امام الــــــــــــراغبین بأكمال 
دراستھم الجامعیة لمن ضـاق التعلیم الحكومي 

عن استیعابھم.
تضـم الكلیة حالیآ اثني عشـر قســما علمیا ھي 
طب األســنان, التحلیالت المرضـــیة, القانون, 
التربیة الریاضـــــــیھ و اللغة األنكلیزیة واللغة 
العربیة والھندسة المدنیة وادارة المشــــاریع. 
اضیف الیھا اقســـام الصـــیدلة, البصــــریات, 
األشعة و السونار, صناعة األسنان و التخدیر. 
یقوم بالتدریس في الكلیة كادر تدریســـــــــــي 
متمــرس و معـــروف , یحمل اعلـــى الدرجات 
العلمیھ و لدیھ تجربة و خبره طویلھ و مرموقھ 
یدعمھ كادر اداري وفنـــي متمــــرس و كفوء, 
اضــــــــافة الى تأثیث مختبرات علمیھ مجھزة 
بأحدث الـتقـنـیات و احدث الـتقــنــیات و احدث 
الوســـــــــــــــــــائل التعلیمیة تجاورھا قاعات 
للمحاضرات النظریة بما یســــــــتوعب الطلبة 

اضافة الى وجود عدد من األقســـــــام الداخلیة 
المكیفة و المؤثثة للطالب والطالبات.

تعمل الكلیة علـى تحقیق اھداف التعلیم العالــي 

العـراقـي فـي مجاالتھا  الكبــرى و ھــي اعداد 
الطلبة اعدادآ علمیآ  و دعم حـــــــــركة البحث 

العلمي  و خدمة المجتمع .



تم تأسیس القسـم في العام ٢٠١٣ بموجب 
كتاب وزارة التعلیم العالـــــــــــي و البحث 
العلمـــــي المـــــرقم ج \ ھـ ٢٦٧٧ فــــــي 
٢٦\٥\٢٠١٣ و كان عدد الطلـــــــــــــــبة 

المقبولین ٢٤٢ طالبا و طالبة فـــــي العام ً
٢٠١٤-٢٠١٣

و بعد احتالل المدینة من قبل عصـــــــابات 
داعش االرھابیة انتقل القســـــم مع الكلیة 

الى ناحیة الشــــیخان و تخرج منھم ١٩٠ 
طالبا و طالبة و بعد تحـــریـــر المدینة عاد ً

القسـم الى ناحیة برطلة و باشر باعمالھ و 
قبول الطلبة.
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تم تأسیس القسـم في العام ٢٠١٣ بحسـب كتاب 
وزارة التعلیم العالـي و البحث العلمـي المــرقم ج 
ھـ \ ٢٦٧٧ فـــــــــي ٢٦\٥\٢٠١٣ و كان عدد 

الطلبة المقـبولـین ٢٤٩ طالـبا و طالـبة ثم انـتقل ً
القســـم الى ناحیة الشــــیخان في العام الدراسي 
٢٠١٤ -٢٠١٥ بســبب النزوح و احتالل مدینة 
الموصل و ناحیة برطلة من قبل عصابات داعش 

االجرامیة و اصــــــبح عدد الطلبة ١٩١ طالبا و ً
طالبة تخرج منھم في ناحیة الشـــــــیخان ١٠٩ 

طالب و طالبة في المرحلة الرابعة.
ثم عاد القســـــــــم الى موقعھ االصلي الى ناحیة 
برطلة بعد تحریر مدینة الموصــــل و الناحیة في 
العام الدراســـي ٢٠١٧-٢٠١٨ و اصـــبح عدد 

الطلـبة ١٣٠ طالــبا و طالــبة بعد عودة عدد من ً
الطلبة النازحین و المحررین الى الكلیة. و تخرج 

منھم فــــي العام ٢٠١٩-٢٠١٨، (٣٦) طالبا و ً
طالبة، و العدد الحالي في القســـــم ٨١ طالبا من ً

المرحلتین االولى و الثانیة بعد فصـل و ترك عدد 
من الطلبة للمراحل الدراسیة .

تم تأسیس القســــــم عام ٢٠١٣ برؤیة 
ھدفھا اختیار افضـل الطرق التدریســیة 
الحدیثة ورفد مدیریات التربیة بالكوادر 
التدریســـــــیة ذات الكفاءة العالیة التي 
یمكن ان تقدم خدمة جلـــــــیلة للوطن و 
ابنائھ و كذلك تطویر الكادر التدریســـي 
ألكتســـــــــاب الطلبة مھارات و خبرات 
علمیة في مجاالت اللغة كما ان رســالتھ 
ھي تخریج مدرسین اكفاء یســــاھمون 
في رفد للمســـــــــیرة العلمیة مجھزین 
بطرائق استخدام الوسائل الســــمعیة و 
البصـــــریة و طرائق التدریس الحدیثة 

لتدریس مادة اللغة األنكلیزیة.



كان قســـــم اللغة العربیة في كلیھ 
النور الجامعة من أوائل االقســـام 
التي اســــــــتحدثت عام ٢٠١٣-
٢٠١٤ و كانت الدراســـــــــة فیھ 
تجري على نســــق كلیات التربیة 
فـي عموم جامعات العـراق یتلقـى 
الدارســــــون فیھ على مدى اربع 

ســنوات دروســـا في قواعد اللغة 
العــربیة وآدابھا لیكونوا مؤھلین 
لتدریس اللغة العــــــربیة فـــــــي 
المرحلتین المتوسـطة واإلعدادیة 
لیتصـل حاضر ھذه اللغة بماضیھا 
العـــریق وتـــراثھا االدبـــي فـــي 

عصورھا المزدھرة.
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تم استحداث قســــــــم طب 
األســـــــنان في كلیة النور 
الجامعة  فـــــــــــــــــــــي 
٩\١٠\٢٠١٧ و مـن اھـم 
اھدافھ تخــــریج اجیال من 
اطباء األسنان مســـــلحین 
بالعلم و المعـرفة و قادرین 
على تقدیم افضـل الخدمات 
العالجیة للمجتمع علــــــى 
وفق احدث ما توصــل الیھ 
العلم الحدیث في التقنیات و 
األســـــالیب العالجیة. مدة 
الدراسة في ھذا القسـم ھي 
خمس ســـنوات دراســـیة 
یتلقـــــى فیھا الطلبة العدید 

من العلوم الطبیة األساسیة 
في المراحل الثالث األولـى 
و كذلك بعض مــــــــــــواد 
األختصـــــاص المھمة من 
خالل المحاضـرات النظریة 
و التــي تعطــى فــي احدث 
القاعات الدراســــــــــیة و 
المحاضرات العلمیة و التي 
تقدم فـي مختبــرات علمیة 
مجھــزة بأحدث األجھـــزة 
العلمیة المتطورة, في حین 
یتفـــــــــــرغ الطالب خالل 
العامین األخیرین لدراســة 
كافة األختصــــــــــــاصات 
المتعلقة بطب األسنان مثل 

معالجة األسنان و صـناعة 
األســــنان و جراحة الفم و 
الوجھ و الفكـــــین و تقویم 
األســنان و امراض اللثة و 
غیرھا من اختصـــــاصات 

الســن حیث تكون الدراسة 
نظـــــریة و كذلك عملیة اذ 
یقوم الطالب بتطبـیق كل ما 
تعلمھ علـــــى المــــــرض 
مباشرة في المســـتشـــفى 

التعلیمي لطب األســـنان و 
الذي یعد لغـــــــرض تعلیم 
الطلبة و لتقدیم افضــــــــل 
الخدمات العالجـــــــــــــیة 
المــــتطورة و المجانـــــیة 
ألفــــــراد المجتمع. و عند 
تخرج الطالب یمنح شھادة 
البكالوریوس فــــي طب و 
جراحة الفم و األســــنان و 
یكون بذلك قد تسـلح بالعلم 
و المعـــــــــرفة و التدریب 
السـریري و العملي لخدمة 
المجتمع علــــــــــى الوجھ 
االمــثل, و من هللا العون و 

التوفیق.



یھدف قســــــــم تقنیات التحلیالت 
المرضــــــــیة الى اعداد خریجین 
مھنیین متخصصین في التحلیالت 
المرضیة للحاجة الماسـة الى ھذه 
الشــــــــریحة من الخریجین لرفد 
ســـــوق العمل بھذه الكوادر. مدة 
الدراسة اربع سنوات یخضع فیھا 
الطالب الى دراسـة جمیع التقنیات 
المســـــــــــــــتعملة في مختبرات 
التحلیالت المرضیة فضــــــآل عن 
الخلفیة العلمیة المتقدمة التــــــي 
تؤھل الخـــــــریج الـــــــى متابعة 
المســتجدات العلمیة و التقنیة في 
حقل اختصــــــــاصھ حیث یدرس 
الطالب مناھج متنوعة فـــــــــــي 

اختصــــــاص الكیمیاء كونھا احد 
المعارف الرئیســـیة في مختبرات 
التحلیالت المرضیة و الفسـلجة و 

االحیاء المجھــریة و الطفیلیات و 
علم األمراض و المناعة و غیرھا 
من العلوم المساندة و التي تساھم 

بشــــــــكل فعال في اعداد الخریج 
بالمستوى المطلوب . و قد عززت 
الكلیة باألجھـــــزة المختبــــــریة 
ًالمختلفة ابتداء من ابسط المعدات 
ًو انتھاء باألجھــــــــزة المعقدة و 
األلیة و التي ســـــــــیقوم الخریج 
بمـــزاولة مھنتھ علیھا و یعــــزز 
الجانب النظـــري و المختبــــرات 
العلمیة و التــي تمثل جــزءآ مھمآ 
من عملیة التعلیم التقنــــــي حیث 
یمارس الطالب عمل الــــــتجارب 
المختبریة لوحده بأشـــــــــــراف 
تدریسـیین اكفاء لضــمان حســن 

األداء. 



تم افتتاح قســم الصـــیدلة في كلیة 
النور الجامعة فـــــي العام الدراس 
٢٠١٨/١٠/١٩ من اجـــــــــــــل 
المشـــــــــاركة في تطویر و تعلیم 
العلوم الصیدالنیة المتنوعة لخدمة 
القطاع الصــــحي و الصـــــیدالني 
الحكومي و األھلي. مدة الدراســـة 
في القســم خمس سنوات یحصــل 
بعدھا على درجة البكالوریوس في 
الصیدلة, و یعد قسم الصـیدلة ركنآ 
اساسیآ من اقســــــــام المجموعة 

الطبیة.
یضـــــم القســـــم اساتذة من ذوي 

الخبرة, الممارســــــــة العالیة في 
المواضیع التخصـــــــــصـــــــــیة 
الصــــــــــــیدالنیة, كعلم الدواء و 
العالجیات و علم العقاقیر الطبیة و 
علم السموم و الصـیدلة السـریریة 
و كیمیاء الدواء و باقـــــــي العلوم 
المســـاندة ذات الصـــلة األساسیة 
بالصـیدلة مثل بایولوجي األنسـان 
و األحصــــــــــــاء الحیوي و علم 

األنسجة و الفیزیاء الطبیة. 
تحتوي مبانــي كلیة النور الجامعة 
على قاعات مدرجة للدراســـــــــة 
النظریة و مختبرات متنوعة تشغل 

من قبل طلبة قســـم الصــــیدلة في 
المواضیع النظریة و العلمیة و بما 
یالئم وحدات المنھاج الدراسـي, و 

ھذه القاعات و المختبرات مجھـزة 
ألحدث وســــــائل التعلیم و المواد 

الالزمة في عمل المختبرات. 
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تم افتتاح قســــم تقنیات األشعة و 
الســــونار في كلیة النور الجامعة 
في العام الدراســــــــي ٢٠١٨ – 
٢٠١٩ من اجل المشــــــاركة في 
تطویـــــــــر و تعلیم العلوم الطبیة 
المتنوعة لخدمة القطاع الصــحي 

الحكومي و األھلي .
مدة الدراسة في القســـــــــم أربع 
سنوات یحصــــــل خریجھا بعدھا 

علــــى درجة البكالوریوس فــــي 
تقنیات األشعة و السونار .

تحتوي مبانـي كلیة النور الجامعة 
على قاعات مدرجة للدراســــــــة 
النظـریة ومختبــرات متنوعة بما 
یالئم وحدات المنھاج الدراسـي و 
ھذه القاعات و المختبرات مجھزة 
بأحدث وســـــائل التعلیم و المواد 

الالزمة في عمل المختبرات.



بدأت الدراسة في قســــــم تقنیات 
صــــــناعة األســـــــنان في العام 
الدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ بقبول 
الوجبة األولى من طلبة ھذا القسم 
الذي یعمل من اجل اعـداد مالكات 
طـبـیة مؤھلة علمـیآ لفھم و ادارة 
تقنیات العمل في مجال صـــــناعة 
األسنان و األبداع فیھا بعد دراسة 
علمیة اولیة لمدة اربع ســـــنوات 
یتخــــــرج بعدھا الطالب بتوظیف 

تقني طبي صناعة اسنان.



تؤدي الرؤیة الصـــحیحة 
للفرد إلى أداء أفضــــــــل 
الطرق والوصــــــول إلى 
أفضــــــــــل النتائج. لھذا 
الغرض ، یھدف قســـــــم 
تقنیات البصــــریات الذي 
بدأت الدراسة فیھ ٢٠١٨ 
/ ٢٠١٩ إلـــــــــى تثقیف 
وتدریب األفـــراد لیكونوا 
فنیین وأخصـــــــــــائیین 
بصـریات. تطویر برنامج 

معتــــــرف بھ للتمیـــــــز 
واالبتكار فـــــــــــي مجال 
البصــریات والتكنولوجیا 
البصریة. تعلیم المھارات 
التي تمكن الخـریجین من 
أن یتقنوا النظــــــــــــریة 
البصـــریة. باإلضافة إلى 
تشــــجیع أعضــــاء ھیئة 
التدریس على مواصــــلة 
تطویــــر المواد التعلیمیة 

الحالیة والمبتكرة.




یعد قســــــــم تقنیات التخدیر من االقســـــــــام 
المســـــــتحدثة في كلیة النور الجامعة حیث تم 

تأسیســھ في العام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ انطالقا من ً
مســــــــعاھا ھذا من خالل الحاجة الفعلیھ لھذا 
االختصـاص في المیدان الصـحي لسـد الحاجة 
الى ھذا االختصــاص الحیوي وتحقیق الكفاءة 

والتوازن بین الجراحین والمخدرین.
تســــعى الكلیة من خالل ھذا القســـــم الى رفد 
المؤسســــــات الصـــــــحیة في البلد بالكوادر 

المختصة في تقنیات التخدیر والعنایة المركزة 
في صاالت العملیات وتأھیلھم بالمســــــــتوى 
العالي الذي یجعلھم بمارســــــــون ھذا المھنة 
الحیویة بكفاءة عالیة یتم منح خــــرجــــي ھذا 
القســـم لقب ( تقني طبي اختصــــاص تخدیر ) 
یعمل في مجال التخدیر ومتابعة المرضـــــــــى 
والمراقبة السـریریة وتشــغیل اجھزة التخدیر 
ثم متابعة المرضــى في اجنحة االفاقة والعنایة 

المركزة.
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تم اســــتحداثھ في العام ٢٠٢١ - 
٢٠٢٢ وھو اختصـــــاص حدیث 
تنفـــرد بھ كلیة النور الجامعة من 
أجل اعداد مھندسـین قادرین على 
المواءمة بین اعمال الھندســــــة 
المدنیة وادارة المشـــــــاریع عن 
طــریق اعدادھم عبــر مقـــررات 
دراســــــــــیة موزعة على ھذین 
االختصـــاصین اللذین تجمع بھما 

المشاریع العمرانیة.
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باشرت  اقســــام طب االسنان والصــــیدلة 
وصــــناعة االســـــنان الدوام كلیا في مبنى ً

الكلیة الواقع على طریق الشـــالالت بما في 

ذلك المحاضـرات النظریة والعلمیة إضـافة 

الى فتح العیادات التعلیمیة لطب االســـــنان 

في ذلك المحاضـــرات النظریة والعملیة في 

ذلك الموقع وتقدیمھا لخدماتھا للـــــــــناس 

بواقع (١١٤) كرسي طبیب اسنان.
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في اطار ســـعي كلیة النور الجامعة 
الى تحقیق اھداف التعلیم العالي في 
العـــراق وھـــي اعداد الطلبة ودعم 
حــــــركة البحث العلمــــــي وخدمة 

المجتمع عملت الكلیة على توســــم 
جمیع المنافذ التـــــي تكفل لھا دوراً 

حقیقیا علــــى طـــــریق تحقیق ھذه ً
األھداف،وألن الكلیة تضـم قســمین 
ضمن المجموعة الطبیة ومجموعة 
التقنیات الطبیة وھي قســــــــم طب 
األسنان وقســــــــم  تقنیات صناعة 
األســــــــــنان فقد عمدت الكلیة الى 

اســـتحداث العیادات التعلیمیة لطب 
األسنان في البنایة الرئیســـــــــــــة 
لموقعھا على طریق الشـالالت حیث 
جھزت ھذه العیادات بمئة وخمســة 

وعشـرین  كرسي طبیب اسنان  مع 
أحدث المعدات والمواد والـتقـنـیات 
اضافة الى  وجود كادر تدریســــــي 
متمــــرس ومقتدر ولدیھ تجـــــربة 
طویلة  فـــي المؤاخاة بین الدروس 
النظـــــریة والعملیة..ھذه العیادات 
تؤاخــي بین اھداف التعلیم العالـــي 
الثالثة حیث تدرب الطلبة وتســـمح 

للتدریســــیین باجراء البحوث على 
الحاالت التي یتعالج اصــــحابھا في 
العیادات و تقوم باستقبال المرضـى 
من اھالــــــــــي المنطقة والمناطق 

المجاورة ومن المدیـنة حــیث یقوم 
بمعالجتھم  طلبة المراحل المتقدمة 
في الكلیة باشـــــراف اســــــاتذتھم 
وتوجیھھم وبذلك یكتســـــب الطلبة 
خبــرات مبكــرة تمكنھم من النجاح 
فـــــي مجال أمــــــراض الفم واللثة 
واألســــنان وفي مجاالت صــــناعة 

االسنان .
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تسـعى االكادیمیات و مؤسسـات البحث العلمي 
الى انجاز بحوث تســـــــــــــھم في ایجاد حلول 
للمشــكالت الناشئة في الحیاة الصــحیة للناس 
من خالل العثور علــى ادویة لالمــراض التــي 
تصـیب افراد المجتمع من خالل خبرة الباحثین 
ومســــتویاتھم العلمیة المتقدمة التي تبیح لھم 
ان یلموا بالمشــــــــــــــــكلة ویتوسموا طریق 
حلھا..لذلك تعمد ھذه االكادیمیات والمؤسسات 
الى توفیر الفضـــــــــاء الالزم للنجاح في عمل 
باحثیھابحیث تكون المواد الالزمة لعملھم فــي 
متناول ایدیھم او قریبة منھا..اضافة الى تأثیث 
مختبــــــرات متقدمة تقوم بمعالجة ھذه المواد 

مختبریا للوصـول الى نتائج دقیقة وصــنحیحة ً
..

وألن كلیة النور الجامعة تملك ھذا الحــــــرص 
والتوجھ فقد عمدت الى انشاء معشبھا الخاص 
بدال من االعتماد على معاشـب الجھات االخرى 
،،حیث قامت بانشائھ على ارض موقعھا  على 
طریق الشــــالالت ووفرت لھ الشـــــتالت التي 
یتطلبھا عمل قســم الصـــیدلة في سعي باحثیھ 
الى اكتشــــاف  االدویة وھذا المشــــتل یحظى 
باشراف مختصــــین زراعیین وتوجیھ باحثین 

فــــــــي مجال علم األدویة ، كما تم التباحث مع 
مدیریة زراعة نینوى التي كلفت فریقا مختصـا 
لزیارة الموقع واعطاء االرشـــــــــــــــــــادات 
والتوجیھات ولعدة مرات كما حظي مشتل كلیة 
النور الجامعة بزیارة خصــــھ بھا مدیر زراعة 
نینوى الدكتور ربیع یوســـــف الذي اطلع على 
المشــــــــتل واوعز الى كادره بتعمیق التعاون 
وتقدیم التســــھیالت الالزمة لنجاحھ في اسناد 
بحوث التدریســــــیین من خالل توفیر النباتات 

الطبیة التي تدخل في صناعات األدویة .

ویعد ھذا المعشب واحدا  من معشـبین او ثالثة 
وھي  المنشـآت السـاندة لصــناعة االدویة في 
مؤسســات التعلیم العالي والبحث العلمي.ومن 
المؤمل ات تقوم كلیة النور الجامعة بتطویـــره 

وتوسیعھ لیخدم صناعة العقاقیر الطبیة بشـكل 
اوسـع من خالل توفیر شــتالت لجمیع النباتات 
التي تدخل في تحضیر االدویة من خالل االتیان 
بھا وزراعتھا في معشـــــــب الكلیة..كذلك من 
المؤمل انشــــاء منحل قریب منھ یتكفل بتربیة 
النحل لكي یتم توفیر العســـــــل الذي یدخل في 
تركیب ادویة كثیرة وكذلك توفیر العســـــــــــل 
لالدویة التي تشــترك النباتات الطبیة والعســل 

في تحضیرھا.
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اعتاد الباحثون ان یجـــروا تجاربھم فـــي 
اكتشــــاف العالجات واالدویة  واللقاحات 
المحضـــرة على تجربتھا على الحیوانات 
قبل نقلھا الى البشر حیث یتم اختیار انواع 
معینة من ھذه الحیوانات لوجود مفاصـــل 
قرب او تشابھ مع االنسـان وبالتالي یمكن 
بحسابات بسـیطة معرفة امكانیة نقلھا الى 
االنســـــان من خالل دراسة  تأثیرھا على 
الحیوانات ومالحظة مدى اســــــــتجابتھا 
وقیاس االمــر بتقدیــر معنــى نقلھا الـــى 
االنســــان..وكذلك االفادة منھا في الجزء 
العملي الخاص بالتشــــریح وعلم وظائف 

االعضاء.
لذلك تنشــــئ ھذه المؤسســـــات بیوتا او 
مآوي خاصــــــــــــة تحجر فیھا حیوانات 

التجارب وتربیھا بتوفیر بیئة مماثلة لبیئة 
حیاتھا البـــــریة ویتم عادة حقنھا بالعالج 
ودراسة مایصـــیبھا مقارنة باقرانھا  من 

الحیوانات غیر الملقحة..
ولكي تنشــــــط كلیة النور الجامعة بحوث 
اســـاتذتھم وتوفر لھم الفرصـــة المالئمة 
لدراسة سلوك الحیوانات وتوفیر مشـــھد 
عملـي حــي یتم فیھ التعامل مع الحیوانات 
في التشـــریح والعملیات  ومالحظة ردود 
الفعل فقد انشـــــأت بیتا للحیوانات ربطتھ 
بمختبرھا المركزي وتســـعى الى تجھیزه 
بالحــــــیوانات المطلوبة واالثاث والمواد 
والكیماویات والمعدات لكــــــي یتوفــــــر 
لباحثیھا فرصـة اجراء التجارب المیدانیة 
وتحقیق بحوث مبتكــــرة وكذلك توفیــــر 

فرصــــــة للطلبة كي یقرنوا دراســــــتھم 
النظــــریة بمعطیات الخبــــرة العملیة من 
خالل وجود حـــیوانات حقـــیقـــیة حــــیة 
یخضــــــــعونھا للمعاینة لدراسة سلوكھا 
ویخضـــــــــعونھا للعالجات لمعرفة مدى 
اســــــــــتجابتھا لھا وكذلك یتعرفون على 
تكوینھا ومناطق الخلل ومفاصــــــــــــــل 
االمراض التي تصـــــــــــــــیبھا من خالل 
تشــــریحھا..مع وجود مختبرات مجاورة 
ترفد دراســــــــــــــــــتھم العملیة بالمواد 
المطلوبة..لذلك یعد بیت الحیواناتفي كلیة 
النور الجامعة مدخال إلثـــــــــراء عملیات 
التدریس وترصـــــــــــینھا وتزوید طلبتنا 

بالخبرة والممارسة المیدانیة المبكرة.
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شـــــــاركت كلیة النور الجامعة في اعمال 
مؤتمر ومعرض الموصل الســــــابع لطب 
األسـنان الذي اسـتمرت اعمالھ على مدى 
یومي ١١ و ١٢ تشــــــرین الثاني ٢٠٢١ 

حیث تم منح درع المؤتمر الى االســـــــتاذ 
الدكتور یاســـــین طھ الحجار عمید الكلیة 
كماعرضــــــــــــــت الكلیة في الیوم االول 
مســـیرتھا وواقعھا الحالي عبر اثنین من 

العروض الحیةاضـــــــافة الى الڤولدرات 
والملصــقات ومشـــاركة تدریســـیي طب 
االســـــــــنان في الكلیة في اللجنة العلمیة 

والقاء السیمنرات .




شـــــاركت مجموعة 
من طلبة قســــم طب 
االســـــــنان في كلیة 
الــنور الجامعة وھم 
كل من: محمــــــــود 
فوازحمدون  وعــبد 
الــــــــــــرحمن عناد 
جــــــرجیس ومحمد 

عبد العــــزیــــز عبد 
اللطــیف وجمــیعھم 
طلبة المـــــــــــرحلة 
الخامسـة في القسـم 
فــــــي دورة متقدمة 
لزراعة االسـنان في 
انطالیا - تركیا وذلك 
لتعــــزیــــز قدراتھم 

المعــــــــــــــــــرفیة 
ومھاراتھم فـــي ھذا 
المجال لیكونوا خیـر 
ممثلین لكلیتھم فـــي 
جمــــــــــیع المحافل 
العلمــــــــــــیة داخل 

العراق وخارجھ.




سـاھمت كلیة النور الجامعة في 
اعمال الدعم والمشـــــاركة في 
إقامة المؤتمـــر الدولـــي األول 
للھندســـــــة والتكنلوجیة الذي 
أقامــتھ جامعة نـــیـــنوى تحت 
شــــعار ((البحث العلمي ركیزة 

البناء والتطور)) فــــــــــي یوم 
األربعاء المــــــــــوافـــــــــــق 
(٢٠٢١/٤/٧)حــیث تم مـــنح 
األســــتاذ الدكتور یاســــین طھ 
الحجارعمــــید كلــــیة الــــنور 

الجامعة درع المؤتمر .
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زار كلـــیة الــــنور الجامعة وفد 
وزاري من وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمــــــــي اطلع خالل 
الزیارة على مفاصـــلھا كافة في 
موقعــــي الكلیة فــــي بــــرطلة 
والشـــــــالالت من حیث المكان 
والكادر وكذلك جاھـــزیتھا لبدء 
الدوام في اســـــــــــــتقبال العام 

الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢..حیث 
اجرى جولة تفقدیة شـــاملة في 
اقســامھا وقاعاتھا ومختبراتھا 
ودقق فــي اھلیة كادرھا كما ھو 
معمول بھ فــــي الوزارة التــــي 
تحرص في مســــــــتھل كل عام 
دراســــي جدید على اعادة تقییم 

مؤسساتھا كافة



العدد ( ١ ) - كانون األول ٢٠٢١

اللجنة الوزاریة التي شــــــكلتھا 
وزارة التعلیم العالــــــي والبحث 
العلمي زارت كلیة النور الجامعة 
وتتفقد نتائج اداء الطلبة فـــــــي 

االمتحانات النھائیة للدور الثاني 
بشــــــــــــــــــــكلیھا االلكتروني 
والحضــــــــوري للعام الدراسي 

٢٠٢١-٢٠٢٠



استنادا الى توجیھ وزارة التعلیم 
العالي والبحث العلمي المعطوف 
على كتاب االمانة العامة لمجلس 
الوزراء زار كلیة الـنور الجامعة 
فریق صحي من المركز الصـحي 
في برطلة لالطالع على مشــــھد 

التـــزام الكلیة بقـــرارات اللجنة 
العلیا للصحة والسـالمة الوطنیة 
فیما یخص التطعیم ضــــد مرض 
كورونا،وكذلك طــــــرق الوقایة 
المــتمــثلة بالـــتـــباعد وارتداء 

الكمامات وسواھا.



نظم قســـــــــم تقنیات المختبرات 
الطبیة فــــــي كلیة النور الجامعة 
زیارة علمیة طلبة المــــــــــرحلة 
الرابعة في القســـم الى مصـــرف 
الدم في مســــتشـــــفى الحمدانیة 
بھدف تــــزوید الطلبة بالخبــــرة 

المیدانیة واالطالع عن قرب على 
الحاالت والتصــــــــــــرف الطبي 
والصـــحي بما یعزز دراستھم في 
المقررات الدراســیة النظریة من 
خالل اقــران الجانب العملـــي بما 

تعلموه من اساتذتھم



زار كلیة النور الجامعة وفد وزاري 
من وزارة التعلیم العالــــي والبحث 
العلمــي اطلع خالل الــزیارة علــى 
مفاصلھا كافة في موقعي الكلیة في 
برطلة والشــالالت من حیث المكان 
والكادر وكذلك جاھــــــــزیتھا لبدء 
الدوام في اســتقبال العام الدراســي 

٢٠٢١-٢٠٢٢..حیث اجــــــــرى 
جولة تفقدیة شاملة في اقســـــامھا 
وقاعاتھا ومختبـــراتھا ودقق فـــي 
اھلیة كادرھا كما ھو معمول بھ فـي 
الوزارة التي تحرص في مســــتھل 
كل عام دراســـــي جدید على اعادة 

تقییم مؤسساتھا كافة



فـي اطار التعاون المتبادل بین كلیة 
النور الجامعة وجامعة الموصـــل، 
زار كادر شـعبة ضـمان الجودة في 

كلیة النور الجامعة ممثال بالســــید ً
حذیفة لؤي واآلنســة دالل وعد هللا 
قســـــــم ضمان الجودة في جامعة 

الموصــــــــل یوم الثالثاء الموافق 
٢٠٢١/١٠/٥ حــــیث الــــتقـــــیا 
بالدكتور مازن سامي رئیس القسم 
للتباحث حول عمل ضــمان الجودة 
وتقییم األداء واالطالع علــى آخــر 

المستجدات في ھذا المجال.
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بالـــــتعاون 
بــــــــــــین 
مســتشــفى 
الخنســـــاء 
وكلیة النور 
الجامعــة تم 
تنظیم حملة 

تلقـیح للذین لم یلقحوا بعد او حل موعد 
الجــــــــــــــــــرعة الثانیة للقاحھم من 
التدریسیین والمنتسـبین والطلبة بلقاح 
فایـــــــــزر خالل یوم االربعاء الموافق 

٢٠٢١/١١/١٠

نظمت لجنة الثالسـیمیا في كلیة 
النور الجامعة احتفالیة ثقافیة و 
ســفرة عائلیة حمیمة لمرضــى 
الثالســــــیمیا في الموصـــــــل 
وعوائلھم الــــــــى مدینة العاب 
الموصـــل برعایة عمادة الكلیة 
وعلى رأســھا االســتاذ الدكتور 
یاسین طھ الحجار وحضـــــــور 
االســــــــــتاذ ثائر ابراھیم خلیل 
رئیس جمعیة الثالســــــیمیا في 
الموصــــــل مع نخبة من طالب 
وطالبات قسم المختبرات الطبیة 
..تضــمنت االحتفالیة مجموعة 
من الفعالیات والمســابقات التي 
قدمت خاللھا ھدایا الى اصـحاب 

الحلول الصحیحة ..
كما قدم االســتاذ یاســر وعد هللا 
البـــــراوي المدیــــــر التنفیذي 
للمدینة تســــــــــــھیالت كبیرة 
للمرضـــــى وفتح امامھم جمیع 

االجھـــــزة وااللعاب مجانا .. و 
قدمت اللجنة باقة ورد عطـــــرة 
الى االسـتاذ الدكتور یاسـین طھ 
الحجار عمید الكلیة تســـــــلمھا 

نیابة عنھ مدیر اعالم الكلیة.



فـــــــــي  یوم ١٧  و ١٨ / ١١/ 
٢٠٢١   شـارك الدكتور صـالح 
حسین علي االستاذ المساعد في 
قســــــــم القانون في كلیة النور 
الجامعة ببحث  ضمن جلســــات 
ملتقـــــــى التطـــــــرف وخطاب 
الكراھیة بالجزائر الشـــــــــقیق 
والذي یحمل عنوان ( احتـــــرام 
حقوق المواطنة ضــــــــــــــمان 
الســــــتقرار العالقة بین الدولة 
المجتمع ) باالشتراك مع استاذة 
القانون الدســـــــــتوري والنظم 
الســــیاسیة نبیلة قشـــــطي من 

جمھوریة مصر العربیة .


في إســـــــتقبال الیوم العالمي 
لمواجھة العنف ضــــد  المرأة 
وبإشـــــــــــراف وحدة التعلیم 
المســـــــــــتمر في كلیة النور 

الجامعة نظم قســم القانون في  
الكلیة  حلقة دراســــــــیة عبر 
google meet  منصــــــة
تتضمن محاضرتین .. أوالھما 
(العنف ضد النســــــــــــاء من 
الناحیة الشـــــــرعیة )  ألقاھا 
التدریســــي عمرو  نشــــوان 

محمد ســـــــــــلیمان المدرس 
المســــــــــاعد في قســـــــــــم 
القانون،والثانیة تحت عنوان 

( العنف ضد النســـــــــــاء من 
الــناحــیة القانونـــیة) ألقاھاا 
األستاذ المســــــــاعد الدكتور 
نشـــوان محمد سلیمان رئیس 
قسـم القانون في الكلیة، وذلك 

في السـاعة الثامنة من مســاء 
یــــوم األربعاء المـــــوافـــــق 

.٢٠٢١/١١/٢٤
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بــرعایة معالـــي وزیـــر التعلیم 
العالي والبحث العلمي االســـتاذ 
الدكتور نبیل كاظم عبد الصاحب 
وحضــور عدد من المســـؤولین 
فـــي محافظة نینوى اقامت كلیة 
النور الجامعة حفل تخــرج طلبة 
الدورة الخامســــة بعد ظھر یوم 
الخمـــــــــــــــــــــــیس الموافق 
٢٠٢١/١٠/٢٨ القسام القانون 
والتــــــــــــــربیة البدنیة وعلوم 
الریاضــــــــة واللغة االنگلیزیة 

وتقنیات المختبرات الطبیة
حیث بدات المراســــــــیم بعزف 

النشـید الوطني ثم دخلت مواكب 
التخــــرج بدءا بحملة االعالم ثم 
الخـــــریجین واخیــــــرا مجلس 

الكلیة.
بعد ذلك القى االســـــتاذ الدكتور 
یاســـین طھ الحجار عمید الكلیة 
كلمة الــــى ابنائھ المتخــــرجین 
اعقـــبھ الطالب زید ھادي بالقاء 

كلمة الخریجین..
ثم جرت مراســـیم منح الدرجات 
العلمیة للمتخـــــرجین بان طلب 
السادة رؤساء االقسام من السید 
عمید الكلیة منح الدرجات لطلبة 

اقســــامھم وقام الســــید العمید 
بمنحھم الدرجات.

وتال االستاذ الدكتور سمیر خلف 
عـــبد هللا معاون عمـــید الكلـــیة 
للشــؤون العلمیة قســـم التخرج 
الذي ردده المتخــــــرجون كلھم 
بعده....وتم تكـــــــــــریم الثالثة 
االوائل في كل قســــم ..ثم انتھى 
الحفل بمراسیم تســــــلیم الرایة 
التــي قام فیھا احد المتخـــرجین 
بتســــــــلیم الرایة الى طالب من 

المراحل غیر المنتھیة .
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بعد ان اكمل الدكتور جاســم 
خلف الـیاس تألــیف كــتابھ 
الجدید الذي وضــــــــــع لھ 
عنوان ( الواقعیة السـحریة 
وتحـــــــــوالت القص ) فقد 

اصـــــــــدرتھ لھ دار نینوى 
ضــــمن اصــــداراتھا للعام 
٢٠٢١ و ھذا االصــــــــدار 
یحمل التسـلســل رقم (١٠) 
في كتبھ المفردة ، تناول فیھ 

نصـــــــوص عدد من كتاب 
القصة القصیرة منھم (ثامر 
معیوف وقیس عمــــــــــــر 
وفارس الغلب ونــــزار عبد 

الستار ... وغیرھم ).




أصـــــــدر االتحاد العام 
لألدباء والكتاب فــــــي 

نـــیـــنوى كــــتابا تحت ً
عنوان ( أول الغیم آخـر 
المطر) یضــم مجموعة 
من القراءات في شــعر 
الدكـتور حــیدر محمود 
عبد الرزاق التدریســي 
في قســـم اللغة العربیة 
فـــــــــــــــي كلیة النور 

الجامعة..
الكتاب من اعداد 
حسن محمد سعید

وتقدیم االستاذ الدكتور 

ذو النون االطرقجي
ومشاركة الدكتور

جاســــــــم خلف الیاس 
وھما من االســـــــــــرة 
العلمــیة لكلــیة الـــنور 

الجامعة
  اضـــافة الى االســــتاذ 

الدكتور احمد جار هللا
والدكتور رشــــاد كمال 

عقراوي
والدكتور قاسـم محمود 

محمد
والدكتور نوزاد حســن 

خوشناو.



زار االستاذ یونس العبادي 
رئیس مؤسســـــــة منتدى 
الشــــباب للتطویر الثقافي 
والریاضـي فرع الموصــل 
كلــــــــــــیة الـــــــــــــنور 
الجامعة،والتقى الســــــید 
عمید الكلیة االســـــــــــتاذ 
الدكتور یاســـــــــــــین طھ 
الحجار، بوجود مدیــــــــر 
االعالم والعالقات فــــــــي 
الكلیة ثامـــر معیوف حیث 

قام بمـــنحھما درع االبداع 
والتمیـــــز تثمینا لدورھما 

في حقلي الریاضـــــــــــــة 
والثقافة .



اصـــــــدر االدیب أمیر 

پولص ابــــــــــــراھیم 

الموظف في شــــــعبة 

التســــــــجیل في كلیة 

الــنور الجامعة كــتابھ 

الثامن تحت عنوان
ََ( ینعــى جسَده) وھــي 

روایتھ القصـــــــــیرة 

الثالثة التي تبصـــــــر ُ

النور صــادرة عن دار 

ماشــــــــــكي للطباعة 

والنشــــــر والتوزیع / 

العراق / الموصــــــل / 

٢٠٢١

ســـبق لھ وان اصـــدر   

روایـــــــتــــــــین ھما ّ 

معـــزوفات لظل رأى و 

نردة عاقر.




تواصــــال مع اصـــــداراتھ ً
االدبیة اصدر الدكتور جاسم 
خلف الیاس التدریســـي في 
قســم اللغة العربیة في كلیة 
ً الـنور الجامعة كــتابا جدیدا ً
تحت عـــنوان (الـــتحوالت 
الجمالیة في القص النسوي 
/ قصــــــــص سناء شعالن 
القصـیرة انموذجا) عن دار 
غیداء في األردن ویضــــــم 
دراســة نقدیة جدیدة في فن 

القصة القصیرة



العدد ( ١ ) - كانون األول ٢٠٢١
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تحت شـــــــعار في البحث التطبیقي في 

العلوم الصــــــــحیة ,اقامت كلیة النور 

الجامعة باالشــــــــــــــتراك مع جامعة 

(AIMST( المالیـــــزیة المؤتمــــــر 

العالمي االفتراضي في العلوم الصحیة 

للفتـرة (٩-١١) ابــریل ٢٠٢١  وكان 

المؤتمر برعایة كل من األســــــــــــتاذ 

الدكتور (یاســــــین طھ الحجار )عمید 

كلیة النور الجامعة والبروفســـــــــور 

(جون  انتونــي خافیــر )رئیس جامعة 

(AIMST( المالیزیة وقد شـكلت عدة 

لجان مشــــتركة بین الجامعتین الدارة 

وقائع المؤتمر.
اســـــــــتمر المؤتمر على مدى یومین 

ووزعت جلســات والقاء البحوث على 

اربع قاعات وشــــــــــاركت كلیة النور 

الجامعة بابحاث علمیة كل من الدكتور 

(عمر قتیبة اللیلة) والمدرســــــــــــــة 

المســـــــــــــــــــــــــــاعدة (زینة سالم 

عوفي)والدكتور (أحمد بشــــیر محمد 

)واألســـــتاذ الدكتور (ســــــمیر خلف 

عبدالھ)واألستاذ المســــــاعد الدكتور 

(صـــبحي حمدون ) وكان عدد البحوث 

التي القیت في المؤتمـر (٧٧) بحثامن ً

باحثین من الھند ,مالیزیا، ســـــــلطنة 

عمان ,ســــــــــــــــــــنغافورة ,العراق 

,وبریطانیا.
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وفرت كلیة النور الجامعة لطلبتھا دمیة محاكاة 
ھي نوع من الدمى التي تحاكي مرض اإلصـابة 
بنوبات قلبیة وھذه الدمیة توفـــــــــــــر تدریباً 

شامالعلى مھارات اإلسـعافات األولیة ویتكون ً
النظام من دمیة تدریبیة كاملة الھیكل وشـاشـة 
كبیرة وھي توفر أداة تدریب بســــیطة وعملیة 
ومن اھم میــــزات ھذه الدمیة ھــــي ،محاكات 
العالمات الحیویة وتغیر الحدقة(تضـــــــــــیق 
وتوســـــــــیع في بؤبؤ العین) وفحص النبض 
الشریاني والكاروتید والتدریب على الحقن في 
األذرع والتدریب على إعطاء الســـــــــــــوائل 
الوریدیة والتدریب على ادخال انبوبة القصــبة 
الھوائیة والتدریب علـــــى االنعاش القلبــــــي 
الرئوي:عرض فوري لرســــــــومات البیانات 

والتقریر اإلحصـــــائي واالتجات الصــــــوتیة 
المتعلقة باالنعاش القلبـي الـرئوي والمطالبات 
الصوتیة للتشغیل الصحیح والخاطى وإحصـاء 
البینات وطباعة النتائج ومتوفرة في وضــــــع 
التدریب واالختبار،ومــــــــزیل الـــــــــرجفان 
(AED(وھو جھاز الصدمات الكھربائیة وھي 
الة ازالة رجفان القلب الخارجــــــــــــــــــــــیة 

تلقائیا(لالســــــــتخدام في تدریب فقط) لتوفیر ً
مجموعة اإللكتــرود وزر اإللكتـــرود،والعالج 
المادي مـراقبة مخطط القلب الكھـربائـي عبــر 
موصالت إزالة رجفان القلب والحد األقصــــى 
للطاقة فـــــــــــــــــــي إزالة رجفان القلب  ھو 
(J360(ویتم تعیین تردد جھاز تنظیم ضربات 

القلب الخارجیة .



ســاھمت كلیة النور الجامعة 
فـــــــــــــــــــي اعمال  الدعم  
والمشـــــــــــــاركة في اقامة 
المؤتمـــر العلمـــي الدولـــي 
الثانــــــــــي للتقنیات الطبیة 
والـبایولوجـیة الذي اقامــتة 
الجامعة التقنیة الشــــــمالیة 
بمشــــــــــاركة جامعة اربیل 
التقنیة وجامعة الفـــــــــرات 
االوســــــط التقنیة في رحاب 
جامعة اربـیل الـتقـنــیة للمدة 
من ١٠-١١ تشـــــرین االول 

حیث تم منح االسـتاذ الدكتور 
یاسین طھ الحجار عمید كلیة 

النور الجامعة درع المؤتمـر  
مقدما الــــــــــیھ من الجامعة ً

التقنیة الشـــــمالیة مع ھدیة 
مقدمة من جامعة الفــــــرات 
االوسط الیھ قام باسـتالمھما 
نیابة عنھ االســــتاذ الدكتور 
ســــمیر خلف عبدأ� معاون 
العمید للشؤون العلمیة..كما 
ســــــاھم في اعمال المؤتمر 
ثالثة من تدریســــــیي الكلیة 

بالقاء بحوثھم وھم االســـتاذ 
الدكتور ســـمیر خلف عبد هللا 

والدكتور علي اشــــــگر عبد 
والدكتور مؤید العبدلي..
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باشراف وحدة التعلیم المســــتمر 
فــــــي كلیة النور الجامعة تتعاون 
اقســــــــام طب االسنان والقانون 
وتقنیات االشعة والســــــونار في 
اقامة حلقة دراسیة تحت عنوان ( 
المخدرات:تصــــــــــنیفھا وطرق 

الكشـف عنھاواثرھا على الصـحة 
والمجتمع) وذلك في الســــــــاعة 
الثامنة من مســــــاء یوم األربعاء 

الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠
یحاضــــــــر فیھا كل من المدرس 
الدكتور فارس احمد التدریســـــي 

في قسم القانون 
والمدرسة المســــــــــاعدة ایمان 
رمزي التدریســـیة في قســـم طب 

االسنان
والمدرسة المســاعدة تمارا مؤید 

التدریسیة في قسم االشعة.


ضمن برنامج الحلقات الدراسیة 

الذي تضــــــطلع بتنظیمھ وحدة 

التعلیم المســـتمر في كلیة النور 

الجامعة یقیم قســــــــــم تقنیات 

المختبرات الطبیة حلقة دراسیة 

یحاضر فیھا االستاذ المســــاعد 

الدكتور شـــاكر محمود ســــعید 

مصـطفى التدریسـي في القســم 

عن الماء وعظمــة خلقــھ وذلك 

في الثامنة من مســـــــــــاء یوم 

األربعاء المـــــــــــوافـــــــــــق 

٢٠٢١/١١/١٧ ویكـــــــــــون 

الدخول عن طریق الرابط.




باشراف وحدة التعلیم المســــتمر 
في كلیة النور الجامعة ینظم قســم 
اللغة العربیة في الكلیة محاضــرة 
لالســـــــتاذ الدكتور خزعل فتحي 

زیدان حســـن رئیس قســــم اللغة 
العــربیة فــي الكلیة یقوم بالقائھا 
عبر الفضـــــــاء االلكتروني تحت 
عنوان ( اإلعجاز النحوي فـــــــي 

القرآن الكریم)
وذلك في الســـــــــاعة الثامنة من 
مســــــــــــاء یوم اإلثنین الموافق 

.٢٠٢١/١١/١



باشراف وحدة التعلیم المســــتمر 
فــــي كلیة النور الجامعة علـــــى 
برنامج الحلقات الدراســـــیة نظم 
قســــم اللغة االنگلیزیة في الكلیة 
محاضرة لألستاذ المســــاعد عبد 

الجبار جاســـم محمد تحت عنوان 
(تأثیــر الف لیلة ولیلة فــي االدب 

االنگلیزي)
The effect of arabian 
nights on english 

literature
المحاضــــرة نظمت الكترونیا في   
الســـاعة الثامنة من مســـاء یوم 
الخمـــــــــــــــــــــــــیس الموافق 
٢٠٢١/١١/١١ وشــــــــــــھدت 

مناقشات عدیدة تنطلق من شھرة 
كتاب الف لیلة ولیلة بوصــفھ احد 
االعمال االدبیة الســــــاحرة التي 
اجتذبت القراء وغذت فضـــــــول 

الناس على مدار العقود.



في ســــــــــیاق برنامج الحلقات 
الدراسیة الذي تشـــــــرف علیھ 
وحدة التعلیم المســـتمر في كلیة 

النور الجامعة ینظم قسـم تقنیات 
البصــــــــریات محاضرة یلقیھا 
الدكـــــــتور احمد محمد محمود 

السامرائي التدریسي في القسـم 
تحت عنوان (النظریة الفیزیائیة 
فـــي تولید الكھــــرباء من طاقة 

الریاح) وذلك في الســـــــــــاعة 
الثامنة من مساء یوم 

األربعاء الموافق ١٣ أكتوبر.



باشراف وحدة التعلیم المســـتمر في كلیة النور 
الجامعة یقیم قســــم القانون حلقة دراسیة یلقي 
فیھا الدكتور صالح حســین علي استاذ القانون 
ـاعد محاضرة تحت عنوان (  الدستوري المســـ
ضمانات تحقیق نزاھة االنتخاب ومصـــداقیتھ) 
ـاء یوم الســـــبت الموافق  في الثامنة من مســـ

..٢٠٢١/١٠/٢
ھذه المحاضــــــرة اكادیمیة بحتة بعیدة عن أیة 
نزعة سیاسـیة یتم من خاللھا التعریف بمراحل 
ـارة الى كونھا عملیة  عملیة االنتخاب ، واالشـــ
معقدة ومركبة تتضــــمن العدید من االجراءات 

ـابكة، بدءا من مرحلة تقســــیم الدوائر ً المتشـــ
االنتخابیة، مرورا بمرحلة إعداد الســـــــجالت ً

االنتخابیة، ثم مــــــرحلة الدعایة االنتخابیة، ثم 
مرحلة الترشیح، ومرحلة التصـــویت، ومن ثم 

مـرحلة الفـرز وإعالن النتائج، وأخیـرا مـرحلة ً
تلقـــــي الطعون االنتخابیة، وھذه المــــــراحل 
المذكورة تحتاج الى ضمانات وحمایة مشـــددة 
تحیط بھا في كل جانب ضــــد من یعتدي علیھا 

بالتزویر والغش وقلب الحقائق.
ومن ثم تتناول المحاضــــرة شـــــروط الناخب 
ـارة الى  والتكییف القانوني لالنتخاب مع االشــــ
النظم االنتخابیة المختلفة ، واخیرا الضــــمانات 
العامة المتعلقة بالدولة ، والضـــمانات الخاصة 
المتعلقة بالعملیة االنتخابیة إلجـــــراء انتخابات 

حرة ونزیھة ، واخیرا التوصیات الضروریة.


باشــــــراف وحدة التعلیم 
المســــتمر في كلیة النور 
الجامعةو تعاون اقســـــام 
طب االســـــنان والقانون 
وتقنیات االشعة والسونار 
اقیمت حلقة دراســــــــیة 
الكتــرونیة تحت عنوان ( 
المخدرات:تصـــــــــنیفھا 
وطرق الكشــــــــــــــــف 
عنھاواثرھا على الصــحة 
والمجتمع) وذلك فــــــــي 
الساعة الثامنة من مسـاء 

یــوم األربعاء المــوافـــق 
٢٠٢١/١٠/٢٠

حاضــــــــــر فیھا كل من 
المدرس الدكـــتور فارس 
احمد التدریسـي في قســم 

القانون 
والمدرسة المســـــــاعدة 
ایمان رمزي التدریســــیة 

في قسم طب االسنان
والمدرسة المســـــــاعدة 
تمارا مؤید التدریسـیة في 

قسم االشعة.
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تم نشــر بحث جدید للدكتور صالح حســین علي التدریســـي في قســـم 
Legal ) القانون فــــــــــــــــــــــــي كلیة النور الجامعة تحت عنوان
 (protection of the right to human dignityفــــــــي 
مجلة  Philosophical Readingsوھي ضمن مســـــتوعبات 

سكوبس لعام ٢٠٢١ .




الدكتور علي اشگر عبد األستاذ المســــــــــاعد في كلیة النور الجامعة 
نشــــرت لھ مجلة العلوم البیطریة والزراعیة التي تصــــدرھا الجامعة 

التقنیة الشمالیة في نینوى بحثا یحمل عنوان ً
study of histpathological and histochemical 
changes caused by Toxoplasma gondii in 
vision systems of mice congenitally infected 
and the synergistic effect of malarone and 
clindamycin.

وھو بحث مشترك مع باحثین آخرین.




تم نشـــر بحث جدید للدكتور عمر قتیبة اللیلة التدریســـي في كلیة النور 
الجامعة تحت عنوان 

IDENTIFICATION OF MOST COMMON 
CONGENITAL ABNORMALITY TYPES AMONG 
NEWBORN INFANTS: A HOSPITAL-BASED 
STUDY

في مجلة 
Journal of Southwest Jiaotong University

وھي مجلة عالمیة ضمن مستوعبات سكوبس



تم نشر بحث مشترك للدكتور انمار غانم تقي التدریسي في قسم تقنیات 
االشعة والسونار في كلیة النور الجامعة مع الدكتور فراس حسن عواد 

في المجلة المصریة للكیمیاء تحت عنوان 
Spectrophotometric determination of  
doxycycl ine via oxidation reduction 

reactions



نشر تدریسـیان من كلیة النور الجامعة وھما االستاذ المسـاعد الدكتور 
شاكر محمود سعید والمدرس المسـاعد بســام طھ بالتعاون مع االستاذ 
المسـاعد الدكتور مھند یقضـان مدیر الســیطرة على المواد الكیمیاویة 
والبیولوجیة في جامعة الموصـل والدكتور سـالم جاسـم محمد االسـتاذ 
المســـــاعد في قســــــم الكیمیاء في كلیة العلوم بجامعة الموصل بحثا 
مشـــتركا تحت عنوان (استخدام تقنیة التشـــعیع بالمیكروویف لتخلق 
journal  اوكســـادایازوالت جدیدة وقیاس فعالیتھا البیولوجیة) في

of chemical health risks 
Scopus وھي مجلة علمیة عالمیة مصنفة تحت مستوعبات




نشـــر الدكتور كســــرى احمد فتحي االستاذ المســــاعد في كلیة النور 
ً الجامعة بحثا مشـــتركا في مجلة علوم الریاضة التي تصـــدر عن كلیة ً

التربیة البدنیة وعلوم الریاضة في جامعة دیالى تحت عنوان ((دراسـة 
مقارنة في قیاس ســرعة اإلســـتجابة الحركیة و رد الفعل الحركي بین 

جانبي المرمى(الیمنى-الیسرى)لحراس مرمى كرة قدم الصاالت))



نشــرت المدرسة الدكتورة لینا رمزي سالم التدریســیة في قســم اللغة 
االنكلیزیة في كلیة النور الجامعة .. بحثا علمیا بعنوان:

The Effect of an educational program 
according to the personal worldview of 
George Kelly on the development of social 
perception among middle school students in 
the city of Mosul
في مجلة علم النفس والتربیة العالمیة والتي تصـــــدر عن جمعیة علم 

النفس االمیركیة



تم قبول البحث المشــترك للدكتور علي اشگر عبد التدریســي في كلیة 
النور الجامعة مع باحثین اخـــــرین فــــــي المجلة العــــــراقیة للعلوم 
البیطریةوھي ذات معامل  Scopus Q1وتصــــــدر عن كلیة الطب 

البیطري في جامعة الموصل البحث یحمل عنوان
protective effect of quercetin against corneal 
toxicities induced by cisplatin in male mice



نشــــر التدریســـــي لیث العبیدي المدرس في كلیة النور الجامعة بحثاً 
مشــــتركا مع تدریســــیات من جامعة دھوك ..في المجلة المصــــریة ً

للكیمیاء  Egyptian journal of chemistryوھـــــــــي من 
Q3. المجالت العلمیة المدرجة ضمن مستوعبات سكوبس

Application the Principle of  الـــــبحث یحمل عــــــنوان
Sacrificial Anodes to Corrosive Cells Created 

in Different pH Media
نشرتھ المجلة بتاریخ ٥/ ١١/ ٢٠٢١
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شارك الدكتور علي اشگر عبد حســـین 
التدریسـي في كلیة النور الجامعة ببحث 

القاه حضوریا في المؤتمر الدولي الثاني ً
للـتقـنـیات الطـبـیة والـبایولوجــیة الذي 
إقامتھ ثالث جامعات تقنیة خالل یومـــي 
االربعاء والخمیس ١٠ و١١ تشـــــرین 
الثاني .وكان بحثھ المشــــــــــترك تحت 
Histopathological  عــــــنوان
change in the liver and 
kidney of albeno mice 

induced by sodium saccharin and some 
biochemical parameters

شارك االستاذ المســـــــــاعد الدكتور  إسماعیل عبدالوھاب اسماعیل 
رئیس قسـم اللغة االنگلیزیة في كلیة النور الجامعة في عضــویة لجنة 
مناقشــــة رسالة ماجســـــتیر تقدمت بھا الى كلیة اآلداب في  الجامعة 

المستنصریة الطالبة نور ریاض رحیم تحت عنوان 
(دراسة تقابلیة للمشـكالت الثقافیة في الحاشیة السـینمائیة في االفالم 

العراقیة...) وحصلت عنھا على شھادة الماجستیر بدرجة جید جدا.




ترأس االســـتاذ الدكتور یاســـین طھ الحجار عمید كلیة النور الجامعة 
لجنة مناقشـة طالب الدكتوراه في كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة 
في جامعة دھوك دلشـــــــــاد عبد األمیر كامل الذي دافع عن اطروحتھ 
The effect of different training ) الموســـــــــــــــــومھ
programs on lipid peroxidation, some 
antioxidants and their relationship to the 

Irisin hormone among sports practitioners)
امام لجنة مناقشة تتألف من : 

االستاذ الدكتور یاسین طھ الحجار (رئیساً)
واألستاذ الدكتور قاسم حسو عبدهللا 

واألستاذ الدكتور محمد توفیق عثمان 
واألستاذ الدكتوراحمد عبدالغني طھ

واألستاذ المساعد الدكتور زیاد محفوظ عبدالقادر اعضاء 
واألستاذ الدكتور رائد سالم محمد النعیمي 

واالستاذ الدكتور ازاد احمد خالد (مشرفین و عضوین )
و تم قبول االطروحھ و منح الطالب شھادة الدكتوراه في اختصـــــاص 

فسلجة التدریب.



شارك الدكتور نشوان محمد سلیمان الجادرجي رئیس قسم القانون في 
كلیة النور الجامعة في مناقشـــــــــــة طالب الدكتوراه في كلیة الحقوق 
بجامعة الموصـــــل عبدهللا ســـــالم عبدهللا عن أطروحھ الموســـــومة 

(المصلحة في مستجدات الزواج) دراسة مقارنة.




العدد ( ١ ) - كانون األول ٢٠٢١

ترأس األســـــتاذ أحمد یحیى دالل 
باشي التدریســـــي في كلیة النور 
الجامعة لجنة مناقشــــــــة رسالة 
الماجســــتیر الموسومة (تكراریة 
أجســام البیروكســیداز المضــادة 
للغدة الدرقیة عند النسـاء الحوامل 
فـي محافظة نینوى) التــي تقدمت 
بھا الطالبة فاتن ناطق یاســـــــین 
قصــــــــاب باشي الى عمادة كلیة 

الطب بجامعة الموصل. وذلك في یوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٨
وضمت لجنة المناقشة كال من األستاذ المسـاعد الدكتور رائد محمد نوري ً

الوزان والمدرس الدكتور أمجد حازم عبد وبإشراف وعضـــــویة األستاذ 
المساعد الدكتور حازم عالوي محمد...

تكللت المناقشـــة بحضـــور االستاذ الدكتور قصـــي كمال الدین االحمدي   
رئیس جامعة الموصل جانبا منھا.ً
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ترأس االستاذ الدكتور محمد باسل قاسم العزاوي التدریسـي في قســم 
اللغة االنگلیزیة في كلیة النور الجامعة صــباح یوم االحد الموافق ٢٦ 
ایلول لجنة مناقشة طالب الماجسـتیر راشد عبدالرحمن من قسـم اللغھ 
االنجلیزیھ في كلیة اآلداب جامعة الموصل في اختصــــــــــاص النظام 

ٍالصوتي الفونولوجي . وقد اجیزت الرسالة بتقدیر عال .




شارك ثالثة من تدریسیي كلیة النور الجامعة وھم االستاذ الدكتور طالل 
حمید السـلمان رئیس قسـم طب األسنان في الكلیةوالدكتور معتز غازي 
االستاذ المسـاعد في القسـم والدكتور معن موفق االستاذ المســاعد في 

القسم
في مناقشـــــة طالبة الدكتوراه في فرع عالج األسنان التحفظي في كلیة 
طب األسنان في جامعة الموصل (نوال عطیة خلف) في مقترح مشروع 
بحثھا ألطروحة الدكتوراه، وشارك معھم تدریســــــــــیان من كلیة طب 
االسنان في جامعة الموصل األستاذة المســـاعدة نادیة حمید حســــن و 

األستاذ المساعد الدكتور عماد فرحان 
حیث جرت مناقشـة الطالبة بالمشــروع وإبداء اآلراء و المالحظات من 

قبل لجنة المناقشة لغرض تحسین مقترح البحث.



ترأس األستاذ الدكتور محمد باسل قاسم العزاوي التدریسـي في قســم 
اللغة اإلنگلیزیة في كلیة النور الجامعة لجنة مناقشة رسالة ماجسـتیر 
بعنوان " ترجمة كان واخواتھا في القرآن الكریم إلـى اللغة اإلنكلیـزیة 
The Translation of Kāna and its Sisters in  " "،

 " the Glorious Qur’ān into Englishوذلك یـــــــــــوم 
(الثالثاء) الموافق ١٤ ایلول ٢٠٢١ فـي قاعة كلیة االداب فـي جامعة 

الموصل 
تناولت الرسالة التي تقدم بھا الطالب (عمار یوسف فرمان) الى قســم 

الترجمة في كلیة االداب بجامعة الموصــل ترجمة أفعال كان وأخواتھا ُ
في القرآن الكریم الى اللغة اإلنكلیزیة، حیث تعد مســـــألة نقل المعاني ُ

الدقیقة والدالالت الزمنیة لھذه األفعال في القرآن الكریم الى اإلنكلیزیة 
ِالموضوع األساس لھذه الدراسة، فالمشـــــكلة ال تكمن في ترجمة كل 
فعل على حده، وإنما باالقتران مع العناصـــــــــــر األخرى من الناحیة 

التركیبیة بغیة تحقیق نقل دقیق للمعنى.
ھدفت الدراسـة إلى تتبع اسـتعماالت كان وأخواتھا النحویة ووظائفھا َ

الداللیة وكیفیة ترجمتھا من حیث الســـــــــــــیاق إلى اللغة اإلنكلیزیة 
باإلضـــــــــافة إلى تزوید متعلمي اللغة اإلنكلیزیة والمترجمین بجدول 

یحتوي على أقرب الترجمات اإلنكلیزیة لھذه األفعال. 
توصـــــــــلت الدراســـــــــة الى نتیجة مفادھا أن االختالف في طبیعة َ

ً ِواستعماالت ووظائف كان وأخواتھا في اللغة العربیة تســــــبب عائقا َ
َأمام المترجمین في التوصـــل الى ترجمات دقیقة في اللغة الھدف. كما 

ُِأن ھذه األفعال یمكن أن ترد في تراكیب وســــــیاقات مختلفة تدل على َ
ُدالالت زمنیة اخرى. بید أنھ یمكن تحقیق ونقل تـرجمات حـرفیة دقیقة 
إلى اللغة الھدف، الســــیما عندما تعمل تلك األفعال عمل األفعال التامة 

في اللغتین. 

شاركت الدكتورة سھام جاسم عبد هللا التدریسیة في كلیة النور الجامعة 
في عضویة لجنة مناقشة طالب الدراسات العلیا لمرحلة الماجسـتیر في 
قسـم الفیزیاء بكلیة العلوم في جامعة الموصل مدلول محمد تبین ختالن 
الذي عرض رســالتھ الموســـومة ( دراســـة نظریة لبعض مواد النانو 
كبریتید الرصاص ونترید األلمنیوم تحت الضـــــغط العالي) ودافع عنھا 
امام لجنة یرأسھا األستاذ المسـاعد الدكتور ممتاز محمد صالح من كلیة 
التربیة للعلوم الصرفة في جامعة الموصل وتضـم في عضـویتھا اضافة 

الى الدكتورة سھام جاسم كال من االستاذ المساعد الدكتور محمد خیري ً
زكي عبد واالستاذ المساعد الدكتور عدنان محمد الشـیبخ حسـین وھما 
من كلیة العلوم في جامعة الموصل..وفي نھایة المناقشـــــة حصـــــلت 
الدكتورة ســھام جاســم على كتاب شـــكر وتقدیر موقع من عمیدة كلیة 

العلوم.
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في ظل حلول یوم الضـــــــــــاد أقامت كلیة النور 
الجامعة احتفالیة  مركزیة نظمھا قســـــــــم اللغة 
العربیة بالتعاون مع االعالم والعالقات العامة فـي 

الكلیة.
 افتتح االحتفالیة  االســـتاذ الدكتور یاســــین طھ 
الحجار عمید الكلیة بكلمة عن اھمیة اللغة العربیة 
وعمقھا أعقبھ االســــــــتاذ الدكتور خزعل فتحي 
زیدان رئیس قســم اللغة العربیة بكلمة ایضـــا ثم 

تحدث الدكتور جاسم خلف ألیاس مضــیئا جوانب ً
من  قوة  اللغة العربیة 

  بعد ذلك بدأ المھرجان الشـــــــعري الذي قرأ فیھ 
الشــعراء العراقیون من أسرة الكلیة من اساتذتھا 
وھم االستاذ المســــــــاعد الدكتور أسماعیل عبد 
الوھاب  واالستاذ المسـاعد الدكتور حیدر محمود 
عبد الرزاق والدكتور میسـر الخشــاب والدكتورة 
سجى اسماعیل والدكتورة نور ولید والسـید أمیر 
پولص وقدمت الطالبتان ھدى محمد علــي ومآب 
سھر وھما  من قســـــم اللغة العربیة  نصــــــین 

نثریین.
  وفي مبادرة تعبر عن حمیمیة الصــلة بین الكتاب 
واللغة وزع القســـم كتبا ثقافیة  على طلبة قســـم 
اللغة العربیة بمبادرة من الدكتور جاســــــم خلف 

الیاس وبواقع كتابین لكل طالب او طالبة.
   قدم لالحتفالیة وتحدث فیھا  عن ممیـــزات اللغة 

العربیة وخصوصیاتھا  االعالمي ثامر معیوف 
  ھذه االحتفالیة اقیمت في الساعة العاشرة صباحا  
من یوم األحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ فـي قاعة 
االجتماعات والمؤتمرات في الطابق الســــــادس 

لمبنى العمادة .واختتمت بمنح درع یوم الضـــــاد 
الى قســـــــــم اللغة العربیة قدمھ االستاذ الدكتور 
یاســـــین طھ الحجار عمید الكلیة الى االســــــتاذ 
الدكتور خزعل فتحي زیدان رئیس قســــــم اللغة 
العربیة ،ثم وزع الســــید العمید شھادات تقدیریة 

الى الشعراء المشاركین في المھرجان الشعري.
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في اطار حرص كلیة النور الجامعة علـى تفعیل 
دور الطلبة في اقامة االنشطة العلمیة والثقافیة 
والمشـــاركة فیھا وتنمیة مواھبھم في مجاالت 
العلـوم والمعارف اقامت مجمـوعة مــؤلفة من 
اربع طالبات لقاء طالبیا  مفتوحا فـي ظل حلول 
الیوم العالمي لمناھضــــة العنف ضد النســــاء 
باشراف شعبتي النشــــاطات الطالبیة واالعالم 
وادارة االعالمیة المرموقة مروة الجبوري من 
اعالم الكلیة وذلك في صـــــــــباح یوم الخمیس 
الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ في قاعة المؤتمـرات 
في موقع الكلیة ببرطلة، للتواصــــــــل مع كلیة 

النور الجامعة.
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برعایة االستاذ الدكتور یاسین 
ـنور  یة اـل طھ الحجار عمـید كـل
الجامعة وحضـــــــوره اقامت 
ـاطات الطالبیة في  شعبة النشــ
الكلیة  مھرجانا شــعریا لطلبة 
الكلیة الموھوبین في الشــــعر 

الشــعبي في قاعة االجتماعات 
الرئیسـیة في الكلیة شارك فیھ 
ـام  عدد من الطلبة من اقســــــ
الكلیة المختلفة بقـــــــــــراءة 
نصـــــوص شعریة مما كتبوه 

عبر تجاربھم الغضة .

علــى طــریق اغناء عالقة الطلبة 
بعالم الكتب الى القراءة بوصــفھا 
الطریق الســـــــــلیم للتعلم اقامت 

مكتبة عطر الكتاب معرضا للكتاب ً
العلمــي والعام علـــى حدائق كلیة 
النور الجامعة صباح یوم الســبت 
المــــــوافــــــق ٢٠٢١/١١/٢٠ 

واســتمر المعرض لمدة ثالثة ایام 
وســــــــط اقبال ملموس من طلبة 
الكلیة وشــــــــھد المعرض وجود 
عــناوین لكــتب ادبـــیة وعلمـــیة 
واجــتماعـــیة  مـــنوعة حظـــیت 
باعجاب الطلبة واقبالھم علـــــــى 

شرائھا.

التقى االستاذ الدكتور یاسین طھ الحجار 
عمید كلیة النور الجامعة بممثلي الطلبة 
في االقســـام العلمیة بمراحلھا المختلفة 

وتحدث الــــــیھم عن ماھـــــــیة دورھم 
وضرورة التمثیل السلیم لھم والتنسـیق 
مع االقســـام والعمادة لضــــمان سالمة 

التعامل ودعم ســـــــــــــــــالمة العملیة 
الدراسـیة..وفي ختام اللقاء وزع علیھم 

كتب شكر وتقدیر تثمینا لما بذلوه.
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