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أ.د. ياسين طه الحجار

عميد الكلية

تحـرص كلیة النور الجامعة علــى 
إدامة رصانة مسیرتھا العلمیة من 
خالل اعتماد الوســــائل والطرائق 
التـي تكفل لھا تحقیق ھذا األمــر.. 
كما تســـعى الى تحدیث مشـــھدھا 
باستمرار لكي تظل في الصــــورة 
التـــي توجد علیھا حــــركة العلوم 
والمعارف في مجال الكشـــــوفات 

التقنیة، فھي تحرص اسـاسـا على ً
ان ال تخــتلف عن واقع محـــیطھا 

العالمي..
ھذا األمر یجعلھا حریصــــــة على 
عرض مشــاھد نشــاطھا ونشــاط 
اسرتھا التدریســــــیة في مجاالت 
الورش والندوات ومناقشات طلبة 
الدراســـــــــــــات العلیا لمرحلتي 
الماجســــتیر والدكتوراه ونشــــر 
البحوث فـــــــــي المجالت العلمیة 
المعتمدة ضمن المســــــــتوعبات 
العالمیة الرصـــــــــــینة  واختیار 
اساتذتھا في لجان تحریر المجالت 
العلمـیة المحكمة وتقویم الـبحوث 
واللجان التحضـــــــیریة والعلمیة 
لالنشـــــطة العلمیة الكبیرة سواء 
اقیمت على شــــــــــــكل ندوات أو 

مؤتمرات.
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كلية النور الجامعة999سنوات على تأسيسها

نافذة مضافة ورصانة أكيدة

فــي ظل حلول الذكــرى 
الســــــــــنویة التاسعة 
لتأســــــیس كلیة النور 
الجامعة أقامت الكلـــیة 
احتفاالت واســعة على 
مدار اســــــبوع اقیمت 
خاللھ نشــاطات عملیة 
وثقافـیة مـنوعة حــیث 
بدأت االحتفاالت فـــــي 
یومھا األول في الھواء 
الطلق في رحاب الحـرم 
الجامعـــي للكلیة فــــي 
موقع برطلة وخصصت 
للفنان العراقي أوراس 
ستار یصاحبھ الشـاعر 
الشــعبي العراقي مھند 

العــزاوي حیث تجاوب 
الطلـــــبة مع جو االلفة 

الذي اشــاعتھ االغاني 
والقصــــــــــــائد وھما 

تـــــــتـــــــناوبان خلف 
بعضھما.
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شـھد الیوم الثاني لالســبوع 
الثقافـــــي فــــــي كلیة النور 
الجامعة تقدیم عـــــــــروض 
كومیدیة من صــــمیم الواقع 
البطال (والیة بطــــیخ) وھم 
أوس فاضل وأثیر كشــــكول 
وغســـــــــان اسماعیل، وقد 
تــــــناغم الطلـــــــبة مع ھذه 
العروض وتفاعلوا معھا فـي 
االداء الحــــــي البطال والیة 
بطیخ عبــر فقـــرات متتابعة 
ألف لتناســــــــــب التعلیقات 
الكومیدیة التــي تخص الجو 

الجامعي وسواه.


حفل ثالث أیام االســــــــــبوع 
الثقافــــــي فــــــي كلیة النور 
الجامعة بأقامة المھــــــرجان 
الطالبي الرابع لطب االســنان 
في موقع الشـــالالت، حیث تم 
االفتتاح فـــي قاعة معــــرض 
نینوى الدولي مع نصـــــــــب 
عشرات االكشاك التي تعرض 
نشـــاطات الكلیات واالقســـام 
العلمیة المشـــاركة تضــــمن 
حلف االفــــتــــتاح ألقاء كلمة 
للســــــید عمید الكلیة االستاذ 
الدكتور یاســـین طھ الحجار، 
اعقبھ الســــــــــید عمید كلیة 
الحدباء الجامعة بألقاء كلمـتھ 
تالھا كلمة الدكتور ریان سالم 
عمید كلیة طب االســـــنان في 
جامعة الموصــــل ثم تم تقدیم 
عــــــــرض فیدیوي عن كلیة 
الـنور الجامعة ومن ھــناك تم 
افــتـــتاح المعارض العلمـــیة 
والمعرض الفني الشــــــــامل 
والســوق الخیري والمعرض 

العلمي لقســـم الصــــیدلة مع 
اجراء التصــــــفیات النھائیة 
لبطولة الشـــطرنج المفتوحة 
واطالق مسابقة نحت االسنان 
واقیمت جلســـــــتان للبحوث 
وفـي الیوم الثانـي للمھـرجان 
اقیمت جلســـــتان للبحوث ثم 
جرت التصـــــــــفیات الختیار 

الطلـــــبة الــــــثالثة االوائل، 
وانعقدت ورشـــــــــة للطقوم 
المتحركة المرنة للتقني یاسر 
عبد الرحیم مع ورشة الماسح 
الضـوئي الفموي والتصــمیم 
الرقمي للجســــــــــور الثابتة 
للدكتور وائل شــیت شــالوي 

والطالب ایاد خضر.

مع اقامة جلسة اختتام واسعة 
حضـرھا السـید محافظ نینوى 
االســــتاذ نجم الجبوري الذي 
القــــــــــى كلمة مھمة تخص 
التعلیم العالــــي وقیمتھ فــــي 
االرتفاع بالمجـــتمع ثم تجول 
فــــــــــــــي رحاب المعارض 

واالكشاك.
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ألقیت فــــــي الیوم الـــــــرابع 
للمھرجان محاضـرتان ھما.. 
محاضــــرة قاضــــي التحقیق 
مجید حمید اللھیبــــــــــي عن 
المخدرات وحاضــرة قاضــي 
محكمة األحوال الشخصیة في 
محكمة اســــــــــتئناف نینوى 

فارس فیصل خورشید.
وألقــــــــــى األدیب والمؤرخ 
األســـــــــــتاذ الدكتور نجماع 

یاســین محاضــرة عن الفنان 
الراحل مراد الداغسـتاني قدم 
فیھا رؤیة في عالمھ االبداعي 
واســــتلھام االدباء والفنانین 
لفیض تجــــــربتھ. بعدھا اقیم 
معرض شــامل العمال الفنان 
الفوتوغـرافـي الـراحل مــراد 
الداغســــتاني في قاعة ملعب 
قســــم التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة.
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حفل الیوم األخیر لمھـرجان 

األســـــــــبوع الثقافي الذي 

اقامتھ الكلیة فـي ظل ذكـرى 

تأسیســـــھا التاسعة باقامة 

المـباراة الخـتامـیة لـبطولة 

الكلیة في كرة قدم الصـاالت 

في ملعب الكلیة.
مع اقامة مھرجان شــــعري 

كبیر تضـــمن ألقاء قصـــائد 

باللغة العــــــــــربیة لكل من 

الدكتورة ســجى اســماعیل 

والدكــــــتورة نور ولـــــــید 

والشــــــــــاعر أمیر بولص 

والشــــــــــــاعر حارث معد 

والدكـــــتورة ھـــــناء أحمد 

والدكتورة رلـــــى بــــــراق 

والشــــــــــــاعر عبد المنعم 

األمیر، كما تضــــــمن ألقاء 

قصائد باللغة األنكلیزیة لكل 

من الدكــتور محمد عــبد هللا 

والدكتور اســـــــماعیل عبد 

الوھاب واالســــــــتاذ أزھر 

سلیمان.
وألقاء قصــائد مترجمة لكل 

من الدكــتور عـــبد الجـــبار 

جاسم واألستناذ عصــــــــام 

محمد.
والقى االســـــــــتاذ الدكتور 

إبـــــــراھیم العالف المؤرخ 

العراقي المعروف محاضرة 

عن نشـــــــأة التعلیم العالي 

األھلي في العراق متخذا من ً

كلـــــــیة الـــــــنور الجامعة 

انموذجاً.
قدمھ فیھا اإلعالمـــــــــــــي 

والقاص العـــراقـــي ثامـــر 

معـیوف، ودار نقاش حمــیم 

بین الحاضرین.
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بـــرعایة معالـــي وزیـــر التعلیم العالـــي 
والبحث العلمي االســــــــتاذ الدكتور نبیل 
كاظم عبد الصــــاحب وبالتعاون بین كلیة 
التربیة البدنیة وعلوم الریاضة في جامعة 
الموصـــــــــــل وكلیة النور الجامعة اقیم 
المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشــــــــر 
لكلیات التربیة البدنیة وعلوم الریاضـــــة 
واقســـــــامھا والمؤتمر العاشر للباحثین 
الشــباب على مدى ایام الثالثاء واالربعاء 
والخمیس ٣١ ایار و١و٢ حـــــزیـــــران 

٢٠٢٢ في رحاب جامعة الموصل.
بدات اعمال المؤتمرین بكلمة لالســــــتاذ 
الدكتور منیر سالم طھ البدراني مســــاعد 
رئیس جامعة الموصل للشـــؤون العلمیة 
ممثال عن رئیس جامعة الموصل ،ثم القى 
االستاذ الدكتور احمد حامد الســـــــویدي 

عمید كلیة التـــــــــــــربیة البدنیة وعلوم 
الریاضة رئیس اللجنة التحضـــــــــــیریة 
للمؤتمر كلمتھ اعقبھ االســــــتاذ الدكتور 
صــباح قاســم خلف رئیس مجلس عمداء 
كلیات التربیة البدنیة وعلوم الریاضــــــة 
واقسـامھا في العراق كلمتھ.ثم قدم اطفال 
روضة الجامعة وحضــــــــــــانتھا فعالیة 
(تـــــراثنا) وقدم اعالم الجامعة والكلیتین 
عرضا ڤیدیویا عن الریاضة في قاطع ھذه 

المؤسسات.
وتم تقدیم الدروع لكبار الضـــــــــــــیوف 
والمتمیزین والمتقاعدین والقت االستاذة 

الدكتورة والء عبد الفتاح أحمد من مصر
بحث االفتتاح تحت عنوان (الحوكمة فــي 

المؤسسات الریاضیة)
حضـــر جلســــة االفتتاح االستاذ الدكتور 

عقیل یحیـــى األعـــرجــــي رئیس جامعة 
الحمدانیة ،،،وممثل رئیســــــــة الجامعة 
التقنیة الشمالیة االستاذة الدكتورة علیاء 
عباس علي ،،،،واالســـتاذ الدكتور وحید 
االبراھیمي مســـــــــــاعد رئیس الجامعة 
للشـــــــــــؤون االداریة ،،وعمداء كلیات 
التربیة البدنیة وعلوم الریاضة واقسامھا 
في العراق… اضافة الى عمیدي الكلیتین 
المنظمتین للمؤتمر وھما االستاذ الدكتور 
احمد حامد الســــویدي عمید كلیة التربیة 
البدنیة وعلوم الریاضـــــــــــة في جامعة 
الموصــل واالســتاذ الدكتور یاســـین طھ 

الحجار عمید كلیة النور الجامعة ..
وتم القاء ٣٣ بحثا خالل جلسـات المؤتمر 
لباحثین من العراق ومصـــــــــر واألردن 

وتركیا وایطالیا
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استضـــــــــــافت كلیة النور 
الجامعة  الورشـة التعریفیة 
الخاصـــــة بالمؤتمر الدولي 

األول للتنمیة المســـــــتدامة  
الذي تنظمھ الجامعة التقنـیة 
الشــمالیة  لكون  كلیة النور 
الجامعة  احدى الكلــــــــیات 

الداعمة للمؤتمر. 
حیث تـراس وفد الجامـــــعة 
االستاذ المســــاعد  الدكتور 
عمر رافع مســــــاعد رئیس 

الجامعة التقنیة الشـــــمالیة 
وتضــــــــــــــــمنت ھــــــذه 

الورشــــــة عرضــا لمحاور ً
المؤتمــــــر وجھة النشــــر 
للبحوث المقبــــــولة فــــــي 

المؤتمــــر فضال عن عرض ً
تفصــــــــــــــــیلي حول آلیة 
التسجیل والتقدیم وبحضـور 
عدد من تدریسیي كلیة النور 

الجامعة.




بإشراف وحدة التعلیم المســــتمر في كلیة 
النور الجامعة  ومشاركة قسـمین علمیین 
اقامت  الكلیة ورشــــــة علمیة الكترونیة 
على منصــــــــة  google meetتحت 
عـنوان( تلوث الــبــیــئة والوقایة مــنھا) 
حاضـر فیھا كل من المدرس الدكتور علي 
یحیى عبدالرزاق یونس والمدرســــــــــة 
المسـاعدة ھالة منیر یحیى وھما من قسـم 
تقنیات األشعة والســـــــــونار والمدرسة 
المســـاعدة رند رعد متي التدریســـیة في 
قســـــــم تقنیات صناعة االسنان وذلك في 
الســاعة الثامنة من مســـاء یوم األربعاء 

الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣



العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢
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اقامت كلیة النور الجامعة ورشة حضـوریة  
حول قانون األحوال الشخصیة في موضوع 
نشـــــوز الزوجین،، بالتعاون بین  قســـــم 

القانون ووحدة التعلیم المستمر في الكلیة  
حیث ادارھا  األستاذ المســــــــاعد الدكتور 
صالح حســین علي مســـؤول وحدة التعلیم 
المســــــــــتمر وحاضر فیھا كل من األستاذ 
المســـاعد الدكتور نشـــوان محمد سلیمان 

رئیس قســـم القانون عن نشـــوز الزوجین 
فقھیا، واألستاذ المســـــاعد الدكتور فارس ً

احمد اســـــــــــماعیل عن اجراءات دعوى 

النشـــوز، والمدرس الدكتور بشـــار رشید 
حســـــــین عن أثر النشـــــــوز على حقوق 
الموظف،والمدرسـة الدكتورة فادیة عدنان 
(تدریســـــــــیة من كلیة الحقوق في جامعة 
الموصل )عن نشــوز الزوج في القانون، و 

المدرســـة الدكتورة رنا ســـعد شـــاكر عن 
نشوز الزوج في الفقھ ، والمدرس المساعد 
عمرو نشـــوان محمد عن نشــــوز الزوجة 

قانوناً.
الورشة اقیمت  صباح یوم السـبت الموافق 
٢٠٢٢/٥/١٤ فــــــــــي قاعة االجتماعات 
والمؤتمرات في الطابق الســــــادس لبنایة 

عمادة الكلیة في برطلة.


شاركت التدریســــیة دالل وعد 
هللا  المدرسة المســــــاعدة في 
كلیة النور الجامعة  عن شـعبة 
ضــــــــــــــمان الجودة واالداء 
الجامعي  في اعمال  الورشــة 
التدریبیة المعنونة ( تقـــریـــر 
المطابقة خطوة نوعـــــیة نحو 
االعتماد المؤسســـــي ) والتي 

اقامھا جھاز االشــــــــــــــراف 
والتقویم العلمـــي یوم الثالثاء 
الموافق ٦/٧ /٢٠٢٢ فــــــــي 
مركز التعلیم المســـــــتمر  في 
جامعة بغداد حیث تم توضـــیح 
آلیة كتابة تقریر المطابقة على 
وفق معاییــــــــــــــــر االعتماد 

المؤسسي الوطنیة.

العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢
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تواصــــال مع حرص كلیة النور الجامعة على مد ً
الجســـــور مع حركة الحیاة في محیطھا  تطبیقا 
لشـــــــعار الكلیة في خدمة المجتمع زار وفد من 
الكلیة مدیـریة  الــرعایة اإلجتماعیة فــي دھوك 
والتقى مدیر الدار واطلع على تفاصـــــــیل عمل 

المدیـــــریة  وقام باھدائھا عددا من قطع االثاث  
واالثاث المكتبي واجھزة  التسـلیة. وذلك صباح 

یوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧.

زارت  لجنة التعلیم االلكتـــرونـــي فــــي 
وزارة التعلیم العالـــي والبحث العلمــــي 

كلیة النور الجامعة واطلعت علـــــــــــــى 
اســـــــــتعدادات الكلیة إلقامة  االمتحان 

التقویمي لطلبة قســــــــمي طب االسنان 
والصیدلة في الكلیة.








علــــى طــــریق تحقیق احد 
اھداف كلـیة الــنور الجامعة 
وھو خدمة المجــــــــــــتمع  
وانســجاما مع حرص اسرة 
الكلیة علـى تفقد حیاة الناس 

في مواقع ســـكناھم لتحقیق 
تواصل انساني نبیل زار وفد 
من تدریســـیي الكلیة مجمع 
الخیرات الســـــــكني الثاني 
لالرامل واالیتام في  صــباح 

یوم االثــــــنــــــین الموافق 
٢٠٢٢/٤/٢٥ واطلع علــى 
تفاصــیل حیاتھم في المجمع 
وقدم الــوفد عددا من الھدایا 

العینیة لھم






ًبناء علـى توجیھات 
عمــید كلــیة الــنور 
الجامعة األســـــــتاذ 
الدكتور یاســـین طھ 
الحجار ودعمــھ قام 
فـــــــریق من الكلیة 
مؤلف من الدكـتورة 
انعام عـناد جــبوري 
التدریسـیة في قسـم 

تقنیات المختبـــرات  
الطــبــیة والدكــتور 
عامـــــــــــــر حادي 
التدریسـي في قســم 
القانـــون  وعدد من 
الطلبة بتوزیع سالل 
غذائیة على عدد من 
العوائل المتعففة في 

عدة احیاء.
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نظم قســــــم اللغة  االنگلیزیة في كلیة النور 
الجامعة  زیارة میدانیة لطلبة القســـــــــــــم 
یرافقھم عدد من التدریســـــــیین   الى بنایة 

المكتبة المركزیة لجامعة الموصــــــــــل في 
صـباح  یوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ 
حیث اطلعوا علـــــــى واقع حال  المكتبة بعد 

اعادة اعمارھا مع شــــــــــــرح عن مكانتھا 
وتاریخھا ودورھا فــــــــــــــي خدمة الطلبة 

والباحثین على مدار عقود.

حرصــــــا من وزارة التعلیم العالي ً
والبحث العلمــــي علــــى ان تكون 
حاضـــرة فعلیا في االمتحانات التي 
تجــریھا جامعات العـــراق وكلیاتھ 
الحكومیة واالھلیة فقد شكلت لجانا 
من تدریسیي التعلیم العالي لمتابعة 
ســــــــیر العملیة االمتحانیة ومنھا 
اللجنة المكلفة بمتابعة سیر العملیة 
االمتحانیة للفصــــل الثاني في كلیة 
النور الجامعة والتي یرأســــــــــھا 
االستاذ الدكتور جعفر رمضـــــــان 

محمد مسـاعد رئیس جامعة نینوى 
وتضـــــم في عضــــــویتھا كال من 
االستاذ المســـــــاعد الدكتور اوس 
زھیر یونس األشـــــــقر والمدرس 
الدكتور صـــــــــفوان حفیظ یونس 
والمدرس كــرم مظفــر یونس وھم 
من جامعة نینوى والدكتور ســـیف 
عبد هللا مصــــــطفى والدكتور عبد 
العزیز علوان مصــطفى والمدرس 
المســـــــاعد ابراھیم محمود رشید 

وھم من جامعة تلعفر .
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نظم فریق من كلیة النور الجامعة 
یضـم المدرسة المســاعدة مروة 
محمد محمود والمدرســـــــــــــة 
المساعدة نھى عبد الرزاق حمید 
وھما من قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة والمدرسة المســـــــاعدة 
مروة بدر فالح وھي من قســــــم 
تقنیات األشعة والســـــــونار مع 
مجموعة من طلبة المــــــــرحلة 
الرابعة لقســم تقنیات المختبرات 
الطبیة زیارة تعـرف علمـي الــى 
المختبر المركزي لكلیة الـزراعة 

والغابات في جامعة الموصل.




 تحــــــرص كلیة النور الجامعة 
علـــى توفیـــر فـــرص میدانیة 
لطلبتھا یعمقون فیھا دراسـتھم 
النظـــــریة من خالل اقـــــرانھا 
بالتجارب والمشـــاھدات الحیة 
حیث نظم قسـم الصــیدلة زیارة 
علمیة العداد من طلبتھ الــــــى 
متحف التاریخ الطبیعــــــــــــي 
والتنوع االحیائــي فـــي جامعة 
الموصــل اشــرف على الزیارة 
كل من المدرسة المســــــــاعدة 
زینة ضــــــــــــبیان محمد زكي 
والمدرسة المســـــــاعدة مروة 
محمد محمود مــــنظمــــتـــــین 
ومشــــــرفتین لھذا النشــــــاط 
والدكـــتورة والء عــــبدالواحد 
والمدرسة المساعدة مروة بدر 
فالح والمدرس المســاعد اوس 
صمیم والمدرس المسـاعد رائد 
برھان اعضــاء مشــاركین وتم 
اطالع مجموعة من طلبة القسم 
علــى المنتقیات العلمـــیة فـــي 
ھذا المــــــــــتحف واعطائـــھم 
شرحا تفصـــــــــــــیلیا لھا فھذا 
المتحف یضـــــــــــــم محنطات 

للحیوانات التـــــي 
كانت موجودة فــي 
بــیــئة الــتوطن او 
ماتـــــزال موجودة 
وكذلك اضـــــــــخم 
مجســم للدیناصور 
فـــــــــــــي متاحف 
المؤسســــــــــــات 
االكادیمیة اضــافة 
الى حوض اسماك، 
وقد أبدى الطلــــبة 
تفاعلھم مــــــع كل 

ماشاھدوه .
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فـــــــي یوم الثالثاء الموافق  
٢٠٢١/١٢/١٤ أعلـــــــنت   ُ

IU   نتائج تصـــــــــــــــنیف
 G r e e n M e t r i c 
العالمــــــــي للجامعات للعام 
٢٠٢١ حـــیث دخلت كلــــیة 
النور الجامعة فـــــــــــي ھذا 
التصـــــــــنیف من أصل ٦٦ 
جامعة عـراقیة ظھــرت فــي 

ھذا التصنیف. 
UI  ُیذكــــــــــــــــــــــــــر أن

 GreenMetricھــــــــو 
تصـــــــــنیف خاص بمعاییر 
البیئة واالســــــــتدامة وھو 
یصدر عن جامعة اندونیسـیا 
منذ عام ٢٠١٠. حیث یعتمد 
علـى معاییـر البنــى التحتیة 
(٪١٥) والطاقة والتغیــــــر 
المناخـــــــــــــــي  (%٢١) 
والـنفایات (١٨٪). والمـیاه 

(٪١٠) والنـقل (١٨٪ )
والتعلیم والبحث (١٨٪).

بـرعایة معالـي وزیـر التعلیم 
العالـــــي والبحث العلمــــــي 
األســـــتاذ الدكتور نبیل كاظم 
عبد الصــــاحب  وحضــــور 
االســتاذ الدكتور یاســین طھ 
الحجار عمــید كلـــیة الـــنور 
الجامعة وتحت شــعار( اللغة 
مفتاح التواصل والعلوم لعالم 

ارحب) أقام قســـــــــــم اللغة 
االنگلیزیة في الكلیة المؤتمر 
العلمي االول للدراســـــــــات 
اللغویة واالدبیة والطــــرائق 
الحدیثة فـــــــي تدریس اللغة 
االنگلیــــــــزیة   وذلك خالل 
یومـــــــي ١٥ و١٦ آذار من 

العام ٢٠٢٢








في نشــــــاط عملي اشرفت 
علــــیھ وحدة الـــــتعلـــــیم 
المســــــتمر في كلیة النور 
الجامعة القـــــــى  الدكتور 
بشــار رشید حســین جیجو 
المدرس في قســـم القانون 
في الكلیة محاضـــــــــــــرة 
الكترونیة عبر منصـــــــــة 
  google meetتحـــت 

عنوان 
  (النظام القانونـــــــــــــــي 
لمســؤولیة التدریســي في 

التعلیم العالي األھلي)
  وذلك في الســـاعة الثامنة 
من مســـــاء یوم الســـــبت 

الموافق ٢٠٢٢/٣/١٢ .



العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢



التكتفي كلیة النور الجامعة بمفردات اقسـامھا الدراسیة  بل تتعداھا الى 
زیادة خبرات اســـاتذتھا وطلبتھا وخوض غمار الجراحة وكیفیة تعاطي 

العالج بالنســبة القســام مجموعتھا الطبیة وخاصة قســـم طب االسنان   
وفي ھذا المجال تمكن فریق جراحي في ھذا  القســـــــــم في الكلیة  من 
اجــراء   عملیة جــراحیة تعد االولــى فــي مجال ازالة ورم حمید من فم 
احدى مراجعات العیادات التعلیمیة لطب االســــــنان في الكلیة في موقع 
الشالالت..وفي ھذا السیاق فقد تمكنت الكلیة من اشراك طلبتھا في جزء 
میداني حقیقي یتم فیھ التعامل مع حالة مرضـــــــــــیة تحتاج الى تداخل 
جراحي ومكنتھم من االشـــــــــتراك في ھذا التداخل الجراحي الذي قاده 

اساتذة القسم ببراعة.
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بوصـــــــــــفھا راعیة 
لالبداع والمـــبدعـــین 
كلـــیة الـــنور الجامعة  
تتفقد اعضــاء اسرتھا 
من المتمیـــــزین حیث 
ابتكــــــــرت لھم قالدة 
االبداع،وقد مــنحـــتھا 
فـــــــــــي یوم الثالثاء 
المـــــــــــوافـــــــــــق 
٢٠٢٢/٢/١٥ لالدیب 
و االعالمــــي ثامـــــر 
معیوف  مدیر شــــعبة 
االعالم والعالقـــــــات 

العامة في الكلیة ..

جـــــــــــرى االمتحان 
التجــــریبـــــي لطلبة 
المرحلة الخامسة في 
كلیات  طب االســـنان 
واقســــــــــــامھا  في 
الجامعات الحكومــیة 
واالھلیة فـــــــي مادة 
وقایة االســـــنان  في  
الســـــــــاعة التاسعة 

والنصــف  من صباح 
یوم االثـنـین الموافق 
٢٠٢٢/٤/١١فــــــي 

عموم العراق ..
حـیث ادى  االمــتحان 

١٨١ طالــبا وطالــبة  ً
من كلــــــیة الــــــنور 

الجامعة .





ـاطات الطالبیة في كلیة  باشراف شعبة النش
ین  تعاون ـب النور الجامعة وتنظـیمھا   وباـل
قســــمي  طب األسنان و التربیة الریاضیة 
ـاط الریاضي في الكلیة  و اتحاد  والنشـــــــ
الشــــــــطرنج/ فرع نینوى، أقیمت بطولة 
الشـــــطرنج لطلبة  القســـــم یوم األربعاء 
ي  الموافق ٢٩ / كانون األول/ ٢٠٢١ لفئـت
ـاركة ثمانیة عشــر  الطالب والطالبات بمشـ

طالبا و طالبة. شھدت البطولة منافســـــــة ً
ـبة  ـتھت بفوز الطـل ـین اـن ین الالعــب قویة ـب
ـباح بالمركز األول وعبد  عبیدة أحمد صـــــ
ي وعمـر عماد  الوھاب ولید بالمـركـز الثاـن
بالمركز الثالث لفئة الطالب، وسارة إحسان 
ـیاء بالمركز الثاني  بالمركز األول ونور ضـ

وملك مضر بالمركز الثالث..
اقیمت ھذه البطولة تزامنا مع نظیراتھا فـي ً

ـنان بجامعة الموصـل و كلیة  كلیة طب األس
ین ً یار الالعــب الحدباء الجامعة تمھیدا الخــت

ـنان  الممثلین في نھائیات كلیات طب األســـ
ـتقام على ھامش الملتقى  في نینوى التي س
ـترك بینھا والذي  قامت كلیة  الطالبي المشـ
النور الجامعة باستضافتھ خالل شھر آذار.







حضــــر االستاذ الدكتور یاسین 
طھ الحجار عمــید كلــیة الــنور 
الجامعة االحتفال المـــركــــزي 
لجامعة نینوى فــــي الذكــــرى 
الســــنویة الثامنة لتأسیســــھا 
حیث عبر الســــــــــرة الجامعة 
تھانــــــــي كلیة النور وتمنیات 

اســــرتھا للجامعة بدوام التألق 
ثم اھداھا باقة ورد تســـــــلمھا 
الســــــــــــــــــــید ممثل رئیس 
الجامعة..وضــم الوفد االســتاذ 
الدكتور یســـــــــار یحیى التمر 
رئیس قســم تقنیات المختبرات 
الطبیة وكادر اعالم كلیة النور.



العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢
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اھدى الطالب في قسـم التخدیر 
في كلیة النور الجامعة یاســین  
ریان یاسین لوحة حروفیة الى 
عمادة الكلیة تســـــــــلمھا منھ 
االســـتاذ الدكتور یاســــین طھ 
الحجار عمید الكلـیة  .. تـتكون 
من مركز مضــيء یمثلھ شعار 

كلـیة الــنور الجامعة تحــیط بھ 
حلقات متصـاعدة من الحروف  
داللة على تواصــــــــل العملیة 
الـتعلـیمـیة واالرتقاء بھا..وقد 
حضــــــــر االھداء مدیر اعالم 
الكلـیة وممــثل طلــبة الكلــیة. 

ووثقھ كادر االعالم.

یتألق تدریســیو كلیة النور الجامعة 
في فضـــاء البحث العلمي ویحتلون 
صدارة المشـــــــــــھد فیھ حیث فاز 
االستاذ الدكتور سـمیر خلف عبد هللا 
معاون عمــید كلــیة الــنور الجامعة 
للشـــؤون العلمیة  بجائزه افضــــل 
باحث فى مجال الفطریات والسـموم 

الفطریھ من خالل المســــــابقھ التى 
اجرتھا الجمعیھ العراقیھ للســــموم 
الفطریھ والملوثات و ھذا ھو  الفوز  
الثانى  لھ على صـــــــــعید الجوائز   
حـــیث كان قد  فاز بقالده الــــباحث 
المتمیز من خالل تصـــــنیف جامعھ 

العین




شــــارك األســــتاذ 
الدكتور ســــــــمیر 
خلف عـــــــــــبدهللا 
معاون عمـید كلــیة 
الــــــــنور الجامعة 
للشــــؤون العلمیھ 

فى أعمال المؤتمـر 
الدولــــــــــى لعلوم 
الحیاه الـتطـبـیقـیھ 
الذي أقـیم من قــبل 
قســــم علوم الحیاه 
في جامعھ البصـره 

بالـتعاون مع كلــیھ 
الكــــــنوز الجامعھ 
للمــده من ٣٠-٣١ 
آذار ٢٠٢٢ فــــــى 

محافظھ البصره.




سجل كل من التدریســــي 
صـفوان جاســم ســلطان 
المدرس المســــــاعد في 
كلــــیة الـــــنور الجامعة 
والمدرس المســاعد زید 
تحســـــین علي قداوي و 
االســــــتاذ الدكتور امجد 
عبد الھادي محمد فــــــي 
قسم علوم الحیاة بجامعة 
الموصــــــــل وألول مرة 
ســــــاللة بكتیریة جدیدة 
تعود للجــــــــــــــــــــنس 
Acinetobacter 

واطلق علـــــــــــــــــــــــــیھا 
A c i n e t o b a c t e r 
 AZS1والمعزولة من العقد 
الجذریة لنبات البرســــــــیم . 

National  التسـجیل تم في
C e n t e r  f o r 
B i o t e c h n o l o g y 
Information (NCBI)






العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢

.نشـــــــــــــرت  مجلة الرافدین 

للحقوق في عددھا ٧٨ الصـادر 

فــــي أذار ٢٠٢٢ بحثا للدكتور ً

فارس احمد الدلیمي التدریسـي 

في كلیة النور الجامعة یتضـمن  

قــــــراءة فـــــــي كتاب  (األثار 

المســــــتقبلیة لمنظمة التجارة 

العالمیة بین مظاھـــــر العولمة 

وتدویل السـیادة)للدكتور وسام 

نعمت ابراھیم السعدي الصـادر 

عن دار الفكر الجامعي.
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برعایةاالســـــتاذ الدكتور یاســــــین طھ 
الحجار عمــــید كلــــیة الــــنور الجامعة 
وحضور  السید رئیس قسم طب االسنان 
االستاذ الدكتورطالل حمید الســــــــلمان 
ومشـــاركة  الدكتورة امتثال علي محمد 

والدكتورة زینة ضـــــــــبیان محمد زكي  
والســـــیدة اسیل محمد حمید والســــــید 

اشرف احمد میســر وثالثة وثمانین  من 
طلبة قســـــــــــــم طب االسنان من جمیع 
المراحل  وتحت شعار( نورنا - خضـراء 

)تم  فـــــــــــــــــــي یوم الثالثاء الموافق  
٢٠٢٢/٥/٢٤ انجاز حملة تشـــــــــجیر 
واســعة في كلیة النور الجامعة في موقع 
الشالالت. في كرنفال أخضـر رائع غرس 

طلبة القســـــم  شجیراتھم فیھ  استجابة 
لتوجیھات وزارة التعلیم العالـي والبحث 
العلمــــــي وحثھا علـــــــى إقامة حمالت 
التشــجیر لزیادة المســاحات الخضــراء 
واســـــــــتثمار الطاقة النظیفة وھي اول 

حملة تشجیر واسعة في الكلیة








برعایة الســـــــــید عمید كلیة 
النور الجامعة االســــــــــــتاذ 
الدكتور یاســین طھ الحجار و 
توجیھ رئیس قســــــــــــم طب 
االسنان االستاذ الدكتور طالل 
حمید الســــلمان ومشــــاركة 
تدریسیي القسـم وتدریسـیاتھ 
وھم كل من الدكـتورة امـتـثال 
علــــي محمد والدكتورة زینة 

ضــبیان محمد زكي والدكتور 
رائد برھان و عشـــــــرین من 
طلبة المرحلة الثانیة في قسـم 
طب االســـنان تم تنظیم زیارة 
علمیة تضامنیة الى مستشفى 
ابن االثیـــر التعلیمــــي قدموا 
خاللھا تبــرعات مالیة وھدایا 
لألطفال المصــــــــــــــــــابین 

باللوكیمیا.

العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢
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اسھاما من اعضـاء الھیئة التدریسـیة في كلیة 
النور الجامعة فــــــي اثــــــراء رفوف المكتبة 
المركزیة في جامعة الموصــــــــــل بمؤلفاتھم 
الشخصیة االكادیمیة واالسھام في اعادتھا الى 
ســـابق عھدھا بعد اعادة اعمارھا  اســــتلمت 
المكتبة مجموعة من المؤلفات الشــــخصــــیة 

للدكتور فارس احمد الدلیمي 
التدریســـي في قســــم القانون في  كلیة النور 

الجامعة 

 وھي كاآلتي: 
١.الحق في الصحة ( دراسة قانونیة )

٢.الخبرة ودورھا في االثبات 
٣.مســؤولیة قوات االحتالل االنجلو - امریكي 
عن انتھاك قواعد القانون الدولي االنساني في 

العراق 
٤.القضاء الدولي الجنائي 

٥.المســـــــــــؤولیة الدولیة للوالیات المتحدة 
االمریكیة عن االضرار بالبیئة العراقیة.




حصـل الدكتور عمر 
قـــتـــیــــبة اللــــیلة 
التدریسـي في قســم 
الصــــیدلة في  كلیة 
النورالجامعة  علـى 
شھادة شـكر وتقدیر 
من مؤسســـــــــــــة 
 WILEYالعالمـیة 
للنشـر العلمي وذلك 
عن تقییم ســــــــبعة 

International  بحوث فـــــــــــــــــي مجلة
Journal  of Clinical Practice 

للعام الســـــــــابق( ٢٠٢١ ) اضافة الى ذلك تم 
تكــریمھ ب ١٤  نقطة من نقاط  التعلیم الطبـــي 
المســـــتمر (CME( من المؤسســــــة الطبیة 
األمـریكیة  AMAعن عملھ فــي تقییم البحوث 

العلمیة.

شاركت شعبة النشــــــاطات 

الطالبیة فــــــــي كلیة النور 

الجامعة ممــــثلة  بالمدرس 

المساعد عمر مجاھد النقیب  

مسؤول الوحدة  الكشفیة 
(( في الورشــــــــة الوطنیة 

لمـنھاج الجوالة والدلــیالت 

وشارات الھوایة الجدیدة ))
التي أقامھا قسـم النشــاطات 

الطالبیة في جھاز االشـراف 

والتقویم العلمي  في  وزارة 

التعلیم العالــــــــــي والبحث 

العلمـــي  للمدة من  ١٣ / ٣ 

ولغایــــة  ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢   

وضــیفتھا جامعات االنبار و 

الفــراھیدي والكتاب وكلیات 

التراث الجامعة والمســتقبل 

وبالد الــــــــرافدین الجامعة 

وجنات العراق 
أقیمت  ھذه الورشــــــــــــة 

الكشـفیة في منطقة الحبانیة  

بمحافظة االنــــبار  حـــــیث  

افتتحت بحضــــــــور رئیس 

جامعة االنبار وممـثلـین عن 

وزارة التعلیم العالــــــــــــي 

والبحث العلمـي وتم عـرض 

مفردات منھاج الورشة التي 

تعطى طیلة ایام االسبوع.
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اقام قســــــــــم القانون في كلیة النور الجامعة 
مؤتمرا طالبیا خاصـــــا بطلبة المرحلة الرابعة  

القى الطلبة فیھ بحوث تخرجھم امام اسـاتذتھم 
ومشــــــرفیھم حیث تمت مناقشـــــــة البحوث 

وتقییمھا بوصــفھا جزءا من متطلبات التخرج 
في ھذا القسم .






تم في قسم اللغة االنگلیزیة في كلیة 
النور الجامعة مناقشة تسـعین بحث 
تخـرج لطلبة المـرحلة الـرابعة فــي 
القسـم في الطریق الى عقد المؤتمر 
الطالبي األول ،الذي انعقدت اعمالھ 
صــــــــــــــــباح یوم االحد الموافق 
٢٠٢٢/٥/٢٩  بعد ان تم اخــتــیار 
ثمانیة بحوث للتنافس على المراتب 

األولى،
بدأت اعمال المؤتمـــــر بكلمة قیمة 
القاھا االســتاذ الدكتور یاســین طھ 
الحجار عمید الكلیة اعقـبھ الدكـتور 

اسماعیل عبد الوھاب رئیس قســـــــــم اللغة 
االنگلیــــــــــزیة بالقاء كلمتھ،بعدھا تم تقدیم 

عرض ڤیدیوي لمســرحیة الشـــباك المفتوح 
 the open windowوھــــي من تألیف 
الكاتب العالمي ســــــــــــاكي قامت باخراجھا 

واالشــــــراف على الطلبة فیھا المدرســــــة 
المســـاعدة دالل وعد هللا شھاب وتمثیل نخبة 
من طلبة المــــــرحلة الثالثة. بعد ذلك انعقدت 
جلســـة عرض البحوث ومناقشـــتھا برئاسة 
االسـتاذ الدكتور محمد باسـل قاســم العزاوي 

یعاونھ المدرس المساعد اسامة وائل سلیمان      
وعضـــــــویة  نخبة من اعضـــــــاء االسرة 
التدریسـیة وھم اعضـاء اللجنة العلمیة  حیث 

تم عـــرض ثمانیة بحوث تباعا واختیار ثالثة ً
منھا للمراكز الثالثة ا دكالولى،

واختتم المؤتمر بتوزیع االوسمة والشـھادات 
والھدایا على الطلبة الفائزین والتدریســــیین 
وفریق العرض المســــــــرحي واعالم الكلیة 

والمنتسبین المشاركین في  المؤتمر

برعایة االستاذ الدكتور یاسـین 
طھ الحجار عمــید كلــیة الــنور 
الجامعة اقام قســــــــــم التربیة 
البدنیة وعلوم الریاضـــــــة في 
الكلیة  المؤتمـر الطالبـي األول 
لبحوث تخــرج طلبة المـــرحلة 
الرابعة علـى مدى یومـي ٢٥ و 

٢٦ من أیار ٢٠٢٢  ..
اســـــــــــــــتھل المؤتمر بكلمة 
توضـــیحیة توجیھیة لالســـتاذ 
الدكتور یاســــــــین طھ الحجار 
عمید الكلیة،اعقبھ االســـــــتاذ 
الدكتور زھیر قاسم الخشـــــاب 

رئیس القســـــــــم بالقاء  كلمة 
خاصة بالمؤتمر،

جرى بعد ذلك القاء ١٢ بحثا في 
جلســـة یوم االربعاء و١٢ بحثا 
في جلســــة یوم الخمیس ،حیث 
اتســـــم كل بحث بان  من انجزه 
ھما اثنان من الطلبة باشـــراف 
تدریسـي من القسـم وتم عرض 
الـــبحوث امام لجان اخـــتـــبار 
تـتألف كل لجـنة مــنھا من ثالثة 
تدریســــــــیین..وفي الختام تم 
عــــــــــــــرض النتائج وتوزیع 

الشھادات التقدیریة.
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تحت شعار ( استثمار الطاقة 
النظیفة طـریقنا نحو التنمیة 
المسـتدامة) والذي اعتمدتھ 
وزارة التعلیم العالــــــــــــي 
والبحث العلمـي لدعم الطاقة 

وتقلــیل االنــبعاثات ، اقامت  
شـــعبة ضــــمان الجودة في 

كلـــــــیة الـــــــنور الجامعة  
بالـتعاون مع وحدة الـتعلــیم 
المســــــــــتمر  ورشة عمل 
توضــــــــــح اھداف التنمیة 
المســتدامة الســبعة عشــر 
وتســلیط الضـــوء على دور 

الجامعات والكلــــــــــــــیات 
والمتطلبات الواجب توافرھا 
لتحقیق ھذه االھداف حاضر 
فیھا  ضــیف الكلیةالمدرس 
المســــــــــــاعد حذیفھ لؤي 
محمدامین والمدرســــــــــة 
المســـــــــاعدة دالل وعدهللا 
شھاب .كما حظیت  الورشـة 
بمشـــــاركة فاعلة من طلبة 
الكلیة على مســــــــــــــتوى 
الحضـــور وعلى مســــتوى 
تقدیم اعمال ابداعیة تنسـجم 

مع فكرة الورشة.

حصــلت التدریســیة 

رند رعد متي فتح هللا 

المدرسة المســاعدة 

في قســـــــــم تقنیات 

صـناعة االسـنان في 

كلـیة الــنور الجامعة 

علـى بـراءة اختـراع 

مشـتركة مع الدكتور 

خالد احمد عــــــــوید 

االستاذ المسـاعد في 

قســـــــم الكیمیاء في 

كلیة التـــربیة للعلوم 

الصــــرفة في جامعة 

الموصــــــــــل   عن 

اختراعھما المعنون
(انتاج اســفلت تبلیط 

وكاربون منشــــــــط  

بمواصـــــفات عالیة  

من اســـــفلت الدورة 

باســــــــتخدام تقنیة 

المایكروویف)
ھذه البراءة صــدرت 

عن الجھاز المركزي 

للتقییس والســیطرة 

النوعیة  تحت الـرقم 

٦٩٣٩ فــــــــــــــــي 

٢٠٢١/١١/٢٤






  في مجال التواصــــل البحثي  
بین  األســــــــــــــــر العلمیة 
للمؤسســات األكادیمیة  القى  
الدكتور فارس احمد الدلیمـي 
التدریســي في قســم القانون 
فـــــــــي  كلیة النور الجامعة 
محاضــــرة علمیة على طلبة 
المــرحلة الــرابعة فـــي كلیة 
الحقوق بجامعة الموصــــــل 
ضـــمن برنامج وحدة التأھیل 
والتوظیف والتدریب فـــــــي 
موضـوع (شــركات المحاماة 

بین الواقع والطموح)




شاركت المدرسة  الدكتورة سھام جاسم عبد هللا التدریســیة في 
كلیة النور الجامعة حضـوریا في أعمال المؤتمر الدوري الدولي ً

الثالث للكیمیاء الذي اقامھ مركز الیرموك للبحوث والدراســـات 
االستراتیجیة بالتعاون مع قســم الكیمیاء في كلیة التربیة للعلوم 
الصـــــــــرفة في جامعة الموصل تحت شعار (البحث العلمي في 
الكیمیاء رقي وحضــــــــــــــــــــارة) خالل یومي ١١ و١٢ أیار 

٢٠٢٢،حیث القت بحثھا الموسوم
Study of the change of some physical  "
and chemical properties of the chemical 

compound TiN under high pressure"  
وفي ختام المؤتمر تم منحھا شھادة مشاركة.
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اصدر التدریســــــي اكرم محمد 
طعمة  المدرس المســـــاعد في 
قســــــــم اللغة العربیة في كلیة 

ً النور الجامعة كـتابا جدیدا  عن ً
دار ماشكي للطباعة والنشـــــر 
والتوزیع فـــــــي نینوى  یحمل 
عنوان(بالغة اللون في القـرآن 
الكریم)وھو دراســــــة تحلیلیة 
لفاعلیة اللون الذي الینفصـــــل 
عن الصور التي یوصف بھا في 

القرآن الكریم.

من تصـــمیم شعبة إعالم كلیة النور الجامعة وإخراجھا 
ً أصدرت وحدة التعلیم المســتمر في الكلیة دلیال تعریفیا ً

خاصا بدورات التعلیم المســـــــتمر ومحاضراتھم للعام ً

الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ودوراتھ التدریبیة وبرامجھ.

من إعداد شــعبة 
ضــــمان الجودة 
فـــــي كلیة النور 
الجامعة وتصمیم 
شــــــعبة اإلعالم 
وإخراجھا صــدر 
كتیب جدید خاص 
بالسـلوك المھني 
للكادر التدریسـي 
واإلداري ویعــــد 

دلـیال لما یحــتاج ً
الــــــــــــى عملھ 
التدریســـــــي أو 
اإلداري خـــــالل 

السنة.













صدر للدكتور حســــیب الیاس 
حدید االستاذ المساعد في قسم 
اللغة االنگلیــــزیة فــــي  كلیة 
الـنور الجامعة كـتاب جدید ھو 
الخامس والثالثون في سلسلة 
اصــــــداراتھ ویحمل عنوان ( 

الترجمة والتواصـــــــــــل بین 
الثقافات) عن مؤسســــة ابجد 
للترجمة والنشــــر والتوزیع. 
تقع مادة  الكتاب فــي ( ٣٥٢) 
صـــــــفحة ویندرج ضـــــــمن 

اصداراتھ في مجال الترجمة.

ضـــــــــــمن فعالیات 
معــــــــــرض الكتاب 
المفتوح الذي اقامـتھ 
المدیــــــــریة العامة 
للــــثقافة والفــــنون 
السریانیة في عنكاوا 
بأربیل خصـــصــــت 
جلســة ثقافیة لالدیب 
أمیــــــر بولص عكو 
الموظف في شــــعبة 

التســجیل وشؤون الطلبة في 
كلـیة الـنور الجامعة لـتوقــیع 
اصــــــــــــــداره الجدید وھو 
مجموعة قصــــصــــیة تحت 
عنوان (كثقوب فـــــــي جدار 

طیني) حیث ادار الجلســـــــة 
الشــاعر جمیل الجمیل جاسم 
ً خلف ألیاس عرضـــــــا نقدیا ً
للمجموعة یجدر بالذكــــر ان 
االدیب بولص شــاعر وقاص 

وروائي لدیھ عدة اصدارات.
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تم  نشر البحث المشـترك لكل  من 
األســـــتاذ الدكتور ســـــمیر خلف 
عـبدهللا معاون عمـید كلـیة الــنور 

الجامعھ  للشــــــــــــؤون العلمیة   
والمدرسة المســاعدة  زینة سالم 
عوفي التدریســیة في الكلیة ذاتھا 
والدكتور احمد بشـــــیر محمد من 
جامعھ زاخو حول (التشــــــخیص 
التقلیدي والجزئي وانتشــــــــــار 
الفطریات المسببھ لداء المبیضات 
بین النســـــاء المراجعات لعیادات 
األمراض النســـــائیة فى محافظھ 
دھوك ) فــــــــــــــى مجلھ األحیاء 
المجھـریھ البلغاریھ وھـى مدرجھ 

فى قائمھ سكوبس

نشــــــــــــــرت  المجلة العالمیة للبحوث العلمیة في العلوم البایولوجیة  
lnternational Journal of Scientific Research in 
 Biological Sciencesبحثا للدكتور علي اشگر عبد التدریســي 
Histopathological  ) فــــــــي كلیة النور الجامعة  تحت عنوان
Changes Caused by  Monochromat ic 
Wavelengths in the Retina of Two Species of 

frogs )



في اطار الحضــــــور البحثي في 
االنشـــطة العلمیة العربیة شارك 
المدرس  الدكتور زید خضـــــــر 
محمود التدریسـي في كلیة النور 
الجامعة   فـــي مؤتمــــر العلم و 
التنمیة فــــــي الیمن بإلقاء بحث 
بعــنوان ( داء مــتورقات الكـــبد 
المـزمن فـي كبد ثور محلـي فــي 

محافظة ذمار, الیمن: تقـــریــــر 
حالة) 

Liver Fasciolosis in 
Local Bull in Thamar 
Province, Yemen: 

Case Report
وھذا البحث فاز  بجائزة أفضـــل 

عرض تقدیمي في المؤتمر








نشـر فریق الساتذة مختصـین في 
مجال الكیمیاء الصـــــــــــــناعیة 
والعضــــــــویة بحثا تطبیقیا( في 
مجال معالجة وتحســـــین نوعیة 
االسفلت المســــــتخدم) في مجلة 
(Materials( المصـــــنفة في 
مستوعبات سكوبس ضمن الربع 
االول  Q1 بمعامل تاثیـــــــــــــر 
 CiteScoreیســــــاوي ٤٫٢ 
وایضـا في مسـتوعبات كالریفیت 
 Impact  بمعامل تاثیـــــــــــر
 Factorیساوي ٣٫٦ .والمجلة 
تعد من اعلـــــى المجالت فــــــي 
التصـنیفات العالمیة تألف الفریق 
البحثي من االستاذ المســــــــاعد 
الدكتور خالد احمد عوید واالستاذ 
الدكـــتور عمار احمد حمدون من 
قســــــم الكیمیاء في كلیة التربیة 
للعلوم الصــرفة بجامعة الموصل 
واألستاذ المســاعد الدكتور مھند 
یقضان صالح من شعبة السیطرة 

علـــــــى تداول المواد الكیمیاویة 
والبایولوجیة في رئاســـة جامعة 
الموصل والمدرسة المســـــاعدة 
رند رعد من كلـیة الـنور الجامعة 
فضــال عن االستاذ الدكتور محمد 
ابو الســـــــــعود عبد الظاھر من 
جامعة بني سـویف في جمھوریة 

مصر العربیة

العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢



23

نشرة دورية إخبارية تصدر عن كلية النور الجامعة

نشـر المدرس المســاعد صفوان 
جاسم سلطان التدریسـي في كلیة 

النور الجامعة بحثا فـــــي المجلة ً
الدولیة للعلوم الصـــــــــــــــحیة  
I n t e r n a t i o n a l 
Journal  of Health 

Sciences (lJHS)
بعد ام كانت قد اعلمتھ بقبول نشر 
البحث،وھي مجلة علمیة محكمة 

ذات معامل اسكوبس

اشتركت  االستاذة  الدكتورة ھناء احسان البارودي التدریسیة في كلیة 
النور الجامعة  في انجاز بحث  تحت عنوان (تشـعیع  غشــاء اوكســید 

الكادمیوم بالبروتونات ذات الطاقة ١٫٥ میكا الكترون فولت)
Modification of spray-deposited CdO thin 

films by 1.5 MeV proton irradiation
البحث تم في جامعة لوند الســــویدیة بالتعاون مع البروفیســـــور جان 
بالون وبمشاركة الدكتور نسیم سالم خضـر من جامعة زاخو والدكتورة 

فرح توفیق  من جامعة بغداد وتم نشره في مجلة
Nuclear Inst. and Methods in Physics 

Research, B وھي تابعھ لموقع الســــــفایر ومن مســــــتوعبات 
سكوبس .





نشــر الدكتور شاكر محمود البدراني االستاذ المســاعد في  كلیة النور 
ً الجامعھ  بحثا مشـــــــتركا في المجلة المصـــــــریة للكیمیاء وھي من ً

مستوعبات سكوبس بعنوان :
دراســـــــــــة الدینامیكا الحراریة والحركیة المتزاز حمض الكلیكولیك 

باستخدام بقایا اوراق العنب كمادة ماصة طبیعیة

نشــــــــــــرت  مجلة الرافدین 
للحقوق التي تصــدر عن كلیة 

الحقوق في جامعة الموصــــل  
فـــــــي عددھا المـــــــرقم ٧٦  
والصـــــادر في أیلول ٢٠٢١ 

بحـــثا للدكــــتور فارس احمد ً
الدلیمــــــــــي مدرس القانون 
الدولـي  العام  فـي كلیة النور 

الجامعة  تحت عـــــــــــــنوان  
(مــــراجعة مؤلف كتاب اثــــر 
الحاالت النفســیة في قضـــایا 
األحوال الشــخصــیة القاضي 
یاسر محمد سـعید قدو ) تم فیھ 
عرض ومناقشــــة  فصـــــول 
الكــــــــــتاب الذي بحث زواج 
المضـــطربین نفســـیا كزواج 
المـــریض عقلیا وكذلك طالق 

المجـــــــــــنون وطالق فاقدي 
التمییز وطالق الغضـــــــــبان 
فضـــــــال عن موضوع الحجر 

والتقمص والتوحد.
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تم نشـــر بحثین للدكتورة آمنة جاسم محمد فتحي المدرسة في قســــم 
تقنیات المختبـــــرات الطبیة  فـــــي كلیة النور الجامعة  فـــــي مجلة 

Natural Volatiles and Essential oils   
The Impact Of Gastrectomy  البحث االول  تحت عنوان

Sleeve On A Number Of Hormonal  
  Variables Of Females Obese Patients

The Impact Of  والبحث الثانـــــــــــــــــــــــــــــي تحت عنوان 
Gastrectomy Sleeve On A Number Of  

Biochemical Variables And Body Mass Index 
For Male Obese Patients

حصـــــــــل الدكتور جاسم خلف 
إلیاس التدریسـي في قسـم اللغة 
العـربیة فــي كلیة النور الجامعة 
على موافقة ھیئة تحـریـر مجلة 
آداب الفـــــــــــــراھیدي العلمیة 
المحكمة التي تصــــدر عن كلیة 
اآلداب فـي جامعة تكـریت علــى 
نشـــــــر بحثھ المعنون (فاعلیة 
تحوالت الســــــرد في مجموعة 
قصــــــص سكان الھالك للقاص 
ثامــر معیوف) فـــي المجلد ١٤ 
العدد ٥١ الذي یصــدر في ایلول 

٢٠٢٢ القسم الثاني.







شاركت المدرسة  الدكتورة سھام 
جاسم عبد هللا التدریسـیة في كلیة 

النور الجامعة حضــــــــــوریا في ً
أعمال المؤتمــر الدوري الدولــي 
الثالث للكیمیاء الذي اقامھ مـركـز 
الیرموك للبحوث والدراســـــــات 
االستراتیجیة بالتعاون مع قســــم 
الكیمیاء فـي كلیة التــربیة للعلوم 
الصـرفة في جامعة الموصل تحت 
شعار (البحث العلمي في الكیمیاء 
رقي وحضـــارة) خالل یومي ١١ 

و١٢ أیار ٢٠٢٢،حیث القت بحثھا الموسوم
Study of the change of some physical and  "
chemical properties of the chemical 

compound TiN under high pressure"  
وفي ختام المؤتمر تم منحھا شھادة مشاركة.






شـــــــارك الدكتور نوفل 
زكریا التدریسي في كلیة 
النور الجامعة فـي اعمال 
مؤتمر طب االســــــــنان 
الســــــــــنوي لكلیة طب 
االســــــــنان في  جامعة 
تیشـیك الدولیة الذي اقیم 
فـــــــــــي یوم  الخمیس 
الموافـق ٢٠٢٢/٥/١٢ 
حیث تم اختیاره  لرئاسة 

احدى جلسات المؤتمر.
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فــــــــي ظل مبدأ التوأمة بین كلیة النور 
الجامعة ومؤسســــات التعلیم العالي في 
محافظة نینوى ومنھا جامعة الموصـــل 
والجامعة التقنیة الشمالیة تم انجاز بحث 
علمي مشترك شارك فیھ كل من األستاذ 
المســـــاعد الدكتور شاكر محمود سعید 
والمدرس المســـاعد وسیم محمد جمیل 
وھما من كلیة الـنور الجامعة و الدكـتور 
عمار عبد العزیز الشـــــماع و الدكتورة 
ســـــما عدنان رؤوف وھما من المعھد 
التقني الموصــــــــل في الجامعة التقنیة 
الشـــمالیة واالستاذ المســــاعد الدكتور 
مھند یقضــــــان صالح من كلیة التربیة 

للعلوم الصرفة في جامعة الموصل
البحث یحمل عنوان ( تحضــیر معقدات 
جدیدة للمنغنیـــــــــز والحدید والكوبلت 
والـــنـــیكل مع خالئط لــــیكــــندات من 
السیفالوكساسین والمترونیدازول او-٤ 
امینو انتي بایرین مع دراسة خصائصھا 

الكیمیاویة والفیــــــــــــزیائیة وفعالیتھا 
المضادة للبكتیریة)

Preparation  of  New 
Complexes of Bivalent 
Manganese, Iron, Cobalt, 

and
N i c k e l  w i t h  M i x e d 
Ligands of Ciprofloxacin 
(Cip) and Metronidazole 

(Met) or
4 - A m i n o a n t i p y r i n e 
(4AAP) with Study of 
Their Chemical, Physical 

Properties
a n d  A n t i b a c t e r i a l 

Activivity.
وقد تم نشــــره في المجلة المصـــــریة 
للكیمیاء وھي من ضمن مســـــتوعبات 

اسكوبس

تم نشـــــــر بحث للدكتور صالح 
حســـــــــین علي استاذ القانون 
الدستوري المســـــاعد في كلیة 
النور الجامعة فـــــــــــــي مجلة 
البصـــــائر للدراسات القانونیة 
واالقتصـــادیة في كلیة الحقوق 
– جامعة بوشــعیب بلحاج-عین 

تموشت – الجزائر..
البحث یحمل عنوان

( الرضاء الشــــــــــــعبي تعزیز 
للشرعیة الدستوریة)







شارك تدریســـیان من كلیة 

النور الجامعة فــــي اعمال 

الــندوة العلمــیة الحواریة 

التــي إقامتھا جمعیة تنمیة 

نینوى بالمشـاركة مع قسـم 

علم اإلجتماع فــــــــي كلیة 

اآلداب ودعم شــــــــــــركة 

الموصـل المتحدة للمحاماة 

واالستشـــارات القانونیة، 

حیث القـــى الدكتور فارس 

احمد الدلیمي االســـــــــتاذ 

المسـاعد في قســم القانون 

محاضــــــــرة تحت عنوان 

(الجوانب اإلجـــرائیة فـــي 

دعاوى الطالق والتفـریق) 

والقت الدكتورة رنا ســــعد 

الصـــــــــوفي المدرسة في 

القســم ذاتھ محاضرة تحت 

عنوان ( إزدیاد نســــــــــب 

الطالق..األســـــــــــــــباب 

والمعالجات)،وحصـــل كل 

منھما على شھادة مشاركة
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حصــــل الباحثان من 
كلیة الـنور الجامعھ : 
األستاذ المســـــــاعد 
الدكتور شاكر محمود 
سعید من قسم تقنیات 
المختبـــــرات الطبیة  
والمدرسة المسـاعدة 
ایمان رمــــزي محمد 
من قسـم طب االسنان 
وبالتعاون مع األستاذ 
المســـــــاعد الدكتور 
مھند یقضـــان صالح 
من قســم الكیمیاء في 
كلیة التــــربیة للعلوم 

الصـــرفة في  جامعة 
الموصــــل على قبول 
البحث الموســــــــوم 
(تخلیق ودراســــــــة 
الصــــــفات والتقدیر 
البیلوجي كمضــادات 
حیویة لقواعد شــیف 
المشــــــــــــــتقة من 
الســـــیفالوكســـــین 
(الــــكــــفـــــلـــــس) 
واالیســــــــــــــــاتین 
ومعقداتھا مــع بعض 
ایونات الفلـــــــــزات 
الثنائیة وذلك من قـبل 

المجلة المصـــــــریة 
للكیمیاء وھــــــي من 
ضمن مســــــتوعبات 

اسكوبس.
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شـــــــارك الدكتور نبیل احمد 
جــــرجیس معاون عمید كلیة 

النور الجامعة للشــــــــــؤون 
االداریة  في مناقشـــة رسالة 
ماجســـــــتیر  جرت في  یوم 
الخمــــــــــــــــــیس الموافق 
٢٣/١٢/٢٠٢١ فـــي فـــرع 
علوم طب االسنان األسـاسـیة 
في كلیة طب األسـنان بجامعة 
الموصـل   تقدمت بھا الطالبة 
آمنة نافع بدر الصــــافي تحت 
عنوان ( تاثیــــــرات األعطاء 
الفموي لفلورید الصــــودیوم 
علـــــــــــــــــــــــــــــى الغدد 
اللعابیة,الكبد،والكلیة فـــــــي 
االرانب دراسة نســـــــــیجیة 

وحیاتیة)٠

شارك الدكتور فارس احمد الدلیمي التدریسي في  قسم القانون في 

كلیة النور الجامعة في عضـویة لجنة مناقشـة طالب الدبلوم العالي 

في كلیة الحقوق في جامعة الموصل حســین حمید صگر  عن بحثھ 

الموســــــوم ( دور محكمة العدل الدولیة في تطویر قواعد القانون 

الدولي االنساني) ..ترأس لجنة المناقشة الدكتور عدي محمد رضا 

وانضـم الى عضــویتھا  الدكتور فارس محمد حســین..المناقشــة 

جرت في صباح یوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٨.





تواصــل االســرة العلمیة لكلیة 

النور الجامعة حضـــــورھا في 

مشـــــھد النشـــــاطات العلمیة 

للجامعات والمؤسســــــــــــات 

البحثیة حیث شـــــارك الدكتور 

صالح حســـــــــــین علي استاذ 

القانون الدستوري المســــاعد 

في قســــــــــم القانون في لجنة 

مناقشـة طالب الدراسات العلیا 

لمرحلة الماجســتیر محمد عبد 

هللا مرعي حســــن  عن رسالتھ 

المقدمة الى فـرع قانون حقوق 

اإلنســــــــــان في كلیة الحقوق 

بجامعة الموصل  والموسـومة 

(الدســـــــترة الوطنیة للحقوق 

االقتصــــــــــادیة واالجتماعیة 

والثقافیة -العراق أنموذجاً)
ناقشــــــــــــت الرسالة  مفھوم 

الحقوق اإلقتصــــــــــــــــــادیة 

واإلجتماعیة والثقافیة التـــــي 

یعد موضـوعھا مرجعا واســعا 

یحوي كل االرھاصات المتعلقة 

بالحضـــارات االنســـانیة التي 

افرغت من قیمھا ومثلھا تكریم 

االنســــــــــــان اضافة الى دور 

المواثیق الدولیة والتشـریعات 

الوطنیة التـــي اقـــرت الحقوق 

اعاله وكفلت لھا الحمایــــــــــة 

الالزمة وتبرز المعضــــــلة في 

تطبیق ما نصت علیھ النصوص 

والمواثیق والعھود على أرض 

الواقع بالتالـــــي فالجدل القائم 

یتعلق بالضــــــمانات واآللیات 

الكفیلة بترجمة النصــوص الى 

واقع فعلي . 
تھدف الرسالة الى التأكید على 

اھمیة الوصـــــــول الى معاییر 

تحترم خصـــــــوصیات الجمیع 
بعیدا عن االزدواج النمطـي مع ً

ضــرورة توفیر ســـبل الحمایة 

للحقـــــــــــــوق اعاله بما یكفل 

التطبیق والممارسة الســـلیمة 

لھا فــــي ظل الحمایة القانونیة 

ومـــــــــــــنع  اي اخالل بأحكام 

التشــــــــریعات عند الممارسة 

والتطبیق .
 ترأس لجنة المناقشـــــــــــــــة 

االستاذالمســـــــــاعد  الدكتور   

محمد عزت فاضـل وضــمت في 

عضـــویتھا االستاذ المســـاعد 

الدكتور صـــــــــــــــــھیب خالد 

جاسم،واالستاذ المســـــــــاعد 

الدكـــتور لقمان عـــثمان احمد 

وھم من جامعة الموصل.
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شارك االستاذ المساعد الدكتور إسماعیل عبد الوھاب اسماعیل رئیس قسم 
اللغة اإلنكلیزیة في كلیة النور الجامعة في عضـویة لجنة  مناقشــة  رسالة 

ماجســـتیر تقدمت بھا الى قســـم الترجمة في كلیة اآلداب بجامعة الموصل  
ـار عبد الغني  تحت عنوان ( " تطبیق استراتیجیات فینوتي  الطالبة ندى بش
The“  (”،ـى اللغة العــربیة للتـرجمة فـي تـرجمة روایة "قلب الظالم" اـل
Application of Venuti’s Translation Strategies to 
the Translation of the Novel “Heart of 

Darkness” into Arabic,”
تناولت الرسالة التي  تمت مناقشـــــــــــــــــــتھا صباح یوم االحد الموافق 
٢٠٢٢/١/١٦ تطبیق اســـــتراتیجیات فینوتي للترجمة في ترجمة روایة" 

قلب الظالم"  للكاتب العالمي جوزیف كونراد الى اللغة العربیة".  
وخلصـــــــت  الى ان اختالف الثقافة واللغة بین اللغتین العربیة واالنكلیزیة 
وخاصة في مجال االدب، قد یظھر العدید من المشكالت في عملیة الترجمة، 
لذا یتعین على المترجم ان یقرر اي اســــتراتیجیة او طریقة علیھ ان یتبناھا 

لسد ھذه الفجوة ونقل المعنى بشكل فعال.
ترأس لجنة المناقشة االستاذ الدكتور عبدالرحمن احمد عبدالرحمن وانضـم 
الى  عضـــویتھا كل من االستاذ الدكتور اسماعیل عبدالوھاب اسماعیل من 
ـاعد لیث نوفل محمد ، وبإشراف  كلیة النور الجامعة و االستاذ المســــــــــــ
ـاعد مي مكرم عبدالعزیز. وحصـل الدكتور اسماعیل  وعضویة االستاذ المس
عبد الوھاب على كتاب شـــــكر وتقدیر موقع من الدكتور محمد علي محمد 

عفین عمید كلیة اآلداب.

ترأس االستاذ المســاعد الدكتور باسم ادریس الكلو رئیس قســـم تقنیات 
التخدیر في كلیة النور الجامعھ لجنة مناقشــــــــــة طالب الدراسات العلیا 
مصطفى محمد ھادي طھ عن رسالتھ التي تقدم بھا الى فرع التشـریح في 
كلیة الطب في جامعة الموصل تحت عنوان (التاثیرات  التشــــــــــریحیة 
والنســـیجیة لحقن مضـــادات االلتھابات  الالستیرودینیھ على العصـــب 
الوركي للجرذان ) المناقشـــــــــــــــــة جرت صباح یوم الثالثاء الموافق 

٢٠٢٢/١/١٨ في كلیة طب الموصل وضمت لجنتھا كال من :ً
االستاذ المساعد الدكتور( عمار غانم الحائك عضوا)

والدكتوره (رنا ممتاز روؤف عضــــوة ) والدكتور( احمد ھشـــــام قاسم 
عضوا ومشرفا) .

شارك االستاذ المســـاعد الدكتور باسم ادریس الكلو رئیس قســـم تقنیات 
التخدیر في كلیة النور الجامعھ في عضـــــــویة  لجنة مناقشـــــــة طالب  
الدراسات العلیا لمرحلة الماجســــــــتیر   احمد عالوي عبید ارحیم  عن 
رسالتھ التي تقدم بھا الى فرع  التشــــــــــــریح في كلیة الطب في جامعة 
الموصل  والمعنونة  : (تاثیر فیتامین (ھاء)على التركیب النســـــــــیجي 

للجھاز البولي في الجرذان المعالجھ بالسایكلوفوسفماید )
المناقشــة جرت صباح یوم االربعاء الموافق ١٩/ ١/٢٠٢٢في كلیة طب 

الموصل وضمت لجنة المناقشة  كال من :
االستاذة  الدكتورة (ھناء خلیل اسماعیل رئیساً)

والدكتور (باسم ادریس الكلو عضوا)
 والدكتور( احمد ھشام قاسم عضوا) 

واالستاذة المســــاعدة  الدكتورة  (مھا عبدالجبار الســـــماك عضـــــوة 
ومشرفة) والدكتور( مصطفى صالح فضیل  عضوا ومشرفا مشاركا) .

شارك األستاذ المسـاعد الدكتور نشـوان محمد سلیمان رئیس قسـم القانون 
في كلیة النور الجامعة   في عضــــویة لجنة مناقشـــــة اطروحة الدكتوراه 
المقدمة الى  كلیة الحقوق في جامعة الموصـل  من الطالبة رنا سـعد شــاكر 
محمود التدریســـیة في قســـم القانون في كلیة النور الجامعة تحت عنوان( 
المقاصد الشـــــرعیة في المســــــائل األرثیة المعاصرة)..حیث ترأس لجنة 
المناقشــة  األستاذ الدكتورساجر ناصر حمد من جامعة تكریت وانضــم الى 
عضــویتھا كل من  األستاذة المســـاعدة الدكتورة نادیا خیر الدین عزیز من 
جامعة الموصل و األستاذ المســــــــاعد الدكتور عبید عبد زیدان من جامعة 
كركوك و األستاذ المســـــاعد الدكتور خالد عاصم خلیل من جامعة الموصل 
واألستاذ المسـاعد الدكتور  قیس عبد الوھاب عیســى  من جامعة الموصل 

ایضا.وقد أجیزت الرسالة بدرجة امتیاز .
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ترأس االستاذ  الدكتور طالل حمید السـلمان رئیس قســم طب األسنان 
في كلیة النور الجامعة لجنة مناقشــة طالبة الدراسات العلیا  في  كلیة 
طب األسـنان بجامعة الموصـل( بیداء احمد عبود احمد ) عن رسـالتھا 
الموسومة  (ازالة القشــــور الخزفیة بمســـــاعدة اللیزر : تأثیر نوع 
االســــــمنت الراتنجي وقوة اللیزر على قوة ربط القص .. دراســـــــة 
مختبریة ). وذلك یوم الثالثاء الموافق ٨/ شباط/ ٢٠٢٢، حضـــــرھا 

عدد من تدریسیي الكلیة وأطباء االسنان وطلبة الدراسات العلیا.
ضمت لجنة المناقشـــة  كال من األستاذة المســـاعدة الدكتورة سوسن ً

حمید أحمد و األستاذة المســــاعدة منال عبد الجبار سلطان وبإشراف 
وعضــــــویة  المدرس الدكتور عبد العظیم رؤوف سلیمان. وتم قبول 

الرسالة بعد إجراء التعدیالت الالزمة.






شارك الدكتور علي اشگر عبد األستاذ المســاعد في كلیة النور الجامعة 
في عضـــویة  لجنة مناقشــــة طالبة الدراسات العلیا لمرحلة الدكتوراه  
تغرید حازم التي یشــــــرف علیھا  عن  اطروحتھا  التي تقدمت بھا الى 
كلیة التربیة للعلوم الصــرفة  في جامعة الموصل ,المناقشــة جرت  في 

یوم األحد الموافق ٢٠٢٢/١/٢٣ و حصلت الطالبة على تقدیر امتیاز.




ترأس الدكتور حســـیب الیاس حدید االستاذ المســـاعد في قســـم اللغة 
االنگلیزیة  في كلیة النور الجامعة صـــــباح یوم االحد الموافق  ٨ ایار 
٢٠٢٢ لجنة   مناقشــــــة الطالب حســـــــان مؤید عباس عن  رسالة 
الماجسـتیر التي تقدم بھا الى قسـم اللغة الفرنسـیة في كلیة اآلداب تحت 
عنوان  ( روح التمرد لحقبة ما بعد الحربین العالمیتین األولـى والثانیة 

َفي روایة :  َزبد األیام   لبوریس فیان ) .
تناولت الدراســـة  إشـــكالیة التمرد في فترة ما بعد الحربین العالمیتین 

َاألولى والثانیة والتي كانت من الموضــــوعات المھمة في روایة ( زبد َ
االیام ) لكاتبھا بوریس فیان ، ذي المواھب والتوجھات المتعددة 

ضمت لجنة المناقشة في عضویتھا كال من األستاذة المساعدة الدكتورة ً
عواطف نصیف جاسم / الجامعة المستنصـریة واألستاذ المسـاعد أحمد 
حســن جرجیس/ جامعة الموصل و األستاذة المســاعدة الدكتورة الھام 

حسن سلو / جامعة الموصل عضوة ومشرفة.




ألقت  االســـــــــــــتاذة 
الدكتورة ھناء احســان 
البارودي التدریســــیة 
فـي كلیة النور الجامعة 
محاضــــرة  الكترونیة 
تحت عــنوان (الــتلوث 
اإلشــــــــعاعي البیئي) 
ضـــمن ورشـــة العمل 
التــــــي اقامتھا منظمة 
دووبــــز لحمایة البیئة 
وذلك مســاء یوم األحد 
المـــــــــــوافـــــــــــق 

٢٠٢٢/٥/٢٩
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شارك الدكتور بشـــــــــار عبد 

الغني توفیق التدریســـــي في 

قســــــــم طب األسنان في كلیة 

النور الجامعة في عضــــــویة 

لجنة مناقشـــــــة الطالب حكم 

ھشــــــــام صباح الفخري عن 

اطروحتھ التي تقدم بھا الى  
 فـــرع األطفال والتقویم وطب 

االســــــنان الوقائي بكلیة طب 

االسـنان في  جامعة الموصــل 

تحت عنوان  ( تأثیـــــر الحقن 

الموضـــــــعي للفیبرین الغني 

بالصـــــــــــــــــــفائح الدمویة 

واألوســتیوبروتیجیرین على 

االنتكاس التقویمي في نموذج 

األرنب) ) وھـــي تھدف  إلـــى 

تحـــــدیــــــد ما إذا كان الحقن 

الموضـــــــعي للفیبرین الغني 

بالصـــــــــــــــــــفائح الدمویة 

أواألوســـــــــتیوبروتیجیرین 

یمكن أن یقلل االنـــــــــــتكاس 

التقویمـــي عن طـــریق زیادة 

كثافة العظام  و كان القصـــــد 

أیًضا  التحقیق فــي دور إعادة 

تشـــــــــــكیل الرباط اللثوي و 

العظام الســــــــــنخیة وكیفیة 

تفاعلھما أثــــناء االنـــــتكاس 

التقویمي في نموذج األرانب.
ترأس لجنة المناقشــــــة التي 

جــــــرت فـــــــي یوم االربعاء 

الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠
 األســــتاذ الدكتور علي راجح 

محمود من  كلیة طب االسـنان 

في جامعة الموصل /
 وانضـــم  الى عضـــویتھا كل 

من:
األســــتاذة الدكتورة أســــماء 

صدیق بركع من  قســـــــم طب 

االسنان في  جامعة الكتاب/ 
و االستشـاري  الدكتور بشـار 

عبد الغنـي توفیق / كلیة النور 

الجامعة
واالستاذة المساعدة الدكتورة 

نعم ریاض ســـــــــلیم / جامعة 

الموصل / كلیة طب االسنان
واالستاذة المساعدة الدكتورة 

أفراح خزعل شـــھاب /جامعة 

الموصل / كلیة طب االسنان
واألســـــــــتاذة الدكتورة ندى 

محمد سعید / عضـــــــــــــــوة 

ومشرفة.

تــــرأس  الدكتور  معتـــــز 

غازي ســــعد هللا االســـــتاذ 

المســـــاعد في قســـــم طب 

األســـــنان في   كلیة النور 

الجامعة لجنة     مناقشـــة  

طالبة الماجستیر   في كلیة 

طب االســـــــنان في جامعة 

الموصــــــــــل  زھراء عبد 

الغفـــــور أحمد القطان عن 

رسـالتھا المقدمة الى  فرع 

عالج االســـــنان  التحفظي 

والمعنونة 
( قابلیة إفراز الكالســـــیوم 

وقوة مقاومة القص للمالط 

الراتنجي ذاتي االلتصــــاق 

المحتوي على الكالســــیوم 

ألســــطح متفاعلة مختلفة) 

وذلك یوم األربعاء الموافق  

٢/آذار /٢٠٢٢.  حـــــــیث 

تـناولت   تقـیـیم قوة رابطة 

القص لــــــــثالثة أنواع من 

المالط الـــراتنجـــي ذاتـــي 

اللصـــق مزدوج التصـــلب 

لثالثة انواع من األســـــطح 

المـــتفاعلة المخــــتلفة مع 

تحدید نوع الفشل المرافق، 

وإجـــــــراء فحص مطیافیة 

تشـــــــــتت الطاقة باألشعة 

السـینیة للتعرف على تأثیر 

المالط على األســــــــــــطح 

المخـــتلفة.. كما ھدفت ھذه 

الدراســــــــة لتقییم اإلفراز 

التراكمي ألیون الكالسـیوم 

من النسخة المسـتحدثة من 

المالط الـــراتنجـــي ذاتـــي 

االلتصاق ثیراسیم كالسیوم 

فـي مدد زمنیة متعددة وفـي 

وســطین مختلفین في األس 

الھیدروجینـــــــي، أحدھما 

قاعدي واآلخر حامضي.
وقد ضـــــــــــمت اللجنة في 

عضـــــــویتھا كال من أ.م.د 

عماد فـرحان علــي  جامعة 

الموصل / كلیة طب األسنان
وا.م. قاســــــــم عبد الكریم 

محمد/ جامعة بابل / كلــــیة 

طب األسنان
و م.د علي مؤید رشـــــــــید 

/جامعة الموصل / كلیة طب 

ً األسنان عضوا ومشرفا .ً







العدد ( ٢ ) - حـــزيــــران  ٢٠٢٢
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شــــــارك عدد من طلبة كلیة النور 
الجامعة فـــي مھـــرجان الوظائف 
للشــــــــــباب الذي انعقد في قاعة 
مسرح جامعة الموصل تحت شعار 
(یــــــنھض) للمدة من ١٥ - ١٧ / 
أیار / ٢٠٢٢ بـــتـــنظـــیم الوكالة 

الفرنسیة للخبرة الدولیة وبضـیافة 
جامعة الموصـــــل، حیث اقیم حفل 
مركزي في قاعة مسـرح الجامعة، 
مع اقامة عدجد  واســــــــــــع من 
االكشـاك التي تعرض فیھا الجھات 
المشـــــــــــاركة التي تعرض فیھا 

الجھات المشاركة مساھتمھا.
وتم في المھرجان مناقشـــة فرص 
العمل المـــتاحة أو الممكــــنة أمام 
المتخرجین في مؤسســـات التعلیم 
العالي في محافظة بقســــــــــمیھا 

الحكومي واألھلي.

نظمت كلـــــیة الـــــنور 
الجامعة زیارة علمـــیة 
لطلبة المـــرحلة الثانیة 
في قســـــــــــــم تقنیات 
المختبـرات الطبیة الــى 
مســـتشــــفى ابن سینا 
حـــــــــــیث تمت زیارة 
مختبرات المســتشــفى 
واالطالع علـــــى آلیات 
عملھا والخدمات التــي 

تقدمھا لألھالي.



بمـبادرة من الدكــتور 
عصـــــام حمو رئیس 
قسم الصیدلة في كلیة 
الــــــــــــنور الجامعة 
والدكـتورة والء عـبد 
الــــواحد الجـــــوادي 
االستاذة في القســـــم 
ومشاركة التدریسـیة 
زینة ضـــــبیان محمد 
زكـي انجــز ٢٧ طالبا 
وطالبھ فـي المــرحلھ 
االولى للقســـم بحوثاً 
متمیـــــزه فـــــي حقل 

البایولوجیة البشـریھ 
والحقول العلمــــــــیھ 
المجـاوره وتم القــاء 

البحوث ومناقشـــتھا 
وتعد ھذه المـــــبادره 

جـــزءا من بــــرنامج ً

القســـــــــم في تزوید 
الطلبھ  بالخبـــــــــره 
المبكـــــــرة والدرایة 

المتمكنة فــــي میدان 
البحث العلمي .



تحرص كلیة النور الجامعة على 
ترصــــــــــین تجربة طلبتھا في 
االقســـام العلمیة ومنھا اقســـام 
التقنیات الطبیة ،حیث وفـــــرت 

ًفضـاء جدیدا لتزوید طلبة قســم ً
تقنیات البصــــــریات بالخبرات 
الالزمة فـــــي مجال التعامل مع 
امراض العیون ومشـــــــــــاكل 

تركیبھا وسواھا.





في مجال تطویر معلومات طلبة قسم 
تقنیات االشعة والســونار، ورفدھم 
بالخبرات المبكرة فقد نظم القســـــم 
زیارة علمـــــیة لطلـــــبــــــتھ رفقة 
تدریسـییھم وحد االشعة والســونار 
في مستشفى الحمدانیة جیث اصغوا 
ٍالى شــــــرح واف  قدمھ لم الدكتور 
غسـان الجلبي مسـؤول الوحدة عن 
آلیات عمل الوحدة فــــــــي مجاالت 

االشعة والسونار والدوبلیر
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قام فریق من الدفاع المدنـي بـزیارة 
كلیة النور الجامعة فــــــــــــي موقع 
الشـالالت واجرى كشـفا شامال على 
السال مة  في كل ارجاء الموقع حیث 

زار االبنیة والمنشـــــــآت الجامعیة 
بــــرمتھا واطلع علـــــى التدابیـــــر 
الضــامنة للســالمة والتي انتھجتھا 

الكلیة.

برعایة االســــــــتاذ الدكتور 
یاسین طھ الحجار عمید كلیة 
النور الجامعة وحضوره اقام 

فریق الطیف التطوعي.
بالتنســــــیق مع لجنة شارع 

ســــــــھل نینوى الثقافي في 
برطلة معرضـــا للكتاب العام 
العلمي والثقافي  مع معرض 
فني تشــــــكیلي على حدائق 

الكلیة.







شـــــــــــاركت كلیة النور الجامعة في 
المھـرجان الذي اقامتھ غــرفة تجارة 
الموصـــــــــل في موقع المعارض في 
مـــــنطقة الغابات، حـــــیث اقـــــیمت 
احتفالیات متتالیة علــــــــى مدى عدة 
ایام، مع افتتاح اكشــــــــــــاك لعرض 

اصــــــــــــــدارات ومنجزات الجھات 
المشــــــــــاركة في المھرجان، یجدر 
بالذكر ان كلیة النور الجامعة حضرت 
المھرجان بوصفھا داعمة ومشـاركة 
وق اقیم المھرجان لمناســــــبة انجاز 

دلیل المدینة من قبل غرفة التجارة.

قامت مجمــــــــــــــوعة من 
تدریسیات قسـم التخدیر في 
كلــــــیة الـــــــنور الجامعة 
باصــــطحاب طلبة المرحلة 
االولى في القســـــــــــم الى 
مســــتشــــفى الســــالم في 
الســـاحل األیســــر  لمدینة 

الموصــــــل ،حیث اتیح لھم 
ھناك االطالع على صـــاالت 
التخدیـــــــر واالجھــــــــزة 
الموجودة واآللیات المتبعة 
واستمعوا الى الشـرح الذي 
قدمھ لھم افــــــراد من كادر 

التخدیر في المستشفى.







نشرة دورية إخبارية تصدر عن كلية النور الجامعة

حــزيــــران  ٢٠٢٢العدد ( ٢ )
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