
عدد املستفيدين من النشاط تاريخ اداء النشاطالقائمين على النشاط (يذكر اسم الدوائر املعنية او الفئة املجتمعية املستهدفة)الفئة املستهدفة طبيعة النشاطنوع النشاطعنوان النشاطاسم الكليةت

مديرية تربية املثنىتدريبيدراسة علمية (COVID-19)  كيفية االستخدام الصحيح للمعقمات في املدارس في ظل جائحة فايروس
زينب.م+ منى توفيق عبد . م.م  

12/29/2020يحيى كاظم
30

12/20/202028محمد كريم حمد.م مديرية الزراعة في املثنىتدريبيدراسة علميةاهمية االرشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين  وتطبيق االبحاث

1/27/202126م شيماء خزعل وعد.ااملثنى/دائرة الرعاية االجتماعيةتأهيليزيارة ميدانيةاسباب واشكال العنف ضد الزوجات في املجتمع العراقي

------اليوجد لدينا نشاط خدمة املجتمع للفترة املذكورةالتربية للعلوم الصرفة14

علميدراسةالعشوائيات في مدينة السماوة واثارها االجتماعية
خلية/ قيادة عمليات سومر خلية االستخبارات املشتركة  

استخبارات املثنى
1/14/202040هدى عيدان جبار. م.م

للمكفوفين وضعاف البصر (ع)معهد نور االمام الحسن محاضرات اراديةللمكفوفين (ع)تبادل الخبرات بين اساتذة الكلية قم علوم القران ومعهد نور االمام الحسن 
سعاد شاكر. د.م.ا- سكينة حسين كاظم . د.ا  

ميثم. د.م- سيرين حسين كاظم . د.م.ا-شناوة  

4/2/2021رغداء حسين. م.م-حياوي عبد نور

50

7/2/202133علي طه حسن.د مستشفى الحسين التعليمياخرىعمل تطوعيمشاكل الفقرات العنقية  لدى العاملين في مستشفى الحسين التعليمي

14/2/202128دعلي عدنان جبار.م.أدائرة صحة املثنىاخرى عمل تطوعيمالجديد بخصوص فيروس كورونا

27/1/202120د وسام ساجد هاشم.م.أدائرة الحماية االجتماعية للمرأة في محافظة املثنىاخرىعمل تطوعيدراسة ميدانية- أسباب وأشكال العنف ضد الزوجة في املجتمع العراقي

 ) تكريم ابطال الخط االول الدين يتولون فحوصات كورونا ومشاركة  تجاربهم وابرز التحديات التي تواجههم 

(االساتذة +التكريم يكون من قبل الطلبة
22/12/202020منى حسون عبودي.د.ممستشفى الحسين التعليمي في محافظة املثنىخدمة املجتمع

خدمة املجتمعخدمة مجتمعية باعمال بحثية
مختبر/ مركز تدريب والتنمية البشرية / دائرة صحة املثنى   

الصحة العامة
نهاد عيال مطر. د.م.ا

 حسب االمر االداري

730املرقم   

1/11/2020في

25

االسواق واالماكن العامة واملجمعاتنشاط الصفيحملة توعوية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا
مروة ثامر. زبنة تحسين علي ، م. م  

Mar-2175مشعل حربي عوده. عباس، د

زيارة ميدانية تجهيز دار االيتام باملالبس الشتوية واملستلزمات الضرورية
 مساهمة

مجتمعية
د حيدر حسين علي واخرون. م.امؤسسة ابي الزهراء الخيرية

20/12/2020
25

دراسة علميةالتعليم االلكتروني واهم املعايير اللغوية في تعليم القراءة العربية في املراحل االبتدائيةالتربية االساسية9
 دراسة مجتمعية تفيد

 في تطوير التعليم

االلكتروني

مديرية تربية محافظة البصرة
عباس عبد. د.د علي عواد ميزر، م.دم  

العزيز صيهود
1/21/2021100

11/5/2020كلية طب االسنانتمديد العمل بالعيادة االلكترونية

11/9/2020محافظة املثنى(حيدر سعد. د/اسامة الداغر. د )دراسة عن واقع طب األسنان في محافظة املثنى 
هبة .د/شيماء عبد هللا.د/خدمة مجتمعية حول اهمية تنظيف االسنان والوقاية من التسوس

احمد
11/2/2020روضة الفرح االهليةخدمة مجتمعية 

11/18/2020مدرسة السالم االبتدائية االهليةشذى رحيم/   تاثير وزن الحقيبة املدرسية على صحة الطفل
فحص مجموعة من التالميذ املدرسة وقدموا لهم النصائح واالرشادات التي من شانها ان 

م هبة احمد.م/م حيدر سعد.ا/تحافظ على نظافة االسنان
12/15/2020مدرسة احرار العراق االبتدائية

رؤى عبد .م.م/االستخدام الصحيح للمعقمات في املدارس في ضل جائحة فايروس كورونا

الكريم صاحب
12/29/2020املديرية العامة للتربية في املثنى

12/31/2020قسم املثنى/دائرة الحماية االجتماعية للمراةمحمد اللوزي.د/اسباب واشكال العنف ضد الزوجة في املجتمع العراقي دراسة ميدانية

كلية الطب 

العلوم11

الصيدلة10

طب االسنان 8

ي خدمة المجتمع
 
نشاطات الكليات ف

2021/3/31لغاية 2020/9/1    

الطب البيطري15

التربية للعلوم االنسانية 13

2/2/2021213عدنان عودة الطائي. دمركز تدريب شرطة محافظة الديوانية االساس يتطويريدورةالعوامل الجغرافية واثرها في تقليل من مخاطر التطرف واالرهاب

12



موظفي دوائر الدولة في محافظة املثنىتطويريدورةدورة التحقيق االداري
م .د حيدر حسن شطاوي، م.م.أ

م باسم .عمر ارحيم جدوع، م

محسن نايف

8-14/02/202145

 املفوضية العليا املستقلة لالنتخاباتتطويريدورةدورة العقود الحكومية
د عمر .د عادل عجيل عاشور، م.م

ارحيم جدوع
1-7/02/202119

املحور األول الجوانب القانونية لالنتخابات، واملحور الثاني : أهمية االنتخابات بمحورين

الجوانب الفنية لالنتخابات
فئات املجتمع املختلفةتدريبيدورة

كاظم )والسيد  (د مجيد مجهول درويش.م.أ

مدير مكتب انتخابات املثنى والسيد  (صبار

مسؤول القسم الفني (حيدر إبراهيم)

1-2/02/2021100

ال توجد ضمن هذه الفترةاالدارة واالقتصاد6

 طالب جامعه املثنىتطوعي زياره ميدانيهحملة توعية ملرض ى السكر
صباح . د ضرغام مجيد حميد و م.ا

عبد هللا جعفر
٢٠٢٠/١٣/١٦100

٢٠٢٠/١٣/٣٠15م رباب راسم كاظم.مموظفين واساتذه  كلية التمريضتطوعيورشة عملالحملة الوطنيه االسالمية ملناهضه الغلو والتطرف واالرهاب

٢٠/٠١/٢٠٢١75طلبة املرحلة الثانية مرض ى السرطان في  املستشفى العامتطوعيحملة توعيةحملة توعية ملرض ى السرطان

1/2/202125م د ميثم حياوي عبد نورمعهد نور االمام الحسين عليه السالم للمكفوفين وضعاف البصرتأهيليتعزيز فاعلية الدرس للطلبة املكفوفين

31/01/202125م د ميثم حياوي عبد نورمعهد نور االمام الحسين عليه السالم للمكفوفين وضعاف البصرتأهيليمحاضرة ارشادية زيادة التفاعل مع املجتمع لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

15/11/202015م م رباب راسم كاظمفرع املثنى التابع للعتبة الحسينية/ مركز االرشاد االسريتدريبيبرامج تربوية لذوي االعاقة البصرية من اجل االرتقاء بواقع املكفوفين

Concrete in practice - site application شركة تطوعيدورةDEP شركة -  الهندسية فرع املثنىDEP شركة - مكتب رؤيا الهندس ي - محافظة املثنى قسم االعمار واملشاريع -  الهندسية فرع ذي قارBASF شركة - املختبر االنشائي الحد الدوائر الهندسية - شركة اكد للمقاوالت - شركة احمد للمقاوالت -  الهندسيةFOSROC - عدد من املهندسين الغير منتمين لجهة معينة 10/2/202154-9زياد عبد النبي خضير. د.م.أ

3/12/20206-30/11/2020كرار عبد االمير عباس. م.احسان حبيب داخل و م. م.أمهندسين غير منتمين لجهة معينةتطوعيدورةاسساسيات في الهندسة امليكانيكية والسالمة املهنية 

2/7/202158د حيدر حميد بالو . م . أ املهندسين الزراعيين تدريبي دورة  اساسيات االقتصاد الزراعي واقتصاد السوق 

2/8/202158د جاسم قاسم مناتي . أ املهندسين الزراعيين تدريبي دورة  تربية الدجاج في االقفاص 

2/9/202158سعد مانع عناد . د املهندسين الزراعيين تدريبي دورة  انتاج الفطر املشروم والفطر املحاري في املنزل 

2/10/202158د رحيم علوان هلول . م . أ املهندسين الزراعيين تدريبي دورة  تصنيع البتموس والكمبوست 

2/11/202040م عائدة ثامر سلوم. م/ د خالد عودة كشيش . م. اكلية التربية الرياضية و كلية التربية للعلوم اإلنسانية تطويري دورةالبرنامج التدريبي لتعليم اللغة االنجليزية ألغراض تحقيق التعليم الرياض ي املستوى األول 

22د حبيب شاكر .ا/د حيدر بالش جبر . ا/ د عقيل مسلم عبد الحسين. امدربي محافظة املثنى لكرة القدم تدريبي دورة (D)دورة تدريبية بكرة القدم فئة 

م د كامل مليوخ. ا/ م د خالد عودة كشيش . ا

د حبيب شاكر . ا/د حيدر بالش جبر . ا/ د عقيل مسلم عبد الحسين . ااملديرية العامة لتربية املثنى تدريبي دورةدورات تدريبية وتحكمية 

30د خالد عودة كشيش . م. ا/ م د وسام شالل . ا/ د اوراس نعمه حسن . م. ا

28/10_2/11/ 2020

20/11/2020

الرياضة 1

الهندسة3

الزراعة2

االداب4

كلية القانون7

التمريض 5


