
عدد املستفيدين من النشاط تاريخ اداء النشاط(يذكر اسم التدريس ي واللقب العلمي)القائمين على النشاط (يذكر اسم الدوائر املعنية او الفئة املجتمعية املستهدفة)الفئة املستهدفة طبيعة النشاطنوع النشاطعنوان النشاطاسم الكليةت

 كيفية االستخدام الصحيح للمعقمات في املدارس في ظل جائحة

(COVID-19)  فايروس
دراسة علمية 

تدريبي
مديرية تربية املثنى

زينب.م+ منى توفيق عبد . م.م  

12/29/2020يحيى كاظم

  اهمية االرشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين

وتطبيق االبحاث
دراسة علمية

تدريبي
محمد كريم حمد.م مديرية الزراعة في املثنى

12/20/2020

1/27/2021م شيماء خزعل وعد.ااملثنى/دائرة الرعاية االجتماعيةتأهيليزيارة ميدانيةاسباب واشكال العنف ضد الزوجات في املجتمع العراقي

دورةالعوامل الجغرافية واثرها في تقليل من مخاطر التطرف واالرهاب
تطويري

مركز تدريب شرطة محافظة الديوانية االساس ي

د وائل جبار.م.اعلميدراسة1990-1979االصالحات االقتصادية في بريطانيا خالل الفترة 

دراسةالعشوائيات في مدينة السماوة واثارها االجتماعية
علمي

خلية/ قيادة عمليات سومر خلية االستخبارات املشتركة  

استخبارات املثنى
هدى عيدان جبار. م.م

1/14/2020

 تبادل الخبرات بين اساتذة الكلية قم علوم القران ومعهد نور االمام

للمكفوفين (ع)الحسن 
للمكفوفين وضعاف البصر (ع)معهد نور االمام الحسن محاضرات ارادية

سعاد. د.م.ا- سكينة حسين كاظم . د.ا  

سيرين حسين كاظم. د.م.ا-شاكر شناوة  - 

رغداء. م.م-ميثم حياوي عبد نور. د.م  

حسين

 مشاكل الفقرات العنقية  لدى العاملين في مستشفى السين

التعليمي
عمل تطوعي

اخرى
علي طه حسن.د مستشفى الحسين التعليمي

7/2/2021

14/2/2021دعلي عدنان جبار.م.أدائرة صحة املثنىاخرى عمل تطوعيمالجديد بخصوص فيروس كورونا

دراسة- أسباب وأشكال العنف ضد الزوجة في املجتمع العراقي  

ميدانية
عمل تطوعي

اخرى
د وسام ساجد هاشم.م.أدائرة الحماية االجتماعية للمرأة في محافظة املثنى

27/1/2021

 تكريم ابطال الخط االول الدين يتولون فحوصات كورونا ومشاركة  تجاربهم وابرز 

(االساتذة +التكريم يكون من قبل الطلبة )التحديات التي تواجههم 
22/12/2020منى حسون عبودي.د.ممستشفى الحسين التعليمي في محافظة املثنى0خدمة 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

كلية الطب 3

العلوم4

جامعة املثنى

مركز التعليم املستمر 

ي خدمة المجتمع
 
نشاطات الكليات ف

2021/3/31لغاية 2020/9/1    

الطب البيطري1

التربية للعلوم االنسانية 2



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

Mar-21مشعل حربي عوده. عباس، د

زيارة ميدانية تجهيز دار االيتام باملالبس الشتوية واملستلزمات الضرورية
 مساهمة

مجتمعية
مؤسسة ابي الزهراء الخيرية

د حيدر حسين علي. م.ا  

20/12/2020واخرون

التربية االساسية6
التعليم االلكتروني واهم املعايير اللغوية في تعليم القراءة العربية في 

املراحل االبتدائية
دراسة علمية

 دراسة مجتمعية تفيد في

 تطوير التعليم

االلكتروني

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

العزيز صيهود
1/21/2021

. د/استاذ سجاد محيل / اسامة الداغر. د)حملة تشجير الكلية 

نشاط تطوعي الصفيالسيد حسين قاسم/احمد طالب.د/حيدر سعد
كلية طب االسنان

10/1/2020

10/12/2020كلية طب االسناننشاط تطوعي الصفيمحمد اللوزي. د/  الصفي بتزويد الكلية بالورد 

محمد . د/ نشاط تطوعي الصفي بتزويد الكلية بالنخيل واالشجار

نشاط تطوعي الصفياللوزي
كلية طب االسنان

9/21/2020

اسامة . د )دراسة عن واقع طب األسنان في محافظة املثنى 

(حيدر سعد. د/الداغر
محافظة املثنى

11/9/2020

11/5/2020كلية طب االسنانتمديد العمل بالعيادة االلكترونية

املشاركة بمشروع زراعة مليون شجرة كنشاط الصفي وخدمة 

حيدر سعد.د/فاضل عباس. د/اسامة الداغر.د/مجتمع 
كلية طب االسنان

11/1/2020

حملة تنشيط وتاهيل املحتبرات العلمية استعدادا للعام 

سجاد .ا/احمد رافع.د/احمد طالب.د/اسامة الداغر.د/الدراس ي

محيل

كلية طب االسنان

10/26/2020

نشاط الصفي حملة اعادة تاهيل وادامة وتحديث برمجيات حاسبة 

نشاط تطوعي الصفياحمد رافع.م.م/حيدر حنفوش.م.ا/الكلية
كلية طب االسنان

11/10/2020

خدمة مجتمعية حول اهمية تنظيف االسنان والوقاية من 

خدمة مجتمعية هبة احمد.د/شيماء عبد هللا.د/التسوس
روضة الفرح االهلية

11/2/2020

نشاط الصفي اعادة تاهيل وفحص كراس ي االسنان في العيادات 

حيدر سعد.د/احمد طالب.د/التعليمية واالستعداد للتعليم املدمج
نشاط الصفي

كلية طب االسنان

11/12/2020

11/18/2020مدرسة السالم االبتدائية االهليةشذى رحيم/   تاثير وزن الحقيبة املدرسية على صحة الطفل

فحص مجموعة من التالميذ املدرسة وقدموا لهم النصائح 

م حيدر .ا/واالرشادات التي من شانها ان تحافظ على نظافة االسنان

م هبة احمد.م/سعد

مدرسة احرار العراق االبتدائية

12/15/2020

اسباب واشكال العنف ضد الزوجة في املجتمع العراقي دراسة 

محمد اللوزي.د/ميدانية
قسم املثنى/دائرة الحماية االجتماعية للمراة

12/31/2020

الصيدلة5

طب االسنان 7



Eurasian journal of Bioscies/1/5/2021دائرة صحة املثنىد فاضل عباس حمد.م.ا

االستخدام الصحيح للمعقمات في املدارس في ضل جائحة فايروس 

رؤى عبد الكريم صاحب.م.م/كورونا
املديرية العامة للتربية في املثنى

12/29/2020

فاضل .د.م.ا/تزويد الكلية بقواعد لحفظ السبالت 

حيدر سعد.م.ا/عباس
كلية طب االسناننشاط الصفي

11/30/2020

دورة التحقيق االداري
م .د حيدر حسن شطاوي، م.م.أ

م باسم .عمر ارحيم جدوع، م

محسن نايف

8-14/02/2021

دورة العقود الحكومية
د عمر .د عادل عجيل عاشور، م.م

ارحيم جدوع
1-7/02/2021

املحور األول الجوانب القانونية : أهمية االنتخابات بمحورين

لالنتخابات، واملحور الثاني الجوانب الفنية لالنتخابات

 (د مجيد مجهول درويش.م.أ

مدير مكتب  (كاظم صبار)والسيد 

حيدر )انتخابات املثنى والسيد 

مسؤول القسم الفني (إبراهيم

1-2/02/2021

 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

٢١/٠١/٢٠٢١15د رياض عبد هللا سعد.مموظفين واساتذه  كلية التمريضتطوعيورشه عملسالمة اللغه العربيه

online teading and greading٢٨/١٠/٢٠٢٠55د  عدي فارس وشيل.م.ا موظفي وزاره التعليمتطويريورشة عمل

٢٠/٠١/٢٠٢١100 اساتذه وموظفي جامعة املثنىتطويريموتمراملوتمر التقويمي الثالث

١١/٠١/٢٠٢١30د ضرغام مجيد حميد. اطلبة معهد الصحة في جامعة املثنىتطويريدوره تدريبيهطرق البحث

طلبة وموظفي جامعة املثنىتطوعيحملة توعيهحملة توعيه لفيروس كورونا
د .م.د حيدر حميد متعب و ا.م.ا

تيسير عبد االله كاظم
١٧/١٢/٢٠٢٠100

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

 طلبة وموظفي جامعة املثنىتطوعيحملة توعيةعدم االستخدام الس ي للمضادات الحيوية

د .م.د حيدر حميد متعب و ا.م.ا

د حسين .تيسير عبد االله كاظم وم

علي خيون

٢١/١١/٢٠٢٠40

٠٣/١٢/٢٠٢٠200د ضرغام مجيد حميد.ا   جميع فئات املجتمعتطوعيحملة توعيةحملة توعيه لفيروس كورونا

طالب 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

االداب 10

التمريض 9

كلية القانون 8

طب االسنان 7


