
  2021-2020خطة المؤتمرات والندوات لقسم الفيزياء لسنة  

عنوان النشاط    ت
 الجهة المنظمة  مكاناالنعقاد  نبذة عن النشاط  تخصص النشاط  مدة االنعقاد  موعد االنعقاد  المقترح 

جهات مشاركة ان  
- وجدت (كليات

- مؤسسات-جامعات
 وزارات). 

 التعليم المدمج/محاوره، اهدافه ،مبادئه، مميزاته ،عيوابه علوم انسانية  واحد يوم  15/09/2020 ورشة عمل   -1
منصةالتواصل  

االلكتروني/التعليم  
المستمر الجامعة  

 المستنصرية
الجامعة المستنصرية قسم الفيزياء 

التربية / ابن  كلية  تكنولوجيا النانو  علوم طبيعية  يوم واحد  20/12/2020 ورشة عمل   -2
 اليوجد  قسم الفيزياء  الهيثم 

 التوجد  قسم الفيزياء  قسم الفيزياء  األلياف البصرية وتطبيقاتها في الطب واالتصاالت البصرية علوم طبيعية  يوم واحد  10/03/2021 ندوة   -3

 علوم طبيعية  يوم واحد  18/11/2020 ندوة   -4

الكهرومغناطيسي   (األسلحة الكهرومغناطيسية هي نوع من أسلحة  السالح 
الطاقة الموجهة التي تستخدم اإلشعاع الكهرومغناطيسي لتقديم الحرارة  

والميكانيكية والطاقة الكهربائية أو لهدف لسبب مختلف، وأحيانا دقيق جدا،  
اف واآلثار. ويمكن استخدامها ضد البشر، والمعدات اإللكترونية، واألهد

العسكرية عموما، اعتمادا على التكنولوجيا.)

كلية التربية للعلوم  
ابن   -الصرفة 

 الهيثم/قسم الفيزياء 
 ال توجد  قسم الفيزياء 

 لبيانات حيود الشعاع السيني   Fullprof suiteكيفية استخدام برنامج  علوم طبيعية  يوم واحد  21/12/2020 ورشة عمل   -5
التربية للعلوم  كلية 

ابن   -الصرفة 
الهيثم/قسم الفيزياء 

 ال توجد  قسم الفيزياء 

 علوم طبيعية  يوم واحد  10/02/2021 ندوة   -6

النانو في المجال العسكري (تزايدت أهمية التطبيقات المختلفة لـ"النانو  
التسلح واألمنية، وذلك في ظل سباق -7تكنولوجي" في المجاالت العسكرية 

العالمي بين القوى الكبرى، وبحثها عن أسلحة أكثر كفاءة ودقة وأقل  
تكلفة، وذات أحجام صغيرة تؤدي الغرض المطلوب، وال تحتاج إلى  

مستودعات ضخمه لتخزينها.)

كلية التربية للعلوم  
ابن   -الصرفة 

 الهيثم/قسم الفيزياء 
 ال توجد  قسم الفيزياء 
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  يوم واحد 
  
  
  
  
  
 

  علوم طبيعية 
  
  
  
  
 

خاليا وقود الهيدروجين (هي خاليا وقود الهيدروجين وهي التي تنتج  
الكهرباء بتفاعل كهربائي كيميائي باستخدام الهيدروجين واألوكسجين.  
فكرتها هي عكس فكرة تحليل الماء. عند تحليل الماء بالكهرباء ينفصل  

الهيدروجين عن األكسجين بواسطة قطبي الكهرباء، وأما خلية الوقود فهي  
  تجعل الهيدروجين يتفاعل مع األكسجين فينتج تيار كهربائي.)

  
 

كلية التربية للعلوم  
ابن   -الصرفة 

  الهيثم/قسم الفيزياء 
 

  قسم الفيزياء 
  
  
  
  
 

  ال توجد 
  
  
  
 

كلية التربية لللعلوم  ورشة عمل عن البوليمرات الطبيعة  علوم طبيعية  يوم واحد  20/04/2021 ورشة عمل   -8
 ال توجد  قسم الفيزياء الصرفة ابن الهيثم 

العلوم الطبية   يوم واحد  14/04/2021 ندوة   -9
 والصحية 

مع انتشار استخدام الهواتف النقالة بين الناس في عصرنا الحالي واالفراط  
في استعمالها نجم عن ذلك اضرارا صحية بسبب االشعاعات والموجات  
الكهرومغناطيسية غير المرئية التي يتعرض لها جسم االنسان خاصة  

االجهزة  الدماغ، فضال عن االضرار النفسية واالجتماعية التي تسببها تلك 
االلكترونية. ان التعرض الكبير لتلك الموجات ولفترات طويلة قد يؤدي الى 

ظهور امراض عديدة، والتي من اخطرها مرض السرطان.

كلية التربية للعلوم  
ابن الهيثم  -الصرفة 

 ، قسم الفيزياء 
 ال يوجد  قسم الفيزياء 

كلية التربية ابن   قسم الفيزياء كلية التربية ابن   البطاريات النانوية  طبيعية علوم  يوم واحد  08/01/2021 ورشة عمل   -10



عنوان النشاط    ت
 الجهة المنظمة  مكاناالنعقاد  نبذة عن النشاط  تخصص النشاط  مدة االنعقاد  موعد االنعقاد  المقترح 

جهات مشاركة ان  
- وجدت (كليات

- مؤسسات-جامعات
 وزارات). 

الهيثم للعلوم الصرفةالهيثم للعلوم الصرفة

التقنيات الحديثة للنماء البلوري ودوره في التطور التكنلوجي للعلوم   علوم طبيعية  يوم واحد  10/12/2020 ورشة عمل   -11
 التطبيقية 

كلية التربية للعلوم  
الصرفة  _ ابن  

 الهيثم 
 بال قسم الفيزياء 

 تكنولوجيا النانو  هندسية وتكنولوجيا يوم واحد  25/12/2020 ورشة عمل   -12
كليه  -قسم الفيزياء

التربيه للعلوم  
 الصرفه ابن الهيثم 

 ال توجد  قسم الفيزياء 

كليه التربيه للعلوم   للمواد السيراميكيه DTAجهاز فحص  هندسية وتكنولوجيا يوم واحد  30/01/2021 ندوة   -13
جامعه  -كليه العلوم قسم الفيزياء الصرفه ابن الهيثم 

 بغداد 
آلية وتفاصيل إستعمال برنامج االستالل أو االنتحال االلكتروني   هندسية وتكنولوجيا واحد يوم  26/11/2020 حلقة نقاشية   -14

)Turnitin( ال يوجد  قسم الفيزياء  قسم الفيزياء 

العلمي الجامعات البحثية مزاياها وايجابياتها ومساهمتها في رفع المستوى  علوم طبيعية  يوم واحد  11/01/2021 ندوة   -15
 ال يوجد  قسم الفيزياء  قسم الفيزياء لالساتذة وطلبة الدراسات العليا

في مدينة  التخلص من النفايات المنزلية المتولدة عن االنشطة البشرية  هندسية وتكنولوجيا يوم واحد  12/04/2021 حلقة نقاشية   -16
 بغداد  واعادة تدويرها

جامعة بغداد كلية  
التربية للعلوم  

الصرفة ابن الهيثم  
 قسم الفيزياء /

 قسم الفيزياء 
امانة بغداد او زارة 
البئئة واي مركز  
 يهتم ببحوث البيئة 

 البالستك البوليمري وتهديد الببيئة  هندسية وتكنولوجيا يوم واحد  19/04/2021 ندوة   -17
جامعة بغداد كلية  
التربية للعلوم  

الصرفة ابن الهيثم  
الفيزياء-18قسم 

 مراكز البيئة  قسم الفيزياء 

 علوم طبيعية  يوم واحد  23/03/2021 حلقة نقاشية   -18

حلقة نقاشية مع اساتذة ضمن التخصص حول مشكلة نوعية المياه لشط  
العرب وتأثير هذه المياه على مناطق البصرة وتأثيرها على الحياة الطبيعية  
لسكان تلك المناطق وخاصة من ناحية الزراعة .. وايجاد حلول الستصالح  

يرة  تلك المياه لتكون صالحة للزراعة في تلك المناطق . وهذه مشكلة كب
تعاني منها مناطق محافظة البصرة

كلية التربية للعلوم  
 التوجد  قسم الفيزياء  ابن الهيثم -الصرفة 

 علوم اجتماعية  اكثر من ذلك  25/10/2020 ورشة عمل   -19

 FCCبرنامج متكامل لتدريب وتأهيل خبير جودة وذلك عبر منصة الــــــ 
يتضمن البرنامج عدد من الدورات التأهيلية ... التي تعقد من قبل   مركز  

التعليم المستمر // الجامعة التكنولوجية ... الدورة االولى الخاصة  
ها دورة بعدها تعقد عدد من  الدورات تأهيلية اخرى من 10013بالمواصفة 

مدققي الجودة ورئيس مدققي الجودة ...

منصة الكترونية  
 قسم الفيزياء  FCCعلى برنامج 

مركز التعليم  
المستمر // الجامعة 

 التكنولوجية 

تطبيقات    الفيزياء الطبية من أجل منفعة المريض)/ استخدام ومجاالت) علوم طبيعية  يوم واحد  15/12/2020 ورشة عمل   -20
الفيزياء الطبية في المجتمع

كلية الترببية للعلوم 
 التوجد  قسم الفيزياء ابن الهيثم \الصرفة 

 اليوجد  قسم الفيزياء  الكتروني  التعرف على االشعاعات النووية وكيفية الوقاية منها  علوم طبيعية  يوم واحد  16/11/2020 ورشة عمل   -21
 اليوجد  قسم الفيزياء  الكتروني  التعرف على اجراءات التعامل مع المصادر المشعة المغلقة والمفتوحة  علوم طبيعية  يوم واحد  17/02/2021 ورشة عمل   -22

المختبرات  التعرف على اجراءات السالمة واالمن االشعاعي والنووي في  علوم طبيعية  يوم واحد  21/04/2021 ورشة عمل   -23
 اليوجد  قسم الفيزياء  الكتروني الجامعية

 ال يوجد  قسم الفيزياء  قسم الفيزياء  حزمة البرمجيات المستخدمة في التعليم االلكتروني  هندسية وتكنولوجيا يوم واحد  02/02/2021 حلقة نقاشية   -24



 




