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حصول جملة دياىل للعلوم الصرفة على معامل تأثري  ددوواأا

.يف مثانية عشر فهرس دموسوعة عاملية 

ت رعاية دمشاركة كلية العلوم للمدرسة الفرنسية للرياضيا

CIMPA لثالرية أعوام متتالية.

ن اوتيار مشردع كلية العلوم لتطوير مناهج الدراسة األدلية م

.األمريكية كثفضل مشردع IREXقبل مؤسسة 
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النشاطات الدولية
ج مشردع قدمته كلية العلوم لتطوير منأاهإوتيار . 1

الدراسأأة األدليأأة ألقسأأام علأأوم اويأأا  دعلأأوم 

IREXالفيزيأأاك كثفضأأل مشأأردع مأأن قبأأل مؤسسأأة 
مشأردع مدأدم اأا مأن عأد  156األمريكية من بني 

دعدأأد سلسأألة مأأن ااتتماعأأات الددريأأة مأأ  , ددل 

الراعيأأأة WV Universityدتامعأأأة املؤسسأأأة 

للمشأأردع دكلأأ  عأأة داكأأر  إلكتردنيأأة , د ديأأد 

عام املوعد النهاكي لبدك الددرات التطويرية بداية ال

.2018-2017الدراسي 

جملأأة ديأأاىل للعلأأوم )املجلأأة العلميأأة حصأأول . 2

الصأأادر  عأأن الكليأأة علأأى معامأأل تأأثري  ( الصأأرفة

ددوواا املجلأة العلميأة يف مثانيأة عشأر موسأوعة 

.دفهرس علمي عاملي 

الكليأأة للمدرسأأة الصأأيفية الفرنسأأية رعايأأة . 3

غأأأأري  سأأأأيا دمدرسأأأأة CIMPAللرياضأأأأيات 

يات للرياضيات داليت يديمها املركأز الأددل للرياضأ

الصأأرفة دالتطبيديأأة بالتعأأادا مأأ  تامعأأة  أأال  

ا أربيأأل دمشأأاركة تدريسأأينا د لبتنأأا فيهأأ/ الأأدين 

.2016د 2015د 2013لألعوام 

إشأأراب بعأأر تدريسأأيي الكليأأة علأأى  لبأأة . 4

عراقيني دأتانب وارج العأرا  ديف تامعأات هنديأة 

.دنيوزالندية 

مشاركة عدد من التدريسأيني يف اأاا مناقشأات. 5

يف تامعأات( ماتست  ددكتأورا ) لبة دراسات عليا 

.فرنسية دتركية نيوزالندية 

مشاركة عدد من تدريسأي الكليأة ضأمن برنأامج . 6

.ا دااندتطوير املالكات التدريسية يف إيطاليا دأملاني

ر مشاركة تدريسي قسم علوم الكيمياك دعلأى مأدا. 7

سأأنة كاملأأة يف ددرات تطويريأأة يف تامعأأة ريأأدن  

ين الةيطانيأأة دبرشأأراب املجلأأا الثدأأايف الةيطأأا

فضأال  عأن مشأاركة . العأرا -دضمن برنامج دلفأي 

جمموعة أورى بددر  تطوير التعليم يف عماا علأى 

.أيدي أساتذ  من تامعة ريدن  الةيطانية 

توا أأل قسأأم علأأوم الكيميأأاك يف الكليأأة مأأ  . 8

للحصأأول علأأى RSCاامعيأأة امللكيأأة الةيطانيأأة 

.ااعتمادية

تعادا علمي بني قسم علوم الرياضيات يفإتراك . 9

 Louisianaكليتنأا دقسأم الرياضأأيات يف تامعأة 
State University األمريكيأأة ابأأداك املشأأورات

العلمية للدسم مأن وأالل عأدد مأن تدريسأيي تلأ  

ااامعأأأة دتزديأأأد البأأأاحثني باملصأأأادر دالبحأأأو  

.دالتوا ل معهم 

رقأأم التسلسأألي علأأى املجلأأة العلميأأة حصأأول . 10

, دكذل  2518-9255برقم E-ISSNاالكتردين 

.DOIالرقمي حصواا على معرب الكاكن 

عة االنترنتIREXاتتماع الكلية م  مؤسسة 

يف تامعة ريدن  الةيطانية

املشاركة كثعضاك ااا مناقشات وارج العرا 
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عملأأت كليأأة العلأأوم علأأى اسأأتدطا  عأأدد مأأن . 11

األسأأاتذ  األتانأأب مأأن تامعأأات عربيأأة دعامليأأة 

داضأأافتهم يف هي أأة  ريأأر دااي أأة االستشأأارية 

.للمجلة العلمية 

إنتخا  عدد من تدريسيي الكليأة دمأن لتلأ  . 12

التخصصات كثعضاك يف مجعيأات دمؤسسأات علميأة

.عاملية يف أمريكا دبريطانيا دنيوزالندا دردمانيا

ني إوتيار تدريسيني مأن الكليأة كمدأومني علميأ. 13

درؤساك دأعضاك هي أات إستشأارية الجأالت علميأة 

ة تصدر بعضأها مأن دار النشأر العامليأعاملية ر ينة 

Springer.

DOIحصول املجلة على معرب الكاكن الرقمي 

إوتيأأار عأأدد مأأن تدريسأأيي الكليأأة مأأن قبأأل . 14

جمالت عاملية لتدييم حبأو  علميأة لضأرش نشأرها 

فيها دحصوام على شأهادات تدديريأة مأن املجأالت 

.على كل  

إوتيار عأدد مأن تدريسأيي الكليأة كثعضأاك يف . 15

اأأاا علميأأة مأأؤورات ددليأأة تدأأام يف تامعأأات 

أتنبية دحصوام على شأهادات تدديريأة مأن تلأ  

.ااامعات على كل  

مشأأاركة عأأدد مأأن التدريسأأيني يف مأأؤورات . 16

دددرات ددرش عمل ددليأة دتدأدمهم أدرا  حبثيأة 

.متيمز  

سعي كلية العلأوم لأدوول جملأة ديأاىل للعلأوم . 17

.SCOPUSالصرفة ضمن 

عضوية أحد التدريسيني يف مؤسسة علمية أتنبية

النشاطات الدولية

عضوية تدريسيني يف هي ات  رير جمالت عاملية



دكتورا الشهاد 

أستاكاللدب العلمي

1976كلية العلوم/ تامعة بضداد شهاد  البكلوريوس

1983كلية العلوم/ تامعة بضداد شهاد  املاتست 

1990بريطانية / تامعة ريدن شهاد  الدكتورا 
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أ ياب ليزراالوتصاص الدقيق
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