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صنف النشاطمكان النشاطنوع النشاطاللقب العلميالشهادةاالسمالقسم العلمي

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراهانعام فؤاد حسينالتقانة األحيائية

خارج الكليةمحليمدرسدكتوراهتدريسيون من القسمالتقانة األحيائية
زيارة علمية أو 

حقلية

التقانة األحيائية
محمد عبد الدايم 

صالح
نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراه

التقانة األحيائية
محمد عبد الدايم 

صالح
خارج الكليةمحليأستاذدكتوراه

مناقشة دراسات 

عليا

التقانة األحيائية

محمد عبد الدايم 

د مثنى . م+ صالح 

عبد القادر صالح

مؤتمر علميخارج الكليةمحليأستاذدكتوراه

التقانة األحيائية
محمد عبد الدايم 

صالح
مؤتمر علميخارج الكليةمحليأستاذدكتوراه

ورشة عملداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهصالح علي حسينجيولوجيا النفط والمعادن

جيولوجيا النفط والمعادن
عبد الرضا محمد 

سحاب
ورشة عملداخل الكليةمحليمدرسدكتوراه

تدريسيون من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يشاركون في 

المؤتمر العلمي الرابع لعلوم 

الحياة في جامعة بغداد

عنوان النشاط

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تنشر بحثاً علمياً في مجلة 

سعوديّة تصدر عن دار النشر 

Elsevier ومصنفة ضمن 
قسم التقانة األحيائية في كلية 

العلوم ينظم زيارة علمية إلى 

مركز بحوث التقنيات األحيائية 

بجامعة النهرين
فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية مصنفة ضمن 

SJRبيانات 
تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى عضواً ومشرفاً في لجنة 

مناقشة رسالة طالبة ماجستير 

في كلية التربية

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يشارك في أعمال 

المؤتمر الدولي السابع عشر في 

كلية الطب بجامعة بغداد

قسم جيولوجيا النفط والمعادن 

يقيم ورشة عمل حول صناعة 

الشرائح الصخرية الرقيقة

لجنة متابعة مشاريع التخرج في 

قسم جيولوجيا النفط والمعادن 

تعقد اول جلساتها



خارج الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهكريم حسين خويدمجيولوجيا النفط والمعادن
مناقشة دراسات 

عليا

خارج الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهتدريسيون من القسمجيولوجيا النفط والمعادن
زيارة علمية أو 

حقلية

نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرسدكتوراهبشار طالب حميدعلوم الحاسوب

ندوة علميةداخل الكليةمحليمدرسدكتوراهبشار طالب حميدعلوم الحاسوب

محاضرة نوعيةخارج الكليةمحليمدرس مساعدماجستيرجوليت كاظم داودعلوم الحاسوب

داخل الكليةمحليمدرس مساعدماجستيرجوليت كاظم داودعلوم الحاسوب
مبادرة أو عمل 

تطوعي

نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرسماجستيرحازم نومان عبدعلوم الحاسوب

ورشة عملداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهطه محمد حسنعلوم الحاسوب

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى عضواً في لجنة مناقشة 

رسالة طالب ماجستير في 

جامعة بغداد
قسم جيولوجيا النفط والمعادن 

في كلية العلوم ينجز مادة 

الكورس الحقلي في محافظة 

دوكان/ السليمانية 
تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى ينشر بحثاً علمياً في مجلة 

بريطانية رصينة مصنفة ضمن 

سكوباس وكالريفيت
كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ندوة علمية بعنوان إعادة بناء 

األجداد وتحقيقات إعادة 

التركيب الجينومي في جينومات 
تدريسية من كلية العلوم تلقي 

 Excelمحاضرة حول برنامج 

في مركز التطوير والتعليم 

المستمر بجامعتنا

طلبة قسم علوم الحاسوب في 

كلية العلوم يبادرون بتزيين 

أروقة القسم وتأهيل المختبرات

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة إماراتية ضمن 

سكوباس
قسم علوم الحاسبات يقييم ورشة 

عمل عن الية كتابة تقرير 

مشروع التخرج لطلبة المرحلة 

الرابعة



ورشة عملداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهطه محمد حسنعلوم الحاسوب

علوم الحاسوب
عادل عبد الوهاب 

غيدان
ندوة علميةخارج الكليةدوليأستاذ مساعدماجستير

داخل الكليةمحليطالببكالوروسقتيبة كاظم عبدعلوم الحاسوب
مناقشة دراسات 

عليا

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعدماجستيرناجي مطر سحيبعلوم الحاسوب

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعدماجستيرناجي مطر سحيبعلوم الحاسوب

ندوة علميةداخل الكليةمحليأستاذ مساعدماجستيرناجي مطر سحيبعلوم الحاسوب

علوم الحياة

زهراء جعفر 

. د. م+ جميل 

ازدهار محمد جاسم

ندوة علميةداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراه

مؤتمر علميخارج الكليةدوليمدرسماجستيرشيماء حاتمعلوم الحياة

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ورشة عمل بعنوان كن جاهزاً 

للعمل في القطاع الخاص ضمن 

مجال تكنولوجيا المعلومات
كلية العلوم بجامعة ديالى تتلقى 

دعوة البرام مذكرة تفاهم مع 

مؤسسة علمية أمريكية حول 

األمن الكيميائي والبايولوجي

مناقشة رسالة طالب الماجستير 

قتيبة كاظم عبد من قسم علوم 

الحاسوب

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يضم طالبة 

ماجستير ينشر بحثاً في مجلة 

Scopusباكستانية ضمن 
تدريسيون من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشرون بحثاً 

علمياً في مجلة إماراتية ضمن 

سكوباس

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ندوة علمية عن التقنيات المالية 

(Fintech)

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

الدنا "ندوة علمية بعنوان 

"وأساسيات عزله

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تشارك في مؤتمر علمي 

دولي في جامعة ليفربول 

البريطانيّة



مؤتمر علميخارج الكليةدوليمدرسماجستيرشيماء حاتمعلوم الحياة

ندوة علميةداخل الكليةمحليمدرسدكتوراهغزوان محمد جعفرعلوم الرياضيات

علوم الرياضيات
ليث عبد المجيد 

لطيف
ورشة عملداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراه

علوم الرياضيات
ليث عبد المجيد 

لطيف
داخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراه

مبادرة أو عمل 

تطوعي

علوم الفيزياء
تحسين حسين 

مبارك
مؤتمر علميخارج الكليةمحليأستاذدكتوراه

علوم الفيزياء
بثينة عبد المنعم 

ابراهيم
نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراه

علوم الفيزياء
بثينة عبد المنعم 

ابراهيم
نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراه

علوم الفيزياء
بثينة عبد المنعم 

ابراهيم
ورشة عملخارج الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراه

طلبة قسم علوم الرياضيات في 

كلية العلوم يبادرون بطالء قاعة 

دراسية في القسم

, ضمن فريق بحثي دولي 

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تنشر بحثاً علمياً في مجلة 

سويسرية ضمن سكوباس

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تشارك في مؤتمر علمي 

دولي في سويسرا

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ندوة بعنوان بداية العام الدراسي 

التحديات وبعض الحلول : 

المقترحة
كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ورشة عمل بعنوان الرياضيات 

كمنتج تسويقي في التكنولوجيا 

الرقمية

تدخين التبغ, سرطان الرئة 

المنظور : والعالج في العراق

دراسة لتدريسية من , الحالي 

كلية العلوم جامعة ديالى 

السيد عميد الكلية يحضر أعمال 

المؤتمر العلمي الدولي األول 

في جامعة العميد

حضور ورشة عمل االستاذ 

والتي  (Fulbright)الزائر 

اقيمت بالتعاون مع منظمة 

اميديست والسفارة االمريكية



علوم الفيزياء
مصطفى أحمد 

رجب
ورشة عملداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراه

علوم الكيمياء

. م+ احمد نجم عبد 

. م+ نور صباح . م

كيمياوي أميمة 

عماد

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراه

علوم الكيمياء
+ احمد نجم عبد 

أسراء عبد الكريم
نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراه

خارج الكليةمحليأستاذدكتوراهاحمد نجم عبدعلوم الكيمياء
مناقشة دراسات 

عليا

خارج الكليةمحليأستاذدكتوراهاحمد نجم عبدعلوم الكيمياء
مناقشة دراسات 

عليا

علوم الكيمياء
+ احمد نجم عبد 

كريم هنيكش حسن
خارج الكليةمحليأستاذدكتوراه

زيارة علمية أو 

حقلية

مؤتمر علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراهتدريسيون من القسمعلوم الكيمياء

خارج الكليةمحليأستاذدكتوراهعامر فاضل داودعلوم الكيمياء
مناقشة دراسات 

عليا

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ورشة عمل بعنوان مواكبة 

مشاريع الطلبة للتطور الحاصل 

في مجال الروبوت والذكاء 
فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية مصنفة ضمن 

Clarivate
فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية مصنفة ضمن 

Clarivate
تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى عضواً في لجنة مناقشة 

رسالة طالب ماجستير في 

جامعة االنبار
تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يترأس لجنة مناقشة 

رسالة طالبة ماجستير في 

جامعة بغداد

زيارة علمية لتدريسيين من قسم 

علوم الكيمياء الى وزارة العلوم 

والتكنولوجيا

تدريسيون من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يشاركون في 

أعمال مؤتمر علمي دولي في 

مصر
تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى عضواً في لجنة مناقشة 

أطروحة طالبة دكتوراه 

بالجامعة المستنصرية



خارج الكليةمحليأستاذدكتوراهعامر فاضل داودعلوم الكيمياء
مناقشة دراسات 

عليا

علوم الكيمياء
كريم هنيكش حسن 

احمد نجم عبد+ 
براءة إختراعداخل الكليةمحليأستاذدكتوراه

ورشة عملداخل الكليةمحليمدرسماجستيرمعاذ عزيز ابراهيمعلوم الكيمياء

كلية العلوم بجامعة ديالى تنظم 

ورشة عمل حول محطة 

األعمال البحثية ريكسس 

Reaxys

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يترأس لجنة مناقشة 

رسالة طالبة ماجستير في 

جامعة بغداد

تدريسيان من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يحصالن على 

براءة إختراع جديدة


