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نشاطات رياضية 

وطالبية

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تنشر بحثاً علمياً في مجلة 

هندية ذات معامل تأثير ضمن 

كالريفيت

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تنشر بحثاً علمياً في مجلة 

باكستانية ذات معامل تأثير 

مصنفة ضمن سكوباس

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تترأس لجنة مناقشة 

رسالة طالبة ماجستير في 

جامعة بغداد

, بعد كلية التربية الرياضية 

كلية العلوم بجامعة ديالى تحرز 

المركز الثاني في بطولة 

الجامعة لكرة المنضدة للطالبات

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

دورة تدريبية حول نظام 

LaTeXلتحرير النصوص 

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ورشة عمل بعنوان األسس في 

كتابة مشاريع تخرج 

الرياضيات لطلبة المرحلة 

الرابعة



علوم الفيزياء

جاسم محمد 

احمد + منصور 

+ نصيف جاسم 

حيدر خليل ابراهيم

ماجستير, دكتوراه
مدرس , مدرس

مساعد
دورة تدريبيةداخل الكليةمحلي

علوم الفيزياء

زينة + هند وليد 

ندى + محمد علي 

سهيل

ورشة عملداخل الكليةمحليمدرسماجستير

علوم الفيزياء
محمد عبد الجبار 

محمد
داخل الكليةمحليطالببكالوروس

مناقشة دراسات 

عليا

علوم الفيزياء
زياد طارق خضير 

مؤيد كاظم رشيد+ 
دورة تدريبيةداخل الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراه

علوم الكيمياء
زيد + نور صباح 

حميد
نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرس مساعدماجستير

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراهاحمد نجم عبدعلوم الكيمياء

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

ورشة عمل بعنوان 

Biomaterial and their 

applications

مناقشة رسالة طالب الماجستير 

محمد عبد الجبار محمد من قسم 

علوم الفيزياء

كلية العلوم بجامعة ديالى يقيم 

دورة بعنوان االجهزة الطبية 

وتطبيقاتها العلمية الحديثة 

SONAR – MRI – 

CT.SCAN

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية ذات معامل 

تأثير مصنفة ضمن كالريفيت

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى ينشر بحثاً علمياً في مجلة 

هندية ضمن تصنيف 

Clarivate

كلية العلوم بجامعة ديالى تقيم 

دورة بعنوان التطبيقات الحديثة 

لإللكترونيات الرقمية



علوم الكيمياء

عامر فاضل داود 

عبد االله احمد + 

عليوي

, دكتوراه

بكالوروس
نشر بحث علميخارج الكليةدوليطالب, أستاذ

خارج الكليةدوليأستاذدكتوراهاحمد نجم عبدعلوم الكيمياء
عضو في مؤتمر 

دولي

علوم الكيمياء

+ فاضل لفته فرج 

+ لمى سلمان عبد 

علي هابيل

, دكتوراه

بكالوروس

, أستاذ مساعد

طالب, مدرس
نشر بحث علميخارج الكليةدولي

علوم الكيمياء
+ وسن باقر علي 

سليمة كريم احمد

, دكتوراه

بكالوروس
نشر بحث علميخارج الكليةدوليطالبة, أستاذ مساعد

خارج الكليةدوليأستاذدكتوراهاحمد نجم عبدعلوم الكيمياء
مقيم علمي في 

مجلة عالمية

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراهفاضل لفته فرجعلوم الكيمياء

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى ينشر بحثاً علمياً في مجلة 

علمية ذات معامل تأثير مصنفة 

Scopusضمن 

تدريسي وطالب ماجستير من 

كلية العلوم بجامعة ديالى 

ينشران بحثاً علمياً في مجلة 

هندية ضمن تصنيف 

Clarivate

اختيار تدريسي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى عضو لجنة علمية 

لمؤتمر علمي دولي في لبنان

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية ذات معامل تأثير

تدريسية وطالبة ماجستير 

ينشران بحثاً علمياً في مجلة 

سويسرية تصدر عن دار النشر 

Springer

اختيار تدريسي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى كمقيم علمي في 

Scopusمجلة هندية ضمن 



نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرس مساعدماجستيرنور صباح احمدعلوم الكيمياء

علوم الكيمياء

+ وفاء شمخي 

+ الزهراء ابراهيم 

محمد علوان

ماجستير
مدرس , مدرس

مساعد
خارج الكليةمحلي

زيارة علمية أو 

حقلية

علوم الكيمياء
عبد هللا محسن 

هزبر
داخل الكليةمحليطالببكالوروس

مناقشة دراسات 

عليا

علوم الكيمياء

كريم هنيكش حسن 

اريج علي جار + 

سالي كامل + هللا 

سعدي

ماجستير, دكتوراه

أستاذ , أستاذ

مدرس , مساعد

مساعد

براءة إختراعداخل الكليةمحلي

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى ينشر بحثاً علمياً في مجلة 

عالمية رصينة

منتسبون من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يجرون زيارة ميدانية 

لمختبرات التحليالت المرضية 

لغرض التعاون العلمي

مناقشة رسالة طالب الماجستير 

عبد هللا محسن هزبر من قسم 

علوم الكيمياء

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يحصل على 

براءة إختراع


