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علييو ااطالاطبيا ايريني  اأأاأن ي ابفي ايي افليي ااطوعزيزاتي أعزائي ااطالي  ا

.اييي طلدناسيي اباييلاااطايينداايفيياديم ااطعنإطت ييامف ،اويسييعد  ادييياط جامعيي ا

 اوأم يات ااطف اأأات ققيوااميااتايبوأاإطيي اميأاعلي اومعنيي اومايانا اتي  لف

م يلاتتمييزافليي ااطعليو .اطتبيو امفا ي امنمومي ايي اجمييؤااطم سسيا ااطما يي 

ميي اب نصاأساتلتاااوعمادتاااعل ااطسمواباطعملي ااطتعلي2001 رأتاااعا ا

وإ  اأدعوف اط الي  اعلي ا يلاااطيدطيتاطلتعين اعلي ات يو امجيا  .اوجودت 

.اطدناس ااطمتا  اطف اوبمختل ااطتخااا 
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اييا ا،اوتعتبيناإأافلي ااطعلو اتمثتامجتمعاًاعلمياًا يوياًا رالاًا،اومت يو ااطمعيان اواطثق

يييي امنفيييزاًانائيييداًاطاجيييياتااطعلميييي اط ريييناوتالبيييي ااطمعنيييي ايييي امجييياتااطعليييو ااطالبيع

يأااطبيانزيأا،اواطتف وطوجي ا،ا يثاتض افليت اااطعديدامأاايساتلةااطمتخاايأاواطبيا ث

ديياط اطليأايسعوأاإط ااطتميزااطعلم ا،اويسياموأابقيدنافبيينايي ادعي امسيينةاجامعي 

نري  وااطتالوناواط جادااطدائميأا،ا يثا اتاعددام ا اعلي اجيوائزاعلميي اميمي ااو 

.اطعديدام ا اب وثاًاي امج  اعاطمي اناي  

تواجا ييااعليي ااطمسييتودااطم ليي اطتيي إ  يياا ييدنىامييددااطت ييديا ااطعلمييي اواطمعنيييي ا

بينوداواطد و اطااد اواطعمتاواطتفا  واإلمليم اواطدوط ا،اطلطىا بلتامااندااطجادا

نييؤااط ئي ابلوغااطمستودااطتعليم اواطب ث ااطي اطفني ااطوا دامأاأجتات قي اايمتا

ت ريدااطيدوتااطمتقدمي ا،اويي باطفلي ا،ا ت ا تمفأاميأااطم ايسي اميؤااطجامعيا ااطعنيقي ا

ونيعي افليت اااطتعاوأااطمثمنامؤام سسا ااطمجتمؤاو يئات ااطمت وعي اطاياطاااطميواالأ

.اطوالأاوتقدم 

 ييأا،افرجنةامثمنةا،ات ت اثمان اااطاليبي افيتدياط جامع ا-طقداأاب  افلي ااطعلو ا

طييوالأا،انبييو ااييي إ تريينوااطفلييي ااطييليأابخنيجيي تعييد اايطفيييأاتمثليي ااطتيي ثمان يياا

،اوبيدأ اسما ااطمعني اضمأام سسا ااطدوط ي وأاباااطفثينام ا اماابياامضيئ ا

ويسييا  ااطعديييدامييأاخنيجي يياابعلمايي ا2011اطفلييي ابميي ااريياادةااطماجسييتينام ييلاعييا ا

.باايعملوأااطت باطم سسا اواطايئا ااإلنتقا ي وخبناتا اومعنيتا ا

أاأجيتاوتتاللؤافليي ااطعليو ادومياًاإطي امزييداميأااطتيواداواطتعياال ابي ايااوبييأاأب ائاياامي

ااواطب يا اميأاأجيتااطايد اايسيم اعنام ياط قيقي اطمزيدامأااطم ب اواطميودةاواطتعياوأا

عيياوأايييي اوطسييو اتجييدوأابفليييتف ام اخيياًاأسيينياًاتت.ااطعظييي ااطرييامذابييولأاياونعايتيي 

أااطعمييادةامييؤاايسيياتلةاواطفييادنااطييوظيف اواطعييامليأاطيييوينوااطفيي اميياات تيياجوأاإطييي اميي

أ ايااو.اإنراداعلم ا ت ات ققوااغاياتف امأاتقد او بوغايي اجمييؤاسي وا ادناسيتف 

ؤاأب يييائ ااطالييي  اوب يييات ااطالاطبيييا ابوظايييانامعيييد ا ااطعنامييي ااياييييتابخلقاييي ااطنييييي

تاميؤاي ااطم اضنا ااط ظني اواطمختبنا ااطعملي ا،اوعد ااطتندداي ااطتوااوإ تظاما 

اطسييادةاايسيياتلةاخيي تااطسيياعا ااطمفتبييي ا،اواط فيياظاعليي ااطميياتااطعييا اوجميياتاونو يي ا

.اطفلي او وادطيتا ب ااطالاااطوالأاورن اط ااجميعاًاخدم ابلد اااطعزيز

عميدافلي ااطعلو |ات سيأا سيأامبانىا.د. .أ
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تحسين حسين مبارك. د. م. أ-1

حسنهنيكشكريم . د. أ-2

خويدمكريم حسين . د. م. أ-3

زياد طارق مصطفى. د. أ-4

منذر حمزة راضي. د. م. أ-5

علوانخوامأنوار . د. م. أ-6

خضيرزياد طارق . د-7

فاطمة محمد عبود. د-8

وسن باقر علي. د-9

أسعد أحمد كامل. م. أ-10

عميد كلية العلوم

معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة

معاون العميد للشؤون اإلدارية

قسم علوم الحاسوبرئيس

قسم علوم الحياةرئيس

قسم جيولوجيا النفط والمعادنرئيس

قسم علوم الفيزياءرئيس

قسم علوم الرياضياترئيس

قسم علوم الكيمياءرئيس

مجلس الكليةأمين



فةي ططةار السوسة  2001/9/15ي الى فةيةجامعةة دالعلومةتأسست كلي

قسةم وياتضةاوكانت تضم عنةد تأسيسة ا قسةم علةوم الريلىيالجامعة د

أول وجبةةة مةةن الطلبةةة عةةام السأسةةيسةالكليةةوطسةةسلبلتعلةةوم الحيةةاة 

أسةسحدتت الكليةةث تةتةة2002عةامفيوطالب وطالبة ( 136)2001

2012وفةي عةام ( الفيزيةاء والكيميةاء والحاسةبات)أقسام علميةث وهةي 

جي ةةا خرييةةةقسةةم جيولوجيةةا الةةنفط والمعةةادن وتمةةن  الكلطسةةسحدا تةةم 

.مس علوم وحسب تخصص كل قسوبكالوري
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بةينوين ةا  بومنذ تأسيس ا أن يبلةى السواصةل قائمةا   الكلية لد حرصت ل

كةل مةا طلبس ا ، فة تسردد عزيزي الطالةب أن تلجةأ طلةى دليلةا هةذا ففية 

ن مةن حلةوق ومةا عليةا مةلةا  فةي مةا أكيةدة تحساج  لسكون على معرفة 

كةةةةل اإلمكانيةةةةات رواجبةةةةات ولةةةةسعلم أن الكليةةةةة تسةةةةعى جاهةةةةدة لسةةةةوفي

والسسةةةةة يةت فةةةةةي كافةةةةةة المجةةةةةا ت العلميةةةةةة وال لافيةةةةةة والرياضةةةةةية 

مةةن أجةةل طعةةداد جيةةل لةةاب مةةن العلمةةاء ومسسةةل  بةةالعلم واإلجسماعيةةة

ا ل نبنةةةي عراقنةةةاإليمةةةان ولنعمةةةل دائمةةةا  تحةةةت لةةةعار باإليمةةةان والعمةةةو

.الحبيب

:الش ادة الجامعية األولية-أ
.سنوات4ومدة الدراسة في ا وهي درجة البكالوريوس في العلوم الصرفة

:الش ادة الجامعية العليا-ب

، وتةم درجة الماجسسير في علةوم الفيزيةاء ومةدة الدراسةة في ةا سةنسانوتشمل

يميةاء قبول الطلبة لدراسةة الماجسةسير فةي طخسصاصةي علةوم الحيةاة وعلةوم الك

.2015-2014وطعسبارا  من العام الدراسي 
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مواكبةة أن تكون الكليةة منةارا  فةي المعرفةة العلميةة ومسكاملةة السكةوين ل

مي وطعةداد السطور العلمي والسلني وتكون رائدة في السعليم والبحث العل

م  م  الكوادر والليادات الوطنية وتنمية اللدرات البشرية لخدمة المجس

.صنيفالسالمحفزة والمنسجة لسصب  عالميةتوفير البيئة الجامعية 

تخةةةةريا كةةةةواد علميةةةةة فاعلةةةةة -1

.وعمليا  ومميزة علميا  

عجلةةةةة ومسةةةةيرة البحةةةةث دفةةةة -2

.يالعلمي وتشجي  اإلبداع البح 

فةزة البيئةة الجامعيةة المحتوفير-3

.يلإلبداع الفكري والعلمي والبح 

إلزدهةةةاراداةأن تكةةةون الكليةةةة -4

.المجسم 

األم ةةةةةةةل لمةةةةةةةوارد اإلسةةةةةةةس مار-5

.وعاطمياًاوال ياًاايفاديم طإلعتمادوطمكانيات الجامعة للوصول

أن تكةةةون الكليةةةة مرجعةةةا  للخةةةدمات العلميةةةة للمنطلةةةة بشةةةكل خةةةا -6

.والعراق بشكل عام
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يم والةسعلم نسعى أن تكون كلية العلوم جامعة ديالى أفضل كلية للسعلة-7

.والسدريب

10

ميةةةة الكفةةةاءات الوطنيةةةة عاليةةةة السأهيةةةل بمخسلةةةف السخصصةةةات العلتخةةةريا-1

.السلوك الم ني في السعامل م  كافة أفراد المجسم وطكسساب

لسةةد حاجةةة سةةوق العمةةل مةةن السخصصةةات العلميةةة الجديةةدة والعمةةل علةةى -2

.تنفيذها

لةى ت يئة الخريا لمواصلة الدراسات العليا فةي مجةال السخصةص والعمةل ع-3

.على تطوير أساليب ذلا األداء بإتباع براما الجودة الشاملة

وطتخاذتي تأهيل خريا الكلية لسحمل مسؤولية السعلم المسسمر والسطوير الذا-4

.اللرار والمساهمة في خدمة المجسم  والسطوير الم ني

علةيم السعاون مة  كافةة الكليةات العلميةة بةالعراق وخارجة  لسطةوير عمليةة الس-5

.العلمي بالكلية

ي العلمةةةتنظةةةيم النةةةدوات الداخليةةةة والمةةةؤتمرات للرقةةةي بأسةةةاليب السعلةةةيم-6

.لمحافظة ديالىاإلسسشاراتوالمساهمة في تلديم 

ة الخةةدمات لمحافظةةاألكاديميةةة وتطةةويراإلسسشةةاراتالمسةةاهمة فةةي تلةةديم -7

.ديالى

ى طدامة السواصل م  خريجي الكليات للوقوف على مجةا ت عمل ةم ومسةسو-8

.أدائ م ل ا والعمل على تطوير أساليب ذلا األداء بإتباع براما الجودة
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لفةرع يسم قبول الطلبة في كلية العلةوم مةن خريجةي الدراسةة اإلعداديةة ل

األوائةةل علةةى المعاهةةد ، ويسبةة  فةةي الدراسةةة 10الةة العلمةةي والخةةريجين 

والنظةةةةةام السةةةةةنوي وتمةةةةةن  لةةةةة ادة ( الكورسةةةةةات)النظةةةةةام الفصةةةةةلي 

.ةالعلمية السسة في الكلية كافاإلخسصاصاتالبكالوريوس في 

سةةية العلميةةة حسةةب المجةةامي  السنافيةةسم ترلةةي  الطالةةب فةةي األقسةةام

غبةةة أي يةةسم السرلةةي  حسةةب ر)لكةةل قسةةم اإلسةةسيعابيةوحسةةب الطاقةةة 

(.الطالب ومجموع  السنافسي

:وهيعلميةأقسامسسةالعلومكليةتضم

الحياةعلومقسم-1

الرياضياتعلومقسم-2

الحاسباتعلومقسم-3

الفيزياءعلومقسم-4

الكيمياءعلومقسم-5

والمعادنالنفطجيولوجياقسم-6
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2014-2013

2013-2014خال ااطقبوتااطقس 

الاط اوالاطب 50علو ااط ياة

الاط اوالاطب 50علو ااطنياضيا 

الاط اوالاطب 50علو ااطفيزيا 

الاط اوالاطب 50علو ااط اسبا 

الاط اوالاطب 50علو ااطفيميا 

الاط اوالاطب 25جيوطوجياااط فالاواطمعادأ

فيةالعلمياألقسامطلي اتسعىالسياألهدافعنخةصةيليمافي

منةمرحلولكلالدراسيةللموادتلديمم ديالىجامعة–العلومكلية

ذهوهالبكالوريوسبدراسةالخاصةاألقسامهذهفياألوليةالمراحل

:2014-2015الدراسيللعامالخاصةالملررات
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 ريةةالمجي دف اللسم طلى طعداد خةريجين بكفةاءات علميةة مسخصصةة بمجةا ت األحيةاء 

ي رفةد الحيوان والنبات يعملون في مؤسسات الدولةة المخسلفةة ويسةاهمون فةوطخسصا 

ة كةةل مةةن وزارات السعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي والصةةحة والبيئةةة والزراعةةة والسربيةة

.بخبرات علمية تخدم هذه المجا ت
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 ين للن ةةوب بحاجةةة البلةةد وي يةة  البةةاحطخسصةةا اللسةةم طلةةى ت يئةةة كةةوادر ذات ي ةةدف

ة مسخصصةة ، العلميين في الرياضيات البحسة والسطبيلية وطعداد خةريجين بكفةاءات علمية

ة يرفةةدون مؤسسةةات الدولةةة واللطةةاع الخةةا  طضةةافاإلخسصةةا علمةةا  بةةأن خريجةةي هةةذا 

.لللطاع المصرفي بخبرات م ب ذا المجال
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ي فةةعلميةةة مسلدمةةة فةةي الدراسةةات األوليةةة والعليةةايسةةعى هةةذا اللسةةم طلةةى ت يئةةة كةةوادر

امةةةاتاإلهسمالمجةةةا ت المخسلفةةةة للبحةةةث العلمةةةي فةةةي الظةةةواهر الفيزيائيةةةة والفلكيةةةة ذات 

مجةا ت ، علمية مسخصصة ب ةذه البكافاءاتالواسعة في حياتنا اليومية وطعداد خريجين 

ط ويرفةةةد وزارات السعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي والصةةةناعة والصةةةحة والبيئةةةة والةةةنف

.والمؤسسات الخاصة بخبرات علمية تخدم هذه المجا ت
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ت يئةة ي دف اللسم برفد البلد بخريجين أخذوا على عةاتل م طدامةة عجلةة العلةم واإلبةداع و

عليميةة كوادر علمية مسلدمة في الدراسةات األوليةة والعليةا تنخةرط بةدورها فةي العلميةة الس

اسةبات والعملية ول م الخبرة في تلنيات وتصميم الحاسوب إلدارة األعمةال فةي مجةال الح

.وتكنولوجيا المعلومات

16
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مليةا  قةادرين ي دف اللسم طلى طعداد مسخصصين ُملمين بأساسيات علم الكيمياء نظريا  وع

ليةة على سد حاجة العمل طضافة طلةى تةدريس مةادة الكيميةاء لطلبةة األقسةام األخةرى فةي ك

ر العلوم وبعة  الكليةات األخةرى ، كةذلا طجةراء البحةو  العلميةة ومحةاول مواكبةة السطةو

العلمةةي للكيميةةاء ، والسعةةاون مةة  مؤسسةةات الدولةةة واللطةةاع الخةةا  مةةن خةةةل تلةةديم 

.والمشورة العلمية وطجراء السحليةت الكيميائيةاإلسسشارة
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لةةنفط يسةعى اللسةم طلةةى ت يئةة كةوادر مةةن الخةريجين مؤهلةة للعمةةل فةي مجةال السحةةري والسنليةب عةن ا

ا  عمليةةا  والغةاز والخامةةات المعدنيةةة طضةةافة طلةةى األعمةةال الجيولوجيةةة الروتينيةةة ، يسضةةمن اللسةةم جانبةة

لةب خةةار  وفصةلين عمليةين فةةي العطلةة الصةيفية توجةب وجةود الطاالكورسةاتيسم ةل بسةفرات خةةل 

 ةد لةولي أمةره في كل عطلة صيفية لذلا  بد للطالب بعةد توقية  تعاإلسبوعينالمحافظة لمدة تسجاوز 

.بعدم الممانعة على ذلا

18
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(.نةملو)أصلية م  نسخسين ( السادس اإلعدادي)وتيلة الدراسة اإلعدادية -1

(.نسخسين ملونة)هوية األحوال المدنية للطالب وللوالدين -2

(.نسخسين ملونة)ل ادة الجنسية العراقية للطالب وللوالدين -3

.حدي ة توض  في ظرف(6)صورة عدد -4

سين نسةخ)بطاقة السكن أو تأييد سكن مخسوم ومصدق مةن المجلةس البلةدي -5

(.ملونة

(.نسخسين ملونة)البطاقة السموينية -6

.الفحص الطبي للطالب-7

(.تجلب من اإلعدادية ومخسومة من طدارة المدرسة)البطاقة المدرسية -8

مراريةطسةسطذا كان الكفيةل موظةف تلةديم كسةاب )تلديم كفالة ضامنة للطالب -9

لاعةةد بالوظيفةةة مةةن الةةدائرة الُموظاةةف في ةةا ، وطذا كةةان مسلاعةةد تلةةديم هويةةة الس

(.مسسنسخة

:مةحظة

10الةةة بالنسةةةبة للطلبةةةة 

م األوائل على المعاهةد يةس

ة تلةةةديم وتيلةةةة اإلعداديةةة

ت ووتيلة المع د بالدرجا

.م  نسخسين ملونة
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1602007

:يلسزم الطالب بما يأتي

لسعلةةيم السليةةد بةةاللوانين واألنظمةةة والسعليمةةات النافةةذة واألوامةةر السةةي تصةةدرها وزارة ا-1

.العالي والبحث العلمي

.ا الوطناألعراف واألديان وعدم طتارة الفسن الطائفية فكلنا أبناء هذبإحسراماإللسزام-2

  ممارسةةة الديملراطيةةة وجةة صدت لمصةةلحة الطالةةب للسعبيةةر مةةن خةل ةةا عةةن ملسرحاتةة-3

.بإحسراموآراءه المسعللة بالحرم الجامعي فة تسردد على ممارسس ا 

.عدم اإلساءة طلى سمعة الوزارة أو مؤسسات ا باللول أول الفعل داخل ا وخارج ا-4

.الكلية مؤسسة ذات نف  عام وجدت لخدمسا فحافظ على ممسلكات ا وسمعس ا-5

الةزيطرتةداءمظ رك الخارجي سمة أساسية للطالب الجامعي الملسةزم فةأحر  علةى -6

.الموحد الملرر للطلبة

هويةةة الطالةةب مسسمسةةا م ةةم وضةةروري جةةدا  حةةافظ علي ةةا مةةن السلةةف والضةةياع وط ا -7

.سيسم تغريما ومطالبسا بكساب تبليغ من مركز الشرطة لفلدان ال وية

لرسةوب بسوقيسات المحاضةرات لكةي   تعةرب نفسةا لواإللسزامالمواظبة على الدوام -8

%.10بسبب الغياب علما  أن نسبة الغياب هي 

.السام بالسعليمات واألنظمة السي تصدر من الكليةاإللسزام-9

1

2

:طحدى المخالفات اآلتيةطرتكبيُعاق ب الطالب بالسنبي  طذا 

.الموحد الملر من الجامعة أو ال يئةبالزيعد السليد -1

مالة بين الطلبة أو تجاوزه باللول على أحد الطلبة-2 .اإلساءة طلى عةقة الز 
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3

:طحدى المخالفات اآلتيةطرتكبيُعاق ب الطالب باإلنذار طذا 

.فعة  يسسوجب المعاقبة بالسنبي  م  سبق معاقبس  ب صعلوبة السنبي -1

.طخةل  بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو ال يئة أو الكلية أو المع د-2

4

:طحدى المخالفات اآلتيةطرتكبيوم طذا 30يُعاق ب الطالب بالفصل لمدة 

.يع ًايستوج ااطمعامب اباطفاتامؤاسب امعامبت ابـِعقوب ااإل لان-1

.الجامعة من غير أعضاء ال يئة السدريسيةمنسسبيتجاوزه باللول على أحد -2

5

ة طذا يُعاق ةةب الطالةةب بالفصةةل المؤقةةت مةةن الجامعةةة لمةةدة   تزيةةد عةةن سةةنة دراسةةية واحةةد

:طحدى المخالفات اآلتيةطرتكب

.من هذه السعليمات4طذا كرر أحد األفعال المنصو  علي ا في المادة -1

و مةةةارس أو حةةةراب علةةةى السكةةةسةت الطائفيةةةة أو العرقيةةةة أو السجمعةةةات السياسةةةية أ-2

.الحزبية داخل الحرم الجامعي
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.الجامعة من غير أعضاء ال يئة السدريسيةمنسسبيبالفعل على أحد طعسداءه-3

.العنف ضد زمةءه الطلبةطسسعمال -4

.الس ديد بالليام بأعمال عنف مسل -5

.حمل السةح بأنواع  بإجازة أو بدون طجازة داخل الحرم الجامعي-6

.طحدات  عمدا  أو طهمال  الجسيم أضرار  في ممسلكات الجامعة أو الكلية أو المع د-7

.طساءت  طلى الوحدة الوطنية أو المعسلدات الدينية-8

.تجاوزه باللول على أحد أعضاء ال يئة السدريسية في داخل الحرم الجامعي-9

1

الكليةة مجلةسب ةايسم  للطالب بسأجيل دراسس  لسنة واحد وألسباب مشةروعة يلسنة  -أ

.الن ائياإلمسحانيوم من بداية ( 30)وطن آخر موعد لسلديم طلبات السأجيل قبل 

سةةنة لعميةد الكليةة ، بنةةاءا  علةى توصةية مةةن مجلةس الكليةة أن يؤجةةل دراسةة الطالةب ل-ب

يةوم مةن بدايةة ( 30)، علةى أن يلةدم طلةب تأجيةل قبةل ب ةاتانية ألسباب مشةروعة يلسنة  

.الن ائياإلمسحان

  يجةةةةةةةةةوز تأجيةةةةةةةةةل -ت

ل دراسة الطالب في الفصة

الدراسةةةةةي ال ةةةةةاني ط ا طذا

كةةةان بسةةةبب خةةةار  عةةةن 

طرادتةة  وأن يكةةون ناجحةةا  

ول في الفصل الدراسي األ

وفةةةي هةةةذه الحالةةةة يعسبةةةر 

ية السأجيةةل للسةةنة الدراسةة

.بأكمل ا
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:يُرقن قيد الطالب في الحا ت اآلتية

.طذا رسب الطلب سنسين مسساليسين في صف -أ

ات طذا تجةةاوز الطالةةب ضةةعف الفسةةرة الملةةررة للدراسةةة فةةي تخصصةة  بمةةا في ةةا سةةنو-ب

 طنسلالةةالرسةةوب وعةةدم الرسةةوب والسأجيةةل وأيةةة سةةنوات أخةةرى مضةةافة للطالةةب أو عنةةد 

.لدراسة أخرى

و أو الشةة رية أاإلسةةبوعيةاليوميةةة أو اإلمسحانةةاتطذا تبةت غةةش الطالةةب فةةي أيةةة مةن -ت

لةا يفصةل مةن الفصلية الن ائية يعسبر راسبا  في جمية  المواضةي  لسلةا السةنة وطذا كةرر ذ

.الكلية ويُرقن قيده من سجةت ا

23

ميةد هناك دعم مادي ومعنوي للطالب من قبل السيد العميد ومن قبةل السةيد معةاون الع-1

.لشؤون الطلبة ومن السيد رئيس اللسم

م أو بةةرئيس اللسةةباإلتصةةالبمم ةةل الشةةعبة أو قةةم طسةةسعنعنةةد مواج سةةا أي مشةةكلة -2

.معاون العميد لشؤون الطلبة

لمكسبةة وفةي حافظ على الكسب السي تسسلم ا من مجانية السعليم أو السي تسسعيرها من ا-3

.حالة تعرض ا طلى السلف أو الفلدان سسسحمل غرامة نلدية

الكليةةةةة يعملةةةةونمنسسةةةةبيجميةةةة  -4

.موطحسرالخدمسا فسعامل مع م بلطف 

  يجةةةوز مطللةةةا  وضةةة  طعةةةةن أو -5

ملصق على الجدران دون أخذ موافلة

.العمادة

السعةةةةاميمعلةةةةى بإسةةةةسمرارططالةةةة -6

واإلعةنةةةات السةةةي تنشةةةر علةةةى لوحةةةة 

اإلعةنةةةات فةةةي اللسةةةم أو علةةةى موقةةة  

.الكلية على اإلنسرنت



نتمنى جلميع الطلبة األعزاء عامًا دراسيًا سعيدًا

مع كل النجاح واملوفقية

مت إعداد الدليل من قبل شعبة الدراسات والتخطيط واملتابعة
حممد علوان كاظم: جامعة دياىل ، فيزياوي أقدم/كلية العلوم

وبإشراف األستاذ املساعد الدكتور
جامعة دياىل/عميد كلية العلوم... حتسني حسني مبارك  

:البريد اإللكتروني لشعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة
planning@sciences.uodiyala.edu.iq
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