
تعقد كلية العلوم يف جامعة دياىل

2021/8/29يوم األحد املوافق 

يف متام الساعة التاسعة صباحًا

وعلى قاعة الشهيد ذكاء عبد األمري

:سكرتارية المؤتمر

محاور المؤتمر

أهداف المؤتمر

لجنة الدعم الفني

اللجنة اإلعالمية



التفاصيلالوقت

من الذكر الحكيم وسورة الفاتحة على روح شهداء العراق والجامعة وعزف النشيد الوطنياإلفتتاح وقراءة آي  09:00

المؤتمركلمة السيد عميد الكلية المحترم واإليذان بإفتتاح09:20

الطلبةأسماءإسم المشرفإسم المشروعالجلسةالوقت

09:30
جمانة وليد. د. م. أ: رئيس الجلسة

عراق علي. م. م: مقرر الجلسة
االرشفة االلكترونية

/ د طه محمد حسن .ا

د بشار طالب حميد.م.ا

ستار ثاير/ همام راضي عليوي 

هديل كاظم شهاب/ عبد 

09:45
دمحمعبد الرضا. د. م: رئيس الجلسة

مؤيد طاهر أحمد. م: مقرر الجلسة

في( المتداخلة)تحليل االجهاد من الفواصل المترافقة 

منطقة شقالوة، شمال شرق العراق
منذر علي طه. د.ا

المأمون احمد / احمد فهمي كامل 

حنان بشير نجم/ ياسين 

10:00
أحمد نجم عبد. د. أ: رئيس الجلسة

نور كاظم. م.م: مقرر الجلسة

جرافيا تنقية مستخلص القسط الهندي باستخدام كروماتو

العمود
لمى سلمان عبد. د. م.ا

/ االء طه نجم / دانية كمال ناجي 

نور هيثم محمود

10:15
ازدهار جاسم. د. م. أ: رئيس الجلسة

رغد حسين عبود. م: مقرر الجلسة

يا تأثير المواد النانوية على الخاليا السرطانية والخال

الطبيعية

ابراهيم هادي . د. أ

محمد

نور/ عمر طاهر / توفيق كيطان 

هند مولود/ علي 

10:30
روكان خاجي. د. م. أ: رئيس الجلسة

غفران علي. م. م: مقرر الجلسة
المثاليات في حلقات الضرب المباشر

ارباح سلطان عبد. د. أ

الكريم

اية حسين/ تبارك ضيف علي 

ايات هيثم حامد/ عدنان 

استراحة10:45

11:00
أحمدأسعد. أ: رئيس الجلسة

روفاء عبد الستا.م.م: مقرر الجلسة

طبية دراسة تطبيقية عملية لبعض لعمل بعض األجهزة ال

(المفراس ، الرنين) 
رنا محمد عبودزياد طارق خضير. د. أ

11:15
محمد عبد الدايم. د. أ: رئيس الجلسة

هالة محمد.م. م: مقرر الجلسة

دراسة مقارنة لرواشح فطر البنيسيليوم المعزول من

البرتقال المتعفن

أنعام فؤاد . د. م. أ

حسين

مد بكر اح/ ابراهيم عبد هللا عطية 

كرار علي حسين/ رحيم 

11:30
عباس مزهر مح. د.م: رئيس الجلسة

مريم حكمت.م. م: مقرر الجلسة

اضطرابات المعادن و العظام و هرمون جار الدرقي لدى 

مرضى الغسيل الكلوي

فاطمة كاظم . د. م

ابراهيم

احمد فالح / احمد داود سلمان 

زمن / براق عامر زهير / سلمان 

ساهرة مهدي جعفر / ماجد عادل 

عبدالحميد كاظم خلف/ 

11:45
علي صباح. د.م: رئيس الجلسة

خليل محيسجى. م. م: مقرر الجلسة

دراسة بعض المؤشرات البايوكيميائية لالشخاص 

المصابين بحصى الكلية في محافظة ديالى
نبأ هيثم أحمد. د. م

عفاف عبد/ اسراء نبهان حمادي 

عبد السالم جابر / الرحمن علي 

ة زين/ ربيع رائد ربيع / حنظل 

ثامر غالم

وإختتام فعاليات المؤتمرتكريم جميع الطلبة المشاركين في المؤتمر مع مشرفيهم: الساعة الثانية عشر

2020جوائز يوم العلم العراقي من كليتنا لسنة وتكريم الفائزين في


