
تعقد كلية العلوم يف جامعة دياىل

2022/4/26املوافقثالثاءاليوم 

صباحًاوالنصفالتاسعةمتام الساعة يف 

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  09:30

الجامعة المحترمرئيسكلمة السيد 09:45

المؤتمركلمة السيد عميد الكلية المحترم واإليذان بإفتتاح09:50

10:00
والبريدين بالموجات فوق الصوتية Lisinoprilمحاضرة بعنوان معالجة المياه الملوثة بعقار ليزينوبرل

قسم علوم الكيمياء/ معاذ عزيز ابراهيم . شهد جبار وباشراف م–سرى حسين –للطلبة زمن علوان 

الطلبةأسماءإسم المشرفإسم المشروعالجلسةالوقت

10:10
ابراهيم هادي محمد. د. أ

احالم كاظم عبد. م. م

التحري عن البكتيريا المسببة لألمراض المصاحبة

في مدينتي بعقوبة وبغداد19الصابات كوفيد 

ر لينا عبد األمي. د. م. أ

سلمان

حسين جواد عبد كاظم ، زهراء 

غانم هادي ، ضحى خالد حديد ، 

محمد احمد حنون

10:20
رياض حميد نصيف. د. م

صباح محمود حمد. م. م

لرز التحري عن مستويات بعض العناصر الثقيلة في ا

الموجود في اسواق مدينة بعقوبة

منذر حمزة . د. أ

راضي

ديانا ثاير / ايمان قاسم رحمن 

تهاني كريم سلمان/ خليل 

10:30
صالح علي حسين. د. م. أ

مؤيد طاهر احمد. م

افظة تقييم نوعية المياه الجوفية في منطقة حمرين، مح

ديالى

عاصم احمد. د. م. أ

حسن

سجى قاسم/ نور نجم عبد هللا 

علي وسام محمود/ محمد 

10:40
روكان خاجي محمد. د. م. أ

وفاء فايق غيدان. م. م

امعة ج)  واقع التعليم عن بعد في الجامعات العراقية مثال 

ة في ظل جائح( قسم الرياضيات/ كلية العلوم / ديالى 

كورونا من وجهة نظر الطلبة واعضاء هئية التدريس

هدى عامر عبد . م

االمير

لؤي / عبد الرحمن سعد عبود 

مروة نومان طه/ احمد جابر 

10:50
جمانة وليد صالح. د. م. أ

زينب محمد علي. م. م
Students information system (sis)

بشار طالب . د. م. أ

حميد

عبدالعظيم / عبد المهيمن محمد 

مصطفى محسن/ احمد 

11:00
احمد نجم عبد. د. أ

سهاد كريم حميد. م. م

لمركبات التحضير والتقييم البايولوجي لبعض مشتقات ا

الحلقية غير المتجانسة
وسن باقر علي. د. م. أ

ون ميس/ نور عبد الحكيم عبد هللا 

قتيبة عبدهللا/ حسين ابراهيم  

علي

11:10
عمار عايش حبيب. د. م. أ

عبد احمدفراس. م

 CMCتحسين النشاط المضاد للميكروبات لبولمر 

Mgoباضافة جسيمات  ,SiO2 النانوية

محمد يعقوب. د. م

جواد

مودة لطيف / اية راسم محمد 

ضحى/ سارة سعد سامي / حميد 

ثائر احمد

11:20
محمودجنان محد. د

اسيل جمال احمد. م. م

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية لدى النساء 

المصابات بسرطان الثدي
احمدنبأ هيثم. د. م

علي سامي / علي حسين علي 

/ علي شهد عبد علي / محمد 

عماد احمد حميد

11:30
ايمان عباس علي.د

مريم حكمت عبد اللطيف. م. م

صابين دراسة ارتباط فيتامين د والكالسيوم عند الرجال الم

بالعقم في محافظة ديالى
حامد خليل علي. د

/ هاشم سالم / فاطمة مهدي 

اطياف شاكر/ مروة عبداللطيف 

واالجابة على االسئلة المطروحة حول المشاريعالمناقشة

المؤتمروإختتام فعاليات جميع الطلبة المشاركين في المؤتمر مع مشرفيهمتكريم 


