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000430310نشر بحث علمي
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00001012عضو في مؤتمر دولي
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التقانة األحيائية
محمد عبد الدايم 

صالح
خارج الكليةمحليأستاذدكتوراه

مناقشة دراسات 

عليا

التقانة األحيائية

محمد عبد الدايم 

احالم - صالح 

كاظم عبد

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراه

خارج الكليةدوليمدرسدكتوراهعمار رياض قاسمالتقانة األحيائية
مقيم علمي في 

مجلة عالمية

نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرسدكتوراهانعام فؤاد حسينالتقانة األحيائية

خارج الكليةدوليمدرسدكتوراهعمار رياض قاسمالتقانة األحيائية
عضو في مؤتمر 

دولي

إكتشاف أو إبتكارخارج الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهمنذر حمزة راضيالتقانة األحيائية

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراهمنذر حمزة راضيالتقانة األحيائية

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يتلقى دعوة للمشاركة في 

مؤتمر دولي في لندن بصفة 

متحدث أساسي

عنوان النشاط

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يترأس لجنة اإلمتحان 

الشامل لطالب دكتوراه في كلية 

التربية للعلوم الصرفة

طالبة ماجستير من كلية العلوم 

بجامعة ديالى تنشر بحثاً علمياً 

Scopusفي مجل عالمية ضمن 

اختيار تدريسي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى مقيماً علمياً في 

مجلة عالمية مصنفة ضمن 

Clarivate

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تنشر بحثاً علمياً في مجلة 

 و SCOPUSهندية ضمن 

SJR

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى وفريقه البحثي يسجلون 

ألول مرة نوعين جديدين من 

الحشرات في العراق

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية مصنفة ضمن 

Scopus و SJR



خارج الكليةمحليأستاذدكتوراهمنذر علي طهجيولوجيا النفط والمعادن
مناقشة دراسات 

عليا

خارج الكليةمحليأستاذ مساعددكتوراهكريم حسين خويدمجيولوجيا النفط والمعادن
مناقشة دراسات 

عليا

جيولوجيا النفط والمعادن
عبد الرضا محمد 

سحاب
ورشة عملداخل الكليةمحليمدرسدكتوراه

علوم الحاسوب
جمال مصطفى 

عباس
مؤتمر علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراه

داخل الكليةمحليطالبةبكالوروسغيداء وليد ناجيعلوم الحاسوب
مناقشة دراسات 

عليا

داخل الكليةمحليطالبةبكالوروسرغد مجيد عزاويعلوم الحاسوب
مناقشة دراسات 

عليا

خارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراهأساتذة من القسمعلوم الحاسوب
مقيم علمي في 

مجلة عالمية

تدريسي من كلية العلوم جامعة 

ديالى عضواً في لجنة مناقشة 

رسالة طالب ماجستير من 

جامعة بغداد

تدريسي من كلية العلوم جامعة 

ديالى عضواً في لجنة مناقشة 

أطروحة طالبة دكتوراه من 

جامعة البصرة

قسم جيولوجيا النفط والمعادن 

في كلية العلوم ينظم ورشة 

عمل حول آلية كتابة بحوث 

التخرج لطلبة المرحلة الرابعة

اختيار تدريسي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى عضواً في لجنة 

علمية لمؤتمر دولي

مناقشة رسالة طالبة الماجستير 

غيداء وليد ناجي من قسم علوم 

الحاسوب

مناقشة رسالة طالبة الماجستير 

رغد مجيد عزاوي من قسم 

علوم الحاسوب

اختيار ثالثة تدريسيين من كلية 

العلوم بجامعة ديالى مقيمين 

علميين في مجلة إماراتية 

Scopusمصنفة ضمن 



مؤتمر علميخارج الكليةدوليمدرسدكتوراهعباس محي مزهرعلوم الحياة

خارج الكليةمحليأستاذدكتوراههادي رحمن رشيدعلوم الحياة
مناقشة دراسات 

عليا

ورشة عملخارج الكليةدوليمدرسدكتوراهفاطمة محمد عبودعلوم الرياضيات

داخل الكليةمحليأستاذدكتوراهأساتذة من القسمعلوم الفيزياء
مناقشة دراسات 

عليا

علوم الفيزياء
جاسم محمد عبد 

اللطيف
مؤتمر علميخارج الكليةدوليمدرسماجستير

علوم الفيزياء
بثينة عبد المنعم 

ابراهيم
نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراه

علوم الفيزياء
زينة محمد علي 

عباس
نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرسماجستير

قسم علوم الفيزياء في كلية 

العلوم يجري اإلمتحان الشفهي 

الشامل لطلبة الدكتوراه

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يشارك في مؤتمر علمي 

دولي في األردن

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يترأس لجنة مناقشة 

رسالة طالب ماجستير في 

جامعة بغداد

كلية العلوم بجامعة , في تركيا 

ديالى تنظم وتدعم مدرسة غرب 

 WAMSآسيا للرياضيات 

CIMPAبالتعاون مع 

تدريسي من كلية العلوم بجامعة 

ديالى يشارك في مؤتمر علمي 

دولي في تركيا

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة باكستانية مصنفة 

Scopusضمن 

تدريسية من كلية العلوم بجامعة 

ديالى تنشر بحثاً علمياً في مجلة 

هندية مصنفة ضمن تصنيفات 

سكوباس وكالريفيت



علوم الفيزياء
بثينة عبد المنعم 

ابراهيم
نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراه

خارج الكليةدوليأستاذ مساعددكتوراهزياد طارق خضيرعلوم الفيزياء
عضو في مؤتمر 

دولي

علوم الكيمياء
وضاح هالل عبد 

هللا
نشر بحث علميخارج الكليةدوليطالببكالوروس

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراهعامر فاضل داودعلوم الكيمياء

نشر بحث علميخارج الكليةدوليأستاذدكتوراهكريم هنيكش حسنعلوم الكيمياء

نشر بحث علميخارج الكليةدوليمدرسدكتوراهفاضل لفته فرجعلوم الكيمياء

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية

طالبة ماجستير في كلية العلوم 

بجامعة ديالى تنشر بحثاً علمياً 

في مجلة هندية ضمن تصنيف 

كالريفيت

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى يضم طالبة 

ماجستير ينشر بحثاً علمياً في 

مجلة ذات معامل تأثير ضمن 

سكوباس

فريق بحثي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى ينشر بحثاً علمياً 

في مجلة باكستانية مصنفة 

Scopusضمن بيانات 

اختيار تدريسي من كلية العلوم 

بجامعة ديالى وللمرة الثانية 

" في هيئة علمية"عضواً 

لمؤتمر علمي دولي في تركيا

طالب دراسات عليا في كلية 

العلوم بجامعة ديالى ينشر بحثاً 

علمياً في مجلة عالمية ضمن 

Scopus


