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بسم هللا الرحمن الرحيم

ن الحمددهلل ر  ا اللددنلمين الالوددسال الالسددسر  اددل  وددرر ال ادد  الالمر دداي

...جملين   يهللنن محمهلل ال ال آله الصحبه 

ات يعتبررر التعلرريم المسررتمر ركيررزة أساسررية لمررا بعررد التخررر  مررن الدراسرر

رفرد خطرط الفنيرة والبحثيرة لالمالكراتاألولية وعامالً مهماً في تأهيل وتطوير 

لعلميرة التنمية بالطاقات البشرية المتجددة التي من شأنها مواكبرة التطرورات ا

لداا . يروالتكنولوجية ويمثل حجر الزاويرة فري مجرال التعلريم والتأهيرل والتطرو

بتدددهلل وت الويدددهـور م دددهن ا  اعفدددهراي اللدددنماين فددد  م  دددهسن  اإلهتمدددنرفددد   

 م المجتمع اللنمة الال نصة الفد  المجدن   التد  وحتنج دن حادـم اللمد   تسد

.حتمنً ف   فع مستـى اعياء الـظيف  الجـيال ال هللمة الماهللمة لامجتمع

كراتالمالإن شعبة التعليم المسرتمر سراهمت وتسراهم فري تطروير وتأهيرل 

العلميرة البحثية العلمية في اختصاصات العلوم الصررفة لمواكبرة المسرتجدات

لصرحية العالمية التي تحتاجها المشراريع الصرناعية واتنتاجيرة والمؤسسرات ا

توظيررآ رخررر والخدميررة و ول ررد خطررت كليتنررا خطرروات واسررعة وكبيرررة ألجررل

لعلميررة ااتختصاصرراتالمبتكررات والتطررورات التكنولوجيرة والعلميررة لمختلرآ 

افت التي تضمها الكلية مما أسهم بشكل إيجابي في إعرداد دورات مت دمرة أضر

للبررراحثين إضرررافة نوعيرررة كبيررررة وجعلرررتهم يسررريرون بخرررط مرررواز  مرررع رخرررر

.المبتكرات المستخدمة في المجاالت التطبي ية
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ربررط الجامعررة والكليررة بررالمجتمع وبح ررول العمررل والمسرراهمة فرري إعررداد إن

مجين الفنيررة مررن البرراحثين بمختلررآ العلرروم الصرررفة والمبرررالمالكرراتوتأهيررل 

وجيولوجي النفط والمعادن هري برال شرن مرن كبررى أهرداآ الجامعرة المنتجرة

عتمرد وإن ديمومرة هر ا الت ردم يواتقتصادليسهموا في ت دم قطاعي الصناعة 

هرات عطاء شعبة التعلريم المسرتمر وتجاوبهرا مرع ر برات الجإستمراريةعلى 

شررية المستفيدة في إعداد بررام  إضرافية خاصرة لتطروير وتنميرة المروارد الب

إننري . وتدريبها على أحرد  وسرا ل العلرم والتكنولوجيرا خدمرًة لت ردم المجتمرع

لردا م أشكر شعبة التعليم المستمر علرى مرا تب لرن مرن جهرد سرخي وتواصرلها ا

سرأل ن. مع جميع أقسام الكلية و والشكر ك لن لكل من ساهم فري إعرداد الردليل

.شاملةهللا أن يوف نا جميعا من أجل خدمة بلدنا وأن نكون أسبابا لنهضتن ال

.والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتن

المساعد الدكتوراألستا 

حسين مبارنتحسين

وكالة/ كلية العلوم عميد
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسرالم علرى أشررآ الخلرق والمرسرل

...سيدنا محمد وعلى رلن وصحبن أجمعين 

نتسربيمكليتنا والكليات األخرى وك لن ومنتسبيمن أجل تطوير أفراد 

العلمرررري بكررررادر الكليررررة رت رررراءاتب يررررة دوا ررررر محافظررررة ديررررالى ومررررن أجررررل

عبة قامرت شررفري كافرة الميرادينالتطرور العلمري الحاصرل فري العرالمومواكبرة

يررل جامعررة ديررالى برصرردار دل/ التطرروير والتعلرريم المسررتمر فرري كليررة العلرروم 

و حي  يتضمن الردليل 2015-2014الدورات التدريبية للعام الدراسي الحالي 

كافرة أبرز وأهم الدورات التدريبية المخطط إقامتها مرن قبرل أقسرام كليتنرا فري

ة إختصاصررات العلرروم الصرررفة وكرر لن يتضررمن أبرررز وأهررم النشرراطات العلميرر

ين فراد والمنتسباألجل رفد كافة وورشات العمل و لن ألاألخرى من الدورات

ادين هرم التطرورات الحاصرلة فري كافرة ميرأوخر آبرخرىاألفي كليتنا والكليات 

نبرللردور الر   قامرت كمراالً إالعلم والمعرفة وتأتي هر   الردورات والنشراطات 

.عوام الساب ةكليتنا في ه ا المجال في العام الماضي واأل
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دعم والً ومرن ثرم الرأن يرتم لروال فضرل هللا سربحانن وتعرالى أوما كران لكرل هر ا 

تنا مرن قبرل شعبة التطوير والتعليم المستمر في كليبنتحضىال   هتماموات

عرن ضرالً فو الردليميالدكتور عباس فاضل ستا األديالىالسيد ر يس جامعة 

مبارن و المساعد الدكتور تحسين حسينستا األدعم السيد عميد كلية العلوم 

ريم المسراعد الردكتور كرسرتا األوك لن السيد معراون العميرد للشرؤون العلميرة 

بحانن حسرن و  فلهرم منرا جميعراً جزيرل الشركر والت ردير ونسرأل هللا سرهنيكش

.زيزللصالح العام وبلدنا العخدمةً زدهارمن الت دم  واتوتعالى لهم مزيداً 

إبتهال حميد محسن. م.م

كلية العلوم/ شعبة التطوير والتعليم المستمر مسؤول
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س العلميررة فرري الجامعررة ف ررد درس مجلررختصاصرراتاتتكامررل لررىإسررعياً 

كلية ستحدا إإمكانية 2001/3/19في جلستن السابعة بتاريخديالىجامعة 

يررة ن هرر   الكليررة سرروآ تغرر   الجامعررة بال اعرردة المعرفألررىإسررتناداً إالعلرروم 

.فكان ه ا الصرحخرىاألللكليات 

علرروم قسررموفرري نفررس العررام تررم تأسرريس كليررة العلرروم جامعررة ديررالى ب سررمين

.الحياة وقسم علوم الرياضيات

.طالباً 120وكان عددهم2001تم قبول الدفعة األولى عام• 

سرتحدا  قسرم علروم الحاسروب وقسرم علروم الكيميراءإو تم 2002في عام• 

.وقسم علوم الفيزياء

.طالباً حالياً 275وأصبحت خطة ال بول طالباً 250تم قبول2002عام• 

:أقسام علمية وهيستةوأصبحت الكلية تحتو  على 

قسم علوم الفيزياء. 4قسم علوم الحياة. 1

قسم علوم الحاسوب. 5قسم علوم الرياضيات. 2

(2012)قسم جيولوجيا النفط والمعادن . 6قسم علوم الكيمياء. 3

5



2010-2011ستحدا  دراسة الماجستير في قسم الفيزياء للعام الدراسيإ•
.وتخري  ثال  دفعات من ال سم

لة مج)مجلة علمية محكمة باسم ستحدا إحصلت مواف ة هي ة الرأ  على • 

(.للعلوم الصرفةديالى

.كليةحصلت مواف ة هي ة الرأ  على تشكيل لجنة الترقيات العلمية بال• 

. 2009/11/15ترررم ع ررررد المرررؤتمر العلمرررري األول لكليرررة العلرررروم بترررراريخ• 

.2012والمؤتمر العلمي الثال  عام 2011والمؤتمر العلمي الثاني عام 

اد والمرروللنررانوتكنولوجيدعررم ومشرراركة الكليررة بررالمؤتمر الرردولي الرابررع •

.2013تشرين األول 6-7المت دمة في الجامعة التكنولوجية للفترة من 

.2013العلمي في عام اتستشار المكتب إستحدا •

م قبول إستحدا  الدراسات العليا في قسمي علوم الحياة وعلوم الكيمياء وت•

.2015-2014الطلبة في العام الدراسي 

الترري دعررم ومشرراركة الكليررة فرري المدرسررة الصرريفية للرياضرريات الفرنسررية•

.2014أقيمت في اربيل في الشهر الخامس 
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بحسرب 3.715حصول مجلة ديالى للعلوم الصرفة على معامل ترأثير قردر  •

.ISRAالمؤسسة األمريكية لت ييم النشاط البحثي 

CASضمن فهرسرت المجرالت األمريكيرة للمستخلصرات الكيميا يرة إدراجها • 
:دخول المجلة العلمية في الموسوعات التالية• 

.األمريكيةResearchBibleموسوعة -

.OAJIفهرست المجالت األكاديمية اليابانية المفتوحة -

-Directory of Research Journals Indexing.

-Cite Factor.

-Journal Index.
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نب ة عن تأسيس ال سم

حير  ترم  2001العلروم عرامتأسس قسم علوم الحياة مرع بدايرة تأسريس كليرة

و تخرجت الدفعة األولىفي  لن العام( طالب وطالبة80)قبول الدفعة األولى 

– 2005فري العرام الدراسري   60نالمتخررجيحير  كران عردد الطلبرة 2004
سرتمر ال سرم بتخرري  إوهكر ا . للردور الثراني15و للردور األولطالباً وطالبرة 

دورات لحرد انن كران عشررو حير  ترم تخرري  الدورات الواحدة تلو األخررى

يضررررم ال سررررم مختبرررررات حديثررررة للنبررررات و2014-2015خرهررررا دورة عررررامر

يا يرةاألحمختبرر بحثري للت نيرات لرىإضرافةإو المجهريرةوالحيوان واألحيراء 

وفرهراو يضم كل مختبر األجهزة األساسية الواجرب تومختبر للدراسات العليا

م رراييس درجررة نررواعأوالحسرراس والحمررام المررا ي والميررزانpHـ الرركجهرراز 

اتاليررزاازكجهررختصررا إاألجهررزة الترري يحتاجهررا كررل لررىإضررافةإالحرررارة 

يضررم ال سررم عرردد مررن األسررات ة . وأنررواع مررن المجرراهر و يرهرراوالنررانودروب

طلبة وجود عدد رخر منلىإضافةإالدقي ة ختصاصاتاتاألكفاء في مختلآ 

.جامعات خار  وداخل العراقعلى الدراسات العليا موزعين 

9



التعريآ بالنباتات الطبية وأهميتها: إسم الدورة•

18-2015/3/19: تاريخ إنع ادها•
يومان: مدة الدورة•

المشرراركين فرري هرر ا الرردورة سرريتل ون كافررة المعررارآ ن إ:هرردآ الرردورة•

.الطبيةالنباتات همية أالتي تؤهلهم لتعرآ عن ساسية والمهارات األ

دينار100.000: بدل اتشتران•

وس أن يكون المشارن  حاصل على شهادة بكالوري: شروط اتشتران بالدورة

.في علوم الحياة أو التحليالت المرضية فما فوق

منها  الدورة:

اليوم األول. .إستعراض النباتات الطبية وأهميتها: 1

المواد الفعالة في النباتات الطبية وطري ة إستخالصها. 2.

أسماء المحاضرين:

خزعل ضبع واد . د. م. أ1.

شيماء حاتم عبد هللا. م2.

2015-2014
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نب ة عن تأسيس ال سم

العلرروم يعررد علررم الرياضرريات مررن العلرروم التطبي يررة الحديثررة المتداخلررة بجميررع

درجررة ومكانررة مرموقررة فرري الدراسررات العلميررة فرري الكليررات حتررلإاألخرررى و 

ية العلوم و ل د جاء تأسيس قسم علوم الرياضيات في كلوالجامعات في العالم

ومنر   لرن الترأريخ 2001-2002مرع تأسريس الكليرة فري العرامديرالىبجامعة 

.2013-2014خرها دورةردورات كان عشرتخرجت من ال سم 

:هداآ ال سمأ

ن تزويرد المجتمرع بكروادر علميررة متخصصرة فري علرروم الرياضريات و لرن مرر•

.علوم الرياضياتبكلوريوسخالل تخري  حملة 

تلررآ بمخ( الماجسررتير والرردكتورا )ى فررتح الدراسررات العليررا إلررال سررم يطمررح •

.التخصصات الدقي ة لعلوم الرياضيات

سراليبالمشراركين المعرارآ والخبررات واألكسابإلىإقامة دورات تهدآ إ•

.العلمية والعملية في مجال علوم الرياضيات وتطبي اتن
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LaTexدورة : إسم الدورة•
9-2015/3/11: تاريخ إنع ادها•
أيام3: مدة الدورة•

كيفية كتابة البحو  واالطاريح: هدآ الدورة•

دينار25.000: اتشترانبدل •

يكرررون المشرررارن حاصرررل علرررى شرررهادة ان: بالررردورةاتشرررترانشرررروط •

العلمية فما فوقاتختصاصاتبكالوريوس في 

منها  الدورة:

LaTeXتعريآ بمحرر النصو  -1
LaTeXتنصيب برنام   -2
Documentكيفية كتابة -3
LaTeXلغة برستخدامالرياضياتيةالرموز والصيغ -4
Bibliographyكتابة المصادر -5
كيفية إدرا  و تحرير الرسوم-6

واألطاريحكيفية كتابة برنام  للكتب -7

فاطمة محمد عبود. د:  المحاضرإسم

2015-2014
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نب ة عن تأسيس ال سم

كيميراء نشراء قسرم علروم الإللتطور الها ل في مجاالت علوم الكيمياء تم نظراً 

عرداد كرادر متخصر  فري إلغررض 2002عرامديرالىفي كليرة العلروم جامعرة 

لررى وقررد حررر  ال سررم منرر  تأسيسررن ع. حاجررة البلررديال ررممجررال الكيميرراء بمررا 

كاديميرةأعداد نوعية متميزة من الخريجين بمستوى رفيرع يتمتعرون بخلفيرةإ

المطلوبررة لكرري تمكررنهم مررن سررد ساسرريةاألتجمررع بررين المعررارآ والمهررارات 

يخ ن قسررم علرروم الكيميرراء يحررر  علررى ترسررإوالمجتمررع المعاصررر حتياجرراتإ

لروم التميز ال هني لدى الطالب والتأكيد على المعارآ الحديثرة فري مجراالت ع

وال ريم اتخالقيراألالكيمياء المختلفة مع التمسن في الوقت  اتن بالحفاظ على 

قامررة عالقررات علميررة مررع العديررد مررن الجامعررات إيعمررل ال سررم علررى . المهنيررة

  لتبررادل الخبرررات والوقرروآ علررى المسررتحد  فرري مجرراالت البحرروجنبيررةاأل

بالخرار  يجراد فرر إالرى و يسعى ال سم دا مراً . العلمية والمناه  التدريسية

ن يفرراد العديررد مررإلررىإلدراسررة المعيرردين والمدرسررين المسرراعدين كمررا يسررعى 

ترو  يح. جنبيرةاألالجامعرات لرىإالهي ة التدريسية في مهمرات علميرة عضاءأ

ر المختبررلررىإضررافةوليررة باتاألال سررم علررى عرردد مررن المختبرررات للدراسررات 

.البحثي الخا  ب سم الكيمياء
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:أهداآ ال سم

قرادرين اً وعمليربأساسريات علرم الكيميراء نظريراً لمرينم  عداد متخصصين إ-1

سرامقاألتردريس مرادة الكيميراء لطلبرة لرىإضرافةإعلى سد حاجة سوق العمل 

.في الجامعةخرىاألفي كلية العلوم وبعض الكليات خرىاأل

.إجرررراء البحرررو  العلميرررة ومحاولرررة مواكبرررة التطرررور العلمررري للكيميررراء-2

ارةستشراتالتعاون مع مؤسسات الدولة وال طاع الخا  من خرالل ت رديم -3

.والمشورة العلمية وإجراء التحليالت الكيميا ية
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:الدورة األولى

اءكيفية تشغيل جهاز كروموتو رافيا السا ل عالي األد: إسم الدورة•

(HPLC)

28-2014/9/30: تاريخ انع ادها•
ثالثة أيام: مدة الدورة•

تهي ة كادر متخص  لتشغيل ه   األجهزة: هدآ الدورة•

دينار50.000: بدل اتشتران •

أن يكرررون المشرررارن حاصرررل علرررى شرررهادة : بالررردورةاتشرررترانشرررروط •

العلمية فما فوقاتختصاصاتبكالوريوس في 

 منها  الدورة:

.عرض نظر  شامل حول مبادئ عمل ه   األجهزة-1

لمشاركة الجهات الىإستفادةتامناقشة التطبي ات العملية ومحاولة ت ديم -2

.ختصاصاتهمإفي الدورة حسب 

جراء تطبيق عملي لتحليل نمو   معينإ-3

أسماء المحاضرين:

صالح الدين جاسم. د1.

نهى عبد الجليل. م2.

كيمياو  محمد علوان. م3.

2015-2014
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:الدورة الثانية

دورة في التحليالت الكيمياوية: إسم الدورة•

29-2015/3/31: تاريخ إنع ادها•
ثالثة أيام: مدة الدورة•

جهزةاألة كادر متخص  لتشغيل ه    تهي: هدآ الدورة •

دينار50.000: اتشترانبدل •

أن يكرررون المشرررارن حاصرررل علرررى شرررهادة : بالررردورةاتشرررترانشرررروط •

.العلمية فما فوقاتختصاصاتبكالوريوس في 

منها  الدورة:

طري ة سحب الدم. 1.

نسبة الـ. 2PVCوالـHb.

تحديد . 3Blood group.

.BL Sugar 4– 5ESR.

أسماء المحاضرين:

.خالد شعالن. د1.

محمد اسعد. م. م2.

كيمياو  محمد علوان. م3.

2015-2014
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نب ة عن تأسيس ال سم

و لررن تلبيررة 2002-2003تأسررس قسررم الفيزيرراء فرري كليررة العلرروم فرري العررام الدراسرري

ة لكونرن ي روم بتهي رة كروادر متخصصرختصرا اتهر ا لرىإلحاجة الجامعة والمحافظرة 

ظررام فرري هرر ا المجررال ترفررد ال طرراع العررام فرري المحافظررة ويتبررع ال سررم فرري تدريسررن الن

هادة ربرع سرنوات ويمرنح المتخرر  شرأالسنو  ال   توزع فين المناه  الدراسرية علرى 

النظريررة بدراسررة كافررة المررواديزيرراءفالعنررى قسررم وي  البكررالوريوس فرري علرروم الفيزيرراء 

رات منر  دوم تخري  تسعةتوقد ختصا اتوالعملية خالل فترة الدراسة الخاصة به ا 

يراء الحالرة وك لن يمنح ال سم شهادة الماجستير في تخص  فيزو نالتأسيس ولحد ان

.الصلبة

:  أهداآ ال سم

فيزيراء الدولة والمجتمع من المرؤهلين بمسرتويات علميرة فري ح رل الحتياجاتإتوفير • 

.على مستوى الدراسات األولية والعليا

يخردم حركرة تأهيل باحثين علميين تتوفر فيهم األسس الصحيحة للبح  العلمري وبمرا• 

.البح  والت دم الت ني في ال طر

ة العلميرة تهي ة مالن مؤهل للعمل في سلن التعليم العالي قادر على النهوض بالمسير• 

.والتربوية

فرري تأهيررل خررريجين متميررزين لل بررول فرري الدراسررات العليررا واتسررهام بشرركل فاعررل• 

.مجاالت البح  وحل المشكالت العلمية والت نية
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:الدورة األولى

وتطبي اترن UV-visible Spectrophotometerجهراز : الردورة إسم•

.في ال ياسات الفيزيا ية

25-2014/11/26: تاريخ إنع ادها•
مانيو: مدة الدورة•

تهي ة كادر علمي متخص   في تشغيل الجهاز: هدآ الدورة•

دينار50.000: بدل اتشتران•

ة أن يكون المشارن حاصل علرى شرهادة جامعير:بالدورةاتشترانشروط •

.العلمية فما فوقختصاصاتاتفي ( بكالوريوس)

منها  الدورة:

.م دمة عامة عن المبدأ الفيزيا ي لعمل الجهاز-1

هر ا الجهرراز مررع سررتعمالربجراؤهرا إهرم التطبي ررات الممكررن أالتعررآ علررى -2

ختصاصاتهمإالجهات المشاركة في الدورة حسب لىإستفادةاتت ديم 

الموصررالت شرربا أجررراء قياسررات عمليررة لرربعض النمررا   المحضرررة مررن إ-3

.والبوليمرات

أسماء المحاضرين:

نور سلمان أصباح .  د.أ1.

نبيل علي بكر.د.أ2.

خضيرزياد طارق .د3.

2015-2014
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:الدورة الثانية

وتطبي اترررن فررري FTIR Spectrophotometerجهررراز: الررردورةإسرررم•

.ال ياسات الفيزيا ية

25-2015/1/26: تاريخ إنع ادها•
مانيو: مدة الدورة•

.تهي ة كادر علمي متخص   في تشغيل الجهاز: هدآ الدورة•

دينار50.000: بدل اتشتران•

ة أن يكون المشارن حاصل علرى شرهادة جامعير:بالدورةاتشترانشروط •

.العلمية فما فوقختصاصاتاتفي ( بكالوريوس)

منها  الدورة:

.م دمة عامة عن المبدأ الفيزيا ي لعمل الجهاز-1

هر ا الجهرراز مررع سررتعمالربالتعررآ علررى أهرم التطبي ررات الممكررن إجراؤهرا -2

.ختصاصاتهمإالجهات المشاركة في الدورة حسب لىإستفادةاتت ديم 

الموصررالت شرربا أجررراء قياسررات عمليررة لرربعض النمررا   المحضرررة مررن إ-3

.بة على السليكون  والبوليمراتالمرس  

أسماء المحاضرين:

نور سلمانأصباح . د.أ1.

نبيل علي بكر.د.أ2.

خضيرزياد طارق .د3.

2015-2014
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:الثالثةالدورة

.االعليالدراساتلطلبةالعلميةوتطبي اتنOriginبرنام :الدورةإسم•

2015/3/10:إنع ادهاتاريخ•
واحدميو:الدورةمدة•

قوطرالرياضيةالدوالأهمرسمعلىالعملعلىالباحثين:الدورةهدآ•

.بيانياً معالجتها

دينار25.000:اتشترانبدل•

ةجامعيشهادةعلىحاصلالمشارنيكونأن:بالدورةاتشترانشروط•

.فوقفماالعلميةختصاصاتاتفي(بكالوريوس)

 الدورةمنها:

.الرياضيةالبرام أهمأهمعنعامةم دمة-1

.البرنام إصدارأحد علىالتعرآ-2

.البرنام تنصيبعلىالتعرآ-3

.البياناتوتحليلرسمكيفيةمعرفة-4

.للمتدربينمشاركةشهادات-5

المحاضرينأسماء:

.بكرعلينبيل.د.أ1.

.كاملأحمدأسعد.م.أ2.

.سهيلندى.م3.

2015-2014

20



:الدورة الرابعة

تحضير وتصنيع الخاليا الشمسية: إسم الدورة•

15-2015/4/16: تاريخ إنع ادها•
مانيو: مدة الدورة•

يررا بحثيررة قررادرة علررى تصررنيع وتشررغيل الخالدر وتهي ررة كررا: هرردآ الرردورة•

.الشمسية

دينار50.000: بدل اتشتران•

ة أن يكون المشارن حاصل علرى شرهادة جامعير:بالدورةاتشترانشروط •

.العلمية فما فوقختصاصاتاتفي ( بكالوريوس)

منها  الدورة:

.عن الخاليا الشمسيةم دمة -1

.أحد  الطرق المستخدمةالتعرآ على -2

.تحضير عملي لعملية التصنيعجراء إ-3

.شهادات مشاركة للمتدربين-4

أسماء المحاضرين:

.زياد طارق خضير. د1.

.محمد حميد عبد هللا. م. ا2.

.ندى سهيل. م3.

2015-2014
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نب ة عن تأسيس ال سم

وي بل الطلبة من خريجي الدراسرة 2002فتتاح قسم علوم الحاسوب عامإتم 

ن الفرع العلمري حسرب مجراميعهم حير  يمرنح الطالرب عنرد تخرجر–اتعدادية 

كمبرررم  للعمررل فرريدرجررة بكررالوريوس فرري علرروم الحاسرروب ويكررون مررؤهالً 

ال كمرتمختلآ دوا ر الدولة ومؤسساتها وال طاع الخا  كما تؤهلن دراستن 

ستيعابيةأيوجد في قسم علوم الحاسوب ثالثة مختبرات بطاقة . دراستن العليا

ر هر   المختبررات مختبرحردىإ(. لكل طالبالبتوبطالب وبمعدل حاسبة 55)

.واألنترنيتمتكامل حدي  لشبكات الحاسوب 
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نب ة عن تأسيس ال سم

عررام فرري الديررالىسررتحد  قسررم جيولوجيررا الررنفط والمعررادن فرري كليررة العلرروم بجامعررة أ

عررات ليكرون قسرماً را رداً فري مجرال التخصر  الردقيق فري الجام2012-2013الدراسري

مؤهلررة للعمررل فرري دوا ررر الدولررة وال طرراع الخررا مالكرراتو يسررعى لتخررري  العراقيررة

نكليزيرةاتة العمل في الشركات العاملة في ال طرر لر لن تبنرى التردريس باللغرلىإضافةً إ

الكورسرينبررز مظراهر أيتضمن ال سم نشاطاً عملياً واسعاً تعد . شياً مع ه ا الهدآاتم

تكثيرآ للعمرل الو ويهردآ هر االح ليين في العطلة الصيفية بعد المرحلة الثانية والثالثة

لررىإضررافةً إعررن الجيولوجيررا بصررورة عامررة للرردراسعطرراء صررورة كاملررة إلررىإالح لرري 

.وهو جيولوجيا النفط والمعادنبنالتخص  ال   يتخر  

والمعرادن فري تخصر  جيولوجيرا الرنفطلوريوسايمنح ال سم المتخر  فين شهادة البك

يحمرل فري الجامعرات العراقيرة بكونرنخررىاألقسراماألليكون ب لن متميرزاً عرن خريجري 

ركات المجررال يسررعى ال سررم للتواصررل مررع دوا ررر الدولررة والشررتخصصرراً دقي رراً فرري هرر ا

نررا دوراً ن يكررون لألونسررعى . فضررل للترردريب لطلبتررنألترروفير فررر بلرردناالعاملررة فرري 

ي زال فررتررواضررحاً فرري التحريررات عررن الررنفط والغرراز والمعررادن فرري المحافظررة والترري ال

.الفعالةطوارهاأ
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ال ش اللم  الم يط إقنمت ن ف  الكاية

2014-2015لالنر الهلل ا   

المحاضرالتاريخإسم ورشة العملال سم

علوم 

الكيمياء

ورشة عمل في كيفية 

ةتشغيل األجهزة المختبري

UV-Visible , FTIR

2014/12/23
عامر فاضل داود.د. أ

لمى سلمان. د

علوم

الحياة

الخدمية في األجهزة 

المختبرات
2013/11/26

إبراهيم هاد  محمد. د. م. أ

خالد ضياء عبد الواحد. م

رياض حميد نصيآ. م. م

عمل عن الفطريات ورشة 

وفوا دها ومخاطرها
2015/3/18

عبد الرسول خضر. د. م. أ

ياسر موفق مهد . م. م

ورشة عمل عن  جهاز 

الهيماتولوجي
2015/4/22

ابراهيم هاد . د. م. أ

محمد عبد الدايم. د. م. أ



قسم  اـر الحينال/ يال ال التحايس  المرضية 

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 
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Access data baseيال ال ف  

قسم  اـر الحينال/ نهللالال  ن النبنون  السنمة الوأثيراو ن البيئية 

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 
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اسوبقسم علوم الح/ حل ة ن اشية عن الوسا ط المتعددة واالنترنت 

قسم علوم الكيمياء/ محاضرة عن مخاطر المواد المخدرة 

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 
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علوم الحياةقسم / محاضرة علمية في ال ياس والت ويم

ادنجيولوجيا النفط  والمعقسم / ح ول النفط في العراق الواقع والطموح ندوة عن

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 
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علوم الحياةقسم/الوراثيةاتستشارةندوة في 

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 

29

قسم علوم الحياة/ دورة حول جمع وتشخي  النباتات وتسميتها 



م الفيزياء قس/ في عصرنا الحالي النانوتكنولوجيت نية إستخداماتعن ن اشيةحل ة 

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 
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المختبرات الحديثة في كلية العلوم

ى صـ  ومث   هم ال برز الهللال ا  الالنشنطن  اللامية اعخر

المنجزال خسم اللنر الهلل ا   السنب 
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اتيميلاالسم
admin@sciences.uodiyala.edu.iqالرسمي للكليةاتلكتروني البريد 

dean@sciences.uodiyala.edu.iqالسيد العميدإيميل 
deanoffice@sciences.uodiyala.edu.iqمكتب العميدإيميل 

ass.dean@sciences.uodiyala.edu.iqالعميد للشؤون اتداريةالسيد معاون إيميل 
dean.ass.sc@sciences.uodiyala.edu.iqةالعلميالعميد للشؤون السيد معاون إيميل 

computer@sciences.uodiyala.edu.iqقسم الحاسباتإيميل 
biology@sciences.uodiyala.edu.iqقسم علوم الحياةإيميل 
chemistry@sciences.uodiyala.edu.iqقسم الكيمياءإيميل 
mathematics@sciences.uodiyala.edu.iqقسم الرياضياتإيميل 

geology@sciences.uodiyala.edu.iqجوليوجيا النفط والمعادنإيميل 
physics@sciences.uodiyala.edu.iqقسم الفيزياءإيميل 

admin.unit@sciences.uodiyala.edu.iqإيميل اتدارية
contunit@sciences.uodiyala.edu.iqوحدة التعليم المستمر

djps@sciences.uodiyala.edu.iqمجلة ديالى للعلوم الصرفة
fin.unit@sciences.uodiyala.edu.iqالحسابات
Info.unit@sciences.uodiyala.edu.iqالمعلوماتية
internet@sciences.uodiyala.edu.iqاتنترنت
law@sciences.uodiyala.edu.iqال انونية
media@sciences.uodiyala.edu.iqاتعالم

quality.assur@sciences.uodiyala.edu.iqضمان الجودة
register@sciences.uodiyala.edu.iqالتسجيل

scholarship@sciences.uodiyala.edu.iqالبعثات والعالقات العامة
research@sciences.uodiyala.edu.iqالبح  والتطوير
sport@sciences.uodiyala.edu.iqاالنشطة الرياضية

planning@sciences.uodiyala.edu.iqالدراسات والتخطيط والمتابعة

www.sciences.uodiyala.edu.iq
الموقع الرسمي للكلية
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