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 المالحظات النشاط تاريخ نوع النشاط والرابط االلكتروني للنشر اسم النشاط 
 المجلة الدولية لعلوم البيئة والتكنولوجيا تنشر بحثا لفريق تدريسيات من قسم الكيمياء 1

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13762-018-2079-y 
  /12018/11  نشر بحث

 مناقشة طالبة دكتوراه تحت اشراف الدكتورة رحاب عبد المهدي 2
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=535:158 

مناقشة نشر 
 دكتوراه

12018/11/  

 جدول االمتحانات التكميلية للحاالت الحرجة لقسم علوم الكيمياء 3

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=536:158 
  /22018/11 اعالن

 المحترم يلتقي بطلبة المرحلة االولى في قسم الكيمياءالسيد رئيس قسم الكيمياء  4

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=537:158 
  /52018/11 خبر لقاء 

 مناقشة طالب ماجستير تحت اشراف الدكتور محمد جاسم محمد 5

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=538:158 
  /82018/11 مناقشه

الدكتور علي جليل مجلي يحضر ورشة عمل في جامعة اوروك عن تقرير التقييم الذاتي  6
 للمختبرات

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=539:158 

  /82018/11 ورشة عمل

الذاتي في الدكتور علي جليل مجلي يلقي محاضرة في قسم ضمان الجودة عن تقرير التقييم  7
 المختبرات

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=540:158 

  2018/11/8 ورشة عمل

 الدكتورة زيزفون نبيل نصيف تحصل على شهادة الدبلوم في التنمية البشرية وتطوير الذات 8

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=543:158 
شهادة 
 تقديرية 

82018/11/  

 االمتحان الشامل وخطة العمل لطلبة الدكتوراه في قسم الكيمياء: الكيمياء حياتية 9

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=544:158 
  /122018/11 امتحان شامل

 سالم مجلة نانو التابعة للجمعية الكيميائية االمريكية تنشر بحثا مشتركا للدكتورة زهراء 10

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=545:158 
  15/2018/11 نشر بحث

وحدة  –ورشة عمل عن االعداد المتكامل للبروفايل األكاديمي تقيمها الدكتورة زهراء سالم  11
 ابن سينا

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=546:158 

  /152018/11 ورشة عمل

 االستاذة دكتورة فلاير محمد علي تشارك في المؤتمر الدولي االول في جامعة الكرخ 12

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=548:158 

  /152018/11 جائزة محلية

 ورشة عمل عن كيفية االعداد لنشر البحوث العلمية نشراَ رصيناً تقيمها الدكتورة زهراء سالم 13

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=547:158 

  2018/11/21 ورشه عمل

قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم ورشة عمل عن نظم المعلومات الجغرافية و  14
 تطبيقاتها

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=453:156 

  2018/11/21 ورشه عمل

المجلة االسيوية للكيمياء الرصينة تنشر بحثاً مشتركاً لالستاذة الدكتورة سلوى حميد ناصر  15
 نجالء قاسم مفتن من قسم الكيمياءوالدكتورة 

  72018/11/1 نشر بحث

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=548:158
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=453:156


https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=549:158 

الدكتور ليث خليل إبراهيم يشارك في المؤتمر الدولي االول لتقنيات الجيوفيزياء و التحسسس  16
 النائي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=550:158 

مشاركة في 
 مؤتمر

172018/11/ 
 

 

األستاذة الدكتورة فاتن فاضل محمد تحصل على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي  17
 لالختراعات في كندا

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=551:158 

  /242018/11  دوليةجائزة 

 مناقشة طالبة دكتوراه في الكيمياء حياتية تحت اشراف األستاذة الدكتورة سلوى حميد ناصر 18

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=552:158 

  /242018/11 مناقشة

 االستاذة الدكتورة فاتن فاضل محمد تناقش طالبة دكتوراه من جامعة الكوفة 19

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=553:158 

  /422018/11  مناقشة

بمحاضرة للدكتور احمد جاسم  ٢٠١٩-٢٠١٨افتتاح الموسم الثقافي لقسم الكيمياء للعام  20
 محمد

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=554:158  

  /242018/11 محاضرة

 األستاذة الدكتورة سلوى حميد ناصر تناقش طالبة ماجستير في قسم الكيمياء، جامعة االنبار 21

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=555:158  

  /282018/11 مناقشة

 


