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 الرابعوالعلمي  الثانياجلدول الزمني لفعاليات املؤمتر الدويل 
 جامعة جكريث -لكلية العلوم 

 

 3232جشرين الثاني  32االثنني يوم 
 الفعالية الوقث
 المركز االجتماعي في الجامعةاستقبال الوفود في  00.11
 وجبة طعام العشاء لموفود الخارجية 0.11

 

  3232 الثانيجشرين  32 الثالثاءيوم 
 الفعالية الوقث
 نقل الوفود الخارجية من محل االقامة إلى قاعة الخوارزمي 03:1
 التسجيل في قاعة الخوارزمي 03:1
 افتتاح المؤتمر 01311
 تالوة آي من الذكر الحكيم 01311
 قراءة سورة الفاتحة ترحمًا عمى شهداء العراق 01301
 نشيد العراق الوطني 01301
 نشيد جامعة تكريت 01301
 وعد محمود رؤوف ممة السيد رئيس جامعة تكريت أ.د.ك 01301
 دمحم راشد عبودكمية العموم أ.د. كممة السيد عميد  013:1
 عرض فمم وثائقي عن جامعة تكريت 013:1
 الجمسة العممية األولى 01311

 رئيس الجمسة3 أ.د. صبار عبدهللا صالح
 حميد فيصلسوسن د. م.مقرر الجمسة3 أ.
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 احملاضرة االفححاحية األوىل 00311
وحدة ، بوابة لمصناعات التعدينية وضمان وتكامل الثروات الطبيعيةتنوع 

 الوطنية العراق
 السعدي دمحم ابراهيم قاسم  أ.د.

االمارات  –المدير المفوض لشركة المفيد لصناعية وتجارة المواد االنشائية 
 العربية المتحدة

بحثية مع معهد النفط العالي المصري وجامعة خليفة في دولة لديه نشاطات 
 االمارات العربية المتحدة والجامعة االردنية وجامعة الملك سعود

 توزيع دروع المؤتمر عمى الضيوف الكرام 00341
 افتتاح معارض المؤتمر في المركز االجتماعي 00311
 جامعة تكريت وليمة الغداء عمى شرف الضيوف تقيمها 00301

 وشركة مصافي الصمود
 *ة الثانية عمى قاعات كمية العمومالجمسة العممي 0311
 استراحة لتناول الشاي 3:1:
 *ة الثالثة عمى قاعات كمية العمومالجمسة العممي 4311
 فعالية ترفيهية تقيمها عمادة كمية العموم 13:1
 وجبة طعام العشاء عمى شرف الضيوف 0311
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 3232جشرين الثاني  32 االربعاءيوم 

 الفعالية الوقث
 *ة الرابعة عمى قاعات كمية العمومالجمسة العممي 0311
 استراحة 00311
 الجمسة الختامية وقراءة توصيات المؤتمر 003:1

 دمحم راشد عبودرئيس الجمسة3 أ.د. 
 خمود ناجي رشيدد. م.مقرر الجمسة3 أ.

 مأدبة الغداء عمى شرف الضيوف تقيمها جامعة تكريت  003:1
 .وشركة مصافي الصمود

 

 * تفاصيل الجدول الزمني لمجمسات العممية الثانية والثالثة والرابعة في الجدول الالحق3
في قسم  Bio1 ،Bio2، Bio3 ،Bio4 ،Bio5محور عموم الحياة3 في القاعات  -0

 .عموم الحياة
 .في قسم الكيمياء Che1 ،Che2محور الكيمياء3 في القاعات  -0
 .في قسم الجيولوجيا Geo1 ،Geo2محور الجيولوجيا3 في القاعة  -:
 .في قسم الفيزياء Phy1 ،Phy2محور الفيزياء3 في القاعة  -4
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