
 



 



 

                                                                         علي أعميري محمد -الدكتور :

 

من  1992/25/07ولد في مدينة الموصل واكمل دراسته فيها حيث نال شهادة البكالوريوس في الكيمياء في 

 .من جامعة الموصل أيضا 2002/02/18جامعة الموصل ثم نال الماجستير في الكيمياء العضوية من 

 2006/02/15* نال لقب مدرس مساعد في 

 2009/11/11* نال لقب مدرس في 

  2015/10/05* ونال شهادة الدكتوراة في الكيمياء الصناعية من الجامعة المذكورة في 

 2016/12/20* نال لقب أستاذ مساعد في 

 2015* لقد شغل الدكتور منصب المعاون العلمي للعميد في كلية الصيدلة 

 

 

 -كلمة الدكتور لطالب القسم :

ذرا الطالب من حث الدكتور طالب القسم لاللتزام والمواضبة على الدراسة والجد واالجتهاد في االمتحانات مح

 الغش وعواقبه وكان كالمه بعنوان

 {{ ال للغش}} 

 

 

 



 

له شعارا لهم لكي ) يد بيد نحو قسم افضل ( هذه هي المقولة التي اتخذتها رئاسة قسم الكيمياء وطالب القسم بكافة مراح

حيث تعاونوا معا  يرفعوا اسم القسم عاليا في مختلف المجاالت ليست العلمية فقط فالجمال هو من عالمات العلم والثقافة

 أيعدم توفير بدوا بالمحافظة عليه بل ترقيته الى اعلى المستويات و عاهدوا إلظهار القسم في اجمل وابهى صورة و وع

 ن تبقى راية الكيمياء عالية .أجهد في سبيل 

 

  

  

  



  

  

  

   

 



 

ية بصورة عامة من نوعه في القسم وفي الكل األولمعرضا لالعمال اليدوية هو   2017/12/11اقام قسم الكيمياء يوم االثنين 

ستاذات القسم أعدد من  بإدارةوعمداء جامعة تكريت والقى المعرض نجاحا كبيرا  أساتذةوبحضور طالبي كبير وبعدد كبير من 

 ) ست لمى + ست أنوار + ست رفح (

 

 



 

 اللجنة المنظمة للمعرض : هم مجموعة من طالب المرحلة الرابعة

 عبدالوهاب       قيس يحيى         غانم جاسم            عبدهللا ماهرأنور 

 احمد           احمد ثامر أسامةشوكت فائق           كاصد ثامر         

 



 
تعبيرا عن  القيام باحتفالية كبيرة في جامعة تكريت بمناسبة يوم النصر الكبير 2017/12/14تم في يوم الخميس المصادف 

قسم الكيمياء  وكان لكلية العلوم حضور كبير وفعال في هذه االحتفاليات وكالعادة يبقى اإلرهابالعراق على قوى انتصار 

 متصدرا ألفضل فعاليات في الكلية 

 

 



 

قامت مجموعة من طالب المرحلة الرابعة بالعمل على إعادة تأهيل وترميم دار ايتام في منطقة القادسية في تكريت بمشاركة 

ومساعدة مجموعة من طالب مختلف األقسام في األقسام الداخلية كجانب من العمل اإلنساني لترك بصمة قبل التخرج علما ان 

وبإدارة عميدة كلية العلوم المحترمة وقد تم جمع المبالغ المادية الالزمة لترميم الدار من أساتذة الحملة بموافقة رئاسة الجامعة 

وموظفين وطالب مختلف الكليات وكلية العلوم بشكل خاص . علما ان الحملة كانت فكرة مقدمة من طالبين من طالب 

 المرحلة الرابعة.

 الحملة * شكرا لعمادة كلية العلوم لدعمها ومشاركتها في

 * شكرا لجميع الطالب المشاركين في العمل مهما كان دورهم 

* وشكرا من القلب لصاحب الفكرة والقائم عليها والمستمر في العمل فيها لحد اآلن من وراء الستار انت فعال مثال للطالب 

 الناجح ولالنسان المثقف.

 



 
العلوم كواجهة لالعالم الطالبي امام رئاسة الجامعة تم اختيار فريق عمل مجلة )نواة الكيمياء( لتمثيل كلية 

 -الطالبية للجامعة والطالب هم : ولتمثيل الكلية في نشاطات الجامعة القادمة وكأعضاء في المجلة

 أنور عبدالوهاب خلف                   غانم جاسم محمد

 أحمد ثامر محمد                          عبدهللا ماهر عبدهللا

  نجاة محمد أيوب

 

 

 

 

قام مجموعة من طالب العلوم في األقسام الداخلية بحملة كبيرة لترتيب وتزيين الحدائق التابعة لهم في القسم الداخلي وزرعها 

 بالورود ونقش اسم الكلية عليها مما جعله حافز لطالب األقسام األخرى لالقتداء بهم وترتيب حدائق القسم الداخلي.

 

  

 

 

 

 



 

قام معاون العميد للشؤون العلمية أ.م.د اياد سعدي ورئيس قسم الكيمياء م.د فائز   2017/12/12في يوم الثالثاء المصادف 

محسن وكل من األساتذة م.م فؤاد نهاد مقرر قسم الكيمياء و م.م عماد محمد العوسج بزيارة تفقدية الى طالب األقسام الداخلية 

حضار وجبة عشاء وسلة غذائية لطالب القسم الداخلي وقام السيد المعاون العلمي بجولة تفقدية ومتابعة احوالهم من قريب مع ا

شخصية لجميع غرف الطالب وتسجيل كافة مالحظاتهم وشكاويهم ومقترحاتهم و لقد وعد بالسعي لحل المشاكل بكافة الطرق 

 والوسائل المتاحة. 

 

 

 

 



 

من باب الرقي وحسن التعامل وكتصرف ينم عن اخالق عالية من طالب المرحلة الثانية وتصرفهم الذي يعد 

مسبوق في قسمنا قامت مجموعة من طالب المرحلة الثانية بتنظيم حفل استقبال  قمة في الروعة وشيء غير

لطالب المرحلة األولى بتوزيع الزهور والحلويات على الطالب تشجيعا منهم لطالب المرحلة األولى 

 -وللترحيب بهم بحياتهم الجامعية الجديدة وقام بهذه المبادرة كل من الطالب :

 * مصطفى فاضل نوري

 فى سعدي محمود* مصط

 * محمد قاسم خلف

 * حنين إبراهيم محمد

 * خالدة موفق عبدالرزاق

 * ماريه حميد محمد 

 

 

 في هذا العدد فريق عمل مجلة )نواة الكيمياء( نعتذر عن عدم نشر مشاركات الطالب التي قدمت الى المجلة اسمب

كمية  حيث كانتالسابقة  األسابيعالتي تمت في القسم وفي الكلية في هذه بسبب كثرة الفعاليات والنشاطات 

 الفعاليات غير مسبوقة مما دفعنا الى حصر هذا العدد فقط لنشر وتوثيق الفعاليات .

 .محفوظة وسيتم نشرها في االعداد القادمة ان شاء هللاالمقدمة * علما ان جميع المشاركات 

 

 


