
 جامعة جكريث -املؤمتر الدويل االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 
 

 اجلدول الزمني لفعاليات املؤمتر الدويل األول والعلمي الثالث
 جامعة جكريث -لكلية العلوم 

  8162كانون اول  61يوم االحد 
 

 الفعالية الوقث
 استقبال الوفود في فندق تكريت بالزا 12.00
 وجبة طعام العشاء لموفود الخارجية 0.00

 

  8162كانون اول  61يوم االثنني 
 الفعالية الوقث
 نقل الوفود الخارجية من محل االقامة إلى الجامعة/ قاعة الخوارزمي 0330
 التسجيل في قاعة الخوارزمي 0330
 افتتاح المؤتمر 10300
 تالوة آي من الذكر الحكيم 10305
 قراءة سورة الفاتحة ترحمًا عمى شهداء العراق 10310
 النشيد العراق الوطني 10315
 جامعة تكريتنشيد  10320
 عادل فوزي شهاب ممة السيد رئيس جامعة تكريت أ.د.ك 10325
 كممة السيدة عميد كمية العموم أ.د. عواطف صابر جاسم 10330
 عرض فمم وثائقي عن جامعة تكريت 10335
 الجمسة العممية األولى 10350

 رئيس الجمسة3 أ.د. صبار عبداهلل صالح
 فيصلسوسن حميد د. م.مقرر الجمسة3 أ.

 المحاضرة االفتتاحية األولى 11300
 أ.د. نظير عباس األنصاري، جامعة لوليا السويدية

 توزيع دروع المؤتمر عمى الضيوف الكرام 12300
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 افتتاح معارض المؤتمر في المركز االجتماعي 12315
وليمة الغداء عمى شرف الضيوف تقيمها جامعة تكريت وشركة مصافي  12330

 الصمود ومعهد النفط في بيجي.
 الجمسة العممية الثانية عمى قاعات كمية العموم وكمية الزراعة * 2300
 استراحة لتناول الشاي 3330
 الجمسة العممية الثالثة عمى قاعات كمية العموم وكمية الزراعة * 4300
 فعالية ترفيهية تقيمها عمادة كمية العموم 5330
 وجبة طعام العشاء عمى شرف الضيوف 0300

 

 8162كانون اول  62يوم الثالثاء 

 الفعالية الوقث
 الجمسة العممية الرابعة عمى قاعات كمية العموم وكمية الزراعة * 0300
 استراحة 11300
 الجمسة الختامية وقراءة توصيات المؤتمر 11330

 صبحي عطية محمودرئيس الجمسة3 أ.د. 
 محمد راشد عبودمقرر الجمسة3 أ.د. 

 مأدبة الغداء عمى شرف الضيوف  12330
 جولة نهرية لمضيوف الكرام في نهر دجمة 3300
 اختتام فعاليات المؤتمر 5300

 

 الالحق3* تفاصيل الجدول الزمني لمجمسات العممية الثانية والثالثة والرابعة في الجدول 
 Bio3 ،Bio4في كمية الزراعة  Bio1 ،Bio2محور عموم الحياة3 في القاعات  -1

 .في قسم عموم الحياة
 .في قسم الكيمياء Ch1 ،Ch2محور الكيمياء3 في القاعات  -2
 .في قسم الجيولوجيا Geo1محور الجيولوجيا3 في القاعة  -3
 .في قسم الفيزياء Ph1محور الفيزياء3 في القاعة  -4


