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 تاريخ النشر اسم المجلة البحوث المنشورة ت

1 
 صور خصائص لتحديد الجينية الخوارزمية استخدام

 االبنية
 1 العدد الصرفة للعلوم تكريت مجلة

 11 المجلد
2010 

 التشفير في العصبية الشبكات استخدام 2
 3 العدد الصرفة للعلوم تكريت مجلة

 11 المجلد
2010 

3 
Comparison Between New Operators Of 

Genetic Algorithm To Implementation Face 
Image 

 2 العدد الصرفة للعلوم تكريت مجلة
 11 المجلد

2011 

4 Using fuzzy logic in image matching 
 العدد 21 المجلد والعلم التربية مجلة

4 
2013 

 الذكائية الطرق باستخدام الصور خفاءا 5
 2 العدد الصرفة للعلوم تكريت مجلة

 11 المجلد
2013 

6 
 محاور أهمية لتحديد الجغرافي المعلومات نظام استخدام

 الحركة
 المعلومات لتكنولوجيا العراقية لمجلةا

 األول العدد السادس المجلد
2014 

7 
Segmentation of Images by Using Edges 

Detection Techniques 
  المعلومات لتكنولوجيا العراقية المجلة

 الثالث العدد الثامن المجلد
 2018نيسان 

8 Digital Images Enhancement 

International Journal of 
Enhanced Research in 

Sciences, Technology & 
 2018ايار 



Engineering Vol. 7, Issue  5 

9 Finding Cells Number in Medical Images 

International Journal of 
Enhanced Research in 

Sciences, Technology & 
Engineering Vol. 7, Issue  5 

 2018ايار 

10 Remove Noise From Medical Images 

International Journal of 
Enhanced Research in 

Sciences, Technology & 
Engineering Vol. 7, Issue  5 

 2018ايار 

11 Images Analysis by Using Fuzzy Clustering 

Journal for AL-Qadisiyah for 
computer science and 

mathematics Vol. 11 No. 1 

2019 

 

 اسم المجلة المقبولة للنشرالبحوث  ت
قبول تاريخ 

 النشر

1 
 تركيب قواعد نظرية باستخام البيانات عن التنقيب

 الفضاءات
 والعلم التربية مجلة

1/1/2112 
 211 الرقم

2 Encrypt Images Using Mutation Methods والحاسبات للرياضيات الكوفة مجلة 
11/1/2111 

 14 العدد
 

 التاريخ اللجان ت
 2007 االمتحانية للجنةا 1

 2008 االمتحانية للجنةا 2

 210-2009 لجنة جرد المكتبة 3

 2011-2010 لجنة جرد المكتبة 4

 2011 الخامس العلمي بالمؤتمر الخاصة االسنان طب مجلة العمال ساندة لجنة 5

 2012-2011 لجنة جرد المكتبة 6

 2012-2011 االساسية االسنان طب علوم لقسم الجودة جنةل 7

 2013-2012 لجنة جرد المكتبة 8

 2013-2012 االساسية االسنان طب علوم لقسم الجودة لجنة 9

 2014-2013 لجنة جرد المكتبة 10

 2014-2013 االساسية االسنان طب علوم لقسم الجودة لجنة 11

 2014-2013 التربوي االشراف لجنة 12

 2018-2017 لجنة جرد المكتبة 13

 2018-2017 االساسية االسنان طب علوم لقسم الجودة لجنة 14

 2019-2018 االساسية األسنان طب علوم قسم جرد لجنة 15

 2019-2018 التربوي االشراف لجنة 16

 2019-2018 الخرجين ملفات توثيق لجنة 17
 

 التاريخ كتب الشكر والتقدير ت
 7/4/2008 االمتحانية اللجنة اعمال في والمتميزة المبذولة لجهودل 1

 21/7/2008 االمتحانية اللجنة اعمال في المبذولة للجهود 2

 30/4/2009 (امتحانية لجنة) اللجان في اليكم الموكلة باالعمال المبذولة للجهود 3

 20/12/2009 (المكتبة جرد) السنوي والجرد الترميز لجنتي باالعمال المبذولة لجهودل 4

 8/3/2011 السجل في الدرجات وكتابة( امتحانية لجنة) اللجان في  المبذولة لجهودل 5

 14/4/2011 االسنان لطب الخامس العلمي بالمؤتمر الخاصة اللجان في المبذولة للجهود 6

 6/2/2012 (المكتبة جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة لجهود 7

 14/3/2013 الجامعي واالداء الجودة ضمان لشعبة الساندة اللجنة في عملكم خالل من المبذولة للجهود 8



 27/5/2013 (المكتبة جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة لجهود 9

 7/11/2013 الجامعي واالداء الجودة ضمان لشعبة الساندة اللجنة في عملكم خالل من المبذولة لجهودل 10

 14/1/204 االولى المرحلة تدريس خالل من االساسية االسنان طب علوم فرع في المبذولة لجهودل 11

 2/3/2014 (المكتبة جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة لجهودل 12

 26/2/2018 (المكتبة جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة للجهود 13

 26/3/2018 الجامعي واالداء الجودة ضمان لشعبة الساندة اللجنة في عملكم خالل من المبذولة للجهود 14

 30/4/2018 أعمال من لكم أوكل ما انجاز في الكلية اعمار اعادة في المبذولة لجهودل 15

 31/7/2018 المختبرات اعمار اعادة في المبذولة للجهود 16

 9/9/2018 (Impact factor) تأثير معامل ذات الرصينة العالمية المجالت في العلمية البحوث نشر 17

 31/1/2019  التخصصية العلمية الندوة في والمحاضرين التحضيرية اللجنة في المتميزة للجهود 18

 25/3/2019 (االساسية العلوم فرع جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة للجهود 19
 

 التاريخ المؤتمرات المحلية والدولية ت

1 
 طب مهنة في للجودة اساس العلمي البحث رصانة" االسنان طب لكلية  الخامس العلمي المؤتمر

 األسنان طب كلية-الموصل جامعة-القطر داخل  "االسنان
10-11/4/2011 

2 
 نينوى صحة دائرة القطر داخل والفكين الوجه وجراحة األسنان لطب الثاني الموصل مؤتمر

 نينوى فرع األسنان أطباء نقابة مع بالتعاون
22/2/2018 

3 
-القطر داخل واصالة ابداع الحياة علوم بحوث شعار تحت الحياة لعلوم الثالث العلمي المؤتمر

 العلوم كلية-الموصل جامعة
21-22/11/2018 

4 
 داخل التنموية العراق حاجات وتحقيق المائي الواقع شعار تحت التاسع الدوري العلمي المؤتمر

 المائية والموارد السدود بحوث مركز-الموصل جامعة-القطر
28-29/11/2018 
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