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 العراق. –جامعة الموصل  –كلية التربية للعلوم الصرفة  – اتالرياضي قسم – للمرحلة االولى والتكامل التفاضل .4
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 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 :الدورات التطويرية •

 :للتعليم المستمر دوراتال في االتية اتمحاضرالالقاء  :أوال
 

 / الصرفة للعلوم التربية كلية / الرياضيات قسم في أقيمت والتي " (للرياضيين مهمة برمجيات) للرياضيين العلمي البحث مهارات"  .1
 مجبرنا باستخدام لليالتح عن قدمةم " بعنوان المحاضرة، 12/2019/ 5 الى 12/2019/ 4من  للفترة جامعة الموصل /العراق

Mathematica ." 
 الصرفة للعلوم التربية كلية / الرياضيات مقست في " والتي أقيم االسلوب العلمي لكتابة االبحاث والتقارير العلمية في مجال الرياضيات " .2

تصميم البوسترات لعرض االبحاث "  بعنوان المحاضرة ،11/2019/ 14الى  11/2019/ 13من  للفترةالعراق جامعة الموصل / /
 ". Microsoft Wordالعلمية باستخدام 

 جامعة الموصل /العراق / الصرفة للعلوم التربية كلية / الرياضيات قسم في أقيمت والتي"  (التطبيق ، الهندسة، البنية) الرياضيات"  .3
  ." PdF شكل لتمثيل الرسوم وعلى TikZ بعنوان " المحاضرة ،6/11/2019 الى 11/2019/ 5 من للفترة

 ىال 1/2.21/ 3 من جامعة الموصل /العراق للفترة / الزراعة في كلية أقيمت والتي" في ظل جائحة كورونا  جودة البحث العلمي"  .4
 ". Latexانشاء عروض تقديمية لعرض البحوث العلمية باستخدام  بعنوان " المحاضرة ،5/1/2021

 1 من جامعة الموصل /العراق للفترة / الزراعة في كلية أقيمت والتي" " دور الحاسوب في التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا  .5
يجاد الحلول العددية  في   Mapleنامج بر استخدام بعنوان " المحاضرة ،3/3/2021 الى 3/2.21/ تبسيط المقادير الجبرية وا 

 ". للمعادالت التفاضلية
 

 :رلتعليم المستمل االتية دوراتال حضور :ثانيا
 

 للعلوم التربية كلية / الرياضيات قسم في أقيمت والتي " (للرياضيين مهمة برمجيات) للرياضيين العلمي البحث مهارات"  بعنوان دورة .1
 .12/2019/ 5 الى 12/2019/ 4من  للفترةالعراق جامعة الموصل / / فةالصر 

في قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل/ العراق تحت عنوان )ادوات البحث العلمي في العصر الرقمي(  الدورة المقامة .2
 (.3/12/2019-1للفترة )

 التربية كلية / الرياضيات قسم ت في" والتي أقيم التقارير العلمية في مجال الرياضياتاالسلوب العلمي لكتابة االبحاث و  " دورة بعنوان .3
 .11/2019/ 14الى  11/2019/ 13من للفترة  جامعة الموصل / العراق / الصرفة للعلوم

-7ظام المقررات( للفترة )والمسؤول عنها قسم الحاسبات تحت عنوان )نالعراق  الدورة المقامة من قبل كلية التربية في جامعة الموصل/ .4
10/11/2019.) 

جامعة الموصل  / الصرفة للعلوم التربية كلية / الرياضيات قسم في أقيمت والتي"  (التطبيق الهندسة، البنية،) الرياضيات"  دورة بعنوان .5
 .6/11/2019 الى 11/2019/ 5 من للفترة العراق /

العراق والمسؤول عنها قسم الحاسبات تحت عنوان )اثر التقنيات الذكية في  صل/الدورة المقامة من قبل كلية التربية في جامعة المو  .6
 (.24/10/2019-23الكشف عن انماط التفكير( للفترة )



ت عنوان )التقنيات الذكية واثارها في الدورة المقامة من قبل كلية التربية في جامعة الموصل/العراق والمسؤول عنها قسم الرياضيات تح .7
 (.23/10/2019-22العلمية باستخدام البرامج الحديثة( للفترة )جودة البحوث 

  .وفي التعليم االلكتروني ونشرها العلمية دورات أخرى في تقنيات كتابة البحوثحضور  .8
 

 :الدورات التأهيلية •

  

 المركز تاريخه البرنامج

 العراق. – نصريةالجامعة المست –كلية التربية –وحدة طرائق التدريس  2004 التربوي دورة التأهيل  .1

 دورة طرائق التدريس لغرض الترقية  .2
 العلمية

 العراق. –جامعة الموصل  –تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي  2008

 العراق. –الموصل جامعة  – مركز الحاسبة االلكترونية 2008 دورة في كفاءة الحاسوب .3

 مهارات تعلمل االنجليزية اللغة في اكاديمية دورة .4
 العلمية البحوث ابةكت

2013 

-2014 

 .بريطانيا –جامعة اسكس 

 (LaTeXالتكس ) برنامج دورة تعلم .5
 والبحوث  والكتب التقارير لكتابة 

 الملصقات وألعدادوالرسائل العلمية 
 .التقديمية والعروض العلمية 

 .بريطانيا –جامعة اسكس  2015

 تحت نظامدورة  .6

Graduate Teaching Assistants (GTA) 

 حول التعلم النشط والممارسة المهنية          

 في التدريس والتعامل مع المواقف الصعبة       

 الجامعي        

 .بريطانيا –جامعة اسكس  2015

 عضوية الجمعيات
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 كتب الشكر
 2عدد / –كلية التربية/جامعة الموصل / العراق عميد شكر وتقدير: من  •
 1عدد / –جامعة الموصل / العراق رئيس من كر وتقدير: ش •
 3عدد / –التعليم العالي والبحث العلمي / العراق  يرشكر وتقدير: من وز  •

 


