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 د.ندى یاسین قاسم یحیى(العراق) 
& 

طالبة الدراسات العلیا ھبة سهیل 
 نجم عبدهللا (العراق)
 

٣٨-  New Values for mr(2,29)and tr(2,29)in 

PG(2,29) 
 محلیة

 
٢٠١٠ 

)،٢٣المجلد(  
م ١٠٢٠)، ٢العدد(  

 

Dr. Nada Yassen Kasm 

Yahya(Iraq) 

& 
      Shua'a  M . Aziz (Iraq) 

٣٩ The Lower Bounds of Eight and Fourth 

Blocking Sets and Existence of Minimal 

Blocking Sets 

 محلیة

 

 

٢٠٠٧ 
)،١٩المجلد(  

م ٧٢٠٠)، ٣العدد(  
 

Dr . Nada Yassen Kasm 

Yahya(Iraq)   & 
Dr .Abdul 

Khalik,L.Yasin(Iraq)     

40 On zero Commutative Strongly лRegular 

Rings 

 ٢٠٠٤ محلیة
)٥٦العدد(  

١٥/٣/٢٠٠٤التاریخ ،  

 د.ندى یاسین قاسم یحیى(العراق)
& 

 د.رائدة داؤد محمود(العراق)
& 

والسیدة زبیدة محمد 
 إبراھیم(العراق)

41- ON π-DUAL RINGS 
 (بحث منفرد )
 
 

 NADA Y.QASIM ٢٠٠٢ محلیة
(العراق)   

42- Regular rings with stable range one 
 

٢٢٠٠ محلیة  
)٣المجلد(  
)٢،العدد(  

یاسین قاسم یحیى(العراق)د.ندى   
& 

 د.نزار حمدون شكر(العراق)

  

  الكتب المؤلفة 
 ال یوجد �

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  

  المؤتمرات والندوات العلمیة
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة �

 التاریخ محل انعقادھا اسمها
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تاييد حضور ورشة عمل التي نظمها قسم 

الكيمياء بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في 

الديدان الطفیلیة :طرق كلية العلوم بعنوان 

 انتقالھا والوقاية منھا

/ك١٧٩العدد جامعة البصرة/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء  

٨/٦/٢٠٢١التاریخ :  

للمعرفة وبرنامج يسر مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم 

نشكركم االمم المتحدة االنمائي ان يمنحا ھذه الشهادة و

المعرفة "  بعنوان على حضوركم جلسة حوارات المعرفة

من منظور جديد: التحول إلى منظومة تعلیمیة تركز 

٢٠٢١ يونيو ٩ " التي انعقدت بتاريخعلى المھارات . 

 المركز االقلیمي للدول العربیة.

المتحدة االنمائيبرنامج االمم   

٩/٦/٢٠٢١  

امر اداري انجاز دورة التعليم المستمر التابعة لقسم 

الحاسوب في كلية التربية للعلوم الصرفة الموسومة بعنوان 

"دورة انشاء حسابات في المواقع العلمية والبحثية المهمة 

٥/٧/٢٠٢١و٤و١لاليام  ا"مدته  

الصرفة  لعلومیة التربیة لل/ كالحاسوب مقسـ

 /جامعة الموصل/شعبة الموارد البشریة 

  ٢٩٦٩العدد

١٢/٧/٢٠٢١التاریخ :  

  Attendanceشهادة حضور مؤتمر العلمي 

certificate we hereby to certify that 

(NADA YASSEN KASM YAHYA) 

"1 St International Conference (3 rd 

National ) of Biology "That was held on 

5rd-6th of July 2021. 

University of Mosul /college of 
education for pure sciences 
/biology department  

5rd-6th of July 

2021. 

شهادة مشاركة بالدورة التدریبیة االلكترونیة الموسومة 

)Microsoft Office ولغایة  ٣٠/٥/٢٠٢١) للمدة  

١/٦/٢٠٢١  

/جامعة كلیة علوم الحاسوب والریاضیات 

 الموصل موحدة التعلیم المستمر
ولغایة  ٣٠/٥/٢٠٢١للمدة 

١/٦/٢٠٢١  

شهادة حضور مؤتمر العلمي االفتراضي األول الموسوم (أنماط 

 اإلدمان بین األسباب وسبل المعالجة

جامعة (قسم ریاض األطفال/كلیة التربیة األساسیة 

 واسط)

٦/٢٠٢١/ ٢  

العلمیة الدولیة والموسومة شهادة مشاركة في الندوة االلكترونیة 

مركز  ا"تطبیقات التعلم االلكتروني ..استراتیجیات ومعاییر "أقامه

 التعلیم المستمر/جامعة الموصل

٣١/٥/٢٠٢١ مركز التعلیم المستمر/جامعة الموصل  

تایید حضور دورة في التعلیم المستمر بعنوان "ضوابط التسجیل 

علم"والنشر االلكتروني في مجلة التربیة وال  

١٦٤٨العدد/ مجلة التربیة والعلم /كلیة التربیة للعلوم الصرفة  

٣/٣/٢٠٢١التاریخ :  

تأیید حضور ورشة عمل التي أقامها قسم الكیمیاء بعنوان "التصویر 

 الثالثي االبعاد في علم االمراض"

/ك١٣٩العدد جامعة البصرة/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء  

٢٦/٤/٢٠٢١التاریخ :  
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ورشة عمل التي أقامھا قسم الكیمیاء بعنوان "المخاطر تأیید حضور 

الصحیة والبینیة لتقنیة النانو في المجال الزراعي ...واجراءات الحد 

 منھا"

/ك١٥٧العدد جامعة البصرة/كلیة العلوم/قسم الكیمیاء  

٢٦/٥/٢٠٢١التاریخ :  

Biotechnology للندوة العلمیةشھادة حضور    

امعة البصرة بالتعاون مع كلیة التقانات التي نظمتھا كلیة العلوم بج

 االحیائیة بجامعة النھرین 

كلیة العلوم بجامعة البصرة بالتعاون مع كلیة 

 التقانات االحیائیة بجامعة النھرین

 ٢٧-٢٦یومي االربعاء والخمیس 

والتي تضمنت اربع  ٢٠٢١ایار 

جيمحاضرات في البایوتكنولو  

الموسومة (المقاومة البكتیریة شھادة مشاركة بالدورة التدریبیة 

 للمضادات الحیویة والتحري عنھا مظھریا وجینیا)

قسم الفیزیاء الحیاتیة /كلیة العلوم /جامعة 

 الموصل

من ٢٥/٥/٢٠٢١-٢٣للفترة من 

 نشاطات وحدة التعلیم المستمر

تایید حضور دورة في التعلیم المستمر بعنوان"اعداد وتصمیم 

 المحتوى الرقمي"

الحاسوب /كلیة التربیة للعلوم الصرفة قسم علوم ١٣٠٦العدد/   

٢/٣/٢٠٢١التاریخ :  

تایید حضور الندوة العلمیة التي أقامھا قسم التاریخ بعنوان "التعلیم 

 االلكتروني بین المعوقات والحلول"

الجامعة العراقیة /كلیة التربیة للبنات/شعبة 

 الشؤون العلمیة
.العدد/م ٤/٥٩  

٢٧/٤/٢٠٢١التاریخ :  

 ٢٠١٩المؤتمر الدولي الثالث ،قاعة جامعة دهوك، �
 ٢٠١٩المؤتمر العلمي الدولي الثالث ،قاعة جامعة دهوك، �
 ٢٠١٩المؤتمر العلمي الدولي الثالث ،قاعة جامعة الموصل، �
 ٢٠١٩المؤتمر العلمي الثاني للریاضیات ،قاعة جامعة أربیل ، �
 ٢٠١٩الموصل ، المؤتمر العلمي الدوري الثاني عشر،كلیة التمریض جامعة �
 جامعة)١٥/٣/٢٠١٨(( العراق فرع))(NSIA)النیونروسوفكي العالمي العلمي للمجمع االولى الندوة حضور تأیید  �

 .نیومكسیكو جامعة مع بالتعاون تلعفر
 والریاضیات الحاسوب علوم كلیة/ الریاضیات قسم في٩/٤/٢٠١٨ بتاریخ اقیمت التي العلمیة للندوة حضور تأیید  �

 .الموصل جامعة)العلوم لجمیع حقیقیة قیادة الریاضیات(شعار تحت
 والریاضیات الحاسوب علوم كلیة/ الریاضیات قسم في٢٥/٤/٢٠١٨ بتاریخ اقیمت التي العلمیة للندوة حضور تأیید  �

 ). المجتمع في وتأثیراتها الحدیثة التكنولوجیا(شعار تحت
 "المعرفي المجتمع لبناء فاعلة ادوات العملیات وبحوث والمعلوماتیة واالحصاء الریاضیات"مؤتمر - �
 .الریاضیات قسم/والریاضیات الحاسوب علوم كلیة/ الموصل جامعة ٢٠١٣/ ٢١/١١-٢٠ بتاریخ �
 )الذهبي الوبیل((٢٠١٣والریاضیات الحاسوب علوم كلیة/ الریاضیات قسم مؤتمر �
 ٢٠٠٢،بغداد جامعة،العلومكلیة ،  الریاضیات قسم،  الریاضیات لعلوم الثاني القطري المؤتمر �
 الندوات مع شهادات المشاركة هي: �
 ٢٠١٨،،قسم اللغة العربیة ،كلیة التربیة للعلوم االنسانیةالعربیة اللغة سالمة �
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نالقاء سیمینار بعنوا  

A Geometric Construction of a (56,2)-
blocking set in PG(2,19) 

الصرفة  لعلومیة التربیة للالریاضیات/ ك مقسـ

 /جامعة الموصل

 

/١٢/٢٠١٨  التاریخ :6

 ٢٠١٨،كلیة التربیة للعلوم الصرفة ،جامعة الموصل،نقابیة رؤیة والواجبات الحقوق-االكادیمي العمل �
 ٢٠١٨الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون تحت مجهر اإلنجاز،كلیة التربیة األساسیة/وحدة التعلیم المستمر، �
 ٢٠١٩،قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة ،جامعة الموصل ،الفعال الجامعي التدریس هندسة �
،كلیة التربیة األساسیة/وحدة التعلیم  التعلیم جودة ومعاییر االستالل كشف برنامج ظل في العلمیة الترقیات �

 ٢٠١٩المستمر،
 ٢٠١٩االلكترونیة في جامعة الموصل،، مركز الحاسبة العالي التعلیم مؤسسات في االلكترونیة الحكومة دور تفعیل �
 ٢٠١٩، قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة ،جامعة الموصل، الحیاة علوم مجال في المستقبلیة االفاق �
 ٢٠١٩، كلیة التمریض ،جامعة الموصل،االنسان صحة على واضراره البالستك �
، كلیة علوم الحاسوب والریاضیات ،جامعة  االعتمادیة تحقیق نحو الجامعي التعلیم بجودة ارتقاء: المقررات نظام �

 ٢٠١٩الموصل ،
 ٢٠١٩، قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة ،جامعة الموصل ،الحیاة علوم في الحدیثة االتجاهات �
 ٢٠١٩، كلیة العلوم ،جامعة الموصل،المقررات نظام ورشة �
 ٢٠١٩،كلیة علوم البیئة وتقاناتها ، جامعة الموصل،العلمي للبحث االلكترونیة األدوات استخدام �
 ٢٠١٩، كلیة التمریض ،جامعة الموصل،االنسان حیاة على وانعكاساتها النفسیة الهندسة �
� Analyze Your Research Data by Yoursel،٢٠١٩،كلیة الطب ،وحدة التعلیم المستمر،جامعة نینوى 
 ٢٠١٩التربیة للعلوم الصرفة،،قسم الفیزیاء،كلیة والنانوتكنولوجي الفیزیاء �
الحدیثة،قسم الریاضیات ،كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة  التقنیات باستخدام العلمي البحث مهارات تنمیة �

 ٢٠١٩الموصل،
 ٢٠١٩،قسم اللغة العربیة ، كلیة التربیة للبنات ،جامعة الموصل ، الرقمي العصر في العلمي البحث أدوات �
 ٢٠١٩،قسم الریاضیات ،كلیة التربیة للبنات ،جامعة الموصل ، عملیة تطبیقات-االلكترونیة الجداول �

� INTERNATIONAL WORKSHOP ABOUT STRUCTURES OF HIGHER EDUCATION 
SYSTEMS FOR PROF.DR.NOORI FARHAN AL-MAYAHI,AL-QADISIYAH UNIVERSITY 
AND THE CHAIR OF THE IRAQ AL-KHWARIZMI SOCIETY ;AND 
ASSIST.PROF.DR.ABBAS BURHAN SALIHI,SALAHADDIN UNIVERSITY -
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ERBIL,WHICH WAS HELD IN MATHEMATICS DEPARTMENT-COLLEGE OF SCIENCE 
-SALAHADDIN UNIVERSITY -ERBIL,ON FEBRUARY 4TH,2019 

 الصرفة، قسم الحاسوبوعنوانها "الموسم الثقافي"في كلیة التربیة للعلوم ١٣/٥/٢٠١٩تأیید حضور ورشة بتاریخ االثنین  �
في كلیة التربیة للعلوم  ٢٢/٥/٢٠١٩و٢١/٥ورشة عمل معاییر االستالل في البحث العلمي یومي الثالثاء واالربعاء �

 الصرفة /شعبة الترقیات العلمیة
 ٨/٤/٢٠١٩-٧تایید حضور ورشة العلمیة التي أقیمت في قسم علوم الحاسوب بتاریخ  �

PROFESSIONAL ACADEMIC NETWORKS FOR SCIENTISTS & RESEARCHERS 
 في كلیة علوم الحاسوب والریاضیات /الشؤون العلمیة قسم علوم الحاسوب

تأیید حضور ورشة "استخدام التقنیات الحدیثة في إدارة والتعلیم والبحث العلمي "في قاعة ابن االثیر/كلیة اآلداب من  �
 قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الحاسوب

یوم ١٤/٥/٢٠١٩حضور ملتقى طالب المرحلة الرابعة المقامة في كلیة التربیة للعلوم الصرفة قسم الریاضیات تأیید  �
الثالثاء بعنوان "مقدمة عن نماذج جوجل"اشراف احمد حسین محمد ومشاركة طلبة المرحلة الرابعة /قسم الریاضیات /كلیة 

 التربیة للعلوم الصرفة
ة المقامة من قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة والمسؤول عنها قسم الریاضیات وحدة تایید حضور بالمشاركة في الدور  �

التعلیم المستمر والموسومة (بعض المهارات والمواصفات الشكلیة عند كتابة الرسائل واالطاریح لطلبة الدراسات العلیا) 
 ٢٩/٤/٢٠١٩-٢٨والمقامة بتاریخ 

ى شبكة محلیة باستخدام برنامج مایكروسوفت اكس"التي أقیمت یوم الثالثاء تأیید حضور ورشة "إدارة قواعد البیانات عل �
 كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الحاسوب٢٣/٤/٢٠١٩

من قبل كلیة التربیة للعلوم ٢٥/٤/٢٠١٩تأیید حضور ورشة "مهارات التوظیف وافاق المستقبل "یوم الخمیس المصادف  �
 الصرفة /قسم الحاسوب

 ٢٧/٣/٢٠١٩تیك واضراره على صحة االنسان" ،كلیة التمریض، وحدة التعلیم المستمر بتاریخ ورشة عمل "البالس �
ورشة عمل في مركز بحوث السدود والموارد المائیة من قبل رئاسة جامعة الموصل /قسم الشؤون العلمیة /شعبة البحوث  �

 ١٧/٣/٢٠١٩العلمیة بتاریخ 
تحت ١٣/١٢/٢٠١٨ت في كلیة علوم الحاسوب والریاضیات بتاریخ تأیید حضور ورشة العلمیة قسم الهندسة البرمجیا �

 عنوان (برنامج تطویر الطالب الموهوبین في قسم هندسة البرمجیات)
للتعریف بالمواقع االلكترونیة للمصادر المتاحة لمنتسبي جامعة  ١٢/١١/٢٠١٨تایید حضور ورشة عمل بتاریخ  �

 الموصل
على قاعة التحسس النائي في ١٢/١١/٢٠١٨بموضوع ریادة االعمال بتاریخ تأیید حضور في محاضرة الویبنار الخاصة �

 مبنى رئاسة جامعة الموصل
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-٢٨تأیید حضور الورشة العلمیة في قسم هندسة البرمجیات في كلیة علوم الحاسوب والریاضیات بتاریخ  �
 ESSENTIALS OF SOFTWARE DEVELOPMENT USING ENTERPRISEتحت عنوان ٢٩/١١/٢٠١٨

ARCHITECT) 
تایید حضور الندوة العلمیة التي أقامها المجمع وهي بعنوان (المنطق النیتروسوفكي :منطق ثوري في العلوم  �

 جامعة تلعفر ٦٧ذي العدد: ٢٠/٣/٢٠١٨والفلسفة)بتاریخ 
 في قسم الریاضیات تحت شعار(الریاضیات قیادة حقیقیة لجمیع العلوم ٩/٤/٢٠١٨تأیید حضورالندوة العلمیة بتاریخ  �

 )من قبل كلیة الحاسوب والریاضیات
في قسم الریاضیات تحت شعار(التكنولوجیا الحدیثة وتاثریاتها في  ٢٥/٤/٢٠١٨تأیید حضور الندوة العلمیة بتاریخ  �

 المجتمع ) من قبل كلیة علوم الحاسوب والریاضیات
 ١٢/١١/٢٠١٨للعلوم الصرفة بتاریخ تأیید حضورورشة عمل التي اقامتها لجنة المكتبة االفتراضیة في كلیة التربیة  �
  ٢٢/٤/٢٠١٨الى ١٥/٤/٢٠١٨تأیید حضور سالمة اللغة العربیة من  �
 ٢٢/٤/٢٠١٨-١٥/٤/٢٠١٨شهادة مشاركة في دورة سالمة اللغة العربیة  �
فة /جامعة ر شهادة مشاركة في دعم الندوة التي اقامتها نقابة االكادیمیین العراقیین /فرع نینوى في كلیة التربیة للعلوم الص �

 الحقوق والواجبات رؤیة نقابیة)-بعنوان "العمل االكادیمي  ٩/٥/٢٠١٨الموصل بتاریخ 
شهادة مشاركة كلیة التربیة األساسیة /وحدة التعلیم المستمر الندوة العلمیة الموسعة یوم االحد المصادف  �

 اإلنجاز" بعنوان "الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون ،تحت مجهر ٣٠/١٢/٢٠١٨
� SALAHADDIN UNIVERSITY -ERBIL مؤتمر 

"SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATHEMATICS (SICME 2019)" 
، كلیة علوم الحاسوب  االعتمادیة تحقیق نحو الجامعي التعلیم بجودة ارتقاء: المقررات نظامشهادة مشاركة بعنوان  �

  ٢٠١٩والریاضیات ،جامعة الموصل ،
 SALAHADDIN UNIVERSITY -ERBIL "SECOND INTERNATIONALشهادة مشاركة بعنوان  �

CONFERENCE OF MATHEMATICS (SICME 2019)" 
 ٢٠١٩، كلیة العلوم ،جامعة الموصل،المقررات نظام ورشةشهادة مشاركة بعنوان  �
 ٢٠١٩البیئة وتقاناتها ، جامعة الموصل،،كلیة علوم العلمي للبحث االلكترونیة األدوات استخدامشهادة مشاركة بعنوان  �
 Ninevah University /College of Medicine Continuing Medical Educationشهادة مشاركة بعنوان  �

Unit "Analyze Your Research Data by Yourself" 29-30April ,2019  
لعلوم ،قسم الفیزیاء، كلیة التربیة ل والنانوتكنولوجي الفیزیاء شهادة مشاركة في اعمال الندوة العلمیة الرابعة بعنوان �

 ٢٠١٩الصرفة،
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یة ،قسم الریاضیات ،كلیة الترب الحدیثة التقنیات باستخدام العلمي البحث مهارات تنمیة شهادة تقدیریة في دورة " �
 ٢٠١٩للعلوم الصرفة، جامعة الموصل،

"  كلیة التمریض ،جامعة االنسان حیاة على وانعكاساتها النفسیة الهندسةشهادة مشاركة بالورشة التدریبیة "  �
 ٢٠١٩الموصل،

ي ، مركز الحاسبة االلكترونیة فالعالي التعلیم مؤسسات في االلكترونیة الحكومة دور تفعیلشهادة مشاركة بعنوان "  �
 ٢٠١٩جامعة الموصل،

،كلیة التربیة  التعلیم جودة ومعاییر االستالل كشف برنامج ظل في العلمیة الترقیات شهادة مشاركة بعنوان " �
 ٢٠١٩األساسیة/وحدة التعلیم المستمر،

، قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة للعلوم الفعال الجامعي التدریس هندسة شهادة مشاركة وحدة التعلیم المستمر "بعنوان" �
 ٢٠١٩الصرفة ،جامعة الموصل ،

 Perspectives at Physicochemicalل التي أقامها بعنوانشهادة مشاركة بالمؤتمر الدولي الثالث في ورشة العم �
therapy of Hepatocllular CcARCINOMA)٢٠١٩على رحاب قاعة جامعة دهوك 

كلیة التربیة األساسیة في جامعتي الموصل ودهوك تحت شعار(تكامل الدولي الثالث  العلمي شهادة مشاركة بالمؤتمر �
 ٢٠١٩نیسان ١١-١٠)العلوم نحو تحقیق اهداف التعلیم 

، قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة للعلوم  الحیاة علوم مجال في المستقبلیة االفاقفي الندوة العلمیة  شهادة مشاركة �
 ١٧/٤/٢٠١٩الصرفة ،جامعة الموصل، 

 في ورشة العمل الموسومة "البالستیك واضراره على صحة االنسان" ،كلیة التمریض،وحدة التعلیم شهادة مشاركة �
 ٢٧/٣/٢٠١٩المستمربتاریخ 

ري الثاني عشركلیة التمریض بالتعاون مع مركز نون للبحوث والدراسات المتخصصة الدو  العلمي شهادة مشاركة بالمؤتمر �
 جامعة الموصل٢٠١٩نیسان ٣٠-٢٩تحت شعار(بحكمتنا ووعینا الحضاري والصحي نرعى أطفالنا )للمدة من 

 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF للریاضیات باربیلالثاني شهادة مشاركة بالمؤتمر  �
MATHEMATICS (SICME 2019)3-5,2019 IN Erbil,Kurdistan Region of Iraq at Department of 

Mathmetics ,College of Science ,Salahaddin University -Erbil. 
سم علوم ، قالحیاة علوم في الحدیثة االتجاهاتفي كلیة التربیة للعلوم الصرفة، قسم علوم الحیاة بعنوان  شهادة مشاركة �

  ٢٠١٩الحیاة، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة الموصل ،
  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

  

  النشاطات العلمیة األخرى
  الدورات التطویریة / �
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في مركز تطویر طرائق التدریس والتدریب الجامعي في جامعة الموصل. طرائق التدریستطویر دورة –  

في مركز الحاسبة االلكترونیة في جامعة الموصل. ودورة الحاسوب-  

في جامعة الموصل.ودورة كفاءة لغة انكلیزیة في كلیة اآلداب  _  

في قسم اللغة العربیة/كلیة التربیة للعلوم ٢٢/٤/٢٠١٨الى ١٥/٤/٢٠١٨)((سالمة اللغة العربیة))للمدة من ٤الدورة( -
 االنسانیة.

عمل تطوعي وحدة التعلیم المستمر لعمادة كلیة التربیة للعلوم الصرفة بالتبرع وتوزیع سلة رمضانیة الى طلبة األقسام -
 الداخلیة في جامعة الموصل وبجهود السادة التدریسیین في الكلیة.
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زیارة مرضى الثالسیمیا ومرضى السرطان في مستشفى ابن -١  باألعمال التطوعیةجدول 
  االثیر

  والتبرع لھم بالدم
  زیارة المخیمات-٢

  زیارة الصم والبكم -٣
  زیارة المكفوفین -٤

  زیارة االیتام-٥
  زیارة االقسام الداخلیة والمشاركة بعمل الفطور للطلبة-٦

بة االقسام الداخلیة في التبرع وتوزیع سلة رمضانیة الى طل-٧
  ١٢/5/٢٠١٩جامعة الموصل. تاریخ النشاط 

  التبرع بالدم-8
 

وة كلیة التربیة للعلوم الصرفة ند الیتیم) تقیم(لجنة كفالة 
  الجامعة)تعریفیة عن (اللجنة المركزیة في رئاسة 

 ) یوم١٠٤تاریخ ومكان النشاط في الساعة العاشرة وعلى قاعة (
(كلیة التربیة للعلوم الكلیة في بنایة  ٢٣/٤/٢٠١٩الثالثاء

  الصرفة)
  موثقة بالصور مع العمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة المحترم

  إبراهیم إسماعیل قیس. د. م.أ األستاذ المساعد الدكتور

  تقیم كلیة التربیة للعلوم الصرفة محاضرة تعریفیة عن 
  االولیة)(اإلسعافات 

 ) یوم١٠٤ومكان النشاط في الساعة العاشرة وعلى قاعة (تاریخ 
  (كلیة التربیة للعلوم الصرفة)الكلیة في بنایة  ٢١/٤/٢٠١٩االحد

  مموثقة بالصور مع العمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة المحتر

   إبراهیم إسماعیل قیس. د. م.أاألستاذ المساعد الدكتور 

  
 االنسانیة حضورمحاضرة بعنوانتقیم كلیة التربیة للعلوم 

((النبي یونس علیھ السالم سیرة نفخربھا)) یلقیھا 
  أ.م.د.فوازحمیدحموالنیش

تاریخ ومكان النشاط الساعة العاشرة والنصف یوم 
  ١٥/٥/٢٠١٩االربعاء

األستاذ  موثقة بالصور مع رئیس الجامعة الموصل المحترم
  الدكتور أ.د. قصي كمال الدین االحمدي

  
 نع حضور ورشة عمل  الصرفة للعلوم التربیة كلیة تقیم

  )مشروع نظام المقررات (والخاص بعمل المشرفین(
مختبر  التاسعة صباحا وعلى الساعة في النشاط ومكان تاریخ

 ) المقامة في كلیتنا قسم الحاسبات یوم١الحاسبات في مختبررقم (
 كلیة العمید مع بالصور موثقة ٨/٩/٢٠١٩االحد المصادف 

  األستاذ المساعد الدكتور المحترم الصرفة للعلوم التربیة
   إبراهیم إسماعیل قیس. د. م.أ 

 الدورات التأهیلیة �
دورة من قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الریاضیات تحت عنوان "التقنیات الذكیة واثارها في جودة البحوث -١ �

 ٢٠١٩العلمیة باستخدام البرامج الحدیثة"،
دورة التعلیم المستمر من قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الحاسبات تحت عنوان "اثر التقنیات الذكیة في  -٢ �

 ٢٠١٩الكشف عن أنماط التفكیر"،
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دورة من قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الریاضیات تحت عنوان "الریاضیات (البنیة ،الهندسة  -٣ �
 ٢٠١٩،التطبیق)"،

یم المستمر من قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الریاضیات تحت عنوان "مهارات البحث العلمي دورة التعل -٤ �
 ٢٠١٩للریاضیین"،

دورة التعلیم المستمر من قبل كلیة التربیة للعلوم الصرفة /قسم الفزیاء تحت عنوان "االتصال التدریسي  -٥ �
 ٢٠١٩الفعال"،

 ٢٠٢٠تطبیقات عملیة"،-م الریاضیات تحت عنوان "الجداول االلكترونیةدورة من قبل كلیة التربیة للبنات /قس-٦ �
محاضرة الویبنار الخاصة بموضوع ریادة االعمال على قاعة التحسس النائي في مبنى رئاسة جامعة الموصل، شعبة -٧ �

   ٢٠١٨التأهیل والتوظیف والمتابعة ،
قسم الریاضیات، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، جامعة ، الحدیثة التقنیات باستخدام العلمي البحث مهارات تنمیة دورة " �

  ٢٠١٩الموصل،
  

  عضویة الجمعیات
  عضویة الجمعیات العلمیة :-د

   التاریخ            نوعیة العضویة                      الجمعیة            ت
                ID:000783عضوة           ینالعراقی نجعیة نقابة األكادیمیی-١

 ٢/٢٠١٩/ ٣              جمعیة الخوارزمي العراقیة                 عضوة-٢

  ٣/١٠/٢٠٠٢جمعیة علوم الحاسبات العراقیة             عضوة           -٣
  ٥٥٠٦/٢٠٢١عضو دولي في اتحاد المخترعین            عضوة          الرقم التعریفي -٤

  
  

  الشكركتب 
 الرقم ذي/ االدیب محمدالحسین علي.د.أالتعلیم العالي والبحث العلمي  الوزیر من وتقدیر شكر كتاب-١ �

 ٢٨/٧/٢٠١٣ وبتاریخ٢٩٠٥٩
  ١٠٧٥/ ٩/٣ العدد ذي/ سلومي جرجیس عصام. د. م.أ الصرفة للعلوم  التربیة كلیة العمید من وتقدیر شكر كتاب-٢ �

  ٦/٨/٢٠٠٣ وبتاریخ
 في١٨١العدد ذي/ علي بكر احمد. د. م.أ  الصرفة للعلوم  التربیة  الكلیة عمید وكیل من وتقدیر شكر كتاب-٣ �

٢/٥/٢٠١٧ 
 في٣٠٩٣العدد ذي/ إبراهیم إسماعیل قیس. د. م.أ  الصرفة للعلوم  التربیة  الكلیة عمید وكیل من وتقدیر شكر كتاب-٤ �

٤/٧/٢٠١٨ 
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 في٣٠١٢العدد ذي/احمد خضر احمد. د.أ  الصرفة للعلوم  التربیة  الكلیة عمید وكیل من وتقدیر شكر كتاب -٥ �
٧/٨/٢٠١٩ 

 ٢٠٢٠في المجلة  SCOPUS، لتقییم بحث عالمي  بغداد كتاب شكر من قبل رئیس التحریر المجلة العراقیة للعلوم،-٦ �
 ٢٠٢٠في المجلة  SCOPUS، لتقییم بحث عالمي  بغداد كتاب شكر من قبل رئیس التحریر المجلة بغداد للعلوم،-٧ �
 
من رئیس جامعة الموصل األستاذ الدكتور أ.د.قصي كمال الدین االحمدي /لتقییمي بحث  وتقدیر شكر كتاب-٨ �

 ٢٠٢٠في المجلة العراقیة للعلوم  SCOPUSعالمي 
 ٢٠٢٠في المجلة  SCOPUS، لتقییم بحث عالمي  بغداد كتاب شكر من قبل رئیس التحریر المجلة بغداد للعلوم،--٩ �
المناسبة انتهاء ٣/٧/٢٠١٢في ٩/٣/٥٦٣٤عمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة رقم وتاریخ الكتاب  كتاب شكر من -١٤ �

 مدة تكلیف
المناسبة تبرع وتوزیع ٣/٦/٢٠١٩في ٢٥٢٠عمید كلیة التربیة للعلوم الصرفة رقم وتاریخ الكتابب  كتاب شكر من -١٥ �

 سلة رمضانیة الى طلبة االقسام الداخلیة
المناسبة  ٦/٥/٢٠٢٠في  ٢/٢٠٨وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رقم وتاریخ الكتاب م و كتاب شكر من -١٦ �

 انتهاء تكلیف
 ٢٧/٩/٢٠٢٠في ٥/٤٤٤٣وكیل الوزارة لشؤون البحث العلمي وكالة رقم وتاریخ الكتاب ب ت  كتاب شكر من -١٧ �
 ١٥/٢/٢٠٢١م الصرفة والتطبیقیة مجلة جامعة بابل للعلو  كتاب شكر من قبل رئیس التحریر -١٨ �
 العدد ذي/ قصي كمال الدین االحمدي. د .أ  رئیس جامعة الموصل  من وتقدیر شكر كتاب-١٩ �

  19/4/٢٠٢١ في /٩6636/10 
  ١/٣/٢٠٢١في  ٢/٤٣٢وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رقم وتاریخ الكتاب م و كتاب شكر من -٢٠
 SCOPUS، لتقییم بحث عالمي  الصرفة والتطبیقیة ،بابل  للعلوم بابل كتاب شكر من قبل رئیس التحریر المجلة  -٢١

  ٢٤/٦/٢٠٢١بتاریخ  ٢٠٢١في المجلة 
 العدد ذي/ قصي كمال الدین االحمدي. د .أ  رئیس جامعة الموصل  من وتقدیر شكر كتاب-٢٢ �

  29/٦/٢١20 في /٩10373/10 
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