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 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 والندوات العمميةالمؤتمرات 
 

 Present a poster in the International Conference on Technology, Engineering and Science 

(IConTES), Antalya, Turkey, October 26-29, 2018. 
 Present a talk in the Symposium on metal containing complexes. Oxford University, UK. 

23/02/2016. 
 Present a poster at RSC (Spectroscopy and dynamics group meeting). University of 

Warwick, UK. 5-7/01/2016. 
 Present a poster in the Molecular Physics Workshop. University de Caen Basse-

Normandie, Caen, France. 7-10 /07/2015. 
 Present a poster in the Department of Chemistry Postgraduate Research – Careers Day, 
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 Attending the MUGS (Midlands Universities Group Symposium), University of 

Warwick, UK, 4/09/2014. 
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 2020إسطنبول، 
  واالمن الكيميائي والبيولوجي واالشعاعي التي أقيمت في جامعة الموصل، العراق، المشاركة في دورة السالمة

2011 
 ( مدرب معتمد من قبل منظمةCBRNاالمريكية ) لمسيطرة عمى تداول المواد الكيمياوية والبيويوجية واالشعاعية 

 
 الدورات التأىيمية 
  لألغراض االكاديمية، جامعة ليستر، المممكة  اشير في ميارة استخدام المغة اإلنكميزية 6دورة تطويرية لمدة

 المتحدة
  ،2018دورة كفاءة المغة العربية، جامعة الموصل  
  ،2006دورة كفاءة استخدام الحاسوب، جامعة الموصل. 

 

 عضوية الجمعيات
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 كتب الشكر
 ثالث كتب شكر من السيد رئيس جامعة الموصل 
 ثمانية كتب شكر من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 

 مالحظة: ىذه الكتب مجمود ما تم الحصول عميو من كتب شكر طوال فترة الخدمة
 


