
 ة ـذاتيالرة ـسيال

                               االسم : شيماء حليم ابراهيم سلطان القصاب 

 9191المواليد : موصل / 

 اللقب العلمي : مدرس مساعد 

 رياضيات الحاسوب والاالختصاص العام : ماجستير علوم 

 االختصاص الدقيق : رياضيات بحتة 

البريد االلكتروني : 

shayma.haleem@uomosul.edu.iq 

  التحصيل الدراسي : ماجستير علوم حاسوب ورياضيات / رياضيات بحتة

 المهام االدارية:

 منظم رواتب كلية الفنون الجميلة  -9

 مدير حسابات كلية الفنون الجميلة  -2

 مسؤول مختبر الحاسبة حاليا -3

  م التربية الفنية حاليامقرر قس -4

 عضو الفريق المرتبط باللجنة الوزارية في االمتحانات -5

 اللجان المشاركة بها:

 لجان اختبار المواد العلمية والتطبيقية -9

 لجنة تدقيق االعتراضات -2

 لجنة االستالل االلكتروني -3

 اللجان االمتحانية -4

 لجان لمؤتمر الكلية االول للفنون )لجنة مالية( -5

 الهدايا والمنح من اشخاص او منظماتلجنة استالم  -6

 لجنة مسابقة الفنون االبداعية -9

 لجنة مهرجان قسم التربية الفنية -8

 لجان تقييم المواد العملي  -1
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 االنشطة العلمية:     

 االشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولية -9

 المشاركة في الندوات العلمية كلجنة تحضيرية -2

 المرحلة الرابعةاالشراف على تطبيق طلبة  -3

 اجراء دورات تدريبية لكادر قسم التربية الفنية -4

 اجراء دورة تدريبية لكادر الكلية على برنامج االكسل -5

 المشاركة في الندوة الموسومة )التمكين التربوي والفني للمراءة( كمحاضر -6

 المشاركة في الدورة التدريبية في التصميم -9

 لبة الكترونياالمشاركة في ورشة عمل احتساب درجات الط -8

 مشاركة في القاء السمنار -1

 

 كتب الشكر:

 

  94 عدد كتب الشكر من عمادة كلية الفنون الجميلة 

  8عدد كتب الشكر من السيد رئيس جامعة الموصل 

 من السيد عميد كلية االداب /الجامعة العراقية وتقديركتاب شكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV…. 

Name: Shaima Halim Ibrahim Sultan Al-Qassab 

Born: Mosul / 1979  

Academic title: Assistant teacher 

General specialization: Master's degree in 

Computer Science and Mathematics 

Exact specialization: pure mathematics 

E-mail  :  shayma.haleem@uomosul.edu.iq 

Academic achievement: Master's degree in Computer Science and 

Mathematics / Pure Mathematics 

Administrative tasks: 

1- Salary regulator for the College of Fine Arts 

2- Account Manager of the College of Fine Arts 

3- Currently responsible for the computer lab 

4- The Art Education Department's current rapporteur 

5- Member of the team associated with the ministerial committee in 

exams 

 

 

 

 



Participating Committees:  

1- Committees for testing scientific and applied materials 

2- The Objections Audit Committee 

3- The Electronic Stealing Committee 

4- Examination committees 

5- Committees for the first conference of the College of Arts (financial 

committee) 

6- Committee for receiving gifts and grants from persons or 

organizations 

7- Creative Arts Competition Committee 

8- The Art Education Department Festival Committee 

9- Committees for evaluation of practical materials 

Scientific activities: 

1- Supervising graduation research for undergraduate students 

2- Participation in scientific symposia as a preparatory committee 

3- Supervising the application of the fourth stage students 

4- Conducting training courses for the staff of the Art Education 

Department 

5- Conducting a training course for the college staff on the Excel 

program 



6- Participation in the symposium tagged (Educational and Technical 

Empowerment of Women) as a lecturer 

7- Participation in the design training course 

8- Participation in a workshop for calculating students’ grades 

electronically 

9- Participation in the seminar 

Thanks wrote: 

• Number of letters of thanks from the Deanship of the College of Fine 

Arts 14 

• Number of letters of thanks from the President of Mosul University  

8 

• A letter of thanks and appreciation from the Dean of the College of 

Arts / Iraqi University 


