
الــعراق خـارج االيــفادات  
31/8/2021 – 1/9/2020للفترة من   

 
 ت نوع االيفاد اسم الموفد القسم الجهة المنظمة الدولة تاريخ االنعقاد

26-29  
5/2021  

كركوك جامعة تركيا  
كلية العلوم والزراعة 

 مع جامعة انطاليا

احمد علي نعمة. د.م.أ العميد مي ايفاد للمشاركة في فعاليات المؤتمر العل 
 الدولي

 
1 
علوم الحياةقسم     

ابراهيم نوري ماجدة. د.م.أ  
حمد شهاب سعدية.د.م.أ  
شريف علي هاجر. د.أ  

جعفر الدين بهاء نهان. د..مأ   
قاسم صباح صهيب.م  

 
 

 
 

رياضياتقسم ال  

الستار عبد يوكسل. د.م.أ  
جبار ناظم هوراز د.م.أ  
احمد محمود مهند.د.م.أ  

ابراهيم احمد د. شهاب  

 



31/8/2021-1/9/2020البحوث العلمية لسنة    

 

الجهة   و تاريخ النشر ا المشاركين في البحث                       
 القبول

 ت عنوان البحث حالة البحث مكان النشر

الرياضيات قسم علي الوهاب عبد ادهم. م    
2020 

Indian journal of of 
Mechanical 

Engineering and 
Robotics Research 

 سكوبس
 

 
 منشور

Parametic space for Elastic Waves in 
porous media with complex 

Rhrology 

1 

 
الفيزياء قسم  

 

15/11/2020 أ.م.د. رافع عبدهللا منيف  Sys Rev Pharm Journal 
 سكوبس

 Shabe and Size Effect of Surface قبول
Plasmons on Gold Nanoparticles 

2 

الجيولوجيا قسم علي رشيد عباس د.م.أ   30/11/2020  Iraqi Geological Journal 
 
 

 سكوبس

 Fluorlde concentratlon AND other منشور
Elements in Tooth Structure and its 

effect on dental caries in Kirkuk 
IRAQ 

3 

عبدالحسن احمدأ.م.د. احمد   الكيمياءقسم   4/12/2020 مجلة جامعة كركوك للعلوم  
 الصرفة
 محليه

تحضير وتشخيص بعض من قواعد شيف  منشور
تقيم المشتقة من الكاربوكس مثيل كايتوسان و

 الفعالية البايولوجية لبعض منها

 
4 

 
الجيولوجيا قسم  

 
علي عاصي سرمد.د.أ  

 
7/12/2020  

ELSEVIER 
 سكوبس

 Comment no Generation and منشور
exhumation of granitoid intrusions 

in the penjween ophiolite 
complex,NW Zagros of the 

Kurdistan region of Iraq Implications 
for the geodynamic evolution of the 

Arabia-Eurasia collision zone 

5 
 

 
الحياة علوم قسم  

ه عبد الرزاقم.د. هنادي عبد االل  
 م. بفرين محمد رضا

 

28/12/2020  Systematic Reviews in 
pharmacy 

Journal 

 
 

 منشور

A comparative study of the chemical 
and biological control of the 

pentodon Bispinifrons Reitter 

 
 
6 



31/8/2021-1/9/2020البحوث العلمية لسنة    

 

 (Coleobtera : Scarabaeidae) سكوبس
مردان غالبأ.د.عبدالهادي  قسم الفيزياء  

 أ.د علي حسين تقي
1/1/2021  ELSEVIER 

 سكوبس

 Shielding properties of Cu-Sn-Pb منشور
alloy by Geant4, XCOM and 

experimental data 

 
7 

الجيولوجياقسم  علي رشيد عباس د.م.أ   2/1/2021  Iraqi Gelogical Journal 
 

 سكوبس

 Heavy Minerals Study of Sanidstone منشور
From The LATE Miocene-early 

Pliocene Mukdadiya Formation 
Kirkuk,Iraq:Implications For 

Provenance 

8 

 
 
 

 
الحياة علوم قسم  

 
 

 
 
 

حسن فاضل حسين. د.أ  

2021 Internatlonal journal of 
Pharmaceutical 

 
 سكوبس

 
 

 Antileishmanial activity of formycin منشور
analogs on promastigotes of 

Leishmania donovani and 
Leishmania tropica 

 
9 
 
 
 

 

 
 
 

3/2021  

 
 مجلة بغداد للعلوم

 
 سكوبس

 
 

 Investigating the Effect of قبول
Drugs of Chloramphenicol and 
Gentamicin on Acanthamoeba 
genotype T3 Causing keratitis 
isolated from Environmental 

samples 

 
 
 
 
 
 

10 

الكيمياء قسم اكرم غسان اسراء.د   
علي انور االء.م.م  

2020/2021  EurAsian journal of 
BioSciences 

 
 سكوبس

 In vitro biochemical evaluation the منشور
effect of(cobalt and nickel-

zinc)ferrite nanoparticles on beta-
thalassemia major erythrocytes 

 
11 

 
الحياة علوم قسم  

 
حسن فاضل حسين. د.أ  

 
30/3/2021  

 
 للعلوم كركوك جامعة مجلة

 
 محلية

مجموعة االوالي والديدان المتطفلة على 
 الحيوانات البرية في قضاء داقوق محافظة

21  



31/8/2021-1/9/2020البحوث العلمية لسنة    

 

 الصرفة
 محليه

 كركوك

 ورالطي على المتطفلة والديدان االوالي مجموعة
كركوك محافظة داقوق قضاء في البرية  

31  

 
 
 

الكيمياء قسم  

 أ.د.اسراء غسان اكرم
 م.م. يمامة زهيرهاني
 م.م. االء انور علي

 
 
2020/2021  

Sys Rev pharm 
 

 سكوبس

 % 0smotic Fragility And Hemolysis منشور
of Human Erythrocytes B- 

Thalassemia Major And Anemia 
Patients Compared To Healthy 

Subjects 

 
14 

 أ.د.كامران شكور حسين
اكرم غسان اسراء.د.أ  

1/2/2021  Medico-legal journal 
 سكوبس

 Appraisal the Quality of Drinking منشور
Tap Water in Different Regions of 

Kirkuk city 

15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

الحياة علوم قسم  
 
 
 
 

 

 أ.م.د. سناء حسين محمد
 م.د. فائزة ناصر طعمة

 
4  /2021  

PAKISTAN JOURNAL OF 
MEDICAL & HEALTH 

SCIENCES 
 

 عالمي

 
 منشور

 

The effect of Phytase , Yeast and 
Nigella  Sativa on the liver tissue of 

adult albino male rat 

 
16 

 م. بفرين محمد رضا
 م.د. ايفان محمد مصطفى
 م. زينب حسين فاضل

 
4  /2021  

PAKISTAN JOURNAL OF 
MEDICAL & HEALTH 

SCIENCES 
 عالمي

 
 قبول

Role of il-10 and IL-12in 
pathogenesis of 

Leishmaniadonovani in children 
under twelve years in Kirkuk city 

 
17 

كرومي افرام سميع اسما.د.أ  8/4/2020   
Indian journal of 

forensic medicine & 
taxicology 

 Detection Some Pathogenic Bacteria منشور
Causing UTI in Type2 Diabetic 
Patients and Determine Some 

Resistance Genes in Escherichia coli 
by PCR in Kirkuk City 

 
18 



31/8/2021-1/9/2020البحوث العلمية لسنة    

 

 

 
 
 

الحياة علوم قسم  

 أ.م.د. نعمة علي احمد
 أ.م.د. سهلة خورشيد عباس

 
5  /2021  

 

Annals of R.S.C.B. 
Journal 
 سكوبس

 
 منشور

C-Reactive Protein and Some 
Hematological, Biochemical 

Parameters in B-Thalassemia 
Patients with Cryptosporidiosis 

 
19 

 
حسن فاضل حسين. د.أ  

 د.سعدية شهاب احمد

2020-2021  Biochcm.ccell arch 

 
 سكوبس

 Pakhal purification of منشور
deoxyribonuclease(DNA ase) from 

parasitic custodian moniezia 
expansa 

20 

 
 قسم الفيزياء

 
 أ.م.د. عبد الهادي مردان غالب

 
2021 

lnternational  Journal 
of Nanoscience 
World Scientifi 

 سكوبس

 
 منشور

Electron Momentum Density of 
Nanoparticles ZrO2: A Compton 

Profile Study 

 
21 

 
 

الكيمياء قسم  

2021-2020 م. شهلة جمال شكور  Biochemical and 
cellular archives 

 سكوبس

 Partial purification of proteinase قبول
from Leishmania donovani 

amastigotes and promastigotes 

22  

 
 
 

 
 قسم علوم الحياة

 
 
 
 

صالح حمد احمد.د  

 
2021 

Journal of 
Complementary and 
Alternative Medical 

Research 

 تقييم بحث علمي منشور

Certificate of Excellence in 
Reviewing 

 
23 

 
21/6/2021  

lnternational  Journal 
of Drug Delivery 

Technology 

 Effects of estrogen in treatment قبول بحث
myocardial damages that caused by 

ischemia in adult female rats 

 
24 



 الترقيـات العـلميـة
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 
 ت أسم التدريسي القسم اللقب الحالي اللقب الجديد تاريخ الحصول عليه

22/9/2020 هان بهاء الدين جعفر .ن.دأ.م علوم الحياة مدرس استاذ مساعد   1 

10/1/2021 .د.علي اسماعيل صالحأ.م علوم الفيزياء استاذ مساعد استاذ   2 

25/4/2021 احمدم.سارة مصطفى  الجيولوجيا مدرس مساعد مدرس   3 

 

 

 

 

 

الجودة برامج  

31/8/2021 الى1/9/2020 من للفترة  

المنظمة الجهة الجهة المنفذة  ت العنوان برنامج 
البيئة بحوث وحدة  1 اعتماد البرامج )الصيانة الدورية.خطة المعايرة.تدريب العاملين(  وحدة بحوث البيئة 

 

 



 الحلقات النقاشية لسنة
  31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من 

 

ادتاريخ االنعق اسم المحاضر المشاركين جهة االنتساب  مكان االنعقاد 
 والجهة المنظمة

 ت العنوان

 عميد الكلية
 معاون العميد االداري

 مدير شعبة ضمان الجودة
11قسم علوم الحياة   

 قسم الجيولوجيا 4
5شعبة ضمان الجودة   
1كلية طب االسنان   
1قسم وحدة االعالم   

1قسم الفيزياء   
1التعليم المستمر   

18من الذكور   
11من االناث   

 ا.د.فاضل عباس قادر
 

7/12/2020  جامعة كركوك 
 كلية العلوم

 شعبة ضمان الجودة

 1 االرضة وطرق مكافحتها

الكلية عميد  
65قسم علوم الحياة  

 قسم الجيولوجيا
 قسم الكيمياء
 قسم الفيزياء
2كليةالقانون  

28من الذكور  
34االناث من  

18/1/2021 م.د. ايمان تاجر عبدهللا كركوك جامعة   
 تعليمال شعبة العلوم كلية

 المستمر
 قسم علوم الحياة

Current diagnostic 
approaches for Covid-19 

detecttion 

 
2 

 العميد
77قسم علوم الحياة  
3قسم الكيمياء  
2قسم الفيزياء  

3طلبه   
 طب البيطري

36من الذكور  
51من االناث   

 
 م.د. شيالن خيرهللا جبار
 م. نجيب ابراهيم محمد

 
25/1/2021  

كركوك جامعة  
 تعليمال شعبة العلوم كلية

 المستمر
 قسم علوم الحياة

Cell signaling pathways in 
molecular & immunological 

view 

 
3 



 الحلقات النقاشية لسنة
  31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من 

14قسم علوم الحياة   
1كلية التربية /حويجة   

1قسم الجيولوجيا/  
1شعبة التعليم المستمر /  

7من الذكور   
10من االناث   

2/2/2021 أ.م.د نهان بهادالدين جعفر كركوك جامعة   
 تعليمال شعبة العلوم كلية

 المستمر
 قسم علوم الحياة

Probiotic Bacteria and its 
Applications 

 
4 

 عميد الكلية
الكيمياءمقرر قسم   

الكيمياء قسم رئيس  
تمرالتعليم المس شعبة مسؤول  

(20مع المشاركين)  

احمد علي نعمة. د.م.أ  
 م.د.شاخوان عبدالرحمن عمر

غريب محمد هالة. د.أ  
خالد طالل اطياف. م.م  

محمد اسماعيل عمر. د.م  
 

3/2/2021 كركوك جامعة   
 تعليمالعلوم شعبة ال كلية

 المستمر
 قسم الكيمياء

نصة اجراء اختبار الكتروني على مكيفية 
 كول كالس رووم

   

 
5 

 عميد الكلية
 رئيس قسم الكيمياء

 قسم الكيمياء
تمرمسؤول شعبة التعليم المس  

 أ.م.د. نعمة علي احمد
 أ.د. هالة محمد غريب

 م.د. عمر محمد اسماعيل
 م.م. اطياف طالل خالد

16/2/2021 م.م.صفاء رضا شكور كركوك جامعة   
 تعليمالعلوم شعبة ال كلية

 المستمر
 قسم الكيمياء

نالكوالجين وتأثيره على جسم االنسا  6 

 
 

 
 

 شعبة التعليم المستمر
 قسم الرياضيات

 م.د. سهام محمد علي
 م.د. امل عباس فالمرز
 د. فاطمة زين العدين
 م.م.عصام حيدر خليل
 م.م.اطياف طالل خالد
 م.م.جوان عباس علي

 م.م. سعاد مدحت عبدهللا

محمود احمد مهند. د.م.أ  
 

دقصا عبدالستار يوكسل. د.م.أ  
الدين محي وفاء. د.أ  

 
ابراهيم احمد شهاب.د.م  

1/7/2021   
 
كركوك جامعة  

 تعليمال شعبة العلوم كلية
 المستمر

الرضيات قسم  
 

Neural networks 7 

1/7/2021  Curvr fitting 8 

8/7/2021  Adomian decomposition 
method 

8 

8/7/2021  Global optimization 9 

 



 الـدورات الـتدريبية 
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

 ت عنوان الدورة مكان االنعقاد التاريخ المحاضرين المشاركين جهة االنتساب
 

 قسم علوم الحياة
 م.د. ايفان محمد مصطفى
 م.د. فائزة ناصر طعمة
 م.د. ايمان تاجر عبدهللا

 

9 – 2 ــــــــــــــــ  

5  /2020 / 
 جامعة المثنى
 كلية الهندسة

 الطرائق االجرائية وجودة المختبرات
 التعليمية

1 

19 – 15 ــــــــــــــــ السيد رشيد مصطفى احمد قسم الفيزياء  

11 /2020  / 
واد الدورة التعريفية في              الم مديرية الدفاع المدني

 مجالCBRNالخطره

2 

 



 ورش العمل
  31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من 

 

االنتساب جهة االنعقاد تاريخ المحاضرين جهة المحاضر المشاركين  االنعقاد مكان   
 والجهة
 المنظمة

 ت العنوان

 
 
 

الحياة علوم  

 
 
 

قاسم صباح صهيب.م  

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ
3/9/2020  

 
 
 

جمعية المصادر 
يةالوراثية والبين  

  بغداد

Biotechnological and 
Biochemical Approaches in 

Poultry Science 

1 

9/9/2020 ــــــــــــــــــ  Basics of genetic 
modification and it role on 

crops improvement 

2 

16/9/2020 ــــــــــــــــــ  Basic conceptual for 
electronic scientific 

Publication 

3 

كلية العلوم 27  
كلية الهندسة 1  
كلية الصيدلة 1  

الحاسوب 2  
طب االسنان 1  
الطب البيطري 2  

من الذكور 20  
من االناث 14  

 قسم علوم الحياة
وم كلية التربية للعل

 الصرفة
 

سرحان أ.م.د. ضياء 
 خلف

 م.د.فائزة ناصر طعمة
 

20/10/2020 كركوك جامعة   
علومال كلية  

 قاعة المؤتمرات
شعبة ضمان 

 الجودة

ة استمارة التصنيف الوطني لجود
 الجامعات العراقية

4 

مديره شعبة ضمان  كلية الزراعه كلية الزراعه
 الجودة

الحياة علوم قسم  

طعمة ناصر فائزة.د.م   
20/1/2021  

 جامعة كركوك
كلية الزراعة 

 /الحويجة
 

ات استمارة تصنيف جودة المختبر
 التخصيصة التعليمية

5 

 العميد
مدير وحدة البحوث 

البيئية5  
مديرة شعبة التعليم 

 المستمر

رمن الذكو5  
من االناث2  

28/1/2021 أ.م.د.حسين حبيب حميد كلية الهندسة  جامعة كركوك 
 كلية العلوم

شعبة الموارد 
 البشرية

ورشة علمية وتنظيمية لتشكيل لجان 
 العمل حول جهاز

XRD2700   

6 

 قسم علوم الحياة  ــــــــــــــــ 
 ضمان شعبة مديره

طعمة ناصر فائزة.د.م  
 

3/2/2021 لعلوم كلية التربية ل 
 الصرفة

 GLP 7تطبيق معايير المختبر الجيد 



 ورش العمل
  31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من 

 الجودة

 السيد العميد
 المعاون االداري

 معاون العميد العلمي
8الحياةقسم علوم   

 رئيس قسم الكيمياء
13قسم الكيمياء   

14قسم الجيولوجيا   
9قسم الفيزياء   

1رئاسة الجامعة   
2موظفين   

4وحدة بحوث البيئة   
2كلية القانون   

2قسم الرياضيات   
2التعليم المستمر   

1كلية الطب البيطري  
5شعبة ضمان الجودة   
1كلية طب االسنان  
1كلية التمريض  

  
  

 
 

 
من الذكور39  
من االناث30  

 قسم علوم الحياة
 ضمان شعبة مديره

 الجودة

10/2/2021 م.د. فائزة ناصر طعمة جامعة كركوك  
 كلية العلوم

شعبه ضمان 
 الجودة

استمارة تصنيف جودة المختبرات 

 GLPالتعليمية 
8 

مدير شعبة ضمان 
الجوده /رئاسة 

 الجامعة

 شكور الحكيم عبد. د.م.أ
 محمد

 

الجامعةرئاسة   
 مدير قسم المختبرات

عمر هللا خير هوكر.م.م  

الحياة علوم 18/10/2020 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ريتا نبيل نعيم   يةكل الكوفة جامعة 
 التمريض

Zoom 9 

ةالجيولوجيا التطبيقي  
 
 

 قسم علوم الحياة

 أ.د.عمر صباح ابراهيم
 أ.م.د. يوكسل عبدالستار

 صادق
ناصر طعمة د. فائزة  

3/8/2021 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  جامعة المثنى  
 كلية الهندسة

)الية احتساب مؤشرات استمارة 
 قياس درجة اداء االقسام العلمية(

10 

 



المؤتمرات و الندوات جدول  
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

والجهة  مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد نوعها المحاضرين المشاركين جهة االنتساب

  المنظمة

 ت العنوان

 قسم الفيزياء

 

 

21ــ  20 مؤتمر ــــــــــــــــــ أ.م.د.عبد الهادي مردان غالب  

11/2020  

االمانة العامة للعتبة 

 الحسينية المقدسة

 1 قراءات معرفية في رحاب الغدير

6الفيزياء  قسم  

10علوم حياة   

1كيمياء   

1الجيولوجيا   

1الرياضيات   

 ةالبيئ بحوث وحدة

1 

1 اتصاالت  

1 ةالبيئ حماية دائرة  

1 الصرفة علوم  

1المستمر التعليم  

1 االعالم  

2 العميد مكتب  

24 طالب  

(27)الذكور   

(26االناث )  

 محاضرالخارجي

 

اسراء زكي محمد -1  

محمد نجم الدين -  2   

رشدي صباح - 3  

صدام حسين ياسين -4  

16/12/2020 ندوة اتكلية العلوم قاعة المؤتمر   

 وحدة البحوث البيئية

 2 بعض التحديات البيئية واسبابها

اكرم أ.د اسراء غسان قسم الكيمياء 18-17 مؤتمر ــــــــــــــــــ   

12/2020  

جامعة المستصرية ال  International  Conference of 

Chemistry (ICC2020) College of 

Science 

3 

الحياة لومقسم ع  

 

طعمة ناصر فائزة.دم. 20/12/2020 ندوة ــــــــــــــــــ   جامعة الكوفة 

 كلية التمريض

( ZOOM)4 برنامج 

6/1/2021 ندوة ــــــــــــــــــ أ.م.د. نعمة علي احمد كلية العلوم ة الجامعه التقنية الشمالي 

 المعهد التقني

Microprocessor & 

Microcontroller Types and 

Differences 

5 

19/1/2021 مؤتمر ــــــــــــــــــ أ.م.د. محمود عبدهللا محمد قسم الجيولوجيا  6 مؤتمر الجيولوجي العلمي الثالث جامعة بغداد 



المؤتمرات و الندوات جدول  
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

الحياة علوم قسم  

شريف علي هاجر. د.أ  

طعمة  ناصر فائزة.م.د  

 م. بفرين محمد رضا  

   أ.م.د. شيالن خير هللا جبار

 

 ــــــــــــــــــ

 

 مؤتمر

 

30/3/2021  

 

الكوفة جامعة  

التمريض كلية  

 International Online 

Conference on Medical Basic 

Science Research 

 

7 

 

احمد علي نعمة. د.م.أ العميد  مؤتمر ــــــــــــــــــ 

 

26 – 29  

5  /2021  

 جامعة مع كركوك جامعة

 اسبارطة

International Conference on Pure 

Sciences and Agricultural 

Sciences (ICPAS-2021) 

 

الحياة علوم قسم 9 ابراهيم نوري ماجدة. د.م.أ   

حمد شهاب سعدية.د.م.أ  

جعفر الدين بهاء نهان. د.أ  

شريف علي هاجر. د.أ  

طعمة ناصر فائزة.د.م  

 م. بفرين محمد رضا

قاسم صباح صهيب.م  

 

 

 

 رياضيات

 

 

 أ.م.د. يوكسل عبد الستار

جبار ناظم هوراز د.م.أ  

شهاب احمد ابراهيم  م.م.  

احمد محمود مهند.د.م.أ  

 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

المحاضر جهة ةالمشارك في المناقش جهة االنتساب المناقش الخارجي  ادتاريخ االنعق   ت العنوان مكان االنعقاد 
 جامعة التقنية الشمالية

 
جامعة كركوك/كلية الطب 

 البيطري

ليلى عبد الستار أ.م.د.
 صادق

أ.م.د. شهد عباس علي 
 العطار

 

 علوم الحياة
 

 أ.م.د. نعمة علي احمد
محمد رحيمأ.د. صالح   

 أ.د. سعدية شهاب احمد

1/9/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

 زينب) الماجستير طالبة مناقشة
ةالحيا علوم قسم في( وليد جاسم  

1 

 جامعة تكريت
ة جامعة كركوك/كلية التربي

 حويجة
ة جامعة كركوك/كلية التربي

 حويجة
جامعه كركوك/كلية علوم 

وتكنلوجيا الحاسوب 
 المعلومات

جامعة كركوك/كلية علوم 
ماتالحاسوب وتكنلوجيا العلو  

 

أ.م.د. مشاري عايد 
 عسكر

 أ.م.د. خليل ابراهيم محمد
 

أ.م.د. علي اسماعيل 
 صالح

 
أ.م.د. عيسى ابراهيم 

 عيسى

2/9/2020 أ.د. وفاء حسن زكي قسم الفيزياء  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

 مناقشة طالبة الماجستير )سراب
اءاحمد امين( في قسم علوم الفيزي  

2 

الشمالية التقنية جامعة  
 جامعة كركوك/كلية

 التربية حويجة

 أ.م.د. عبير عباس علي
أ.م.د. عبدالقادر رؤوف 

 احمد

 أ.د. اسراء غسان اكرم علوم الحياة
 أ.د. سعدية شهاب حمد
 أ.د. حسين فاضل حسن

29/9/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

 اسيل) الماجستير طالبة مناقشة
ةالحيا علوم قسم في( محمد رشيد  

3 

 جامعة التقنية الشمالية
 جامعة كركوك/كلية الزراعة

 أ.م.د. هيرو محمد عبيد
أ.م.د. فاتن محمد نواب 

 الدين

 أ.م.د. نعمة علي احمد علوم الحياة
 أ.م.د. حسين فاضل حسن

4/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

رنا ) الماجستير طالبة مناقشة
 علوم قسم في( عبدالواحد احمد

 الحياة

4 

 جامعة بغداد
ة جامعة كركوك/كلية التربي

 للعلوم الصرفة

 أ.م.د. شذى هاشم مهدي
 أ.م.د. حسين علي محمد

 أ.م.د. رافع عبدهللا منيف قسم الفيزياء
صباح جالل فتحيأ.د.   

د. روزة برهان الدين عبد 
 الرحمن

5/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

س نبرا) الماجستير ةطالب مناقشة
 علوم قسم في( نوري عبدهللا

 الفيزياء

5 

 جامعة جامعة صالح الدين
الشمالية التقنية  

ية جامعة كركوك /كلية الترب
 للعلوم الصرفة

 
 

 موسى اسماعيل.د.م.أ
 مراد

أ.م.د.أحمد عبدالقادر 
 عزت

 أ.د. حسين صالح اكبر

 أ.م.د.وفاء حسن زكي قسم الفيزياء
 أ.م.د.جودت هدايت محمد

6/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

ة مناقشة طالبة الماجستير )روزي
ياءمحمود محمد(في قسم علوم الفيز  

6 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

  
 

 

امعة تكريتج سيصبارعبدهللا القيأ.د.   الجيولوجياقسم    أ.د. عمر صباح ابراهيم 
 أ.م.د.عباس رشيد علي
 أ.د.حسن احمد علي

7/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

بد حيدر ع) الماجستير طالب مناقشة
 علوم قسم في( الحسين عفلوك

 الجيولوجيا

7 

 جامعة الموصل
 ةالتربي كلية/كركوك جامعة

الصرفة للعلوم  
 

مشتاق عبد داود.د.م.أ  
 أ.د.صباح محمود امان هللا

أ.م.د.عبد الهادي مردان  الفيزياء
 غالب أ.م. علي حسين تقي

13/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

 صفاء) الماجستير طالب مناقشة
 لومع قسم في( مصطفى قتال علي

 الفيزياء

8 

تكريت جامعة محمد راشد عبودأ.د.    أ.م.د. عباس رشيد علي الجيولوجيا 
اوميد احمد محمد.د.م.أ  

 أ.د. حسن احمد علي
 د. بركان سعيد عثمان

13/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

محمد ) الماجستير طالب مناقشة
 علوم قسم في( خالد محمد

 الجيولوجيا

9 

الموصل جامعة  
 
الشماليةية جامعة التقن  

 أ.د. ليث احمد نجم
 
 أ.م.د.سمين فاضل محمد

 أ.د.احمد عبد ابراهيم الفيزياء
 أ.د. علي حسن تقي

14/10/2020  
 

 كلية كركوك جامعة
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

مالك ) الماجستير طالب مناقشة
 علوم قسم في( عبداللة حسن

 الفيزياء

10 

جامعة كركوك / رئاسة 
 الجامعة

الدين صالح جامعة  

أ.م.د.صباح احمد 
 اسماعيل

محمد احمد فرهاد د.م.أ  

 جامعة كركوك
 كلية العلوم

 أ.م.د اوميد احمد محمد
 أ.د حسن احمد علي

15/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

مناقشة طالب الماجستير)احمد 
يا(قسم علوم الجيولوجحسين احمد  

 
11 

الموصلجامعة  اسماعيل عبدهللاأ.د. علي    أ.م.د. سوران نهاد صادق الجيولوجيا 
 أ.م.د. محمد جميل علي
 أ.د. حسن احمد علي

19/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

وليد  ايمان) الماجستير ةطالب مناقشة
الجي علوم قسم في( واحد  

 ولوجيا

 
12 

الشمالية التقنية جامعة  
تربية  كلية/كركوك جامعة

 حويجة

 أ.م.د. عبير عباس علي
أ.م.د. عبد القادر رؤوف 

 احمد
 
 

 أ.م.د. نعمة علي احمد علوم الحياة
 أ.د. حسين فاضل حسن

22/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

 سحر) الماجستير طالبة مناقشة
الحياة علوم قسم في( اكرم طه  

 
13 

 جامعة كركوك /كلية الزراعه
الشمالية التقنية جامعة  

  أ.م.د. فاتن محمد نواب 
عبيد محمد هيرو.د.م.أ   

 أ.م.د.نعمة علي احمد علوم الحياة
 أ.د.حسين فاضل حسن

26/10/2020  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

جالل  مناقشة طالبة الماجستير)سنبل
شكور محمد طه(في قسم علوم 

 
14 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

المؤتمرات قاعة أ.د.سعدية شهاب حمد   الحياة 

 جامعة تكريت
جامعة كركوك/كلية الطب 

 البيطري

 أ..م.د. عبد الخالق علوان
 محيميد

 أ.م.د. شهد عباس علي

 أ.د. برهان مصطفى محمد علوم الحياة
 أ.د.حسين فاضل حسن

12/11/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

ء ميسا) الماجستير طالبة مناقشة
علوم الحياة قسم(يونس علي  

 
15 

لموصلجامعة ا  
 جامعة المثنى

 أ.م.د مشتاق عبد داود
أ.م.د حسن مكطوف جبر 

 الطائي

 أ.د علي حسين تقي علوم الفيزياء
 أ.د احمد عبد ابراهيم

17/11/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

عبد  مناقشة طالبة الماجستير)زينب
 الكريم علي(قسم الفيزياء

 
16 

تكريت جامعة  
 جامعة السليمانية

 أ.د صبار عبدهللا صالح
 أ.د دياري علي محمد

 أ.م.د اوميد احمد محمد الجيولوجيا
 أ.د عمر صباح ابراهيم

8/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 مدين) الماجستير طالبة مناقشة
 علوم قسم في( رعدغزال

 الجيولوجيا

 
17 

تكريت جامعة  
لةالصيد كلية/ كركوك جامعة  

 
 ةالتربي كلية/كركوك جامعة

الصرفة للعلوم  

 

 ا.م.د.عفران صابر شهاب
طه اسماعيل نهاد.د.م.ا  

 أ.م.د. نشوان عمر رشيد
 أ.د. مصطفى راجي عايد

 ا.د.احمد عبدالحسين احمد كيمياء
 

9/12/2020 جامعة كركوك كلية  
العلوم قاعة 
 المؤتمرات

 مناقشة طالبة الماجستير )دروون
رفيق(قسم الكيمياءعصام   

 
18 

 جامعة صالح الدين
ة جامعة كركوك/كلية التربي

 للعلوم الصرفة
 

 شركة نفط الشمال

 أ.د حكمت علي  محمد
 أ.م.د. حسن احمد محمد 

 
 د. زياد محمد مصطفى

 أ.د احمد عبدالحسن احمد كيمياء
 أ.د هالة محمد غريب

10/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

مناقشة طالبة الماجستير )مروة 
 محمود عبدهللا(قسم الكيمياء

 
19 

 جامعة تكريت
ة التربي كلية/كركوك جامعة

 للعلوم الصرفة
الزراعة كلية/كركوك جامعة  

خليل ابراهيم علي د.أ  
أ.م.د. عبد المجيد 

 خورشيد احمد
 أ.م.د.محسن عمر محمد

 
 

 أ.د حسن احمد علي قسم علوم الحياة
شكر حسينأ.د كامران   

15/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 افنان) الماجستير طالبة مناقشة
الكيمياء قسم(جنكيز فائق  

 
20 

 
 جامعة تكريت

 
ةالتربي كلية/كركوك جامعة  

 م.د شيماء فاتح علي
أ.د رياض عباس 

 عبدالجبار
أ.م.د. طاووس محمد 

 كامل

محمدأ.د اواز بهروز  قسم علوم الحياة  17/12/2020  ري الحويجة 
 محافظة كركوك

يد مناقشة طالب الماجستير)احمد رش
 احمد صالح(علوم الحياة

 
21 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

 جامعة الموصل
 الجامعة التقنية الشمالية

 أ.د.اديبة يوسف شريف
 

 أ.م.د.سهام شكور عبيد

 أ.م.د.سناء حسين محمد
 أ.م.د.بري لطيف محمد
 أ.د.هاجرشريف علي

17/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

ى مناقشه طالب الماجستير)مصطف
 مهدي عودة(قسم علوم الحياة

 
22 

 كلية الحدباء
ة التربي كلية/كركوك جامعة

 حويجة

 أ.د.سعيد حسن سعيد 
 أ.م.د.خليل ابراهيم محمد

 أ.د. احمد عبد ابراهيم قسم الفيزياء
 أ.م.د.عبدالهادي مردان غالب

تقيأ.د. علي حسين   

24/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 ديمن)الماجستير طالب مناقشة
فيزياء قسم(نوزاد جبار  

23 

 

جامعة كركوك/ رئاسة 
 الجامعه

الموصل جامعة  
الشمالية التقنية جامعة  

 

 أ.م.د.احمد عبد ابراهي
علي محمد فراس. د.م.أ  

محمدم فاضل سمين.د.م.أ   
 

أ.م.د. عبد الهادي مردان  علوم الفيزياء
 غالب

تقي حسين علي. د.أ  
 
 

27/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 شلير)الماجستير طالبة مناقشة
الفيزياء قسم(ابراهيم محمد  

 
24 

 جامعة الموصل
تكريت جامعة  

ة كلية التربي/كركوك جامعة
  للعلوم الصرفة

 أ.د ليث احمد نجم
 

هللا امان محمود صباح.د.أ  

الفيزياء علوم  أ.م.د. علي اسماعيل صالح 
 أ.م.د عبدالهادي مردان غالب

28/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

هاللة )الماجستير طالبة مناقشة
 قسم(نصير الدين محمد امين

 الفيزياء

 
25 

السليمانية جامعة  
 

الزراعة كلية/كركوك جامعة  
 

أ.د دياري علي محمد 
 امين

 أ.م.د دارا فائق حمه امين
 أ.م.د. دلشاد رسول محمد

 
 

الجيولوجيا قسم  أ.د حسن احمد علي 
 أ.د عمرصباح ابراهيم

28/12/2020  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 مناقشة طالب الماجستير )حسين
ياضياء محمد عباس(قسم الجيولوج  

 
26 

 جامعة تكريت
 لةالصيد كلية/كركوك جامعة 

ة التربي كلية/كركوك جامعة
 للعلوم الصرفة

ةالصيدل كلية/كركوك جامعة  
 
 
 

 أ.م.د. قيس ناجي رشيد
 أ.م.د. نهاد اسماعيل طه 

أ.م.د. عبد المجيد 
 خورشيد احمد

 أ.م.د. نشوان عمر رشيد 

 قسم
 الكيمياء

10/1/2021 أ.د.كامران شكر حسين  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

مناقشة طالبة الماجستير)نور 
 منصور غيب هللا(قسم الكيمياء

 
27 

 جامعة السليمانية
ة التربي كلية/كركوك جامعة

 للعلوم الصرفة

 أ.د. احمد محمد عبدهللا
د أ.م.د.عبد المجيد خورشي

 احمد

 أ.د. هالة محمد غريب قسم الكيمياء
 أ.د. كامران شكر حسيب
 أ.د. اسراء غسان اكرم

21/1/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

خليل  بتول)الماجستير طالبة مناقشة
الكيمياء قسم(محمد علي  

 
28 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

 

 جامعة تكريت
ةالصيدل كلية/كركوك جامعة  

 

جمعة حميد فوزي. د.م.ا  
 أ.م.د. نهاد اسماعيل طه 
 م.د. لقمان ادريس محمود

 
 

الكيمياء قسم  أ.د.هالة محمد غريب 
الحسن احمدأ.د. احمد عبد   

2/2/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

ل بيخا)الماجستير طالبة مناقشة
الكيمياء قسم(عمرمحمد  

 
29 

 جامعة بغداد
 

 جامعة تكريت

 أ.د. رعد محمد صالح
 

صالح نجم عايد. د.م.أ  

 قسم
 الفيزياء

 أ.د. صباح جالل فتحي
 أ.م.د. علي اسماعيل صالح

منيف أ.م.د. رافع عبدهللا  

3/3/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

احمد )الماجستير طالب مناقشة
علوم الفيزياء قسم(خليل محمد  

30 

 

تكريت جامعة  
الطب  كلية/كركوك جامعة

 البيطري

 أ.د.انتظار رفعت سرحت
 أ.م.د.امنة حميد احمد

 أ.د. اسراء غسان اكرم قسم كيمياء
 أ.د. سيران ستار صالح

4/3/2021  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

باس دنيا ع) الماجستير طالبة مناقشة
الكيمياء علوم قسم في( محمود  
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 الزراعه كلية/ كركوك جامعة
 حويجة

تكريت جامعة  

 شبيب عبدالمعين. د.م.أ 
 حمد
 

 أ.د.اميمة ابراهيم محمود

الحياة علوم  أ.م.د.نعمة علي احمد 
حسن فاضل حسين.د.أ  

25/3/2021  كلية كركوك جامعة 
ـ  العلوم  

المؤتمرات قاعة  

بان ) الماجستير طالبة مناقشة
اةالحي علوم قسم في( يوسف عمر  

32 

 
 جامعة تكريت

 

 أ.م.د.غزوان مهدي صالح
م.د.عادل عبد الرحمن 

 مصطفى
 أ.م.د.محمد احمد جاسم
 أ.م.د. هاني صبار عايد

بهاء الدين جعفرأ.د. نهان  قسم علوم الحياة  3/5/2021 جامعة تكريت كلية  
 الزراعة

دعاء ) الماجستير طالبة مناقشة
ةاالغذي علوم قسم في( محمد نوري  

33 

 جامعة صالح الدين
 يةالترب كلية/ كركوك جامعة

الصرفة للعلوم  

 أ.م.د.سوسن محمد عبدهللا
 أ.م.د. نجدت بهجت مهدي

  

 أ.د. هاجر علي شريف قسم علوم الحياة
عبدهللا تاجر ايمان. د.م  

 

 
5/5/2021  

 كلية كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 ايناس)الماجستير طالبة مناقشة
الحياة علوم قسم(احمد زينل  

 
34 

 جامعة الموصل
 جامعة تكريت

 أ.د. اميرة محمود محمد
 أ.د. كركز محمد ثلج

الحياة علوم قسم شريف علي هاجر. د.أ   
محمد لطيف بري. د.م.أ  

 
6/5/2021  

 كلية كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

اظم ديار ك)الماجستير طالب مناقشة
الحياة علوم قسم(كريم  

 
35 

أ.د. نهاد عبدالحسين  جامعة تكريت
 جعفر

الحياة علوم قسم  أ.م.د.سناء حسين محمد 
 أ.م.د. نهان بهاءالدين جعفر
 أ.م.د. بري لطيف محمد

 أ.م.د. نجاة عبدالقادر زمان

9/5/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

هيرو )الماجستير طالب مناقشة
الحياة علوم قسم(عبدهللا عمر  

36 

تكريت جامعة  
الزراعه كلية/ كركوك جامعة  

أ.د. غزوان حسن 
 عبدالوهاب

كيمياء قسم  أ.م.د.سعد سالم جاسم 
 أ.د. احمد عبدالحسن احمد

17/5/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 صباح) الماجستير طالب مناقشة
الكيمياء قسم(علي حسين  

37 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

 يةالترب كلية/ كركوك جامعة
الصرفة للعلوم  

 

 أ.م.د.محسن عمر محمد
أ.د. صباح حسين 

 خورشيد
 

 المؤتمرات

الموصل جامعة  
ةجامعة كركوك/كلية الصيدل  

 جامعة كركوك/كلية التمريض
ية كركوك/ كلية الترب جامعة

الصرفةللعلوم   
تكريت جامعة  

 أ.م.د. هيام عادل الطاني
 أ.م.د.صباح محمد صالح

 
 أ.م.د. كوليهار فتح هللا

 
 أ.م.د. نجدت بهجت مهدي

. 
ثلج محمد كركز.د.أ  

 

20/5/2021 ـــــــــــــــــ ـــــــــ  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

وفل أميمة ن)الماجستير طالبة مناقشة
الحياة علوم قسم(احمد  

38 

 جامعة السليمانية
 جامعة موصل

 أ.م.د.عادل محمد حسين
 أ.د.ليث احمد نجم

اءالفيزي علوم قسم أ.م.د. عبدالهادي مردان  
 غالب

 أ.د.علي حسين تقي

21/6/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 يشكو) الماجستير طالب مناقشة
 علوم قسم في( فاتح محمود 

 الفيزياء

39 

 
 جامعة الموصل

 
علي محمد فراس. د.م.أ  

 جامعة رئاسة
 كركوك

 
اءالفيزي علوم قسم  

 

ابراهيم عبد احمد. د.أ  
تقي حسين علي. د.أ  

 أ.م.د. عباس رشيد علي
 أ.د. حسن احمد علي

22/6/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

ايت النه هد)الماجستير طالبة مناقشة
الفيزياء قسم(محمد  

40 

 جامعة رئاسة أ.د. مشتاق عبد داود جامعة الموصل
 كركوك

 
 قسم الفيزياء

ابراهيم عبد احمد. د.أ  
 أ.م.د.رافع عبدهللا منيف

 أم.د. علي اسماعيل صالح
 أ.د. علي حسين تقي

24/6/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

ن عزالدي) الماجستير طالب مناقشة
 علوم قسم في( ابراهيمحمود 

 الفيزياء

41 

 جامعة بغداد
 جامعة كركوك

سيأ.د. قصي ياسين الكبي  
 د.مريوان نهاد صادق

 هيدوجيولوجي
 

 جيوكيمياء

 أ.م.د. سوران نهاد صادق
علي عاصي سرمد. د.أ  

18/7/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

طارق ) الماجستير طالب مناقشة
الجيولوجيا قسم(حسن عايد  

42 

تكريت جامعة  
 

جامعة كركوك/رئاسة 
 الجامعه

أ.م.د. معمر عبد العزيز 
 كامل

 أ.م.د. عايد نجم صالح
 أ.م.د. مهند قادر كريم

 
الفيزياء قسم  

 أ.د. صباح جالل فتحي
 أ.م.د. رافع عبدهللا منيف

26/7/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

وليد  حنين) الماجستير طالبة مناقشة
الفيزياء علوم قسم في( حمد  

43 

ا.م.د. هاوري مصطفى  جامعة هه ولير الطبية الحياة علوم 3/8/2021 أ.د. حسين فاضل حسن  ن سفي) الماجستير طالبة مناقشة كلية كركوك جامعة  44 



 المناقشات
31/8/2021ــ 1/9/2020للفترة من   

 

جامعة كركوك/كلية الطب 
 البيطري

 
ة جامعة كركوك/كلية التربي

 الحويجة

 بكر
 أ.م.د. شهد عباس علي
 أ.د.قاسم سكران عباس

 
أ.م.د. عبدالقادر رؤوف 

 احمد

 قاعة العلوم
 المؤتمرات

اةالحي علوم قسم في( احمد ابراهيم  

 جامعة التقنية الشمالية
ة جامعة كركوك/كلية التربي

 حويجة

 أ.م.د.هيرو محمد عبيد
أ.م.د. عبدالقادر رؤوف 

 احمد

الحياة علوم قسم احمد علي نعمة. د.م.أ   
حسن فاضل حسين. د.أ  

5/8/2021  كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

ين صابر)الماجستير طالبة مناقشة
الحياة علوم قسم(يحيى غائب  

45 

تكريت جامعة  
 الجامعة التقنية الشمالية

أ.د.عبد الخالق علوان 
 محيميد

 أ.م.د. عبير عباس علي

الحياة علوم قسم 8/8/2021 أ.د. حسين فاضل حسن   كلية كركوك جامعة 
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

محمد )الماجستير طالب مناقشة
الحياة علوم قسم(عواد حسين  

 
46 

 جامعة تكريت
 
 
 

 جامعة بغداد

 د. كركز محمد ثلج
 د. محمد احمد جاسم

 د. احمد اسماعيل نزال
 د. محمد جميل محمد
 د. احمد جميل صبر

30/8/2021 د. احمد حمد صالح قسم علوم الحياة  جامعة تكريت 
 كلية الزراعة

مناقشة طالب الدراسات العليا 
 الدكتوراه ) حيدر عبد علي حمزة(

 قسم علوم االغذية

47 

 



 النشاطات المتفرقة
  31/8/2021 - 1/9/2020للفترة من 

 

 ت النشاط التفاصيل القسم المالحظات
10/1/2020 د(طالبة الماجستير)زينب عادل رشي  ى تسهيل مهمة )الصراع االسري وعالقته بمفهوم الذات لد تعاون مع طالب جامعة الموصل 

 طلبة جامعة كركوك(
1 

20/7/2020  قسم علوم الحياة 
زمان القادر عبد نجاة. د.م.أ  

 
 
 

 تقييم بحث علمي
 
 

Isolation and identification of bacterial causes 
of pneumonia in sheep and associated 

histological changes in lung tissues 

2 

14/12/2020  قسم علوم الحياة 
 أ.م.د. نعمة علي احمد

 د. هنادي عبد االله عبد الرزاق
 م. بفرين محمد رضا

سفيرو مرض نقل في المحتمل الحشرات دوربحث حول ) تعاون مع مديرية زراعة كركوك  
)Covid-19 

3 

29/12/2020 الحياة علوم قسم   
احمد علي نعمة. د.م.أ  

 أ.م.د. ماجدة نوري ابراهيم
 م.د. ايفان محمد مصطفى

اء التغيرات النسيجية المرضية في االعضبحث حول ) تعاون مع دائرة صحة كركوك
( عن الخزاعات 19-الناتجة عن فيروس كورونا )كوفيد 

(الماخوذة بعد الوفاة  

4 

9/9/2020  قسم الرياضيات   
 م. ادهم عبد الوهاب علي

  
 

علمي بحث تقييم  Existence, Uniqueness and Stability Results of 
Fractional Voleterra-Fredholm Integro 

Differential Equations  

 
5 

21/1/2021 الكيمياء قسم   
احمد شكور جمال شهلة.د   

 قسم علوم الحياة
عبدهللا تاجر ايمان. د.م  

 
 

 تقييم بحث
 
 

In recognition of an outstanding contribution 
to the quality of the journal 

 
7 

24/1/2021 الشعبة العلمية -كلية العلوم  االقسام كافة   
 مشاركة طلبة االقسام في المعرض

 8 اقامة معرض فني

16/3/2021 العمل  عمل بوسترات علمية تخدم الواقع البيئي وضمن خطة تنسيق مع عدد من طلبة الكلية وحدة بحوث البيئة 
 المرسومة  

9 



 النشاطات المتفرقة
  31/8/2021 - 1/9/2020للفترة من 

6/5/2021 البيئة بحوث وحدة   بالتعاون مع منظمة  

Save the Children Organization 

  مشروع بحث بيئي  
 

10 

4/6/2021 الحياة علوم قسم  كركوك صحة دائرة مع تعاون   Current diagnostic approaches for covid-19 
detection 

11 

17/6/2021 الجيولوجيا قسم   
محمد احمد اوميد.د.م.أ  
صادق نهاد سوران.د.م.أ   

علي جميل محمد.د   
عثمان سعيد بركان.د  
محمد عباس االن.م.م  
صباح احمد ليزان. م.م  

مل ين مع الطالب في العيسيمشاركة التدر
ةسليمانيالحقلي في ال  

 12 العمل حقلي

29/6/2021  علوم الحاسوب 
جبار ناظم هوراز.د.م.أ  

 أ.د. برهان فخرالدين جمعة
 م.م. محمد فخرالدين عبدالقادر

 م.م.علي محمد جاسم
 

لية مناظرة علمية بين طلبة كلية العلوم وك
 علوم الحاسوب بحظور التدريسسين 

 13 مناظرة علمية 

 


