
الــعراق خـارج االيــفادات  
1/6/2022– 1/1/2022للفترة من   

 
 ت نوع االيفاد اسم الموفد القسم الجهة المنظمة الدولة تاريخ االنعقاد

55 – 15  
1/1211  

الفٌزٌاء قسم امارة دبً االمارات ابراهٌم عبد احمد. د.م.أ   
 التدرٌس استراتٌجٌاتاٌفاد لحضوردورة 

والتعلٌم التربٌة فً الحدٌثة  
5 



داخل العراق  اداتــفـاالي  
1/6/2022ــ  2022 /1/1للفترة من   

 ت نوع االيفاد اسم الموفد القسم الجهة المنظمة الدولة تاريخ االنعقاد

16/5/1211  

 
 العراق

تكرٌت جامعة الحٌاة علوم قسم   أ.م.د. سهلة خورشٌد عباس 
لحضور االمتحان الشامل )الشفوي( 

 لطلبة الدكتوراه
5 

3/3/1211  
57/3/1211  

 جامعة السلٌمانٌة
 جامعة البصرة

الجٌولوجٌا قسم الدكتوراه طالب مناقشة لحضور أ.د. عمر صباح ابراهٌم   
1 

3/4/1211 السلٌمانٌةمحافظة   العلوم كلٌة   
 نافع علً محمد

طه محمد جاسم  
التمام مهام لجنة بناء القاعات الدراسً 

 لشراء مادة الحدٌد من شركة الماس
3 

51/4/1211 تكرٌت جامعة  الحٌاة علوم قسم   4 لحضور مناقشة طالب الدكتوراه أ.م.د. سهلة خورشٌد عباس 

57/4/1211 الموصل جامعة  العلوم كلٌة  طه محمد جاسم   5 الستالم الدفاتر الخاص بشعبة الحسابات 



البحوث العلمية   
1/6/2022-1/1/2022 للفترة   

 

تاريخ النشر  المشاركين في البحث الجهة
 او القبول

مكان النشر/عنوان  التصنيف
 المجلة

حالة 
 البحث

 ت عنوان البحث

 
الحٌاة علوم قسم  

طعمة ناصر فائزة.د.م  
رضا محمد بفرٌن. م  

5/5/1211  Q4 

Journal of research 
in medical and 
dental science 

 

 منشور
Diagnosing Rotifera in Old Water 

tanks and treating it with Chlorine 

5 

جبار هللا خٌر شٌالن. د.م  16/5/1211  ــــــــــــ 

Razi Vaccine 
&Serum Research 

institute 
 قبول

Isolation and identification of 
Candida tropicalisas a Cause of 
Cutaneous Candidiasis in Kalar 

District 

1 

 
 

الفٌزٌاء قسم  
 
 

أ.م.د. عبدالهادي مردان 
 غالب

 أ.م.د.رافع عبدهللا منٌف
5/1/1211  Q3 

Journal of ovonic 
Research 

 كالرفٌت
 منشور

First principles study the effect of 
Zn doped MGO on the energy 

band gap using GGA 
approximation 

3 

 
 

الفٌزٌاء قسم  

أ.م.د. عبدالهادي مردان 
 غالب

 أ.م.د.رافع عبدهللا منٌف
 أ.م.د. معد محمد امٌن

 عبد الدٌن برهان روزة. م
 الرحمن

 
 

1/1211  Q4 
Neuro Quantology 

 سكوبس
 منشور

Optimizing the Parameters of CIGS 
Solar Cells Using One- Dimension 

AFORS-HET Program 

4 

 

 
الجٌولوجٌا قسم  

18/1/1211 أ.د. عمر صباح ابراهٌم  ـــــــــ 
Iraq Geological 

Journal 
 سكوبس

 منشور

Using pumping tests and two 
techniques of the water balance 
to assess the Aquifer Hydraulic 

Characteristics and the 
Groundwater Recharge of 

Shewasoor Sub-Basin Kirkuk Iraq 

5 



البحوث العلمية   
1/6/2022-1/1/2022 للفترة   

 
 
 
 
 
 

الحٌاة علوم قسم  

 
 

طعمة ناصر فائزة.د.م  
1/4/1211  

 

Q4 

 

 
Teikyomedicad 

Journal 

 
 

 منشور

Study of Histological and 
Physiological Changes Induced by 
therapeutic dose of Paracetamol 
in Liver and Kidneys of Pregnant 

Mice 

6 

 
 أ.د.سرمد عاصً علً

1/4/1211  ــــــــــ 
Arabian 

Journal of 
Geosciences 

 منشور

The early Eocene (48Ma) Qaladeza 
trondhjemite formed by wet 

partial Remelting Of mafic crust in 
the arc-related Bulfat ligneous  

Complex (Kurdistan,liaq): 
constraints on the timing of 

Neotethys closure 

7 

جعفر الدٌن بهاء نهان د.م.أ  56/4/1211  ـــــــــ 

 
FOOD 

RESEARCH 
 قبول

Dietary addition of acetic acid on 
milk yield and composition in 

Awassi ewes at an early stage of 
lactation 

8 

 
 

الحٌاة علوم قسم  

 
 

رضا محمد بفرٌن. م  

15/4/1211  ـــــــــــــ 
Texas Journal of 
Medical Science 

 منشور

Study of Trichomonas tenax and 
its relationship to oral health in 

adults 
9 

2-3-4  

5/2022  
 ـــــــــ

International 
conference on 

multidisciplinary 
sciences 

 منشور
Breast Cancer Predication Using Data 

Mining  Techniques 

52 



البحوث العلمية   
1/6/2022-1/1/2022 للفترة   

 

عبدهللا تاجر اٌمان. د.م  55/5/1211  Molecular ــــــــــ 
Microbiology 

 Structure-function analysis for قبول
development of peptide inhibitors 

for a Gram positive quorum 
sensing system 

55 



 الترقيـات العـلميـة
1/6/2022ــ 1/1/2022للفترة من   

 
 ت أسم التدريسي القسم اللقب الحالي اللقب الجديد تاريخ الحصول عليه

18/4/1211  1 سعدهللا محمد عبٌد جامل حسابات ماجستٌر الدكتوراه 

 

 



 الحلقات النقاشية لسنة
  31/8/2022ــ 1/9/2021 للفترة من

 

مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد اسم المحاضر المشاركين جهة االنتساب
 والجهة المنظمة

 ت العنوان

 



تدريبية ـدورات الـال  
1/6/2022ــ 1/1/2022للفترة من   

 

 

 

 ت عنوان الدورة مكان االنعقاد التاريخ المحاضرين المشاركين جهة االنتساب

الفٌزٌاء قسم  ــــــــــــــــ أ.م.د. احمد عبد ابراهٌم 
55 – 15  
1/1211  

دولة االمارات العربٌة 
 امارة دبً

استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة فً 
والتعلٌمالتربٌة   

5 

 قسم علوم الحٌاة
 قسم الرٌاضٌات

الحٌاة علوم قسم  
الجودة ضمان شعبة. م  

الفٌزٌاء قسم  
 قسم الكٌمٌاء

التطبٌقٌة الجٌولوجٌا قسم  
 شعبة ضمان الجودة

 أ.م.د. نهان بهاء الدٌن جعفر
 م.د. امل عباس فالمرز
 م.د اٌفان محمد مصطفى

طعمة ناصر فائزة. د.م  
عبدهللام. مروة نهاد   

احمد مصطفى سارة. م  
 م.م. محمد مدٌح امٌن
 االنسة زٌنة علً رفٌق

11/3/1211 ــــــــــــــــ  
رئاسة  جامعة كركوك 
 الجامعة

دورة المتطلبات االدارٌة والفنٌة النجاز 
 معاٌٌر االعتماد البرامجً التخصصً

1 

 
 ــــــــــــ

 
 ــــــــــــ

م.د. عبد االمٌر حسٌن 
 قاسم

8/5/1211من   
59/5/1211الى   

 رئاسة كركوك جامعة
 التعلٌم مركز الجامعة

 المستمر
(HSE3 )الصحة والسالمة والبٌئة 

 
 ــــــــــــ

 
 ــــــــــ

 الدٌن بهاء نهان. د.م.أ
 جعفر

53/3/1211من   
56/3/1211الى   

 رئاسة كركوك جامعة
 التعلٌم مركز الجامعة

 المستمر

المجالت )كٌفٌة نشر البحوث فً 
 الرصٌنة الثالثة (

4 



 المناقشات

1/6/2022 -1/1/2022للفترة من   

 

الخارجي المناقش جهة ةالمشارك في المناقش جهة االنتساب المناقش الخارجي   
تاريخ 
 االنعقاد

 ت العنوان مكان االنعقاد

جامعة صالح الدٌن/كلٌة 
 التربٌة

 التربٌة كلٌة/ كركوك جامعة
 حوٌجة

 أ.د. خه بات انور علً
 

  أ.م.د. وداد محمود لهمود
 

الحٌاة علوم قسم  

 أ.د. صالح محمد رحٌم
 م.د. فائزة ناصر طعمة

 أ.م.د.ماجدة نوري ابراهٌم
3/5/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

رٌهام لٌث )الماجستٌر طالبة مناقشة
الحٌاة علوم قسم( سامً  

5 

 الجامعة التقنٌة الشمالٌة
 جامعة تكرٌت / كلٌة العلوم

 أ.م.د. سهام شكور عبٌد
 أ.م.د. سعٌد ماهر لفته

 أ.م.د. نهان بهاء الدٌن جعفر
 أ.د. برهان مصطفى محمد

 أ.د. هاجر علً شرٌف
 

4/5/12111  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

فاطمة )الماجستٌر طالبة مناقشة
الحٌاة علوم قسم( العزٌزوسٌم عبد   

1 

/الكلٌة الشمالٌة التقنٌة الجامعة
 التقنٌة الهندسٌة كركوك

 امانة مجلس الوزراء / بغداد

 أ.د. فوزي عمر مردان
 

 أ.د. طورهان مظهر حسن

 الجٌولوجٌا قسم
 التطبٌقٌة

 أ.د. سرمد عاصً علً
 أ.م.د. محمد جمٌل علً
 أ.م.د. عباس رشٌد علً

5/5/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

عماد )الماجستٌر طالب مناقشة
الجٌولوجٌا  قسم( جاسم محمد سعٌد

 التطبٌقٌة
3 

 التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة
الصرفة للعلوم  

العلوم كلٌة/تكرٌت جامعة  

 أ.د. عبد المجٌد خورشٌد احمد
 

 أ.م.د. فدعم متعب حمدون
 قسم الكٌمٌاء

 أ.د. كامران شكر حسٌن
د. نبٌل شاهٌن محمد.م  
حمود خلف فرح. د.م  

9/1/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

مرٌم )الماجستٌر طالبة مناقشة
الكٌمٌاء علوم قسم( نجدت مسعود  

4 

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

جامعة كركوك / كلٌة التربٌة 
 حوٌجة

 أ.د.وسام مالك داود

 
احمدأ.د. خالد خلٌل   

 أ.م.د. عبدهللا ٌاسٌن علً
 

الحٌاة علوم قسم 52/1/1211 أ.د. محمود شاكر رشٌد   

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

علً  فاطمة)الماجستٌر طالبة مناقشة
الحٌاة علوم قسم( محمد  

5 

جامعة صالح الدٌن / كلٌة 
 التربٌة

جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

 

نبٌل عادل فخريأ.د.   
 

 أ.م.د. قٌس ناجً رشٌد
 أ.د. عبد المجٌد خورشٌد احمد

 قسم الكٌمٌاء
 أ.د. هالة محمد غرٌب
 أ.د.كامران شكر حسٌن

 
53/1/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

 فاطمة)الماجستٌر طالبة مناقشة
الكٌمٌاء علوم قسم( ٌنادي محمد  

6 

جامعة المستنصرٌة كلٌة 
 العلوم

 جامعة االنبار كلٌة العلوم

 أ.د. بهجت بهلول كاظم
 

 أ.د. غسان عدنان نعٌم
الفٌزٌاء قسم  

 أ.م.د. معد محمد امٌن
صباح جالل فتحً .أ.د  

18/1/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

محمد )الماجستٌر طالب مناقشة
علوم الفٌزٌاء قسم( احمد عمر   

7 

 التربٌة كلٌة/  كركوك جامعة
 حوٌجة

 طب كلٌة/ تكرٌت جامعة
 االسنان

احمد رؤوف القادر عبد. د.م.أ  
انور اكبر شٌالن. د.أ  

الحٌاة علوم قسم  
 أ.م.د. نعمة علً احمد
 أ.د. حسٌن فاضل حسن

3/3/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

هٌام رشٌد )الماجستٌر طالبة مناقشة
الحٌاة علوم قسم( شهاب احمد  

8 



 المناقشات

1/6/2022 -1/1/2022للفترة من   

 

العلوم كلٌة دٌالى جامعة  
 التربٌة كلٌة/  كركوك جامعة

 للعلوم الصرفة
 كلٌة/  كركوك جامعة

 الصٌدلة
 

 أ.د. احمد نجم عبد
عارف علً نورهان. د.أ  

 
رشٌد عمر نشوان. د.م.أ  

الكٌمٌاء قسم  
 أ.د. اسراء غسان اكرم

مرتضى عبدهللا نوال. د.م.أ  
6/3/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

هوٌدا )الماجستٌر طالبة مناقشة
الكٌمٌاء علوم قسم( سلٌمان عزاوي  

9 

العلوم كلٌة/ تكرٌت جامعة  أ.م.د.محمود فاضل عبد 
 الجٌولوجٌا قسم

 التطبٌقٌة

ابراهٌم صباح عمر.د.أ  
علً رشٌد عباس. د.م.أ  

 أ.د. حسن احمد علً
7/4/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

جعفر )الماجستٌر طالب مناقشة
 قسم( عثمان شٌره سلمان

 الجٌولوجٌا التطبٌقٌة
52 

الطبجامعة تكرٌت/ كلٌة   
العلوم كلٌة/ تكرٌت جامعة  
التربٌة كلٌة/ سامراء جامعة  

 
العلوم كلٌة/ تكرٌت جامعة  

 

 أ.د.موسى محمود مربط
 أ.د. موسى جاسم محمد
أ.د. مصطفى علً عبد 

 الرحمن
مبارك محمد زٌد. د.أ  

 أ.م.د. سارٌا ناجً محسن
 أ.م.د. موفق مطلك زٌدان

الحٌاة علوم قسم عباس خورشٌد سهلة. د.أ   51/4/1211  
 جامعة تكرٌت
 كلٌة العلوم

مناقشة طالب الدكتوراه )محمد 
 خطاب عمر( قسم علوم الحٌاة

55 

التربٌة كلٌة/ تكرٌت جامعة  
 أ.م.د. راشد خمٌس شعبان

 
الحٌاة علوم قسم  

 أ.م.د.ماجدة نوري ابراهٌم
 م.د. اٌفان محمد مصطفى
 م.د. فائزة ناصر طعمة

15/4/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

مٌسم ثائر )الماجستٌر طالبة مناقشة
م الحٌاةعلو قسم( كامل عبد  

51 

التربٌة  كلٌة كركوك جامعة
 للعلوم الصرفة

 طب اسنا كلٌة/ تكرٌت جامعة

الصٌدلة كلٌة كركوك جامعة  
 
 

 أ.د. نورهان علً عارف
 أ.د. انتضار رفعت سرحت
 أ.م.د. نهاد طه اسماعٌل

الكٌمٌاء قسم  
صالح ستار سٌران. د.أ  

مرتضى عبدهللا نوال. د.م.أ  
17/4/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

نرمٌن )الماجستٌر طالبة مناقشة
الكٌمٌاء قسم( رستم احمد  

53 

جامعة كركوك كلٌة الطب 
 البٌطري

جامعة الموصل كلٌة التربٌة 
 للبنات

 أ.م.د. امنة حمٌد احمد
 

 أ.م.د. لٌالس فرحان بدٌوي
الكٌمٌاء قسم  

 أ.د. سٌران ستار صالح
 أ.م.د. نوال عبدهللا مرتضى

18/4/1211  

 كلٌة كركوك جامعة
 قاعة العلوم

 المؤتمرات

اٌمان )الماجستٌر طالبة مناقشة
الكٌمٌاء قسم( نوري محمود  

54 



 النشاطات المتفرقة

  1/6/2022 - 1/1/2022للفترة من 

 

 

 ت النشاط التفاصيل القسم المالحظات

16/5/1211  
الحٌاة علوم قسم  

 أ.د.سهلة خورشٌد عباس
العلوم كلٌة/تكرٌت جامعة  

 اٌفاد
 5 لحضور االمتحان الشامل )الشفوي(

9/1/1211   
الحٌاة علوم قسم  

 

 
جعفر بهادالدٌن نهان د.م.أ  

 1 تقٌٌم بحث علمً لالطروحة الدكتوراه

32/3/1211 عالمٌة مجلة فً علمً بحث تقٌٌم   3 

5/4/1211 عالمٌة مجلة فً علمً بحث تقٌٌم   4 

4/4/1211  

 قسم علوم الحٌاة
محمد ابراهٌم نجٌب.م  
رضا محمد بفرٌن. م  

 مقاله
The Role of Collagen Fibers in Wound Repair 

Process (SUBJECT REVIEW) 
5 

58/4/1211 الحٌاة علوم قسم  جعفر بهادالدٌن نهان د.م.أ   6 تقٌٌم بحث علمً لالطروحة الدكتوراه 

الفٌزٌاء قسم 55-51/5/1211  
منٌف عبداللة رافع.د.أ  

 

The conference is sponsored by American 
Institute of physics(AIP) 

7 



المؤتمرات و الندوات جدول  

1/6/2022 - 1/1/2022للفترة من   

 

 

 مكان االوعقاد تاريخ االوعقاد وىعها المحاضريه المشاركيه جهة االوتساب

 والجهة المىظمة

 ت العىىان

 

20/2/2022 هؤتور ـــــــــــــــــــ م.كوال حسي جهاد حاسباث  
 كلٍت العلىم

البشرٌتشعبت الوىارد   

الوؤتور الذولً االول لالثار العثواًٍت 

ٌاتبجاهع  
1 

 

الحٍاة علىم قسن  

 أم.د. ٌاسر حوذ حوادة

 أ.م.د. هاجذة ًىري ابراهٍن

 أم.د.هٌادي عبذ االله

 م. بفرٌي هحوذ رضا

 م.م. اطٍاف طالل خالذ

علً الباسط عبذ حسٍي السٍذ  

كاطع خلٍل علً السٍذ  

 

 م.د. اٌواى تاجرعبذهللا

 م.د.شٍالى خٍرهللا جبار

م.د. اٌفاى هحوذ 

 هصطفى

 م.د.فائزة ًاصر طعوت

28/3/2022 ًذوة  
 كلٍت العلىم

الحٍاة علىم قسن  
 2 بحىث التخرج وكٍفٍت كتابتها  وترتٍبها

احوذ علً ًعوت. د.أ 7-6 ًذوة ــــــــــــــ   

4/2022  

الصرفت العلىم التربٍت  كلٍت  

الوستور التعلٍن شعبت  

Computational materials Basic 

concepts of Hartree-fock and 

density functional theory) 

3 

4-3-2 هؤتور ــــــــــــــ أ.د. بفرٌي هحوذ رضا  

5/2022  

تركٍا -اًطالٍا الوؤتور الذولً الثاهي للعلىم هتعذدة  

 التخصصاث

4 



 ورش العمل

  1/6/2022 - 1/1/2022للفترة من 

 

 

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

 ت العنوان

 عمٌد كلٌة العلوم
 معاون العمٌد العلمٌة

 رئٌس قسم علوم الحٌاة

(61قسم علوم الحٌاة )  
(1ضمان الجودة)شعبة   

(4المستمر ) شعبة التعلٌم  
(15كلٌة علوم الحاسوب)  
(9محاضر خارجً )  

 
 
 
 
 

من الذكور 18  
من االناث77  

الحٌاة علوم قسم  

 م. صهٌب صباح قاسم
 م. علً محمد نجاتً

م.م. احمد عبد الرحمن 
 عارف

55 – 54  

4/1211  

كركوك جامعة  
العلوم كلٌة  

الحٌاة علوم قسم  
 5 عزل وتشخٌص االحٌاء المجهرٌة

العلوم كلٌة عمٌد  
االداري العمٌد معاون  
العلمٌة العمٌد معاون  

 التعلٌم شعبة مسؤول
 المستمر

 رئٌس قسم الكٌمٌاء

8الكٌمٌاء  
 موظف

 

من الذكور7  
من االناث7  

 أ.م.د.سعد سالم جاسم قسم الكٌمٌاء
18/4/1211  

كركوك جامعة  
العلوم كلٌة  
الكٌمٌاء قسم  

 1 ظاهرة التصحر واثارها السلبٌة

 


