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 2222 شباطنشاطات تدريسيي قسم الحاسبات لشهر 

 المالحظات التاريخ اسم النشاط نوع النشاط االيميل اسم التدريسي

 رافد مزهر محمد

RafidAlmahdi@gmail.co

m Seminar 

Enabling Dynamic Packet 

Scheduling in Software 

Defined Networking (SDN) 

for QoS 

28/12/

2021 N/A 

 حلقة نقاشية ranahemeed@utq.edu.iq رنا حميد حسين

 securityحلقة تقاشية بعنوان 

challenges in wireless sensors 

networks 

12/1/2

022 . 

 تقييم بحث ranahemeed@utq.edu.iq رنا حميد حسين

تقييم بحث في مجلة محلية في مجلة 

 العلوم الهندسية في جامعة البصرة

30/12/

2021 . 

 dr.hamdan@utq.edu.iq د.حمدان لطيف جحيل

تقييم بحوث عالمية 

 ٣تقييم بحوث عالمية سكوبس عدد ٤سكوبس عدد 

23/12/

2022 

التقييم خالل فترة 

 ٢١بين شهر 

 ٢وشهر 

 رافد مزهر محمد

rafidalmahdi@gmail.co

m لجنة االستالل الورقي للبحوث لجنة استالل ورقي 

9/1/20

22 N/A 

أ.م.د. نجاح رسول 

 داخل

najahaljaberi@utq.edu.i

q علمي تقويم 

جامعة كربالء /  كلية اإلدارة واالقتصاد 

9/1/20 /قسم اإلحصاء

22  

أ.م.د. نجاح رسول 

 داخل

najahaljaberi@utq.edu.i

q  تقويم االحصائي 

جامعة ذي قار /كلية العلوم / قسم 
 التحليالت المرضية

٣٢/1/2

022  

أ.م.د. نجاح رسول 

 داخل

najahaljaberi@utq.edu.i

q تقويم علمي 

تقويم علمي رسالة ماجستير في 

الرياضيات / تقويم علمي رسالة 

 ماجستير في اإلحصاء

9/1/20

22 

تم تقويم 

الرسالتين علميا 

لصالح جامعتي 

 البصرة وكربالء

 ال للمخدرات نعم للحياة ورشة عن المخدرات fatihallah@utq.edu.iq فتح هللا جليل مهوس

12/9/2

021   

aqeelhamad@utq.edu.iq أ.م.د عقيل محسن حمد  لجنة االستالل الورقي للبحوث لجنة استالل ورقي 

9/1/20

22 N/A 

aqeelhamad@utq.edu.iq أ.م.د عقيل محسن حمد  لجنة االستالل الورقي للبحوث لجنة استالل ورقي 

15/1/2

022 N/A 

aqeelhamad@utq.edu.iq أ.م.د عقيل محسن حمد  الية تقييم االداء لمنتبي الجامعة ورشه 

17/1/2

022 N/A 
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 2222 اذارنشاطات تدريسيي قسم الحاسبات لشهر 

 البريد الجامعي اسم التدريسي
نوع 

 النشاط
اسم 

 النشاط

تار
يخ 
الن
شا
 ط

 المالحظات

 ندوه rafidalmahdi@utq.edu.iq رافد مزهر محمد

ندوه حول اضرار 
المخدرات 

 التوجد 3/16/2022 والمؤثرات العقليه

ا. م. د. محمد عادل كاظم 
 الشاهر 

alshaher_comp82@sci.ut
q.edu.iq  تقويم علمي 

تقييم رسالة 
 التوجد  3/22/2022 ماجستير 

 دورة تدريبيه  ranahemeed@utq.edu.iq رنا حميد حسين
دورة تنضيد بحوث 

 الدورة لمدة ثالثة أيام  2/27/2022 التخرج

 دورة تدريبية  ali.h.m@utq.edu.iq أ.م. علي حسن موسى

كيفية تنضيد بحوث 
تخرج المرحلة 

 لمدة ثالثة ايام 2/27/2022 الرابعة

  ali.h.m@utq.edu.iq أ.م. علي حسن موسى
تقييم بحث 

 سكوبص

Generating 
Symmetric 
secret Key in 
Wireless 
Sensor 
Network 
(WSN) 

2/28/2022 

 Iraqi Journal 
of Science 
(IJS) is a peer 
reviewed open 
access journal 
issued by the 
College of 
Science at the 
University of 
Baghdad. 

 ali.h.m@utq.edu.iq أ.م. علي حسن موسى
تقييم بحث 

 سكوبص

ict -tools 
based 
examination 
monitoring 
system; the 
delta state 
university 
example 

3/9/2022 

 Iraqi Journal 
of Science 
(IJS) is a peer 
reviewed open 
access journal 
issued by the 
College of 
Science at the 
University of 
Baghdad. 

 

 

 

 

 

 2222 لشهر نيسان شاطات تدريسيي قسم الحاسباتن

 N/A 10/2/2022 مناقشة رسالة ماجستير/كلية التربية للعلوم الصرفة مناقشة أ.م.د محمد عادل الشاهر

 أ.م.د. نجاح رسول داخل

تقويم 

 االحصائي 

 جامعة ذي قار /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة 
2222/2/51    

 رسول داخلأ.م.د. نجاح 

تقويم 

 االحصائي 

 جامعة ذي قار /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة
2222/2/51   

 أ.م.د. نجاح رسول داخل

تقويم 

 االحصائي 

 جامعة ذي قار /كلية العلوم/ قسم الكيمياء 
2222/2/51   

 أ.م.د. نجاح رسول داخل

تقويم 

 االحصائي 

جامعة ذي قار /كلية العلوم / قسم التحليالت 

 المرضية
2222/2/51     



اسم 
 نوع النشاط اسم النشاط االيميل الجامعي  التدريسي

تاريخ 
 المالحظات النشاط

 تقييم بحث ranahemeed@utq.edu.iq رنا حميد حسين
تقييم بحث في مجله 

 . 4/10/2022 علمية 

 بحث kadimalsaadi@utq.edu.iq كاظم غافل رهيف
مؤتمر في امريكا 

ICSRI 4/11/2022 
دراسات عليا  طالب

 دكتوراه

 aqeelhamad@utq.edu.iq عقيل محسن حمد

تقويم علمي لرسالة 
 ماجستير

تقويم علمي لرسالة 
 11/4/2022 ماجستير علوم حاسبات

كلية التربية للعلوم 
الصرفة/قسم 

 الحاسبات

 aqeelhamad@utq.edu.iq عقيل محسن حمد

 ألطروحة تقويم علمي
 دكتوراه

 ألطروحة تقويم علمي
 12/4/2022 دكتوراه

جامعة النهرين /كلية 
 هندسة المعلومات

 ورقياستالل  aqeelhamad@utq.edu.iq عقيل محسن حمد
استالل ورقي لمعاملة 

 3/4/2022 ترقية علمية
جامعة ذي قار /كلية 

 االدارة واالقتصاد

 استالل ورقي   شيماء راشد 
استالل ورقي لمعاملة 

 3/4/2022 ترقية علمية
جامعة ذي قار /كلية 

 االدارة واالقتصاد

ا. م. د. محمد عادل 
 كاظم الشاهر 

alshaher_comp82@sci. 
utq.edu.iq   28/3/2022 تقويم علمي تقييم رسالة ماجستير 

كلية التربية للعلوم 
الصرفة/قسم 

 الحاسبات

ا م د نجاح رسول 
 تقويم احصائي najahaljaberi@utq.edu.iq داخل

تقويم احصائي لرسالة 
 5/4/2022 ماجستير 

جامعة ذي قار/كلية 
 العلوم

ا م د نجاح رسول 
 20/4/2022 مناقشة رسالة ماجستير  مناقشة رسالة ماجستير  najahaljaberi@utq.edu.iq داخل

تقويم علمي لرسالة 
 ماجستير

ا م د نجاح رسول 
 najahaljaberi@utq.edu.iq داخل

تقويم علمي لرسالة 
 ماجستير

تقويم علمي لرسالة 
 12/4/2022 ماجستير

جامعة كركوك/كلية 
 االدارة واالقتصاد

ا م د نجاح رسول 
 تقويم علمي   najahaljaberi@utq.edu.iq داخل

جامعة كركوك / كلية 

اإلدارة واالقتصاد /قسم 

 اإلحصاء
2222/4/22   

ا م د نجاح رسول 
 استالل ورقي najahaljaberi@utq.edu.iq داخل

استالل ورقي لمعاملة 
 24/4/2022 ترقية علمية

الجامعة 
الجنوبية/الكلية 

 التقنية في ذي قار

رسول ا م د نجاح 
 تقويم احصائي  najahaljaberi@utq.edu.iq داخل

جامعة ذي قار /كلية 

العلوم/ قسم علوم 

 الحياة
2222/4/22   

م.دحمدان لطيف 
 تقويم علمي لبحث علمي  dr.hamadan@utq.edu.iq جحيل

تقويم علمي لبحث 
 23/4/2022 علمي 

التربية للعلوم كلية 
الصرفة/قسم 

 الحاسبات
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 2222 شاطات تدريسيي قسم الحاسبات لشهر ايارن

 المالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط النشاط االيميل الجامعي اسم التدريسي

 . 4/28/2022 تقييم بحث في مجلة محلية تقييم بحث  ranahemeed@utq.edu.iq رنا حميد حسين

ا م د نجاح 
 najahaljaberi@utq.edu.iq رسول داخل

تقويم مشاركة مؤتمرات 
 علمية 

 جامعة سومر 
2222/1/55   

ا م د نجاح 
 najahaljaberi@utq.edu.iq رسول داخل

تقويم مشاركة مؤتمرات 
 علمية 

 جامعة سومر 
2222/1/55   

ا م د نجاح 
 najahaljaberi@utq.edu.iq رسول داخل

تقويم مشاركة مؤتمرات 
 علمية 

 جامعة سومر 
2222/1/51   

ا م د نجاح 
 تقويم معاملة ترقية علمية  najahaljaberi@utq.edu.iq رسول داخل

 جامعة سومر 
2222/1/22   

ا م د نجاح 
 مناقشة  najahaljaberi@utq.edu.iq رسول داخل

عضو لجنة مناقشة أطروحة 

 دكتوراه في الرياضيات 
2222/1/15   

 ورشة  waleedkhalidj@utq.edu.iq أ وليد خالد جابر 

ورشة التعليم االلكتروني 
الثالثة التي اقامتها جامعة 

 - 5/10/2022 االنبار 

أطياف جارهللا 
 حضور ورشه atyafjarallah82@utq.edu.iq ياسين 

براءات االختراع العراقيه و 
 ال يوجد 4/15/2022 اثرها محليا

      

 

 

 

 

 2222 شاطات تدريسيي قسم الحاسبات لشهر حزيرانن

 المالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط النشاط االيميل الجامعي اسم التدريسي

م.د يعقوب عبد 
 مشاركة في مؤتمر   yaqoob1980@utq.edu.iq الحسين فراوي

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي 
للعلوم الهندسية والتكنولوجيات 

 6/2/2022 ( IICESATالمتقدمة )

دال يوج  

ا م د نجاح 
 تقويم احصائي  najahaljaberi@utq.edu.iq رسول داخل

جامعة ذي قار /كلية العلوم / قسم 

 التحليالت المرضية 
2222/6  

 

م.د يعقوب عبد 
 مشاركة في مؤتمر   yaqoob1980@utq.edu.iq الحسين فراوي

عضو في اللجنة المركزية في مؤتمر 
مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة 

 6/2/2022 الرابعة  

 

أ.م علي حسن 
 تقييم بحث سكوبس  ali.h.m@utq.edu.iq موسى

Automatic Diagnosis of 
Coronavirus Using 
Conditional Generative 
Adversarial Network 
(CGAN) 6/5/2022 

دال يوج  

حسن أ.م علي 
 دورة تدريبية ali.h.m@utq.edu.iq موسى

آلية تنصيب وعمل برنامج مصرف الدم 
 6/7/2022 االلكتروني

دال يوج  

 

 

 



 

 2222 شاطات تدريسيي قسم الحاسبات لشهر تموزن

اسم 
 المالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط النشاط االيميل الجامعي التدريسي

أ.د عقيل 
aqeelhamad@utq.edu.iq محسن حمد  تقييم بحث 

 suggest aتقييم بحث علمي 
mathematical model to 
measure the spead of 

vehicles via video 25/7/2022 
مجلة كلية التربية للعلوم 

 الصرفة

أ.د عقيل 
aqeelhamad@utq.edu.iq محسن حمد  تقييم بحث 

تقييم بحث علمي 
classification of ECG 

signal using SVM 
classifier 25/7/2022 

مجلة كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

أ.د عقيل 
aqeelhamad@utq.edu.iq محسن حمد  

تقويم 
علمي 
لرسالة 

 ماجستير 

تقويم علمي لرسالة 
 Using Deepماجستير

learning Algorithm for 
Electrophysiological 

diagnostics of 
Cardiovascular 

Diseases )) 19/7/2022 كلية التربية للعلوم الصرفة 

أ.م. علي 
حسن 
 ali.h.m@utq.edu.iq موسى

تقييم بحث 
 سكوبس

Machine Learning 
Approach for New 

COVID-19 Cases Using 
Recurrent Neural 

Networks and Long-
Short Term Memory 19/07/2022 

For Iraqi Journal of 
Science 

أ.م. علي 
حسن 
 ali.h.m@utq.edu.iq موسى

تقييم بحث 
 سكوبس

An IoT Network Monitor 
for Intrusion Detection 

System 21/7/2022 

International 
Conference on 

Networks, 
Communication 
and Information 

Technology (NCIT 
2022) 
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