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  مساعد مدرس لقب واحمل االن ولحد 9102 منذ الجو علوم قسم العلوم كلية المستنصريه الجامعه في التدريسيه الهيئة اعضاء احد

 

 :الدراسية الشهادات 

  

 M.Sc. #1:  بعنوان دراسة مالئمة الظروف المناخية في العراق ألستخدام  9102من الجامعه المستنصرية كلية العلوم قسم علوم الجو في

 تطبيقات التبريد بالتبخير

 B.Sc. #2:9112من الجامعة المستنصريه كليه العلوم قسم علوم الجو 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 #1: 9100لتعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير من وزير ا 

 #2:  9100كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعه المستنصرية 

 :3 # 9112كتاب شكر وتقدير من عميد كلية العلوم 

 :4 # 9102كتاب شكر وتقدير من عميد كلية العلوم 

 :2 # 9102كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :6 #9102من عميد كلية العلوم شكر وتقدير  كتاب 

 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

 (9112-9116) منذ الجو علوم قسم العلوم ليةك المستنصرية الجامعه في فيزياوي عاونم 

 (9109-9112) منذ الجو علوم قسم العلوم ليةك المستنصرية الجامعه في يزياويف 

 9112-9112 التدريس في مختبر االحصاء االنوائي 

  9112-9112التدريس في مختبر التحسس النائي 

  9101-9112التدريس في مختبر الثرموداينمكس 

  9100-9101التدريس في مختبر علوم الجو 

  9109-9100التدريس في مختبر الثرموداينمكس 

 9103-9109في مختبر التبؤ الجوي  التدريس 

  9102-9104التدريس في مختبر التحليليه 

  9106-9102التدريس في مختبر التحسس النائي 

  9102-9102التدريس في مختبر الفيزياء العامه 

  9191-9102التدريس في مختبر اجهزة ورصد جوي 

  9191-9102التدريس في مختبر اساسيات الغالف الجوي 
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

  

 

 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

mailto:Yasmin_qusay@uomustansiriyah.edu.iq


 9112-9112 و في لجنة اعادة تأهيل محطة الرصدعض 

  9112-9112وانجاح المنهاج الثقافي عضو في لجنة تهيئة قاعة التعليم المستمر 

 9102-9104ابعة عضو في لجنة ادارة مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة الر 

  9191-9102عضو في لجنة الغيابات 

  9191-9102عضو في لجنة الخطه البحثية 

  9191-9102عضو في لجنة الصيانه 

 
 

 

 المنشورات العلمية

 

  العالقة بين ظاهرة التذبذب الجنوبي لألنينو والمحتوى المائي للتربه الفصلي لمنطقة الشرق االوسط" 9112 أحمد سامي حسن وياسمين قصي توفيق" 

  (333-333) صفحة( 1)1لتربيه الحجم مجلة كلية ا

  مجلة البحوث التطبيقية  "العراق في ريالتبخب التبريد أنظمة الستخدام المثلى الزمنية الفترة تعيين" 9102ياسمين قصي توفيق وحازم حمود حسين

 (171-171( صفحه )6)3الحجم  والمتقدمة
 

  تطوير المهارات:
 IC3 9109دورة -0

 9102دورة طرائق تدريس -9

 9102دورة سالمة لغه عربية -3

 9102كتابة البحث العلمي دورة خطوات -4

 9102دورة رسم وتحليل خرائط الطقس العليا-2

 

 المؤتمرات
  9102التحضيري األول لمختبرات كلية العلوم المشاركة بالمؤتمر 

 


