
 
  العلوم كلية

 االلكتروني للنشر الشهرية النشاطات استمارة                           االعالم شعبة

 2018تشرين الثاني /شهر            الحاسوبقسم                                                              

 المالحظات النشاط تاريخ نوع النشاط والرابط االلكتروني للنشر اسم النشاط 
 تدريسي في قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم ينشر بحثاً علميا في مجلة عالمية رصينة 1

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=467:156 
 

  2018/11/27  نشر بحث

ً علميا في مجلة عالمية  2 تدريسيتان في قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم تنشران بحثا
 رصينة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=465:156 
 

  2018/11/27 نشر بحث

 في قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم تنشر بحثاً علميا في مجلة عالمية رصينةتدريسية  3

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=464:156 
 

  2018/11/27 نشر بحث

 الحاسوب في كلية العلوم ينشر بحثاً علميا في مجلة عالمية رصينةتدريسي في قسم علوم  4

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=463:156 
 

  2018/11/27 نشر بحث

كلية العلوم في الجامعة المستنصرية في مشاركة تدريسي من قسم علوم الحاسوب في  5
 لجنة مناقشة

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=462:156 
 

  2018/11/23 مناقشه

المستنصرية بمهام منصب مدير التخطيط تكليف تدريسي في قسم علوم الحاسوب في الجامعة  6
 و الدراسات في الجامعه المستنصرية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=461:156 
 

تكليف بمنصب 
 جديد

2018/11/23  

الحاسوب في كلية العلوم الجامعه المستنصرية ينجز متطلبات منحة تدريسي في قسم علوم  7
 بحثية من جامعة استرالية

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=460:156 
 

أكمال منحه 
 بحثيه

2018/11/23  

علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم ورشة عمل عن البروفايل االكاديمي وسبل االرتقاء قسم  8
 به

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=459:156 
 

  2018/11/22 ورشة عمل

علوم الحاسوب في قسم علوم الحاسوبتكليف رئيس فرع  9  

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=458:156 
 

بمنصب  تكليف
 جديد

2018/11/22  

 تكليف رئيس فرع تكنلوجيا المعلومات في قسم علوم الحاسوب 10

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=457:156 
بمنصب  تكليف
 جديد

2018/11/22  
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مشاركة فاعلة لتدريسيتان من قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم في ندوة ثقافية حول  11

 االمثل لتطبيقات الهواتف النقالهاالستخدام 
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=456:156 

 
 

  2018/11/21 ندوة ثقافيه

في ندوة علمية حول مشاركة فاعلة لتدريسيتان من قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم  12
 التطبيقات السحابية في التعليم العالي

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=455:156 

 

 

  2018/11/21 ندوه علميه

ورشة عمل حول البروفايل االكاديمي و سبل قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم  13
 االرتقاء به

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=454:156 

 

  2018/11/21 ورشه عمل

قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم ورشة عمل عن نظم المعلومات الجغرافية و  14
 تطبيقاتها

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=453:156 

 

  2018/11/21 ورشه عمل

 السيد رئيس قسم علوم الحاسوب يجتمع بطالب المرحلة الرابعة لفرع تكنلوجيا المعلومات 15

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=451:156 

 

  2018/11/19 أجتماع مع الطلبه

 قسم علوم الحاسوب يقيم حفال ترحيبا لطالب المرحلة االولى 16

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=450:156 

 

 2018/11/19 حفل ترحيب
 

 

تدريسيان في قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يشاركان في المؤتمر العلمي الثامن  17
الجامعةعشر لكلية المنصور   

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=449:156 

 

مشاركه في 
 مؤتمر علمي

 2018/11/18  

 قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يستقبل طالب المرحلة االولى 18

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=448:156 

 

أستقبال طلبه 
 المرحله االولى

2018/11/17  

 السيد رئيس قسم علوم الحاسوب يجتمع بمنتسبي و تدريسيي القسم 19

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=447:156 

 

  2018/11/14  أجتماع

 قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم دورة عن نظام الالتكس 20

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=446:156 

 

  2018/11/09 أقامه دوره

 قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يقيم ورشة عمل عن نماذج كوكل 21

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=445:156 

  2018/11/09 ورشه عمل
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 اعالن 22

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=444:156 

 

  2018/11/07 أعالن 

 قسم علوم الحاسوب يعلن جدول االختبارات التكميلية لطالب الدراسات االولية 23

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=443:156 

 

  2018/11/02 أعالن 

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=444:156
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=443:156

