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  .لجسيمات ألفا 
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 ت والندواتالمشاركة بالمؤتمرا

 
  2109 التي أقامها قسم الفيزياء في وةالندواإلشراف على المشاركة 
 2110الندوة التي أقامها قسم الفيزياء في  فيالمشاركة 

 المشاركة في العديد من الدورات والورش التي أقيمت داخل القسم او الكلية
 المشاركة في عدد من الندوات والدورات التي اقيمت داخل العراق

 جامعة الموصل/دورة طرائق التدريسالمشاركة في 
 دورة اللغة االنكليزية في كلية اآلدابالمشاركة في 
 قسم الحاسبات-دورة الحاسبات في كلية العلومالمشاركة في 
 دورة للغة العربية في كلية التربية للعوم اإلنسانية المشاركة في
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 ة الطلبة في األقسام الداخلية ولعدة مرات للوقوف على احتياجات الطالب وحل مشاكلهمزيار 
 المشاركة بإقامة مأدبة إفطار للطلبة الساكنين في األقسام الداخلية

 زيارة ميدانية مع عدد من األساتذة والطلبة الى مديرية توزيع كهرباء نينوى الشمالية
 دار رعاية األيتام والمعوقين في محافظة نينوى والطلبة الىزيارة ميدانية مع عدد من األساتذة 

 مدرسة المتميزين  زيارة ميدانية مع عدد من األساتذة والطلبة الى
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