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 رئيس جامعة نينوىالسيد كلمة 

 األستاذ الدكتور مزاحم قاسم اخلياط

 

 

 

والسيدات  رؤساء الجامعات ' عمداء الكليات'  من كافة الجامعات العراقية والعربية  الحضور الكرام بمختلف السادة 

مسمياتهم مع االحتفاظ باأللقاب والمناصب نرحب بكم  أجمل الترحيب لمشاركتكم في مؤتمر جامعتنا الموسوم )المؤتمر 

 محورين طبي وهندسي.( وب ٢٠٢٠االفتراضي السنوي األول لطلبة جامعة نينوى 

 في بداية كلمتي أود أن اقدم لجميع المتسائلين عن جامعة نينوى  نبذة مختصرة عن الجامعة.

بتاريخ  ٢/٢٠١٤حسب قرار مجلس النواب العراقي المرقم  ٢٠١٤استحدثت جامعة نينوى في شهر  شباط من عام 

من هنا شرعت جامعة نينوى   ة نينوى.حيث شكل هذا االستحداث بزوغ صرح علمي جديد في محافظ ٢٠١٤/٢/٣

لتبدأ مرحلة جديدة، طريقها الرصانة وهدفها التطور نحو مكانة مرموقة بين الجامعات العراقية. اذ يبدا تأسيس الجامعات 

عادةً من كليات تشرع من خط الصفر فقد بدأت جامعة نينوى بكليتين يافعتين  لتشكالن لبنتين راسختين في الجامعة 

وهما كلية الطب  والتي تضم عدة فروع منها فرع )الجراحة/النسائية والتوليد/االشعة/الطب/طب المجتمع/طب الفتية 

االطفال/الفلسجة واالدوية/التشريح واالمراض/األحياء المجهرية/الكيمياء الحياتية( وقد خرجت هذه الكلية العديد من 

وكذلك كلية هندسة االلكترونيات والتي تضم أربعة  الصحية.األطباء الذين انخرطوا للعمل في مختلف مؤسسات الدولة 

أقسام علمية تخصصية  قسم) هندسة الحاسوب والمعلوماتية /هندسة االتصاالت/هندسة االلكترونيات /هندسة النظم 

 والسيطرة ( وقد خرجت العديد َمن الخريجين ليلتحقوا بالعمل في القطاع الحكومي والخاص.

ى استحداث كليات جديدة طبقا لما يتطلبه سوق العمل  بعد تقديم الدراسات المطلوبة إلى دائرة تسعى جامعة نينوى ال

( كليات ٦الدراسات والتخطيط في الوزارة وتهيئة كافة األبنية والمستلزمات المادية والبشرية  لالستحداث وعددها )

تهدف الجامعة  علومات/كلية القانون/كلية التربية(.)كلية الطب الثانية/كلية الصيدلة/كلية التمريض/كلية تكنولوجيا الم

ضمان الجودة في برامجها الدراسية وأعمالها من خالل تنمية المهارات تطبيق  والعلمية  الرصانة  الباحثين وإلى االهتمام ب

في الدراسة   واكتساب الخبرات وتدريب الطلبة في بيئة جامعية مشجعة للتطور والعطاء وتكريم النتائج المتميزة والتفوق

 والبحث العلمي خدمة للمسيرة التعليمية في بلدنا العزيز.

 شاكرين حسن اصغائكم وفق هللا الجميع لكل مافيه من خير للبالد والعباد...تقبلوا وافر الشكر والتقدير



 

 

 
 

 

 

األول  السنوي وقائع اليوم األول للمؤمتر االفرتاضي 

 نينوىتقيمه جامعة للطلبة واليت  

 ( 2020/  5/   29طب نينوى   ) كلية
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  كلية الطب / جامعة نينوى  2020 المؤتمر األفتراضي الطالبي األول

       كلمة السيد رئيس جامعة نينوى المحترم

المحترم   نينوى   كلمة السيد عميد كلية طب           

األولى( ةالمحور االول ) الجلس    
سيدانال سليمان رئيس الجلسه :ا.م.د محفوظ  

الخفاف هاشم د. وسيم مقرر الجلسه :  
11   -  9.10الوقت من     

دقائق 7  ةمدة كل محاضر  

 

عريفة المؤتمر   
عزيز د. زينب وليد  

 

HEALTH CHALLENGES DURING COVID 19 ERA    عنوان المحور :  

 الطالب  المشرف  أسم المحاضرة  الفرع  ت

 الطب  1

The effect of  health quarantine on normal sleeping 
pattern 
 

 تأثير الحجر الصحي على نمط النوم الصحي 

الرحو  ا.م.د .جنان سعيد  االولى(  ة )طالب المرحل   
 عبد الرحمن  رسل رعد 

 

2 
طب  
 األطفال 

Clinical presentation. diagnosis and treatment of 
pediatric pateints with COVID 19  محمود  د. خليل إبراهيم  

( طالب المرحله السادسه)  
 جاسم   رياض  ة سار - 1

 محمد  هاجر عامر  - 2

3 
احياْء  
ة مجهري  

Molecular diagnosis of COVID 19 عبد الكريم   م. د. علي عباس  

الثالثه( )طالب المرحله   
 احمد  عباس محمود - 1

 احمد  االء مروان  - 2

 نجم  أنوار علي  - 3

 وعدللا   أية احمد - 4

(دقائق 10)  ةمناقش                       

حنا  أ. م. د. بسام أدوار  Biochemical changes in patients with COVID   19 الكيمياء  4  
( ة الثاني ة )طالب المرحل  

ريم احمد حمود .1  

انسام محمود سلطان .2  

5 
علم  

 األمراض 

Histopathological changes of  lung tissue and other 
organs  in COVID 19 patients 
 

عزيز  د. زينب وليد   
( ةالثالث ة )طالب المرحل  

حمد م مصطفى مزاحم  - 1  

عصيب  رفل علي  - 2  

 الجراحه  6
The necessary precautions in surgery  for a patient 
with COVID 19 infection 

عبدللا  صالح محمد ا.م.د.   

(  ةالسادس ة) طالب المرحل  
مهير مثنى عبدللا  - 1  

مريم رائد ميخائيل   - 2  

دانيال  دانيال عامر  - 3  

ة يالنسائ 7  Pregnancy and COVID 19  .جرجيس  ٍسرى طاهريا.م.د  

حارث نزار عبد الرزاق    - 1

ة السادس ة المرحل  
رانيا وليد شنشل    - 2

االولى  ة المرحل  

دقائق ( 10) مناقشة  

دقائق (   5)  قصة نجاح    
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ةشعري ةيالبنشاطات ط  
 الطالبة رانيه محمود علي/ المرحلة األولى 

الخفاف المشرفة: م.م. عبير حازم  

ة فني  ة ي الب نشاطات ط  
الموصل سق زياد شكر من كلية هندسة النفط والتعدين /جامعة غ:   ةالطالب   

ولى /كلية الطب/جامعة نينوىل والطالبه :شهد زياد شكر من المرحله ا   

دقائق 5عرض تقديمي من شركة نكتاليا ( شركة أدوية )  

( ةالثاني ة) الجلس المحور  الثاني      
عبدللا محمد صالح :ا.م.د ةرئيس الجلس         

ح المال محمد نبيل:  د.  ةمقرر الجلس  
12.30   - 11 الوقت  من  

دقائق 7  ةمدة كل محاضر  

 

OVERVEIW OF IMOPRTANT TOPICS : عنوان المحور 

 الطب  1

The most important challenges facing the student in 
the College of Medicine 

 
 اهم التحديات التي تواجه الطالب في  كلية الطب                

 الخفاف  د.وسيم هاشم 

 المرحلة السادسة( )طالب 
 ابوبكر زيدان سعدللا  -  1

 حسن صالح عبودي  - 2

ة الجراح 2  Acute abdomen طه حسن طه  ا.م.د  
 )طالب المرحله السادسة( 

      عبد المجيد  حرير رضوان  -1

محمد رغيد عبد الغني .  -  2  

3 
طب  
 االطفال 

Functional constipation  محمد  د. ايمان عصام  
ة( السادسطالب المرحله )  

 مينا رياض الجلبي  - 1

 .اوزالر عبد الرحيم 2

 الطب  4
Irritable bowel symptoms in group of migrainous 
iraqi patients 

محمود  د.عبدللا شاكر  
 ) طالب المرحلة الخامسة ( 

 سكر سلطان سكر  - 1

 ايمن امين رمضان  - 2

5 
علم  

 األمراض 
Role of cytokines in pathological conditions  د. نزار محمد طاهر 

 )طالب المرحلة الثالثة( 
 زهراء حسن نجم  - 1
 مؤمن محمد خزعل  - 2

 ( دقائق 10)  ةمناقش

6 
  احياء
 طبية

Helicobacter pylori (peptic ulcer)  .ندى فاضل الراوي  . دا.م  

 )طالب المرحلة االولى( 
 بكرجمال يونس  - 1

 سل جاسم محمد أ - 2

7 
  احياء
 طبية

Sickle cell anemia  .حامد  د صبا عبد السالما.م  

االولى(  ة) طالب المرحل  
اسماء احمد عويد  - 1  

احمد محمد احمد  - 2  

ساره احمد علي  - 3  

ة فسلج 8  Disorders of thyroid gland  د. شيماء عبدالهادي جاسم 

 )طالب المرحلة الثانية( 
 ابراهيم يوسف صبحي  - 1

 محمد اية حبيب  - 2

 دقائق ( 10 )  مناقشة 
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األول  السنوي للمؤمتر االفرتاضي   الثانيقائع اليوم و

 نينوىتقيمه جامعة للطلبة واليت  

 ( 2020/  5/  30) كلية هندسة االلكرتونيات   
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 هندسة االلكترونيات / جامعة نينوى  كلية  2020المؤتمر األفتراضي الطالبي األول 

 كلمة السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 كلمة للسيد عميد كلية هندسة االلكترونيات

 د. إبراهيم خلف محمد -مشاري    ع التخرج لقسم هندسة النظم والسيطرةتقديم 

 أسماء المشرفين أسماء الطلبة اسم المشروع القسم 

1 
هندسة النظم 

 والسيطرة

Design and Implementation of 

3D Printed 5-DOF Robot Arm 

with Smart Phone Control 

 يونس رافع يونس 

 اسيل عماد ابراهيم

 هديل صفوان حازم

 م.م. محمد نرصت يونس

2 
هندسة النظم 

 والسيطرة

Mind Guided Motion Control of a  

Prosthetics Arm Using EEG Signals 

 زينب فيصل محمد

 محمد صالح محمد

ن اسماعيل  م.م. عمر ياسي 

 م.م. محمد سالم قاسم

3 
هندسة النظم 

 والسيطرة

A Smart Control system of 

Home Appliances using Brain 

Computer Interface (BCI) 

 جمان محمد يونس

 صفا رياض حازم
 م.م. مهند نهاد نعمان

 دقائق 10مناقشة 

 عرض فديوي لنشاطات ومواهب بعض الطلبة

 تصوير/ افنان سعد / قسم هندسة االتصاالت

 رسم/ انعام حكمت / قسم هندسة االتصاالت

 رسم وقصص قصيرة/تمارة عامر/ قسم هندسة االتصاالت
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 أ.م.د. يونس محمود عبوش  -(1مشاري    ع التخرج لقسم هندسة االتصاالت )تقديم 

االتصاالتهندسة  4  Classification of Biomedical Signals 

 رحمة جاسم عبدالكريم

 عمر معد عدنان

 رامي رياض راكان

 أ.م.د. يونس محمود عبوش

 Virtual Lab هندسة االتصاالت 5
 محمد عزالدين
 زبيدة فراس خليل
 شهد احمد حامد

ضياء محمد علي أ.م.د.   

 هندسة االتصاالت 6
A Short Range Radar System 

“Rangefinder” 
 د. علي عثمان علي  عمر يارس عبدالستار

 Network and Web Security هندسة االتصاالت 7

 علي 
 مصطفن

 وسام سالم

 عبدهللا محمد ضياء

 م.م. اكرم طالل 
 

 دقائق 10مناقشة 

 عرض فديوي لنشاطات ومواهب بعض الطلبة 

ي / قسم هندسة 
ن هانن الحاسوب والمعلوماتيةلغة اإلشارة / حني   

قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية / هديل أمجد خليل - بان امية  –خط ورسم/ وسناء عمر   

 نور محمد احمد/ قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية  –تصوير 

ة باللغة اليابانية / قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية-حلم فتاة/قصة قصي   رحمة الرحمن وفي 

 أ.م.د. عبدالباري رؤوف سليمان-مشاري    ع التخرج لقسم هندسة الحاسوب والمعلوماتيةتقديم 

8 
هندسة الحاسوب 

 والمعلوماتية

Investigation of Wireless Network of 

Emergency Services 

 ارساء محمد علي 
 منال محمد محمود 

 د. سحر عبد العزيز 

9 
هندسة الحاسوب 

 والمعلوماتية

IoT  Heart Attack Detection and Heart 

Rate Monitoring 

 شيماء حمدهللا خلف 
 رغد يوسف طيمة 

نور رعد سعدهللام.م.   
 معن أحمد  م. أ. 

10 
هندسة الحاسوب 

 والمعلوماتية
Wireless Control of Intelligent  Robot 

ب ئ رحمة نايف غا   
 ايالف ازهر علي 

 د. عماد عطية 

11 
هندسة الحاسوب 

 والمعلوماتية
IoT Smart Home 

 جوان زياد فاضل 
 دالل وليد خالد 

د. عبد الباري رؤوف  أ.م. 

 سليمان 

 دقائق 10مناقشة 

Inspiring Success Story ة)قصة نجاح ملهمة( / رغد رائد الشاكر / قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتي 
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 2 قسم هندسة االتصاالت مشاري    ع

 Intelligent Street System هندسة االتصاالت 16
 زيد عبداالله

 عبدالحميد خلدون

المرحلة الثالثة/الدراسة 

 المسائية

 هندسة االتصاالت 17

Modeling and Efficient Evaluation 

of 

Massive MIMO of mmWave 5G 

System 

 يوسف ماهر عبدالحميد

 راشدعبدهللا علي 

 نبأ بسام

د. محمد عبدالرحمن 

 احمد

 هندسة االتصاالت 18

Investigation, Analysis and Design 

of a Compact Antennas for LTE 

Mobile Handset 

  خليفة عبدالستار

 اسراء عمار

 غسق محمد ذنون

 م.م. قصي هادي 

 دقائق 10مناقشة 

 عرض فديوي لنشاطات ومواهب بعض الطلبة 

ة/ هبة رمزي / قسم هندسة االتصاالت   كتابات قصي 

 قسم هندسة االتصاالت  / الدين وكتابة عل الخشب وزخرفة عل الورق/ محمد ضياء  رسم

ة/عال محمد/ قسم هندسة االتصاالت   خواطر ونصوص قصي 

 

 

ونيكتقديم   أ.م.د. احمد ذنون يونس   -مشاري    ع التخرج لقسم هندسة االلكتر

 هندسة اللكترونيك 12
Biometric Attendance System using 

NodeMCU and Fingerprint 

 احمد صديق بكر 
ن   محمد مزاحم عزيزم.م.  محمد عماد امي 

 هندسة اللكترونيك 13
PLC Based Sequential Batch Process 

Control System 

 سارة صباح

 رغد احمد 
 م. طه علي طه الصباغ

 هندسة اللكترونيك 14
Design a Security System based on 

Fingerprint Authentication 

 احمد فالح عبد هللا 
 اسماء نبيل خليلم.م.  محمود حامد احمد 

 هندسة اللكترونيك 15
Design and Realization a System of 

Fire Fighting 

 صهيب وليد سالم  
 عبد الرحمن مهند 

 عمر سعد

م.م. عماد عبد الحليم  

 عبدو

 دقائق 10مناقشة 

كة   تخدمات مايكروسوف ي / شر
ون   الموصل - طاقة كروب للتعليم االلكتر
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 ت اللجنة المشرفة العليا

 1 أ.د. مزاحم قاسم الخياط                  رئيسا

 2 أ.م.د. هشام سوادي هاشم                عضوا 

 3           محمدأ.م.د. جعفر رمضان  عضوا 

 4 أ.م.د. أسامة إسماعيل المشهداني      عضوا 

 5 أ.د.خالد خليل محمد                    عضوا 

 6 أ.د. خليل حسن سيد مرعي           عضوا 
 

علميةاللجنة ال   ت 

 1   در رمضان محم.د. جعف أ.م   رئيسا

 2 أ.م.د. نشوان مصطفى الحافظ    عضوا 

 3 د.صدقي بكر ذنون  عضوا 

 4 م.م. محمد عبد الجليل   عضوا 

 5 م.م. كرم مظفر يونس عضوا 
 

واإلدارة االلكترونيةاللجنة التحضيرية   ت 

 1            االشقر د. اوس زهير يونس رئيسا

 2 م.م. عبير حازم الخفاف            عضوا 

يحيى سعود ادهام              م.م. عضوا   3 

 4 م.م. كرم محمد  مهدي            عضوا 

 5 م.م.عمر توفيق عبد الرحمن      عضوا 

حسان ثابت              تثاب م.م. عضوا   6 

 7 السيد توفيق يونس علي          عضوا 

 8 السيدة رنا سالم متعب             عضوا 
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 عبر الرابط التالي Zoomللتواصل واالنضمام الى المؤتمر من خالل برنامج 

https://us02web.zoom.us/j/3803962676 

ID: 3803962676 

 او زيارة صفحة المؤتمر على الفيس بوك

 2020المؤتمر االلكتروني الطالبي األول لجامعة نينوى 

 او زيارة موقع الجامعة الرسمي 

www.uoninevah.edu.iq 

 لالستفسار او المراسلة على االيميل الرسمي للمؤتمر 

estd.conf@uoninevah.edu.iq 
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