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 تدریبیة والندوات والمحاضرات وورش العمل :الدورات الالمؤتمرات و

 الجھة المنظمة البرنامج م

وحتى  25/2/1988من  دورة تمریض لمدة عام   .1
 وزارة الصحة العراقیھ 25/2/1989

من  دورة آب االستثنائیھ للتأھیل التربوي   .2
 17/8/1994الى1

مركز تطویر طرائق التدریس والتدریب 
 الجامعي/جامعة بغداد

 ر الثالثون التحاد االطباء العرب/المؤتم  .3
 اتحاد االطباء العرب 1997یولیو  17الى 15من یة/الیمنالجمھوریھ 

4.  
The 7th Iranian Congress of 

Immunology &Allergy 
4th-7th ,may2004 

 الجمھوریة االسالمیة االیرانیھنقابة االطباء/

المؤتمر العلمي الثاني لكلیة العلوم /جامعة تكریت   .5
 كلیة العلوم /جامعة تكریت 26/9/2012الى  25ن م

الى 11المؤتمر العلمي االول لالستشعار عن بعد   .6
 وحدة االستشعار عن بعد/كلیة العلوم /جامعة بغداد 12/10/2012

 26المؤتمر الدولي الصالح التعلیم في العراق   .7
 جامعة بغداد 11/2012/ 29الى

ھمیة ندوة عن تنوع االسماك في العراق اال  .8
 قسم علوم الحیاة /كلیة التربیھ ابن الھیثم 10/12/2012والتحدیات 

الندوة عن المكتبة االفتراضیة  المشاركة في  .9
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 12/12/2012العراقیھ 

دوى التھاب الكبد الفیروسي عندوة عن انتشار   .10
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 17/12/2012في وحدات غسیل الكلى ومعالجتھا 

11.  
المؤتمر العلمي الثاني ل جمعیة صیانة المصادر 

الوراثیة والبیئیھ العراقیھ/مؤتمر الوراثھ 
 20/3/2013الى 19والبیئھ/

 جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیھ العراقیھ

ندوة (ھشاشة العظام لدى النساء بعد سن الیأس   .12
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 1/4/2013السباب وطرق العالج) قي /ا

13.  
طلبة اعدادیة عمر (تلوث المیاه)لالقاء محاضرة 

(زیارة میدانیھ) بن عبد العزیز/متمیزین الرصافھ 
2013 

 قسم علوم الحیاة /كلیة التربیھ ابن الھیثم

14.  
اث العلمي المؤتمر العلمي الثالث لمركز احیاء التر

العربي(علوم الحیوان بین التراث والمعاصره) في 
 2013كانون االول  30الى  29

 مركز احیاء التراث العلمي العربي

 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 8/1/2014ندوة الحد من التلوث االشعاعي   .15

ندوة (اسماك المیاه الداخلیة العراقیھ) االھمیة و   .16
 وحدة التعلیم المستمر/ كلیة التربیھ ابن الھیثم 11/5/2014ات التحدی

ندوة العلمیة الثانیة (التنوع االحیائي االھمیة   .17
 وحدة التعلیم المستمر/ كلیة التربیھ ابن الھیثم 13/11/2014والتحدیات)

 6/12/2014الى5المؤتمر الرابع للعلوم البیئیھ   .18
 

 جامعة بابل /مركز بحوث البیئھ



 

19.  
ة (كروماتوغرافیا السائل ذات االداء العالي ندو

HPLC وتطبیقاتھا في مجال علوم الحیاة (
8/12/2014 

 قسم علوم الحیاة /كلیة التربیھ ابن الھیثم

 قسم علوم الحیاة /كلیة التربیھ ابن الھیثم 2/3/2015المباديء االساسیھ للسالمة الحیویھ  .20

 لوم الحیاة /كلیة التربیھ ابن الھیثمقسم ع 13/4/2015ندوة مخاطر التدخین یوم    .21

التحضیر للندوة الخامسة للبیئة والتنوع االحیائي   .22
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 4/5/2015

القاء محاضرة في الندوة العلمیھ  الماء الثروة   .23
 قسم علوم الحیاة /كلیة التربیھ ابن الھیثم 10/5/2015المھدوره یوم 

24.  
جمعیة صیانة المصادر ل الثؤتمر العلمي الثالم

 الوراثیة والبیئیھ العراقیھ/مؤتمر الوراثھ والبیئھ
 15/5/2015الى 14من 

 جمعیة صیانة المصادر الوراثیة والبیئیھ العراقیھ

الى  10دورة مادة الوسائط الخلویھ   .25
11/11/2015 

 كلیة التربیھ ابن الھیثم /المختبر الخدمي المركزي

وتنفیذ الندوة العلمیھ (االتفاقیة االطاریھ  اعداد  .26
 27/12/2015للمناخ)بتاریخ 

 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/

لكلیة الطب /جامعة التاسع المشاركة  في المؤتمر   .27
 22/12/2016الى 21النھرین من 

 كلیة الطب /جامعة النھرین

المعدلة الحیوانات اعداد وتنفیذ الندوة العلمیھ (  .28
 2/3/2016)بتاریخ وراثیا

 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/

و ة (البیئ ادسةالمشاركة في الندوة العلمیة الس  .29
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 27/4/2016والتنوع االحیائي)

 ابن الھیثم كلیة التربیھ /قسم علوم الحیاة SPSS ورشة العملالمشاركة في   .30

معا لحمایة دجلة اعداد وتنفیذ الندوة العلمیھ (  .31
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 31/5/2016)بتاریخ والفرات من التلوث

المشاركھ في دورة تقنیة المناعھ النسجیة   .32
 كلیة التربیھ ابن الھیثم /المختبر الخدمي المركزي 15/1/2017و14الكیمیائیھ/

منظم ندوة القوانین البیئیھ بین التھمیش والتفعیل   .33
 كلیة التربیھ ابن الھیثم /قسم علوم الحیاة 8/1/2017

و ة المشاركة في الندوة العلمیة السابعھ (البیئ  .34
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ 16/4/2017والتنوع االحیائي)

ب /جامعة المشاركة  في المؤتمر العاشرلكلیة الط  .35
 كلیة الطب /جامعة النھرین 11/4/2017الى 10النھرین من 

في الندوة العلمیھ/التثبیط  همحاضر  .36
 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/ المناعي/االسباب والعالج

37.  
الطحالب المشاركة في الندوة العلمیة السابعھ (

واستثمارھا في مجال الطاقة والغذاء 
 23/2/2017)والدواء

 كلیة التربیھ ابن الھیثم وحدة التعلیم المستمر/

ورشة العمل الفحوصات الدوریھ المشاركة في   .38
 كلیة العلوم /جامعة بغدادوحدة التعلیم المستمر/   22/11/2017لمیاه الشرب 



دورة تطویریھ لمنتسبي مختبر البیئة اقامة    .39
 ربیھ ابن الھیثمكلیة الت /قسم علوم الحیاة 3/12/2017والتلوث في 

40.  

بمواد التنظیف الماء  اثار تلوث  (دورةاقامة  
/لطلبة )الصناعیھ على حركة غاصم االسماك

 مشروع البحث للمرحلة الرابعھ
3/12/2017 

 كلیة التربیھ ابن الھیثم /قسم علوم الحیاة

محاضرة فیدیویھ بعنوان االثار البایولوجیھ   .41
 مركز التطویر والتعلیم المستمر/جامعة بغداد 27/11/2017في  للتلوث االشعاعي والسمعي

-14المشاركة في دورة المستخلصات النباتیھ في   .42
 كلیة التربیھ ابن الھیثم /المختبر الخدمي المركزي 15/11/2017

43.  

-amplificationالمشاركة في ورشة العمل (
refractory mutation system 

(arms):analysis of point 
mutations)(14/12/2017 

 كلیة التربیھ ابن الھیثم / قسم علوم الحیاة

المشاركة كعضو لجنھ تحضیریھ  لمؤتمر  ابن   .44
 كلیة التربیھ ابن الھیثم 12/2017/ 14-13الھیثم العلمي الدولي االول 

المشاركة في ورشة العمل (تطویر النشر ضمن   .45
 وم الصرفھ ابن الھیثمكلیة التربیھ للعل 27/12/2017المستوعبات العالمیھ) بتاریخ 

46.  
Certificate of Completion/Successful 
research grant applications – getting it 
right/ on Thursday 08 February, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

47.  
Certificate of Completion/ Using 
proper manuscript language/ on 

Sunday 11 February, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

48.  
Certificate of Completion/The journal 
publishing cycle/ Sunday 11 February, 

2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

49.  
Certificate of Completion/ How to 

prepare your manuscript/ Sunday 11 
February, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

50.  
Certificate of Completion/ Making 
sense of science stories/ Monday 12 

February, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

51.  
Certificate of Completion/ Structuring 

your article correctly/ Monday 12 
February, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

52.  
10 reasons /Certificate of Completion

 ./an ORCID iD –and use  –to get 
Monday 05 March, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

53.  
The origins  tificate of Completion/Cer

Monday 05  of scientific publishing.
March, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 



54.  
Certificate of Excellence  
/Fundamentals  of publishing / 
Monday  05 March, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

55.  
Certificate of Completion/How to turn 
your thesis into an article/ Monday  05 

March, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

56.  
Certificate of Excellence/ completed 
every module within Writing skills/on 
Monday 05 March, 2018 

Researcher Academy/ELSEVIER 
researcheracademy.com 

 مھارات  : ال •
 المھارات  نوعیة المھارة   

 العربیھ واالنكلیزیھ  اللغھ

 یقیمني القاريء كتابة الشعر
الحاسوب  
 جیده واالنترنت

 جیدة التصویر
برامج 

الفوتوشوب 
 والبكسالر

 ممتازة

 ممتازه فن الدیكوباج
 المنتمي لھا: المنظمات والجمعیات •

 

 2015عضو المعھد العراقي للتنمیة المدنیھ من العام  

 Royal Society of Biology-2017عضو في 
 عضو جمعیة النھرین الدولیة للعلماء في میشغان

USA 2017 Michigan -Nahrain International Society of Iraqi ScientistslA 
 2017-عضو مؤسسة افكار االمریكیھ
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