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 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  موضوع المؤتمر او الندوة او الحلقة الدراسية ة مر/ ندوة/ حلقمؤت 

 الى من 

 19/10/2016 19/10/2016 قسم علوم الحٌاة ندوة التحلٌالت المرضٌة فً المجتمع ندوة

 Rocic workاستحداث برنامج  ندوة
قاعة المرحوم جابر/ قسم 

 علوم االرض
06/11/2016 10/11/2016 

 28/12/2016 28/12/2016 قاعة الخوارزمً االرشاد التربوي والنفسً ندوة

 09/01/2017 09/01/2017 قاعة الخوارزمً دور الطالب فً محاربة التدخٌن ندوة

 04/01/2017 04/01/2017 قسم علوم االرض واقع الثروة المعدٌنة فً العراق ندوة 

 02/11/2016 قسم علوم الحٌاة  دورة التحلٌال المرضٌة  ندوة
ٌوم بواقع  62

 محاضرتٌن باالسبوع

   28/12/2016 قسم الكٌمٌاء الكٌمٌاء التقنٌات الحدٌثة فً تشخٌص العقدات التناسقٌة علوم  ندوة

   20/12/2016 قسم الفٌزٌاء الفٌزٌاء المتقدمة ندوة

   11/04/2017 قاعة المرحوم جابر  برنامج السالمة واالمن فً مخازن المواد الكٌمٌائٌة ندوة

 مؤتمر
المؤتمر الطالبً العلمً السابع افاق علمٌة جدٌدة لبناء 

 الوطن ودحر االرهاب
   17/05/2017 قاعة الخوارزمً

   16/05/2017 قاعة العلوم الجدٌدة Turnitinاالستالل وبرنامج تدقٌق االستالل  ورشة عمل 

 ندوة 
الكٌمٌاوٌة/ اعادة برنامج السالمة واالمن فً مخازن المواد  

 لللندوة
   04/05/2017 قاعة العلوم الجدٌدة

 اقامة ورشة عمل تطوٌر قٌادة النسوٌة مع منظمة اٌراكس  ورشة عمل 
فً مجمع سالً بورت  

 فً المنصور
24/05/2017 27/05/2017 

 06/12/2016 06/12/2017 قاعة كلٌة العلوم فً الخزانات والسدود GISتطبٌقات  ورشة عمل

 10/11/2016 06/11/2016 قاعة كلٌة العلوم فً الجٌولوجً Rockworkتطبٌقات برنامج  ورشة عمل

 19/04/2017 16/04/2017 قاعة كلٌة العلوم الفحوصات الجٌوتكنٌكٌة للتربة والصخور ةورشة عمل

   15/11/2017 قسم الكٌمٌاء اخالقٌات الطالب الجامعً حلقة 

   23/03/2017 قسم الكٌمٌاء موهالت خرٌج قسم الكٌمٌاء لسوق العمل حلقة 

   17/04/2017 قسم الكٌمٌاء مهارات القراءة واالجابة فً االمتحانات حلقة 

   08/10/2016 قسم الفٌزٌاء المحركات الحرارٌة المستخدمة مع المركزات الشمسٌة حلقة دراسٌة

   07/11/2016 قسم الفٌزٌاء تكنلوجٌا المساحٌق حلقة دراسٌة

   13/11/2016 قسم الفٌزٌاء السالسل الزمنٌة فً التنبؤ بدرجة الحرارة  حلقة دراسٌة

 حلقة نقاشٌة
الحبٌبٌة باستخدام المعاٌٌرالمظهرٌة تحدٌد اجناس الشوكة 

 والطرائق الجزٌئٌة
 15/12/2016 15/12/2016 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 حلقة نقاشٌة
تاثٌر استخدام عقار الضغط لتٌنولول على بعض االعضاء 

 الحشوٌة فً الفئران البالغة
 19/12/2016 19/12/2016 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 نقاشٌةحلقة 
دراسة المتغٌرات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة والمناعٌة للمرضى 

 المصابٌن بفشل القلب االحتقانً
 26/12/2016 26/12/2016 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 حلقة نقاشٌة
تاثٌر عقاري المٌتفورمٌن والفولك اسد على بعض االعضاء 

 الداخلٌة فً الفئران البالغة واجنتها
 01/02/2017 01/02/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة
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 21/12/2016 21/12/2016 بناٌة قسم علوم الحٌاة االفكار الحدٌثة فً تصمٌم االدوٌة حلقة نقاشٌة

 28/12/2016 28/12/2016 بناٌة قسم علوم الحٌاة بلهارزٌا المجاري البولٌة وزنبق الماء حلقة نقاشٌة

 01/04/2017 01/04/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة B17تاثٌر ودور فٌتامٌن  حلقة نقاشٌة

 01/09/2017 01/09/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة DNAالبصمة الوراثٌة  حلقة نقاشٌة

حصى المرارة ودور المسببات البكتٌرٌة والكٌمٌائٌة فً  حلقة نقاشٌة
 تكوٌنها

 01/12/2017 01/12/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 حلقة نقاشٌة
دراسة تركٌز هرمون االرٌسٌن وبعض من المتغٌرات 

الكٌموحٌوٌة فً المرضى المصابٌن بداء السكر فً مدٌنة 
 كركوك

 13/3/2017 13/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 حلقة نقاشٌة
فً بعض النساء المصابات  Dمستقبالت فٌتامٌن تاثٌر 

 بمتالزمة تكٌس المباٌض
 15/3/2017 15/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 16/3/2017 16/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة تاثٌر االجسام النانوٌة على الفطرٌات الجلدٌة حلقة نقاشٌة

 حلقة نقاشٌة
Cultivation of Echinococcus granulosus 

protoscoleces 
 19/3/2017 19/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 حلقة نقاشٌة
فً  Olive Oilالتحلٌل الوراثً لعدد من اصناف الزٌتون 

 محافظة صالح الدٌن باستخدام مؤشرات الدنا
 20/3/2017 20/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 21/3/2017 21/3/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة سم االوكراتوكسٌن نقاشٌةحلقة 

 حلقة نقاشٌة
مقارنة عوامل الضراوة لبكترٌا السٌدوموناس على العدسات 

 الالصقة وغٌر الالصقة
 22/3/2017 22/3/2017 بناٌة قسم علوم الحٌاة

 


