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 األَشطح انرذسَغُح

 ؼهىو, لغى ػهىو انحُاج, كهُح انانصاَُح)َظشٌ وػًهٍ( ,  حششاخ 

 حششاخ ذطثُمُح )َظشٌ وػًهٍ( , انصانصح , لغى ػهىو انحُاج , كهُح انؼهىو 

  ػًهٍ( , انصاَُح , لغى ػهىو انحُاج , كهُح انؼهىواَغجح( 

 حُىاٌ ػاو )ػًهٍ( ,االونً , يؼظى الغاو كهُح انضساػح , كهُح انضساػح وانغاتاخ 

 حُىاٌ ػاو )ػًهٍ( , االونً , لغى ػهىو انحُاج , كهُح انرشتُح نهؼهىو انصشفح 

 و انصشفح اَغجح )ػًهٍ( , انصاَُح , لغى ػهىو حُاج , كهُح انرشتُح نهؼهى 

 
 

 اإلششاف ػهً غهثح انذساعاخ انؼهُا

 1 انًاجغرُش 
 

 انثحىز انًُشىسج

 Comprehensive study of head lice infestation in mosul primary schools (right and left 
side) (2019) 

 ( 0202اخرثاس عًُح تؼط انًغرخهصاخ انُثاذُح فٍ َغة يىخ َشلاخ انثؼىض) 

 يغرخهصاخ انكحىل االشُهٍ الجضاء َثاخ انغثحثح فٍ تؼط جىاَة االداء انحُىٌ نثؼىض انكُىنكظ  ذاشُش

 ( تحس يغرم يٍ اغشوحح ياجغرُش0202)

 ( 0222انراشُش انغًٍ نُثاخ انخشوع ػهً َشلاخ وػزاسي انثؼىض) 

 (0222ً َشلاخ وػزاسي انثؼىض )هذاشُش يغرخهصاخ َثاخ انخطًُح وانمشَط وانًذَذ ػ 

 (0222شُش دسجح انحشاسج انًُخفعح ػهً استؼح اَىاع يٍ حششاخ انًخاصٌ )ذا 

 ( 0222انراشُش انحُىٌ نهًغرخهصاخ انًائُح ويغاحُك تؼط انُثاذاخ فٍ خُفغاء انحثىب انشؼشَح) 

 ( 0222فؼانُح يغرخهصاخ َثاخ او انحهُة ػهً االدواس انغُش انُاظجح ػهً انثؼىض كُىنكظ)  

 (0222ثؼط انُثاذاخ فٍ خُفغاء انخاتشا )نانحُىٌ نهًغرخهصاخ انًائُح  انراشُش 

 
 

 

 

 

  انًؤذًشاخ

 2021 -جايؼح انًىصم  – نكهُح انرشتُح نهؼهىو انصشفح انًؤذًش انؼهًٍ انمطشٌ انصانس نؼهىو انحُاج 

  2021- االكادًَُح االيشَكُح انذونُح نهرؼهُى انؼانٍ –انًؤذًش انؼهًٍ انذونٍ انشاتغ 

  2021-انرمُُح انشًانُح انجايؼح  –انذونٍ نهجايؼاخ وانًؤعغاخ انرؼهًُُح انًؤذًش 

  2020-جايؼح ذكشَد  –انًؤذًش انذونٍ انصاٍَ وانؼهًٍ انشاتغ نكهُح انؼهىو 

  2019 -جايؼح دهىن  –انًؤذًش انؼهًٍ انذونٍ انصانس نكهُح انرشتُح االعاعُح 

  2018-جايؼح انًىصم  –انًؤذًش انؼهًٍ انصانس نؼهىو انحُاج نكهُح انؼهىو 
 

 انُشاغاخ انؼهًُح األخشي

  االشرشان فٍ انؼذَذ يٍ انذوساخ وانُذواخ ووسػ انؼًم 

  تحىز  3ذمُى 

  ٍنجاٌ نًُالشح غالب ياجغرُش 3انًشاسكح ف 

  انًشاسكح فٍ يُالشح غالب انذساعاخ االونُح 



  االششاف ػهً يشاسَغ انذساعاخ االونُح 

  كهُح انؼهىو –انًشاسكح فٍ ػذد يٍ انهجاٌ فٍ لغى ػهىو انحُاج 
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