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 العممية والندوات المؤتمرات
  األكاديمي الذي انعقد في  األستراتيجي    مركز التطوير –المؤتمر العممي الدولي الثاني لنقابة األكاديميين العراقييين

 8080، كمية التربية األساسية / جامعة صالح الدين
  2012جامعة الموصل ، كانون األول  –الندوة العممية لفرع العقاقير والنباتات الطبية ، كمية الصيدلة . 
  2012الندوة العممية لمركز بحوث البيئة ، جامعة الموصل ، تشرين الثاني. 
  2012نيسان  22الحديثة في عموم الحياة ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،ندوة االتجاهات 
  2012جامعة دهوك ، نيسان   –المؤتمر العممي الدولي الخامس لمعموم والتكنولوجيا ، كمية العموم 
  انعقد في مركز التطوير األستراتيجي األكاديمي الذي  –المؤتمر العممي الدولي األول لنقابة األكاديميين العراقييين

 2016شباط 11-10، كمية التربية األساسية / جامعة دهوك
  807كانون األول  =7الندوة العممية لكمية التربية األساسية / جامعة الموصل في>. 
  87المشاركة بحضور المؤتمر العممي الثالث لعموم الحياة الذي انعقد في كمية العموم جامعة الموصل لمفترة            

 .<807تشرين الثاني  88-
  807 تشرين األول >8الندوة العممية لمركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث / جامعة الموصل في> . 
  807 نيسان :8 -89لمفترة المؤتمر العممي الدولي األول لمعموم الصرفة ، كمية العموم والصحة / جامعة كويه> 

  807نيسان  <جامعة الموصل في  –الندوة العممية لكمية التربية لمبنات> . 

  807، آذار ?8جامعة الموصل في  –الندوة العممية الثالثة والعشرين لكمية التمريض>. 

  لمفترة  مقررة جمسة عممية في المؤتمر العممي الثاني لعموم الحياة الذي انعقد في كمية التربية /جامعة الموصل=-> 

  8078 الثاني تشرين . 

 8078أيار  =->لسابع لكمية التربية / جامعة تكريت لمفترة المؤتمر العممي ا.  

  تشرين الثاني  =7- >7 المؤتمر العممي الثاني لعموم الحياة الذي انعقد في كمية العموم جامعة الموصل لمفترة
8077.    

  800أيمول  3-3المؤتمر العممي االول لعموم ، كمية التربية / جامعة الموصل لمفترة=. 



  800تشرين الثاني ،  89 - ?7المؤتمر العربي التاسع لعموم وقاية النبات ، دمشق لمفترة< . 

  800شباط  87-?7دولة االمارات العربية المتحدة -المؤتمر الدولي الثالث لنخيل التمر ، جامعة االمارات< . 

 8008بغداد، أيار،  -لعمميهيئة البحث العممي / وزارة التعميم العالي والبحث اول لالمؤتمر العممي األ.                  

 02- 02جمهورية مصر العربية / لمفترة ، جامعة طنطا  –، كمية العموم الثاني لمعموم البايولوجية  ر الدوليالمؤتم 
 . 0220نيسان 

 0220 ، يمول أ، بغداداألحيائية/  المؤتمر العممي االول لمهيئة الوطنية لبحوث التقنيات. 
                                       

  

          
      

 
 

 
 

 

 النشاطات العممية األخرى
  دورة برنامج تطوير المالكات العممية خارج القطر / جامعةBangor –  8079ايار  <8 –نيسان  ?8بريطانيا لمفترة    

 2018آذار، >8-;8قسم الفيزياء  لمفترة  -كمية العموم دورة المجهر األلكتروني التي أقيمت في 
  2012، كمية التربية لمعموم الصرفة تشرين االول دورة آلية تقييم األداء الكترونيا 
  2012كمية التربية لمعموم الصرفة ، –الدورة التأهمية ) اليات كتابة البحث العممي مابعد التخرج (، قسم عموم الحياة 
  2020 كانون الثاني 2-8كمية التربية لمعموم الصرفة ، –الدورة التدريبية لقسم عموم الحياة 
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