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المؤتمرات والندوات العممية
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العممية لمتنمية البشرية ومنظمة االعتماد الدولي االمريكية مع مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية  ، .بغداد\ العراق2019.

 ندوة عممية عن " االمراض الحيوانية الطارئة التي ليا عالقة بالنسان "  / .كمية الطب البيطري /موصل  /العراق 2019.
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 ندوة عممية عن " االتجاىات الحديثة في عموم الحياة " .كمية التربية لمعموم الصرفة  /جامعة الموصل  .موصل  .العراق 2019.

 ندوة عممية عن " االتجاىات الحديثة في تطوير التعميم ومواجية التحديات والمشكالت المجتمعية  .اقاميا البورد االلماني لمتدريب واالستشارات
واالكاديمية العممية لمتنمية البشرية ومنظمة االعتماد الدولي االمريكية مع مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية  ، .بغداد\ العراق2019.
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التربية لمعموم الصرفة جامعة الموصل /موصل .العراق 2019.
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