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 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 
 

 النشاطات العممية األخرى
 
ورشاث انعًم انًقايت في جايعت انًىصم باالضافت انً انًشاركت في ورشت عًم اقيًج في  انًشاركت في*

 جايعت حهعفر

انًشاركت بانذوراث انخذريبيت انًقايت في جايعت انًىصم وينها دورة انساليت وين اننشاطاث االخري *

 CSPبرنايج االين انكيًيائي \يخخبراث سانذيا انذونيت  انكيًيائيت ين



 

 

Chemical safety and security officer training  

 طبي .كما تم الحصول على شهادة تدريب في التحليالت المرضية من مركز نور الحياة ال*

  اضافة الى الحصول عمى شهادة بالمشاركة بدورة طرق التدريس وشهادة بالمشاركة بدورة الحاسبات
المقامة في مركز الحاسبة في جامعة الموصل اضافة الى شهادة المشاركة بدورة سالمة المغة العربية من كمية 

 االداب جامعة الموصل
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