
 

 (2022 – 2021للعام الدراسي )للكليات  النشاطات العلميةدول ج

 طــــــــــــــب االســــــــنان كلية

 مـــــالحــــــظات تـــــاريخ النــــشاط  نوع النشاط اســــم احملاضـــــــر اســـــــــم النــــــشاط  ت

1 Approaches to language teaching 10/11/2021 ندوة علمية م.م دعاء قاسم نعيم 
 نفذت 

  2021/11/28بتاريخ 

 14/11/2021 ندوة علمية م.د ورود وليد محود الفرق بني اللغة الفصحى والعامية وتأثريها على التعلم 2
نفذت بتاريخ 

2021/11/30 

3 Nanotechnology in dentistry 21/11/2021 ندوة علمية م.د إبراهيم جودة صاحب  

 24/11/2021 ندوة علمية م.م فاطمة بالسم القضاء على الفقر  4
نفذت بتاريخ 

25/12/2021 

5 Temporary restorations : types and techniques 28/11/2021 ندوة علمية م.د مناضل رؤوف هادي 
 نفذت 

 2021/11/27بتاريخ 

 2021/12/6نفذت بتاريخ  5/12/2021 ندوة علمية م.م شريين ناظم كاظم اجملالت العلمية الغري رصينة وآلية معرفتها 6

7 D in dentistry3 12/12/2021 ندوة علمية م.د مصطفى امحد زين العابدين 
 نفذت بتاريخ 

2021/12/20 

 2021/12/8اريخ تنفذت ب 19/12/2021 ندوة علمية م.م جالوي سلطان عبطان 2005احلقوق واحلريات يف الدستور العراقي  8

9 MRI : T1 vs T2 26/12/2021 ندوة علمية . سرمد حممد عبد الزهرة م 

نفذت بتاريخ 

2021/12/15  

  3/1/2022 ندوة علمية عبد الصاحب سعد حييى م.د مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية 10

11 The thalassemia disease : types and complications 9/1/2022 ندوة علمية م.م اكرم عمران موسى  

  16/1/2022 ندوة علمية م.م هدى سلمان مرزوك العالقة بني الصحة والبيئة 12

  9/3/2022 ندوة علمية شريين ناظم كاظم م.م االنتحال العلمي : انواعه وطرق جتنبه 13

14 Health effect of smoking on the body human 16/3/2022 ندوة علمية م.م فهد جند عبيد  

15 Dentil bridge failure responsibility 23/3/2022 ندوة علمية م.د مناضل رؤوف هادي  

16 TMD temperomandibular joint disorder 30/3/2022 ندوة علمية غسان نازك طالب م.د  

17 Linguicism 6/4/2022 ندوة علمية م.م دعاء قاسم نعيم  

  13/4/2022 ندوة علمية م.د ورود وليد محود األخطاء اللغوية الواردة يف املخاطبات الرمسية وكيفية معاجلتها 18

  27/4/2022 ندوة علمية فاطمة بالسم م.م التنمية املستدامة وآثار تدريسها يف اجلامعة 19

20 Liquid biopsy definition advantage 4/5/2022 ندوة علمية م.م كرار ناجح شريف  

21 Gummy smile 8/5/2022 ندوة علمية م.م ماهر بالش حممد  

  15/5/2022 ندوة علمية م.د مؤيد فاضل حسني دور الوقاية يف تقويم االسنان 22



 

  2022/1/12 ندوة علمية م.م غسق حممود عزي املهين الطيبالسلوك  23

  2022/3/13 ندوة علمية وبگم.م. ازل هادي يع اثر املخدرات على صحة األسنان 24

  2022/4/10 ندوة علمية م. حسني علي كاظم املياه النظيفة والنظافة الصحية 25

26 analgesic drugs 2022/3/20 ندوة علمية م.م فرقان هاشم  

  2022/4/3 ندوة علمية مي عبد االمري عبد اهلل القضاء التام على اجلوع 27

28 Developmental anomalaies of pediatrics 18/5/2022 ندوة علمية م.د حممد حسن عبد الشهيد  

29 
The role of cone beam computed tomography in 

the planning and placement of implants 
  2022/4/17 ندوة علمية  . وهاب رزاق جاسم م.م

30 

تقييم األداء السنوي للكادر التدريسي واملوظفني والرتكيز على 

 اهم النقاط اليت يستفاد منها يف رفع درجة تقييم األداء
  20/4/2022 ورشة عمل م.م فهد جند عبيد

  22/5/2022 عملورشة  م.م جالوي سلطان عبطان شرح مفصل لفقرات السجل األساس 31

 نفذت 21/11/2021 ورشة عمل م.د إبراهيم جودة صاحب مفاهيم قرآنية وكيفية التعامل معها 32

  2022/5/11 ورشة عمل  م.م. قاسم حممد جاسم  SiSآلية عمل اللجان االمتحانية بنظام   32

 كلية الصـــــــــيدلة

 مـــــالحــــــظات تـــــاريخ النــــشاط  نوع النشاط احملاضـــــــراســــم  اســـــــــم النــــــشاط  ت

1 
Intra cytoplasmic sperm injection (icsi) 

  20/10/2021 حلقة نقاشية أ.م.د سعد مشكور وليد
نفذت بتاريخ 

2021/11/30 

2 

Complete Eradication of Hunger 

 القضاء التام على اجلوع
  1/12/2021 حلقة نقاشية م.د يامسني علي حسني

 نفذت 

 2021/11/22بتاريخ 

3 

Gender equality 
 املساواة بني اجلنسني 

 23/12/2021 حلقة نقاشية أ.د عباس حممد جواد الصراف
نفذت بتاريخ 

2021/12/12 

4 Listeriosis disease 30/12/2021 حلقة نقاشية م.م حيدر علي حمي  
نفذت بتاريخ 

2021/12/21 

5 Rheumatoid arthritis 
 أ.د حممد داخل الركابي

 2022/1/3نفذت بتاريخ  22/1/2022 حلقة نقاشية

6 Carpal tunnel syndrome 30/1/2021 حلقة نقاشية   

7 Human cloning  1/2/2021 حلقة نقاشية أ.د حيدر كاظم عباس  

  28/2/2022 نقاشيةحلقة  أ.د مصطفى غازي سلوم السمنة وعالقتها بداء السكر  8

9 

How to teach research writing to postgraduate 
students 

 أ.د امحد شاكر الكالبي
  4/5/2022 حلقة نقاشية

10 
Quality education  

 ــــــــــــــ حلقة نقاشية
نفذت بتاريخ 

2021/12/18 

11  (emulsion dosage form : theory and application 4/5/2022 حلقة نقاشية امحد هاشم حسني أ.م.د  



 

  4/5/2022 حلقة نقاشية   اإلدمان و مسبباته و طرق الوقاية منه 12

13 
Phytotherapy and its application inskin care 

preparations 

  28/2/2022 حلقة نقاشية

14 New trends in pharmaceutical chemistry 4/5/2022 حلقة نقاشية أ.م.د ضرغام قاسم شهيد  

15 How to copy nature for drugs design 18/4/2022 حلقة نقاشية م.د حسنني علي عباس  

16 
Application of nanoparticles in biofuels 

م.د علي عبد احلسني عبد 

 العباس

  25/4/2022 حلقة نقاشية

17 
Poverty Eradication  

  ------------------ حلقة نقاشية

18 Rationalization of the traditional use of tattoos  
 م.د سامل فايز كاظم

 نفذت  17/10/2021 حلقة نقاشية

19 

Good heath and well being 

 الصحة اجليدة والرفاه
  ــــــــــــــــ حلقة نقاشية

20 

Regulation of Renal Inflammation in Chronic Kidney 
disease 

 

  27/6/2022 حلقة نقاشية د. فاطمة كريم خلف

21 
Ion exchange Immobilization of Enzymes on 

Resin 
  22/1/2022 حلقة نقاشية م.جواد كاظم جواد

22 The immune system as a pathogen of schizophrenia 2022/1/22 حلقة نقاشية م.م. علي فتاح ناصر   

23 Preservatives in food and medicine   2022/1/30 حلقة نقاشية    

24 The pharmacovigelance of drugs 30/1/2021 حلقة نقاشية م.م حييى ابراهيم حييى   

  1/2/2021 حلقة نقاشية م.م عدي عبيد حسون املخدرات الرقمية 25

26 Bone Marrow Diseases 28/2/2022 حلقة نقاشية م.م اسراء مهدي عبد اهلادي  

27 

Impact of corinavirus pandemic on in formation 
technology 

 م.م رفاء حييى مهدي

  4/5/2022 حلقة نقاشية

28 

Peace justice and strong institutions  

 السالم والعدل واملؤسسات القوية 
 نفذت 2021/12/7 حلقة نقاشية

29 Irritable Bowel Syndrome 4/5/2022 حلقة نقاشية م.م نور حسون كاظم  

30 
Biological Synthesis of Nanomaterials by bacteria 

 23/12/2021 حلقة نقاشية م.م حممد كريم جبار
نفذت بتاريخ 

2021/12/21 

32 Ezetimibe role in dylepidemia 
 م.م امحد كاظم عبد

  22/1/2022 حلقة نقاشية

33 Pharmacogenetics application  in clinical practice 30/1/2021 حلقة نقاشية   

34 Medication safety 1/2/2021 حلقة نقاشية م.م جميد نبيل عبد اجمليد  



 

  28/2/2022 حلقة نقاشية م.م والء حممد جنم خماطر التعامل مع املواد الكيميائية      35

  4/5/2022 حلقة نقاشية م.م عذراء حممد ضياء تقنيات حديثة يف حتضري احملاضرة التفاعلية 36

  4/5/2022 حلقة نقاشية م.م سامي عيدان عبد ثلوث املياء 37

39 
Ethno pharmacologic and phytochemical studies of 

the thymelaeaceae 
 2021/11/20 حلقة نقاشية م.م. حممد جاسم حسني 

نفذت بتاريخ 

2021/10/24 

40 Principles of computer-aided drug design  
 أ.م.د زيد مهدي جابر

 نفذت  2021/10/19 حلقة نقاشية 

41 Responsible consumption and production 30/12/2021 ورشة عمل  
 نفذت بتاريخ

 2021/12/5 

42 Cloud computing 18/4/2022 ورشة عمل  م.م رفاه حييى مهدي  

  25/4/2022 ورشة عمل  م.م عدي عبيد حسون البحثحمركات  43

44 
How to prepare effective PowerPoint presentations 

 
  13/6/2022 ورشة عمل  أ.د امحد شاكر الكالبي

45 The Use of Micro lab in pharmacology experiments 27/6/2022 ورشة عمل  أ.د حممد داخل الركابي  

46 Taxonomic features in microbiology diagnostics 

م.د علي عبد احلسني عبد 

العباس +م.م نور عدنان نعمة+م.م 

 حيدر علي حمي

  28/2/2022 ورشة عمل 

47 
PCR technique: its accuracy, sensitivity and 

limitations 
  4/5/2022 ورشة عمل  م.د سامل فايز كاظم

48 
How to code and perform non parametric test by 

SPSS 
  4/5/2022 ورشة عمل  م.م امحد كاظم عبد

49 

Importance of establishing medications industry in 
Iraq 

 23/12/2021 ورشة عمل  أ.م.د امحد هاشم حسني
نفذت بتاريخ 

 حلقة نقاشية 2021/12/14

  30/12/2021 ورشة عمل  حسنني علي عباس م.د )سبل النهوض بالبحث العلمي يف اجلامعات العراقية( 50
نفذت بتاريخ 

2021/12/28 

51 
Microwave assisted-synthesis as an exemplified 

path of green chemistry  
   22/1/2022 ورشة عمل  أ.م.د. زيد مهدي جابر 

52 Preservatives in food and medicine  30/12/2021 ورشة عمل  م.م. علي فتاح ناصر   

53 IELTS Preparation (5-day Course) 12/2021- 11/12/13 دورة تدريبية أ.د امحد شاكر الكالبي 
نفذت بتاريخ 

2021/12/21-20-19 

54 correlation  3/2022-5/6/7 دورة تدريبية  م.م عذراء حممد ضياء   

55 Clean and affordable energy 3/2021-26/27/28 دورة تدريبية زيد مهدي جابر العبيدي أ.م.د 

 نفذت

 2021/11/29بتاريخ 

 حلقة نقاشية



 
 كلية التقنيات الطبية والصحية

 مـــــالحــــــظات تـــــاريخ النــــشاط  نوع النشاط اســــم احملاضـــــــر اســـــــــم النــــــشاط  ت

 العمل املناخي  1
 . علياء حسني مجيل م.م

 م.م. رؤى حممد جساب 

  ـــــــــــــــــــ حلقة نقاشية 

  ـــــــــــــــــــ حلقة نقاشية  م.د. نهرين كريم  السالم والعدالة واملؤسسات القوية  2

  4/9/2022 حماضرة علمية علي شدهان ياسر العنزيم.د  القصدية يف القرآن الكريم 3

  5/1/2022 حماضرة علمية فاطمة حممد عبيد  الفرق بني املناعة اخللطية واملناعة اخللوية 4

  12/2/2021 حماضرة علمية حممد رضا  آمحد هاشم  الشريفي  مرض املالريا 5

 اليوم العاملي لفرط ضغط الدم 6

 م.م. هجران عبد الرحيم عبد اخليكاني

 زينب خليل ابراهيم 

 .دعاء نعمه مسلم 

  17/5/2022 حماضرة علمية

  18/6/2022 حماضرة علمية علي شدهان ياسر العنزيم.د  اخطاء لغوية شائعة 7

 مقاومة املضادات احلياتية 8

 ذوالفقار حيدر حسنم.م. 

 امري صادق ياسرم. 

  2022/6/18 حماضرة علمية

9 

عمليات األكسدة املتقدمة واستخدام املركبات النانوية هي 

 النسيجية للصناعاتعاجلة مياه الصرف الصحي طرق مناسبة مل

  2021/3/29 حماضرة علمية حممد زهري حسن اجلوادم.م. 

  2022/2/12 حماضرة علمية م.م منتظر عبد العباس حسن احللو   HbA1cفحص  10

 2021/12/26 ندوة علمية أ.د حسني عبداهلل عبدالرضا البكاء الدماغ العاطفيةوظائف  11
 نفذت بتاريخ 

2021/12/20 

  2022/4/6 ندوة علمية نهرين كريم كاظم امليالي العامل االفرتاضي ومعايري القيمة االخالقية 12

  2022/2/2 ندوة علمية فاطمة حممد عبيد االستخدام اخلاطئ للمضادات احليوية 13

14 

األكياس  املائية  يف اإلنسان. أسبابها. األعراض. وطرق 

 التشخيص  والسيطرة 
  2021/10/1 ندوة علمية حممد رضا امحد الشريفي 

 االسعافات األولية  15

 م. م. زينب خليل ابراهيم 

م. م. هجران عبد الرحيم، م. م. دعاء 

 نعمه مسلم 

  2022/3/23 ندوة علمية

 فسلجيه االذن 16
 هديل حيدر صاحل الدجيلي 

 حسني عبد الرضا البكاء 
  2022/2/22 ندوة علمية

 تأثري االستخدام املفرط للمضادات احلياتية على اجلسم 17

 م.م بنت اهلدى حسني نعمه 

 م.م علياء حسني مجيل املوسوي
 2021/12/8 ندوة علمية

نفذت بتاريخ 

2021/12/28 

 يف املختربات االحتواء البايلوجي 18
 م.م رؤى حممد جساب

 م.م منار كريم فاضل
 2021/12/26 ندوة علمية

نفذت بتاريخ 

2021/12/28 

نفذت بتاريخ  2021/12/10 ندوة علمية أ. علي عبد الرزاق سعيد  الصائغ احلمى النزفية 19



 

2021/12/20 

 السالمة البايلوجية وتقييم اخلطر يف املختربات الطبية 20
 . هديل حيدر صاحل م.م

 م.م. امنه امساعيل عبدعلي 

  2022/3/4 ندوة علمية

 امليالتونني وإيقاعات الساعة البيولوجية 21
 م. كرار عباس تكي

 أ.د. حسني عبد اهلل عبد الرضا البكاء
  2022/4/3 ندوة علمية

  2022/4/11 علميةندوة  ذوالفقار محيد نعمة الكفائي االستخدام اخلاطىء للمضادات احليوية 22

 تاثري االدمان على املخدرات من الناحية الصحية 23

 اية حامد محد احلكيم

 مروة امحد مريي , سهى نعمة عرييب

  2022/3/1 ندوة علمية

 تاثري التدخني على اجلهاز التنفسي 24

 اية حامد محد

 مروة امحد مريي , ايات حسني 

  2022/3/30 ندوة علمية

 السريرية ملرضى فريوس كوروناالدالالت  25

 اية حامد محد احلكيم

 مروة امحد مريي , سهى نعمة عرييب

  2022/4/2 ندوة علمية

  2022/4/20 ندوة علمية سهى نعمة عرييب السلطاني اخلصائص واملخرجات السريرية ملرضى كورونا 26

  2022/4/20 ندوة علمية ايات حسني كاظم شرب ادمان السوشيال ميديا 27

28 
In vitro fertilization technology and 

methods  

  2022/4/26 ندوة علمية علي جهاد ناصر

29 Rapid isolation of yeast genomic DNA   2022/3/3 ورشة عمل  فاطمة حممد عبيد  

  2022/1/20 ورشة عمل  حممد رضا امحد الشريفي تشخيص الطفيليات املعويه 30

  2022/1/3 ورشة عمل  املدرس املساعد ايناس جليل باقر اهم التحاليل املختربيةنظرة عامة عن  31

32 

ني يف كيفية اظهار النتاج البحثي يف مساعدة الباحث

 املعرفات العاملية

 م. كرار عباس تكي

د. صديق غين جودة، د. اسراء عبد االمري 

 فليح

 2021/10/20 ورشة عمل 
نفذت بتاريخ 

2021/11/22 

33 

استخدام تقنية الفحص املناعي النسيجي الكيميائي يف 

 تشخيص االمراض السرطانية

 م. كرار عباس تكي

 م.م. ايناس جليل باقر

  2021/12/12 ورشة عمل 

34 pedigree analysis problems  2022/11/30 ورشة عمل  حسنني علي شرب  

  ـــــــــــــــــ ورشة عمل  م.د. علي شدهان ياسر  املساواة بني اجلنسني  35

 تشخيص االمراض بواسطه حتليل صورة الدم  36

 هديل حيدر صاحل الدجيلي 

 امنه امساعيل عبد علي االعرجي 
  2022/3/29 دورة تدريبية 

 طرق تشخيص الفايروسات خمتربيا  37
 م.م علياء حسني مجيل املوسوي 

 م.م رؤى حممد جساب 
 2021/12/19 دورة تدريبية 

نفذت  بتاريخ 

2021/12/26 

 كيفية كتابة حبث التخرج 38

 م.داسراء عبد االمري فليح 

م.د. صديق غين جودة , م.م. ايناس 

 جليل باقر

 2021/12/7نفذت بتاريخ  2021/12/15 دورة تدريبية 



 

 طرق التعامل مع العينات خمتربيا 39

 م.م.علياء حسني مجيل

بنت اهلدى حسني نعمه .منار كريم 

 فاضل

 2022/1/10 دورة تدريبية 

نفذت بتاريخ 

2021/12/27 

  2022/3/20 دورة تدريبية  م.م. ياسر عبدالزهرة فليح العابدي دورة تطبيقات االكسل للموظفني 40

  2022/10/11 دورة تدريبية  م.م. ياسر عبدالزهرة فليح العابدي للتدريسيني اجلدد UIMSدورة حول  41

  2022/12/10 دورة تدريبية  م.م. ياسر عبدالزهرة فليح العابدي للتدريسيني اجلدددورة حول زووم  42

  2021/12/25 دورة تدريبية  م.م. ياسر عبدالزهرة فليح العابدي دورة حول زووم للطلبة اجلدد 43

  2022/1/20 دورة تدريبية  م.م. ياسر عبدالزهرة فليح العابدي للطلبة UIMSدورة حول  44

  2022/2/20 دورة تدريبية  م.م. ياسر عبدالزهرة فليح العابدي دورة تطبيق حول استخدام السبورات الذكية لالساتذه اجلدد 45

 الصحة اجليدة والرفاه و االثار السلبية للتدخني 46

 أ.د. حسني عبد اهلل عبد الرضا البكاء

 م . حممد رضا امحد الشريفي

 2021/12/11 ندوة علمية

 نفذت

مت اضافتها حسب هامش 

املساعد العلمي يوم 

2021/12/12 

 كلية اهلندسة التقنية

 مـــــالحــــــظات تـــــاريخ النــــشاط  نوع النشاط اســــم احملاضـــــــر اســـــــــم النــــــشاط  ت

رمضان العامريأ. م. علي جاسم  براءة االخرتاع: تعريفها وتارخيها وأهميتها وآلية تسجيلها 1 05/12/2021 حلقة نقاشية   2021/12/6نفذت بتاريخ  

31/10/2021 حماضرة علمية م.د. علي حمسن عبد السادة أنواع الصور الرقمية وتقنيات الضغط فيها  2  

نفذت بتاريخ 

2021/11/30 

3 ABET معايري أسس و  07/11/2021 حماضرة علمية م.م. كمال حممد حسن رحيم الفتلي   نفذت  

4 The Evolution of iPhone phones 14/11/2021 حماضرة علمية م.م. بسام رؤوف حممد علي األسدي  

 نفذت 

 2021/11/23بتاريخ 

5 

Quality Education 

 تعليم ذو جودة
17/10/2021 حماضرة علمية أ.د. حييى مهدي هادي امليالي  

 نفذت

 2021/11/21بتاريخ 

ف زوارعليجن جنم امري. م.م طرق الوقاية من التدخني 6 28/11/2021 حماضرة علمية   نفذت 

7 

 أثر النشاط البشري يف ظاهرة اإلحتباس احلراري

The impact of human activity on global warming 

 

2021/ 12/12 حماضرة علمية م. حممد عبد اخلالق هاشم الطيار  

نفذت بتاريخ 

2021/12/27 

وانواعها الفيديوية املقاطع يف املستخدمة الضغط طرق 9 09/01/2022 حماضرة علمية م.د. علي حمسن عبد السادة اإلبراهيمي   نفذت 

اجنازها أنواع البحوث العلمية وكيفية 10 16/01/2022 حماضرة علمية م. فراس ثائر رؤوف املالكي    

2022/ 23/01 حماضرة علمية م. حممد عبد اخلالق هاشم الطيار التالوات القرآنية: فنونها، أنواعها، أصوهلا 11   

30/01/2022 حماضرة علمية م.م. كمال حممد حسن رحيم الفتلي التنمية املستدامة: مفهومها، تطورها، مناذجها 12   



 

13 Impact ranking 2022/02/06 حماضرة علمية م.م. امحد عبد الرزاق ياسني الفتالوي  

14 
NON-Linear PD Controller For 3DOF Serial 

Robot Arm 
رحيم الفتلي حسن حممد كمالم.م.    2022/02/13 حماضرة علمية 

رؤوف املالكيم. فراس ثائر  مفاهيم التنمية املستدامة واهدافها 15   2022/02/20 حماضرة علمية 

خطوات العالج .. و املضاعفات .. اآلثار و املخدرات واإلدمان 16 27/02/2022 حماضرة علمية م.م. امري جنم جنف زوارعلي    

06/03/2022 حماضرة علمية م.م. زينب صباح عيدان الكرعاوي مستقبل الذكاء الصناعي 17   

  2022/03/13 حماضرة علمية م.م. كمال حممد حسن رحيم الفتلي دراسة عن املخدرات يف العراق : النجف امنوذجا 18

19 E-Government 21/11/2021 حماضرة علمية أ.د. حييى مهدي هادي امليالي  

 نفذت

 2021/10/23بتاريخ  

19/12/2021 حماضرة علمية م.م. زينب صباح عيدان الكرعاوي البيئة والتنمية املستدامة 20  

نفذت بتاريخ 

2021/12/27 

21 Intel core processor family 02/01/2022 حماضرة علمية م.م. امحد عبد الرزاق ياسني الفتالوي  2022/1/9نفذت بتاريخ  

23 Clean and affordable energy   2021/4/3 حماضرة علمية  م. فراس ثائر رؤوف  

24 Complete eradication of hunger   2022/4/17 حماضرة علمية  م.م. امري جنم جنف زوار  

25 Good health and well-being  2022/4/24 حماضرة علمية  م. حممد عبد اخلالق هاشم  

26 

مدى كفاءة استخدام الطاقة الشمسية كطاقة متجددة من 

 ناحية الكلفة يف النجف 
 2021/4/10 ندوة علمية  م.د. علي حمسن عبد السادة 

 

27 

التصنيفات اجلامعية: نظرة عامة حوهلا وموقع اجلامعات 

 احمللية منها

24/10/2021 ندوة علمية أ. م. علي جاسم رمضان العامري  نفذت 

  2022/03/01 ندوة علمية  م.م. حممد مهدي صاحل الطفيلي السالمة املهنية 28

29 Climate Action 2022/05/01 ندوة علمية م.م. حممد مهدي صاحل الطفيلي  

 

 كلية القانون

 مـــــالحــــــظات تـــــاريخ النــــشاط نوع النشاط اســــم المحاضـــــــر اســـــــــم النــــــشاط  ت

 نفذت 2021/11/20 حلقة نقاشية أ م د أمحد علي عبود خليل النظام القانوني للدعاية االنتخابية يف العراق  1

 24/10/2021 ندوة علمية م د حممد عبد الرحيم حامت حسن دور القضاء الدستوري يف إرساء مبدأ املساواة  2
نفذت بتاريخ 
2021/12/13 

التنمية املستدامة يف فكر اإلمام علي  3
ليه السالم(ع)

 2021/12/5نفذت بتاريخ  26/10/2021 ورشة عمل م د حمسن كامل غضبان بدرأ  

 2/11/2021 ندوة علمية أ متمرس د علي صاحب املوسوي اثار التغري املناخي على عناصر البيئة يف العراق  4
نفذت بتاريخ 
2021/12/12 

 7/11/2021 حماضرة علمية م د أبو طالب هاشم أمحد محادي القانون الدولي اإلنساني بني النظرية والتطبيقآليات نشر  5
نفذت بتاريخ 
2021/12/11 



 

 9/11/2021 حماضرة علمية م د سعد عبد احلسني نعمة كرير التفاوت بني شرائح اجملتمع العراقيدور املشرع يف معاجلة  6
 نفذت بتاريخ 

2021/12/20 

 2021/12/6نفذت بتاريخ  14/11/2021 حماضرة علمية م د شامل حافظ شنان زغري الضمانات القانونية لنزاهة االنتخابات يف العراق  7

8 
احلصانة الربملانية والعدول يف قرارات احملكمة االحتادية العليا 

 يف العراق

 16/11/2021 ندوة علمية م م غصون علي عبد الزهرة حممد علي
 نفذت

 2021/11/24بتاريخ 

 21/11/2021 ندوة علمية م م أمحد خضري عباس أمحد دراسة يف مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية يف العراق  9
نفذت بتاريخ 
2021/12/14 

 2021/12/7نفذت بتاريخ  23/11/2021 ورشة عمل م م عمار مراد غركان حسن دور التشريعات العراقية يف معاجلة الفقر  10

11 
لسنة  37اطاعة أوامر صاحب العمل يف قانون العمل العراقي رقم 

2015 

 2022/1/10نفذت بتاريخ  29/11/2021 علمية ندوة م حسنني عبد الزهرة صبيح بريس

 2021/12/4نفذت بتاريخ  30/11/2021 علمية ندوة أ م د أمحد علي عبود خليل احلق يف املناخ دراسة مقارنة 12

13 
الرجل واملرأة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص يف  املساواة بني

 التشريعات العراقية

 5/12/2021 ورشة عمل حسنيم م حيدر جاسم حممد 
نفذت بتاريخ 
2021/12/15 

 7/12/2021 علمية ندوة م د حممد عبد الرحيم حامت حسن دور االستثمار األجنيب يف حتقيق التنمية املستدامة يف العراق 14
بتاريخ  نفذت

2021/11/21 

 12/12/2021 حماضرة علمية م د شامل حافظ شنان زغري دراسة معقمة يف قانون اسرتداد عائدات الفساد يف العراق  15
نفذت بتاريخ 
2021/12/18 

 2021/12/8نفذت بتاريخ  14/12/2021 ورشة عمل زينب ماجد حممد علي عبد احلسني دم  العراقي الطعن يف قرارات جملس اخلدمة االحتادي 16

 2021/12/1نفذت بتاريخ  19/12/2021 حماضرة علمية م م ريام عباس علي كسار أثر التطور التشريعي على املركز القانوني لألجنيب يف العراق 17

18 
مكافحة التبغ يف املؤسسات التعليمية العراقية يف ظل تفشي 

 فايروس كورونا

  6/2/2022 حماضرة علمية أ م د أمحد علي عبود خليل

  8/2/2022 ورشة عمل م د حممد عبد الرحيم حامت حسن  دور القضاء االداري يف انشاء القاعدة القانونية يف العراق 19

20 
الدعوة إىل السالم والعدل دراسة بني الشريعة اإلسالمية واملواثيق 

 الدولية

  13/2/2022 علمية ندوة م د حمسن كامل غضبان بدرأ 

نفذت بتاريخ  15/2/2022 علمية ندوة م د سعد عبد احلسني نعمة كرير أهداف التنمية املستدامة يف العراقتوطني  21
2021/11/22 

  20/2/2022 حلقة نقاشية م د شامل حافظ شنان زغري دور السلطة التنفيذية يف مكافحة املخدرات يف العراق 22

23 
القانون الدولي دور القضاء الدولي اجلنائي يف محاية أحكام 

 اإلنساني
 علمية ندوة م د أبو طالب هاشم أمحد محادي

22/2/2022 
 

24 
اب يف دستور مجهورية العراق وعضاء جملس النألتفرغ مبدأ ال

 ٢٠٠٥سنة ل

 حماضرة علمية م م غصون علي عبد الزهرة حممد علي
27/2/2022 

 

  1/3/2022 ورشة عمل أمحد خضري عباس أمحد م م املسؤولية املدنية ملصانع التبغ عن أضرار التدخني 25

  7/3/2022 علمية ندوة م حسنني عبد الزهرة صبيح بريس 2015لسنة  37مبدأ املساواة يف قانون العمل رقم  26



 

  8/3/2022 علمية ندوة م م عمار مراد غركان حسن جرمية التسول يف التشريعات العراقية 27

28 
من العمل الالئق  2015لسنة  37 موقف قانون العمل العراقي رقم

 والنمو االقتصادي
 حماضرة علمية أ م د أمحد علي عبود خليل

13/3/2022 
 

  15/3/2022 ورشة عمل م د حممد عبد الرحيم حامت حسن على عدم االختصاص التشريعيكمة االحتادية العليا رقابة احمل 29

  20/3/2022 علمية ندوة حمسن كامل غضبان بدرم د أ  أثر العامل البيئي على املعتقدات الدينية 30

  22/3/2022 حماضرة علمية حسنيم م حيدر جاسم حممد  األسباب واملعاجلات –ظاهرة تفشي املخدرات يف العراق  31

  27/3/2022 علمية ندوة زينب ماجد حممد علي عبد احلسني دم  للعنف االسري يف العراق التشريعية املعاجلة 32

  29/3/2022 ورشة عمل م م ريام عباس علي كسار يف العراقالتنظيم القانوني لالخرتاع غري املسجل  33

  ــــــــــ حماضرة علمية م.د. شامل حافظ شنان  دور الشريعة اإلسالمية يف تنظيم مبادى النظافة الصحية  34

  2021/12/28 ندوة علمية  . زينب ماجد حممد علي م.م املخدرات وآثارها على الفرد واجملتمع يف العراق  35

    م.د. حممد عبد الرحيم  انتشار ظاهرة املخدرات بني الشباب األسباب واملعاجلات  36

 

 شعبة التعليم المستمر  /رئاسة الجامعة 

 مـــــالحــــــظات تـــــاريخ النــــشاط نوع النشاط اســــم المحاضـــــــر اســـــــــم النــــــشاط  ت

 املناخيةاحلفاظ على البيئة  يف اجلامعات اخلضراء وأثرها 1

 علميةحماضرة  م.م. عمار سعدي ناصر 
 نفذت 2021/11/29

 نفذت 2021/12/29  حياة الناسعلى املساحات اخلضراء واثرها  2

 ماهية الرياضة  3

 حماضرة علمية م.م. سيف علي حسني 
2022/1/2  

  2022/3/14 آلية حركة جسم االنسان  4

5 
 االستهالك واالنتاج املسؤوالن 

Responsible consumption & production  
 م.م. صباح عبد احلمزة 

  2022/4/26 حلقة نقاشية 

6 
 عقد الشراكة لتحقيق األهداف 

Partnerships of achieving goals 
  2022/1/25 حلقة نقاشية

 املرأة املسلمة بني اإلسالم احملمدي واحلوار املتمدن  7

 م.م. ايالف عبد العظيم موسى 

 2021/1/15 حماضرة علمية
 2021/12/9نفذت بتاريخ 

 قسم االرشاد النفسي 

  2022/3/30 حماضرة علمية اثر االستدالل القرآني يف النفس القرآنية  8

 التدريس ومسات املدرس  9

 أ.م.د. اياد صاحب محادي 

  2021/4/24 حماضرة علمية

  2022/1/23 حماضرة علمية مهارات التدريس الفعال  10

  2021/11/24 حلقة نقاشية  .املتمرس د علي صاحب طالب املوسويأ  تلوث املياه وصحة االنسان دراسة يف التلوث البيئي يف العراق 11

  2022/1/2 حلقة نقاشية  م.د. حسن عبد اهلادي عبد األمري اثر العلم واملعرفة يف حياة املسلمني 12

  2021/11/12 حلقة نقاشية  م.م. سليم جبار فرج التوزيع اجلغرايف الهم األمناط السياحية يف العراق 13

14 
الفضل العباس عليه السالم يف االدب العربي ابان العصور  أبا

 املظلمة

  2022/1/22 حلقة نقاشية  م.م. حممود فيصل عبد صبار



 

15 
 اجليش اإلسالمي يف العصر العباسي األول للمدة بني مأونة

 هـ ( 132-232) 

  2021/12/25 حلقة نقاشية  م.م. ختام حممود عزيز

 سرطان الثدي  16

 . ذكرى عبد اهلل حممود املياحي ا.م.د

 م . د. شيماء رؤوف احلسين 

 نفذت  2021/11/13 ندوة علمية 

17 Post antibiotic era    نفذت 2021/11/20 حماضرة علمية  أ .د. حممد داخل الركابي 

18 
شرح كيفية ملء استمارات تقييم األداء للعام الدراسي 

2021/2020 
 نفذت  2021/11/21 ورشة عمل  م.م. كمال حممد حسن رحيم 

19 
 Clarivateاحلصول على شهادة تقييم حبوث دولية من شركة 

analytics  من موقعPublon  

 عفر ضياء جعفر ج

 2022/2/10 ورشة عمل 

 
20 

 التسجيل واإلدارة حلسابات النشر العلمي 

ORcid , Research gate, Publon , Google scholar 
 2022/4/3 ورشة عمل 

 2022/4/10 ندوة علمية  األبنية الذكية واهميتها يف االستدامة  21

 متطلبات التنمية املستدامة للسياحة االثارية يف مدينة الوركاء  22

 أ.م.د. حيدر مجيل العبودي

 2022/2/2 حماضرة علمية 
 

 2022/3/16 حماضرة علمية   الصناعات احلرفية واليدوية يف مدينة اور االثارية  23

 نفذت 2021/12/29 ورشة عمل  الدكتور عبد اهلل محود البدري  شرح مشروع انشاء الغرف الذكية  24

 


