نشاطات وحدة بحوث االمراض االنتقالٌة السرٌرٌة لالشهر (نٌسان,اٌار,حزٌران) .

أ..م.د .سعد حسن محمد علً :
ت
1
2
3

النشاط
تقٌٌم بحث
تقٌٌم بحث
اقرار مشروع بحث
دكتوراه
تقٌٌم بحث

5

اقرار مشروع بحث
دكتوراه
تقٌٌم بحث
مناقشة طالب ماجستٌر
اقرار خطة بحث
دكتوراه
اقرار خطة بحث
دكتوراه
اقرار خطة بحث
دكتوراه
تقٌٌم بحث
تقٌٌم بحث
تقٌٌم رسالة ماجستٌر

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14

تقٌٌم بحث

15

نشر بحث

16

ورشة عمل

تارٌخ انعقاد النشاط
2014/4/7كلٌة العلوم /دٌالى
 2014/4/16كلٌة العلوم /دٌالى
2014/4/20 /

عنوان النشاط
بحث اكادٌمً طبً
بحث اكادٌمً طبً
كلٌةالطب/جامعة النهرٌن
االحٌاء المجهرٌة
كلٌة الطب /جامعة النهرٌن 2014/4/21 /
المجلة العراقٌة للعلوم الطبٌة
2014/5/6
كلٌة الطب /جامعة النهرٌن
مجلة كلٌة الطب/جامعة بغداد
كلٌة العلوم/جامعة دٌالى
كلٌة العلوم /جامعة النهرٌن
كلٌة الطب
المستنصرٌة
/الجامعة
كلٌة الطب
المستنصرٌة
كلٌة العلوم/جامعة دٌالى
كلٌة العلوم/جامعة دٌالى
/الجامعة
كلٌة الطب
المستنصرٌة
/الجامعة
كلٌة الطب
المستنصرٌة
بحث فً مجلة عالمٌة مرموقة

2014/5/11
2014/5/14
2014/5/15

/الجامعة 2014/5/26
2014/6/2
2014/5/29
2014/5/29
2014/6/19
2014/6/23
2014/6/1
2014/4/16-13

ملخص عن النشاط
دراسة بكترٌولوجٌة/بكترٌا  proteus mirabilisمن اجابات سرٌرٌة مختلفة
مقارنة بكترٌولوجٌة لبعض العائلة المعوٌة المعزولة من حاالت الوالدة فً بعقوبة
مشروع بحث اكادٌمً طبً عن المسبب الفاٌروسً لورم لسرطان عنق الرحم
مقارنة فً كٌفٌة استخدام المحول المغناطٌسً ف السٌطرة على كولً فاج من مٌاه
الساقٌة
تشخٌص وتثبٌط الفاٌروسً المضخم للخالٌا فً االطفال حدٌثً الوالدة
دراسة عن فاٌروسً الحال  1و 2فً اكسدات االمراض الجلدٌة
واجهات فٌروسٌة وجزئٌة من البٌئة المٌكروبٌة المراض الحنجرة المصابة
بالفاٌروسً الحلٌمً البثري
رؤى فاٌروسٌة ومناعٌة من البٌئة المجهرٌة النسجة المشٌمة للمجهضات المصابة
بفاٌروس الحال 1و2و4و5
Detection and identification of bovine papilloma virus
from different areas in Baghdad
دراسة م قارنة بٌن تقنٌة االلٌزا والتالزن فً تشخٌص الفاٌروسً العجلي
الكشف عن انتشار اصابات التهاب الكبد الفاٌروسً نمط (ب) فً محافظة دٌالى
دراسة حدٌثة عن فاٌروب TTVفً مرضى الثال سٌما المصابٌن بالتهاب الكبد نوع
()C
Survey of HPV 18 in breast tissues from Iraqi women
using ISH
التنمٌط الجٌنً للفاٌروسات بسرطانات الثدي الحلٌمً الورقً فً انسجة العراقٌات
االمصابات بسرطانات الثدي
تفاعل البلمرة التسلسلً ()PCR

نشاطات وحدة بحوث االمراض االنتقالٌة السرٌرٌة لالشهر (نٌسان,اٌار,حزٌران) .
ا.م.د .وفاق محمود علً الوتار :
ت

النشاط

عنوان النشاط

1

حضور مؤتمر

2

حضور اجتماع

مشاركة ببحث
الجامعة
لجان استشارٌة /وزارة الصحة

2014/5/4

3
4

حضور مناقشة
نشر بحث

مناقشة طالب ماجستٌر
قبول نشر فً مجلة العلوم بنات

2014/5/6
2014/6/1

مناقشة رسالة الماجستٌر واعطاء درجة

5
6

2014/4/15
م .دار التمرٌض الخاص
حضور مؤتمر كلٌة الطب /تطوٌر 2014/4/16
واقع المختبر
2014/6/1

ورشة تطوٌر واقع زرع النخاع

10

مناقشة
قبول نشر مجلة لنقابة
االطباء
ورشة عمل
مشاركة مؤتمر كلٌة
الطب
قبول بحث نشر مجلة
هندٌة
اجتماع لجان استشارٌة

اطروحة دكتوراه

2014/6/29
2014/6/10

حضور المناقشة واعطاء درجة

11

لجنة المتحف

12

لجان استشارٌة

13
14
15

نشر بحث
نشر بحث
بحث مقبول للنشر
/مجلة هندٌة
بحث منشور فً مجلة
اجتماعات البورد العربً مجلس المناعة السرٌرٌة
والوراثة الخلوٌة
للمجالس العلمٌة

18

اجتماعات اللجنة
االستشارٌة
الصحة

7
8
9

16
17

/كلٌة المأمون

مناقشة استعمال الحاضنات
المبردة
جرد محتوٌات الكلٌة لغرض
تحوٌلها لى متحف الجامعة
الطابق الخامس /وزارة الصحة
مجلة بغداد للعلوم
مجلة نقابة االطباء

تارٌخ انعقاد النشاط

ملخص عن النشاط

2014/4/23

القاء بحث مشارك عن الفطرٌات كلٌة المأمون الجامعة

2014/4/22

توزٌعها على مراكز الصحة حسب االحتٌاج

2014/4/14

جرد محتوٌات الكلٌة القدٌمة لغرض التوثٌق

2014/5/19

مناقشة احتٌاج اجهزة

2014/5
نشر بحث مجلد /60عدد/1حزٌران2014

2014/7/8

6/28و 7/18و2014/8/18
/وزارة

بحث عن مرضى السكري النوع االول

