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  حلقة نقاشٌة بعنوان 1

Medical 

Applications of 

 Polymerase chain 

reaction 

15/11/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة

PCR اختصار لكلمة اإلنكلٌزٌة  ( Polymerase chain 
reaction)  

 هً طرٌقة مستخدمة بكثرة فً البٌولوجٌا الجزٌئٌة

 وضعت فً عام 1983 من قبل كاري مولٌس، واآلن

هذه التقنٌة ال ٌستغنى عنها فً كثٌر من األحٌان وٌتم استخدمها فً  
مختبرات البحوث الطبٌة والبٌولوجٌة لمجموعة متنوعة من التطبٌقات 
 المتسلسل المعتمدة على الحمض النووي DNA وتشمل هذه استنساخ
، أو التحلٌل الوظٌفً من الجٌنات ، وتشخٌص  علم الوراثة العرقً ,

األمراض الوراثٌة ، وتحدٌد بصمات الوراثٌة )المستخدمة فً علوم الطب 
 الشرعً و اختبار األبوة (، وكشف وتشخٌص األمراض المعدٌة 

وحدة 
بحوث 

االمراض 
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

وحدة 
بحوث 

االمراض 
النتقالٌة ا

 السرٌرٌة

dr_saadhasan@yaho 07901491715 كلٌات
o.com 

2 Immune response 
to Echinococcus  
granulosus and 
evasion 

14/10/
2020 

ٌوم 
 واحد

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة

 
حلقة نقاشٌة لشرح طرق تشخٌص االصابة بداء االكٌاس المائٌة بطرق 

مختبرٌة سرٌعة ذات مدى دقة عالٌة وتستخدم للحاالت الحرجة اضافة الى 
شرح او توصٌف دقٌق لالستجابة المناعٌة ضد داء االكٌاس المائٌة بخطٌها 

 الخلوي والخلطً وطرق مراوغة الطفٌلً للجهاز المناعً 

وحدة 
بحوث 

مراض اال
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

وحدة 
بحوث 

االمراض 
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

Wrongtarget75@yah 07700897079 كلٌات
oo. com 

 theحلقة نقاشٌة بعنوان ) 3
role of lateral flow 

test as 
immunochromotog

raphic assay for 
Aspergillosis 

detection and early 
diagnosis 

ٌوم  14/4/2020
 واحد

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة

 
حلقة نقاشٌة لشرح طرق تشخٌص اصابات الفطرٌات نوع االسبرجلس 

ٌطرق مختبرٌة سرٌعة عن طرٌق سحب الدم ووضعه على شرائط خاصة 
ال ذات مدى دقة عالً وتستخدم لألطفال والشٌوخ والحاالت الحرجة حٌث 

ئج فحوص االلٌزا تقدٌم عٌنات بلغم لزرعها وتقارب نتائجه نتا ٌستطٌعون
 PCRوال 

وحدة 
بحوث 

االمراض 
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

وحدة 
بحوث 

االمراض 
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

 alwatarwifaq@rocket 07702700341 كلٌات 
mail .com  

حلقة نقاشٌة  4
 Incidence ofبعنوان)

human skin 
pathogens from 
cosmetic tools 
used in beauty 

saloons  

ٌوم  10/3/2020
 واحد

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة

 
االمراض التً تنتقل اثر استخدام  خالل الحلقة النقاشٌة شرح اهم   سٌتم

 ادوات ومساحٌق التجمٌل فً الصالونات 

وحدة 
بحوث 

االمراض 
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

وحدة 
بحوث 

االمراض 
االنتقالٌة 
 السرٌرٌة

@Medicine_iraq2008 07901879753 كلٌات
yahoo.com 

5 

مؤتمر  الجمعٌة  العراقٌة 
لجراحة الكلى والمسالك 

 البولٌة
22/11 

 تعقد فٌه ورش عمل وتلقى بحوث  من قبل التدرٌسٌن  علوم طبٌة ٌومان  2020/

  الطابق
 .م التاسع

 الجراحات

 شعبة
 جراحة
 الصدر
  والقلب
 واالوعٌة
 الدموٌة 

 @ searcher.mate 299089 7711  لصحةااطباء 
gmail.com  

6 

ورشة عمل ضمن مؤتمر 
 كلٌة الطب

25-26/11 
 تعقد فٌه ورش عمل وتلقى بحوث  من قبل التدرٌسٌن علوم طبٌة ٌومان  2020/

 شعبة الطب كلٌة
 جراحة
 المسالك
 البولٌة

 _mohammed 7702884943  لصحةااطباء 
albassil@yahoo.com 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A
mailto:dr_saadhasan@yahoo.com
mailto:dr_saadhasan@yahoo.com
mailto:Medicine_iraq2008@yahoo.com
mailto:Medicine_iraq2008@yahoo.com


7 

ورشة عمل ضمن مؤتمر 
 مدٌنة الطب

9-10/12 
 تعقد فٌه ورش عمل  وتلقى بحوث من قبل التدرٌسٌن علوم طبٌة ٌومان  2020/

 قاعة  
 الشهٌد
 درب
  الموسوي

 شعبة
 جراحة
 المسالك
 البولٌة

لصحةااطباء   7702884943 mohammed_ 
albassil@yahoo.com 

 ورشة عمل 8
Roles and 
Attributes of Good 
Medical Teacher. 

ٌوم  2020 /3/3
واحد 

 فقط

تناقش ورشة العمل المقترحة صفات لمهام التدرٌسً الناجح لمواكبة  تعلٌم طبً
 التطورات الحاصلة فً التعلٌم الطبً. 

كلٌة الطب 
)قاعة 

 الفارما(

وحدة 
التعلٌم 

الطبً او 
 فرع االدوٌة

اعضاء 
الهٌئة 
ٌة فً التدرٌس

 الفرع

07705982654 mjabarah.17@gmail.c
om. 

 

9 

 ورشه عمل 
 Neurology 

workshop 
23-

 اٌام 5  27/2/2020

 علوم طبٌة
تتضمن الورشة كٌفٌة تشخٌص المرضى المصابٌن بالعوق العصبً وطرق 

ٌعطوهم العناٌة الصحٌة وكذلك اهم التعامل مع الوالدٌن او األشخاص الذٌن 
الطرق العالجٌة لهؤالء المرضى واهم العقاقٌر الطبٌة المستعملة للتخفٌف 

 من االعراض الناشئة من هذه المعوقات التً تصٌبهم او التً تواجههم

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 االطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 عراقًوال

hasaneinghali@gmail

.com 

10 
 ورشه عمل 

Gastroenterology 
workshop 

 
15-

 اٌام 5  19/3/2020

تتضمن الورشة اهم امراض الكبد والجهاز الهضمً وتتكون من محاضرات  علوم طبٌة
عن االعراض والتشخٌص وكذلك مناقشة اهم الطرق العالجٌة لألطفال 

الٌرقان الوالدي المرضً وطرق تشخٌصه وكذلك تتضمن الذٌن ٌعانون من 
الدورة شرح اهم نتائج مرضى الكبد المزمن وطرٌقة المعاٌشة مع المرضى 

 لتقلٌل المعاناة الخاصة بهم

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 األطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 والعراقً

hasaneinghali@gmail

.com 

11 

 ورشه عمل 
Endocrinology 

workshop 
12-

 اٌام 5  16/4/2020

والغدد  تتضمن الورشة اهم التحدٌثات الخاصة بأمراض الغدد الدرقٌة علوم طبٌة
الصماء وكٌفٌة تشخٌصها وطرق العالج الرئٌسٌة التً تتضمن العالجات 

الغدة الدرقٌة. كما تتضمن الطبٌة وكذلك الطرق الجراحٌة الخاصة بمرضى 
تدرٌب األطباء على التعامل مع الحاالت النادرة لمرضى الغدد الدرقٌة 

 كاألورام واالعتالل المناعً

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 األطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 والعراقً

hasaneinghali@gmail

.com 

12 

 ورشه عمل 
Hematology 

workshop 
10-

 اٌام 5  14/5/2020

 علوم طبٌة
تتضمن الورشة مناقشة اهم التحدٌثات الخاصة بأمراض الدم واالورام عند 

لك ١األطفال واالمراض الناتجة عن فقر الدم وتكسر الصفٌحات الدموٌة وك
قلة كرٌات الدم البٌضاء وما ٌصاحبها من مضاعفات وما ٌرافقها من 

 اكل صحٌة للمرضى, كما تناقش الورشة اهم الطرق العالجٌة لذلكمش

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 األطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 والعراقً

hasaneinghali@gmail

.com 

13 

 ورشه عمل 
Neonatal diseases 

12-16-
 اٌام 5  7/2020/

 علوم طبٌة
تتضمن الورشة الطرق السلٌمة للتعامل مع حدٌثً الوالدة الذٌن ٌعانون من 
مشاكل صحٌة مباشرة بعد الوالدة, وطرق اإلنعاش والمستلزمات الرئٌسٌة 

التً ٌحتاجها الطبٌب المختص والذي ٌعمل باإلنعاش لغرض انعاش الحدٌث 
 الوالدة.... تتكون الدورة من محاضرات نظرٌة ثم تطبٌق عملً.

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 االطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 والعراقً

hasaneinghali@gmail

.com 

14 

 ورشه عمل 
Updates in asthma 

9-
 اٌام 5  13/8/2020

 علوم طبٌة

تتضمن الدورة اهم النشاطات الخاصة بأطباء االمراض التنفسٌة وطرٌقة 
عالج امراض الربو الحاد والقصبات الهوائٌة وطرق استخدام موسعات 

القصبات المختلفة وكذلك شرح كٌفٌة التعامل مع المرضى المصابٌن بعسر 
 تنفسً حاد 

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 الاالطف

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 والعراقً
 
 07702777804 

hasaneinghali@gmail

.com 

15 

 ورشه عمل 
Nephrology 

workshop 
13-

 اٌام 5  17/9/2020

 علوم طبٌة
تتضمن الورشة اهم الطرق الحدٌثة الخاصة بأمراض الكلً عند األطفال 

كما تتضمن شرح وطرق التشخٌص وكذلك طرق العالج لهؤالء المرضى 
مفصل لجمٌع دواعً اخذ خزعة الكلٌة وطرٌقة اخذ الخزعة من المرضى 

 باستخدام جهاز السونار او بدون استخدامه.

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 االطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 والعراقً

hasaneinghali@gmail

.com 

16 

 ورشة عمل
Pediatric life 

support 
11-

 اٌام 5  15/10/2020

تتضمن الورشة انعاش األطفال المصابٌن بسكتة قلبٌة مفاجئة او توقف  علوم طبٌة
وما هً محاور التعامل مع هؤالء األطفال وما هً وظٌفة  المفاجئالتنفس 

كل شخص ٌعمل فً ردهة الطوارئ من خالل المحاضرات النظرٌة 
حماٌة  بمستشفىالخاصة  الطوارئوالتطبٌق العملً والتجربة الخاصة فً 

 األطفال التعلٌمً

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 االطفال

وزارة 
 الصحة

وطلبة البورد 
العربً 

 07702777804 والعراقً

hasaneinghali@gmail

.com 

mailto:mjabarah.17@gmail.com
mailto:mjabarah.17@gmail.com
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 ندوة
Different pediatric 

diseases 
25-26/11 

 اٌام 2  2020/

تتضمن الندوة مناقشة اخر المستجدات والبحوث المطروقة من قبل الفرع  علوم طبٌة
االستاذ فً طب األطفال وتناقش عن طرٌق لجنة خاصة للفرع مع وجود 

الباحث وتكون محاور المناقشة متكونة من أسئلة عامة عن طرٌقة البحث 
والعٌنات ثم أسئلة خاصة عن النتائج التً خرج بها البحث لتنتهً بخاتمة 

قصٌرة واستنتاجات من شأنها ان تعود بالفائدة على المرضى وتحسن 
 الخدمات الصحٌة والطبٌة.

مستشفى 
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 دٌنة الطبم

فرع طب 
 االطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 والعراقً
07702777804 

hasaneinghali@gmail

.com 

18 

 ندوة
different pediatric 

disease 
9-10/12 
 اٌام 2  2020/

تتضمن الندوة مناقشة اخر المستجدات والبحوث المطروقة من قبل الفرع  علوم طبٌة
عن طرٌق لجنة خاصة للفرع مع وجود االستاذ فً طب األطفال وتناقش 

الباحث وتكون محاور المناقشة متكونة من أسئلة عامة عن طرٌقة البحث 
والعٌنات ثم أسئلة خاصة عن النتائج التً خرج بها البحث لتنتهً بخاتمة 

قصٌرة واستنتاجات من شأنها ان تعود بالفائدة على المرضى وتحسن 
 الخدمات الصحٌة والطبٌة.

ستشفى م
حماٌة 

األطفال 
 \التعلٌمً 

 مدٌنة الطب

فرع طب 
 االطفال

وزارة 
الصحة 

وطلبة البورد 
العربً 

 والعراقً
07702777804 

hasaneinghali@gmail

.com 

19 The nucleosome : 
structural update  

  حلقة نقاشٌة 

ٌوم  7/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

 حول توصٌف  حلقة نقاشٌة
 محدث لشكل النٌوكلٌوزم 

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء 
الهٌئة 

التدرٌسٌة فً 
 الفرع

07704918868 Hedefelyassin@uoba
ghdad.edu.iq 

 

20 How to design a 
test blueprint حلقة

 نقاشٌة 

ٌوم  7/1/2020
 واحد

الطبٌة و العلوم 
 الصحٌة

حول كٌفٌة تصمٌم الخرٌطة الزرقاء لالمتحان لتحضٌر اسئلة  حلقة نقاشٌة
 االمتحانات بشكل تكاملً 

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء 
الهٌئة 

 التدرٌسٌة 

07704918868 Hedefelyassin@uoba
ghdad.edu.iq 

 

21 New Tumor makers 
in diagnosis of 

early breast cancer  
 حلقة نقاشٌة

ٌوم  15/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

حول استعالم و وصف داالت كٌمٌائٌة جدٌدة لتشخٌص  حلقة نقاشٌة
 سرطان الثدي بشكل مبكر 

 
 
 

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء 
الهٌئة 

التدرٌسٌة فً 
 الفرع

07904407625 basil_omsal@yahoo.
com 

22 Vitamin D and 
diabetes mellitus  

  حلقة نقاشٌة 

ٌوم  15/3/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

فرع  ومرض السكري  Dحول ااٌجاد و وصف العلالقة بٌن فٌتامٌن  حلقة نقاشٌة
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء 
الهٌئة 

التدرٌسٌة فً 
 الفرع

07904407625 basil_omsal@yahoo.
com 

23 Role of vitamin  D  
in progression of 

Breast cancer   حلقة
  نقاشٌة 

ٌوم  15/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

فرع  فً تطور مرض سرطان الثدي  Dحول دور فٌتامٌن   حلقة نقاشٌة
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء 
الهٌئة 

التدرٌسٌة فً 
 الفرع

07904407625 basil_omsal@yahoo.
com 

24 Integrated learning 
active (ILA)   حلقة

 نقاشٌة

ٌوم  7/1/2020
 واحد

الطبٌة و  العلوم
 الصحٌة

توصٌف الفعالٌة التعلٌمٌه التكاملٌة و االستعانه بها فً اٌصال المادة 
 العلمٌة للمجامٌع الكبٌرة و تطبٌقها فً المنهاج التكاملً

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء 
الهٌئة 

التدرٌسٌة فً 
 الفرع

 
 
 

07901724851 hallaH_ghazi@yahoo
.com 

25 Circulating 
Angiopiotin - like 
protein 8 is 
independently 
associated 8with 
fasting plasma 
glucose and type 2 
diabetes mellitus   
 حلقة نقاشٌة

ٌوم  9/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

االنجٌو باٌوتٌن مشابه للبروتٌن حول عالقة الداله الكٌمٌائٌة  حلقة نقاشٌة
و عالقته مع مستوى الكلوكوز فً المرضى المصابٌن بداء السكري  8

 النوع الثانً

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07901739372 manalri@yahoo.com 

26 Role of NPS in 
fignaly in I2DN1   
 حلقة نقاشٌة

ٌوم  9/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 حلقة نقاشٌة حول الداالت الكٌمٌائٌة الجدٌدة لمرض السكري النوع الثانً الصحٌة

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07701658660 Maysaaposy@gmail.
com 

mailto:Hedefelyassin@uobaghdad.edu.iq
mailto:Hedefelyassin@uobaghdad.edu.iq
mailto:Hedefelyassin@uobaghdad.edu.iq
mailto:Hedefelyassin@uobaghdad.edu.iq
mailto:basil_omsal@yahoo.com
mailto:basil_omsal@yahoo.com
mailto:basil_omsal@yahoo.com
mailto:basil_omsal@yahoo.com
mailto:basil_omsal@yahoo.com
mailto:basil_omsal@yahoo.com
mailto:hallaH_ghazi@yahoo.com
mailto:hallaH_ghazi@yahoo.com
mailto:manalri@yahoo.com
mailto:manalri@yahoo.com
mailto:Maysaaposy@gmail.com
mailto:Maysaaposy@gmail.com


27 
Stress حلقة نقاشٌة      

ٌوم  7/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

حلقة نقاشٌة حول التغٌرات الكٌامٌئة التً تحصل للجسم اثناء التوتر 
 العصبً

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07706111166 Zainablaheeb@yaho
o.com. 

28 
Chemicals 
Laboratory 

ٌوم  15/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 حلقة نقاشٌة حول خطورة المواد الكٌمٌاوٌة و الساللمة  فً المختبرات  الصحٌة

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07707852783 rawaahusseinali@co
med.uobaghdad.edu.

iq 

29 Lead’s Side effect 
in medicine    حلقة
 نقاشٌة

ٌوم  7/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 االعراض الجانبٌة الخطرة للرصاص فً المجال الطبً الصحٌة

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07714561411 shifaajameel63@com
ed.uobaghdad.edu.iq 

30 The side effect of 
lead in industries  

  حلقة نقاشٌة 

ٌوم  7/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

فرع  االعراض الجانبٌة الخطرة للرصاص فً المجال الصناعً
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07714561411 shifaajameel63@com
ed.uobaghdad.edu.iq 

31 Toxicity of 
antimetabolites in 

childhood acute  
Lymphoblastic 

Leukemia  حلقة نقاشٌة 

ٌوم  15/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

فرع  سمٌة مضادات التمثٌل الغذائً عند االطفال المصابٌن بابٌاضاض الدم
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07815147535 NawarSMohammed.c
omed.uobaghadad.e

du.iq. 

32 Role of 
carbohydrate in 

dental caries   حلقة
 نقاشٌة

ٌوم  7/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

فرع  فً تكوٌن تسوس االسنان الكربوهٌدراتدور 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07700634254 noorsaadi@comed.u
obaghdad.edu.iq 

33 Beta-2- 
macroglobulin as a 
marker in patients 

with thyroid   حلقة
 نقاشٌة

ٌوم  24/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

ماٌكروكلوبٌولٌن كدالة كٌمٌاوٌة عند المصابٌن بسرطان الغدة  2بٌتا 
 الدرقٌة

فرع 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

الهٌئة اعضاء 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

0790223587 ammer.a@ 
comed.uobaghdad.e

du.iq 

34 Beta-2- 
macroglobulin as a 
marker in patients 

with prostate 
cancer    حلقة نقاشٌة  

ٌوم  24/1/2020
 واحد

العلوم الطبٌة و 
 الصحٌة

فرع  البوستاتماٌكروكلوبٌولٌن كدالة كٌمٌاوٌة عند المصابٌن بسرطان  2بٌتا 
 الكٌمٌاء

فرع 
 الكٌمٌاء

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

0790223587 ammer.a@ 
comed.uobaghdad.e

du.iq 

35 Analogy between 
elevtrical and 
cardiovascular 
behavior  

 الطبٌة العلوم 1 9/3/2020
 والصحٌة

 
تقدٌم نموذج حلقة هٌدرولوكٌة بشكل ٌتناظر مع الدائرة الكهربائٌة وكٌفٌة 

 العمل على نطاق واسع فً دراسة خصائص االوعٌة الدموٌة 
 

التعلٌم 
لمستمر ا

   كلٌة الطب  

 فرع
 الفٌزٌولوجً
 شعبة /
 الفٌزٌاء
 الطبٌة

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 
 الفرع

7807788354 nad2019mohmed@g
mail .com  

36 
laser in medicine  11/3/2020   1 

العلوم الطبٌة 
 والصحٌة 

 استخدامات اللٌزر واطئ القدرة فً المجاالت الطبٌة المتنوعة 
التعلٌم 

لمستمر ا
 كلٌة الطب  

فرع 
 الفٌزٌولوجً 

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع
7801949104 aidazeki@yahoo.com  

37 DNA in human 
sperim and ova  

16/4/2020  1 
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة 
فً الحٌوانات المنوٌة على جودتها وجودة  DNAٌناقش تأثٌر تجزئة ال

 االجنه الناتجة 
فرع 

 الفٌزٌولوجً 
فرع 

 الفٌزٌولوجً 

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع
7711156606 

hananqdm@yahoo.c
om 

38 
vital signs  

22-
23/3/2020  

2 
العلوم الطبٌة 

 والصحٌة 
الشرح بالتفصٌل للعالمات الحٌوٌة لالنسان وتدرٌب الطالب على تطبٌقها 

 علمٌاً 
فرع 

 الفٌزٌولوجً 
فرع 

 الفٌزٌولوجً 

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع
7711156606 

hananqdm@yahoo.c
om 

39 

Minimal residual 

disease  حلقة نقاشٌة 

ٌوم  15/10/2020

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

The presence of small numbers of leukemic cells 
(cancer cells from the bone marrow) that remain in the 
person during treatment, or after treatment when the 
patient is in remission (no symptoms or signs of 
disease). It is the major cause of relapse in cancer and 
leukemia. Detection of MRD is based mainly on genetic 
analysis and flowcytometry. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

هيثم . د.م.أ

احمد 

محمد 

 جواد

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

mailto:aidazeki@yahoo.com


40 
Thrombophilia in 

pediatrics. 

ٌوم  15/10/2020

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Children has a tendency to develop venous 
thromboembolism usually genetically 
determined. Improved diagnosis, increases 
survival of children with severe underlying 
diseases. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

هيثم . د.م.أ

احمد 

محمد 

 جواد

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

41 What to do when 
no compatible 
blood is easily 
matched for a 

transfusion 
dependent patient? 

ٌوم  20/11/2020

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

The presence of alloantibodies and 
autoantibodies in the blood of multi-transfused 
patients makes the finding of a compatible unit of 
blood a big challenge.  

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

هيثم . د.م.أ

احمد 

محمد 

 جواد

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

42 
 ندوة عن نقل الدم بعنوان

 "من الحٌاة الى الموت"

ٌوم  5/11/2020

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

The clinician should be aware of the possible 
risks of transfusing blood products for the 
individual patient. And transfusion should be 
prescribed only when the benefits to the patient 
are likely to outweigh the risks. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

هيثم . د.م.أ

احمد 

محمد 

 جواد

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

43 
Regulation of Gene 

function 

ٌوم  14/10/2020

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Normal gene structure and the main upstream 
regulatory mechanisms that determine normal 
gene functions in normal states and disease 
conditions 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
بسام 
موسى 
 صادق

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

44 

Diagnostic steps of 

inherited diseases 

ٌوم  21/10/2020

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Single gene defects require meticulous approach 
towards ultimately detecting specific gene 
mutations causing the disease state. The 
approach is variable from one disease to another. 
Description of basic steps in diagnosis is 
discussed herein. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
بسام 
موسى 
 صادق

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

45 
Cytogenetic 

studies: what and 

when? 

ٌوم  28/10/2020

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Discussion of what cytogenetics means and the 
main indications for each type in addition to main 
benefits and limitations in genetic disorders 
would be presented. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً
 

أ.م.د. 
بسام 
موسى 
 صادق

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

46 

Mutation detection 

ٌوم  4/11/2020

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

The issue of mutation detection in single gene 
disorders is a big subject. The main approaches 
for mutations detection and examples of some 
principal techniques based on PCR would be 
discussed. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
بسام 
موسى 
 صادق

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

47 Polymorphisms vs. 

mutations: types, 

effect and clinical 

outcome 

ٌوم  16/12/2020

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Polymorphism can easily be mistaken as a 
mutation. Mixed concepts are common. 
Distinction between the two from definition, 
types, effects and outcome are presented. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
بسام 
موسى 
 صادق

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

48 

Liquid biopsy in 

cancer detection 

ٌوم  18/11/2020

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

biopsiesLiquid search for evidence of cancer  
biomarkers in biological fluids, to monitor 

, development of resistancetreatment response, 
(MRD) in minimal residual disease and to detect

patients, It is also been suggested as a possible 
early cancer detection screening method for 

فرع علم 
ألمراض ا

والطب 
 العدلً
 
 
 

أ.د. منال 
عدنان 
 حبٌب

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27843613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30296486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27223063


49 

FISH 

ٌوم  11/11/2020

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

The seminar will provide an innovative and 
comprehensive overview of Fluorescence in situ 
hybridization (FISH) as a gold standard method 
for detecting chromosomal translocations as well 
as a widely used technique for the detection of 
genes and specific genomic regions on target 
chromosomes. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.د. منال 
عدنان 
 حبٌب

ء الهٌئة اعضا
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

50 

Next generation 

sequencing 

 
17/12/2020 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

In contrast to the detection of a single genetic 
alteration, NGS aims to catalog the full scope of 

present across diverse cancer genetic alterations 
molecular  subtypes, thus refining the

classification of tumors, which can be correlated 
with optimal treatment selection and patient 
prognosis 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.د. منال 
عدنان 
 حبٌب

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

51 
The effect of honey 
material in wound 
healing – an 
experimental study 

 
15/12/2020 

ٌوم 
 واحد 

علوم طبٌة 
 وصحٌة

Honey is known for its nutritional values. It has 
extra effects and benefits that exceed nutrition. 
Studying the effect of honey in wound healing is 
discussed in the light of the results of a 
conducted experimental study. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ. د. سالم 
رشٌد 
 العبٌدي

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

52 

Interleukin 1 & 6 in 
lacerated wounds 

 
19/2/2020 

ٌوم 
 واحد

علوم طبٌة 
 وصحٌة

Wounds and healing require the contribution of 
many cytokines including IL-1 & 6. Their role and 
effects are discussed in this seminar. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ. د. سالم 
رشٌد 
 العبٌدي

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

53 

Cancer stem cells 

 
24/3/2020 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Stem cells in cancer etiology and treatment are 
essential for pathologists as well as oncologists. 
Basic but comprehensive discussion about 
cancer stem cells is presented here. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ. د. سالم 
رشٌد 
 العبٌدي

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

54 

Update in 

malignant bone 

tumors 

 
12/11/2020 

ٌوم 

 واحد

طبٌة علوم 

 وصحٌة

The new WHO classification of soft tissue and bone 
tumors extended the approach to describe genetics and 
pathology of these tumors in the context of 
epidemiological, clinical and imaging data. Added few 
entities, reclassifications and renaming’s. The most 
important point, also of clinical relevance and with 
consequences for treatment, is the introduction of 
stratification of bone tumors based on their biological 
behavior into three groups (benign, intermediate and 
malignant) in analogy to soft tissue tumors. 

فرع علم 

األمراض 

والطب 

 العدلً

أ.د. ختام 

رزاق 

 كاظم

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

55 Differential 

diagnosis of 

suprarenal gland 

mass 

 
17/12/2020 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

The differential diagnosis of the adrenal mass 
comprises a long list: Adenoma, myelolipoma, cyst, 
lipoma, pheochromo-cytoma, adrenal cancer, 
metastatic cancer, hyperplasia and tuberculosis. More 
than half of incidentalomas are benign or hyper-
functioning adenomas that need evaluation 

فرع علم 

األمراض 

والطب 

 العدلً

أ.د. ختام 

رزاق 

 كاظم

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

56 
Appendix 

mucinous lesions 

and mucinous 

neoplasms 

 
28/10/2020 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Define appendix mucinous lesions and 
neoplasms and to concentrate on the most recent 
classification system. 
Discuss the histopathological and 
immunohistochemical differences between these 
various lesions, how to differentiate between 
benign and malignant types. 

فرع علم 

ألمراض ا

والطب 

 العدلً

. د.م.أ
 سازان
 عبد

 الوهاب
 مرزا

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 



57 

Approach to 
report liver 
cirrhosis 

 
 

16/122020 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Define cirrhosis, list its causes, classify it into 
groups and mention the most important 
histopathological features of each group. 
Discuss the correlation with clinicopathological 
data in order to reach the most possible 
diagnosis. Concentrate on the most important 
points in writing a histopathological report of 
liver cirrhosis. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

. د.م.أ
 سازان
 عبد

 الوهاب
 مرزا

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

58 The types of 
bleeding disorders 
due to vascular 
abnormalities 

 
 

 
 

7/12/2020 

 

ٌوم 
 واحد

علوم طبٌة 
 وصحٌة

Types of vascular disorders leading to bleeding 
and the differential diagnosis of these disorders.  فرع علم

األمراض 
والطب 
 العدلً

. د.مأ.
 جعفر
 نوري
 جعفر

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

59 The pathogenesis 
and differential 
diagnosis of 
bleeding disorders 
due to platelets 
abnormalities 

 
 

27/12/2020 

 

ٌوم 
 واحد 

علوم طبٌة 
 وصحٌة

There are many causes of bleeding due to platelet 
disorders; the approach to diagnosis is essential 
to determine its exact cause as treatment plan 
may be vary according to the cause. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

. د.مأ.
 جعفر
 نوري
 جعفر

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

60 The Role of 
Immunohistochemi
stry in Diagnosis of 
Drowning 

 
 

25/11/2020 

 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Diagnosis of drowning is one of challenges 
forensic pathology due to lack of pathognomonic 
features. Surfactant protein A (SP-A) could help 
as a marker in diagnosis of drowning 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. نبٌل 
غازي 
 هاشم

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

61 Vitality and wound-

age estimation in 

forensic pathology 

 
 

2/12/2020 

 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Determining vitality and age of wounds is 
challenging in forensic pathology, but it can help 
in the reconstruction of crime scene. That 
determination depends on external features and 
other advanced methods. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. نبٌل 
غازي 
 هاشم

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

62 

Cystic tumors of 

the pancreas 

 
 

7/10/2020 

 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Types of cysts of the pancreas. 
Who classification of cystic tumors of the 
pancreas. 
Morphology of cystic tumors of the pancreas. 
Diagnostic approach to cystic tumors of the 
pancreas. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
كفاح 
حمدان 
عبد 
 الغفور

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

63 Small round 
cell tumors 
differential 
diagnosis  

 

 
2/12/2020 

 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Definition of small round cell tumors (SRCTs). 
Differential diagnosis of SRCTs. The application 
of immunohistochemical markers in the 
diagnosis of SRCTs. 

فرع علم 
 األمراض
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
كفاح 
حمدان 
عبد 
 الغفور

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

64 
Approach for 
patients with 
unknown 
primary tumor 

 
 

25/11/2020 

 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

What is the cancer of unknown primary? 
Differential diagnosis of unknown primary tumor. 
Applications of first & second line 
immunohistochemical markers. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

أ.م.د. 
كفاح 
حمدان 
عبد 
 الغفور

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

65 Evaluation of non-
neoplastic 
endometrial 
sample 

 
23/11/2020 

 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Non-neoplastic endometrial sample require 
attention in evaluation as history, sample size, 
and handling during processing all can affect the 
interpretation and outcome. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

م.د. أمٌر 
ظاهر 
 حمٌدي

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 



66 When to request 
molecular testing 
in lymphoreticular 
neoplasia 

 
4/12/2020 

 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Many tests can be used for diagnosis of 
lymphoreticular neoplasms; one of them are the 
molecular tests. Being difficult and expensive, 
these tests are requested in certain cases only.  

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

م.د. أمٌر 
ظاهر 
 حمٌدي

اعضاء الهٌئة 
تدرٌسٌة فً ال

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

67 

Fundamentals of 
pediatrics CNS 
tumors 

 
 
 

2/12/2020 

 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

More children die of brain tumors than any other 
form of cancer. In the US, >28,000 children and 
teenagers are living with the diagnosis of a 
primary brain tumor. 
There are > 100 different types of brain tumors, 
making diagnosis and treatment challenging. 
Malignant gliomas are the most common and 
deadly brain cancers. Gliomas can be divided into 
3 main types: astrocytomas, oligodendrogliomas, 
and ependymomas. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً
 
 
 
 
 

أ.م.د. 
ساهرة 

 عبود علً

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

68 

Interpretation of 
papillary thyroid 
carcinoma variants 
referring to NIFTP  

 
 

3/11/2020 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common 
malignancy of the thyroid, contributing to over 70% of 
thyroid cancers. 
These tumors are diagnosed using characteristic 
nuclear morphology; however, within the classification 
of "papillary thyroid carcinoma," there exist several 
distinct architectural and cytologic subtypes. About 
50% of PTC are of the classical subtype, while the other 
50% are made up of less common histologic variants. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً
 
 

أ.م.د. 
ساهرة 

 عبود علً

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

69 

Paris system for 
reporting urine 
cytology  

 
 

4/11/2020 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

•What is the goal of urine cytology?  
•Why to standardize, why Paris?  
•What is the guiding principle?  
•What are diagnostic categories?  
•What are the criteria?  
•What adjuvant studies?  
•What are future clinical and research needs?  

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

. د.م
 إسراء
 علً

 حسٌن

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

70 
Liquid base 

cytology technique 

 
20/12/2020 

ٌوم 

 واحد

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Overview of the current methods that use liquid-based 
cytology technology, and evaluation of a new liquid-
based cytology technique. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

. د.م
 إسراء
 علً

 حسٌن

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

71 
Cytology of breast 

lesions 

 
23/12/2020 

 

ٌوم 

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

Recognize the role of FNA Cytology in clinical 
evaluation & Management of lesions of breast. 

فرع علم 
األمراض 
والطب 
 العدلً

م.د. زٌنب 
خالد 
 شهاب

اعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة فً 

 الفرع

07708847423 pathfr@comed.uob
agdad.edu.iq 

ورشة عمل المستجدات  72
فً عالج انسداد القصبات 
الرئوٌة المزمن بواسطة 
التنفس االصطناعً 

(Update in 
mechanical 
ventilation in COPD) 

ٌوم  3/2/2020
 واحد

علوم طبٌة 
 وصحٌة

ٌقوم عدد من االطباء االختصاص االستشارٌٌن بتقدٌم اخر 
 مستجدات فً عالج القصبات الرئوٌة المزمن ومناقشتها 

قاعة فرع 
الطب/ 
م.بغداد 
 التعلٌمً

دائرة مدٌنة  فرع الطب
الطب / 
م.بغداد 
 التعلٌمً

07905129706 dmwalobaidi@comed
u.baghdad.edu.iq 

ورشة اخر المستجدات فً  73
ارتفاع ضغط الدم عالج 

 Update inالرئوي )
pulmonary 

hypertension 
management) 

ٌوم  17/2/2020

 واحد 

علوم طبٌة 

 وصحٌة

ٌقوم عدد من االطباء االختصاص االستشارٌٌن بتقدٌم اخر 

 المستجدات فً عالج ارتفاع ضغط الدم الرئوي ومناقشتها

قاعة فرع 

الطب/ 

م.بغداد 

 التعلٌمً

مدٌنة دائرة  فرع الطب

الطب / 

م.بغداد 

 التعلٌمً

07905129706 dmwalobaidi@comed

u.baghdad.edu.iq 



 

 ورشة عمل االضرار 74
النفسٌة والتعرض للعنف 

والعنف عند  ,والحروب
 االطفال

11-
12/2/2020 

ان ٌوم
 اثنان

 علوم طبٌة
 انسانٌة+

جامعة  انجاز بحوث حول تاثٌرات النفسٌة والسلبٌة للمراهقٌن
بغداد/كلٌة 

الطب /فرع 
طب 

 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

اقسام علم 
 النفس

فً كلٌة 
 االداب

 مركز البحوث
 النفسٌة

 
 7806796617 

Jawadadhim.aldiwan
876@gmail.com 
 

75 

ورشة عمل اساءة 
 استخدام االدوٌة او
 االدمان بٌن الشباب

 
15-
16/3/2020 

ان ٌوم
 اثنان

 علوم طبٌة
 انسانٌة+

فرع طب  تزاٌد انتشار اساءة استخدام االدوٌة واالدمان
 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

مركز 
البحوث 
 النفسٌة/

 7806796617 جامعة بغداد

Jawadadhim.aldiwan
876@gmail.com 
 

ورشة عمل تدرٌب طلبة  76
 الماجستٌردبلوم المهنً 

14-
15/1/2020 

ان ٌوم
 اثنان

 علوم طبٌة
 انسانٌة+

فرع طب  تدرٌب الطلبة
 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

طلبة الدراسات 
 AL-Kaseere@Yahoo 7903607125 العلٌا فً الفرع

77 
ورشة عمل تدرٌب طلبة 

 دبلوم طب االسرة
/17-
18/1/2020 

ان ٌوم
  علوم طبٌة اثنان

فرع طب  االسرةتدرٌب طلبة دبلوم طب 
 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

 فرع الجراحة
 فرع الباطنٌة/
 AL-Kaseere@Yahoo 7903607125 االطفال فرع/

ورشة عمل النمو لدى  78
 االطفال المصابٌن بداء السكر

/12-
13/4/2020 

ان ٌوم
 علوم طبٌة اثنان

فرع طب  النمو لدى اطفال مصابٌن بداء السكر
 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

 الباطنٌة فرع
 7902969407 االطفال فرع/

Yassinbag@yhoo.co
m 

ورشة عمل تغذٌة  79
االطفال مصابٌن بداء 

 السكر

 ٌوم 19/1/2020
 واحد

فرع طب  التغذٌة لدى اطفال مصابٌن بداء سكر نوع أ علوم تغذٌة
 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

فرع الباطنٌة 
االطفال وفرع 

ومعهد بحوث 
 770611997 التغذٌة

Aliaa.alsafi@yahoo.c
om 

ورشة عمل الغذاء  80
 الصحً

/17-
18/2020 

ان ٌوم
 اثنان

فرع طب  ابعاد التغذٌة الصحٌحة علوم تغذٌة
 المجتمع

فرع طب 
 المجتمع

 فرع الجراحة
 فرع الباطنٌة/
 770611997 االطفال فرع/

Aliaa.alsafi@yahoo.c
om 
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