
 

 
  
                                                               

===================================================  ==  
  وحدة التعلیم المستمر/العمیدمعاون  مكتب السیــــد/ الى 

  
  ٢٠٢٠- ٢٠١٩خطة التعلیم المستمر للعام / م

  
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٩م  ندرج الیكم خطة التعلیم المستمر لقسم علوم الحیاة للعا٢٠١٩- ٩- ٩ في ٨٩٥٣اشارة الى كتابكم ذي العدد 
  

  
غة لاسم الندوة بال

  العربیة
اسم الندوة باللغة 

  االنكلیزیة
  اھدافھا  تاریخ انعقادھا   المحاضرین

 مرض التوحد من الناحیة 
  النفسیة والبایلوجیة والوراثیة

  

Autism : the 
psychological, 
biological and genetic 
aspects   

   نعیممصطفى. د
  اسیل رحیم مردان.د
  یر سامي كاظمعب.م.م

  تعریف المرض   ٢٠١٩- ١٠- ٢٣
  أسباب المرض

  صفات المرض 
 النمط الغذائي الخاص

  لمرضى التوحد
التربیة البیئیة ودورھا في الحد 

  من التلوث
Environmental education 
and its role in reducing 
pollution  

  فؤاد منحر علكم. د
  رائد كاظم عبد . د
  دنیا باھل جدعان.د
  

 مفھوم التربیة البیئیة ٢٠١٩- ١٢- ٢٥
، أھدافھا، دورھا في 

 التلوثالحد من 
  البیئي

على  مخاطر التعدیل الوراثي
  الكائنات الحیة

 Risks of genetic 
modification on living 
organisms 

  ھاديفرات عبد الحمزه .د
  اسیل نجاح صبر .د
 ایناس محمد مجھول. د

ف بالتعدیل التعری  ٢٠٢٠- ٢- ٢٧
بیان  وآلیتھ والوراثي
 الكائنات مخاطر

 المحورة وراثیا 
المرض : ھني مرض الكبد الد
  الصامت القاتل 

Fatty Liver Disease (FLD) 
: The Silent deadly disease   

  
  
  

  جمیل كریم والي.د
 اخالص عباس مرھون.د

تعریف المرض  ٢٠٢٠-٤-٧
 ، مضاعفات وأسبابھ

  االصابة ،
 كیفیة الوقایة منھ

  ج المقترحةطرق العال
 Alzheimer's and how to الزھایمر وكیفیة التعامل معھ 

deal with it   
  احالم علي. د
  مثال كریم . د
  عاصفة مطرود. د
 ھدف مھدي كاظم. د

تعریف المرض ،   ٢٠٢٠-٥-٣
اسبابھ ، عوامل 

الخطورة ، االعراض ،  
كیفیة التعامل مع 

 .المریض ، العالج 
البناء  (رالبناء األخض

  )مستدامال
Green building  
( Sustainable 
Building)  

  سعدیة عزیزعنة. د.م
  وجدان نادر عودة. م
  شعواطعلي عبید .د.م

تعریف التنمیة   ٢٠٢٠- ٢-٢٠
المستدامة والبیئة و 
التصحر و العمارة 
الخضراء  واألبنیة 
المستدامة والجانب 

  الصحي

اسم الورشة باللغة 
  العربیة

اسم الورشة باللغة 
  االنكلیزیة

  اھدافھا  تاریخ انعقادھا  المحاضرین

دور المعشب النباتي في الدراسات 
  النباتیة

The role of  plant 
herbarium in the plant 
studies  

  سھیلة حسین باجي . د.م.أ-١
  ازھار عبد االمیر. د.م. أ-٢
  زھرة كلیب مھدي.د. م-٣

تي تعریف المعشب النبا  ٢٠١٩- ١٢-٤
وبیان اھمیتھ في 

المحافظة على النماذج 
النباتیة النادرة ، وفائدتھ 

في الدراسات  النباتیة 
  التخصصیة



 
استخدام البرمجیات الحدیثة في 

 كتابة الرسائل واالطاریح والبحوث
  العلمیة

The use of modern 
software in writing 
theses , dissertation  
and scientific  
researches  

حیدر عبد الواحد . د.م.أ-١
  مالك

  اسیل رحیم  مردان. د. م-٢
  

التعرف على   ٢٠٢٠- ١-٢٢
البرمجیات المھمة في 

  كتابة البحوث

مبادئ عامة في تربیة الحیوانات 
  المختبریة

General Principles in 
Laboratory Animal 
Breeding  

  احمد جاسم حسن.د
  حسین عباس سلمان.د
جمیل كریم والي.د  

التعرف على انواع   ٢٠٢٠- ٣-١٥
الحیوانات المالئمة 
للتجارب المختبریة 

وبیان افضل الطرق 
  لتربیتھا وتكاثرھا 

تجربة االبتعاث الى المملكة  
المتحدة واھم ما توصلت الیھ من 

  نتائج البحث الموسوم
 Molecular 

characterization of clinical 
and environmental 

isolates of Vibrio 
parahaemolyticus  

Scholarship Experience to 
the UK and The most 
important findings of the 
research entitled :   
Molecular characterization 
of clinical and 
environmental isolates of 
Vibrio parahaemolyticus 

  

   ٢٠٢٠- ٤-٢٢ ھدف مھدي كاظم. د
التعرف على الطرق 

سالیب الحدیثة واال
البحثیة المتطورة في 

  الدولة المنبعثة

طرق التقطیع النسیجي للنماذج 
  الحیوانیة

Histological Sectioning 
methods of animals  
models  

  ھناء عنایھ. د
  وجدان مطرود. د
   مجھولایناس محمد. د

التعرف على كیفیة   ٢٠٢٠- ٣-٢٥
القیام  بعمل بشرائح 

  نسیجیة  لنماذج حیوانیة
 ةسموم الفطریالنزیمات  واأل  

  .ةالمعلباالغذیة المنتقلة  عبر 
Enzymes and toxins of 
fungi that transmitted 
through canned food 

  
  
  
  
  
  
 

  ابتسام ثامر جعاز. د
  رنا صالح الطویل.د
  مثال كریم عباس.د

التعرف على التلوث   ٢٠٢٠- ٤-١٥
بالسموم الفطریة ، 

وبیان مخاطر وسوء 
ذیة المعلبة الخزن لالغ

في التسمم الغذائي 
  بالفطریات 

      
  
  
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  تركیناسماء الباحثین المش  اسم الباحث  عنوان البحث  ت
 النانوي والمغنیسیوم النانوي NPKتاثیر سماد   ١

وتراكیز من الجبرلین في النمو وانتاج الماده 
  Eurica sativaالفعالھ لنبات الجرجیر

   رافد عدنان حنون عبد األمیر علي یاسین .د

٢  Effect of different concentrations of 
nano-sulfur, liquid nitrogen fertilizer 
and application method on growth 
indicators of onion plant  

   هاديجمیل حسن  عبد األمیر علي یاسین.د

٣  Effect of nano-sulfur, liquid 
nitrogen fertilizer and application 
method on percentage of active 
substances in onion plant  

   هاديجمیل حسن  عبد األمیر علي یاسین.د

تاثیر تراكیز مختلفھ من النحاس والبورون   ٤
النانوي ومغنطھ میاه السقي والتلقیح بطحلب 
االنابینا في مؤشرات النمو الخضري لنبات الثوم 
Allium sativum  

   یاسرسناء هادي  عبد األمیر علي یاسین.د

تاثیر النحاس والبورون النانوي ومغنطھ میاه   ٥
في بعض السقي والتلقیح بطحلب االنابینا 

المؤشرات الكیمیائیھ وانتاج الماده الفعالھ لنبات 
  Allium sativumالثوم

   یاسرسناء هادي  عبد األمیر علي یاسین.د

٦  Evaluation the water of Al-Dalmage 
by using Canadian moder  

  لجین ابراهیم عباس فؤاد منحر علكم محمد .د
٧  Physical and chemical properties of 

some Babylon province wells water 
and conformity to standard drinking 
water of Iraq  

   عبد اللةحیدر فرحان  فؤاد منحر علكم محمد.د

٨  Molecular  detection of virulence 
factor (Glycoprotien Gp٦٣) of 
leishmania in sand flies  

  العالي عبد جواد علي  هادي مدلول حمزة .د

٩  Checklists of  parasites of fishes of 
Al-Diwaniyah province ,Iraq 

ان   هادي مدلول حمزة .د مد فرح سن ض  محی
  جمیل ریاض وھبھ

١٠  morphological and Molecular 
identification of Cysticercus 
tenuicollis of Taenia hydatigenia 
isolated from sheep and goats in Al-
Diwaniyah province,Iraq 

 

   مطشرایھاب غانم   هادي مدلول حمزة .د

١١  Study of variations in interleukin-٦ 
and TNF levels of serum in 
laboratory  animals experimentally 
infected with Cutaneous 
leishmaniasis. 

   كریممحمد كامل   هادي مدلول حمزة .د

١٢  Evaluation of  some biochemical 
parameters levels    in patients with 
Cutaneous leishmaniasis serum and 
their relationship with antioxidant 

   كریممحمد كامل   هادي مدلول حمزة .د



enzymes.  
١٣  the role of antibiotics on some 

medical fungi  
  ماجد كاظم عبود جسام .د

١٤  Saprolegnia parastiticamediated 
biosynthesis of silver nanopartical 
its antimicrolal activity 

   حبیبرجاء علي  ماجد كاظم عبود جسام.د

١٥  Biological synthesis of silver 
nsnopsrscticles from saprolegnia 
parssitica 

   حبیبرجاء علي  ماجد كاظم عبود جسام.د

١٦  Phenotypic and Genotypic 
Characterization of Some Virulence 
FaInvestigation of melanin in 
Dermatophytes that isolated from 
primaryschools students 

  عباس عبد الحسین  ماجد كاظم عبود جسام.د

١٧  the impact of mineral nanoparticles 
on some pathogenic fungi  

    ماجد كاظم عبود جسام.د
١٨  Effect of Rutin in  

The Effect of Rutin on 
Azathioprine-induced Induced 
Toxicity in Reproductive Function 
Male Rats  

 خالد عوید بریبر  حسین خضیر عبیس .د

١٩  Ameliorative effect of Rutin on 
Histological Changes in the Testis 
of Azathioprine-induced Adult Male 
Rats 

  نسم عماد دایم   حسین خضیر عبیس .د

٢٠  The Protective Role of Rutin on 
some Biochemical and histological 
parameters induced-hyperlipidemia 
by Triton in male rats 

  نسم عماد دایم   حسین خضیر عبیس .د

٢١  Molecular characterization 
-βExtended Spectrum  of

Proteus                  of   lactamases
mirabilis Isolated from Different 
Clinical Cases in Najaf Governorate  

  كاظم امیر عبد الرضا  ازهار نوري حسین . د

٢٢  Gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS) Analysis of 
antibiotics extracted from soil 
Actinomycets in Babylon-Iraq 

دینا محمد رؤوف . د
 ابراهیم  الخفاف

 ایمان جا اهللا

٢٣  The use of water quality Index 
(Canadian model) to determine the 
validity of the River of Al-
Diwaniyah - Iraq for Irrigation  

 احمد محمود فالح رائد كاظم عبد عبود . د

٢٤  Spatial, seasonal variation and 
biodiversity of phytoplankton 
communities in Al-Diwaniyah river-
IRAQ. 

  احمد محمود فالح  رائد كاظم عبد عبود. د

٢٥  Chemical study for some genera of 
family  Plumbaginaceae in Iraq  

سهیلة حسین باجي .د
 سبع الالمي

 انتصار عناد رحیم



٢٦  Bacteriol and Molecular study of 
Erwinia amylovara that causes fire 
blight disease in some economic 
crops  

السید علي عبد رحیم 
 حمود الناشئ

  

٢٧  Efficiency of Pseudomonas putida 
its isolating from siol and water in 
biodegradation of hydrocarbons 

السید علي عبد رحیم 
  ئحمود الناش

  

٢٨  Effect of Different Doses of Gamma 
Radiation on Carbohydrates, 
Proteins, and Lipids Content of 
Spirulina fusiformis  

حیدر عبد الواحد مالك . د
 مهدي الغانمي

 

٢٩  Molecular Detection of ٢-
Methylisoborneol Synthase Gene 
produced by Oscillatoria Prolifera 
Isolated from Garden Soil in Iraq  

حیدر عبد الواحد مالك . د
  مهدي الغانمي

  

٣٠  Genetic Analysis of Geosmin 
Synthase Gene Producing by 
Oscillatoria lutea Isolated from 
Shamiya River in Iraq  

حیدر عبد الواحد مالك . د
  مهدي الغانمي

  

٣١  Effect of different magnesium oxide 
nanoparticles concentrations on the 
growth of the Lyngbya majuscula  

حیدر عبد الواحد مالك . د
  مهدي الغانمي

  دنیا باھل جدعان

٣٢  Effect of magnesium oxide 
nanoparticles on growth and 
biochemical content of blue-green 
alga Wollea salina  

حد مالك حیدر عبد الوا. د
  مهدي الغانمي

  زھره كلیب مھدي

٣٣  Effect of copper oxide nanoparticles 
on the growth and biochemical 
content of cyanobacterium Wollea 
Salina  

حیدر عبد الواحد مالك . د
  مهدي الغانمي

  زھره كلیب مھدي

٣٤  Evaluation of Some Heavy Metals 
Concentrations in Water and 
Sediments of Shamiya River/Iraq  

حیدر عبد الواحد مالك . د
  مهدي الغانمي

  علي عبید شعواط

٣٥  Investigation of Melatonin Levels in 
Human Blood and Plant 

  

هناء عنایة ماهود . د
 حسین 

 ھدى عنایة ماھود.د

٣٧  Histological and physiological study 
 metformin and of the effect of

aqueous extract for cinnamomum 
plants on male rats induced obesity 
fat  

هناء عنایة ماهود . د
  حسین

  حنین جودي كاظم

٣٧  Role of Alcohol Extract of 
Caparis spinosa on the 
Reproductive System of 
Pregnant and Non-Pregnant 
Female Rats Experimented with 
Sugar  

 زید علي محمد احمد جاسم حسن .د

٣٨  The synergistic role of aloe vera and 
antioxidant in reducing side effects 
of scorpion toxins on some 
physiological parameters  

   واليجمیل كریم.د  احمد جاسم حسن.د
  حسین عباس سلمان. د



٣٩  Effect of bee venom on some 
immunological parameters in male 
albino rats induced by arthritis in 
comparison with  prednisolone drug 

  زینب ابراهیم محمد  احمد جاسم حسن.د

٤٠  Evaluation of Bio-Assimilation of  
Bayfidan Fungicide in Arugula Plant 

(Eruca Sativa Mill(.  

ظافر عبد  الكاظم  . د
 د حسن الطویلمحم

  

٤١  Effect of nanofertilizer (NPK) and 
irrigation durations on growth 
indicators and yield of cowpea 
(Vigna unguiculata L 

ظافر عبد  الكاظم  . د
  محمد حسن الطویل

  

٤٢  Study of effect some food additives 
on gene expression  of  CYP١١a١ in 

male albino rats  

حسین عباس سلمان . د
 بادي 

 ارجوان عبد الهادي
 ماھود

٤٣  Physiological study of effect some 
food additives on hypothalamic-
pituitary-testis axis in male albino 
rats.  

حسین عباس سلمان . د
  بادي

 ارجوان عبد الهادي
  ماھود

٤٤  Histological study of heavy metals 
effect on two species of fish in the 
Al-Dalmaj marsh   

 

حسین عباس سلمان . د
  بادي

   هاديوفاء جبار

٤٥  Effect of  Simvastatin Nanohybrid 
drug on Liver tissue and Some of 
biochemical Parameters In White 
Male Rats Induced with 
Hyperlipidemia 

علي أسیل نجاح صبر . د
 الخفاجي

  مطشرزینب زیدان

٤٦  Study Some of Biochemical Bone 
Indicators In Osteoporosis Patients 

أسیل نجاح صبر علي . د
  الخفاجي

  

٤٧  Protective role of Pomegranate juice 
Against Hepatotoxicity and 
Nephrotoxicity Induced by 
Haloperidol Drug in Male White 
Rats.  

وجدان مطرود كاظم . د
 حمزة العزاوي

  

٤٨  Effect some of antiepileptic drugs 
(AEDs) on some male           
reproductive  parameters in white 
rats.  

وجدان مطرود كاظم . د
  حمزة العزاوي

   مجهولایناس محمد.د

٤٩  Isolation and identification of 
contaminated  fungi of books and 
manuscripts in the libraries of a 
number of Iraqi univertis and boly  
siets  

ابتسام ثامر جعاز .د
 مزعل 

 حمیدة جبر كناوي

٥٠  Study using lasers for induced 
inherited mutations and infertility in 
Drosophila 

  

فرات عبد الحمزة . د
 هادي خشان 

 

٥١  Detection of Pneumocystis jirovecii 
by indirect immunofluorescence 

  أحالم علي صخي . د



technique and Gomori’s 
Methenamine Silver staining in 
febrile neutropenic patients  

٥٢  Molecular confirmation of 
aminoglycoside modifying enzyme 
genes in Pseudomonas aeroginosa 
and Staphylococcus aureus  isolated 
from bed curtains of patients in AL-
Diwaniya city 

    أحالم علي صخي. د

دراسة مظھریة ووراثیة لبعض جینات المقاومة   ٥٣
 المعزولة klebsilla pneumoniaفي بكتیریا 

 من مرضى الجھاز التنفسي في محافظة النجف

    أحالم علي صخي. د

٥٤  he role of stray and domestic cats in 
prevalence  of infection with 
Tritrichomonas foetus  

أخالص عباس . د
 مرهون عیسى الزبیدي

 

٥٥  Comparasion between the effect of 
metronidazole and some   plant 
extract on parasite cryptosporidium 
Parvum in vivo  

  

   جمیلھبھ ریاض. د ر جابر خالد ثامر مط. د
  یاسینعاصفھ مطرود. د

٥٦  Immunological epidemiological 
study of Hydatid cyst disease in 
adult patients  

   جمیلھبھ ریاض. د  خالد ثامر مطر جابر. د
   یاسینعاصفھ مطرود. د

٥٧  Survey of isospora belli infection in 
some different hosts :birds and 
mammals  

عاصفة مطرود یاسین . د
 غالي المیاحي

   یاسینعاصفة مطرود
   مرھوناخالص عباس

٥٨  Detection of Coxiella burnetii 
Chronic Infection in Sera of 
Humans and Sheep at Al-Qadisiyah 
Province / Iraq 

  مثال كریم عباس . د

٥٩  Molecular confirmation of 
aminoglycoside modifying enzyme 
genes in Pseudomonas aeroginosa 
and Staphylococcus aureus  isolated 
from bed curtains of patients in AL-
Diwaniya city . 

   صخياحالم علي  مثال كریم عباس. د

٦٠  Prevalence of normal flora and 
pyogenic bacteria associated with 
acne vulgaris with a reference of 
antibiogram testing  

رنا صالح جبار عباس . د
 الطویل

 

٦١  Distribution Study  of Epiphytic 
Diatoms on Two  Macrophytes 
Existing  In Al-Shamiyah  
River,Iraq.  

 علي عبید شعواط .د
 علي 

  فكرت مجید حسن

٦٢  A study on understanding the blood 
lipid profile of the hemodialysis 
patients in Al-Diwaniyah Province, 
Iraq  

 جمیل كریم والي حمزة .د
 العمري

 شیماء ربیع مذخور

٦٣  Chewing lice parasitic on migratory 
aquatic birds in Al-Delmaj marsh/ 

  حمزةھادي مدلول. د حسام سعید عبد .د



Iraq   الحسین 
٦٤  Glycyrrhiza  effect of  Ameliorative 

  on liver enzymes and some glabra
antioxidant in male rats induced 
liver damag  

 ایناس محمد مجهول .د
 الخزاعي 

 

٦٥  -Study of Epipelic Algae and 
Epiphytic Algae in Wadi Al-Milh 
river /Al-Najaf-Iraq. 

 دنیا باهل جدعان .د
 صالل 

 

٦٦  -Study of the suitability of water 
purification plants in Al- Diwaniyah 
province - Iraq for human use.  

 دنیا باهل جدعان .د
  صالل

  

٦٧  -Study of some physical and 
chemical properties of water 
storages of the abodes of students at 
University of Al-Qadisiyah 

 باهل جدعان  دنیا.د
  صالل

  

عزل وتشخیص الفطریات المرافقة لذبابة   ٦٨
 في محافظة ذي  Drain flyالمجاري البرغشیة

  قار

 محمد صالح مهدي .د
 جاسم الیعقوبي

  

٦٩  Molecular detection of Toxoplasma 
gondii  in wild Tortoise Testudo 
graeca  using Nested PCR method  

 ســـــعدیة عزیـــــز عنـــــة .د
  عبود الجبوري

  سعدعزیز عنة

٧٠  The Role of Natural Honey in 
Decreasing the Negative 
Effect of Mifnimic (Ponstan) on the 
Mitotic Index of the 
Spleen Cells of White Rats  

  أســـــیل رحـــــیم مـــــردان.د
  عباس العامري

  

٧١  A Statistically-Oriented٢- 
Asymmetric Localization 
(SOAL) Model for Neuronal 
Outgrowth Patterning by 
Caenorhabditis elegans UNC-٥ 
(UNC٥) and UNC-٤٠ 
(DCC) Netrin Receptors 

  أســـــیل رحـــــیم مـــــردان.د
  عباس العامري

Gerard limerick 
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٧٢  The Effect of Licorice Water Extract 
(Glycyrrhiza glabra) on 

The Chromosomal Breaks Caused 
by Cyclophosphamide CP inWhite 
Rats Bone Marrow  

  أســـــیل رحـــــیم مـــــردان.د
  عباس العامري

 

٧٣  Effect of some medicinal herbs 
extracts in inhibiting the growth of 
some cancer cell lines 

  أســـــیل رحـــــیم مـــــردان.د
  عباس العامري

 

٧٤     Protective and therapeutic role of 
pomegranate peel extract to reduce 
profen side effects. 

علــي نــوري فجــر عبــد . د
  اهللا 

  

٧٥  The effect of slimmers on steroid 
hormone in women 

    علي نوري فجر عبد . د

٧٦  Influence of Lpio٦ oxidative stress 
status in male rats 

    علي نوري فجر عبد . د



٧٧  The effect of inverted classes on the 
arrival of biology among nursing 
students  

   شهید یاسربثینةاآلنسة وجدان نادر عودة  

٧٨  Designing a training program in 
accordance with modern teaching 
strategies in master's and doctoral 
theses and their impact on teaching 
performance   

ي    وجدان نادر عودة  .م د حرب یاء عوی د ض
  العرنوسي

التشخیص الجزیئي لداء اللشمانیا الجلدیة   ٧٩
  pcrبواسطة استخدام نیستید 

  غیداء عباس جاسم. د    مروة سامي علوان.م.م
 في ٧٠ hspالصدمة الحراریة دور بروتین   ٨٠

تحفیز االستجابة المناعیة ضد إالصابة باللشمانیا 
  الجلدیة

  مــروة ســامي علــوان.م.م
  عبد

  غیداء عباس جاسم. د

دراسة التغیرات النسجیة  ألدمغة أجنة الفئران    ٨١
  Toxoplasma.gondiiالمصابة بطفیلي 

ــــد القــــادر.م.م ــــى عب   لبن
  خنیاب 

  عدنان وحید محمد. د
   حبیب وسیل كاظم.د

دراسة التغیرات النسجیة  لكبد  أجنة الفئران  ..  ٨٢
  Toxoplasma.gondiiالمصابة بطفیلي 

ــــد القــــادر.م.م ــــى عب   لبن
  خنیاب

  عدنان وحید محمد. د
  حبیب وسیل كاظم. د

٨٣  Influence of Different 
Concentrations of Nano-Magnesium 
Oxide on the Growth of Coelastrella 
terrestris  

  حیدر عبد الواحد الغانمي   زهرة كلیب مهدي دین .د

٨٤  Effect of copper oxide nanoparticles 
on the growth and biochemical 
content of cyanobacterium Wollea 
Salina 

  حیدر عبد الواحد الغانمي   زهرة كلیب مهدي دین.د

٨٥  Effect of zinc nanoparticles on 
human isolated skin fungi in 
Diwaniyah city.  

 عبیـــر ســـامي كـــاظم  .م.م
  مفتن 

  

٨٦  Genetic diversity of Echinococcus 
granulosus in Mediterranean region  
of Iraq 

   حمزةھادي مدلول.د   هند عبد الزهرة عبد .م.م

٨٧  Genotypic and Morphological 
characterisation of Echinococcus 
granulosus isolated from human and 
sheep  in Euphrates region of Iraq  

   حمزةھادي مدلول.د   هند عبد الزهرة عبد.م.م

٨٨  AQualitative Study of Soil Algae in 
Vegetable farms in the Eastern 
Hamza(AL-Sharqi)District during 
Summer and Autumn  

 وادالسیدة هیفـاء مطـر جـ
  شناوة الصلیخي

  زینب عبد االمیر محمد

٨٩  Development of a multiplex 
polymerase chian reaction (M-PCR) 
for detection and identification of 
virulent and a avirulent forms of 
Vibrio parahaemolyticus  

 هــــدف مهــــدي كــــاظم .د 
  العابدي 

  

٩٠  Survey of clinical and 
environmental Vibrio 
parahaemolyticus isolates for 
putative virulence factors and 

 هــــدف مهــــدي كـــــاظم .د
  العابدي

  



cytotoxicity of extracellular 
products to a CHO-K١ cell line 

٩١  The occurrence of human 
pathogenic Vibrio spp. in Euphrates 
river in Iraq  

كـــــاظم  هــــدف مهــــدي .د
  العابدي

  

٩٢  Effect of some medical plant 
extracts on the growth of some 
enteric bacteria 

 هــــدف مهــــدي كـــــاظم .د
  العابدي

  

  
  

اسم الندوة باللغة 
  العربیة

اسم الندوة باللغة 
  االنكلیزیة

  تاریخ انعقادھا   المحاضرین

 مرض التوحد من الناحیة   ١
لبایلوجیة النفسیة وا
  والوراثیة

  

Autism : the 
psychological, 
biological and genetic 
aspects   

  مصطفى نعیم. د
  اسیل رحیم مردان.د
  عبیر سامي كاظم.م.م

٢٠١٩- ١٠- ٢٣  

التربیة البیئیة ودورھا في   ٢
  الحد من التلوث

Environmental education 
and its role in reducing 
pollution  

  حر علكمفؤاد من. د
  رائد كاظم عبد . د
  دنیا باھل جدعان.د
  

٢٠١٩- ١٢- ٢٥ 

 مخاطر التعدیل الوراثي  ٣
  على الكائنات الحیة

 Risks of genetic 
modification on living 
organisms 

  ھاديفرات عبد الحمزه .د
  اسیل نجاح صبر .د
 ایناس محمد مجھول. د

٢٠٢٠- ٢- ٢٧  

المرض : مرض الكبد الدھني   ٤
  القاتل الصامت 

Fatty Liver Disease (FLD) 
: The Silent deadly disease   

  جمیل كریم والي.د
 اخالص عباس مرھون.د

٢٠٢٠-٤-٧ 

 Alzheimer's and how to الزھایمر وكیفیة التعامل معھ  ٥
deal with it   

  احالم علي. د
  مثال كریم . د
 عاصفة مطرود. د

٢٠٢٠-٥-٣  

البناء  (رالبناء األخض  ٦
  ستدامالم

Green building  
( Sustainable 
Building)  

  سعدیة عزیزعنة. د.م
  وجدان نادر عودة. م
  علي عبید شعواط.د.م

٢٠٢٠- ٢-٢٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
ــــــاریخ  اسم التدریسي  ) السمنار( الحلقة النقاشیة عنوان  ت  انعقــــــاد الحلقــــــة ت

  ) السمنار(النقاشیة 
  األمیر علي یاسین طاهر الحارسدعب. د  والمساوئتقانه النانو بین المحاسن   ١

  ثامر جعاز مزعل الحمیداويمابتسا. د  الراس لفروة الملوثة الطبیة الفطریات  ٢
   الثالثاء١٥/١٠/٢٠١٩



 أحالم علي صخي معیدي الغالبي. د  امراض المناعة الذاتیة  ٣

ــــأثیر  ٤ ــــدخین ظــــاهرة ت ــــى الت ــــة عل  البیئ
   الجامعة في التعلیمیة

 ذافةالع منحر علكم محمد دفؤا. د

العدســــات الالصــــقة والتهــــاب القرنیــــة   ٥
ـــا (الـــشوكمیبي  التهـــاب القرنیـــة باالمیب

  )الشوكیة

  مدلول حمزة یونس المیالييهاد. د

 هناء عنایة ماهود حسین الربیعي. د  هشاشة العظام  ٦

   االربعاء٢٣/١٠/٢٠١٩

  كاظم عبود جسام الشبليدجما. د  رجیم الكیتو  ٧

 أسیل نجاح صبر علي الخفاجي. د مسكنات األلم  ٨

  خضیر عبیس سلمان المیالينحسی. د   التدخین بالسكريعالقة  ٩
   االحد٣/١١/٢٠١٩

 دینا محمد رؤوف ابراهیم الخفاف. د  استشعار النصاب  ١٠

  العزاويوجدان مطرود كاظم حمزة. د  امراض القلب  ١١

 المنقلبات لبكتریا االنتهازیة االمراضیة  ١٢
Proteus mirabilis من المعزولة 

 وتحدید البولیة المجاري اصابات
  الضراوة لعوامل المشفرة المورثات

   االثنین١١/١١/٢٠١٩ السید علي عبد رحیم حمود الناشئ

 البیئیة في المیاه وكیفیة الملوثات  ١٣
  معالجتها

 رائد كاظم عبد عبود االسدي. د

 فرات عبد الحمزة هادي خشان الشباني. د التشابه في المادة الوراثیة بین االفراد   ١٤

أحدث طرائق المكافحة الحیویة للحد   ١٥
من انتشار االصابة بدودة حلزون 

  Fasciola hepaticaالكبد 

 أخالص عباس مرهون عیسى الزبیدي. د
   الثالثاء١٩/١١/٢٠١٩

  نوري حسین طالل الموسويازهار . د  الغانغرینا الغازیة  ١٦

  حسین باجي سبع الالميةسهیل. د  شجرة الكاربس مضارها وفوادها  ١٧

 عاصفة مطرود یاسین غالي المیاحي. د العلق الطبي واستخداماتة الطبیة  ١٨
   االربعاء٢٧/١١/٢٠١٩

اسباب واعراض االصابة باالمراض   ١٩
 السرطانیة

 خالد ثامر مطر جابر الشیباني. د

 مثال كریم عباس هولة الحسیني . د التهاب االذن الوسطى  ٢٠

 رنا صالح جبار عباس الطویل. د  امراض المناعة الذاتیة  ٢١

   االحد١/١٢/٢٠١٩

تقیم انتقال العناصر الثقیلة في   ٢٣
  السلسلة الغذائیة

 حسین عباس سلمان بادي الحمیداوي. د

لبیئه والصحه األسمدة وتأثیراتها على ا  ٢٣
  العامه

  حسن الطویلالكاظم محمدظافر عبد . د

   االثنین٩/١٢/٢٠١٩



هل تسبب الدودة الشریطیة القزمة   ٢٤
  مرض السرطان لإلنسان

  حسام سعید عبد الحسین العارضي .د

  علي عبید شعواط علي الحمداوي.د  طاقة المیاة   ٢٥

  ایناس محمد مجهول الخزاعي .د  الفصال العظمي  ٢٦

  دنیا باهل جدعان صالل الغانمي.د  التلوث البصري  ٢٧

  محمد صالح مهدي جاسم الیعقوبي.د  وسائل االتصال لدى الحشرات  ٢٨

   سعدیة عزیز عنة عبود الجبوري.د  الشفة األرنبة   ٢٩

  ثاء الثال١٧/١٢/٢٠١٩

 أسیل رحیم مردان عباس العامري. د التشوهات الكروموسومیة واسبابها  ٣٠

دور مـــــضـادات األكـــــســـدة وعالقتهــــــا   ٣١
 بالصحة العامة

 علي نوري فجر عبد اهللا المحنة. د

  السیدة هیفاء مطر جواد شناوة الصلیخي  حساسیة القمح  ٣٢

 السید مصطفى زهیر حسن عبادة الزیادي  التوحد واسبابه المحتمله  ٣٣

   االربعاء٢٥/١٢/٢٠١٩

   هدف مهدي كاظم العابدي .د   التسمم الغذائي   ٣٤

التلوث الغذائي، واألمراض الناجمة   ٣٥
  عنه

  السیدة زهرة كلیب مهدي دین الخزعلي

المواد المضافة لألغذیة ومرض فرط   ٣٦
  الحركة لدى االطفال

  السیدة عبیر سامي كاظم مفتن العارضي
   االحد٥/١/٢٠٢٠

  جاسم حسن طعین النائليداحم. د  تلیف الكبد  ٣٧

لبیة الفعالة المركبات الطح  ٣٨
  واستخداماتها العالجیة 

 حیدر عبد الواحد مالك مهدي الغانمي. د

الطاقة الشمسیة واستخداماها   ٣٩
  المختلفة

  البوجاسمحسین علیوي حسن موسى. د

  جمیل كریم والي حمزة العمري.د  التأثیرات الضارة لمستحضرات التجمیل  ٤٠

   االثنین١٣/١/٢٠٢٠

 الجرب مثاال لألمراض الجلدیـة الناتجـة  ٤١
  عن الطفیلیات الخارجیة

 أخالص عباس مرهون عیسى الزبیدي. د

 المواد الحافظة في االغذیة ومخاطرها   ٤٢
 على الصحة العامة

 خالد ثامر مطر جابر الشیباني. د

 واهم الدمویة، اسبابةتمدد االوعیة   ٤٣
  طریقة للعالج منة

 عاصفة مطرود یاسین غالي المیاحي. د

   االحد٢٣/٢/٢٠٢٠

لمـــــشروبات الغازیـــــة وتأثیرهـــــا علـــــى ا  ٤٤
  صحة االنسان 

 مثال كریم عباس هولة الحسیني . د

 رنا صالح جبار عباس الطویل. د  الغانغرینا  ٤٥

  علي عبید شعواط علي الحمداوي.د  طاقة الریاح   ٤٦

   االثنین٢/٣/٢٠٢٠



دور الطیور المائیة في نقل مسببات   ٤٧
  االمراض الطفیلیة

  الحسین العارضي  حسام سعید عبد.د

  ایناس محمد مجهول الخزاعي .د تشمع المرارة  ٤٨

  دنیا باهل جدعان صالل الغانمي.د  تدویر النفایات  ٤٩

   الثالثاء١٠/٣/٢٠٢٠

تقنیات النانو واالمن الزراعي   ٥٠
  .والغذائي

  األمیر علي یاسین طاهر الحارسدعب. د

 البیئة على ئيالضوضا التلوث تاثیر  ٥١
  الجامعة في التعلیمیة

 ذافةالع منحر علكم محمد دفؤا. د

االمراض الطفیلیة المشتركة بین   ٥٢
  االنسان والحیوان

  مدلول حمزة یونس المیالييهاد. د

   االربعاء١٨/٣/٢٠٢٠

  كاظم عبود جسام الشبليدماج. د  الفطر المحاري خبز الفقراء  ٥٣

  خضیر عبیس سلمان المیالينحسی. د )العالجاألسباب و(الهضمیة  القرحة  ٥٤

  محمد صالح مهدي جاسم الیعقوبي.د   الحشرات ذات األهمیة الصحیة  ٥٥
   االحد٢٩/٣/٢٠٢٠

  رائد كاظم عبد عبود االسدي. د   بیئة مستدامةنحو  ٥٦

  حسین باجي سبع الالميةسهیل. د  الفلفل الحار أفضل نبات طبي  ٥٧

٥٨  
  

 والحیوان لإلنسان تالفایروسا اصابات
 االورام تكوین في تأثیرها وامكانیة

 السرطانیة

   االثنین٦/٤/٢٠٢٠ السید علي عبد رحیم حمود الناشئ

  سعدیة عزیز عنة عبود الجبوري.د داء الكلب   ٥٩

  عباس العامري أسیل رحیم مردان.د متالزمة داون  ٦٠

 محنةعلي نوري فجر عبد اهللا ال. د  الدهون في الدم  ٦١
   الثالثاء١٤/٤/٢٠٢٠

 ازهار نوري حسین طالل الموسوي. د  قرحة المعدة والملویات البوابیة    ٦٢
 دینا محمد رؤوف ابراهیم الخفاف. د  التهاب السحایا  ٦٣

 فرات عبد الحمزة هادي خشان الشباني. د  الوراثة الكمیة في االنسان    ٦٤

 علي صخي معیدي الغالبيأحالم . د   على الجسمDفیتامین  تأثیر  ٦٥

   االربعاء٢٢/٤/٢٠٢٠

تغیر المناخ العالمي واالصابة ببكتریا   ٦٦
Vibrio parahaemolyticus  

  السیدة هدف مهدي كاظم العابدي 

 الزیادي السید مصطفى زهیر حسن عبادة   التخلف الدراسي واسبابه  ٦٧

 باستخدام تقنیة تحلیة ومعالجة المیاة  ٦٨
  النانوتكنولوجى 

 سیدة زهرة كلیب مهدي دین الخزعليال

المكمالت الغذائیة واثارها االیجابیة   ٦٩
  .والسلبیة على صحة االنسان

  السیدة عبیر سامي كاظم مفتن العارضي

   االحد٣/٥/٢٠٢٠

   االثنین١١/٥/٢٠٢٠ هناء عنایة ماهود حسین الربیعي. د القسطرة القلبیة  ٧٠



  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خطة تدريب العاملني: ًثالثا
 
 

اسم الدورة باللغة 
  بیةالعر

اسم الدورة باللغة 
  االنكلیزیة

  تاریخ انعقادھا   المحاضرین

التواصل مع الطلبة الكترونیا 
  )كیفیة انشاء صف افتراضي(

 Communicate with 
students electronically 

  

  فرات عبد الحمزة. د.م-١
  ایناس محمد مجھول . د.م-٢ 

مرھون          اخالص عباس .د-٣

٢٠١٩- ١١-٦  
  لمدة یومین

زیمات فـي إتمـام دورة كـریبس ندور اال  ٧١
 في النبات

  حسن الطویلالكاظم محمد ظافر عبد .د

  حسین عباس سلمان بادي الحمیداوي. د  تقنیة أطفال األنابیب    ٧٢

 أسیل نجاح صبر علي الخفاجي. د هشاشة العظام  ٧٣

   البوجاسمحسین علیوي حسن موسى. د  التلوث االشعاعي  ٧٤

  عزاويوجدان مطرود كاظم حمزة ال. د  فرط الدهون  ٧٥

 التواصل وسائل على االدمان تاثیر  ٧٦
 وسلوك صحة في االجتماعي
   المستخدم

   االربعاء١٩/٥/٢٠٢٠   ثامر جعاز مزعل الحمیداويمابتسا. د

    السیدة هیفاء مطر جواد شناوة الصلیخي  الدهون الحشویة  ٧٧

  جاسم حسن طعین النائليداحم. د  أمرض الدم  ٧٨

 حیدر عبد الواحد مالك مهدي الغانمي. د   الشربالترایهالو میثان في میاه  ٧٩

  جمیل كریم والي حمزة العمري.د  التغذیة الصحیة  ٨٠

   االحد٣١/٥/٢٠٢٠



كیفیة تحمیل البحوث على المواقع 
  االلكترونیة

How to download 
researches on websites  

  میثاق حمزة كعیم. د
  حیدر عبد الواحد مالك. د
  أخالص عباس مرھون. د

٢٠٢٠-١-٨  
  لمدة یومین

 واألمن البایلوجي  السالمة قواعد
  علوم الحیاة مختبرات في

Biological safety 
and security rules 
in Biology 
laboratories  

  ابتسام ثامر جعاز. د.م.ا
  رنا صالح جبار. د.م
  عاصفة مطرود یاسین.د
  

٢٠٢٠-٣-٨  
  لمدة  یومین

التحلیالت المختبریة  الشاملة 
  للجسم   

 
  
  
    

Overall laboratory 
analyzes of the 
body 
   

احمد جاسم حسن       . د.م.ا
حسین عباس سلمان    . د.م
جمیل كریم والي         . د.م
وجدان مطرود كاظم    . د.م

٢٠٢٠-٥-٧  
  لمدة ثالثة أیام

  

 
  

اسم الدورة باللغة 
  العربیة

اسم الدورة باللغة 
  االنكلیزیة

  تاریخ انعقادھا   المحاضرین

التواصل مع الطلبة الكترونیا 
  )كیفیة انشاء صف افتراضي(

 Communicate with 
students electronically 

  

  فرات عبد الحمزة. د.م-١
  ایناس محمد مجھول . د.م-٢ 

مرھون          اخالص عباس .د-٣

٢٠١٩- ١١-٦  
  لمدة یومین

كیفیة تحمیل البحوث على المواقع 
  االلكترونیة

How to download 
researches on websites  

  میثاق حمزة كعیم. د
  حیدر عبد الواحد مالك. د
  أخالص عباس مرھون. د

٢٠٢٠-١-٨  
  لمدة یومین

 واألمن البایلوجي  السالمة قواعد
  علوم الحیاة مختبرات في

Biological safety 
and security rules 
in Biology 
laboratories  

  ابتسام ثامر جعاز. د.م.ا
  رنا صالح جبار. د.م
  عاصفة مطرود یاسین.د
  

٢٠٢٠-٣-٨  
  لمدة  یومین

ختبریة  الشاملة التحلیالت الم
  للجسم   

 
  
  
    

Overall laboratory 
analyzes of the 
body 
   

احمد جاسم حسن       . د.م.ا
حسین عباس سلمان    . د.م
جمیل كریم والي         . د.م
وجدان مطرود كاظم    . د.م

٢٠٢٠-٥-٧  
  لمدة ثالثة أیام

  

  
اسم الورشة باللغة 

  العربیة
اللغة اسم الورشة ب

  االنكلیزیة
  تاریخ انعقادھا  المحاضرین

دور المعشب النباتي في الدراسات 
  النباتیة

The role of  plant 
herbarium in the plant 
studies  

  سھیلة حسین باجي . د.م.أ-١
  ازھار عبد االمیر. د.م. أ-٢
  زھرة كلیب مھدي.د. م-٣

٢٠١٩- ١٢-٤  

استخدام البرمجیات الحدیثة في 
 رسائل واالطاریح والبحوثكتابة ال
  العلمیة

The use of modern 
software in writing 
theses , dissertation  
and scientific  
researches  

حیدر عبد الواحد . د.م.أ-١
  مالك

  اسیل رحیم  مردان. د. م-٢
  

٢٠٢٠- ١-٢٢  

مبادئ عامة في تربیة الحیوانات 
  المختبریة

General Principles in 
Laboratory Animal 
Breeding  

  احمد جاسم حسن.د
  حسین عباس سلمان.د
جمیل كریم والي.د  

٢٠٢٠- ٣-١٥  

تجربة االبتعاث الى المملكة  
المتحدة واھم ما توصلت الیھ من 

  نتائج البحث الموسوم

Scholarship Experience to 
the UK and The most 
important findings of the 

  ٢٠٢٠- ٤-٢٢ ھدف مھدي كاظم. د



 Molecular 
characterization of clinical 

and environmental 
isolates of Vibrio 

parahaemolyticus  

research entitled :   
Molecular characterization 
of clinical and 
environmental isolates of 
Vibrio parahaemolyticus 

  
طرق التقطیع النسیجي للنماذج 

  الحیوانیة
Histological Sectioning 
methods of animals  
models  

  ھناء عنایھ. د
  وجدان مطرود. د
   مجھولایناس محمد. د

٢٠٢٠- ٣-٢٥  

 ةسموم الفطریالنزیمات  واأل  
  .ةالمعلباالغذیة المنتقلة  عبر 

Enzymes and toxins 
of fungi that 
transmitted 
through canned 
food 

 

  ابتسام ثامر جعاز. د
  ا صالح الطویلرن.د
  مثال كریم عباس.د

٢٠٢٠- ٤-١٥  

 
 



      الفصل الثاني  

  تاریخ السمنار  عنوان السمنار  اسم التدریسي  ت

  الجرب مثاال لألمراض الجلدیة الناتجة عن الطفیلیات الخارجیة أخالص عباس مرهون عیسى الزبیدي. د  ١

  المواد الحافظة في االغذیة ومخاطرها على الصحة العامة خالد ثامر مطر جابر الشیباني. د  

   واهم طریقة للعالج منةالدمویة، اسبابةتمدد االوعیة  عاصفة مطرود یاسین غالي المیاحي. د  

   االحد٢٣/٢/٢٠٢٠

  المشروبات الغازیة وتأثیرها على صحة االنسان  مثال كریم عباس هولة الحسیني . د  ٢

  الغانغرینا رنا صالح جبار عباس الطویل. د  

  طاقة الریاح  داوي علي عبید شعواط علي الحم.د  

   االثنین٢/٣/٢٠٢٠

  دور الطیور المائیة في نقل مسببات االمراض الطفیلیة  حسام سعید عبد الحسین العارضي .د  ٣

 تشمع المرارة  ایناس محمد مجهول الخزاعي .د  

  تدویر النفایات  دنیا باهل جدعان صالل الغانمي.د  

   الثالثاء١٠/٣/٢٠٢٠

  .تقنیات النانو واالمن الزراعي والغذائي س األمیر علي یاسین طاهر الحاردعب. د  ٤

  الجامعة في التعلیمیة البیئة على الضوضائي التلوث تاثیر ذافةالع منحر علكم محمد دفؤا. د  

  االمراض الطفیلیة المشتركة بین االنسان والحیوان  مدلول حمزة یونس المیالييهاد. د  

   االربعاء١٨/٣/٢٠٢٠

  الفطر المحاري خبز الفقراء الشبلي كاظم عبود جسام دماج. د  ٥

 )األسباب والعالج(الهضمیة  القرحة  خضیر عبیس سلمان المیالينحسی. د  

   الحشرات ذات األهمیة الصحیة  محمد صالح مهدي جاسم الیعقوبي.د  

   االحد٢٩/٣/٢٠٢٠

   بیئة مستدامةنحو  رائد كاظم عبد عبود االسدي. د  ٦

  الفلفل الحار أفضل نبات طبي  حسین باجي سبع الالميةسهیل. د  

 
 
  

 في تأثیرها وامكانیة والحیوان لإلنسان الفایروسات اصابات السید علي عبد رحیم حمود الناشئ
 السرطانیة االورام تكوین

   االثنین٦/٤/٢٠٢٠

 داء الكلب   سعدیة عزیز عنة عبود الجبوري.د  ٧

 متالزمة داون  عباس العامري أسیل رحیم مردان.د  

  الدهون في الدم علي نوري فجر عبد اهللا المحنة. د  

   الثالثاء١٤/٤/٢٠٢٠

  قرحة المعدة والملویات البوابیة   ازهار نوري حسین طالل الموسوي. د  ٨

  التهاب السحایا دینا محمد رؤوف ابراهیم الخفاف. د  

  الوراثة الكمیة في االنسان   فرات عبد الحمزة هادي خشان الشباني. د  

   على الجسمDفیتامین  تأثیر أحالم علي صخي معیدي الغالبي. د  

   االربعاء٢٢/٤/٢٠٢٠

 Vibrioتغیر المناخ العالمي واالصابة ببكتریا   السیدة هدف مهدي كاظم العابدي   ٩
parahaemolyticus  

   االحد٣/٥/٢٠٢٠



  
 

 السید مصطفى زهیر حسن عبادة   
 الزیادي

  بهالتخلف الدراسي واسبا

  النانوتكنولوجى  باستخدام تقنیة تحلیة ومعالجة المیاة السیدة زهرة كلیب مهدي دین الخزعلي  

المكمالت الغذائیة واثارها االیجابیة والسلبیة على صحة   السیدة عبیر سامي كاظم مفتن العارضي  
  .االنسان

 القسطرة القلبیة هناء عنایة ماهود حسین الربیعي. د  ١٠

 زیمات في إتمام دورة كریبس في النباتندور اال  حسن الطویلالكاظم محمدظافر عبد . د  

  تقنیة أطفال األنابیب    حسین عباس سلمان بادي الحمیداوي. د  

 هشاشة العظام أسیل نجاح صبر علي الخفاجي. د  

  االثنین ١١/٥/٢٠٢٠

  التلوث االشعاعي   البوجاسمحسین علیوي حسن موسى. د  ١١

  فرط الدهون  وجدان مطرود كاظم حمزة العزاوي. د  

 وسلوك صحة في االجتماعي التواصل وسائل على االدمان تاثیر   ثامر جعاز مزعل الحمیداويمابتسا. د  
   المستخدم

   االربعاء١٩/٥/٢٠٢٠

    الدهون الحشویة  السیدة هیفاء مطر جواد شناوة الصلیخي  

  مأمرض الد  جاسم حسن طعین النائليداحم. د  ١٢

  الترایهالو میثان في میاه الشرب حیدر عبد الواحد مالك مهدي الغانمي. د  

  التغذیة الصحیة  جمیل كریم والي حمزة العمري.د  

   االحد٣١/٥/٢٠٢٠


