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 تارٌخها عنوان السمنار اسم التدرٌسً  ت

 8/11/1116 السمنه ونوع الغذاء وتأثٌرتها السلبٌه على مسٌتوى الصحه العامه د. جاسم حنون هاشم 1

 Probiotec 15/11/1116 دراسه توفٌر افضل الضروف ل  م.م. ضحى مهدي جابر 1

 11/11/1116 الفطرٌه لنبات السبانغاستخدام نبات الخلٌه فً تقلٌل االصابات  م.م. والء ٌاس 3

دراسه مناعٌه نسٌجٌه لعوامل النمو باالنسولٌن هلبس فً محور العقدي النخامً تحت   ا.م.د. االء محمد حسون 4
 المهاد

19/11/1116 

 5/1/1117 الخالٌا الجذعٌه واستخداماتها الطبٌه ا.م.د. وجدان ثامر مهدي 5

 11/1/1117 الجٌولوجٌه الطبٌعٌه ا.م.د. خالد ولٌد هادي 6

 19/1/1117 وبائٌه الكولٌرا ا.م.د. سٌوف خومان  7

 16/1/1117 الخالٌا الجزٌئٌه واسرارها العالجٌه م.م. رشا مزاحم حاتم 8

 1/1/1117 دراسه كٌمٌاوٌه مقارنه لنباتً الكرفس والمعدنوس م.م. سماح صالح سلمان 9

 فً الدٌوانٌه esblsواقع  -1 ا.م.د. فراس سرحان عبد 11

 الصفات المتبعه فً تشخٌص القراد -1
9/1/1117 

 16/1/1117 نظرٌه تكتونٌه الصفٌح ا.م.د. خالد ولٌد هادي 11

 candidiasis 13/1/1117داء المبٌضات  د. علً عبد الهادي 11

 1/3/1117 االجهاد الملحً وتاثٌراته على النبات م.د. لٌث سرٌع مطر 13

 تارٌخها عنوان السمنار اسم التدرٌسً ت

 Flesh cating bactria 9/3/1117 ا.م.د.غٌداء جهادي 1

 16/3/1117 تداخالت الالغذٌه واالدوٌه م.م.رشا مزاحم حاتم 1

ا.م.د. سٌوف خومان  3
 سرحان

 13/3/1117 عرض تقدٌمً عن فاٌروس زٌكا

 31/3/1117 اهم طرق المكافحه فً الحشرات م.م. هناء رحمن لفته 4

 The side effect of probitic  6/4/1117 م.م. ضحى مهدي جابر 5

 13/4/1117 وبائٌه الكولٌرا فً العراق ا.د. مٌثم غالً ٌوسف 6

 11/4/1117 انتاج بعض السكرٌات من بعض االحٌاء المجهرٌه د. علً عبد الهادي 7

 17/4/1117 الهرمونات النباتٌه وتاثٌرها على صحه االنسان د. لٌث سرٌع مطر 8

 4/5/1117 العالقه بٌن سكر الحمل واالجهاد التاكسدي ا.م.د. االء محمد حسون 9

 Phylogenetic grouping and deteation of some virulence factors  د. غٌداء جهادي 11
genes of esherehia celi isolated from patients with urinary traet 

infeetion 

11/5/1117 

 وتاثٌرها على صحه الجسم وامراض القلب , ط الحٌاهن ,نوع الغذاء د. جاسم حنون هاشم 11
 

18/5/1117 

ا.م.د., حبٌب وسٌل  11
 كاظم

 15/5/1117 انتشار االمراض المشتركه فً الدٌوانٌه

 1/6/1117 استخدام الطرق الجزٌئٌه فً تصنٌف القراد ا.م.د.فراس سرحان 13



 قسم البٌئة

 عُىاٌ انطًٍُبر تبرٌخ انقبء انطًٍُبر اضى انتذرٌطً

 انكشف عٍ طفٍهً انًقىضت انكىَذٌت فً انتربت 5/11/1116 ا.و.د . خذٌجت عبٍص

 انتُىع االحٍبئً فً انعراق  7/11/1116 و.و. دعبء عبذ انعببش

 االَىاع انًهذدة  ببالَقراض فً انعراق    10/11/1116 فبطًت ابراهٍى

 اَىاع انطٍىر انًهبجرة فً هىر انذنًج 14/11/1116 و.د. ضهىاٌ عهً

 دور االحٍبء انًجهرٌت فً انعبنجت انحٍىٌت نهًهىثبث  18/12/1117 و.و ثبئر عبذ دعٍشٍش 

 تًٍُت يٍبِ انشرة بتقٍُت انُبَى تكُهىجً  20/12/1117 عببش ا.و.د. االء فبهى

 22/12/1117 ا.و.د حبزو عبذ وانً 
انتراكٍس انخطرة نهًعبدٌ انثقٍهت فً َهر انذٌىاٍَت وكٍفً 

 يعبنجتهب 

 دور وضبئم االتصبالث فً انتهىث انبٍئً 25/12/1117 و. يحًذ ضبيً

 27/12/1117 و. ضهٍى حًسة 
اضتخذاو انتحهٍم االحصبئً انبٍبًَ فً يعبنجت انًشكالث 

 انبٍئٍت 

 ظبهرة َببث انشًبالٌ وتبثٍرة انطهبً عهى يٍبِ االَهبر 81/12/1117 و. هٍفبء عببش

 30/12/1117 د. ايبل غبزي
فً انكشف انجسٌئً عٍ اهى  PCR  اضتخذاو تقٍُت انـ 

 انبكترٌب انًهىثت نهسٌُت

 قسم الكيمياء

تارٌخ القاء  التدرٌسًاسم 
 السمٌنار

 عنوان السمٌنار

  High Molecular weight PAHs 5/11/1116 م.د. بسام فرعون عبد 
detection & quantification in SRM 
samples  

  Nanotechnology 11/11/1116 ا.م.د. قحطان عدنان ٌوسف 

  Cloud Point extraction 19/11/1116 م.د. زٌنب طارق

  16/11/1116 . أوراس عدنان حاتمم.د

 2Supercritical Fluids 1/1/1116 م.د. حسن محمد لعٌبً

 


