
الىمن

مؤتمر علمي والقاء 
بحث

الوالیات 
المتحدة 

وفاء عبد االلھ19/9/201621/9/2016االمریكیة

مؤتمر علمي والقاء 
وفاء عبد االلھ26/9/201627/9/2016بریطانیالندنبحث

مؤتمر علمي والقاء 
7/10/20169/10/2016تركیابحث

عفاف عبد 
الرحمن

مناقشة طالب دراسات
جمال خلف9/21/20179/21/2017العراقجامعة البصرة

مناقشة طالب 
ماجستیر

جامعة جامعة البصرة
ھمام حسام الدین9/26/20179/26/2017البصرة

مناقشة طالب 
جامعة كركوكماجستیر

جامعة 
عامر مرحم7/3/20177/3/2017كركوك

لجنة استحداث
جامعة الفلوجة /كلیة الطب 

البیطري

جامعة 
الفلوجة 

سعد اكرم ھاتف3/12/20173/12/2017/كلیة الطب 

جامعة كربالء /كلیة الطبمؤتمر طبي دولي

جامعة 
كربالء 

منى ساجت ھاشم9/13/20179/14/2017/كلیة الطب

مؤتمر علمي والقاء 
بحث

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
وفاء عبد االلھ9/27/20179/28/2017البیطري

مؤتمر علمي والقاء 
بحث

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
9/27/20179/28/2017البیطري

زینب اسماعیل 
ابراھیم

مؤتمر علمي والقاء 
بحث

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
9/27/20179/28/2017البیطري

زینب جمال 
محمد جواد

مناقشة طالب 
جامعة البصرةماجستیر

جامعة 
10/5/201710/5/2017البصرة

عروبھ محمد 
سعید

مؤتمر علمي والقاء 
وفاء عبد االلھ10/18/201710/19/2017كنداكندابحث

مشاركة في مؤتمر 
جامعة كربالءالعلوم الطبیة

جامعة 
احمد قاسم9/13/20179/14/2017كربالء

الدولة
تاریخ االنعقاد

اسم الموفد

موضوع (اسم)  
االیفاد/ مثال (دورات 
IC3,دورات منح 
الرخصة الدولیة 
لقیادة الحاسوب 
ICDL, التعلیم 

الجھة المنظمة



مناقشة طالب 
جامعة الكوفةدراسات علیا

جامعة 
مھدي عبدالكریم9/17/20179/17/2017الكوفة

المؤتمر السادس 
العلمي

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
9/27/20179/28/2017البیطري

زینب جمال 
محمد جواد

المؤتمر السادس 
العلمي

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
9/27/20179/28/2017البیطري

محمد جواد 
عیسى

المؤتمر السادس 
العلمي

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
مھدي عبدالكریم9/27/20179/28/2017البیطري

المؤتمر السادس 
العلمي

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
البیطري

جامعة 
القادسیة 

/كلیة الطب 
احمد شمخي جبر9/27/20179/28/2017البیطري

مناقشة طالب 
10/8/201710/8/2017العراقجامعة البصرةدراسات علیا

عبد المطلب 
جاسم

منى ساجت ھاشم9/13/20179/14/2017العراقجامعة كربالء /كلیة الطبمؤتمر

مؤتمر
جامعة القادسیة /كلیة الطب 

حمید علي كاظم9/27/20179/28/2017العراقالبیطري

مؤتمر
جامعة القادسیة /كلیة الطب 

وفاء عبد االلھ9/27/20179/28/2017العراقالبیطري
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة البصرة /كلیة الطب 

جمال خلف10/9/201710/9/2017العراقالبیطري

مؤتمر
جامعة القادسیة /كلیة الطب 

منى ساجت ھاشم8/27/20178/28/2017العراقالبیطري
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة القاسم الخضراء /كلیة 

10/9/201710/9/2017العراقالطب البیطري
جواد كاظم 

العراك
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة القاسم الخضراء /كلیة 

لمى ولید خلیل10/9/201710/9/2017العراقالطب البیطري
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة البصرة /كلیة الطب 

10/24/201710/24/2017العراقالبیطري
عروبھ محمد 

سعید
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة البصرة /كلیة الطب 

11/21/201711/21/2017العراقالبیطري
ایناس علي 

سلطان

مؤتمر
معھد الھندسة الوراثیة 

اثمار خضیر10/25/201710/26/2017العراقوالتقنیات االحیائیة

مؤتمر
معھد الھندسة الوراثیة 

سھى طارق10/25/201710/26/2017العراقوالتقنیات االحیائیة

مؤتمر
معھد الھندسة الوراثیة 

10/25/201710/26/2017العراقوالتقنیات االحیائیة
زینب جمال 
محمد جواد

مؤتمر
معھد الھندسة الوراثیة 

منى ساجت ھاشم10/25/201710/26/2017العراقوالتقنیات االحیائیة



مؤتمر
معھد الھندسة الوراثیة 

بلقیس حسن10/25/201710/26/2017العراقوالتقنیات االحیائیة
مناقشة طالب 

علي محارب11/15/201711/15/2017العراقجامعة السلیمانیة التقنیةماجستیر

المؤتمر العلمي الثاني
جامعة القاسم الخضراء /كلیة 

انعام بدر فالح11/22/201711/23/2017العراقالطب البیطري

المؤتمرالوطني
جامعة القاسم الخضراء /كلیة 

11/22/201711/23/2017العراقالطب البیطري
ایمان ھاشم 

یوسف

جامعة القاسم الخضراء /كلیة المؤتمرالوطني
11/22/201711/23/2017العراقالطب البیطري

محمد جواد 
عیسى

مناقشة طالب 
العراقجامعة البصرةماجستیر

ابراھیم عبد 
الحسین

الستحداث دراسة 
دبلوم عالي في 

تخصص فسلجة 
العراقجامعة الكوفةحیوان

جواد كاظم 
العراك

الستحداث دراسة 
دبلوم عالي في 

تخصص فسلجة 
لمى ولید خلیل12/27/201712/27/2017العراقجامعة الكوفةحیوان

اللقاء محاضرة 
الندوة العلمیة

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
عادل جبار عطیة11/28/201711/28/2017العراقالبیطري

اللقاء ندوة
جامعة القادسیة /كلیة الطب 

12/20/201712/20/2017العراقالبیطري
عفاف عبد 

الرحمن

اللقاء ندوة
جامعة القادسیة /كلیة الطب 

مولود عباس علي12/21/201712/21/2017العراقالبیطري
مناقشة طالب 

12/24/201712/24/2017العراقجامعة دیالى كلیة الزراعةماجستیر
عبد المطلب 

جاسم
مشاركة في ورشة 

عمل
جامعة كربالء كلیة الطب 

خالد كامل كاظم12/20/201712/20/2017العراقالبیطري
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة البصرة /كلیة الطب 

1/9/20181/9/2018العراقالبیطري
عالء كامل 

محمود
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة البصرة /كلیة الطب 

محمدجوید علوان1/31/20181/31/2018العراقالبیطري
مناقشة طالب 

ماجستیر
جامعة البصرة /كلیة الطب 

احمد قاسم1/31/20181/31/2018العراقالبیطري
اجتماع اول كعضو 
لجنة تحسین التعلیم

جامعة الكوفة /كلیة الطب 
1/9/20181/9/2018العراقالبیطري

عفاف عبد 
الرحمن یوسف

مناقشة طالب 
عامر مرحم1/10/20181/10/2018العراقجامعة واسط كلیة العلومماجستیر

مناقشة طالب 
ماجستیر

جامعة البصرة /كلیة الطب 
1/24/20181/24/2018العراقالبیطري

محمد جواد 
عیسى

مناقشة طالب 
ماجستیر

جامعة كربالء /كلیة التربیة 
2/25/20182/25/2018العراقللعلوم الصرفة

جواد كاظم 
العراك

مناقشة طالب 
ماجستیر

جامعة البصرة /كلیة الطب 
تمارة ناطق3/20/20183/20/2018العراقالبیطري

مناقشة طالب 
ماجستیر

جامعة البصرة /كلیة الطب 
مشتاق طالب3/20/20183/20/2018العراقالبیطري



مناقشة موضوع 
الخیول العربیة 

االصلیة

جامعة القادسیة /كلیة الطب 
اثیر عبدالررزاق2/28/20182/28/2018العراقالبیطري

حضور الملتقى 
العلمي الوطني الثاني 

والملتقى العالمي 
االول لتربیة 

وامراض االبل

جامعة المثنى / كلیة الطب 
البیطري

3/28/20183/28/2018العراق
ایمان موسى 

خلیل

حضور الملتقى 
العلمي الوطني الثاني 

والملتقى العالمي 
االول لتربیة 

وامراض االبل

جامعة المثنى / كلیة الطب 
البیطري

3/28/20183/28/2018العراق
ایمان عبد هللا 

محمد

حضور الملتقى 
العلمي الوطني الثاني 

والملتقى العالمي 
االول لتربیة 

وامراض االبل

جامعة المثنى / كلیة الطب 
البیطري

مھدي عبدالكریم3/28/20183/28/2018العراق

حضور الملتقى 
العلمي الوطني الثاني 

والملتقى العالمي 
االول لتربیة 

وامراض االبل

جامعة المثنى / كلیة الطب 
البیطري

3/28/20183/28/2018العراق
عبد الكریم جعفر 

كریم
حضور الزیارة 

العلمیة في محافظة 
كربالء

وحدة التاھیل ونقابة االطباء 
عامر مرحم1/31/20182/1/2018العراقالبیطریین في محافظة كربالء

حضور المؤتمر 
العلمي االول

جامعة دیالى / كلیة الطب 
5/2/20185/3/2018العراقالبیطري

سنان عدنان 
محمد نوري

حضور المؤتمر 
العلمي االول

جامعة دیالى / كلیة الطب 
5/2/20185/3/2018العراقالبیطري

وسن عبد 
الرزاق غربي

حضور المؤتمر 
العلمي االول

جامعة دیالى / كلیة الطب 
5/2/20185/3/2018العراقالبیطري

مشتاق طالب 
عبد الواحد

7/16/20188/16/2018المانیاالمانیا /جامعة جیسندورة تدریبیة
احمد حمید فتح 

هللا
الستحداث دراسة 

ماجستیر في 
تخصص االحیاء 

المجھریة في جامعة 
تكریت كلیة الطب 

البیطري

جامعة تكریت / كلیة الطب 
البیطري

العراق
محمد مشجل 

زناد --
الستحداث دراسة 

ماجستیر في 
تخصص االحیاء 

المجھریة في جامعة 
تكریت كلیة الطب 

البیطري

جامعة تكریت / كلیة الطب 
البیطري

اثیر عبدالررزاقالعراق



مناقشة طالب 
دراسات علیا 

/دكتوراه

جامعة البصرة /كلیة 
9/9/20189/9/2018العراقالدراسات العلیا

عبد المطلب 
جاسم حمادي

مناقشة طالب 
دراسات علیا 

/دكتوراه

جامعة الموصل /كلیة الطب 
عامر مرحم عبد9/5/20186/6/2018العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة القادسیة / كلیة الطب 

عامر مرحم عبد9/13/20189/13/2018العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة البصرة /كلیة الطب 

تھاني سلمان10/18/201810/18/2018العراقالبیطري
استحداث دراسة 

ماجستیر
جامعة القادسیة / كلیة الطب 

فراس رشاد10/10/201810/11/2018العراقالبیطري
استحداث دراسة 

ماجستیر
جامعة القادسیة / كلیة الطب 

ضرغام حمزة10/11/201810/12/2018العراقالبیطري

شاكر محمود10/9/201810/9/2018العراقجامعة المثنى / كلیة العلوممناقشة طالب دراسات
المؤتمر الدولي 

السادس
جامعة البصرة / كلیة الطب 

منى ساجت11/21/201811/22/2018العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة القاسم / كلیة الطب 

شاكر محمود12/4/201812/4/2018العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة البصرة / كلیة 

فالح موسى12/23/201812/23/2018العراقالدراسات العلیا

ترأسھ لجنة المناقشة
جامعة دیالى / كلیة التربیة 

مولود عباس2/4/20192/4/2019العراقللعلوم الصرفة

عامر مرحم عبد2/24/20192/24/2019العراقمحافظة البصرةمناقشة طالب دراسات

مناقشة طالب دراسات
جامعة كربالء / كلیة الطب 

تھاني سلمان1/23/20191/23/2019العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة البصرة / كلیة 

نزیھ ویس زید2/27/20192/27/2019العراقالدراسات العلیا

2/24/20192/24/2019العراقجامعة دیالى / كلیة الزراعةمناقشة طالب دراسات
عبد المطلب 
جاسم حمادي

مناقشة طالب دراسات
جامعة كربالء / كلیة الطب 

لمى ولید خلیل2/27/20192/27/2019العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة كربالء / كلیة الطب 

خالصة كاظم2/28/20192/28/2019العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة القاسم / كلیة الطب 

لمى ولید خلیل2/28/20192/28/2019العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة القادسیة / كلیة الطب 

ازھار علي فرج3/10/20193/10/2019العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة القادسیة / كلیة الطب 

ازھار علي فرج3/10/20193/10/2019العراقالبیطري
ھدى فالح حسن6/28/20196/29/2019تركیاتركیا - انقرةحضور مؤتمر

حضور مناقشة
جامعة تكریت / كلیة الطب 

براء نجم عبدهللا2/24/20192/24/2019العراقالبیطري

حضور مناقشة
جامعة دیالى/ كلیة التربیة 

مولود عباس علي2/4/20192/4/2019العراقللعلوم الصرفة
استحداث دراسة 

ماجستیر
جامعة القادسیة / كلیة الطب 

زیدصالح حسینالعراقالبیطري



استحداث دراسة 
ماجستیر

جامعة القادسیة / كلیة الطب 
جنان محمودخلفالعراقالبیطري

استحداث دراسة 
ماجستیر

جامعة القادسیة / كلیة الطب 
عماد جواد خماسالعراقالبیطري

استحداث دراسة 
ماجستیر

جامعة القادسیة / كلیة الطب 
بلقیس حسن عليالعراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة الكوفة /كلیة التربیة 

2/28/20192/28/2019العراقللبنات
شاكر محمود 

مرھش

مناقشة طالب دراسات
جامعة الموصل  /كلیة الطب 

3/7/20193/7/2019العراقالبیطري
محمد جواد 

عیسى

مناقشة طالب دراسات
جامعة الموصل  /كلیة الطب 

نزیھ ویس زید4/14/20194/14/2019العراقالبیطري

مناقشة طالب دراسات
جامعة دیالى /كلیة الطب 

عالء كامل محمود4/18/20194/18/2019العراقالبیطري


