
0202خطة الدورات للعام   

 ت عنوان الدورة  تاريخها  الجهة المنظمة  اسماء المحاضرين االجور  مدة الدورة 
ايمان موسى .د. م.ا  22222 يومان

  خليل
مهدي عبد . د. م.ا

  الكريم
ازهار سليم خلف. م  

02/2/0202 فرع التشريح   
 الخميس

الدور الحيوي لبعض المواد 
التشريح  المستخدمة في مختبرات

واالنسجة ومدى اهميتها 
 وخطورتها

2 

 د عامر مرحم. - يومان
 مي حميد كوان. د.ا

 حيدر محمد علي.د.ا

د ازهار علي .م.ا

 فرج

علي عيسى  د.م 

 فاضل
 رسول عامر. د.م

 فضل
 م شهلة رسول

 

 02/2/0202-02 فرع الطفيليات 
 االثنين

Diagnosis of Scabies 
inhuman and 
animal الجرب باالنسان تشخيص 

 والحيوان

0 

 مرحم عامر د.ا - يومان
 مي حميد كوان. د.أ
 علي محمد حيدر.د.ا
 فرج علي ازهار د.م.ا

د علي عيسى .م 

 فاضل
 رسول عامر. د.م

 فضل
 م شهلة رسول

 

 9/3/0202-2 فرع الطفيليات 
 االحد

دور الذباب في نقل االمراض 
 الطفيلية لالنسان والحيوان

3 

 مرحم عامر د.ا - يومان
 مي حميد كوان. د.أ
 علي محمد حيدر.د.ا
 فرج علي ازهار د.م.ا

 د علي عيسى فاضل.م

 شهلة رسول فضل,م

 22/3/0202-9 فرع الطفيليات 
 الثالثاء

االمراض الطفيلية التي تنتقل من 
 الكالب الى االنسان

4 

اكرام عباس . د.ا 22222 يومان
مريم .م.عبود         م

   حمدي عبد الكريم  
 دنيا ظافر. م.م

فرع االحياء 
 المجهرية 

21/9/0202 
 الخميس

تاثر المقاومة البكتيرية بطريقة 
 االستخالص للمادة الفعالة النباتية

2 

فرع االحياء  امير حاتم. م - يومان
 المجهرية

22/3/0202 
 االثنين

Differences between in 
situ hyperidization test 
and 
immunohistochemistry 
test 

1 

وحدة  باسل رزوق فرج.م - يومان  2 استخالص االنتجينات  20-23/2/0202



االمراض 
 المشتركة 

  extraction Ag الثالثاء

 

وحدة  باسل رزوق فرج.م - يومان
االمراض 
 المشتركة

03-04/3/0202 
 الثالثاء

Biuret rest   قياس البروتين

 بطريق بايروت

8 

وحدة  هناء صالح. د.م - يومان
االمراض 
 المشتركة 

21-22/0/0202 
 الثالثاء

PCR 9 

وحدة  هناء صالح. د.م - يومان
االمراض 
 المشتركة

03-04/2/0202 
 االحد

 االليزا 

 

22 

وحدة  هناء صالح. د.م - يومان
االمراض 
 المشتركة

09-32/3/0202 
 االثنين

تشخيص مسببات االمراض 

 المشتركة

22 

عالء كامل .د.م.أ - يومان
 محمود 

 0202\0\8-2 الطب الباطني 
 االحد

كيفية قراءة التخطيط الكهربائي 

 للقلب

20 

 نصير محمد ناصر.د.م - يومان
زيد صالح .د.م.ا

 حسين

 24/4/0202-23 الطب الباطني
 الثالثاء

 DNAاستخالص المادة الوراثية 

 وتفاعل البلمرة المتسلسل

23 

عفاف عبد .د.أ - يومان
 الرحمن 

 نصير محمد ناصر.د.م
أيمن برزان .د.م
 مــرعي حــامد سعد.م
 

 0202\0\22-24 الطب الباطني
 االحد

الصورة الدموية الكاملة وتشخيص 

 طفيليات الدم

24 

باسم محمد جواد.د .م - يومان  

د بشرى ابراهيم .م.أ

 مصطفى

انعام بدر فالح. د.م.أ  

سليمة لفتة . د.م.أ

 حسن

 

 22/2/0202-22 االمراض 
 االحد

 DNA استخدام تقنية

Comtassay  في  تشخيص

التغيرات المحدثة بسبب التغيرات 

 DNA المرضية في ال 

22 

  - يومان

باسم محمد جواد.د .م  

د بشرى ابراهيم .م.أ

 مصطفى

انعام بدر فالح. د.م.أ  

سليمة لفتة . د.م.أ

 حسن

 
 

 22/0/0202-9 االمراض
 الثالثاء

دورة تدريبية عن كيفية تحضير 

 Immuneواستخدام تقنية 

histochemistry  وطرق

 تحضيرها

21 

انعام بدر فالح. د.م.أ - يومان  

د بشرى ابراهيم .م.أ

 29/4/0202-28 االمراض
 االحد

التأثيرات السمية المناعية وطرق  22 



 مصطفى

سليمة لفتة . د.م.أ

 حسن

 باسم محمد جواد.د .م

 

 تقييمها وتشخيصها

د بشرى ابراهيم .م.أ - يومان

 مصطفى

انعام بدر فالح. د.م.أ  

ايمان هاشم . د.م.أ

 يوسف

سليمة لفتة . د.م.أ

 حسن

 باسم محمد جواد.د .م

 

 02/2/0202-29 االمراض
 االربعاء

الكيمياء الجنائية واهميتها في 

 الطب العدلي

28 

د بشرى ابراهيم .م.أ - يومان

 مصطفى

انعام بدر فالح. د.م.أ  

سليمة لفتة . د.م.أ

 حسن

 باسم محمد جواد.د .م

 0/1/0202-2 االمراض
 الثالثاء

Global index of pesticid 29 

عبد المطلب جاسم .د.أ - يومان

 حمادي

جمال خلف عطية. د.أ  

سناء عبد . د.م.أ

 العزيز مصطفى

نور محمد سلمان .د.م  

احمد عبد الجبار .م.م

 عاشور

السيدة رولى عبيد 

 جمعة

 24/1/0202-23 االمراض
 االحد

 02 هاامراض االسماك وعالج

ابتسام جواد .د.م.أ - يومان

بلقيس .د.م.أ/ علي

 حسن علي

/ مشتاق طالب .د.م.أ

سمير مزهر.د.م  

/  امجد حسين.د.م.أ

 سامر صادق.د.م

 2/2/0202-4 االمراض
 االحد

طرق تشخيصية للمايكوبالزما(أ  

الطرق الحديثة في تمنيع (ب

 الدواجن

 وسلوك الببغاواتانواع (ج

02 

 
 يومان

-  

/ سامر صادق.د.م

سحر حمدي.د.م  

 /امجد حسين.د.م.أ

مشتاق طالب.د.م.أ  

احسان محمد .م

    سعد.م.م/ شهاب

 
 االمراض

22-20/2/0202 
 االحد

 

االمراض الفايروسية في (أ

 طيور الزينة

العالجات الحديثة في طيور (ب

 الزينة

الطرائق الحديثة في (ج

 تشخيص امراض الدواجن 

00 

نوال صالح . د.م.أ - يومان

 جعفر

 08/4/0202-02 االمراض
 الثالثاء

تحضير الاليبوسوم 

واستخدامه في لقاحات 

03 



ابتسام جواد .د.م.أ

 علي

بلقيس حسن .د.م.أ 

 علي

مهند عبد الستار .د.م.أ

 علي

سحر حمدي عبد .د.م 

 المجيد

 امراض الدواجن

سليمة لفتة . د.م.أ - يومان

 حسن

د بشرى ابراهيم .م.أ

 مصطفى

سرى عايد ردام.م.م  

 04/1/0202-03 االمراض
 االربعاء

Respiratory distress 

syndrom 

04 

سليمة لفتة . د.م.أ - يومان

 حسن

د بشرى ابراهيم .م.أ

 مصطفى

تغريد جبار .م.م

 حمادي

 8/2/0202-2 االمراض
 االربعاء

واالضرار  المعقمات اهميتها

المرضية الناجمة عن كثرة 

 استخدامها

02 

سليمة لفتة . د.م.أ - يومان

 حسن

د بشرى ابراهيم .م.أ

 مصطفى

انعام بدر فالح.د.م.أ  

 

 2/1/0202-1 االمراض
 االحد

اهمية الفيتامينات في تقليل 

 االصابة باالمراض العصرية

01 

 يومان

صادق جعفر عبد .م.ا -
 األمير

زغيركريم عويد .م.ا  
 

 التوليد 
02-01/2/0202  

 االثنين

 02 دورة تلقيح األبقار صناعيًا

صادق جعفر عبد .م.ا - يومان
 األمير

كريم عويد زغير.م.ا  
 

 9/3/0202-8 التوليد 
 االثنين

دورة تصنيع السائل المنوي 
 المجمد للثيران

08 

صادق جعفر عبد .م.ا - يومان
 األمير

كريم عويد زغير.م.ا  
 

 20/4/0202-22 التوليد 
 االحد

دورة فسلجة الذكور وفحص 
السائل المنوي للحيوانات 

 الحقلية

09 

سهيلة . د. أ  - يومان

 أونيس 

خوله . د. م. أ

 عباس 

عماد مجيد . د. م

 علي

 

 التوليد 

0-3/0/0202  
 الثالثاء

Artificial insemination in 

cow     

 

32 

سهيلة . د. أ  - يومان

 أونيس 

22/2/0202-9 التوليد   
 االحد

Pregnancy diagnosis 

in cow by rectal 

32 



خوله . د. م. أ

 عباس 

عماد مجيد . د. م

 علي

palpation 

 
 يومان

سهيلة . د. أ  -

 أونيس 

خوله . د. م. أ

 عباس 

عماد مجيد علي. د. م  

 02/0/0202-04 التوليد 
 االربعاء

Used ultrasonic  

examination   to 

pregnancy diagnosis in  

farm animals      

 

30 

/ منى ساجت هاشم . د - يومان

 بغداد

/ انعام بدر فالح . ود  

 بغداد

علي  جاسم جعفر  . د

 ,  جامعة كربالء/

ذكرى. د   

 / كلية الطب

  جامعة الكوفة

طب /صالحة صاحب.د

    األسنان

 4/0/0202-3 فرع األمراض
 االربعاء الخميس

Molecular and 

pathological  changes 

of apoptosis   

33 

مقارنة الطرق 

التقليدية مع 

الجزيئية 

لتشخيص بعض 

االمراض 

الطفيلية 

 االنتقالية 

4-

5/1/0201  

بلقيس .د.م فرع الطفيليات 

 فاضل 

اثمار . د.أ

 خضير 

علي .د.م

 عيسى 

سهى .م

طارق عبد 

 الواحد 

مقارنة الطرق التقليدية مع  يومان 

الجزيئية لتشخيص بعض 

االمراض الطفيلية 

 االنتقالية 

34 

طرق وتقنيات 

 التحليل الجزيئية 

8-

9/0/0201  

بلقيس .د.م فرع الطفيليات

 فاضل

طرق وتقنيات التحليل  يومان 

 الجزيئية 

32 

 


