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مدرس مساعدسوسن عبدالفرج دمحمورشة عمل1
شرح استمارة التصنٌف الوطنً 

للجامعات العرالٌة
2020/11/29

2
ورشة عمل 

(الكترونً)
How to Write a Manuscript2020/11/30مدرسسهٌلة دمحم علً. د

مدرسضٌاءالرحمن حسٌن عبدهللاورشة عمل3
التشخٌص التمرٌضً وتطبٌك العملٌة 

التمرٌضٌة
2020/11/30

مدرس مساعدنشوان ناظم حسن

مدرس مساعدئومٌد حمه رشٌد

مدرسٌونس خضر باٌز. دورشة عمل5

Risk Factore of 

Hypertension & its 

Complication

2020/12/24

Incivility in Workplace2020/12/28مدرسبٌستون دمحم احمد.دورشة عمل6

استاذ مساعدعبد صالح كمٌت. د

مدرس مساعدولٌد ابراهٌم سعد

Surveys & Questionaires2021/01/17مدرس مساعدفاخر ابو بكر احمدحلمة نماشٌة8

مدرسٌوسف عبدالمحسن صالح. د

مدرسضٌاءالرحمن حسٌن عبدهللا

What is Qualitative Study2021/01/20مدرسسهٌلة دمحم علً. دندوة علمٌة10

2021/01/25السمنة والحملاستاذ مساعدجنان اكبر شكور. دندوة علمٌة11

مدرسرباب حمودي حنونحلمة نماشٌة12
تسالط الشعر لدى الرجال والنساء أسبابه 

وعالجه
2021/01/28

مدرسبٌستون دمحم أحمد. دحلمة نماشٌة13
Teaching Effectiveness or 

Writing an Effective Rubrics
2021/01/29

مدرس مساعدفاخر ابو بكر احمدورشة عمل14
Common Ethical issuse in 

Research and publication
2021/02/03

Professional Presentation2021/02/15استاذ مساعدنزار احمد محمود. دورشة عمل15

Heart Attack2021/02/16مدرس مساعدفٌصل ٌونس سمٌنورشة عمل16

مدرسحسٌن علً دمحمورشة عمل17
مخاطر الغاز السائل على الوظائف 

الحٌوٌة
2021/02/20

Epilepsy2021/02/23مدرسعباس لطٌف محً الدٌنندوة علمٌة18

Overian cyst in women2021/02/28مدرسدرٌا ٌاسٌن مصطفىحلمة نماشٌة19

2021/03/02علم النانوتكنولوجً وتطبٌماتهمدرسلٌما طارق ٌواشورشة عمل20

The Headach2021/03/10مدرسرٌباز اسماعٌل علًورشة عمل21

2021/03/24التدرن الرئوياستاذ مساعدكولبهار فتح هللا كرٌم. دندوة علمٌة22

2021/03/24مخاطر الجلطات الدماغٌةمدرس مساعدشٌالن لهرمان شكورورشة عمل23

2021-2020كلٌة التمرٌض للعام الدراسً / خطة نشاطات شعبة التعلٌم المستمر 

 فً اعداد Preziكٌفٌة استخدام تمنٌة 

المحاضرات
ورشة عمل 42020/12/01

ورشة عمل
 على االمراض COVID 19تأثٌر 

المزمنة لدى البالغٌن
2021/01/02 7

ندوة علمٌة

Challenges Facing Nursing 

Profissionals During 

COVID19 Pandemic

2021/01/19 9
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2021/04/01السٌتوكٌنات ودورها فً المناعةمدرسلٌما طارق ٌواشورشة عمل24

2021/04/14تغذٌة االطفالمدرس مساعدوجدان عبداالمٌر كاملندوة25

2021/04/21السموم الفطرٌة ومخاطرهامدرس مساعدسوسن عبدالفرج دمحمورشة عمل26

2021/04/21هشاشة العظاممدرس مساعدشٌالن لهرمان شكورورشة عمل27

2021/05/19الغذاء الصحًمدرس مساعدوجدان عبداالمٌر كاملورشة عمل 28

مدرسدرٌا ٌاسٌن مصطفىحلمة نماشٌة29

Advantage and 

disadvantage of 

contraceptive pills amonge 

wonmen

2021/05/25

2021/05/27العالمات الحٌوٌةمدرسلاسم حسٌن دمحمورشة عمل 30

استاذ مساعدجنان اكبر شكور. د

مدرس مساعدوجدان عبداالمٌر كامل

مدرس مساعدفاخر ابو بكر احمدحلمة نماشٌة32
Teaching/ Learing strategies 

in nursing
ٌحدد فً حٌنه

مدرسعباس لطٌف محً الدٌنندوة طالبٌة33
انتشار المخدرات بٌن شباب العراق أبرز 

ثمار االحتالل
ٌحدد فً حٌنه

34
ورشة عمل 

للطلبة
مدرسعباس لطٌف محً الدٌن

اتجاهات الشباب نحو ظاهرة المخدرات 

وفاعلٌة االرشاد التربوي
ٌحدد فً حٌنه

2021-2020كلٌة التمرٌض للعام الدراسً / خطة نشاطات شعبة التعلٌم المستمر 

ٌحدد فً حٌنهمكمالت الزنن وأهمٌتها لإلنسان ندوة علمٌة 31


