
تاريخ النشاطعنوان النشاطاللقب العلمياسم التدريسيصنف النشاطت

مدرسسهلٌة دمحم علً.د

مدرسنشوان ناظم حسن

مدرسفاخر ابوبكر احمد

مدرسبٌستون دمحم احمد.د

مدرسٌوسف عبدالمحسن صالح.د

استاذ مساعدجنان اكبر شكور.د

استاذ مساعدٌونس خضر باٌر.د

2021/12/01مخاطر الجلطات الدماغٌةمدرسشٌالن قهرمان شكورحلقة دراسٌة4

مدرس مساعدسوسن عبد الفرج دمحم

مدرس مساعدسنبل جالل شكور

2021/12/07االسباب والعالج والتاهٌل الطبً التمرٌضً: التجلطات الدماغٌةاستاذ مساعدصالح دمحم صالح حسن.دندوة علمٌة6

2021/12/12حقوق الطفل فً االسالممدرس مساعدسوزه خورشٌد رشٌدورشة عمل7

مدرسدرٌا ٌاسٌن مصطفى

مدرسشٌالن قهرمان شكور

مدرس مساعدهدى عبدالسالم عبدالرحمن

مدرس مساعدسوسن عبدالفرج دمحم

مدرس مساعدسنبل جالل شكور

استاذ مساعدجنان اكبر شكور. د

استاذ مساعدنزار أحمد محمود. د

مدرسنشوان ناظم حسن

2021/12/26المشكالت السلوكٌة عند االطفالاستاذ مساعدعباس لطٌف محً الدٌنحلقة نقاشٌة11

Evidence based nursing practice2022/12/30مدرسئومٌد حمة رشٌد دمحم امٌنورشة عمل12

Critical Analytical Writing 2021/12/23مدرسفاخر ابوبكر احمدورشة عمل13

2022/01/18عوامل الضراوة لبعض الطفٌلٌات االبتدائٌةمدرسلٌما طارق ٌواشورشة عمل14

2022/03/03اختٌارات للكشف عن المادة النانوٌةمدرسلٌما طارق ٌواشورشة عمل15

2022/03/05(malta fever)حمه مالطة استاذ مساعدكولبهار فتح هللا كرٌم.دورشة عمل16

2022/03/13االكتئاباستاذ مساعدعباس لطٌف محً الدٌنحلقة نقاشٌة17

The basic of EKG2022/03/16        مدرسفاخر ابوبكر احمدورشة عمل18

2022/03/19قواعد الحماٌة الدولٌة للعاملٌن فً المجاالت الطبٌة اثناء النزاعات المسلحةمدرس مساعدسوزه خورشٌد رشٌدورشة عمل19

مدرسدرٌا ٌاسٌن مصطفى

مدرس مساعدشٌالن قهرمان شكور

مدرس مساعدهدى عبدالسالم عبدالرحمن

How to plan an educational programe2022/03/29استاذ مساعدنزار احمد محمود.دحلقة نقاشٌة21

2022/04/04التدرن الرئوي بمناسبة الٌوم العالمً للتدرناستاذ مساعدكولبهار فتح هللا كرٌم.دندوة علمٌة22

pyomania2022/04/04مدرسنشوان ناظم حسنحلقة نقاشٌة23

2021/11/29الٌة تسجٌل النشاطات والبحوث العلمٌةورشة عمل

2021/12/19السالمة فً المختبراتورشة عمل9

2

3

Child CPR2022/03/28ورشة عمل 20

Gender-Based Violence (GBV)   22/12/2021  ورشة عمل 10

2022-2021كلية التمريض للعام الدراسي / خطة نشاطات شعبة التعليم المستمر 

Benefit of breast self-examination and how to do breast 

self- examination
ورشة عمل 82021/12/13

ورشة عمل1
what are the updates on Google classroom& Teaching 

and learning strategies in line with the philosophies of the 

university and the college of nursing

2021/11/11

proteection of children from online threats2021/11/22ورشة عمل

2021/12/02ال للعنف ضد المراةورشة عمل 5



تاريخ النشاطعنوان النشاطاللقب العلمياسم التدريسيصنف النشاطت

2022-2021كلية التمريض للعام الدراسي / خطة نشاطات شعبة التعليم المستمر 

                                                                                                                                                                                                       What is systematic reviewاستاذ مساعدجنان اكبر شكور.د

    How to write the manuscriptاستاذ مساعدسهلٌة دمحم علً.د

     How to deal with reviewer commentsمدرسبٌستون دمحم احمد.د

     What is literature review مدرسٌوسف عبدالمحسن صالح.د

The use of Mendeley for referencingمدرسفاخر ابوبكر احمد

2022/04/07البٌئة والصحةمدرسئومٌد حمة رشٌد دمحم امٌنحلقة نقاشٌة25

Plasma Heresies2022/04/09مدرسضٌاء الرحمن حسٌن عبدهللاحلقة دراسٌة26

Journal Indicators2022/04/13مدرسفاخر ابوبكر احمدورشة عمل27

Teaching strategies2022/04/18مدرسبٌستون دمحم احمد.دندوة علمٌة28

مدرس مساعدسوسن عبدالفرج دمحم

مدرس مساعدسنبل جالل شكور
2022/05/08السموم الفطرٌة ومخاطرهاورشة عمل29

دورة 242022/04/06


