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 :انًظبًْبث نهًزكش أ انجبيعت 
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 :انًُح ٔ انذٔراث

 :(غٛز يذكٕرة طببقب )يعهٕيبث اخزٖ 

 انًشبركّ  فٙ عذد يٍ انحهقبث انُقبشٛت فٙ يزكش بحٕد ٔيخحف انخبرٚخ انطبٛعٙ 

   (يحبضز) 2/2/2020فٙ   (فٛزٔص كٕرَٔب  ,يخالسيت انشزق األٔطظ انخُفظٛت)حهقّ َقبشّٛ  -1

  (يحبضز) 2020 /20/6فٙ  (كٛفٛت إَشبء ٔرشت عًم عبز انًُصبث األنكخزَٔٛت)حهقّ َقبشّٛ  -2

 23/4/2020-22انًؤحًز انعهًٙ االٔل نجبيعت انقبدطٛت ببنخعبٌٔ يع يُظًت انصحت انعبنًٛت يٍ  -3

 (حضٕر انكخزَٔٙ )

فٙ (االثبر االقخصبدٚت ٔاالجخًبعٛت انًظخقبهٛت انًخٕقعّ نٕببء كٕرَٔب حهٕل يقخزحت  )انُذٔة انعهًٛت   -4

  (حضٕر انكخزَٔٙ )كهٛت االدارة ٔاالقخصبد  /   انخٙ اقبيخٓب جبيعت انفهٕجت 16/4/2020

فٙ ( بٍٛ انًبضٙ ٔانحبضز19انكهٕرٔ كٍٕٚ ٔانٓبٚذرٔكظٙ كٍٕٚ يع كٕفٛذ)انُذٔة انعهًٛت   -5

 (حضٕر انكخزَٔٙ ) قظى انكًٛٛبء انخطبٛقٛت   –كهٛت انعهٕو /   انخٙ اقبيخٓب جبيعت انفهٕجت 16/4/2020

 (حضٕر انكخزَٔٙ ) 10/4/2020فٙ (اعخًبدٚت َشز انبحٕد فٙ انًجالث انعهًٛت انزصُٛت )ٔرشت عًم  -6

 يُظًت االعٛبٌ نهخًُٛت االقخصبدٚت 

حضٕر ) 6/4/2020فٙ (يفٕٓو انخعهٛى االنكخزَٔٙ ٔانًُصبث ٔانخطبٛقبث انظبَذة  )ٔرشت عًم  -7

 يُظًت االعٛبٌ نهخًُٛت االقخصبدٚت (انكخزَٔٙ 

فٙ  ( 19انٕقبٚت يٍ انعذٖٔ ٔيكبفحخٓب نفٛزٔص كٕرَٔب انًظخجذ كٕفٛز  )انذٔرة االنكخزَٔٛت  -8

 (حضٕر انكخزَٔٙ )انًعٓذ انطبٙ فٙ انُجف /  انخٙ اقبيٓب انكهٛبث انخقُٛت انطبٛت ٔانصحٛت 12/4/2020

  11/4/2020فٙ (ٔببئٛت كٕرَٔب بٍٛ انعالجبث انبٕٛنٕجٛت ٔااليٍ انببٕٚنٕجٙ ) ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -9

 (حضٕر انكخزَٔٙ ). قظى عهٕو انغذاء ٔانصحت / كهٛت انشراعّ / انخٙ اقبيخٓب جبيعت انكٕفت 

  انخٙ اقبيخٓب جبيعت 13/4/2020فٙ (ادارة انٕقج فٙ ظم جبئحت كٕرَٔب   )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -10

 (حضٕر انكخزَٔٙ )قظى عهٕو انغذاء ٔانصحت/ كهٛت انشراعّ / انكٕفت 

 انخٙ اقبيخٓب 12/4/2020فٙ  (اطخخذاو انًكخبت االفخزاضٛت انعهًٛت انعزاقٛت )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -11

 (حضٕر انكخزَٔٙ )انًكخبت انًزكشٚت  جبيعت بغذاد 

 14/4/2020فٙ  (حطبٛقبث حخشٍٚ ٔيشبركت انًهفبث ٔاالفبدة يٍ خذيخٓب )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -12

 (حضٕر انكخزَٔٙ )انخٙ اقبيخٓب انًكخبت انًزكشٚت  جبيعت بغذاد 

حعهى كظز انٕقج ٔانحصٕل عهٗ يظبحت كبفٛت فٙ ظم انجبئحت  )نهخذرٚب انكخزَٔٙ ITRDC بزَبيج  -13

 (حضٕر انكخزَٔٙ )   انخٙ اقبيخٓب جبيعت انكٕفت 11/4/2020فٙ (

 انخٙ اقبيخٓب يزكش ابٍ طُٛب 13/4/2020فٙ  (اعذاد انًحبضزاث انفذٕٚٚت )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -14

 (حضٕر انكخزَٔٙ )جبيعت بغذاد /  نهخعهٛى االنكخزَٔٙ 
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فٙ  (Mendeleyادارة انًصبدر انعهًٛت بٕاططت بزَبيج ادارة انًصبدر )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -15

 (حضٕر انكخزَٔٙ )انجبيعت انًظخُصزٚت / يزكش انخعهٛى انًظخًز  انخٙ اقبيخٓب 13/4/2020

 انخٙ اقبيخٓب 13/4/2020فٙ  (انصحت انعبنًٛت انٕاحذة ٔانخٓذٚذاث انعبنًٛت )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -16

 (حضٕر انكخزَٔٙ )قظى انظاليت انًُٓٛت ٔانصحٛت ٔانبٛئت / انعخبت انعهٕٚت 

فٙ  (دٔر انذكبء االصطُبعٙ فٙ يٕاجٓت يعٕقبث انحٛبة انحذٚثت  )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -17

 (حضٕر انكخزَٔٙ )جبيعت دٚبنٗ /   انخٙ اقبيخٓب يزكش انخعهٛى انًظخًز 11/4/2020

حصًٛى االخخببراث ٔانٕاصم يع انطهبت فٙ بزَبيجٙ انكٕكم كالص رٔو )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -18

جبيعت بغذاد /   انخٙ اقبيخٓب كهٛت انخزبٛت ابٍ رشذ نهعهٕو االَظبَٛت  11/4/2020فٙ  (ٔانكٕكم يٛج   

 (حضٕر انكخزَٔٙ )

فٙ حذرٚظٛبث يبدة  ( 3D Anatomy)اطخخذاو حقُٛت انخشزٚح انثالثٙ االبعبد )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -19

انًعٓذ انخقُٙ / جبيعتانفزاث االٔطظ /   انخٙ اقبيخٓب يزكش انخعهٛى انًظخًز 19/4/2020فٙ  (انخشزٚح   

 (حضٕر انكخزَٔٙ )فٙ انظًبِٔ  

 انخٙ 21/4/2020فٙ ( فٙ حذرٚظٛبث يبدة انخشزٚح    ( western blotting)ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -20

 (حضٕر انكخزَٔٙ )جبيعت يٛظبٌ  /  اقبيخٓب كهٛت انعهٕو  

 انخٙ اقبيخٓب انًزكش انٕطُٙ 19/4/2020فٙ  (انخالٚب انجذعٛت انظزطبَٛت )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -21

 (حضٕر انكخزَٔٙ )انجبيعت انًظخُصزٚت / نبحٕد انظزطبٌ ٔانٕراثت انطبٛت 

 انخٙ اقبيخٓب انًزكش 2/5/2020فٙ  (انًهٕثبث انبٛئٛت ٔيشبكهٓب انصحٛت  )ٔرشت عًم انكخزَٔٛت  -22

 (حضٕر انكخزَٔٙ )انجبيعت انًظخُصزٚت / انٕطُٙ نبحٕد انظزطبٌ ٔانٕراثت انطبٛت 

 

 

 

 

 


