
 2019ولغاية سنة  2009الندوات وورش العمل واملؤمترات اليت عقدت يف الكلية للفرتة من سنة  

 اسم النشاط
 رئيس اجللسة

 مقرر اجللسة
 تأريخ االنعقاد امساء احملاضرين

 اْلَوَباِء،األنفلونزا اْلَوباِئيََّة َطِبيَعُة 

 إْعَراَضُه, َتْشِخيَصُه, ُطِرَق اْلِوَقاَيُة ِمْنه
 أ.د. شهاب امحد اليف

م.د. مثنى  ،سرحانم.د. ياسني طه 

 اهلل باسم عطا د. علي خليل،
25-11-2009 

 أ.د. شهاب امحد اليف َمَعا ِلَوْقِف التََّدرُِّن )السل(

طه  د. حسني محادي درويش، د.

 حسني املعاضيدي

أ.م.د. حممد طفش دغش، د. حممود 

 بشري

5-1-2010 

اْلُمْؤَتَمُر األول ِلُكلِّيَّاِت اْلَمْجُموَعِة 

 الطِّبِّالطِّبِّيَِّة َوالّسابَع ِلُكلِّيَِّة 

 ا.م.د. عبد اهلل صاحل احلسن

 أ.د. رافل محيد رشيد

 ا.م.د. مهدي صاحل شالل

خنبة من تدريسي احملاضرين من 

داخل وخارج اجلامعة وكان عدد 

 حبث 140الباحثني 
 2011-3- 31و30

- الفايروسي اْلَكِبِد ِاْلِتَهاب َنْدَوُة

 َواْلُحُلوُل اْلَمَشاِكل 

 شهاب امحد اليف ا.د.

 ا.م.د. مشتاق طالب صاحل

  

ا.م.د. محيد ابراهيم الزكروط، م.د. 

مثنى علي خليل، ا.م.د. جليل 

ابراهيم صاحل، م.د. عباس عبيد 

 اجلنابي

12-4-2011 

 اْلَقْوَقَعة ِزراَعة َنْدَوة

 ا.م.د. ذاكر حممد حسن

 ا.م.د. حممد طفش دغش

ا.م.د. رائد حممد العاني، م.د. امري 

م.د. بهاء عبد السالم  االلهعبد 

العاني، م.د. خليل ابراهيم عليوي، د. 

 ياسني اديب الدوري

12-2-2012 

 ندوة السلس البولي
 أ.م.د. زياد محاد عبد

 م.د. دريد طه احلديثي

أ.م.د. عصام العزاوي، م.د. ضي عبد 

د. ماهر احلديثي، م.د. قيس  العزيز

 عبد الرمحن، م.د. وليد نصار جفال
11 - 1 - 2012 

  

الفيزياء وتكنولوجيا الليزر 

 واستخداماتها يف الطب

  

 د. مهند فياض الثلج

 د. دريد طه

 ا.م.د. أيوب حممد عبود

 ا.م.د. حممد طفش دغش

 ذاكر، ا.م.د.راشد خليل ظاهر د.

حممد حسن ا.م.د. زياد محاد عبد، 

م.د. أمري عبد اآللة ا.م.د. سعد 

خملف مهيدي، ا.م.د. ثامر عبد 

 اجمليد ا.م.د. زياد محاد عبد

25 -4- 2012 

 ندوة مضخة االنسولني
 صالح العاني ا.م.د.

 ا.م.د. محيد الزكروط
 2012-5-2 ةم.د. ماهر علي جاسم التال

 2012-2- 29 د. علي سليمان، د. محيد حردان ذاكر ذيابد.  ندوة تبديل مفصل الركبة
عالج حاالت حصاة الكلية الكبرية يف 

حوض الكلية أو جسم الكلية 

 وباستخدام طريقة الناظور

  

 ا.م.د. صالح العاني

 ا.م.د. رائد العاني
 2012-3-14 الربوفيسور اهلندي بال

ملتقى االنبار األول جلراحي العظام 

 والكسور

 ا.م.د. ايوب حممد عبود

 د. ثامر خلف ياسني

د. عادل  ،د. عبد الوهاب االلوسي

د.  ، بديوي، د. ثامر خلف ياسني

دريد عيادة، د. حممد طفش دغش، 

د. مازن جبار كاظم، د. عبد الواحد 

صاحل، د. علي عبد الرزاق، د. مهند 

 حامد حسن

24-5-2012 

 ندوة مضادات التأكسد
 العانيا.م.د. رائد 

 م.د. حممد محاد

م.م. اسامة عباس فيصل، ا.د. شهاب 

امحد اليف ، م.د. زينة حممد حسن، 

م.د. هيثم نعمان، م.د. بان ناظم عبد 

 الفتاح

10-12-2012 



ندوة معاجلة التهاب الكبد 

 الفايروسي خالل احلمل

 أ.د. شهاب امحد اليف

 م.د. ضي عبد العزيز

رجاء جهاد م.د. مثنى علي خليل م.د. 

 خلف احلديثي
11-12-2012 

 دورة اجلودة بني الواقع والطموح
 ا.م.د. صالح العاني

 م.د. زينة حممد حسن

 أ.د. قاسم نايف علوان

 أ.م.د. مخيس ناصر حممد

 م.د. زينة حممد حسن

 2013- 2 - 10و  7

 ندوة بأخالقنا نرتقي
 أ.م. د. فخري مجيل الدلة علي

 العانيم. د. رعد صاحل 

د. لطيف امحد عبود، أ.م.د. دنيا وديع 

 فياض

أ.م.د. ذاكر حممد حمسن، أ.م.د. 

محيد ابراهيم الزكروط، أ.م.د. 

 حماسن علي عبد اجلبار

25-2-2013 

ورشة عمل املتطلبات االكادميية 

 للمقرر الدراسي

  

 ا.م.د .صالح العاني

 م.د. زينة حممد حسن

أ.م.د. مخيس أ.د. قاسم نايف علون، 

 ناصر حممد

 م.د. زينة حممد حسن

4- 3 -2013 

ندوة تعريفية الستخدام مطافئ 

 احلريق

 ا.م.د. ذاكر حممد حمسن

 م.د. زينة حممد حسن

املقدم سعود مصلح رحيل / مدير 

 االطفاء والسالمة

الرائد صاحل خلف محد/ ضابط 

مركز الرمادي للدفاع املدني، 

املفوض هيثم حممود 

 حممد/مسؤول الوقاية والسالمة

26-3-2013 

ندوة علمية عن كيفية اجراء البحث 

 العلمي

  

 ا.م.د. فخري مجيل الدلة علي

 ا.م.د. عدنان محاد مهيدي

  

حماسن علي عبد اجلبار، م.د.  أ.م.د.

ياسني طه سرحان، م.د. بان ناظم 

عبد الفتاح، م.م .د. بديعة ثامر 

 حييى

16- 4-2013 

   مبادئ احلاسوب
املربجمة مي يونس رشيد، املربمج 

 مصطفى عامر عبيد
19-20/5 /2013 

Damage Control Surgery   

 أ.م.د. ذاكر حممد حمسن

 د. ذاكر ذياب
 2013 / 8 / 21 عبد اجلبار اجلبوريعصام صاحل 

كيفية احلصـــول علـى الدعم املالي 

لتطـوير املؤسسات التعليمية وإجراء 

 البحوث العلمــية
 2017-1-10 أ.م.د. زينة حممد حسن أ.م.د. زينة حممد حسن

 ندوة علمية

 مرض السمنة ومضاعفاته

 رئيس اجللسة

 أ.م.د. محيد الزكروط

 مقرر اجللسة

 أ.م.د. ياسني محد جميد

 أ.م.د. حماسن علي عبداجلبار

 م.د. بان ناظم عبد الفتاح

 ةم.د. ماهر علي التال

 م.د. حممد جاسم الفيحان

 ا.م. د. خالد الراوي

8-3-2017 

 

 

 

 



 ورشة عمل

 تقييم وتقويم األسئلة االمتحانية
  

 أ.م.د. ذاكر حممد حمسن

 أ.م.د. زياد محاد عبد

 عبد اجلبارأ.م.د. حماسن علي 

25/4 /2017 

 ندوة علمية

 داء السكري ومضاعفاته

 أ.م.د. خالد عبد اهلل الراوي

 أ.م.د. حماسن علي عبد اجلبار

 م.د. ماهر علي جاسم التالة

 د. علي حممد خليل

 م.د. خالد مسري رميض

2/5/2017   

Are Anabolic Steroid Safe 

To Use 
 م.د. دريد طه عبد الكريم

                    وليد نصار جفالأ.م.د. 

                 م.م.د. يعكوب صامل صاحل

م.د.                    م.د. يوسف فرحان

 خالد مسري رميض

6/11/2017 

Hidden Osteoporosis in 

Female in our Society 
 م.د. دريد طه عبد الكريم

م.م.د.                    م.د. لؤي اسعد

م.د.                   يعكوب سامل صاحل

 لبيب قيس عبد الرمحن
13/11/2017 

معا من اجل جمتمع خاٍل من التهاب 

 C الكبد الفايروسي نوع

 أ.م.د. صالح نوري امحد

 أ.م.د. سعد خملف مهيدي

م.د.               أ.م.د. ياسني محد جميد

م.د. امحد                نور ناجي رديف

 خلف صويف
19/11/2017 

Hydronephrosis in 

Pregnancy 
 أ.م.د. نعمه محد حسن

م.د.  أ.م.د. قيس عبد الرمحن محيد

م.د.                 رفل مصطفى مرشد

 لبيب قيس عبد الرمحن
20/11/2017 

االستخدام املفرط للمضادات 

 احليوية   

 .د. نور ناجي رديف  م

 م.د. هيثم عباس خلف  

م.د. عمر سامل ابراهيم                            

م.د. خالد مسري رميض                            

ص. حنان جدعان علي                        

 د. مجال علي احملمدي                           

23/4/2018 

Diagnosis and 

Management Neuropathic 

Pain 

 م.د. دريد طه عبد الكريم 

 د. اجمد شيت عطا اهلل 

 د. وسام الفيحان 

 د. سندس حامت حتسني 

21/2 /2018 

Outcome of Epidemic 

Influenza in Iraq 207-2018 
 م.د. دريد طه عبد الكريم 

 أ.م.د. مثنى علي خليل 

 أ.م.د. هيثم نعمان 

26 /2 /2018 

Epistaxis Between Today 

and Yesterday 
 أ.م.د. نعمه محد اهلييت 

 أ.م.د. رائد حممد سهيل

 م.د. امري عبد االله 

                 م.د. عمر مالك برجس

 م.د. لبيب قيس عبد الرمحن  

19/3/2018 

الية العمل بالتعليمات اجلديدة 

 النافذة يف الرتقيات العلمية 

 أ.د. مهدي صاحل شالل 

محد                    أ.د. رمسي حممد 

 السيد أسامة محيد محدان 

8/5 /2018 

زرع الكلية متى يبدأ يف حمافظة 

 االنبار 

 م.د. دريد طه عبد الكريم 

                  أ.م.د. وليد نصار جفال 

               م.د. عبد الرمحن حممد جريان

 د. علي حياد حممد 

22/4/2018 

التصحيح االلكرتوني باستخدام 

برنامج التعرف الضوئي على 

 Remark Officeالعالمات 

OMR 

 أ.م.د. زينة حممد حسن 

                   أ.م.د. ذاكر حممد حمسن 

                م.د. نور ناجي رديف 

 بايلوجي اقدم بالل ماجد طه 

22 /2 /2018 

  االعتمادية يف كلية الطب

أ.م.د.                   أ.د. خالد بتال النجم 

 ذاكر حممد حمسن 

2/10/2018 

 أ.م.د. ذاكر حممد حمسن  تطوير التعليم الطيب ورشة العمل

                           د. خضر شكر محيد

 د. معن ماجد صاحل العباسي  

16/10/2018 



 أ.م.د. سعد خملف مهيدي                   التداخل اجلراحي لعالج السمنة

 م.د. طارق مهدي صاحل             

م.د. حممد جاسم حممد                   

 د. ماجد محيد عبد                    

7/1/2019 

Brain Tumor in Childhood 
 أ.م.د. حممد ماهر مشرف

 م.د. رنا فهمي شرتان                   

             م.د. اثري امحد عباس

14/1/2019 

مهارات البحث العلمي املستجدات وما 

   يهم الباحث
 11/3/2019 أ.م.د. مثنى علي خليل   

G- Suite  وادارة الصف االلكرتوني  

   أ.م.د. عصام طه ياسني

 م.م. سداد حازم عبد

27/3/2019 

  متطلبات تطبيق نظام املقررات

أ.م.د. عالء عباس باقر / كلية 

 الصيدلة  

9/4/2019 

اخر املستجدات للعالج اجلراحي 

 لسرطان الثدي
 

د. امحد حازم عبد العزيز  / دائرة 

 صحة االنبار   

16/4/2019 

Damage Control 
 

 م.د. طارق مهدي صاحل 

 م.د. لؤي اسعد حممود    

23/4/2019 

  معايري االعتمادية

    رائد حممد سهيلأ.م.د. 

 م.د. دريد طه عبد الكريم

15/5 /2019 

 27/5/2019 م.م. ضمياء عبد جنم     الية التصنيف الوطين

املستجدات  -مهارات البحث العلمي 

 وما يهم الباحث 

 12/11/2019 أ.م.د. مثنى علي خليل  

اخر مستجدات عمليات االخصاب 

االنابيب واهم  ألطفالاالصطناعي 

 اسباب الفشل 

 17/11/2019 االيطالي روفولو جيوفاني  

استمارة تقييم االداء اخلاصة بالسادة 

 التدريسيني 

 17/12/2019 م.م. ضمياء عبد جنم  

Update in the Treatment of 

Overactive Bladder and 

Bbh 

 أ.م.د. قيس عبد الرمحن ثامر 

 أ.م.د. وليد نصار جفال 

 م.د. دريد طه عبد الكريم 

23/12 /2019 

 



 


