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المشاركة في اللجان الدائمة :

ت

رقم الكتاب و تاريخ
اصداره

اسم اللجنة

الجهة الصادر منها

1
2
3

ت

المشاركة في اللجان المؤقتة :
رقم الكتاب و تاريخ
اصداره

اسم اللجنة

الجهة الصادر منها

1
2
3
4

ت
1
2

رقم الكتاب

الجهة المانحة
شكر وتقدير رئيس الجامعة امر جامعي
شكر وتقدير رئيس الجامعة امر جامعي قدما
لمدة شهر
شكر وتقدير رئيس الجامعة

3
4
5


ت
1
2
3

تاريخ اصداره

11227/1
719/1/3

2114/6/31
2114/1/19

16447/1/3

2113/12/18

المشاركة في المؤتمرات :
اسم المؤتمر


ت
1
2

كتب الشكر والتقديرالممنوحة :

مكان اقامته

التاريخ

المشاركة في الدورات :
الجهة المانحة
جامعة النهرين

اسم الدورة
دورة طرائق تدريس

2

التاريخ
2115

3


ت
1
2
3
4
5

مكان اقامتها

اسم الندوة
دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على مسرح
الجريمة
اعتماد البصمة الوراثية كدليل اثبات او نفي في
المحاكم العراقية
دور االعالم في نشر ثقافة الحفاظ على مسرح
الجريمة
الجينوم البشري
دور البصمة الوراثية في اثبات النسب


ت
1
2
3
4
5

المشاركة في الندوات :
التاريخ

مركز الدنا العدلي

2115/12/15

مركز الدنا العدلي

2114/3/21

قاعة السالم /جامعة النهرين

2115/12/15

قاعة الفاو /جامعة النهرين
قاعة دجلة  /مركز الدنا

2115/3/11
2112/4/21

المشاركة في ورش العمل :
اسم الورشة

التاريخ

مكان اقامتها

Foundation topic on forensic
تطبيقات الضوء في مجال العلوم واالدلة الجنائية

مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي

2114/5/8-5
2116-1-17

لنبدا بدراسة االصول الوراثية للمجتمع العراقي
اخالقيات وضوابط العمل الجنائي

مركز الدنا العدلي
مركز الدنا العدلي

2112/5/12-14
2114/5/8-5

مركز الدنا العدلي

ورشة تطبيقات الضوء في مجال العلوم
واالدلة الجنائية

2112/1/11
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البحوث المنشورة :

ت

عنوان البحث

جهة النشر
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بحث واسط

مجلة العلوم /بغداد


ت

نوع البحث

رقم التصنيف المعياري
الدولي

البحوث المقبولة للنشر :
اسم المجلة

عنوان البحث
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3

3

رقم
التصنيف
المعياري
الدولي

التاريخ
القبول


ت
1
2
3
4
5
2

المشاركة في الحلقات النقاشية
عنوان الحلقة النقاشية

ااسم المحاضر

التاريخ

المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد
معامل الثأثير
Bioinformatics
Publishing research papers
عامل هيرش
Detection of pten axon 7
alteration in colorectal cancer of
Iraqi patient
منهجية النشر

ابتسام جاسم السوداني
د.منذر جعفر
د.ضياء شامخ
د.مجيد ارشيد
د.عماد عبد الحسين
ابتسام حمود ناصر

2112/2/24
2115/12/8
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2115/11/11
2115/11/1

د.عالء جبار غزاوي
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ت
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3

مهام اخرى :
التكليف
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رقم الكتاب

التاريخ

