
مكان االنعقادتاريخ  االنعقادالجية السشفحةعشؾان الشذاط العمسيت
قاعات قدؼ اليشجسة السجنية16/1/2021ليث مخمص.م.م+ ياسخ محسؾد .دورشة حزؾرية لتعميؼ الظمبة استخجام البخيج الجامعي 1
قاعات قدؼ اليشجسة السجنية17/1/2021ليث مخمص.م.مGoogle Meet + Classroomورشة حزؾرية لتعميؼ الظمبة استخجام بخنامج 2
قاعات قدؼ اليشجسة السجنية18/1/2021ياسخ محسؾد.دورشة حزؾرية لتعخيف الظالب بالسؾاد الجراسية وقاعات القدؼ والسختبخات3
مشرة الكتخونية23/1/2021فاتؽ غزبان.دClassroomورشة الكتخونية لتعميؼ الظمبة استخجام مشرة 4
مشرة الكتخونية24/1/2021ليث مخمص.م.ماجتساع الكتخوني لسشاقذة تدسية مسثمي الجراسة الرباحية والسدائية 5
مشرة الكتخونية02/01/2021نؾري حدؾن.د+ ياسخ محسؾد .داالجتساع بظمبة البؾابة الثانية وتحليل الرعؾبات اماميؼ والتشديق لتعؾيض السحاضخات الفائتو6
مشرة الكتخونية02/01/2021ميا رشيج.د  لسشاقذة السعؾقات والسذاكل التي تؾاجو الظمبةGoogle Meetاجتساع الكتخوني عبخ مشرة 7
مشرة الكتخونية02/02/2021ياسخ محسؾد.د  لسشاقذة السعؾقات والسذاكل التي تؾاجو الظمبةGoogle Meetاجتساع الكتخوني عبخ مشرة 8
مشرة الكتخونية02/05/2021ليث مخمص.م.م  لسشاقذة السعؾقات والسذاكل التي تؾاجو الظمبةGoogle Meetاجتساع الكتخوني عبخ مشرة 9
قاعات قدؼ اليشجسة السجنية13/2/2021دمحم مشقح .م.مورشة تجريبية لكيفية اداء الظمبة لالمتحانات االلكتخونية10
مشرة الكتخونية26/2/2021ليث مخمص.م.م+ ياسخ محسؾد .د  لسشاقذة السعؾقات والسذاكل التي تؾاجو الظمبةGoogle Meetاجتساع الكتخوني عبخ مشرة 11
مشرة الكتخونية15/4/2021ميا رشيج عبج الحسيج .د"ارشاد وتؾجيو الظمبة وااللتدام بالحزؾر " نجوة افتخاضية 12
مشرة الكتخونية15/4/2021ياسخ محسؾد كاعؼ .د"ارشاد وتؾجيو الظمبة وااللتدام بالحزؾر " نجوة افتخاضية 13
مشرة الكتخونية06/03/2021ميا رشيج عبج الحسيج .دمبادرة الدالم االزرق لسشاقذة شحة السياه في العخاق والجول العخبية الستذاطئة  14
مشرة الكتخونية16/6/2021ميا رشيج عبج الحسيج .د"االمؽ السائي واالمؽ الغحائي "نجوة بعشؾان 15
كمية دجمة 30/5/2021م مرظفى طالب شخيف .مشيادة مذاركة 16
كمية دجمة 14/3/2021ميا رشيج عبج الحسيج .دشيادة مذاركة 17
قاعات كمية دجمة25/2/2021م ليث مخمص عبج الجبار  .م(مقخر القدؼ)دورة في اساسيات عسل 18
وزارة السؾارد السائية18/2/2021ميا رشيج عبج الحسيج .داقامة دورات تجريبية لسشتدبي وزارة السؾارد السائية 19
قاعات كمية دجمة21/6/2021رونج دمحم بجري .ماجتياز اختبار صالحية تجريذ بشجاح20
قاعات كمية دجمة21/6/2021مرظفى طالب شخيف .م.ماجتياز اختبار صالحية تجريذ بشجاح21
قاعات كمية دجمة21/6/2021ليث سمسان خالج .م.ماجتياز اختبار صالحية تجريذ بشجاح22
اسظشبؾل/ تخكيا 06/01/2021م مرظفى طالب شخيف .م5ISCESD 2021السؤتسخ العمسي الجولي الخامذ لمبيئة والتشسية السدتجامة 23
كمية دجمة 17/6/2021-16كمية دجمةالسؤتسخ العمسي الؾطشي االول لمتخاث الذعبي في العخاق24
مجسؾعة بانخ لمخجمات التعميسية04/06/2021الجية الستعاقج تخكية الجشديةمحكخة تفاىؼ 25
كمية دجمة04/05/2021ميا رشيج عبج الحسيج .د اعجاد دورات تجريبية لمظالب في مختمف السجاالت  متابعة التعاون والتشديق مع الجامعات التخكية بيجف 26
وزارة السؾارد السائية04/05/2021ميا رشيج عبج الحسيج .دشيادة تقجيخية27
كمية دجمة 15/6/2021مرظفى طالب شخيف.م.مالسخحمة الثالثة/ تدجيل فيجيؾي لمتجارب السختبخية العسمية لسادة ميكانيػ التخبة 28
كمية دجمة 23/6/2021ميا رشيج عبج الحسيج .دالسخحمة الثانية/ تدجيل فيجيؾي لمتجارب السختبخية العسمية لسادة ميكانيػ السؾائع 29
كمية دجمة 15/6/2021دمحم مشعؼ جبخ.دالسخحمة االولى/ تدجيل فيجيؾي لمتجارب السختبخية العسمية لسادة تكشؾلؾجيا السؾاد 30
كمية دجمة 22/2/2021دمحم مشقح .متحجيث مؾقع القدؼ االلكتخوني 31
مكتبة الجورة العامة03/02/2021دمحم مشقح .مالتبخع بكتب الى مكتبة الجورة العامة32
كمية دجمة الجامعة07/07/2021مازن حديؽ  .دتقؾيؼ بحؾث لمشذخ 33
كمية دجمة الجامعة07/07/2021دمحم عامخ . دتقؾيؼ بحؾث لمشذخ 34
فشجق بابل روتانا- قاعة اوروك 18/09/2021ميا رشيج عبج الحسيج . د(سج مكحؾل بيؽ الحاجة السؤكجة ومخاوف محتسمة):                                                        مشغسة ابدؾ الستجامة السياه تكيؼ نجوة نقاشية بعشؾان 35
كمية دجمة الجامعة+ جسعية الخاسخ التقشي العمسية 13/11/2021(1مخفق رقؼ  )فاتؽ غزبان داود . دتقشية الظاقة الكيخبائية الؾاقع السحمي وافاق التظؾر العالسي36
كمية دجمة الجامعة+ جسعية الخاسخ التقشي العمسية 13/11/2021(1مخفق رقؼ  )ياسخ محسؾد كاعؼ . دتقشية الظاقة الكيخبائية الؾاقع السحمي وافاق التظؾر العالسي37
كمية دجمة الجامعة+ جسعية الخاسخ التقشي العمسية 13/11/2021ليث مخمص عبج الجبار . م.متقشية الظاقة الكيخبائية الؾاقع السحمي وافاق التظؾر العالسي38
كمية دجمة الجامعة+ جسعية الخاسخ التقشي العمسية 13/11/2021مرظفى طالب شخيف . م.متقشية الظاقة الكيخبائية الؾاقع السحمي وافاق التظؾر العالسي39
كمية دجمة الجامعة+ جسعية الخاسخ التقشي العمسية 13/11/2021االء صالح الجيؽ عخيبي . دتقشية الظاقة الكيخبائية الؾاقع السحمي وافاق التظؾر العالسي40
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021رونج دمحم بجري . دأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 41
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021ميا رشيج عبج الحسيج . دأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 42
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021ميشج حاتؼ شحر . دأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 43
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021ليث مخمص عبج الجبار . م.مأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 44
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021دمحم مشقح سمسان .مأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 45
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021دمحم مشعؼ االعخجي . دأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 46
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021فاتؽ غزبان داود . دأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 47
كمية دجمة الجامعة 15/11/2021االء صالح الجيؽ عخيبي . دأساليب وطخائق تجشب االنتحال : أنؾاع االقتباس 48
49Publishing in High Impact Factor Journalsكمية دجمة الجامعة8/11/2021-7ياسخ محسؾد كاعؼ . د
50Publishing in High Impact Factor Journalsكمية دجمة الجامعة8/11/2021-7رونج دمحم بجري . د
51Publishing in High Impact Factor Journalsكمية دجمة الجامعة8/11/2021-7مرظفى طالب شخيف. م.م
52Publishing in High Impact Factor Journalsكمية دجمة الجامعة8/11/2021-7فاتؽ غزبان داود . د
53Publishing in High Impact Factor Journalsكمية دجمة الجامعة8/11/2021-7ليث سمسان خالج. د
54Publishing in High Impact Factor Journalsكمية دجمة الجامعة8/11/2021-7االء صالح عخيبي. د
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي 29/10/2021ياسخ محسؾد كاعؼ .دكتابة الخسائل واالطاريح بأسمؾب وليكمية الجامعات الخصيشة55
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي 29/10/2021ميا رشيج عبج الحسيج . دكتابة الخسائل واالطاريح بأسمؾب وليكمية الجامعات الخصيشة56
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي 29/10/2021فاتؽ غزبان داود . دكتابة الخسائل واالطاريح بأسمؾب وليكمية الجامعات الخصيشة57
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي 29/10/2021ليث سمسان خالج .دكتابة الخسائل واالطاريح بأسمؾب وليكمية الجامعات الخصيشة58
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي 29/10/2021ليث سمسان خالج .دكتابة الخسائل واالطاريح بأسمؾب وليكمية الجامعات الخصيشة59

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 01/01/2022دمحم عامخ دمحم . دأسباب انييار سجود حراد السياه60

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 01/01/2022ياسخ محسؾد كاعؼ . دأسباب انييار سجود حراد السياه61

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 01/01/2022ميشج حاتؼ شحر . دأسباب انييار سجود حراد السياه62

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 01/01/2022مازن حديؽ عبجهللا . دأسباب انييار سجود حراد السياه63

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 01/01/2022ليث مخمص عبج الجبار . م.مأسباب انييار سجود حراد السياه64

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 01/01/2022مرظفى طالب شخيف .م.مأسباب انييار سجود حراد السياه65

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 02/01/2022ميا رشيج عبج الحسيج . دمؾاءمة االعسال وتكشؾلؾجيا السعمؾمات في السشغؾمة العالسية66

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 02/01/2022فاتؽ غزبان داود . دمؾاءمة االعسال وتكشؾلؾجيا السعمؾمات في السشغؾمة العالسية67

وحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 02/01/2022ياسخ محسؾد كاعؼ . دمؾاءمة االعسال وتكشؾلؾجيا السعمؾمات في السشغؾمة العالسية68

69Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022رونج دمحم بجري . د

70Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022ياسخ محسؾد كاعؼ . د

71Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022االء صالح الجيؽ عخيبي .د

72Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022مازن حديؽ عبجهللا . د

73Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022دمحم عامخ دمحم . د

74Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022مرظفى طالب شخيف . م.م

75Education for Sustainable Devvelopmentوحجة التعميؼ السدتسخ/ كمية دجمة الجامعة 04/01/2022ميشج حاتؼ شحر. د

قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022فاتؽ غزبان داود  . دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ76

قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022ميا رشيج عبج الحسيج. دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ77

قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022ياسخ محسؾد كاعؼ .دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ78

قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022دمحم مشعؼ جبخ . دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ79

قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022رونج دمحم بجري . دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ80

قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022ميشج حاتؼ شحر . دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ81
قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022ليث سمسان خالج . دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ82
قاعة دجمة / كمية دجمة الجامعة 22/01/2022فاتؽ غزبان داود . دتحميل بيانات كمية دجمة الجامعة ضسؽ مدتؾعب سكؾبذ83
84Chemical Biological and Radiological Safety and Securityكمية العمؾم/ جامعة البرخة 16/01/2022ياسخ محسؾد كاعؼ.د
وحجة التعميؼ السدتسخ / كمية دجمة الجامعة 13/02/2022ميا رشيج عبج الحسيج. دالتعخيف بالسشح الجراسية بالخارج 85
وحجة التعميؼ السدتسخ / كمية دجمة الجامعة 13/02/2022فاتؽ غزبان داود . دالتعخيف بالسشح الجراسية بالخارج 86
وحجة التعميؼ السدتسخ / كمية دجمة الجامعة 13/02/2022ياسخ محسؾد كاعؼ . دالتعخيف بالسشح الجراسية بالخارج 87
وحجة التعميؼ السدتسخ / كمية دجمة الجامعة 13/02/2022رونج دمحم بجري . د.مالتعخيف بالسشح الجراسية بالخارج 88
وحجة التعميؼ السدتسخ / كمية دجمة الجامعة 13/02/2022ميشج حاتؼ شحر. د.مالتعخيف بالسشح الجراسية بالخارج 89
وحجة التعميؼ السدتسخ / كمية دجمة الجامعة 13/02/2022مرظفى طالب شخيف . م.مالتعخيف بالسشح الجراسية بالخارج 90
الجسعية العخاقية لالدارة اليشجسية22/02/2022ميا رشيج عبج الحسيج . دالحمؾل اليشجسية لسخاطخ مدتقبل العخاق السائي والكؾارث االندانية بيؽ سؾء االدارة وسياسات دول الجؾار والتغيخ السشاخي91
كمية دجمة الجامعة04/03/2022ياسخ محسؾد كاعؼ . دمرظمحات ومعاييخ البحث العمسي وترشيف السجالت92
كمية دجمة الجامعة04/03/2022فاتؽ غزبان داود . دمرظمحات ومعاييخ البحث العمسي وترشيف السجالت93
كمية دجمة الجامعة04/03/2022رونج دمحم بجري . دمرظمحات ومعاييخ البحث العمسي وترشيف السجالت94
كمية دجمة الجامعة04/03/2022ميشج حاتؼ شحر . دمرظمحات ومعاييخ البحث العمسي وترشيف السجالت95
كمية دجمة الجامعة04/03/2022مرظفى طالب شخيف. م.ممرظمحات ومعاييخ البحث العمسي وترشيف السجالت96
كمية دجمة الجامعة04/03/2022االء صالح الجيؽ عخيبي. دمرظمحات ومعاييخ البحث العمسي وترشيف السجالت97
اكاديسية ايفاد10/03/2022فاتؽ غزبان داود . دادوات وحجود البحث العمسي 98
99FISH PROCESSING AND PRESEERVATION TECHNOLOGIESقدؼ الكيسياء/ كمية العمؾم / جامعة البرخة 09/03/2022فاتؽ غزبان داود . د
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي11/03/2022ميشج حاتؼ شحر .دحداب معاييخ ترشيف السجالت100
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي11/03/2022فاتؽ غزبان داود . دحداب معاييخ ترشيف السجالت101
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي11/03/2022مرظفى طالب شخيف . م.محداب معاييخ ترشيف السجالت102
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي11/03/2022االء صالح الجيؽ عخيبي. دحداب معاييخ ترشيف السجالت103
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي11/03/2022مازن حديؽ عبجهللا. دحداب معاييخ ترشيف السجالت104
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي18/03/2022ميا رشيج عبج الحسيج . دخظؾات تقييؼ البحؾث105
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي18/03/2022فاتؽ غزبان داود . دخظؾات تقييؼ البحؾث106
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي18/03/2022االء صالح الجيؽ عخيبي. دخظؾات تقييؼ البحؾث107
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي18/03/2022ليث سمسان خالج . دخظؾات تقييؼ البحؾث108
جياز االشخاف والتقؾيؼ العمسي18/03/2022ياسخ محسؾد كاعؼ , دخظؾات تقييؼ البحؾث109
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