
 

 2019وورش العمل لعام خطة 

جهات  الهاتف النقال البريد األلكتروني
 مشاركة

الجهة المنظمة 
-الفرع-)القسم

 الوحدة(

مكان 
 األنعقاد

تخصص  نبذة عن النشاط
 النشاط

مدة 
 األنعقاد

  موعد األنعقاد
 عنوان النشاط

 ت
 يوم شهر سنة 

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   فرع الهندسة
 الوراثية

أ.م.د. رافد 
عبد الواحد 
عبد الكريم 
وم.د.عماد 

حمدي و م.م. 
 هوازن حليم

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى اختبار 
تأثير السمية 

بالنسبة للخاليا 
 السرطانية

11-10 3 2019 يومين علمي ورشة عمل / أختيار  
السمية والخلوية 

 للخاليا السرطانية 

7-  

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   فرع الهندسة
 الوراثية

أ.م.د. بشرى 
 جاسم محمد

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى 
التعريف بكيفية 
استخدام تقنية 

األليزا في 
التطبيقات 
 المختلفة

18-17 3 2019 يومين علمي -8 // األليزا ورشة عمل   

mahoodrasha@gmail.com 
 
 
 
 
 

0771528233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرع الهندسة  
 الوراثية

أ.م.د. بشرى 
 جاسم محمد

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى 
التعريف بأساليب 
الحماية الجماعية 

والفردية في 
 المختبرات

28-27 3 2019 يومين علمي ورشة عمل /  
السالمة الفردية 

والحماية الجماعية 
في المختبر التعليمي 

 الجيد

9-  

mahoodrasha@gmail.com 
 
 

فرع الهندسة   0771528233
الوراثية م.د. 
 سناء جاسم

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى تدريب 
الباحثين على 

تقنية استخدام  
Realtime 

2-1 4 2019 يومين علمي ورشة عمل / الكشف  
عن الطرز الوراثية 

 Realبأستخدام تقنية 
Time PCR 
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PCR   وتطبيقاتها

 المختلفة
mahoodrasha@gmail.com 
 
 
 
 

 

فرع الهندسة   0771528233
الوراثية / 

أ.م.د. شروق 
كاظممحمد   
 

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى 
الكشف عن 

النباتات المحورة 
وراثيآ بالطرق 

 المختلفة

12-11 4 2019 يومين علمي ورشة عمل / الكشف  
عن النباتات المحورة 

 وراثيآ 

11-  

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   فرع الهندسة
الوراثية / 

أ.م.د. شروق 
 محمد كاظم

 

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

استخالص 
الزيوت وطرق 

 الكشف عنها

14-13 4 2019 يومين علمي ورشة عمل / طرق  
أستخالص الزيوت 

 النباتية الطيارة 

12-  

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   فرع الهندسة
الوراثية / 

أ.م.د. رشا عبد 
 الحسين ماهود

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى 
التعريف بأساليب 

لتحليل  الحديثة
الوراثي الخلوي 

 لعينات الدم

28-27 4 2019 يومين علمي ورشة عمل /  
Cytogenetic 
analysis of 

human blood 
culture 

13-  

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   التقنيات فرع
      األحيائية

م.د. محمد عبد 
 الملك

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى 
التعريف بطرق 

الخاليازراعة   

28-27 3 2019 يومين علمي ورشة عمل / عزل  

(  invitroوزراعة ) 

 الخاليا الجذعية

14-  

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   فرع الهندسة
الوراثية / م.م. 

 حيدر مازن
معهد الهندسة 

 الوراثية

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الندوة الى 
التعريف بطرق 
استخالص الدنا 

السائل من عينات 
 المنوي

7-6 3 2019 يومين علمي  DNAورشة عمل /  
extraction from 
seminal fluid   

15-  

mahoodrasha@gmail.com 0771528233   م.م.هوازن
 حليم صالح

معهد 
الهندسة 
 الوراثية

تهدف الى تدريب 
التدريسيين 

والطلبة على هذا 
البرنامج 
 التطبيقي

7-6 5 2019 يومين علمي أضافة ورشة عمل / 
المصادر الى البحوث 
 وفق برنامج تطبيقي 
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