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 الشهاداث العلويت

 9102 السٌت، بىخارسج /روهاًياالواجسخير، جاهعت 

 9109السٌت، بغداد/ كليت االدابالبكلىريىس، جاهعت 

 

 الخاريخ الىظيفي
الى-هي  الخسلسل هكاى العول الوهٌت 

2013-2015 
 يذرست

 
 1 يذرست يايا ايسز االبخذائيت

2015-2017 
كًخابؼت في وسارة 

 انصحت
 2 يكخب ػهًي نالدويت و انًسخهشياث انطبيت

 الى االى-9102
 يذرص يساػذ

 
انجايؼت انفارابي كهيت  3 

 

 

 الخدريـــس
الى-هي  الخسلسل الوادة القسن 

9102-2020 
كهيت انفارابي انجايؼت/لسى 

 ػهىو انحياة

 Head Way Plusينهج ال 

نهًسخىي انًبخذْي و نهًسخىي يالبم انًخىسظ و 

 نهًسخىي انًخىسظ

 

1 

9102-2020 
كهيت انفارابي/لسى يخخبزاث 

 انخحهيالث انطبيت

 Head Way Plusينهج ال 

 نهًسخىي انًبخذْي و نهًسخىي يالبم انًخىسظ 

 

2 

و لحد االى -9191  كهيت انفارابي/لسى ػهىو انحياة 

 Head Way Plusينهج ال 

نهًسخىي انًبخذْي و نهًسخىي يالبم انًخىسظ و 

 و نهًسخىي انًخىسظ انؼاني نهًسخىي انًخىسظ

 

3 

 

 

 الٌشــاطاث العلويــت
ًىع الوشاركت    حسلسل العٌىاى السٌت هكاى اًعقادها 

 حضىر
بغذاد/كهيت انفارابي 

 انجايؼت
2222 

كيفيت اػذاد وكخابت حمزيز انخمييى انذاحي نمسى 

انحياة ػهىو  

1.  

 حضىر
بغذاد/كهيت انفارابي 

 انجايؼت
2222 

انحصىل ػهً انًىاد انبايىنىجيت وانؼذد 

 انًشاكم وانحهىل…انخشخيصيت 

2.  

2222-2-5 كهيت انطىسي انجايؼت حضىر  
_Health Education Ambassador for 

COVID-19_ 

3.  

 حضىر
جايؼت بن راشذ نهؼهىو 

 انطبيت وانصحيت
1-4-2222  

Let's Break the Chain of COVID-19 

Infection 

4.  

 حضىر
Harvard medical 

school 
12-4-2222  

COVID-19 Impact on Infection 

Control, Preparedness and Cancer 

Patients 

5.  

  .E-learning breaking time, Space, and 6 2020 جايؼت انكىفت حضىر

  

mailto:yasaminfalyh@alfarabiuc.edu.iq


Pandemic 

 حضىر
Harvard medical 

school 
14-5-2222  

Issues in Vaccine Development for 

Coronaviruses 

7.  

 حضىر

انجًؼيت انؼزاليت 

نهكيًياء انحيىيت 

 انسزيزيت

15-4-2222  االدويت انؼشبيت انًىثمت طبيا 

8.  

 حضىر
جايؼت \انخؼهيى انًسخًز

 بغذاد
12-4-2222  االسانيب انكًيت في انخذليك 

9.  

 حضىر
جايؼت \انخؼهيى انًسخًز

 بغذاد
15-4-2222 االنكخزونيانخذليك    

10.  

2222-4-15 جايؼت انًىصم حضىر   .11 والغ انخؼهيى االنكخزوني في ظم اسيت كىرونا 

 حضىر
جايؼت \انخؼهيى انًسخًز

 بغذاد
12-4-2222  حذليك انًىارد انبشزيت 

12.  

 حضىر

يزكش انحاسبت 

شؼبت –واالنخزنج 

–انخذريب انفني 

 انجايؼت انؼزاليت

11-4-2222  كيفيت كخابت انبحث انؼهًي 

13.  

 جايؼت انمادسيت حضىر
22-23-4-

2222 

انًىحًز انؼهًي انذوني االفخزاضي االول نجايؼت 

 انمادسيت_

14.  

إنً اننشزانبحث انؼهًي ين اخخيار انًىضىع  2221 ينصت ايفاد حضىر  15.  

 حضىر

انجايؼت انخمنيت 

انًؼهذ انطبي -انىسطً

 انخمني

هانغذاء وحفظ زيانطزق االينت نخحض 2221  

16.  

 حضىر
كهيت انطب جايؼت 

 اننهزين
2021 

How to become an effective 

researcher 

17.  

 


