حماور املؤمتز:
 -1انثحىز انؼهًُح نكهُاخ انطة وطة األعُاٌ وانظُذنح

ًبذة عي كلياث اجملوىعت الطبيت
جاهعت حكزيج

 -2يحاضشاخ ػهًُح ػٍ احذز انطشق فٍ انؼالج
 -3وسشح ػًم ػٍ انرؼهُى انطثٍ وذذسَظ انًجايُغ
انظغُشج

كليت الطب :تأددتىدنظى9191ى ى
تطتبر ىمن ىالكلوات ىالرائدة ىفي ىجامطظ ىتكروتى

 -4حاالخ عشَشَح َادسج

والتيىاخذتىرلىىراتقكاىتخروجىاطباءىاكفاءىهمكمى

 -5يؼشع ادوَح ويؼشع كراب

الوحودىخدمظىالمجتمعىالطراقيىوهيىىتختصىبدرادظىى

الخقدين للوؤمتز
َ قذو يهخض انثحس يطثىػاً ػهً انحاعىب ػهً وسقح A4
وػهً قشص يشٌ  CDوتًا ال َضَذ ػٍ  222كهًح حجى 14
َىع انخظ  Times of New Romansتانهغح االَكهُضَح
وَكىٌ انؼُىاٌ فقظ يرشجى إنً انهغح انؼشتُح وتانغُاق انرانٍ
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الطبىالبذريى ىحوث ىتكونىدنواتىالدرادظىفوكاى
دتظىدنواتىىرلىىاوديىامكرىالنخبىالتدرودوظى .ى
ى
كليت طب األسٌاى :تأددتىدنظى2112ى ى
تختص ىبدرادظ ىطب ىالفم ىواألدنان ى ىوتكونى
الدرادظىفوكاىلمدةىخمدظىدنواتىرلىىأودي ىنخبظى
متموزة ىمن ىالتدرودوون ى ىلتخروج ىأفضل ىاألطباءى
المختصونى ى
كليت الصيدلت :تأددتىدنظى 2112ى
وتموز ىهنا ىالخروج ىبما ىلدوه ىمن ىدرادات ىوخبراتى
نظروظ ىورملوظ ىبقدرته ىرلى ىالقوام ىبدور ىفطالى
ضمنىالفروقىالطبيىالطالجيىمنىحوثىفكمىالتذخوصى

1st Scientific Conference
برعاية معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي

االستاذ( عمي محمد الحسين االديب ) وباشراف االستاذ
الدكتور ( مزاحم قاسم الخياط ) رئيس جامعة تكريت
تقيم كميات المجموعة الطبية جامعة تكريت

المؤتمر العممي االول
تحت شعار

بالبحذ العلوي والخعلين الطبي خنطى إىل
االهام حنى عزاق هزدهز

الطبيىواختوارىالدواءىالمنادبىوالجررظىالمنادبظى
وإوجادىبدائلىدوائوظىأخرى ى ىوتكونىالدرادظىلمدةى
خمدظ ىدنوات ىبأفضل ىاإلمكانوات ىالتدرودوظ ىمنى
اداتذةىومختبراتىومناهج

وعلى رحاب قاعات كلية الطة – جامعة جكريث

جلٌت العالقاث العاهت:

رئيـــــس املؤمتز

أ .د.

هزاحن قاسن اخلياط
ًائب رئيس املؤمتز

أ .م .د.

وسام ســـهيل جنن

اللجٌت الخحضرييت للوؤمتز:

ا.م.د رجاء سهيل نجم

رئيسا

أ.د .عًُشج ػثذ انحغٍُ ػثذ هللا
أ.و.د .خانذ ػًش يحًذ ػهٍ
أ.و.د .يحًذ فىصٌ ػثذ هللا
أ.و.د .صَذاٌ جاَذ صَذاٌ
أ.و.د .ػثذ انجثاس جًُم يهذٌ
ا.و.د .خضُش ػثاط خضُش
ا.و.دَ .هاد َجشط هالل
ا.م.د .تهاء ضُاء انذٍَ
م.د .مهند محسن علي

يقشسا

اللجٌت العلويت للوؤمتز:
أ.م.د .عمي ابراهيم خميل

رئيسا

أ.و.د .طايد إنُاط قاعى
أ.د .يىعً يحًىد يشتظ
أ.د .ػالء حغٍُ ػهىاٌ انحغٍُُ
أ.د .جًال ػثاط انغايشائٍ
ا.د .يحًُُذ يذ هللا انجثىسٌ
ا.د .عالو شهاب االػظًٍ
أ.د .ػثذ انشحًٍ ػضَض
أ.و.د .ػثذ انكشَى عانى ياهىد
أ.و.د .عًـُح طاهش طُهىد
أ.و.د .يكٍ خهف ػهى
أ.د .حاسز يظطفً انخطُة
أ.و.د .حغٍُ حغٍ خشَىب
ا.و.د.اَرظاس جاعى يحًذ
أ.و .يثًُ شؼثاٌ سجة

يقشسا

ا.م.د .يونس عبد الرحمن رشيد

رئيسا

أ.و.د .اسكاٌ تذس حغٍ
أ.و.د .سشُذ ػهٍ ساشذ
ا.و.د .عًُش خُش هللا يحًذ
ا.و.د .يضاحى يحٍ انذٍَ طه
أ .و.د ايوب مطلك زيدان
انغُذ .أًٍَ ػثذ انشحًٍ
انغُذ عؼذ تذس حغٍ

يقشسا

جلٌت اإلعالم:
سئُغا
أ .و.د.فشاط طاسق
يقشسا
أ.و.د .احًذ هاشى ػثذ انغفىس
انًهُذط وائم عؼذ احًذ
انًهُذط يظطفً ػثذ انجثاس
انغُذج ػزساء كايم يحًذ
انغُذ يشاد احًذ جاعى
انغُذ طانة خهف ػثذ
انغُذ غُس عثهاٌ خهف
انغُذ ػًاس فاسوق ػثاط
اَِغح إعشاء إعًاػُم ػهٍ
اللجٌت اإلداريت واملاليت:
سئُغا
ا.و.دَ.ؼشب إتشاهُى طانح
يقشسا
أ.و.د .يحًذ احًذ ػثذ هللا
أ.و.د .ػاشىس سفؼد عشحد
انغُذ يحًذ طانح يحًذ
انغُذ كًال يجُذ وهاب
انغُذ يحًذ ػثذ انىهاب
انغُذ تغاو عهُم َجى
انغُذ ػهٍ ػثذ انقادس
سكزحاريت املؤمتز:
انغكشذُش انؼاو
أ.و.د .حايذ هُذٌ عشحاٌ
يقشسا
أ.و.د .آيُح حًُذ
أ.و.د .يحًذ يحغٍ ػثذ انؼضَض
و.د .يحًذ تذس حغٍ
د .يجاهذ خهف ػهٍ
انغُذ عؼذٌ طانح يحًذ
انغُذ يهُذ احًذ جاعى
االَغح ضحً ػجُم عاسٌ
اَِغح ػقُهح فُظم فشحاٌ
انغُذج فاذٍ عؼذ هللا احًذ
انغُذج تششي ػثذ انشحًٍ

جامعة جكريث

كليات اجملموعة الطبية
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دعوة
ى
َغش كهُاخ انًجًىػح انطثُح
جايؼح ذكشَد
دػىذكى نهًشاسكح
فٍ انًؤذًش انؼهًٍ انشاتغ نكهُح
انطة
وانًؤذًش انؼهًٍ انثاٍَ -نكهُح طة
االعُاٌ
وانًؤذًش انؼهًٍ االول -نكُح
انظُذنح
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وػهً سحاب قاػاخ كهُح انطة

