
2020 تشرين االولر ـهـش نشاطات دول ــــج  

 كلية التربية للبنات / جامعة تكريت

 

2020 تشرين االولر ـهـش  جدول المناقشات  

 ت االسم الدرجة القسم عنوان المناقشة التاريخ  القاعة

2020/ 10/ 4 القادسية  مفهوم الطيبات في المنظور القراني_دراسة تحليلية  
علوم 

 القرآن
 1 مثنى محمد عطية  ماجستير 

2020/ 10/ 6 السمنار  ماجستير  الكيمياء  استخدام ودراسة التخثر الكهروكيميائي في ازالة الصبغات من الملوثات المائية  
شروق مهدي  

 عكاب 
2 

2020/ 10/ 6 القادسية  ماجستير  التاريخ  آل وهب ودورهم في العصر العباسي  
عبدالرحمن  

 مرهون زهوان 
3 

2020/ 10/ 7 القادسية  
وثرموداينيمكية ألنزيم اليوروكاينز المنقى من امصال دم مرضى  دراسة حركية 

 المصابين باالعتالل الرئوي 
 4 اية جاسم محمد  ماجستير  الكيمياء 

2020/ 10/ 8 القادسية  
تطوير طريقة تحليلية طيفية جديدة لتقدير مركبات دوائية ) مثل : البروميثازين  

( د الهيدروجين وسلفاميثو كزازولميدروكلوريد الهيدروجين ، اميلورايد ميدروكلوري  
 5 وليد صالح احمد  ماجستير  الكيمياء 

10/2020/ 11 القادسية  الصراع في البناء الفني عند شعراء الطبقة االولى الجاهلية 
اللغة 

 العربية 
 6 عبدهللا نجم عبدهللا  ماجستير 

10/2020/ 31 القادسية ( صحيح البخاري انموذجا  ال واستعماالتها في الحديث النبوي الشريف )   
اللغة 

 العربية 
 7 صباح جاسم محمد  ماجستير 

10/2020/ 20 القادسية  
الثنائيات البيانية والبديعية في الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري دراسة 

 تحليلية 

اللغة 

 العربية 
 ماجستير 

موج نصرت 

 عبدهللا 
8 



 

 2020 األولتشرين ر ـهـشالندوات والدورات التدريبية 

 ت
القسم 

 العلمي 
 اسم المحاضر 

نوع 

 النشاط 
 نبذة عن النشاط عنوان النشاط 

تاريخ انعقاد 

 النشاط 

مكان 

انعقاد 

 النشاط 

 د. سندس نوري  الرياضيات  1
دورة 

 تدريبية 

التعليم المدمج  

ودوره في ظل  

 جائحة كورونا 

تعليمي يدمج بين التعلم في الصف والتعلم  برنامج 

عن طريق االنترنيت, ان استخدام االنترنيت في  

التعليم ليس وليد اليوم بل يعود الى ماقبل عام 

ومعظم الجامعات تستخدم اليوم ما يسمى   2000

 )انظمة ادارة التعلم( 

27-

28/09/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 د. سندس نوري  الرياضيات  2
دورة 

 تدريبية 

دور االدارة 

االلكترونية في 

 التعليم الجامعي 

االدارة االلكترونية هي منظومة الكترونية متكاملة  

تهدف الى تحويل العمل االداري من ادارة يدوية 

الى استخدام الحاسوب وذلك باالعتماد على نظم  

معلوماتية تساعد في اتخاذ القرار االداري باسرع  

 أقل التكاليف وقت وب

29-

30/09/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 ندوة  أ.د. ابراهيم جاسم محمد  علوم القرآن  3

سبل الوقاية من  

االوبئة واالمراض  

في المنظور  

 الشرعي 

تناول هذه الندوة تعاليم الشريعة االسالمية المتعلقة  

بالوقاية من االمراض واالوبئة واحكامها المتعلقة  

سان المسلم وتلوث المياه واالطعمة  بنظافة االن

واالشربة والحجر الصحي كما تتضمن بيان الهم  

االمراض واالوبئة التي يمكن ان تستفحل وتتفشى 

عند عدم تطبيق اوامر الشريعة المتعلقة بالوقاية 

 منها 

1/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 أ.م.د. نزار علي عبد  علوم القرآن  4
دورة 

 تدريبية 

حكام الفقهية التي  اال

تتعلق بجائحة  

 كورونا 

االحكام الفقهية التي تتعلق من بكورونا من حيث  

العبادات حيث يشرع ترك صالة الجماعة والجمعة  

في المسجد وحكم البقاء في البلدة التي وقع فيها  

الوباء او الخروج منها ،وفضل من مات بهذا الوباء  

يل الزمان فيعتبر شهادة له،وحكم المصافحة والتقب

الوباء، وتأجيل الحج وغيرها من االمور ،ولولي  

االمر منع الخروج او الدخول الى البلد الذي وقع 

 فيه الوباء 

04-

05/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 



 ندوة  أ.د. مؤيد نصيف جاسم  علوم القرآن  5

العنف االسري في  

ميزان الشريعة  

 االسالمية 

توضيح مفهوم العنف االسري كونه من  

الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام بسبب  

انتشار بعض الظواهر السلبية في المجتمع في  

االونة االخيرة مما يهدد االمن االسري بصورة  

خاصة واالجتماعي بصورة عامة وبيان موقف 

 االسالم منه 

6/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 الرياضيات  6

أ. رنا بهجت ياسين, م. 

ايالف صباح, م. سروة  

 عبد القادر

دورة 

 تدريبية 

الرياضيات  

واستخداماتها في 

 الحياة اليومية 

تدخل الرياضيات في تفاصيل حياتنا اليومية  

 البسيطة والمعقدة كالقيادة والصناعات المختلفة 

07-

08/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 د. عامر فاضل الرياضيات  7
دورة 

 تدريبية 

تطبيقات رياضية 

عن االراضي  

 الزراعية 

توزيع االراضي الزراعية وكيفية  نتحدث عن 

توزيعها واي االشكال افضل وكذلك نحصل على  

 التوزيع االمثل في استغالل االراضي 

11-

12/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 الرياضيات  8
م.م. اسماء صالح, م. هبة 

 هاني 

دورة 

 تدريبية 

االحصاء وعالقته  

 بالعلوم االخرى 

في كثير من العلوم  علم االحصاء هام جدا ويدخل 

االدارية واالجتماعية وهو عنصر فعال في 

الدراسات الديموغرافية الخاصة بدراسة السكان  

 وتوزيعاتهم 

13-

14/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 ندوة  ا.د.جميل ياسين علي  علوم الحياة  9

استخدام سم النحل  

في شفاء االمراض 

 الصعبة 

 15/10/2020 بعض االمراض  بيان اهمية سم النحل في شفاء

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

10 
االقتصاد  

 المنزلي

م.م. مها صاحب عبد, 

 م.م. دعاء مثنى شعبان 

دورة 

 تدريبية 

تغذيتك طريقك الى 

الصحة بمناسبة يوم  

الغذاء العالمي  

World Food 

Day 

النشاط عن مجموعة من المحاور ومنها ) نبذة  يعبر 

عن يوم الغذاء العالمي واالمن الغذائي , دور الغذاء  

في الحد من سوء التغذية , دور الغذاء في الحد من  

 بعض االمراض  (

18-

19/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 علوم الحياة  11

أ.م.د.أشرف جمال محمود 

أ.م.د.حنان شهاب احمد 

سام حسين علي د.أن

الجامعة التقنية  

الشمالية/المعهد التقني  

 الدور

دورة 

 تدريبية 

تأثير جائحة كورونا 

 على المجتمع 

التعرف على الدروس الناتجة من االصابة  

 بالفايروس كورونا المستجد 

20-

21/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 ندوة  أ.د. ابراهيم جاسم محمد  علوم القرآن  12
اثره  التعصب و

السلبي على السلم  

تتناول هذه الندوة عدة محاور : تحريم الشريعة  

االسالمية للتعصب الجهوي ان كان فيه ضرر 

لالخرين ، وان التعصب سبيل للتطرف وتهديد  

22/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 



االهلي واستقرار  

 المجتمعات 

السلم المجتمعي ، وان يكون هناك دور لعلماء االمة  

ايجاد الحلول ومثقفيها من االكاديميين والباحثين في 

 الكفيلة لمكافحته 

 اللغة العربية  13
د. لقاء نزهة, د. هدى 

 صالح, احالم عامل 

دورة 

 تدريبية 

تحليل الخطاب بين  

اللسانيات والنقد 

 األدبي 

أثر اللسانيات في تطوير النقد األدبي وزيادة دراسة 

 فاعلية األداة النقدية المعاصرة

24-

25/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 الرياضيات  14
م.م. اسماء صالح, م. هبة 

 هاني 

دورة 

 تدريبية 

دور الرياضيات في  

فن العمارة 

 االسالمية 

الرياضيات يدخل في كل مفاصل الحياة البشرية 

م االجتماعية واالقتصادية لذلك هو اساس في والعلو

فن العمارة والزخرفة فله فوائد في فن العمارة 

 االسالمية 

26-

27/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م.د. حميد فارس حسن  التاريخ  15
دورة 

 تدريبية 

حقوق ذوي  

االحتياجات الخاصة  

في ضل جائحة  

 كورونا 

التعريف بالحقوق الخاصة لهذه الفئة المجتمعية في  

 ضل ظروف الحظر الصحي والتباعد االجتماعي 

28-

29/10/2020 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 


