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 مكان االنعقاد تاريخ التفيذ عنوان الندوة عنوان الورشة عنوان المؤتمر القسم الكلية ت

1 

 كلية التربية للبنات

مؤتمر مناقشة  الكلية
 بحوث التخرج 

  
 قاعة القادسية 2019ايار/

2 

 علوم القرآن

الفساد االداري وطرق   

معالجته في منظور 

 اسالمي

11/12/2018 
 قاعة القادسية

3 

التعايش السلمي   

ومكافحة الفكر 

 المتطرف

25/12/2018 
 قاعة القادسية

4 

اخالقيات المهنة   

واالنضباط الوظيفي 

ودوره في نهضة 

 الدول وتقدمها

8/1/2019 
 قاعة القادسية

5 

ظاهرة الغش في   

،اسبابها االمتحانات 

 ومعالجتها

11/3/2019 
 قاعة القادسية

6 

دور الدولة والمجتمع   

في وقاية الشباب في 

 من المخدرات

25/3/2019 
 قاعة القادسية

7 

مركز المرأة   

الحضاري في االسالم 

ودورها في تنشئة 

 االجيال

9/4/2019 
 قاعة القادسية

8 

 التاريخ

اخالق الرسول محمد   
 عليه وسلم ()صلى هللا 

 قاعة القادسية 22/10/2018

9 
التلوث البيئي واثاره   

السلبية على حقوق 
االنسان )بحث 

 قاعة القادسية 26/11/2018



 مشترك(

10 
الرواية واثرها في   

 التدوين التاريخي
 قاعة القادسية 3/12/2018

11 
االصالحات العثمانية   

)المشروطة( واثرها 
 المجتمع العراقيعلى 

 قاعة القادسية 19/12/2018

12 
الفقر واسبابه وتأثيراته   

 وسبل معالجته
 قاعة القادسية 26/12/2018

13 
بيت الحكمة واثره في   

 نشر السلم في بغداد
 قاعة القادسية 16/1/2019

14 
ادارة الدولة وتولية   

االعمال خالل عصر 
 الرسالة

 القادسيةقاعة  22/1/2019

15 
اثر المخدرات على   

المجتمع وتدني مستوى 
 التعليم

 قاعة القادسية 13/2/2019

16 
حقوق االطفال بين   

نصوص الشريعة 
 وقوانين الوضعية

 قاعة القادسية 19/2/2019

17 
التطرف العنيف اسبابه   

 ونتائجه
 قاعة القادسية 5/3/2019

18 
اثر وسائل التواصل   

االجتماعي على االسرة 
 والمجتمع

 قاعة القادسية 6/3/2019

19 
القدس بين امجاد   

الماضي وتحديات 
 الحاضر

 قاعة القادسية 9/4/2019

20 
الظواهر السلبية في   

 المجتمع )التسول(
 قاعة القادسية 15/4/2019

21 

الحياة البرلمانية في   
بريطانيا وانعكاسها 

العربية على البالد 
 االردن /انموذجا  

 قاعة القادسية 23/4/2019

22 
حركة الترجمة   

وتطورها في القرن 
 الثالث الهجري

 قاعة القادسية 24/4/2019

 قاعة القادسية 4/12/2018  ذوي االحتياجات الخاصة   23



24 

 اللغة االنكليزية

  How to 
understand 
poetry 

28/11/2018  القادسيةقاعة  

25 

  Brainstorming 
and its 
importance in 
ELT 

18/12/2018  
 

 قاعة القادسية

26 
  The integral 

Approach to 
literary criticism 

4/1/2019  قاعة القادسية 

27 
 Phonetic and phonemic 

transcription 
 

9/1/2019  قاعة القادسية 

28 
   Language and 

the Brain 
15/1/2019  قاعة القادسية 

29 

 How to differentiate  

among semantic roles 

 

22/1/2019  قاعة القادسية 

30 

  MLA 8th  
edition 
formatting and 
citations 

24/1/2019  قاعة القادسية 

31 
  Brecht and the 

English theatre  
26/2/2019  قاعة القادسية 

32 

  English Drama 
from the 
Beginning to 
Renaissance  

11/3/2019  قاعة القادسية 

33 

  Punctuation 
marks and their 
importance in 
writing 

 قاعة القادسية 18/3/2019

34 
 اللغة العربية

العلمي في ضوء كتابة البحث  

املناهج ووسائل االتصاالت 

الحديثة )مخصصة لطالبات 

 الصف الرابع(

 قاعة القادسية 11/2018 

35 
توصيات في طريق   

 البحث العلمي
 قاعة القادسية 10/2018



 قاعة القادسية 11/2018 المرأة جوهرة مصونة   36

 القادسيةقاعة  12/2018 الصدق طريق النجاة   37

38 

 

 

النزعة القومية في 
دراسة اللغة العربية في 
ضوء المنهج الوصفي 

 )رؤية نقدية(

 قاعة القادسية 3/2018

39 

 

 

ندوة توعوية لطالبات 
الصف األول بعنوان 

االتصاالت 
االليكترونية الحديثة / 

 فؤائد ومخاطر

 قاعة القادسية 3/2018

40 
 

 
الداللة الصوتية 

والصرفية في القرآن 
 الكريم

 قاعة القادسية 4/2018

41 

 علوم الحياة

االستفادة من الطحالب   
الستخراج مواد 
 عالجية وغذائية

 قاعة القادسية 26/10/2018

42 
السلوك االجرامي   

 والعوامل الوراثية 
 قاعة القادسية 6/11/2018

43 
في   ELISAاستخدام تقنية الـ  

 التشخيص املختبري 
 27-

28/11/2018 
 قاعة القادسية

44 
تأثير المخدرات على   

 صحة المراهقين
 قاعة القادسية 5/12/2018

45 
االمراض الطفيلية   

والفطرية المشتركة 
 بين االنسان والحيوان

 قاعة القادسية 8/1/2019

46 
المركبات الفعالة في   

االعشاب والنباتات 
 الطبية

 قاعة القادسية 25/2/2019

47 

  DNA sequence 
variance 
analysis : 

molecule tools 
for parasite 
genotyping 

 قاعة القادسية 13/3/2019

48 
الغبار وتأثيراته السلبية   

 على المكون الحيوي
 قاعة القادسية 9/4/2019



49 
تاثير المشروبات   

الغازية على صحة 
 االطفال والكبار

 قاعة القادسية 8/5/2019

50 

العلوم التربوية 
 والنفسية

ارشادية توجيهية   
لطالبات المرحلة 

 االولى
 قاعة القادسية 1/12/2018

51 
ادارة وتنظيم الوقت   

 للدراسة
 قاعة القادسية 7/1/2019

52 
التفاعل االجتماعي بين   

 الطالبات
 القادسيةقاعة  12/2/2019

53 
صديقات البيئة واثرهن   

 في البيئة الجامعية
 قاعة القادسية 25/2/2019

54 
السلوكيات المرغوبة   

وغير المرغوبة وكيفية 
 تعديلها لدى الطالبات

 قاعة القادسية 18/3/2019

55 
اخالقيات الباحث   

العلمي/طلبة الدراسات 
 العليا

 القادسيةقاعة  10/4/2019

56 
اثر التحفيز الذاتي لدى   

طالبات الكلية في تنمية 
 المهارات الدراسية

 قاعة القادسية 29/4/2019

57 
توجيه طالبات المرحلة   

الرابعة حول التطبيق 
 في المدارس

 قاعة القادسية 5/3/2019

58 
توظيف الحاسوب في   

 العملية التعليمية
 القادسيةقاعة  19/4/2019

59 
القلق االمتحاني اسبابه   

 وطرق عالجه
 قاعة القادسية 20/4/2019

60 

 الجغرافية

واقع المياه الجوفية   
واثرها في التنمية 

الزراعية في محافظة 
 صالح الدين

 قاعة القادسية 20/12/2017

61 

سوء التغذية واثرها   
على وفيات األطفال 
في محافظة صالح 

 الدين  

 قاعة القادسية 28/2/2019ا 

62 
التغيرات المناخية في   

 العالم دراسة تحليلية
 قاعة القادسية 14/3/2019



63 

استخدام المعاير   
التخطيطية لقياس كفاءة 

الخدمات 
الصحية)مدينة 

 سامراء(انموذجا  

 قاعة القادسية 28/3/2019

64 

 الكيمياء

مستقبل الطاقة النفط ام   
 الطاقة الشمسية

 االقسام العلمية 10/3/2019

65 
السالم واالمن   

 الكيميائي
 االقسام العلمية 18/3/2019

66 
التدخين بين المخاطر   

 واالضرار
 االقسام العلمية 11/12/2018

67 
المواد الملوثة وتأثيراها   

 السلبية على الصحة
 االقسام العلمية 8/4/2019

68 
اضرار المواد   

 الكيميائية على العين
 االقسام العلمية 16/4/2019

69 
 التلوث البيئي  

 واالشعاعي
 العلميةاالقسام  12/3/2019

70 
كروموتوغرافيا السائل   

 عالي االداء
 االقسام العلمية 1/4/2019

71 

الدهون وانواع   
الكوليسترول وكيفية 

العالج من ارتفاعها في 
 الدم

 االقسام العلمية 25/3/2019

72 
الخاليا الجذعية في   

 العالج
 االقسام العلمية 21/1/2019

73 

 الرياضيات

االدارة واالحصاء في   
زمن سيدنا عمر بن 

 الخطاب
 قاعة القادسية 12/2018

74 

كيفية احتساب مؤشرات  
استمارة التصنيف 
الوطني لجودة 
 الجامعات العراقية

 

 قاعة القادسية 22/10/2018

 قاعة القادسية 3/2019 بيان اويلر   75

 القادسيةقاعة  12/2018 الرياضيات في القرآن   76

77 
المقاييس االحصائية   

 كيف ومتى تستخدم
 قاعة القادسية 12/2018

 قاعة القادسية 2/2019 الرياضيات واالبعاد   78



79 
الفهرسة االلكترونية   

باستخدام 
ENDNOTE 

 قاعة القادسية 3/2019

80 
تطبيقات شبكات   

التواصل االجتماعي 
 التعليميةفي العملية 

 قاعة القادسية 4/2019

 قاعة القادسية 1/2019 المغالطات المنطقية   81

82 

استخدام بعض    
االساليب االحصائية 
في المجاالت العلمية 

 البحثية

 قاعة القادسية 2/2019

 
83 

 االقتصاد المنزلي

دور االسرة في التوعية  
الصحية والبئيئه 
 والتغذية في المجتمع

 
 قاعة القادسية 5/12/2018

84 
االتكيت في االسالم  

 ودوره في بناء المجتمع
 

 قاعة القادسية 14/11/2018

85 

التغذية الصحية ودورها  
في تقيل االصبابة 

باالمراض لدى طلبة 
 المدارس

 

 قاعة القادسية 28/11/2018

86 
االرشاد التربوي ودوره  

في تقليل مخاطر التفكك 
 االسري

 
 قاعة القادسية 12/12/2018

87 
تعريف الطالبات بقواعد  

 االلتزام باللوائح
 

 قاعة القادسية 8/1/2019

88 
ندوة تعريفية بالقسم   

 وعالقته بالمجتمع 
 قاعة القادسية 12/2/2019

89 

السلوكيات الخاطئة   
المكتسبة لدى الطالبات 
ودورة وزاه التعليم في 

 توجيهها

 قاعة القادسية 22/1/2019

 


