
2021جــــدول نشاطات شـهـر اذار    

 كلية التربية للبنات / جامعة تكريت 

 

 

2021جــــدول منـاقـشـات شـهـر اذار   

 ت  االسم الدرجة القسم  عنوان المناقشة  التاريخ  القاعة 

2021/ 3/ 1 القادسية  
من االسماك بالطفيليات  نواعاثالثة تأثير الظروف البيئية على اصابة  

 الخارجية لمياه نهر الزاب الصغير 

علوم 

 الحياة 
 ماجستير 

ايناس حمدون  

 محمد 
1 

2021/ 3/ 2 القادسية نحاة الكوفة انموذجا   العربي،المنهج الوظيفي في النحو    
اللغة 

 العربية 
 ماجستير 

صالح نعيم  

 كنوش 
2 

2021/ 3/ 10 القادسية  
تقييم مستوى هرمون االيرسين وعالقته ببعض المتغيرات الفسلجية لدى 

 الذكور الممارسين للرياضة 
 ماجستير  الكيمياء 

هناء عطية  

 سلمان 
3 

2021/ 3/ 14 القادسية  
السور المكية   –مناسبة السياق في التعبير القرآني بين االفراد والتركيب 

 انموذجا  

اللغة 

 العربية 
 الدكتوراة

عالء غالي  

 حايف 
4 



2021جــــدول نشاطات شـهـر اذار    

 كلية التربية للبنات / جامعة تكريت 

 2021شـهـر اذار  ندوات ودورات جــــدول  

 اسم المحاضر القسم العلمي 
نوع 

 النشاط 
 نبذة عن النشاط  عنوان النشاط 

تاريخ انعقاد 

 النشاط 

مكان 

انعقاد 

 النشاط 

 علوم الحياة 

أ.م.د.عبد احمد ارديني 

أ.م.د.أشرف جمال  

 محمود أ.م.د.أيوب 

 جمعة عبد الرحمن 

دورة 

 تدريبية 

اختبار فعالية النواتج  

الطبيعية للنباتات الطبية تجاه 

 نمو الكائنات الحية 

كيفية اختيار النباتات لتحضير 

المستخلصات النباتية بأنواعها 

 في الدراسات العلمية 

01-

02/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 الرياضيات 

م.   أ. رنا بهجت ياسين,

ايالف صباح, م. سروة  

 عبد القادر

دورة 

 تدريبية 

الطاقة المتجددة واثرها على 

التنمية المستدامة برعاية  

 التعليم المستمر 

الطاقة المتجددة هي من الطاقة 

المستمدة من الموارد الطبيعية 

التي ال تنفذ وتنتج من الرياح 

 والمياه والشمس

03-

04/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م.م. رويدة فؤاد  الجغرافية
دورة 

 تدريبية 

اثر الخدمات الصحية على  

الواقع الصحي في محافظة  

 صالح الدين 

بيان اخر الخدمات الصحية  

على نمو وتطور الجانب 

 الصحي في المحافظة 

06-

07/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م.م. وجدي حسين علي  التاريخ 
دورة 

 تدريبية 
 أصل العثمانيين وقيام دولتهم 

التعريف بأصول العثمانيين 

الذين أسسوا خالفة لهم  

واستطاعوا من خاللها أن  

 يحكموا العالم قرون عدة

08-

09/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م.د. شاهه دحام عبدللا  التاريخ 
دورة 

 تدريبية 

أشهر العوائل الموصلية في  

 العثماني العهد 

التعرف على أهم العوائل التي 

برزت في الموصل والتي  

كانت لها تأثير في الحياة 

 السياسية في العهد العثماني 

10-

11/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 



2021جــــدول نشاطات شـهـر اذار    

 كلية التربية للبنات / جامعة تكريت 

 2021شـهـر اذار  ندوات ودورات جــــدول  

 اسم المحاضر القسم العلمي 
نوع 

 النشاط 
 نبذة عن النشاط  عنوان النشاط 

تاريخ انعقاد 

 النشاط 

مكان 

انعقاد 

 النشاط 

 الكيمياء 

ا.م.د محمد غازي 

عبدالكريم ,م.م مروان  

 ثائر جالل 

دورة 

 تدريبية 

دورة السالمة واالمن 

 الكيميائي 

ضرورة معرفة االمور التي  

تخص السالمة واتباع االمور 

التي تجنبنا الوقوع في  

المخاطر الناجمة عن الجهل  

 بالتعليمات 

14-

15/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 اللغة العربية 

د. عماد حميد, د.  

سوسن غانم, د. نعمان 

 محمد 

دورة 

 تدريبية 
 طرق كتابة العدد

رة ضبط العدد  التوجيه بضرو

 أثناء تحرير الكتب الرسمية 

16-

17/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 ندوة  أ.د. ممدوح سالم محمد  التاريخ 
وسائل االعالم ودورها في  

 الدولة العربية االسالمية 

التعريف بأهم وسائل االعالم 

مع   التي كانت متبعة وقتئذ ,

بيان مدى فاعليتها على  

المستوى السياسي واالجتماعي  

 في الدولة

18/3/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

العلوم  

التربوية  

 والنفسية 

أ. م. د. غزوان  

رمضان صالح    َم.م.  

رضوان احمد خلف. 

قسم الرعايه 

 االجتماعيه 

دورة 

 تدريبية 

بين   الباراسايكولوجي

 الحقيقة والوهم 

تعريفة ومدى تطبيقه على  

 الواقع

21-

22/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 علوم الحياة 

أ.م.د.أشرف جمال  

محمود أ.م.د.عبد احمد 

 ارديني 

دورة 

 تدريبية 

انتشار الطفيليات وعالقتها 

 بالعوامل البيئية 

دور العوامل الفيزيائية  

انتشار والكيميائية والحيوية في 

 الطفيليات واطوارها الطفيلية 

23-

24/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 



2021جــــدول نشاطات شـهـر اذار    

 كلية التربية للبنات / جامعة تكريت 

 2021شـهـر اذار  ندوات ودورات جــــدول  

 اسم المحاضر القسم العلمي 
نوع 

 النشاط 
 نبذة عن النشاط  عنوان النشاط 

تاريخ انعقاد 

 النشاط 

مكان 

انعقاد 

 النشاط 

 ندوة  د. حاضر ظاهر محمد  الجغرافية

المياه الجوفية الرديف الثاني 

للمياه السطحية وتأثيره على  

الحياة في محافظة صالح  

 الدين

الكشف عن دور المياه الجوفية  

كبديل للمياه السطحية في 

 المحافظة

25/3/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

  الكلية
مؤتمر  

علمي  

 دولي

المؤتمر العلمي الدولي 

 الثاني 

مؤتمر دولي تقيمه الكلية  

بالتعاون مع جامعة القاهرة  

المصرية وبفروعها العلمية 

 واالنسانية 

28-

30/03/2021 

قاعات 

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 


