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 تشرين االول شهرمناقشات جدول 

 االسم درجة القسم  العنوان  التاريخ  لقاعة 

 اروه كمال عطوان  الماجستير  الحياة علوم  اعادة تدوير متبقيات النباتات بطرق اقتصادية وامنة بيئيا   10/   3 القادسية 

 10/   4 القادسية
  – 1610اوضاع فرنسا الداخلية في عهد لويس الثالث عشر ) 

1643  ) 
 فاطمة عبدالكريم جاسم  الماجستير  التاريخ

 10/   5 القادسية

تأثير بعض المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية واالجهاد 

التأكسدي لدى االشخاص الساكنين في محيط معمل سمنت 

 كركوك بالتلوث الناجم عنه

 سناء محمد مرشد  الدكتوراه الحياة لوم ع

 10/   9 القادسية
( ببعض المتغيرات 6( وانتركولين )1عالقة انترلوكين )

 الكيموحيوية لدى المرضى المصابين بالفشل الكلوي 
 بشرى رؤوف ياسين  الماجستير  علوم الحياة 
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 10/   10 القادسية
ليبيا  الموقف السعودي من التطورات العسكرية والسياسية في 

1911 - 1951 
 سماهر عيسى محمد  الماجستير  التاريخ

 10/   10 السمنار
The Effect of Compensatory on EFL Pupils’ 

Achievement 
 سلمى محمود رزوقي  الماجستير  اللغة االنكليزية 

 10/   12 القادسية
استخدام بعض التحويالت اليجاد الحل الدقيق لمعادلة ريكاتي 

 التفاضلية الكسرية 
 استبرق اسماعيل فاضل  الماجستير  الرياضيات

 10/   13 القادسية
ايجاد الحلول التحليلية لبعض اصناف المعادالت التفاضلية 

 الفرقية والمعادالت التكاملية التفاضلية الفرقية 
 صفا عصام احمد  الماجستير  الرياضيات

 10/   16 القادسية

The Effect Strategic Planning On Developing 

EFL Preparatory School Puplis” Literacy 

Skills 

 هبة قحطان حاتم  الماجستير  اللغة االنكليزية 

 ايهاب عالء الدين حسين الماجستير  الرياضيات Some Results On Near Rings And Near Fields 10/   17 القادسية
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 10/   18 القادسية
موسعة حول استخدام طريقة التحول التفاضلي لحل عدة  دراسعة 

 اصناف من المعادالت التفاضلية 
 سندس سيف الدين صالح الماجستير  الرياضيات

حكم عمر 

 وهيب 
18   /10 

  1969السعودية ومقفهما من القضايا العربية  –العالقات الليبية 

- 1982 
 ايمان خلف عكلة الماجستير  التاريخ

 10/   20   القادسية
The Effect of Strategy on EFL Iraq 

Preparatory Pupil Writing Skill 
 علياء وبدان مسير  الماجستير  اللغة االنكليزية 

 10/   25 القادسية
مرويات التابعي عبيدهللا بن عتبة في السنن االربعة 

 )دراسة تحليلية( 
 فاطمة حمد خلف  الماجستير  علوم القرآن

 10/   30 القادسية
مهارات التعلم الذاتي وعالقته بأساليب التفكير عند  

 غريغوريك لدى طلبة المرحلة االعدادية 
 فاطمة غسان عبدالواحد الماجستير  علم النفس 

 10/   31 القادسية
الكفاءة الوجدانية وعالقتها بالمرونة المعرفية لدى طلبة 

 الجامعة
 غفران طالل ناجي  الماجستير  علم النفس 

 


