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 الثاني تشرين  شهرمناقشات جدول 

 االسم درجة القسم  العنوان  التاريخ  لقاعة 

 11/   1 سمنار العلمية  

تحضير مركبات حلقية غير متجانسة مشتقة من الجالكونات 

المختزلة وقواعد شف ودراسة الفعالية البايلوجية للبعض 

 منها 

 ريام حميد فاضل  الماجستير  الكيمياء 

 11/   2 سمنار العلمية 

وانزيم   Hsp90قياس تركيز بروتين الصدمة الحرارية , 

proteinase Cysteine   وبعض الكهارل لدى المصابين

بداء االبواغ الخبيثة والجيارديا مع التحري عن االطوار 

 المعدية في مياه االسالة في مدينة تكريت 

 االء ابراهيم جاسم الماجستير  علوم الحياة 

 11/   3 القادسية
هـ( ومنهجه في كتابه  548)ت  –االمام ابو الفتح الشهرستاني 

 نهاية االقدام في علوم الكالم
 ندى هارون رشيد  الماجستير  القرآنلوم ع

 11/   6 القادسية

The Representation Of The Third World 

Woman : A Transnational Feminist Study Of 

Selected Novels Of Non – Western Writer 

 رويدة جاسم محمد  الماجستير  اللغة االنكليزية 
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 شجن رفعت خليل  الماجستير  اللغة العربية انماط الصورة في شعر اشجع السلمي 11/   7 السمنار

 11/   7 القادسية
واالجتماعي الكتشاف الذهب في كاليفورنيا التأثير االقتصادي 

1836 - 1899 
 ضحى ثامر يوسف  الماجستير  التاريخ

 11/   8 القادسية
دراسة   –رسائل ابي بكر الصديق )رضي هللا عنه( ووصياه 

 وتحليل 
 آمنة مفيد اسماعيل  الماجستير  اللغة العربية

 ليلى غازي فيصل  الماجستير  اللغة العربية تقانات توظيف الموروث في شعر آمال الزهاوي   11/   8 سمنار 

 منتهى حمد صالح الماجستير  العربيةاللغة  خصائص االسلوب في شعر أبي الجنان االنصاري 11/   9 سمنار 

 11/   10 سمنار العلمية 

Novel Ni(II) and Zn(II) complexes :and their 

nano  particals Synthesis,molecular docking, 

anticer and antibacterial ac 

 سالماية لفته  الماجستير  الكيمياء 
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 11/   13 سمنار العلمية 

تاثير المستخلصات النباتية الطبية ومقارنتها بالمضادات 

المعزولة   Staphylococcus aureusالحياتية على بكتريا 

 من جلد االشخاص البالغين في منطقة سامراء  

 وهران سمير شهاب  الدكتوراه علوم الحياة 

 11/   13 السمنار
وعالقته بالسيادة الدماغية لدى طلبة مهارات التفكير 

 الدراسات العليا 
 رقية اكرم جوامير  الماجستير  علم النفس 

 11/   14 السمنار
الشغف االكاديمي وعالقته بانماط الشخصية المهنية 

 لدى طلبة الدراسات العليا 
 اسراء ثامر رمضان  الماجستير  علم النفس 

 جميلة حمد خلف  الماجستير  اللغة العربية صحيح البخاريالتقييد بالتوابع في  11/   14 القادسية

 11/   15 القادسية

تحديد نوع وكمية النواتج لنباتي التنوم والمرار  

واثرهما في نمو البكتريا المسببة اللتهاب المسالك  

 البولية 

 حنين فاضل عباس الدكتوراه علوم الحياة 

 11/   16 القادسية

Roading Traumatized And Depressed 

nitiveWoman : A Cog Study Of Sylivia 

Plath , Marjane Satrapi And Emma 

Donoghue,s Selected Novels 

 فاطمة محمد عبدالكريم  الماجستير  اللغة االنكليزية 
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 11/   16 سمنار العلمية 

في    Trichomonas gallinaeانتشار طفيلي 

انواع من الطيور في قضاء بلد مع تأثير االصابة على  

 بعض المعايير المناعية والنسيجية  

 بان نجم عبدهللا  الماجستير  علوم الحياة 

 11/   17 سمنار العلمية 

Stephen Sondheim and James Lapine,s 

into the Woods and David Lindsay 

Abair,s and Jeanine Tesori,s Shrek the 

Musical : A Postmodern Study 

 نور حسن محمود  الماجستير  اللغة االنكليزية 

 11/   17 القادسية

التابعي الجليل الفقيه محمد بن جبير القرشي  

م( دراسة في سيرته مروياته  718هـ/ 110)ت

 التاريخية 

 رغدة محمد صالح الماجستير  التاريخ

 11/   20 القادسية
هـ( في اخبار قبائل  705الدمياطي )ت منهج وموارد 

 الخزرج 
 فاطمة محمد عبدهللا  الماجستير  التاريخ

 11/   24 القادسية
Cubism in Poetry : A Study of Gertude 

Stein 
 ياسمين عبدالرحيم سعيد  الماجستير  اللغة االنكليزية 
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 عبير عيسى عناز  الماجستير  العربيةاللغة  الرمز وداللته في شعر فاضل العزاوي 11/   30 القادسية

 11/   31 سمنار العلمية 
السيطرة االنتباهية وعالقتها بالثقة االنفعالية لدى 

 طلبة الجامعة
 طيبة كامل محمود  الماجستير  علم النفس 

 


