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2021 حزيرانجــــدول منـاقـشـات شـهـر    

 االسم درجة  القسم العنوان التاريخ القاعة

6/   2 القادسية  
تقدير مستوى الهوموسستين وعالقته مع بعض  

 المتغيرات الكيموحيوية لدى النساء المجهضات 
 اسراء رافع جمال ماجستير  الكيمياء 

6/   3 القادسية  
دراسة السلسلة الزمنية لمرض كورونا في العراق 

جنكز  -باستخدام الشبكات العصبية ونماذج بوكس   
 زينب حسن احمد  ماجستير  الرياضيات 

6/   6 القادسية  
هـ /    132 -127االوضاع العامة في العراق من ) 

م (   750  – 745  
 اوراس حمد محمد  ماجستير  التاريخ 

6/   7 القادسية  
بذي الوزارتين في الدولة العربية دور من لقب 

 االسالمية 
 اصالة ضياء محمود  ماجستير  التاريخ 

6/   8 القادسية  
ردفاء الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( في عصر  

 الرسالة واثرهم على الحياة العامة
 وسام محمد عطية  ماجستير  التاريخ 

6/   13 القادسية  

اختالف الرواية في صحيح البخاري "النسخة  

اليونينية" من كتاب الجمعة الى كتاب الحج ) دراسة 

 لغوية ( 

 رعد عباوي محمد  دكتوراه  اللغة العربية 

6/   14 القادسية  
التحليل التداولي للخطاب في رواية سيرة المنتهى  

 لواسيني االعرج 
 حسين مثنى ذاكر ماجستير  اللغة العربية 

6/   15 القادسية  
ارادة المتكلم وأثرها في توجيه الحكم النحوي عند ابن  

 هشام في مغني اللبيب 
 عماد عجيب كريم  دكتوراه  اللغة العربية 

6/   16 القادسية  احمد ابراهيم احمد  دكتوراه  اللغة العربية  شعرية التشكيل الصوري في شعر كريم االعرجي  
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 2021 رانحزي  ودورات شـهـرجــــدول ندوات 

القسم 
 العلمي

 اسم المحاضر
اسم 

مسؤول  
 النشاط 

نوع  
 النشاط 

 نبذة عن النشاط عنوان النشاط
تاريخ انعقاد  

 النشاط 

مكان  
انعقاد 
 النشاط 

 الكيمياء 
م.م. بان داوود  

صالح, م.م. اروة  
 سعود علوان 

م.م. محمد  
مؤيد  
 سلطان 

دورة  
 تدريبية 

 االسعافات االولية 
اهم االسعافات االولية الواجب معرفتها في  معرفة 

 المختبرات او االماكن العامة 
01-

02/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

 الكيمياء 
ا.م.د محمد غازي  

 عبدالكريم 
أ.م.د. عبد  
 احمد حسن 

دورة  
 تدريبية 

 H2Sمخاطر غاز 
المخاطر الناجمة عن الغاز كونه غاز منتشر في  معرفة 

االماكن النفطية واحتمالية ووجوده في المختبرات التي  
 تستخدم من قبل الطلبة 

05-
06/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

االقتصاد  
 المنزلي 

م. اريج علي حسين,  
م.م. ضحى صالح  

مهدي , م.د. اسماء  
هاشم شاكر, م.د.  
 اغاريد علي حسين 

.م. سحر  م
 عزام نعمة 

دورة  
 تدريبية 

تحقيق الجودة في  
 التعامل عن بعد 

التعامل عن بعد وهو التواصل عن طريق االنترنيت والذي  
حدث في الوقت الراهن نتيجه التطور في عالم االنترنيت  

والبرمجة الحديثة حيث بداء التعامل في كثير من المور مثل  
ت االدارية او  التعليم عن بعد وكذلك التسوق والتعامال

التجارية وكثير من االمور عن بعد لذا يجب البحث والوقوق  
 على بعض االمور التي تدعم وتزيد من جودة هذا التعامل 

07-
08/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

االقتصاد  
 المنزلي 

اسماء هاشم   .م.د.
شاكر, م.م. مها  

 صاحب عبد 

م. خلود  
جمال  
 مولود 

دورة  
 تدريبية 

نمو االطفال  عالقة 
 بنوع الغذاء 

هناك عالقة وثيقة بين الغذاء ونمو الطفل حيث يتعرض  
الطفل الى تشوهات والدية نتيجة لسوء تغذية االم خالل  

فترة الحمل وكذلك نقص او ضعف  في النمو نتيجة الى نوع  
 التغذية طريقة التغذية التي يتلقاها الطفل 

09-
10/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

االقتصاد  
 المنزلي 

م. اريج علي حسين,  
م.م. ضحى صالح  

مهدي , مها صاحب  
عبد, م.د. اغاريد  

 علي حسين 

م. ايالف  
صباح عبد  

 الواحد 

دورة  
 تدريبية 

مزايا المنزل  
الرقمية ودورها  

في تحقيق  
 االستدامة

ضغوطات الحياة الحديثة فاصبحنا بحاجة الى بيوت  بسبب  
تحتاج عناية اقل حتى توفر ألصحابها وقتا اكبر يتفرغون  
فيه ألعمالهم الخاصة او العناية بأطفالهم بشكل افضل تم  

عمل المنازل الرقيمة وذلك من خالل استخدام اجهزة التحكم  
 عن بعد 

12-
13/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

 رافية الجغ
د. عادل طه شالل,  

 م. امنة علي 

م. هبة  
عمر  
 موسى 

دورة  
 تدريبية 

انتشار ظاهرة  
العنوسة في  

العراق, اسبابها ,  
 وطرق معالجتها 

محاولة التحري الى مدخالت و مخرجات تلك الظاهرة  
 واثارها السلبية في المجتمع 

14-
15/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 
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اللغة  
 االنكليزية 

ردينة  م.د. 
عبدالرزاق محمد ا.د.  
 حمدي حميد يوسف 

م.م. محمد  
مؤيد  
 سلطان 

دورة  
 تدريبية 

How to  
understand 

Poetry 

تهدف الندوة توضيح السبل الرئيسية لفهم مادة الشعر  
 االنكليزي

16-
17/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

اللغة  
 االنكليزية 

د. انسام رياض  
عبدهللا . لمياء احمد  

 رشيد 

م.م. سحر  
 عزام نعمة 

دورة  
 تدريبية 

How to  
write an 

academic 
research 

paper or a 
litrary study 
by APA or 

MLA 

 توضيح الطرق الصحيحة في كتابة و توثيق البحوث العلمية 
19-

20/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

اللغة  
 االنكليزية 

.م. سلوان مولود  م
 محي

ا.م.د. عبد  
 احمد حسن 

دورة  
 تدريبية 

How to  
Improve 

Students' 
Intelectual 
Abilities 

 تحسين قدرات الطلبة في مجاالت التفكير 
21-

22/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

اللغة  
 االنكليزية 

م.م. سلوان مولود  
 محي

م. خلود  
جمال  
 مولود 

دورة  
 تدريبية 

Views on  
Digital 

Teaching 
 اآلراء المختلفة حول عملية التعليم الرقمي 

23-
24/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

العلوم  
التربوية  
 والنفسية 

ا.م.د.غزوان رمضان  
صالح   االستاذ  
:حسين عبدهللا  

حسين . قسم دار  
 الدوله لاليتام

م. ايالف  
صباح عبد  

 الواحد 

دورة  
 تدريبية 

االحتياجات  اليتيم و
 النفسية 

 معرفة اهم االحتياجات النفسية لدى الطفل اليتيم 
26-

27/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

 التاريخ 
أ.م.د. سعد عيدان  

 عبدهللا 

م. هبة  
عمر  
 موسى 

دورة  
 تدريبية 

مظاهر الترف في  
المجتمع االسالمي  
خالل عصر صدر  

 االسالم 

على الصحابة في  التعريف بأهم مظاهر الترف التي ظهرت 
صدر االسالم , مع بيان أسبابه ومدى تأثيره على حياة  

 الصحابة 

28-
29/06/2021 

قاعات  
الكلية أو  
 إلكترونيا 

 


