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2021 نيسانجــــدول منـاقـشـات شـهـر   

 االسم درجة القسم  العنوان  التاريخ  القاعة 

2021/ 4/ 6 القادسية  

تأثير تراكيز مختلفة من عقار منظم سكر الدم 

Glucophage  في وظائف الكبد والكليتين وبعض

المركبات الدهنية في ذكور الجرذان المصابة لداء السكر 

 المحدث بااللوكسان

 ايناس معجل نايف  ماجستير  علوم الحياة 
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 2021 نيسان ودورات شـهـرندوات جــــدول 

القسم  

 العلمي
 اسم مسؤول النشاط اسم المحاضر

نوع 

 النشاط 
 نبذة عن النشاط  عنوان النشاط 

تاريخ انعقاد 

 النشاط 

مكان 

انعقاد 

 النشاط 

االقتصاد  

 المنزلي 

علي حسين, مها صاحب م. اريج 

عبد, .م. دعاء مثنى شعبان, م.  

 زينة طه, د. اسماء هاشم

 م. ايالف صباح عبد الواحد 
دورة  

 تدريبية 

مفاتيح النجاح 

 الجتياز االمتحان 

النجاح واجتياز االمتحانات  

االمتحان يرجع مجموعة 

من االمور ومن ) المدرس 

وطريقة تعامله مع الطلبة  

وفر  , حب الطالب للمادة , ت

الظروف المناسبة للطالب  

) 

03-

04/04/2021 

قاعات  

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م.م. محمد مؤيد سلطان  م. ندى جاسم, م. هبة عمر الرياضيات 
دورة  

 تدريبية 

الرياضيات  

ومجاالت 

 تطبيقاتها 

اهمية الرياضيات ودوره  

في مجاالت العلوم  

 وتطبيقاتها 

05-

06/04/2021 

قاعات  

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م.د. حميد فارس حسن  التاريخ 
أ.م.د. ادريس حردان  

 محمود

دورة  

 تدريبية 

المعلم ودوره في 

 تطور المجتمع

االحتفاء بمشعل النور  

والمعرفة )المعلم(  

والتعريف بدوره في تطور  

 المجتمع

07-

08/04/2021 

قاعات  

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 م. خلود جمال مولود  أ.م. نهاد شريف  الرياضيات 
دورة  

 تدريبية 

متطلبات  

االستمارة 

 االلكترونية

عند تقييم التدريسيين لكل  

سنة يقع بعض التدريسيين  

في بعض االخفاقات عندما  

يقومون بملئ استمارة 

التقييم ولذلك من  

10-

11/04/2021 

قاعات  

الكلية أو 

 إلكترونيا 
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الضروري معرفة اهم 

 فقراتها 

 ندوة  م. ايالف صباح عبد الواحد  ل ياسين علي ا.د.جمي علوم الحياة 

تصنيع عقار  

غرغرة من  

مستخلصات  

النباتات الطبية  

 ضد الكرونا 

استخدام مكونات نباتية في  

 تعقيم الفم من الميكروبات 
18/4/2021 

قاعات  

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 ندوة  م.م. محمد مؤيد سلطان  أ.د. مؤيد محمود حمد التاريخ 

المستقبلي األمن 

للكيان الصهيوني  

والتوسع في 

 البحر األحمر

التعريف بأهم المطامع  

للكيان الصهيوني المتمثلة  

بمحاولة السيطرة على  

 التجارة في البحر االحمر

20/4/2021 

قاعات  

الكلية أو 

 إلكترونيا 

 


