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 المناقشات جدول 

 االسم درجة  القسم العنوان  التاريخ  القاعة 

 1/   11 القادسية 
  -1831االسر البغدادية دراسة في احوالها الدينية والثقافية ) 

 هـ(  1971
 روان ثاير محمود  الماجستير  التاريخ

 1/   12 القادسية 

الحل العددي باستخدام طريقة العناصر المنتهية وتحليل 

الخطأ للمعادالت التفاضلية الجزئية من نوع القطع الناقص 

 الخطية

 رعد عبدللا حلى  ماجستير  الرياضيات
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 جدول الدورات والندوات

 القسم
نوع  

 النشاط 
 تاريخ انعقاد النشاط  عنوان النشاط  المحاضرين 

مكان انعقاد  

 النشاط 

 دورة  التاريخ 
أ.د. اركان طه سهيل ، م.د. بسمة طه  

 اسماعيل

مركزاً للثقافة والحضارة  بغداد 

 االسالمية 
2-3/1/2022 

او  قاعات الكلية

 الكترونيا 

 ندوة  اقتصاد منزلي
اسماء هاشم شاكر ، م.اريج علي حسين ، 

 م.م.دعاء مثنى شعبان 
 4/1/2022 فن التحدث والمخاطبة 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 أ.م.د. عادل طه شالل  دورة  الجغرافية 
البطالة ، أسبابها وسبل  ظاهرة 

 معالجتها 
5-6/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 ندوة  اللغة العربية
أ.د. ياسين عبد للا نصيف ، أ.د. لقاء نزهة 

 سليمان.
 7/1/2022 أدوات الترقيم  طرائق استعمال

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  العلوم التربوية
ا.م.د.زكرياعبد احمد ، م.م.غالب محمود 

 مهوس

القلق االمتحاني بين الحضوري  

 وااللكتروني لدى طلبة الجامعة
8-9/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  اللغة األنكليزي 

أ.د. مديحة سيف الدين صالح ، أ.م.د. كنعان  

خضير حسن ، م. رقية برهان الدين  

 عبدالرحمن 

Pedagogical implications of 

literature : Towards a 

creative learning 

environment 

10-11/1/2022 
قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  الرياضيات 
م. خلود جمال مولود ، م.م. فادية عبدالفتاح  

 ، م.م. محمد مؤيد سلطان 

ذكاء الصناعي ودوره في العملية ال

 التعليمية
12-13/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 أ.د. محمد سعيد حسين ندوة  اللغة العربية
كتابة البحث وأصولها بين القديم 

 نقد وتقويم  -والحديث 
14/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  الرياضيات 
م. خلود جمال مولود ، م.م. فادية عبدالفتاح  

 ، م.م. محمد مؤيد سلطان 
 16/1/2022-15 التخزين السحابي 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 
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 م. ندى جاسم محمد دورة  الرياضيات 
استخدام الرياضيات في قياس نسب 

 التلوث 
17-18/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 ندوة  اقتصاد منزلي

ا.د. ماجد حسن عبد الرضا االسدي ، ا.م.د. 

حمود البشر ، م.م. مها صاحب  طارق خالد م

 عبد ، م.م.شهد خالد حميد 

ملوثات اللحوم وتاثيرها على صحة 

 االنسان
 قاعة القادسية 18/1/2022

 أ.م.د. عبد الحق نايف  دورة  لجغرافية ا
المناخ وعالقته برفاهية واستقرار 

 االنسان
19-20/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 ندوة  التاريخ 
أ.م.د. صباح جاسم حمد ، م.د. احمد خزعل  

 ثامر

عواصم بني العباس في العصر  

العباسي االول )سامراء والرافقة 

 انموذجا( 

21/1/2022 
قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  العلوم التربوية
ا.م.د.غزوان رمضان صالح ، م.م.رضوان 

 قسم الحماية االجتماعية -احمد خلف  

العنوسة والعزوف عن الزواج من 

 الجانب النفسي واالجتماعي والديني
22-23/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  العلوم التربوية
ا.د.بشرى خطاب عمر ، ا.م.د.زبيدة عباس  

 محمد

بناء المقاييس واعدادها وتبنيها  كيفية 

 في االختصاصات التربوية والنفسية
24-25/1/2022 

الكلية او  قاعات

 الكترونيا 

 ا.م.د.عبد احمد ارديني  دورة  علوم الحياة 
البيئة الخضراء واهميتها للكائنات 

 الحية
26-27/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 ا.د.واثق عمر موسى ندوة  العلوم التربوية
رة في البناء النفسي االنموذج واث

 للفرد والمجتمع
28/1/2022 

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 دورة  علوم الحياة 
أ.د.أشرف جمال محمود ، م.م.معاذ علي  

 حسين
 30/1/2022-29 العدوى الطفيلية

قاعات الكلية او 

 الكترونيا 

 31/1/2022 السيطرة على دقات القلب  ا.د.واثق عمر موسى ندوة  العلوم التربوية
الكلية او قاعات 

 الكترونيا 

 


