
جامعة تكريت –كلية التربية للبنات    
2021  الثانيتشرين   جدول نشاطات شهر   

 
 

 االسم درجة القسم العنوان  التاريخ  القاعة

11/  1 القادسية   
دراسة فعالية انزيم االرجنيز وبعض المؤشرات الكيموحيوية لدى 

 المرضى المصابين بتصلب الشرايين
 االء حسين علي ماجستير  الكيمياء

11/  2 القادسية   

عمدة الطالبين في شرح االحاديث االربعين لعلي بن ابراهيم الشيحي 

هـ( من الحديث الخامس 741عالء الدين المعروف بالخازن )ت:

دراسة وتحقيق  –والعشرون الى نهاية المخطوط    

 رواء عبدالرحمن حمزة  ماجستير  علوم القرآن

11/  3 القادسية   
  8-4التي يواجهها االطفال العراقيين من سن الصعوبات اللفظية 

 سنوات محافظتي )صالح الدين وكركوك ( أنموذجا 
 عبدهللا ادهم نصرالدين  الدكتوراه  اللغة العربية

11/  4 القادسية  1974-1961موقف الكويت من القضية الفلسطينية    فرقد طارق شهاب  ماجستير  التاريخ  

11/  7 القادسية   
السعودية   -البريطاني في حل الخالفات الحدودية االردنيةالدور 

1921-1965  
 سهاد فاروق ابراهيم  ماجستير  التأريخ 

11/  8 القادسية   
-1958الدور السياسي للعراق الجمهوري تجاه دول الشرق االوسط )

1968)  
 نضال مناع غزال  ماجستير  التاريخ 

11/  9 القادسية   
دراسة تاريخية في  2003-1961سامراء الصناعات الدوائية في 

 تطورها واهميتها 
 عمارة عبود حسن  ماجستير  التاريخ 

11/  10 القادسية   

استخدام العنف الديني كوسيلة إلثارة الخوف والذعر بين العامة:  

دراسة ما بعد الحداثة للدين والتاريخ في روايات مختارة لدان بروان 

 ويوسف زيدان 

 عنود كريم جاسم  ماجستير  لغة انكليزية
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 االسم درجة القسم العنوان  التاريخ  القاعة

11/  11 القادسية   
التضمين كويلة لتوصيل الموضوعات بإتقان في مسرحيات جورج 

 برنارد شو المختارة 
 بتول طالب خلف ماجستير  لغة انكليزية

11/  11 السمنار  
تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة مشتقة من  

البايلوجية لبعض منها الجالكونويدات ودراسة الفعالية   
 سعاد ثامر طه  ماجستير  الكيمياء

11/  14 القادسية   
مواعظ وخطب االمام علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه( واثرها على  

 الحياة العامة دراسة تاريخية 
 فاطمة حمزة عباس  ماجستير  التاريخ 

11/  14 السمنار  

المشتركة لعينات مجتمعية دراسة وبائية لإلصابات البكتيرية والطفيلية 

في بعض مناطق محافظة صالح الدين وتأثير اإلصابة على هرمونات  

 الغدة الدرقية مع قياس بعض المعايير الكيموحيوية

 نهى نزار صبري  ماجستير  علوم الحياة 

11/  15 القادسية  هـ(741بالغة التراكيب في كتاب مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي )   الدكتوراه  اللغة العربية 
 اسامة نادر كريم 

 

11/  15 السمنار  

تأثير الرش لبعض المستخلصات النباتية وعنصر الحديد في النمو 

 spinacia والتركيب الكيميائي والمواد الفعالة لنبات السبانغ 

olaracea L. 

 ميمونة محمد محمود  ماجستير  علوم الحياة 

11/  16 القادسية   
الفضائل النفسية واالخالقية بين حاتم الطائي وزهير بن ابي سلمى 

نة دراسة موزا  
 صباح رشيد شدة  ماجستير  اللغة العربية

11/  17 القادسية   وسام عراك محمد ماجستير  اللغة العربية النزعة الصوفية في شعر الشاب الظريف  
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 االسم درجة القسم العنوان  التاريخ  القاعة

11/  18 القادسية   مثنى صالح جاسم  ماجستير  اللغة العربية الجملة التي لها وجهان إعرابيان دراسة في كتاب صحيح البخاري 

11/  23 القادسية   
دور القبائل القحطانية في فتوحات المشرق االسالمي حتى نهاية عصر  

 الخليفة عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه (
 سهى مخلف علي  ماجستير  التاريخ 

11/  24 القادسية   
األلفاظ التي فسرها أبو علي القالي في أماليه ) راسة لغوية ومعجمية 

) 
 وردة ميزر ثامر ماجستير  اللغة العربية

11/  25 القادسية   
-1250هـ / 784-648الدور السياسي والفكري للفقهاء في الحجاز )

م1382  
 منار عطاهللا محسن  ماجستير  التاريخ 

 


