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 جدول مناقشات الدراسات العليا 

 االسم درجة القسم  العنوان  التاريخ  لقاعة 

9/  2 القادسية   
The Role Cognitive Map on EFL Students` 

writing Skills 
 رقية رجب علي ماجستير  لغة انكليزية

9/  5 القادسية   

تحضير وتشخيص بعض معقدات عناصر ثنائية التكافؤ مع 

مزيج من ثنائي ثايوكارباميت واالمنيات الحلقية وتقييم  

 فعاليتها البكتيرية 

 فاطمة نورالدين عزيز  ماجستير  الكيمياء

9/  6 القادسية   
{  0,1}توسيع جديد لتوزيع كاما القياسي باستخدام البتر  

 خصائص وتطبيقات 
 رغد وميض فارس  ماجستير  الرياضيات 

9/  8 القادسية   
أثر استخدام ستراتيجية مشاركة , تدريس ونشاط في تحصيل  

 الطلبة العراقيين الدارسين اللغة االنكليزية لغة اجنبية
 ابتهاج قاسم اسماعيل  ماجستير  لغة انكليزية

9/  12 القادسية   
طلبة االعدادية أثر تعليمات التعلم المتقن على استعداد 

 العراقيين الدارسين اللغة االنكليزية لغة اجنبية
 كرم شاكر محمود  ماجستير  لغة انكليزية

9/  12 السمنار  
عتبة العنوان في كتب فقه اللغة حتى نهاية القرن الثامن  

 الهجري 
 ئاري صالح محمد  ماجستير  اللغة العربية
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9/  14 القادسية   
االستقصاء على الكفاءة الفعلية لطلبة  تأثير التعلم القام على 

 اللغة االنكليزية كلغة اجنبية
 جنان مزيد هالل  ماجستير  لغة انكليزية

9/  15 القادسية   

تحضير ودراسة الخواص البلورية السائلة لبعض مشتقات  

ازور ثنائي انلين الحلقية غير المتجانسة الثنائية وتقييم  

 فعاليتها البايلوجية 

ير ماجست الكيمياء  ايهاب محمد فرج 

9/  19 القادسية   

اعادة تحليل االستشراق لـ إدوارد سعيد : دراسة مابعد  

" عداء الطائرة   االستعمار لقضية الالجئين في خالد حسينى

الورقية " ، " حدائق المياه " لـ االن دور ، " عمت صباحاً  

 أيتها الحرب " لـ مها حسن 

 ريم عدنان حمد  ماجستير  لغة انكليزية

9/  21 القادسية  هـ( 1-11االسهامات العلمية والفكرية في عصر الرسالة )   سجى ناظم محمود ماجستير  التاريخ  

9/  22 القادسية   
االلفاظ العامية في معجم المحيط لبطرس البستاني  

هـ( دراسة ومعجم1883)ت  
 سحر حامد صالح  دكتوراه  اللغة العربية

9/  62 القادسية   
االختالف الفقهي بين المالكية والشافعية في كتاب االشراف 

 على نكت مسائل الخالف لعبدالوهاب المالكي 
 أسماء حميد حسين ماجستير  علوم القرآن

9/  27 القادسية   

تتبع تأثير برتولت بريشت على المسرح االمريكي الحديث :  

دراسة في مسرحيات آرثر ميلر البوتقة واميري بركة  

 الهولندي 

 هاجر ناصر تركي  ماجستير  لغة انكليزية


