
الكليةالمكانالتاري    خاالسمنوع النشاطعنوان النشاط

Changes of Physiological and behaviour in Psychological Emotionsكلية الطب البيطريكلية الطب البيطري29-03-2022غسق سامي مشاري ورشة

types of ovarian cystكلية الطبكلية الطب27-03-2022سارة علي عبد ال عبيدورشة

بية البدنية وعلوم الرياضة 28-03-2022عز الدين تركي عزيز ورشةالمهارات االساسية لكرة الطاولة وتسلسلها من السهل اىل الصعب  بية البدنية و العلوم الرياضية التر  التر

ي 29-03-2022ثابت رسول جوادندوةاليوم العالمي للمرسح
يف الرض  بية االساسيةقاعة الرسر كلية التر

ية كلية العلومقسم الكيمياء29-03-2022طالب عبد الحسي   موىس ندوةاخالقيات التعامل مع حيوانات التجارب المختتر

كلية التمريضكلية التمريض27-03-2022عدي فارس وشيلندوةتمكي   المراة 

ي ظل االسالم
 
بية االساسيةقاعة الواقدي النموذجية29-03-2022سعد ابراهيم دمحمندوةتاري    خ السماوة ف كلية التر

Classification and types of propellants used in thrush engine كلية الهندسةقاعة المؤتمرات27-03-2022رياض ظاهر نصيفحلقة نقاشيه

ي التعليم الهندىسي
 
ي ف

ر
كلية الهندسةقاعة المؤتمرات30-03-2022احسان حبيب داخلحلقة نقاشيهتطوير مهارات التعلم الذات

Losses in energy of the light communication  كلية الهندسةقاعة المؤتمرات28-03-2022حسني   كريم عطيةحلقة نقاشيه

كلية القانونحسن عودة . د. قاعة ا28-03-2022زينب داود شاكر محمود حلقة نقاشيه العقود الذكية 

ي العمارة واالنشاء – اساليب معمارية محلية نحو عمارة مستدامة 
 
كلية الهندسةقاعة المؤتمرات29-03-2022علي سعد عبد الوهابحلقة نقاشيهااليزوكريت واستخداماته ف

ي
 
ات كلية الهندسةقاعة المؤتمرات28-03-2022عوده رحيمه عذيبحلقة نقاشيهالمخاطر والتحديات...االمن السيتر

ي التغيت  االجتماعي 
 
ي العراق واثرها ف

 
كلية االداب قاعة التعليم المستمر29-03-2022دالل دمحم علي    حلقة نقاشيهالطبقة الوسىط ف

كلية العلومكلية العلوم29-03-2022يارس عادل جبار دمحم حلقة نقاشيه والسالالت المتحورة19-انواع لقاحات كوفيد

Selective gas adsorption and separation in metal-organic frameworksكلية العلومكلية العلوم29-03-2022عفاف مرتض  كاظمحلقة نقاشيه

بية االساسيةقاعة ابن الهيثم النموذجية28-03-2022زيد سعود رزاقحلقة نقاشيهكيفية انشاء الحسابات األكاديمية واضافة النتاج العلمي كلية التر

كلية القانونحسن عودة . د. قاعة ا30-03-2022اسماء دمحم موىس  حلقة نقاشيهاتفاقية فينا األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدوىلي للبضائع

The  role  of  fine  needle  aspiration  cytology  in  the  diagnosis  of  lymphomaكلية الطبكلية الطب29-03-2022سارة علي عبد ال عبيدحلقة نقاشيه

Neutrosophic Linear Programming Problemsبيه للعلوم الرصفه30-03-2022حاجم عات دحام حلقة نقاشيه بية للعلوم الرصفةكلية التر كلية التر

Vitamin D Deficiencyكلية الصيدلةكلية الصيدلة28-03-2022سمارة يحي  كريدي حلقة نقاشيه

بية البدنية وعلوم الرياضة 28-03-2022دمحم قيس مبدر حلقة نقاشيهالمهارات االساسية لكرة الطاولة وتسلسلها من السهل اىل الصعب  بية البدنية و العلوم الرياضية التر  التر

كلية الزراعةكلية الزراعة27-03-2022مروة دمحم حنفحلقة نقاشيهاالحياء المجهرية واستجابتها للمضادات الحياتية 

2022-3-31اىل 27جدول نشاطات جامعة المثي  للمدة 


