
الكليةالمكانالتاري    خنوع النشاطاسم التدريسيالعنوان

Introduction to Quantitative Researchن عبيس 10-04-2022ورشةطارق حسي 
قاعة / كلية الهندسة 

المؤتمرات
كلية الهندسة

ن بية االساسيةقاعة الواقدي النموذجية10-04-2022حلقة نقاشيهباسم كسار كظمتأثي  الثورة الفرنسية عىل اهتمام بريطانيا بفلسطي  كلية الير

Legal  obligations  related  to  the  right  of  the  doctor.كلية الطبكلية الطب10-04-2022حلقة نقاشيهصالح عبد القادر عمران

CT scan .ن التعليمي10-04-2022حلقة نقاشيهميثم صبيح اسماعيل كلية الطبمستشفن الحسي 

 القانون والواقع العمىلي
ن مشاكل الملك الشائع بي 

عىلي هادي جهاد ، عدنان 

كاظم عسكر
10-04-2022حلقة نقاشيه

قاعة االستاذ / كلية القانون

الدكتور حسن عودة الغانم
كلية القانون

ي اجراء تجربة عملية
ن
ات ف ونية11-04-2022ورشةنائر عبدالباري مدلولاتباع التوجيهات  واالنظمة المستخدمة داخل المختير كلية الطب البيطريالكير

11-04-2022حلقة نقاشيهعىلي جواد جابرالحماية القانونية لألطباء والواقع االجتماعي
ي كلية القانون قاعة االستاذ 

ن
ف

الدكتور حسن عودة الغا
كلية القانون

COVID-19 with data mining (case study)11-04-2022حلقة نقاشيهاحمد حسن عبد الكريم
قاعة / كلية الهندسة 

المؤتمرات
كلية الهندسة

ي المجال البيطري
ن
ن عباس خميساالستخدام الصحيح للهرمونات ف كلية الطب البيطريكلية الطب البيطري11-04-2022حلقة نقاشيهحسي 

oncolytic virus therapy وس الورم بية االساسيةقاعة ابن الهيثم النموذجية11-04-2022حلقة نقاشيهتبارك سالم عبدالرؤوفعالج االمراض الرسطانيه بواسطة في  كلية الير

Plant Tissue Culture Technique and its applications.ن ي حسي  بيه وم الرصفه11-04-2022حلقة نقاشيهارشد ناجر بية للعلوم الرصفةكلية الير كلية الير

Obesity and sliming pillsعىلي 
ن كلية الصيدلةكلية الصيدلة11-04-2022حلقة نقاشيهزينة تحسي 

ي سوق العمل
ن
كلية العلوم12-04-2022ورشةمثنن توفيق عبد الحسنكيف تسوق نفسك ف

كلية العلوم12-04-2022ورشةزمان صاحب مهدياالثار البيئية للبالستك

ي شياعالتحوالت الفكرية وأثرها عىل فنون عرص النهضة االوربية
12-04-2022ورشةسؤدد عبدالغنن

قاعة / كلية الهندسة 

المؤتمرات
كلية الهندسة

ي العراق
ن
اخيص النفطية ف كلية االدارة و االقتصادبناية قسم المحاسبة12-04-2022ورشةعقيل حميد جابرالجوانب القانونية لجوالت الير

كلية العلومكلية العلوم12-04-2022ورشةعقيل شاكر طحيوراالثار البيئية للبالستك

Synthesis, Characterization and Thermal Stability Study of New Heterocyclic 

compounds Containing 1,2,3-Triazole and 1,3,4- Thiadiazole Rings
كلية العلومكلية العلوم12-04-2022حلقة نقاشيهنور حميد عمران

Effect of vitaminD deficiency in pregnant womenكلية العلومكلية العلوم12-04-2022حلقة نقاشيهحوراء عقيل عبد المنعم

ي العربية
ن
ي ماهيته و خصائصه ف

ر
رالمقطع الصوت ن 12-04-2022حلقة نقاشيهعىلي عواد مي 

ي 
يف الرضن قاعة الرسر

النموذجية
بية االساسية كلية الير



Laboratory  safety  for  medical  studentsكلية الطبكلية الطب12-04-2022حلقة نقاشيهسارة عىلي عبد

Parkinson's disease 12-04-2022حلقة نقاشيهشذى فرحان مراد
ياء / كلية الطب  ن مختير الفي 

الطبية
كلية الطب

Indications for splenectomyن ن التعليمي12-04-2022حلقة نقاشيهقاسم عبيد حسي  كلية الطبمستشفن الحسي 

كلية العلومقسم الرياضيات12-04-2022حلقة نقاشيهاياد رحيم جلغانمراحل دورة اعداد الموازنة العامة للدولة

سلوكيات واخالق الطالب
دمحم كريم حمد ، منن 

توفيق عبد
كلية الطب البيطريكلية الطب البيطري13-04-2022ورشة

Fish assemblage in Euphrates river near Samawa city according to modern 

taxonomic aspects
كلية التمريضكلية الزراعة13-04-2022حلقة نقاشيهعمار مرصن سليمان

ي المجتمع
ن
تأثي  المخدرات ف

ابراهيم كاظم فرعون ، 

سعد ابراهيم دمحم
ي13-04-2022ندوة بية االساسيةقاعة المتننر كلية الير

ي قانون رقم 
ن
13-04-2022حلقة نقاشيهزهراء عبد الحافظ  التعديل األول لقانون المحكمة األول االتحادية العليا2021 لسنة 25قراءة ف

ي كلية القانون قاعة االستاذ 
ن
ف

الدكتور حسن عودة الغا
كلية القانون

treatment of produced water by advanced oxidation13-04-2022حلقة نقاشيهعىلي عبدالحسن كاظم
قاعة / كلية الهندسة 

المؤتمرات
كلية الهندسة

Neutrosophic Crisp Topology بيه للعلوم الرصفه13-04-2022حلقة نقاشيهقيس حاتم عمران بية للعلوم الرصفةكلية الير كلية الير

كلية الطبكلية الطب14-04-2022ورشةعبي  دمحم عىلي جاسماخالقيات البحث العلمي

ن باعي خرصناليات تحقيق االمن المجتمعي كلية الطب البيطريكلية الطب البيطري14-04-2022ورشةحسي 

Flexible Pavement Failures and Repairs  14-04-2022ندوةحيدر كامل شنبارة
قاعة / كلية الهندسة 

المؤتمرات
كلية الهندسة

كات العراقية رقم   لقانون الرسر
ً
كات األشخاص وفقا ي الرسر

ن
يك ف 1997لسنة  (21)التعرف بحصة الرسر

ميثاق عبد الجليل، بيداء 

كاظم فرج
14-04-2022حلقة نقاشيه

ي كلية القانون قاعة االستاذ 
ن
ف

الدكتور حسن عودة الغا
كلية القانون

Approach to patients with diarrheaن التعليمي14-04-2022حلقة نقاشيهعىلي عدنان جبار كلية الطبمستشفن الحسي 


