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Performance grade (PG) classification of bitimens used in HMA. نورشة كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 17-04-2022جابر عوض حسي 

ن ن القداىم والمحدثي  ي النموذجية17-04-2022ابهر هادي محمدحلقة نقاشيهاالصطالح النحوي بي 
يف الرضن بية االساسيةقاعة الشر كلية التر

كلية طب االسنانطب االسنان17-04-2022مروه محمد علي جاسم، شيماءعوض عودةندوةالتغذية والمناعة

ن عباسندوةتعزيز السلوكيات الصحية كلية التمريضكلية التمريض4/17/2022علي حسي 

Composite Materials for Medical Applicationsيحلقة نقاشيه بيه للعلوم الرصفه18-04-2022علياء عبد الكاظم صتر بية للعلوم الرصفةكلية التر كلية التر

Melatonin hormoneكلية الصيدلةكلية الصيدلة18-04-2022مروة ثامر عباس السعديحلقة نقاشيه

thielireia infection of calves in al-muthanna provinceكلية الطب البيطريكلية الطب البيطري18-04-2022علي نارص كاظمحلقة نقاشيه

ونيه18-04-2022نائر عبدالباري مدلولورشةتأثت  السلوكيات االكاديمية للطالب عل المجتمع كلية الطب البيطريالكتر

Building information modeling influence in architectureن عبد المجيدورشة كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 19-04-2022تمارا معتر

dynamic of relaxed newtons  methodنحلقة نقاشيه ن جابر عبد الحسي  كلية العلومالرياضيات19-04-2022حسي 

Tissue engineering and it applicationsكلية العلومكلية العلوم19-04-2022ابراهيم عبدالرسول عبدالزهرةحلقة نقاشيه

تبة عل اتفاقية خور عبدهللا كلية العلومكلية العلوم19-04-2022سمر عبدهللا هويديحلقة نقاشيهاالثار والمعوقات المتر

ي نهج البالغة
ن
ي النموذجية19-04-2022حسن هادي نورحلقة نقاشيهاالجمال والتفصيل ف

يف الرضن بية االساسيةقاعة الشر كلية التر

يحلقة نقاشيهاالعشاب الطبية
كلية العلومعلوم الحياة19-04-2022فائق حسن علي راضن

ي المؤسسة االيرانية
ن
بية االساسيةقاعة الواقدي النموذجية19-04-2022ماجد عبدالزهرة عمرانحلقة نقاشيهامت  كبت  ودوره االصالحي ف كلية التر

ي 
ر
ي قانون االحوال الشخصية العراف

ن
دراسة مقارنة -أثر الدين عل انعقاد الرابطة الزوجية  ف

بالفقه االسالمية
كلية القانون قاعة االستاذ الدكتور حسن عودة19-04-2022مريم جمال جاسم اعبيدحلقة نقاشيه

ي برنامج 
ن
كلية االدابكلية االداب  قاعة التعليم المستمر19-04-2022اباذر راهي سعدونحلقة نقاشيهResearchتعليم طلبة التسجيل ف

شيح الهالىمي
ن موىسورشةتقنيات كروموتوكرافيا التر كلية العلومقسم الكيمياء19-04-2022طالب عبد الحسي 

كلية الزراعةكلية الزراعة19-04-2022رحيم علوان هلولورشةتقييم االسمدة



نندوةمخاطر الفايروسات وطرق التعامل مع االصابات المتعلقة بها كلية الطب البيطريكلية الطب البيطري19-04-2022نوار جاسم حسي 

كلية العلومقسم الرياضيات19-04-2022اياد رحيم جلغانحلقة نقاشيهمراحل دورة اعداد الموازنة العامة للدولة

Acute and chronic pancreatitis ن التعليمي20-04-2022زيد علي مجيد احمدحلقة نقاشيه كلية الطبمستشفن الحسي 

Preparation and Enhancement of (Hydroxyapatite / Bioactive glass) 

Composite by Mg Nanowires for Dental  and bone implants 
كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 20-04-2022احمد راجح حسنحلقة نقاشيه

Weight  Management  and  Keto dietن عبد عباسحلقة نقاشيه كلية الطبكلية الطب/ مختتر الكيمياء 20-04-2022حيدر حسي 

ي اللغة العربية
ن
كلية الطب البيطريكلية الطب البيطري20-04-2022زهراء ابراهيم رؤوفحلقة نقاشيهاالخطاء الشائعة ف

ي العراق
ن
كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 20-04-2022حميد رشيد داودحلقة نقاشيهاالغشية وتطبيقاتها الصناعية ف

نحلقة نقاشيهالساعة البايولوجية لالنسان بية البدنية وعلوم الرياضة20-04-2022عقيل مسلم عبد الحسي  بية البدنية و العلوم الرياضيةكلية التر  التر

Diabetes  mellitus  types  and  causesكلية الطبمختتر الكيمياء/ كلية الطب 21-04-2022اياد جابر عريان بطيحلقة نقاشيه

Geosynthetic reinforcements: types and applicationsن منديل عاشورحلقة نقاشيه كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 21-04-2022حسي 

ي العراق
ن
اهة االنتخابات النيابية ف ن كلية القانون قاعة االستاذ الدكتور حسن عودة21-04-2022مجيد مجهول درويشحلقة نقاشيهالضمانات اإلجرائية للتن

ياء21-04-2022علي سلمان علي صنكرندوةالمخاطر الصحية والبيئية للبالستك عل البيئة ن كلية العلومقسم الفت 


