
الكليةالمكانتاريخهاسم التدريسينوعهعنوان النشاط

ي برنامج 
 
بية البدنية وعلوم الرياضة03-04-2022حيدر دمحم جاسمورشةSPSSمعالجة البيانات ف كلية التر

بية البدنية و العلوم  التر

الرياضية

Role of fast in  ultrasound .كلية الطبمستشف  الحسي   التعليمي03-04-2022ميثم صبيح اسماعيلورشة

compost food sustainabilityكلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 03-04-2022هدى دمحم سلمانحلقة نقاشيه

ار استخدامها كلية الزراعةكلية الزراعة03-04-2022ناض حبيب محيبسحلقة نقاشيهاالسمدة الزراعية تطبيقاتها واض 

ي تعلم الطلبة
 
مج واثره ف بية االساسيةقاعة الواقدي النموذجية03-04-2022دمحم وادي شناوةحلقة نقاشيهطريقة التعليم المتر  التر

كلية الزراعةكلية الزراعة03-04-2022حسي   دمحم كاطعحلقة نقاشيهمنتجات االلبان العالجية

Get skills to  calculate the initial and booster dose of digoxinكلية الصيدلةكلية الصيدلة04-04-2022مروة ثامر عباس السعديورشة

لي
كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 04-04-2022انس بديوي سلمانورشةالطاقة الشمسية لالستخدام المت  

بية االساسيةقاعة ابن الهيثم النموذجية04-04-2022امينة نعيم صيوانورشةالتعامل االمن مع المواد الكيميائية  التر

ي رقم 
ر
ح قانون الخدمة المدنية العراف  االدارة و االقتصادقسم العلوم المالية والمرصفية04-04-2022وضاح رحيم راهي ناضورشة1960 لسنة 24شر

كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 04-04-2022عباس صوي    ح عطيهحلقة نقاشيهحوادث العمل ومهام الوقاية الشخصية

 الطب البيطريكلية الطب البيطري04-04-2022حيدر جابر مذبوبحلقة نقاشيهتأثت  قطع العصب العضدي عىل التئام كرس عظم العضد

ي االعالف المائية
 
كلية الزراعةكلية الزراعة04-04-2022عىلي فرج جبت حلقة نقاشيهالسموم الفطرية ف

ها عىل الصفات االنتاجية كلية الزراعةكلية الزراعة04-04-2022معتر  حمزة حميدحلقة نقاشيهانواع مساكن الدواجن وتأثت 

ي كافة المجاالتgraph theoryتطبيقات ال 
 
بيه للعلوم الرصفه04-04-2022اكرام عبد عىلي دمحمحلقة نقاشيه   ف بية للعلوم الرصفةكلية التر  التر

كلية الصيدلةكلية الصيدلة04-04-2022فرح جميل حسن جاسم الهنونحلقة نقاشيهالتعرف عىل العالمات التحذيرية للمواد الكيمياوية الخطرة

ي زمن كورونا
 
بية االساسيةقاعة ابن الهيثم النموذجية04-04-2022زينة عبد الحسي   جوادحلقة نقاشيهاهم األطعمة وفوائدها ف كلية التر

شيح الهالمي
ورشةتقنيات كروموتوكرافيا التر

طالب عبد الحسي   موىس 

حسي   ال عبد الرسول
كلية العلومكلية العلوم2022-04-05

ي رفعة العلم
 
بية البدنية وعلوم الرياضة05-04-2022خالد عودة كشيشورشةورشة عمل ف كلية التر

بية البدنية و العلوم  التر

الرياضية

ات كلية الطب ي مختتر
 
كلية الطبكلية الطب05-04-2022شهد عبد االمت  كاظمورشةالسالمة المهنية ف

ي تقليل نسب البطالة
 
غام ابراهيم كاظمورشةاثر التفاوض ف  االدارة و االقتصادمكتب رئيس قسم المحاسبة05-04-2022ض 

 االدارة و االقتصادبناية قسم ادارة االعمال05-04-2022سعد مجيد عبد عىليورشةادارة الذات

ي بي   المستهلك والمنتج
 االدارة و االقتصادقسم العلوم المالية والمرصفية05-04-2022عىلي جابر عبد الحسي  ورشةاالقتصاد العاطف 



ي يا ألجل االخصاب الخارجر بحلقة نقاشيهتكيف النطف مختتر كلية الزراعةكلية الزراعة05-04-2022غسان سمت  دهت 

كلية القانونحسن عودة. د.قاعة أ05-04-2022زين العابدين عوادحلقة نقاشيه.المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم استعمال الطائرات من دون طيار

كلية القانونحسن عودة. د.قاعة أ05-04-2022زينب داود شاكر محمودحلقة نقاشيهتطور أجيال الهاتف الخلوي

كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 05-04-2022احمد عبد العالي رشيدحلقة نقاشيهاالستغالل األمثل لمراكز المدن التاريخية وتنشيطها تجاريا

 Nonlinear transmission modulation in a doubly resonant acousto-optical structureكلية العلومكلية العلوم05-04-2022نها مجيد حميد جاسمحلقة نقاشيه

كلية العلومكلية العلوم05-04-2022حوراء فالح والي سعدحلقة نقاشيهالعالج, االعراض , األسباب : داء الليشمانيات 

ي لسانيات النص التصنيف واالجراء
ر
ي ف كيبر

ي05-04-2022عدنان حسي   مدلولحلقة نقاشيهالتوازي التر
يف الرض  بية االساسيةقاعة الرسر  التر

Fractures in children كلية الطبمستشف  الحسي   التعليمي05-04-2022جاسم حسن عمارهحلقة نقاشيه

The  significance  of  immunohistochemical  expression  of  Ki-67, p53, and  PR in  meningiomas  

tissue  arrays 
كلية الطبكلية الطب05-04-2022سارة عىلي عبد ال عبيدحلقة نقاشيه

The cardiovascularيحلقة نقاشيه
05-04-2022شذى فرحان مراد الجياىسر

ياء / كلية الطب  مختتر الفسلجة والفت  

الطبية
كلية الطب

Parathyroid gland diseasesعىليحلقة نقاشيه 
كلية الطبمستشف  الحسي   التعليمي05-04-2022قاسم عبيد حسي  

بية البدنية وعلوم الرياضة06-04-2022اوراس نعمة حسنورشةالتأهيل النفسي بعد االصابة الرياضية لالعبي   كلية التر
بية البدنية و العلوم  التر

الرياضية

Methods of generating synthetic earthquakesكلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 06-04-2022امت  جبار عبدالكريمحلقة نقاشيه

 عالي
كلية الزراعةكلية الزراعة06-04-2022محمود ثامر عبدحلقة نقاشيهتحضت  اعالف واطئة الكلفة ذات بروتي  

The concept of freedom and  its types .كلية الطبكلية الطب06-04-2022صالح عبد القادر عمرانحلقة نقاشيه

indications for splenectomyعىليحلقة نقاشيه 
كلية الطبمستشف  الحسي   التعليمي06-04-2022قاسم عبيد حسي  

ي مرحلة التطبيق لدى طلبة المرحلة الرابعة
 
ح وتوضيح كيفية كتابة الخطة اليومية وتذليل حاجز الخوف والخجل ف بيه للعلوم الرصفه06-04-2022مروة عدنان عليويحلقة نقاشيهشر بية للعلوم الرصفةكلية التر التر

ي
ر
ي القانون العراف

 
ار المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمها ف كلية الطب البيطريكلية الطب البيطري07-04-2022مب  توفيق عبدورشةاض 

Effect of fire on reinforced concrete كلية الهندسة07-04-2022عىلي ماجد لفتةورشة

كلية الطبكلية الطب07-04-2022عبت  دمحم عىلي جاسمورشةتوضيح مهام ضمان الجودة

ية كلية العلومقسم الكيمياء07-04-2022طالب عبد الحسي   موىسندوةاخالقيات التعامل مع حيوانات التجارب المختتر

ونية كلية القانونحسن عودة. د.قاعة أ07-04-2022حنان حسن مالححلقة نقاشيهوسائل الحرب االلكتر

The role of construction industry in achieving the United Nations Sustainable Development Goals كلية الهندسةقاعة المؤتمرات/ كلية الهندسة 07-04-2022زينب دمحم عليويحلقة نقاشيه


