
 

 / الورش العلمية اوال

 ذارَخ انُشاط ػُىاٌ انىرشح اضى انرذرَطٍ خ

)اضثىع انًضاداخ انحُاذُح  انًضاداخ انحُىَح وانرحذَاخ انصحُح د. رحُى ػُاد خضُر 1

-11انؼانًٍ 

12/11/1111 

 0222121010 المخدرات لتعاطي السلبية اآلثار فرعون كاظم إبراهيم د.ا 1

 2222121010 كورونا جائحة ظل في االشاعة حسين صكبان ثائر د. م.أ 3
 0220121012 العراق في الفلكي المنهج تدريس طرق عن لمحة سليبح سامي رواء م.م 4
 0220/21012 المياه  الثقيلة العناصر إلزالة المتبعة الطيفية الطرق خضير جاسم زينب. م 5

 2/20121012 الضراوة وعوامل 21 كوفيد هاشم رحيم هدى د. م.أ 6
 جاسم جمهور حسنين د.م 7

 صيوان نعيم أمينة م.م
 1020321012 المستدامة والتنمية الخضراء الكيمياء

 1111/4/11 كورونا لفايروس االيجابي الجانب كاظم جواد وسام. م.م 2

 االسئلة رفع وقت وتحديد للطالب الكترونية اسئلة عمل كيفية م.م خضر صاحب طناك 9
 واالجوبة

101022222 

 م.م حسين عبد الكريم حسين 11
 م.م علي خليل عبد الكاظم

 Google Form 101022122تصميم نموذج امتحاني بأستخدام 

 

  

 / الندوات العلمية ثانيا

 انرارَخ ػُىاٌ انُذوج اضى انرذرَطٍ خ

 11/11/1111 ػقذج انُقص وػقذج انرفىق نذي انًطؤونٍُ أ.و. د ثائر صكثاٌ حطٍُ 1

1 

 و.د حطٍُُ جًهىر جاضى

 و. زَُة جاضى خضُر

 و.و. أيُُح َؼُى صُىاٌ

 انًىاد انكًُُائُح  انطرق اِيُح نخسٌ وذذاول
12/16/1111 

 

  انرؼهُى االنكرروٍَ انطهثُاخ واالَجاتُاخ و.د فاطًح جاضى خرَجاٌ 3

 ا.و.د َاصر حطٍُ َاصر 4

انرؼهُى االنكرروٍَ تٍُ انىاقغ وانطًىح/ اثر 

انرؼهُى االنكرروٍَ فٍ ذًُُح انقذرج انًؼرفُح 

/ذحذَاخ جائحح كىروَا واثرها ػهً ضهىك 

 انًرؼهى

14/4/1111----1/6/1111 

 

 

 

 

 

 



 

 / احللقات النقاشيةثالثا  

 انرارَخ ػُىاٌ انحهقح انُقاشُح اضى انرذرَطٍ خ

 د. رحُى ػُاد خضُر 1
Sacchromyces boulardii  واضرؼًاالذها انؼالجُح

 وانطرَرَح
 

 5/5/1111 اخالقُاخ يهُح انرذرَص أ.د اتراهُى كاظى فرػىٌ 1

 أ.و.د ػًار َضال شرَف 3

 Flat Lens, technique and Application 

 Fractal Geometry, Principle and 

Application 

2/13/1111 

7/16/1111 

 أ.و.د ثائر صكثاٌ حطٍُ 4
 ٌتٍُ انًاضٍ وانحاضر االضهىب انررتى 

 ػهً انًجرًغ19 -االثار انُفطُح نجائحح كىفُذ 
11/11/1111 

 15/17/1111 تاراضُرايىل  Paracetamol و.د حطٍُُ جًهىر جاضى 5

 15/14/1111 اػادج ذذوَر انًخهفاخ فٍ صُاػح انصاتىٌ و. زَُة جاضى خضُر 6

 و.و زَذ ضؼىد رزاق 7

  ذصًُى انًشارَغ االنكرروَُح انرفاػهُح تاضرخذاو ذقُُح

 االردوَُى

 ذطىَر انخالَا انشًطُح تًساَا وقذراخ ذُافطُح ػانُح 

 

16/5/1111 

16/6/1111 

  انرغُراخ انىراثُح نذي يرضً انثالضًُُا و.و وضاو جىاد كاظى 2

 و.و أضايح غازٌ ػثاش 9
 انىقاَح يٍ حشرج األرضح

 انثكررَا يٍ انُثاخخطىاخ ػسل 

1/4/1111 

15/6/1111 

 ا.د رحُى ػهٍ صُاح 11
َهضح االياو انحطٍُ ػهُه انطالو )اشكانُح انحذز و 

 انًكاٌ (
 

  انرطىراخ انطُاضُه فٍ فرَطا تٍُ انحرتٍُ و.زهراء رزق حطٍُ 11

  1915 -1691انروضُح  -انؼالقاخ انًُغىنُح و.د فاطًح جاضى خرَجاٌ 11

 رَاض  رحُى حطٍُ أ.و.د 
 فٍ انطالو ػهُهى انثُد ال فظائم ػهً انرؼرُى يٍ ًَارج

 وانطثقاخ انرراجى كرة
 

 


