الندوات 2013
الخامات الطبٌعٌة فً الصحراء الؽربٌة فً محافظة االنبار ودور هندسة الصناعات الكٌمٌائٌة والبتروكٌمٌائٌة فً ادارتها
تطبٌقات الماٌترونكس فً االنظمة الصناعٌة فً العراق
استخدام التكنلوجٌة الحدٌثة فً تطوٌر علوم الرٌاضة
سبل تطوٌر االلعاب الرٌاضٌة الفردٌة فً محافظة نٌنوى
ندوة علمٌة تخصصٌة فً عالج االصابات الرٌاضٌة واالصابات

3/18/2013
11/3/2013
11/14/2013
12/25/2013
11/14/2013

كلٌة الهندسة
كلٌة الهندسة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

الندوات 2014
التجاوزات فً مدن محافظة االنبار و اثرها على الخدمً
مواردنا الطبٌعٌة (المناخ ،الماء ،التربة ) ركائز و اسس التنمٌة المستدامة فً محافظة االنبار
االدارة المائٌة المثلى واثرها فً تنمٌة الموارد المائٌة فً العراق
ندوة حوارٌة عن فوائد الرٌاضة المجتمعٌة
دور الرٌاضة فً نشر السالم والمحبة
الرٌاضة المدرسٌة وسبل االرتقاء بها
الرٌاضة الجامعٌة بٌن الواقع والطموح
ظاهرة استخدام المنشطات من قبل بعض الرٌاضٌٌن
العالقة الوثٌقة بٌن الرٌاضة و االسالم
حول االثار النفسٌة للمارسة الرٌاضة على بناء شخصٌة الطالب الجامعً
المعوثات التً تواجه طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
التطبٌق العلمً لدرس التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس الثانوٌة
عالقة الرٌاضة ودورها االٌجابً بتقوٌم السلوك التربوي وتجسٌد حب الوطن فً مواجهة االرهاب
استعمال المنشطات فً التربٌة الرٌاضٌة و مخاطرها
التسوٌق الرٌاضً وكٌفٌة استؽالل المنشؤت الرٌاضٌة
التاهٌل الطبً و النفسً للمعاقٌن فً المجال الرٌاضً
ندوة علمٌة تخصصٌة فً عالج االصابات الرٌاضٌة
ندوة علمٌة فً برامج التحلٌل الحركً
ندوة علمٌة فً فسلجة التدرٌب الرٌاضً
ندوة علمٌة فً الٌة عمل القلب الرٌاضً
علم النفس الرٌاضً (الدوافع  ,الحوافز ،الحاجات )
االعالم الرٌاضً ودوره فً خدمة االدارة الرٌاضٌة
الخصخصة الرٌاضٌة واهمٌتها للمإسسات الرٌاضٌة
التلوث البٌئً وعالقته باالنشطة الرٌاضٌة
االثار السلبٌة للتؽذٌة ؼٌر المدروسة للرٌاضٌٌن (د.فلاير فاروق)
التوحد واثره على الطفل

3/3/2014
2/27/2014
4/10/2014
3/6/2014
3/31/2014
4/3/2014
2/24/2014
3/13/2014
5/5/2014
4/25/2014
5/5/2014
3/20/2014
2/25/2014
4/15/2014
10/22/2014
1/14/2014
6-7/4/2014
11-12/2/2014
3/18/2014
3/25/2014
4/1/2014
3/5/2014
5/7/2014
12/10/2014
3/17/2014
5/12/2014

كلٌة االداب
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة الهندسة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /
كلٌة التربٌة االساسٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
التربٌة الرٌاضٌة بؽداد
التربٌة الرٌاضٌة للبنات
التربٌة الرٌاضٌة تكرٌت
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بابل
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /دٌالى
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/ذي
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /ذي
جامعة كربالء
كلٌة الزراعة
التربٌة للبنات  /االنبار

الندوات 2015
التوتر و القلق النفسً و اثرهما فً سلوك الطالب الجامعً
مرض الكولٌرا و كٌفٌة الوقاٌة منه فً البٌت و دوائر الدولة
التلوث البٌئً الناجم عن العملٌات الزراعٌة و طرائق معالجته
االستالل انواعه وطرق تجنبه
اداء الجامعات واستراتٌجٌة المستقبل
اثر العنؾ فً الوطن العربً على الصحة النفسٌة واالجتماعٌة على المواطن العربً

11/26/2015
12/3/2015
12/15/2015
12/14/2015
11/28/2015
3/15/2015

كلٌة التربٌة االساسٌة /
كلٌة التربٌة االساسٌة /
كلٌة الزراعة
كلٌة العلوم
كلٌة الحاسوب
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

3/6/2016
4/25/2016
5/10/2016
3/8/2016
2/7/2016
4/4/20169
4/17/2016
4/13/2016
1/4/2016
3/5/2016
6/4/2016
9/8/2016
10/15/2016
2/26/2016
3/26/2016
10-11/4/2016
4/11/2016
5/9/2016
4/20/2016
2016
2016
3/9/2016
4/12/2016
1/18/2016
1/28/2016
4/20/2016
11/23/2016
1/7/2016
3/15/2016
5/3/2016
4/7/2016
12/19/2016
12/25/2016

كلٌة الصٌدلة
كلٌة الصٌدلة
كلٌة الصٌدلة
كلٌة العلوم االسالمٌة
كلٌة التربٌة االساسٌة /
كلٌة التربٌة البندٌة وعلوم
كلٌة التربٌة البندٌة وعلوم
كلٌة الطب
كلٌة التربٌة  /القائم
كلٌة التربٌة  /القائم
كلٌة التربٌة القائم
كلٌة التربٌة القائم

الندوات 2016
توعٌة الطلبة بمخاطر االستخدام الخاطىء بالمإثرات العلٌة
الجزٌئات الصؽٌرة فً توصٌل الدواء
محاسن و مساوىء استخدام االعشاب الطبٌة
القٌادة االدارٌة ومقوماتها فً المنظور االسالمً
اخالقٌا التعلٌم و التنمٌة البشرٌة
التسوٌق الرٌاضً
طرائق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة
تطبٌقات تقنٌات زراعة االسنان و اللٌزر و الخالٌا الجذعٌة فب طب االسنان
جرائم الشرؾ بٌن الشرٌعة و المجتمع
الثابت والمتؽٌرفً القٌم و االخالق
الشورى والدٌموقراطٌة بٌن التالقً والفتراض
الحداثة باالدب العربً
النص القرانً فً ضوء علم النص
تداعٌات انخفاض اسعار النفط على االقتصاد الزراعً
التقنٌات الحدٌثة ودورها فً البحوث والدراسات الجؽرافٌة التطبٌقٌة
العراق بٌن الماضً والحاضر دروس وعبر
مشكلة سد الموصل
التهجٌر القصري والصحة النفسٌة
سد الموصل حقٌقة المخاطر والتهوٌل االعالمً
ٌوم الضاد
االمن االنسانً والمتؽٌرات االجتماعٌة بعد 2003
التنمٌة المستدامة وصداقة البٌئة
اثر االعجاز العلمً القرانً فً اصالح المجتمع
النازحون وتحدٌات العودة
ثورات الربٌع العربً الواقع السٌاسً وتحدٌات المستقبل
دور القانون فً مكافحة العنؾ فً المجتمع االسري
االنبار بعد التحرٌر وتحدٌات المستقبل
الجامعة المنتجة فً ضل الموازنة الحالٌة وحالة التقشؾ المالً
حوكمة الجامعات العراقٌة  :جامعة االنبار حالة دراسٌة
التنظٌم المحاسبً فً العراق ومبررات التؽٌر فً ضل المستجدات الدولٌة والمحلٌة
اثر الحروب فً المعالم الحضارٌة العلوم االسالمٌة
أهم المعوقات التً تواجه طلبة جامعة االنبار الموقع االصٌل
استخدام ومحاكاة مخرجات جهاز االشعة تحت الحمراء الكترونٌا

كلٌة االدارة واالقتصاد
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة الهندسة
كلٌة االداب
كلٌة االداب
كلٌة الهندسة
كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
مركز الدراسات
كلٌة االدارة واالقتصاد
كلٌة االدارة واالقتصاد
كلٌة االدارة واالقتصاد
كلٌة التربٌة للعلوم االسالمٌة
التربٌة للبنات  /االنبار
التربٌة للبنات  /االنبار

الندوات 2017
خطوات تفعٌل دور التعلٌم االلكترونً فً الجامعة
دور الشرٌعة فً الحفاظ على امن المجتمعات واستقرارها
بٌئة وصحة مجتمع االنبار الحاضر والمستقبل
الخطؤ فً تلقً الحدٌث النبوي واثره فهم جٌلنا الحكام الشرٌعة

5/2/2017
3/28/2017
4/25/2017
5/2/2017

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
كلٌة التربٌة القائم
العلوم التطبٌقٌة هٌت
كلٌة العلوم االسالمٌة

دور وسائل االعالم فً مكافحة االرهاب
عنصر الزئبق المستخدم فً مبٌضات البشرة وآثاره الصحٌة
الحد من وصول اٌونات العناصر الثقٌلة الى االنهار وكٌفٌة معالجتها
الوعً اللؽوي ضرورة حضارٌة لنهضة االمة
دور الجامعات فً مكافحة االرهاب
واجبات الموظؾ ودورهم الفعال فً مكافحة الفساد
التاثٌر البئً للمٌاة الجوفٌة بتوجٌه مجاري البٌوت عن طرٌق حفر االبار

4/11/2017
1/2/2017
3/7/2017
3/14/2017
4/11/2017
5/14/2017
11/2/2017

الندوات 2018
كلٌة العلوم اإلسالمٌة/قسم العقٌدة والدعوة والفكر
كلٌة العلوم اإلسالمٌة/وحدة الدراسات والتحقٌق واالفتاء
قاعة كلٌة العلوم اإلسالمٌة
كلٌة التربٌة للبنات/قسم علوم الحٌاة
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/قسم القانون
كلٌة العلوم/قسم الكٌمٌاء
كلٌة العلوم/قسم الجٌولوجٌا التطبٌقٌة

مقارنة مفهوم الدٌن بٌن المتكلمٌن ودوائر الفكر المعاصر
واجبات الوسط الجامعً فً اشاعة روح المودة والتآخً
ابرز المسائل العقدٌة المتداولة فً وسائل التواصل اإللكترونً (عرض
ومعالجة)
معا ً إلنقاذ ثروتنا السمكٌة
السلوكٌات المحضورة للطالب الجامعً فً ضوء تعلٌمات انضباظ
الطلبة
االعشاب الطبٌة لمعالجة االمراض العصرٌة
التجمعات الهاٌدروكاربونٌة فً الصحراء الؽربٌة وجولة التراخٌص
النفطٌة

12/4/2018
12/20/2018
12/25/2018
11/8/2018
11/21/2018
12/16/2018
12/12/2018

مخاطر التلوث بالرصاص المستخدم فً االصباغ واثاره على البٌئة
10/22/2018
كلٌة العلوم التطبٌقٌة-هٌت /قسم البٌئة
الكهرباء بٌن الواقع المرٌر والحلول والرإى المستقبلٌة
12/30/2018
كلٌة الهندسة  /قسم الهندسة الكهربائٌة
12/3/2018 HIV in Iraq
كلٌة الصٌدلة  /فرع العلوم المختبرٌة السرٌرٌة
كلٌة علوم الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات /قسم الشبكات تكنولوجٌا المعلومات ودورة فً المدن الذكٌة
12/18/2018
امنٌة الحوكمة االلكترونٌة
12/18/2018
كلٌة علوم الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات /قسم نظم المعلومات
تعزٌز دور المرأة فً البناء االجتماعً و التربوي فً ضوء القران
الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة 1
12/26/2018
كلٌة التربٌة للبنات/قسم علوم القرآن
تعزٌز دور المرأة فً البناء االجتماعً و التربوي فً ضوء القران
الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة
12/26/2018
كلٌة التربٌة للبنات/قسم التارٌخ
بؽداد مركز االشعاع الحضاري عبر التارٌخ
12/11/2018
كلٌة التربٌة للبنات/قسم الت
كلٌة التربٌة للبنات/قسم االرشاد النفسً و التوجٌه التربوي الؽش فً الوسط الجامعً االسباب  -العالج
12/3/2018
كلٌة التربٌة للبنات/قسم االرشاد النفسً و التوجٌه التربوي منشطات االدراك و االخفاق المعرفً لدى طلبة الجامعات
11/1/2018
الوعً اللؽوي واثره فً وحدة المجتمع
12/25/2018
كلٌة التربٌة للبنات/قسم اللؽة العربٌة
طب االسنان/للفروع السرٌرٌة والعلوم االساسٌة

الندوة العلمٌة االولى المشتركة للفروع السرٌرٌة والعلوم االساسٌة
التؽٌرات المناخٌة واثرها على الموارد المائٌة والتلوث البٌئً فً منطقة
حوض اعالً الفرات
مرور مئة عام على احتالل الرمادي
العنؾ االخباري والعنؾ الترفٌهً فً وسائل االعالم وعالقته بالتطرؾ
الفكري والسلوكً
المخدرات بٌن االنتشار والخطورة
الكٌمٌاء فً خدمة المجتمع 2
وبائٌة مرض الجرب  .… Scabiesانتشاره واعراضه وعالجه
تطبٌقات حٌاتٌة لمعادالت نفاضلٌة مختلفة
Advanced Materials and their applications
الطاقة المتجددة واالستدامة وآفاقها المستقبلٌة
The Structure for how to Write a Good Thesis
Writing a Good Literature Review
learning Mangement System Google Class

وقاٌة النبات بالتعاون مع قسم التربة والموارد المائٌة

تطبٌق الزراعة الحافظة_بدون حرث من اجل تنمٌة زراعٌة مستدامة
استثمار الموارد الطبٌعٌة فً الصحراء الؽربٌة ودورها فً توطٌن
المجتمعات الصحراوٌة
جودة مخرجات التعلٌم العالً
العقوبات االقتصادٌة على اٌران واثرها على االقتصاد العراقً
االنحرافات الثقافٌة االسباب والمعالجات
دور الجامعات فً تحصٌن الطالب من االنحراؾ الفكري
اثر الفكر الدٌنً فً صٌاؼة الدرس البالؼً
دراسات فً لؽة القرآن الكرٌم
مستقبل الحكومة العراقٌة الجدٌدة  :رإى وتحدٌات

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
قسم علوم الحٌاة وقسم الكٌمٌاء
قسم علوم الحٌاة وقسم الكٌمٌاء

السلوكٌات المحظورة للطالب الجامعً فً ضوء تعلٌمات انضباط الطلبة 11/1/2018
الوقود الحٌوي 2
5/2/2018
السمنة وتؤثٌراتها على صحة جسم اإلنسان
5/2/2018
جامعة األنبار -كلٌة طب األسنان أكثر من خمسة وعشون عاما ً من
العطاء والرٌادة
4/26/2018
الجامعة ودورها فً تثقٌؾ االمن المجتمعً
3/12/2018
القدس فً التارٌخ
1/2/2018
المرأة عبر التارٌخ
4/22/2018
اجراءات السالمة فً مختبرات الكٌمٌاء
3/13/2018
جهود علماء األنبار فً الدراسات القرآنٌة والسنة النبوٌة
3/15/2018
اخالقٌات الطالب الجامعً واثرها على المستوى العلمً
3/28/2018
التلوث البٌئً فً مدٌنة الرمادي
4/18/2018
المهارات التدرٌسٌة الالزمة لإلستاذ الجامعً وصٌػ التعامل مع
المشكالت التربوٌة من منظور اسالمً ونفسً
4/19/2018
حافات وتكامل العلوم ومستقبل البحث العلمً
5/9/2018
الشعر المرسوم Painting poetry
3/14/2018
القضٌة الكردٌة ومستقبل إقلٌم كردستان
3/15/2018
دور الشباب فً التنمٌة والتؽٌٌر
3/4/2018
دور القانون فً ترسٌخ قٌم التعاٌش السلمً مع التعصب الدٌنً
2/14/2018
سبل التموٌل الحدٌثة للمساعدة فً إعادة االعمار للدور السكنٌة
3/22/2018
االنتخابات النٌابٌة فً العراق وافاق المستقبل
4/8/2018
تصنٌؾ بلوم
6/5/2018
Modification properties of activated carbon prepared
from Hit natural asphalt with phenol formaldehyde
5/28/2018 polymer waste

كلٌة اآلداب\قسم الجؽرافٌا
كلٌة اآلداب\قسم اإلعالم
كلٌة اآلداب\قسم اإلعالم
كلٌة اآلداب\قسم االجتماع
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم الكٌمٌاء
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم علوم الحٌاة
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم الرٌاضٌات
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم الفٌزٌاء
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم الفٌزٌاء
مركز الحاسبة االلكترونٌة
مركز الحاسبة االلكترونٌة
مركز الحاسبة االلكترونٌة

مركز دراسات الصحراء /قسم الجٌولوجٌا التطبٌقٌة
كلٌة االدارة واالقتصاد
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
مركز الدراسات االستراتٌجٌة

كلٌة طب األسنان
كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة /قسم علوم القرآن
كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة /قسم التارٌخ
كلٌة التربٌة للبنات /قسم التارٌخ
كلٌة التربٌة للبنات /قسم الكٌمٌاء
كلٌة التربٌة للبنات /قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة
كلٌة التربٌة للبنات /قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة
كلٌة التربٌة للبنات /قسم علوم الحٌاة
كلٌة التربٌة للبنات /قسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
كلٌة التربٌة للبنات /قسم الجؽرافٌة
كلٌة التربٌة للبنات /قسم اللؽة اإلنكلٌزٌة
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة\قسم العلوم السٌاسٌة
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة\قسم العلوم السٌاسٌة
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة\قسم القانون
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة\قسم القانون
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة\قسم العلوم السٌاسٌة
كلٌة العلوم التطبٌقٌة هٌت

كلٌة العلوم التطبٌقٌة هٌت

كلٌة العلوم التطبٌقٌة هٌت

11/13/2018
11/27/2018
11/21/2018
12/26/2018
12/31/2018
11/12/2018
11/21/2018
12/16/2018
12/18/2018
12/11/2018
11/20/2018
11/28/2018
11/4/2018
12/4/2018
12/25/2018
12/18/2018
11/7/2018
12/16/2018
11/26/2018
12/14/2018
12/14/2018
11/15/2018

Effect of Ultraviolet irradiation on silver nanoparticles
synthesized from Agaricus bisporus pileus, Agaricales,
5/21/2018 and their antitumor activity

كلٌة االداب
التربٌة للبنات  /االنبار
التربٌة للبنات  /االنبار
التربٌة للبنات  /االنبار
التربٌة للبنات  /االنبار
رئاسة الجامعة

تصنٌع مواد متراكبة معٌقة لللهب
كلٌة العلوم التطبٌقٌة هٌت
الجهاز العصبً وتطبٌقاته
كلٌة العلوم التطبٌقٌة هٌت
دراسة تؤثٌر التؽٌرات المناخٌة على إدارة الموارد المائٌة وترشٌد
استهالكها.
مركز تنمٌة حوض أعالً الفرات
مضاعفات االختناق الوالدي (Hypopxic-Ischemic
)Encephalopathy
كلٌة الطب\ الشإون العلمٌة والدراسات العلٌا -وحدة التعلٌم المستمر
المستمرتبدأ عملٌات زراعة الكلٌة فً محافظة األنبار
كلٌة الطب\ الشإون العلمٌة والدراسات العلٌا -وحدة التعلٌم متى
االستخدام المفرط لمضادات الحٌوٌة
كلٌة الطب\
كلٌة االدارة واالقتصاد\ قسم المحاسبة
كلٌة التربٌة-القائم\ قسم اللؽة العربٌة
كلٌة
كلٌة
كلٌة
كلٌة
كلٌة

التربٌة للعلوم الصرفة/قسم علوم الحٌاة
التربٌة للعلوم الصرفة/قسم علوم الحٌاة
التربٌة للعلوم الصرفة/قسم الكٌمٌاء
التربٌة للبنات /قسم علوم الحٌاة
الصٌدلة /فرع العلوم المختبرٌة السرٌرٌة

كلٌة الصٌدلة

5/7/2018
4/30/2018
11/27/2018
5/9/2018
4/22/2018
4/23/2018

مشاكل التحاسب الضرٌبً فً محافظة األنبار للمدة 2015-2014
تطور الدراسات اللؽوٌة فً العصر الحدٌث
االستخدامات الحدٌثة لألجهزة المختبرٌة وتطورها فً التحلٌالت
المرضٌة
مرض الجرب  Scabiesاهمٌته ،اسباب انتشاره ،عالجه
االدارة السلمٌة للنفاٌات ضمان لبٌئة خالٌة من التلوث
التقنٌة الحٌوٌة
Vitamin D3 deficiency effect on the Iraqi society

4/23/2018
4/24/2018
4/17/2018
3/29/2018
4/22/2018

عقبات مهنة الصٌدلة فً القطاع الخاص وظاهرة األدوٌة المؽشوشة

4/3/2018

4/11/2018
4/16/2018

الندوات المزمع اقامتها 2019

4/25/2019
فلسفة الحرٌة والحقوق فً المنظور اإلسالمً
كلٌة العلوم اإلسالمٌة/وحدة الدراسات والتحقٌق واالفتاء
2/21/2019
تفاقم ظاهرة الطالق فً المجتمعات العربٌة االسباب والمعالجات
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/قسم القانون
3/3/2019
معامل نوعٌة المٌاه ،دلٌل على الحالة الصحٌة لألنهار
كلٌة العلوم/قسم الكٌمٌاء
الموارد الطبٌعٌة فً الصحراء الؽربٌة ،استثمارها ودعم االقتصادالوطنً 4/1/2019
كلٌة العلوم/قسم الجٌولوجٌا التطبٌقٌة
3/7/2019المستدامة:
أمكانٌة االستفادة من تطبٌقات الطاقة المتجددة فً محافظة االنبار ودورها فً التنمٌة
كلٌة العلوم التطبٌقٌة-هٌت
2/22/2019
الحماٌة القانونٌة للبٌئة فً أطار التنمٌة المستدامة
كلٌة العلوم التطبٌقٌة-هٌت
اإلدارة المتكاملة للموارد المائٌة خٌار استراتٌجً لتحقٌق التنمٌة المستدامة 4/24/2019
كلٌة الهندسة  /قسم هندسة السدود والموارد المائٌة
4/16/2019 The effect of food on the therapeutic outcomes of medications
كلٌة الصٌدلة  /فرع االدوٌة والسموم
3/19/2019
النباتات الطبٌة ثروة طبٌعٌة
كلٌة الصٌدلة  /فرع العقاقٌر والنباتات الطبٌة
3/26/2019
مفاهٌم تطبٌقات الواقع االفتراضً
كلٌة علوم الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات /قسم نظم المعلومات
5/7/2019
تكنولوجٌا البٌانات الضخمة وتطبٌقاتها
كلٌة علوم الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات /قسم علوم الحاسبات
1/15/2019
الصور الطبٌة والبرامجٌات المستخدمة فً التشخٌص والمعالجة
كلٌة علوم الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات /قسم علوم الحاسبات
3/28/2019
تقنٌة  PCRوافاقها المستقبلٌة
كلٌة التربٌة للبنات/قسم علوم الحٌاة
3/12/2019
االثار النفسٌة و البدنٌة المترتبة على تشرٌع العقوبات الشرعٌة
كلٌة التربٌة للبنات/قسم علوم القران و التربٌة االسالمٌة
2/24/2019
اثر الوعً والثقافة الصحٌة للمرأة فً حماٌة المجتمع و البٌئة
كلٌة التربٌة للبنات/قسم علوم القران و التربٌة االسالمٌة
4/22/2019
اثر العادات و التقالٌد فً البلدان ؼٌر المسلمة على المسلمٌن
كلٌة التربٌة للبنات/قسم التارٌخ
2/18/2019
كلٌة التربٌة للبنات/قسم االرشاد النفسً و التوجٌه التربوي الشعور االٌجابً لدى طالبات الجامعة
3/10/2019
قراءة جدٌدة لخطابنا النقدي و االدبً
كلٌة التربٌة للبنات/قسم اللؽة العربٌة
3/19/2019
المناهج التعلٌمٌة وأثرها فً التحصٌل اللؽوي واألدبً "قراءة فً االولٌات"1
كلٌة التربٌة/القائم -قسم اللؽة العربٌة
المناهج التعلٌمٌة وأثرها فً التحصٌل اللؽوي واألدبً "قراءة فً االولٌات"3/19/2019
كلٌة التربٌة/القائم -قسم علوم القرآن
4/16/2019
التربٌة الصحٌحة ودورها فً المحافظة على القٌم فً ظل التحدٌات المعاصرة
كلٌة التربٌة/القائم -قسم علوم القرآن
4/13/2019
الندوة العلمٌة الثانٌة المشتركة للفروع السرٌرٌة والعلوم االساسٌة
طب االسنان/للفروع السرٌرٌة والعلوم االساسٌة
1/4/2019 post isis litreature
كلٌة اآلداب\قسم اللؽة االنكلٌزٌة
2/12/2019 writing an a cademic article
كلٌة اآلداب\قسم اللؽة االنكلٌزٌة
3/12/2019
االستثمار والتنمٌة فً محافظة االنبار -الواقع والتحدٌات)
كلٌة اآلداب\قسم الجؽرافٌا
3/20/2019
تارٌخ بؽداد
كلٌة اآلداب\قسم التارٌخ
3/4/2019
دور الخطاب االعالمً المعتدل فً تعزٌز قٌم المواطنة فً العراق
كلٌة اآلداب\قسم اإلعالم
5/6/2019
تنامً مشكلة الطالق فً المجتمع االنباري بعد ازمة التهجٌر االسباب والمعالجات
كلٌة اآلداب\قسم االجتماع
3/11/2019
التحدٌات المجتمعٌة بعد تحرٌر االنبار االشكالٌات وخٌارات التدخل
كلٌة اآلداب\قسم االجتماع
4/15/2019
مرض الشمانٌا الجدلٌه (حبة بؽداد) اسبابه وطرق انتقاله وعالجه
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم علوم الحٌاة
3/10/2019
تطبٌقات فً الجبر الحدٌث
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\قسم الرٌاضٌات
والحد من استعمالها
3/11/2019
لتاثٌرات السلبٌة لبقاٌا المضادات الحٌاتٌة فً المنتجات الحٌوانٌة على صحة المستهلك
كلٌة الزراعة\قسم االنتاج الحٌوانً بالتعاون مع قسم علوم االؼذٌة
4/16/2019
طرائق تثبٌت الكثبان الرملٌة
مركز دراسات الصحراء /قسم الجٌولوجٌا التطبٌقٌة
4/16/2019
التخطٌط االستراتٌجً للجامعة المنتجة
كلٌة االدارة واالقتصاد
4/9/2019
سبل تطوٌر القطاع الخاص فً محافظة االنبار بعد التحرٌر
كلٌة االدارة واالقتصاد
محددات االفصاح والشفافٌة فً التقارٌر المالٌة لمنشات االعمال العراقٌة 4/2/2019
كلٌة االدارة واالقتصاد
2/5/2019
ظاهرة المخدرات مخاطرها والوقاٌة منها
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
3/14/2019
اخالقٌات الطالب الجامعً 2
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
3/13/2019
النؽم وأثره فً تالوة القرآن الكرٌم
كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
5/1/2019
تعزٌز الثقة بٌن المجتمعات المحلٌة واالجهزة االمنٌة
مركز الدراسات االستراتٌجٌة
4/1/2019
تحقٌق مصفوفة السلم المجتمعً ما بعد النزوح والتهجٌر
مركز الدراسات االستراتٌجٌة
4/10/2019
الصراع الدولً فً سورٌا الواقع وافاق المستقبل
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
3/15/2019
الدورة البرلمانٌة الرابعة الفرص والتحدي
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
3/6/2019
التعلم والتدرٌب من اجل تحقٌق االنجاز
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
9/10/2019
المنشطات والمخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

