
اسم  المنصة االعداد الورشة/ اسم الدورة الوقتتاريخ اإلنجاز 

ة الذاتية للطلبةعصرا15/04/20204 Goole classroomحميد عدنانكيفية بناء وكتابة السير

صباحا 18/04/202011

ونية وطباعة بطاقة بأسم كل تدريسي بأستخدام منصة  اجراء االختبارات االلكير

Google classroomدبي جبار ندىfree conference call FCC

ي الجامعات العراقيةLMSنظام ادارة التعلم صباحا 19/04/202010
 
free conference call FCCكليف فالح ضحى. د التطبيق والتطوير والمعوقات ف

free conference call FCCضحى فالح كليف. د.محمد عبد الحسين م. د. م. أاستراتيجيات التعليم الحديثةصباحا 27/04/202010

free conference call FCCحيدر حسن صافي الجبوري. دطريقة البحث العلمي وفق مقاييس عالميةبعد الظهر 05/05/2020٢

free conference call FCCعمار ابراهيم. حاكم ترتيب د.دالنشر في المجالت العالمية الرصينةليال 12/05/20209

free conference call FCCم هدى احمد.م مروة علي م.م ندى احمد فيروز م.ممعركة االنسان ضد فايروس كورونا داخل الجسم وخارجهصباحا 11ن18/5/2020

Goole classroomحسين كريم. م.فاطمة جلوب م.م.أاالنعكاسات السلبية لعدم ممارسة الرياضة في المجتمعات الشرقيةصبتحا 10ح31/5/2020

Goole classroomعمودة عبيد. م.صادق جعفر م. مؤمل حسين جويسم م. مالتعليم التقليدي والتعليم االلكتروني ونسبة ماتم تحقيقه من انجازصبتحا 02/06/202011

Goole classroomم مريم عطية خزعل.مجهاز جمع الجراثيم من الهواءصباحا 16/06/202010

free conference call FCCفائق حامد جبوري. م.ماعداد نموذج االسئلة االمتحانيةمساءا 16/06/20209

Goole classroomندى جبار دبيGoogle classroomاستخدام الطالب ل منصة صباحا 20/06/202011

free conference call FCCوجدان حنون+اسراء ناظم +م مريم عطية خزعل .ماعداد نموذج االسئلة االمتحانيةمساءا 21/06/20209

zoomم مؤمل حسين جويسم.ماعداد نموذج االسئلة االمتحانيةصباحا 21/06/202010

المعهد التقني الديوانيــــة / الدورات والورش االلكترونية المنجزة 



Goole classroomاسراء عبد الجليل. م.ماعداد التقارير من قبل الطالب وتسليمها للتدريسيمساءا 22/06/202010

Goole classroomاسراء عبد الجليل. م.ماعداد االسئلة وطريقة تصحيحهامساءا 24/06/202011

Goole classroomفائق حامد جبوري. م.ماالجابة عن االختبارات عن طريق تطبيق كوكل كالس روم بالموبايلظهرا 26/06/20203

مساءا 28/06/20209

انتشار ظاهرة التدخين في االماكن العامة بين المراهقين والشباب وماتسببه من اضرار 

وخطورة على المجتمع

 

Goole classroomم وجدان حنون.م

Goole classroomم مريم عطية خزعل.مكيفية اعداد التقارير العلمية واداء االمتحانات االلكترونيةظهرا 01/07/20203

م مروة علي.مPCRتقنية صباحا 13/07/202011

عصرا 16/06/20203

Air Microbial Sampler(جهاز جمع الجراثيم من الهواء)ورشة عمل 

مريم عطية خزعل.د.م

تم االنجازضحى فالح كليف. د.مدورة التاكل وخسائره والحماية منهاب 06-02ظهرا 12

تم االنجازاسيا مشعل. م.م- ضحى فالح كليف. د. مدورة هندسة االسطحاب 13-10مساءا 6

التعليم االلكتروني والتعليم المدمجمساءا 27-1/10/20208:00

مهند عزيز . م.م- ندى جبار دبي - ضحى فالح كليف . د.م

zoomكاظم

Google Classroomابتسام محسن- ندى طاهر مالك . م.مااللياف البصريةعصرا 4-8/10/20204:00

Google Classroomاحمد رحمن عبد الزهرة: المهندس اساسيات تعلم برنامج الفوتوشوبصباحا 21-24/12/202010:00

Google Classroomنهلة فاضل- ندى طاهر مالك . م.ماالستخدام المتقدم لبرنامج االوفسصباحا 10-14/1/202111:00

صباحا 24/02/202110:00

 وهل يستمر اللقاح في حماية 19-ماهو لقاح فايزر بيونتك ومالية عملها ضد كوفيد 

Google Classroomمروة علي عودة. م.مالناس

Google Classroomمريم عطية خزعل. دمراحل اعداد وكتابة مشاريع التخرجمساءا 08/03/20219:00


