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مكان االنعقاد/ الجهة   ( الجهة المستفيدة  العدد  

 المشاركة 
 موعد االنعقاد   أسماء المحاضرين 

 يوم,شهر,سنة 
 ت عنوان النشاط  

6 
الممرضات في مستشفى  

 العلوية 
 2020/ 11 /24 م.م. فاطمة بنيان  مستشفى العلوية 

Antibiotic 

Resistance 
1.  

9 
الممرضات في مستشفى  

 العلوية 
العلوية مستشفى   2020/ 11/ 25 م.م. فاطمة بنيان  

Breastfeeding 

Position and Latch 
2.  

9 

الممرضات في مستشفى  

 26/11/2020 م.م. فاطمة بنيان  مستشفى العلوية  العلوية 

Breastfeeding 

Benefits for Mother 

and Baby 

3.  

7 
الممرضات في مستشفى  

 العلوية 
  .Family Planning 4 30/11/2020 م.م. فاطمة بنيان  ي مستشفى العلوية 

9 
الممرضات في مستشفى  

 العلوية 
 2/12/2020 م.م. فاطمة بنيان  مستشفى العلوية 

BUBBLE-HE 

Assessment 
5.  

 منصة الميت  طالبات كلية العلوم للبنات  40

م.د. سراب نصر فاضل 

بالتعاون مع كلية العلوم  

 للبنات 

28-

29/10/2020 

الثقافة الصحية للطالبات  

  .6 للوقاية من سرطان الثدي

 2020-12-12ولغاية   11-23( ورش للفترة من  9البرنامج االحترافي  تضمن )

 منصة الميت   الهيئة التدريسية  47

حوراء حسين غافل .د  

الجبوري باقر د. محمد  

 

   اليوم االول

Saturday 

ay 21-11-

2020 at 8:00 

PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: 

Introduction to E-

learning 

7.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية  58

صادق عبدالحسين .د

 الفياض 

الجبوري باقر محمد. د  

ماجد  اياد. د  

  

اليوم الثاني  

Monday   

23-11-2020 

at 8:00 PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: An 

Effective Course 

8.  

التدريسية الهيئة  52  منصة الميت  

صادق عبدالحسين .د

 الفياض 

الجبوري باقر محمد د.  

 د. زيد وحيد عاجل 

اليوم الثالث   

Wednesday 

25-11-2020 

at 8:00 PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: Success in 

E-Learning; Recipes 

9.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية  72
حمزة  عبد نجالء. د  

الجبوري باقر محمد. د  

 د. اياد ماجد 

اليوم الرابع   

Saturday   

28-11-2020 

at 8:00 PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: E-learning 

Apps 

10.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية  106
حمزة  عبد نجالء. د  

الجبوري باقر محمد. د  

 م.م. صفد رياض 

اليوم الخامس   

Monday   

30-11-2020 

at 8:00 PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: 

Technology in E-

learning 

11.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية  105

 د. سيروان جعفر باقي 

 د. محمد باقر الجبوري

 

 

 

اليوم السادس   

Wednesday 

2-12-2020 at 

8:00 PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: Electronic 

Exams 

12.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية  116
 د. محمد باقر الجبوري

 د. مصعب ماجد 

 

اليوم السابع   

Saturday  5-

12-2020 at 

8:00 PM 

The Professional 

Workshop in E-

learning: Innovation 

in E-learning 

13.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية  83

أ.م.د.صادق عبد  

 الحسين حسن الفياض 

 م.م.شيماء محمد حسين

 الفئة 

 اليوم الثامن  

12-10 .2020 

at 8:00 PM 

الية أنشاء وتفعيل صف  

الكتروني ضمن تطبيقات 

 متصفح جوجل 

 

14.  
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 منصة الميت  الهيئة التدريسية  136

أ.م.د.صادق عبد  

 الحسين حسن الفياض 

 م.م.شيماء محمد حسين

 الفئة 

 

 اليوم التاسع  

12-12-2020   

at 8:00 PM 

 

الية بناء االختبار االلكتروني 

ضمن تطبيقات متصفح  

 جوجل 

: 

15.  

  .16 حقوق الطفل   28/11/2020 أ.د. إقبال غانم علي   منصة الميت   شرائح المجتمع  33

64 
طلبة وتدريسيوا كلية  

 التمريض 

الجامعة الملكية/  

بريطانيا/ منصة  

 الميت 

  .17 االعتمادية في التمريض  24/12/2020 الحسين د. منذر عبد 

 مركز التعليم المستمر  قسم التسجيل فب جامعتنا 

تدريسيو فرع  

أـساسيات التمريض  

بالتعاون مع مركز 

 التعليم المستمر 

  .18 دورة زرق االبر   12/2020

 طلبة الدراسات العليا  59

الجامعة الملكية/  

بريطانيا/ منصة  

 الزووم 

 7/1/2021 الحسين د. منذر عبد 
How to become 

original? 
19.  

28 

العاملين في مختبرات  

كلية الهندسة قسم  

 لكهرباءا 

الجامعة  

المستنصرية/كلية 

الهندسة/ قسم  

 الكهرباء 

 أ.د. هدى باقر حسن  

 أ.د. وداد كامل محمد  

م.د. مصعب ماجد عبد  

 الوهاب 

10-

11/1/2021 
  .20 االسعافات االولية  

28 

التعليم  منتسبي مركز 

 المستمر 

 

جامعة بغداد/ مركز  

 التعليم المستمر 

 أ.د. هدى باقر حسن  

 أ.د. وداد كامل محمد  

م.د. مصعب ماجد عبد  

 الوهاب 

24-

25/1/2021 
  .21 االسعافات االولية 

 قسم اللغة االنكليزية  75
جامعة بغداد/كلية  

 التربية أبن رشد 

م.د وفاء عبد علي 

 حطاب 

م.د مصعب ماجد عبد 

 الوهاب 

 م.م شيماء محمد حسين

 

25-

30/1/2021 

 ورشة عمل: 

 اسعافات أولية 
22.  

11 
المشرفين على طلبة  

 الدبلوم العالي 
 كلية التمريض 

 أ.د. هدى باقر حسن  

 أ.م.د. وسام جبار قاسم  

أ.م.د. صادق عبد 

 الحسين حسن 

27/1/2021 
"طريقة كتابة بحث طلبة  

 الدبلوم" 
23.  

االحيائية قسم التقنيات  55  

 جامعة النهرين 

كلية التقنيات  

 االحيائية 

م.د وفاء عبد علي 

 حطاب 

م.د مصعب ماجد عبد 

 الوهاب 

 م.م شيماء محمد حسين

 

15-

17/2/2021 

 ورشة عمل: 

 اسعافات أولية 
24.  

18 
شرائح مختلفة من  

 التدريسيين 

 منصة الميت 

 
 3/2/2021-1 م.م. علياء خزعل 

 ورشة تدريبية

المتبعة لتحديد جنس الطرق 

 الجنين 

25.  

 
 

 الهيئة التدريسية 

 

 منصة الميت 

 أ.م.د.نجالء عبد حمزة 

أ.م.د. سوسن علي 

 محمود 

 م.م. احمد شهاب احمد 

18/2/2021 

ورشة عمل حول ) اهم 

استخدامات تبويب 

References   ببرنامج

 ( word2016ال

26.  

54 
طلبة الكليات في جامعة  

 بغداد 
 منصة الميت 

 داود سلمان م.د اقدس  

م.د. وسام مشعان  

 مطلب 

24-

26/2/2021 

 فحوصات ما قبل الزواج 

 )ورشة عمل تدريبية(
27.  
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 4/3/2021 أ.د. حكيمة شاكر حسن  منصة الميت  مختلف شرائح المجتمع  11
خليك في بيتك ومارس 

 رياضة المشي 
28.  

 منصة الميت / الهيئة التدريسية  69

الطبيب الجراح الدكتور  

 شاكر جواد/ أمريكا  

 أ.د. صباح عباس أحمد 

13/3/2021 

  -فايروس كورونا المستجد

الصراع بين اللقاحات  

 والسالالت 

29.  

 منصة الميت  النساء الحوامل  16
أ.م.د. حوراء حسين 

 غافل 

2021 / 

 اذار 18

 ورشة تدريبية

)المرأة الحامل في ظل  

 جائحة كورونا( 

30.  

50 

االعتزاز  مدرسة 

للمتميزات/ تربية 

 الرصافة االولى 

 منصة الميت 
 م.د اقدس داود سلمان 

م.د. وسام مشعان  

 مطلب 

22-

24/3/2021 
  .31 ماهي المخدرات وتأثيراتها 

23 
 

 الهيئة التدريسية 
 منصة الميت 

 أ.م.د.نجالء عبد حمزة 

أ.م.د. سوسن علي 

 محمود 

 م.م. احمد شهاب احمد 

27/3/2021    

ورشة عمل حول ) اهم 

استخدامات تبويب 

References   ببرنامج

 ( word2016ال

32.  

30 

مدرسة االعتزاز  

للمتميزات/ تربية 

 الرصافة االولى 

 منصة الميت 
 م.د اقدس داود سلمان 

م.د. وسام مشعان  

 مطلب 

5-7/4/2021   

13/6/2021 

التغييرات الجسمية للفتيات  

 خالل فترة الحيض 
33.  

 12/4/2021 أ.د. حكيمة شاكر حسن  منصة الميت  المجتمع مختلف شرائح  24

 ورشة توعوية 

أمراض القلب واالوعية  

 الدموية 

34.  

11 
 

 الهيئة التدريسية والطلبه 

كلية العلوم للبنات/  

 جامعة بغداد 

م.د.سراب نصر فاضل  

 كلية التمريض /

م.م.اسراء عامر / كلية  

 العلوم للبنات 

م.م. سهى نصر/ كلية 

 للبنات العلوم 

25-

26/4/2021 

 ورشه عمل تدريبية :

 حامض الفوليك 

 )اهميتة ومخاطرة للمرآة (

35.  

 الهيئة التدريسية والطلبه  53

كلية  /منصة الميت

العلوم للبنات/ جامعة  

 بغداد 

 م.د.سراب نصر فاضل 

 م.م.اسراء عامر 

 م.م. سهى نصر 

18-

20/4/2021 

 ورشة عمل تدريبية :

التثقيف الصحي للنساء حول 

اهم الفحوصات الضرورية  

 في كل مرحلة عمرية 

36.  

7 
النساء والفتيات من جميع  

 المراحل العمرية 

فرع تمريض االم  

 والوليد 

أ.م.د. حوراء حسين 

 غافل 

2021 

 نيسان  29

 ورشة تدريبية

)الكشف المبكر عن سرطان  

الثدي منزليآ في ظل جائحة  

 كورونا ( 

37.  

  .38 رة التدخين لدى الشباب 8ظاه 1/6/2021 أ.د. حكيمة شاكر حسن   البالغين فرع تمريض  طلبة الدراسات العليا  37

 فرع تمريض البالغين  الهيئة التدريسية   43
أ.م.د. صادق عبد 

 الحسين حسن  
  .39 التحليل المرجعي  20/4/2021

 الهيئة التدريسية  10
عضو في وحدة 

 االعالم  
 6/4/2021 السيد حسن تركي 

كيفية التسجيل ورفع  

النشاطات على  

 6/4/2021الموقع

40.  

 منصة الميت  الهيئة التدريسية   106
أ.م.د. صادق عبد 

 الحسين حسن  
2/4/2021 

إضافة البحوث للباحث ضمن  

 مستوعب سكوباس 
41.  

14 

 موظفو مصنع البطاريات 
 مصنع البطاريات 

تدريسيو فرع أساسيات  

 التمريض  

  + 

مجموعة من تدريسيو  

 االساسية فرع العلوم 

5/7/2021 

االسعافات االولية الجروح 

 والنزف  
42.  

  .43 التسمم  االسعافات االولية مصنع البطاريات  موظفو مصنع البطاريات 

  .44 قياس العالمات الحيوية   مصنع البطاريات  موظفو مصنع البطاريات 

التحليالت المرضية   مصنع البطاريات  موظفو مصنع البطاريات 

 المختبرية 
45.  

14 
 مصنع البطاريات  موظفو مصنع البطاريات 

6/7/2021 
  .46 االسعافت االولية  

  .47 الحروق   االسعافات االولية مصنع البطاريات  موظفو مصنع البطاريات 
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  .48 الكسور  االسعافات االولية  مصنع البطاريات  موظفو مصنع البطاريات 

14 

البطاريات موظفو مصنع   مصنع البطاريات  
تدريسوا فرع تمريض  

 صحة المجتمع 
7/7/2021 

  .49 مبادئ السالمة العامة 

 موظفو مصنع البطاريات 
 

مواصفات المسعف  

 الصناعي الصناعي  
50.  

 منصة الميت  طلبة وتدريسيين  32

م.د. نهى عادل العوادي 

بالتعاون مع كلية  

التمريض جامعة ذي  

 قار 

  .51 العنف االسري )دورة( 1-2/8/2021

 منصة الميت  طلبة الدراسات العليا  100

 أ.د. هدى باقر حسن  
أ.م.د. إبتسام خلف عبد  

 علي  
أ..د. صادق عبد  
 الحسين حسن  

 م.د. زيد وحيد عاجل  
أ.م.د. آالء حسن مرزه  

 حسين  

/8/30-

1/9/2021 

Academic writing 

 )دورة(
52.  










