
 ٢٠٢٠-٢٠١٩الدراسي عاماالنشطة الخاصة بالتعليم المستمرلقسم الرياضيات للخطة 

 النشاطعنوان  ت
 اسم المحاضر

 

 موعد االنعقاد
مدة  

 االنعقاد
 وقت االنعقاد

الجهة 
 المستفيدة

 سنة شهر يوم

1.  

 تطبيق نظام المقررات في قسم الرياضيات
 ()ورشة عمل

 

 يوسف يعكوب يوسفأ.م.د. 

 دير جاسمم.د.غ
 أ.د. لمى ناجي

 االثنين

٣٠ 
 عامه ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ٩

2.  

اليه ملئ استماره تقييم االداء العلمي للتدريسيين 
 والموظفين 

 )دوره تدريبيه (
 

ا.م.د.بثينه نجاد شهاب  

 م.د.صبا ناصر مجيد

 م.د.غاده حسن ابراهيم

 ا.م.د.زينه حسين معيبيد

 م.د.ناديه فائق محمد

 حمودي عمران م.د.هدى

االثنين 

١٤ 
 عامه ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩  ١٠

3.  
 SPSSحليل االحصائي للبيانات  باستخام برنامج تال

 )دورة تدريبية(

 

 ا.عباس نجم سلمان

 م.د.غدير جاسم

 الخميس

٢٤ 
 عامة ظهرا ١٢:٠٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٠

4.  

 Googleاستخدامات الصفوف  التعليميه االلكترونيه

classroom 

وره تدريبيه  د  
 

 م.د.هدى حمودي عمران

 ا.م.د.بثينه نجاد شهاب 

 ا.م.د. حاتم يحيى خلف

 ا.م.د.مها عبد الجبار محمد

 ا.م.د.نيران صباح جاسم

 االثنين 

٢٨ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٠



5.  
Google classroom   للصفوق التعليميه االلكترونيه 

 )دوره تدريبيه (
 

 ا.م.االء ماجد

 مي محمدد.م.

 الخميس

٣١ 

  

 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٠

6.  

 اليه تقديم وتقييم بحوث التخرج
 لطلبه المرحله الرابعهدوره تدريبيه 

 

 . عباس نجم سلمانأ

 يوسف يعكوب يوسفأ.م.د. 

 رشا ناصر مجيدأ.م.د. 

 

االثنين 

٤ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١

7.  

خاص لطلبه  RG ي شرح لموقع بوابه البحث العلم
 الدراسات العليا

 )دوره تدريبيه  لطلبه الدراسات العليا(
 

 ا.م.د. حاتم يحيى خلف 

 ا.م.د.بثينه نجاد شهاب 

 م.د.هدى حمودي عمران

 ا.م.د.نيران صباح جاسم

االثنين 

٤ 
 عامه صباحا  ١٠:٠٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١

8.  
 االحصاء وعلم النفس

 )ندوة(
 

 ا.د. ناجي  محمود
 االثنين

١١ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١

9.  

 Googleكيفية استخدام الصف التعليمي االلكتروني 

classroom 

 لطلبه المرحله الرابعهدوره تدريبيه  
 

 ا.م.االء ماجد

 د.مي محمد

 م.م. عثمان مهدي

االثنين 

١٨ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١

11.  
 Scilabالبرنامج التطبيقي  

يه ()دوره تدريب   

 

 م. د. عادل راشد

 م. د. مهند نافع جعفر

 م. د. احمد ابراهيم

االثنين 

٢٥ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١

11.  

 google حول تطوير مهارات الباحثين باستخدام
scholar 

 )دوره تدريبيه  لطلبه الدراسات العليا(
 

 ا.م.د.بثينه نجاد شهاب

 ا.م.د.حاتم يحيى خلف 

 ران م.د.هدى حمودي عم

 ا.م.د.نيران صباح جاسم

 االثنين

٢٥ 
 عامه صباحا  ١٠:٠٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١



12.  

 في المختبر GLPتعريفية بأساسيات العمل للجنة 
()دوره تدريبيه   

 

 حمد .م.االء ماجدأ

 م.م. ايمان احمد عبداللطيف

 الخميس

٢٨ 
 عامه صباحا  ١٠:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١١

13.  
etween FZ Results that provide a link b

Bounded Modules and FZ prime Modules 

 
 ا.م.د.حاتم يحيى خلف 

االثنين 

٢  
 عامه   ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٢

14.  

تعليمات وضوابط كتابة الرسائل و األطاريح الجامعية / 

 األولى

 (ورشة عمل)

 

أ.م. د. يوسف يعكوب يوسف / 

 الرياضيات

أ.د. فدوى عباس مصطفى / 

 الفيزياء

.م. د. هنادي سالم عبد أ

الصاحب / مديرة شعبة 

 الدراسات العليا

م. د. غادة حسن ابراهيم / 

 الرياضيات

 األربعاء

٤ 
 عامة ظهرا ١٢:٠٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٢

15.  
 تحديث اليه تقييم استماره بحوث التخرج

 )ورشة عمل(

 

 يوسف يعكوب يوسفأ.م.د. 

 رشا ناصر مجيدأ.م.د. 

 أ. عباس نجم سلمان

 ن االثني

٩ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٢

16.  

خفايا الكتابة والطباعة العلمية باستخدام برنامج 

Microsoft word 
 )ورشة عمل(

 

 

 م.د. صبا ناصر مجيد
 م.د. غادة حسن ابراهيم

 أ.م.د. مها عبد الجبارمحمد
 

االثنين 

١٦ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٢

17.  
 ض المفاهيمالوحدة النفسية وعالقتها ببع
 )ورشة عمل(

 

 ا.د. جمال حميد الذهبي
 االثنين

٣٠  
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٢

18.  
 استخدام برنامج إدارة الطالب االلكتروني في نظام المقررات

 ()ورشة عمل

 

 يوسف يعكوب يوسفأ.م.د. 

 م.د. وفاء رحيم حسين

 م. احمد عيسى عبد النبي

 االثنين

٣٠  
 عامة صباحا  ١٠:٣٠ يوم واحد ٢٠١٩ ١٢



19.  
 استمارة التصنيف الوطني وآلية االرتقاء بالدرجة

   )ورشة عمل(

 يوسف يعكوب يوسفأ.م.د. 

 عبد عصوادم. أسماء 

 م.د. صبا ناصر مجيد
  م.د. وفاء رحيم حسين

 احمدم.د. محمد علي 

 م.د. مي محمد هالل

 م.د. بيداء عطية خلف

 م.د. غالب احمد حمود

 األربعاء

٨ 
 عامة صباحا  ١٠:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ١

21.  

ة التقديم لمعاملة الترقيه العلميه وفق الضوابط ئالية وتهي

 المحدثه
 )ورشة عمل( 

 

 ا.م.د. رشا ناصر مجيد

 ا.عباس نجم سلمان

 ا.م.د.يوسف يعكوب يوسف

االثنين 

١٣ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ١

21.  
 رراتاستخدام برنامج الطالب االلكتروني في نظام المق

  )ورشة عمل(

 

  م.د. وفاء رحيم حسين 
 م.د. صبا ناصر مجيد

 م.د. شيماء سلمان عبد

 م.د. رنا بهجت اسماعيل

 االربعاء

١٥ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ١

22.  
 كيفية تسجيل الطالب في نظام المقررات

 المرحله االولى)ورشة عمل( للطلبه 

 

  م.د. وفاء رحيم حسين 

 لم.د. مي محمد هال

 م.د. سعاد جدعان

 الخميس

٢٣ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ١

23.  
 اخالقيات المهنه بين الماضي والحاضر

 )ورشة عمل(

 

 ا.د. حازم سليمان
 االثنين 

٢٧ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ١



24.  
 في كتابه البحوث الرياضياتيه wordاستخدام ال

 )ورشة عمل(

 

 شيرين رسول جواد. م.د -١
 رحاب نوري شعالن م. -٢
 مهدي صالح م.م. عثمان -٣

 الثالثاء

٢٨ 
 عامة صباحا ١٠:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ١

25.  

في   Easy fit professionalاستخدام برنامج 
 االحصاء

 )ورشة عمل(

 

 ا. عباس نجم سلمان
 ا.م.د. مها عبد الجبارداود

 االثنين 

١٠ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ٢

26.  
 power pointتعلم 

 مسائي –ورشة عمل لطلبة المرحلة الثانية 

 

 م.م. اريج صالح

 م. رنا نوري

 

 االربعاء

١٢ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ٢

27.  
 Rمقدمه للبرنامج االحصائي 

 )ورشة عمل(

 

 م.د.غدير جاسم
 م.م.عثمان مهدي صالح

االثنين 

١٧ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ٢

28.  
Graph  Labeling 

 ()ورشة عمل

 
 م.د. محمد علي احمد

 االثنين 

٢٤ 
 عامة ظهرا ١٢:٣٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ٢

29.  
 مهارات التدريس الفعال 

 )ورشة عمل(

 

 ا.م.د. الهام جبار فارس
 ا.م.د.حسن كامل رسن 
 ا.م.د.باسم محمد جاسم

 الخميس

٢٧ 
 عامه ظهرا ١٢:٠٠ يوم واحد  ٢٠٢٠ ٢



31.  

 Googleكيفية استخدام الصف التعليمي االلكتروني 

classroom 

 األولىلطلبه المرحله  )ورشة عمل(

 

 ا.م.د.نيران صباح جاسم
 م.د.هدى حمودي عمران
 م.م. عثمان مهدي صالح

 الخميس 

5 
 عامه ظهرا  12:11 يوم واحد 2121 3

31.  
 حقوق المراه بين الواقع والطموح في ذكرى يومها العالمي

 )ورشة عمل(

 

 ا.د. حازم سليمان
 االحد 

8  
 عامة ظهرا12:11 واحديوم  ٢٠٢٠ ٣

32.  
 اللغه واالمراض النفسيه

 )ورشة عمل(

 
 ا.د. ناجي محمود

 االثنين

9 
 عامة ظهرا 12:31 يوم واحد ٢٠٢٠ ٣

33.  
 اعداد وألقاء العرض التقديمي للبحوث العلمية

 لطلبه الدراسات العليا(ورشة عمل )
 

 

 أ. عباس نجم سلمان

 أ.م.د. رشا ناصر مجيد

 م. د. صبا ناصر مجيد

 

 لثالثاء ا

١٠ 
 عامة صباحا   ١١:٠٠ يوم واحد ٢٠٢٠ ٣

34.  
 اضرار االنترنت

 صباحي –ورشة عمل لطلبة المرحلة الثانية 

 

 م.م. اريج صالح

 م. رنا نوري

 

االثنين 

23 
 عامة ظهرا 12:31 يوم واحد ٢٠٢٠ ٣

35.  

 Latexمقارنه  بين 

 والبرامج االحترافيه المكافئه
 )ورشة عمل(

 

 م.د. عادل راشد
 دى حموديم.د. ه

 ا.م.د.نيران صباح جاسم 

الخميس 

٢٦ 
 عامة ظهرا 12:31 يوم واحد ٢٠٢٠ ٣



36.  
Topology of Dynamical System 

 )ورشة عمل(

 )لم ترفع(

 م.د. سعاد جدعان
 م.د. تمارا شهاب احمد

 االثنين 

31 
 عامة ظهرا  12:31 يوم واحد ٢٠٢٠ ٣

37.  
Topology of Algebraic Structures 

 )ورشة عمل(

 

 .د. سعاد جدعانم
 م.م.رشا ابراهيم

 االثنين 

21 
 عامة ظهرا 12:31 يوم واحد ٢٠٢٠ ٤

38.  
 الدرس الفلسفي بين الحاضر والمستقبل

 )ورشة عمل(

 

 ا.د. حازم سليمان
 االثنين 

11 
 عامة ظهرا 12:31 يوم واحد ٢٠٢٠ ٥

39.          

41.          

 



 ٢٠20 المتعلقه بالشؤون العلميه  الدراسي عاملقسم الرياضيات لل والحلقات النقاشيه  -ورش العمل -الندوات العلميه -الدورات التدريبية خطة 

 النشاطعنوان  ت
 اسم المحاضر             

 

 موعد االنعقاد

 مكان االنعقاد  مدة االنعقاد 
الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستفيدة

 سنة شهر يوم

1.  

التطبيةةةةةةةةةةة   - ورشةةةةةةةةةةةه عمةةةةةةةةةةةل

 المدرسي والياته 

 

 1 16 ا.م.د.الهام جبار فارس

2020 
 الخميس

 ظهرا 12:00

-كليةةةةه التربيةةةةه للعلةةةةوم ال ةةةةرفه 

 قسم الرياضيات -ابن الهيثم
 عامة

2.  

تحليةةةةل البيانةةةةات  - حلقةةةةه نقاشةةةةيه

 تبولوجيا

 

 أ.م.د.جالل حاتم حسين

 كليه العلوم للبنات    
20 1 2020 

 االثنين 

 ظهرا 12:30

-كليةةةةه التربيةةةةه للعلةةةةوم ال ةةةةرفه 

 قسم الرياضيات -ابن الهيثم
 عامة

3.  

الجةةر م االلكترونيةةه واثر ةةا  -نةةدو 

 على حقوق االنسان 

 

 2020 2 3 ا.م.في ل شالل عباس
 االثنين 

 ظهرا 12:30

ابةةن -كليةه التربيةةه للعلةوم ال ةةرفه 

 قسم الرياضيات -الهيثم
 عامه

4.  

 برنامج الطباعه االحترافي   

 Lyx-   ورشة عمل 

 

 م. د. مهند نافع

 م. د. احمد براهيم

 م. د. عادل راشد    

20 2 2020 
 الخميس

  ظهرا 12:00

ابةةن -كليةه التربيةةه للعلةوم ال ةةرفه 

 قسم الرياضيات -الهيثم
 عامة

5.  

االقت ةةةةةةةةةاد المعرفةةةةةةةةةي  -نةةةةةةةةةدو  

 ضرور  في القرن الحالي 

 

 2020 3 2 ا.م.د.الهام جبار فارس
 االثنين

 ظهرا12:30

-كليةةةةه التربيةةةةه للعلةةةةوم ال ةةةةرفه 

 قسم الرياضيات -ابن الهيثم
 عامه 



 النشاطعنوان  ت
 اسم المحاضر

 
 مكان االنعقاد مدة االنعقاد سنه شهر يوم

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستفيدة

6.  

تطبي  دوال قواعةد  - ورشه عمل 

 البيانات باستخام برنامج االكسل

 ا.م.سنان  اتف      

 د.مي محمد        

 

6        4 2020 
 االثنين 

 ظهرا  12:30

ابةةن -كليةه التربيةةه للعلةوم ال ةةرفه 

 قسم الرياضيات -الهيثم
 عامة

7.  

نظةةةم حياتةةةةخ  باسةةةةتخدام الخةةةةرا ط 

 الذ نيه 

 ندو        

 ا.م.د.الهام جبار فارس

13 4 2020 
 االثنين 

 ظهرا  12:30

-كليةةةةه التربيةةةةه للعلةةةةوم ال ةةةةرفه 

 قسم الرياضيات -ابن الهيثم

 عامة

 

 

 

8.  

ورشةةةةه عمةةةةةل التاسةةةةعه  لبحةةةةةو  

 التخرج لطلبه  المرحله الرابعه

 16 4 2020 

 الخميس  

 ظهرا 12:00 

ابةةن -كليةه التربيةةه للعلةوم ال ةةرفه 

 قسم الرياضيات -الهيثم

 عامة

 

 

 

9.  

 ندو  -االبتزاز العاطفي 

 

 ا.د. جمال حميد الذ بي 

27 4 2020 
 االثنين 

 ظهرا 12:30

ابةةن -للعلةوم ال ةةرفه كليةه التربيةةه 

 قسم الرياضيات -الهيثم

 عامة

 

 

 



10.  

Scientific Word       

 برنامج الطباعة االحترافي   

 ورشه عمل 

 م. د. احمد ابراهيم 

 م. د. عادل راشد 

 م. د. مهند نافع جعفر

 

4 5  2020 
 االثنين

 ظهرا  12:30

ابةةن -كليةه التربيةةه للعلةوم ال ةةرفه 

 قسم الرياضيات-الهيثم
 عامه

11.  
        

 

 

 


	تخطة التعليم المستمر   ٢٠١٩-٢٠٢٠  الرياضيات(1)
	خطة الدورات التدريبية



