
 2019-2018 الثاني ورش العمل الخاصه بقسم علوم الحاسوب للفصل الدراسي 

 

اسم ورشه العمل او الندوه او  ت
 الدوره

 المالحظات النوع  اء المحاضريناسم

مشروع التخرج فرصه اكاديميه  1
لكسب مهارات عمليه تجعل مهمه 

 البحث عن عمل اسهل

 م.د. عالء عبدالحسين
 م.د. جالل حميد

 ذنون م. ندى

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

طريقه عمل اختبار الكتروني  2

 Googleباستخدام نماذج كوكل 
Forms 

 م. انوار حسن الصالح
 م. هبه خضير عباس

 م.م. ياسمين مكي

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

 تتوحد االرهاب على االنتصار يوم 3
 في افضل علمي تفوق لعام االقالم
 (موحد عراق

 كاطعأ.م.د. ميثاق طالب 
 م. باسم خضير

 أ.م.د. بشرى فاضل زبون
 م.د. نرجس مزعل
 د. عذراء جوحي

 م.م. ياسمين مكي محي الدين

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

 ا.م.د. بشرى فاضل زبون الباحث األ كثر تأثيرا 4
 د. هدى عبدالعالي عبدالباقيم.
 د. عذراء جوحيم.

 م.م. ياسمين مكي محي الدين

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

هرم بلوم  و 2تطبيقات الويب 5

 Bloom الحديث

 ا.م.د. بشرى فاضل زبون
 د. هدى عبدالعالي عبدالباقي
 م.م. ياسمين مكي محي الدين

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

التخزين السحابي و كيفيه االستفاده  6
منه و افضل المواقع التي تقدم تلك 

 الخدمه

 م .د. مصعب رياض عبدالرزاق
 عبدالرزاقم.م. دينا رياض 

 م.م. سمر اميل يوسف
 حسون  م. م. إسراء محمد

 

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

 مقدمه عن لغات البرمجه التفاعليه  7
    Alice  و Scratch و

Greenfoot 

 م.د. نرجس مزعل
 م.م. دينا رياض عبدالرزاق

 م.م. سمر اميل يوسف

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

دور التعليم االلكتروني في زياده  8
العالي و اهم كفاءه و فعاليه التعليم 

البرمجيات المستخدمه في نظام 
 اداره  التعليم االلكتروني

 م.د. نرجس مزعل
 م.م. دينا رياض عبدالرزاق

 م.م. سمر اميل يوسف
 حسون م. م. إسراء محمد

 

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

مجاالت تطبيق انترنيت االشياء في  9
 العراق

 م. حيدر حميد
 م.م. رياض حازم

 ا.م.د. امل حسين عباس

ورشه 
 عمل

 غير منجزه

لتدخين داخل الحرم الجامعي ما بين ا 10
 الحريه و التقييد

 أم.د أمل حسين عباس 
 س عبد هللا يم.د فرح ق

 م. ندى ذنون أحمد
 م.م ياسمين مكي محي الدين 

ورشة 
 عمل 

 غير منجزة

     soft    المهارات الناعمة  لفرق بينا 11

skills والمهارات التقنيةhard skills  
 في العمل وكيفية توظيفها   

 م.د هدى عبد العالي عبد الباقي   
 م.م ياسمين مكي محي الدين .

 

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 



ليل الباحث في استخدام محركات د 12
 البحث

 أم.د أمل حسين عباس 
 م.د هدى عبد العالي  

 م. م قبس عبد الزه
 م.م ياسمين مكي محي الدين

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 

الهندسه االجتماعيه وكيفيه تجنب  31
 مخاطرها

م. د. مصعب رياض عبد 
 الرزاق

 م. م. دينا رياض عبد الرزاق
 م. م. سمر اميل يوسف
 م.م. سميرة عبد القادر

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 

وانترنت   G5بكات الجيل الخامس ش 14

 وتأثيرها  المستقبلي  IoTاألشياء

 م.د باسم جميل 
 .م مهند علي م
 .م ياسمين مكي م

 غير منجزة  محاضرة 

الية التطبيق  –الرشاد االكاديمي ا 15
 الجديدة في قسم علوم الحاسوب

 د أمل حسين عباس  ا.م
 م.د رفاء اسماعيل 
 م.م ياسمين مكي 

 

ورشة 
 عمل 

 غير منجزة

 البرمجيات الفيديويهأفضل  16
 إلعداد المحاضرات المستخدمة

م. د. مصعب رياض عبد 
 الرزاق

 م. م. دينا رياض عبد الرزاق
 م. م. سمر اميل يوسف

 

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 

مة لتحقيق المواءاالرشاد الوظيفي  17
بين مخرجات النظام 

 لومدخالت سوق العم يالتعليم

  رفاء اسماعيل يحيى م.
 م.م قبس  عبد الزهرة 

 .م ياسمين مكي م

ورشة 
 عمل 

 غير منجزة

كيفية عمل المحاضرات الفديوية  18

  Microsoftبأستخدام برنامج 
office  

 م. ندى ذنون أحمد 
 م.م ياسمين مكي 

 غير منجزة  دورة 

الدفع االلكتروني في العراق  19
 و المخاطر المحاسن

 م. حيدر حميد
 م.م. رياض حازم

 ا.م.د. امل حسين عباس

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 

العاب الفديو وانعكاساتها على  20
مستوى التحصيل الدراسي للطالب 

 الجامعي

 م.د فرح قيس عبد هللا 
 م. اسماعيل عبد الستار 

 م.م ياسمين مكي 

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 

التوعيه كسالح لمحاربه االبتزاز  21
 االلكتروني

 م. حيدر حميد
 م.م. رياض حازم

 ا.م.د. امل حسين عباس

ورشة 
 عمل

 غير منجزة 

 


