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 التاريخ اسم التدريسي عنوان النشاط نوع النشاط ت

حلقة نقاشية  1
 افتراضية

 واثرها البيئية االعتبارات
 والمرور النقل مشكلة على
 الكوت مدينة -المدينة في

 انموذجا  

 وفاء حسن جبر. دم.
/ 29الثالثاء  

الساعة  12/2020
 مساء   8

حلقة نقاشية  2
 افتراضية

الخريطة التفاعلية ودورها 
في التعليم االلكتروني 

 المدمج
 م.د. ماجد راضي حسين

/ 5/1الثالثاء 
 8الساعة  2020

 مساء  

3 

 دورة علمية
 افتراضية
 
 

التقليدي والرقمي )التحليل 
 للمرئيات الفضائية(

 أ.م.د. اياد عبد علي سلمان
 أ.د. رقية محمد امين العاني

 د. ماجد راضي حسين 
 

 -12/1 الثالثاء
/  14/1 الخميس
 8الساعة 2020

 مساء

حلقة نقاشية  4
 افتراضية

 لتكوين صخارية دراسة 
 منخفض في الملصة
 العراق  غرب-الكعرة

 م.م. نجاح علوان عويز
 

/ 19الثالثاء 
الساعة  1/2020

 مساء   8

5 
 –ورشة عمل 
طالبية 
 افتراضية

 الناتجة بالمخاطر التوعية
 – المخدرات تعاطي عن

  الجامعي الشباب ودور
 على تأثيرها من الحد في

 العراقي المجتمع

 أ.م.د. اياد عبد علي سلمان
 م.د. وفاء حسن جبر

 علي حميد دهشد. م. 
 م.م. نجاح علوان عويز
 م.م. رائد محمد يعقوب

 

  السبت
23/1/2020 

 مساء   8الساعة 

6 

علمية  ندوة
 افتراضية

)مع اشتراك 
اساتذة ضيوف 
من جامعة 

وزارة  واسط و
 (الداخلية

 على المخدرات مخاطر
 تحليل..  العراقي المجتمع
 -الظاهرة مفهوم: في

 اآلثار -الزمان و المكان
 المعالجة وسبل

/ الشمري سلمان علي عبد اياد. د.م.أ
 جامعة واسط

 / جامعة واسطالالمي جبر حسن وفاء. د.م
/ الزيادي رزاق باسم: الدكتور العميد

 وزارة الداخلية
/ جامعة الشمري سعود حميد معالي. د.م

 واسط

 1/ 26الثالثاء   
 8الساعة  2021/

 مساء  

حلقة نقاشية  7
 افتراضية

 – تربة بدون الزراعة
 في للزراعة جديد وجه

 المدن

 أ.م.د. أياد عبد علي سلمان
 

 2/2الثالثاء  
 8الساعة  2021/

 مساء  

حلقة نقاشية  8
 افتراضية

 التركي الجغرافي الموقع
 أ.د. حبيب راضي طلفاح الجوار دول في واهميته

/ 9/2الثالثاء   
 8الساعة 2021

 مساء  

حلقة نقاشية  9
 افتراضية

حجم الجريان السطحي  
للمناطق الشرقية في 
محافظة واسط وامكانية 

 استثمارها

 علي حميد دهشم.د.
الثالثاء 

16/2/2021 
 مساء   9الساعة 

حلقة نقاشية  10
 م.م. رائد محمد يعقوب سمات القيادة االدارية افتراضية

/ 23/2الثالثاء 
 8الساعة 2021

 مساء  

11 
حلقة نقاشية 
 افتراضية

التلوث االلكتروني مخاطر 
 على صحة االنسان

 م.د. علي كريم حميد
/ 2/3الثالثاء 
 8الساعة 2021

 مساء  

12 
حلقة نقاشية 
 افتراضية

 واجهة المطرية الشدة
 :المقبلة األمطار تساقط
 شرق والمعالجات الحلول

 انموذجا واسط محافظة

 م.د. عمر حمدان عبد هللا
/ 9/3الثالثاء  
 مساء   8الساعة 

13 
ورشة 
 افتراضية

اثر التغيرات البيئية على 
التنوع االحيائي في 

 محافظة واسط

 أ.م.د. اياد عبد علي سلمان
 م.د. علي كريم حميد
 مديرية بيئة واسط

/ 16/3الثالثاء 
 8الساعة 2021

 مساء  



 

 

( قبل يوم من موعد النشاط IDالدخول ) رمزمنصة التواصل و مالحظة : يتم تحديد
 العلمي.

 

 

 

 

                                                                                                                           
 رئيس قسم الجغرافية 

 أ.م.د اياد عبد علي سلمان 


