
 التسلسل عنوان النشاط العلمي الجهة المنفذة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد
 2019-10-9من  كلية دجلة الجامعة

-10-13ولغاية 

2019 

قسم تقنيات صناعة 

االسنان وبالتعاون مع 

التعليم المستمر في 

 الكلية

 Microsoft word andدورة 

excel    للكادر التدريسي وموظفي

كلية دجلة الجامعة اقيمت من قبل 

التدريسية م.دنيا عباس وبالتعاون 

 مع التعليم المستمر

1 

-كلية دجلة الجامعة 2020-2-19 كلية دجلة الجامعة

قسم تقنيات صناعة 

 االسنان

معرض اللوحات الفنية لقسم تقنيات 

صناعة االسنان وبالتعاون مع وحدة 

النشاطات الطالبية ووحدة االرشاد 

 التربوي في الكلية 

2 

-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

-كلية دجلة الجامعة 19-1-2021

قسم تقنيات صناعة 

االسنان وبالتعاون مع 

وحدة التعليم 

االلكتروني في كلية 

 عةدجلة الجام

ورشة تدريب الطلبة الستخدام 

منصات كوكل التعليمية كما تم 

اعداد دليل كامل للطلبة حول 

التعامل مع المنصات التعليمية 

م.م.ايناس القيت من قبل  االلكترونية

 عاجل وم.دنيا عباس

3 

-3-9ولغاية  2-28 الكتروني

2021 

جهاز االشراف 

والتقويم العلمي 

بوزارة التعليم العالي 

 ث العلمي والبح

نشاط ثقافي تحت عنوان )المهرجان 

الجامعي االلكتروني االول 

للتصوير الفوتوغرافي(  شاركت 

فيه الطالبة جنان سهيل وباشراف 

 التدريسية د.رنا عبد الحسين 

4 

جامعة –كلية العلوم 

 االنبار

جامعة –كلية العلوم  7-4-2021

 االنبار

مشاركة رئيس القسم )السابق( أ.د. 

اسماعيل الخطيب في االشراف 

ومناقشة  احد طلبة الدكتوراة في 

 جامعة االنبار–كلية العلوم 

5 

-كلية دجلة الجامعة 2021-6-6 الكتروني

قسم تقنيات صناعة 

 االسنان

 bad)ندوة علمية تحت عنوان 

habits in dental)   اقيمت من

قبل التدريسية م.م.زينب طالب 

النفسي وبالتعاون مع وحدة االرشاد 

 في كلية دجلة الجامعة

6 

-كلية دجلة الجامعة 2021-6-29 الكتروني

قسم تقنيات صناعة 

 االسنان

ندوة علمية تحت عنوان 

infection control in dental 

laboratory)   اقيمت من قبل

التدريسية م.م.زينب طالب والطالبة 

مريم حاسم وبالتعاون مع وحدة 

االرشاد النفسي في كلية دجلة 

 الجامعة

7 

–كلية دجلة الجامعة  2021-7-10 كلية دجلة الجامعة

وحدة االرشاد 

 التربوي

مشاركة الكادر التدريسي وطلبة 

القسم في الحملة التوعوية حول 

 كورونا  الوقاية من فيروس

8 

 -كلية دجلة الجامعة 2021-11-6 كلية دجلة الجامعة

وحدة االرشاد 

 التربوي

مشاركة الكادر التدريسي وطلبة 

 القسم في حملة التشجير 

9 

-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

-كلية دجلة الجامعة 8-11-2021

قسم تقنيات صناعة 

 االسنان

ندوة توعوية لطلبة القسم بعنوان 

الدراسي الجديد وتحويل )العام 

 الدراسة االلكترونية الى حضورية(

10 



-كلية دجلة الجامعة

 قاعة دجلة 

ندوة علمية  بعنوان البحث العلمي ..  كلية دجلة الجامعة 20-11-2021

الكتاب والنشر للكادر التدريسي في 

الكلية القاها الدكتوراسماعيل خليل 

الخطيب رئيس قسم تقنيات صناعة 

االسنان سابقا ومعاون العميد 

 للشؤون العلمية حاليا 

  

11 

مشاركة الدكتور رحاب  جامعة بغداد 2021-12-2 جامعة بغداد

س قسم تقنيات عامرالعزاوي رئي

صناعة االسنان ) وكالةً ( في 

المؤتمر الدولي للدراسات العليا 

 للعلوم الطبية

  

12 

قسم تقينات صناعة  2021-12-27 كلية دجلة الجامعة

 االسنان

ورشة استقبال وترحيب بطلبة 

المرحلة االولى وتعريفهم بالنظام 

 الدراسي والمواد الدراسية

13 

-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم 

قسم تقينات صناعة  15-1-2022

وبالتعاون  -االسنان

مع وحدة التعليم 

 االلكتروني

ورشة تدريب طلبة المرحلة االولى 

الستخدام تطبيقات كوكل التعليمية 

القيت من قبل م.م.ايناس عاجل 

 وم.دنيا عباس

  

14 

قسم تقينات صناعة  2022-3-8 كلية دجلة الجامعة

 االسنان

قسم تقنيات صناعة مشاركة 

االسنان بلمهرجان العالمي للمرأة 

 العراقيه المقام في كلية دجلة

15 

 -كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

قسم تقينات صناعة  12-3-2022

 االسنان

للتكنلوجيا الحديثة في  ورشة 

 CAD CAM)صناعة االسنان

system)  

  

16 

القسم الدكتور مشاركة التدريسي في  تركيا 2022-3-15 تركيا

محمد صالح عبد هللا في المؤتمر 

العالمي لالبداع والتميز بالطب الذي 

اقيم في اسطنبول وحصل د.محمد 

 على وسام االبداع والتميز

17 

قسم تقنيات صناعة  مشاركة طلبة  كلية الفارابي الجامعة 2022-3-22 كلية الفارابي الجامعة

 االسنان بمسابقة العراق للذاكره

18 

-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

قسم تقينات صناعة  2022-3-27و  26

 االسنان

وبالتعاون مع مدربين 

 vita من شركة

 االلمانية في العراق

ورشة تدريبية تحت عنوان 

)الطرق الحديثة لنحت وبناء 

 االسنان(

  

19 



-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

قسم تقينات صناعة  3-4-2022

 االسنان

الورشة التدريبية )التطبيقات 

 الرقمية في مجال صناعة األسنان(

  

20 

-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

قسم تقينات صناعة  11-4-2022

 االسنان

المناقشة االولية لمشاريع تخرج 

 طلبة المرحلة الرابعة

  

21 

كلية دجلة الجامعة  2022-4-27 كلية دجلة الجامعة

وبالتعاون مع دائرة 

الرعاية العلمية التابعة 

لوزارة الشباب 

 والرياضة

مشاركة الطالب باقر قصي عبدهللا 

في ورشة استراتيجيات الذاكرة التي 

نفذت بالتعاون بين دائرة الرعاية 

العلمية التابعة لوزارة الشباب 

والرياضة ووحدة االرشاد التربوي 

والنفسي ووحدة النشاطات الطالبيه 

 عفي كلية دجلة / الجام

22 

 

 

 

 

 

 

 

-كلية دجلة الجامعة

 قاعات القسم

-6-1ولغاية  31-5

2022 

قسم تقينات صناعة 

 االسنان

المناقشة النهائية لمشاريع تخرج 

 طلبة المرحلة الرابعة

  

23 

والندوات  التدريبية  العديد من الورش  باالضافة الى مشاركة الكادر التدريسي في القسم في الحضور 

 وكذلك نشر  العديد من البحوث العلمية  وااللكترونية في داخل كلية دجلة الجامعة وخارجهاالحضورية 

23 

 


