
 9191/  9102جدول الساعة الحرة للعام 

 
 اليوم والتاريخ اسم التدريسي الساعة الحرةعنوان 

1 
 3/11/9112الخميس  أ.م.د. ميسون حامد طاهر االجراءات التربوية للحد من المخدرات

9 
 9112/ 11/ 11الخميس  ا.د.خلود رحيم عصفور المرونة النفسية

3 
 9112/ 11/ 11الخميس  ا.م.د سالي طالب علوان العنف االلكتروني

4 
 9112/ 11/ 94الخميس  ا.د. حنان حسن مجيد المحطات العلمية

5 
 9112/ 11/ 31الخميس  أ.م.د. زينب ناجي علي التوحد االسباب ، التشخيص ، العالج

6 
 9112/ 11/ 1الخميس  عبد هللا م.م. استبرق اسباب ضعف االنجاز وطرق عالجه

تاثير وسائل االعالم واالتصال في التعليم  1

 الشباب والمراهقين
 9112/ 11/ 14الخميس  د. سافره سعدون

8 
 9112/ 11/ 91الخميس  ا.د. حنان حسن مجيد المدارس الذكية

2 
 ادارة التغيير لدى ادارة المدارس المتوسطه

عبد الكريم م. ميس الريم 

 داود
 9112/ 11/ 98الخميس 

11 
 9112/ 19/ 5الخميس  م.م. سماح حمزة شالل كيفية اكتساب الطاقه االيجابية

11 
 9112/  19/  19الخميس  أ.م.د. محمد ابراهيم علي االبتزاز االلكتروني اثاره ومعالجته

19 
 9112/ 19 /12الخميس  د. ايمان صادقأ. السعاده

اهمية الطرائق واالساليب واالستراتيجيات  13

 في ممارسة التدريس
 9112/  19/ 96الخميس  أ.م.د. تماضر حميد مهدي

14 
 9191/ 1/ 9الخميس  ا.م.د محمد ابراهيم اثر المخدرات على المجتمع



اساليب تقوية الذاكرة وكيفية االجابه على  15

 االسئله النهائيه
 9191/ 1/ 2الخميس  ا.م .د زينب ناجي

16 
 9191/ 1/ 16الخميس  ا.م. مي علي عباس استراتيجيات التعلم

11 
 9191/ 1/ 93الخميس  أ.م.د. سافرة سعدون احمد ظاهرة التعاون بين الطلبة

18 
 9191/ 9/ 91الخميس  أ.د. خلود رحيم عصفور صناعة السالم

12 
 9191/ 9/ 91الخميس  أ.م.د نسرين جواد شرقي ادارة الجودة الشاملة في التعليم

91 
 9191/ 3/ 5الخميس  ا.م مي علي عباس النسيان

91 
 9191/ 3/ 19الخميس  ا.م.د ندى فيصل قواعد االتكتيت في االسالم

 9191/ 3/ 12الخميس  أ.م.د. اثمار شاكر مجيد اختيار موضوع البحث 99

93 
 9191/ 3/ 96الخميس  م.م. سماح حمزة شالل التفاؤل

94 
 9191/ 4/  9الخميس  ا.م.د ندى فيصل بر الوالدين

95 

  ظاهرة االغتصاب من وجهه نظر

 النظريات النفسية
 9191/ 4/ 2الخميس  ا.د. امل كاظم

 9191/ 4/ 16الخميس  أ.م.د. سالي طالب سمه الوفاء عند البنات 96

 9191/ 4/  93الخميس  أ.د. خلود رحيم عصفور االنساني الرؤية القرانية للحوار 91

 

 


