Participation in Virtual Sessions (IREX Organization -USA), and UKH

25/2/2021
-A virtual session on ‘Creative Strategies for inclusive Education” performed by Aysha Asad, a
trainer from Ranya Queen Academia. Date time: 25/2/2021, 8:00 PM
https://irexorg.zoom.us/j/93510476878
https://jamboard.google.com/.../1n-SEsGakCgW.../viewer
اساتذة يرجى احضار ورقة وقلم والرابط لجلسة اليوم كما نشجع على فتح الكاميرة لزيادة التفاعل مع المحاضرة بقيادة
اكاديمية الملكة رانيا

 كيفية أنشاء وأستخدام كوكل كالس رووم27 April 2021
 مساء مع االستاذة لميس حازم وعلى الرابط التالي8 تذكير جلسة اليوم الساعة:
https://us02web.zoom.us/j/86308201362

-A virtual session on ‘How can we prepare students with the skills they need for the future?
What does a graduate in 21st century need to succeed in the workplace and beyond? Dr. Carole
Basile discussion on the future of education for teachers, students, and parents. Date time:
9/2/2021, 6:30 PM
https://us02web.zoom.us/u/kbwocCEUx

-A virtual session on ‘’النصائح الخمسة لإلستعداد للعام الدراسي الجديد. Date time: 26/10/2020, 8:00 PM
https://us02web.zoom.us/j/82371863950

-A virtual session on ‘Preparation for the new educational year’. Date time: 28/9/2020, 9:00
PM. https://us02web.zoom.us/.../4pm1tWH6EZteD5h3FYNDB7ai3e7HG

- Womanity Webinar. A screening of a new program called Smi’touha Menni (You Heard it From
Me) which is a YouTube based satire show that debunks stereotypes and deconstructs common
traditional narratives about gender. Date Time: Aug 6, 2020 03:00 PM.
https://ukh.zoom.us/j/99564828625

-A virtual session on ‘How to assess behavior’. Date Time: July 28, 2020 9.00pm Baghdad.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcumoqj4oH9Bvfqrxbw0EN2g40WXXBr14

:جلسة غدا ضمن الجلسات اإلفتراضية الشهرية لخريجي برنامج التعليم من أجل التعايش
الموضوع :كيفية إنشاء فديوات تعليمية وإنشاء قناة يوتيوب
.الوقت والتاريخ  :اإلثنين 2020-12-21 ،الساعة  8:00مساء
 : https://us02web.zoom.us/j/86308201362الرابط

موضوع الجلسة :كيفية استخدام النسخة المجانية لتطبيق الزووم\ وكيفية استخدام برنامج الزووم لتعلييم الطالب
الوقت 8:00 :مساء
التاريخ2020-11-23 :
: https://us02web.zoom.us/j/86308201362الرابط
السالم عليكم ،سيقيم برنامج التعليم من أجل التعايش الجلسة التدريب الشهرية في يوم اإلثنين المصادف 2020\10\26
في تمام الساعة  8مساء .سيتم تسيير اغلب فقرات الجلسة من قبل ممثلين عن قسم اإلعداد والتدريب من محافظتي نينوى
.واألنبار وكذلك أحد مدرسي برنامج التعليم من أجل التعايش
.عنوان الجلسة :النصائح الخمسة لإلستعداد للعام الدراسي الجديد
: https://us02web.zoom.us/j/82371863950رابط الجلسة
: ECIكلمة السر
22/10/2020

سيقيم برنامج التعليم من أجل التعايش الجلسة التدريب الشهرية في يوم اإلثنين المصادف  2020\10\26في تمام
الساعة  8مساء .سيتم تسيير اغلب فقرات الجلسة من قبل ممثلين عن قسم اإلعداد والتدريب من محافظتي نينوى
.واألنبار وكذلك أحد تدريسي برنامج التعليم من أجل التعايش
.عنوان الجلسة :النصائح الخمسة لإلستعداد للعام الدراسي الجديد
: https://us02web.zoom.us/j/82371863950رابط الجلسة
: ECIكلمة السر
.سيكون الجلسة االفتراضية القادمة يوم الخميس  ٨ /٢٧في تمام الساعة  ٩مساء
عنوان الجلسة ..سد الفراغ الحاصل في التعليم بسبب جائحة كورونا
يرجى التسجيل لدخول البرنامج قبل الجلسة وذلك وضع ايميلك واسمك الكامل على الرابط
https://us02web.zoom.us/.../tZcvdO-trz0oGNORgDh...

.سالم عليكم ..سيكون الجلسة االفتراضية القادمة يوم الخميس  ٨ /٢٧في تمام الساعة  ٩مساء
عنوان الجلسة ..سد الفراغ الحاصل في التعليم بسبب جائحة كورونا
يرجى التسجيل لدخول البرنامج قبل الجلسة وذلك وضع ايميلك واسمك الكامل على الرابط
https://us02web.zoom.us/.../tZcvdO-trz0oGNORgDh...

: ECIومن ثم كتابة الرقم السري

:تذكير بجلسة اليوم مع تعليمات الدخول الى الجلسة
.الوقت والتاريخ :الثالثاء 7-28 ،الساعة  9مساء
.الموضوع :بعض إستراتيجيات طرق التربية
:كيفية الحضور
…: https://us02web.zoom.us/.../tZUqcumoqj4oH9Bvfqrxbw0EN2g40...الضغط على الرابط التالي

سوف يكون هناك جلسة إفتراضية إلستراتيجيات طرق التربية لبرنامج التعليم من أجل التعايش ،سيشارك خريجي البرنامج
:بتسيير قسم كبير من الجلسة .التفاصيل ادناه
الوقت والتاريخ :الثالثاء  /28/7في تمام الساعة  9مساء.
: https://us02web.zoom.us/.../tZUqcumoqj4oH9Bvfqrxbw0EN2g40...الرابط

: ECIالرقم السري

