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  آلية عمل التعليم المستمر
  ٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي 

  
الجامعة بضرورة التخطيط والمتابعة لما تخططه االقسام من اعمال على وفق رؤية 

تطويرية وفق خطة سنوية تضعها الجهة المعينة واستمرارًا بنهج التعليم المستمر للسنة 
بعد اللقاء بمسؤولي التعليم  ٢٠١٧-٢٠١٦الخامسة على التوالي خطة العمل السنوية للعام 

صعوبات والتحديات التي واجهت مسيرة العمل في المستمر في كليات جامعتنا ومناقشة ال
على وفق االليات المنتجة نضع  ٩/٢/٢٠١٦السنوات السابقة وذلك في يوم الثالثاء الموافق 

وفقًا للنقاط  ٢٠١٧-٢٠١٦بين يدي سيادتكم آلية عمل التعليم المستمر للعام الدراسي 
  االتية:

  

   اوًال:
وزارية وجعلها ضمن استراتيجية العمل من خالل استمرار التاكيد على محاور التقويم ال

  االتي:
توسيع مساحة التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع  -١

المدني داخل الجامعة وخارجها لتقديم الدعم المعرفي والخططي والمهاري وكذلك 
اجور االشتراك  زيادة الموارد المالية للتعليم المستمر وتقديم التسهيالت كافة بما فيها

 في الدورات التدريبية.
االستعانة بالكوادر التدريبية ذات المهارة والخبرة العالية في اقامة الدورات التدريبية  -٢

 داخل الجامعة.
االستمرار في الية زيادة الموارد المالية للتعليم المستمر من خالل زيادة عدد الدورات  -١

 تلك الدورات وتحديثها بشكل مستمر  المخططة واالستثنائية مع ضمان جودة تنفيذ
العمل على زيادة الدورات التدريبية داخل وخارج الجامعة مع ضمان جودة اداء  -٢

 وتنفيذ تلك الدورات 
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: نظرًا لنجاح الية عمل اقرار الدورات التدريبية التي تقيمها الكليات واالقسام على وفق ثانيــــــاً 
قرار من مجلس الكلية والمصادقة من قبل مجلس الجامعة سيستمر التعليم المستمر بهذه 

  االلية مع التاكيد على الكليات بضرورة تنفيذ تلك الدورات بشكل كامل وبالشروط االتية:
) الف دينار ١٥االشتراك في الدورات التدريبية بمبلغ ال يقل عن ( ان يكون مبلغ -١

للمشارك الواحد كحد ادنى للسادة (التدريسيين والموظفين) من داخل الجامعة نتيجة 
) الف دينار ٢٥للظروف االقتصادية التي يمر بها البلد، وبما اليقل عن (

 للمشتركين من خارج الجامعة.
) االف دينار للمشارك ١٠الدورات التدريبية للطلبة ( ان يكون مبلغ االشتراك في -٢

 الواحد كحد ادنى.
 المجتمع لتلك الدورات.و والجامعة  الكلية حاجة -٣
 ميول تلك الدورات للجانب التطبيقي أكثر من الجانب التنظيري. -٤
 تتقدم الدورات في الجوانب العلمية وتعلم اللغات.  -٥
ل تكرارها ترشح الكلية القريبة من عدم تكرار الدورة في أكثر من كلية وفي حا -٦

 إختصاص أو عنوان الدورة .
 .) اعاله٢،  ١وكما مبين في النقطة ( تحديد مبلغ مناسب إلقامة الدورة  -٧
 أن يتسم المحاضر بسمات عالية الجودة في اإلدارة وٕايصال المعلومة.  -٨

  
  -وبذلك سنحصل على النتائج اآلتية :

المثبتة ضمن منهاج الدورات التدريبية لكل كلية والموثق تجاوز مسألة تأجيل الدورات * 
  في دليل التعليم المستمر في ديوان الجامعة.

ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المتدربين عند تالقي موضوع الدورة مع كليات * 
  أخرى.

توفير الجهد الرقابي والتقويم لهذه الدورات بعد التأكد من حتمية انعقادها على وفق  *
  نهج مخطط له.م

 المرشحة التدريبية الدورات من عدد ألكثر المنفذة االوائل الثالثة الكليات تكريم * سيتم
  .بالدليل
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ان ال -٢
ان تك -٣
يعد ال -٤

 - أ

 -  ب
 -  ت

يتم ت -٥
المحا
وفقًا ل

  
مت ثامنــــــــــًا:

من تنفيذ االج
الكلية فضال

س

س

ث



 

 اجل وضع 

ركز واالقسام 
ين الجامعة 

ي كتابنا ذي 

 شكر وتقدير)

 شكر وتقدير

)) على  جداً 
على  تقديرية

  ة ومنها:

وبايل وتعليم 

ه الكليات من

 الكليات والمرا
ق التعاون بي

ة وكما ورد في

امعة كتاب (ش

ليات  كتاب (ش

جيدوبتقدير ((
ة الى شهادة ت

لتغذية الراجعة

 وصيانة المو

ات التي تواجه

ة زيارات الى
 وبما يعمق

ل النقاط اآلتية

مقامة في الجا

مقامة في الكل

وب سنة الواحدة
ثنائي باإلضافة

 التي أفرزتها ا
 . سية)

 دني
يانة السيارات

١٦ 

شاكل والمعوقا

والمتابعة واقامة
جتمع المدني

  ع .

ربين من خالل
  -وكاالتي:

في الدورات الم
  لجامعة.

في الدورات الم
  الكلية.

دورتين في الس
استث ر وتقدير

في المجاالت
الفرنس –رسية

رية الدفاع المد
فية مثل (صي

الع على المش

مل الميداني و
منظمات المج
خدمة المجتمع

متدربين والمدر
١٥/٤/٢٠١٢

فل المشاركين
 السيد رئيس ال
ل المشاركين ف
 السيد عميد ا
دلمشارك في

يم  كتاب شكر
  .) اعاله٢،

رات التدريبية ف
الفا –النكليزية
 ماتية .

.  
عاون مع مدير
لمهنية والحرفي

الكليات واالطال
  سبة لها.  

الستمرار بالعم
ومية وم الحك

ذات العالقة لخ

ح محفزات للم
٥في   ١١٧٣

 الثالثة األوائل
من قبل ثنائي

 الثالثة األوائل
) من قبلثنائي

ح المحاضر ال
 استمارة التقوي

 ١ الفقرتين (

 تكثيف الدور:
(اال ت اللغات

سوب والمعلوم
ختبرات الطبية

ع المدني بالتع
ف الدورات ا

 ة السيارات)

 

الدورات في ا
الحلول المناس

  
اال تاسعــــــــــًا:
والمؤسسات

والمؤسسات ذ
  

منح :عاشـــــراً 
٥العدد ت.م/

منح -١
استثن

منح -٢
استثن

يمنح -٣
وفق
وفق

  
:حادي عشر

 دورات
 الحاس
 المخ
 الدفا
 تكثيف

قيادة

ت



 

 ١/٥/٢٠١٢ 
  عتنا.

 المستجدات 

ية التي تقام 

كر ليتسنى 

 

 

٥في    ١٥
وفرها في جامع

ل من خالل
  عوقات.

لدورات التدريبي
 لية.

ورات بوقت مبك

٥٠٠٥م ت.م/
عة في حال تو

 بتنظيم العمل
 للمشاكل والمع

ليات لتغطية ال
قبل اعالم الكل
عند تأجيل الدور

 

 

١٧ 

 ن العمل

 كتابنا المرقم
ة خارج الجامع

حات الخاصة
سبةحلول المنا

 االعالم بالكلي
ة الكافية من ق
في الجامعة ع
 كليات بذلك.

  

ة للعاطلين عن

مل بمضمون
دورات التدريبية

يمات والمقترح
ت ووضع الح

العالمية لقسم
ال تلقى العناية
عليم المستمر ف
ت والدوائر والك

ة برامج تدريبية

استمرار العم 
دم الترشيح للد

وضع التعلي 
ى وفق التحديات

  
يع المساحة اال
 هذه الدورات
رورة اعالم التع
عالم الجامعات

 

 اقامة
  

ثاني عشر:
والمتضمن عد

  

ثالث عشر:
الحاصلة على

  
 عشر: رابع

توسي -١
الن

ضرو -٢
اعلنا 

ث

ث

ر
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  الكوفة

شؤون االدا

 مر

٢١ 

ز دراسات

ز قسم الش

يم المستمر

رات مركز

رات مركز

رات التعلي

دو-

دو-

دو-

 



 
٢٢ 

 

< <
  )٢٠١٧- ٢٠١٦... للعام (..... لمركز دراسات الكوفةالدورات المخططة 

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  الف٢٥٠٠٠  ٢٠/١٠/٢٠١٦ -١٦  تحقيق المخطوطات  ١

  
  
  

  التفاصيل ...
  

  تحقيق المخطوطات  اسم الدورة

  تعريف المشاركين بعلم تحقيق النصوص واساليبه  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

  .علم التحقيق ،مصطلحاته ،مصادره .١
  . فھارس المخطوطات وانواع الخطوط .٢
  . مناھج التحقيق واساليبه .٣
  مراحل تحقيق النصوص . ٤
  . مكمالت التحقيق . ٥

  طلبة الدراسات العليا   الفئة المستھدفة

  ٢٠/١٠/٢٠١٦-١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  الف ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

 أ.د. حسين لفته حافظ 
 أ.د.م. علي األعرجي 
 أ.د. عادل النصراوي 

 أ.د.عبد الھادي الشاوي 
  أ.د.حسين بعيوي 

< <
< <

  
   



 
٢٣ 

 

  
  

  )٢٠١٧-٢٠١٦( لعامل لقسم الشؤون االداريةالدورات المخططة 
  
  

  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت
اجور 
  المشاركة

 الف دينار ٢٥  ٢٩/٩/٢٠١٦-٢١  التدريب  ١
 الف دينار ٢٥  ١٢/١٠/٢٠١٦-٢  وإتالف الوثائقوصيانة حفظ   ١
 الف دينار ٢٥ ٢٦/١٠/٢٠١٦-١٦  شؤون الموظفينأدارة   ٢

٣  
طرق أرشفة وفھرست األضابير 

  الشخصية
 الف دينار ٢٥  ١٠/١١/٢١٦-١

 الف دينار ٢٥ ٢٢/١١/٢٠١٦-١٣  اإلدارية الشؤون فيالجودة   ٤

٥  
المالك والتوظيف قانون 

  وتعديل القانون٢٢
 الف دينار ٢٥ ٢٩/١١/٢٠١٦-٢٣

 الف ديتار ٢٥  ١١/١٢/٢٠١٦-١  شؤون التدريسيينادارة   ٦

٧  
تصميم قواعد البيانات بشكل 

  مبسط
 الف دينار ٢٥ ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٢

 الف دينار ٢٥ ٢٩/١٢/٢٠١٦-٢٥  التقاعد  ٨

  
  

  

   



 
٢٤ 

 

  

  التفاصيل ...
  

  التدريب  اسم الدورة

  ضرورة االنتظام وضمان األداء المطلوب  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
التعرف على العناصر األساسية للتدريب وما ھي 

  الطرق األساسية للتدريب

  جميع منتسبي دوائر الدولة  الفئة المستھدفة

  ٢٩/٩/٢٠١٦-٢١  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  د. بشرى محمد سامي  المحاضر بالدورةاسم 

  
  

  حفظ وصيانة وترميم وإتالف الوثائق  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
الحفاظ على الوثائق وأتالف الغير ضروي منھا بشكل 
  مدروس وحسب القانون وكتابة محاضر االتالف

 عناصر ومحتويات الدورة

نبذة مختصرة عن الوثائق و الطريقة حفظ الوثائق 
الضروري وتحديد فترة زمنية اإلتالف الوثائق الغير 

وتعليمات  ١٩٨٣لسنة ٧٠ضرورية شرح( قانون 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يخص أتالف 

كتابة محاضر اإلتالف الوثائق) عرض فلم وثائقي 
  حسب توجيھات الوزارة األخيرة 

  لفئة المستھدفةا

جميع موظفي مجانية التعليم وأعضاء لجان اإلتالف 
  الفرعية في الكليات ودوائر المحافظة

لجان االتالف في كافة  ءوتكون الزامية  ألعضا
  الكليات

  ١٢/١٠/٢٠١٦- ٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  ستار جبار عيدان  اسم المحاضر بالدورة

  
   



 
٢٥ 

 

  
  

  شؤون الموظفينأدارة   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
شؤون  تطوير قابليات الموظفين العاملين باالفراد

  الموظفين

 عناصر ومحتويات الدورة

  تطوير قابليات الموظفين العاملين باالفراد
تعليمات االجازة وتنسيب الصادرة من وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي قواعد بينات 
 الموظفيين النقل والتنسيب

 اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة

  ٢٦/١٠/٢٠١٥-١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  مازن جواد االسدي + خلود محمد عباس  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  
  
  

  طرق أرشفة وفھرست األضابير الشخصية  اسم الدورة

  للدورةالھدف العام 
بيان طرق تنظيم وترتيب أوراق األضابير 

  الشخصية

 عناصر ومحتويات الدورة

طرق أرشفة األضابير الشخصية الكترونيا 
محاضرات نظرية وعملية عن كيفية التعامل 
بالبرنامج االلكتروني وفھرست االضابير 

  الشخصية

  اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة

  ١٠/١١/٢١٦- ١  الدورةتاريخ انعقاد 

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  محمد خضير ثنوان + حامد ياسين  اسم المحاضر بالدورة

  



 
٢٦ 

 

  
  
  

  اإلدارية الشؤون فيالجودة   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
وطريقة تطبيقه في  ٩٠٠١تعرف على االيزو 
  وما ھي طرق التدقيق الداخلي الشؤون اإلدارية

 ومحتويات الدورةعناصر 

والفرق بينه  ٩٠٠١نظرة عامة على نظام االيزو 
وبين نظام ادارة الجودة وكيفية التعامل مع 
 النظامين .وكيفية قياس اداء عمل الموظفيين

وتھئية مدقق داخلي للجودة وفق المواصفة الدولية 
  االيزو

  جميع منتسبي دوائر الدولة  الفئة المستھدفة

  ٢٢/١١/٢٠١٦-١٣  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  ستار جبار عيدان  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  وتعديل القانون٢٢المالك والتوظيف قانون   اسم الدورة

  تطوير الكوادر اإلدارية  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
اجراء معاملة   ٢٢وتعديل قانون  ٢٢شرح قانون 

اضافة  –الھيكلي العلمية  –السياسي الفصل 
  الخدمة

  اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة

  ٢٩/١١/٢٠١٦-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  مازن جواد االسدي + انتصار جليل خضير  اسم المحاضر بالدورة

  
   



 
٢٧ 

 

  
  

  شؤون التدريسيينأدارة   اسم الدورة

 تطوير الكوادر العاملة في أدارة شؤون التدريسيين  العام للدورةالھدف 

 عناصر ومحتويات الدورة

منح اللقب العلمي ،األجازات بأنواعھا ،نقل 
الخدمات ،االيفادات والتاييدات ،بيان الحاجة حسب 

التعينات وكافة االمور التي تتعلق الھيكلية العلمية 
  .بشؤون التدريسيين 

  الفئة المستھدفة
العاملين في شعبة  اإلداريةجميع موظفين الشؤون 

  شؤون التدريسيين
  ١١/١٢/٢٠١٦- ١  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  زينب حاتم سعدون + مازن جواد االسدي  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  تصميم قواعد البيانات بشكل مبسط  اسم الدورة

  قواعد بياناتتصميم   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

برنامج اكسس نظرة عامة عمل جداول وادارة 
البيانات تصميم النماذج تصميم التقارير نظرة 
عامة على عملية البرمجة ووضع الكود صيانة 
  قواعد البيانات عمل مشروع نھائي اختبار

  جميع موظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  احمد لطيف + رعد مھدي  اسم المحاضر بالدورة

  
  

   



 
٢٨ 

 

  
  

  التقــــاعــد    اسم الدورة

 ين وتعليمات التقاعد   اطالع الموظفين على قوان  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
التعرف على العناصر األساسية في معاملة التقاعد 

واھم القوانيين والتعليمات دائرة التقاعد وكيفية 
تنظيم معاملة التقاعد وما ھو السن القانوني للتقاعد 

  جميع منتسبي دوائر الدولة   الفئة المستھدفة

  ١٢/٢٠١٦/  ٢٩-٢٥  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار ٢٥(  أجور المشاركة

  سعاد كاظم جواد     اسم المحاضر بالدورة

  
  

   



 
٢٩ 

 

  
  

  )٢٠١٧-٢٠١٦........ للعام ( لقسم لتعليم المستمرالدورات المخططة 
  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  الف  ٢٥٠٠٠  ٢/١٠/٢٠١٦   اسلوب المخاطبات الرسمية  ١

  الف  ٢٥٠٠٠ ٢٠/١١/٢٠١٦   اسلوب المخاطبات الرسمية  ٢

  
  
  

  التفاصيل ...
  

  اسلوب المخاطبات الرسمية  اسم الدورة

 تعميق الخطاب الرسمي الرصين لمنتسبي الجامعة  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

 اساليب اللغة العربية  

 خطاب االعلى الى االدنى  

 خطاب االدنى الى االعلى  

 المحضر  

 العدد والمعدود  

 انواع الھمزة  

  منتسبي جامعة الكوفة  الفئة المستھدفة

  ٢/١٠/٢٠١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  الف  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  أ.م. ھادي سعدون ھنون  اسم المحاضر بالدورة

  
  

   



 
٣٠ 

 

  

  

  اسلوب المخاطبات الرسمية  اسم الدورة

 تعميق الخطاب الرسمي الرصين لمنتسبي الجامعة  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

  اللغة العربيةاساليب  

 خطاب االعلى الى االدنى  

 خطاب االدنى الى االعلى  

 المحضر  

 العدد والمعدود  

 انواع الھمزة  

  منتسبي جامعة الكوفة  الفئة المستھدفة

  ٢٠/١١/٢٠١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  الف  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  أ.م. ھادي سعدون ھنون  اسم المحاضر بالدورة

  

  
  



 

  
   

٣١ 
 



 

  

   

٣٢ 

  
  

  

 



 
٣٣ 

 

  
  

  
  )٢٠١٧-٢٠١٦( لعامل الفقهالدورات المخططة لكلية 

  

  أجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

١  
تطوير المھارات االستفادة من 
  مضامين الحديث الشريف

  إلف دينار ٢٥ ١٠/٢٠١٦/ ١٥  -١

  سالمة اللغة العربية  ٢
١٠/١١/٢٠١٦-٦  

  
  إلف دينار ٢٥

  إلف دينار ٢٥ ٢١/١١/٢٠١٦-١٥  الضبط وااللتزام  ٣

٤  
مراحل تطوير تالوة القرآن 

  الكريم وعلومه
  الف دينار٢٥  ١٤/١/٢٠١٧-٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 
٣٤ 

 

  
  )٢٠١٧-٢٠١٦( لعامل الفقهالدورات المخططة لكلية تفاصيل 

  
  
  

  اسم الدورة
تطوير المھارات واالستفادة من مضامين  الحديث 

  الشريف
  الشريفةحفظ األحاديث   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
العوامل المؤثرة في تطوير المھارات  ودورھا في 

  المجتمع
  نالطلبة والتدريسيي  الفئة المستھدفة
  ١٥/١٠/٢٠١٦- ١  تاريخ انعقاد الدورة
  إلف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  د. حسين سامي شير علي         د. ثائر عبد الزھرة

  د. اسعد عبد الرزاق      د. رضوان ضياء الدين    
  علي جعفر ٠د

  
  
  
  

  سالمة اللغة العربية للموظفين  اسم الدورة

  تالفي األخطاء الواردة في الكتب الرسمية   الھدف العام للدورة
  ستعد العناصر والمحتويات في حينھا  عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفين   الفئة المستھدفة
  ١٠/١١/٢٠١٦  - ٦  انعقاد الدورةتاريخ 

  إلف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة 
 انتصار راضي عليوي ٠د     قاسم كتاب عطا هللا ٠د
  ماجد حميد فرج  ٠د        حسين عبد العال ٠د

  محمد صبار نجم  ٠د             

  
  
  



 
٣٥ 

 

  
  
  

  الضبط وااللتزام   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
التزام التدريسي والموظف بعدم التفريط بالوقت 

  والمعاملة الحسنى مع اآلخرين

 عناصر ومحتويات الدورة
العقيدة وأثرھا في التزام المھنية في العمل األخالق 

  وأثرھا في سلوك الموظف
  منتسبي وطلبة جامعة الكوفة   الفئة المستھدفة
  ٢١/١١/٢٠١٦  -١٥  تاريخ انعقاد الدورة

  إلف دينار ٢٥  المشاركةأجور 

  اسم المحاضر بالدورة
  عبد اإلله نعمة ٠د         روؤف احمد ٠د
  رزاق حسين  ٠د       محمد مھدي   ٠د

  محمد حبيب٠م  حسن الربيعي ٠م  نادية جودت  ٠د

  
  
  

  مراحل تطوير تالوة القران الكريم وعلومه   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
االطالع على المراحل التي مرت بھا تالوة القرأن 

  الكريم وتطوير استنباط علومه 
  تعرض في وقت انعقاد الدورة   عناصر ومحتويات الدورة

  منتسبي وطلبة  الجامعة  الفئة المستھدفة
  ١٤/١/٢٠١٧  - ٨  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
علي خضير الشكري   ٠د  د. حيدر محمد علي السھالني 

 د. رزاق حسين الموسوي          د. خوله مھدي الجراح
  د. حسن كريم الربيعي

  
  
  
  

   



 

  
   

٣٦ 

  
  
  

 



 

  

   

٣٧ 

  
  

  

 



 
٣٨ 

 

  
  

  )٢٠١٧-٢٠١٦( لعامل الطبالدورات المخططة لكلية 
  

  

  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت
اجور 
  المشاركة

  ٢٧/١٠/٢٠١٦-١٣  امراض الجلديةدورة الليزر في  ١
الف  ١٥٠
  الف دينار٧٥

٢ 
فحص وظائف الجھاز العصبي 

  المحيطي
١٥/٢/٢٠١٧- ١  

الف ١٠٠
  دينار

٣ 
الجلدية  ألمراض التخصصية الليزر

  ةيوالجراحة التجميل
١٩/٣/٢٠١٧- ٥  

الف  ١٥٠
  الف دينار٧٥

 الف دينار ١٥  ٢/١٣/٤/٢٠١٧ Windows7دورة  ٤

٥ Word2010 الف دينار ١٥  ٢١/٩/٢٠١٧-١٠ 

  

  
  

   



 
٣٩ 

 

  
  التفاصيل ...

  

  دورة الليزر التخصصية امراض الجلدية  اسم الدورة

  تطوير مھارات االطباء في استخدام اجھزة الليزر  الھدف العام للدورة
  محاضرات نظرية / تدريب عملي عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
واختصاصي  البوردوطلبة اطباء الجلد والتجميل

  فيزياء الليزر
 ٢٧/١٠/٢٠١٦-١٣  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
الف دينار  ٧٥الختصاصي الجلد و الف دينار١٥٠

  للفيزياء الليزر وطالب البورد

  اسم المحاضر بالدورة

 ھادي الوكيل ھادي عبد ا.د   الظالميمحسن دا.
  القصير عبارعلي  ا.م.د      شبع  كاظم دا.م.

م.د حيدر رسول    احمد جمعة مھوس دا.م. 
  م.د مصطفى زاھي    السباك 

  

  

  فحص وظائف الجھاز العصبي المحيطي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تقوية جوانب من القاعدة العلمية والعملية للفسلجة 

  العصبية السريرية

 عناصر ومحتويات الدورة
 الكھروفسلجية،مبادى وتطبيقات الفحوصات 

بعض  الفحوصات الشائعة، ص،حراتيجيات الفاست
  صةلخاالفحوصات ا

  الفئة المستھدفة
اطباء  اطباء الباطنية، اطباء الجملة العصبية،

طلبة الدراسات العليا لالختصاصات  الكسور،
  المتقدمة وطلبة فرع الفسلجة

 ١٥/٢/٢٠١٧- ١  تاريخ انعقاد الدورة
  دينارالف ١٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 ا.د حيدر كاظم حسون    ا.د احسان محمد عجينة

  د.مھند المحنة

  



 
٤٠ 

 

  
  
  

  اسم الدورة
المراض الجلدية والجراحة  الليزر التخصصية

  التجميلة
  تطوير مھارات االطباء في استخدام اجھزة الليزر  الھدف العام للدورة

  تدريب عمليمحاضرات نظرية /  عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
واختصاصي  البوردوطلبة اطباء الجلد والتجميل

  فيزياء الليزر

  ١٩/٣/٢٠١٧-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
الف دينار  ٧٥الف دينارالختصاصي الجلد و١٥٠

  للفيزياء الليزر وطالب البورد

  اسم المحاضر بالدورة

 ھادي الوكيلا.دھادي عبد          الظالميمحسن دا.
  القصيرعبارا.م.دعلي                 شبع دكاظما.م.
  م.د حيدر رسول السباك     داحمد جمعة مھوسا.م.

  م.د مصطفى زاھي

  
  
  

  Windows7  دورة  اسم الدورة

  Windows7اكتساب المعرفة والمھارة لبرنامج   الھدف العام للدورة

  نظري وعملي عناصر ومحتويات الدورة

  منتسبي الجامعة ودوائر المحافظة  الفئة المستھدفة

 ١٣/٤/٢٠١٧- ٢  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار١٥  أجور المشاركة

  السيد عامر موسى سلمان السيدة زھرة شنيور  اسم المحاضر بالدورة

  
   



 
٤١ 

 

  
  
  

 Word2010  اسم الدورة

  Word2010اكتساب المعرفة والمھارة لبرنامج   الھدف العام للدورة

  نظري وعملي عناصر ومحتويات الدورة

  منتسبي الجامعة ودوائر المحافظة  الفئة المستھدفة

  ٢١/٩/٢٠١٧-١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار١٥  أجور المشاركة
  السيدة كفاء حسين مھدي  السيدة سھاد زھير جاسم  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

   



 

  

   

٤٢ 

  
  

  

 



 

  

   

٤٣ 

  
  

  

 



 
٤٤ 

 

  
  

  مللعا التربية للبنات لكلية الدورات المخططة
)٢٠١٧-٢٠١٦(  

  
  

  المشاركة أجور  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  )أالف دينار١٥(  ١٧/٩/٢٠١٦-٦  واإلرشاد النفسي التوجيه التربوي  ١

٢  
اإلعداد والتأهيل المهني لمدراء
  المدارس االبتدائية والثانوية

  )أالف دينار١٥(  ١٧/٩/٢٠١٦-٦

٣  Visual basic .Net ألف دينار٥٠(  ٢٠١٦\٩\٢٠-١٠ (  
  ) ألف دينار٥٠(  ٢٠١٦\٩\ ١٥-١١  أمنية الحاسوب والبيانات  ٤

٥  
اإلعداد والتأهيل المهني لمعلمات
  ومعلمي ذوي االحتياجات الخاصة

  )أالف دينار١٥(  ٢٤/٩/٢٠١٦-١٣

  )آالف دينار١٥(  ٢٠/٩/٢٠١٦-١٨  العقم أسبابه وعالجه  ٦

٧  
لمدرسياإلعداد والتأهيل المهني

  ومدرسات مدارس المتميزين
  )آالف دينار١٥(  ٣٠/٩/٢٠١٦-٢٠

٨  
اإلعداد والتأهيل المهني لمعلمات

  الحكومية واألھليةرياض األطفال 
  )آالف دينار١٥(  ٣٠/٩/٢٠١٦-٢٠

٩  
تنظيم العمل الوظيفي وفق متطلبات 
  )أالف دينار١٥(  ٢/١٠/٢٠١٦- ٢٥/٩ الجودة في المؤسسات التعليمية

  ) إلف دينار٢٥(  ٧/١٠/٢٠١٦-١ النشر في المجالت العلمية العالمية ١٠

١١ 
  دورة تحقيق

  المخطوطات والوثائق التاريخية
  )آالف دينار١٥(  ٤/١٠/٢٠١٦-٢

  )أالف دينار١٥(  ١٦/١٠/٢٠١٦-٩  تحليل مقومات الدولة الجغرافية ١٢

  )الف دينار٢٥(  ١٦/١٠/٢٠١٦-١٠  التطبيقات الھندسية للرياضيات ١٣

  )ألف دينار٢٥(  ٣٠/١٠/٢٠١٦-٢٣  تحقيق النصوص ١٤



 
٤٥ 

 

  المشاركة أجور  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١٥ 
إجراءات بعض الفحوصات 

المختبرية لتشخيص األمراض 
  الشائعة

٣/١١/٢٠١٦-١  
)آالف دينار ١٠(

)الف ١٥للطلبة (
  للكادر التدريسي

  )ألف دينار٢٥(  ١٥/١١/٢٠١٦  دورة تحكيمية بالكرة العابرة ١٦

  )ألف دينار١٥(  ٢٧/١١/٢٠١٦-٢٠  الوقاية من اإلشعاع ١٧

١٨ 
األخطاء اللغوية الشائعة إلعالميي 

  المحافظة وموظفي الجامعة
  )أالف دينار١٥(  ٢٦/١١/٢٠١٦-٢٠

  )أالف دينار١٠(  ٢٤/١١/٢٠١٦-٢٠ رسم وتحليل الخرائط ١٩

  دورة الرشاقة وتخفيف الوزن ٢٠
٢٤/١١-
٢٤/١٢/٢٠١٦  

  )أالف دينار١٥(

  ٢٩/١٢/٢٠١٦-٢٥  برنامج المصادر ٢١
)آالف دينار ١٠(

)الف ١٥للطلبة (
  للكادر التدريسي

٢٢ ASP.NET ألف دينار٢٠٠(  ٢٠١٧\١\٥(  

  ١٠/١/٢٠١٧-٨  برامج حديثة في تصميم البادئات ٢٣
)آالف دينار ١٠(

)الف ١٥للطلبة (
  للكادر التدريسي

٢٤ 
اإلعداد والتأهيل لمنتسبي المراقد

  المقدسة
  دينار ف)آال١٥(  ٣١/١/٢٠١٧-٢٢

  دينار ف)آال١٠(  ٩/٢/٢٠١٦-٥ الخرائط الموضوعيةقراءة ٢٥

٢٦ 
مشاركة المرأةفياإلعداد والتأهيل

  النسوية المنظمات في
  )آالف دينار١٥(  ١٩/٢/٢٠١٧-٥

٢٧ 
تقنية الحقن ألجرياني وتطبيقاتها

  في الكيمياء الخضراء العملية
  ) ألف دينار٢٥(  ٢١/٢/٢٠١٦-١٥

٢٨ 
لمنتسبي قوى اإلعداد والتأھيل المھني 
  األمن الداخلي

  دينار ف)آال١٥(  ٢٨/٢/٢٠١٧-١٩

 )ألف دينار٥٠( ٢٨/٢/٢٠١٧-٢٦ دورة تحكيمية للكرة الطائرة ٢٩



 
٤٦ 

 

  المشاركة أجور  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

٣٠ 
تشخيص مركبات الكاربونيل بوساطة 

  )I,Rتقنية طيف (
٧/٣/٢٠١٧-٢/٣  

)آالف دينار ١٠(
)الف ١٥للطلبة (

  للكادر التدريسي

٣١ 
الخدمةاإلعداد والتأهيل لمنتسبي

  ةالمروري
  دينار ف)آال١٥(  ١٥/٣/٢٠١٧-٥

٣٢ 
إعداد وتأھيل الكوادر الجامعية إلدارة 

  دينار ف)آال١٥(  ١٦/٣/٢٠١٧-١٢  األنشطة الرياضية

٣٣ Polography أالف دينار١٠(  ٢٢/٣/٢٠١٧-١٦/٣ (  

٣٤ 
اإلعداد والتأھيل المھني لمدرسي 

  المرحلة الثانوية
  دينار ف)آال١٥(  ٢٣/٣/٢٠١٧-١٣

  ) إلف دينار٢٥(  ٣١/٣/٢٠١٧-١٩  اإلعداد والتأهيل لمهنة التمريض ٣٥

  ٢٠١٧/ ٢٩/٣-٢٦  تقنيات الكشف الجنائي ٣٦
)آالف دينار ١٠(

)الف ١٥للطلبة (
  للكادر التدريسي

  =  ٦/٤/٢٠١٧-٢  أقطاب االنتقاء أاليوني ٣٧

٣٨ 
 تشخيص األحياء المجھرية الممرضة

  بالتقنيات الحديثة
٥/٤/٢٠١٧-٢  =  

  =  ٢٠/٤/٢٠١٧-١٦  أسس إقامة المخيمات الكشفي ٣٩

٤٠ 
الطرق الحجمية للتحليل الكمي 

  والنوعي
  )أالف دينار١٠(  ٢٧/٤/٢٠١٧-٢٣

  )أالف دينار١٥(  ٧/٥/٢٠١٧-١ التلوث البيئي وتلوث المياه ومعالجتھا ٤١

  
  
  
  
  

   



 
٤٧ 

 

  
  التفاصيل ...

  

  اسم الدورة
  التوجيه التربوي واإلرشاد النفسي

  

  للدورة الھدف العام

إكساب مرشدي ومرشدات المرحلة  االبتدائية 
والثانوية مفاهيم ومهارات  واتجاهات مهنية وعلمية 

  في اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

  عناصر ومحتويات الدورة

 -  -( األهداف اإلرشادية : أهميتها وصياغتها
المهارات اإلرشادية  -أعداد الخطة اإلرشادية
االتجاهات حديثة في  - للمرشد التربوي والنفسي

 - -القياس والتشخيص في اإلرشاد  –اإلرشاد 
كيفية توظيف  - إعداد البرامج اإلرشادية وتطبيقها 

دور  -أدوات جمع المعلومات في العملية اإلرشادية
أخالقيات  -اإلرشاد في التصدي للعنف واإلرهاب 

  مهنة اإلرشاد )
  مدرسو ومدرسات ثانويات النجف  الفئة المستھدفة
  ١٧/٩/٢٠١٦- ٦  تاريخ انعقاد الدورة
  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 أ م د.أميرة جابر هاشم-أ م د. باسم فارس جاسم 

  د. علي جراد –عبد الهادي  م د.باقر
  
  

    



 
٤٨ 

 

  
  

  اسم الدورة
اإلعداد والتأهيل المهني لمدراء المدارس االبتدائية 

  والثانوية

  الھدف العام للدورة
إكساب مدراء والمدارس مفاهيم ومهارات واتجاهات مهنية 

  في  اإلدارة التربوية في العملية التربوية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

مفاهيم واتجاهات  - ( اإلدارة مفهومها ومجاالتها ووظائفها 
 -اإلبداع اإلداري -القيادة واإلدارة-حديثة في اإلدارة التربوية

تقويم  - إدارة الوقت : مفهومها واستراتجيات تفعيلها
المشكالت اإلدارية  -التنظيمات واللوائح اإلدارية المدرسية

فن  –لمدير المدرسة المهارات اإلدارية  -وكيفية مواجهتها
الكفاءات االجتماعية واألخالقية  - التعامل اإلداري اإلداري 

  والتربوية لمهنة اإلدارة)
  مدراء المدارس االبتدائية والثانوية في النجف  الفئة المستھدفة
  ١٧/٩/٢٠١٦- ٦  تاريخ انعقاد الدورة
  ) آالف دينار٥٠(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  د.عبد الحسين السلطاني أ .م. 
 أ.م. د .عبد الرزاق شنين

 أ .م. د. احمد العبودي

  أ. م .د  . محمد طاهر ناصر
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 Visual Basic . NET  اسم الدورة

  بناء تطبيقات تجاريه  الھدف العام للدورة

  GUI , Tool, Database  عناصر ومحتويات الدورة

  وخريجين سابقينمبرمجين مبتدئين   الفئة المستھدفة

  ٢٠/٩/٢٠١٦-١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف دينار٥٠(  أجور المشاركة

  م. م. عبد هللا عزيز لفته  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  

  أمنية الحاسوب والبيانات  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعليم آلية حماية الحاسوب ، الملفات ، البرامج ، البيانات 

  االلكترونيوالبريد 

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 مستويات حماية الحاسوب . -
  أمنية نظام التشغيل  . -
  أدارة المستخدمين . -
  التحكم بمصادر الحاسوب . -
  أمنية الملفات والبيانات . -
  أمنية البريد االلكتروني . -

  الطلبة –الموظفين (جميع الدوائر)  – نالتدريسيي  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦\٩\١٥-١١  انعقاد الدورة تاريخ

  ) ألف دينار٥٠(  أجور المشاركة

  م . م . محمد باقر محمد كامل / م.م. عبد هللا عزيز لفته اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة
اإلعداد والتأهيل المهني لمعلمات ومعلمي ذوي 

  االحتياجات الخاصة

  الھدف العام للدورة
االحتياجات الخاصة إكساب معلمي ومعلمات ذوي 

مفاھيم ومھارات واتجاھات مھنية وعلمية حديثة لذوي 
  االحتياجات الخاصة في العملية التربوية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

أسباب  (مفاھيم واتجاھات حديثة في التربية الخاصة،
اإلعاقة وأنواعھا وطرائق تشخيصھا وعالجھا، أساليب 

الخاصة "مھارات حديثة في تدريس ذوي االحتياجات 
تدريس ذوي  القراءة ،واإلشارات والرموز، المحادثة،

اإلعاقة الفكرية"، تصميم مناھج ذوي االحتياجات 
الخطة الفردية لذوي االحتياجات الخاصة،  الخاصة،

تعديل االضطرابات السلوكية والنفسية لذوي 
برامج لتنمية المھارات النفسية  االحتياجات الخاصة،

ذوي االحتياجات الخاصة ، مھارات ل ةواالجتماعي
التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة في الحياة 

الكفاءات االجتماعية واألخالقية والتربوية  اليومية،
 االمتحان النھائي)-لمھنة معلم ذوي االحتياجات الخاصة

  معلمي ومعلمات ذوي االحتياجات الخاصة  الفئة المستھدفة

  ٢٤/٩/٢٠١٦-١٣  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

أ.م.د.باسم فارس،   أ.د.أميرة جابر ،أ.د.محسن مھدي،
أ.م.د.عباس عبدالمھدي    أ.م.د.عبدالحسين السلطاني،

  أ.م.د.علي جراد،      أ.م.د.عدنان عبد الخفاجي.
  م.د.علي عباس
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  وعالجهالعقم أسبابه   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

التعريف بأھم األسباب التي تؤدي إلى حدوث العقم 
المؤقت والدائم لكال الجنسين ومعرفة أھم العوامل 
المسببة له واھم الطرق والعالجات الحديثة للعالج 

  والوقاية من أسبابه

 Data show , slides  عناصر ومحتويات الدورة

  الدراسة األولية والعليا ،الكادر التدريسيطلبة   الفئة المستھدفة

  ٢٠/٩/٢٠١٦-١٨  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف للكادر التدريسي١٥)آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  م.زينب جواد تقي
  أ.م.دالل عبد الحسين
  أ.م.وجدان كمال
  م.حميدة عبد نور

  
  
  
  

  اسم الدورة
المهني لمدرسي ومدرسات مدارس  اإلعداد والتأهيل

  المتميزين

  الھدف العام للدورة
إكساب مدرسي ومدرسات مدارس المتميزين مفاھيم 
ومھارات واتجاھات مھنية وعلمية حديثة في العملية 

  التربوية

 عناصر ومحتويات الدورة

خصائص  -تشخيص المتميزين والمتفوقين عقليا - (
إعداد مناھج  -المتميزين ومشكالتھم وحاجاتھم

مفاھيم واتجاھات حديثة في تدريس  -المتميزين
صعوبات  –تنمية التفكير لدى المتميزين -المتميزين

دور المرشد التربوي في مدرسة –التعلم لدى المتميزين 
الكفاءات االجتماعية واألخالقية والتربوية  -المتميزين 

 لمھنة تدريس المتميزين)
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  ت مدارس المتميزين في النجفمدرسو ومدرسا  الفئة المستھدفة

  ٣٠/٩/٢٠١٦-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

 أ.د. محمد جبر دريب
 م .د .عبد الحسين شاكر

أ.م. د . عباس عبد المھدي الماضي             
 م د. عبد الرزاق شنين علوة

  م .مھا نادر عبد
 م.رشا عبد الھادي صالح

  

  
  
  

  اسم الدورة
اإلعداد والتأهيل المهني لمعلمات رياض األطفال 

  الحكومية واألھلية

  للدورة الھدف العام
إكساب معلمي ومعلمات مرحلة رياض األطفال مفاھيم 
ومھارات  واتجاھات مھنية وعلمية حديثة  في العملية 

  التربوية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

( توظيف خصائص نمو األطفال في  عملية التعلم والتعليم 
اتجاھات حديثة في تعليم  -مشكالت وحاجات األطفال -

أساسيات  -التربوية لرياض األطفالالقيمة   -األطفال
وطرائق تعليم القراءة والكتابة في مرحلة  تواستراتيجيا

االضطرابات السلوكية/ في مرحلة  -رياض األطفال 
كيفية إعداد برامج لتعديل سلوك  - الطفولة أسبابھا وعالجھا

الكفاءات االجتماعية واألخالقية والتربوية لمھنة  -الطفل 
 ل)معلمة رياض األطفا

  معلمو ومعلمات مرحلة رياض األطفال في النجف  الفئة المستھدفة

  ٣٠/٩/٢٠١٦-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

 أ.م.د. قحطان فضل راھي
 د. تحسين عمران موسى–   م.د. نبا عبد الرؤف عمار

  م.م. رشا عبد الھادي صالح
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  اسم الدورة
تنظيم العمل الوظيفي وفق متطلبات الجودة في 

  المؤسسات التعليمية
  إعداد  وتأھيل الموظفين في مجال الجودة  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 التعريف العمل الوظيفي  

 الجودة  

 الية تقسيم األقسام العلمية  

 دور شعب ووحدات الكلية في تصنيف األقسام  

 جودة األداء الوظيفي  
  

  موظفو الجامعة  الفئة المستھدفة

  ٢/١٠/٢٠١٦- ٢٥/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  )اآلف١٥(  أجور المشاركة

  ا.د. محمد ناجي أبو غنيم اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  

  النشر في المجالت العلمية العالمية  اسم الدورة

  كيفية النشر في مجالت خارج القطر  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات
  الدورة

 أو مودم ( ورشة عمل) انترنتجھاز البتوب مع خط 

  الكوادر التدريسية وطلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٧/١٠/٢٠١٦- ١  تاريخ انعقاد الدورة

  )ألف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  أ.م.د. نغم محمود الجمالي  اسم المحاضر بالدورة
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  والوثائق التاريخيةتحقيق المخطوطات   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تدريب المتخصصين في التواريخ المحلية على فنون 
صيانة المخطوطات والوثائق وتقديمھا بشكل أفضل 
  وضبطھا وحفظ تراث األمة من التلف والضياع

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  بيان شروط التحقيق ومؤھالته- ١
 التدريب على التحقيق- ٢

  الباحثين وطلبة الدراسات العليا  المستھدفةالفئة 

  ٤/١٠/٢٠١٦- ٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للباحثين١٥)آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د.محمد جواد فخر الدين
  أ.م.د.ختام راھي مزھر
  حسين جھاد حساني

  
  
  

  الجغرافيةتحليل مقومات الدولة   الندوةاسم 

  الھدف العام للدورة
تعريف المسؤول ومتخذ القرار بأھمية معرفة المكان في 

  القرارات اإلدارية والسياسية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  المالزم -جھاز داتشوب -القاعة الدراسية

  مسؤولو الدوائر متخذو القرار  الفئة المستھدفة

  ١٦/١٠/٢٠١٦- ٩  تاريخ انعقاد الدورة

  أالف دينار ١٥  المشاركةأجور 

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.د. سعدون شالل ظاھر
  م.ظالل جواد كاظم

  
  
  
  



 
٥٥ 

 

  
  

  التطبيقات الھندسية للرياضيات  اسم الدورة

  استخدام الرياضيات في المجاالت الھندسية  الھدف العام للدورة

 برنامج ماثمتكا  عناصر ومحتويات الدورة

  والتدريسيين وطلبة الدراسات العلياالموظفين   الفئة المستھدفة

  ١٦/١٠/٢٠١٦-١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  )ألف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.د.إيناس يحيى  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  دورة تحقيق النصوص  اسم الدورة

  تحقيق التراث العربي  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  المخطوطاتمحاضرة عن تاريخ نشأة 
  محاضرة في منھج القدماء في تحقيق النصوص
  محاضرة في منھج المحدثين في تحقيق النصوص
  محاضرة في خطوات تحقيق النصوص وتتضمن:

  مقابلة النسخ-٣جمع النسخ  -٢اختيار النسخ  - ١
متممات -٦التخريج والتوثيق   -٥نقل النص وظبطة  - ٤

  التحقيق كالفھارس ....وغيرھا

  أساتذة الجامعة وكل من يرغب في التحقيق  ستھدفةالفئة الم

  ٣٠/١٠/٢٠١٦-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.د مناف مھدي محمد الموسوي.- ١

  أ.م.د ناصر عبد اإلله دوش.- ٢
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  اسم الدورة
إجراءات بعض الفحوصات المختبرية لتشخيص اإلمراض 

  الشائعة

  الھدف العام للدورة

التعريف بأھمية إجراء بغض الفحوصات المختبرية - ١
  ينات الدمعل
معرفة أو تشخيص العالقة بين الفحوصات المختبرية  - ٢

  واألمراض الشائعة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

مختبر الحيوان المتقدم ،أجھزة الحاسوب المحمول والعرض

  األولية والعليا ،الكادر التدريسي طلبة الدراسة  الفئة المستھدفة

  ٣/١١/٢٠١٦- ١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

 ينالمحاضر أسماء
  بالدورة

  أ.م.د زينب شنيور     أ.م.د.سحر محمود جواد
  أ.م.وجدان كمال        أ.م.د. بشرى عباس

  
  
  
  

  تحكيمية بالكرة العابرة دورة  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
  إكساب المنتسبين العلوم النظرية الخاصة باللعبة

 منح شھادة تحكيمية بالكرة العابرة

 محاضرات نظرية بتحكيم الكرة العابرة عناصر ومحتويات الدورة

 طالبات وخريجات التربية البدنية وعلوم الرياضة  الفئة المستھدفة

 ولمدة ثالثة أيام١١/٢٠١٦/  ١٥  الدورة تاريخ انعقاد

 )ألف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.د نبيل كاظم ھريبد

 م.د أحمد كاظم عبد الكريم
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  الوقاية من اإلشعاع  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

  التعريف باإلشعاع الموءين أنواعه ووحداته
  تفاعالت اإلشعاع

  الوقاية من اإلشعاعمبادئ 
  طرق قياس اإلشعاع

 عناصر ومحتويات الدورة

  اإلشعاع الموءين أنواعه ووحداته
  تفاعالت اإلشعاع

  مبادئ الوقاية من اإلشعاع
  طرق قياس اإلشعاع

  تدريسي وموظفي الجامعة  الفئة المستھدفة

  ٢٧/١١/٢٠١٦-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار ١٥  أجور المشاركة

  المحاضر بالدورةاسم 

 راشد عويد كاظم أ.م.د.
  علي خلف حسن مزعل أ.د.

  ھيام ناجي ھادي أ.م.
  م. د. وسام حسن مھدي

 شذى فرحان أبو الحوس م.
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  اسم الدورة
دورة األخطاء اللغوية الشائعة إلعالمي المحافظة 

  و لموظفي الجامعة.

  الھدف العام للدورة
باألخطاء النحوية تجنيب الموظفين من الوقوع 

  والصرفية واللغوية واإلمالئية

  عناصر ومحتويات الدورة

  محاضرة عن عالمات الترقيم
  محاضرة عن ھمزة الوصل والقطع
  محاضرة عن التفريق بالضاد والظاء

  محاضرة عن التفريق بالتاء الطويلة والمربوطة
  محاضرة عن القواعد النحوية واللغوية العامة

  موظفو المحافظة والجامعة  الفئة المستھدفة

  ٢٦/١١/٢٠١٦-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  أ.د عبد الكاظم محسن الياسري- ١
  أ.م.د نضال حسن سلمان- ٢
  أ.م.د عھود حسين جبر- ٣
  أ.م.د مليحة عزيز حسون.- ٤

  
  
  

  رسم وتحليل الخرائط  اسم الدورة

  للدورة الھدف العام
التعريف بكيفية رسم الخرائط وتحليلھا للحصول على 

  البيانات منھا

  عناصر ومحتويات الدورة
خرائط  –المالزم -جھاز داتشوب -القاعة الدراسية

  توضيحية

  طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٤/١١/٢٠١٦ -٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ) أالف دينار١٠(  أجور المشاركة

  المحاضر بالدورةاسم 
  أ.د. سعدون شالل ظاھر
  أ.م.د.نسرين عواد عبدون
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  دورة الرشاقة وتخفيف الوزن للنساء  اسم الدورة

 إكساب الرشاقة البدنية والصحية  الھدف العام للدورة

 تمارين عملية ومحاضرات نظرية  عناصر ومحتويات الدورة

 سنة فما فوق ٢٥للنساء بأعمار   الفئة المستھدفة

 ٢٤/١٢/٢٠١٦- ٢٤/١١  تاريخ انعقاد الدورة

 )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  أ.د عقيل يحيى ھاشم
  ا.د. محمد ناجي أبو غنيم
  م. حميدة عبيد عبداالمير
 م.م نسرين حسن ناجي

  
  
  
  

 برنامج المصادر  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

يھدف البرنامج على تدريب التدريسي وطلبة 
الدراسات العليا والباحثين على ترتيب المصادر في 
بحوثھم و رسائلھم واطاريحھم بسھولة ويسر وعند 
حذف  مصدر فأنھا تترتب في المتن وفي المصادر 

  تلقائيا

  عناصر ومحتويات الدورة
نشاط  أفالم فيديوية، جھاز عرض، حاسبة انترنيت

 تطبيقيعملي 

  الفئة المستھدفة
أستاذ مساعد أستاذ  وطلبة  مدرس مساعد،مدرس

  والباحثين سالدراسات العليا والطلبة البكالوريو

  ٢٠١٦/ ٢٩/١٢-٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  أ.م.د.ابتھاج رحيم علي  اسم المحاضر بالدورة

  
  



 
٦٠ 

 

  
  

 ASP.NET  اسم الدورة

  بناء تطبيقات الويب  الھدف العام للدورة

  عناصر ومحتويات الدورة
،  CSSواجھه البرنامج ،األدوات ،ھيكلية الصفحات ،

 Secarityقواعد بيانات ، 

  الطلبة  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٧\١\٥  تاريخ انعقاد الدورة

  )ألف دينار٢٠٠(  أجور المشاركة

  م .م. عباس فاضل حمزة  بالدورةاسم المحاضر 

  
  
  

  برامج حديثة في تصميم البادئات  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

  التعريف بالبادئات- ١
التعريف بالبادئات وأھميتھا وكيفية اختيار البادئة يدويا - ٢

  وحاسوبيا
  توصيف البادئات وأھميتھا وكيفية اختيار البادئات- ٣

 أجھزة حاسوب وشبكة انترنت عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
  طلبة الدراسة العليا- ١
جميع العاملين في مجال الھندسة الوراثية من الباحثين - ٢

  نوالتدريسيي

  ١٠/١/٢٠١٧- ٨  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  م.د جنان محمد حسين        أ.م.د.أحالم كاظم نعيم  اسم المحاضر بالدورة

  
   



 
٦١ 

 

  
  

  المقدسة المراقد لمنتسبياإلعداد والتأهيل المهني   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

إكساب منتسبي الوقف الشيعي لمفاھيم ومھارات 
واتجاھات مھنية حديثة في أنواع السلوكيات 

النفسي والتصرفات التي تؤدي بشكل خاص إلى بناء 
  لھم

 عناصر ومحتويات الدورة

بمنتسبي  خاصةالنفسية ال سماتال-اإلسالمية الدينية القيم
 الوقف منتسبيمشكالت وحاجات  -الوقف الشيعي

اتجاھات حديثة في تنمية المواطنة لدى  - الشيعي
 - القيمة التربوية للمھن"  -الشيعي الوقف منتسبي

االضطرابات  - أساسيات في تنمية مھارات التواصل 
كيفية  -السلوكية/ لعمل منتسبي المراقد أسبابھا وعالجھا

الكفاءات  - المراقد منتسبيإعداد برامج لتعديل سلوك 
)المراقد منتسبي لعملاالجتماعية واألخالقية والتربوية 

  والمراقد في النجفدوائر الوقف   الفئة المستھدفة

  ٣١/١/٢٠١٧-٢٢  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  ،أ.د.محسن مھدي خنياب    أ. د.أميرة جابر ھاشم
  أ.م.د.باقر عبدالھادي    أ.م.د.باسم فارس، 
أ.م.د.عدنان عبد الخفاجي    أ.م.د.عباس عبدالمھدي 

  م.د.علي عباس اليوسفي        ،أ.م.د.علي جراد

  
  
  
  

   



 
٦٢ 

 

  
  

  قراءة الخرائط الموضوعية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
الحصول على البيانات الخاصة بعنوان كل 

  خريطة موضوعية

  عناصر ومحتويات الدورة
 –المالزم  - شوا جھاز دات -القاعة الدراسية

  خرائط توضيحية

  العلياطلبة الدراسات   الفئة المستھدفة

  ٩/٢/٢٠١٦- ٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار ١٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.د. سعدون شالل ظاھر
  أ.م.د نسرين عواد عبدون

  

  

  اسم الدورة
في مشاركة المرأة في المنظمات اإلعداد والتأهيل 

  النسوية

  الھدف العام للدورة
ومھارات  واتجاھات مھنية  ممفاھي المرأةإكساب 

السلوكيات والتصرفات التي  أنواعحديثة  في 
  لھن النفسي البناءإلى  خاصتؤدي بشكل 

  عناصر ومحتويات الدورة

 في المرأة فاعـلية في تؤثر التي(العوامل النفسية 
 المرأةب خاصةالنفسية ال سماتال-النسوية المنظمات

 المرأةمشكالت وحاجات  - النسوية المنظمات في
اتجاھات حديثة في  -المدني والمجتمع العراقية

القيمة   -العراقية المرأةتنمية المواطنة لدى 
أساسيات في تنمية  -العراقية المرأةالتربوية لعمل 

االضطرابات  -العراقية لمرأةمھارات التواصل ل
كيفية  - السلوكية/ لعمل المرأة أسبابھا وعالجھا

 عات المجتمتسبمنإعداد برامج لتعديل سلوك 
الكفاءات االجتماعية واألخالقية  -المدني 

  )المرأة لعملوالتربوية 



 
٦٣ 

 

  مؤسسات المجتمع المدني النسوية في النجف  الفئة المستھدفة

  ١٩/٢/٢٠١٧- ٥  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة

  خنياب ،أ. د.أميرة جابر ھاشم ،أ.د.محسن مھدي 
أ.م.د.باسم فارس،أ.م.د.احمد العبودي          
أ.م.د.نبأ عبد الرؤوف ،أ.م.د.عدنان عبد الخفاجي 

  ،أ.م.د.علي جراد
  م.آالء جميل

  
  
  
  

  اسم الدورة
وتطبيقاتھا العملية في  ألجريانيتقنية الحقن 

  الكيمياء الخضراء

  الھدف العام للدورة
المواد  الناجم عنتقليل مخاطر التلوث البيئي 

الكيميائية المطروحة عن طريق تقنية الحقن 
  ألجرياني

  جھاز عرض،أفالم فيديوية،نشاط عملي تطبيقي  عناصر ومحتويات الدورة

  ، طلبة دراسات عليا مدرس مساعد،مدرس  الفئة المستھدفة

  ٢١/٢/٢٠١٧-١٥/٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف دينار٢٥(   المشاركةأجور 

  أ.م.د.خديجة جبار علي  أسم المحاضر بالدورة

  
    



 
٦٤ 

 

  
  
  

  اإلعداد والتأھيل المھني لمنتسبي قوى األمن الداخلي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

إكساب منتسبي قوى األمن الداخلي مفاھيم ومھارات  
السلوكيات  أنواعواتجاھات مھنية حديثة  في 

 يإلى البناء النفس خاصوالتصرفات التي تؤدي بشكل 
  للمنتسبين

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 -الداخلياألمن  ىلمنتسبي قو خاصةالنفسية ال سمات(ال
اتجاھات  -لداخلياألمن  قوى منتسبيمشكالت وحاجات 

  -الداخلياألمن  قوى منتسبيحديثة في تنمية المواطنة ل
أساسيات  -الداخلياألمن  قوى لمنتسبيالقيمة التربوية 

 الداخلياألمن  قوى لمنتسبيفي تنمية مھارات التواصل 
 الداخلياألمن  قوى لمنتسبياالضطرابات السلوكية/  -

كيفية إعداد برامج لتعديل سلوك  -أسبابھا وعالجھا
الكفاءات االجتماعية  - الداخلياألمن  قوى منتسبي

 )الداخلياألمن  قوى تسبيمنواألخالقية والتربوية لمھنة 

  منتسبو قوى األمن الداخلي في النجف  الفئة المستھدفة

  ٢٨/٢/٢٠١٦-١٩  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار ١٥  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة
أ. د.أميرة جابر ھاشم ،أ.د.محسن مھدي خنياب ،  

أ.د.محمد جبر  ،أ.م.د.باسم فارس،أ.م.د.نبأ عبد الرؤوف 
  أ.م.د.عدنان عبد الخفاجي ،أ.م.د.علي جراد،

  
   



 
٦٥ 

 

  
  

  دورة تحكيمية للكرة الطائرة  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
إكساب المعارف العلمية والعلوم النظرية لتحكيم في 

  مادة كرة طائرة
 منح شھادة تحكيمية

 محاضرات نظرية تحكيمية بالكرة الطائرة عناصر ومحتويات الدورة

 طالبات وخريجات التربية البدنية وعلوم الرياضة  المستھدفةالفئة 

 ٢٦/٢/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار٥٠(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة
  م. حميدة عبيد عبداالمير

  د. محمد الوزني / حكم دولي
 

  
  
  

  اسم الدورة
تشخيص مركبات الكاربونيل بوساطة تقنية طيف 

)I,R(  

  العام للدورة الھدف

يتضمن الموضوع دراسة بعض مركبات الكاربونيل 
ذات األھمية في مجال الكيمياء عن طريق استخدام 

) ومدى تأثير المجاميع المعوضة I,Rتقنية طيف (
على المركبات قيد الدراسة في إزاحة مواقع حزم 

 االھتزاز المختلفة

 فيديوية،نشاط عملي تطبيقيجھاز عرض،أفالم   عناصر ومحتويات الدورة

 ، طلبة دراسات عليا مدرس مساعد،مدرس  الفئة المستھدفة

 ٨/٣/٢٠١٧-٢/٣  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة
  حسن ثامر غانمأ.د.

 م.د. ابتھال كاظم كريم

  
  
  



 
٦٦ 

 

  
  

 ةاإلعداد والتأهيل المهني لمنتسبي الخدمة المروري  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

ومھارات   ممفاھي ةإكساب منتسبي الخدمة المروري
السلوكيات  أنواعواتجاھات مھنية حديثة  في 

إلى البناء  صتؤدي بشكل خا يوالتصرفات الت
  للمنتسب يالنفس

  عناصر ومحتويات الدورة

الخدمة  أھداف-ةللخدمة المروري ي(التطور التاريخ
الخدمة  منتسبيل خاصةالنفسية ال سماتال-ةالمروري
األمن  قوى منتسبيمشكالت وحاجات  -ةالمروري
اتجاھات حديثة في تنمية المواطنة لدى  -الداخلي
 لمنتسبيالقيمة التربوية   - ةالخدمة المروري يمنتسب

أساسيات في تنمية مھارات  - ةالخدمة المروري
االضطرابات  -ةالخدمة المروري لمنتسبيالتواصل 

أسبابھا  ةالخدمة المروري لمنتسبيالسلوكية/ 
 منتسبيكيفية إعداد برامج لتعديل سلوك  - وعالجھا

الكفاءات االجتماعية واألخالقية  - ةالخدمة المروري
 )ةالخدمة المروري منتسبيوالتربوية ل

  في النجف ةمنتسبو الخدمة المروري  ةالفئة المستھدف

  ١٥/٣/٢٠١٧- ٥  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة
ا م د .عبد الرزاق شنين أ م د.عبد الحسين السلطاني 

  م د  . محمد طاھر ناصر أ. ا م د. احمد العبودي
  أ.م.د. عدنان عبد الخفاجي.

  
   



 
٦٧ 

 

  
  

  الجامعية دورة إدارة األنشطة الرياضية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
إعداد وتأھيل الكوادر الجامعية إلدارة األنشطة 

  الرياضية

  عناصر ومحتويات الدورة

  التعريف بالفريق الرياضي ومتطلباته
التعريف باإلجراءات اإلدارية الالزمة لإلنجاح 

  األنشطة الرياضية الجامعية
(القرعة للفرق  التعريف بطرائق إجراء السحبات

  الرياضية

  موظفو الجامعة العاملين في المجال الرياضي  الفئة المستھدفة

  ١٦/٣/٢٠١٧-١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  ا.د. محمد ناجي أبو غنيم  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

 Polography  اسم الدورة

  عام للدورةال الھدف

دراسة نظرية وتطبيقية لتقنية البوالغرافيا مع اخذ 
العوامل والظروف الرئيسية المرافقة للعمل ضمن ھذه 
التقنية مع شرح للموجه ومكوناتھا والمدلوالت التحليلية 

  التي يمكن الحصول عليھا من الموجة .

 عرض،أفالم فيديوية،نشاط عملي تطبيقيجھاز  عناصر ومحتويات الدورة

  طلبة الدراسات االولية و العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٢/٣/٢٠١٧-١٦/٣  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٠(  أجور المشاركة

  م.د. صفا مجيدأ.د.شوكت كاظم جواد ،   أسم المحاضر بالدورة

    



 
٦٨ 

 

  
  
  

 المرحلة الثانويةاإلعداد والتأھيل المھني لمدرسي   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
إكساب مدرسي ومدرسات المرحلة الثانوية مفاھيم 

ومھارات واتجاھات علمية ومھنية حديثة في 
  العملية التربوية

  عناصر ومحتويات الدورة

(صياغة وتوظيف األھداف السلوكية في عمليتي 
األسئلة  -مھارات التدريس الفعال -التعلم والتعليم

: مفھومھا ، بناءھا ، آليات طرحھا في الصفية 
واالختبارات النھائية : مفھومھا ،كيفية  -الصف 

إدارة  - اتجاھات حديثة في التدريس -بناءھا ، 
الخطة  -بناء وتقويم وتطوير المناھج -الصف

  -وأنواعھا ودورھا في تحقيق األھداف التدريسية 
الكفاءات  -تطوير مھارات التفكير لدى الطالب 

  جتماعية واألخالقية والتربوية لمھنة التعليم)اال

  مدرسي ومدرسات ثانويات النجف  الفئة المستھدفة

  ٢٣/٣/٢٠١٧-١٣  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة

ا م د . محمد طاھر  - أ م د.محسن مھدي خنياب 
 ناصر

 د. نبا عبد الرؤوف –ا.م.د.حسين الحسيني 
  

 

   



 
٦٩ 

 

 

 

  اإلعداد والتأهيل لمهنة التمريض  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
ومھارات  واتجاھات مھنية  مإكساب الممرضين لمفاھي

السلوكيات والتصرفات التي تؤدي  أنواعحديثة  في 
  لھم يإلى البناء النفس خاصبشكل 

  عناصر ومحتويات الدورة

النفسية الخاصة  سماتال -التمريض ة(تطور مھن
مشكالت وحاجات  -دوائر الصحة في نبالممرضي
اتجاھات حديثة في تنمية المواطنة لدى  - الممرضين

 القيمة التربوية لمھنة التمريض  - الممرضين
أساسيات في تنمية مھارات  - "كتربويينون الممرض"

االضطرابات السلوكية/ لعمل  -التواصل للمرضين
كيفية إعداد برامج  -الممرضين أسبابھا وعالجھا
الكفاءات االجتماعية  - لتعديل سلوك الممرضين
  الممرضين) لعملواألخالقية والتربوية 

  دوائر الصحة في النجف  الفئة المستھدفة

  ٣١/٣/٢٠١٧-١٩  تاريخ انعقاد الدورة

  )ألف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة

  أ.د.أميرة جابر ھاشم
  أ.د. محسن مھدي خنياب

  أ.م.د.علي عباس اليوسفي  أ.م.د. باسم فارس ،
  أ.م.د. عبد الحسين السلطاني.

  أ.م.د.علي جراد   أ.م.د. عباس عبد المھدي،
  أ.م.د. عدنان عبد الخفاجي

  
  

   



 
٧٠ 

 

  
  

  تقنيات الكشف الجنائية  الدورةاسم 

  الھدف العام للدورة

  التعريف بأھمية الكشف الجنائية-١
التعريف بالطرق المستخدمة في الكشف الجنائي مثل -٢

  والبصمة الوراثية AFLPوال  RFLPتقنيات ال
توصيف الطرق الوراثية المستخدمة في الكشف -٣

  الجنائي

 أجھزة حاسوب ،مختبر البايلوجي الجزيئي  عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
  طلبة الدراسة العليا-١
  األدلة الجنائية-٢
  نالتدريسيي -٣

  ٢٩/٣/٢٠١٧-٢٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د.نضال عبد الحسين البديري

  أ.م.د أحالم كاظم نعيم.

  
  
  

  أقطاب االنتقاء أاليوني  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

والفكرة  تتضمن الدورة التعريف بمعنى االنتقاء أاليوني
الرئيسية للعمل ضمن ھذه األقطاب مع ذكر انواع وتراكيب 
ھذه األقطاب وكيفية عملھا اعتمادا على مبدأ التشغيل في 

الكيمياء الكھربائية مع ذكر بعض العوامل والمؤثرات على 
  سلوكھا

 نشاط عملي تطبيقي أفالم فيديوية، جھاز عرض،  عناصر ومحتويات الدورة

  وطلبة الدراسات العلياالتدريسيين   الفئة المستھدفة

  ٦/٤/٢٠١٧-٢/٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة
  أ.د. شوكت كاظم جواد

  م.د ابتھاج رحيم عليأ.

  



 
٧١ 

 

  
  
  

 الحديثةتشخيص األحياء المجھرية الممرضة بالتقنيات   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

التعريف بالطرق الحديثة والتقنيات المستخدمة - ١
لتشخيص األحياء المجھرية الممرضة واستخدامھا في 

  المستشفيات العراقية والمراكز البحثية
تشخيص األحياء المجھرية الممرضة باستخدام - ٢

  تقنيات الوراثة الحديثة
  التقنيات الحديثةتشخيص الفطريات الطبية باستخدام - ٣

  التعرف على التقنيات التشخيصية للطفيليات - ٤

  تشخيص األحياء المجھرية الممرضة بالتقنيات الحديثة عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
  التدريسين في كافة كليات الجامعة- ١

  طلبة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه- ٢
  العاملين في وزارة الصحة - ٣

  ٥/٤/٢٠١٧- ٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  أسم المحاضر بالدورة

  أ.م.د.سھام جاسم محسن
  أ.م.د أحالم كاظم نعيم.

  أ.م.د آالء عبد علي الخفاف
  م.د.جنان محمد حسين
  م.د مالك ماجد

  
  

   



 
٧٢ 

 

  
  

  الكشفيةأسس إقامة المخيمات   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
إعداد وتأھيل الكوادر الجامعية وللطالبات إلقامة 

  المخيمات الكشفية

 عناصر ومحتويات الدورة

 التعريف بالحركة الكشفية  

  التعريف باإلجراءات اإلدارية الالزمة لإلنجاح
  األنشطة

 المخيمات الكشفية وأنواعھا  

 متطلبات المخيم الكشفي  
  

  موظفو الجامعة والطالبات  الفئة المستھدفة

  ٢٠/٤/٢٠١٧-١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف للكادر التدريسي١٥) آالف دينار للطلبة (١٠(  أجور المشاركة

  ا.د. محمد ناجي أبو غنيم  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  

  الطرق الحجمية في التحليل الكمي والنوعي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

دراسة عن كيفية حسابات التراكيز للمحاليل مع ذكر 
أنواع المحاليل المستخدمة في التحليل الحجمي مع 
أعطاء فكرة عن مفھوم التحليل الحجمي وعمليات 

  التسحيح مع توضيح لدور ومعنى الدالئل المستخدمة .

  نشاط عملي تطبيقي جھاز عرض،أفالم فيديوية،  عناصر ومحتويات الدورة

  طلبة الدراسات األولية و العليا  المستھدفةالفئة 

  ٢٧/٤/٢٠١٧-٢٣/٤  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٠(  أجور المشاركة

  م.م. جيھان رزاق مسلم  أ.د.شوكت كاظم جواد ،   أسم المحاضر بالدورة

  
  



 
٧٣ 

 

  
  
  

  البيئي وتلوث المياه ومعالجتھا التلوث  اسم الدورة

  الكادر وزيادة المعلومات.تطوير   الھدف العام للدورة

  عناصر ومحتويات الدورة
. مياه الصرف اآلبارمكونات شوائب المياه .مياه 

 طرق المعالجة والتنقيةالقياسية المواصفات  الصحي 
  ةاختبار الدور

  التدريسيين(مدرس مساعد ومدرس) والموظفين  الفئة المستھدفة

  ٧/٥/٢٠١٧- ١  تاريخ انعقاد الدورة

  )آالف دينار١٥(  المشاركةأجور 

  ضياء الدين سالم. أ.م.د فائز عبد الحسين ، أ.م.  أسم المحاضر بالدورة

  
  
  

    



 

  
 

٧٤ 

  
  

 



 

  

   

٧٥ 

  

 



 
٧٦ 

 

  

  

  )٢٠١٧ -٢٠١٦الدورات التدريبية المخططة لكلية االداب للعام (

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  ألف دينار. ٢٥ ٢٢/١١/٢٠١٦-١٥  اللغة في المكاتبات الرسمية   ١

٢  
منھج البحث وتحقيق المخطوطة 

  التاريخية
  ألف دينار. ٢٥  ٩/١/٢٠١٧- ٨

٣  

آلية ترجمة النص المكتوب باللغة 
اإلنكليزية إلى اللغة العربية 

  وبالعكس

  ألف دينار. ٢٥  ٧/٣/٢٠١٧- ٥

  

  

   



 
٧٧ 

 

  

  التفاصيل ...
  

  اللغة في المكاتبات الرسمية   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

اللغة يمكن الھدف العام للدورة في التعريق بأھمية 
، ومراحل التطور التاريخي التي شھدتھا  العربية 

الشعوب واألمم عبر مسيرة عطائھا اإلنساني للوصل إلى 
استخدام اللغة العربية في قدر أكبر من الموضوعية في 

   المخاطبات الرسمية .

 عناصر ومحتويات الدورة

جموعة عناصر متفاعلة لتحقيق تتطلب ھذه الدورة م
  بالنقاط التالية: ھدفھا العام وتتمثل ھذه العناصر

مجموعة من الكتب والوثائق االدارية التي تتضمن  - ١
  عدة انواع من استخدام اللغة العربية 

لفات اللغوية التي تختص بالقواعد ؤالكتب والم- ٢
والمناھج اللغوية التي توضح اساليب النص اللغوي في 

  المخاطبات االدارية .

  الفئة المستھدفة
  طلبة الدراسات العليا(الماجستير الدكتوراه)- ١
  .موظفي الكليات  - ٢

   ٢٢/١١/٢٠١٦-١٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار. ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  .حيدر كريم كاظم الجمالي  دم .أ.- ١
  .سلمان صبار م.د - ٢

  

   



 
٧٨ 

 

  

  اسم الدورة
  منھج البحث وتحقيق المخطوطة التاريخية

  

  الھدف العام للدورة

يكمن الھدف العام لدورة منھج البحث وتحقيق المخطوطة 
التاريخية في التعريف بأصول منھج البحث العلمي 
وطرق تحقيق المخطوطة التاريخية من خالل شكل ولغة 
ومضمون المخطوطة، والتعرف على طبيعة المواد التي 

فضال عن تمكين طلبة الدراسات  في كتابتھا، إستخدمت
العليا من استخدام ادوات البحث العلمي كذلك تمكين 
المختصين بالتاريخ اإلسالمي ممن لم يتعاملوا مع 
المخطوطة التاريخية من قراءة مضمون المخطوطة 
والطرق والوسائل المعتمدة في التعامل مع المخطوطة 

الذي قد يسھم في وصوال إلى كشف مضمونھا العلمي 
إعادة النظر بما ھو معروف ومتداول في المواضيع 
التاريخية وبالتالي تحقيق قدر من الموضوعية في كتابة 

  البحث العلمي

 عناصر ومحتويات الدورة

  التعريف بأھمية مناھج البحث العلمي بشكل عام.- ١
تمكين الباحثين من امتالك آليات التحقيق الصحيحة - ٢

  للمخطوطات. 
اإلستنتاجات المھمة التي يمكن أن تتمخض من وراء - ٣

  ذلك.

  الفئة المستھدفة
  طلبة الدراسات العليا(الماجستير الدكتوراه)- ١

  في قسم التاريخ.
  كاديمية والتاريخية .المختصون بالدراسات األ- ٢

  كلية األداب–في قسم التاريخ  ٩/١/٢٠١٧- ٨  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار. ألف ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  حمد ناجي الغريري..د أأ- ١
  أ.د خالد موسى الحسيني - ٢
  أ.د عمار عبودي نصار.. - ٣

   



 
٧٩ 

 

  

  اسم الدورة
آلية ترجمة النص المكتوب باللغة اإلنكليزية إلى اللغة 

  العربية وبالعكس

  الھدف العام للدورة

 يمكن الھدف العام للدورة في التعريق بأھمية الترجمة
وبأليات ترجمة النص التاريخي المكتوب  بشكل عام،

باللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية أوالمكتوب باللغة 
العربية ومحاولة ترجمته إلى اللغة اإلنكليزية وأثر ذلك 
في التعرف على أفكار ورؤى الغير فيما يتعلق 
بالدراسات التاريخية ومراحل التطور التاريخي التي 

ب واألمم عبر مسيرة عطائھا اإلنساني شھدتھا  الشعو
للوصل إلى قدر أكبر من الموضوعية في كتابة البحث 

  التاريخي

 عناصر ومحتويات الدورة

تتطلب ھذه الدورة مجموعة عناصر متفاعلة لتحقيق 
  ھدفھا العام وتتمثل ھذه العناصربالنقاط التالية:

الدورة الذي يستلزم  العنصرالمادية:ومنھا مكان إنقعاد- ١
تھيأة متطلبات نجاح الدورة من ھدوء وراحة  ومن 

مستلزمات مادية تتمثل بأدوات ووسائل طرائق التدريس 
  ومنھا المايكرفون جھاز العرض  السبورة البيضاء...الخ

العنصر البشري:ويتمثل في األستاذ المحاضر وطالب - ٢
  الدورة بالدرجة األساس 

ثل باألعداد المتكامل لمنھاج العنصر العلمي:ويتم- ٣
  الدورة وصوال لتحقيق أھداف الدورة.

  الفئة المستھدفة
  طلبة الدراسات العليا(الماجستير الدكتوراه)- ١

  في قسم التاريخ.
  المختصون بالدراسات التاريخية.- ٢

  األداب كلية– التاريخ قسم في ٧/٣/٢٠١٧- ٥  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار.ألف  ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.د ربيع حيدر طاھر الموسوي.- ١
  أ.م.د فليح حسن علي الحمداني.- ٢

  

   



 

  

٨٠ 

  

  

 



 

 

   

٨١ 

  

 



 
٨٢ 

 

  

  )٢٠١٧- ٢٠١٦الدورات المخططة لكلية االدارة واالقتصاد  للعام (
  

 اجور المشاركة تاريخ الدورة اسم الدورة ت

١ 
التخطيط االستراتيجي 

 ومتطلبات القيادة الناجحة
 الف دينار ٥٠ ٦/١٠/٢٠١٦-٢

٢ 
االسس الناجحة للوظيفة 

 االدارية
 الف دينار ٧٥ ١٠/١١/٢٠١٦-٦

 الف دينار ٢٢/١٢/٢٠١٦٥٠-١٨مھارات التخطيط االستراتيجي ٣

٤ 
ادارة الوقت والتخلص من 

 ضغوط العمل
 الف دينار ٥٠ ١٩/١/٢٠١٧-١٥

٥ 
المھارات القيادية وعملية 

 اتخاذ القرارات
 الف دينار ١٠٠ ١٦/٢/٢٠١٧-١٢

٦ 
التخطيط االستراتيجي في 

 المؤسسات العامة
 الف دينار ١٠٠ ٣٠/٣/٢٠١٧-٢٦

 الف دينار ٥٠ ٦/٤/٢٠١٧-٢ التطوير االداري والمالي ٧

٨ 
التحليل القياسي للنماذج 

الخطية باستخدام نظام 
minitab 

 الف دينار ١٠٠ ١١/٥/٢٠١٧-٧

 الف دينار ٧٥ ٢٥/٥/٢٠١٧-٢١ االزماتفن التفاوض وادارة  ٩
 الف دينار ٧٥ ٨/٦/٢٠١٧-٤ ادارة العالقات العامة١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٨٣ 

 

  

  ...التفاصيل 
  

 اسم الدورة
التخطيط االستراتيجي ومتطلبات القيادة -١

 الناجحة

 الھدف العام للدورة
تعريف المشاركين بمفھوم وأھمية التخطيط 

االستراتيجي وعناصره وأبعاده وكيفية الرؤية 
والرسالة واألھداف واتخاذ القرارات اإلستراتيجية 

عناصر ومحتويات الدورة
  مفھوم وأھمية التخطيط االستراتيجي -
  الرؤية، الرسالة ، األھداف-
 كيفية اتخاذ القرار-

 الفئة المستھدفة
الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع  منتسبي
 المدني

 ٦/١٠/٢٠١٦- ٢تاريخ انعقاد الدورة

 ألف دينار  ٥٠أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
ا.م.د.حامد كريم الحدراوي +م.د.عمار عبد االمير 

 زوين 

  
  

 األسس الناجحة للوظيفة اإلدارية -٢ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
المشترك عن مفاھيم اسس القيادة الناجحة تعريف 

 ودوره في نجاح العمل

عناصر ومحتويات الدورة
  مفھوم واھمية القيادات وفرق العمل-
 اساليب تطوير فرق العمل-

 الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

 المدني

 ١٠/١١/٢٠١٦- ٦تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ٧٥أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
ا.م.د.حامد كريم الحدراوي+ م.د.عباس مزعل 

 مشرف

  



 
٨٤ 

 

  

 مھارات التخطيط االستراتيجي -٣ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة

تنمية مھارات المشترك في التخطيط االستراتيجي 
واتخاذ القرارات االستراتيجية الفاعلة وقت 

 االزمات

عناصر ومحتويات الدورة

  ماھية التخطيط-
  التخطيط االستراتيجي-
  عملية وضع الخطط -
 اتخاذ القرار السليم وقت االزمة-

 منتسبي دوائر الدولة الفئة المستھدفة

 ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار  ٥٠أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
ا.م.د.حامد كريم الحدراوي+ م.د.عباس مزعل 

 مشرف

  

  

  

 ادارة الوقت والتخلص من ضغوط العمل-٤ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
تعريف المشارك بأھمية ومفھوم إدارة الوقت 

وإكسابه المھارة الالزمة في تنظيم وتخطيط الوقت

عناصر ومحتويات الدورة
  مفھومك وأھمية الوقت-
  تخطيط وتنظيم الوقت-
 كيفية التخلص من ضغوط العمل-

 المستھدفةالفئة 
منتسبي الجامعة ودوائر الدولة ومنظمات المجتمع 

 المدني

 ١٩/١/٢٠١٧-١٥تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ٥٠أجور المشاركة

 ا.م.د.حامد كريم الحدراوياسم المحاضر بالدورة

  



 
٨٥ 

 

  

  

 المھارات القيادية وعملية اتخاذ القرارات-٥ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
ماھية المھارة القيادية ومحددات اتخاذ القرارات  

 اإلستراتيجية

عناصر ومحتويات الدورة
  مفاھيم عامة عن القيادة اإلدارية-
  مفھوم التعامل مع الشخصيات الصعبة -
 التخطيط واتخاذ القرار االستراتيجي-

 منتسبي دوائر الدولة بدرجة مدير قسم وأعلىالفئة المستھدفة

 ١٦/٢/٢٠١٧-١٢انعقاد الدورةتاريخ 

 الف دينار ١٠٠أجور المشاركة

 ا.م.د.حامد كريم الحدراوياسم المحاضر بالدورة

  

  

 التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة-٦ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
تعريف المشارك باألسس العامة للتخطيط 

 االستراتيجي في المؤسسات العامة

ومحتويات الدورةعناصر 

  مفھوم التخطيط والتخطيط االستراتيجي-
  مستويات التخطيط المختلفة-

  مراحل العملية التخطيطية
 تمرين تطبيق-

 الفئة المستھدفة
موظفو القطاع العام والخاص/مؤسسات المجتمع 

 المدني

 ٣٠/٣/٢٠١٧-٢٦تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ١٠٠أجور المشاركة

 ا.م.د.حسن لطيف كاظمبالدورةاسم المحاضر 

  

  



 
٨٦ 

 

  

 التطوير االداري والمالي-٧ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
تعريف المشارك بماھية االدارة وكيفية تطوير 

 ادارة المنظمة وتحمل المسؤولية

عناصر ومحتويات الدورة
  مفاھيم عامة عن االدارة-
  مفھوم التعامل مع االفراد وكيفية ادارة الموقف-
 ادارة االمور المالية -

 الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

 المدني

 ٦/٤/٢٠١٧- ٢تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ٥٠أجور المشاركة

 م.م.ماھر ناجي       ا.م.د.حامد كريم الحدراوياسم المحاضر بالدورة

  

  

 اسم الدورة
التحليل القياسي للنماذج الخطية باستخدام -٨

 minitabنظام 

 الھدف العام للدورة
إتقان المبادئ العامة في تحليل النماذج القياسية 

 )minitabباستخدام(

عناصر ومحتويات الدورة
  مقدمة عن التحليل القياسي-
  )minitabعرض عام لبرنامج(-
 ) في اإلحصاء+تمارينminitabاستخدام (-

 موظفو القطاع العام والخاصالفئة المستھدفة

 ١١/٥/٢٠١٧- ٧تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ١٠٠أجور المشاركة

 ا.م.د.حيدر نعمة بخيتاسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  



 
٨٧ 

 

  

 فن التفاوض وادارة االزمات-٩ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
األزمات تعريف المشارك بالمفاھيم الحديثة إلدارة 

 بتھيئة المستلزمات الخاصة بعمليات إدارة األزمة

عناصر ومحتويات الدورة
  مفھوم وأھمية إدارة األزمات-
  مراحل تطوير األزمات-
 التخطيط لمواجھة األزمات-

 الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

 المدني

 ٢٥/٥/٢٠١٧-٢١تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ٧٥المشاركةأجور 

 م.د.عباس مزعل     ا.م.د.حامد كريم الحدراوياسم المحاضر بالدورة

  

  

 إدارة العالقات العامة-١٠ اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
تعريف المشارك بإدارة العالقات العامة وكيفية 

 التعامل مع الجھات الخارجية

عناصر ومحتويات الدورة
  العامةماھية العالقات -
  أسلوب وفن التعامل مع الجھات الخارجية-
 أساليب وطرق إدارة العالقات العامة-

 الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

 المدني

 ٨/٦/٢٠١٧- ٤تاريخ انعقاد الدورة

 ألف دينار  ٧٥أجور المشاركة

 م.د.عباس مزعل     ا.م.د.حامد كريم الحدراوياسم المحاضر بالدورة

  

  

  



 

  

   

٨٨ 

  

 



 

  

٨٩ 

  

  

  

 



 
٩٠ 

 

  

  
  )٢٠١٧-٢٠١٦الدورات المخططة لكلية الھندسة للعام (

  
  

 اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

الرسم الھندسي باستخدام برنامج   ١
)AutoCAD.2010(  

  ألف دينار ١٠٠  ١/١٠/٢٠١٦-١٨/٩

٢  
اإلدارة االلكترونية باحتراف برنامج 

  Out lookالبريد االلكتروني 
  ألف دينار ٢٥  ٢٣/١٠/٢٠١٦-١٦

٣  Total station ألف دينار ٢٠٠  ٧/١١/٢٠١٦- ٣١/١٠  

٤  MS PROJECT  ألف دينار ١٠٠  ١٨/١٢/٢٠١٦-١٢  

٥  
محاكاة مكائن التفريز الرقمية باستخدام 

  ) Mecsoft Visual millبرنامج (
  ألف دينار ٢٥  ٢٢/١/٢٠١٧- ٩

تحليل الھياكل الخرسانية باستخدام   ٦
 STAAD.proبرنامج الكومبيوتر 

  ألف دينار ١٥٠  ٢٦/٢/٢٠١٧-١٣

٧  
السيطرة على االحمال واالالت 

الكھربائية ذاتيا ًباستخدام (الكونتاكر، 
 الريلي ، الحساسات، ...الخ)

  ألف دينار ١٠٠  ٢٦/٣/٢٠١٧-١٣

٨  
أجھزة التكييف وطريقة حساب 

الحرارية للمباني والحسابات االحمال 
  التصميمية لمجاري وموزعات الھواء

  ألف دينار ١٠٠  ١٧/٤/٢٠١٧-١٠

  ألف دينار ١٠٠  ٢١/٥/٢٠١٧-١٥ مضافات الخرسانية  ٩

  
  

  
  

   



 
٩١ 

 

  
  

  التفاصيل:
١-  
  

  ) AutoCADالرسم الھندسي باستخدام برنامج (  اسم الدورة

تمثيل ورسم الخرائط اكساب المشتركين الخبرة في   م للدورةالھدف العا
  واالشكال الھندسية باستخدام الحاسوب باحتراف.

  عناصر ومحتويات الدورة

 مقدمة/كيفية تجھيز واجھة الرسم/نوع الوحدات  
 طرق ادخال االحداثيات  
  الطريقة الوصفية لتحديد الموقعOSnap 

  Format/قائمة
 انشاء الرسوم الثنائية وكتابة النصوص واالبعاد  
  والتلوين وعمليات التعديل والتھشيرالكتلModify  
  استخدام الطبقاتLayers  واوامر التكبير والتصغير

  والطباعة

  المھندسون والمختصون في مجال التصميم  الفئة المستھدفة

  ١/١٠/٢٠١٦-١٨/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٠٠  اجور المشاركة

  م.م.كرار يونس البياتي  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٩٢ 

 

  
٢-  

 اسم الدورة
  اإلدارة االلكترونية باحتراف برنامج البريد االلكتروني

 Out look 

إدارة البريد االلكتروني و اإلدارة االلكترونية من جدولة مواعيد  الھدف العام للدورة
  ومتابعة مھام

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 من  ربط البريد االلكتروني مع برنامج االوتلوك والكثر
 بريد في ان واحد. ساعة

  الرد االلي والرد المستعجل والرد واالشعار باالستالم
 ساعة واالھمية.

  حفظ االحتياطي و االسترجاع وصيغ الملفات وصيغ
 حفظ الرسائل والية الرد وطرق الرد. ساعة

 Rules and Alert  والتي من خاللھا تتحكم بشكل
م اوظيفة التي كامل بتقسيم البرنامج الى بيئة عمل تالئ

 ثالث ساعات ساعتين الىتؤديھا. 

 Calendar and Tasks    من خالل لھا يتم تقسم
المھام ورسائل التذكير وعقد االجتماعات و التنبيھات 

وغيرھا من االدراة االلكترونية للمكاتب من خالل 
  ساعتين الى ثالث ساعات  .البرنامج

  Contact وتصدير االسماء.  والية الحفظ واسترياد
 ساعة

  فكرة عن البريد االلكتروني الموجود على النت و
 المقارنة مع االوتلوك بشكل عام.

  الرد باحترافية ومختصرات الرد وكيفية التعامل مع
  ساعةالبريد الوارد... 

    ... ساعةتدريب على كل المنھج و امثلة واسئلة. 

يرومون التعلم الدارة البريد  من اعدادية فما فوق الذين  الفئة المستھدفة
  االلكتروني

  ٢٣/١٠/٢٠١٦-١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  اجور المشاركة

  م.م. حيدر عبد الحسن ھادي  اسم المحاضر بالدورة

   
  



 
٩٣ 

 

  
٣-  

 Total Stationدورة   اسم الدورة

  Total Stationتعلم جھاز   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

 كيفية تھيئة الجھاز - ١
   التسوية والتسامت - ٢
  قياس المسافات والزوايا واالستقامة  - ٣
 الرفع والتسقيط - ٤
 االوفست - ٥
 الريسكشن او فري ستيشن او اني وير -٦
 REM قياس المسافة العمودية -٧
 MLM ,TIE DIST قياس المسافة بين عاكسين  -٨
 حساب المساحة - ٩
 نقل البينات - ١٠
 االوامر االخرى  - ١١
  التدريب العملي - ١٢
 كيفية تصدير االحداثيات من االتوكاد الى االكسل وبالعكس -١٣
 BM1 كيفية التعامل مع نقاط  - ١٤
كيفية رفع وتوقيع مسارات الطرق والمجاري ومسارات خطوط  -١٥

 الطاقة
   كيفية توقيع االسس واالعمدة -١٦

 حيةعمل التقارير المسا كيفية-١٧ 
 شرح االخطاء التى تحدث في الموقع - ١٨
 كيفية التعامل مع مخططات االوتوكاد - ١٩
  كيفية عمل موف للمخططات الى البنج مارك - ٢٠
 كيفية التعامل مع مسارات الطريق - ٢١
 في ملف اكسل مستقل استخراج االحداثيات بليسب كورن - ٢٢
 في تثبيت االحداثيات على الرسومات االستفادة من اوامر اوردنيت - ٢٣
  كيفية عمل فري ستيشن بطريقة صحيحة - ٢٤

  كيكا تتحدث حول االجھزة المتنوعة ٢سوفت كوبي بحجم  ملزمة ٢٥

  جميع خريجي كليات الھندسة ومعھد المساحة.  الفئة المستھدفة

  ٧/١١/٢٠١٦-٣١/١٠ )األياممدة انعقاد الدورة (

  دينارألف  ٢٠٠  اجور المشاركة

  م.م. ليث عبد الرسول مھدي االسدي  اسم المحاضر بالدورة



 
٩٤ 

 

  
  
  
٤-  

  MS PROJECT اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
تقوية المفاھيم األساسية إلدارة المشاريع وكيفية 

الذي ينظم  MS PROJECTاستخدام برنامج 
  إدارة المشاريع ومتابعة الفعاليات و انحرافاتھا

  الدورةعناصر ومحتويات 

  استعراض عام لمفاھيم إدارة المشروعات
  Ganttومخطط  

 تھيئة بيئة العمل وإدخال البيانات 

 تقسيم العمل وعرض المشروع 

 متابعة التنفيذ 

  تحليل المشروع (تحليلPert(  وتسوية
 المشروع

 اعداد التقارير 

 امتحان نھاية الدورة 

  الفئة المستھدفة
شھادة جميع االختصاصات المدنية، من حملة 

البكالوريوس والدبلوم كحد أدنى في جميع 
  المؤسسات

  ١٨/١٢/٢٠١٦-١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٠٠  اجور المشاركة

  د. حسن مھدي الخطيب  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٩٥ 

 

  
  
  
٥-  

  اسم الدورة
Mecsoft 

Visual mill  

التعرف على أنواع برامج التصميم والتشغيل الخاصة   الھدف العام للدورة
  بمكائن التفريز الرقمية .

  عناصر ومحتويات الدورة

  

 
 

 visualmill 

  

 
 

  

  

  
  الفئة المستھدفة 

  ٢٢/١/٢٠١٧-٩  )األياممدة انعقاد الدورة (

  اجور المشاركة 

  اسم المحاضر بالدورة 

  
  
  
  
  



 
٩٦ 

 

  
٦-  
  

  اسم الدورة


STAAD.Pro V8i 

  م للدورةالھدف العا
تدريب المشاركين على استعمال برنامج الكومبيوتر 
ستادبرو في التحليل االنشائي للھياكل الخرسانية 

  المسلحة 

  عناصر ومحتويات الدورة

 نبذة عن برنامج ستادبرو وكيفية تنصيبه  
 رسم اشكال مختلفة للھياكل باستعمال البرنامج  
  تمثيل الجسور واالعمدة الخرسانية باستعمال

  البرنامج
 تمثيل السقوف والجدران باستعمال البرنامج 

  المختلفة باستعمال البرنامج سساألتمثيل 

  تسليط االحمال الحية والميتة باستعمال
 البرنامج

 عرض نتائج التحليل للسقوف 

 عرض نتائج التحليل للجسور 

 عرض نتائج التحليل لألعمدة واالسس 

  إعداد تقارير الحسابات االنشائية باستعمال
  البرنامج

  

مواقع العمل: مشرفين المھندسين المدنيين في جميع   الفئة المستھدفة
  ومنفذين ومصممين

  ٢٦/٢/٢٠١٧-١٣  انعقاد الدورة تاريخ

  ألف دينار ١٥٠  اجور المشاركة

  د. علي ناجي عطية  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  



 
٩٧ 

 

  
  
٧-  
  

  اسم الدورة
التحكم  باألحمال واالالت الكھربائية ًباستخدام 

 (الكونتاكر، الريلي ، الحساسات، ...الخ)

تطوير مھارات المتدربين على استخدام مفاتيح   للدورةالھدف العام 
  السيطرة على االالت واالجھزة الكھربائية.

  نبذة عن الدورة 

تھدف الدورة الى تطوير مھارات المتدربين على 
قراءة ورسم مخططات السيطرة والقدرة باستخدام 
ً بشكل  احدث برامجيات الحاسوب وتطبيقھا عمليا

من مفاتيح السيطرة مثل يومي باستخدام العديد 
(الكونتاكر، الريلي ، الحساسات، ...الخ) في السيطرة 

  على االالت واالجھزة  الكھربائية.

  عناصر ومحتويات الدورة

 مقدمة عامة عن مفھوم السيطرة وانواعھا  
  قراءة ورسم مخططات القدرة والسيطرة وبيان الفرق

 بينھما 
  عملھا باستخدام رسم دوائر السيطرة بالحاسوب وبيان

  )Automotion Studio(   برنامج
  انواع القواطع الكھربائية وبيان طبيعة العمل تحت

  الظروف المختلفة.
 ) الكونتاكرContactor) والــ (Relay(  
 ) المؤقتTimer) الــ ، (Overload) الــ ،(phase 

failure( 

  ) Phase sequenceالـ (
 الحساسات والعديد من المفاتيح االخرى  
 ورشة عمل نھاية كل محاضرة  
 .دوائر عملية (رسم + تطبيق) بعد كل محاضرة  

  معھد فما فوق  الفئة المستھدفة

  ٢٦/٣/٢٠١٧-١٣  )األياممدة انعقاد الدورة (

  الف  دينار ١٠٠  اجور المشاركة

  ماجستير ھندسة سيطرة / علي قاسم خلف الموسوي   اسم المحاضر بالدورة

  
  



 
٩٨ 

 

  
٨-  
  

  اسم الدورة
وطريقة حساب االحمال الحرارية للمباني  اجھزة التكييف

  الھواءوموزعات  والحسابات التصميمية لمجاري

  الھدف العام للدورة
تعريف المشاركين بأجھزة التكييف وطريقة حساب االحمال 

  الحرارية وتصميم مجاري الھواء

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 مقدمة 

 اجھزة التكييف 

  الحرارية للمبانيحسابات االحمال 

 تصميم مجاري الھواء 

  انواع موزعات الھواء 

 طريقة اختيار موزعات الھواء وحساباتھا  

  الفئة المستھدفة
االختصاصات الھندسية والتقنية من حملة شھادة 
البكالوريوس ميكانيك او التبريد والتكييف في جميع دوائر 

  الدولة والمؤسسات.
  ١٧/٤/٢٠١٧-١٠  انعقاد الدورةمدة 

  ألف دينار ١٠٠  اجور المشاركة
  م.م. حيدر محمد عبد الحسين اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  

  

   



 
٩٩ 

 

  

٩-   

  مضافات الخرسانة  اسم الدورة
 بأنواع وتطبيقات مضافاتتھدف الدورة الى تعريف المشاركين   الھدف العام للدورة

  الخرسانة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  التعريف بالمضافات. أنواعھا، دواعي عرض تقديمي تناول
 الخرسانة ااستعمالھا وأثرھا على تكنولوجي

  المضافات المعدنية (البوزوالنية) ، أنواعھا ، تطبيقاتھا
 وتأثيرھا على الخواص الطرية والمتصلبة للخرسانة

  المضافات الكيميائية أنواعھا، وتأثيرھا على الخواص الطرية
 والمتصلبة للخرسانة

 الكيميائي، أسلوب األداء، التطبيقات ودراسة  التركيبData 
Sheet ألحد الشركات المنتجة للمضافات التالية 

  المضافات المعجلة: -١
  المضافات المبطئة -٢

  التركيب الكيميائي، أسلوب األداء، التطبيقات ودراسةData 
Sheet ألحد الشركات المنتجة للمضافات التالية 

  والمضافات المتفوقة المضافات المقللة للماء-١
  مضافات الھواء المقصود -٢

  التركيب الكيميائي، أسلوب األداء، التطبيقات ودراسةData 
Sheet ألحد الشركات المنتجة للمضافات التالية 

  المضافات المانعة لنفوذ الماء-١
  مضافات صب الخرسانة تحت الماء -٢

 التركيب الكيميائي، أسلوب األداء، التطبيقات ودراسة Data 
Sheet ألحد الشركات المنتجة للمضافات التالية 

 المضافات المضادة للبكتريا  

 المضافات المقللة لالنكماش  

 المضافات المانعة للتاكل  

جميع االختصاصات المدنية، من حملة شھادة البكالوريوس   الفئة المستھدفة
  والدبلوم كحد ادنى في جميع المؤسسات 

مدة انعقاد الدورة 
  (االيام)

٢١/٥/٢٠١٧-١٥  

  الف دينار ١٠٠  اجور المشاركة

  أ.م.د. علي طالب جاسم اسم المحاضر بالدورة

  



 

  

   

١٠٠ 

  

 



 

  

   

١٠١ 

  

 



 
١٠٢ 

 

  

 ٢٠١٧-٢٠١٦الدورات المخططة لكلية العلوم  للعام الدراسي 

 أجور الدورة  تاريخ الدورة   اسم الدورة  ت
الفحوصات الفيزيائية والكيميائية  ١

  للمياه 
) الف دينار  ٢٥(  )٢٠/١٠/٢٠١٦-١٨(

)  الف دينار ٢٥(  ) ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٥(  دورة التحليالت المرضية ٢
 ) الف دينار ٢٥(  )٢٥/١١/٢٠١٦-٤(  نبائط أشباه الموصالت  ٣
)  الف دينار ٢٥(  )١٥/١١/٢٠١٦-١٤(  تحليل اإلدرار العام  ٤
)  الف دينار ٢٥(  )٢٤/١١/٢٠١٦-٢٢(  دورة المكتب االلكتروني  ٥
دينار  االف) ١٠(  )٢٣/١١/٢٠١٦-٢٢(  دورة التحليالت المرضية   ٦
السالمة البايولوجية للعاملين في   ٧

  المختبرات
 ) الف دينار٢٥(  ) ١٢/١٢/٢٠١٦- ٨ (

في PCR استخدام تقنية ال   ٨
التحري عن الطفرات الوراثية 

  لألورام السرطانية  

  دينار) الف ٢٥(  )٢٦/١٢/٢٠١٦-٢٢ (

مصادر ومخاطر تلوث الھواء في    ٩
  محافظة النجف االشرف 

)  الف دينار ٢٥(  )١٥/١/٢٠١٧-٩(

دينار  االف) ١٠(  )٢٤/١/٢٠١٧-١٠(  الب تالبرمجة بلغة الما  ١٠
دينار  االف) ١٠(  )٢٨/١/٢٠١٧-٢٧(  دورة الفصل الحيوي   ١١
 دينار  االف)١٠(  )٦/٢/٢٠١٧-٥(  دورة التحضيرات النسيجية   ١٢
 ) الف دينار ٢٥(  )١٣/٣/٢٠١٧-١٠(  تطوير مھارات البحث العلمي   ١٣
 ) الف دينار ٥٠(  )٢٢/٣/٢٠١٧-٢١(  دورة المجھر االلكتروني  ١٤
١٥
   

دينار  االف) ١٠(  )١٠/٤/٢٠١٧-٩(  دورة التقنيات المختبرية

استخدام تقنيات التحليالت   ١٦
المرضية الحديثة في تشخيص 

  األحياء المجھرية 

  ) الف دينار٢٥(  ) ٤/٢٠١٧/ ١٦-١٢(

  

   



 
١٠٣ 

 

  

  : اصيلـــالتف

  الفحوصات الفيزيائية والكيميائية للمياه  اسم الدورة 
تدريب العاملين على طريقة قياس العوامل الفيزيائية الھدف العام للدورة 

  والكيمائية للمياه 
،   pH   ،Ecطريقة جمع العينة ،طرق الفحص عناصر ومحتويات الدورة 

العسرة الكلية ، القاعدية الكلية ، النترات . النتريت ، 
  الفوسفات 

  يئة الفنيين في كلية العلوم الصرفة ، مديرية البالفئة المستھدفة 
  )   ٢٠/١٠/٢٠١٦-١٨( تاريخ انعقاد الدورة 

)  الف دينار٢٥(اجور المشاركة 
  أ.م.د. صادق كاظم لفتة اسم المحاضر بالدورة 

  
  
  

  دورة التحليالت المرضية اسم الدورة 
  على التحاليل المرضية المشتركينتعلم الھدف العام للدورة 

  نظريعناصر ومحتويات الدورة 
  المنتسبين وطلبة الدراسات العلياالفئة المستھدفة 

  ) ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٥( تاريخ انعقاد الدورة 
  )  الف دينار٢٥(اجور المشاركة 

  أ.د. حسين كاظم عبد الحسيناسم المحاضر بالدورة 
  

  نبائط اشباه الموصالت اسم الدورة 
اشباه الموصالت واالغشية الرقيقة  التعريف بنبائطالھدف العام للدورة 

  واھم تطبيقاتھا 
االغشية الرقيقة وتقنياتھا واشباه الموصالت عناصر ومحتويات الدورة 

  وخصائصھا 
  تدريسين+فنيينالفئة المستھدفة 

  )٢٥/١١/٢٠١٦-٤( تاريخ انعقاد الدورة 
  )الف دينار٢٥(اجور المشاركة 

عادل حبيب عمران و م.د رضية مھدي  أ.م.داسم المحاضر بالدورة 
  الجراح

 



 
١٠٤ 

 

  

  اإلدرار العامتحليل دورة  اسم الدورة 
  تعلم المشتركين على التحاليل اإلدرار العامالھدف العام للدورة 

  نظريعناصر ومحتويات الدورة 
  المنتسبين وطلبة الدراسات العلياالفئة المستھدفة 

  )١٥/١١/٢٠١٦-١٤( تاريخ انعقاد الدورة 
  )  الف دينار٢٥( اجور المشاركة 

 أ.د. حسين كاظم عبد الحسيناسم المحاضر بالدورة 
  

 

  دورة المكتب االلكتروني اسم الدورة 
  تعلم المشتركين على المكتب االلكترونيالھدف العام للدورة 

  نظريعناصر ومحتويات الدورة 
  الدراسات العليا المنتسبين وطلبةالفئة المستھدفة 

  )٢٤/١١/٢٠١٦-٢٢( تاريخ انعقاد الدورة 
  )  الف دينار٢٥(اجور المشاركة 

  م.د. إسراء نور كاظماسم المحاضر بالدورة 
  

  

  دورة التحليالت المرضية  اسم الدورة 
  اجراء تحاليل مرضية مختلفةالھدف العام للدورة 

  تدريب عمليمحاضرات نظرية + عناصر ومحتويات الدورة 
  التدريسيين والموظفين الفئة المستھدفة 

  )٢٣/١١/٢٠١٦-٢٢( تاريخ انعقاد الدورة 
  دينار ) االف ١٠(اجور المشاركة 

ا.م.د حيدر صالح وا.م.د عالء الدين صبحي و ا.م.د اسم المحاضر بالدورة 
 احمد عبد الجبار وم.د نبيل سليم

  

   



 
١٠٥ 

 

  

  

  البايولوجية للعاملين في المختبراتالسالمة اسم الدورة 
التعرف على أھم الطرق السليمة لتجنب حدوث الھدف العام للدورة 

  اإلصابات والحوادث داخل المختبر
 طرق استخدام أجھزة السالمة - ١عناصر ومحتويات الدورة 

 كيفية استخدام المواد المختبرية المختلفة - ٢
 طرق التخزين ألمختبري - ٣
الحيوانات المختبرية كيفية التعامل مع  - ٤

  واستخدامھا في البحوث
طلبة الدراسات العليا والعاملين والباحثين الفئة المستھدفة 

  في المختبرات
  ) ١٢/١٢/٢٠١٦-٨( تاريخ انعقاد الدورة 

  ) الف دينار٢٥(اجور المشاركة 
  أ.م.د. عبد الزھرة كاظم صفر علي اسم المحاضر بالدورة 

  ابتھال ادريس احمد د.م
  د.م إخالص علي محسن

  م.م علي عادل مجيد
  د. سناء عبادي حبيب

 
    

   



 
١٠٦ 

 

  

في التحري عن الطفرات  PRCاستخدام تقنية ال اسم الدورة 
  الوراثية لألورام السرطانية في محافظة النجف

السرطانية  التحري عن الطفرات الوراثية لالمراضالھدف العام للدورة 
   PCRباستخدام طرق مختلفة لتنبيه 

في  Convential   PCRاستخدام تقنية  -١عناصر ومحتويات الدورة 
تشخيص الطفرات الوراثية في الجينات 

 المسرطنة بأنواعھا المختلفة 

من   RFLP – PCRاستخدام طريقة  -٢
حدوث الطفرة الوراثية   معرفة  مكان

في المرض السرطاني اعتمادا على 
 االنزيمات القاطعة

 Real time – PCRاستخدام تقنية  -٣
  mRNA لتشخيص التعبير البروتيني 

للجينات المطفرة المسببة لالمراض 
السرطانية واستخدام نفس التقنية 

كطريقة حديثة  micoRNAلتشخيص 
 للتشخيص المبكر لالورام السرطانية

التركيز على أھم الجينات المطفرة  -٤
المسببة للسرطانات المختلفة في 

المراحل المبكرة ومالحظة العالقة بين 
grade, stage , tumor size 

لالورام السرطانية مع الجينات المطفرة 
طالب الدراسات العليا / المحللين في مختبرات الفئة المستھدفة 

  االورام / التدريسيين
  )٢٦/١٢/٢٠١٦-٢٢( د الدورة تاريخ انعقا

  ) الف دينار٢٥(اجور المشاركة 
 د. كرار سليم زايد - ١اسم المحاضر بالدورة 

  د. رند محمد عبد الحسين - ٢
  

   



 
١٠٧ 

 

  

مصادر ومخاطر تلوث الھواء في  محافظة النجف  اسم الدورة 
  االشرف 

التعريف بمصادر ومخاطر تلوث الھواء في محافظة الھدف العام للدورة 
  النجف االشرف 

   الجانب النظري -١عناصر ومحتويات الدورة 
التعرف على مصادر ملوثات الھواء في   محافظة - 

  النجف االشرف وتوزيعھا المكاني
  تصنيف ھذه الملوثات بحسب درجة      خطورتھا -
  سبل الحد من مخاطر تلوث الھواء  -   
   الجانب العملي -٢

التعرف على اھم اجھزة قياس ملوثات الھواء  -
 الغازية والجسيمية 

التعرف على اھم طرق الكشف عن تراكيز  -
ملوثات الھواء مختبرياً مثل عمليات الھظم التي 
يمكن من خاللھا التعرف على تراكيز العناصر 

  الثقيلة في الغبار وغيرھا  
العليا / طلبة قسم البيئة / وزارة  طلبة الدراساتالفئة المستھدفة 

  الصحة / وزارة البيئة / وزارة التعليم العالي 
  ) ١٥/١/٢٠١٧-٩(   تاريخ انعقاد الدورة 

  )  إلف دينار٢٥(  اجور المشاركة 
  أ.م.د. قاسم كاظم االسدي اسم المحاضر بالدورة 

  م.د. فارس جواد الدحيدحاوي
  

  البالماتالبرمجة بلغة اسم الدورة 

  التعرف على اساسيات البرمجة بلغة الماثالبالھدف العام للدورة 

بيئة الماثالب وااليعازات المھمة في الماثالب و عناصر ومحتويات الدورة 

  المصفوفات

  تدريسين+فنيينالفئة المستھدفة 

  )٢٤/١/٢٠١٧-١٠( تاريخ انعقاد الدورة 

  )الف دينار١٠(اجور المشاركة 

  م.د محمود مسافراسم المحاضر بالدورة 

  



 
١٠٨ 

 

  

  دورة الفصل الحيوي اسم الدورة 

  فصل وتنقية المركبات النباتية الھدف العام للدورة 

  محاضرات نظري وتدريب عمليعناصر ومحتويات الدورة 

  التدريسيين والموظفينالفئة المستھدفة 

  )٢٨/١/٢٠١٧-٢٧( تاريخ انعقاد الدورة 

  دينار )االف ١٠(اجور المشاركة 

و ا.م.د كريم طالب خشان و  ا.م.د احمد عبيس مطراسم المحاضر بالدورة 

  م.د نصير جواد كاظم

  

  

  

  دورة التحضيرات النسيجية  اسم الدورة 
  تحضير مقاطع نسيجية حيوانية الھدف العام للدورة 

محاضرات نظري +تدريب عملي على جھاز عناصر ومحتويات الدورة 
  المايكروتوم

  التدريسيين والموظفين الفئة المستھدفة 
  )٦/٢/٢٠١٧- ٥( تاريخ انعقاد الدورة 

  دينار )االف ١٠(اجور المشاركة 
  ا.م.دسعاد محمد جودة وا.م.د اخالص علي حسيناسم المحاضر بالدورة 

   



 
١٠٩ 

 

  

  العلميتطوير مھارات البحث  اسم الدورة 
تطوير مھارات الجراء البحوث العلمية الھدف العام للدورة 

  (العليا+االولية)
  برنامجEndontبرنامج،powreبرنامج،Wordعناصر ومحتويات الدورة 

  تدريسين+فنيينالفئة المستھدفة 
  )١٣/٣/٢٠١٧-١٠(تاريخ انعقاد الدورة 

  )الف دينار٢٥(اجور المشاركة 
  م.د حسين عبد علي باقر،م.د صالح حسوناسم المحاضر بالدورة 

  

  

  المجھر االلكتروني  اسم الدورة 
  التدريب العملي على المجھر االلكتروني الھدف العام للدورة 

  محاضرات نظري +تدريب عمليعناصر ومحتويات الدورة 
  التدريسيين والموظفين الفئة المستھدفة 

  )٢٢/٣/٢٠١٧-٢١( تاريخ انعقاد الدورة 
  دينار ) الف ٥٠(اجور المشاركة 

ا.م.د موسى نعمة مزھر وا.م.د نوفل حسين و م.د. اسم المحاضر بالدورة 
  جنان محمد عبد الزھرة

  

  التقنيات المختبرية  اسم الدورة 

  والتقنيات المختبرية الحديثة  األجھزةالتعرف على الھدف العام للدورة 

  تدريب عملي  محاضرات نظري +عناصر ومحتويات الدورة 

  التدريسيين والموظفين الفئة المستھدفة 

  )١٠/٤/٢٠١٧- ٩( تاريخ انعقاد الدورة 

  دينار ) االف ١٠(اجور المشاركة 

  ا.م.د محمد عماد منصوراسم المحاضر بالدورة 
       العباسسليم  خضير عبد  ا.م.د

  م.د. محمد جابر مھاوش 
  



 
١١٠ 

 

  

المرضية الحديثة في  تاستخدام تقنيات التحليال اسم الدورة 
  تشخيص األحياء المجھرية

التعرف على استخدام طرق التحليل الحديثة في الھدف العام للدورة 
  تشخيص األحياء المجھرية واألمراض

واالجھزة الحديثة  كيفية استخدام الوسائل - ١عناصر ومحتويات الدورة 
على المستوى الجزيئي في تشخيص االحياء 

 المجھرية
التعرف على أھم التقنيات المستخدمة  - ٢

 لتشخيص االمراض الوراثية
استبدال وسائل وطرق التشخيص التقليدية  - ٣

بالطرق الحديثة ذات الدقة العالية والنتائج 
 السريعة

تشخيص الطفرات الوراثية بطرق جزيئية  - ٤
  PCRمد على حديثة ال تعت

  طلبة الدراسات العليا والمختصين في المختبراتالفئة المستھدفة 
  )  ٤/٢٠١٧/ ١٦-١٢( تاريخ انعقاد الدورة 

  ) الف دينار٢٥(اجور المشاركة 
 أ.م.د حوراء عبد األمير  - ١اسم المحاضر بالدورة 

 م.د رند محمد عبد الحسين - ٢
 م.د رشا عامر نوري - ٣
 /.د رائد علي حسين - ٤
 ميادة فرحان درويشد.  - ٥
 د. أحمد عبد الجبار جلوب - ٦
 د. أحالم كاظم نعيم - ٧
 د. عادل عبادي فلفل - ٨
 ھاني حسن جبير م.م. - ٩
  فادية مھدي مسلم م.د. -١٠

  

  

 

   



 

 

   

١١١ 

  

 



 

  

   

١١٢ 

  

 



 
١١٣ 

 

  

  )) ٢٠١٧-٢٠١٦طة لكلية الزراعة للعام ( طالدورات المخ((

  
  ت

  
  اسم الدورة

  

  
  تاريخ الدورة

  
  اجور المشاركة

العضوية واھميتھا الزراعة   ١
  البيئية

  

  الف دينار ١٥  ٢٩/٩/٢٠١٦-٢٠

اسس تغذية الدواجن وتكوين   ٢
  العالئق

  

  الف دينار ١٥  ١٨/١٠/٢٠١٦- ٩

  الزراعة الصحراوية  ٣
  

  الف دينار ١٥  ٢٢/١١/٢٠١٦-١٣

تلوث المحاصيل والمنتجات   ٤
  الزراعية ، اسبابھا وعالجھا

  

  الف دينار ١٥  ١٣/١٢/٢٠١٦- ٤

التدريب العملي لالجھزة   ٥
  المختبرية

  

  الف دينار ١٥  ١١/١/٢٠١٧- ٢

الغش الصناعي في االسمدة   ٦
  الزراعية

  

  الف دينار ١٥  ٢١/٢/٢٠١٧-١٢

  ادارة الوقت واالبداع الوظيفي  ٧
  

  الف دينار ١٥  ٢٢/٣/٢٠١٧-١٣

دور االحياء المجھرية في   ٨
  عملية التخمر والتسمم الغذائي

  

  الف دينار ١٥  ١٩/٤/٢٠١٧-١٠
  

توصيف وتصنيف الترب   ٩
  العراقية 

على وفق النظام االمريكي 
  الحديث

  

  الف دينار ١٥  ٢٧/٤/٢٠١٧-٢٣

  

   



 
١١٤ 

 

  

  ل ..ـالتفـــــاصي
  

  
  اسم الدورة

  

  
  الزراعة العضوية واھميتھا البيئية

  
  الھدف العام للدورة

  

  
استخدام االسمدة  اھمية الزراعة العضوية في تقلبل

  الكيمياوية والتلوث البيئي
عناصرومحتويات 

  الدورة
  انواع االسمدة العضوية واھميتھا

  
  كافة شرائح المجتمع  الفئة المستھدفة

  
  ٢٩/٩/٢٠١٦-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٥  اجور المشاركة
اسم المحاضر 

  بالدورة
  

  م. د.كريم محمد عباس
  ياسرا.م.د. امير خليل 

  م.د. وليد فليح حسن
                                                   

  
  اسم الدورة

  

  
  اسس تغذية الدواجن وتكوين العالئق

  
  

  الھدف العام للدورة
  

  تدريب كوادر متخصصة على تكوين عالئق نموذجية
  

  محاضرات نظرية حول الموضوع وتطبيق عملي  عناصر ومحتويات الدورة
  

  بكالوريوس انتاج حيواني وطب بيطري  الفئة المستھدفة
  ١٠/٢٠١٦/ ١٨- ٩  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٥  ةاجور المشارك
  

  اسم المحاضر بالدورة
  

  
  م.م. عمار حسين جواد
  م.د. طارق صالح فتحي

  



 
١١٥ 

 

  

  
  اسم الدورة

  

  
  الزراعة الصحراوية  

  
  الھدف العام للدورة

  

  
صحراوية واثرھا في تطوير  الزراعة ال التعريف باھمية

  الزراعي كما ونوعا االنتاج
  عناصرومحتويات الدورة

  
تعريف الزراعة الصحراوية واسسھا وكيفية 

  تطويرھا،النباتات التي تدخل بالزراعة الصحراوية ،
  كافة شرائح المجتمع  الفئة المستھدفة

  ٢٢/١١/٢٠١٦-١٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف  دينار ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  
  

  أ.د جمال احمد عباس
  م.د منصور عبد ابو حنة 

  

  

  

  
  اسم الدورة

  

  
 ھامحاصيل والمنتجات الزراعية اسبابتلوث ال
  وعالجھا

  
  ةالھدف العام للدور

  

  
تعريف المتلقين في اھمية التلوث الغذائي وكيفية 

  التعامل معه 
  ومحتويات الدورة عناصر

  
  

  التعرف على انواع السموم الغذائية واسباببھا
  كافة شرائح المجتمع  الفئة المستھدفة

  ١٣/١٢/٢٠١٦- ٤  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة
  أ.د صباح لطيف علون   ،م.د صادق محمد علي  اسم المحاضر

  

   



 
١١٦ 

 

  

  
  اسم الدورة

  

  
  التدريب العملي لالجھزة المختبرية

  
  العام للدورةالھدف 

  

  
تدريب الكوادر الداخلية والخارجية على كيفية استخدام 

  االجھزة المختبرية 
  ومحتويات الدورة عناصر

  
  التدريب على اجھزة فحص الدم 

  جھاز قياس نسبة البروتين والدھون 
  بكلوريوس زراعة وطب بيطري وبايلوجي  الفئة المستھدفة

  ١١/١/٢٠١٧- ٢  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  

  م.م علي حسين بحر 

  

  

  

  
  اسم الدورة

  

  
  الغش الصناعي في االسمدة الزراعية 

  
  الھدف العام للدورة

  

  
تميز ومعرفة انواع االسمدة المصنعة من االسمدة 

  المغشوشة 
  ومحتويات الدورة عناصر

  
  انواع االسمدة الكيمياوية والتركيب الكيميائي لھا 

  كافة شرائح المجتمع  الفئة المستھدفة
  ٢١/٢/٢٠١٧-١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٥  اجور المشاركة
  اسم المحاضر بالدورة

  
  

  م.د وليد فليح حسن
  م.د كريم محمد عباس 
  أ.م.د امير خليل ياسر 

  

   



 
١١٧ 

 

  

  

  
  ةاسم الدور

  

  
  ادارة الوقت واالبداع الوظيفي 

  ةالھدف العام للدور
  

تنمية مھارات االبداع الوظيفي وادارة الوقت لدى 
  الموظفين

  
  عناصرومحتويات الدورة

  
محفزات االبداع، التفكير االبداعي ، مفاھيم ادارة 

  الوقت وادارة الوقت بفعالية
  الموظفين في مختلف دوائر الدولة  الفئة المستھدفة

  ٢٢/٣/٢٠١٧-١٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  

  م.م. ضرغام علي مسلم

  

  

  
  ةاسم الدور

  

  
دور االحياء المجھرية في عملية التخمر 

  والتسمم الغذائي
  

  الھدف العام للدورة
  

  
توعية المستھلكين لدور االحياء المجھرية في 

  التصنيع الغذائي
  عناصرومحتويات الدورة

  
  مكونات الغذاء ، التحليل الكيميائي للغذاء

  العاملين في مجال التصنيع الغذائي  الفئة المستھدفة
  ١٩/٤/٢٠١٧-١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ١٥  اجور المشاركة
  اسم المحاضر بالدورة

  
  م.د. ليث فريد حسن

  

   



 
١١٨ 

 

           

  
  ةاسم الدور

  

  
الترب العراقية على وفق  توصيف وتصنيف

  النظام االمريكي الحديث
  

  الھدف العام للدورة
  

  
التعرف على كيفية توصيف وتصنيف الترب 

  العراقية
  عناصرومحتويات الدورة

  
  

لمثل ھذه  عالتعرف على كيفية تحديد المواق
الدراسات، تحديد اھم الصفات التي تدرس، تعلم 

حقليا ، كيفية  كيفية الوصف المورفولوجي
  استخدام النظام االمريكي لتصنيف الترب .

  
  الفئة المستھدفة

  
طلبة الدراسات العليا(بأختصاصات 

مختلفة)،موظفي الزراعة والموارد المائية 
  والمسح الجيولوجي .

  ٢٧/٤/٢٠١٧-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  

  اياد كاظم علي الحسينيا.م.د. 

  

 

   



 

  

   

١١٩ 

  

 



 

  

   

١٢٠ 

  

 



 
١٢١ 

 

  

  ٢٠١٧ -٢٠١٦الدورات المخططة لكلية الصيدلة لعام 
  
  

  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت
أجور 
  المشاركة

 ٢٩/٩/٢٠١٦-٢٥  دور الصيدلي في عالج السكري.١
) ألف  ١٥( 

 دينار

٢.٢٠١٠Excel  Microsoft ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٣ 
) ألف  ١٥( 

 دينار

  ٣/١١/٢٠١٦- ٣٠/١٠  HPLCتطبيقات  .٣
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ١٠/١١/٢٠١٦- ٦  الكيمياء الكومبيوتريةتطبيقات .٤
) ألف  ١٥( 

 دينار

٥.
Astudy of kinetic properties 

& stimulation of 
pharmaceutical products  

١/١٢/٢٠١٦- ٢٧/١١ 
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨ Pharmacologyمستحدثات االدوية  .٦
ألف )  ١٥( 

 دينار

 ٢٩/١٢/٢٠١٦-٢٥  Carcinogenesالمسرطنات  .٧
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ١٢/١/٢٠١٧- ٨ أساسيات تصنيع البادئات الوراثية.٨
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ٢٣/٢/٢٠١٧-١٩ اخطاء العالج الدوائي.٩
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ٩/٣/٢٠١٧- ٥  طريقة تحضير نماذج نسيجية.١٠
) ألف  ١٥( 

 دينار

١١.٢٠١٠Microsoft Word ١٦/٣/٢٠١٧-١٢ 
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ٣٠/٣/٢٠١٧-٢٦  الجديد في علم السموم.١٢
) ألف  ١٥( 

 دينار



 
١٢٢ 

 

  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت
أجور 
  المشاركة

 ٦/٤/٢٠١٧- ٢  التحليل الدقيق للعناصر الكيميائية.١٣
) ألف  ١٥( 

 دينار

١٤.
تطبيقات االستخالص المختلفه  

clavenger ، Sothlet 
١٣/٤/٢٠١٧- ٩  

) ألف  ١٥( 
 دينار

١٥.
Invitro physical test for tablet 

dosage form  ٢٧/٤/٢٠١٧-٢٣ 
) ألف  ١٥( 

 دينار

 ١٨/٥/٢٠١٧-١٤ التطبيقات الكروماتوغرافية.١٦
) ألف  ١٥( 

 دينار

  
   



 
١٢٣ 

 

  
  .. التفــــــــــــاصيل

  
  

 دور الصيدلي في عالج السكري  اسم الدورة

  فھم وتطبيق لدور الصيدلي في عالج السكري  الھدف العام للدورة

التثقيف بالعالج الغير دوائي للسكري واالستعمال  عناصر ومحتويات الدورة
  السريري للعالج الدوائي

 صيدالنيذوي االختصاص ال  ألفئة المستھدفة

 ٢٩/٩/٢٠١٦-٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 حنان نجم حيدر جاسب عصاد ، ص. م.د.  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  ٢٠١٠Excel  Microsoft   اسم الدورة

تطوير منتسبي دوائر الدولة في مجال الحاسوب   الھدف العام للدورة
 لمواكبة التقدم العلمي العالمي

ادالت   عناصر ومحتويات الدورة ق المع امج ،تطبي ة البرن رح واجھ ش
 الرياضية واالرتباطات التشعبية

دوائر الدولة خارج  ومنتسبيمنتسبي الجامعة   ألفئة المستھدفة
 والخارجيين الجامعة

 ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.زينب عبد عباس خلف  اسم المحاضر بالدورة

  

   



 
١٢٤ 

 

  

  

  HPLCتطبيقات    اسم الدورة

تمكين المشتركين من معرفة تشغيل الجھاز وكيفية   الھدف العام للدورة
  عمله

  الجوانب النضريه والعملية للجھاز   ومحتويات الدورةعناصر 

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٣/١١/٢٠١٦- ٣٠/١٠  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.م.عالء محمد خليل  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

 الكومبيوتريةالكيمياء تطبيقات  اسم الدورة

 التعرف على البرامج الكيميائية الھدف العام للدورة

 DҘ.bio.chemعناصر ومحتويات الدورة

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص ألفئة المستھدفة

 ١٠/١١/٢٠١٦- ٦ تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(  اجور المشاركة

، حيدر ، دريد توفيق أ.م.د.فالح شريف عبد سھيل اسم المحاضر بالدورة
 ھند شوقي زكي حسين عباس، 

  
   



 
١٢٥ 

 

  
  

  اسم الدورة
Astudy of kinetic properties & 
stimulation of pharmaceutical 

products  
 فھم ميكانيكية التفاعالت وفق المنظور الحديث للتفاعل   الھدف العام للدورة

اتج ،  عناصر ومحتويات الدورة ون الن ل تك دة ، مراح اعالت المعت التف
  استخدام العوامل المساعده

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ١/١٢/٢٠١٦- ٢٧/١١  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

عيسى ، م.م.  أ.د.نوري يوسف العنكوشي ، أ.م.مي  اسم المحاضر بالدورة
 ضحى محمد مرتضى

  
    

  Pharmacologyمستحدثات االدوية    اسم الدورة

ة   الھدف العام للدورة م االدوي ا ھو مستحدث في عل ا يستجد وم التعريف بم
  في الوقت الحاضر

تخداماتھا   عناصر ومحتويات الدورة ة ، اس ا العلمي ة ، تأثيراتھ ة الحديث االدوي
 الطبية

 ذوي االختصاص الصيدالني  ألفئة المستھدفة

 ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.د.احمد ھاشم الحكيم  اسم المحاضر بالدورة

  

   



 
١٢٦ 

 

  

  

Carcinogenesالمسرطنات     اسم الدورة  

وغير المألوفة  المعروفةالتعريف بأھم المسرطنات   الھدف العام للدورة
  الموجودة في بيئتنا

رق  عناصر ومحتويات الدورة ا ،ط ل معھ رق التعام رطنات ،ط م المس أھ
 التخلص منھا ومعالجتھا

 ذوي االختصاص البايولوجي  ألفئة المستھدفة

 ٢٩/١٢/٢٠١٦-٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 سعد عبد الجليل م.يعرب  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  أساسيات تصنيع البادئات الوراثية  اسم الدورة

ة باستخدام   الھدف العام للدورة ات وراثي ى تصنيع بادئ تدريب المشتركين عل
  الحاسوب 

  برامج حاسوبية وانترنت عناصر ومحتويات الدورة

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ١٢/١/٢٠١٧- ٨  انعقاد الدورة تاريخ

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 أ.م.د.خالدة كاظم عباس  اسم المحاضر بالدورة

  

   



 
١٢٧ 

 

  

  

 اخطاء العالج الدوائي اسم الدورة

لفھم وتطبيق المبادئ السريرية لتجنب االخطاء  الھدف العام للدورة
 العالجية

 العالجية والية تجنبھا تعريف و انواع االخطاءعناصر ومحتويات الدورة

 ذوي االختصاص الصيدالني والطبي ألفئة المستھدفة

 ٢٣/٢/٢٠١٧-١٩ تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(  اجور المشاركة

 م.د.حيدر جاسب عصاد ،  م.م.علي محمد عبد الرضا اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  طريقة تحضير نماذج نسيجية  اسم الدورة

اذج   للدورةالھدف العام  تدريب المشتركين على طرق تحضير وتصنيع النم
  النسيجية

  برامج حاسوبية عناصر ومحتويات الدورة

طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص   ألفئة المستھدفة
  البايولوجي

 ٩/٣/٢٠١٧- ٥  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.ھدى علي صالح  بالدورةاسم المحاضر 

  

   



 
١٢٨ 

 

  

  

 ٢٠١٠Microsoft Word  اسم الدورة

تطوير منتسبي دوائر الدولة في مجال الحاسوب لمواكبة  الھدف العام للدورة
 التقدم العلمي العالمي

شرح الواجھة ،الجداول ،الرسوم البيانية ،شرح جميع عناصر ومحتويات الدورة
 التطبيقات الخاصه بالبرنامج

 دوائر الدولة خارج الجامعة ومنتسبيمنتسبي الجامعة  المستھدفة ألفئة
 والخارجيين

 ١٦/٣/٢٠١٧-١٢ تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(  اجور المشاركة

 م.زينب عبد عباس خلف اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  الجديد في علم السموم  اسم الدورة

الحديثة في بحوث علم السموم اھم النتائج العلمية   الھدف العام للدورة
  وتأثيراتھا على المجتمع

موم  عناصر ومحتويات الدورة م الس ي عل ة ف ات الحديث ه ،الدراس موم العام الس
 ،مضارھا وطرق عالجھا

 صيدالنيذوي االختصاص ال  ألفئة المستھدفة

 ٣٠/٣/٢٠١٧-٢٦  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.د.احمد ھاشم الحكيم  المحاضر بالدورةاسم 

  
   



 
١٢٩ 

 

  

  

  التحليل الدقيق للعناصر الكيميائية  اسم الدورة

 S.CHNالتعرف على تقنية االمتصاص الذري وتقنية الـ   الھدف العام للدورة

 S.CHNاالمتصاص الذري ، عناصر ومحتويات الدورة

 االختصاص طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي  ألفئة المستھدفة

 ٦/٤/٢٠١٧- ٢  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

أ.د.شوكت كاظم ،م.د.سحر عقيل حسن  ، حوراء كاظم   اسم المحاضر بالدورة
 موسى، ايمن جواد عباس

  

  

  

 clavengerتطبيقات االستخالص المختلفه    اسم الدورة
،Sothlet   

معرفة الية عمل وطرق استخالص وعمل ھذه االجھزة   الھدف العام للدورة
  المختلفه

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  الجوانب النضريه والتطبيقية

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ١٣/٤/٢٠١٧- ٩  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.م.عالء محمد خليل اسم المحاضر بالدورة

  

   



 
١٣٠ 

 

  

  

 Invitro physical test for tablet dosage form  اسم الدورة

ائص   الھدف العام للدورة ة للخص ات المختبري ى الفحوص وء عل ليط الض تس
  الفيزياوية لالمراض الدوائية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

حسب الدساتير  الفات النظر للفحوصات المختبرية الفيزياوية
 الدوائية والتعرف على اھم االجھزة واخر التغيرات فيھا

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٢٧/٤/٢٠١٧-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

كاظم محمد ،  م.د.فاضل عبد الجبار رزج ، ص.كرار اسم المحاضر بالدورة
 ص.علي نعمه وناس

  

  

  

 التطبيقات الكروماتوغرافية  اسم الدورة

  معرفة تقنيات الفصل الكروماتوغرافية  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  GC -HPLC , TLC, Ion exchang 

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ١٨/٥/٢٠١٧-١٤  الدورةتاريخ انعقاد 

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

حيدر نوري رحيم ، زينب عبد م.م. م.م.عالء محمد خليل،   اسم المحاضر بالدورة
 الحسن ، حيدر ياسين نور

  

   



 

  

   

١٣١ 

  

 



 

  

   

١٣٢ 

  

 



 
١٣٣ 

 

  ٢٠١٧ -٢٠١٦لعام  القانونالدورات المخططة لكلية 
  

 

  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت
اجور 

  المشاركة

  ٢٥,٠٠٠  ٢٠/١٠/٢٠١٦-١٦  قانون المرافعات العراقي النافذ  ١

٢  
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 

  وتعديالته ١٩٩١لسنة  ١٤العام رقم 
٢٥,٠٠٠  ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٣  

  ٢٥,٠٠٠  ١٠/١١/٢٠١٦- ٦  قانون المالك  ٣

  ٢٥,٠٠٠  ١٧/١١/٢٠١٦-١٣  قانون بيع وايجار اموال الدولة   ٤

  ٢٥,٠٠٠  ٢٤/١١/٢٠١٦-٢٠  قانون البورصة  ٥

  ٢٥,٠٠٠  ٨/١٢/٢٠١٦- ٤  القرار االداري   ٦

  ٢٥,٠٠٠ ٥/١/٢٠١٧- ١ قانون الخدمة المدنية  ٧

٨  
١٣/١/٢٠١٧- ٨   قانون انضباط موظفي الدولة

     
٢٥,٠٠٠  

  ٢٥,٠٠٠ ٦/٤/٢٠١٧- ٢ القانون االداري  ٩

 

   



 
١٣٤ 

 

  

  قانون المرافعات العراقي النافذ  اسم الدورة
  لغرض التعريف بقانون  المرافعات العراقي   الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  التحكيم االلكتروني

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ١٦/١٠/٢٠١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة
  أ.م.د.نبيل مھدي زوين - ١  اسم المحاضر بالدورة

  دالل تفكير العارضي م. - ٢
 

لسنة ١٤رقم  موظفي الدولة والقطاع العامقانون انضباط   اسم الدورة
  وتعديالته١٩٩١

  لغرض التعريف بقانون انضباط موظفي الدولة  الھدف العام للدورة
عناصر ومحتويات 

  الدورة
  ضمانات الموظف - ٢العقوبات التأديبية  -ا

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة
  أ.م.د.سعيد علي غافل   اسم المحاضر بالدورة

 

  قانون المالك  اسم الدورة
  لغرض التعريف بقانون المالك  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  الدرجات الوظيفية

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ٦/١١/٢٠١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة
  م.د. عامر ابراھيم الشمري - ١  اسم المحاضر بالدورة

  



 
١٣٥ 

 

 

  قانون بيع وايجار اموال الدولة  اسم الدورة
  لغرض التعريف بقانون البيع وايجار اموال الدولة  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  آلية بيع اموال الدولة

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ١٧/١١/٢٠١٦- ١٣   تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥,٠٠٠  المشاركةاجور 
  م.د.ردينة محمد رضا - ١  اسم المحاضر بالدورة

  م.د.عمار محسن كزار - ٢
   

  قانون البورصة  اسم الدورة
  لغرض التعريف البورصة  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  مستقبل البورصة في العراق

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ٢٤/١١/٢٠١٦- ٢٠   تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة
  أ.م.د. أحمد سامي مرھون  - ١  اسم المحاضر بالدورة

  م. نارمان جميل النعماني  - ٢
   

  القانون االداري  اسم الدورة
  التعريف بالقانون االداري  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  الطعن بالقرار االداري  . - ٢ماھية القرار االداري   - ١

  الموظفين  المستھدفةالفئة 
  ٨/١٢/٢٠١٦- ٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة
  م.د سحر جبار يعقوب .  اسم المحاضر بالدورة

  

  



 
١٣٦ 

 

  
 

 قانون الخدمة المدنية اسم الدورة
 لغرض التعريف بقانون الخدمة المدنية الھدف العام

عناصر ومحتويات   
       الدورة

 حقوق الموظفين

 الموظفين المستھدفةالفئة 
 ٥/١/٢٠١٧- ١ تاريخ  انعقاد الدورة

 الف دينار.٢٥,٠٠٠     اجور المشاركة  
  م.د عامر أبراھيم احمد - ١ اسم المحاضر بالدورة

 م.د سحر جبار يعقوب- ٢
  
  

 قانون  انضباط  موظفي الدولة اسم  الدورة
 الدولةلغرض التعريف بقانون انضباط موظفي    الھدف العام من الدورة

 ضمانات الموظف-٢العقوبات التأديبية     - ١ عناصر ومحتويات الدورة
 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٨/١/٢٠١٧     تاريخ أنعقاد الدورة
 الف دينار ٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

  ا.م.د  سعيد علي غافل   - ١ أسم المحاضر بالدورة
 م.دسحر جبار يعقوب-٢ 

  
 االداريالقرار  اسم  الدورة

 لغرض التعريف بالقانون االداري   الھدف العام من الدورة
  ماھية القرار االداري   -١    عناصر ومحتويات الدورة

         الطعن بالقرار االداري-٢   

             الموظفين الفئة المستھدفة
 ٢/٤/٢٠١٧     تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة
 م .د  سحر جبار يعقوب         بالدورةأسم المحاضر 

  

   



 

  

   

١٣٧ 
 

  



 

  

   

١٣٨ 

  

 



 
١٣٩ 

 

  

  )٢٠١٧-٢٠١٦للعام (طب األسنان الدورات المخططة لكلية 
  

 اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

  دينار ١٠٠٠٠  ٦/١٠/٢٠١٣-٢  برامج الحاسوب  ١
٢  Update in orthodontic دينار ١٥٠٠٠  ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٣  

٣  
Advance techniques of 

dental implant 
  دينار ٢٥٠٠٠  ١٠/١١/٢٠١٦-٦

٤  
استخدام التقنيات الجزئية في 

  عمليات التشخيص
  دينار ١٥٠٠٠  ٢٤/١١/٢٠١٦-٢٠

٥  
Ossteointegration of 

dental implant 
  دينار ٢٥٠٠٠  ٨/١٢/٢٠١٦-٤

  دينار ١٠٠٠٠  ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨  آلية عمل اللجنة االمتحانية  ٦
  دينار ١٥٠٠٠  ٢٣/٢/٢٠١٧-١٩ المعدلة وراثياً والسرطاناألغذية   ٧
٨  Prevention of oral ulcers دينار ١٥٠٠٠  ١٦/٣/٢٠١٧-١٢  

٩  
Prosthodontic phases of 

implant dentistry 
  دينار ١٥٠٠٠  ٦/٤/٢٠١٧-٢

١٠Stem cells دينار ١٥٠٠٠  ٢٠/٤/٢٠١٧-١٦  

١١
دورة تعريفية لطرائق عالج 

باستخدام األشعة عالية األورام 
  الطاقة

  دينار ١٥٠٠٠  ١١/٥/٢٠١٧-٧

  
  
  
  

   



 
١٤٠ 

 

  
  التفاصيل ...

  
  

  برامج الحاسوب  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطوير منتسبي الكلية والجامعة ودوائر الدولة في مجال 

  الحاسوب لمواكبة التقدم العلمي العالمي

 عناصر ومحتويات الدورة
االكسل، الورد،  ٢٠١٠شرح برامج المايكروسوفت 

  البوربوينت وغيرھا

  منتسبي الكلية والجامعة ودوائر الدولة والخارجين  الفئة المستھدفة

  ٦/١٠/٢٠١٣- ٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٠٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د. نجالء عبد االمير، م.م. حيدر عباس دحام، 

  مبرمج ضرغام داخل شاكرم.م. مھند غالم مراد، م. 

  
  
  
  

  Update in orthodontic  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تمكين أطباء األسنان في كافة المؤسسات والقطاع 

  الخاص حول المستحدث في تقويم األسنان

 عناصر ومحتويات الدورة
تبيين التطورات الحديثة في مجال تقويم األسنان 

  انظري والعملي

  أطباء األسنان وأخصائي تقويم األسنان  المستھدفةالفئة 

  ٢٧/١٠/٢٠١٦-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار  ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  م. حيدر عبد المنعم، م.م. حسين عبد علي، 

  م.م. سلمى مرزة حسن، م.م. زھراء محمد عباس

  
  
  



 
١٤١ 

 

  
  

  Advance techniques of dental implant  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
طرح ما ھو جديد ومستحدث من طرق متطورة في 

  زراعة األسنان

 عناصر ومحتويات الدورة
تبيين الطرق الحديثة والمتطورة في الجوانب الجراحية 

  في زراعة األسنان

  الفئة المستھدفة
أطباء األسنان واالختصاصات المھتمة في زراعة 

  األسنان

  ١٠/١١/٢٠١٦- ٦  الدورةتاريخ انعقاد 

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.د. عباس عبد اليمة، أ.م.د. حيدر دخيل المعال، 

  م.د. باسم محمد علي

  
  
  
  
  

  استخدام التقنيات الجزئية في عمليات التشخيص  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
الجزئية في تمكين المشتركين في استخدام التقنيات 

  عمليات التشخيص

 عناصر ومحتويات الدورة
الجوانب النظرية والعملية للتقنيات الجزئية في عمليات 

  التشخيص

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ٢٤/١١/٢٠١٦-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د زھير محمد صادق، أ.م.د ضياء شنان، 

  أ.م.د. اسراء كتاب حسين

  
  
  



 
١٤٢ 

 

  
  

  Ossteointegration of dental implant  اسم الدورة

  شرح خواص وبايلوجي زراعة األسنان  الھدف العام للدورة

  الجوانب العملية والتطبيقية لزراعة األسنان عناصر ومحتويات الدورة

  الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاصطلبة   الفئة المستھدفة

  ٨/١٢/٢٠١٦- ٤  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د. بشرى حبيب احمد، م.د. باسم محمد علي،

  م.م. بيان جبر عبد هللا 

  
  
  
  
  
  

  آلية عمل اللجنة االمتحانية  اسم الدورة

  فھم آلية عمل اللجنة االمتحانية والتدقيقية  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
توضيح آلية عمل اللجنة االمتحانية والتدقيقية والتعاون 

  فيما بينھم

  الفئة المستھدفة
أعضاء اللجان االمتحانية والتدقيقية في الكلية وكليا 

  الجامعة

  ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٠٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د. ضياء شنان، أ.م.د. نجالء عبد االمير علي، 

  م.د. باسم محمد علي

  
  
  
  
  
  



 
١٤٣ 

 

  
  
  

  األغذية المعدلة وراثياً والسرطان  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعريف المشتركين عن األغذية المعدلة وراثياً 

  والسرطان

 عناصر ومحتويات الدورة
باألغذية المعدلة وراثياً وتأثيرھا على صحة تثقيف 

  اإلنسان وخاصة من ناحية السرطان

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ٢٣/٢/٢٠١٧-١٩  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  حنان ديكان عباسأ.م.د. نجالء عبد االمير علي، م.د.   اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  

  Prevention of oral ulcers  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
فھم عن كيفية وقاية الفم من اإلمراض وخاصة القرح 

  الفموية

 عناصر ومحتويات الدورة
شرح عن طرق وقاية الفم من القرح الفموية وخاصة 

  قرح السرطان

  وذوي االختصاصالتدريسيين وأطباء األسنان   الفئة المستھدفة

  ١٦/٣/٢٠١٧-١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.د. باسم محمد علي، م.م. محسد حميد عبد الصاحب  اسم المحاضر بالدورة

  
  

   



 
١٤٤ 

 

  
  
  

  اسم الدورة
Prosthodontic phases of implant 

dentistry  

  الھدف العام للدورة
صناعة األسنان تمكين المشتركين من معرفة جانب 
  لزرعه األسنان

 عناصر ومحتويات الدورة
تبيين المشتركين عن تركيب األسنان الثابتة والمتحركة 

  لزرعه األسنان

  الفئة المستھدفة
أطباء األسنان واالختصاصات المھتمة في زراعة 

  األسنان

  ٦/٤/٢٠١٧- ٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  أ.م.د. محمد طالب الخفاجي  بالدورةاسم المحاضر 

  
  
  
  

  Stem cells  اسم الدورة

  تمكين المشتركين عن معرفة الخاليا الجذعية  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
توضيح الخاليا الجذعية وأھميتھا في تخصصات طب 

  األسنان

  التدريسيين وأطباء األسنان وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ٢٠/٤/٢٠١٧-١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  أ.م.د. بشرى حبيب احمد، م.م. بيان جبر عبد هللا  اسم المحاضر بالدورة

  
   



 
١٤٥ 

 

  
  
  

  اسم الدورة
دورة تعريفية لطرائق عالج األورام باستخدام األشعة 

  عالية الطاقة

  الھدف العام للدورة
األورام باستخدام األشعة تثقيف عن الطرائق لعالج 

  عالية الطاقة

 عناصر ومحتويات الدورة
تبيين المشتركين عن الطرائق لعالج األورام باستخدام 

  األشعة عالية الطاقة

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ١١/٥/٢٠١٧- ٧  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

    اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  

   



 

  

   

١٤٦ 

  

 



 

  

   

١٤٧ 

  

 



 
١٤٨ 

 

  

  )٢٠١٧ - ٢٠١٦الدورات المخططة لكلية التمريض لعام (  

  

  

  ت

  

  اسم الدورة

  

  تاريخ الدورة

 اجور المشاركة

 ) الف دينار٢٥(  ٢٢/٩/٢٠١٦-١٨  )ESGتخطيط القلب الكھربائي (  ١

  )الف دينار٢٥(  ٢٧/٩/٢٠١٦-٢٥  االسعافات االولية  ٢

  )الف دينار٢٥( ٢/١١/٢٠١٦ - ٣١/١٠  وتنظيم الحياةادارة الوقت   ٣

  )الف دينار٢٥(  ٣/١١/٢٠١٦- ١  النمط الصحي للحياة  ٤

  )الف دينار٢٥(  ٢٤/٢/٢٠١٧-٢٢  االدارة والجودة  ٥

االنعاش القلبي الرئوي -  ٦

االختناق وكيفية التعامل  -

  معه

  

٢٨/٢/٢٠١٧-٢٦  

  )الف دينار٢٥(

دورة تدريبية على جھاز الاليزا   ٧

)ELISA(  

  )الف دينار٢٥(  ٩/٣/٢٠١٧- ٥

  )الف دينار٢٥(  ٢٣/٣/٢٠١٧-١٩  التخلص من التوتر والنسيان  ٨

الفحص العياني والمجھري   ٩

  للسائل المنوي

  )الف دينار٢٥(  ٦/٤/٢٠١٧- ٢

  )الف دينار٢٥(  ٢٠/٤/٢٠١٧-١٨  صحة الحوامل واالطفال  ١٠

 

 

   



 
١٤٩ 

 

  
 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسي  التفاصيل دورات كلية التمريض

  

  )ESGتخطيط القلب الكھربائي ( اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
لالطالع على المبادئ االساسية التي تؤخذ بنظر 
االعتبار عند استخدام تخطيط القلب الكھربائي  

 القلب ضكوسيلة تشخيصية ال مرا

 عناصر ومحتويات الدورة

 نبذه عن تشريح وفسلجة القلب -

 المبادئ االساسية لتخطيط القلب الكھربائي -

 الحاالت المرضية -

 الفئة المستھدفة
  تدريسيون -
 طلبه -

 ٢٢/٩/٢٠١٦ -١٨ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار٢٥( أجور المشاركة

 د. ضياء كريم البياتي اسم المحاضر بالدورة

  
    

   



 
١٥٠ 

 

 

  

  االسعافات االولية  اسم الدورة

 الھدف العام للدورة

يكون المشارك قادرا على تقديم اإلسعافات  -
  االولية للمصابين بمختلف الحوادث 

يكون المشارك قادرا على تقييم حالة  -
  ثالمصاب بالحواد

 عناصر ومحتويات الدورة

كيفية مساعدة المصابين بالحروق والجروح  -
  والكسور 

  اسعافات المصابين بالغرق واالختناق -
 ارئةاسعافات المصابين بالحوادث الط -

 موظفي وطلبة االقسام جامعة الكوفة الفئة المستھدفة

 ٢٧/٩/٢٠١٦-٢٥ تاريخ انعقاد الدورة

 )  الف دينار٢٥( أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د فاطمة وناس خضير

 م. حسام مطشر زان

  
  
  

   



 
١٥١ 

 

 
  

  إدارة الوقت وتنظيم الحياة اسم الدورة

 مھارات تنظيم الوقت بشكل فعال التدريب على الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

 مفھوم ادارة الوقت  -
 كيفية التعامل مع مضيعات الوقت -
 ادارة الوقت بطريقة (اجندة الحياة ) -
 مفھوم البوصلة االسبوعية -

 الفئة المستھدفة
 المنتسبين -
 الطلبة -

 ٢/١١/٢٠١٦ - ٣١/١٠     تاريخ انعقاد الدورة

 )  الف دينار  ٢٥(      أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
 م. د. علي عبد الزھرة مھدي -
 أ.م.د. زينب علي حسين -

  
  

   



 
١٥٢ 

 

 

  

  النمط الصحي للحياة  اسم الدورة

 الھدف العام للدورة

  لتعريف بأھمية النمط الصحي -
  التعريف باألمراض بسبب التدخين -

 

 عناصر ومحتويات الدورة

  معرفة مضار التدخين  -
  الغذاء الصحي المتوازناھمية  -
  فوائد التمارين الرياضية اليومية  -
 اھمية النظافة العامة  -

 موظفي وطلبة االقسام الداخلية جامعة الكوفةالفئة المستھدفة

٣/١١/٢٠١٦- ١تاريخ انعقاد الدورة

)الف دينار٢٥(أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة

  أ.م.د فاطمة وناس خضير 

  مرتضى غانم عداي م.د

 د. رياض كريم عبود

  

  

  

   



 
١٥٣ 

 

 
  

  االدارة والجودة اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
  التعريف باألنماط االدارية 

 التعريف بمقومات الجودة واھميتھا

 عناصر ومحتويات الدورة
  االنماط االدارية ومبادئ االدارة 
 تعريف الجودة ،عناصر الجودة 

 كليات جامعة الكوفةموظفي  الفئة المستھدفة

 ٢٤/٢/٢٠١٧-٢٢ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار٢٥( أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د فاطمة وناس خضير 

  م.د مرتضى غانم
 د. رياض كريم عبود

  
  

  

  

 

   



 
١٥٤ 

 

 
  

 اسم الدورة
 االنعاش القلب الرئوي -
  االختناق وكيفية التعامل معه -

 الھدف العام للدورة

المعرفة التامة حول عملية االنعاش والقلب  -
 الرئوي

التعرف على حاالت االختناق وكيفية  -
 معالجة الحالة وما ھي مضاعفات االختناق

 عناصر ومحتويات الدورة

 نبذه عن موقع القلب ووظيفته  -
 العناصر االساسية لعملية اإلنعاش -

  القلب الرئوي 
 االختناق وما ھ -
 اعراض االختناق –ماھي مسببات االختناق  -
 طرق معالجة االختناق  -
 Re covory periodما بعد االختناق  -

 الفئة المستھدفة
 مديرية تربية النجف -
 مديرية الدفاع المدني -
 دائرة صحة النجف -

 ٢٨/٢/٢٠١٧ -٢٦ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار٢٥( أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
 م.د. ابراھيم علوان -
 محمد عبد الكريمم.م.  -

  
  
 

   



 
١٥٥ 

 

  
  

 اسم الدورة
زا  از الالي ى جھ ة عل دورة تدريبي

)ELISA(  

 الھدف العام للدورة
التدريب على برمجة الجھاز والتطبيق العملي 

 واجراء الحسابات الخاصة باالختيارات الحيوية 

 عناصر ومحتويات الدورة

Biotek-Reader   instrument  
Biotek-washer     instrument 

Power point Lechers            
    

 الفئة المستھدفة

  طلبة البحوث والدراسات العليا  -
  التدريسيين  -
الكوادر العاملة في دوائر صحة النجف   -

 ومختبرات التعليم العالي  

 ٩/٣/٢٠١٧- ٥ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار٢٥( أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  . أمل سعدون مجيد م.د

  م.د. علي جبار عيدان
 أ.م.د دينا عدنان عبد هللا

  
  

  

 

   



 
١٥٦ 

 

 
  

  التخلص من التوتر والنسيان  اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
تحديد طرق ومواد طبيعية للتخلص من التوتر 

 والنسيان 

 عناصر ومحتويات الدورة

 تعاريف للمصطلحات -

  طرق العالج -

  لمواد المستخدمة -
  الوقايةطرق  -

 الفئة المستھدفة
  الطلبة في جامعة الكوفة 

  الطلبة في مديرية تربية النجف
 منتسبي جامعة الكوفة

 ٢٣/٣/٢٠١٧ -١٩ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار ٢٥( أجور المشاركة

 ا.م.د. زينب علي اسم المحاضر بالدورة

  
  

  

  

   



 
١٥٧ 

 

 

  

  المنويالفحص العياني والمجھري للسائل  اسم الدورة

 تشخيص انواع العقم الموجودة في مجتمع المدينة ونسبتھا الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات
 الدورة

  فحص عياني لخواص السائل المنوي -

فحص مجھري للسائل المنوي لمعرفة تركيز النطف  -
  النسبة      المئوية للتشوھات النطفية 

النطف ونسبة المئوية لحركة  النسبة المئوية لعيوشة -
 النطف

  

موظفين وطلبة وتدريسيينالفئة المستھدفة

٦/٤/٢٠١٧- ٢تاريخ انعقاد الدورة

) الف دينار٢٥(أجور المشاركة

  اسم المحاضر
  م. د. ھشام قاسم محمد

  م.د. علي عبد الزھرة مھدي

  

   



 
١٥٨ 

 

 
  

  صحة الحوامل و االطفال اسم الدورة

 الھدف العام للدورة

يكون المشارك قادرا على معرفة العوامل المؤثرة  -
 على صحة الحوامل و االطفال

يكون المشارك قادرا على معرفة اھمية الفحص  -
 الدوري و تغذية الحوامل و االطفال و اللقاحات

 عناصر ومحتويات الدورة

  اھمية صحة االم والطفل  -
  اللقاحات للحوامل واالطفال  -
  عوامل وعالمات الخطورة للحوامل واالطفال  -
 اھمية الفحوصات الدورية -

 موظفي كليات جامعة الكوفة  الفئة المستھدفة

 ٢٠/٤/٢٠١٧-١٨ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار٢٥( أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  م.د مرتضى غانم عداي 

 د. رياض كريم عبود

    



 

  

١٥٩ 

  

  

 



 

  

   

١٦٠ 

  

 



 
١٦١ 

 

  

 

  )٢٠١٧-٢٠١٦المخططة لكلية الطب البيطري لعام (الدورات 

  

  
 ت

  
 اسم الدورة

  
 تاريخ الدورة

  
اجور 
 المشاركة

  الف ٢٢/٩/٢٠١٦ ٢٥-١٨ دورة االمن والسالمة البايلوجية ١

  الف ١٠/١١/٢٠١٦ ٢٥-٦ دورة التحنيط ٢

٣ 
مبادىء تقنية تفاعل البلمرة 

  الف ٢٣/٢/٢٠١٧ ٢٥-١٩ )pcrالمتسلسل(

  الف ٢٣/٣/٢٠١٧ ٢٥-١٩ RT‐pcrدورة تقنية  ٤

  الف ١٣/٤/٢٠١٧ ٢٥-٩ دورة التقطيع النسيجي ٥

  

  

  

  

  

  

  

  



 
١٦٢ 

 

  

  التفاصيل ...

 دورة االمن والسالمة البايلوجيةاسم الدورة          

المعرفة باساسيات السالمة البايلوجيةالھدف العام للدورة     

تدريسيين الفئة المستھدفة    

٢٢/٩/٢٠١٦-١٨ تاريخ انعقاد الدورة   

الف دينار ٢٥ اجور المشاركة    

عبيس  أ.م.د.عبد هللا –أ.م.د.احمد حميد العزام  اسم المحاضر بالدورة    
 أ.م.د.حيدر محمود علي    -منصور 

  

  

  

دورة التحنيط اسم الدورة          

 مباديء التحنيطمعرفة اساسيات الھدف العام للدورة     

تدريسيين -فني الفئة المستھدفة    

١٠/١١/٢٠١٦-٦ تاريخ انعقاد الدورة   

الف دينار ٢٥ اجور المشاركة    

 م. عقيل محسن مھدي -م.د.وليد جليل عبد  الدورة اسم المحاضر    

  

  

  

  

   



 
١٦٣ 

 

  

  

 )pcrمباديء تقنية  تفاعل البلمرة المتسلسل (اسم الدورة          

 )pcrدراسة مباديء البلمرة (الھدف العام للدورة     

تدريسيين -فني الفئة المستھدفة    

٢٣/٢/٢٠١٧-١٩تاريخ انعقاد الدورة   

الف دينار ٢٥ اجور المشاركة    

م.د.كفاح فاضل  –أ.م.د.عبد هللا عبيس منصور اسم المحاضر بالدورة    
 محمد عبد الحسين  م.د.زينا   –حسون 

  

  

  

  

RT‐pcrتقنية اسم الدورة          

 )pcrالبلمرة (RTدراسة الھدف العام للدورة     

تدريسيينالفئة المستھدفة    

٢٣/٣/٢٠١٧-١٩تاريخ انعقاد الدورة   

الف دينار ٢٥ اجور المشاركة    

أ.م.د. حيدر محمود  –محمد عبد السادة   أ.م.د.كراراسم المحاضر بالدورة    
 م.م. مرتضى عبد المھدي المظفر –علي 

  

  

  



 
١٦٤ 

 

  

  

 تقنية التقطيع النسيجي اسم الدورة          

 دراسة تحضير الشرائح النسيجيةالھدف العام للدورة     

تدريسيين–فني الفئة المستھدفة    

١٣/٤/٢٠١٧-٩تاريخ انعقاد الدورة   

الف دينار  ٢٥ اجور المشاركة    

 م. عقيل محسن مھدي -م.د.وليد جليل عبداسم المحاضر بالدورة    

  

  

   



 

  

   

١٦٥ 

  

 



 

  

   

١٦٦ 

  

 



 
١٦٧ 

 

  

  علوم الحاسوب والرياضياتالدورات المخططة لكلية 
  )2016-2017( لعامل

  

  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت
اجور 
  المشاركة

  ٢٥٠٠٠  ١/١٠/٢٠١٦-٢٠١٠١/٩تعليم برامج األوفس   ١

 ٢٥٠٠٠  ١/١٠/٢٠١٦-ICDL١/٩تعليم المبتدئين   ٢

٣    ICDL  ٢٥٠٠٠  ١٨/٩/٢٠١٦- ٤ 

٤  MICROSOFT EXCEL٢٥٠٠٠  ١٢/٩/٢٠١٦- ٥ 

 ٥٠٠٠٠  ١٢/٩/٢٠١٦- ٥  شبكات الحاسوب  ٥

تعليم المستخدم كيفية التعامل ومعالجة   ٦
 الصور الرقمية

٢٥/٩/٢٠١٦-١٠  
٥٠٠٠٠  

 ٢٥٠٠٠  ١٨/٩/٢٠١٦-١١  PHOTO SHOPأساسيات ال   ٧

  ٢٥٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠١٦-١٥  قواعد بيانات متقدم  ٨

 ٥٠٠٠٠  ١٤/١٠/٢٠١٦- MATLAB١تعليم برنامج ال   ٩

١٠ VB.NET٢٥٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠١٦- ١  

  ٢٥٠٠٠  ١٥/١٠/٢٠١٦- ١تطبيقات الحاسوب ١١

 ٣٥٠٠٠  ١٦/١٠/٢٠١٦- PHOTO SHOP CSG٢تعليم  ١٢

١٣ JAVA٢٥٠٠٠  ٣٠/١٠/٢٠١٦-١٥ 

 ٥٠٠٠٠  ٢٨/١١/٢٠١٦-١٤  ماتالب لبحوث العمليات واإلحصاء ١٤

  ٢٥٠٠٠  ١١/٤/٢٠١٧- ٢البرمجة بلغة ماتالب ١٥

  ٢٥٠٠٠  ٢٥/٤/٢٠١٧-١٦  تطبيقات في الماتالب ١٦

  
  

  



 
١٦٨ 

 

  
  

  التفاصيل ...
  

  ٢٠١٠تعليم برامج األوفس   اسم الدورة

  تعليم برامج األوفس   الھدف العام للدورة

  ٢٠١٠إكسيل  -٢٠١٠بوربوينت  - ٢٠١٠وورد عناصر ومحتويات الدورة

  كافة موظفي الدولة  الفئة المستھدفة

  ١/١٠/٢٠١٦-١/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. شھد عادل طاھر  اسم المحاضر

  
  

ICDLتعليم المبتدئين   اسم الدورة

 الحاسوبتمكين المتعلم باإللمام بجميع مھارات   الھدف العام للدورة

 ,Word ,windows, excel, power point  عناصر ومحتويات الدورة

inter net 

  لغير اختصاص الحاسبات  الفئة المستھدفة

  ١/١٠/٢٠١٦-١/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. دعاء محمود بدر علي  اسم المحاضر

  
   



 
١٦٩ 

 

  
  

ICDL    اسم الدورة

  تسھيل إمكانية استخدام األوفس لجميع الراغبين  الھدف العام للدورة

  الوورد -االنترنت -اإلكسل -البوربوينت -نظام االوندو عناصر ومحتويات الدورة

  خريج إعدادية فما فوق  الفئة المستھدفة

  ١٨/٩/٢٠١٦-٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  ھند رستم محمد شعبان  . أ  اسم المحاضر

  
  

    
  

 MICROSOFT EXCEL  الدورةاسم 

  EXCELتعلم برنامج ال   الھدف العام للدورة

  وتصميم واجھات EXCELمكونات برنامج  عناصر ومحتويات الدورة

  كافة طلبة الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١٢/٩/٢٠١٦-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. فرح عباس عبيد  اسم المحاضر

  
   



 
١٧٠ 

 

  
  

 شبكات الحاسوب  الدورةاسم 

 مقدمة عن شبكات الحاسوب  الھدف العام للدورة

 منھاج في شبكات الحاسوب عناصر ومحتويات الدورة

  مختصين في علوم الحاسوب  الفئة المستھدفة

  ١٢/٩/٢٠١٦-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. فھد غالب  اسم المحاضر

  
  
  

 المستخدم كيفية التعامل ومعالجة الصور الرقميةتعليم   اسم الدورة

كيفية التعامل واستخدام مبادئ معالجة الصور الرقمية   الھدف العام للدورة
  والتعامل معھا

ايعازات إدخال وطباعة  -مقدمة على معالجة الصور عناصر ومحتويات الدورة
كيفية إدخال  - تطبيقات الصور -والتعامل مع الصور

 في تطبيقات متداخلةمعالجة الصور 

  فما فوق سخريج بكالوريو  الفئة المستھدفة

  ٢٥/٩/٢٠١٦-١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  ھند رستم محمد شعبان  . أ  اسم المحاضر

  
  



 
١٧١ 

 

  

 PHOTO SHOPأساسيات ال   اسم الدورة

التعلم على تركيب الصور وإضافة النصوص   الھدف العام للدورة
  والتأثيرات

 شرح للمواد األساسية للبرنامج + أمثلة عناصر ومحتويات الدورة

  المھتمين بالموضوع أعاله  الفئة المستھدفة

  ١٨/٩/٢٠١٦-١١  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. أنور نصيف جاسم  اسم المحاضر

  

  

  قواعد بيانات متقدم  اسم الدورة

  مايكروسوفت أكسساحتراف   الھدف العام للدورة

 من البداية حتى االحتراف تصميم التقارير والنماذج عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسيين والموظفين  الفئة المستھدفة

  ٣٠/٩/٢٠١٦-١٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. علي عبد الكريم حبيب  اسم المحاضر

  

   



 
١٧٢ 

 

  

 

 MATLABتعليم برنامج ال اسم الدورة

 للمبتدئين MATLABتعليم برنامج ال الھدف العام للدورة

 MATLABبرنامج ال عناصر ومحتويات الدورة

 كافة موظفي الدولةالفئة المستھدفة

 ١٤/١٠/٢٠١٦-١تاريخ انعقاد الدورة

 ٥٠٠٠٠أجور المشاركة

  م.م. شھد عادل طاھراسم المحاضر

  

  

  VB.NET  اسم الدورة

  VB.NETتعلم  لغة   للدورةالھدف العام 

 عناصر ومحتويات الدورة
واستخدامھا وكيفية استخدام  VB.NETتعريف لغة 

ابسط طرق البرمجة فيھا وكيفية تصميم واجھات 
 وكيفية إنشاء قواعد بيانات فيھا

  كافة طلبة الجامعة  الفئة المستھدفة
  ١٥/١٠/٢٠١٦-١  تاريخ انعقاد الدورة
  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. فرح عباس عبيد  اسم المحاضر بالدورة

  
   



 
١٧٣ 

 

  
  

  تطبيقات الحاسوب  اسم الدورة

تعريف المتدرب وزيادة مھاراته في استخدامات   الھدف العام للدورة
  الحاسبة

  ويندوز -بوربوينت -اإلكسل - الوورد عناصر ومحتويات الدورة

  كافة شرائح الموظفين  الفئة المستھدفة

  ١٥/١٠/٢٠١٦-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. معاني عبد المنعم سعيد  اسم المحاضر

  
  
  

  PHOTO SHOP CSGتعليم   اسم الدورة

التعلم على تركيب الصور وإضافة النصوص   الھدف العام للدورة
  والتأثيرات

شرح مكونات البرنامج والتعرف على واجھاته وكيفية  عناصر ومحتويات الدورة
  كافة الواجھات وبإحجام معينةتصميم 

  المھتمين بالموضوع أعاله  الفئة المستھدفة

  ١٦/١٠/٢٠١٦-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ٣٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. دعاء محمود بدر علي  اسم المحاضر

  
   



 
١٧٤ 

 

  
  

  JAVA  اسم الدورة

  JAVAتعلم  لغة برمجة   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
وكيفية عمله وكيفية كتابة  JAVAالتعرف على لغة 

الكود البرمجي فيھا واستخدامھا في عدة مجاالت في 
 العصر الحالي 

  كافة طلبة الجامعة  الفئة المستھدفة
  ٣٠/١٠/٢٠١٦-١٥  تاريخ انعقاد الدورة
  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. فرح عباس عبيد  اسم المحاضر بالدورة

  
  
 

  ماتالب لبحوث العمليات واإلحصاء  اسم الدورة

  كيفية تطبيق الماتالب لبحوث العمليات واالحصاء  الھدف العام للدورة

ايعازات  - ايعازات بحوث العمليات -ايعازات عامة عناصر ومحتويات الدورة
  إحصائية

  حاملي شھادة البكالوريوس والشھادات العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٨/١١/٢٠١٦-١٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  ا.م. عبد الحمزة مھدي  اسم المحاضر

 
   



 
١٧٥ 

 

  
  

  البرمجة بلغة ماتالب  اسم الدورة

  تمكين المشترك بالمعلومات األساسية للماتالب  الھدف العام للدورة

  البرمجة -المصفوفات -الرموز عناصر ومحتويات الدورة

  البكالوريوسحملة شھادة   الفئة المستھدفة

  ١١/٤/٢٠١٧-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  ا.د. عادل الرماحي  اسم المحاضر

  
  

  تطبيقات في الماتالب  اسم الدورة

  معرفة التشفير الرقمي الصوري  الھدف العام للدورة

 طرق التشفير -الصورة الرقمية عناصر ومحتويات الدورة

  شھادة البكالوريوسحملة   الفئة المستھدفة

  ٢٥/٤/٢٠١٧-١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  ا.د. عادل الرماحي  اسم المحاضر

 
 

   



 
١٧٦ 

 

  
  المخططةالمھنية والحرفية الدورات 

  علوم الحاسوب والرياضياتلكلية 
  )2017-2016( لعامل

  
  

  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت
اجور 
  المشاركة

  ٥٠٠٠٠  ٨/٩/٢٠١٦-١صيانة موبايالت ١

  ٥٠٠٠٠  ٨/٩/٢٠١٦-١  صيانة الحاسوب ٢

 
 
 

   



 
١٧٧ 

 

  التفاصيل ...
 

  صيانة موبايالت  اسم الدورة

  تعلم تقنية والية صيانة الموبايل  الھدف العام للدورة

تبديل أجزاء  -فحص الموبايل -تفكيك الموبايل عناصر ومحتويات الدورة
 الموبايل

  والمعاھدخريج الكليات   الفئة المستھدفة

  ٨/٩/٢٠١٦-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. فھد غالب  اسم المحاضر

  
  
  

  صيانة الحاسوب  اسم الدورة

  تعلم تقنية والية صيانة الحاسوب  الھدف العام للدورة

تبديل  -تفكيك الحاسوب -تعريف عناصر الحاسبة عناصر ومحتويات الدورة
 أجزاء الحاسبة

  خريج الكليات والمعاھد   المستھدفةالفئة 

  ٨/٩/٢٠١٦-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  م.م. فھد غالب  اسم المحاضر

  
   



 

  

   

١٧٨ 

  

 



 

  

   

١٧٩ 

  

 



 
١٨٠ 

 

  

الدورات المخططة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 
  ٢٠١٧ـ٢٠١٦

  

  أجور المشاركة  تأريخ انعقادھا  اسم الدورة ت

دورة تدريبية تحكيمية بكرة  ١
  القدم 

  

  ولغاية  ٢٣/١٠

٢٦/١٠/٢٠١٦  

للطالب  ١٠٠٠
 لغير الطالب٢٥٠٠٠و

  ولغاية  ٨/١ دورة تدريبية بالكرة الطائرة ٢

١١/١/٢٠١٧  

للطالب  ١٠٠٠٠
 لغير الطالب ٢٥٠٠٠و

دورة تدريبية لأللعاب  ٣
  الفردية كافة 

  ولغاية ٨/١

٢٠١٧/ ١١/١  

للطالب ١٠٠٠٠
 الطالب لغير٢٥٠٠٠و

  /ولغاية ٥/٢  بكرة اليد تحكيميةدورة  ٤

٨/٢/٢٠١٧  

للطالب ١٠٠٠٠
 لغير الطالب٢٥٠٠٠و

  

  

  

  

  

   



 
١٨١ 

 

  

  ٢٠١٧ـ ٢٠١٦لعام  تفاصيل دورات كلية التربية الرياضية

  اسم الدورة
 دورة تدريبية تحكيمية بكرة القدم

  الھدف العام للدورة
اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في 

 الرياضي للعبة كرة القدم التدريب
 الجانب النظري والعملي في علم التحكيم بكرة القدم عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
النشاطات  كليات الجامعة ، مديرية تربية النجف،

 لمبيةالطالبية ،اللجنة االو
 ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٦ولغاية   ٢٣  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
الف دينار لغير ٢٥٠٠٠للطالب ، الف  ١٠٠٠
 الطالب

  اسم المحاضر بالدورة
  م.م بشار عبود فاضل      د .محسن محمد حسن
 السيد عمار موسى إبراھيم       د علي مھدي حسين

  

  

  دورة تدريبية بالكرة الطائرة  اسم الدورة 

  اطالع  المتدربين في عالم التدريب بالكرة الطائرة  الھدف العام للدورة

  الجانب النظري والتطبيقي في علم فعالية كرة الطائرة عناصر ومحتويات الدورة

كليات الجامعة  ،النشاطات الطالبية،مديرية تربية النجف   الفئة المستھدفة
  اللجنة االولمبية ،االتحادات الفرعية

  ٢٠١٧/ ١/ ١١ولغاية  ١/ ٨  تأريخ انعقاد الدورة 

  الف لغير الطالب٢٥٠٠٠وألف للطالب  ١٠٠٠٠  اجور المشاركة

  د. محمد حسن الغريري                   د .سوادي حسين  اسم المحاضر
د.احمد مھدي الغريري   د . باسم حسن غازي         

  

   



 
١٨٢ 

 

 

 دورة تدريبية لأللعاب الفردية كافةالدورة اسم

 للدورة العام الھدف
اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في عالم 

 التدريب لاللعاب الفردية

الدورة ومحتويات عناصر
الجانب النظري والتطبيقي في علم التدريب لاللعاب 

 الفردية 

 المستھدفة الفئة
كليات الجامعة،مديرية تربية النجف،النشاطات 
 الطالبية، اللجنة االولمبية، االتحادات الفرعية

  ٢٠١٧/ ١/ ١١ولغاية  ٨/١الدورة انعقاد تاريخ

 لغير الطالب٢٥٠٠٠للطالب و١٠٠٠٠ المشاركة أجور

 بالدورة المحاضر اسم

  د . وائل عباس 
  د. مسلم عبد صبار

 

  

  

  دورة تحكيمية بكرة اليد    م الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في     الھدف العام للدورة
  بكرة اليدعالم التحكيم 

  الجانب النظري والتطبيقي في عالم التحكيم بكرة اليد عناصر ومحتويات الدورة

كليات الجامعة ، مديرية تربية النجف  ،النشاطات   الفئة المستھدفة 
  الطالبية  ،اللجنة االولمبية ،االتحادات الفرعية

    ٢٠١٧/  ٢/ ٨ـولغاية   ٥/٢  تأريخ انعقاد الدورة

  ألف لغير الطالب ٢٥٠٠٠الف للطالب و١٠٠٠٠  أجور المشاركة   

  د. خالد شاكر حسين  د .فاضل كردي شالكة   اسم المحاضر  
  

  

  

   



 

  

   

١٨٣ 

  

 



 

  

   

١٨٤ 

  

 



 
١٨٥ 

 

  

  )٢٠١٧-٢٠١٦( لعامل التربية االساسيةالدورات المخططة لكلية 
  

  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت
اجور 
  المشاركة

  ألف دينار ٥٠  ١٥/١٠/٢٠١٦- ١  ح التواصل الثالثةيمفات  ١

٢  
سالمة اللغة العربية في       

  المخاطبات الرسمية
  الف دينار ١٠  ١٧/١١/٢٠١٦-١٣

٣  
دورة التربية األخالقية لمعلمات 

  رياض األطفال
  الف دينار ٢٥  ٨/١٢/٢٠١٦- ٤

٤  
حقوق األطفال ذوي متالزمة داون 

  في الشريعة اإلسالمية
  الف دينار ١٠  ٨/١٢/٢٠١٦- ٤

٥  
دورة الخط العربي والريازة 

  االسالمية
  الف دينار ٢٥  ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨

٦- 
سالمة اللغة العربية عند مراسلي 

  القنوات واإلذاعات المحلية
  الف دينار ١٠  ١٦/٢/٢٠١٧-١٢

٧- 
دورة التدريبية لمعلمات قسم ذوي 

  االحتياجات الخاصة
  الف دينار ٢٥  ٧/٤/٢٠١٧- ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٨٦ 

 

  
  

  التفاصيل ...
  

  مفاتيح التواصل الثالثة   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
استراتيجيات تواصل الوالدين مع اوالدھم 

  المراھقين 
  مفاھيم نفسية وكيفية تطبيقھا مع المراھق  عناصر ومحتويات الدورة

  كل الفئات تستفاد منھا   الفئة المستھدفة
  ١٥/١٠/٢٠١٦-١  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ٥٠  أجور المشاركة

  د ثائر فاضل الدباغ ٠م  اسم المحاضر بالدورة

  
  

  
  التفاصيل ...

  

  سالمة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية  اسم الدورة

  سالمة اللغة العربية في جميع الكتب الرسمية   الھدف العام للدورة
  موضوعات نحوية ولغوية مختلفة عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفون عامة   الفئة المستھدفة
  ١٧/١١/٢٠١٦-١٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ١٠  أجور المشاركة

  عادل عباس ھويدي النصراوي  ٠د  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

   



 
١٨٧ 

 

  
  

  التفاصيل ...
  

  دورة التربية األخالقية لمعلمات رياض األطفال  اسم الدورة

  تعريف معلمة رياض االطفال للقيم االخالقية   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
النظافة  –العدالة  –التوحيد  –االمانة  –الصدق 

 االمر بالمعروف والنھي عن المنكر  –الوفاء –
  معلمات رياض االطفال   الفئة المستھدفة
  ٨/١٢/٢٠١٦-٤  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ٢٥  أجور المشاركة

  استاذة القسم   اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  التفاصيل ...
  

  اسم الدورة
حقوق األطفال ذوي متالزمة داون في الشريعة 

  اإلسالمية

  الھدف العام للدورة
التعريف الالزم الفئة من المجتمع والوقوف على 

  حقوقھم التي كفلھا لھم شريعتنا الغراء 

 عناصر ومحتويات الدورة
احكام زواجھم –التعريف بذوي متالزمة داون 

تجديد النسل –الشرعية باعتبارھم فاقدي االھلية 
 واختيار االسم المناسب لھم بدال من المنغولي –

  الموظفيين  –التدريسيون   الفئة المستھدفة

  ٨/١٢/٢٠١٦-٤  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ١٠  أجور المشاركة

  د صالح محمد حسن شمسه ٠م            اسم المحاضر بالدورة

  



 
١٨٨ 

 

  
  

  التفاصيل ...

  دورة الخط العربي والريازة اإلسالمية  اسم الدورة

  تحسين االداء الكتابي   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
تاريخ الخط العربي وقواعد الخط العربي 
  وتحسين الكتابة االعتيادية وخط الرقعة 

  أستاذة جامعة الكوفة   الفئة المستھدفة
  ٢٢/١٢/٢٠١٦-١٨  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ٢٥  أجور المشاركة

  والء خضير طه العوادي  ٠م٠م  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  

  التفاصيل ...

  اسم الدورة
سالمة اللغة العربية عند مراسلي القنوات 

  واإلذاعات المحلية
  االرتقاء باإلعالميين من الناحية اللغوية   الھدف العام للدورة

  موضوعات النحو واللغة عموما  عناصر ومحتويات الدورة
  االعالميون   الفئة المستھدفة
  ١٦/٢/٢٠١٧-١٢  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ١٠  أجور المشاركة

  حسن حميد لفياض ٠د  اسم المحاضر بالدورة

  
  

   



 
١٨٩ 

 

  
  التفاصيل ...

  اسم الدورة
دورة التدريبية لمعلمات قسم ذوي االحتياجات 

  الخاصة

  الھدف العام للدورة
تاھيل  وتدريب معلمات ذوي االحتياجات  

  الخاصة 

 عناصر ومحتويات الدورة
التربية  –مسرح الطفل  –مرض التوحد  

 الطفولة التنمية اللغوية –علم النفس –الحركية 
  الخاصة معلمات ذوي االحتياجات   الفئة المستھدفة
  ٧/٤/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
لقمان  –د منيرة محمد –ھاشمية حميد  ٠د

  سنان عبد الشھيد ٠د–والء خضير –حبيب 

  
  

   



 

  

   

١٩٠ 

  

 



 

  

١٩١ 

  

  

 



 
١٩٢ 

 

  

  )٢٠١٧-٢٠١٦الدورات المخططة لكلية التربية للعام (

  

 تاريخ الدورة  اسم الدورة ت
اجور 
 المشاركة

١ 
حقوق االنسان الدولي 
  والشريعة االسالمية

)الف دينار٢٥( ٨/٩/٢٠١٦- ٤

٢ 
)  SQLدورة تعليم لغة (
  للمبتدئين

٢٠/١٠/٢٠١٦- ٢ 
)الف ١٥٠(

 دينار

٣ 
دورة اخالقيات المھنة في 

التعليم
)الف دينار٥٠( ٣/١١/٢٠١٦- ٢٣/١٠

٤ 
دورة علم اخفاء البيانات لطلبة 

العلياالدراسات 
١/١٢/٢٠١٦-٦/١١ 

)الف ٢٠٠(
 دينار

٥ 
تصحيح األخطاء اللغوية 
  واإلمالئية والنحوية الشائعة

)الف دينار٢٥( ١٧/١١/٢٠١٦-١٣

٦ 
دورة تعليم ربط قاعدة البيانات 

  مع الجافا
)الف دينار٥٠( ٢٩/١٢/٢٠١٦-٤/١٢

٧ 
دورة تصميم المواقع 
  االلكترونية وادارتھا

دينار)الف ٧٥( ١٩/١/٢٠١٧- ٣

٨  
دورة تعليم الماتالب في 

معالجة الصور
)الف دينار٥٠( ١٠/٢/٢٠١٧-٢٢/١

٩  
دورة تعليم الالتكس وكيفية 
كتابة البحوث بواسطته

)الف دينار٥٠( ٢/٣/٢٠١٧-١٢/٢

١٠  
دورة تعليم برنامج 

)Dreamwearer  (
  للمبتدئين

 )الف دينار٥٠(  ٢٣/٣/٢٠١٧- ٥

١١  
 دورة تعليم االسس الحديثة في
  التعامل الزوجة واالبناء

٢٣/٤/٢٠١٧-١٦  
)الف ١٥٠(

  دينار

١٢  
دورة تعليم مھارات تصميم 
  االختبارات التحصيلية

٨/٥/٢٠١٧- ١  
)الف ١٥٠(

  دينار
  

  

    



 
١٩٣ 

 

  التفاصيل...

 حقوق اإلنسان الدولي والشريعة اإلسالمية  اسم الدورة
تعليم المتدربين على ماھية واھمية حقوق 

العاملين في مجالھا على ايسر االنسان وتدريب 
الطرق للوصول الى تحقيق األھداف في مجال 

  حقوق اإلنسان

  الھدف العام للدورة

أھمية حقوق اإلنسان وتدريب العاملين في 
  مجالھا

عناصر ومحتويات الدورة

الكادر الوظيفي الفئة المستھدفة
٨/٩/٢٠١٦- ٤ تاريخ انعقاد الدورة

٢٥٠٠٠   اجور المشاركة
 كواكب الفاضلي م.د اسم المحاضر بالدورة

  

  

 )  للمبتدئينSQLدورة تعليم لغة (  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة  في برمجة قواعد البيانات  SQLاتقان اساسيات لغة 
بناء ھياكل قواعد البيانات وجداولھا والتعامل مع بيانات 
القاعدة واجراء كل العمليات من حذف واضافة وتعديل 

واسترجاع

عناصر ومحتويات 
 الدورة

 موظفي الدولة وطالب الدراسات االولية والخريجين الفئة المستھدفة
٢٠/١٠/٢٠١٦- ٢ تاريخ انعقاد الدورة 
)الف دينار١٥٠(   اجور المشاركة

م.م اسراء مجيد حميد اسم المحاضر بالدورة

  

 دورة اخالقيات المھنة في التعليم  اسم الدورة
 ثقافة اخالق المھنة وااللتزام بمھامھا نشر وتعميق   الھدف العام للدورة

تتضمن برنامج من محاضرات تتعلق باخالق مھنة 
التعليم في اكثر من جانب من جوانبھا الخاصة بالتعلم 
ومتطلباته من القدرات الذھنية والتعليم ومايطلبة في 

موقف التدريس الصفي

عناصر ومحتويات 
 الدورة

لمين في التعليم الثانوي واالبتدائي المدرسين والمع
  وطالب المراحل المنتھية في كليات التربية

الفئة المستھدفة

٣/١١/٢٠١٦- ٢٣/١٠ تاريخ انعقاد الدورة 
)الف دينار٥٠(   اجور المشاركة

اسم المحاضر بالدورة  أ.م.د فاضل محسن الميالي



 
١٩٤ 

 

 

 دورة علم اخفاء البيانات لطلبة الدراسات العليا  الدورةاسم 
اعطاء المفاھيم االساسية عن االخفاء واھم الطرق 

 الحديثة المستخدمة في اخفاء البيانات
  الھدف العام للدورة

طرق االخفاء واستخدام لغات البرمجة وطرق التشفير 
 وانواع الملفات التي تستخدم لالخفاء

عناصر ومحتويات 
 الدورة

طلبة الدراسات العليا الفئة المستھدفة
١/١٢/٢٠١٦-٦/١١ تاريخ انعقاد الدورة 
  اجور المشاركة  )الف دينار٢٠٠(

 م.م زين العابدين عبد الصمد اسم المحاضر بالدورة

  

تصحيح األخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية 
  الشائعة

 اسم الدورة

  الھدف العام للدورة  تجاوز األخطاء الشائعة واستبدالھا بالصحيح
عناصر ومحتويات الدورة  المادة النحوية، المادة اإلمالئيةالمادة اللغوية، 

الموظفون الفئة المستھدفة
١٧/١١/٢٠١٦-١٣  تاريخ انعقاد الدورة

٢٥٠٠٠   اجور المشاركة
 أ.م.د فارس حسن السلطاني اسم المحاضر بالدورة

  

 

دورة تعليم ربط قاعدة البيانات مع الجافا اسم الدورة
 المتلقين للدورةرفع الكفاءة لكل    الھدف العام للدورة

  SQLمقدمة عن برمجة الجافا وتطبيقات قاعدة بيانات 
  مع الجافا والتطبيقات عليھا SQLوربط 

عناصر ومحتويات 
 الدورة

 لكل فئات المجتمع المستفيدة من الدورة الفئة المستھدفة
٢٩/١٢/٢٠١٦-٤/١٢ تاريخ انعقاد الدورة 
)الف دينار٥٠(   المشاركةاجور 

 م.م عادل عبد الحر ابو شنه اسم المحاضر بالدورة

  

 



 
١٩٥ 

 

دورة تصميم المواقع االلكترونية وادارتھا باستخدام 
 Boot Strapتقنيات 

اسم الدورة

معرفة تصميم المواقع االلكترونية باستخدام انظمة 
 CMSادارة المحتويات 

  الھدف العام للدورة

وادارة لوحة   DNSادارة السيرفرات وادارة حسابات 
  التحكم وتصميم المواقع وادارته

عناصر ومحتويات 
 الدورة

 الطالب والكادر التدريسي الفئة المستھدفة
١٩/١/٢٠١٧- ٣ تاريخ انعقاد الدورة 
)الف دينار٧٥(   اجور المشاركة

م.م احمد جبار عبيد اسم المحاضر بالدورة

  

 الدورةاسم   دورة تعليم الماتالب في معالجة الصور
اعطاء المشتركين المھارة الالزمة للعمل على البرمجة 

 matlabباستخدام 
  الھدف العام للدورة

تعريف باستخدام البرنامج والعمليات الحسابية ومعالجة 
  الصور وبرامج متقدمة

عناصر ومحتويات 
 الدورة

طلبة الدراسات العليا واالساتذة والخريجين وطلبة 
الدراسات االولية

الفئة المستھدفة

١٠/٢/٢٠١٧-٢٢/١ تاريخ انعقاد الدورة 
)الف دينار٥٠(   اجور المشاركة

 أ.م.د نضال خضير العبادي اسم المحاضر بالدورة

  

 دورة تعليم الالتكس وكيفية كتابة البحوث بواسطته  اسم الدورة
 كيفية استخدام نظام الالتكس   الھدف العام للدورة

االساسية للنظام وااليعازات التي االوامر والعناصر 
يعتمد عليھا النظام

عناصر ومحتويات الدورة

 طلبة وتدريسيين والموظفين الفئة المستھدفة
٢/٣/٢٠١٧-١٢/٢ تاريخ انعقاد الدورة 

)الف دينار٥٠(   اجور المشاركة
 م.د احمد عباس العادلي اسم المحاضر بالدورة

  

 



 
١٩٦ 

 

 اسم الدورة  )  للمبتدئينDreamwearerدورة تعليم برنامج (

) Dream wearerمعرفة كيفية استخدام برنامج (
 لتنظيم صفحات االنترنت (مواقع االنترنت)

  الھدف العام للدورة

تصميم صفحات انترنت تفاعلية وربط صفحات 
االنترنت بينھما عبر االرتباطات التشعبية واضافة ملفات 

الى مواقع االنترنت

عناصر ومحتويات 
 الدورة

الموظفين وكل المستفيدين في تصميم صفحات االنترنت 
 وطالب الدراسات االولية والخريجين

الفئة المستھدفة

٢٣/٣/٢٠١٧- ٥ تاريخ انعقاد الدورة 
)الف دينار٥٠(   اجور المشاركة

م.م اسراء مجيد حميد اسم المحاضر بالدورة

 

واالبناءدورة تعليم االسس الحديثة في التعامل الزوجة   اسم الدورة
  الھدف العام للدورة  اكساب المتدربين مھارات التعامل مع االسرة واالبناء

االرشاد االسري المفھوم واالھمية والتعامل مع الزوج 
 والزوجة و التعامل مع االبناء

عناصر ومحتويات 
 الدورة

اولياء االمور الفئة المستھدفة
٢٣/٤/٢٠١٧-١٦ تاريخ انعقاد الدورة 

  اجور المشاركة  )الف دينار١٥٠(
 أ.م عباس نوح الموسوي اسم المحاضر بالدورة

 

اسم الدورة  دورة تعليم مھارات تصميم االختبارات التحصيلية
 اكساب المتدربين مھارات بناء االختبارات   الھدف العام للدورة

االختبارات ومفھومھا واالھمية وبناء االختبارات 
 المقالية وبناء االختبارات الموضوعية

عناصر ومحتويات 
 الدورة

التدريسيين الفئة المستھدفة
تاريخ انعقاد الدورة   ٨/٥/٢٠١٧- ١
  اجور المشاركة  )الف دينار١٥٠(
أ.م عباس نوح   أ.م.د فاضل محسن الميالي  -

الموسوي
بالدورة اسم المحاضر

  

  



 

  

   

١٩٧ 
 



 

  

   

١٩٨ 

  

 



 
١٩٩ 

 

  

  
  

  )٢٠١٧ -٢٠١٦( لعاماآلثار ل الدورات المخططة لكلية
  

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

 ةاستخدام التقنيات التكنولوجي  ١
  الحديثة في حقل العمل االثاري 

١٢/٣/٢٠١٧-١٩/٢  
) الف دينار ٢٥(

% من ٥٠(تخفيض 
  االجور للطلبة)

االثرية وسائل حماية المدن   ٢
  والتراثية وصيانتھا

١٦/٤/٢٠١٧-٢٦/٣  
) الف دينار ٢٥(

% من ٥٠(تخفيض 
  االجور للطلبة)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 
٢٠٠ 

 

  
  التفاصيل ...

  

  اسم الدورة
الحديثة في حقل العمل  ةاستخدام التقنيات التكنولوجي

  االثاري

  الھدف العام للدورة
التكنولوجية واھمية  توعية المجتمع والطلبة باھمية

  صيانة المواقع االثرية وحمايتھا 
  محاضرات متنوعة وعرض موضوع الدورة عناصر ومحتويات الدورة

  المختصين باالثار والطلبة  الفئة المستھدفة
  ١٢/٣/٢٠١٧-١٩/٢  تاريخ انعقاد الدورة
  % من االجور للطلبة)٥٠(تخفيض  )إلف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  بالدورة اسم المحاضر
  أ.م.د عبد الستار اشنين الجنابي
  م.د فاطمة عباس معموري
  م.م جاسم حسين يوسف

  
  
  
  

  التفاصيل ...
  

  وسائل حماية المدن االثرية والتراثية  وصيانتھا  اسم الدورة

  توعية والتعريف باھمية المدن األثرية والتراثية  الھدف العام للدورة
عناصر ومحتويات 

  الدورة
  حماية المدن األثرية وساليب صيانتھا والحفاظ عليھا

  كافة الشرائح المجتمع والسيما الطلبة والمختصين  الفئة المستھدفة
  ١٦/٤/٢٠١٧-٢٦/٣  تاريخ انعقاد الدورة
  % من االجور للطلبة)٥٠(تخفيض  )إلف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  م.د فاطمة عباس معموري
  جاسم حسين يوسف م.م

  م.م نبيل عبد الحسين راھي
  

  
   

    



 

  

   

٢٠١ 

  

 



 

  

   

٢٠٢ 

  

 



 
٢٠٣ 

 

  

  )2017-2016الدورات المخططة لكلية التخطيط العمراني للعام (
  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت
العمل مع نظم المعلومات   1

 GISالجغرافية 
 ) الف دينار٥٠(  ١٥/٩/٢٠١٦ - ٤

 ) الف دينار٢٥(  ٢٠/٩/٢٠١٦-١٨ GPSنظام تحديد المواقع العالمي   2
 ) الف دينار٢٥(  ٢٩/٩/٢٠١٦ -٢٥  اظهار معماري  3
 ) الف دينار١٥(  ٤/١٠/٢٠١٦ - ٢  تخطيط مراكز المدن  4
تخطيط الفضاءات العامة في   5

  المدن
 ) الف دينار٢٥(  ١٣/١٠/٢٠١٦ - ٩

باط موظفي الدولة والقطاعضقانون ان  6
وقانون ١٩٩١لسنة  ١٤العام رقم 

لسنة  ٢٢رواتب موظفي الدولة رقم 
٢٠٠٨  

 ) الف دينار٢٥(  ١٧/١١/٢٠١٦ - ٦

كيفية اعداد المخططات االساسية   7
  للمدن

 ) الف دينار٢٥(  ١٥/١٢/٢٠١٦ -١١

 ) الف دينار١٥(  ١٨/١/٢٠١٧-١٥  تقييم االثر البيئي للمصانع  8
المفهوم -التخطيط االستراتيجي  9

  واالساليب
 دينار) الف ٢٥(  ٩/٣/٢٠١٧ - ٥

  

 

 



 
٢٠٤ 

 

 

  )٢٠١٦/٢٠١٧تفاصيل دورات كلية التخطيط العمراني للعام(

 GISالعمل مع نظم المعلومات الجغرافية   اسم الدورة
 ArcGISالتعرف على استخدام برنامج   الهدف العام للدورة

   ArcGIS مبادئ العمل مع برنامج  عناصر ومحتويات الدورة
  مخططين،جغرافيين،مساحينمهندسين ،  الفئة المستهدفة

  ١٥/٩/٢٠١٦ - ٤  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار٥٠(  اجورالمشاركة

المهندس علي حميد،المبرمج هدى   اسم المحاضر بالدورة
  عبدالعظيم،الفيزيائي احمد عدنان

  

  

  GPSنظام تحديد المواقع العالمي   اسم الدورة
 GPSالتعرف على استخدام جهاز   الهدف العام للدورة

  GPSمبادئ النظام وّالية استخدام جهاز   عناصر ومحتويات الدورة
  مهندسين ،مخططين،جغرافيين،مساحين  الفئة المستهدفة

  ٢٠/٩/٢٠١٦-١٨  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة

المهندس علي حميد،المهندس نبيل عبدالرضا،   اسم المحاضر بالدورة
  عدنانالفيزيائي احمد 

  

  



 
٢٠٥ 

 

  

  اظهار معماري  اسم الدورة
  مساعدة الطالب في اخراج المشاريع   الهدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 UtoCAD,3DMAX,PHoTo Shopبرامج 

  طلبةالمرحلة الرابعة والمراحل االخرى  الفئة المستهدفة
  ٢٩/٩/٢٠١٦ -٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة
  م.انتصار عباس محمد،م.سارة عبدالعال  اسم المحاضر بالدورة

 

  

  تخطيط مراكز المدن  اسم الدورة
  تخطيط مراكز المدن وتنظيمها بلدياً   الهدف العام للدورة

  اجهزة ومعدات وتقارير  عناصر ومحتويات الدورة
  دوائر الدولة والطلبة واالساتذة  الفئة المستهدفة

  ٤/١٠/٢٠١٦ - ٢  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  م.م.حسنين علي سعيد كربول  اسم المحاضر بالدورة
 

  

  

  



 
٢٠٦ 

 

      

  تخطيط الفضاءات العامة في المدن  اسم الدورة
  تنظيم الفضاءات العامة في المدن  الهدف العام للدورة

  اجهزة ومعدات وتقارير  عناصر ومحتويات الدورة
  دوائر الدولة والطلبة واالساتذة  الفئة المستهدفة

  ١٣/١٠/٢٠١٦ - ٩  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة

  د.امير الفحام  اسم المحاضر بالدورة
 

     

 ١٤قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   اسم الدورة
لسنة  ٢٢وقانون رواتب موظفي الدولة رقم ١٩٩١لسنة 
٢٠٠٨  

تعريف موظفي الدولة بماهية القوانين االنظباطية   العام للدورةالهدف 
  والقوانين الخاصة بالرواتب

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  واجبات الموظف/العقوباتاالنضباطية -
  حقوق الموظف -
  طرق الطعن بالقرارات االنضباطية -
  رواتب ومخصصات الموظف -

  منتسبي دوائر الدولة  الفئة المستهدفة
  ١٧/١١/٢٠١٦- ٦  انعقاد الدورة تاريخ

  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة
  السيد زيد سعد حسن،السيدحسن عبيد عبدالسادة  اسم المحاضر بالدورة

  



 
٢٠٧ 

 

    

  كيفية اعداد المخططات االساسية للمدن  اسم الدورة
التعــــــرف بــــــالمخطط االســــــاس للمــــــدن وكيفيــــــة اعــــــداده   الهدف العام للدورة

الحضـــــــــــــرية وبهـــــــــــــدف  لتحقيـــــــــــــق المالئمـــــــــــــة للحيـــــــــــــاة
النهـــــــــوض بمســـــــــتوى البيئـــــــــة العمرانـــــــــي واالقتصـــــــــادي 
ـــــق  ـــــاة كريمـــــة للمـــــواطنين وخل ـــــوفير حي واالجتمـــــاعي وت

  جو مناسب للمعيشة والعمل والراحة
عناصر ومحتويات 

  الدورة
 مفهوم المخطط االساس . -
كيفيـــــــــــة اعـــــــــــداد المخطـــــــــــط االســـــــــــاس (الطريقـــــــــــة  -

 التقليدية )و(الطريقة الحديثة).
  االساس (العامة)و(الخاصة)اسس المخطط  -

العــــــاملين فــــــي مجــــــال التخطيطــــــي العمرانــــــي والفنيــــــين   الفئة المستهدفة
فــــــــي الــــــــدوائر الحكوميــــــــة وخاصــــــــة مديريــــــــة تخطــــــــيط 
النجـــــف ودائـــــرة التخطيطـــــي العمرانـــــي وهيئـــــة االعمـــــار 
وديــــــوان محافظــــــة النجــــــف وبقيــــــة الــــــدةائر الحكوميـــــــة 

  جغرافيين) مخططين، والكليات من(مهندسين،
  ١٥/١٢/٢٠١٦ -١١  يخ انعقاد الدورةتار 

  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة
  الصاحب ناجي البغدادي عبد أ.د.  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  



 
٢٠٨ 

 

  تقييم االثر البيئي للمصانع  اسم الدورة
  التدريب على تقييم االثر البيئي   الهدف العام للدورة

  اجهزة ومعدات وتقارير   عناصر ومحتويات الدورة
  دوائر الدولة والطلبة واالساتذة  الفئة المستهدفة

  ١٨/١/٢٠١٧-١٥  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  ضرغام خالد ابوكلل أ.م.د.  اسم المحاضر بالدورة
  

  المفهوم واالساليب-التخطيط االستراتيجي  اسم الدورة
  التخطيطالتعريف بمستوى متقدم من   الهدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  المفاهيم االساسية والخصائص. -
  مقومات ومؤشرات التخطيط االستراتيجي. -
  المراحل االساسية للتخطيط االستراتيجي. -
  تنمية الموارد البشرية والموارد االقتصادية. -
  اعادة تأهيل ةتدريب الموارد البشرية وبناء القدرات. -

طـــــــالب الدراســـــــات العليـــــــا والمـــــــدراء ورؤســـــــاء االقســـــــام   الفئة المستهدفة
والشــــــــــــــــــــعب ذات الصــــــــــــــــــــلة بالتخطيطاالســــــــــــــــــــتراتيجي 
والــــــــــدوائر الحكوميــــــــــة كافــــــــــة ومنهــــــــــا دائــــــــــرة تخطــــــــــيط 
ــــــــــــــــــــــــة التخطــــــــــــــــــــــــيط العمراني،وهيئــــــــــــــــــــــــة  النجف،مديري

  االعمار،وديوان المحافظة
  ٩/٣/٢٠١٧ - ٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة
  أ.د.عبدالصاحب ناجي البغدادي  ر بالدورةاسم المحاض

  

   



 

  

   

٢٠٩ 

  

 



 

  

   

٢١٠ 

  

 



 
٢١١ 

 

  

  )2017-2016للعام ( العلوم السياسيةالدورات المخططة لكلية 

  
  اجور الدورة  تاريخ الدورة  أسم الدورة  ت

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ٢٠١٦/ ٩/ ١٠ - ٥  القائد ومھارات القيادة  -١

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ١٠/٢٠١٦/ ١٠- ٣  الدبلوماسية وفن التفاوض  -٢

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ١٢/١١/٢٠١٦ - ٧  ادارة المعلومات  -٣

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٢/٢٠١٦/ ١١- ٥  ادارة الوقت  -٤

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١/٢٠١٧/ ٨ - ٢  فن التحليل السياسي  -٥

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ٢/٢٠١٧/ ١٢- ٦  صناعة االخبار الصحفية  -٦

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٢/٣/٢٠١٧- ٦  ادارة االزمات  -٧

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ١٠/٤/٢٠١٧- ٣  ادارة الحمالت االنتخابية  -٨

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ١٠/٥/٢٠١٧ - ٢  هصناعة الراي العام وتكوين  -٩

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٠/٦/٢٠١٧- ٥  فن التعامل مع الجمھور -١٠

١١- 
أدارة الجودة الشاملة في 

  المؤسسات
  دينارالف  ٢٥,٠٠٠  ١٨/٦/٢٠١٧ -١٢

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ٣٠/٦/٢٠١٧-٢٦  مناھج البحث العلمي -١٢

  
  

   



 
٢١٢ 

 

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 القائد ومھارات القيادة اسم الدورة

توضيح أھم الصفات التي يجب أن يتمتع بھا القادة  الھدف العام للدورة
 مل المؤثرة في القيادةاوالعو

 القائد /مفھوم القيادة /عناصر القادةمفھوم عناصر ومحتويات الدورة

 المدراء والمسؤولين والقيادات العليا الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦/ ٩/ ١٠ - ٥ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م .د صباح صاحب العريض اسم المحاضر بالدورة

  

 الدبلوماسية وفن التفاوض اسم الدورة

تحويل خبرة المفاوضات ارض واقع ومعرفة  للدورةالھدف العام 
 كيفية تعامل مع اآلخرين لتحقيق المصالح

العالقة بين الدبلوماسية والمفاوضات ، العوامل عناصر ومحتويات الدورة
المؤثرة من المفاوضات ، كيف تحقق أھدافك في 

 تضاالمفاو

،القيادات المدراء العاملين ،ممثلين السياسية   الفئة المستھدفة
 العليا

 ١٠/٢٠١٦/ ١٠- ٣ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 المدرس الدكتور اياد جلو  اسم المحاضر بالدورة

  

  



 
٢١٣ 

 

  

 ادارة المعلومات  اسم الدورة

التعرف على اھمية المعلومات وكيفية توظيفھا في  الھدف العام للدورة
 واالستثنائيةاالوقات الطبيعية 

  مصادر المعلومات - ٢اھمية المعلومات  - ١عناصر ومحتويات الدورة

 المعلومات في أوقات االزمات - ٣

 كيفية توظيف المعلومات  - ٤ 

 معاونين مدراء –مدراء عامين  الفئة المستھدفة

 ١٢/١١/٢٠١٦- ٧ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م د محمد حسن دخيل  المحاضر بالدورةاسم 

  

  

 فن ادارة الوقت اسم الدورة

معرفة كيفية أدارة الوقت  -٢معرفة اھمية الوقت الھدف العام للدورة
 االوضاع الطبيعية واالستثنائية  في

الوقت في الوضع  - ٢اھمية ادارة الوقت - ١عناصر ومحتويات الدورة
ادارة الوقت والعوامل  -٣الطبيعي االسثنائي 

 المؤثرة فيه كيفية التعامل مع الضغوط 

 الطلبة والموظفين -٢القيادات العليا والوسطى  الفئة المستھدفة

 ١١/١٢/٢٠١٦ - ٥ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 م.د اسعد كاظم شبيب اسم المحاضر بالدورة



 
٢١٤ 

 

  

 السياسيفن التحليل  اسم الدورة

التعرف على مفھوم ومكونات التحليل السياسي  الھدف العام للدورة
 وكيفية بناء خبرةه سياسيه

عناصر التحليل -٢مفھوم تحليل السياسي - ١عناصر ومحتويات الدورة
التحليل السياسي والعومل المؤثرة  - ٣السياسي 

 فيه .

 القرارالسياسيين، المستشارين، صانعوا  الفئة المستھدفة

 ١/٢٠١٧/ ٨ - ٢ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م. د اياد العنبر اسم المحاضر بالدورة

  

  

 صناعة االخبار الصحفية  اسم الدورة

 معرفة كيفية تحرير االخبار الصحفية وصناعتھا  الھدف العام للدورة

 اليات صناعة الخبر-٢مفھوم صناعة الخبر - ١عناصر ومحتويات الدورة
  العوامل المؤثرة في صناعة االخبار- ٣

 المصداقية صناعة الخبر.  - ٤

 الصحفين وسائل االعالم  الفئة المستھدفة

 ٢/٢٠١٧/ ١٢- ٦ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 م.م ايسر الياسري اسم المحاضر بالدورة

  



 
٢١٥ 

 

  

 أدارة االزمات  الدورةاسم 

ادارك أھمية الوقت في ظل االزمات المفاجئة  الھدف العام للدورة
 وكيفيه التكييف معه .

عناصر - ٣فن ادارة االزمة  -٢أھمية الوقت - ١عناصر ومحتويات الدورة
قدره فريق االزمه على تجاوز  - ٤ادارة االزمة
 ضغط الوقت 

 بكافة المستوياتصانعوا القرار  الفئة المستھدفة

 ١٢/٣/٢٠١٧- ٦ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 يحيى  م.م رشا اسم المحاضر بالدورة

  

  

  بيةخاادارة الحمالت االنت  اسم الدورة 

  التعرف على كيفية االستعداد لالنتخابات   الھدف العام للدورة

  الحشد الشعبي -٢االنتخابية الحمالت  -ا  عناصر ومحتويات الدورة

  االستعداد النفسي -٤البرنامج االنتخابي  - ٣

  وسائل االعالم وادرة الحمالت  - ٥ 

  االحزاب السياسية وقادة الكتل السياسية  الفئة المستھدفة

  ١٠/٤/٢٠١٧- ٣  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة

  السعبري أ.م.د  بھاء   اسم المحاضر بالدورة

  



 
٢١٦ 

 

  

 صناعة الراي العام وتكوينه  اسم الدورة

  كيفية توجية الراي العام حول قضية معينة -١ الھدف العام للدورة

 توظيف وسائل لالعالم في صناعة الرأي  -٢

 مفھوم الرأي العام وعناصره  -١عناصر ومحتويات الدورة

 مفھوم الجمھور وعناصره -٢

 اساليب تكوين الرأي العام  -٣

 التأثير في الراي العاماساليب  -٤

 مدراء ، قادة ، وسائل اعالم  الفئة المستھدفة

 ١٠/٥/٢٠١٧ - ٢ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 م.م حسن ناصر  اسم المحاضر بالدورة

  

 فن التعامل مع الجمھور والراي العام اسم الدورة

 صناعة الراي العام التعرف على كيفية الھدف العام للدورة

مفھوم الجمھور  -٢عالقة الجمھور بالراي العام -١عناصر ومحتويات الدورة
 - ٤كيفية التأثير بالجمھور وتوجيه  - ٣وانواعه 

 صناعة الراي

 القيادات الكاريزما ،اإلعالميين الفئة المستھدفة

 ١٠/٦/٢٠١٧- ٥ تاريخ انعقاد الدورة

 دينار فقطالف  ٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م.د علي الشكراوي اسم المحاضر بالدورة

  



 
٢١٧ 

 

  

 أدارة الجودة الشاملة في المؤسسات   اسم الدورة

 الوصول الى معايير الجودة في ادارة المؤسسات  الھدف العام للدورة

 أدارة المؤسسات  - ٢مفھوم الجودة  - ١عناصر ومحتويات الدورة
تقيم عمل  -٤معايير ادارة المؤسسات - ٣

 ادارة المؤسسات 
 المعايير العالمية الدارة المؤسسات  - ٥

القيادات  مدراء العامين ،مدراء الوحدات الشعب، الفئة المستھدفة
 الوسطى 

  ١٨/٦/٢٠١٧ -١٢ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 الدكتور باسل محسن مھناالمدرس  اسم المحاضر بالدورة

  

 مناھج البحث العلمي  اسم الدورة

تعريف المشاركين على اسس البحث العلمي في  الھدف العام للدورة
 كتابة البحوث والرسائل االكاديمية 

كيفية أسس  - ٢مناھج البحث العلمي  - ١عناصر ومحتويات الدورة
تطبيق علمي السترداد  -٣المناھج 
 المناھج  

 الباحثين االكادميين طلبة الدراسات العليا المستھدفةالفئة 

 ٣٠/٦/٢٠١٧-٢٦ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 م.م حيدر زاير  اسم المحاضر بالدورة

  



 

  

   

٢١٨ 

  

 



 

  

   

٢١٩ 

  

 



 
٢٢٠ 

 

  

  )٢٠١٧-٢٠١٦للعام ( اللغاتالدورات المخططة لكلية 
  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  
تعليم اساسيات اللغة االنجليزية 

  للمبتدئين
  دينار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٩/٢٠١٦-١

٢  
تعليم اساسيات اللغة الفارسية 

  للمبتدئين
  دينار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٩/٢٠١٦-١

٣  
تعليم اساسيات اللغة الفرنسية 

  للمبتدئين
  دينار ٢٥٠٠٠  ٣١/١٠/٢٠١٦-٢

  دينار ٢٥٠٠٠  ٣٠/١١/٢٠١٦-١  تطوير المحادثة باللغة الفارسية  ٤
  دينار ٢٥٠٠٠  ٣٠/١١/٢٠١٦-١  تطوير المحادثة باللغة االنجليزية  ٥

٦  
دورة الترجمة الفورية باللغة 

  االنجليزية 
  دينار ٥٠٠٠٠  ٢٩/١٢/٢٠١٦-١

٧  
تطوير المھارات االربع باللغة 

  الفارسية
  دينار ٥٠٠٠٠  ٣٠/٣/٢٠١٧-١

  
  
  
  
  

  
  
  
  

   



 
٢٢١ 

 

  
  التفاصيل ...

  

  اللغة االنجليزية للمبتدئينتعليم اساسيات   اسم الدورة

  تعريف المتدربين باساسيات اللغة االنجليزية  الھدف العام للدورة

  اساسيات اللغة االنجليزية عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين بتعلم االساسيات من داخل الجامعة وخارجھا  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦/ ٩/ ٢٩ -٢٠١٦/ ١/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  المشاركةأجور 

  م.م. عالء لطيف  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  

  تعليم اساسيات اللغة الفارسية للمبتدئين  اسم الدورة

  تعريف المتدربين بأساسيات اللغة الفارسية  الھدف العام للدورة

  اساسيات اللغة الفارسية عناصر ومحتويات الدورة

  االساسيات من داخل الجامعة وخارجھاالراغبين بتعلم   الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦/ ٩/ ٢٩ -٢٠١٦/ ١/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.د. نضال جميل + م.د. أمير الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  

   



 
٢٢٢ 

 

  

  تعليم اساسيات اللغة الفرنسية للمبتدئين  اسم الدورة

  بأساسيات اللغة الفارسيةتعريف المتدربين   الھدف العام للدورة

  اساسيات اللغة الفرنسية عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين بتعلم االساسيات من داخل الجامعة وخارجھا  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦/ ٣١/١٠ - ٢٠١٦/ ٢/١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  فؤاد البياتي  اسم المحاضر بالدورة

  

  

    الفارسية باللغة المحادثة تطوير  اسم الدورة

 تطوير مھارة المحادثة لدى المتدربين في اللغة الفارسية  الھدف العام للدورة

  المحادثة باللغة الفارسية عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين بإتقان المحادثة من داخل الجامعة وخارجھا  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦/ ٣٠/١١ -١/١١/٢٠١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  م.د. نضال جميل + م.د. أمير الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  

    تطوير المحادثة باللغة االنجليزية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطوير مھارة المحادثة لدى المتدربين في اللغة 

  االنجليزية

  االنجليزيةالمحادثة باللغة  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين بإتقان المحادثة من داخل الجامعة وخارجھا  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٦/ ٣٠/١١ - ٢٠١٦/ ١/١١  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  أ.د. أحمد الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  



 
٢٢٣ 

 

  

    دورة الترجمة الفورية باللغة االنجليزية  اسم الدورة

  تطوير الترجمة الفورية باللغة االنجليزية  للدورةالھدف العام 

  الترجمة الفورية عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
الراغبين بالتدرب على الترجمة الفورية من داخل 

  الجامعة وخارجھا

  ٢٩/١٢/٢٠١٦ - ٢٠١٦/ ١/١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  أ.د. أحمد الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  

 

  

    تطوير المھارات االربع باللغة الفارسية  اسم الدورة

  تطوير مھارات اللغة الفارسية  الھدف العام للدورة

  المھارات االربع للغة الفارسية عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
الراغبين بالتدرب مھارات اللغة الفارسية من داخل 

  الجامعة وخارجھا

  ٢٠١٧/ ٣٠/٣ -١/٣/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

  م.د. نضال جميل + م.د. أمير الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  

  

 


