


  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ١ 

  

  

ì…]‡æ< <
êÛ×ÃÖ]<ovfÖ]æ<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <

q{{ÃÚ^{ÓÖ]<í{{{{{{{{íÊç< <
†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]<ífÃ< <

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

Ö{é{{{{{{{{{Ø< <
†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]<l]…æ< <

<ê‰]…‚Ö]<Ý^Ã×ÖNLMS<I<NLMT< <
  
  
  
  
  
  
  
  

< <
< <

]‚Âc< <
<Üé×ÃjÖ]<ífÃ†ÛjŠ¹]< <

  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٢ 

  

  

  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٣ 

  

j]{l^{{{{{{{èç< <
  

{ËjÖ]{Ø{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{é‘^< << <

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]<†è‚Ú<‚éŠÖ]<íÛ×Ò< << <

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<íéfè…‚jÖ]<l]…æ‚Ö]<»<íÒ…̂ ¹]<l^Ûé×Ãi< << <

 <<†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]<ÜŠÎ<ØÛÂ<íéÖaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<íÊçÓÖ]<l^‰]…<ˆÒ†Ú<l]…æ<< <

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<íÃÚ^¢]<<Ý^ŠÎ]<<l]…æ<< <

 <<íé×Ò<l]…æäÏËÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…ægŞÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<< <

 <<íé×Ò<l]…æl^ßf×Ö<íéeÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æh]û]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æ^’jÎ÷]æ<ì…]÷]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æí‰‚ß]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æÝç×ÃÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æíÂ]…ˆÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æíÖ‚é’Ö]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æáçÞ̂ ÏÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <íé×Ò<l]…æá^ß‰÷]<gJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æè†ÛjÖ]˜<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<< <

 <<íé×Ò<l]…æë†ŞéfÖ]<gŞÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æl^é•^è†Ö]æ<l^f‰^£]<Ýç×Â<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<< <

 <<íé×Ò<l]…æ<íéÞ‚fÖ]<íéeÖ]•^è†Ö]<Ýç×Âæí<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æíé‰^‰÷]<íéeÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<< <

 <<íé×Ò<l]…æíéeÖ]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æ…^m÷]<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 <<íé×Ò<l]…æêÞ]†ÛÃÖ]<¼éŞ~jÖ]<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<íé‰^éŠÖ]<Ýç×ÃÖ]<<íé×Ò<l]…æ< << <

 <<l^Ç×Ö]<<íé×Ò<l]…æJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ< << <

  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٤ 

  

†ÛjŠ¹]<Üé×ÃjÖ]<†è‚Ú<‚éŠÖ]<í{{{Û×Ò< <
< <

< <
< <
< <

< <<



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٥ 

< <
< <
< <
  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٦ 

  

  

  
    



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٧ 

  

 



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٨ 

  
  

  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٩ 

  

  ة عمل التعليم المستمرــــــآلي
  ٢٠١٨ – ٢٠١٧دراسي ـــــام الــــللع

  
تخططه االقسام من أعمال تطويرية على وفق رؤية الجامعة بضرورة التخطيط والمتابعة لما 

وفق خطة سنوية تضعها الجهة المعينة واستمرارًا بنهج التعليم المستمر في إعداد خططه السنوية بعد 
اللقاء بمسؤولي التعليم المستمر في كليات جامعتنا ومناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهت مسيرة 

وعلى وفق االليات المنتجة نضع بين   ١٠/٧/٢٠١٧لموافق العمل في السنوات السابقة في يوم االثنين ا
  وفقًا للنقاط االتية: ٢٠١٨-٢٠١٧يدي سيادتكم آلية عمل التعليم المستمر للعام الدراسي 

  
   اوًال:

  مواصلة العمل والتأكيد على االستراتيجيات العامة للتعليم المستمر القائمة على اساس االمور االتية :
مهارات المعرفية والمهارية لدى منتسبي الجامعة من خالل االستعانة العمل على زيادة ال - ١

 بالكوادر التدريبية ذات المهارات والخبرة العالية في التدريب
توسيع مساحة التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني داخل  - ٢

واجراء جوالت ميدانية مع مسؤولي الجامعة وخارجها لتقديم الدعم المعرفي والخططي والمهاري، 
التعليم المستمر في الكليات للجهات المستفيدة من الدورات التدريبية من المؤسسات الحكومية 

 ومنظمات المجتمع المدني.
زيادة الموارد المالية للتعليم المستمر على وفق الضوابط والتعليمات الوزارية من خالل زيادة  - ٣

 نائية مع ضمان جودة تنفيذ تلك الدورات وتحديثها بشكل مستمر.عدد الدورات المخططة واالستث
العمل على زيادة الدورات التدريبية داخل وخارج الجامعة مع ضمان جودة اداء وتنفيذ تلك  - ٤

 الدورات 
 

  : ثانيــــــاً 
مستمر نظرا لكثرة حاالت التاجيل وااللغاء للدورات التدريبية من قبل الكليات بعد رفعها الى التعليم ال

  يتم مواصلة العمل بآلية اقــــرار الدورات التدريبية التي تقيمها الكليات واالقسام على وفق الخطوات االتية:
إقرار الدورات التدريبية من قبل مجلس الكلية والمصادقة من قبل مجلس الجامعة سيستمر  - ١

  ك الدورات بشكل كامل.التعليم المستمر بهذه االلية مع التأكيد على الكليات بضرورة تنفيذ تل
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) الف دينار للمشارك ١٥ ٠٠٠أن يكون مبلغ االشتراك في الدورات التدريبية بمبلغ ال يقل عن ( - ٢
 ٠٠٠الواحد كحد ادنى للسادة (التدريسيين والموظفين) من داخل الجامعة، وبما اليقل عن (

االف دينار ) ١٠ ٠٠٠) الف دينار للمشتركين من خارج الجامعة. اما للطلبة فيكون (٢٥
 للمشارك 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
من إختصاص أو عدم تكرار الدورة في أكثر من كلية وفي حال تكرارها ترشح الكلية القريبة  - ٦

 عنوان الدورة .
) اعاله ويصرف جزء منها لتقديم ٢وكما مبين في النقطة ( تحديد مبلغ مناسب إلقامة الدورة  - ٧

 .ضيافة مناسبة للمشاركين في الدورات
عدم استرجاع مبلغ االشتراك في حالة عدم التحاق المشارك بالدورة التدريبية. ويحق االنسحاب   - ٨

 من الدورة خالل يومان.
تقام الدورات االستثنائية بعد مخاطبة الجامعة قبل مدة مناسبة وتحديد منهاج الدورة  وحصول  - ٩

 موافقة الجامعة على اقامتها.
  

  ثالثــــــاً:
ويكون حاصل على  أن يتسم المحاضر بسمات عالية الجودة في اإلدارة وٕايصال المعلومة  - ١

 .شهادة تدريبية في مجال التدريب وله مشاركات في الدورات التدريبية في مجال تخصصه
%  يحرم ذلك المدرب من اقامة الدورات التدريبية ٧٥عند حصول المدرب على تقييم أقل من  - ٢

 مستقبًال.
الدورة توضع قاعدة بيانات خاصة بالمدربين ودرجات التقويم الخاصة بكل مدرب مع اسم  - ٣

 وتاريخها
  

   رابعــــــاً:
  مواصلة العمل في تنفيذ البرامج االلكترونية ضمن منظومة عمل التعليم المستمر من خالل:

تحديث البرامج االلكترونية الموظفة في عمل التعليم المستمر (قاعدة بيانات التعليم المستمر،  - ١
 التدريبية)برنامج االرشفة االلكترونية، برنامج تقويم الدورات 
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للتعليم واالستغناء عنها باإلعالن على الموقع االلكتروني  الخارجية إعمام الدورات التدريبيةعدم  - ٢
كم الراغبين ي) واعالم  منتسبhttp://www.uokufa.edu.iq/coeduبالرابط ( المستمر

 الموقع واالطالع عليها.بمعرفة الدورات التدريبية زيارة 
اعمام الندوات وورش العمل الخارجية واالستغناء عنها باإلعالن على الموقع االلكتروني  عدم - ٣

 للقسم بالرابط اعاله.
عدم ارسال الترشيحات (التي يتم الموافقة عليها) الى الجامعة في حال كون المرشح في الكلية  - ٤

 التي تقام بها الدورة.
والسيد رئيس الجامعة  التعليم المستمرفي المخاطبات الرسمية بين  ترونياعتماد البريد االلك - ٥

للتقليل من نفقات  ورقيــــاً  والسيد المساعد العلمي والكليات واالقسام والمراكز وعدم طباعة الكتب
 اإللكترونية.لتهيئة لنظام الحكومة لو  الصرف الورقية

 ـــــــــــًا.ايقـــــاف العمـــــــل بالبريد الورقي كليـــ - ٦
 اعتماد التوقيع االلكتروني للسيد مدير التعليم المستمر للتوقيع على الكتب الصادرة. - ٧
االستمرار في تحديث موقع التعليم المستمر بصورة أفضل واشمل من خالل اعتماده في  - ٨

المراسالت بين الجامعة والكليات من جهة والجامعة والمؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع 
 لمدني من جهة أخرىا

  
   خامســــــاً:
عقد االجتماعات الدورية لمنتسبي التعليم المستمر وكذلك مسؤولي شعب التعليم المستمر في   
لمناقشة المشاكل الطارئة ووضع الحلول المناسبة لها على وفق رؤية واضحة من خالل رفع الكليات 
  .وتثبيت الحلول للمصادقة عليها االجتماعمحضر 

 
   :اً ــــــسساد

مواصلة العمل في خطط خدمة المجتمع من خالل اقامة الندوات و ورش العمل في المواضيع  - ١
واالحداث الطارئة التي تواجه المجتمع واالستفادة من مكافأة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  ٢٥٤٠العدد/ باستثنائه من (برنامج ندوتي) حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي
  وذلك من خالل اقامة الندوات ذات االتجاهات االتية: ٢٧/٣/٢٠١٧في  

 .العمل التطوعي 
 .تعميق ثقافة المواطنة 
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 .رعاية االسرة والطفولة 

 المحلي والمنتج الوطنية الصناعة تشجيع. 

ين تعميق التواصل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة التقارب ب  - ٢
  الجامعة والمؤسسات ذات العالقة بخدمة المجتمع.

  
   سابعــــــاً:

من اجل ضمان جودة ورصانة وجودة البرامج التدريبية التي يقدمها التعليم المستمر ضرورة االلتزام 
  بالنقاط االتية :

على مستوى  مشتركين ثمانيةعن  والعلمية ان اليقل عدد المشتركين في الدورات االدارية - ١
 .الجامعة

على مستوى  مشتركين خمسةعن  ذات االختصاص النادران اليقل عدد المشتركين في الدورات  - ٢
 .الجامعة

 الدورات التدريبية.جميع %) للمشتركين في ٦٠ة النجاح (درجان تكون  - ٣
 يعد المتدرب راسبا في البرنامج التدريبي في احدى الحاالت االتية: - ٤

 ج من دون عذر مشروع من دائرته او الجهة المنظمة للبرنامجعدم االلتحاق بالبرنام  - أ
 %) من مجموع ساعات البرنامج١٥تجاوزت نسبة غياباته (  -  ب
 عدم استكمال متطلبات البرنامج بضمنها االختبار ان وجد.  -  ت
 عدم اجتياز الدورة بنجاح.  -  ث

رين لصرف المستحقات المالية الخاصة بالسادة المحاض (مذكرة داخلية) يتم تقديم طلب - ٥
لصرفها وفقًا  والكليات  بعد نهاية كل دورة تقام في ديوان الجامعة التعليم المستمروالمنتسبين في 

 للتعليمات والضوابط وذلك لكثرة مطالبات السادة المحاضرين بذلك.
المستحقات المالية كصيانة القاعة حسب كتاب لصرف  (مذكرة داخلية) تقديم طلبيتم  - ٦

 ).١الفقرة ( ٧/١٢/٢٠١٦في   ٢١٢٢٢المالية المرقم الجامعة/قسم الشؤون 
  

  ثامنــــــــــاً:
متابعة الدورات التدريبية المخطط اقامتها في الكليات قبل موعد اقامتها للتأكد من تنفيذ 
االجراءات الالزمة لنجاح الدورة واتخاذ الخطوات والتحضيرات المناسبة من قبل الكلية فضال عن اجراء 
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زيارات ميدانية من قبل التعليم المستمر للوقوف بصورة مباشرة على اقامة الدورات في الكليات واالطالع 
  على المشاكل والمعوقات التي تواجه الكليات من اجل وضع الحلول المناسبة لها.   

  
   تاسعــــــــــاً:

لمراكز واالقسام والمؤسسات االستمرار بالعمل الميداني والمتابعة واقامة زيارات الى الكليات وا
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبما يعمق التعاون بين الجامعة والمؤسسات ذات العالقة لخدمة 

  المجتمع .
   :عاشـــــراً 
  - منح محفزات للمتدربين من خالل النقاط اآلتية: .١

كتاب  )المقامة في الجامعة(الثالثة األوائل المشاركين في الدورات التسلسالت منح   - أ
 على وفق الشروط األتية : من قبل السيد رئيس الجامعة استثنائي) شكر وتقدير(

%) وفق التسلسل الموجود في االمر الجامعي بغض النظر ٩٠أن ال تقـــل الدرجة عن (  -
 عن الدرجات االخرى .

 ) مشاركا.١٥أن ال يقــــل عدد المشاركين في الدورة عن (  -
 أن تكون الدورة تطويرية في مجال التخصص.  -
يتم تقديم طلب بكتاب الشكر من قبل الكلية او القسم المنتسب اليه المشارك يرفق معه   -

  األمر الجامعي بالدورة .
كتاب   )المقامة في الكليات(الثالثة األوائل المشاركين في الدورات التسلسالت منح    -  ب

على وفق الشروط المثبتة في  د عميد الكلية) من قبل السياستثنائي (شكر وتقدير
 أ) من الفقرة العاشرة.-١النقطة (

 يمنح المتدرب شهادة مشاركة في نهاية الدورة التدريبية بعد اصدار امر جامعي بالنتائج.  -  ت
 منح محفزات للمدربين من خالل النقاط اآلتية .٢

)) على وفق استمارة امتيــــازوبتقدير (( ثالث دورات في السنة الواحدةالمحاضر في يمنح   - أ
استثنائي من السيد رئيس الجامعة المحترم باإلضافة الى  التقويم  كتاب شكر وتقدير

 شهادة تقديرية.
امكانية تزويد السادة المحاضرين في الدورات التدريبية بكتاب تأييد يثبت مشاركتهم في    -  ب

 ل التعليم المستمر في الجامعة. الدورات التدريبية ضمن البرامج التدريبية السنوية من قب
تكريم الكليات والمراكز واالقسام الثالثة االوائل المنفذة ألكثر عدد من الدورات التدريبية خالل  .٣

  ٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي 
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   :حادي عشر
  تكثيف الدورات التدريبية في المجاالت التي أفرزتها التغذية الراجعة ومنها:

 .سالمة اللغة العربية 
 الفرنسية) –الفارسية  –(االنكليزية  اللغات دورات . 
 . الحاسوب والمعلوماتية 
 . المختبرات الطبية 
 الدفاع المدني بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني 
 (صيانة السيارات وصيانة الموبايل وتعليم قيادة السيارات) تكثيف الدورات المهنية والحرفية مثل 
  العملاقامة برامج تدريبية للعاطلين عن 

   ثاني عشر:
والمتضمن عدم   ١٥/٥/٢٠١٢في    ١٥٠٠٥استمرار العمل بمضمون كتابنا المرقم ت.م/

الترشيح للدورات التدريبية خارج الجامعة في حال توفرها في جامعتنا، وفي حالة عدم توفر الدورات 
  دورة خارج الجامعة.التدريبية في الجامعة  يتحمل المتدرب النفقات التدريبية كافة عند مشاركته في 

  
   ثالث عشر:

وضع التعليمات والمقترحات الخاصة بتنظيم العمل من خالل المستجدات الحاصلة على وفق 
  التحديات ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات.

  
   عشر: رابع

توسيع المساحة االعالمية لقسم االعالم بالكليات لتغطية الدورات التدريبية المخططة  - ١
 واالستثنائية.

نشر تفاصيل ومحتويات كل الدورة التدريبية على الموقع االلكتروني للتعليم المستمر ليتسنى  - ٢
 للمتدربين االطالع عليها قبل الترشيح للمشاركة بالدورة.

ضرورة اعالم التعليم المستمر في الجامعة عند تأجيل الدورات بوقت مبكر ليتسنى لنا اعالم  - ٣
 الكليات بذلك.الجامعات والدوائر و 

صرف المستحقات المالية من ايرادات االشتراك في الدورات التدريبية للسادة المحاضرين لتجنب  - ٤
 عزوفهم عن اقامة الدورات بسبب تأخر صرفها

تزويد مسؤول التعليم المستمر في الكليات بــ (حاسبة البتوب، سكنر، خدمة انترنت) ليتسنى له  - ٥
 تادية عمله بالشكل االمثل
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ة تنسيق االقسام العلمية في الكليات مع التعليم المستمر في حالة وجود نشاط يخص ضرور  - ٦
خدمة المجتمع وتزويدهم بالوثائق التي تمكنهم من اعداد تقرير مفصل (توصيات، صور...) 

  ليتسنى لنا ارساله الى الوزارة.
  

   عشــــر: خامس
تدمج دورات التنمية  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٩في     ١٠٨٣٢نظرًا لما جاء في االمر الجامعي ذي العدد/

البشرية ضمن الدورات الخاصة بالتعليم المستمر وبما يخدم تطوير المالكات من خالل زيادة المهارات 
  الفردية للموظفين بالتركيز على الدورات التالية:

ــــــــادة الناجحة - ١ ـــــــ  بناء الشخصية - ٢          القيـــــــــــ
ــــادة - ٤          اعداد مدرب محترف - ٣   اعداد قـــــــــــــ
  مهارات النجاح - ٦      التخطيط االستراتيجي الشخصي - ٥
  المهارات االدارية - ٨        اسرار التواصل االسري - ٧
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 دورات مركز دراسات الكوفة-

 دورات قسم الشؤون االدارية-

 التعليم المستمرشعبة دورات -
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  )٢٠١٨-٢٠١٧دراســــــــــات الكــوفـة للعام (الدورات المخـططة لمركــز 

 

  أجور المشاركة  تاريخ الدورة  أسـم الدورة ت

  دينار الف )٢٥(  ٥/١١/٢٠١٧االحد/  سـالمة اللغة العربية  ١

  دينار الف )٢٥(  ١/٤/٢٠١٨االحد/  منھج البحث العلمي  ٢

  

  التفاصــيل...

  سـالمة اللغة العـربـيـة  اسم الدورة

تنمية الفكر اللغوي لدى الموظفين واسباغ مسحة أدبية مؤطرة   للدورة الھدف العام
  بفن التعامل مع الرؤساء

كيفية كتابة الطلب  - ٣أساليب الخطاب  - ٢عالمات الترقيم -١ عناصر ومحتويات الدورة
  معالجة الخطأ اللغوي- ٤وأنواعه 

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ٨/١١/٢٠١٧ - ٥االحد من   تاريخ انعقاد الدورة
  ١٢,٣٠ -   ١٠,٣٠  وقت انعقاد الدورة
  ) الف ٢٥(  أجور المشاركة

  أ.م.د. علي عباس عليوي - ٢  أ.د. حسين لفتة حافظ-١  اسم المحاضر بالدورة
  . م.د. عبد الھادي عبد الرحمن الشاوي-٣ 

  

  منھج البحث العلمي  اســم الدورة

اتخاذ المنھجية السليمة والموافقة  تقوية طلبة الدراسات العليا على  الھدف من الدورة
  للمادة المدروسة وبذلك نحظى بنتائج علمية مؤكدة

مناھج البحث  -٢المنھج والمأيز بين الرسالة واالطروحة   -١ عناصر ومحتويات الدورة
علم التحقيق ،أصولة  -٤مخطط البحث    -٣في العلوم اإلنسانية  

  وثيقأسلوب الت -٥، مفرداتة ، نقد التحقيق   
ـا  الفئة المستھدفة   طلبة الدراسات العلي
  ٥/٤/٢٠١٨ - ١االحد من   تاريخ انعقاد الدورة
  ١٢,٣٠-   ١٠,٣٠  وقت انعقاد الدورة
  ) الف٢٥(  أجور المشاركة

  أ.م.د. عقيل جاسم دھش- ٢أ.م.د علي عباس عليوي  -١  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م. د. شكيب غازي بصري-٣   
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  )٢٠١٨-٢٠١٧( لعامل... .. قسم الشؤون االدارية المخططةالدورات 

  
  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  
حفظ واتالف الدفاتر االمتحانية وكتابة 

  المحاضر الرسمية 
١٥/١٠-
٢٦/١٠/٢٠١٧  

  ) الف دينار١٥(

  ) الف دينار١٥( ٩/١١/٢٠١٧-٢٩/١٠  ادارة شؤون الموظفين   ٢

  التدريسيينادارة شؤون   ٣
١٢/١١-
٢٣/١١/٢٠١٧  

  ) الف دينار١٥(

  الجودة في الشؤون االدارية   ٤
٢٦/١١- 

٧/١٢/٢٠١٧  
  ) الف دينار١٥(

٥  
وتعديل  ٢٢المالك والتوظيف قانون 

  القانون 
١٠/١٢- 
٢١/١٢/٢٠١٧  

  ) الف دينار١٥(

٦  
طرق ارشفة وفھرسة االضابير 

  الشخصية
  ) الف دينار١٥(  ١٢/١/٢٠١٨ - ١/١

  ) الف دينار١٥(  ٢٧/١/٢٠١٨-١٤/١  المعاملة التقاعدية    ٧

٨  
اھمية الدورات التدريبية االدارية  

  وفق الكايزن
  ) الف دينار١٥(   ١١/٢/٢٠١٨ - ١/٢

  ) الف دينار١٥(  ٢٢/٢/٢٠١٨-١٤/٢  العالوات السنوية والتثبيت   ٩
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  التفاصيل ...

  
  

  واتالف الدفاتر االمتحانية وكتابة المحاضر الرسمية حفظ   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 وزارة  ١٩٨٣لسنة ٧٠ضرورية شرح( قانون 
التعليم العالي والبحث العلمي بما يخص أتالف الوثائق) 

كتابة محاضر اإلتالف حسب توجيھات عرض فلم وثائقي 
  .الوزارة األخيرة 

  الفئة المستھدفة

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

  لجان االتالف في كافة الكليات ءوتكون الزامية  ألعضا

  ٢٦/١٠/٢٠١٧-١٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  ستار جبار عيدان  اسم المحاضر بالدورة

  

  شؤون الموظفينأدارة   الدورةاسم 

  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 
 النقل والتنسيب الموظفيين

 اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة
  ٩/١١/٢٠١٧ -٢٩/١٠  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  خلود محمد عباس  اسم المحاضر بالدورة
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  شؤون التدريسيينأدارة   اسم الدورة

 شؤون التدريسيينتطوير الكوادر العاملة في أدارة   الھدف العام للدورة

 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
  ٢٣/١١/٢٠١٧- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  زينب حاتم سعدون   اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  اإلدارية الشؤون فيالجودة   اسم الدورة

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

 عناصر ومحتويات الدورة

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

  منتسبي دوائر الدولةجميع   الفئة المستھدفة
  ٧/١٢/٢٠١٧-٢٦/١١  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  ستار جبار عيدان  اسم المحاضر بالدورة
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  وتعديل القانون٢٢المالك والتوظيف قانون   اسم الدورة

  تطوير الكوادر اإلدارية  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
اجراء معاملة   ٢٢وتعديل قانون  ٢٢ شرح قانون

اضافة  –الھيكلي العلمية  –الفصل السياسي 
  الخدمة

  اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة
  ١٢/٢٠٧/ ٢١ - ١٠  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  د.علي حميد ھندي + احمد مھدي عبد الصاحب  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  طرق أرشفة وفھرست األضابير الشخصية  اسم الدورة

  بيان طرق تنظيم وترتيب أوراق األضابير الشخصية  الھدف العام للدورة

  عناصر ومحتويات الدورة

طرق أرشفة األضابير الشخصية الكترونيا 
محاضرات نظرية وعملية عن كيفية التعامل 

  بالبرنامج االلكتروني وفھرست االضابير الشخصية

  اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة

  ١٢/١/٢٠١٨ - ١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  محمد خضير ثنوان + حامد ياسين  اسم المحاضر بالدورة
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  المعاملة التقاعدية   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
بانجاز تطوير قابليات الموظفين العاملين 

  المعامالت التقاعدية 

 عناصر ومحتويات الدورة
  تعليمات انجاز المعامالت التقاعدية 
 

 اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة
  ٢٧/١/٢٠١٨ - ١٤  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  سعاد كاظم جواد   اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  اھمية الدورات التدربية االدارية وفق الكايزن   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
شؤون  تطوير قابليات الموظفين العاملين باالفراد

  الموظفين

  عناصر ومحتويات الدورة

  ما ھو التدريب 
  اھمية التدريب 

  تعريف الكايزن 
 تدخل الكايزن في تنظيم االمور االدارية 

 اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة

  ١١/٢/٢٠١٨ - ١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  د.علي حميد ھندي +ستار جبار عيدان   اسم المحاضر بالدورة
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  العالوات السنوية والتثبيت   اسم الدورة

  للدورة الھدف العام
شؤون  تطوير قابليات الموظفين العاملين باالفراد

  الموظفين

  عناصر ومحتويات الدورة

  ما ھي العالوة السنوية 
  نص المادة القانونية الخاص بالعالوة السنوية 

  شرح استمارة التقويم الخاصة بالعالوة السنوية 
 ما ھو التثبيت ومراحله 

 اإلداريةجميع موظفين الشؤون   الفئة المستھدفة

  ٢٢/٢/٢٠١٨ -١٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  + صالح فليح مھدي  علي حميد ھندي د.  اسم المحاضر بالدورة
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  )٢٠١٨- ٢٠١٧( لعامل... .. شعبة التعليم المستمر الدورات المخططة

  
  
  

  المشاركةاجور   تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  ) الف دينار٢٥(  ١٤/٩/٢٠١٧- ١٠  سالمة اللغة العربية  ١

  ) الف دينار٢٥(  ٢٠/٩/٢٠١٧- ١٧  السالمة واالمن االشعاعي   ٢

  ) الف دينار٢٥(  ٢٨/٩/٢٠١٧- ٢٤  السالمة واالمن الكيميائي االولى  ٣

  ) الف دينار٢٥(  ١٢/١٠/٢٠١٧-٨  السالمة واالمن الكيميائي الثانية  ٤

  ) الف دينار٢٥(  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢  اللغة العربيةسالمة   ٥

  ) الف دينار٢٥(  ١١/١/٢٠١٨-٧  سالمة اللغة العربية  ٦

  ) الف دينار٢٥(  ١٢/٤/٢٠١٨-٨  سالمة اللغة العربية  ٧

  ) الف دينار٢٥(  ١٤/٦/٢٠١٨- ١٠  سالمة اللغة العربية  ٨
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  التفاصيل ...

  

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  العام للدورةالھدف 
تطوير الكوادر االدارية وتحسين لغتھم في المخاطبات 

الرسمية وتحرير الكتب والمذكرات بأسلوب لغوي 
  صحيح   

عناصر ومحتويات 
  الدورة

        ةــــــــــــالرسمي الكتب في ائعةــــالش اءـــاألخط -
        الھمزة وأنواع  والمعدود والعدد الترقيم عالمات -
   والمطالعة والمذكرة الطلب كتابة كيفية -
   واللجان اضرـــــــــالمح ابةــــكت كيفية -
   معھا التعامل وكيفية الرسمية المفاھيم -

  موظفي الجامعة والدوائر الرسمية كافة  الفئة المستھدفة

  ١٤/٩/٢٠١٧- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  المشاركةأجور 

  اسم المحاضر بالدورة
 الشاوي الھادي عبد. د.م،  ھنون سعدون ھادي. م.أ

  النفاخ مھدي عالء. م.م،  جدوع الحسن عبد. دم.

  
  
  
  

  السالمة واالمن االشعاعي  اسم الدورة

  تطبيق المعايير القياسية للعاملين في المختبرات  الھدف العام للدورة

 الدورة عناصر ومحتويات
متطلبات الحماية الشخصية، معايير المختبر 
  الجيد، االسلوب االمثل للحماية من االشعاعات

  طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٧/ ٢٠/٩- ١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ، د علي عبد ابو جاسم،العبادي د محسن 

  علي، م. منير كاظمحسين عبد  د 
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 ٢٨ 

  
  
  

  السالمة واالمن الكيميائي االولى  اسم الدورة

  تطبيق المعايير القياسية للعاملين في المختبرات  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
متطلبات الحماية الشخصية، معايير المختبر 

  الجيد، االسلوب االمثل للحماية من الكيمياويات

  طلبة الدراسات العليا  المستھدفةالفئة 

  ٢٨/٩/٢٠١٧- ٢٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ،جابر  ، د كريم العبادي د محسن

  م. منير كاظم ،  سماكه د حيدر 

  
  
  
  

  السالمة واالمن الكيميائي الثانية  اسم الدورة

  القياسية للعاملين في المختبراتتطبيق المعايير   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
متطلبات الحماية الشخصية، معايير المختبر 

  الجيد، االسلوب االمثل للحماية من الكيمياويات

  طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ١٢/١٠/٢٠١٧-٨  تاريخ انعقاد الدورة

  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ،جابر  ، د كريم العبادي محسند 
  م. منير كاظم ،  سماكه د حيدر 
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  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطوير الكوادر االدارية وتحسين لغتھم في المخاطبات 

الرسمية وتحرير الكتب والمذكرات بأسلوب لغوي 
  صحيح   

عناصر ومحتويات 
  الدورة

                  الرسمية الكتب في الشائعة األخطاء -
        الھمزة وأنواع  والمعدود والعدد الترقيم عالمات -
   والمطالعة والمذكرة الطلب كتابة كيفية -
   واللجان المحاضر كتابة كيفية -
   معھا التعامل وكيفية الرسمية المفاھيم -

  الجامعة والدوائر الرسمية كافة موظفي  الفئة المستھدفة

  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 الشاوي الھادي عبد. د.م،  ھنون سعدون ھادي. م.أ

  النفاخ مھدي عالء. م.م،  جدوع الحسن عبد. دم.

  
  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  للدورةالھدف العام 
تطوير الكوادر االدارية وتحسين لغتھم في المخاطبات 

الرسمية وتحرير الكتب والمذكرات بأسلوب لغوي 
  صحيح   

عناصر ومحتويات 
  الدورة

                  الرسمية الكتب في الشائعة األخطاء -
        الھمزة وأنواع  والمعدود والعدد الترقيم عالمات -
   والمطالعة والمذكرة الطلب كتابة كيفية -
   واللجان المحاضر كتابة كيفية -
   معھا التعامل وكيفية الرسمية المفاھيم -

  موظفي الجامعة والدوائر الرسمية كافة  الفئة المستھدفة

  ١١/١/٢٠١٨-٧  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار) الف ٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 الشاوي الھادي عبد. د.م،  ھنون سعدون ھادي. م.أ

  النفاخ مھدي عالء. م.م،  جدوع الحسن عبد. دم.
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 ٣٠ 

  

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

تطوير الكوادر االدارية وتحسين لغتھم في المخاطبات 
الرسمية وتحرير الكتب والمذكرات بأسلوب لغوي 

  صحيح   

عناصر ومحتويات 
  الدورة

                  الرسمية الكتب في الشائعة األخطاء -
        الھمزة وأنواع  والمعدود والعدد الترقيم عالمات -
   والمطالعة والمذكرة الطلب كتابة كيفية -
   واللجان المحاضر كتابة كيفية -
   معھا التعامل وكيفية الرسمية المفاھيم -

  موظفي الجامعة والدوائر الرسمية كافة  الفئة المستھدفة

  ١٢/٤/٢٠١٨-٨  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 الشاوي الھادي عبد. د.م،  ھنون سعدون ھادي. م.أ

  النفاخ مھدي عالء. م.م،  جدوع الحسن عبد. دم.

  

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطوير الكوادر االدارية وتحسين لغتھم في المخاطبات 

الرسمية وتحرير الكتب والمذكرات بأسلوب لغوي 
  صحيح   

عناصر ومحتويات 
  الدورة

                  الرسمية الكتب في الشائعة األخطاء -
        الھمزة وأنواع  والمعدود والعدد الترقيم عالمات -
   والمطالعة والمذكرة الطلب كتابة كيفية -
   واللجان المحاضر كتابة كيفية -
   معھا التعامل وكيفية الرسمية المفاھيم -

  موظفي الجامعة والدوائر الرسمية كافة  المستھدفة الفئة

  ١٤/٦/٢٠١٨- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 الشاوي الھادي عبد. د.م،  ھنون سعدون ھادي. م.أ

  النفاخ مھدي عالء. م.م،  جدوع الحسن عبد. دم.
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 ٣١ 
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 ٣٢ 
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  )٢٠١٨-٢٠١٧( لعامل.. الفقهالدورات المخططة لكلية 

  

  أجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

١ 
  سالمة اللغة العربية

  

٢٨/٩/٢٠١٧- ٢٤  

  
  ) إلف دينار٢٥(

٢ 
  كفاءة الحاسوب

  

٢٨/١٠/٢٠١٧- ٢٤  

  
  ) إلف دينار١٥(

  )  إلف دينار١٥(  ٩/١١/٢٠١٧-٥  االحكام الشرعية في العبادات ٣

  )الف دينار٢٥(  ١٤/١٢/٢٠١٧- ١٠  سالمة تالوة القرآن الكريم ٤

  ) الف دينار٢٥(  ٢٥/١٢/٢٠١٧- ١٨  الضبط وااللتزام ٥

  ) الف دينار٢٥(  ٢٨/١٢/٢٠١٧- ٢٤  سالمة اللغة العربية ٦

  ) الف دينار١٥(  ١٨/١/٢٠١٨- ١٥  دورة التنمية البشرية ٧

٧ 
تصحيح لغة المخاطبات 

  الرسمية للكتب االدارية
  ) الف دينار٢٥(  ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥

  )الف دينار٢٥(  ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥  سالمة اللغة العربية ٨
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 ٣٤ 

  
  التفاصيـــل ..

  

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

 ً   رفع مستوى المشتركين لغوياً وأسلوبيا
تنزيه تعامل المشتركين مع الكتب الرسمية عن 

  االخطاء 
تطوير مھارات المشتركين لغوياً بما يودي الى ابداعھم 

  العلمي 

 عناصر ومحتويات الدورة

  االخطاء الشائعة في الكتب الرسمية 
  والمعدود وانواع الھمزة  عالمات الترقيم والعدد

تلخيص الكتب والتعريف ببعض المفاھيم الرسمية 
  واللياقة الخطابية والكتابة وطرق تطويرھا 

كيفية كتابة الطلب والمذكرة والمطالعة والمفاھيم 
  الرسمية وكيفية التعامل معھا 
  كيفية كتابة المحاضر واللجان

  الموظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٨/٩/٢٠١٧- ٢٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ) إلف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ا.م.د سليم عبد الزھرة             

  م.دعبد الرضا علي          م.د وداد حامد        
   ا.م.د انتصار راضي          م.م عماد التميمي  
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  كفاءة الحاسوب اسم الدورة 

تطوير مھارات الطلبة في المرحلة الرابعة استعدادا  الھدف العام للدورة 
 لمرحلة الماجستير 

عناصر ومحتويات 
 الدورة 

نظام األكسل و البوربوينت و الورد و الوندوز و 
 االنترنيت 

 طلبة المرحلة الرابعة / الموظفين  الفئة المستھدفة 

 ٢٨/١٠/٢٠١٧- ٢٤ تاريخ انعقاد الدورة 

 ) الف دينار١٥( أجور المشاركة

اسم المحاضر 
 بالدورة 

 الزھراءم رضوان حسين عبد ٠م

 

 

 العباداتاالحكام الشرعية في  اسم الدورة

 بيان االحكام الشرعية للموظفين الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
 الدورة

 الطھارة / الصالة / الحج

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٩/١١/٢٠١٧-٥       تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار١٥( االجور المشاركة

 أ.م.د ھاشم حمود اسم المحاضر

  
  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٣٦ 

  
  

 سالمة تالوة القران الكريم  اسم الدورة 

 تعلم النطق الصحيح لتالوة القران الكريم  الھدف العام للدورة 

عناصر ومحتويات 
 الدورة 

 أحكام التالوة + تصحيح القراءة الخاطئة 

 الموظفون + الطالب  الفئة المستھدفة 

 ١٤/١٢/٢٠١٧- ١٠ تاريخ انعقاد الدورة 

 ) ألف دينار٢٥( أجور المشاركة

د فاضل مدب متعب ٠م٠د وفقان خضير الكعبي  + أ٠م٠أاسم المحاضر بالدورة 

  

  

  الضبط وااللتزام   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
التزام التدريسي والموظف بعدم التفريط بالوقت 

  والمعاملة الحسنى مع االخرين 

 عناصر ومحتويات الدورة

  العقيدة واثرھا في التزام المھنية في العمل - ١
  االخالق واثرھا في سلوك الموظف - ٢
  العقيدة واثرھا في نماء اودحر االرھاب والتطرف - ٣
  االختبارات والمقايس واثرھا في نتائج الطلبة  - ٤
  اساليب التدريس والتعلم واثرھا في بناء الجودة التعليمية - ٥
لتربية االسرية واالجتماعية الفكر االسالمي واثره في ا- ٦

  والسياسية 
  موقف الفكر االسالمي من فلسفة الدين- ٧

  االساتذة وموظفو الجامعة    الفئة المستھدفة

  ٢٥/١٢/٢٠١٧- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  أ.د رؤوف احمد         أ.م.د عبد االله نعمة 
  أ.م.د رزاق حسين       أ.م.د محمد مھدي 

  أ.م.د نادية جودت       أ.م حسن كريم     
  م.د محمد حبيب
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  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

 ً   رفع مستوى المشتركين لغوياً وأسلوبيا
تنزيه تعامل المشتركين مع الكتب الرسمية عن 

  االخطاء 
تطوير مھارات المشتركين لغوياً بما يودي الى ابداعھم 

  العلمي 

 عناصر ومحتويات الدورة

  االخطاء الشائعة في الكتب الرسمية 
  والمعدود وانواع الھمزة  عالمات الترقيم والعدد

تلخيص الكتب والتعريف ببعض المفاھيم الرسمية 
  واللياقة الخطابية والكتابة وطرق تطويرھا 

كيفية كتابة الطلب والمذكرة والمطالعة والمفاھيم 
  الرسمية وكيفية التعامل معھا 
  كيفية كتابة المحاضر واللجان

  الموظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٨/١٢/٢٠١٧- ٢٤   تاريخ انعقاد الدورة

  ) إلف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
    العالأ.د حسين عبد أ.د محمد صبار نجم      

  أ.م.د ماجد حميد       أ.م.دعبد الرضا علي
  م.م عماد التميمي  

  

  

  

 دورة التنمية البشرية اسم الدورة

 تنمية قدرة الموظف للتخطيط االستراتيجي  الھدف العام للدورة

 تخطيط اھدھف بعيدة وقريبة عناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين  الفئة المستھدفة

 ١٨/١/٢٠١٨- ١٥ الدورةتاريخ انعقاد 

 )الف دينار ١٥( أجور المشاركة

 وياد. صباح العرد اسم المحاضر بالدورة
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  تصحيح لغة المخاطبات الرسمية للكتب اإلدارية   اسم الدورة 

 تصحيح األخطاء الشائعة للمراسالت  الھدف العام للدورة 

عناصر ومحتويات 
 الدورة 

استعمال القواعد الصحيحة اللغة العربية + تطبيقات عملية 

 الموظفون + الطالب  الفئة المستھدفة 

 ٣/٢٠١٨/ ٢٩- ٢٥ تاريخ انعقاد الدورة 

 ) ألف دينار٢٥( أجور المشاركة

م ثائر عبد الفاضل كاطع ٠د نسرين عبد هللا شنوف +  م٠أاسم المحاضر بالدورة 

  

  اللغة العربيةسالمة   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

 ً   رفع مستوى المشتركين لغوياً وأسلوبيا
  تنزيه تعامل المشتركين مع الكتب الرسمية عن االخطاء 
تطوير مھارات المشتركين لغوياً بما يودي الى ابداعھم 

  العلمي 

 عناصر ومحتويات الدورة

  االخطاء الشائعة في الكتب الرسمية 
  عالمات الترقيم والعدد والمعدود وانواع الھمزة 

تلخيص الكتب والتعريف ببعض المفاھيم الرسمية 
  واللياقة الخطابية والكتابة وطرق تطويرھا 

كيفية كتابة الطلب والمذكرة والمطالعة والمفاھيم 
  الرسمية وكيفية التعامل معھا 
  كيفية كتابة المحاضر واللجان

  الموظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) إلف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ا.م.د سليم عبد الزھرة               أ.د محمد صبار   
  ا.د حسين عبد العال          م.دعبد الرضا علي  
  م.م  مرتضى شناوة فاھم                  
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  )٢٠١٨-٢٠١٧للعام ( ....  الطبالدورات المخططة لكلية 

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  Word2010 الف دينار١٥  ٢١/٩/٢٠١٧- ١٠  

٢  
استخدام الليزر في عالج 

  االمراض الجلدية
  الف دينار٧٥الف و ١٥٠  ١٩/١١/٢٠١٧-٥

٣  
استخدام الليزر في الجراحة 

  التجميلية
  الف دينار٧٥الف و ١٥٠  ١٥/٤/٢٠١٨-١

٤  Excel2010 االف دينار١٥  ١٣/٨/٢٠١٨-٢  
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  التفاصيل ...

  

 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  انعقاد الدورةتاريخ 

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

  
 
  
  
  
  

  استخدام الليزر في عالج االمراض الجلدية  اسم الدورة

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

  الفئة المستھدفة
واختصاصي فيزياء  البوردوطلبة  اطباء الجلد والتجميل

  الليزر
  ١٩/١١/٢٠١٧-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
  الف دينارالختصاصي الجلد ١٥٠

  الف دينار للفيزياء الليزر وطالب البورد ٧٥و

  بالدورةاسم المحاضر 

  ، ھادي الوكيلا.دھادي عبد        ،الظالمي دمحسنا.
  ، القصيرعبارا.م.دعلي        ، شبع كاظم دا.م. 

رسول السباك عبد الم.د حيدر   ، داحمد جمعة مھوسا.م.  
  م.د مصطفى زاھي
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   استخدام الليزر في الجراحة التجميلية  اسم الدورة

  مھارات االطباء في استخدام اجھزة الليزرتطوير   الھدف العام للدورة

  محاضرات نظرية / تدريب عملي  عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
واختصاصي فيزياء  البوردوطلبة  اطباء الجلد والتجميل

  الليزر

  ١٥/٤/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
للفيزياء الف دينار  ٧٥الف دينارالختصاصي الجلد و١٥٠

  الليزر وطالب البورد

  اسم المحاضر بالدورة

  ، ھادي الوكيل ا.دھادي عبد ،  الظالمي دمحسنا.
  ،  القصير عبارا.م.دعلي  ،  شبع دكاظما.م. 

  ،رسول السباك عبد الم.د حيدر  ،   داحمد جمعة مھوسا.م.
  م.د مصطفى زاھي

  
  
  

  Exceel2010  اسم الدورة

  Exceel2010اكتساب المعرفة والمھارة لبرنامج   الھدف العام للدورة

  نظري وعملي عناصر ومحتويات الدورة

  منتسبي الجامعة ودوائر المحافظة  الفئة المستھدفة

  ١٣/٨/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار االف١٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ، السيدة كفاء حسين مھدي      ، موسى سلمانالسيد عامر

  السيدة سھاد زھير جاسم           ، السيدة زھرة شنيور 
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  )٢٠١٨-٢٠١٧للعام ( التربية للبناتالدورات المخططة لكلية 

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  
Writing scientific researches 
and avoiding plagiarism in 

writing  
٢٥/٩/٢٠١٧- ١٧  

  الف دينار ٢٥
  

٢  Power point  ٢٥/٩/٢٠١٧  
  الف دينار ٢٥

  

٣  Excel ٢٥/٩/٢٠١٧  
  الف دينار ٢٥

  
  الف دينار ٢٥  ٧/١٠/٢٠١٧-١  النشر في المجالت العالمية  ٤

٥  
التھابات عنق الرحم عند النساء 

  المصابات بداء السكري
  الف دينار ٢٥  ٨/١٠/٢٠١٧

  الف دينار ٢٥  ١٤/١٠/٢٠١٧- ١١ امنية الحاسوب و البيانات  ٦

٧  
  سالمة اللغة العربية

(تقام الدروة منتصف كل شھر خالل 
  العام الدراسي )

  الف دينار ٢٥  ١٥/١٠/٢٠١٧

٨  
Photoshop  

  
  الف دينار ٥٠  ١٤/١١/٢٠١٧- ١٠

  الف دينار ١٠  ٤/١٢/٢٠١٧-٣  دورة تحكيمية تدريبية بتنس الطاولة  ٩

١٠ 
اسباب حدوث ھشاشة العظام عند 

  وطرق عالجھاالنساء 
  الف دينار ٢٥  ١٢/٢٠١٧/ ١٢-  ١٠

  الف دينار ٢٥  ٢١/١٢/٢٠١٧- ١١ دورة تحقيق النصوص ١١

١٢ 
دورة تحقيق الوثائق والمخطوطات 

  التاريخية
  االف دينار ٢٥  ١٢/٢٠١٧/ ٢٤- ١٧

١٣ SPSS  الف دينار ١٠٠  ١٢/١/٢٠١٨-٧  

١٤ 
Principl of Insitu 

hybrhdization Technique  
  الف دينار ٢٥  ١/٢٠١٨/ ١٧- ١٥

١٥ 

اإلعداد والتأھيل المھني والتربوي 
لمنتسبي معاھد التربية الخاصة ( ذوي 

للعتبات االحتياجات الخاصة )  التابعة 
  العلوية والعباسية والحسينية المقدسة

  ألف دينار ٢٥  ٢٠١٨/  ٢/ ١٤- ٤

  الف دينار١٠٠  ١٣/٣/٢٠١٨-٥  Androidالمحمولة  لألجھزةبرمجة  ١٦
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  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  ٢٦/٣/٢٠١٨-٦  برنامج الالتكس ١٧

الف دينار  ٢٥
  للتدريسيين

الف دينار  ١٥
لطلبة الدراسات 

  العليا

١٨ 
  تشخيص االحياء المجھرية الممرضة

  
  بالتقنيات الحديثة

  الف دينار ٢٥  ٣/٢٠١٨/ ٢٠- ١٨

١٩ 
تقويم مناھج الجغرافية في المدارس 

  الثانوية
  الف دينار ٢٥  ٢٢/٣/٢٠١٨- ٢٠

  الف دينار ٢٥  ٩/٤/٢٠١٨-١  G.I.Sتقنية استخدام  ٢٠

٢١ PHP with SQL  الف دينار١٠٠  ١٠/٤/٢٠١٨-٤  

٢٢ 

اإلعداد والتأھيل المھني والتربوي 
لمنتسبي معاھد التربية الخاصة ( ذوي 
االحتياجات الخاصة )  التابعة لوزارة 

  العمل والشوون االجتماعية

  ألف دينار ٢٥  ٢٠١٨/  ٤/ ١٨ -٨

٢٣ 
معالجة مشاكل االستالل في الرسائل 

  واالطاريح الجامعية
٢٢/٤/٢٠١٨- ١٥  

 دينارلف ا ٢٥
 ١٥و للباحثين

الف دينار لطلبة 
  الدراسات

  الف دينار ٢٥  ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٤  نظم المعلومات الجغرافية ٢٤
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  التفاصيل ...
  

  اسم الدورة
Writing scientific researches and avoiding 

plagiarism in writing  

  الھدف العام للدورة
 االنكليزية باللغة العلمية البحوث كتابة في التدريسيين تقوية

  اللاالست وتجنب

 عناصر ومحتويات الدورة

1- Types of English sentences ( simple, 
complex and 
compound) 
2- Words, phrases and clauses 
3- Patterns of simple sentences 
4- Tenses: present, past, future, perfect 
and continuous 
5- Active and passive voices 
6-Direct and indirect speech 

7- Re-phrasing sentences  
  التدريسيين  الفئة المستھدفة

  ٢٥/٩/٢٠١٦- ١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة
  طالب أسراء .د .م.ا  بالدورةاسم المحاضر 

  
  
  

  Power point  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعريف المستخدم كيفية استخدام البوربوينت في انتاج عروض 

  تقديمية ناجحة
   عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفين  الفئة المستھدفة
  ٢٥/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة
  م.م. اسراء مناف  المحاضر بالدورةاسم 
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 Excel  اسم الدورة

  تعريف المستخدم كيفية استخدام االحصاء بنظام االكسل  الھدف العام للدورة

   عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٥/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  م.م. رضوان حسين الصغير  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  

  

  النشر في المجالت العالمية  اسم الدورة

  كيفية النشر في مجالت خارج القطر  الھدف العام للدورة

  جھاز البتوب مع خط انترنيت او مودم (ورشة عمل) عناصر ومحتويات الدورة

  الكوادر التدريسية وطلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٧/١٠/٢٠١٧-١  الدورة تاريخ انعقاد

  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  أ.م.د. نغم محمود الجمالي  اسم المحاضر بالدورة

  
  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٥٠ 

  
  

  التھابات عنق الرحم عند النساء المصابات بداء السكري   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
  الوقاية من  اصابة االلتھابات وعالجھا 

  

 اجھزة حاسوب  عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
  الكادر التدريسي   -١
  طلبة الدراسات العليا -٢
  طلبة الدراسات االولية   -٣

  ٨/١٠/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
  الكادر التدريسي الف دينار عراقي ٢٥
  الف دينار عراقي لطلبة الدراسات العليا ١٥
  االف دينار عراقي لطلبة الدراسات االولية  ١٠

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م.د. سحر جابر محسن
  أ.م.د. وجدان كمال نور 

  م.د. الھام جواد كاظم 

  
  
  

  أمنية الحاسوب و البيانات   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعليم ألية حماية الحاسوب ،الملفات ، البرامج، البيانات و البريد 

  االلكتروني 

 عناصر ومحتويات الدورة

  مستويات حماية الحاسوب 
  أمنية نظام التشغيل 
  ادارة المستخدمين 

  التحكم بمصادر الحاسوب 
  امنية الملفات و البيانات
  امنية البريد االلكتروني

  
  الطلبة –الموظفين  –التدريسين   الفئة المستھدفة

  ١٤/١٠/٢٠١٧- ١١  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار٢٥  أجور المشاركة
  محمد باقر محمد كامل   اسم المحاضر بالدورة

  
  



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٥١ 

  

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تجنب الموظفين من الوقوع باألخطاء النحوية والصرفية 

  واالمالئيةواللغوية 

 عناصر ومحتويات الدورة

  محاضرات عن التفريق بين ھمزة الوصل والقطع
  محاضرات عن التفريق بين التاء الطويلة والتاء المربوطة

  األخطاء عن اثر الوعي في التعبير
  العدد وكتابته

  منتسبي  جامعة الكوفة (الموظفون)  الفئة المستھدفة
  ٢٠١٨- ٢٠١٧خالل العام الدراسي  منتصف كل شھر  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  مجموعة من أساتذة القسم من لقب أستاذ وأستاذ مساعد  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

 Photoshop  اسم الدورة

  تعريف المستخدم كيفية استخدام البرنامج  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
البرنامج،التعرف على واجھة البرنامج،استخدام كيفيةتنصيب 

  االدوات في تحسين الصور
  الموظفين  الفئة المستھدفة

  ١٤/١١/٢٠١٧- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة
 الف دينار ٥٠  أجور المشاركة

  ايمان عبد العزيز  اسم المحاضر بالدورة

  
  

  دورة تحكيمية تدريبية بتنس الطاولة  اسم الدورة

  اكساب الطالبات مھارات تدريبية وتحكيمية بتنس الطاولة  للدورةالھدف العام 
  محاضرات نظرية وعملية بتنس الطاولة عناصر ومحتويات الدورة

  للطالبات  الفئة المستھدفة
  ٤/١٢/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة

  االف دينار ١٠  أجور المشاركة
  م.مسلم محمد سابط  اسم المحاضر بالدورة
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  اسباب حدوث ھشاشة العظام عند النساء وطرق العالج   الدورةاسم 

  الھدف العام للدورة
التعريف باھم االسباب التي تؤدي الى حدوث ظاھرة -١

  ھشاشة العظام لدى النساء.
  معرفة التاثيرات الھرمونية على العظام  -٢

  Data show عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
  الكادر التدريسي   -١
  طلبة الدراسات العليا -٢
  طلبة الدراسات االولية   -٣

  ١٠/١٢/٢٠١٧-  ١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة

  الكادر التدريسي الف دينار ٢٥
  الف دينار لطلبة الدراسات العليا  ١٥
  الف دينار لطلبة الدراسات االولية  ١٠

  

 بالدورة ينالمحاضر اءاسم

  أ.م.وجدان كمال 
  م.ميثاق عبد الرزاق عزيز  
  م.زينب جواد تقي 

  م. اسيل كامل عبد الحسين   

  
  
  

  دورة تحقيق النصوص  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
ابراز النتاجات العلمية التي لم تظھر من اجل اغناء المكتبة 

  العربية بھذه الكتب

 عناصر ومحتويات الدورة
المخطوطات وتاريخھا،عرض فيلم عن مراحل التعريف باھمية 

جمع وتحقيق المخطوطات قراءة مجموعة من البحوث 
  لمتخصصين في الجمع والتحقيق

  األساتذة  الفئة المستھدفة

  ٢١/١٢/٢٠١٧- ١١  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ا.د. مناف مھدي محمد الموسوي

  ناصر عبد االله دوشا.م.د. 
  أ.م.د.علي عباس االعرجي/مركز دراسات الكوفة
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  تحقيق الوثائق والمخطوطات التاريخية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تدريب المتخصصين في التواريخ المحلية على فنون صيانة 

المخطوطات والوثائق وتقديمھا بالشكل االفضل وضبطھا وحفظ 
  تراث االمة من التلف والضياع 

 عناصر ومحتويات الدورة
 بيان شروط التحقيق ومؤھالته 

  التدريب على التحقيق 
  الباحثين وطلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ١٢/٢٠١٧/ ٢٤- ١٧  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

 أ.د. ختام راھي مزھر
 أ.م.د. محمد جواد فخر الدين

  حسين جھاد حساني 
  

  
  
  

  SPSS  اسم الدورة

  تعريف الطالب باستخدام البرنامج  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
كيفية تنصيب البرنامج،مقدمة تعريفية عن برنامج 

SPSS التعرف على واجھة البرنامج،عمليات االحصائية،
  للمبتدئين.

  طلبة الدراسات العليا   الفئة المستھدفة
  ١٢/١/٢٠١٨-٧  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٠٠  أجور المشاركة
  د.أحمد عبد الرضا   اسم المحاضر بالدورة
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 Principle of Insitu hybrhdization Technique  الدورةاسم 

  الھدف العام للدورة
  التعريف باھمية تقنية التھجين الموضعي . -١
الكشف عن المسسببات المجھرية (فايروسات ،بكتريا)   -٢

  لالورام السرطانية .

 عناصر ومحتويات الدورة
المحمول مختبراالحياء المجھرية المتقدم ،اجھزة الحاسوب 

  والعرض
 

  ة المستھدفةئالف

  الكادر التدريسي   -١
  طلبة الدراسات العليا -٢
  طلبة الدراسات االولية   -٣
  

  ١/٢٠١٨/ ١٧- ١٥  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة

  الكادر التدريسي الف دينار عراقي ٢٥
  الف دينار عراقي لطلبة الدراسات العليا  ١٥
  الف دينار عراقي لطلبة الدراسات االولية  ١٠

  

 بالدورة ينالمحاضر اءاسم

  م.د. الھام جواد كاظم
  أ.م.د.سحر جابر محسن 
  م.م. سلوى حمزة حسين
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  اسم الدورة

األعداد والتأهيل المهني والتربوي لكادر معاهد التربية 
  الخاصة للعتبات المقدسة

  الھدف العام للدورة

إكساب كادر ذوي االحتياجات الخاصة مفاهيم ومهارات واتجاهات   
  مهنية وعلمية متطورة لذوي االحتياجات الخاصة 

عناصر ومحتويات 
  الدورة

أسباب اإلعاقة  –( مفاهيم واتجاهات حديثة في التربية الخاصة   النظري
أساليب حديثة في تدريس ذوي  –وأنواعها وطرائق تشخيصها وعالجها 

 –الخطط الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة  –االحتياجات الخاصة 
االضطرابات السلوكية ، النفسية ، االجتماعي ، العقلية لذوي 

مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة  –االحتياجات الخاصة 
دي ذوي الكفاءات األخالقية واالجتماعية والتربوية لمعلمي ومرش –

اتفاقية حقوق الطفل  المعاق في البروتوكوالت   –االحتياجات الخاصة 
 - أنواع تقييم برامج التدخل المبكر   -الدولية ي االحتياجات الخاصة 

الدور االستثماري لإلرشاد النفسي في مجال تربية ذو االحتياجات 
  الخاصة)

  الجانب التطبيقي  العملي  

  الفئة المستھدفة
الخاص بمعاهد التربية الخاصة للعتبات العلوية والعباسية الكادر 

  والحسينية في النجف

  ١٤/٢/٢٠١٨- ٤  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار عراقي ٢٥  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  - أ.م.د.علي جراد    - الميالي أ.د.محسن     - أ.د.اميرة جابر هاشم

  د.علي اليوسفي
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 Androidبرمجة لالجھزة المحمولة   اسم الدورة

  تعليم كتابة وتنصيب برامج على األجھزة االندرويد لغة الجافا  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
  -تعريف على االدوات –بناء تطبيق أولي  –تنصيب البرنامج 

  البرمجة باستخدام ادوات البرنامج 
  مبرمج ومھندس حاسبات   ة المستھدفةئالف

  ١٣/٣/٢٠١٨-٥  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار١٠٠  أجور المشاركة

  م.م محمد باقر محمد كامل  بالدورة ينالمحاضر اءاسم

  
  
  

  تشخيص االحياء المجھرية الممرضة بالتقنيات الحديثة   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

التعريف بالطرق الحديثة والتقنيات المستخدمة لتشخيص -١
االحياء المجھرية الممرضة واستخدامھا في المستشفيات العراقية 

  والمراكز البحثية 
تشخيص االحياء المجھرية الممرضة باستخدام تقنيات الوراثة -٢

  الحديثة 
  تشخيص الفطريات الطبية باستخدام التقنيات الحديثة -٣
  على التقنيات التشخيصية للطفيليات التعرف  -٤

 عناصر ومحتويات الدورة
  اجھزة التشخيص المتوفرة في مختبرات القسم 

 ، بعض المواد واالدوات المستخدمة في التشخيص

  ة المستھدفةئالف
  الكادر التدريسي   -١
  طلبة الدراسات العليا -٢
  طلبة الدراسات االولية   -٣

  ٢٠١٨/ ٣/ ٢٠- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
  الكادر التدريسيالف دينار  ٢٥
  الف دينار لطلبة الدراسات العليا  ١٥
  االف دينار لطلبة الدراسات األولية  ١٠

 بالدورة ينالمحاضر اءاسم
  احالم كاظم نعيم.  أ.م.د -أ.م.د.سھام جاسم محسن 

  أ.م.د مالك ماجد عبد االمير -أ.م.د االء عبد علي الخفاف
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  تقويم مناھج الجغرافية في المدارس الثانوية  اسم الدورة

  االرتقاء بمستوى مناھج الجغرافية في المدارس الثانوية  الھدف العام للدورة

 قاعة عناصر ومحتويات الدورة
  مدرسو المدارس الثانوية في مادة الجغرافية  ة المستھدفةئالف

  ٢٢/٣/٢٠١٨- ٢٠  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ٢٥  المشاركةأجور 

  لجنة تقييم المناھج مع تدريسيي الجغرافية بالدورة ينالمحاضر اءاسم

  
  
  
  
  

  G.I.Sتقنية استخدام   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
وأھميته في تطوير العملية  G.I.Sتعلم كيفية استخدام تقنية 
  العلمية لمادة الجغرافية

 عناصر ومحتويات الدورة
دراسية مزودة بالحاسبات والخرائط ووسائل النظم قاعة 

 الجغرافية

  ة المستھدفةئالف
التدريسيين وطلبة الدراسات العليا والمنتسبين الفنيين وتدريسي 

  المدارس الثانوية
  ٩/٤/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ١٠٠  أجور المشاركة
  ومھندس مساحة مصري واآلنسة لمياء قادريأ.د.سعدون شالل  بالدورة ينالمحاضر اءاسم
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  PHP with SQL  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
 PHP withتعريف المستخدم كيفية تصميم موقع باستخدام 

SQL 

 عناصر ومحتويات الدورة
بناء تطبيق SQLو PHPكيفية تنصيب البرنامج،مقدمة عن 

  باستخدام ادوات البرنامجالبرمجة - تعريف على االدوات-أولي
  الموظفين   ة المستھدفةئالف

  ١٠/٤/٢٠١٨-٤  تاريخ انعقاد الدورة
 الف دينار١٠٠  أجور المشاركة

  اسراء مناف مھدي  بالدورة ينالمحاضر اءاسم

  
  
  
  
  

  لالتكسابرنامج    اسم الدورة

  لالتكس اكيفية كتابة البحوث باستخدام برنامج    الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
  لالتكس ا قالب 

  المقدمة والخاتمة 
  (دالة وصورة وفيديو)لالتكس ا مكونات 

  التدريسيين و طلبة الدراسات العليا   ة المستھدفةئالف
  ٤/٢٠١٨/ ٢٦-٦  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار لطلبة الدراسات العليا ١٥الف دينار للتدريسيين و ٢٥  اجور المشاركة
  م.د.أميرة نعمة الكفائي  - م.د.عذراء نعمة كاظم خطار بالدورة ينالمحاضر اءاسم
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 اسم الدورة

األعداد والتأهيل المهني والتربوي لكادر معاهد التربية 
  الخاصة للعتبات المقدسة

  الھدف العام للدورة
إكساب كادر ذوي االحتياجات الخاصة مفاهيم ومهارات واتجاهات   

  مهنية وعلمية متطورة لذوي االحتياجات الخاصة 

عناصر ومحتويات 
  الدورة

أسباب اإلعاقة  –( مفاهيم واتجاهات حديثة في التربية الخاصة   
أساليب حديثة في تدريس  –وأنواعها وطرائق تشخيصها وعالجها 

الخطط الخاصة لذوي االحتياجات  –ذوي االحتياجات الخاصة 
االضطرابات السلوكية ، النفسية ، االجتماعي ،  –الخاصة 

مهارات التعامل مع ذوي  –العقلية لذوي االحتياجات الخاصة 
الكفاءات األخالقية واالجتماعية والتربوية  –االحتياجات الخاصة 

اتفاقية حقوق   –دي ذوي االحتياجات الخاصة لمعلمي ومرش
الطفل  المعاق في البروتوكوالت الدولية ي االحتياجات الخاصة 

الدور االستثماري لإلرشاد  -أنواع تقييم برامج التدخل المبكر   -
  النفسي في مجال تربية ذو االحتياجات الخاصة)

  الجانب التطبيقي العملي  

  ة المستھدفةئالف
الخاص بمعاهد التربية الخاصة التابعين لوزارة العمل الكادر 

  والشوون االجتماعية

  ١٨/٤/٢٠١٨- ٨  تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ٢٥ أجور المشاركة

  بالدورة ينالمحاضر اءاسم
   –م. د. باقر عبد الهادي   –ا. د. باسم فارس

  د. عدنان عبد طالك –د. عبد الحسين السلطاني 
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  معالجة مشاكل االستالل في الرسائل واالطاريح الجامعية  الدورةاسم 

  الھدف العام للدورة
تدريب المتخصصين في كيفية والية معالجة حاالت ومشاكل 

االستالل السيما في الدراسات التاريخية والمتخصصين في حقل 
  العلوم اإلنسانية 

 عناصر ومحتويات الدورة
 التدريب على معالجة االستالل

في حقل الدراسات  بيان طريقة وكيفية تفادي االستالل
  التاريخية 

  الباحثين وطلبة الدراسات العليا  ة المستھدفةئالف
  ٢٢/٤/٢٠١٨- ١٥  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار لطلبة الدراسات ١٥الف دينار للباحثين و  ٢٥  أجور المشاركة

 بالدورة ينالمحاضر اءاسم
 الفياضأ.د. مقدام عبد الحسن  -
  أ.م.د. حيدر سعد جواد -

  
  
  
  
  

  نظم المعلومات الجغرافية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
إطالع الفئات المستھدفة على آخر التطورات في نظم المعلومات 

  الجغرافية

 قاعة دراسية مزودة بالحاسبات والخرائط ووسائل النظم الجغرافية عناصر ومحتويات الدورة
  المنتسبين الفنيين وتدريسي المدارس الثانوية  ة المستھدفةئالف

  ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٤  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  أجور المشاركة
  م.د.سراء عبد ضيف    –أ.د.سعدون شالل  - بالدورة ينالمحاضر اءاسم
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  ٢٠١٨-٢٠١٧للعام الدراسي ..  الدورات التدريبية المخططة لكلية اآلداب

 

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

١ 
  ألف دينار. ٢٥  ١٢/١٠/٢٠١٧-٨  سالمة اللغة العربية االولى

  ألف دينار. ٢٥  ١٤/١٢/٢٠١٧-١٠  سالمة اللغة العربية الثانية ٢

٣ 

 للمستوى االنكليزية باللغة المحادثة

  االول
  ألف دينار. ٢٥  ٢١/١٢/٢٠١٧-١٧

٤ 

والمخطوطات الية توظيف الوثائق 

التاريخية لدى طلبة الدراسات العليا 

  والباحثين االكاديميين

  ألف دينار ٥٠  ١٠/١/٢٠١٨-٩

  ألف دينار ٢٥  ١٥/٣/٢٠١٨-١١  التخاطب االداري االلكتروني ٥
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  التفاصيــــــــل ...

  

  المفردة  ت
  

  التفاصيل

  سالمة اللغة العربية االولى  أسم الدورة  ١
سالمة اللغة العربية في رفع يكمن الھدف العام لدورة   للدورةالھدف العام   ٢

مستوى استخدام اللغة العربية في المخاطبات الرسمية 
  وتجنب االخطاء اللغوية .

 األخطاء اللغوية الشائعة في الكتب الرسمية  - ١  عناصر ومحتويات الدورة  ٣
 عالمات الترقيم والعدد والمعدود وأنواع الهمزة  - ٢
تلخيص الكتب والتعريف ببعض المفاهيم الرسمية  - ٣
 كيفية كتابة الطلب والمذكرة والمطالعة  - ٤
 كيفية كتابة المحاضر واللجان  - ٥
 المفاهيم الرسمية وكيفية التعامل معها . - ٦
 اللياقة الخطابية والكتابة وطرق تطويرها  - ٧
  

  منتسبو جامعة الكوفة والدوائر الحكومية االخرى-١  الفئة المستھدفة  ٤
  طلبة الدراسات العليا(الماجستير الدكتوراه) -٢

  تاريخ إنعقاد الدورة  ٥
  

١٢/١٠/٢٠١٧-٨  

  ألف دينار. ٢٥  أجور المشاركة  ٦
  

   زاير الجبار عبد عادل د.م.أ  أسم المحاضر بالدورة  ٧
   شھيد األمير عبد عالء د.م.أ
   جواد  كاظم أحمد د.م.أ
  زبيبة مكي مصعب د. م 
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  المفردة  ت

  
  

  التفاصيل

  سالمة اللغة العربية الثانية  أسم الدورة  ١
سالمة اللغة العربية في رفع يكمن الھدف العام لدورة   الھدف العام للدورة  ٢

مستوى استخدام اللغة العربية في المخاطبات الرسمية 
  وتجنب االخطاء اللغوية .

 األخطاء اللغوية الشائعة في الكتب الرسمية  - ١  عناصر ومحتويات الدورة  ٣
 عالمات الترقيم والعدد والمعدود وأنواع الهمزة  - ٢
 تلخيص الكتب والتعريف ببعض المفاهيم الرسمية  - ٣
 كيفية كتابة الطلب والمذكرة والمطالعة  - ٤
 كيفية كتابة المحاضر واللجان  - ٥
 المفاهيم الرسمية وكيفية التعامل معها . - ٦
 اللياقة الخطابية والكتابة وطرق تطويرها  - ٧
  

  منتسبو جامعة الكوفة والدوائر الحكومية االخرى-١  الفئة المستھدفة  ٤
  تاريخ إنعقاد الدورة  ٥

  
١٤/١٠/٢٠١٧- ١٠  

  ألف دينار. ٢٥  أجور المشاركة  ٦
  

   زاير الجبار عبد عادل د.م.أ  أسم المحاضر بالدورة  ٧
   شھيد األمير عبد عالء د.م.أ
   سلمان صبار باني  د.م.أ 
  زبيبة مكي مصعب د. م 
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  التفاصيل  المفردة  ت

   المحادثة باللغة االنكليزية للمستوى االول  أسم الدورة  ١
  تعلم اساسيات المحادثة باللغة االنكليزية   الھدف العام للدورة  ٢
  الجانب النظري    عناصر ومحتويات الدورة  ٣

  مفهوم المحادثة - ١
  مستويات المحادثة - ٢
  االدوات اللغوية للمحادثة - ٣

  الجانب العملي 
  االستعانة بمختبر الصوت - ١
 اجراء محادثة فيديوية - ٢

  
  منتسبو جامعة الكوفة والدوائر الحكومية االخرى-١  الفئة المستھدفة  ٤

  طلبة الدراسات العليا(الماجستير الدكتوراه) -٢
  تاريخ إنعقاد الدورة  ٥

  
٢١/١٢/٢٠١٧- ١٧  

  ألف دينار. ٢٥  أجور المشاركة  ٦
  

   زاير الجبار عبد عادل د.م.أ  أسم المحاضر بالدورة  ٧
   شھيد األمير عبد عالء د.م.أ

   جواد  كاظم أحمد د.م.أ  
  زبيبة مكي مصعب د. م 
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  التفاصيل  المفردة   ت

 لدى التاريخية والمخطوطات الوثائق توظيف الية  اسم الدورة   ١
  االكاديميين والباحثين العليا الدراسات طلبة

يكمن الھدف العام لدورة منھج البحث وتحقيق   الھدف العام للدورة  ٢
المخطوطة التاريخية في التعريف بأصول منھج 

البحث العلمي  وطرق تحقيق المخطوطة التاريخية 
من خالل شكل ولغة ومضمون المخطوطة، والتعرف 

إستخدمت في كتابتھا،فضال على طبيعة المواد التي 
عن تمكين طلبة الدراسات 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 وصوال إلى كشف 

  علميمضمونھا ال
  .عام بشكل العلمي البحث مناھج بأھمية التعريف-١  عناصر ومحتويات الدورة  ٣

 الصحيحة التحقيق آليات امتالك من الباحثين تمكين-٢
  . للمخطوطات

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

  )الدكتوراه الماجستير(العليا الدراسات طلبة-١  الفئة المستھدفة  ٤
  .التاريخ قسم في
  . والتاريخية األكاديمية بالدراسات المختصون-٢

  تاريخ إنعقاد الدورة  ٥
  

١٠/١/٢٠١٨-٩   

  الف دينار  ٥٠  أجور المشاركة  ٦
  .الغريري ناجي أحمد د.أ-١  أسم المحاضر بالدورة  ٧

  الحسيني موسى خالد د.أ -٢
  ..نصار عبودي عمار د.أ -٣
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  التفاصيل  المفردة   ت

  التخاطب االداري االلكتروني   اسم الدورة   ١
في تدريب موظفي الجامعة على يكمن الهدف العام لدورة   الھدف العام للدورة  ٢

االستخدام االمثل لوسائل االتصال االلكترونية وفي 
  مقدمتها البريد االلكتروني 

   اإلداري التخاطب مفھوم-١  عناصر ومحتويات الدورة  ٣
   االلكتروني التخاطب مفھوم-٢
   االلكتروني التخاطب مستلزمات-٣
   االلكتروني التخاطب وظائف-٤
   االلكتروني البريد نافذة-٥
   االلكتروني واالستالم االرسال-٦
    االلكتروني التخاطب توثيق-٧

  االخرى الحكومية والدوائر الكوفة جامعة منتسبو-١  الفئة المستھدفة  ٤
  تاريخ إنعقاد الدورة  ٥

  
١٥/٣/٢٠١٨- ١١  

  الف دينار  ٢٥  أجور المشاركة  ٦
  م. اسعد سليم لھمود-١  أسم المحاضر بالدورة  ٧

  م.ھشام حسن -٢
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  )٢٠١٨-٢٠١٧( لعامل االدارة واالقتصاد الدورات المخططة لكلية 

  

 اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

  الف دينار ١٥٠  ٣/١٠/٢٠١٧- ٣/٩  المالية المعايير الدولية العداد التقارير  ١

٢  
التخطيط االستراتيجي في مؤسسات 

  الدولة
  الف دينار ١٠٠  ٨/١٠/٢٠١٧-١

  الف دينار ٥٠  ٢٠١٧/ ١٢/١٠-٨  بناء فرق العمل الجماعي  ٣

  الف دينار ١٥٠  ٣٠/١١/٢٠١٧-١  معايير المحاسبة الدولية وتطبيقاتھا  ٤

  الف دينار ٥٠  ١٢/١١/٢٠١٧-٥  تطوير مھارات العاملين  ٥

٦  
استخدام منھجية كايزن في التحسين 

  المستمر
  الف دينار ٥٠  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢

  الف دينار ١٠٠  ١٠/١٢/٢٠١٧-٣  ادارة المواھب والمحافظة عليھا  ٧

  الف دينار ٧٥  ١٧/١٢/٢٠١٧- ١٠  االسس الناجحة للوظيفة االدارية  ٨

  الف دينار ٥٠  ١٩/١/٢٠١٨- ١٥ ادارة الوقت والتخلص من ضغوط العمل  ٩

  الف دينار ١٠٠  ١١/٢/٢٠١٨-٤ المھارات القيادية وعملية اتخاذ القرارات ١٠

  الف دينار ٧٥  ٢٢/٢/٢٠١٨- ١٨  تسويق الذات ١١

  الف دينار ٧٥  ٨/٣/٢٠١٨-٤  عتماد المؤسسيمعايير اال ١٢

١٣ 
اھمية اجراء دراسات الجدوى 

  االقتصادية للمشروعات الجديدة 
  الف دينار ١٠٠  ١٨/٣/٢٠١٨- ١١

  الف دينار ٧٥  ٢٥/٣/٢٠١٨- ١٨  فن التفاوض وادارة االزمات ١٤

  الف دينار ٧٥  ٨/٤/٢٠١٨-١  ادارة العالقات العامة ١٥

  الف دينار ٧٥  ١٢/٤/٢٠١٨-٨  معايير االعتماد البرامجي ١٦

  الف دينار ١٠٠  ١٣/٥/٢٠١٨-٦  تسريع الطباعة ١٧

  الف دينار ١٠٠  ٢٠/٥/٢٠١٨- ١٣  المؤسسات العامةالتخطيط التنموي في  ١٨

  الف دينار ١٠٠  ٢٧/٥/٢٠١٨- ٢٠  القيادة االستراتيجية وريادة االعمال ١٩

  الف دينار ١٠٠  ٣٠/٦/٢٠١٨-٣  النظام المحاسبي الموحد ٢٠
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  ....ل ــــالتفاصي

  

  التقارير المالية  إلعدادالمعايير الدولية -١  اسم الدورة

  للدورةالھدف العام 
تطبيق معايير تعريف المشاركين بمفھوم وأھمية 

  المحاسبة الدولية 

 عناصر ومحتويات الدورة

  ) استكشاف وتقييم الموارد٦معيار رقم (-
  ) اندماج االعمال٣معيار رقم(-
) االصول غير المتداولة المحتفظ ٥معيار رقم (-
  بھا

  الفئة المستھدفة
الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع  حاسبيم

  المدني
  ٣/١٠/٢٠١٧- ٣/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار ١٥٠  أجور المشاركة
   عقيل حمزة حبيب + م.كرار سليما.م.د.  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  
  

  التفاصيل 
  

  في مؤسسات الدولةتراتيجي التخطيط االس-٢  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
استراتيجية والتدريب على اعداد االھداف  وضع رؤية
  االستراتيجية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  مفھوم وأھمية التخطيط االستراتيجي -
  مراحل التخطيط االستراتيجي-

  وظفي الدولةم  الفئة المستھدفة
  ٨/١٠/٢٠١٧-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ١٠٠  أجور المشاركة
  ھاشم فوزي العباديا.م.د.ا.م.د.حامد كريم الحدراوي+   اسم المحاضر بالدورة
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  التفاصيل 
  
  

  بناء فرق العمل الجماعي -٣  اسم الدورة

  تمكين المشاركين من بناء فرق عمل فعالة   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
تعريف المشاركين بماھية فرق العمل الجماعي 

  ، خطوات اعداد الفرقواھميتھا ، فوائد فرق العمل 

  مدراء الدوائر ورؤساء االقسام  الفئة المستھدفة
  ١٢/١٠/٢٠١٧-٨  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ٥٠  أجور المشاركة
  م.د.قاسم محمد العنزيا.  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  التفاصيل 
  

  معايير المحاسبة الدولية وتطبيقاتھا-٤  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
معايير تعريف المشاركين بمفھوم وأھمية 

 IASالمحاسبة 

 عناصر ومحتويات الدورة
  ) عرض البيانات المالية ١معيار رقم (-
  ) السياسات المحاسبية ٨معيار رقم ( -
  ) محاسبة المنح الحكومية٢٠معيار رقم (-

  الفئة المستھدفة
الدوائر الحكومية ومنظمات  حاسبين فيمال

  المجتمع المدني
  ٣٠/١١/٢٠١٧-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ١٥٠  أجور المشاركة
   عقيل حمزة حبيب + م.كرار سليما.م.د.  اسم المحاضر بالدورة
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  التفاصيل

  

   تطوير مھارات العاملين-٥  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعريف المشارك بماھية االدارة وكيفية تطوير 

  المسؤوليةادارة المنظمة وتحمل 

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

  الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

  المدني

  ١٢/١١/٢٠١٧-٥  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ٥٠  أجور المشاركة

  + م.د.رافد حميد حامد كريم الحدراويا.م.د.  اسم المحاضر بالدورة

  

  
  التفاصيل 

  
  

  استخدام منھجية كايزن في التحسين المستمر -٦  اسم الدورة

  التعرف على منظومة الجودة والجودة الشاملة   الھدف العام للدورة
عناصر ومحتويات 

  الدورة
تطور ادارة الجودة، ادارة الجودة الشاملة، عناصر 

  نجاح الجودة الشاملة 

  العاملين في مجال الجودة بالمنظمات االنتاجية  الفئة المستھدفة
  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ٥٠  أجور المشاركة
  ا.م.د.قاسم محمد العنزي  اسم المحاضر بالدورة
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  التفاصيل

  ادارة المواھب والمحافظة عليھا-٧  اسم الدورة

  مھارات المشترك واكتسابه المعرفة الكافيةطوير ت  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
  الموھبةمفھوم -
  ادارة الموھبة  -
  كيفية ادارة الموھبة-

  موظفي الدولة   الفئة المستھدفة
  ١٠/١٢/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ١٠٠  أجور المشاركة
  ھاشم فوزي العباديا.م.د.  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  التفاصيل

  األسس الناجحة للوظيفة اإلدارية -٨  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعريف المشترك عن مفاھيم اسس القيادة الناجحة 

  ودوره في نجاح العمل

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

  الفئة المستھدفة
الحكومية ومنظمات المجتمع منتسبي الدوائر 

  المدني

  ١٧/١٢/٢٠١٧- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ٧٥  أجور المشاركة

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

  مشرف
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  التفاصيل

  ادارة الوقت والتخلص من ضغوط العمل-٩  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
المشارك بأھمية ومفھوم إدارة الوقت تعريف 

  وإكسابه المھارة الالزمة في تنظيم وتخطيط الوقت

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

  الفئة المستھدفة
منتسبي الجامعة ودوائر الدولة ومنظمات المجتمع 

  المدني
  ١٩/١/٢٠١٨- ١٥  الدورةتاريخ انعقاد 

  الف دينار ٥٠  أجور المشاركة

  +م.د.حيدر جاسما.م.د.حامد كريم الحدراوي  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  التفاصيل

  المھارات القيادية وعملية اتخاذ القرارات- ١٠  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 وأعلى  الفئة المستھدفة

  ١١/٢/٢٠١٨-٤  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٠٠  أجور المشاركة

  ا.م.د.حامد كريم الحدراوي  المحاضر بالدورةاسم 
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 ٧٧ 

  

  التفاصيل

  

  تسويق الذات - ١١  اسم الدورة

 اعطاء الذات قيمة اكبر والقضاء على التسويف   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
مفھوم تسويق الذات، تسويق وترويج الذات، 
  اھداف تسويق الذات ، تعزيز الثقة بالنفس

  طلبة المراحل المنتھية ، الخريجين  المستھدفةالفئة 
  ٢٢/٢/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ٧٥  أجور المشاركة
  ا.م.د.قاسم محمد العنزي  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  التفاصيل

  
  

  عتماد المؤسسيايير االمع- ١٢  اسم الدورة

  التعليم العالينشر ثقافة الجودة في منظمات   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
المفاھيم االساسية في التقييم المؤسسي، معايير التقييم 

  المؤسسي، كيفية اعداد تقرير التقييم المؤسسي

  ممثلي الجودة بمنظمات التعليم العالي  الفئة المستھدفة
  ٨/٣/٢٠١٨-٤  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٧٥  أجور المشاركة
  ا.م.د.قاسم محمد العنزي  المحاضر بالدورةاسم 

  
  
  
  

   



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ٧٨ 

  
  التفاصيل 

  
  

  اسم الدورة
اھمية اجراء دراسات الجدوى االقتصادية - ١٣

  للمشروعات الجديدة

  الھدف العام للدورة
تعريف المشترك بأھمية عمل دراسات الجدوى 

  للمشروع الجديد

 عناصر ومحتويات الدورة
  مدخل عن دراسات الجدوى -
  الدراسة مكونات-
  اھمية دراسات الجدوى-

  الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

  المدني

  ١٨/٣/٢٠١٨- ١١  تاريخ انعقاد الدورة
  ألف دينار  ١٠٠  أجور المشاركة

   علي الفضل + ا.م.د.محمد غاليا.م.  اسم المحاضر بالدورة

  
  

  

  التفاصيل

  االزمات فن التفاوض وادارة- ١٤  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعريف المشارك بالمفاھيم الحديثة إلدارة األزمات 
  بتھيئة المستلزمات الخاصة بعمليات إدارة األزمة

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

  الفئة المستھدفة
الحكومية ومنظمات المجتمع منتسبي الدوائر 

  المدني
  ٢٥/٣/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٧٥  أجور المشاركة
  ا.م.د.حامد كريم الحدراوي+م.د.عباس مزعل  اسم المحاضر بالدورة
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  التفاصيل

  

  إدارة العالقات العامة- ١٥  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
العامة وكيفية تعريف المشارك بإدارة العالقات 

  التعامل مع الجھات الخارجية

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

  الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

  المدني
  ٨/٤/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ٧٥  أجور المشاركة
  حيدر جاسم امد كريم الحدراوي+م.د.ا.م.د.ح  اسم المحاضر بالدورة

 

  التفاصيل

  
  

  معايير االعتماد البرامجي- ١٦  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
التحقق من استيفاء المؤسسات او البرامج 

  لمتطلبات المركز للتاھل لالعتماد االكاديمي
 كتابة تقرير التقييم الذاتية، تكوين فرق من الخبراء  ومحتويات الدورةعناصر 

  ممثلي الجودة بمنظمات التعليم العالي  الفئة المستھدفة
  ١٢/٤/٢٠١٨-٨  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٧٥  أجور المشاركة

  قاسم محمد العنزيا.م.د.  اسم المحاضر بالدورة
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 ٨٠ 

  

  التفاصيل

  

  تسريع الطباعة- ١٧  اسم الدورة

  تسريع الطباعةإتقان المبادئ العامة في   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
  فن الطباعةمقدمة عن -
  برامج الحاسوبعرض عام ل-
  تمارين-

  موظفو القطاع العام والخاص  الفئة المستھدفة

  ١٣/٥/٢٠١٨-٦  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٠٠  أجور المشاركة

  ا.م.د.حيدر نعمة بخيت  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  التفاصيل 
  

  في المؤسسات العامة تنمويالتخطيط ال- ١٨  اسم الدورة

  وضع رؤية استراتيجية والتدريب على اعداد االھداف   الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  تنمويفھوم وأھمية التخطيط الم-
  مراحل التخطيط التنموي-

  وظفي الدولةم  المستھدفة الفئة

  ٢٠/٥/٢٠١٨- ١٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار  ١٠٠  أجور المشاركة
  ا.د.حسن لطيف كاظم  اسم المحاضر بالدورة
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  التفاصيل

  

  القيادة االستراتيجية وريادة االعمال- ١٩  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
 ةاالستراتيجي فن القيادةتنمية مھارات المشترك في 

اتخاذ القرارات االستراتيجية الفاعلة وقت كيفية و
  االزمات

 عناصر ومحتويات الدورة

  قيادة والريادةماھية ال-
  مقومات القيادة الناجحة-
  عملية وضع الخطط -
  اتخاذ القرار السليم وقت االزمة-

  منتسبي دوائر الدولة   الفئة المستھدفة
  ٢٧/٥/٢٠١٨- ٢٠  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ١٠٠  أجور المشاركة

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

  مشرف

  

  

  التفاصيل 
  

  النظام المحاسبي الموحد- ٢٠  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطبيق النظام تعريف المشاركين بمفھوم وأھمية 

  المحاسبي الموحد

 الدورةعناصر ومحتويات 
  تعريف ومفھوم النظام الموحد-
  عناصرتطبيق النظام المحاسبي الموحد-

  الفئة المستھدفة
منتسبي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع 

  المدني

  ٣٠/٦/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة
  ألف دينار  ١٠٠  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  + عقيل حمزة حبيب + م.كرار سليما.م.د.

  م.قيصر علي عبيد
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 ٨٢ 
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 ٨٣ 
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  )٢٠١٨-٢٠١٧للعام ( الھندسةالدورات المخططة لكلية 

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  
أسس تصميم شبكات الصرف 

  الصحي للمدن
  ) الف دينار١٠٠(   ١٩/١١/٢٠١٧-٦

٢  
الرسم الھندسي باستخدام برنامج 

)AutoCAD(  
  دينار) الف ٥٠(   ١٧/١٢/٢٠١٧-٤

٣  
اإلدارة االلكترونية باحتراف برنامج 

 Out lookالبريد االلكتروني 
  ) الف دينار٢٥(  ١٤/١/٢٠١٨-٨

٤  

محاكاة مكائن التفريز الرقمية 

 Mecsoftباستخدام برنامج (

Visual mill(  

  ) الف دينار٢٥(  ١١/٢/٢٠١٨-٢٩/١

٥  
تحليل الھياكل الخرسانية باستخدام 

  STAAD.proبرنامج الكومبيوتر 
  ) الف دينار١٥٠(   ٢٥/٢/٢٠١٨- ١٢

٦  

وطريقة حساب  اجھزة التكييف

االحمال الحرارية للمباني والحسابات 

وموزعات  التصميمية لمجاري

  الھواء.

  ) الف دينار١٠٠(  ١٨/٣/٢٠١٨-٥

٧  
تكنولوجيا المضافات في الخلطات 

  االسفلتية لتبليط الطرق
 ) الف دينار ١٠٠(   ١٥/٤/٢٠١٨-٢
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  التفاصيل ...

١-  
  

  اسم الدورة
أسس تصميم شبكات الصرف الصحي 

  للمدن

  الھدف العام للدورة
تعليم المتدرب على اسس وتطبيقات التصميم الصحي 

والھيدروليكي لشبكات الصرف الصحي للمدن 
  بنوعيھا المطرية والثقيلة

  عناصر ومحتويات الدورة

مقدمة عامة عن شبكات الصرف الصحي  -
تولد مياه الصرف الصحي في المدن ومعدل 

 من مياه األمطار والثقيلة
استعراض معايير التصميم والتحليل لشبكات  -

 الصرف الصحي المناسبة لبيئة العراق
 التصميم الصحي لشبكات الصرف الصحي -
التصميم الھيدروليكي لشبكات الصرف  -

 الصحي
 أنواع وتصميم أحواض التفتيش (المنھوالت) -
كات الصرف الصحي متطلبات تصميم شب -

 (تحريات التربة والمسح الطوبوغرافي)
 أمثلة تطبيقية للنظام المشترك -
 أمثلة تطبيقية للنظام المنفصل -
  امتحان نھاية الدورة -

  الفئة المستھدفة
مھندسي مديريات المجاري ومھندسي ھيئة االعمار 

  فضال عن المھندسين المدنيين بشكل عام
  ١٩/١١/٢٠١٧-٦  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار ١٠٠(   أجور المشاركة

  أ.م.د. حسن مھدي الخطيب  اسم المحاضر بالدورة
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٢-  
  

 ) AutoCADالرسم الھندسي باستخدام برنامج (  اسم الدورة

  الھدف العا م للدورة
اكساب المشتركين الخبرة في تمثيل ورسم الخرائط واالشكال 

  باحتراف.الھندسية باستخدام الحاسوب 

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  
 الكتل والتھشيروالتلوين وعمليات التعديلModify  
  استخدام الطبقاتLayers  واوامر التكبير والتصغير

  والطباعة

  المھندسون والمختصون في مجال التصميم  الفئة المستھدفة

  ١٧/١٢/٢٠١٧-٤  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار )٥٠(   اجور المشاركة

  كرار يونس البياتي م.م.  اسم المحاضر بالدورة
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٣ -  
  

 اسم الدورة
امج  احتراف برن ة ب اإلدارة االلكتروني

 Out look  البريد االلكتروني

 الھدف العام للدورة
إدارة البريد االلكتروني و اإلدارة االلكترونية من جدولة 

  مواعيد ومتابعة مھام

  عناصر ومحتويات الدورة

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

  واالشعار الرد االلي والرد المستعجل والرد
 باالستالم واالھمية. ساعة

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

 Rules and Alert  والتي من خاللھا تتحكم بشكل
كامل بتقسيم البرنامج الى بيئة عمل تالئم اوظيفة 

 التي تؤديھا. ساعتين الى ثالث ساعات
 Calendar and Tasks    من خالل لھا يتم تقسم

المھام ورسائل التذكير وعقد االجتماعات و 
التنبيھات وغيرھا من االدراة االلكترونية للمكاتب 

 ساعتين الى ثالث ساعات   من خالل البرنامج.
  Contact  والية الحفظ واسترياد وتصدير

 االسماء. ساعة
  فكرة عن البريد االلكتروني الموجود على النت و

 مقارنة مع االوتلوك بشكل عام.ال
  الرد باحترافية ومختصرات الرد وكيفية التعامل

 مع البريد الوارد... ساعة 
  .تدريب على كل المنھج و امثلة واسئلة ...  ساعة 

  الفئة المستھدفة
من اعدادية فما فوق الذين يرومون التعلم الدارة البريد 

  االلكتروني

  ١٤/١/٢٠١٨-٨  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار ٢٥  اجور المشاركة

  م.م. حيدر عبد الحسن ھادي  اسم المحاضر بالدورة
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٤-  
  

  اسم الدورة
محاكاة مكائن التفريز الرقمية باستخدام برنامج 

)Mecsoft Visual mill (   األساسيات)٤ 
  مسارات فقط)

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

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 مقدمة  عامة على مكائن التفريز الرقمية 
  مقدمة عامة على أنواع برامج التصميم والتشغيل

 الخاصة بمكائن التفريز الرقمية
 ) تنصيب ودراسة واجھة البرنامجvisualmill ( 
  رسم النماذج بواسطة البرنامج 
  واختيار (العدة والمسار) المناسبين  تصميم

 للنموذج بواسطة البرنامج
  محاكاة النماذج بواسطة البرنامج 
  تشغيل النماذج على الماكنة 
  امتحان بنھاية الدورة  

  المھندسين والفنيين  الفئة المستھدفة

مدة انعقاد الدورة 
  )األيام(

١١/٢/٢٠١٨- ٢٩/١  

  الف دينار ٢٥  اجور المشاركة

  المھندس محمد كريم مدلول  المحاضر بالدورةاسم 
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٥ -  
  

  اسم الدورة


STAAD.Pro V8i 

تدريب المشاركين على استعمال برنامج الكومبيوتر   الھدف العام للدورة
 ستادبرو في التحليل االنشائي للھياكل الخرسانية المسلحة 

  الدورةعناصر ومحتويات 

 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 األسستمثيل 

 رنامجتسليط االحمال الحية والميتة باستعمال الب 

 عرض نتائج التحليل للسقوف 

 عرض نتائج التحليل للجسور 

 عرض نتائج التحليل لألعمدة واالسس 

  إعداد تقارير الحسابات االنشائية باستعمال
  البرنامج

  

  الفئة المستھدفة
المھندسين المدنيين في جميع مواقع العمل: مشرفين 

  ومنفذين ومصممين

  ٢٥/٢/٢٠١٨- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ألف دينار ١٥٠  اجور المشاركة

  د. علي ناجي عطية  اسم المحاضر بالدورة
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٦-   
  

  اسم الدورة
وطريقة حساب االحمال الحرارية  اجھزة التكييف

وموزعات  للمباني والحسابات التصميمية لمجاري
  الھواء.

  الھدف العام للدورة

التعرف على العناصر األساسية ألجھزة التكييف وانواعھا 
والحسابات الخاصة بھا باالضافه الى حساب االحمال 

الحرارية ومجاري الھواء بالطرق المختلفة باالعتماد على 
  المدونة التبريد الصادرة من وزارة االعمار واالسكان

  عناصر ومحتويات الدورة

 مقدمة 
 اجھزة التكييف 
 حسابات االحمال الحرارية للمباني 
 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 وشركات االعمار.

  ١٨/٣/٢٠١٨-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار ١٠٠(   أجور المشاركة
  م.م. حيدر محمد عبد الحسين  اسم المحاضر بالدورة
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٧ -  
  

  اسم الدورة
تكنولوجيا المضافات في الخلطات االسفلتية 

  لتبليط الطرق

  الھدف العام للدورة
تعليم المشارك الية وطرق استعمال المضافات في 

  خلطات التبليط االسفلتي

  عناصر ومحتويات الدورة

 مقدمة  عامة عن الخلطات  .١
 انواع المضافات وخواصھا .٢

 الية تصميم الخلطات الحاوية على المضافات  .٣
زيارة ميدانية الحد معامل االسفلت التي تم  .٤

  تحويرھا النتاج خلطات اسفلتية محسنة

  الفئة المستھدفة
مھندسي الطرق والبلدية واالعمار ومھندسي شركات  

  تنفيذ التبليط االسفلتي 

  ١٥/٤/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة
  ) الف دينار ١٠٠(   أجور المشاركة

  االستاذ الدكتور محمد عباس الجميلي  اسم المحاضر بالدورة
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  )٨٢٠١-٧٢٠١للعام ( العلوم الدورات المخططة لكلية 

  
  

 اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  
عن االستشعار عن بعد  مجال تطبيقات

  (التحسس النائي)
  ) الف دينار٢٥(  )١٢/١٠/٢٠١٧-٨(

  ) الف دينار١٥(  ٢٤/١٠/٢٠١٧- ١٥  المنطق الضبابي  ٢

  الف دينار )٢٥(  )٢٠١٧/ ١١/ ٩-٥(  )(GISنظم المعلومات الجغرافية   ٣

٤  
التقنيات الحديثة في التحليالت 

  الفسيولوجية
  ) الف دينار١٥(  )١١/٢٠١٧/ ٩-٦(

  ) الف دينار١٥(  ١٣/١٢/٢٠١٧-٣  المعالجة الصورية  ٥

٦  
تصميم البادئات المستخدمة في تقنية الـ 

PCR 
  ) الف دينار١٥(  )٦/١٢/٢٠١٧-٤(

٧  
دورة المجھر االلكتروني النافذ 

  والماسح
  ) الف دينار٢٥(  )٢٠١٧/ ١٣/١٢-٦(

٨  
طرق ووسائل قياس ورصد ملوثات 

  الھواء
  دينار) الف ١٥( )١٤/١٢/٢٠١٧-١٠(

٩  

التحضيرات النسجية المناعية والتحليل 
الكيميائي لألنسجة والصبغات الخاصة 

باالورام النسجية 
Immunohistochemical,histoche

mical  analysis and special 
stains of CA   tissues  

  ) الف دينار٢٥( )١٥/١٢/٢٠١٧-١٠(

 ) الف دينار٥٠()٢٥/١٢/٢٠١٧-١٥( دورة التحليالت الكيموحيوية  ١٠

  دينار إلف) ٢٥(  )١/٢٠١٨ /١٨-١٤(  دورة التقنيات المختبرية  ١١

١٢  
 .Chem الكيماويدورة المكتب 

office 
 ) الف دينار٥٠( )١٥/٣/٢٠١٨-٥(

  ) الف دينار١٥(  )٧/٣/٢٠١٨-٥(  الفحوصات البايولوجية  للمياه  ١٣
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 اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  دينار إلف) ١٥(  )١٤/٣/٢٠١٨-١٠(  مھارات في البحث العلمي  ١٤

  دينار إلف) ٢٥(  )٢٠١٨ /٤ /٦-٤(  دورة التحليالت المرضية  ١٥

١٦  
نباتات  إكثارالتقنيات الحديثة في 
  الزينة

  الف دينار )١٥( )٢٠١٨/ ٤/ ١٤-١٠(

١٧  
الشخصية االيجابية وصناعة النجاح 

  في بيئة العمل
  دينار إلف )١٥(  )٢٠/٤/٢٠١٨-١٨(
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  التفاصيل ...
  

  الدورةاسم 
عن االستشعار عن بعد (التحسس  مجال تطبيقات

  النائي)

  الھدف العام للدورة
التدريب على تطبيقات االستشعار عن بعد في 

  المجاالت العلمية والھندسية 

  عناصر ومحتويات الدورة

   ٨مرئيات فضائية للقمر الندسات 

 ArcMapبرنامج 

  

  فوق حملة شھادة البكالوريوس فما  الفئة المستھدفة

  )  ١٢/١٠/٢٠١٧-٨(    تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار   ٢٥(   أجور المشاركة

  م .د . حسين موسى الشمريأ.  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  المنطق الضبابي   اسم الدورة

  التعريف بالمنطق الضبابي وتطبيقاته  الھدف العام للدورة

  دالة عضوية وانواعھا والعوامل المنطقية والضبابية   عناصر ومحتويات الدورة

  االقسام العلمية ،طلبة الدراسات العليا   الفئة المستھدفة
  )٢٤/١٠/٢٠١٧-١٥(   تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة
  م.م حسام محسن ھويل   اسم المحاضر بالدورة
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  )(GISنظم المعلومات الجغرافية   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
في المجاالت العلمية  GISالتدريب على تطبيقات 

  والھندسية 

   ArcMapبرنامج   عناصر ومحتويات الدورة

  حملة شھادة البكالوريوس فما فوق  الفئة المستھدفة

  )  ٩/١١/٢٠١٧-٥(   تاريخ انعقاد الدورة

  دينار) إلف ٢٥(  أجور المشاركة

  م .د . حسين موسى الشمريأ.  اسم المحاضر بالدورة

  
  

  التقنيات الحديثة في التحليالت الفسيولوجية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
الفسيولوجية النباتية تعلم مھارات حديثة في الفحوصات 

  والحيوانية

  عناصر ومحتويات الدورة

 مقدمة عن فسيولوجية النبات -١
 فسيولوجية الحيوانمقدمة عن  -٢
توضيح اھم الفحوصات المختبرية الحديثة المتعلقة  -٣

 بعلم النبات
توضيح اھم الفحوصات المختبرية الحديثة المتعلقة  -٤

  بعلم الحيوان

  حملة شھادة البكالوريوس فما فوق  الفئة المستھدفة

  ) ٩/١١/٢٠١٧-٦(  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  المحاضر بالدورةاسم 

 م .د . ميثاق عبد مسلم جودة -١
 م. د. أفياء صباح ناصر -٢
 م. د. زيد مكي الحكاك -٣
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  المعالجة الصورية    اسم الدورة

  التعريف بالمعالجة الصورية  وتطبيقاته  الھدف العام للدورة

  عناصر ومحتويات الدورة
الصور، انواعھا . الصور الرقمية ،طرق معالجة 

  الصور  

  الفئة المستھدفة
االقسام العلمية ،طلبة الدراسات العليا ،وزارة الصحة 

  ،التعليم العالي
  )١٣/١٢/٢٠١٧-٣(   تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة
  م.م حسام محسن ھويل   اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  PCRتصميم البادئات المستخدمة في تقنية الـ   اسم الدورة

  التدريب على طرق تصميم البادئات  العام للدورةالھدف 

  عناصر ومحتويات الدورة

  )PCRمقدمة عن تقنية البلمرة ( -١

  التعرف على أھم خصائص البادئ الجيد -٢

التدريب على أھم البرامجيات المستخدمة في تصميم  -٣
  البادئات

  تصميم عدد من البادئات -٤

  الفئة المستھدفة

والباحثين واساتذة الجامعات في  طلبة الدراسات العليا
اختصاص (علوم الحياة ، علوم البيئة ، الطب ، الطب 

  البيطري ، الزراعة).

  )٦/١٢/٢٠١٧-٤(   تاريخ انعقاد الدورة

  )إلف دينار١٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  أ.م. د. حازم عزيز الحدراوي -١

  م. د. رعــد عبد العباس الھرموش -٢
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  دورة المجھر االلكتروني النافذ والماسح  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
معرفة كيفية عمل المجھر االلكتروني وتركيبه نظريا 

  وعمليا.

  محاضرات نظرية وعملية  عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسيين  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٧/ ١٢ /١٣-٦  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ) إلف٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  ا.م.د. نوفل حسين خضير

  ا.م.د. موسى نعمة مزھر

  
  

  طرق ووسائل قياس ورصد ملوثات الھواء  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تھدف الدورة الى تعريف المشاركين بأنواع ملوثات الھواء 

  وطرق قياسھا

  عناصر ومحتويات الدورة

 مقدمة عن تلوث الھواء -
 تلوث الھواءمصادر  -
 انوع ملوثات الھواء -

 طرق الحديثة لقياس ملوثات الھواء -
 المخاطر الصحية لتلوق الھواء

  حملة شھادة البكالوريوس فما فوق في كافة التخصصات  الفئة المستھدفة

  )١٤/١٢/٢٠١٧-١٠(  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  الدكتور زيد مكي محمد الحكاكالمدرس   اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة

التحضيرات النسجية المناعية والتحليل الكيميائي لألنسجة 
والصبغات الخاصة باالورام النسجية 

Immunohistochemical,histochemical  analysis 
and special stains of CA    tissues  

  الھدف العام للدورة
وطرق العمل التي تخص التحليل ايصال احدث المعلومات 

  الكيميائي للنسيج والتصبيغ المناعي

 عناصر ومحتويات الدورة

  الجزء النظري:

التعرف على احدث واھم المعلمات الورقية المناعية في -١
  الكشف عن النسيج السرطاني.

-GCمعرفة طرق التحليل الكيميائي للنسيج بأستخدام تقنية-٢
MS.  

المئوية للتعبير النسيجي لنخبة من التعرف على النسب -٣
  المعلمات السرطانية الشائعة.

  الجزء العملي:

  التصبيغ المناعي الكيميائي للنسيج.-١

  عمل مختبري لطريقة التحليل الكيميائي للنسيج. -٢

التعرف عمليآ على االجھزة المستخذمة في وحدة التحضير -٣
  النسيجي

  الفئة المستھدفة

  لدوائر وزارة الصحة .الكوادر التخصصية 

  الكوادر التخصصية في وزارة التعليم العالي

  )١٥/١٢/٢٠١٧-١٠(  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار ٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
 -٣م.م علي عادل مجيد،-٢،أ.م.د.اخالص علي حسين 

  بايولوجي اقدم حسين رؤوف
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  الكيموحيويةدورة التحليالت   اسم الدورة

  تدريب المشتركين على جميع التحاليل البية  الھدف العام للدورة

  تدريب عملي ونظري عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفين وطلبة الدراسات العليا وخريجي كليات العلوم  الفئة المستھدفة

  )٢٥/١٢/٢٠١٧-١٥(  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٥٠(  أجور المشاركة

  أ.د.حسين كاظم عبد الحسين  المحاضر بالدورةاسم 

  
  
  

  دورة التقنيات المختبرية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
اھم التقنيات المستخدمة والمھمة في علوم الحياة وھي تقنية 

PCR وELISA وHPLC وتقنيات اخرى  

  محاضرات نظرية وعملية عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسيين  الفئة المستھدفة

  )٢٠١٨ /١ /١٨-١٤(  تاريخ انعقاد الدورة

  ) إلف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  كريم طالب خشانا.د. 

  ا.م.د. محمد جابر مھاوش

  م.د.نصير جواد كاظم
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  Chem officeدورة المكتب الكيمياوي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
 Chemاستخدام البرنامج الكيمياويتدريب المشتركين على 

office لرسم المركبات الكيميائية  

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  تدريب عملي ونظري

  الموظفين وطلبة الدراسات العليا وخريجي كليات العلوم  الفئة المستھدفة

  )١٥/٣/٢٠١٨-٥(  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار ٥٠(  أجور المشاركة

  م.د.اسراء نور كاظم وتوت  اسم المحاضر بالدورة

  
  

  

  الفحوصات البايولوجية  للمياه  اسم الدورة

  فحص المياه من الناحية البايولوجية التدريب على طرق  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  طرق جمع العينات -١

  طرق التعامل مع العينات وحفظھا -٢

  طرق زرع عينات المياه البكتريولوجية -٣

  قراءة النتائج وتقييم عينات المياه -٤

  الفئة المستھدفة
الباحثين والفنيين في كليتي العلوم والزراعة ، مديرية البيئة 

  ، مديرية الماء ، مديرية الزراعة

  ) ٧/٣/٢٠١٨-٥(   تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  الحدراويأ.م. د. حازم عزيز  -١

  م. د. رعــد عبد العباس الھرموش -٢
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  مھارات في البحث العلمي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

تطوير مھارات الباحثين  في حقل البحث العلمي او في 
مجال البحث العلمي والتي تنعكس إيجابا على جودة 

  المشاريع البحثية.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

المجالت  - ٣العروض التقديمية  -٢كتابة البحث   -١
كيفية  - ٥برنامج كتابة المصادر  -٤الحقيقية و المزيفة 

  إرسال البحث للمجالت العالمية.

  حملة شھادة البكالوريوس فما فوق  الفئة المستھدفة

  )١٤/٣/٢٠١٨-١٠(  تاريخ انعقاد الدورة

  ) االف دينار١٥(  أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة

  عبد علي باقر أ.م.د.حسين

  أ.م.د.صالح حسون عبود

  
  
  

  دورة التحليالت المرضية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

اھم الفحوصات المختبرية للدم واالدرار والسائل المنوي 

والفحوصات الكيموحيوية مع التعرف على اھم االجھزة 

  ومحاضرات عملية ونظرية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  وعمليةمحاضرات نظرية 

  التدريسيين  الفئة المستھدفة

  )٢٠١٨/ ٤  /٦-٤(  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة
  ا.م.د. احمد عبد الجبار ، عالء الدين صبحيا.م.د. 

 ا.م.د. موسى نعمة مزھر،    ا.م.د.سليم خضير عبد العباس
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  في اكثار نباتات الزينةالتقنيات الحديثة   اسم الدورة

  : تعلم مھارات حديثة في اكثار نباتات الزينة  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 مقدمة عن نباتات الزينة -١
 متطلبات النمو لنباتات الزينة -٢

 طرق االكثار القديمة -٣
  طرق االكثار الحديثة -٤

  حملة شھادة البكالوريوس فما فوق  الفئة المستھدفة

  )١٤/٤/٢٠١٨-١٠(    انعقاد الدورةتاريخ 

  )الف دينار ١٥(  أجور المشاركة

  م .د . ميثاق عبد مسلم جودة اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  الشخصية االيجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة

تھدف الدورة الى تدريب األشخاص على تنمية المھارات 
المشتركين مھارات صناعة النجاح في  البشرية .. واكساب

  بيئة العمل .

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 مفھوم اإليجابية -
 صفات الشخصية االيجابية -
 تقنيات بناء الثقة بالنفس -
 تھيئة بيئة عمل ايجابية ومنتجة وناجحة -
 مفاتيح النجاح في العمل -
  مع ضغوط العملاستراتيجيات التعامل  -

  .. الموظفين .. كافة التخصصاتالتدريسيين   الفئة المستھدفة

  ) ٢٠/٤/٢٠١٨-١٨(   تاريخ انعقاد الدورة

  )  الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  المدرس الدكتور زيد مكي محمد الحكاك اسم المحاضر بالدورة
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 ١٠٥ 
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 ١٠٦ 
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  )) ٢٠١٨-٢٠١٧طة لكلية الزراعة للعام ( طالدورات المخ((

  

  
  ت

  
  اسم الدورة

  
 اجور المشاركة  تاريخ الدورة

استخدام زراعة األنسجة في   ١
  إكثار النخيل

  الف دينار ١٥  ٢١/١٠/٢٠١٧- ١٥

  الف دينار ١٥  ٢٩/١١/٢٠١٧- ٢٣  صناعة منتجات األلبان  ٢

٣  

دور اإلحياء المجھرية في 
عمليات التصنيع الغذائي 

  والحيواني
  

  الف دينار ١٥  ١١/١٢/٢٠١٧-٥

٤  
عزل وتشخيص مسببات 

ية التعامل فالنباتية وكياألمراض 
  معھا وحفظھا

  الف دينار ١٥  ٢٦/١٢/٢٠١٧- ٢٠

تربية وإنتاج الدجاج البياض   ٥
  الف دينار ١٥  ٩/١/٢٠١٨-٣  واألمھات

  الف دينار ١٥  ٢٣/١/٢٠١٨- ١٧  التقييم الخصوبي للتربة  ٦

  Gene statاستخدام تقنية  ٧
  التحليل اإلحصائي للتجارب

  الف دينار ١٥  ٢٠١٨/ ١٢/٢-٦

استخدام األعالف غير التقليدية   ٨
  لتغذية الدواجن

٢٠/٣/٢٠١٨- ١٤  
  الف دينار ١٥

  

٩  
وأھميتة  HPLCاستخدام جھاز 

  التطبيقية
  الف دينار ١٥  ٨/٤/٢٠١٨-٢

استخدام تقانات التحسس النائي   ١٠
  في مجال مسح وتصنيف الترب

  الف دينار ١٥  ٢٢/٤/٢٠١٨- ١٦
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  التفاصيل ..

  

  
  اسم الدورة

  
  استخدام زراعة األنسجة في إكثار النخيل

  
  الھدف العام للدورة

  

تطوير مھارات المشتركين في كيفية تنفيذ مراحل االكثار 
  المغلفة

عناصرومحتويات 
  الدورة

تدريب عمل المشاركين حول كيفية إكثار النخيل بزارعة 
  األنسجة

المھنيين بتقنية العاملين في وزارة الدولة اصحاب المشاكل   الفئة المستھدفة
  زراعة االنسجة

  
  ٢١/١٠/٢٠١٧-١٥  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  

  أ.م .د مسلم عبد علي
  م.م باقر سجاد 

  

  
  اسم الدورة

  

  
  صناعة منتجات االلبان 

  
  الھدف العام للدورة

  

  
االلبان تدريب خريجي والمشتركيين على صناعة منتجات 

المختلفة والتدريب على الطرق الحديثة في صناعة بعض 
  منتجات  االلبان

عناصرومحتويات 
  الدورة

تسليط الضوء على الية صناعة المنتجات االلبان بمختلف 
  انواعھا

  
  كافة شرائح المجتمع  الفئة المستھدفة

  
  ٢٩/١١/٢٠١٧-٢٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة

  م.د ليث فريد حسن   اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة

  

  
  دور االحياء المجھرية في عمليات التصنيع الغذائي والحيواني

  
  

  الھدف العام للدورة
  

  بيان اھمية االحياء بمختلف انواعھا في عمليات تصنيع االغية 
  

انواع السموم –دور االحياء المجھرية في التسمم الغذائي  عناصر ومحتويات الدورة
البكتريا ، طرق السيطرة على التسمم -السموم ب-الفطرية أ

  الغذائي والحد منھا
  

خريجي كليات العلوم والتريبة والزراعة قسم علوم االغذية   الفئة المستھدفة
والصيدلة والطب البيطري والمختصون في مجال التصنيع 

  الحيوي
  ١١/١٢/٢٠١٧-٥  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  ةاجور المشارك

  
  اسم المحاضر بالدورة

  

  
  م.م حسين علي حسين

  

  

  
  اسم الدورة

  

  
عزل وتشخيص مسببات االمراض النباتية وكيقية التعامل معھا  

  وحفظھا
  

  الھدف العام للدورة
  

تعريف الطالب وافراد المجتمع على اھمية االمراض وكيفية 
 العزل واالجراءات والمحاذير الواجب اتخاذھا اثناء ھذه العملية 

  عناصرومحتويات الدورة
  

استخدام بعض االوساط الغذائية الخاصة بالعزل والتصنيف 
واعتماد المفاتيح التصنيفية في تصنيف الفطريات وتاكيدھا 

 PCRف الحديث بستخدام جھاز بطريقة التصني
طالب وخريجي كلية العلوم والزراعة –طالب الدراسات العليا   الفئة المستھدفة

  العالمين والمھنيين في ھذا المجال.–
  ٢٦/١٢/٢٠١٧-٢٠  تاريخ انعقاد الدورة
  الف  دينار ١٥  اجور المشاركة
  أ.د مجيد متعب ديوان  اسم المحاضر بالدورة

  أ.م.د جمال حسين كاظم 
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  اسم الدورة

  
  تربية وانتاج الدجاج البياض واالمھات 

  
  ةالھدف العام للدور
  

  
دورة تعليمية الدخال تكنلوجيا ومعلومات جديدة ضمن 

  علوم الدواجن
  عناصرومحتويات الدورة

  
  ن تربية ومتطلبات الدجاج البياضمحاضرات ع -
االمھات والتحصين طلبات محاضرات عن تربية ومت -

  الوقائي
  فيدويوات توضيحية ألخر تكنلوجيا التربية -
  
  

  تدريسي وطالب الدراسات العليا والمھنيين بالدواجن   الفئة المستھدفة
  ٩/١/٢٠١٨-٣  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة
  أ.م.د عقيل يوسف الشكري و م.د طارق صالح فتحي  اسم المحاضر

  

  

  
  اسم الدورة

  
  التقييم الخصوبي للتربة  

  
  الھدف العام للدورة

  

  
  معرفة مدى جاھزية العناصر الغذائية في التربة  

  عناصرومحتويات الدورة
  

  الطرق الصحيحة في تقدير جاھزية المغذيات في التربة 

العاملين والمھنيين في ھذا –طالب وخريجي قسم التربة   الفئة المستھدفة
  المجال

  ٢٣/١/٢٠١٨-١٧  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  اجور المشاركة
  اسم المحاضر بالدورة

  
  م.د وليد فليح حسن 
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  اسم الدورة

  

  
  في التحليل اإلحصائي للتجارب   Gene statاستخدام تقنية 

  
  الھدف العام للدورة

  

  
التعرف على كيفية استخدام ھا البرنامج في التحليل 

  االحصائي واھميتة 
  عناصرومحتويات الدورة

  
اھمية البرامج االحصائية الحديثة في تصميم وتحليل 

  التجارب العلمية 
  طالب الدراسات العليا والمھنيين في ھذا المجال  الفئة المستھدفة

  ١٢/٢/٢٠١٨-٦  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار ١٥  المشاركةاجور 

  اسم المحاضر بالدورة
  
  

  م.د احمد محمد حسين

  

  

  
   ةاسم الدور  

  

  
  استخدام االعالف غير التقليدية لتغذية الدواجن 

  ةالھدف العام للدور
  

ادخال تكنلوجيا ومعلومات جديدة ضمن علوم 
  الدواجن 

  
  عناصرومحتويات الدورة

  
محاضرات وفيديوات توضيحية عن البدائل المقترح 

استخدامھا في تغية الطيور الداجنة والفوائد الموجودة 
  في استخدامھا 

تدريسي وطالب الدراسات العليا في قسم الثروة   الفئة المستھدفة
  الحيوانية المھنيين بھذا المجال 

  ٢٠/٣/٢٠١٨-١٤  تاريخ انعقاد الدورة
  دينار الف ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  

  م.د علي جير حمود
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  ةاسم الدور

  

  
  في تحليل األنسجة النباتية HPLC استخدام جھاز 

  
  الھدف العام للدورة

  

واھميتة   HPLC التعرف على عمل جھاز 
  التطبيقية 

  عناصرومحتويات الدورة
  

  في تحليل األنسجة النباتية    HPLCاستخدامات ال 

طلبة الدراسات العليا والمھنيين بھذه التقنية والعالمين   المستھدفةالفئة 
  في وزارة الدولة

  ٨/٤/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ١٥  اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  

  أ.م.د علي سعيد عطية و م.د عقيل كريم 

  

  

  
  ةاسم الدور

  

استخدام تقانات التحسس النائي في مجال مسح 
  وتصنيف الترب 

  
  الھدف العام للدورة

  

  
االستفادة من –التعرف على تقانات التحسس النائي 
اختزال  الوقت –ھذه التقنية في مجال تصنيف الترب 

  والكلفة 
  عناصرومحتويات الدورة

  
  

  فكرة عن تقانات التحسس النائي-١
كيفية استخدام تقانة -٣مفھوم تصنيف الترب -٢

التحسس النائي لخدمة اغراض ومسح تصنيف التربة 
  

  الفئة المستھدفة
  

طلبة الدراسات العليا(بأختصاصات مختلفة)،موظفي 
  الزراعة والموارد المائية والمسح الجيولوجي .

  ٢٢/٤/٢٠١٨-١٦  تاريخ انعقاد الدورة
  الف دينار  ١٥  اجور المشاركة

  ا.م.د. اياد كاظم علي الحسيني  اسم المحاضر بالدورة
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  ٢٠١٨ -٢٠١٧لعام  ..  الدورات المخططة لكلية الصيدلة

  

 أجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

) (C.H.N.S./Oتقنية تحليل العناصر .١
  وتطبيقاتھا

) ألف دينار ١٥(  ١٢/١٠/٢٠١٧-٨

٢.
  المتصفحات الخاصة بالوراثة الجزيئية

Genome browsers for Molcular 
biology  

) ألف دينار ١٥(  ١٩/١٠/٢٠١٧- ١٥

٣.٢٠١٠Excel  Microsoft  ألف دينار ١٥(  ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢ (

٤.Green Chemistry 
١١/ ٢٣- ١٩ 
/٢٠١٧ 

) ألف دينار ١٥( 

 HPLCدورة احترافية في استخدام .٥
  المختلفةوتطبيقاته 

) ألف دينار ١٥(  ٣٠/١١/٢٠١٧- ٢٦

٦.
دراسة حركية المواد الصيدالنية ، 

المرتبة ، ثابت السرعة ، قانون السرعة ، 
  انتھاء فترة صالحية الدواء

) ألف دينار ١٥(  ٧/١٢/٢٠١٧-٣

 FTIRاالستخدامات الصيدالنية لتقنية .٧
  ومبادئه االساسية في تفسير اطيافه

) ألف دينار ١٥(  ١٤/١٢/٢٠١٧- ١٠

استخدام الكولوم في تنقية المركبات .٨
  الطبيعية المختلفة

) ألف دينار ١٥(  ٢٨/١٢/٢٠١٧- ٢٤

٩.
 تشخيص المواد النانوية

Characterization of Nano 
Materials 

) ألف دينار ١٥(  ٢٠١٨/  ١/  ١١-٧

التطبيقات العملية والنظرية لجھاز .١٠
Daytone 

دينار) ألف  ١٥(  ١١/١/٢٠١٨-٧

١١.
كيفية كتابة المصادر و البحوث بشكل 
علمي العتمادھا للنشر في المجالت 

  العالمية
) ألف دينار ١٥(  ٨/٣/٢٠١٨-٤

١٢.
  مطيافية االمتصاص الذري وتطبيقاته

Atomic Absorption 
Spectroscopy  

) ألف دينار ١٥(  ٢٠١٨/ ١٥/٣- ١١

١٣.Microsoft  ٢٠١٠ tPower Poin  ألف دينار ١٥(  ٢٢/٣/٢٠١٨- ١٨ (



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ١١٦ 

 أجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

  تشخيص الطفرات النقطية.١٤
SNPC detection 

) ألف دينار ١٥(  ٢٢/٣/٢٠١٨- ١٨

) ألف دينار ١٥(  ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥ مراحل اكتشاف الدواء.١٥

تصاميم االدوية من مركبات طبيعية من .١٦
  خالل برمجيات خاصة

) ألف دينار ١٥(  ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥

١٧.

اھمية التداخل الدوائي بين النظرية 
 الصيدالنية والنتائج العالجية

Importance Drug – Drug 
Interaction between 

Pharmaceutical Theory and 
Therapeutic Outcomes  

) ألف دينار ١٥(  ٢٠١٨/ ٤/ ٥-١

١٨.
تطبيقات تقنيات الفصل الكروماتوغرافي 

  الحديثة
) LC-MS , HPLC-MS , GC-MS (  

) ألف دينار ١٥(  ٤/٢٠١٨/  ١٢-٨

في التقييم  UVاستعماالت جھاز الـ .١٩
  والكشف عن المواد الكيميائية واالدوية

) ألف دينار ١٥(  ١٩/٤/٢٠١٨- ١٥

االدوية المستحدثة في عالج تصلب .٢٠
  الشرايين

) ألف دينار ١٥(  ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٢
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  .. صيلاالتف
  

 ) وتطبيقاتھا(C.H.N.S./Oتقنية تحليل العناصر   اسم الدورة

معرفة نسب العناصر الداخلة في تركيب المركبات العضوية  العام للدورةالھدف 
  والمعقدات والبوليمرات.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

كيفية التعامل مع  -٢المبدأ االساسي لتقنية تحليل العناصر  -١
  المركبات المراد تحليلھا

كيفية  -٤كيفية استخدام جھاز تحليل العناصر والتعامل معه  -٣
  نسب العناصر الداخلة في تركيب المركب الكيميائي . حساب

العاملين  -٢ذوي االختصاص من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا   ألفئة المستھدفة
 في مجال التصنيع الكيمياوي .

 ١٢/١٠/٢٠١٧-٨ تاريخ انعقاد الدورة
 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة
اسم المحاضر 

  بالدورة
 ھند شوقي زكي ،  حيدر حسين عباس، م.م. صباح عباس مالك   

  
  

  اسم الدورة
  المتصفحات الخاصة بالوراثة الجزيئية

Genome browsers for Molcular biology  

ايلوجي   الھدف العام للدورة فحات الب تخدام متص ة اس ى كيفي اركين عل دريب المش ت
  الجزيئي.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  ) االمريكي وكيفية الدخول اليه. Ncbi.موقع ( ١
 ) االوربي وكيفية الدخول اليه. Ensembl. موقع ( ٢

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ١٩/١٠/٢٠١٧- ١٥  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

 المھدي فيصلأ.م.د.ظافر عبد 
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  ٢٠١٠Excel  Microsoft  اسم الدورة

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

عناصر ومحتويات 
 الدورة

ية  ادالت الرياض ق المع امج ،تطبي ة البرن رح واجھ ش
دوال  ع ال ل م عبية، التعام ات التش اھزة واالرتباط الج

 والرياضية والبيانية

 دوائر الدولة خارج الجامعة ومنتسبيمنتسبي الجامعة  ألفئة المستھدفة
 والخارجيين

 ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢ تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(  اجور المشاركة

 م.زينب عبد عباس خلف ، علياء عبد الحسين حنظل اسم المحاضر بالدورة

  
  

 Green Chemistry  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تعريف المشاركين على اھمية الكيمياء الحديثة وتطبيقاتھا 

 الحيوية 

عناصر ومحتويات 
  الدورة

1-Green Chemistry Letters and Reviews 
 2-Principles of Green Chemistry 

 -Green chemistry metrics٣ 
4-Green solvents 
5-Environmental chemistry 

  ألفئة المستھدفة
ذوي االختصاص من المنتسبين وطلبة الدراسات العليا 

 والدراسات االولية

 ٢٠١٧/ ١١/ ٢٣- ١٩  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 ، م.م.حيدر نوري رحيمم.د. دنيا لفتة محمد    اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة
وتطبيقاته  HPLCفي استخدام  دورة احترافية

  المختلفة

تدريب المشاركين على اإللمام الكامل بكيفية عمل جھاز   الھدف العام للدورة
HPLC وكيفية إظھار النتائج التحليلية الخاصه به  

عناصر ومحتويات 
  الدورة

جزء نظري متمثل بمحاظرات مكثفة، جزء عملي تطبيقي 
  شامل ودقيق

 الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاصطلبة   ألفئة المستھدفة

 ٣٠/١١/٢٠١٧- ٢٦  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.م.عالء محمد خليل  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  اسم الدورة
دراسة حركية المواد الصيدالنية ، المرتبة ، ثابت 
السرعة ، قانون السرعة ، انتھاء فترة صالحية 

  الدواء

دة و   الھدف العام للدورة اعالت االكس واد الصيدالنية ( تف دراسة علمية لحركة الم
  االختزال)

عناصر ومحتويات 
  الدورة

ع  رعة، وض ت الس ة وثاب اس درج اعالت، قي ة التف حركي
  قانون للسرعة، اقتراح ميكانيكيات

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٧/١٢/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 محمودأ.د.نوري يوسف العنكوشي ، أ.م.مي عيسى   اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة
ومبادئه  FTIRاالستخدامات الصيدالنية لتقنية 

  االساسية في تفسير اطيافه

  الھدف العام للدورة
ومبادئ استخدامه من   FTIRتعريف المشاركين على جھاز 

  الناحيتين النظرية والعملية.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

التعرف  - ٢مدخل الطياف االشعة تحت الحمراء ومناطقھا  -١
 على جھاز التقنية وكيفية استخدامه.

  ألفئة المستھدفة

العاملين في المختبرات الكيميائية والصيدالنية وذوي 
االختصاص من المنتسبين وطلبة الدراسات العليا والدراسات 

 االولية

 ١٤/١٢/٢٠١٧- ١٠ تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

حوراء  ، م.م. حيدر نوري رحيم  ، م.م. احمد كريم حسين 
 كاظم موسى

  
  

  اسم الدورة
المركبات الطبيعية استخدام الكولوم في تنقية 
  المختلفة

تمكين المستخدم للكولوم من استخدامه بصورة صحيحة   الھدف العام للدورة
  وكفوءة.

  جزء نظري، جزء عملي ومكثف  عناصر ومحتويات الدورة

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٢٨/١٢/٢٠١٧- ٢٤  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   المشاركةاجور 

 م.م.عالء محمد خليل  اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة
 تشخيص المواد النانوية

Characterization of Nano Materials 

  الھدف العام للدورة
تعريف المشاركين عن اھم التقنيات المستخدمة في تشخيص 

 المركبات المحضرة بحجم النانو .

 عناصر ومحتويات
  الدورة

١- XRD and Uv.-Visble    
٢- Electron Microsome  
٣- TEM , SEM , STM   ٤- DLS , AEM 

 ذوي االختصاص وطلبة الدراسات العليا والدراسات االولية  ألفئة المستھدفة

 ٢٠١٨/  ١/  ١١-٧  تاريخ انعقاد الدورة
 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة
اسم المحاضر 

  بالدورة
 حيدر ياسين نور ،حيدر حسين عباس  ،م.م. صباح عباس مالك 

  
  

 Daytoneالتطبيقات العملية والنظرية لجھاز   اسم الدورة

  Daytoneتدريب المشاركين على كيفية استخدام جھاز   الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  Daytoneمبدأ العمل، اجزاء جھاز 

 الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاصطلبة   ألفئة المستھدفة

 ١١/١/٢٠١٨-٧  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.م.علي محمد عبد الرضا اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة
بشكل علمي  ثوالبح كيفية كتابة المصادر و

  في المجالت العالمية العتمادھا للنشر

  للدورة الھدف العام

تعريف المشاركين بأسلوب كتابة البحث الصحيحة ونشره في 
المجالت العالمية ضمن اختصاصه وكيفية اختيار المجلة 

وتدريب المشاركين على كيفية كتابة المصادر العلمية   المناسبة
 بطريقة علمية حديثة.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  االستالل..معرفة االسلوب الصحيح في الكتابة وتجنب ١
  .الية اختيار المجلة المناسبة.٢
.تمييز المجالت الزائفة من المجالت العالمية المرموقة وذات ٣

  معامل التأثير
 .تنصيب برنامج خاص بالمصادر.٤
 .تدريب المشاركين على كيفية استخدام البرنامج.٥

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين الباحثين و   ألفئة المستھدفة

 ٨/٣/٢٠١٨-٤  انعقاد الدورة تاريخ
 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.د. دنيا لفتة محمد،   أ.م.د.ظافر عبد المھدي فيصل اسم المحاضر بالدورة

  

  اسم الدورة
  مطيافية االمتصاص الذري وتطبيقاته

Atomic Absorption Spectroscopy  

  الھدف العام للدورة
وكيفية اجراء القياسات وتقدير التعرف على تقنية االمتصاص  

 العينات في جھاز التقنية
عناصر ومحتويات 

  الدورة
 - ٣التذرية  - ٢االمتصاص الذري واالمتصاص الجزيئي  -١

 منحني المعايرة - ٤التذرية باللھب 

  ألفئة المستھدفة
ذوي االختصاص من المنتسبين وطلبة الدراسات العليا 

 والدراسات 
 ٢٠١٨/ ١٥/٣- ١١  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
ايمن جواد  ،  حيدر نوري رحيمم.م.  ، م.د. سحر عقيل حسين 

 عباس
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Microsoft   اسم الدورة ٢٠١٠ Power Point  

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

عناصر ومحتويات 
  الدورة

رض  اميم لغ ل التص ة عم امج ، وكيفي ة البرن رح واجھ ش
 عرض البحوث 

 دوائر الدولة خارج الجامعة ومنتسبيمنتسبي الجامعة   ألفئة المستھدفة
 والخارجيين

 ٢٢/٣/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.زينب عبد عباس خلف ، علياء عبد الحسين حنظل  اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  اسم الدورة
  تشخيص الطفرات النقطية

SNPC detection 

وفرة   الھدف العام للدورة ات المت تخدام التقني ة اس ى كيفي اركين عل دريب المش ت
  لكشف وتشخيص الطفرة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

ـ  .١ ف بال ة   SNPSالتعري ة معرف ين وكيفي ل ج لك
 التتابع الجيني.

 .SNPكيفية الكشف وتشخيص الطفرة  .٢
 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٢٢/٣/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 أ.م.د.ظافر عبد المھدي فيصل  اسم المحاضر بالدورة
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 الدواءمراحل اكتشاف   اسم الدورة

  التعريف بمراحل اكتشاف الدواء  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  مراحل اكتشاف الدواء، دراسة حالة

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 كرار محمد حسن ، فالح حسن ھادي  بالدورةاسم المحاضر 

  
  
  
  

  اسم الدورة
تصاميم االدوية من مركبات طبيعية من خالل 

  برمجيات خاصة 

تمكين المشاركين من معرفة كيفية تصميم مركبات دوائية   الھدف العام للدورة
  تكون موادھا االساسية مركبات طبيعية.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  خاصة على الحاسوبجزء نظري، برامج 

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٢٩/٣/٢٠١٨- ٢٥  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 م.م.عالء محمد خليل  اسم المحاضر بالدورة
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  اسم الدورة

 والنتائج العالجيةاھمية التداخل الدوائي بين النظرية الصيدالنية 
Importance Drug – Drug Interaction between 

Pharmaceutical Theory and Therapeutic 
Outcomes   

تعريف المشاركين على اھمية الدواء المحضر وكيفية توظيفه   الھدف العام للدورة
 عالجيا.

عناصر ومحتويات 
  الدورة

1- Drug Interactions- Theory 
- Drug Interactions of Antibiotics٢ 
Drug Interactions- Distribution -٣

4-Drug Interactions-Important Points
5-Drug Interactions-Synergism
6-Drug Interactions- Pharmaceutical
7-Drug interactions-Metabolism 
8-Drug Interactions-Antagonism
9-Drug Interactions- Elimination
10- Drug-Drug Interactions in Pharmaceutical 
Development.
Drug Antagonism 
 11-Drug Interaction, Drug Synergism, 

  ألفئة المستھدفة
والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية ذوي االختصاص 

ومعامل ومذاخر االدوية والصيدليات وطلبة الدراسات العليا 
 والدراسات االولية

 ٢٠١٨/ ٤/ ٥-١ تاريخ انعقاد الدورة
 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة
اسم المحاضر 

  بالدورة
 م.م. عمار عبد العزيز عبد الصاحب ،م.م. احمد كريم حسين 
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  اسم الدورة
  تطبيقات تقنيات الفصل الكروماتوغرافي الحديثة

) LC-MS , HPLC-MS , GC-MS (  

التعرف على تقنيات الفصل الكروماتوغرافي وكيفية الحصول  الھدف العام للدورة
 على نتائج التحليل مع تقنية  مطيافية الكتلة .

عناصر ومحتويات 
  الدورة

Liquid Chromatography  -١ 
2-Gas Chromatography  

High Performance Liquid Chromatography  -٣ 
Atmospheric pressure photo-ionization (APPI)( -

4 
5- Atmospheric pressure chemical ionization 
(APCI) 

Drug development in LC-MS -6

ذوي االختصاص  من المنتسبين وطلبة الدراسات العليا    ألفئة المستھدفة
 والدراسات االولية 

   ٤/٢٠١٨/  ١٢-٨ تاريخ انعقاد الدورة
 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة
اسم المحاضر 

  بالدورة
 م.م. صباح عباس مالك ، م.د. دنيا لفتة محمد 

  
  

  اسم الدورة
عن المواد في التقييم والكشف  UVاستعماالت جھاز الـ 

  الكيميائية واالدوية

 الھدف العام للدورة
ي  ر مرئ ي والغي ام للطيف المرئ المفھوم الع اركين ب تعريف المش

از  تخدام جھ جية واس وق البنفس عة ف ـ  لالش ات  UVال ي عملي ف
  البحث والكشف والتقييم للمركبات الكيميائية والدوائية

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 UVالمفھوم العام للـ  .١
 طرق الكشف عن المواد الكيميائية واالدوية. .٢
 اعداد منحنيات المعايرة. .٣
 استخدام منحنيات المعايرة. .٤

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ١٩/٤/٢٠١٨- ١٥ تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

 ، ابو الفضل جابر نعمة كرار طالب خضير
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  االدوية المستحدثة في عالج تصلب الشرايين  اسم الدورة

تحدثة   الھدف العام للدورة ة المس م االدوي رايين واھ التعريف بمرض تصلب الش
  في عالجه

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 تعريف عام عن مرض تصلب الشرايين. .١
 التفاقمات المرضية لتصلب الشرايين. .٢
 المستحدثة في عالج تصلب الشرايين.االدوية  .٣
الج  .٤ ي ع تخدمة ف دة المس ة الجدي رق واالدوي الط

 تصلب الشرايين.

 طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  ألفئة المستھدفة

 ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٢  تاريخ انعقاد الدورة

 ) ألف دينار ١٥(   اجور المشاركة

 الجبار رزجم.د.فاضل عبد   اسم المحاضر بالدورة
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 ١٢٨ 
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 ١٢٩ 
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 ٢٠١ ٨-٢٠١٧الدورات المخططة لكلية القانون للعام 

 

 اجور المشاركة تاريخ الدورة اسم الدورة ت

 الف دينار) ٢٥( ١٩/١٠/٢٠١٧-٩ واقع القضاء االداري في العراق. .١

٢. 

قانون انضباط موظفي الدولة 

لسنة  ١٤والقطاع العام رقم 

 تهالوتعديا ١٩٩١

 الف دينار) ١٥( ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢

 الف دينار) ٢٥( ١٩/١١/٢٠١٧-٥ قانون المالك .٣

 الف دينار) ١٥( ٢١/١٢/٢٠١٧- ١٧ قانون بيع وايجار اموال الدولة .٤

 الف دينار) ١٥( ١١/١/٢٠١٨-٧ قانون البورصة .٥

٦. 
المفھوم العالمي لحقوق االنسان 

 ومدى تبني المفھوم  في الدستور.
 دينارالف ) ٢٥( ٣١/١/٢٠١٨- ١٧

 الف دينار) ٢٥( ١٥/٣/٢٠١٨-٤ قراءة في قانون المحاماة. .٧

 الف دينار) ١٥( ٥/٤/٢٠١٨-٢ الخدمة المدنية.قانون  .٨

 الف دينار) ١٥( ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٢ قانون المرافعات العراقي النافذ. .٩
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  التفاصيل.......
  

 واقع القضاء االداري في العراق اسم الدورة

 قضاء االداريالبلغرض التعريف  للدورةالھدف العام 

 حلول  ومشاكل القضاء اإلداري عناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين   الفئة المستھدفة

 ١٩/١٠/٢٠١٧-٩ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار٢٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 م.ثامر محمد رخيصم .  اسم المحاضر

  

  

لسنة  ١٤العام رقم قانون انضباط موظفي والقطاع  اسم الدورة

١٩٩١ 

 انضباط موظفي الدولةبلغرض التعريف  الھدف العام للدورة

 ضمانات الموظف - العقوبات التأديبية عناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار ١٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 م.م ثامر رخيص ، ا.م.د سعيد علي غافل   اسم المحاضر

  

  

 قانون المالك اسم الدورة

 لغرض التعريف بقانون المالك الھدف العام للدورة

 الدرجات الوظيفيةعناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ١٩/١١/٢٠١٧-٥ تاريخ انعقاد الدورة

 دينار٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة

 ا.م.د عامر ابراھيم الشمري اسم المحاضر
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 قانون بيع وايجار اموال الدولة اسم الدورة

 التعريف بقانون بيع وايجار اموال الدولة الھدف العام للدورة

 الية بيع  اموال الدولةعناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٢١/١٢/٢٠١٧- ١٧ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار١٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 ا.م.د جواد سميسم   م.د عماركريم الفتالوي اسم المحاضر

  

  

  

 قانون البورصة اسم الدورة

 التعريف بقانون البورصة الھدف العام للدورة

 مستقبل البورصة في العراقعناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ١١/١/٢٠١٨-٧ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار١٥,٠٠٠ المشاركةاجور 

 غد فوزي الطائي.را.م.د احمد سامي  مرھون  م اسم المحاضر

  

    

 المفھوم العالمي لحقوق االنسان  اسم الدورة

 حقوق االنسان بقانونالتعريف  الھدف العام للدورة

 حقوق االنسان ماھية -١عناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٣١/١/٢٠١٨- ٢١ انعقاد الدورةتاريخ 

 الف دينار٢٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 حيدر محمد حسن الوزان.م.د  اسم المحاضر
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 قراءة في قانون المحاماة اسم الدورة

 بقانون المحاماةالتعريف  الھدف العام للدورة

  المواطنينحقوق عناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ١٥/٣/٢٠١٨-٤ انعقاد الدورةتاريخ 

 الف دينار٢٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 ا.م .دعبد الرسول ابو صبيع اسم المحاضر

    

    

 الخدمة المدنيةقانون  اسم الدورة

 الخدمة المدنيةالتعريف بقانون  الھدف العام للدورة

  حقوق الموظفينعناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٥/٤/٢٠١٨-٢ انعقاد الدورةتاريخ 

 الف دينار١٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 عبد الرسول ابو اصبيعم.د  ا. اسم المحاضر

  

  

    

 قانون المرافعات العراقي النافذ اسم الدورة

  بقانون المرافعاتالتعريف  الھدف العام للدورة

 التحكيم االلكترونيعناصر ومحتويات الدورة

 الموظفين الفئة المستھدفة

 ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٢ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار١٥,٠٠٠ اجور المشاركة

 م. دالل تفكير العارضي   م . طارق الحمامي اسم المحاضر
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 ١٣٤ 
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 ١٣٥ 
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  )٢٠١٧-٢٠١٦للعام (طب األسنان الدورات المخططة لكلية 

  
  

 اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  الف دينار) ١٥(  ٦/١٠/٢٠١٧- ٢  الحاسوببرامج   ١

٢  Update in orthodontic الف دينار) ١٥(  ٢٧/١٠/٢٠١٧-٢٣  

٣  
Advance techniques of dental 

implant 
  الف دينار) ٢٥(  ١٠/١١/٢٠١٧- ٦

٤  
استخدام التقنيات الجزئية في عمليات 

  التشخيص
  الف دينار) ١٥(  ٢٤/١١/٢٠١٧-٢٠

٥  
Ossteointegration of dental 

implant 
  الف دينار) ٢٥(  ٨/١٢/٢٠١٧- ٤

  الف دينار) ١٥(  ٢٢/١٢/٢٠١٧-١٨  آلية عمل اللجنة االمتحانية  ٦

  الف دينار) ١٥(  ٢٣/٢/٢٠١٨-١٩  األغذية المعدلة وراثياً والسرطان  ٧

٨  Prevention of oral ulcers الف دينار) ١٥(  ١٦/٣/٢٠١٨-١٢  

٩  
Prosthodontic phases of 

implant dentistry 
  الف دينار) ١٥(  ٦/٤/٢٠١٨- ٢

١٠ Stem cells الف دينار) ١٥(  ٢٠/٤/٢٠١٨-١٦  

١١ 
دورة تعريفية لطرائق عالج األورام 

  باستخدام األشعة عالية الطاقة
  الف دينار) ١٥(  ١١/٥/٢٠١٨- ٧
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  التفاصيل ...
  

  برامج الحاسوب  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
منتسبي الكلية والجامعة ودوائر الدولة في مجال تطوير 

  الحاسوب لمواكبة التقدم العلمي العالمي

عناصر ومحتويات 
  الدورة

االكسل، الورد، البوربوينت  ٢٠١٠شرح برامج المايكروسوفت 
  وغيرھا

  منتسبي الكلية والجامعة ودوائر الدولة والخارجين  الفئة المستھدفة

  ٦/١٠/٢٠١٧-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

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

  مراد، م. مبرمج ضرغام داخل شاكر

  
  
  
  

  Update in orthodontic  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
الخاص حول تمكين أطباء األسنان في كافة المؤسسات والقطاع 

  المستحدث في تقويم األسنان

عناصر ومحتويات 
  الدورة

 تبيين التطورات الحديثة في مجال تقويم األسنان انظري والعملي

  أطباء األسنان وأخصائي تقويم األسنان  الفئة المستھدفة

  ٢٧/١٠/٢٠١٧- 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
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 ١٣٨ 

  
  

  Advance techniques of dental implant  اسم الدورة

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

  األسنان

عناصر ومحتويات 
  الدورة

والمتطورة في الجوانب الجراحية في تبيين الطرق الحديثة 
  زراعة األسنان

  أطباء األسنان واالختصاصات المھتمة في زراعة األسنان  الفئة المستھدفة

  ١٠/١١/٢٠١٧-٦  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

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

  علي

  
  
  
  
  
  

  استخدام التقنيات الجزئية في عمليات التشخيص  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تمكين المشتركين في استخدام التقنيات الجزئية في عمليات 

  التشخيص

عناصر ومحتويات 
  الدورة

الجوانب النظرية والعملية للتقنيات الجزئية في عمليات 
  التشخيص

  الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص طلبة  الفئة المستھدفة

  ٢٤/١١/٢٠١٧- 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
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 ١٣٩ 

  
  
  

  Ossteointegration of dental implant  اسم الدورة

  شرح خواص وبايلوجي زراعة األسنان  للدورةالھدف العام 

عناصر ومحتويات 
  الدورة

  الجوانب العملية والتطبيقية لزراعة األسنان

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ٨/١٢/٢٠١٧-٤  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

بشرى حبيب احمد، م.د. باسم محمد علي، م.م. بيان جبر أ.م.د. 
  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

  أعضاء اللجان االمتحانية والتدقيقية في الكلية وكليا الجامعة  الفئة المستھدفة

  ٢٢/١٢/٢٠١٧- ١٨ تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

أ.م.د. ضياء شنان، أ.م.د. نجالء عبد االمير علي، م.د. باسم 
  محمد علي
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  المعدلة وراثياً والسرطاناألغذية   اسم الدورة

  تعريف المشتركين عن األغذية المعدلة وراثياً والسرطان  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

تثقيف باألغذية المعدلة وراثياً وتأثيرھا على صحة اإلنسان 
  وخاصة من ناحية السرطان

  االختصاصطلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي   الفئة المستھدفة

  ٢٣/٢/٢٠١٨- ١٩  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

  أ.م.د. نجالء عبد االمير علي، م.د. حنان ديكان عباس

  
  
  
  
  
  
  
  

  Prevention of oral ulcers  اسم الدورة

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

عناصر ومحتويات 
  الدورة

شرح عن طرق وقاية الفم من القرح الفموية وخاصة قرح 
  السرطان

  التدريسيين وأطباء األسنان وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ١٦/٣/٢٠١٨- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

  حميد عبد الصاحب م.د. باسم محمد علي، م.م. محسد
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  Prosthodontic phases of implant dentistry  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تمكين المشتركين من معرفة جانب صناعة األسنان لزرعه 

  األسنان

عناصر ومحتويات 
  الدورة

تبيين المشتركين عن تركيب األسنان الثابتة والمتحركة لزرعه 
  األسنان

  أطباء األسنان واالختصاصات المھتمة في زراعة األسنان  المستھدفةالفئة 

  ٦/٤/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

اسم المحاضر 
  بالدورة

  أ.م.د. محمد طالب الخفاجي

  
  
  
  
  
  

  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

  ٢٠/٤/٢٠١٨- ١٦  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

  هللاأ.م.د. بشرى حبيب احمد، م.م. بيان جبر عبد  اسم المحاضر بالدورة
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 دورة تعريفية لطرائق عالج األورام باستخدام األشعة عالية الطاقة  اسم الدورة

  تثقيف عن الطرائق لعالج األورام باستخدام األشعة عالية الطاقة  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 
  الدورة

تبيين المشتركين عن الطرائق لعالج األورام باستخدام األشعة عالية 
  الطاقة

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين وذوي االختصاص  الفئة المستھدفة

  ١١/٥/٢٠١٨-٧  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار ١٥٠٠٠  أجور المشاركة

   اسم المحاضر بالدورة
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 ١٤٣ 
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 ١٤٤ 
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  )٢٠١٨-٢٠١٧الدورات المخططة لكلية التمريض لعام (

  

  
  ت

  
  اسم الدورة

  
  تاريخ الدورة

  
  اجور المشاركة

  ١٠/١٠/٢٠١٧- ٨  مھارات االلقاء وقوة التأثير  ١
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ٧/١١/٢٠١٧- ٥ ELISAالتدريب على جھاز   ٢
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

٣  
كيفية كتابة البحث العلمي 

  التمريضي
٩/١١/٢٠١٧- ٧  

) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(
  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ٣/١٢/٢٠١٧- ١  االحتراف النفسي لدى الموظفين  ٤
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ١٣/١٢/١٠١٧   -١١  اقتصاديات الصحة  ٥
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

٦  
المبكر لالمراض النفسية الكشف 

  والعصبية
  

١٩/١٢/٢٠١٧-١٧  
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ١٣/٢/٢٠١٨-١١  الفحص الذاتي للثدي  ٧
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ٦/٣/٢٠١٨- ٤  ادارة الوقت وتنظيم الحياة  ٨
االف ) ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ٢٠/٣/٢٠١٨-١٨  الوالدة الطبيعية  ٩
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

١٠ 
السيطرة على العدوى في 

  المؤسسات الصحية
١٩/٤/٢٠١٨-١٥  

) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(
  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (

  ٢٤/٤/٢٠١٨-٢٢  لالطفالانعاش القلب الرئوي  ١١
) االف ١٠) الف للمنتسبين (١٥(

  ) الف للخارجيين٢٥للطلبة (
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  التفاصيـــــل ...

  مھارات االلقاء وقوة التأثير اسم الدورة

 تحسين مھارات االلقاء والمحادثة الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

 عناصر االلقاء الفعال -

 الناجحصفات الخطيب  -

 عناصر قوة التأثير في الجمھور -

 الطلبة –الفنيون  –التدريسيون  - الفئة المستھدفة

 ١٠/١٠/٢٠١٧-٨ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠) الف للمنتسبين (١٥(

 للخارجيين

 الدكتور علي عبد الزھرة الفحام اسم المحاضر بالدورة

  

  

 ELISAالتدريب على جھاز  اسم الدورة

 ELISAالتدريب على جھاز  الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات الدورة
 التدريب على برمجة الجھاز  -
 التطبيق العملي واجراءات الحسابات -

 الفئة المستھدفة
 الباحثون والكوادر العاملة في المختبرات -
 التدريسيون -

 ٧/١١/٢٠١٧-٥ تاريخ انعقاد الدورة

 المشاركةأجور 
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

 للخارجيين

 اسم المحاضر بالدورة
أ.م.د. دينا عدنان / م.د. علي جبار عيدان/ م.د. أمل 

 سعدون مجيد
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  كيفية كتابة البحث العلمي التمريضي اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
كتابة البحث تمكين الحاضرين من المنھجية الصحية في 

 العلمي التمريضي

 عناصر ومحتويات الدورة
 تقنيات اختيار العينة  -

 انواع العينات -

 الفئة المستھدفة
 التدريسين -
 طلبة الدراسات العليا -

 ٩/١١/٢٠١٧-٧ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

 للخارجيين

 د. فاطمة وناس بالدورةاسم المحاضر 

 

  

  االحتراف النفسي لدى الموظفين اسم الدورة

 التعرف على االحتراف وكيفية السيطرة عليه الھدف العام للدورة

 التعرف على االحتراف وكيفية السيطرة عليه عناصر ومحتويات الدورة

 موظفي جامعة الكوفة الفئة المستھدفة

 ٣/١٢/٢٠١٧-١ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

) االف للطلبة ١٠( –) الف للمنتسبين ١٥للخارجيين(
 ) الف للخارجيين٢٥(

 م.م. حسام مطشر زان اسم المحاضر بالدورة
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  اقتصاديات الصحة  اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
اقتصاديات الصحة زيادة معارف المشاركين حول اھمية 

 والمعايير الخاصة في اقتصاديات الصحة

 عناصر ومحتويات الدورة

 المفھوم العام القتصاديات الصحة  -
 اسس اقتصاديات الصحة -
معايير اقتصاديات الصحة التطبيق العلمي  -

 القتصاديات الصحة

 الفئة المستھدفة
 التدريسيون -
 طلبة الدراسات العليا -
 المعيديين -

 ١٣/١٢/٢٠١٧- ١١ الدورةتاريخ انعقاد 

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

 للخارجيين

 الطبيب االستشاري د. رياض كريم اسم المحاضر بالدورة

 

  

  الكشف المبكر لألمراض النفسية والعصبية اسم الدورة

 القدرة على كشف وتشخيص االمراض النفسية الھدف العام للدورة

 طرق التشخيص المبكرة لألمراض النفسية  عناصر ومحتويات الدورة

 عامة الفئة المستھدفة

 ١٩/١٢/٢٠١٧- ١٧ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

) االف للطلبة ١٠( –) الف للمنتسبين ١٥للخارجيين(
 ) الف للخارجيين٢٥(

 أ.م.د. عرفات حسين الدجيلي بالدورة اسم المحاضر
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  الفحص الذاتي للثدي اسم الدورة

 تعليم المشاركات كيفية اجراء الفحص الذاتي للثدي الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
 مقدمة تشريحية عن الثدي -

 كيفية اجراء الفحص الذاتي للثدي -

 الفئة المستھدفة
 كادر وطلبة كلية التمريض -

 العامالت في المجال الصحي -

 ١٣/٢/٢٠١٨- ١١ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

 للخارجيين

 م.م. عبير ميري عبد هللا اسم المحاضر بالدورة

  

  ادارة الوقت وتنظيم الحياة اسم الدورة

 فعالة ألداء الوقتتعليم المشاركين طرقا  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

 اھمية ادارة الوقت  -
 مصفوفة الوقت -
 البوصلة االسبوعية  -
 االجندة اليومية -

 الطلبة -المنتسبون   - الفئة المستھدفة

 ٦/٣/٢٠١٨-٤ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

 للخارجيين

 المحاضر بالدورةاسم 
  د. علي عبد الزھرة مھدي

 د. زينب علي حسين
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  الوالدة الطبيعية اسم الدورة

 ان تتعرف النساء على كيفية حصول الوالدة الطبيعية الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة
 عالمات الوالدة الطبيعية -

 اسباب الوالدة الطبيعية -

 كلية الطبكادر وطلبة  الفئة المستھدفة

 ٢٠/٣/٢٠١٨- ١٨ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

 للخارجيين

 م.م. مھا صالح رزاق اسم المحاضر بالدورة

  

 اسم الدورة
ات  ي المؤسس دوى ف ى الع يطرة عل الس

  الصحية

 السيطرة على العدوىزيادة معارف المشاركين حول   الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

 مفھوم العدوى -
طرق السيطرة على العدوى داخل المؤسسات  -

 الصحية 
 اسباب العدوى -

 الممرضين الجامعيين الفئة المستھدفة

 ١٩/٤/٢٠١٨- ١٥ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

) االف للطلبة ١٠( –) الف للمنتسبين ١٥للخارجيين(
 ) الف للخارجيين٢٥(

 د. مرتضى غانم/ م.م حسين منصور اسم المحاضر بالدورة
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  انعاش القلب الرئوي لألطفال اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
ان يتعلم الممرضين كيفية اجراء انعاش القلب الرئوي 

 لألطفال 

 عناصر ومحتويات الدورة
 اسباب االختناق  -

 كيفية اجراء االنعاش الرئوي لالطفال -

 الفئة المستھدفة
 كادر وطلبة كلية التمريض  -
 الكوادر الطبية في المجال الصحي -

 ٢٤/٤/٢٠١٨- ٢٢ تاريخ انعقاد الدورة

 أجور المشاركة
) الف ٢٥) االف للطلبة (١٠( –) الف للمنتسبين ١٥(

) االف للطلبة ١٠( –) الف للمنتسبين ١٥للخارجيين(
 ) الف للخارجيين٢٥(

 نوره فرحان حسن اسم المحاضر بالدورة
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 ١٥٢ 
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  ) ٢٠١٨ -٢٠١٧الدورات المخططة لكلية الطب البيطري لعام (

  

  المشاركة اجور  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  
دورة السالمة واالمن البايولوجي في 

  المختبرات لطلبة الدراسات العليا
  ألف دينار) ٥٠(  ٢٨/٩/٢٠١٧- ٢٤

  ألف دينار) ٢٥(  ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢  التعامل مع الحيوانات المختبرية  ٢

  ألف دينار) ٥٠(  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢  التقطيع النسيجي  ٣

  ألف دينار) ٢٥(  ٢٣/١١/٢٠١٧- ١٩  التخدير العام في الخيول  ٤

٥  
استخدامات السونار في تشخيص 

  االمراض والحمل
  ألف دينار) ٥٠(  ١٤/١٢/٢٠١٧- ١٠

٦  
السالمة واالمن البايولوجي للعاملين 

  في المختبرات
  ألف دينار) ٢٥(  ٢٢/٢/٢٠١٨- ١٨

٧  

Types & application of 

polymerase chain reaction 

technique  

  

١٥/٣/٢٠١٨- ١١  
  ألف دينار) ٢٥(

٨  Principles of Real time PCR ألف دينار) ٢٥(  ٢٢/٣/٢٠١٨- ١٨  

  ألف دينار) ٢٥(  ١٩/٤/٢٠١٨- ١٥  التقنيات الحديثة بالتحنيط  ٩
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  التفاصيل...

دورة السالمة واألمن البايولوجي في المختبرات لطلبة   اسم الدورة  
  الدراسات العليا 

تعريف طلبة الدراسات العليا باالساليب االمنة في التعامل   الھدف العام للدورة 
  داخل المختبرات

  دراسات طرق التعامل بالمختبرات  عناصر الدورة
  طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٨/٩/٢٠١٧- ٢٤  تاريخ انعقاد الدورة 
  ألف دينار٥٠٠٠٠  أجور المشاركة

أ.م.د.احمد حميد العزام ،أ.م.د.عبد هللا عبيس الحاتمي   اسم المحاضر بالدورة
  ،أ.م.د.حيدر محمود سماكة 

  

  التفاصيل...

  التعامل مع الحيوانات المختبرية  اسم الدورة  
  مع الحيوانات المختبريةمعرفة التعامل   الھدف العام للدورة 

  مع الحيوانات في المختبرات دراسات طرق التعامل  عناصر الدورة
العاملين بتماس مع الحيوانات  – طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  المختبرية 
  ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢  تاريخ انعقاد الدورة 

  ألف دينار٢٥٠٠٠  أجور المشاركة
حسين عبد هللا البكاء ،أ.م.د.نبيل محمد ناجي ، أ.م.محمد أ.د.   اسم المحاضر بالدورة

   طه نقي
  

  التفاصيل...

   التقطيع النسيجي  اسم الدورة  
  دراسة طرق عمل المقاطع النسيجية  الھدف العام للدورة 

طرق عمل المقاطع –معرفة طرق تھيئة االنسجة الخذ العينات   عناصر الدورة
  النسيجية

  البايولوجيين –االطباء البيطريين - الدراسات العليا طلبة  الفئة المستھدفة
  ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة 

  ألف دينار٥٠٠٠٠  أجور المشاركة
أ.م.د.بشرى حمزة فارس ، طبيب بيطري ايمان عبد الزھرة   اسم المحاضر بالدورة

  مھدي
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  التفاصيل...

   التخدير العام في الخيول   اسم الدورة  
مع  باالساليب االمنة في التعامل االطباء البيطريينتعريف   الھدف العام للدورة 

  اثناء التخدير الخيول
  مع الخيول دراسات طرق التعامل   عناصر الدورة
  االطباء البيطريين  الفئة المستھدفة

  ٢٣/١١/٢٠١٧- ١٩  تاريخ انعقاد الدورة 
  ألف دينار٢٥٠٠٠  أجور المشاركة
م.م. ضرغام حميد حيدر ،م.م.عبد  م.د.اياد نوري ضياء،  بالدورةاسم المحاضر 

  الھادي جيثوم مرزوك
  

  

  التفاصيل...

   استخدامات السونار في تشخيص االمراض والحمل  اسم الدورة  
  معرفة كيفية استخدام السونار في التشخيصات المرضية  الھدف العام للدورة 

  تشخيص الحمل -تشخيصات المرضية  عناصر الدورة
  االطباء البيطريين  الفئة المستھدفة

  ١٤/١٢/٢٠١٧- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة 
  ألف دينار٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

م.د.عبد االمير ، م.م.حال جواد كاظم، حيدر محمد جبرأ.م.  اسم المحاضر بالدورة
   حاتم

  

  التفاصيل...

   للعاملين في المختبراتدورة السالمة واألمن البايولوجي   اسم الدورة  
تعريف طلبة الدراسات العليا باالساليب االمنة في التعامل   الھدف العام للدورة 

  العاملين في المختبرات – داخل المختبرات
  دراسات طرق التعامل بالمختبرات  عناصر الدورة
  العاملين بالمختبرات – طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٢/٢/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة 
  ألف دينار٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

أ.م.د.احمد حميد العزام ،أ.م.د.عبد هللا عبيس الحاتمي   اسم المحاضر بالدورة
  ،أ.م.د.حيدر محمود سماكة 
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  لتفاصيل...ا

 Types & application of polymerase chain  اسم الدورة  
reaction technique 

  مباديء تنقية البلمرة المتسلسلة   الھدف العام للدورة 
  من النواع مختلفة من العيناتDNAاستخالص وتنقية ال   عناصر الدورة
  البايولوجيين-طلبة الدراسات العليا  –االطباء البيطريين   الفئة المستھدفة

  ١٥/٣/٢٠١٨- ١١  تاريخ انعقاد الدورة 
  دينار ألف  ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

،أ.م. د. زينا محمد،م.د.كفاح أ.م.د.عبد هللا عبيس الحاتمي   اسم المحاضر بالدورة
  فاضل حسون

  

  التفاصيل...

  Principles of Real time pcr  اسم الدورة  
التعريف بمباديء تقنية البلمرة المتسلسلة وتحديثاتھا وكيفية   الھدف العام للدورة 

  تواجه الباحث اثناء العمل بھذه التقنية حل االشكاالت التي
  DNAاستخالص وتنقية ال –المباديء االساسية لتقنية البلمرة   عناصر الدورة
  البايولوجيين-االطباء البيطريين – طلبة الدراسات العليا  الفئة المستھدفة

  ٢٢/٣/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة 
  دينار ألف ٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

،أ.م.د.كرار محمد عبد السادة ،م.م. أ.م.د.حيدر محمود سماكة   المحاضر بالدورةاسم 
  مرتضى عبد المھدي

  

  التفاصيل...

   التقنيات الحديثة بالتحنيط  اسم الدورة  
  معرفة االساليب الحديثة للتحنيط  الھدف العام للدورة 

  التحنيط الحديثةدراسات طرق   عناصر الدورة
  االطباء البيطريين  الفئة المستھدفة

  ١٩/٤/٢٠١٨- ١٥  تاريخ انعقاد الدورة 
  ألف دينار٢٥٠٠٠  أجور المشاركة

   م.د.وليد جليل عبد ،م.عقيل محسن مھدي  اسم المحاضر بالدورة
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  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ١٦٠ 

  
  علوم الحاسوب والرياضياتالدورات المخططة لكلية 

  )2017-2018( لعامل
  

  المشاركةأجور   تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

١  CCNA الف دينار٢٥( ٨/٩/٢٠١٧- ٣ (  

٢  ICDL  الف دينار٧٥(  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧ ( 

 ) الف دينار١٥(  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  تطبيقات برنامج الميبل  ٣

 ) الف دينار١٥(  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧ مبادئ الالتكس  ٤

 الف دينار) ١٥(  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧ دورة رفع كفاءة مدرسين الثانويات  ٥

  دينار إلف )٢٥٠(  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧ طرائق التدريس الجامعي  ٦

 ) الف دينار١٥(  ٣/١١/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  الالتكس المتقدم  ٧

٨  Using Software 
Engineering in Develop 

Program 

١٨/١٠/٢٠١٧- ٣  
  ) الف دينار٢٥(

٩  Design Android 
Application  

 دينار) الف ٢٥(  ١٣/١١/٢٠١٧- ١

الماتالب ضرورة قصوى لتطوير  ١٠
االختصاصات العلمية والھندسية 

 والطبية المعاصرة

  دينار إلف )١٠٠(  ٢٣/١/٢٠١٨-٢١

١١ Access&Excel الف دينار٢٥(  ٢٠/٢/٢٠١٨- ٥ (  

سالمة اللغة العربية في المخاطبات  ١٢
 الرسمية

 ) الف دينار٢٥(  ٧/٣/٢٠١٨- ١

١٣ Microsoft office 2010 الف دينار٢٥(  ١٠/٣/٢٠١٨- ١ ( 

 ) الف دينار٢٥(  ١٥/٣/٢٠١٨- ١ JAVAالبرمجة بلغة  ١٤

١٥ matlab دينار إلف )٣٥(  ١٤/٤/٢٠١٨- ١  

  ) الف دينار٢٥(  ١٥/٤/٢٠١٨- ١  دورة فرمتة وتنصيب ١٦
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  المشاركةأجور   تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

البرمجة بلغة الماتالب مع  ١٧
  التطبيقات

١١/٤/٢٠١٨- ٢  
  ) الف دينار٢٥(

١٨ ICDL  الف دينار) ٢٥(  ٢٠/٤/٢٠١٨- ٥  

تعليم المستخدم كيفية التعامل  ١٩
  ومعالجة الصور الرقمية

  دينار إلف )٥٠(  ١٤/٥/٢٠١٨- ٢

٢٠ ICDL  الف دينار٢٥(  ١٧/٥/٢٠١٨- ٢ (  
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  التفاصيل ...

  

 CCNA  اسم الدورة

 CCNAإعطاء نبذة عن منھج   الھدف العام للدورة

 CCNAمقدمة عن  عناصر ومحتويات الدورة

  الطالب  المستھدفةالفئة 

  ٨/٩/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.م. فھد غالب عبد الكاظم  اسم المحاضر

  
  
  
  

 ICDL  اسم الدورة

 تمكين المتعلم باإللمام بجميع مھارات الحاسوب  الھدف العام للدورة

  windows, inter net, office عناصر ومحتويات الدورة

  لغير اختصاص الحاسبات  الفئة المستھدفة

  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٧٥(  أجور المشاركة

  م.م. دعاء محمود بدر علي  اسم المحاضر
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 ١٦٣ 

  
  
  

 تطبيقات برنامج الميبل  اسم الدورة

  التعريف ببرنامج الميبل  الھدف العام للدورة

  ادوات الميبل، البرمجة بالميبل، الرسوم، التطبيقات مقدمة، عناصر ومحتويات الدورة

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين  الفئة المستھدفة

  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  د. محمد صاحب  اسم المحاضر

  
  
  

 مبادئ الالتكس  اسم الدورة

  ببرنامج الالتكسالتعريف   الھدف العام للدورة

  مقدمة، ادوات الطباعة، المعادالت الرياضية، الجداول عناصر ومحتويات الدورة

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين  الفئة المستھدفة

  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  د. محمد صاحب  اسم المحاضر
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 دورة رفع كفاءة مدرسين الثانويات  اسم الدورة

 رفع كفاءة مدرسين الثانويات بمادة الرياضيات  الھدف العام للدورة

مقدمة، مراجعة عامة لمواد الرياضيات، االخطاء الشائعة  عناصر ومحتويات الدورة
عند طلبة الرياضيات، تنمية مھارات الطالب، مايعانيه 

رفع مستوى مدرسين الرياضيات، الطرق المؤدية الى 
 الطالب العلمي

  مدرسين الثانويات  الفئة المستھدفة

  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  د. محمد صاحب  اسم المحاضر

  
  
  

  اسم الدورة

  

 طرائق التدريس الجامعي

التدريس تعريف األساتذة الجدد وحتى القدماء لطرائق   الھدف العام للدورة
  الجامعي

مقدمة، طرائق التدريس الحديثة، مفھوم طرائق التدريس  عناصر ومحتويات الدورة
 الحديثة، الطرق ووسائل طرائق التدريس الحديثة

  األساتذة الجدد والقدماء  الفئة المستھدفة

  ٣/١٠/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

  إلف ٢٥٠  أجور المشاركة

  عالء عبد الزھرة األمين ا.م.د.  اسم المحاضر
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  الالتكس المتقدم  اسم الدورة

  التعريف ببرنامج الالتكس المتقدم  الھدف العام للدورة

مقدمة، الرسوم، طباعة البحوث، طباعة الكتب، صباعة  عناصر ومحتويات الدورة
 االطاريح والرسائل

  طلبة الدراسات العليا والتدريسيين  الفئة المستھدفة

  ٣/١١/٢٠١٧-٣/٩/٢٠١٧  انعقاد الدورةتاريخ 

  ) الف دينار١٥(  أجور المشاركة

  د. محمد صاحب  اسم المحاضر

  

  

 Using Software Engineering in Develop  اسم الدورة

Program  

  تصميم برامجيات باستخدام ھندسة البرامجيات  الھدف العام للدورة

البرامجيات، تطبيق الموديالت في مقدمة عن ھندسة  عناصر ومحتويات الدورة
تصميم البرامجيات، تنفيذ مشروع برمجي باستخدام ھندسة 

 البرامجيات

  الطالب  الفئة المستھدفة

  ١٨/١٠/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.م. فھد غالب  اسم المحاضر
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 Design Android Application اسم الدورة

 تصميم وتنفيذ تطبيقات اندرويد الھدف العام للدورة

 تصميم تطبيقات اندرويد، تنفيذ تطبيقات اندرويدعناصر ومحتويات الدورة

 الطالب الفئة المستھدفة

 ١٣/١١/٢٠١٧-١ تاريخ انعقاد الدورة

 ) الف دينار٢٥( أجور المشاركة

  م.م. فھد غالب اسم المحاضر

  

  

  اسم الدورة
ضرورة قصوى لتطوير االختصاصات العلمية الماتالب 

  والھندسية والطبية المعاصرة

  الھدف العام للدورة
تمكين االختصاصات العلمية والطبية من استخدام منظومة 

  الماتالب للتعليم والتعلم والبحث العلمي

 عناصر ومحتويات الدورة

مقدمة عن الماتالب، واجھات الماتالب، العمليات الحسابية 
والمنطقية، الشروط، المصفوفات، الحلقات ، واجھات 

 المستخدم، ماتالب مع معالجة الصور

  الفئة المستھدفة
االكاديميون والطالب من االختصاصات العلمية والطبية 

  والھندسية 

  ٢٣/١/٢٠١٨- ٢١  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار إلف ١٠٠  أجور المشاركة

  المالكي، م.د.اسعد نوري الشريفيا.د.زاھر محسن   اسم المحاضر بالدورة
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  Access & Excel  اسم الدورة

  اشاعة ثقافة الحاسوب   الھدف العام للدورة

 Access & excel عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٠/٢/٢٠١٨-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  نعمانم.م. امير   اسم المحاضر

  
  

  سالمة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية  اسم الدورة

التعريف باساسيات التخاطب االداري وتفادي االخطاء   الھدف العام للدورة
  الشائعة

الفرق بين الضاد والضاء، معرفة قواعد كتابة الھمزة،  عناصر ومحتويات الدورة
  االخطاء الشائعة في المخاطبات االدارية

  الموظفين والتدريسيين غير االختصاص  المستھدفةالفئة 

  ٧/٣/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.د. رشا سعود عبد العالي  اسم المحاضر
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  اسم الدورة
Microso  office 2010  

  جعل المتدرب قادر على التفاعل مع االوفس بشكل جيد  الھدف العام للدورة

 Excel,access,powerpoint,word عناصر ومحتويات الدورة

  كافة دوائر الدولة  الفئة المستھدفة

  ١٠/٣/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.م. شھد عادل طاھر  اسم المحاضر بالدورة

  
  
 

  JAVAالبرمجة بلغة   اسم الدورة

  البرمجة بلغة الجافاتعلم اساسيات   الھدف العام للدورة

 Java programming,IF,LOOP,Dimention عناصر ومحتويات الدورة

  الطالب  الفئة المستھدفة

  ١٥/٣/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.م. عباس فاضل  اسم المحاضر
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  matlab  اسم الدورة

  على التفاعل مع البرنامج بشكل جيدجعل المتدرب قادر   الھدف العام للدورة

مقدمة عن الماتالب، واجھات الماتالب، العمليات الحسابية  عناصر ومحتويات الدورة
والمنطقية، الشروط، المصفوفات، الحلقات ، واجھات 

  المستخدم، ماتالب مع معالجة الصور

  كافة دوائر الدولة  الفئة المستھدفة

  ١٤/٤/٢٠١٨-١    تاريخ انعقاد الدورة

  دينار إلف ٣٥  أجور المشاركة

  م.م. شھد عادل طاھر  اسم المحاضر

  
  
  
  
  
  

  دورة فرمتة وتنصيب  اسم الدورة

  تعلم فرمتة نظام على الحاسبة وكيفية ادارته  الھدف العام للدورة

 فرمتة وتنصيب عناصر ومحتويات الدورة

  طالب وموظفين  الفئة المستھدفة

  ١٥/٤/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م. م. عباس فاضل  اسم المحاضر
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  البرمجة بلغة الماتالب مع التطبيقات  اسم الدورة

  تعلم البرمجة بلغة الماتالب  الھدف العام للدورة

 األساسية الدوال الرموز األساسية والمتغيرات التطبيقية، عناصر ومحتويات الدورة
،إنشاء  2D,3Dالرسم  المصفوفات وتطبيقاتھا،  التطبيقية،

 الدوال التطبيقية

  االساتذة تدريسي الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١١/٤/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة

   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م. ارتفاع عبد الكاظم  اسم المحاضر

 
  
  

 ICDL  اسم الدورة

 ثقافة الحاسوباشاعة   الھدف العام للدورة

  windows, inter net, office عناصر ومحتويات الدورة

  االختصاصات  الفئة المستھدفة

  ٢٠/٤/٢٠١٨-٥  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م.م. امير نعمان  اسم المحاضر
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  اسم الدورة

  

 تعليم المستخدم كيفية التعامل ومعالجة الصور الرقمية

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

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

 تطبيقات متداخلة

  فما فوق سبكالوريوخريج   الفئة المستھدفة

  ١٤/٥/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار إلف ٥٠  أجور المشاركة

  ھند رستم محمد شعبانأ.   اسم المحاضر

  
  
  

 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

  ١٧/٥/٢٠١٨-٢  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  ھند رستم محمد شعبانأ.   اسم المحاضر
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 ١٧٢ 
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 ١٧٣ 
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  الدورات المخططة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

    ٢٠١٨ ـ ٢٠١٧لسنة  

 ت  اسم الدورة تأريخ انعقادھا المشاركةأجور 

   )الف دينار٢٥(

 لطالبل دينار الف)ا١٠(
 ٢٠١٨/ ٧/١ـ ٢/١

دورة تدريبية للتمارين التأھيلية 

  (اصابات الركبة)
١ 

   )الف دينار٢٥(

   لطالبل دينار الف)ا١٠(
 ٢٥/١/٢٠١٨ـ ٢١/١

دورة تحكيمية لفعاليات كرة القدم 

 للساحات المكشوفة
٢ 

   دينار)الف ٢٥(

 لطالبل دينار الف)ا١٠(
 ٨/٢/٢٠١٨ـ ٤/٢

دورة تطوير الصفات البدنية 

  الساحة والميدان بألعاب
٣ 

   )الف دينار٢٥(

 ٢٠١٨/ ٨/٣ـ  ٤/٣  لطالبل دينار الف)ا١٠(

دورة تدريبية عن كيفية بناء 

وتصحيح المناھج التدريبية 

 وتقنينھا

٤ 

   )الف دينار٢٥(

 لطالبل دينار الف)ا١٠(
 ٢٨/٣/٢٠١٨ــ٢٥/٣

دورة كيفية تطوير فعاليات الرمي 

 في الساحة والميدان
٥ 

   )الف دينار٢٥(

  لطالبل دينار الف)ا١٠(
  ٦  دورة تحكيمية بكرة الطائرة  ٢٠١٨/ ٤/ ٥ـ  ٤/ ١

   )الف دينار٢٥(

 لطالبل دينار الف)ا١٠(
  ٧  دورة تحكيمية بكرة اليد ٢٠١٨/ ٤/ ١٩ـ  ١٥/٤

   )الف دينار٢٥(

  لطالبل دينار الف)ا١٠(

/ ٤/ ٢٦ـ  ٤/ ٢٢

٢٠١٨  

دورة تدريبية للتمارين التأھيلية 

  الصابات العمود الفقري
٨  
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 التفاصيل...

 دورة تدريبية للتمارين التأھيلية (اصابات الركبة )  اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في التدريب 

 الرياضي لھذه  التمارين

 للدورةالھدف العام 

 الجانب النظري والعملي في علم التدريب لھذه التمارين عناصر ومحتويات 

 الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات الطالبية ’ كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ٧/١/٢٠١٨ـ ٢/١  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥الف للطالب و١٠٠٠٠  المشاركةاجور 

  د. عباس مھدي محمد،        د.عمار مكي علي

 د. باسم حسن غازي

 اسم المحاضر بالدورة

  

دورة تحكيمية لفعاليات كرة القدم (خماسي) للساحات 

 المكشوفة

 اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في التحكيم  

 الرياضي لھذه الرياضة

 الھدف العام للدورة

 النظري والعملي في علم التحكيم  لھذه الرياضة الجانب عناصر ومحتويات 

 الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات الطالبية ’ كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ٢٥/١/٢٠١٨ـ  ٢١/١  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥الف للطالب و١٠٠٠٠  اجور المشاركة

  مكي عليد. عمار 

 السيد عمار موسى ابراھيم

 اسم المحاضر بالدورة
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 دورة تطوير الصفات البدنية بالعاب الساحة والميدان  اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في التدريب 

 الرياضي لھذه الرياضة

 الھدف العام للدورة

 الجانب النظري والعملي في علم التدريب لھذه الرياضة عناصر ومحتويات 

 الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات الطالبية ’ كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ٨/٢/٢٠١٨ـ  ٤/٢  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥الف للطالب و١٠٠٠٠  اجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة  د. قاسم محمد الخاقاني [

  

  

تدريبية عن كيفية بناء وتصحيح المناھج التدريبية دورة 

 وتقنينھا

 اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في التدريب 

 الرياضي

 الھدف العام للدورة

 الجانب النظري والعملي في علم التدريب عناصر ومحتويات 

 الدورة

الطالبية مديرية تربية النجف ، النشاطات ’ كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ٨/٣/٢٠١٨ـ ٤/٣  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥٠٠٠الف للطالب ١٠٠٠٠  اجور المشاركة

 اسم المحاضر بالدورة  د. باسم حسن غازي،        د. عمار مكي علي 
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 دورة كيفية تطوير فعاليات الرمي بالساحة والميدان  الدورةاسم 

 اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة لھذه الرياضة  الھدف العام للدورة

 الجانب النظري والعملي في علم التدريب لھذه الرياضة عناصر ومحتويات 

 الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات الطالبية ’ كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ٢٨/٣/٢٠١٨ـ  ٢٥/٣  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥٠٠٠الف للطالب ١٠٠٠٠  اجور المشاركة

  د. عمار مكي علي 

  

 اسم المحاضر بالدورة

 

  

 دورة تحكيمية بكرة الطائرة  اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في التحكيم  

 الرياضي لھذه الرياضة

 الھدف العام للدورة

 الجانب النظري والعملي في علم التحكيم لھذه الرياضة عناصر ومحتويات 

 الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات الطالبية ، كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ٥/٤/٢٠١٨ـ  ٤/ ١  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥٠٠٠للطالب ١٠٠٠٠  اجور المشاركة

  فراس كسوب راشدد. 

  السيد محمود ناصر راضي

  

 اسم المحاضر بالدورة
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 دورة تحكيمية بكرة اليد  اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة في التحكيم 

 الرياضي لھذه الرياضة

 الھدف العام للدورة

  الجانب النظري والعملي في علم التحكيم

 لھذه الرياضة

عناصر ومحتويات 

 الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات الطالبية ’ كليات الجامعة 

 اللجنة االولمبية’ 

 الفئة المستھدفة

 ١٩/٤/٢٠١٨ـ  ١٥/٤  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥٠٠٠الف للطالب ١٠٠٠٠  اجور المشاركة

 د. خالد شاكر حسين

  السيد سامر مھدي

 اسم المحاضر بالدورة

  

 

 تدريبية للتمارين التأھيلية الصابات العمود الفقريدورة   اسم الدورة

اطالع المتدربين على المستجدات الحديثة بالتدريب على 

 التمارين التأھيلية الصابات العمود الفقري

 الھدف العام للدورة

 الجانب النظري والعملي في علم التدريب لھذه التمارين  عناصر ومحتويات الدورة

مديرية تربية النجف ، النشاطات ’ الجامعة كليات 

 اللجنة االولمبية’ الطالبية 

 الفئة المستھدفة

 ٢٦/٤/٢٠١٨ـ  ٢٢/٤  تأريخ انعقاد الدورة

 الف لغير الطالب ٢٥٠٠٠لف للطالب ١٠٠٠٠  اجور المشاركة

د. عباس مھدي   د. باسم حسن غازي  دعمار مكي علي

  محمد

 اسم المحاضر بالدورة
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 ١٨٠ 
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  ) ٢٠١٨- ٢٠١٧( لعامل ......... التربية االساسية الدورات المخططة لكلية

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة  ت

  ١٨/٩/٢٠١٧-١٤  دورة تطوير مناھج البحث العلمي  -١
  الف )١٠(

لطالبات المرحلة 
  الرابعة

  ) الف دينار٢٥(  ٩/٢٠١٧/ ٢٨-٢١  دورة تطوير التربوي  -٢

٣-  
دورة  كيفية االعتناء بتربية ذوي 

  االحتياجات الخاصة
  ) الف دينار٢٥(  ٣١/١٠/٢٠١٧-٢٢/١٠

  ) الف دينار٢٥(  ١٩/١٠/٢٠١٧-١٠  سالمة البيئة في الناظور الفقھي  -٤

٥-  
آليات التعامل مع ذوي االحتياجات 
  الخاصة متالزمة داونا نموذجا

  ) الف دينار٢٥(  ٢١/١١/٢٠١٧-١٢

  ) الف دينار٢٥(  ٢٥/١١/٢٠١٧-١٩/١١  العربيةسالمة اللغة   -٦

  ) الف دينار٢٥(  ٥/١٢/٢٠١٧ -٢٦/١١ العنف األسري األسباب والمعالجات  -٧

٨-  
دورة تعلم الخياطة واإلعمال اليدوية 

  وصناعة الدمى
  ) الف دينار٢٥(  ٧/١٢/٢٠١٧- ٣

  ) الف دينار٢٥(  ٢٧/٢/٢٠١٨-١٨  دورة إحكام التالوة  -٩

١٠ - 
اللغوية الشائعة في االخطاء 

  المخاطبات الرسمية
  ) الف دينار٢٥(  ١٣/٣/٢٠١٨- ٤

  ) الف دينار٢٥(  ١٦/٣/٢٠١٨-١١/٣  سالمة اللغة العربية - ١١

١٢ - 
دورة في توضيح قانون انضباط 

 موظفي الدولة
 ) الف دينار٢٥( ٢٧/٣/٢٠١٨-١٨

١٣ - 
دورة تطوير مھارات  الخط  

  العربي
  دينار) الف ٢٥(  ٣١/٣/٢٠١٧ -٢٢/٣

  ) الف دينار٢٥(  ١٠/٤/٢٠١٨- ١  البرمجة بلغة ماتالب - ١٤
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 ١٨٢ 

  
  التفاصيل ...

  

  دورة تطوير مناھج البحث العلمي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطوير افكار طالبات المرحلة الرابعة بمناھج 

  البحث العلمي 

 عناصر ومحتويات الدورة
عرض انواع المناھج العلمية وكيفية استخدامھا 

  مع عرض بعض التطبيقات العلمية 
  طالبات المرحلة الرابعة   الفئة المستھدفة
  ١٨/٩/٢٠١٧ -١٤/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  أجور المشاركة
  دينار فاال ١٠

  طالبات المرحلة الرابعة

  اسم المحاضر بالدورة

  د ھاشمية حميد جعفر ٠أ
  د قيس رشيد خواف ٠م
  د ميثم الكالبي ٠م
  د منيرة محمد جواد ٠م

  
  التفاصيل ...

  

  دورة تطوير التربوي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تطوير مھارات معلمات رياض االطفال الحكومية 

  واالھلية في مجال تربية الطفل 
  محاضرات في تربية الطفل عناصر ومحتويات الدورة

  معلمات رياض االطفال الحكومية واالھلية   المستھدفةالفئة 
  ٢٨/٩/٢٠١٧-٢١/٩  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

  د ھاشمية حميد جعفر ٠أ
  د عدي جواد الحجار ٠م٠أ
  د سنان طالب عبد الشھيد ٠م
  د صالح شمسه ٠م
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 ١٨٣ 

  
  التفاصيل ...

  

  اسم الدورة
دورة  كيفية االعتناء بتربية ذوي االحتياجات 

  الخاصة

  الھدف العام للدورة
تاھيل كادر مؤھل علميا وتربوبا للعناية باالطفال 

  ذوي االحتياجات الخاصة 
  محاضرات علمية وتربوية  عناصر ومحتويات الدورة

  خريجات قسم رياض االطفال   الفئة المستھدفة
  ٣١/١٠/٢٠١٧-٢٢/١٠  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة

د عدي جواد علي ٠م٠د ھاشمية حميد جعفر +أ٠أ
  الحجار 

  الدكتور انور عبد الوھاب 
  د منيرة محمد جواد ٠م
  د صالح شمسة ٠م٠أ
  د لقمان وھاب حبيب ٠م

  
  

  التفاصيل ...

  الفقھيسالمة البيئة في الناظور   اسم الدورة

  اشاعة ثقافة الحفاظ على البيئة   الھدف العام للدورة
  بيان انواع البيئة وعناصرھا  عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسين  –الموظفون   الفئة المستھدفة
  ١٩/١٠/٢٠١٧- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  د محمد جبار ھاشم ٠م٠أ
  د صالح شمسه ٠م
  د سحر الوائلي ٠م
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 ١٨٤ 

  
  التفاصيل ...

  

  اسم الدورة
آليات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 

  متالزمة داونا نموذجا

  الھدف العام للدورة
التعريف بذوي متالزمة داون وكيفية التعامل 

  معھم 
  حقوق ذوي االحتياجات الخاصة  عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفون  –التدريسيون   المستھدفةالفئة 
  ٢١/١١/٢٠١٧- ١٢  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  د عدي جواد الحجار ٠م٠أ
  د صالح محمد حسن ٠م
  د ثائر الدباغ ٠م

  
  
  
  

  التفاصيل ...

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  حل المشكالت الكتابية / اخطاء لغوية شائعة   الھدف العام للدورة
  قواعد اساسية في اللغة العربية عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
أساتذة الجامعة وموظفيھا غير المختصين باللغة 

  العربية 
  ٢٥/١١/٢٠١٧-١٩/١١  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اساتذة القسم اللغة العربية   اسم المحاضر بالدورة
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  التفاصيل ...

  

  العنف األسري األسباب والمعالجات  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تقليل حدة التوتر الظاھرة العنف وايجاد الحلول 

  التعامل مع ھذه الظاھرة 
  العنف اشكال الحرب النفسية  عناصر ومحتويات الدورة

  المتزوجون  –االسر العامة  –الموظفون   الفئة المستھدفة
  ٥/١٢/٢٠١٧ -٢٦/١١  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  د صالح محمد حسن ٠م
  م محمد حميد ٠د ثائر فاضل  الدباغ+ م ٠م

  
  
  
  
  

  التفاصيل ...

  اسم الدورة
 دورة تعلم الخياطة واإلعمال اليدوية وصناعة

  الدمى

  الھدف العام للدورة
تعلم الطالبات تلك المھارات لغرض االستفادة 
  منھا في مجال عملھن اال ھو رياض االطفال 

 عناصر ومحتويات الدورة
ورش عمل تتضمن الخطوات العلمية لكيفية 

  خياطة المالبس والعباءة وصناعة الدمى 

  الفئة المستھدفة
طالبا القسم ومن لديھا الرغبة من طالبات االقسام 

  االخرى + الموظفين 
  ٧/١٢/٢٠١٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  د شوكت عبد الكريم البياتي ٠أ

  خياطة ماھرة من طالبات الدراسة المسائية 
  المدرب الفني ايثار الفضلي 
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 ١٨٦ 

  
  

  التفاصيل ...
  

  دورة إحكام التالوة  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
التعريف باالحكام المتعارف عليھا في تالوة 

  القران 
  النون الساكنة  –المد  –االدغام  عناصر ومحتويات الدورة

  الموطفون واالساتذة   الفئة المستھدفة
  ٢٧/٢/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  السيد عادل غالب الياسري  –رملة خضير  ٠د   اسم المحاضر بالدورة

  
  
  

  
  

  التفاصيل ...

 األخطاء اللغوية الشائعة في المخاطبات الرسمية  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
التعريف باالخطاء الشائعة ف المخاطبات 

  الرسمية والتعريف فيھا 
  المفرادات اللغوية الشائعة  عناصر ومحتويات الدورة

  واالساتذة  -الموظفون    الفئة المستھدفة
  ١٣/٣/٢٠١٨-٤  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

 احمد مجيد البصام  ٠د –د حيدر جيجان الزيادي   اسم المحاضر بالدورة
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 ١٨٧ 

  
  

  التفاصيل ...
  

  سالمة اللغة العربية  اسم الدورة

  حل المشكالت الكتابية / اخطاء لغوية شائعة   الھدف العام للدورة
  قواعد اساسية في اللغة العربية عناصر ومحتويات الدورة

  الفئة المستھدفة
أساتذة الجامعة وموظفيھا غير المختصين باللغة 

  العربية 
  ١٦/٣/٢٠١٨-١١/٣  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  اساتذة القسم اللغة العربية   المحاضر بالدورةاسم 

  
  
  
  
  

  التفاصيل ...

  دورة في توضيح قانون انضباط موظفي الدولة  اسم الدورة

  شرح مفردات قانون انضباط موظفي الدولة   الھدف العام للدورة
  اشاعة ثقافة االلتزام بالقانون لموظفي الدولة  عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسيون  –الموظفون   الفئة المستھدفة
  ٢٧/٣/٢٠١٨- ١٨  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  مصطفى عماد  ٠م٠م  اسم المحاضر بالدورة
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 ١٨٨ 

  
  التفاصيل ...

  

  دورة تطوير مھارات  الخط  العربي  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
تحسين الخط والكتابية لدى الموظفين مع تنمية 

  مھارات الرسم لدى الراغبين بذلك 

 عناصر ومحتويات الدورة
انواع الخطوط العربية وكيفية رسمھا مع اعطاء 

  الخطوط العريضة لمبادى
  موظفو الكلية   الفئة المستھدفة
  ٣١/٣/٢٠١٧ -٢٢/٣  تاريخ انعقاد الدورة
  دينار) الف ٢٥(  أجور المشاركة

  اسم المحاضر بالدورة
  د لقمان وھاب حبيب ٠م 
  م والء خضير طه٠م
  م افراح مالك ٠م

  
  
  
  
  
  

  التفاصيل ...

  البرمجة بلغة ماتالب  اسم الدورة

  تعلم المتدربين وكيفية البرمجة بلغة ماتالب   الھدف العام للدورة
 االيعازات والكودات والخوض في جانب الصور  عناصر ومحتويات الدورة

  الموظفون  واالساتذة  وطلبة الدراسات العليا   الفئة المستھدفة
  ١٠/٤/٢٠١٨-١  تاريخ انعقاد الدورة
   ) الف دينار٢٥(  أجور المشاركة

  م محمد عبد الحميد الكوفي ٠م  اسم المحاضر بالدورة
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 ١٨٩ 
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 ١٩٠ 
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 ١٩١ 

  

 )٢٠١٨ – ٢٠١٧(للعام  التربيةالدورات المخططة لكلية 

اجور المشاركة  ت اسم الدورة تاريخ الدورة

 ١  فقه المرأة المعاصرة ١٢/١٠/٢٠١٧- ٨  )الف دينار١٥(

 ٢  احكام التالوة والتجويد للنساء  ١٩/١٠/٢٠١٧-١٥  )الف دينار١٥(

  ٣  لغير الدارسينمقدمات مناھج تفسير القران   ٢٦/١٠/٢٠١٧-٢٢  )الف دينار١٥(

  ٤  دورة اخالقيات المھنة في التعليم  ٢/١١/٢٠١٧-٢٣/١٠ )الف دينار٢٥(

دورة علم اخفاء البيانات لطلبة الدراسات  ٣٠/١١/٢٠١٧- ٦ )الف دينار٥٠(

 العليا

٥ 

  ٦  األخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية الشائعة ١٦/١١/٢٠١٧-١٢ )الف دينار٢٥(

  ٧  ثقافات اسالمية  ٧/١٢/٢٠١٧- ٣  )الف دينار١٥(

  ٨  دورة تصميم المواقع االلكترونية وادارتھا ١٨/١/٢٠١٨- ٣ )الف دينار٥٠(

  ٩  دورة تعليم الماتالب في معالجة الصور ٨/٢/٢٠١٨-٢٢/١  )الف دينار٥٠(

دورة تعليم الالتكس وكيفية كتابة البحوث  ١/٣/٢٠١٨-١٢/٢ )الف دينار٥٠(

 بواسطته

١٠ 

 ١١  اساليب حفظ القرآن الكريم  ٢٢/٢/٢٠١٨-١٨  دينار)الف ١٥(

 ١٢  التأھيل البيتي  ١/٣/٢٠١٨-٢٥/٢  )الف دينار١٥(

 ١٣  المفاھيم القرآنية  ١٥/٣/٢٠١٨- ٤  )الف دينار١٥(

 ١٤  المرأة القيادية وحركة التغيير  ١٩/٤/٢٠١٨-١٥  )الف دينار١٥(

في التعامل دورة تعليم االسس الحديثة  ٢٣/٤/٢٠١٨-١٦ )الف دينار٢٥(

 الزوجة واالبناء

١٥ 

 ١٦  احكام تالوة عامه  ٢٦/٤/٢٠١٨-٢٢  )الف دينار١٥(

دورة تعليم مھارات تصميم االختبارات   ١٠/٥/٢٠١٨- ٦  )الف دينار٢٥(

  التحصيلية

١٧ 

  

    



  ٢٠١٨ – ٢٠١٧التعليم المستمر ...  دليل الدورات التدريبية للعام الدراسي                 
 

 ١٩٢ 

  

  التفاصيل....

 

 اسم الدورة  فقه المرأة المعاصرة

  للدورةالھدف العام   تعريف المرأة باألحكام الفقھية المستحدثة

احكام القضاء  -فقه المرأة العاملة -عبادات–فقه 

  والسياسه

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة التدريسيات والموظفات

 تاريخ انعقاد الدورة ١٢/١٠/٢٠١٧-٨

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة د. كواكب باقر الفاضلي

  

  

  

 اسم الدورة للنساءاحكام التالوة والتجويد 

  الھدف العام للدورة  ضبط القراءة واحكام التالوة

 عناصر ومحتويات الدورة الوقف واالبتداء-الحركات واالصوات-مخارج الحروف

 الفئة المستھدفة التدريسيات والموظفات

 تاريخ انعقاد الدورة ١٩/١٠/٢٠١٧- ١٥

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة الفاضليد. كواكب باقر 
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 اسم الدورة مقدمات مناھج تفسير القران لغير الدارسين

  الھدف العام للدورة  التعرف على خطوات التفسير لدى المفسرين

 عناصر ومحتويات الدورة  ضوابط تقييم التفاسير ،بعض اخطاء المفسرين

 الفئة المستھدفة الموظفون

 انعقاد الدورةتاريخ   ٢٦/١٠/٢٠١٧- ٢٢

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة أ.م.د.محمد كاظم الفتالوي

  

  

  

 اسم الدورة دورة اخالقيات المھنة في التعليم

  الھدف العام للدورة نشر وتعميق ثقافة اخالق المھنة وااللتزام بمھامھا

تتضمن برنامج من محاضرات تتعلق باخالق مھنة 

في اكثر من جانب من جوانبھا الخاصة بالتعلم التعليم 

ومتطلباته من القدرات الذھنية والتعليم ومايطلبة في 

 موقف التدريس الصفي

 عناصر ومحتويات الدورة

المدرسين والمعلمين في التعليم الثانوي واالبتدائي 

  وطالب المراحل المنتھية في كليات التربية

 الفئة المستھدفة

 تاريخ انعقاد الدورة ٢/١١/٢٠١٧-٢٣/١٠

  اجور المشاركة )الف دينار٢٥(

 اسم المحاضر بالدورة  أ.م.د فاضل محسن الميالي
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 اسم الدورة دورة علم اخفاء البيانات لطلبة الدراسات العليا

اعطاء المفاھيم االساسية عن االخفاء واھم الطرق 

 الحديثة المستخدمة في اخفاء البيانات

  للدورةالھدف العام 

طرق االخفاء واستخدام لغات البرمجة وطرق التشفير 

 وانواع الملفات التي تستخدم لالخفاء

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة طلبة الدراسات العليا

 تاريخ انعقاد الدورة ٣٠/١١/٢٠١٧-٦

  اجور المشاركة )الف دينار٥٠(

 بالدورةاسم المحاضر  م.م زين العابدين عبد الصمد

  

  

األخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية الشائعة في الكتب 

  الرسمية والمخاطبات

 اسم الدورة

  الھدف العام للدورة  تصحيح األخطاء الشائعة

 عناصر ومحتويات الدورة  المادة اللغوية، المادة النحوية، المادة اإلمالئية

 الفئة المستھدفة االساتذة والموظفون

 تاريخ انعقاد الدورة ١٦/١١/٢٠١٧- ١٢

  اجور المشاركة )الف دينار٢٥(

 اسم المحاضر بالدورة أ.م.د فارس حسن السلطاني
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 اسم الدورة ثقافات اسالمية

  الھدف العام للدورة  االلمام باألدبيات العامة للثقافة االسالمية

 عناصر ومحتويات الدورة  االعتذار ،التسامح ،القيادة

 الفئة المستھدفة الموظفون

 تاريخ انعقاد الدورة  ٧/١٢/٢٠١٧-٣

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة أ.م.د.محمد كاظم الفتالوي

  

  

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

 الفئة المستھدفة الطالب والكادر التدريسي

 الدورةتاريخ انعقاد  ١٨/١/٢٠١٨-٣

  اجور المشاركة )الف دينار٥٠(

 اسم المحاضر بالدورة م.م احمد جبار عبيد
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 اسم الدورة  دورة تعليم الماتالب في معالجة الصور

اعطاء المشتركين المھارة الالزمة للعمل على البرمجة 

 matlabباستخدام 

  الھدف العام للدورة

الحسابية ومعالجة تعريف باستخدام البرنامج والعمليات 

  الصور وبرامج متقدمة

 عناصر ومحتويات الدورة

طلبة الدراسات العليا واالساتذة والخريجين وطلبة 

 الدراسات االولية

 الفئة المستھدفة

 تاريخ انعقاد الدورة ١١/٢/٢٠١٨-٢٢/١

  اجور المشاركة )الف دينار٥٠(

 اسم المحاضر بالدورة أ.م.د نضال خضير العبادي

  

  

  

 اسم الدورة دورة تعليم الالتكس وكيفية كتابة البحوث بواسطته

  الھدف العام للدورة كيفية استخدام نظام الالتكس

االوامر والعناصر االساسية للنظام وااليعازات التي 

 يعتمد عليھا النظام

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة طلبة وتدريسيين والموظفين

 تاريخ انعقاد الدورة ١/٣/٢٠١٨-١٢/٢

  اجور المشاركة )الف دينار٥٠(

 اسم المحاضر بالدورة م.د احمد عباس العادلي
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 اسم الدورة اساليب حفظ القرآن الكريم

  الھدف العام للدورة تعليم االساليب الحديثة في حفظ القرآن

اسلوب الرسم -فضل حفظ القرآن وحافظه

وفق جداول  اسلوب الحفظ - التكرار -والمخططات

 ومخططات ذھنية حديثة

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة التدريسيون والموظفون

 تاريخ انعقاد الدورة ٢٢/٢/٢٠١٨- ١٨

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة م.د.ضرغام علي محي المدني

  

  

  

 اسم الدورة التأھيل البيتي

  الھدف العام للدورة  االجتماعي في البيتاد الفرد الى التأقلم داع

 عناصر ومحتويات الدورة  عالقة االبن باألسرة، عالقة االسرة بالفرد

 الفئة المستھدفة الموظفون

 تاريخ انعقاد الدورة  ٨/٢/٢٠١٨-٤

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة أ.م.د.محمد كاظم الفتالوي
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 اسم الدورة القرآنيةالمفاھيم 

المام قارئ القرآن الكريم بالمعاني والمفاھيم القرآنية عند 

  تالوة القرآن الكريم

  الھدف العام للدورة

الفھم  - اسلوب المصباح.الميزان-آليات فھم القرآن الكريم

  مقاصد النص القرآني-التفسيري للنص المبارك 

 عناصر ومحتويات الدورة

 المستھدفةالفئة  الموظفون

 تاريخ انعقاد الدورة  ١٥/٣/٢٠١٨-٤

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة م.د.ضرغام علي محي المدني

  

  

 اسم الدورة المرأة القيادية وحركة التغيير

تنمية مھارات المرأة القيادية وأثرھا في عملية 

  التغيير

  الھدف العام للدورة

االدارة - التغيير وآلياته واھدافه-القياديةالمرأة 

  مھارات القيادة - ومھاراتھا

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة التدريسيات والموظفات

 تاريخ انعقاد الدورة  ١٩/٤/٢٠١٨- ١٥

  اجور المشاركة )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة د. كواكب باقر الفاضلي
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 اسم الدورة الحديثة في التعامل الزوجة واالبناءدورة تعليم االسس 

  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

 الفئة المستھدفة اولياء االمور

 تاريخ انعقاد الدورة ٢٣/٤/٢٠١٨- ١٦

  اجور المشاركة  )الف دينار٢٥(

 اسم المحاضر بالدورة أ.م عباس نوح الموسوي

  

  

  

 اسم الدورة احكام تالوة عامة

  الھدف العام للدورة  نشر الثقافة القرآنية في الوسط الجامعي

-والتنوينالنشأة التاريخية لعلم التجويد_احكام النون الساكنة 

 احكام المدود -احكام الميم الساكنه

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة الموظفون

 تاريخ انعقاد الدورة ٢٦/٤/٢٠١٨- ٢٢

  اجور المشاركة  )الف دينار١٥(

 اسم المحاضر بالدورة م.د.ضرغام علي محي المدني
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 الدورةاسم   دورة تعليم مھارات تصميم االختبارات التحصيلية

  الھدف العام للدورة اكساب المتدربين مھارات بناء االختبارات

االختبارات ومفھومھا واالھمية وبناء االختبارات 

 المقالية وبناء االختبارات الموضوعية

 عناصر ومحتويات الدورة

 الفئة المستھدفة التدريسيين

 تاريخ انعقاد الدورة  ٨/٥/٢٠١٨-١

  المشاركةاجور   )الف دينار٢٥(

أ.م عباس نوح   أ.م.د فاضل محسن الميالي  -

 الموسوي

 اسم المحاضر بالدورة
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  )٢٠١٨-٢٠١٧( لعامل... االثارالدورات المخططة لكلية 

  
  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

١ 
الطرق الحديثة في العرض 

  المتحفي
٢٥/١١/٢٠١٧-١  

 إلف دينار )٢٥(
%من ٥٠(تخفيض

  االجور للطلبة)

٢ 
المسح االثاري واھميته في 

  مجال العمل االثاري
٢٥/١٢/٢٠١٧-٣  

   الف دينار )٢٥(
%من ٥٠تخفيض (

  االجور للطلبة)

٣ 
قيبات واثرھا في تغير نالت

  مجريات التأريخ
٢٠١٨ /٣ /٢٥-٤  

 الف دينار )٢٥(
%من ٥٠(تخفيض

  االجور للطلبة)
  

  ٢٠١٨ /٤ /٣٠-١  ترميم وصيانة اللقى  االثرية ٤
  الف دينار)٢٥(

%من ٥٠(تخفيض
  االجور للطلبة)
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  التفاصيل ...

  

  الطرق الحديثة في العرض المتحفي  اسم الدورة

تعليم ونشرالثقافة  المتحفية بين الطالب   الھدف العام للدورة
  والموظفين

احدث طرق  اربع محاضرات عن  عناصر ومحتويات الدورة
  العرض المتحفي

الطالب والموظفين العاملين في مجال   الفئة المستھدفة
  االثار

  ٢٥/١١/٢٠١٧-١  تاريخ انعقاد الدورة

%من ٥٠) الف دينار (تخفيض٢٥(  أجور المشاركة
  االجور للطلبة)

  م.د عالء حسين جاسم  اسم المحاضر بالدورة
  

  
  

  التفاصيل ...
  

  واھميته في مجال العمل االثاريالمسح االثاري   اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
التعريف بعمل المسح االثاري والتقنيات العلمية 

الالزمة للعمل وبيان اثر واھمية المسح في مجال 
  العمل االثاري.

 عناصر ومحتويات الدورة

معدل ثالث محاضرات في االسبوع تتناول 
تعريف بالمسح االثاري ،تعريف باالجھزة 

والمعدات الالزمة للمسح االثاري،تعريف بأھمية 
المسح االثاري على العمل التنقيبي ،تعريف بقاعدة 

  البيانات الناتجة من المسح االثاري .

ريخ ،طلبة كلية اال ثار ،  اتدريسي قسم االثار والت  الفئة المستھدفة
  المعنين والمھتمين باالثار

  ٢٠١٧/ ٢٥/١٢لغاية ٣/١٢/٢٠١٧  تاريخ انعقاد الدورة

%من األجور ٥٠(تخفيض الف دينار )٢٥(  أجور المشاركة
  للطلبة)

  اسم المحاضر بالدورة
  م.د فاطمة عباس سلمان المعموري 

  م.د حسين البحراني 
  م.جاسم حسين يوسف
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  التفاصيل ...

  

  قيبات واثرھا في تغير مجريات التأريخنالت  اسم الدورة

  الھدف العام للدورة
باھمية التنقيبات االثرية واھم النتائج التعريف  

التي تم اضافتھا استنادا لنتائج التنقيب واالكتشافات 
  المھمة التي ظھرت من خالل العمل التنقيبي .

 عناصر ومحتويات الدورة

معدل ثالث محاضرات في االسبوع تتناول 
تعريف باالسبوع  تتضمن تعريف بالتنقيبات 

البعثات التنقيبية العاملة في االثرية واھميتھا ، اھم 
العراق ، التقنيات الحديثة المستخدمة في التنقيبات 

االثرية ، البعثات االجنبية والعمل المشترك بين 
  الجانب العراقي والبعثات االجنبية .  .

تدريسي قسم االثار والتريخ ،طلبة كلية االثار ،    الفئة المستھدفة
  المعنين والمھتمين باالثار

  ٢٠١٨ /٣ /٢٥-٤  تاريخ انعقاد الدورة

%من األجور ٥٠(تخفيض الف دينار )٢٥(  أجور المشاركة
  للطلبة)

  اسم المحاضر بالدورة

  م.د فاطمة عباس سلمان المعموري 
  م.د  نشأت علي عمران  

ا.د نوالة احمد محمود المتولي / جامعة بغداد/  
  كلية االداب / قسم االثار.

  

  
  التفاصيل ...

  

  ترميم وصيانة اللقى  االثرية    الدورة اسم

  تعليم ترميم اللقى االثرية متحفيآ  الھدف العام للدورة

اربعة محاضرات حول الطرق الحديثة في   عناصر ومحتويات الدورة
  الترميم

  الطالب والموظفين العاملين في مجال االثار  الفئة المستھدفة
  ٢٠١٨ /٤ /٣٠-١  تاريخ انعقاد الدورة

%من األجور ٥٠(تخفيض الف دينار )٢٥(  المشاركةأجور 
  للطلبة)

  م.د عالء حسين جاسم  اسم المحاضر بالدورة
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  )2017-2018الدورات المخططة لكلية التخطيط العمراني للعام (

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة ت

1  uokufa  application  الف دينار١٥(  ٩/٢٠١٧/ ٥- ٣ (  

2 
   ١نظام تحديد المواقع العالمي 

Navigation GPS  
  ) ألف دينار٢٥(  ٧/٩/٢٠١٧- ٣

3 ( 3D In GIS )  ألف دينار٢٥(  ٩/٢٠١٧/ ١٤-١٠ (  

  ) الف دينار١٠(  ٢٦/٩/٢٠١٧ -٢٤  اھمية تقييم االثر البيئي للمشاريع 4

5 E-Learning  الف دينار١٥(  ١٢/١٠/٢٠١٧-١٠ (  

6 Advance Microsoft excel 2010  الف دينار١٥(  ١١/٢٠١٧/ ٥- ١ (  

  ) الف دينار١٥(  ١١/٢٠١٧/ ٢٣-٢١  صيانة الحاسبات 7

8 
اساسيات االستشعار عن بعد وتطبيقاته 

  للمبتدئين
  ) الف دينار١٥(  ٢٠١٨/ ٨/٢ - ٤

9 GIS الف دينار٢٥(  ٢/٢٠١٨/ ١٥- ٩  متقدمة (  
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  ...تفاصيلال

 uokufa  application  اسم الدورة

  استخدام تطبيقات الجامعة وادارتھا   العام للدورةالھدف 

  شبكة الجامعة  + برامج الجامعة  + التعامل مع التطبيقات  عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسيين ،الموظفين  الفئة المستھدفة

  ٩/٢٠١٧/ ٥-٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  علي كريمم.م.احسان   اسم المحاضر بالدورة

  

  ...تفاصيل ال     

 ( Navigation GPS )  ١نظام تحديد المواقع العالمي   اسم الدورة

 GPSالتعرف على اإلستخدام األمثل لجھاز   الھدف العام للدورة

  عمل أجھزة تحديد المواقع العالميمقدمة عن . ١  عناصر ومحتويات الدورة

وع . ٢ از ن تخدام جھ ى إس رف عل  GARMIN GPSالتع

map 78s   

  . تدريب عملي٣

 Map + برنامج  والحاسوب GPSالبيانات بين جھاز الـ  .٤

Source  

مختلف االختصاصات من ( مھندسين ، مخططين ، جغرافيين   الفئة المستھدفة

  ، ... إلخ )

  ٩/٢٠١٧/ ٧-٣  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف دينار٢٥(  اجورالمشاركة

حميد سعد ، السيد أحمد عدنان قدوري ، المھندس علي   اسم المحاضر بالدورة

  المھندسة ھبة جميل كاظم
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 ٢١٠ 

  

   ...تفاصيلال 

  ( 3D In GIS )  اسم الدورة

 GISالتمثيل ثالثي األبعاد داخل برنامج   الھدف العام للدورة

  البيانات الشبكية.   عناصر ومحتويات الدورة

  . أدوات التحليل المكاني٢

  . أدوات التحليل ثالثي األبعاد٣

٤ .Arc Scene  

من ( مھندسين ، مخططين ، جغرافيين ، ...  GISمستخدمي   الفئة المستھدفة

  إلخ )

  ٩/٢٠١٧/ ١٤- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ) ألف دينار٢٥(  اجورالمشاركة

  المھندس علي حميد سعد ، السيد أحمد عدنان قدوري  اسم المحاضر بالدورة

  

   ...تفاصيلال 

  تقييم االثر البيئي للمشاريعاھمية   اسم الدورة

  تعلم الطلبة مھارات بحوث التقييم   الھدف العام للدورة

عناصر ومحتويات 

  الدورة

  عرض بجھاز الداتاشو + تقارير فعلية

  الطلبة  الفئة المستھدفة

  ٢٦/٩/٢٠١٧ - ٢٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٠(  اجورالمشاركة

  خالد ابو كللد.ضرغام   اسم المحاضر بالدورة
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 ٢١١ 

  

  ...تفاصيلال    

 E-Learning  اسم الدورة

  استخدام تقنيات التعليم االلكتروني  الھدف العام للدورة

  Learning managment،E-Exam   عناصر ومحتويات الدورة

  التدريسيين  الفئة المستھدفة

  ١٢/١٠/٢٠١٧- ١٠  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  م.م.احسان علي كريم  المحاضر بالدورة اسم

  

  

  

  ...تفاصيلال    

  Advance Microsoft excel 2010  اسم الدورة

  Excelتعلم الطالب مھارات استخدام برنامج     الھدف العام للدورة

  المعادالت الرياضية + الدوال + انشاء برامج متخصصة  عناصر ومحتويات الدورة

  طلبة ، خريجينموظفين ،   الفئة المستھدفة

  ١١/٢٠١٧/ ٥-١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  م.م.احسان علي كريم  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢١٢ 

  

  ...تفاصيلال  

  صيانة الحاسبات  اسم الدورة

  تعلم عملية صيانة الحاسبات وكيفية اصالح االعطال  الھدف العام للدورة

  تنزيل + صيانة + تحديث + فرمتة + تنصيب  عناصر ومحتويات الدورة

  الطلبة ، الموظفين  الفئة المستھدفة

  ١١/٢٠١٧/ ٢٣- ٢١  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  م.م.احسان علي كريم  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  ...تفاصيل ال     

  اساسيات االستشعار عن بعد وتطبيقاته للمبتدئين  اسم الدورة

التعريف بأساسيات االستشعار عن بعد وتطبيقاته   الھدف العام للدورة

بأستخدام نماذج من الصور الفضائية والبرامجيات 

  الخاصة

 GISمحاظرات نظرية + تطبيقات في مختبر   عناصر ومحتويات الدورة

  اساتذة ،طلبة ،باحثين ،موظفين  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٨/ ٨/٢ -٤  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار١٥(  اجورالمشاركة

  أ.م.د.احمد ھاشم السلطاني  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢١٣ 

   

  ...تفاصيلال      

  متقدمة GIS   اسم الدورة

اعطاء المتلقي افكار متقدمة في التطبيقات  المختلفة    الھدف العام للدورة

  GISلـ

 نظري + عملي  عناصر ومحتويات الدورة

  طالب،اساتذة ،باحثين ،موظفين  الفئة المستھدفة

  ٢/٢٠١٨/ ١٥-٩  تاريخ انعقاد الدورة

  ) الف دينار٢٥(  اجورالمشاركة

  م.د.سراء طه ، م.زينب ديكان  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢١٤ 
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 ٢١٥ 
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 ٢١٦ 

  

  الدورات المخططة لكلية العلوم السياسية

 ٢٠١٨- ٢٠١٧لعام 

  

  اجور الدورة  تاريخ الدورة  أسم الدورة  ت

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ١٠/٩/٢٠١٧- ٣  هصناعة الراي العام وتكوين  - ١

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ٧/١٠/٢٠١٧- ١  اثر الديون على سيادة الدول  - ٢

  ادارة المعلومات  - ٣
  

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ١٢/١١/٢٠١٧- ٥

٤ -  
  مناھج البحث العلمي

  
  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٢/٢٠١٧/ ١٠- ٣

  فن التحليل السياسي  - ٥
  

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٤/١/٢٠١٨- ٧

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ٢/٢٠١٨/ ٢٤ -١٨  ادارة الجودة الشاملة  - ٦

  فن التعامل مع الجمھور  - ٧
  

  الف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٠/٣/٢٠١٨- ٤

  ادارة الحمالت االنتخابية  - ٨
  

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ٤/٢٠١٨/ ٨ - ١

  الف دينار٢٥,٠٠٠  ٥/٢٠١٨/ ١٣- ٦  ادارة الوقت  - ٩

  ألف دينار ٢٥,٠٠٠  ١٠/٦/٢٠١٨- ٣  ادارة االزمات  -١٠
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 ٢١٧ 

  

  فاصيل دورات العلوم السياسيةت

 صناعة الراي العام وتكوينه  اسم الدورة

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

 توظيف وسائل لالعالم في صناعة الرأي  -٢

 عناصر ومحتويات الدورة

 مفھوم الرأي العام وعناصره  -١

 الجمھور وعناصرهمفھوم  -٢

 اساليب تكوين الرأي العام  -٣

 اساليب التأثير في الراي العام -٤

 مدراء ، قادة ، وسائل اعالم  -١ الفئة المستھدفة

 ١٠/٩/٢٠١٧-٣ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 المدرس الدكتور حسن ناصر  اسم المحاضر بالدورة

  

  

  السياسيةتفاصيل دورات العلوم 

 اثر الديون على سيادة الدول اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
كيفية تأثير الديون على سيادة الدول والمساس باقتصاديات 

 الدولة.

 مفھوم اثر الديو ن على سيادة الدول   عناصر ومحتويات الدورة

 الطبقة السياسية ،والطبقة االقتصادية  الفئة المستھدفة

 ٧/١٠/٢٠١٧- ١ الدورةتاريخ انعقاد 

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 المدرس الدكتور اكرم علي نعمة اسم المحاضر بالدورة
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 ٢١٨ 

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 ادارة المعلومات  اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
التعرف على اھمية المعلومات وكيفية توظيفھا في االوقات 

 واالستثنائيةالطبيعية 

 عناصر ومحتويات الدورة

المعلومات في أوقات - ٣مصادر المعلومات  -٢اھمية المعلومات 

 االزمات 

 كيفية توظيف المعلومات  -٤ 

 معاونين مدراء –مدراء عامين  الفئة المستھدفة

  ١٢/١١/٢٠١٧- ٥ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م د محمد حسن دخيل  بالدورةاسم المحاضر 

  

  

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 مناھج البحث العلمي  اسم الدورة

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

 والرسائل االكاديمية 

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

 السترداد المناھج  

 الباحثين االكادميين طلبة الدراسات العليا الفئة المستھدفة

 ١٠/١٢/٢٠١٧- ٣ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 المدرس الدكتور حيدر زاير  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢١٩ 

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 أدارة الجودة الشاملة في المؤسسات  اسم الدورة

 الوصول الى معايير الجودة في ادارة المؤسسات  الھدف العام للدورة

 عناصر ومحتويات الدورة

معايير ادارة المؤسسات -٣أدارة المؤسسات  -٢مفھوم الجودة 

 تقيم عمل ادارة المؤسسات  - ٤

 المعايير العالمية الدارة المؤسسات 

 مدراء العامين ،مدراء الوحدات الشعب،القيادات الوسطى  الفئة المستھدفة

 ١٤/١/٢٠١٨- ٧ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 المدرس الدكتور باسل محسن مھنا اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 فن التحليل السياسي اسم الدورة

وكيفية بناء  التعرف على مفھوم ومكونات التحليل السياسي الھدف العام للدورة

 خبرةه سياسيه

التحليل  -٤عناصر التحليل السياسي -٢مفھوم تحليل السياسي عناصر ومحتويات الدورة

 السياسي والعومل المؤثرة فيه .

 المستشارين، صانعوا القرارالسياسيين،  الفئة المستھدفة

 ٢٤/٢/٢٠١٨-١٨ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م. د اياد العنبر اسم المحاضر بالدورة
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 ٢٢٠ 

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 فن التعامل مع الجمھور والراي العام اسم الدورة

 صناعة الراي العامالتعرف على كيفية  الھدف العام للدورة

   مفھوم الجمھور وانواعه -٢عالقة الجمھور بالراي العام - ١ عناصر ومحتويات الدورة

 صناعة الراي    - ٤كيفية التأثير بالجمھور وتوجيه  - ٣

 القيادات الكاريزما ،اإلعالميين الفئة المستھدفة

 ١٠/٣/٢٠١٨- ٤ تاريخ انعقاد الدورة

 دينار فقطالف  ٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م.د علي الشكراوي اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

  ادارة الحمالت االنتخابية  اسم الدورة 

  التعرف على كيفية االستعداد لالنتخابات   الھدف العام للدورة

البرنامج االنتخابي  -٣الحشد الشعبي  - ٢الحمالت االنتخابية  -ا  عناصر ومحتويات الدورة

  وسائل االعالم وادرة الحمالت  - ٥االستعداد النفسي  - ٤

  االحزاب السياسية وقادة الكتل السياسية،البرنامج االنتحابي  الفئة المستھدفة

  ٨/٤/٢٠١٨- ١  تاريخ انعقاد الدورة

  الف دينار  ٢٥,٠٠٠  اجور المشاركة

  أ.م.د  بھاء السعبري   المحاضر بالدورةاسم 
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 ٢٢١ 

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 فن ادارة الوقت اسم الدورة

 الھدف العام للدورة
 معرفة كيفية أدارة الوقت في -٢معرفة اھمية الوقت

 االوضاع الطبيعية واالستثنائية 

 عناصر ومحتويات الدورة
  ثنائي تالطبيعي االس الوقت في الوضع -٢اھمية ادارة الوقت - ١

 ادارة الوقت والعوامل المؤثرة فيه كيفية التعامل مع الضغوط - ٣

 الطلبة والموظفين -٢القيادات العليا والوسطى  الفئة المستھدفة

 ٥/٢٠١٨/ ١٣- ٦ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 أ.م.د. اسعد كاظم شبيب اسم المحاضر بالدورة

  

  

  

  تفاصيل دورات العلوم السياسية

 أدارة االزمات  اسم الدورة

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

 .معه

 عناصر ومحتويات الدورة
   عناصر ادارة االزمة-٣فن ادارة االزمة  - ٢أھمية الوقت -١

 قدره فريق االزمه على تجاوز ضغط الوقت  -٤

 صانعوا القرار بكافة المستويات الفئة المستھدفة

 ١٠/٦/٢٠١٨-٣ تاريخ انعقاد الدورة

 الف دينار فقط٢٥,٠٠٠ أجور المشاركة

 المدرس الدكتور رشايحيى  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢٢٢ 
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 ٢٢٣ 
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 ٢٢٤ 

  

  )٢٠١٨ـ ٢٠١٧(الدورات المخططة لكلية اللغات للعام 

  

  اجور المشاركة  تاريخ الدورة  اسم الدورة   ت

  )الف دينار٥٠(  ١٠/١٠/٢٠١٧ـ  ١٠/٩  تعليم اساسيات اللغة االنكليزية  ١

 )الف دينار٥٠(  ١٠/١٠/٢٠١٧ـ  ١٠/٩  ١اختبار كفاءة اللغة االنكليزية   ٢

 )الف دينار٥٠(  ١٠/١٠/٢٠١٧ـ  ١٠/٩  تعليم اساسيات اللغة الفارسية  ٣

 )الف دينار٥٠(  ٢٢/١٠/٢٠١٧ـ  ٢٠/٩  تعليم اساسيات اللغة الفرنسية  ٤

 )الف دينار٥٠(  ١/٢/٢٠١٨ـ  ٢/١  دورة اللغة االنكليزية المستوى المتوسط  ٥

 )الف دينار٥٠(  ١/٣/٢٠١٨ـ  ١/٢  ٢اختبار كفاءة اللغة االنكليزية   ٦

 )الف دينار٥٠(  ١/٤/٢٠١٨ـ  ١/٣  دورة الترجمة الفورية باللغة االنكليزية  ٧

 )الف دينار٥٠(  ١/٤/٢٠١٨ـ  ١/٣  دورة اللغة الفارسية المستوى المتوسط  ٨

 )الف دينار٥٠(  ٢٠١٨/ ١/٥ـ  ١/٤   ٣اختبار كفاءة اللغة االنكليزية   ٩
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 ٢٢٥ 

  

  التفاصيل ...

  

  تعليم اساسيات اللغة االنكليزية  اسم الدورة

  االنكليزية للمشتركينرفع مستوى اللغة   الھدف العام للدورة

  اساسيات اللغة االنكليزية  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١٠/١٠/٢٠١٧ـ  ١٠/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  م.م حسام رشيد حمود  اسم المحاضر بالدورة

  م.م عالء لطيف عبد الزھرة

  

  

  ١اختبار كفاءة اللغة االنكليزية   الدورة اسم

تأھيل واعداد طلبة الدراسات العليا الجتياز اختبار   الھدف العام للدورة

  الكفاءة

  المواد التي تأھل المشتركين على اجتياز اختبار الكفاءة  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١٠/١٠/٢٠١٧ـ  ١٠/٩  الدورةتاريخ انعقاد 

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  أ.د احمد شاكر الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  م. محمد سامي فليفلم.
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 ٢٢٦ 

  

  تعليم اساسيات اللغة الفارسية  اسم الدورة

  تعريف المشتركين باللغة الفارسية  الھدف العام للدورة

  الفارسيةاساسيات اللغة   عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١٠/١٠/٢٠١٧ـ  ١٠/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  د نضال جميل غضبم.  اسم المحاضر بالدورة

  د امير كاظم عباسم.

  

  

  

  

  تعليم اساسيات اللغة الفرنسية  اسم الدورة

  الفرنسية في العراقمستوى اللغة ب النھوض  الھدف العام للدورة

  لفرنسيةاساسيات اللغة ا  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ٢٢/١٠/٢٠١٧ـ  ٢٠/٩  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  م.م فؤاد رشيد البياتي  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢٢٧ 

  

  اللغة االنكليزية المستوى المتوسط دورة  اسم الدورة

  تطوير مھارات المشتركين باللغة االنكليزية  الھدف العام للدورة

  كيفية التحدث باللغة االنكليزية  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١/٢/٢٠١٨ـ  ٢/١  تاريخ انعقاد الدورة

  دينار)الف ٥٠(  اجور المشاركة

  م.م حسام رشيد حمود  اسم المحاضر بالدورة

  م.م عالء لطيف عبد الزھرة

  م. توفيق مسلم حران

  

  

  

  ٢اختبار كفاءة اللغة االنكليزية   اسم الدورة

تأھيل واعداد طلبة الدراسات العليا الجتياز اختبار   الھدف العام للدورة

  الكفاءة

  المشتركين على اجتياز اختبار الكفاءةالمواد التي تأھل   عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١/٣/٢٠١٨ـ  ١/٢  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  أ.د احمد شاكر الكالبي  اسم المحاضر بالدورة

  م. توفيق مسلم حران
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 ٢٢٨ 

  

  االنكليزيةدورة الترجمة الفورية باللغة   اسم الدورة

  تعريف المشتركين باساسيات الترجمة  الھدف العام للدورة

  اللغة االنكليزيةكيفية الترجمة ب  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١/٤/٢٠١٨ـ  ١/٣  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  احمد شاكر الكالبي أ.د  اسم المحاضر بالدورة

 

  

  

  

  دورة اللغة الفارسية المستوى المتوسط  اسم الدورة

  تطوير مھارات المشتركين باللغة الفارسية  الھدف العام للدورة

  كيفية التحدث باللغة الفارسية  عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ١/٤/٢٠١٨ ـ ١/٣  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  د نضال جميل غضبم.  اسم المحاضر بالدورة

  د امير كاظم عباسم.
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 ٢٢٩ 

  

  ٣اختبار كفاءة اللغة االنكليزية   اسم الدورة

تأھيل واعداد طلبة الدراسات العليا الجتياز اختبار   الھدف العام للدورة

  الكفاءة

  التي تأھل المشتركين على اجتياز اختبار الكفاءةالمواد   عناصر ومحتويات الدورة

  الراغبين من داخل وخارج الجامعة  الفئة المستھدفة

  ٢٠١٨/ ١/٥ـ  ١/٤  تاريخ انعقاد الدورة

  )الف دينار٥٠(  اجور المشاركة

  أ.د احمد شاكر الكالبي  اسم المحاضر بالدورة
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 ٢٣٠ 

  

  

 


