
 جامــــعة كــــركــــوك   

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة   

 شعبة التعلٌم المستمر    

 

 

 

رفع المستوى العلمً واألدائً  للمنتسبٌن فً الكلٌة  إلىشعبة تعلٌمٌة وتثقٌفٌة وتدرٌبٌة تهدف 

خدمة للمسٌرة العلمٌة  , وهً تمثل االمتداد الطبٌعً لجهود العملٌة التعلٌمٌة فً الكلٌة والجامعة 

ورفع  أدائهمكما تمثل منظومة متكاملة ٌتم عبرها تدرٌب الموظفٌن والتدرٌسٌٌن لتحسٌن 

وهً نافذة ٌتم من خاللها التفاعل مع مختلف القطاعات من اجل تطوٌر الموارد  , كفاءتهم

المستجدات واحتٌاجات  آخرالبشرٌة اإلدارٌة والمهنٌة واألكادٌمٌة فً الكلٌة  بما ٌتناسب مع 

 المجتمع األكادٌمً.

  

 

 

 .د.علً احمد زوبع / مدٌر شعبة التعلٌم المستمر -1

 .دان عبدهللا محمود /  موظفة شعبة التعلٌم المستمرشا -2

 

 

 

 تنظٌم الدورات التدرٌبٌة فً المجاالت العلمٌة المختلفة بالشكل الذي ٌلبً احتٌاجات منتسبً -1

 الكلٌة .

مل العلمٌة ذات الصلة بمجاالت عمل المؤسسات وات واللقاءات النقاشٌة وورش الععقد الند -2

 واختصاصها 

العمل على ترشٌح التدرٌسٌٌن والموظفٌن للمشاركة فً الدورات التدرٌبٌة التً تتالئم مع  -3

 اختصاصهم 

 الهٌكلٌة اإلدارٌة

 نبذة عن شعبة التعليم المستمر

 ام الشعبةـــــمه



 األخرىالتعاون الفعال والبناء مع مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة والهٌئات الحكومٌة   -4

 جتمع المختلفةلخدمة متطلبات شرائح الم

إعداد وتنظٌم وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة متعددة لها اثر فعال فً خدمة وتعزٌز الصلة مع  -5

 المجتمع.

 .فً الكلٌةالعمل على توفٌر المستلزمات المطلوبة فً إقامة الدورات والندوات والورش  -6

تحقٌق تواصل أكادٌمً وعلمً وثقافً واجتماعً بٌن مكونات الحٌاة الجامعٌة ومحٌطها بما  -7

 ٌتالئم ومتطلبات المجتمع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العنــــــــوان اطـــــوع النشـــــن ت
الفترة التً 

 بها أنجزت
 مدته

 
 م ـــــــاس

 المحاضر
 

 مكان
 انعقاده

 الجهة
 المنظمة

 
 عدد

 المشاركٌن
 

 بالتعاون
 مع جهات أخرى
 تذكر إن وجدت

 الجهات
 المشاركة

 11/1/9112 التطبٌق فً المدارس ورشة تدرٌبٌة -1
 

 األقسام العلمٌة ___ 159 التعلٌم المستمر قاعة صابري رإساء األقسام كافة ٌوم واحد

 ٌوم واحد 11/1/9112 مخاطر التدخٌن ندوة -9

 
 د.هادي صالح رمضان
 د. جنان قحطان سرحان

 
 

 
 قاعة

 د. عبد اللطٌف
 55 التعلٌم المستمر

قسم العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة

 األقسام العلمٌة

 ندوة -3
الحفاظ على الممتلكات 

الحكومٌة مسإولٌة وطنٌة 
 ودٌنٌة

 ٌوم واحد 91/1/9112
 د. سعد عطٌة حمد
 د. ٌونس ثلج صالح

 

 قاعة
 د. عبد اللطٌف

 الكلٌات كافة ___ 53 التعلٌم المستمر

 ورشة تدرٌبٌة -1
 

 إدارة الصف الجامعً
 

 ٌوم واحد 93/1/9112
 د. عبد الكرٌم خلٌفة
 م. وسناء محمد فرج

 قاعة
 د. عبد اللطٌف

 األقسام العلمٌة ___ 51 التعلٌم المستمر

5- 
 ورشة
 تدرٌبٌة

التسوق الشبكً والتسوق 
 الهرمً

 األقسام العلمٌة قسم علوم القران 91 التعلٌم المستمر قاعة صابري م. كامل عبد القادر حسٌن ٌوم واحد 93/1/9112

 األقسام العلمٌة قسم علوم القران 91 التعلٌم المستمر قاعة صابري د.احمد عبدهللا رحٌم ٌوم واحد 11/9/9112 األكادٌمًالتوصٌف  ورشة -1

 دورة -5
الحاسوب فً تسهٌل استخدام 

 األعمال المكتبٌة

91/9/9112 
 91/9/911لغاٌة

 
 الكلٌات كافة شعبة االنترنت 1 التعلٌم المستمر مختبر الحاسبات م.م. عقٌل قاسم لعٌبً اسبوع

 9102منوذج استوارة نشاطاث شعبت التعلين املستور لعام 

 كليت الرتبيت للعلوم اإلنسانيت / جاهعت كركوك

 



 

 ورشة تدرٌبٌة -1

استخدام موقع الباحث العلمً 

Google Scholar  فً العمل 

 االكادٌمً

 ٌوم واحد 95/9/9112
 قاسم لعٌبًم.م. عقٌل 

 م.م. مصعب احمد محمد
 م.م. صفاء احمد خضر

 األقسام العلمٌة  شعبة االنترنت 21 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف

 ورشة  -2
المسائل الفرضٌة التً فٌها 
 نصٌب المرأة اكثر من نصٌب

 الرجل
 األقسام العلمٌة علوم القرانقسم  39 التعلٌم المستمر قاعة صابري د. دلشاد جالل محمد ٌوم واحد 91/9/9112

 ندوة -11
استثمار طاقات الطالب 

 الجامعً
 ٌوم واحد 1/3/9112

 د. عبد الستار شحاذة حسٌن
 جالل محمدد. دلشاد 

 د. هناء انعام امٌن
 م. كامل عبد القادر حسٌن

 الكلٌات كافة قسم علوم القران 11 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف

 ورشة -11
المعاٌٌر المتعددة فً استخدام 

 قٌاس التغٌر المكانً
 ٌوم واحد 1/3/9112

 د. مراد اسماعٌل احمد
 د. صفاء عدنان جاسم

 الكلٌات كافة قسم الجغرافٌة 33 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف

 ٌوم واحد 5/3/9112 اللغة والعقل ندوة -19
 د. جمعة حسٌن محمد
 د. عماد مجٌد علً

 األقسام العلمٌة قسم اللغة العربٌة 51 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف

 دورة  -13
استخدام تقنٌات التحلٌل 

المكانً والتصنٌف الرقمً 
 للبٌانات

11/3/9112 
ولغاٌة 

11/3/9112 
 اسبوع

 د. زٌن العابدٌن علً
 د. مراد اسماعٌل احمد

 ش خلفد. محمد شال
 د. احمد عبد الغفور
 د.صفاء عدنان جاسم

 علً حمد م.م. حسن

 

 دوائر الدولة كافة قسم الجغرافٌة 33 التعلٌم المستمر GISمختبرات 

 ندوة -11
ل أمٌن   –أدب السٌرة 

 نموذجا  
 الكلٌات كافة قسم اللغة العربٌة 31 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف د. باسم ناظم سلٌمان ٌوم واحد 19/3/9112

 واحد ٌوم 19/3/9112 نظام المقررات ورشة  -15
كافة تدرٌسً قسم علوم 

 القران
 األقسام العلمٌة قسم علوم القران 11 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف

 ورشة -11
آلٌة التعامل مع المراجعٌن 

 والطلبة
 ٌوم واحد 13/3/9112

 د. محمد عبدهللا محمد
 د. هادي صالح رمضان

 ____ 55 التعلٌم المستمر قاعة د.عبداللطٌف
 العلمٌةاألقسام 

والشعب والوحدات 
 اإلدارٌة

 دورة -15
الوظٌفة العامة والمسإولٌة 

 القانونٌة للموظف

31/3/9112 
ولغاٌة 

1/1/9112 
 ____ 3 التعلٌم المستمر قاعة صابري م.م. شالل عواد سلٌم أسبوع

 األقسام العلمٌة
والشعب والوحدات 

 اإلدارٌة



 

 عز الدٌن شحاتة ابو التمند.  ٌوم واحد 1/1/9112 سٌكولوجٌة اإلبداع  ندوة علمٌة -11
قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة ____ 155 التعلٌم المستمر

 ندوة  -12
نتعاون معا لحٌاة خالٌة من 
المخدرات )المخدرات 

 الرقمٌة(
 د. هادي صالح رمضان ٌوم واحد 99/1/9112

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة ____ 11 التعلٌم المستمر

 العقٌد/ اٌاد رٌحان حمد ٌوم واحد 93/1/9112 الجرائم االلكترونٌة ندوة -91
قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 ____ 31 التعلٌم المستمر
 األقسام العلمٌة

 

 ورشة -91
كٌفٌة استخدام الحاسوب فً 

 األعمال المكتبٌة

 1/5/9112من 
ولغاٌة 

2/5/9112 
 اسبوع

 م.م. صفاء احمد خضر
 م.م. مصعب احمد محمد

مختبر  قاعة
 الحاسوب

 ____ 35 التعلٌم المستمر
 األقسام العلمٌة

 

 ندوة -99
 لغة التواصل االجتماعً

 واثرها على الطالب الجامعً
 ٌوم واحد 15/1/9112

 د. نوفل حمد خضر
 د. مها محسن هزاع
 د. علً هادي حسن

قاعة د.عبد 
 الكلٌات كافة قسم اللغة العربٌة 11 التعلٌم المستمر اللطٌف

 ورشة -93
االختبارات , انواعها 

 والشروط الواجب توافرها
 ٌوم 5/5/9112

 د.عالء الدٌن كاظم عبدهللا
 د. جنان قحطان سرحان
 م.وسناء محمد فرج

قاعة د.عبد 
 قسم علم النفس 35 التعلٌم المستمر اللطٌف

 األقسام العلمٌة

 

 ندوات ارشادٌة -91

حول الشروط الواجب 
 مراعاتها

االمتحانٌة وضوابط فً القاعة 
 االمتحانات

 تدرٌسٌو االقسام العلمٌة اسبوع 1/5/9112
قاعة د.عبد 
 الكلٌات كافة ____ 113 التعلٌم المستمر اللطٌف

 ندوة علمٌة -95
الضغوط النفسٌة وقلق 

 االمتحان
 ٌوم 1/5/9112

 د.محمد عبدهللا محمد
 د. عبدالكرٌم خلٌفة حسن

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة العلمٌة األقسام 119 المستمرالتعلٌم 

 ندوة -91
البدائل الشرعٌة لقروض 

 االسكان
 ٌوم واحد 13/5/9112

 د.منٌر هاشم خضر
 م.كامل عبد القادر حسٌن

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 قسم علوم القران 31 التعلٌم المستمر
 األقسام العلمٌة

 

 دورة -95
التمٌز واالبداع فً االداء 

 الوظٌفً

1/11/9112 
 لغاٌة

11/11/9112 
 د. عبد الكرٌم خلٌفة حسن أسبوع

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة _____ 11 التعلٌم المستمر

 دورة -91

واستخدام محركات  إنشاء
 الباحث

 Google Scholarالعلمً 

91/11/9112 
 لغاٌة

91/11/9112 
 م.م. مصعب احمد محمد أسبوع

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة _____ 19 المستمرالتعلٌم 



 

 ورشة تدرٌبٌة -92
 إعدادالتقنٌات الحدٌثة فً 
 بحث التخرج

 د.نبٌل عكٌد محمود ٌوم  5/11/9112
قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 قسم التارٌخ 11 التعلٌم المستمر
 األقسام العلمٌة

 

 ندوة  -31
المخدرات وسوء استخدام 
 االنترنت والجرٌمة االلكترونٌة

 ٌوم 95/11/9112
 أمٌنالنقٌب احمد نعمت 

 النقٌب غانم إبراهٌم علً
قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 119 التعلٌم المستمر
 النفسً اإلرشادشعبة 

والشرطة المجتمعٌة فً 
 كركوك

 األقسام العلمٌة

 شرح قانون الخدمة الجامعٌة دورة -31
  1 /19/9112 

 لغاٌة
5/19/9112 

 الكلٌات كافة ____ 5 التعلٌم المستمر 315قاعة  د.شالل عواد سلٌم أسبوع

 إرشادٌةندوة  -39
االنظمة والقوانٌن والتعلٌمات 
واالخالقٌات المطلوبة داخل 

 الحرم الجامعً
 ٌوم 3/19/9112

 د.هادي صالح رمضان
 د.صباح موسى علً
 م.فراس برهان الدٌن

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 األقسام العلمٌة قسم اللغة الكردٌة    55 التعلٌم المستمر

 إدارة النظام االلكترونً ورشة عمل -33
11-

19/19/9112 
 م.م.صفاء احمد خضر ٌومان

قاعة مختبر 
 الحاسوب

 األقسام العلمٌة ____ 11 شعبة اإلعالم

 ندوة -31
اللغة الكردٌة وعالقتها 

 باللغات المجاورة

1/19/9112 
 لغاٌة

19/19/9112 
 تدرٌسٌو قسم اللغة الكردٌة أسبوع

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 قسم اللغة الكردٌة 5 التعلٌم المستمر
 األقسام العلمٌة

 

 ندوة علمٌة -35
 أهمٌة تنمٌة الوعً الصحً 

 األكادٌمٌةفً المإسسات 
 د.سلوان خمٌس ضاري ٌوم 15/19/9112

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة قسم علم النفس 115 التعلٌم المستمر

 ندوة  -31
المجتمعً فً مدٌنة السالم 

 التآخً
 السٌدة تحرٌر احمد حسن ٌوم 15/19/9112

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة مإسسة سما الحق 19 التعلٌم المستمر

 تدرٌسو قسم اللغة العربٌة ٌوم 11/19/9112 من مزاٌا لغة الضاد ندوة -35
قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 قسم اللغة العربٌة 55 التعلٌم المستمر
 األقسام العلمٌة

 

 ندوة -31
التؤثٌر والتؤثر بٌن اللغة 

 واألدب
 تدرٌسو قسم اللغة العربٌة ٌوم 91/19/9112

قاعة د.عبد 
 اللطٌف

 الكلٌات كافة قسم اللغة العربٌة 21 التعلٌم المستمر

 

                                                           شاداى                                                                                                                                                              


