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وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي

جامعة كركوك  
كلية الهندسة



علىامعاتالجأنفتاحضرورةوالھندسیةللكوادرالمستمرتوفیرالتعلیمشعارتحت
شعبةاللخمنكلیتناتقوم,المجتمعمتناولفيوأمكانیاتھاخبراتھاوتقدیمالمجتمع

دوائرھندسيممنكبیرةلشریحةالمتخصصةالتطویریةدوراتبفتحالمستمرالتعلیم
علىوأطالعھمالمھندسینإمكانیاتتطویرمنھاوالغایةالخاصوالقطاعالمحافظة

العدیدمرھاعالسنواتخاللكلیتناسجلتوقد,المختلفةالھندسةحقولفيالمستجدات
سیرتھامتستمرفيانونأملالمھندسینمنكبیرعددمنھاأستفادتوالتيالدوراتمن

مبتعثینوالالمتواجدالتدریسيالكادرخبراتمناألستفادةخاللمنالخدمةھذهلتقدیم
والبرامجالحدیثةالھندسیةالعلوممعھمحاملینالبلدارضالىرجعواالذیناألساتذةمن

.الھندسیةللمشاكلالحلولتضعالتيالتحلیلیة
.العزیزعراقناخدمةفيیوفقناأنالقدیرالعليهللانسألختاما

كلمة السيد العميد
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فعلرطرقعنوالبحثالھندسةمجاالتفيالعلميالتطورمواكبةفيمنارغبة
التعلیمةشعبخاللومنكلیتناتقومكركوكمحافظةفيوالمھندسینالخریجینكفاءة

مھاراتطویرلتالھندسیةالمجاالتشتىفيتخصصیةھندسیةدوراتبتنظیمالمستمر
ناشكرنسجلوھناوالخاصالعامالقطاعفيیعملونالذینالمھندسینوأمكانیات

وتوفیرلتدریسینامنالكلیةأمكانیاتبكلالشعبةلدعمالھندسةكلیةعمیدللسیدوتقدیرنا
.الدوراتاقامةمستلزمات
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ميدالسيد معاون العكلمة  



علومالمعوالتواصلللتطورالمجتمعحاجةإن,أكفاءبمھندسینالمجتمعبرفدوتقوم
التيلمشاكللالحلولعلىالحصولفيالمھندسینتخدمالتيوالبرامجیاتالحدیثةالھندسیة
أقامةلغرض,الھندسةكلیةفيالمستمرالتعلیمشعبةلفتحوالحافزالدافعكانت,تواجھھم
العملشوورالندواتوأقامةالتحلیلیةوالبرامجیاتالحدیثةالھندسیةالعلومفيالدورات

فنیةالوالمھاراتالذاتقدراتتطویرفيتسھمالتيالجدیدةوالمعارفالمعلوماتلضخ
.والمختلطوالخاصالعامالقطاعفيالعاملینوالفنیینالمھندسیینلدى

القیامعاتقھاعلىأخذتحیث2009سنةالھندسةكلیةفيالمستمرالتعلیمشعبةأنشئ
والتأھیلاألبداعروحوخلقوالعمليالعلميالجانبفيالكوادرتدریبفيالكبیربالدور

ذلكتجاوزلبفحسبالدوراتاقامةعلىالشعبةدورتقتصرولم,المشاركینالكثیرمنلدى
قامةأوكذلكمختلفةمجاالتوفيكركوكمحافظةتخدمالتيالعلمیةالندواتإقامةعلى

النفط(یةالھندساالقسامفيالمختصییناالساتذةمنكبیرعددوأشرافبجھودوعملورش
.)والكھرباءوالمیكانیكالمدنيو

عبةشفيالمساندوالكادرالشعبةأدارةألعضاءوأمتنانيشكريبخالصأتقدمختاما
هللاومن,زالعزیلعراقناخدمةعملھمفيیوفقھمأنالقدیرالمولىسائال,المستمرالتعلیم

التوفیق
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تمرالسيد مدير شعبة التعليم المسكلمة  

كلیةيفالمستمرالتعلیمشعبة
القنواتمنواحدةھيالھندسة

يوالتالخریجینمعالتواصل
الكلیةبینالعالقةعمقت

أنمنبالرغم,والمجتمع
ةركیزیعدالجامعيالتعلیم

عالمجتمتطویرفيأساسیة
تخریجعنالمسؤولأنھطالما

لفةمختالھندسیةالتخصصات



فهرست دليل الدورات
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شعبة التعليم المستمر

كركوكامعةجفيالحیویةالشعبمنتعتبرالھندسةكلیةفيالمستمرالتعلیمشعبة
بصورةكركوكمحافظةدوائرفيوالخدمیةوالفنیةالھندسیةالكوادرحاجةتلبيوالتي
التدریبیةوالھندسیةالدوراتاقامةخاللومنخاصةبصورةكركوكجامعةوعامة
دراسةفيیسھمانھحیث.الحدیثوالتكنولوجيالعلميالتقدموفقدائھمأتطورالتي
والعمليالعلميالمجالفيداءاألجودةلضمانالمطلوبةالمھاراتمنحتیاجاتاأل

تدعموفنیةةتخصصیدوراتالىالكوادرحتیاجاتأتلبیةخاللمنوالفنیینللمھندسیین
والقطاعةالدولدوائركافةمعوبالتعاونتعملالمستمرالتعلیمشعبةنإ.التطورعجلة

البیاناتتجمیعفيیساعدمماالمھاراتمنالعملحقلحتیاجاتألمعرفةالخاص
نإ.الكلفةوتقلیلقیاسيوبوقتالھندسیةالحلولوایجادالمشاكلسبابأعلىوالوقوف

رنضاردوائأمحطمنھاجعلوطبیعتھاودیمغرافیتھاالجغرافيالھندسةكلیةموقع
یمكنعلمیةوطاقةمختلفةھندسیةتخصصاتمنتحویھلماالخاصوالقطاعالحكومیة
.الحرفیةو,االنتاجیة,الخدمیةالقطاعاتفيالبشریةالمواردتطویرمجالفياستثمارھا
ةمھیألتكونالمھندسینتساندالمستمرالتعلیمشعبةفأنمختصرةوبصورة

انكما.فةالمختلالحیاةمجاالتفيالعالمیشھدهوالتطورالذيالحداثةمستوىلتناسبو
المجتمعفيفاعلةتكونانورؤیتھاالمجتمعخدمةھيالجوھریةالجامعةقیمحدىإ
تسعىمرالمستالتعلیمشعبةخاللومنالھندسةوكلیةكركوكجامعةفأنوعلیھ,فرادهأو

ادألفرالتدریبیةالخدماتتقدیمخاللمنالواقعارضعلىالصورةھذهعكسالى
.الھندسیةالمھاراتتنمیةعلىوالتركیزكافةالمجتمع
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نبذة عن كلية الهندسة

األهدافالرؤية و  

يھندسبجیلالخروجوھيبنجاحأھدافھاالكلیةتحقق7/6/2005فيتأسیسھامنذ
سعتتيالوالعملیةالعلمیةباألطروالمعززةالھندسیةالمعرفةبسالحمحملمتخرج

وقدلطلبة،التدریبالالزمةوالمختبراتاألجھزةتوفیرخاللمنتھیئتھاإلىالكلیة
ً الكـلیةأبدت زجھمخاللنمللتدریسیینالالزمةالمھاراتتطویرفيكبیراً أھتماما

فيحواضدورلكلیتناوكان.تخصصھمجالفيكلإمكانیاتھملتعزیزبدورات
الخدماتوالدعموتقدیمالمستمرالتعلیمدوراتإجراءخاللمنالمجتمعخدمة

یرةمسدعمفيالواضحالدوروكذلككركوكمحافظةلدوائرالالزمةاألستشاریة
كادرللالحیويالرافدهللابعونستبقىالھندسةكلیةإن.الجامعةفياألعمار
قسم,الیةالتاألقسامالكلیةتضموالھندسةالكلیةأسست.العزیزلبلدناالھندسي
دسةالھنقسموالمیكانیكیةالھندسةوقسمالنفطھندسةوقسمالمدنیةالھندسة

شھادةدھابعالمتخرجفیھایمنحسنواتأربعفیھااألولیةالدراسةومدةالكھربائیة
ھندسةبكالوریوس.

الرؤية

لتدریسامجالفيورائدةمتمیزةالكلیةتكونأنإلىكركوكجامعةفيالھندسةكلیةتتطلع
فضالً لدالبلخدمةیعملونمھندسینوتخریج,المحليالمجتمعوخدمةوتطویرالعلميوالبحث

حثحالةإلىوالتنظیمالتوثیقحالةمنالتحولطریقعنوالجودةاألداءبمستوىاالرتقاءعن
واقعبللنھوضالموجودةوالخدماتالنشاطاتمستویاترفععلىاألشخاصوتوجیھومتابعة

.العلميالبلد
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أهداف شعبة التعليم المستمر

.

قطاعوالالدوائرحتیاجاتأومتطلباتمعتتماشىفعالةبرامجتقدیم1.
.الخاص

فيالخاصوالقطاعالحكومیةالمؤسساتمعالتواصلقنواتإقامة2.
.المحليالمجتمعخدمةسبیل

.نوالفنییالمھندسیینوتدریبتطویرفيفاعلوبشكلالمساھمة3.

عقداللخمنوالمھندسیینالتدریسيالكادرلدىالھندسیةالعلومتعزیز4.
.والمؤتمراتالعملوورشالندوات

عاونالتأجلمنالمحلیةالمؤسساتمنوالمھنیینالخبراءمعالتواصل5.
.ومتنوعةعدیدةبرامجوتقدیم

الخاصوالقطاعالدولةدوائرمعالھندسةكلیةبینشراكةتأسیس6.
.والمختلط

للمجتمعوالتقنیةالعلمیةالتطوراتنقل7.
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األشراف على الشعبة

-:األعضاء وكما یليویتألف من یشرف على الشعبة كادر علمي من كلیة الھندسة 
)المشرف العام (نجم الدین محسن عباس . د.م.أ•
)المشرف العلمي ( مریوان رضا فارس . د•
)مدیر الشعبة ( بالل محمد قاسم . م•
المھندسة شن أحسان عباس •
)منسقة الدورات ( ناصر ثجیل أسیل •
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تعليمات المشاركة في الدورات

.

المعلنةطالضوابوفقمنتسبیھاترشیحالعالقةذاتالدوائرجمیعمنیرجى-1
والتھیئةركینالمشااعدادمعرفةللشعبةلیتسنىمبكربوقتالدوراتتعامیمفي

وفقعلىنللمشاركیاالولویة،وسنعطيمناسبةزمنیةبفترةالبدءقبلللدورة
.المستفیدةالجھاتمنالترشیحاتورود

.ترشیحكتاببدونالمشاركةالخاصالقطاعلكادریمكن-2
.الترشیحكتابمعالدورةفياالشتراكبدلبمبلغالصكیرسل-3
الدورةفيالفاشویعدبالدورةالتحاقھفترةخاللتامآتفرغآالمشاركیتفرغ-4

%15غیاباتھتجارةحالةفي
راتالمحاضوبمواعیدبالتعلیماتالتاماأللتزامالمشاركینجمیععلى-5

.دورةلكلالمعلنالجدولوفقعلىالمختبریةوالتطبیقات
-:بیةالتدریالدوراتفيلالشتراكالمرشحفيیأتيماتوفریشترط-6
.التدریبیةالدورةوموضوعوظیفتھبینعالقةوجود-أ

.لدورةاتتطلبھاالتيوالخبرةالعلمیةالمواصفاتعلىحاصالیكونأن-ب
ان .انعقادھامدةطیلةللدورةیتفرغ-ج

لقبمنطلبوجودحالةفيتخصصیةھندسیةدوراتأقامةیمكن:مالحظة
.ستةعنالمشتركینعددیقلالانعلىالدوائر
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة 

IT Essentials
فریدون احمد . د.م.أ
مریم محمد فاتح. م

18-22/11 /2018
ألف 25,000
دینار

 Cell networkشبكات الھواتف النقالة 
planning

2018/ 22/11-18أحمد صبا فاضل . م.م
ألف 25,000
دینار

النظم تأثیر انخفاض منسوب  شط العرب على
البصرةالبیئیة في 

29/11/2018-25ماالمیر حسین قاسعبد . د
ألف 25,000
دینار

Geothermal as renewable energy 
source for Air-conditioning system 

and saving electric power
29/11/2018-25عادل زنیل عمر . د

ألف 25,000
دینار

Basic concepts of manufacturing 
Portland Cement

علي عزیزعدي. د
ألف 201825,000/ 25-29/11

دینار

2018دورات شھر تشرین الثاني 
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة
برنامج الرسم األنشائي في

AUTO CAD 2 D
6/12/2018-2أحمدشاھین عز الدین .  م.م

ألف 25,000
دینار

Computer Maintenance 12/2018/ 6-2فخرالدین  محمد .  م.م
ألف 25,000
دینار

)Fuzzy logic(المنطق المضبب 
محمدعبدالسالم     أمین . م

قالرزاعبد ایناس بھاء . م.م
2-6 /12/2018

ألف 25,000
دینار

لمشاریع تنفیذ افي وأھمیتھا تحریات التربة 
الھندسیة 

13/12/2018-9محمدعبدهللا فؤاد . د
ألف 25,000
دینار

نتیجةالمتضررة اعادة تأھیل األبنیة 
األنفجارات أو الكوارث الطبیعیة 

13/12/2018-9قاسم محمد مؤید . د
ألف 25,000
دینار

نظم الحمایة الكھربائیة الحدیثة 
الستار حسنعبد . د.م.أ

صبا فاضل احمد. م.م
9-13/12/2018

ألف 25,000
دینار

20/12/2018-16محمدعبد السالم أمین . مc++في لغة برمجة دورة 
ألف 25,000
دینار

20/12/2018-16علي عاید أحمد. م.مأمن االنترنیت
ألف 25,000
دینار

Diversity  Techniques 
فریدون فاضلأحمد . د.م.أ

لیلى مھدي صالح. م.م
23-27/12/2018

ألف 25,000
دینار

برید تطبیقات عملیة في صیانة أجھزة الت
والتكییف 

27/12/2018-23آیاز آیدن . م.م
ألف 25,000
دینار

سیة الطاقة الشممنظومات تصمیم ساسیات أ
 Fundamentals of a) الكھروضوئیة(

Solar photovoltaic Systems 
27/12/2018-23زكي عبد العزیزمحمد . م.م

ألف 25,000
دینار

TECHNICAL SPECIFICATION for 
BARE OVERHEAD LINE 

CONDUCTORS 

عبد الستار حسن. د.م.أ
قفیدان تحسین صدی.م.م

30/12/2018–
7/1 /2019

ألف 25,000
دینار

محمد عبد السالم مین أ.م MATLABفي برمجة دورة 
30/12/2018-

7/1 /2019
ألف 25,000
دینار

Cleaning Efficiency in an inclined 
wells

عليغسان حسین.  م.م
30/12/2018-

7/1 /2019
ألف 25,000
دینار

2018دورات شھر كانون األول 
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة

2019/ 13/1-7مصطفى علي شنو . مالبیئیة وتصنیفھا األخطار 
ألف 25,000
دینار

13/1/2019-7عبد هللا فؤاد . دالفحوصات الفیزیائیة للتربة 
ألف 25,000
دینار

دورة النشر في مجالت عالمیة ذات معامل 
التاثیر العالي

2019/ 18/1-13ینتحسین أحمد تحس. د.أ
ألف 25,000
دینار

مدة االعلترمیم استخدام االلیاف النسیجة 
ثقال تحملھا لالوزیادة الخرسانیة المتضررة 

2019/ 18/1-13محمد قاسممؤید . د.م.أ
ألف 25,000
دینار

2019/ 24/1-20ریمعلي حسین عبدالك. د ANSYSوتطبیقات في برنامج مبادئ
ألف 25,000
دینار

2019/ 24/1-20حطاباحمد حمدي . م.مالتاكل في المنشات الصناعیة 
ألف 25,000
دینار

Foundation Design Using prokon
program 

2019/ 31/1-27أرام محمد رحیم . د
ألف 25,000
دینار

Auto Cad 2D2019/ 31/1-27أیاد فؤاد حمید.مفي الرسم المیكانیكي
ألف 25,000
دینار

Digital Speech processing 
Techniques 

احمد فریدون. د.م.أ
لیلى مھدي صالح .  م.م

27-31/1 /2019
ألف 25,000
دینار

2019دورات شھر كانون الثاني 
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة

2019/ 21/2-17محمد عبد السالم امین .مAccessدورة قواعد البیانات 
ألف 25,000
دینار

یة منظومة القدرة الكھربائیة العراق
الستار حسنعبد . د.م.أ

صبا فاضل احمد . م.م
17-21/2 /2019

ألف 25,000
دینار

Diversity Techniques 2019/ 21/2-17لیلى مھدي صالح. م.م
ألف 25,000
دینار

Oil well Cementing Design28/2/2018-24غسان حسین علي. م.م
ألف 25,000
دینار

النفایات الصلبة في مجالادارة 
الھندسة المدنیة 

2019/ 28/2-24مصطفى عليشنو . م
ألف 25,000
دینار

Energy security2019/ 28/2-24عمر عادل زینل.د
ألف 25,000
دینار

2019دورات شھر شباط  
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة

7/3/2019-3صبا فاضل احمد.  م.مائیة في الھندسة الكھربالمھنیة السالمة 
ألف25,000
دینار

الرسم بأستخدام برنامج مبادئ
Solid works

عباس محمد اسماغیل . م
تیمور جوبان خضر. م

3-7/3/2019
ألف 25,000
دینار

14/3/2019-3محمد عبد السالممین أ. مExcelبرنامج 
ألف 50,000
دینار

Dray reduction of turbulent 
flows by addition

14/3/2019-10كمال فخرالدینسرمد. د
ألف25,000
دینار

2019/ 14/3-10نتحسین أحمد تحسی. د.أدورة االستالل االلكتروني 
ألف 25,000
دینار

Artificial  Neural  Network
احمد فریدون. د.م.أ
لیلى مھدي صالح .  م.م

17-21/3/2019
ألف 25,000
دینار

2019/ 21/3-17علي عاید احمد.م.م)  64bit(أمن الحاسبات 
ألف 25,000
دینار

Oil well Cementation Design28/3/2019-24یشارمحمد .  م.م
ألف 25,000
دینار

في دوائرتعریف األجزاءاالساسیة
االلكترونیة وكیفیة ربطھا

أرسان محمد شاكر. م.م
ألف 24-28/3/201925,000

دینار

الطرق المستخدمة لحساب قوة الشد 
ماجد حسین محمد. دالعظمى للركائز

31/3/2019–
4/4/2019

ألف 25,000
دینار

Rheological modally of  
Drilling funds

جوادمحمد .م.م
31/3/2019–

4/4/2019
ألف 25,000
دینار

Antenna Types for all 
Application 

2019/ 11/4-7صبا فاضل احمد.م.م
ألف 25,000
دینار

2019دورات شھر أذار
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة

مبادئ ومشاكل منظومات حقن 
)البنزین(الوقود 

2019/ 11/4-7بالل محمد قاسم . م
ألف 25,000
دینار

Mobile wireless 
communications system

2019/ 11/4-7عمر نصیف جاسم. م.م
الف25,000
دینار

Convective Heat  Transfer
Modeling with ANSYS-

Fluent
2019/ 11/4-7صدیق محمدعماد . م

الف25,000
دینار

Arc GIS18/4/2019-14نجاة قادرعمر.  د.م.أ
ألف 25,000
دینار

أستخدام برنامج المصادر العلمیة
)EndNote  (18/4/2019-14تحسین أحمد تحسین. د.أ

ألف 25,000
دینار

Introduction to 
programming with MATLAB 

25/4/2019-21انس اتیال علي. م.م
الف 25,000
دینار

SPECIAL Cement Systems25/4/2019-21محمد جواد . م.م
ألف 25,000
دینار

تصمیم أنظمة االنارة باستخدام 
 Lighting Systemبرنامج 

Design Using  DIALUX 
Program 

محمد زكي .  م.م
28/4/2019-

5/5/2019
ألف 25,000
دینار

عبد األمیر مھدي. م.ماللغة الیوغسالفیة تعلیم
28/4/2019-

5/5/2019
ألف 25,000
دینار

2019دورات شھر نیسان 
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مردليل دورات شعبة التعليم المست

2019دورات شھر ایار

أجور الدورةتأریخ الدورةأسم المحاضرأسم الدورة

Power Point5/2019/ 9-5سنبل محمد یونس. م.م
ألف 25,000
دینار

Adopted method for calculating 
ultimate pull-out capacity of piles

5/2019/ 9-5ماجد حسین حمد. د
ألف 25,000
دینار

Arc GlS ll16/5/2019-12نجاة قادر عمر.  د.م.أ
ألف 25,000
دینار

16/5/2019-12علي عاید احمد.مDESخوارزمیة التشفیر
ألف 25,000
دینار

یر النشر في مجالت عالمیة ذات معامل التاث
العالي

16/5/2019-12تحسین احمد. د.أ
ألف 25,000
دینار

Introduction to lightweight
concrete types and application

23/5/2019-19علي عزیزعدي. د
ألف 25,000
دینار

23/5/2019-19علي عاید احمد.مأمن نظم المعلومات
ألف 25,000
دینار

Robotics 23/5/2019-19نصیف جاسمعمر.م.م
ألف 25,000
دینار

Arc GIS applications30/5/2019-26نجاة قادر عمر   د.م.أ
ألف 25,000
دینار

30/5/2019-26علي عاید احمد. مص من ملفات التجسسالتخل
ألف 25,000
دینار

30/5/2019-26حسن عبد هللا علي.مالنفط الرطبمعالجة
ألف 25,000
دینار
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نبذة عن الدورات

.

ادة تحملھا أستخدام االلیاف النسیجیة لترمیم االعمد الخرسانیة المتضررة او زی: أسم الدورة 
لالثقال

مؤید محمد قاسم.د: محاضر الدورة
:تتضمن الدورة 

أنواع االعمدة وانواع االضرار التي قد تصیبھا-1
األحمال المسلطة على االعمدة وحسابات زیادة تحملھا لالثقال -2
أنواع االلیاف النسیجیة ومواصفاتھا-3
أسالیب تثبیت االلیاف النسیجیة على االعمدة وانواع المواد المستخدمة  -4

.

إعادة تأھیل االبنیة المتضررة نتیجة االنفجارات او الكوارث الطبیعیة:أسم الدورة
مؤید محمد قاسم .د: محاضر الدورة
:تتضمن الدورة 

تقییم االبنیة المتضررة وتحدید امكانیة تأھیلیھا-1
اسالیب تاھیل او زیادة مقاومة االعضاء االنشائیة -2
المواد المستخدمة في تأھیل المواد االنشائیة  -3

.

الفحوصات الفیزیائیة للتربة :عنوان الدورة
فؤاد عبدهللا محمد .د: محاضر الدورة
حسابھا في ھذه الدورة یتم التطرق الى الفحوصات الفیزیائیة للتربة وأنواعھا وطرق:منھاج الدورة

المدني في تصمیم عملیآ والتي تعتبر ضروریة في فھم السلوكیة الھندسیة للتربة والتي تساعد المھندس
االسس المناسبة لمختلف المشاریع الھندسیة

.

تحریات التربة وأھمیتھا في تنفیذ المشاریع الھندسیة :عنوان الدورة
فؤاد عبدهللا محمد .د: محاضر الدورة
ولیة من في ھذه الدورة یتم التطرق الى تحریات التربة وكیفیة اجراءھا في المراحل اال: منھاج الدورة

مشاریع السدود تنفیذ المشاریع الھندسیة المختلفة مثل المشاریع السكنیة ومشاریع الطرق والجسور و
ومشاریع الطاقة الكھربائیة وغیرھا 
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نبذة عن الدورات

LaTex: عنوان الدورة and BibTex for research papers 
ضیاء الدین محمد صالح.د: محاضر الدورة 

محمد زكي عبدالعزیز.م.م
الدورة تشمل كیفیة تحریر وكتابة البحوث العلمیة واالطاریح : منھاج الدورة

 Robotics:عنوان الدورة
علي میروان شكور .م.م: محاضر الدورة 

عمر نصیف جاسم.م.م
ھا في في ھذه الدورة یتم التعرف على اساسیات الروبورتات ومكوناتھا  وفوائد استخدام: منھاج الدورة

عملیات التصنیع كما یتم التطرق الى  كیفیة برمجتھا  

Mobile wireless communications system:عنوان الدورة
علي میروان شكور.م.م: محاضر الدورة 

عمر نصیف جاسم.م.م
تخدم ضمن تعریف  المشاركین على اساسیات االتصاالت الخلویة وكیف یتم توزیع المس:منھاج الدورة

.شبكات الموبایل وكذك معرفة التاثیرات الموجات علي المتصل خالل عملیة االتصال 
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نبذة عن الدورات

Basic concepts of manufacturing Portland cement abstract: عنوان الدورة
عدي علي عزیز.دمحاضر الدورة  

- This course summarize the cement manufacture process from the:منھاج الدورة
perspective of the individual components of a cement plant – the kiln, the cement 
mill etc….                                                                                                                -
Information on row material -

:Introduction to lightweight concrete: عنوان الدورة
عدي علي عزیز.دمحاضر الدورة  

:  منھاج الدورة
types and application this course involves the following subjects:

Classification of the lightweight concrete*
Requirements for aggregates for structure concrete *

*Manufactured aggregates
General properties of lightweight aggregates concrete *

تعلیم اللغة الیوغسالفیة: عنوان الدورة
عبد االمیر مھدي عباس.م.ممحاضر الدورة  

المحادثة-القواعد بشكل مختصر–أساسیات اللغة الیوغسالفیة :منھاج الدورة
األساسیة للغة تتضمن ھذه الدورة أساسیات اللغة الیوغسالفیة بشكل مختصر كما یتم التطرق الى القواعد

.الیوغسالفیة علمآ أن الدورة تتضمن محادثة وبصورة مبسطة

التخلص من ملفات التجسس: عنوان الدورة
علي عاید.م: محاضر الدورة 

ضاء دورة متخصصة في شرح طرق التخلص من ملفات التجسس ومعالجة ھذه الملفات والق:منھاج الدورة
.علیھا 
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نبذة عن الدورات

التخلص من ملفات التجسس: عنوان الدورة
علي عاید.م: محاضر الدورة
قضاء دورة متخصصة في شرح طرق التخلص من ملفات التجسس ومعالجة ھذه الملفات وال:  منھاج الدورة

.علیھا 

أمن نظم المعلومات: عنوان الدورة
علي عاید.م: محاضر الدورة
طرق دورة متخصصة في أمن المعلومات وطرق تنظیم ھذه المعلومات والتعامل مع بیاناتھا ب:منھاج الدورة

.حمایة قویة تحافظ على ھذه البیانات وتحمیھا

DESخوارزمیة التشفیر : عنوان الدورة
علي عاید.م: محاضر الدورة
DESدورة متخصصة في دراسة وتحلیل وتصمیم وخوارزمیة :منھاج الدورة

أمن االنترنیت: عنوان الدورة
علي عاید.م: محاضر الدورة
باره تتطرق ھذه الدورة الى مصدر امن االنترنیت وطرق الحفاظ على أمن االنترنیت باعت: منھاج الدورة

اكبر مصدر لالختراق واالطالع على البیانات الخاصة بالشركات والدول

)bit 64(أمن الحاسبة : عنوان الدورة
علي عاید.م: محاضر الدورة
حفاظ تعطي ھذه الدورة مادة مكثفة عن أمن الحاسبات وكیفیة الحمایة وطرقھا وكیفیة ال:منھاج الدورة

على البیانات الحساسة والمھمة وطرق الحمایة الحدیثة 
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نبذة عن الدورات

تعریف االجزاء االساسیة في دوائر االلكترونیة وكیفیة ربطھا-:عنوان الدورة
ارسان أحمد شاكر .م.م:محاضرالدورة
ة ربط ھذه تشمل الدورة التعرف على اجزاء ومكونات االساسیة في دوائر االلكترونیة وكیفی:منھاج الدورة 

. المكونات وكذلك التعرف على أجھزة االساسیة في تطبیقات االلكترونیة

power point:عنوان الدورة
سنبل محمد یونس .م.م:محاضر الدورة
وأمكانیات البرنامج في عرض المحاضرات power pointالتعرف على برنامج :منھاج الدورة

والسیمنارات والندوات بشكل اكثر وضوحآ من خالل استخدام اوامر العرض والحركة والمؤثرات 
.المختلفة

Convection Heat Transfer Modeling with ANSYS-Fluent:عنوان الدورة
عماد صدیق محمد.م:محاضر الدورة

 The course involved the demonstration of the ANSYS-Fluent basics:منھاج الدورة 
regarding the convective heat transfer and solving some problems step. As well, 
the post –processing of the problem result will be applied(e.g. Representing the 
results by contours and x-y plane sketches and analyzing the flow domain by 
giving the parameters or properties at any point ,line, or region…etc.) problem 
will be submitted and comparisons with various cases will be taken. At the course 
end, the basic procedures of resolving any convective heat transfer problem 
utilizing the aforementioned packaged program will be simplified and the student 
will be able to resolve any simple problem concerning this engineering filed 
completely
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نبذة عن الدورات

 .Concrete Admixtures-Types , Properties ,and Application: عنوان الدورة
عدي علي عزیز. د:محاضرالدورة
لك یشغل أستعمال مادة الخرسانة كمادة بنائیة في اعمال الھندسة المدنیة حیزآ كبیرا وذ:منھاج الدورة 

ان تحسین خصائص الخرسانة وتطویرھا ھو من اھم اھداف مھندسي مواد ,لخصائص ھذه المادة الممیزة
ین خصائص ومن ھذا المبدأ وبوجود بعض المضافات التي تكسب الخرسانة خصائص أضافیة او تحس.البناء 

یة ومجاالت معینة فأن محور الدورة تناقش ھذا الموضوع مع بعض المواد الكمیائیة المتوفرة في السوق المحل
. استعماالتھا  

 Introduction to program with MATLAB:عنوان الدورة
انس اتیال علي.م.م:محاضر الدورة
تتضمن ھذه الدورة أساسیات برنامج ماتالب والتي ھي الدوال الجاھزة ،المصفوفات :منھاج الدورة 

باالضافة الى االوامر المستخدمة في أنشاء  3Dوالرسومات ثالثیة البعد  2D،الرسومات ثنائیة البعد 
.البرنامج

تأثیر أنخفاض منسوب شط العرب على النظم البیئیة في البصرة: عنوان الدورة
عبد االمیر حسین قاسم.د:محاضر الدورة
على تھدف الدورة التطرق على االثار السلبیة النخفاض منسوب االنھار في العراق و:منھاج الدورة 

رة بشكل خاصأحداث التغیرات بیئیة الحرجة على النظام البیئي في العراق بشكل عام وفي محافظة البص

AutoCAD 2Dرسم أنشائي بواسطة برنامج  : عنوان الدورة
شاھین عزالدین احمد .م.م:محاضر الدورة
لالصدار ) AutoCAD(تتضمن ھذه الدورة شرح مفصل الستخدام ادوات الرسم في برنامج : منھاج الدورة 

فظ الرسم وتثبیت وایضآ یتضمن بتعلیم الرسم الھندسي وتحدیده بمقیاس رسم المطلوب وتعلیم كیفیة ح2006
.محدودات الرسم بمقیاس وحسب المحددات المطلوبة في الھندسة االنشائیة
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نبذة عن الدورات

)  End Note(دورة استخدام برنامج المصادر العلمیة :عنوان الدورة
تحسین احمد تحسین.د:محاضر  الدورة

-:أھداف الدورة
امج البرنامج االشھر في ترتیب المصادر العلمیة وسوف یتم استعراض البر)End Note(یعد برنامج*

. االخرى 
ینةاالستخدام االمثل لھذا البرنامج كونھ معتمد في اغلب الجامعات العالمیة والمجالت العالمیة والرص*

-:محاور الدورة
فتح مكتبة جدیدة ومكتبة قدیمة مخزونة داخل البرنامج*
مي الباحث العل)ب(موقع البحث في المجالت العالمیة )أ(أستیراد المصادر الى البرنامج بعدة طرق*
)Google Scholar(
اضافة المصادر یدویآ*
لكل دار النشر او مجلة عالمیة )Style(معرفة النظام *
وكیفیة التنسیق في ھذه البرنامج) World(التصدیر الى برنامج *
كیفیة التعدیل على المصادر المخزون في ھذه البرنامج*
ة جدیدة وبالعكس كیفیة التعدیل على المصادر المخزون في البرنامج،لنقل والنسخ من مكتبة قدیمة الى مكتب*

.من موقع البرنامج ) Style(استیراد قوالب المجالت العالمیة 
والموجود ) Template(التعدیل على نظام اي مجلة وخزنھا بأسم جدید،استخدام قوالب المجالت العالمیة*

.ضمن البرنامج

دورة النشر في مجالت عالمیة ذات معامل التاثیر العالي:عنوان الدورة
تحسین احمد تحسین.د:محاضر الدورة
س وذات كیفیة التعرف على المجالت الرصینة ومنھا اسكوب,تصنیف المجاالت العالمیة:منھاج الدورة 
مي الھیكلیة القیاسیة العالمیة للبحث العل,التعریف بانواع البحوث العلمیة ,معامل التاثیر
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نبذة عن الدورات

دورة االستالل االلكتروني :عنوان الدورة
تحسین احمد تحسین.د:محاضر الدورة
اھداف الدورة

تعریف االستالل االلكتروني-
التمیز بین االستالل ،االنتحال،االقتباس -
. السعي لتطویر العمل االكادیمي والعلمي في الجامعة ایمانا باھمیة ھذا الجانب -

-:محاور الدورة
االستالل:المحور االول *
)أعادة الصیاغة,االقتباس,االنتحال,االستالل(مفاھیم عامة -أ

القواعد الصحیحة لتجنب االنتحال-ب
لتعلیم العالي العقوبات المترتبة على مرتكبي االنتحال حسب الجامعات العالمیة وحسب التعلیمات وزارة ا-ج

.والبحث العلمي 
.نسب االستالل المعمتدة في الجامعات العراقیة-د
المحور الثاني مواقع كشف االستالل *
أھم المواقع العالمیة -أ

)Turnitin(التعرف بالموقع العالمي -ب
مواصفات مستخدم موقع كشف االستالل كمقیم وكفاحص-ج
اسس كتابة البحوث العالمیة واالطاریح ورسائل الدراسات العلیا:المحور الثالث *
تطبیقات عملیة وأمثلة:المحور الرابع*
كلمات المتشابھة:المحور الخامس *
.مواقع للمساعدة في اعادة الصیاغة:المحور السادس*

)البنزین(مبادئ ومشاكل منظومات حقن الوقود : عنوان الدورة
بالل محمد قاسم. م: محاضر الدورة
ي تظھر التعرف على منظومة حقن الوقود وظیفتھا وأجزائھا وكذلك التعرف على المشاكل الت:منھاج الدورة 

.في أجزائھا وكیفیة تشخیص االعطال
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دورة النشر في مجالت عالمیة ذات معامل التاثیر العالي:عنوان الدورة
تحسین احمد تحسین.د:محاضر الدورة
أھداف الدورة 

.تصنیف المجاالت العالمیة
.كیفیة التعرف على المجالت الرصینة ومنھا اسكوبس وذات معامل التاثیر

.التعریف بانواع البحوث العلمیة 
الھیكلیة القیاسیة العالمیة للبحث العلمي 

محاور الدورة
.القواعد العامة لكتابة البحث العلمي المقدم الى مجلة عالمیة ذات معامل تاثیر :المحور االول0

.مكونات البحث العلمي الجید والذي من المتوقع قبولھ في ھكذا مجالت:المحور الثاني
.اھم دور النشر العالمي:المحور الثالث
).Template(قوالب المجالت العالمیة :المحور الرابع

.تطبیقات عملیة وأمثلة:المحور الخامس
.مواقع للمساعدة في أعادة الصیاغة والتعدیل اللغوي :المحور السادس

 Adopted method for calculating ultimate load capacity of: عنوان الدورة
piles                                                                  

ماجد حسین محمد.د:محاضر الدورة
ختلفةیقدم الموضوع عن كیفیة حساب المقاومة القصوى للركائن من خالل أستخدام طرق م:منھاج الدورة 

 Oil well completion Design: عنوان الدورة
محمد یشار نجم الدین. م.م:محاضر الدورة
 , Limestone(تسلیط الضوء على طرق اكمال ابار النفط والغاز في مختلف التكوینات :منھاج الدورة 
Sandstone (ات اكمال البئر بأستخدام أسالیب  مختلفة وتوضیح االیجابیات والسلبیات لكل تقنیة من تقنی

ومشاكل مصاحبة لعملیات انتاج النفط )  sand production(ودورھا في السیطرة على مشاكل انتاج الرمل 
)Well logging(وعملیات جس االبار )  Stimulation(مثل تقمع الماء والغاز واجراء عملیات التنشیط
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 Special cement System: عنوان الدورة
محمد جواد زین العابدین. م.م:محاضر الدورة
حدوث دراسة عملیات التسمیت الخاصة والعوامل المؤثرة النجاح عملیة التسمیت أثناء:منھاج الدورة 

المشاكل 

   Rheological modeling of Drilling Fluids: عنوان الدورة
محمد جواد زین العابدین.م.م:محاضر الدورة
دراسة انواع المودیالت التي تسیطر على خواص التیاریة لسوائل الحفر :منھاج الدورة 

Oil well cementing Design: عنوان الدورة
غسان حسین علي .د:محاضر الدورة
ي مجال دراسة مشاكل عملیات التسمیت االولیة والثانویة وكذلك دراسة التطورات الحاصلة ف:منھاج الدورة

. عملیات التسمیت

Cleaning Efficiency in an inclined well: عنوان الدورة
غسان حسین علي .د:محاضر الدورة
ل دراسة العوامل التي تؤثر على قابلیة رفع فئات الصخور في االبار الموجھة من اج:منھاج الدورة 

الوصول الى افضل عملیة االختراق للحاضرة 
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أمن الطاقة:  عنوان الدورة
عمر عادل زینل .د:محاضر  الدورة
ل والترشید أمن الطاقة یعني الحفاظ على الطاقة وایجاد الوسائل والبدائل المتنوعة لتقلی:منھاج الدورة 

لنووي وایجاد من استخدام الطاقة الكھربائیة والطاقة المستحصل علیھا بطرق مكلفة مثل النفط والغاز وا
اح والمد طاقة بدیلة ومستدامة مثل الطاقة المتجددة والمتوفرة في الطبیعة مثل طاقة الشمسیة والری

والجزر وباطن االرض وغیرھا حسب ما متوفر في تلك المنطقة

 Geothermal as renewable energy source for Air-conditioning system: عنوان الدورة
and saving electric power                

عمر عادل زینل .د:محاضر الدورة
ي الطاقة المخزونة في باطن تعتبر أحد مصادر الطاقة المتجددة وحیث یمكن استخدامھا ف:منھاج الدورة 

لذا فأن أن منظومات التكییف ھي المنظومات التي تستھلك طاقة كھربائیة عالیة, عملیات تكییف الھواء
قة مجانیة استخدام طاقة باطن االرض لھ دور كبیر في ترشید الطاقة الكھربائیة في حال استخدامھا وھي طا

موجودة في باطن االرض

صیانة الحاسبة: عنوان الدورة
محمد فخر الدین عبدالقادر.م.م:محاضر الدورة
تعامل مع تتضمن الدورة شرح مفصل ألجزاء ومكونات الحاسبة الداخلیة والخارجیة وكیفیة ال: منھاج الدورة 

لدوریة والتشكلیة المشاكل التي تطرأ علیھا سواء كانت من الناحیة التشغیلیة او التركیبیة وكذلك عمل الصیانة ا
.للحاسبة وكیفیة التعامل المناسب والصحیح مع أجزاءھا

Solidworks: عنوان الدورة
تیمور جوبان خضر.م-عباس محمد اسماعیل . م:محاضر الدورة
.كیفیة استخدام البرنامج -1:منھاج الدورة 

رسم االجزاء البسیطة للمكائن-2
)مجسم(رسم ثالثي –رسم ثنائي -3
.تجمیع االجزاء المرسومة المجسمة لتكوین أاللة المیكانیكیة -4
طبع االجزاء المرسومة على الورق -5
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Digital speech processing Techniques: عنوان الدورة
أحمد فریدون.د:محاضر الدورة 

لیلى مھدي صالح.م.م
كلم والكلمات شرح التقنیات المستخدمة في معالجة االشارة الصوتیة من تعریف وتمیز المت:منھاج الدورة 

.وتحویل الصوت الى نص وغیرھا من التقنیات 

 Diversity Techniques:عنوان الدورة
لیلى مھدي صالح.م.م:مدة الدورة

یة شرح التقنیات المستخدمة لتفادي وجود عوارض في طریق نشر االشارة الالسلك:منھاج الدورة 

التاكل أسبابھ وطرق عالجھ: عنوان الدورة
أحمد حمدي خطاب .م.م:محاضر الدورة
الوقایة الدورة تشمل شرح مفصل عن التاكل وانواع واسبابھ والطرق الكفیلة بعالجھ وطرق:منھاج الدورة 

. منھ 

)Fuzzy logic(المنطق المضیب:عنوان الدورة
أمین محمد عبد السالم.م: محاضرالدورة

أیناس بھاء عبد الرزاق.م.م
.ناعي ھو احد أشكال المنطق یستخدم في بعض االنظمة المتطورة وتطبیقات الذكاء االصط:منھاج الدورة

لمعلومات ومع تطور الحاسوب والبرمجیات نشأت الرغبة في ابتكار او البرمجة أنظمة یمكنھا التعامل مع ا
.ة ویعتبر المنطق الضبابي احد النظریات البت یمكن من خاللھا بناء ھذه االنظم. الغیر الدقیقة 
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)الكھروضوئیة(أساسیات تصمیم منظومات الطاقة الشمسیة :عنوان الدورة
محمد زكي عبد العزیز.م.م:محاضرالدورة
ضافة تعلیم اساسیات تصمیم المنظومات وحساب القدرة وااللواح الالزمة والبطاریات باال:منھاج الدورة

الى مكونات النظام االخرى

DIALUXتصمیم انظمة االنارة بأستخدام برنامج :عنوان الدورة
محمد زكي عبد العزیز.م.م:محاضر الدورة
تصمیم انظمة االنارة الداخلیة واالنارة الخارجیة وأنارة الشوارع وایجاد حسابات القدرة:منھاج الدورة

Excelدورة :عنوان الدورة
امین محمد عبد السالم سالمي.م:محاضر الدورة
امثلة تطبیقیة-الواجھات -االیعازات -أساسیات االمور االحصائیة :منھاج الدورة

ACCESSدورة قواعد البیانات :عنوان الدورة
امین محمد عبد السالم سالمي.م:محاضر الدورة
التقاریر–النماذج -االستعالمات -الجداول  -التعرف على قواعد البیانات  :منھاج الدورة
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MATLABدورة برمجة في :عنوان الدورة
امین محمد عبد السالم سالمي.م:محاضرالدورة
بعض-الدوال والبرمجیات -تطبیقات الرسوم -االیعازات االساسیة -واجھة البرنامج ,:منھاج الدورة

التطبیقات

++Cدورة البرمجة في لغة :عنوان الدورة
امین محمد عبد السالم سالمي.م:محاضرالدورة
دوال–مصفوفات -تطبیقات ریاضیة ومنطقیة -أساسیات البرمجة :منھاج الدورة

IT Essentials: عنوان الدورة
أحمد فریدون فاضل.د:محاضر الدورة
مریم فاتح نجاة.م
ومات دورة تدریبیة تشمل جمیع المھارات الالزمة في مجال العمل في وظائف تقنیة المعل: منھاج الدورة 

).سطح المكتب واالجھزة الملحقة بھا(للمبتدئین، تركز ھذه الدورة على اجھزة الكومبیوتر

Antenna Types for all application: عنوان الدورة
صبا فاضل .م.م:محاضر الدورة
جزائھا أنواع الھوائیات الموجودة في جمیع التطبیقات العملیة وممیزاتھا والتعرف على أ: منھاج الدورة 

ق تمیز بین وكیفیة حساب الھوائیات المستخدمة في الھواتف النقالة والمستخدمة في االبراج الھوائیة وطر
الھوائیات من حیث االستخدام وطریقة عملھا 
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السالمة المھنیة في الھندسة الكھربائیة: عنوان الدورة
صبا فاضل .م.م:محاضر الدورة
من الناحیة التعرف على مفھوم القدرة وكیفیة حسابھ والفولتیة والتیار  والحدود الضوئیة: منھاج الدورة 

لحاالت الطارئة الصحیة واالمنیة و مدى تاثیر القدرة والفولتیة العالیة على جسم االنسان وكیفیة العالج من ا
وطرق منع الصواعق في الدوائر والبنایات المركزیة

Arc GIS application:عنوان الدورة
نجاة قادر عمر .د:محاضر الدورة
ة في كافة المجاالت العلمیة واالختصاصات الھندسیGISدورة في تطبیقات وامكانیات منظومة :منھاج الدورة 

وكیفیة االستناد من ھذه المنظومة لفتح ابواب الجغرافیة لكافة المجاالت

Arc GIS II:   عنوان الدورة
نجاة قادر عمر .د:محاضر الدورة
ل دورة متقدمة في منظومة لتعرف على اساسیات وامكانیات المنظومة في عملیة التحلی:منھاج الدورة 

واخراج النتائج  الموقعیة مستندآ الى البیانات والمعلومات المكانیة

   Arc GIS I:عنوان الدورة
نجاة قادر عمر .د: محاضر الدورة
یة من النواحي التطبیقیة من تھیئة الخرائط الرقمGISالتعرف على مبدأ االساسیة في خطوات :منھاج الدورة 

وربط البیانات والمعلومات االولیة بالخرائط وكیفیة اسقاطھا
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