
2018- 2017خطة الدورات والندوات للعام 

التاریخالمحاضراسم ورشة العملاسم الندوةاسم الدورةت
11/2018ــ 7.م. لیث وجیھ عبدهللاماساسیات شبكات الحاسوب1

8/4/2018ــ 4أ.م.د. علي عبد العباس البكريتاثیر انظمة االتصاالت على الصحة العامة2

12/4/2018ـ8م.د. ناصر حسین سلمانللمسیطر الدقیق ( اردوینو)دورة اولیة3

9/4/2018ــ15م. احمد حسن ھاديدورة معالجة الصور باستخدام الماتالب4

7/4/2018ــ3م.د. سالم محسن وادي)MATLABاساسیات الــ ( 5

10/4/2018ــ6عبدهللام.م. لیث وجیھ ) Microsoft  access 2007مدخل االستخدام (6

7Visual basic 20089/4/2018ــ15م.م. سمیر حمید عبد الشھید

لمدة اسبوعین4/2/2018نوفل راضي جبرصیانة الحاسبات8

لمدة اسبوعین4/2/2018نوفل راضي جبر)Visual basicبرمجة الحاسبات (9

لمدة اسبوعین10/7/2018بسام عبد الصاحبتصمیم مواقع الكترونیة 10

4/2/2018بسام عبد الصاحباتوكاد11

4/3/2018علي محمد سعیداختبار اخترق الشبكات الالسلكیة12

لمدة اسبوعین7/1/2018م.م. لیث وجیھ عبدهللا)ccna1اساسیات الشبكات مؤھلة ( 13

لمدة اسبوعین7/5/2018عبدهللام.م. لیث وجیھ )ccna2اساسیات الشبكات متقدمة ( 14

بسام عبد الصاحب + تحریر )word&Excelدورة حاسبة ( 15
جابر

لمدة اسبوع 19/11/2017
واحد

منظومات االلواح الشمسیة 16
المرتبطة للشبكة العامة 

13/5/2018م.د. ناصر حسین سلمان

اثر االتصاالت في الحرب 17
الناعمة

15/4/2018حمزةم.م. حسنین محمد 

22/2/2018م.د. سالم محسن واديكیف تكتب بحثا علمیا18

28/2/2018م.م.قصي جلیل كاظمتقسیم الطیف الترددي العراقي19

13/5/2018م.م. حسنین محمد حمزةاعداد القادة ومواجھھ االزمات20



التاریخالمحاضراسم ورشة العملاسم الندوةاسم الدورةت
د. حیدر حسنArtcamدورة تعلیم برنامج 21

م. اسامة محمد
ولغایة 1/12/2017
8/12/2017

مشاكل الوقود المحلي وتاثیرة 22
على المحركات

18/12/2017م.م.بسام عبد الصاحب

التصنیف الوطني لجودة 23
الجامعات العراقیة

17/1/2017أ.م.د. مھدي ھاتف كاظم

لغایة 21/1/2017م.م.بسام عبد الصاحبAnsysتعلیم مبادىء 24
31/1/2018

14/3/2018لغایة 4/3/2018د. ظافر مانع حاجمcomsolدورة حول استخدام برنامج 25
االستدامة وامكانیة ندوة حول26

تطبیقھا في العراق
20/3/2018د. ظافر مانع حاجم

27
الصناعیة 

8/4/2018لغایة 25/3/2018د. حسن ھادي

8/4/2018لغایة 1/4/2018م.م. احمد ضیاء في السیارات الحدیثةvcr,vvtانظمة 28
تكییف الھواء داخل مقصورة 29

الركاب
3/1/2018م.م. احمد ضیاء

المجمعات الشمسیة تطبیقات 30
الحراریة

27/1/2018د. قحطان عدنان 

23/4/2018د. باسل نوريفحص وشحن جھاز التبرید المنزلي31
8/3/2018د. باسل نوريتاثیر غازات التبرید االوزون32
ندوة عن اطروحة الدكتوراه في 33

خارج العراق
15/11/2018د. اسعد عواد 

27/11/2018ــ 19د. اسعد عوادانكلیزیة مبسطةدورة لغة 34
6/12/2017م.م. علي حیدر ندوة عن الطائرات الشراعیة35
10/12/2017م.م. حیدر ھاشم خلیلندوة عن المواد المركبة 36
ندوة عن خطوات على براءة 37

االختراع
20/12/2018م.م. فرقان كامل 

27/12/2018م.م. نور حسینكتابندوة خطوات تالیف 38
ندوة عن التدریب الصیفي في 39

جامعة امیر كبیر
23/11/2017طالب  م. الرابعة

ن البرامج الدراسیة ذات عندوة 40
نظام الوحدات

28/12/2017د. اسعد عواد


