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 2020 – جامعة بغداد – كلٌة الهندسة –دورات قسم هندسة الطٌران 
:علما ان اجور الدورات كاالتً   

 خمسة وسبعون الف دٌنار  (75000)دورة االسبوع  -1

 مائة وخمسون الف دٌنار  (150000)دورة ااالسبوعان  -2

 اٌغٙبد اٌّغزف١ذح اٌفئخ اٌّغزف١ذح
أعُ 

 اٌّحبضش

ِىبْ 

أؼمبد 

 اٌذٚسح

اعُ اٌذٚسح  اٌفزشح ربس٠خ ِٓ ٚاٌٝ د 

اٌف١١ٕٓ 

ٚإٌّٙذع١ٓ 

ع١ّغ اٌٛصساد  

 اٌحى١ِٛخ

ٔص١ش . د

 سش١ذ

داخً 

 اٌى١ٍخ

5/1/2020 

9/1/2020 
اعجٛع  اٌص١بٔخ اٌذٚس٠خ  1 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
12/1/2020 

16/1/2020 
إعشاءاد اٌغالِخ ٚضجظ اٌغٛدح  اعجٛع 2 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
19/1/2020 

23/1/2020 
ػٍّٟ / ص١بٔخ أعٙضح اٌزى١١ف ٔظشٞ اعجٛع 3 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
26/1/2020 

30/1/2020 
 اعجٛع

أٛاع اٌٍحبَ خطٛاد اٌؼًّ ٚوشف 

اٌؼ١ٛة 
4 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
9/2/2020 

13/2/2020 
 اعجٛع

ِحذداد اٌؼًّ ٚاعشاءاد , اعٙضح اٌم١بط

اٌّؼب٠شح 
5 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
16/2/2020 

20/2/2020 
أٛاع اٌفحٛصبد ا١ٌّىب١ٔى١خ  اعجٛع 6 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
23/2/2020 

27/2/2020 
 اعجٛع

رص١ُّ اٌّغزٛدػبد ٚأبث١ت ٔمً إٌفظ 

ثؤػزّبد اٌضغظ ا٢ِٓ 
7 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
1/3/2020 

5/3/2020 
أٛاع ِٕظِٛبد إلالع ٚ٘جٛط اٌطبئشاد  اعجٛع 8 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
8/3/2020 

12/3/2020 
 اعجٛع

اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ ٌّحشوبد اإلحزشاق 

اٌذاخٍٟ 
9 
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 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
15/3/2020 

19/3/2020 
األعجبة ٚطشق اٌٛلب٠خ ,رآوً اٌّؼبدْ اعجٛع 10 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
22/3/2020 

26/3/2020 
 اعجٛع

اعشاءاد رحذ٠ش ٚاداِخ اٌجٕٝ اٌزحز١خ 

ٌٍٛسػ ٚاٌّؼبًِ 
11 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
5/4/2020 

9/4/2020 
 اعجٛع

اػزّبد ِغزٜٛ اٌضٛضبء ٚاأل٘زضاص فٟ 

اٌّىبئٓ ألغشاض اٌص١بٔخ 
12 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
12/4/2020 

16/4/2020 
 اعجٛع

اٌّغ١طشاد ا١ٌّىب١ٔى١خ فٟ ِحشوبد 

 االحزشاق اٌذاخٍٟ
13 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
19/4/2020 

23/4/2020 
 اعجٛع

 اٌحّب٠خ اٌىبصٛد٠خ

 
14 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
26/4/2020 

30/4/2020 
 اعجٛع

اٌٍحبَ ٚاٌحّب٠خ ِٓ , عجبئه اال١ٌَّٕٛ

اٌزآوً 
15 

 - - -- اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
3/5/2020 

7/5/2020 
 اعجٛع

أعظ دساعخ اٌغذٜٚ ٌٍّشبس٠غ اٌصٕبػ١خ 

ٚاٌخذ١ِخ 
16 

 - -- - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
10/5/2020 

14/5/2020 
االٔٛاع ٚاٌزطج١مبد , ااٌّضخبد إٌفط١خ اعجٛع 17 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
17/5/2020 

21/5/2020 
 18 اٌفحٛصبد اٌّٛلؼ١خ ألٔبث١ت ٔمً إٌفظ اعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
24/5/2020 

28/5/2020 
 19 األعجبة ٚطشق اٌّمبِٚخ, أٔٛاع اٌصذأ اعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
31/5/2020 

4/6/2020 
ص١بٔخ ِحشوبد اٌذ٠ضي  اعجٛع 20 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
7/6/2020 

11/6/2020 
 اعجٛع

إداسح األصِبد فٟ رٕف١ز ٚرشغ١ً اٌّشبس٠غ 

إٌٙذع١خ 
21 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
14/6/2020 

18/6/2020 
 اعجٛع

رٛلغ ِخبطش اٌؼًّ ٚو١ف١خ إداسرٙب ٚرم١ًٍ 

آصبس٘ب 
22 

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  اعجٛع  21/6/2020 - - - ص١بٔخ اٌّضخبد  23 
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25/6/2020 

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  - - - 
12/1/2020 

16/1/2020 
اعجٛع 

حغبة االحّبي اٌحشاس٠خ العٙضح رى١١ف 

 اٌٙٛاء اٌّشوض٠خ
24 

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  - - - 
5/1/2020 

9/1/2020 
اعجٛع   25 أٔٛاع اٌفحصٛصبد اٌالارالف١خ ٌالٔبث١ت

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  - - - 
19/4/2020 

23/4/2020 
اعجٛع   26 ص١بٔخ اٌّصبػذ

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  - - - 
3/5/2020 

7/5/2020 
اعجٛع 

خغبئش اٌغش٠بْ فٟ إٌّشؤد إٌفط١خ 

 ٚو١ف١خ رمذ٠ش٘ب ٚطشق اٌّؼبٌغخ
27 

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  - - - 
24/5/2020 

28/5/2020 
اعجٛع   28 ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ اٌّشوضٞ

اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ  - - - 
14/6/2020 

18/6/2020 
اعجٛع 

رص١ُّ ٚرش١ذ ا١ٌٙبوً اٌّؼذ١ٔخ ٌٍغّٛٔبد 

 ٚٚسػ اٌص١بٔخ
29 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
21/6/2020 

25/6/2020 
 اعجٛع

 fueIأٔٛاع اٌّضخبد اٌٛلٛد 

dispenser ٚػذد اٌضخ  
30 

 - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
ػٍٟ حغ١ٓ . َ

 ١٘ٚت
- 

5/1/2020 

9/1/2020 
 MATLAB 31         البرنامج الهندسً  أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
12/1/2020 

 
 MENDEIEY 32 برنامج كتابة البحوث العلمٌة  ٠َٛ ٚاحذ

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
19/1/2020 

23/1/2020 
 AUT OCAD 33   برنامج الرسم الهندسً  أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
16/2/2020 

20/2/2020 
 Visual BASIC.net 34برنامج الفٌجول بٌسك  أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
1/3/2020 

5/3/2020 
 أعجٛع

 NET WORKبرنامج محاكً الشبكات 
SimuIator 

35 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
15/3/2020 

19/3/2020 
 POWER POINT 36برنامج بور بوٌنت  أعجٛع
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 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
19/4/2020 

23/4/2020 
 WORD 37برنامج ورد  أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
24/5/2020 

28/5/2020 
 EXCEI 38 برنامج أكسل  أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
7/6/2020 

11/6/2020 
 39 دورة كفاءة الحاسوب أعجٛع

 اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ

ٚصاسح إٌمً ٚرشى١الرٙب  

ٚالغُ ٕ٘ذعخ اٌط١شاْ 

 اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ

أحّذ رٛف١ك 

 ِصطفٝ
- 

19/1/2020 

23/1/2020 
 40 قانون الطٌران المدنً العراقً أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
26/1/2020 

30/1/2020 
 41 مالحق أتقافٌة  شٌكاغو أعجٛع

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
2/2/2020 

13/2/2020 
 42 المنظمات الدولٌة للطٌران المدنً أعجٛع

 وبفخ اٌٛصاسد اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
ٔج١ً حغٓ . د.أ

 ٘بدٞ
- 

5/1/2020 

9/1/2020 
 أعجٛع

أجهزة القٌاس المٌكانٌكٌة تصمٌم واستخدام حساس  
 االنفعال

43 

 - - - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
19/1/2020 

23/1/2020 
 44 تقٌٌم االضرار فً الرٌش الدوران أعجٛع

 - اٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذع١ٓ
ثبعُ ػجذ . د.َ

 اٌشصاق سش١ذ
- 

26/1/2020 

30/1/2020 
 45 تشغٌل وصٌانة منظومات التكٌٌف المركزي أعجٛع



5 
 

 

 

 

 اٌزٙخ اٌّغتف١ذح اٌفئخ اٌّغتف١ذح
اعُ 

 اٌّضبضش
 ِىبْ أؼمبد اٌذٚسح

تبس٠خ ِٓ 

 ٚاٌٝ
اعُ اٌذٚسح  اٌفتشح د 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ   داخً اٌى١ٍخ ٔص١ش سش١ذ.د ع١ّغ اٌٛصساد اٌحى١ِٛخ
5/1/2020 

16/1/2020 
أعجٛػبْ  اٌص١بٔخ ا١ٌّىب١ٔى١خ  1 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
19/1/2020 

30/1/2020 
 أُعجٛػبْ

 

إعشاءاد اٌغالِخ 

ٚضجظ اٌغٛدح 

 

2 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
2/2/2020 

13/2/2020 
ص١بٔخ أعٙضح اٌزى١١ف  أُعجٛػبْ 3 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
16/2/2020 

27/2/2020 
 أُعجٛػبْ

, اعٙضح اٌم١بط

ِحذداد اٌؼًّ 

ٚاعشاءاد اٌّؼب٠شح 

5 
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إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
1/3/2020 

12/3/2020 
 أُعجٛػبْ

أٛاع اٌفحٛصبد 

ا١ٌّىب١ٔى١خ 
6 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
15/3/2020 

26/3/2020 
 أُعجٛػبْ

األعجبة ,رآوٍٍّؼبدْ

ٚطشق اٌٛلب٠خ 
7 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
5/4/2020 

16/4/2020 
 أُعجٛػبْ

, عجبئه اال١ٌَّٕٛ

اٌٍحبَ ٚاٌحّب٠خ ِٓ 

اٌزآوً 

8 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
3/5/2020 

14/5/2020 
 أُعجٛػبْ

, اٌّضخبد إٌفط١خ

االٔٛاع ٚاٌزطج١مبد 
9 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  - - - 
7/6/2020 

18/6/2020 
 أُعجٛػبْ

ص١بٔخ ِحشوبد 

اٌذ٠ضي 
10 
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  2020 جامعة بغداد  – كلٌة الهندسة –دورات قسم الهندسة المدنٌة 

 أسم القسم
نوع 
 النشاط

 مستوى المشارك الجهة المستفٌدة أسم المحاضر اسم الدورة مكان أنعقاد الدورة التارٌخ عدد االٌام

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
 اعجٛػبْدٚسح 

5/1/2020 

16/1/2020 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ Microsoft Projectsأداسح اٌّشبس٠غ  ثأعتخذاَ ثشٔبِذ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 اعجٛػبْدٚسح 

19/1/2020 

30/1/2020 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ Primaveraأداسح اٌّشبس٠غ  ثأعتخذاَ ثشٔبِذ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 اعجٛػبْدٚسح 

2/2/2020 

13/2/2020 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ PMPدٚسح أداسح اٌّشبس٠غ االصتشاف١خ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 اعجٛعدٚسح 

23/2/2020 

27/2/2020 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ أداسح اٌّشبس٠غ إٌٙذع١خ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

1/3/2020 

5/3/2020 

 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ (اٌجشٔبِذ اٌضِٕٟ)و١ف١خ أػذاد رذٚي تمذَ اٌؼًّ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 اعجٛعدٚسح 

15/3/2020 

19/3/2020 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ دساعبد اٌزذٜٚداخً اٌى١ٍخ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 اعجٛعدٚسح 

22/3/2020 

26/3/2020 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أ اٌتخ١ّٓ ٚأػذاد رذاٚي اٌى١ّبد ٌٍّشبس٠غ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 اعجٛعدٚسح 

5/4/2020 

9/4/2020 

داخً اٌى١ٍخ أٚ 

خبسعٙب 
ِٕٙذع١ٓ, أداس١٠ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ ػجبط ِضّذ ثش٘بْ . د.َ.أأداسح اٌّخبطش فظ اٌّشبس٠غ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

12/4/2020 
16/4/2020 

 داخً اٌى١ٍخ
Fundamentals of the leveling and its applications 

 اعبع١بد ػ١ٍّخ اٌتغ٠ٛخ ٚتطج١مبتٙب
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  آِبي ِٙذٞ ػٍٟ. َ
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إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

19/4/2020 
23/4/2020 

 داخً اٌى١ٍخ
Learn the total station device in simple steps 

 تؼٍُ رٙبص ِضطخ اٌشصذ اٌشبٍِخ فٟ خطٛاد ثغ١طخ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  آِبي ِٙذٞ ػٍٟ. َ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

5-1-2020 

9-1-2020 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا اٌفضٛصغ١شاالتالف١خٌٍخشعبٔخ داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

19  -1-2020 

25-1-2020 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا تأح١شأتبربٌغّٕتبٌّخٍٛطؼٍىبلتصبداٌجٍذٚاٌج١ئخ داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

19-2-  2020 
23-2  -2020 

ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا أتبربٔٛاػّختٍفّٕٙبٌخشعبِٔٙٛمبسٔٙخٛاصٙبثبٌخشعبٔٙبالػت١بد٠ٗ داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

8-3-2020 
12-3-2020 

ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا تص١ّّبٌخٍطبتبٌخشعب١ٔخثّٛرجبٌّٛاصفبتبٌؼب١ٌّخ داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

22-3-2020 

26-3-2020 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا تأح١شاعتخذاِبٌفب٠جشػٍىخٛاصبٌخشعبٔٗ داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

5-4-2020 

9-4-2020 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا 2019 فضٛصبٌغّٕتجّٛرجبٌّٛاصفٙبٌخبصخثبٌغّٕتبٌضذ٠خخٌغٕٗ داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛعدٚسح 

17-5-2020 

21-5-2020 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  ٔذٜ ِٙذٞ فٛصٞ. د.ا تأح١شاعتخذاِبٔٛاػّختٍفّٕٙبٌجٛصٚالٔٙؼٍىخٛاصبٌخشعبٔٙؼب١ٌخاالداء داخً اٌى١ٍخ

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛع دٚسح

5/1/2020 
9/1/2020 

 داخً اٌى١ٍخ
Vibration Analysis and Checking for the Steel 

Floors. 

 .صالس سص١ّخ ػج١ذ. د.َ.أ

 .ػم١ً طبٌت فبضً. َ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛػبْ دٚسح

12/1/2020 
23/1/2020 

 داخً اٌى١ٍخ
An Introduction to Structural Analysis with 

Abaqus. 

 .صالس سص١ّخ ػج١ذ. د.َ.أ

 .ػم١ً طبٌت فبضً. َ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ 

إٌٙذعخ 

 اٌّذ١ٔخ
 أعجٛع دٚسح

26/1/2020 
30 /1/2020 

 داخً اٌى١ٍخ
Autodesk Revit Structures I: An Introductory 

Level. ٟاٌّغتٜٛ االعبعٟ: ثشٔبِذ اٌش٠فتبالٔشبئ 
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  .ػم١ً طبٌت فبضً. َ

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
 أعجٛعدٚسح 

9/2/2020 
13/2/2020 

داخً اٌى١ٍخ 

Autodesk Revit Structures II: Preparing 

Building Plans and Analytical Model.  ثشٔبِذ

 ت١ٙئخ اٌّخططبد ٚفب٠ً اٌتض١ًٍ االٔشبئٟ: اٌش٠فتبالٔشبئٟ

ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚخ  .ػم١ً طبٌت فبضً. َ
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إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
 أعجٛعدٚسح 

 وبْٔٛ 9 اٌٝ 5ِٓ 

 اٌضبٟٔ
 االعب١ٌت اٌّتجؼخ فٟ تم٠ٛخ االػّذح اٌخشعب١ٔخ اٌّغٍضخ داخً اٌى١ٍخ

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

اصّذ 
ِٕٙذع١ٓ  وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
 أعجٛعدٚسح 

 وبْٔٛ 30 اٌٝ 26ِٓ 

اٌضبٟٔ 
االعب١ٌت اٌّتجؼخ فٟ تم٠ٛخ اٌؼتجبد اٌخشعب١ٔخ اٌّغٍضخ  داخً اٌى١ٍخ

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
االعب١ٌت اٌّتجؼخ فٟ تم٠ٛخ ااٌجالطبد اٌخشعب١ٔخ اٌّغٍضخ  داخً اٌى١ٍخ شجبط 20 اٌٝ 16ِٓ  أعجٛعدٚسح 

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
 اٌضذ٠ج LRFDتصب١ُِ اٌّزغشاد اٌخشعب١ٔخ ٚفك ٔظبَ اي  داخً اٌى١ٍخ اراس 5 اٌٝ 1ِٓ  أعجٛعدٚسح 

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
أظّخ اٌجالطبد اٌخشعب١ٔخ اٌضذ٠خخ ٚاٌخف١فخ اٌٛصْ  داخً اٌى١ٍخ اراس26 اٌٝ 22ِٓ  أعجٛعدٚسح 

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 
اٌّذ١ٔخ 

 ٌٍّجتذئ١ٓ STAAD PROاٌتض١ًٍ االٔشبئٟ ثبعتخذاَ ثشٔبِذ اي  داخً اٌى١ٍخ ١ٔغب23ْ اٌٝ 19ِٓ  أعجٛعدٚسح 
ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
 داخً اٌى١ٍخ ا٠بس 21 اٌٝ 17ِٓ  أعجٛعدٚسح 

 ٌٍّغتٜٛ STAAD PROاٌتض١ًٍ االٔشبئٟ ثبعتخذاَ ثشٔبِذ اي 

اٌّتٛعط 

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
دٚسح 

 

 أعجٛع
 ٌٍّتمذ١ِٓ STAAD PROاٌتض١ًٍ االٔشبئٟ ثبعتخذاَ ثشٔبِذ اي  داخً اٌى١ٍخ حض٠شاْ 11 اٌٝ 7ِٓ 

ػٍٟ صغ١ٓ ػٍٟ اي . د.َ.ا

 اصّذ
ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ 
داخً اٌى١ٍخ  9/1/2020-5/1 أعجٛعدٚسح 

The effect of aggregate gradation and asphalt 

type on Marshall properties of asphalt concrete 

mixes 

ِٕٙذع١ٓ وٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ  ػ١ٍبء فبٌش ِضّذ. َ

 

  ٚف١١ِٕٕٓٙذع١ٓوٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ فٓ اٌتفبٚض ٚصً إٌضاػبد  داخً اٌى١ٍخ ا٠بس 21 اٌٝ 17ِٓ  أعجٛعدٚسح 

دٚسح 
 

 أعجٛع
 داخً اٌى١ٍخ حض٠شا11ْ اٌٝ 7ِٓ 

اػذاد اٌتغ٠ٛبد اٌم١ذ٠خ ٚتض١ًٍ اٌمٛائُ 

 اٌّب١ٌخ ٌّٕٙذعٟ االداسح
  ٚف١١ِٕٕٓٙذع١ٓوٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 
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داخً اٌى١ٍخ  9/1/2020-5/1 أعجٛعدٚسح 
االثذاع ٚاٌت١ّض فٟ اداسح االصِبد ٌٛضغ 

اٌضٍٛي ٚاٌّؼبٌزبد إٌٙذع١خ ٚاٌف١ٕخ 
  ٚف١١ِٕٕٓٙذع١ٓوٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

دٚسح 
 

 أعجٛع

5/1/2020 

9/1/2020 
 داخً اٌى١ٍخ

اداسح اٌتفبٚض ٌٍّشبس٠غ إٌٙذع١خ 

ِٚغتٍضِبد ٔزبصٙب 
  ٚف١١ِٕٕٓٙذع١ٓوٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ 

 أعجٛعدٚسح 
19/4/2020 

23/4/2020 
  ٚف١١ِٕٕٓٙذع١ٓوٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ  اداسح إٌّبلصبد اٌضى١ِٛخداخً اٌى١ٍخ 

دٚسح 
 

 أعجٛع

3/5/2020 

7/5/2020 
  ٚف١١ِٕٕٓٙذع١ٓوٛادس دٚائش اٌذٌٚٗ  اعب١ٌت اٌم١بدح االداس٠خ ٌٍّشبس٠غ إٌٙذع١خ داخً اٌى١ٍخ
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 2020-   جامعة بغداد –دورات قسم الهندسة البٌئٌة كلٌة الهندسة 

اعُ 

اٌمغُ 

دٚسح ، ٚسشخ ػًّ ، )ٔٛع إٌشبط 

 (ِضبضشح ، ِضبضشح فذ٠ٛ٠خ
 (ِٓ ٚاٌٝ)اٌتبس٠خ ػذد اال٠بَ 

ِىبْ أؼمبد 

داخً )اٌذٚسح 

اٌؼشاق ، 

خبسد اٌؼشاق 

ِغتٜٛ اٌّشبسوخ اٌزٙخ اٌّغتف١ذح اعُ اٌّضبضش 

اٌج١ئخ 

: دٚسح ّٔزرخ تٛص٠غ ا١ٌّبٖ ٚإداستٙب

Water distribution 

modeling and management 

 

 

 أعجٛع
5/1/2020 

9/1/2020 
 اٌى١ٍخداخً 

االعتبر 

اٌّغبػذ 

اٌذوتٛس ِٕٙذ 

ربعُ ِضّذ 

سضب 

دٚسح ٕ٘ذع١خ تغتٙذف 

تخصص إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ ٕٚ٘ذعخ 

– ا١ٌّىب١ٔه فٟ وً ِٓ 

ٚصاسح اٌجٍذ٠بد 

ٚاالشغبي اٌؼبِخ ٚاِبٔخ 

. ثغذاد

 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

اٌج١ئخ 

: دٚسح ّٔزرخ تٛص٠غ ا١ٌّبٖ ٚإداستٙب

Design sewer network using 

sewerCAD 

 

 

 أعجٛع
19/1/2020 

23/1/2020 
- 

االعتبر 

اٌّغبػذ 

اٌذوتٛس ِٕٙذ 

ربعُ ِضّذ 

سضب 

دٚسح ٕ٘ذع١خ تغتٙذف 

تخصص إٌٙذعخ 

اٌّذ١ٔخ ٕٚ٘ذعخ 

– ا١ٌّىب١ٔه فٟ وً ِٓ 

ٚصاسح اٌجٍذ٠بد 

ٚاالشغبي اٌؼبِخ ٚاِبٔخ 

 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 
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. ثغذاد

 أعجٛعاالداسح اٌّتىبٍِخ ٌٍٕفب٠بد اٌصٍجخ اٌج١ئخ 
2/2/2020 

6/2/2020 
- 

ص١ذس .د.َ.أ

ِضّذ ػجذ 

اٌض١ّذ 

ٚصاسح اٌصضخ ٚاٌج١ئخ .1

دائشح \ اِبٔخ ثغذاد.2

اٌّخٍفبد اٌصٍجخ ٚاٌج١ئخ 

اٌذٚائش اٌجٍذ٠خ .3

ٚصاسح االػّبس \

ٚاالعىبْ ٚاٌجٍذ٠بد 

اٌؼبِخ 

طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب .4

 ف١١ٕٓ–ِٕٙذع١ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعجٛعتصب١ُِ ٚصذاد ِؼبٌزخ ا١ٌّبٖ اٌج١ئخ 
9/2/2020 

13/2/2020 
- 

ص١ذس .د.َ.أ

ِضّذ ػجذ 

اٌض١ّذ 

ٚصاسح اٌصضخ ٚاٌج١ئخ .1

دائشح \ اِبٔخ ثغذاد.2

اٌّخٍفبد اٌصٍجخ ٚاٌج١ئخ 

اٌذٚائش اٌجٍذ٠خ .3

ٚصاسح االػّبس \

ٚاالعىبْ ٚاٌجٍذ٠بد 

اٌؼبِخ 

ٚصاسح اٌّٛاسد .-4

اٌّبئ١خ 

 

 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

اٌج١ئخ 
اٌضغبثبد اٌتص١ّ١ّخ ٌتؼ١١ٓ رٛدح 

ا١ٌّبٖ فٟ اٌّشبس٠غ 
 أعجٛع

23/2/2020 

27/2/2020 
- 

ص١ذس .د.َ.أ

ِضّذ ػجذ 

اٌض١ّذ 

ٚصاسح اٌصضخ ٚاٌج١ئخ .1

دائشح \ اِبٔخ ثغذاد.ا2

اٌّبء 

دٚائش اٌّبء .3

ٚصاسح \ٚاٌّزبسٞ 

االػّبس ٚاالعىبْ 

ٚاٌجٍذ٠بد اٌؼبِخ 

 

 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

 أعجٛع دٚسح اٌغالِخ ٚاٌصضخ ا١ٌّٕٙخ اٌج١ئخ

5/12020/ 

9/1/2020 

- 
صغ١ٓ . د.َ.أ

 ِز١ذ ف١ٍش
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  ر١ّغ اٌٛصاساد

16/22020/ 

20/2/2020 

1/32020/ 

 5/3/2020 
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19/4/220 

20/4/2020 

24/52020  / 

28/5/2020 

7/6/2020 

11/6/2020 

 أعجٛع تم١ُ االحش اٌج١ئٟ  اٌج١ئخ

19/4/220 

20/4/2020 

 

- 
صغ١ٓ . د.َ.أ

 ِز١ذ ف١ٍش
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  ر١ّغ اٌٛصاساد

 اٌج١ئخ
أجؼبحبد اٌٍّٛحبد إٌفط١خ  ٚطشق 

 اٌغ١طشح ػ١ٍٙب 
 أعجٛع

5/12020/ 

9/1/2020 

 

- 
صغ١ٓ . د.َ.أ

 ِز١ذ ف١ٍش

 ٚصاسح إٌفط.1

 ٚصاسح اٌج١ئخ ٚاٌصضخ.2
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

 اعجٛع HSEِفب١ُ٘ اٌصضخ ٚاٌغالِخ  اٌج١ئخ
15/3/2020 

19/3/2020 
- 

د خبٌذ .َ.ا

 خضػً صّبدٞ

 ٚصاسح إٌفط.1

 ٚصاسح اٌج١ئخ ٚاٌصضخ.2
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

 اعجٛع اٌتٍٛث إٌفطٟ ٚطشق اٌغ١طشح ػ١ٍٗ البٌئة
22/3/2020 

26/3/2020 
-- 

د خبٌذ .َ.ا

 خضػً صّبدٞ

 ٚصاسح إٌفط.1

 ٚصاسح اٌج١ئخ.2
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

 البٌئة
اٌضّب٠خ اٌىبحٛد٠خ ٚ اٌتبوً فٟ 

 اٌصٕبػخ إٌفط١خ
 اعجٛع

12/4/2020 

16/4/2020 
- 

د خبٌذ .َ.ا

 خضػً صّبدٞ

 ٚصاسح إٌفط.1

 ٚصاسح اٌج١ئخ.2
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

 اعجٛع تٍٛث ا١ٌّبٖ اٌزٛف١خ ٚطشق ِؼبٌزتٙب  لبٌئة

5/12020/ 

9/1/2020 

- 

ص٠بد . د.َ.ا

طبسق ػجذ 

 ػٍٟ 

 ٚصاسح إٌفط.1

 ٚصاسح اٌج١ئخ.2

ٚصاسح اٌّٛاسد . 3

 اٌّبئ١خ 

 

 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ 

12/4/2020 

16/4/2020 

16/22020/ 

20/2/2020 

1/32020/ 

 5/3/2020 

19/4/220 

20/4/2020 

24/52020  / 

28/5/2020 

7/6/2020 

11/6/2020 
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 اٌزٛدح
اداسح اٌزٛدح اٌشبٍِخ ٌٍّٕٙذع١ٓ 

 ٚاٌف١١ٕٓ
 اعجٛع

16/22020/ 

20/2/2020 
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  -

 اٌزٛدح
اداسح اٌّخبصْ ٚاٌّشتش٠بد 

 ٌٍّٕٙذع١ٓ ٚاٌف١ٕٓ
 اعجٛع

22/3/2020 

26/3/2020 
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  --

 اعجٛع اٌزٛدح ٌٍّشبس٠غ إٌٙذع١خ اٌزٛدح
12/4/2020 

16/4/2020 
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  -

 اٌزٛدح
اداسح اٌزٛدح اٌشبٍِخ ٌٍّٕٙذع١ٓ 

 ٚاٌف١١ٕٓ
 اعجٛع

15/3/2020 

19/3/2020 
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  -

 اٌزٛدح
ِشالجخ ٚضّبْ اٌزٛدح فٟ اٌّشبس٠غ 

 إٌٙذع١خ
 اعجٛع

24/52020  / 

28/5/2020 
 ف١١ٕٓ-ِٕٙذع١ٓ  -
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 الجهة المستفٌدة التارٌخ من والى مكان انعقاد الدورة عدد االٌام اسم الدورة اسم االستاذ القسم ت
مستوى 
 المشارك

 فنٌٌن, مهندسٌنوزارة , وزارة النفط  9/1/2020-5/1كلٌة /التعلٌم المستمر  أسبوعدورة المضخات المٌكانٌكٌة  .1  الطاقة 1
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د عمار علً .م.ا
 فرحان

وزارة الموارد , الكهرباء الهندسة .وطرٌقة عملها
 امانه بغداد, المائٌة

 الطاقة
دورة صٌانة مضخات الطرد  .2

 .المركزي 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

12/1-16/1/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
دورة الفحوصات المٌكانٌكٌة  .3

 .وانواعها 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

19/1-23/1/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
دورة عن اهمٌة الطاقة الشمسٌة  .4

 .وتطبٌقاتها 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

26/1-30/1/2020 
3/5 -7/5/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

2 

 الطاقة

 
د عصام .م.ا

 محمد علً
 

 أسبوع .دورة تصمٌم التكٌٌف المركزي  .1
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
2/2-6/2/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
موائع التثلٌج وتاثٌرها على طبقة  .2

 .االوزون
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

9/2-13/2/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
المكثفات والمبخرات فً انظمة  .3

 .التبرٌد 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

16/2-20/2/2020 
10/5 -14/5/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع .مبادى التكثٌف والتثلٌج  .4 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
23/2-27/2/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

3 

 الطاقة

 
عدوٌة علً . م

 حمزة

 أسبوع .المضخات المٌكانٌكٌة .1
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
2/3-5/3/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع .المضخات الهٌدرولٌكٌة .2 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
8/3-12/3/2020 
17/5 -21/5/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنً, مهندس

 أسبوع .اجهزة القٌاس فً المعامل والورش .3 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
15/3-19/3/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع .الفحوصات الهندسٌة .4 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
22/3-26/3/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن
 
 
 

 

4 

  الطاقة
 
 
 
 

 أسبوع .انواع القابلوات الكهربائٌة  .1
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
5/4-9/4/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع .محطات تولٌد القدرة الكهربائٌة  .2 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
12/4-16/4/2020 
17/5 -21/5/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 فنٌٌن, مهندسٌن, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط 23/4/2020-19/4 التعلٌمالمستمر أسبوع .انظمة الطاقة الشمسٌة  .3 الطاقة
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م احمد عبد .م

الكاظم محمد 
 حسن
 
 
 

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة كلٌةالهندسة/

 أسبوع .انواع الصمامات ومعاٌرتها  .4 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
26/4-30/4/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
انظمة السٌطرة فً محطات التولٌد  .5

. 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

3/5-7/5/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع SPSSنظام االحصاء  .6 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
24/5-28/5/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

, فنٌٌن , مهندسٌن
 االحصائً

5 

 الطاقة
نبال فاضل . د

 فرمان
 
 
 
 
 
 
 

 

تدلول ونقل  وخزن المواد  -1
 )المحظورة الخطرة 

 النووٌة –االشعاعٌة 
 ( الكٌمٌاوٌة –الباٌولوجٌة 

 أسبوع
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
5/1-9/1/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
التبرٌد الشمسً باستخدام  -2

 االمتزاز
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

2/2-6/2/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة

استخدام الطاقة الشمسٌة فً  -3
التبرٌد والخزن المحاصٌل 

 الزراعٌة
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

1/3-5/3/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 الطاقة
االستخدامات السلمٌة للنظائر  -4

 المشعة
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

5/4-9/4/2020 
, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط

 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع التوصٌف  الوظٌفً -5 الطاقة
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
3/5-7/5/2020 

, وزارةالكهرباء , وزارةالنفط
 امانهبغداد, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن
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 عدد االٌام اسم الدورة اسم االستاذ القسم ت
مكان انعقاد 

 الدورة
التارٌخ من 

 والى
 الجهة المستفٌدة

مستوى 
 المشارك

1 

 المٌكانٌك

 
مجٌد حبٌب .د .ا

 فٌض هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسبوع صٌانة واصالح المصاعد الكهربائٌة .5
التعلٌم المستمر 

 كلٌة الهندسة/
5/1-9/1/2020 

 

وزارة , وزارة النفط 
وزارة , الكهرباء

امانه , الموارد المائٌة
 بغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 المٌكانٌك
االختٌار المناسب للمصاعد الكهربائٌة فً  .6

 .المبانً الحدٌثة  
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

12/1-
16/1/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع .الفحوصات المٌكانٌكٌة االتالفٌة والالاتالفٌة   .7 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
19/1-

23/1/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 المٌكانٌك
أختٌار وصٌانة المضخات الطاردة المركزٌة فً  .8

 .الصناعات النفطٌة  
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

26/1-
30/1/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 المٌكانٌك
اختٌار وصٌانة أجهزة الحفر المستخدة فً  .9

 الصناعات النفطٌة
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

2/2-6/2/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع اختٌار وصٌانة أجهزة التكٌٌف .10 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/

16/2-
20/2/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 المٌكانٌك
التصمٌم المٌكانٌكً للمصاعد الكهربائٌة  .11

 والهٌدرولٌكٌة
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

8/3-12/3/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع طرق اللحام الحدٌثة .12 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
12/4-

16/4/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 فنٌٌن, مهندسٌن
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 امانهبغداد

2 

 المٌكانٌك

 
د ثائر جبار .م

 نتٌش
 

 أسبوع اٌزآوٍٛث١ٕخاٌّؼذٔٛاٌٛلب٠خِٕبٌفشً .5
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
2/2-6/2/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع  رص١ُّ ٚص١بٔخ خضأبد إٌفظ ٚاٌغبص. .6 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
9/2-13/2/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع اٌحّب٠خاٌّٙجط١خٌخطٛطبألٔبث١ت .7 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/

16/2-
20/2/2020 

 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع اٌصّبِبربٌّغزخذِخف١حمٛالٌٕفطٛاٌغبص .8 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
23/2-

27/2/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 

 المٌكانٌك

 

 أسبوع  رم١ٕبربٌٍحب1َ
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
2/3-5/3/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع  . اٌٍحبِٛفحصبٌٍحبِألٔبث١جبٌٕفطٛاٌغبص2 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
8/3-12/3/2020 

 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنً, مهندس

 أسبوع اٌحّب٠خ اٌىبصٛد٠خ ٌالٔبث١ت إٌفط١خ 3 المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
15/3-

19/3/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 أسبوع  .ص١بٔخاٌّضخبربٌٕفط١خٚغشفبٌزحىُ المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
22/3-

26/3/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
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 المٌكانٌك
 

 ص١بٔخٚرشغ١ٍّؼذارٛأعٙضحرؼجخأعطٛٔبربٌغبص
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

5/1-9/1/2020 
 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 

 فنٌٌن, مهندسٌن

 

 المٌكانٌك
 أعغبٌغالِخاٌج١ئ١خف١بٌّٕشؤحاٌصٕبػ١خٚإٌفط١خ

 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

12/1-
16/1/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 

 المٌكانٌك
 اٌزحم١مف١بٌحٛادصف١ّغبالٌٕفظ

 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

19/1-
23/1/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 

 المٌكانٌك
 

 رىٌٕٛٛع١باألٔبث١جف١بٌصٕبػبربٌجزش١ٌٚخ
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

26/1-
30/1/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
 

 المٌكانٌك
 ٕ٘ذعخخضأبربٌغبص

 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

5/4-9/4/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
 

 المٌكانٌك
 اٌٍحبَ ٚوشف ػ١ٛثٗ فٟ االٔبث١ت إٌفط١خ

 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

12/4-
16/4/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
 

 المٌكانٌك
 اٌٍحبَ ٚوشف ػ١ٛثٗ فٟ االٔبث١ت إٌفط١خ

 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

19/4-
23/4/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
 

 المٌكانٌك

 

 اٌزىٌٕٛٛع١بف١بٌصٕبػبربٌجزش١ٌٚخ

 

 أسبوع
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/

26/4-
30/4/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
 

 المٌكانٌك
 ٔضػب١ٌّبّٕ٘بٌغبصاٌطج١ؼ١جإعزخذاِبٌغ١ٍىٛي

 
 أسبوع

 التعلٌمالمستمر
 كلٌةالهندسة/

3/5-7/5/2020 
 , وزارةالنفط

, وزارةالكهرباء
, وزارةالمواردالمائٌة

 فنٌٌن, مهندسٌن
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 امانهبغداد

 المٌكانٌك

 

 

 ٔظُ ٚص١بٔخٚرىٌٕٛغ١برشغ١الٌّضخبد

 أسبوع
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/

10/5-
14/5/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
 

 المٌكانٌك

 

 اٌزحىّف١بٌزآوٍف١ؤٔبث١ت إٌفظ ٚاٌغبصاٌطج١ؼٟ

 

 أسبوع
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
17/5-

21/5/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 

 أسبوع اخز١بسٔٛع اٌّضخبد ٚص١بٔزٙب المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
23/5-

28/5/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن

 

 أسبوع اخزجبساد اٌخصبئص ا١ٌّىب١ٔى١خ ٌٍّٛاد المٌكانٌك
 التعلٌمالمستمر

 كلٌةالهندسة/
7/6-11/6/2020 

 , وزارةالنفط
, وزارةالكهرباء

, وزارةالمواردالمائٌة
 امانهبغداد

 فنٌٌن, مهندسٌن
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 مكان انعقاد الدورة  اسم المحاضر الجهة المستفٌدة مستوى المشارك
خارج ,داخل الكلٌة)

 (الكلٌة

ورشة ,دورة)نوع النشاط عدد األٌام (من والى)التارٌخ 
 (محاضرة فدٌوٌة,محاضرة,عمل

 ت اسم القسم
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 ,دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 األخرى

 

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

 16/1/2020-5/1 داخل الكلٌة

 
المضخات الهٌدرولٌكٌة عملها  أسبوعان 

 وأنواعها
 1 المٌكانٌك

, دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 االخرى

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

المضخات المٌكانٌكٌة عملها  أسبوعان 13/2/2020-2/2 داخل الكلٌة
 وصٌانتها

 2 المٌكانٌك

, دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 االخرى

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

محركات االحتراق الداخلً عملها  أسبوع  21/5/2020-  17/5 داخل الكلٌة
 وأنواعها وصٌانتها

 3 المٌكانٌك

, دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 االخرى

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

 4 المٌكانٌك تؤكل المعادن وطرق الوقاٌة منه أسبوعان  12/3/2020-1/3 داخل الكلٌة

, دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 االخرى

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

السٌطرة االلكترونٌة على المضخات  أسبوعان  16/4/2020-5/4 داخل الكلٌة
 الهٌدرولٌكٌة 

 5 المٌكانٌك

, دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 االخرى

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

 6 المٌكانٌك الحماٌة الكاثودٌة للمعادن  أسبوع  11/6/2020-7/6 داخل الكلٌة

, دبلوم, اعدادٌة
 بكالورٌوس

دوائر وزارة 
النفط والوزارات 

 االخرى

الدكتور مإٌد 
 محمد عٌدان

التآكل الفٌزٌائً أنواعه وطرق  أسبوعان  14/5/2020-3/5 داخل الكلٌة
 الوقاٌة منه

 7 المٌكانٌك
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 اسم المحاضر الجهة المستفٌدة

مكان انعقاد 
 الدورة

داخل )
خارج ,الكلٌة

 (الكلٌة

 عدد األٌام (من والى)التارٌخ 
ورشة ,دورة)نوع النشاط

 (محاضرة فدٌوٌة,محاضرة,عمل
 ت اسم القسم
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دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 داخل الكلٌة
5/1-9/1/2020 

 
 أسبوع

أسس اعداد المدقق الداخلً وفق نظام 

 ISO 9001 : 2015ادارة الجودة 
 1 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات االخرى

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 2 المٌكانٌك GPLمواصفات المختبر التعلٌمً الجٌد  أسبوع 16/1/2020-12/1 داخل الكلٌة

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات االخرى

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 3 المٌكانٌك مبادى ومعاٌٌر القٌاس واجهزة القٌاس أسبوع 23/1/2020-  19/1 داخل الكلٌة

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات االخرى

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 4 المٌكانٌك ادارة المشارٌع الصناعٌة أسبوع 30/1/2020-26/1 داخل الكلٌة

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات االخرى

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 أسبوع 6/2/2020-2/2 داخل الكلٌة
االسالٌب االحصائٌة لالجهزة والمعدات 

 ضمن السٌطرة النوعٌة
 5 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات االخرى

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 6 المٌكانٌك تخطٌط وجدولة وتنظٌم ومتابعة المشارٌع أسبوع 13/2/2020-9/2 داخل الكلٌة

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات االخرى

الدكتور مإٌد محمد 
 عٌدان

 أسبوع 20/2/2020-16/2 داخل الكلٌة
معاٌٌر السالمة الصناعٌة والبٌئٌة  فً 

 المنشات النفطٌة
 7 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

اٌمان قاسم عبد . د
 الحسٌن

 8 المٌكانٌك ادارة الوقت وضغوط العمل أسبوع 27/2/2020-23/2 داخل الكلٌة

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 5/3/2020-1/3 داخل الكلٌة -
مراقبة وضمان الجودة فً المشارٌع 

 الهندسٌة
 9 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 10 المٌكانٌك مفاهٌم الصحة والسالمة والبٌئة أسبوع 12/3/2020-8/3 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 11 المٌكانٌك تخطٌط والصٌانة واالستبدال أسبوع 19/3/2020-15/3 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 12 المٌكانٌك ادارة المشارٌع الهندسٌة أسبوع 26/3/2020-22/3 داخل الكلٌة -
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دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 13 المٌكانٌك ادارة الجودة الشاملة أسبوع 9/4/2020-5/4 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 16/4/2020-12/4 داخل الكلٌة -
ادارة االزمات والمخاطر للمهندسٌن 

 والفنٌٌن
 14 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 15 المٌكانٌك دراسات الجدوى للمشارٌع أسبوع 23/4/2020-19/4 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 16 المٌكانٌك ادارة الخازن والمخزون للفنٌٌن أسبوع 30/4/2020-26/4 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 7/5/2020-3/5 داخل الكلٌة -
فً المنشؤت  (hazop)تقٌٌم االخطار 

 النفطٌة والمحطات الكهربائٌة
 17 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 14/5/2020-10/5 داخل الكلٌة -
 scientificاسلوب كتابة البحث العلمً 

research 
 18 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 21/5/2020-17/5 داخل الكلٌة -
تحسٌن اداء العمل الهندسً والفنً 

 بتطبٌق ادارة الجودة الشاملة
 19 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 20 المٌكانٌك االحصاء واالسالٌب الكمٌة الهندسٌة أسبوع 28/5/2020-24/5 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 21 المٌكانٌك اجهزة الحماٌة فً المصانع والمعامل أسبوع 11/6/2020-7/6 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 18/6/2020- 14/6 داخل الكلٌة -
ادارة المشترٌات وتنظٌم المخازن 

 والمخزون للكوادر الفنٌة
 22 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 23 المٌكانٌك ادارة الوقت وحسابات التكالٌف للمشارٌع أسبوع 25/6/2020- 21/6 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 24 المٌكانٌك الٌات خفض الكلفة فً المشارٌع أسبوع 9/1/2020-5/1 داخل الكلٌة سهٌر غازي حسٌن. د.م
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دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 25 المٌكانٌك تاكل المعادن االسباب وطرق الوقاٌة أسبوع 23/1/2020-19/1 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 30/1/2020-26/1 داخل الكلٌة -
الوقاٌة المٌكانٌكٌة االتالفٌة للمواد 

 الهندسٌة فً الصناعات
 26 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 27 المٌكانٌك الحماٌة الكادثودٌة أسبوع 13/2/2020-9/2 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 28 المٌكانٌك فحص ومعالجة التاكل فً االنابٌب النفطٌة أسبوع 19/3/2020-15/3 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 9/4/2020-5/4 داخل الكلٌة -
كٌفٌة تنظٌم السجالت المطلوبة للمختبرات 

 GPLوفق نظام 
 29 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 30 المٌكانٌك طرق فحص الصالدة أسبوع 14/5/2020-10/5 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 31 المٌكانٌك الفحص المجهري للمعادن أسبوع 18/6/2020-14/6 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 داخل الكلٌة فتحً الشماع. د.أ
5/1-9/1/2020 

 
 أسبوع

صٌانة عمل انواع الضواغط فً انظمة 
 التبرٌد المركزي

 32 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 16/1/2020-12/1 داخل الكلٌة -
اجراء الفحوص االتالفٌة والالتالفٌة 

 للمعادن
 33 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 23/1/2020-  19/1 داخل الكلٌة -
اجراء االختبارات الالزمة النواع اللحام 

 الخاصة بالصفائح
 34 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 30/1/2020-26/1 داخل الكلٌة -
اختبار وفحص انابٌب النفط بوسائل 

 متقدمة
 35 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 36 المٌكانٌك صٌانة المصاعد أسبوع 6/2/2020-2/2 داخل الكلٌة -
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دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 13/2/2020-9/2 داخل الكلٌة -
انواع التؤكل فً المعادن وطرق الوقاٌة 

 منها
 37 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 19/3/2020-15/3 داخل الكلٌة -
اللدائن الذكٌة واستخدامها فً عزل 

 البناٌات
 38 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 26/3/2020-22/3 داخل الكلٌة -
أهم الطرق المستخدمة فً صٌانة 

 المضخات الخاصة بالموائع
 39 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 9/4/2020-5/4 داخل الكلٌة -
زٌادة كفاءة عمل المصاعد باستخدام نظام 

 التروس
 40 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 14/5/2020-10/5 داخل الكلٌة -
تصمٌم االمثل للمصاعد والتعرف على 

 طرق عملها
 41 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

حمزة عبد الرسول . د
 حسٌن

 أسبوع 16/1/2020-12/1 داخل الكلٌة
أنواع :   المحامل االسطوانٌة والكروٌة 

 الفشل وطرٌقة التصمٌم
 42 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 43 المٌكانٌك البرمجة باستخدام برنامج الماتالب أسبوع 13/2/2020-9/2 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 44 المٌكانٌك التصمٌم واالختٌار: الربط بالبرشام  أسبوع 26/3/2020-22/3 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 45 المٌكانٌك طرق التصمٌم: المحامل االنزالقٌة  أسبوع 9/4/2020-5/4 داخل الكلٌة -

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 14/5/2020-10/5 داخل الكلٌة -
اللغة االنكلٌزٌة االكادٌمٌة ونشر االبحاث 

 العلمٌة
 46 المٌكانٌك

دوائر وزارة النفط 
 والوزارات األخرى

 أسبوع 25/6/2020-21/6 داخل الكلٌة -

خزن ومشاركة المعلومات عن طرٌق 

  واضافة المصادر GoogIeحساب 
 العلمٌة لالبحاث واالطارٌح

 47 المٌكانٌك
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  2020 – جامعة بغداد– كلٌة الهندسة –دورات قسم الهندسة الكٌمٌاوٌة 
 

 (دٚساد)ٔٛع إٌشبط  أعُ اٌمغُ د
ػذد 

 اال٠بَ

-اٌتبس٠خ ِٓ

 اٌٝ

ِىبْ أٔؼمبد 

 اٌذٚسح
 اٌزٙخ اٌّغتف١ذح االعتبر اٌّضبضش

ِغتٜٛ 

 اٌّشبسن

1.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 أعجٛع اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد اعبط اٌصٕبػخ

5-1-2020 

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 سغذ فش٠ذ لبعُ. د.َ.أ

- اٌصٕبػخ–إٌفظ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

2.  

إٌٙذعخ 

 أعجٛع ِمذِخ ٚرطج١ك (matlab)ثشٔبِظ ِبرالة  اٌى١ّ١ب٠ٚخ
5-1-2020 

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ

ِحّٛد خضػً . د.َ.أ

 حّبدٞ

- اٌصٕبػخ–إٌفظ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

3.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

Using basic application (Excel) أعجٛع 
1-3-2020 
5-3-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

ِحّٛد خضػً . د.َ.أ
 حّبدٞ

- اٌصٕبػخ–إٌفظ 
 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

-دثٍَٛ
 ثىٍٛس٠ٛط

4.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

ِفَٙٛ االعزالي االدثٟ ٌٍّمبالد اٌؼ١ٍّخ حغت 

 turnitinثشٔبِظ 

 ا٠بَ 3

 

8-3-2020 

11-3-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اص١ش ِحّذ غبٌت. د.َ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

5.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

اصٛي وزبثخ اٌّصبدس اٌؼ١ٍّخ ٚاعزخذاَ اٌجشاِظ 
 فٟ وزبثخ اٌّصبدس

 ا٠بَ 3
 

15-3-2020 

18-3-2020 
- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اص١ش ِحّذ غبٌت. د.َ
-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

6.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 اصٛي ٚلٛاػذ وزبثخ اٌّمبٌٗ اٌؼ١ٍّخ

 اعجٛع

 

 
22-3-2020 

26-3-2020 

 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اص١ش ِحّذ غبٌت. د.َ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

7.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 عش٠بْ اٌّٛائغ فٟ االٔبث١ت ٚربص١شارٙب

 اعجٛع

 

29-3-2020 

2-4-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 اٌىٙشثبء-إٌفظ  سشب حج١ت عٍّبْ.د.َ.أ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

8.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 حغبة اٌطبلخ اٌّفمٛدح ثغجت االحزىبن

 

 اعجٛع

 

5-1-2020 

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 اٌىٙشثبء-إٌفظ  سشب حج١ت عٍّبْ.د.َ.أ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

9.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 اٌزٍٛس إٌفطٟ ٚطشق اٌغ١طشح ػ١ٍٗ
 اعجٛع

 

22-3-2020 

26-3-2020 

 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

 اٌىٙشثبء-إٌفظ  سشب حج١ت عٍّبْ.د.َ.أ
-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

10.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

اٌطشق اٌىٙشٚو١ّ١ب٠ٚخ فٟ ِؼبٌغخ اٌزٍٛس 
 إٌفطٟ

 اعجٛع
5-4-2020 
9-4-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

 اٌىٙشثبء-إٌفظ  سشب حج١ت عٍّبْ.د.َ.أ
-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

11.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

Oil recovery technologies 
 اعجٛع

 
5-1-2020 
9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

عّب ِحّذ ػجذهللا . د.َ.أ

ٚ 
ثغّخ أعّبػ١ً .د.َ

 حغ١ٓ

-اٌصٕبػٗ –إٌفظ
 اٌج١ئخ

-دثٍَٛ
 ثىٍٛس٠ٛط
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12.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

Oily water treatment اعجٛع 
8-3-2020 
12-3-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

عّب ِحّذ ػجذهللا . د.َ.أ

ٚ 
ثغّخ أعّبػ١ً .د.َ

 حغ١ٓ

-اٌصٕبػٗ –إٌفظ
 اٌج١ئخ

-دثٍَٛ
 ثىٍٛس٠ٛط

13.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 اعٙضح اٌم١بط اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚػٍّٙب
 اعجٛع

 
5-4-2020 
9-4-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

عّب ِحّذػجذهللا . د.َ.أ

ٚ 
ثغّخ أعّبػ١ً .د.َ

 حغ١ٓ

-اٌصٕبػٗ –إٌفظ
 اٌج١ئخ

-دثٍَٛ
 ثىٍٛس٠ٛط

14.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 اٌحّب٠خ اٌىبصٛد٠خ فٟ إٌّشبد إٌفط١خ

 اعجٛع

 

5-1-2020 

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 ٚصاسح إٌفظ خبٌذ ِحغٓ ػجذ. َ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

15.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 اٌحّب٠خ اٌىبصٛد٠خ فٟ إٌّشبد إٌفط١خ

 اعجٛع

 

21-2-2020 

25-2-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 ٚصاسح إٌفظ خبٌذ ِحغٓ ػجذ. َ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

16.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 ِخبطش اٌصٕبػخ إٌفط١خ

 اعجٛع

 

5-1-2020 

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
اثزٙبط ف١صً ػجذ . َ

 اٌشح١ُ
 ٚصاسح إٌفظ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

17.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

خطٛسح اٌّٛاد اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌصٕبػخ 

 إٌفط١خ
 2020-1-12 اعجٛع

16-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ

اثزٙبط ف١صً ػجذ . َ

 اٌشح١ُ
 ٚصاسح إٌفظ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

18.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 حغبثبد اٌغذٜٚ االلزصبد٠خ ٌّششٚع صٕبػٟ
 2020-1-19 اعجٛع

23-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ

اثزٙبط ف١صً ػجذ . َ

 اٌشح١ُ

 –ٚصاسح إٌفظ

- وزارة الصناعة

 وزارة العلٌم العالً

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

19.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 اداسح اٌّخبطش
 2020-1-5 اعجٛع

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 سٔب صبثذ ػجذ. د.َ و١ٍخ إٌٙذعخ

 –ٚصاسح إٌفظ

وزارة التعلٌم 

 العالً

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

20.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 رط٠ٛش طشق ٔمً إٌّزغبد إٌفط١خ

 2020-1-12 اعجٛع

16-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 ٚصاسح إٌفظ سٔب صبثذ ػجذ. د.َ

-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط

21.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

ِؼبٌغخ اٌزٍٛس ثغبص صبٟٔ اٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ 

 ٚظب٘شٖ االحزجبط اٌحشاسٞ
 2020-2-23 اعجٛع

26-2-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 سٔب صبثذ ػجذ. د.َ

- ٚصاسح إٌفظ

 وزارة البٌئة
-دثٍَٛ

 ثىٍٛس٠ٛط
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22.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

ِشبوً اٌزؤوً فٟ لطبع اٌصٕبػبد إٌفط١خ 
 ٚاٌغبص ٚاٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

 أعجٛع
12-1-2020 
16-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

 حغٓ ػجذ اٌىبظُ. د
 –ٚصاسح إٌفظ 

 ٚصاسح اٌىٙشثبء
 ِٕٙذع١ٓ ٚف١١ٕٓ

23.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 أعجٛع دٚسح اٌحّب٠خ اٌىبصٛد٠خ

23-2-2020 

26-2-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 حغٓ ػجذ اٌىبظُ. د

 –ٚصاسح إٌفظ 

 –ٚصاسح اٌىٙشثبء 
 ٚصاسح اٌصٕبػخ

 ِٕٙذع١ٓ ٚف١١ٕٓ

24.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ
 أعجٛع طشق اٌحّب٠خ ِٓ اٌزبوً

5-1-2020 

9-1-2020 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 حغٓ ػجذ اٌىبظُ. د

 –ٚصاسح إٌفظ 

 –ٚصاسح اٌىٙشثبء 
 ٚصاسح اٌصٕبػخ

 ِٕٙذع١ٓ ٚف١١ٕٓ

25.  
إٌٙذعخ 

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

أحزشاف اٌطجبػخ صالص١خ االثؼبد االعظ 

 ٚاٌّزطٍجبد
 أعجٛع

2020-1-26 

2020-1-30 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

 و١ٍخ إٌٙذعخ
 ثغ١ُ حف١ع فبضً. َ

 –ٚصاسح إٌفظ 
 –ٚصاسح اٌىٙشثبء 

 ٚصاسح اٌصٕبػخ

 ِٕٙذع١ٓ ٚف١١ٕٓ

26.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 أعجٛع رىٌٕٛٛع١ب إٌبٔٛ ٚرطج١مبرٙب
2020-2-2 
2020-6-2 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

أٔزصبس ِحغٓ . َ.َ
 خض١ش

 –ٚصاسح إٌفظ 

 –ٚصاسح اٌىٙشثبء 

 ٚصاسح اٌصٕبػخ

 ِٕٙذع١ٓ ٚف١١ٕٓ

27.  
إٌٙذعخ 
 اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 أعجٛع اٌطبلخ اٌّزغذدح  أٛاػٙب ٚرطج١مبرٙب
2020-2-16 
2020-2-20 

- اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش
 و١ٍخ إٌٙذعخ

أٔزصبس ِحغٓ . َ.َ

اعشاء . َ.َ+ خض١ش

 ِضاحُ

 –ٚصاسح إٌفظ 

 –ٚصاسح اٌىٙشثبء 

 ٚصاسح اٌصٕبػخ

 ِٕٙذع١ٓ ٚف١١ٕٓ
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 (من والى)التارٌخ  عدد االٌام (دورات)نوع الشاط اسم القسم

مكان انعقاد 
داخل )الدورة
خارج ,الكلٌة

 (الكلٌة

 مستوى المشارك الجهة المستفٌدة اسم المحاضر

هندسه 
 المساحه

اساسٌاتوتطبٌقاتنظمالمعلو
 ماتالجغرافٌة

(Geographic 
Information 

Systems) 

 داخل الكلٌة 1/2020\9-5 اسبوع
 حسٌن 0د0م0ا

 صباح
 جمٌعالوزارات

خرٌج بكالورٌوس فً 
 الهندسه والعلوم

هندسه 
 المساحه

 ENVIاساسٌاتبرنامج

لمعالجه صور االقمار 
 الصاعٌة

 اغلب الوزارات - - 1/2020\16-12 اسبوع
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

بناء الطبقات للمعالم 
 برنامج المكانٌة باستخدام 

ARCGIS 
 اغلبالوزارات - - 1/2020\23-19 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

عمل خارطة الطرٌق 

 GISلتعلم 
 اغلبالوزارات - - 1/2020\30-26 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

 جمٌعالوزارات - - 2/2020\27-23 اسبوع اسس كتابة البحث العلمً
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

الخطوات العملٌه لبناء 
 نظمالمعلوماتالجغرافٌة

 اغلبالوزارات - - 3/2020\5-1 اسبوع
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

مفهوم االمثلٌة فً 
تطبٌقات هندسة 

 الجٌوماتكس
 اغلبالوزارات - - 3/2020\12-8 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

نظم المعلومات الجغرافٌة 
 وقواعد البٌانات

 اغلبالوزارات - - 3/2020\19-15 اسبوع
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

 اغلبالوزارات - - 3/2020\26-22 اسبوع BIMوGISالتكامل بٌن 
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

التحلٌاللهندسٌللبٌاناتباستخ

 ARC GISدامبرنامج
 اغلبالوزارات - - 4/2020\2-3\29 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

التحلٌاللمكانً 
 للبٌاناتباستخدامبرنامج

 اغلبالوزارات - - 2020/ 4\9-5 اسبوع
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم
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(ARC GIS) 

هندسه 
 المساحه

التحلٌالالحصائٌللبٌاناتباست

 ARC GISخدامبرنامج
 اغلبالوزارات - - 4/2020\16-12 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

االجهزة  والتطبٌقات 
المستقبلٌة لهندسة 

 الجٌوماتكس
 اغلبالوزارات - - 2020 /4\23-19 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

اسس وتطبٌقات 
االستشعار عن بعد فً 

 الزراعة
 اغلبالوزارات - - 4/2020\30-26 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

تحلٌاللصورالفضائٌةباس

 ARC GISتخدامبرنامج
 اغلبالوزارات - - 5/2020\7-3 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

انشاء المخططات 
باستخدامبرنامجوالتقارٌر

ARC GIS 
 اغلبالوزارات - - 5/2020\14-10 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

التحلٌالالحصائٌللبٌاناتباست

(: SPSS )خدامبرنامج

 المستوىاالساسً

 جمٌعالوزارات - - 5/2020\21-17 اسبوع
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

التحلٌالالحصائٌللبٌاناتباست

(: SPSS )خدامبرنامج

 المستوىالمتقدم

 جمٌعالوزارات - - 5/2020\28-24 اسبوع
خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس

 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

تحلٌاللصورالفضائٌةباس

 ENVIتخدامبرنامج
 اغلبالوزارات - - 6/2020\4-5\31 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

التحلٌاللطوبوغرافٌباستخد

 ARC GIS )امبرنامج
 اغلبالوزارات - - 6/2020\11-7 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

التحلٌاللهٌدرولوجٌباستخدا

 ARC GIS )مبرنامج
 اغلبالوزارات - - 2020 /6\18-14 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسه 
 المساحه

اسس 
تحلٌاللشبكاتباستخدامبرنام

 ARCGISج
 اغلبالوزارات - - 2020 /6\25-21 اسبوع

خرٌجبكالورٌوسفٌالهندس
 هوالعلوم

هندسة 
 المساحة

شبكات الصرف الصحً  
التنفٌذ االمثل والواقع / 

 2020 /5/1/2020 ٌوم واحد
 قاعة البٌرونً
 داخل الكلٌة

عبد الكرٌم منٌر .م
 عبد الرزاق

قسم هندسة الموارد المائٌة 
- المساحة  -   المدنً –

 كوادر –مهندسٌن 
  مشرف عمل–مساحٌة 
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 االعمار –امانة بغداد  الملموس
 واالسكان
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 (من والى)التارٌخ  عدد االٌام (دورات)نوع الشاط اسم القسم

مكان انعقاد 
داخل )الدورة
خارج ,الكلٌة

 (الكلٌة

 مستوى المشارك الجهة المستفٌدة اسم المحاضر

 هندسه
 النفط
 

دراسة مٌكانٌكٌة الصخور 
 واستقرارٌة جدار البئر

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط فرقد علً. د داخل الكلٌة 16/1/2020-5/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط
 

أستخدام تقنٌة الذكاء اال صناعً 
 فً مجال هندسة النفط

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 30/1/2020-19/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط

دراسة تقنٌات التشقق الهٌدرولٌكً 
وأمكانٌة تطبٌقها فً الحقول 

 العراقٌة
 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 20/2/2020-9/2/2020 اسبوعان

 هندسه
 النفط

تطبٌقات الحفر االتجاهً فً 
 الحقول النفطٌة العراقٌة

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط أٌاد عبد الحلٌم. د - 16/1/2020-5/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 30/1/2020-19/1 اسبوعان مشاكل التسمٌت فً االبار

 هندسه
 النفط

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 27/1/2020-23/1 اسبوع تقنٌات حفر االبار النفطٌة

 هندسه
 النفط

أنواع الحافرات فً علمٌات حفر 
 االبار النفطٌة المختلفة

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 12/3/2020-8/3 اسبوع

 هندسه
 النفط

الطرق  الحدٌثة لمكافحة انواع 
 التلوث النفطً

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 16/4/2020-12/4 اسبوع

 هندسه
 النفط

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 20/2/2020-9/2/2020 اسبوعان طرق السٌطرة على االبار النفطٌة

 هندسه
 النفط

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط فالح حسن. د - 9/1/2020-5/1 اسبوع تكنولوجٌا اطٌان الحفر

 هندسه
 النفط

طرق معالجة فقدان دورة سائل 
 الحفر فً االبار النفطٌة

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 2020/ 2\13-9/2 اسبوع

 هندسه
 النفط

الحسابات الهاٌدرولٌكٌة بنشاء 
 عملٌات تحفر االبار النفطٌة

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 3/2020\12-1/3 اسبوعان

 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 2020 /4\30-4 /19 أسبوعانانابٌب  )تصمٌم انابٌب ابار النفط  هندسه
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 (عمود والحفر وانابٌب البطانة  النفط

 هندسه
 النفط

طرق التنبؤ بضغوط التكوٌن 
وضغوط التكسٌر للطبقات 

 الصخرٌة
 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 5/2020\21-10/5 اسبوعان

 هندسه
 النفط

تعظٌم موارد العراق النفطٌة 
باستخدام طرق االستخالص 

 (EOR)المعزز 
 المهندسٌن والفنٌٌن وزارة النفط - - 6/2020\18-7/6 اسبوعان

 (من والى)التارٌخ  عدد االٌام (دورات)نوع الشاط اسم القسم

مكان انعقاد 
داخل )الدورة
خارج ,الكلٌة

 (الكلٌة

 الجهة المستفٌدة اسم المحاضر

 هندسه
 النفط
 

دراسة مٌكانٌكٌة الصخور 
 واستقرارٌة جدار البئر

 وزارة النفط فرقد علً. د داخل الكلٌة 16/1/2020-5/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط
 

أستخدام تقنٌة الذكاء اال صناعً 
 فً مجال هندسة النفط

 وزارة النفط - - 30/1/2020-19/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط

دراسة تقنٌات التشقق الهٌدرولٌكً 
وأمكانٌة تطبٌقها فً الحقول 

 العراقٌة
 وزارة النفط - - 20/2/2020-9/2/2020 اسبوعان

 هندسه
 النفط

تطبٌقات الحفر االتجاهً فً 
 الحقول النفطٌة العراقٌة

 وزارة النفط أٌاد عبد الحلٌم. د - 16/1/2020-5/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط

 وزارة النفط - - 30/1/2020-19/1 اسبوعان مشاكل التسمٌت فً االبار

 هندسه
 النفط

 وزارة النفط - - 27/1/2020-23/1 اسبوع تقنٌات حفر االبار النفطٌة

 هندسه
 النفط

أنواع الحافرات فً علمٌات حفر 
 االبار النفطٌة المختلفة

 وزارة النفط - - 12/3/2020-8/3 اسبوع

 هندسه
 النفط

الطرق  الحدٌثة لمكافحة انواع 
 التلوث النفطً

 وزارة النفط - - 16/4/2020-12/4 اسبوع

 هندسه
 النفط

 وزارة النفط - - 20/2/2020-9/2/2020 اسبوعان طرق السٌطرة على االبار النفطٌة
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 هندسه
 النفط

 وزارة النفط فالح حسن. د - 9/1/2020-5/1 اسبوع تكنولوجٌا اطٌان الحفر

 هندسه
 النفط

طرق معالجة فقدان دورة سائل 
 الحفر فً االبار النفطٌة

 وزارة النفط - - 2020/ 2\13-9/2 اسبوع

 هندسه
 النفط

الحسابات الهاٌدرولٌكٌة بنشاء 
 عملٌات تحفر االبار النفطٌة

 وزارة النفط - - 3/2020\12-1/3 اسبوعان

 هندسه
 النفط

انابٌب  )تصمٌم انابٌب ابار النفط 
 (عمود والحفر وانابٌب البطانة 

 وزارة النفط - - 2020 /4\30-4 /19 أسبوعان

 هندسه
 النفط

طرق التنبؤ بضغوط التكوٌن 
وضغوط التكسٌر للطبقات 

 الصخرٌة
 وزارة النفط - - 5/2020\21-10/5 اسبوعان

 هندسه
 النفط

تعظٌم موارد العراق النفطٌة 
باستخدام طرق االستخالص 

 (EOR)المعزز 
 وزارة النفط - - 6/2020\18-7/6 اسبوعان

 (من والى)التارٌخ  عدد االٌام (دورات)نوع الشاط اسم القسم

مكان انعقاد 
داخل )الدورة
خارج ,الكلٌة

 (الكلٌة

 الجهة المستفٌدة اسم المحاضر

 هندسه
 النفط
 

دراسة مٌكانٌكٌة الصخور 
 واستقرارٌة جدار البئر

 وزارة النفط فرقد علً. د داخل الكلٌة 16/1/2020-5/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط
 

أستخدام تقنٌة الذكاء اال صناعً 
 فً مجال هندسة النفط

 وزارة النفط - - 30/1/2020-19/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط

دراسة تقنٌات التشقق الهٌدرولٌكً 
وأمكانٌة تطبٌقها فً الحقول 

 العراقٌة
 وزارة النفط - - 20/2/2020-9/2/2020 اسبوعان

 هندسه
 النفط

تطبٌقات الحفر االتجاهً فً 
 الحقول النفطٌة العراقٌة

 وزارة النفط أٌاد عبد الحلٌم. د - 16/1/2020-5/1 اسبوعان

 هندسه
 النفط

 وزارة النفط - - 30/1/2020-19/1 اسبوعان مشاكل التسمٌت فً االبار

 وزارة النفط - - 27/1/2020-23/1 اسبوع تقنٌات حفر االبار النفطٌة هندسه
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 2020دورات قسم هندسة الحاسبات النصف االول للعام 

 

مستوى 
 الدورة

الجهة 
 المستفٌدة

 االستاذ المحاضر
مكان انعقاد 

 الندوة
 ت اسم القسم (دورات)نوع النشاط  عدد االٌام الى- التارٌخ من 

 

- دبلوم 
 باكلورٌوس

 جمٌع الوزارت
 محمد جعفر علً. د

 محمد عبد الصاحب. م.م
 حسٌن عبد الصاحب. م.م

 –كلٌة الهندسة 
 التعلٌم المستمر

 اسبوعان 16/1/2020- 5/1
 تصمٌم مواقع االنترنت

(HTML , CSS , Bootstrap) 
 1 هندسة الحاسبات

 

- دبلوم 
 باكلورٌوس

 جمٌع الوزارت
 محمد عبد الصاحب. م.م
 حسٌن عبد الصاحب. م.م

 –كلٌة الهندسة 
 التعلٌم المستمر

 2 هندسة الحاسبات دورة صٌانة الحاسبات اسبوع 9/2-13/2/2020
 

 النفط

 هندسه
 النفط

أنواع الحافرات فً علمٌات حفر 
 االبار النفطٌة المختلفة

 وزارة النفط - - 12/3/2020-8/3 اسبوع

 هندسه
 النفط

الطرق  الحدٌثة لمكافحة انواع 
 التلوث النفطً

 وزارة النفط - - 16/4/2020-12/4 اسبوع

 هندسه
 النفط

 وزارة النفط - - 20/2/2020-9/2/2020 اسبوعان طرق السٌطرة على االبار النفطٌة

 هندسه
 النفط

 وزارة النفط فالح حسن. د - 9/1/2020-5/1 اسبوع تكنولوجٌا اطٌان الحفر

 هندسه
 النفط

طرق معالجة فقدان دورة سائل 
 الحفر فً االبار النفطٌة

 وزارة النفط - - 2020/ 2\13-9/2 اسبوع

 هندسه
 النفط

الحسابات الهاٌدرولٌكٌة بنشاء 
 عملٌات تحفر االبار النفطٌة

 وزارة النفط - - 3/2020\12-1/3 اسبوعان

 هندسه
 النفط

انابٌب  )تصمٌم انابٌب ابار النفط 
 (عمود والحفر وانابٌب البطانة 

 وزارة النفط - - 2020 /4\30-4 /19 أسبوعان

 هندسه
 النفط

طرق التنبؤ بضغوط التكوٌن 
وضغوط التكسٌر للطبقات 

 الصخرٌة
 وزارة النفط - - 5/2020\21-10/5 اسبوعان

 هندسه
 النفط

تعظٌم موارد العراق النفطٌة 
باستخدام طرق االستخالص 

 (EOR)المعزز 
 وزارة النفط - - 6/2020\18-7/6 اسبوعان
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- دبلوم 
 باكلورٌوس

 جمٌع الوزارت
 محمد جعفر علً. د

 محمد عبد الصاحب. م.م
 حسٌن عبد الصاحب. م.م

 –كلٌة الهندسة 
 التعلٌم المستمر

 اسبوع 15/3-19/3/2020
دورة إدارة وتطوٌر المواقع 

 االلكترونٌة بنظام
(Word press CMS) 

 3 هندسة الحاسبات
 

- دبلوم 
 باكلورٌوس

 جمٌع الوزارت
 محمد جعفر علً. د

 محمد عبد الصاحب. م.م
 حسٌن عبد الصاحب. م.م

 –كلٌة الهندسة 
 التعلٌم المستمر

 اسبوع 12/4-16/4/2020
 دورة تطبٌقات كوكل

(Google G suite) 
 4 هندسة الحاسبات
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  وحدة التعلٌم المستمر– كلٌة الهندسة –جامعة بغداد 
 دورات قسم الكهرباء

 

اٌزٙخ اٌّغتف١ذح فتشح اٌـذٚسح ػٕـــــٛاْ اٌـــــذٚسح د  ٌمغُاعُ ا



43 
 

تبس٠خ اٌذٚسح 
ِذح 

اٌذٚسح 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
   ٌٍّجتذئ١ٓ 2Dاٚتٛوبد   .1

5/1/2020 

9/1/2020 
أعجٛع 

إٌّٙذع١ٓ وبفخ 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اٌص١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍضبعجبد   .2

5/1/2020 

9/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ  وبفخ أعجٛع 

لغُ 

 اٌىٙشثبء

3. 1

9 
ص١بٔخ اٌٌّٛذاد اٌىٙشثبئ١خ 

12/1/2020 

16/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء

4. 3

2 
ص١بٔخ اٌضبعجبد ػٍّٟ 

19/1/2020 

23/1/2020 
 اعجٛع

 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ وبفخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اٌشجىبد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ   .5

26/1/2020 

30/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ أعجٛع 

 ِزبي اٌضبعجبد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اٚتٛ وبد ِتمذَ   .6

9/2/2020 

13/2/2020 
 أعجٛع

 إٌّٙذع١ٓ  وبفخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء

7. 4

8 
 االتصبالد اٌشل١ّخ

16/2/2020 

20/2/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي إٌفط ٚاالتصبالد

لغُ 

 اٌىٙشثبء

8. 4

9 

ِٕظِٛبد اٌغ١طشح ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٚاٌىٙشثبئ١خ

23/2/2020 

27/2/2020 
اعجٛع 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي اٌىٙشثبء ٚا١ٌّىب١ٔه ٚاٌغ١طشح

لغُ 

 اٌىٙشثبء

9. 5

0 
 Accessثشٔبِذ 

1/3/2020 

5/3/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌجشِزخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء

10. 5

4 
أٔٛاع اٌّضشوبد اٌىٙشثبئ١خ ٚػٍّٙب 

8/3/2020 

12/3/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء

11. 5

5 

االثذاع ٚاٌت١ّض فٟ اداسح االصِبد 

ٌٛضغ اٌضٍٛي ٚاٌّؼبٌزبد إٌٙذع١خ 

ٚاٌف١ٕخ 

15/3/2020 

19/3/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

ِزبي االداسح 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
12.  

 Visual)ثشاِز١بد اٌضبعٛة 

Basic) 

22/3/2020 

26/3/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌضبعجبد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
13.  

شجىبد اٌضبعجخ ٚاالتصبالد ٚافبلٙب 

اٌّغتمج١ٍخ 

5/4/2020 

9/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي االتصبالد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 ++Cاٌجشِزخ ثبعتخذاَ   .14

12/4/2020 

16/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اعجٛع 

 ِزبي اٌجشِزخ
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لغُ 

 اٌىٙشثبء
 Network Securityآِ اٌشجىبد   .15

19/4/2020 

23/4/2020 
 فٟ اٌضبعجبدإٌّٙذع١ٓ  اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ص١بٔخ اٌّضٛالد اٌىٙشثبئ١خ   .16

26/4/2020 

30/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 Matlabاعبع١بد ثشٔبِذ   .17

3/5/2020 

7/5/2020 
ٚصاساد االعىبْ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ  اعجٛع

 ٚإٌفط ٚاٌجٍذ٠بد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب

لغُ 

 اٌىٙشثبء
18.  

تّخ١ً اٌج١بٔبد اصصبئ١ب ثأعتخذاَ 

 Excelرذاٚي ثشٔبِذ 

10/5/2020 

14/5/2020 
 اعجٛع

 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ وبفخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
تص١ُّ ِٕظِٛبد وب١ِشاد اٌّشالجخ   .19

17/5/2020 

21/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء ٚاٌغ١طشح

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ثشٔبِذ االٚتٛوبد ِتمذَ   .20

24/5/2020 

28/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌضبعجبد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
21.  

 ٚاٌجشاِذ  Windowsِجبدئ تٕص١ت 

اٌٍّضمخ ثٗ 

31/5/2020 

4/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي ٚاٌضبعجبد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اعبع١بد تص١ُّ األٔبسح   .22

7/6/2020 

11/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي إٌفط ٚاٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
23.  

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ ِخبطجخ اٌششوبد 

 إٌٙذع١خ

14/6/2020 

18/6/2020 
 إٌّٙذع١ٓ وبفخ اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
24.  

اعظ تص١ُّ ِضطبد ت١ٌٛذ اٌطبلخ 

اٌىٙشثبئ١خ 

21/6/2020 

25/6/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

ِزبي إٌفط ٚا١ٌّىب١ٔه ٚاٌىٙشثبء 

 ٚاٌطبلخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 تص١ُّ شجىبد اٌضبعجبد  .25

12/1/2020 

16/1/2020 
 اعجٛع

 إٌّٙذع١ٓ فٟ ِزبي اٌضبعجبد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 اٌطبلبد اٌّتزذدح ٚتطج١م١ٙب فٟ اٌؼشاق  .26

5/1/2020 

9/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي إٌفط ٚا١ٌّىب١ٔه ٚاٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 #Cاٌجشِزخ ثٍغخ   .27

19/4/2020 

23/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌجشِزخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
أٛاع اٌمبثٍٛاد اٌىٙشثبئ١خ ٚص١بٔتٙب   .28

3/5/2020 

7/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اعبع١بد اٌشٚثٛد   .29

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اعجٛع  24/5/2020

 ِزبي اٌضبعجبد
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28/5/2020 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
30.  

طشق اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّضشوبد 

اٌىٙشثبئ١خ 

14/6/2020 

18/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء ٚاٌغ١طشح

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ثشٔبِذ ٔظبَ ِضبوبح اٌمذسح اٌىٙشثبئ١خ   .31

21/6/2020 

25/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ فٟ ِزبي  اعجٛع

 إٌٙذع١خ اٌىٙشثبئ١خ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ار١بي االتصبالد اٌّتمذِخ   .32

5/1/2020 

9/1/2020 
 إٌّٙذع١ٓ فٟ ِزبي االتصبالد اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
33.  

ٌٍّٕٙذع١ٓ )اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ِتٛعطخ 

 (ٚاٌف١١ٕٓ

12/1/2020 

 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ِٓ ٠ّتٍىْٛ ِٙبساد ثبٌٍغخ 

االٔى١ٍض٠خ 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
34.  

ص١بٔخ ٚاداِخ ِضطبد ت١ٌٛذ اٌطبلخ 

 اٌىٙشثبئ١خ

19/1/2020 

23/1/2020 
اعجٛع 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي اٌىٙشثبء ٚاٌغ١طشح

لغُ 

 اٌىٙشثبء
35.  Excel 

16/2/2020 

20/2/2020 
 اعجٛع

 اٌّٛظف١ٓ وبفخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
تص١ُّ ِٕظِٛبد اٌضشائك   .36

1/3/2020 

5/3/2020 
اعجٛع 

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

ِزبي ٚاٌىٙشثبء 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 E.mail  اعتخذاَ اٌجش٠ذ االٌىتشٟٚٔ  .37

15/3/2020 

19/3/2020 
 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ  وبفخ اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
38.  

اعبع١بد اٌجشِزخ فٟ ثشٔبِذ 

 VISUAL basicاي

19/4/2020 

23/4/2020 
 إٌّٙذع١ٓ فٟ اٌجشِزخ اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
39.  

( matlab)اعتخذاَ ثشٔبِذ اٌّتالة 

فٟ اٌتطج١مبد إٌٙذع١خ اٌّغبص١خ 

24/5/2020 

28/5/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ فٟ اٌضساػخ ٚاٌجٍذ٠بد 

 ٚاالػّبس

لغُ 

 اٌىٙشثبء
40.  

 اٌّغتٜٛ Autocadاعبع١بد ثشٔبِذ 

االٚي 

7/6/2020 

11/6/2020 
 إٌّٙذع١ٓ وبفخ اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
41.  

تضغ١ٓ اداء اٌؼًّ إٌٙذعٟ ٚاٌفٕٟ 

 ثتطج١ك اداسح اٌزٛدح اٌشبٍِخ

19/1/2020 

23/1/2020 
 اٌىٛادس اٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خ اعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
42.  

طشق تٕظ١ُ اٌفٌٛت١خ فٟ اٌشجىبد 

 اٌىٙشثبئ١خ

26/1/2020 

30/1/2020 
 اعجٛع

اٌىٛادس اٌف١ٕخ ٚإٌٙذع١خ فٟ ِزبي 

 اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
43.  SQL data base 

2/2/2020 

13/2/2020 
 اٌجشِزخإٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ فٟ  اعجٛع
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لغُ 

 اٌىٙشثبء
44.  

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اٌّتٛعطخ ٌٍّٕٙذع١ٓ 

 ٚاٌف١١ٕٓ

5/1/2020 

9/1/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ِٓ ٠ّتٍىْٛ 

 ِٙبساد ثبٌٍغخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 ارٙضح اٌضّب٠خ فٟ اٌّصبٔغ ٚاٌّؼبًِ  .45

19/1/2020 

23/1/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي إٌٙذعخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 PLCثشِزخ اي   .46

26/1/2020 

30/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌجشِزخٚاٌىٙشثبء ٚاٌغ١طشح

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ص١بٔخ اٌّضٛالد اٌىٙشثبئ١خ   .47

2/2/2020 

13/2/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
48.  

اٌتؼبًِ ِغ اٌزذاٚي االٌىتش١ٔٚخ 

ٚاٌص١غ اٌش٠بض١ٗ ٚاٌذٚاي ٚاٌّخططبد  

 (Excel)اٌج١ب١ٔخ ثبعتخذاَ ثشٔبِذ 

5/1/2020 

9/1/2020 
 اعجٛع

 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌّٛظف١ٓ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 طشق تص١ُّ شجىبد اٌضبعجبد  .49

12/1/2020 

16/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌضبعجبد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
أٛاػٙب ٚتطج١مبتٙب : اٌطبلبد اٌّتزذدح   .50

19/1/2020 

23/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌطبلبد اٌّتزذدح

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 اٌذٚائش إٌّطم١خ  .51

26/1/2020 

30/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي االٌىتش١ٔٚه ٚاٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
52.  

 #Cاٌجشِزخ ثٍغخ 

9/2/2020 

13/2/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي اٌجشِزخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
أٛاع اٌمبثٍٛاد اٌىٙشثبئ١خ ٚص١بٔتٙب   .53

16/2/2020 

20/2/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اٌشجىبد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ   .54

23/2/2020 

27/2/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي االتصبالد

لغُ 

 اٌىٙشثبء
55.  

طشق اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّضشوبد 

اٌىٙشثبئ١خ 

1/3/2020 

5/3/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ر١ً االتصبالد اٌشاثغ   .56

8/3/2020 

12/3/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
57.  

اٌّتضىُ اٌذل١ك األسد٠ٕٚٛ 

15/3/2020 

19/3/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ص١بٔخ اٌٌّٛذاد اٌىٙشثبئ١خ   .58

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع 22/3/2020

 ِزبي اٌىٙشثبء
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26/3/2020 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
59.  

ػًّ اٌّضشوبد اٌىٙشثبئ١خ ٚتطج١مبتٙب 

 اٌؼ١ٍّخ

5/4/2020 

9/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

ِزبي اٌىٙشثبء 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
60.  

 #Cاٌجشِزخ ثٍغخ 

12/4/2020 

16/4/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي اٌجشِزخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 ص١بٔخ اٌضبعجبد اٌالة تٛة  .61

19/4/2020 

23/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

ِزبي اٌضبعجبد 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ٔظبَ اطفبء اٌضشائك   .62

26/4/2020 

30/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

ِزبي اٌىٙشثبء 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اٌشجىبد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ   .63

3/5/2020 

7/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

ِزبي االٌىتش١ٔٚه ٚاالتصبالد 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 Accessثشِبِذ   .64

10/5/2020 

14/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ثشِزخِزبي اي

لغُ 

 اٌىٙشثبء
65.  

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ فٟ اٌّشاعالد 

 االوبد١ّ٠خ ِٚخبطجخ اٌششوبد

17/5/2020 

21/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ثّخبطجخ  اعجٛع

اٌششوبد االرٕج١خ 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 اٌىٙشثبئ١خ اٌت١ٌٛذتص١ّّّضطبد  .66

24/5/2020 

28/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

ِزبي اٌىٙشثبء 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ِؼب٠شح ارٙضح اٌم١بط اٌىٙشثبئ١خ   .67

31/5/2020 

4/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 وٙشثبءِزبي اي

لغُ 

 اٌىٙشثبء
68.  

طشق تٕط١ُ اٌفٌٛت١خ فٟ اٌشجىبد 

 اٌىٙشثبئ١خ

7/6/2020 

11/6/2020 
 اعجٛع

إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ 

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 PLCثشِزخ ٚتطج١مبد اي   .69

14/6/2020 

18/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 اٌذٚائش إٌّطم١خ  .70

21/6/2020 

25/6/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي االٌىتش١ٔٚه

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 #Cاٌجشِزخ ثٍغخ   .71

12/1/2020 

16/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌجشِزخ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
 Oracleاٌجشِزخ   .72

5/1/2020 

9/1/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌجشِزخ
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لغُ 

 اٌىٙشثبء
أٛاع اٌمبثٍٛاد اٌىٙشثبئ١خ ٚص١بٔتٙب   .73

19/4/2020 

23/4/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  اعجٛع

 ِزبي اٌىٙشثبء

لغُ 

 اٌىٙشثبء
74.  

طشق اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّضشوبد 

اٌىٙشثبئ١خ 

3/5/2020 

7/5/2020 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اعجٛع 

ِزبي اٌىٙشثبء ٚاٌغ١طشح 

لغُ 

 اٌىٙشثبء
75.  

ِتمذِخ  (mat lab)ثشٔبِذ ِبتالة 

 ٚتطج١ك

24/5/2020 

28/5/2020 
 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ أعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
76.  

Using basic application  - 

Excel 

14/6/2020 

18/6/2020 
 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ أعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
77.  

اٌطبلخ اٌّتزذدح 

21/6/2020 

25/6/2020 
 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ أعجٛع

لغُ 

 اٌىٙشثبء
ص١بٔخ اٌٌّٛذاد اٌىٙشثبئ١خ   .78

5/1/2020 

9/1/2020 
 أسبوعان

 إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ

لغُ 

 اٌىٙشثبء
اٌشجىبد اٌغٍى١خ ٚاٌالعٍى١خ   .79

12/1/2020 

 
إٌّٙذع١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ  أسبوعان

 ِزبي اٌضبعجبد
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