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 وبذة عه املزكز

 

لبِخ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ إفٟ اٌذٌٚخ وبفخ ٚرٌه عٓ طش٠ك ِشوض خذِٟ ٠عًّ  عٍٝ رط٠ٛش  ِٛظ    

داس٠خ ، لب١ٔٛٔخ ، ٕ٘ذس١خ ، ِسبسج١خ ، دٚساد إفٟ وبفخ اٌّدبالد ) دٚساد االٔزمبي اٌٛظ١فٟ ، 

 داس٠خ( . اٌٍغبد ، دٚساد اٌسبسٛة ، ٚسالِخ اٌٍغخ فٟ اٌّخبطجبد اإل

داس٠خ فٟ اٌدبِعخ ٚوزٌه س٠س١خ ٚاإلٚوزٌه ٠عًّ عٍٝ رط٠ٛش ٚرذس٠ت ٚرأ١ً٘ اٌىٛادس اٌزذ     

رط٠ٛش اٌزع١ٍُ اٌدبِعٟ ثئلبِخ ٚسش اٌعًّ ٚإٌذٚاد ٚاٌذٚساد اٌخبصخ ثبٌّزمذ١ِٓ ٌٍذساسبد اٌع١ٍب 

صالز١خ اٌزذس٠س ٌٍزخصصبد اٌع١ٍّخ  ٚإخزجبسلبِخ دٚساد اٌزأ١ً٘ اٌزشثٛٞ إضبفخ اٌٝ إ

 ٚاالٔسب١ٔخ . 

ً ثزٛاصً اٌدبِعخ ِع زبخبد اٌّدزّع ٠سعٝ اٌّشوض ٌخٍك ث١ئخ رع١ّ١ٍخ زذ٠ثخ      ، ٠ٚؤِٓ ا٠ضب

ٚسٛق اٌعًّ . ٠ضُ اٌّشوض اسثعخ شعت ٚٚزذح ٚازذح  : )  اٌشعجخ االداس٠خ ، شعجخ اٌزط٠ٛش ، 

 ( ِٛظفبً.8( رذس٠سٟ ٚ )11شعجخ اٌزذس٠ت (  ٚٚزذح خذِبد اٌٍغخ ،فضالً عٓ )

زع١ٍُ اٌّسزّش (، ثئداسح اٌذوزٛس دمحم ) ِشوض اٌ ثئسُ ٠0212عٛد ربس٠خ أشبء اٌّشوض إٌٝ عبَ     

ألّٔٙب ٠عّالْ ثٕفس  0210ثُ دِح ِع ِشوض طشائك اٌزذس٠س فٟ عبَ ،سبِٟ فشزبْ اٌذ١ٌّٟ 

 اٌّدبي ٚاصجر اسُ اٌّشوض ِشوض طشائك اٌزذس٠س ٚاٌزع١ٍُ اٌّسزّش ثئداسح االسزبر اٌذوزٛس عجذ

سبعذ اٌذوزٛس ٌؤٞ دمحم عجذٚ اٌعبٟٔ فٟ سزبر ِاأل داسح اٌّشوضإاٌٛازذ ز١ّذ ثبِش ،ِٚٓ ثُ رٌٛٝ 

سزبر اٌذوزٛس ّش ٚزب١ٌب ٠مَٛ ثئداسح اٌّشوض األثُ رُ رغ١١ش اسّٗ اٌٝ ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسز 0212عبَ 

 ثبإلداسح . أوشَ عج١ذ ِٚبصاي ِسزّشاً 
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١ّخ لذسارُٙ ٌض٠بدح فبع١ٍزُٙ فٟ اٌزٟ رضطٍع ثٙب اٌدبِعبد :رط٠ٛش ِٙبساد األفشاد ٚرِٕٓ ث١ٓ اُ٘ اٌّٙبَ 

ٚرسم١ك خذِخ ، ٌٝ رط٠ٛش أداء اٌذٚائش ٚاٌششوبد فٟ اٌمطبع١ٓ اٌعبَ ٚاٌخبصإعّبٌُٙ ٚٚظبئفُٙ ٚصٛالً أ

ا اٌدبٔت ،ِٚٓ ٘زا ٘ز ِٓ ٕ٘ب رأرٟ أ١ّ٘خ ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسزّش فٟ اٌدبِعبد اٌزٟ ٠مع عٍٝ عبرمٙب،اٌّدزّع 

 ..اجبس عٕب٠خ خبصخ ٚا٘زّبِبً ١ِّضً ١ٌٕٚب ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسزّش فٟ خبِعخ األٔأإٌّطٍك 

ٚشٙذ ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسزّش فٟ خبِعزٕب رطٛساً وج١شاً عٍٝ صع١ذ اٌجٕٝ اٌزسز١خ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ٌٗ ،ٚفزسذ ف١ٗ    

ّٓ رسسة١ٓ ٔٛع١ةخ ٘ةزٖ  اٌةذٚساد ٚادائٙةب ،وّةب رةُ دعّةٗ لبعبد إللبِخ اٌذٚساد اٌّزٕٛعةخ ٚرةُ رد١ٙض٘ةب ثّةب ٠ضة

 ثىٛادس ثشش٠خ ِز١ّضح .

ِٚةٓ ثة١ٓ  ٚلذ ظٙشد آثبس رٌه فٟ إٌشبطبد اٌّزٕٛعخ ٚاٌذٚساد إٌٛع١خ اٌزٟ ألبِٙب ٚاٌزٟ س١م١ّٙب اٌّشوض ،    

سبسةٛة ٚرىٍٕٛخ١ةب اٌجشا١٘ٓ عٍٝ رٌةه اٌّةؤرّش اٌةذٌٟٚ إٌةٛعٟ اٌةزٞ سة١م١ّٗ اٌّشوةض ثبٌزعةبْٚ ِةع و١ٍةخ عٍةَٛ اٌ

اٌّعٍِٛبد ثعٕٛاْ )اٌزع١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزٛخٙبد اٌّسزمج١ٍخ فٟ عصش اٌزىٍٕٛخ١ب اٌسذ٠ثخ( فٟ شٙش ١ٔسبْ اٌّمجً 

 اْ شبء هللا رعبٌٝ ،ٚ٘زٖ سبثمخ ِّٙخ ٚرطٛس وج١ش فٟ عًّ ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسزّش ٚٔشبطبرٗ .

ِٓ لجً ِٕزسجٟ اٌّشوض ٔضعٗ  اٌزٟ س١م١ّٙب ،رُ إعذادٖٚ٘زا د١ًٌ خبص عٓ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚٚسش اٌعًّ     

 ٠ذٞ أثٕبء ِدزّعٕب ٌزسم١ك أوجش اسزفبدح ِّىٕخ ِٓ ٘زٖ إٌشبطبد اٌّز١ّضح .أث١ٓ 

دُ٘ فةٟ رطة٠ٛش عّةً ِٕزسةج١ٗ عٍةٝ خٙةٛ ٌٍس١ذ ِذ٠ش اٌّشوةض ٚ ١ٓٚخزبِبً ..ألذَ شىشٞ اٌدض٠ً ٚرمذ٠شٞ اٌعب١ٌ   

ْ ٠ىةْٛ لةذ سسةُ أسخٛ أعذاد ٘زا اٌذ١ًٌ اٌزٞ إسُٙ فٟ أىشٞ ٚاِزٕبٟٔ ٌىً ِٓ شلذَ أدائٗ ،وّب أاٌّشوض ٚرسس١ٓ 

   صٛسح رعش٠ف١خ ٚاضسخ ٌٕشبطبد ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسزّش .

 األسزبر انذكزىر                                                                          

 يشزبق طبنت انُذا                                                                          

 رئــٍــس جـــبيــعــخ األَجبر               
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زذ اٌشوبئض  اٌع١ٍّخ اٌخذ١ِخ اٌّّٙخ فٟ خبِعخ األٔجبس اٌزٟ رعًّ عٍٝ  رعشة١ك أ٠شىً ِشوض اٌزع١ٍُ اٌّسزّش      

 .اٌّسزّش ٚاٌخذِخ اٌّدزّع١خ ثبسزعّبي أسب١ٌت ع١ٍّخ ٚ رشث٠ٛخ زذ٠ثخ اٌزع١ٍُ إٌظبِٟ ٚاٌزع١ٍُ

١ّ٘خ ٘ةزا اٌّشوةض ِةٓ خةالي دٚسٖ اٌٛاضةر فةٟ خذِةخ اٌّدزّةع ٚرٛث١ةك اٌعاللةخ ثة١ٓ اٌدبِعةخ ٚاٌةذٚائش أرزدسذ 

اٌع١ٍّخ ٚاٌخذ١ِخ عٓ طش٠ك  عمةذ إٌةذٚاد ٚاٌسٍمةبد إٌمبشة١خ ٚٚسش اٌعّةً ٚاٌةذٚساد اٌزذس٠ج١ةخ ٚن١ش٘ةب ِةٓ 

سخٙةب، إٌشبطبد ٚاالٔدبصاد، إر ال ٠مزصش اٌذٚس اٌش٠بدٞ ٌٙةزا اٌّشوةض ثبٌعّةً داخةً اٌدبِعةخ ثةً اِزةذ إٌةٝ خب

ِةٓ اٌّدزّةع سةٛاء ِةٓ  اٌّةٛظف١ٓ  فةٟ دٚائةش اٌذٌٚةخ  ِخزٍفةخً  ارةٗ ٚٔشةبطبرٗ فئةبد  ٚاسزٙذف ٘زا اٌّشوض ثئٔدبص

 خ اٌّدزّع.. ُٙ فٟ خذِخ اٌشٙبداد اٌع١ٍب ٚفئبد أخشٜ رسِٓ زٍّٓ  ١ٚاٌزذس٠س١

ٌزا وبْ ٌٍّشوض  األثش اٌفبعً فٟ اٌزط٠ٛش ٚاٌزغ١١ش ٌٍىث١ش ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌع١ٍّةخ ٚاٌع١ٍّةخ ، فضةال عةٓ رشةد١ع     

  .داء ٚاٌزطٛس إٌّٟٙ ٚاٌزفٛق اٌٛظ١فٟاٌجسث اٌعٍّٟ ثّب ٠ىفً رسس١ٓ األ ٚاسٕبد 

 ً ٟ   ٌٙةةزا اٌّشوةةض دٚس   صِةةخ اٌعب١ٌّةةخ اٌّزّثٍةةخ ثزفشةةٟ خبئسةةخ وٛسٚٔةةب، وةةبْ ِةةع األ ٚ رّبشةة١ب فةةٟ إظٙةةبس ا١ّ٘ةةخ   خٍةة

اٌزع١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزع١ٍُ اٌّذِح اٌزٞ أصجر ضشٚسح ٍِسخ فٟ ظً ٘زٖ  االصِخ . ٚأسٍٛة اٌزعبِةً ِعٙةب ِةٓ 

  .خ١ّع إٌٛازٟ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌصس١خ اٌزثم١ف١خ

خبِعةةخ األٔجةةبس، اٌدبِعةةخ عةةذاد ٘ةةزا اٌةةذ١ًٌ اٌةةزٞ ٠عةةشف ثّشوةةض اٌزعٍةة١ُ اٌّسةةزّش فةةٟ إ١ّ٘ةةخ أِّةةب رمةةذَ ثةةشصد    

 .اٌّعطبء اٌزٟ رسعٝ دائّب إٌٝ رسم١ك اٌش٠بدح فٟ خذِخ اٌّدزّع

                                          ِٚٓ هللا اٌزٛف١ك                                                       

                                                                         
 األسزبر اٌذوزٛس                                                                 

 ِثٕـــٝ ِسّــــذ عــــــــٛاد

ِســبعذ سئ١س اٌدبِعخ ٌٍشؤْٚ اٌعٍـّـ١خ                                                                       
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صٌةٟ اٌةزٞ ال اٌعةبٌُ دٚسح خذ٠ةذح ِةٓ دٚسأةٗ األ ٠جةذأ 0201 - 0202ِع ثذء اٌعبَ اٌذساسةٟ اٌدذ٠ةذ 

ِٕٚٙةب ِشوضٔةب ٔسةٛ اٌز١ّةض فةٟ عةبَ  فضةالً عةٓ ِشاوةض اٌزعٍة١ُ ٠ٕزٟٙ ٚرسعٝ اٌدبِعبد ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّعب٘ةذ 

١ةخ ٚاٌجسث١ةخ أْ سةش ٔدبزٙةب ِش٘ةْٛ ثشةىً رةبَ ثّٛاسد٘ةب وث١ش ِةٓ اٌّشاوةض اٌع١ٍّةخ ٚاٌخذِ دسنأ إرِششق 

فىً ُِٕٙ ٌٗ دٚسٖ فٟ ٔدبذ اٌّؤسسبد   –اٌعب١ٍِٓ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاإلداس١٠ٓ   –اٌّخزٍفخ ٚأّ٘ب اٌّٛسد اٌجشش٠خ 

ٌزطٛس ٚاٌزمذَ ٚاٌز١ّض ٚاالٔفشاد ثىً ِب ٘ٛ خذ٠ذ فةٟ عةبٌُ اٌٝ اأٚ فشٍٙب، فبٌّؤسسخ إٌبخسخ ٟ٘ اٌزٟ رسعٝ 

ً فدبساً ِعشف٠١شٙذ أ ً ٚرم١ٕ ب  ٚثٛسح ع١ٍّخ ٘بئٍخ فٟ شزٝ اٌزخصصبد ٚاٌّسز٠ٛبد.  ب

صِبْ ف١ٍس ٕ٘بن شٟء ٙب اٌسضبساد اٌّزعبلجخ عٍٝ ِش األإْ اٌعٍَٛ فٟ رمذَ ٚرطٛس ِسزّش فٙزٖ زم١مخ اثجزز

خطةش ِةٓ ا١ٙٔةةبس اٌسضةبساد ِةةٓ اعزمةبد اٌىّةةبي ٚوةزٌه اٌسةةبي ثبٌٕسةجخ ٌٍشةةشوبد ٚاٌّؤسسةبد ٚاٌدبِعةةبد أ

خجشاد فال ٠ةضاي اِبِةٗ  عٍٝٚاألفشاد فّّٙب ٚصً ف١ٙب اإلٔسبْ إٌٝ أعٍٝ اٌشٙبداد ٚاٌّشارت اٌع١ٍّخ ٚزبص 

ْ ر١ّٕٗ ٚرطٛسٖ فٟ ِدبي أٚسع ٚاردةبٖ أعّةك ٚأعةُ فمةذ أز١ض وج١ش ٌٍزعٍُ ٚاٌزطٛس فأثسظ اٌّعٍِٛبد ٠ّىٓ 

ف عٓ اٌةزعٍُ رجةذأ ِعٍِٛبرةٗ ِٚٙبسارةٗ ثجزذ ٚالع١خ ٘زا األِش ِٓ خالي اٌزدشثخ ٚاالسزمشاء ٚأٞ إٔسبْ ٠زٛلأ

ثبالضّسالي ٚاٌزالشٟ ٚعذَ اٌمةذسح عٍةٝ اٌز١ّةض ٚاالثةذان ِٚةٓ ٠عةذ ٔفسةٗ لةذ اوزفةٝ ِةٓ اٌعٍةُ ٚثٍة  ِشزٍةخ 

ً اٌىّبي ٚزصً عٍٝ اٌخجشاد اٌىب فٟ عصش رزغ١ش ف١ٗ اٌعٍَٛ ثسةشعخ وج١ةشح  ف١خ فٙزا س١زدبٚصٖ اٌضِٓ سش٠عب

اٌثمبفةبد ٚرةذاخً  اصدٚاجٟ صِةٓ أٙةبسد ف١ةٗ اٌّسةبفبد اٌدغشاف١ةخ أِةبَ ٚرزذاخً ف١ٗ اٌخجشاد  اٌّزشاوّةخ فة

اٌسضبساد ٚأزشبس اٌعٍَٛ ٚاٌّعبسف، فىً ٍُِ ثخجشح أٚ ٔظبَ فٟ ثٍةذ ِةب سة١زفبخر سةش٠عبً ثةذخٛي ِٕظِٛةخ 

خذ٠ذح ٌٍعًّ فٟ ثٍذ ِةٓ ثٍةذاْ اٌّعّةٛسح ٚأزشةبس ٔظش٠ةخ خذ٠ةذح فّةٓ ٕ٘ةب ٠صةجر اٌزعٍة١ُ اٌّسةزّش ٚاٌزطة٠ٛش 

 شاض عٕٗ. زال ٠ّىٓ ردبٚصٖ أٚ االعا االوبد٠ّٟ ضشٚسح ٍِسخ ٚخ١بسً ٕٟٙ ٚاٌّ

رزّبشةٝ ِةع  0201  – 0202عٍٝ عبرمٗ إعةذاد خطةخ رذس٠ج١ةخ شةبٍِخ ٌٍعةبَ اٌذساسةٟ  ٔبفّّب رمذَ أخز ِشوض

إٌظشح اٌشبٍِخ ٌدبِعزٕب ٚزبخخ سٛق اٌعًّ ِٓ اٌّؤسسبد ٚاٌشةشوبد اٌخذ١ِةخ فضةالً عةٓ اٌمطةبن اٌخةبص 

دٕب اٌزذس٠جٟ ٌٙزا اٌعبَ ٠خذَ وً اٌّؤسسةبد األوبد١ّ٠ةخ ٚاٌخذ١ِةخ ٚاٌزع١ّ١ٍةخ ٚاٌزدبس٠ةخ عٍةٝ اخةزالف فجشٔبِ

رخصصبرٙب ٚوزٌه اٌّٛظف١ٓ عٍٝ اخزالف دسخبرُٙ اٌٛظ١ف١خ ِٓ إداس١٠ٓ ١١ِٕٙٚٓ ٚأوةبد١١ّ٠ٓ ٚصةٛالً إٌةٝ 

٠ج١ةخ ثبٌٍغةخ االٔى١ٍض٠ةخ فضةالً عةٓ ادسخٕب فٟ خطزٕب ٌٙزا اٌعةبَ ِدّٛعةخ ِةٓ اٌجةشاِح اٌزذس إراٌم١بداد اٌع١ٍب، 

 اٌٍغخ اٌعشث١خ. 

فبٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌٙزٖ اٌسٕخ ٚضةعذ اِىب١ٔةبد أسةبرزح خبِعزٕةب فةٟ خذِةخ اٌّدزّةع ِةٓ خةالي رمةذ٠ُ اٌجةشاِح 

ٚشةةزٝ اٌّدةةبالد  خ١ّعٙةةب ٚاٌةةذٚساد اٌزذس٠ج١ةةخ ٚٚسش اٌعّةةً االٌىزش١ٔٚةةخ ٚاالسزشةةبساد فةةٟ اٌزخصصةةبد

ٕظ١ُ ثشاِح رذس٠ج١خ ٚرأ١ٍ١٘ةخ ِزطةٛسح ِٚزمذِةخ رٍجةٟ زبخةخ اٌعّةالء فضةالً عةٓ ِٚشوضٔب عٍٝ اسزعذاد ربَ ٌز

اٌخطةةخ اٌّمزشزةةخ ِةةٓ لجةةً ِشوضٔةةب.  ٚفةةٟ اٌخزةةبَ اسةةأي هللا خةةً فةةٟ عةةالٖ أْ ٠ٛفمٕةةب ٌّةةب ف١ةةٗ خذِةةخ ٌدبِعزٕةةب 

 ٚعشالٕب اٌسج١ت ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك.

 كرو  عجٍذ فرٌحأ. د.  

 يذٌر يركس انزعهٍى انًسزًر         
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 رؤية المركز  
 .التمٌز فً التعلٌم المستمر الهادف الى تنمٌة الكفاءات البشرٌة•

 الرسالة 
تسعى بالتعلم والعمل الى تعظٌم تنمٌة المهارات البشرٌة لتحمٌك التكامل بٌن •

 .الجامعة والمجتمع 

 األهداف 

 :ٌهدف مركز التعلٌم المستمر فً جامعتنا الى •

ربط الجامعة بحمول العمل لتأكٌد الكفاءة المطلوبة والمساهمة فً إعداد   -1•
 .المالكات اإلدارٌة والفنٌة 

تطوٌر المالكات المهنٌة فً التخصصات المرغوب بها والمطلوبة    -2•
ما استجد من التطورات العلمٌة والعالمٌة إللامة كافة المشارٌع لعلى وفك 
 .وتطوٌرها 

جعل التعلٌم المستمر النافذة التً تطل منها الجامعة على المجتمع وهً    -3•
 .جل تطوٌره وتمدمه أتجتهد فً تمدٌم خدماتها وخبرها من 

إعداد البرامج العلمٌة والتربوٌة والمهنٌة واإلدارٌة والثمافٌة وحسبما    -4•
و الجهة المستفٌدة من نشاط المركز لغرض تأهٌلها أٌحدده حمل االختصاص 

 .وتطوٌر عملها 

تهٌئة الفرص للمالكات التدرٌسٌة والمهنٌة فً جامعتنا لالتصال    -5•
 .بالمجتمع  وتمدٌم خبراتهم واالستفادة من التجارب العلمٌة الحدٌثة 

 الرؤٌة والرسالة واألهداف
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 كادر املزكز

 

  نالتدريسيو 
 االٌمٌالت الخاصة بالتدرٌسٌٌن التخصص الدلٌك التخصص العام الشهادة االسم الثالثً ت

 dr.akram.ubaid@uonbar.edu.iq علوم اسالمٌة علوم اسالمٌة دكتوراه كرم عبٌد فرٌحأأ.د  1

 ed.majidmohamed@uoanbar.edu.iq مسرح ٌةاللغة اإلنكلٌز دكتوراه .م .د. مجٌد دمحم مضعنأ 2

.م .د. عمر عبدالرحمن أ 3

 داود

 omar-abdulrahman@uoanbar.edu.iq أمنٌة معلومات علوم حاسوب دكتوراه

 fadhil-academia@uoanbar.edu.iq ذكاء اصطناعً علوم حاسوب دكتوراه م. د سدٌر عبدالواحد 4

 ahlam.ali@uoanbar.edu.iq تارٌخ اسالمً ختارٌ ماجستٌر حالم سلمان علًأ.م. أ 5

حمد باسل أم.م.  6

 عبدالكرٌم

 IT ahmedalnakep3@uoanbar.edu.iq علوم حاسوب ماجستٌر

 qasemalani@uoanbar.edu.iq تنمٌة التصادٌة إدارة والتصاد ماجستٌر م.م. لاسم عبدالستار 7

 haddeel.mohammed@uoanbar.edu.iq اعًذكاء اصطن علوم حاسوب ماجستٌر م.م. هدٌل دمحم صالح 8

 ameenissawe@uoanbar.edu.iq حدٌث تارٌخ ماجستٌر مٌن ٌاسٌنأم.م.  9

 wisamkhalid6@uoanbar.edu.iq منٌة معلوماتأ علوم حاسوب ماجستٌر م.م وسام خالد جمار 10
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 انزخصص االسى انثالثً د

 جبدعهىو حبس ًجريج عجذانرحًٍ كرٌى عهٍىيان 1

 حبسجبدعهىو  ًجريج ضٍبء ٌبسٍٍ عجذ انرحًٍان 2

 عهىو اساليٍخ ٌىة ٌىسف يىسىأيالحظ   3

 انحٍبحعهىو  هًبو عجذ انسزبر صجحً نىجً ىثبٌ 4

 إدارح والزصبد سراء غبزي عجذهللاإيالحظ  5

 عهىو حبسىة ًجريج سهى طالل فٍصم ان  6

 عهىو حبسىة  ًجريج رٍسٍر سًٍر جبسى ان 7

 

 

 

 

 

 املوظفون 
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 دوراخ هركز التعلين ادلستور

 

 مبلغ الدورة ولت وتارٌخ الدورة عنوان الدورة ت
الهدف من 
 الدورة

الفئات 
 المستهدفة

سماء أ
 المحاضرٌن

 التأهٌل التربوي 1
15 /1/2021 

 ولمدة اسبوعٌن
125000 

 لف دٌنارأ

تطوٌر مهارات 
حملة الشهادات 
العلٌا وتأهٌلهم 
 للتدرٌس الجامعً

 وماجستٌر 
 دكتوراه

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز

2 

دورة 
التصحٌحات 
اللغوٌة فً 
المخاطبات 
 الرسمٌة

ولمدة  10/1/2020
 سبوعأ

50000 
 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
موظفً الدولة 
فً صٌاغة الكتب 
الرسمٌة للتعامل 
 بٌن دوائر الدولة

بكالورٌوس 
واعدادٌة و 
 الدبلوم

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز

3 
مهارات فن 

دارة وتسوٌك إ
 الذات

17 /1/2021 
50000 

 لف دٌنارأ
تعلم مهارات فن 

 التسوٌك 
 عام 

د. أكرم عبٌد 
 فرٌح

3 
المٌادة وادارة 

 األزمات
22/1/2021 

لف أ5000
 دٌنار

تعلٌم المٌادة 
وكٌفٌة إدارة 
 األزمات

 عام 
د. أكرم عبٌد 

 فرٌح

4 
فن األلماء 
 المؤثر

26/1/2021 
50000 

 دٌنارلف أ
 عام  تعلم فن اإللماء 

د. أكرم عبٌد 
 فرٌح

5 
دورة التأهٌل 
 التربوي

7/2/2021 
 ولمدة اسبوعٌن

125000 
 لف دٌنارأ

تطوٌر مهارات 
حملة الشهادات 
العلٌا وتأهٌلهم 
 للتدرٌس الجامعً

 وماجستٌر 
 دكتوراه

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز

6 
دورة اإلدارات 

 الوسطى
15/2/2021 

 ولمدة شهر
150,000 

 لف دٌنارأ

تطوٌر مهارات 
المدراء فً 

اإلدارة الوسطى 
وتعلٌمهم كٌفٌة 
التعامل مع الكادر 
حسب التدرج 
 الوظٌفً

بكالورٌوس 
ودبلوم من 
الدرجات 
الخاصة ) 
الثالثة ، 
 الثانٌة (

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز
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7 
دورة تطوٌرٌة 
فً استخدام 
 الحاسوب

15/3/2021 
 ولمدة اسبوع

50000 
 ف دٌنارلأ

تعلٌم مهارات 
صناعة العروض 

 التمدٌمٌة

بكالورٌوس 
 ماجستٌرو

م.م أحمد باسل 
 عبد الكرٌم

8 

دورة 
التصحٌحات 
اللغوٌة فً 
المخاطبات 
 الرسمٌة

25/3/2021 
 ولمدة اسبوع

50000 
 لف دٌنارأ

تعلٌم االسس 
الصحٌحة للكتابة 
فً المخاطبات 
الرسمٌة وإتمان 
التصحٌح اللغوي 
 ةللكتب الرسمٌ

 وبكالورٌوس 
دبلوم ، 
 اعدادٌة

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز

9 
مهارات صدق 
 العمل الجماعً

2/4/2021 
 

50000 
 دٌنار لفأ

تعلم الصدق 
الجماعً اثناء 

 العمل 
 عام 

أ.م أحالم سلمان 
 علً

11 

الجرأة األدبٌة 
والثمة بالنفس 
فً مهنة 
 التدرٌس .

6/4/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

تعلم طرق 
ٌب واسال

التدرٌس 
 الصحٌحة  

 عام 
أ.م أحالم سلمان 

 علً

11 

How to 
write a 
good 

research? 

10/4/2021 
50000 

 دٌنار لفأ
تعلم كتابة البحث 
 العلمً الرصٌن 

 عام 
م. م هدٌل دمحم 

 صالح

12 

الطرق 
الصحٌحة للنشر 
فً المجالت 
 الرصٌنة

15/4/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

معرفة طرق 
النشر الصحٌح 

 التفصٌل ب
 عام 

م.م هدٌل دمحم 
 صالح

13 

أهمٌة استخدام 
برنامج األكسل 
فً المؤسسات 
الحكومٌة 
والشركات 
 وموالع العمل .

20/4/2021 
 سبوعولمدة أ

50000 
 دٌنار لفأ

تعلٌم مهارات 
التعامل مع 
الحاسبة 
اإللكترونٌة 
واستخدام 

تطبٌمات االوفٌس 
مثل الورد األكسل 
 والبوربوٌنت

، بكالورٌوس 
 دبلوم

م.م أحمد باسل 
 عبد الكرٌم

14 

تطوٌر المهارات 
اللغوٌة 
للمستوى 
 المتوسط

29/4/2021 

50000 
 دٌنار لفأ

 
 

تعلٌم مهارات 
اللغة اإلنكلٌزٌة 
للمبتدئٌن 

 واساسٌات اللغة

بكالورٌوس ، 
 دبلوم

أ.م.د مجٌد دمحم 
 مضعن

د .حذٌفة ٌوسف 
 تركً

م. مٌثاق خمٌس 
 خلف

م.م أوهام رشٌد 
 دمحم

15 
دورة التأهٌل 
 التربوي

2/5/2021 
125000 

 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
حملة الشهادات 
العلٌا وتأهٌلهم 
 للتدرٌس الجامعً

ماجستٌر ، 
 دكتوراه

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز



 

 

 

16 

16 

كٌفٌة استخدام 
معرف الباحث 
على المولع 
 اإللكترونً

17/5/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
المدراء فً 

دارة الوسطى اإل
وتعلٌمهم كٌفٌة 
التعامل مع الكادر 
حسب التدرج 
 الوظٌفً

بكالورٌوس 
ودبلوم من 
الدرجات 
الخاصة ) 
الثالثة ، 
 الثانٌة (

عمر عبد .د أ.م 
 الرحمن داود

17 

عداد المحتوى إ
الرلمً 
بإستخدام 
برنامج 
 البوربوٌنت

21/5/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

عداد تعلم طرق إ
 المحتوى الرلمً

 الجٌد 
 عام 

عمر عبد  .دأ.م
 الرحمن داود

18 

ادارة اللجان 
 اإلمتحانٌة
بإستخدام 

 برنامج األكسل

27/5/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

طرٌمة ادارة 
 اإلمتحانٌةاللجان 

 الكترونٌا  
 عام 

م.د سدٌر عبد 
 الواحد فاضل

19 

استخدام برنامج 
الفوتوشوب فً 
التصامٌم 
 المتمدمة

4/6/2021 
50000 

 دٌنار لفأ
 عام  تعلم الفوتوشوب 

م.د سدٌر عبد 
 الواحد فاضل

21 
المفاهٌم 

دارٌة اإل
 والمالٌة

9/6/2021 
50000 

 دٌنار لفأ
دارة تعلم طرق اإل

 المالٌة الصحٌحة 
 عام 

م.م لاسم عبد 
الستار عبد 
 الرحمن

21 

ستخدام اإل
األمثل لمماطع 

فً  الفٌدٌو
إعداد 

المحاضرات 
 الرلمٌة

14/6/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

عداد طرق إ
المحاضرات 
 الرلمٌة 

 عام 
م.م وسام خالد 

 جمار

22 
آلٌات عمل 
السٌاسة 

 لتصادٌةاإل
18/6/2021 

50000 
 دٌنار لفأ

تعلم تفاصٌل عن 
السٌاسة 

 لتصادٌة اإل

بكالورٌوس 
عدادٌة ، ،إ

 دبلوم

م.م لاسم عبد 
الستار عبد 
 الرحمن

23 
دورة 

التصحٌحات 
 اللغوٌة

27/6/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
موظفً الدولة 
فً صٌاغة الكتب 
الرسمٌة للتعامل 
 بٌن دوائر الدولة

بكالورٌوس ، 
دبلوم ، 
 اعدادٌة

ٌحدد من لبل 
 دارة المركزإ

24 
دورة التأهٌل 
 التربوي

6/7/2021 
125000 

 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
حملة الشهادات 
العلٌا وتأهٌلهم 
 للتدرٌس الجامعً

ر ، ماجستٌ
 دكتوراه

ٌحدد من لبل 
 دارة المركزإ
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25 
دورة  إدارة 
المفاهٌم 
 اإلدارٌة

23/8/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

لتعلٌم أساسٌات 
اإلدارة 

ومفاهٌمها 
بالصورة 
 الصحٌحة

الحاصلٌن 
على شهادة 
البكالورٌوس 
والماجستٌر 
 فً االدارة .

ٌحدد من لبل 
 ادارة المركز

26 
أساسٌات 
 المونتاج

26/9/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

تعلٌم مهارات 
صناعة العروض 

 التمدٌمٌة

دكتوراه ، 
ماجستٌر ، 
 بكالورٌوس

م.م وسام خالد 
 جمار

27 
دارات دورة اإل

 الوسطى
5/10/2021 

150,000 
 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
المدراء فً 

اإلدارة الوسطى 
وتعلٌمهم كٌفٌة 
التعامل مع الكادر 
حسب التدرج 
 الوظٌفً

رٌوس بكالو
ودبلوم من 
الدرجات 
الخاصة 

الثالثة ، )
 الثانٌة (

ٌحدد من لبل 
 دارة المركزإ

28 
دورة أساسٌات 
اللغة اإلنكلٌزٌة 

 للمبتدئٌن
7/11/2021 

50000 
 دٌنار لفأ

تعلٌم مهارات 
اللغة اإلنكلٌزٌة 
للمبتدئٌن 

 واساسٌات اللغة

بكالورٌوس ، 
 دبلوم

ٌحدد من لبل 
 دارة المركزإ

29 
دورة إدارة 

مفاهٌم ال
 اإلدارٌة

16/11/2021 
50000 

 دٌنار لفأ

لتعلٌم أساسٌات 
اإلدارة 

ومفاهٌمها 
بالصورة 
 الصحٌحة

الحاصلٌن 
على شهادة 
البكالورٌوس 
والماجستٌر 
 فً االدارة .

ٌحدد من لبل 
 دارة المركزإ

31 
دورة التأهٌل 
 التربوي

18/12/2021 
125000 

 دٌنار لفأ

تطوٌر مهارات 
حملة الشهادات 

ٌا وتأهٌلهم العل
 للتدرٌس الجامعً

ماجستٌر & 
 دكتوراه

ٌحدد من لبل 
 دارة المركزإ
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 دوراخ هركز حبوث الطاقح ادلتجددج

 
 عنوان الدورة ت

ولت وتارٌخ 
 الدورة

 مبلغ الدورة
الهدف من 
 الدورة

الفئات 
 المستهدفة

سماء أ
 المحاضرٌن

1 

ممدمة فً 
Deep 

Learning  

باستخدام 
Pytorch 

7/3/2021 
 ٌامأأربعة 

75,000 
 لف دٌنارأ

تهدف الى 
التعرف ممدمة 
عن طرق التعلم 
العمٌك وتوظٌفها 
فً حل المشاكل 
 العلمٌة وتحلٌلها

كلٌات  ًخرٌج
)الهندسة، 
الحاسبات ، 
 الفٌزٌاء(

رباح  أ.م.د.
 نوري فرحان

 

2 

االعتبارات 
التصمٌمٌة 
فً تصمٌم 
محطات 
 الضخ
 

14/3/2021 
 ٌامأأربعة 

 لفأ50,000
 دٌنار

التعرف على اهم 
األمور الفنٌة 
الواجب التفكٌر 
فٌها فً تصمٌم 
 محطات الضخ

خرٌجً الهندسة 
المٌكانٌكٌة ، 
الكٌمٌاوٌة ، 
الكهرباء ، 
الفنٌٌن من 
المعاهد 
 التكنولوجٌة

وسام  أ.م.د
 هاشم خلٌل

3 

دورة فً 
تطبٌك 
  الماتالب

Mat lab 

22/3/2021 
 أربعة أٌام

50,000 
 الف دٌنار

عرف على اهم الت
اساسٌات برنامج 

الماتالب 
 وتطبٌماتها

مهندسً 
الكهرباء ، 
 والمٌكانٌن 
خرٌجً 
الحاسبات 
،خرٌجً 

الفٌزٌاء ، طلبة 
كلٌات الهندسة 

 أوالفٌزٌاء  أو
 الحاسبات

مصطفى  م.
 حامد صالح

نزار  م.م
 عصمت سٌنو
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 واألداء اجلاهعي  قسن ضواى اجلودجدوراخ 

 
 عُىاٌ انذورح د

ربرٌخ ولذ و

 انذورح

يجهغ 

 انذورح
 سًبء انًحبضرٌٍأ انفئبد انًسزهذفخ انهذف يٍ انذورح

1 

شبكات  صٌانة

 الحاسوب

 وإدارتها

 مجانا   20/12/2020

تطوٌر عمل 

المالكات العاملة 

فً مختبرات 

 الجامعة

العاملٌن فً 

مختبرات الحاسوب 

فً الكلٌات 

والمراكز وكذلن 

 خرٌجً الحاسوب

عصام طه  أ.م.د

 نٌاسٌ

2 

السالمة 

البٌولوجٌة من 

األمراض 

االنتمالٌة 

)فٌروس كورونا 

وغٌرها( وسبل 

 الولاٌة منها

 مجانا   3/1/2021

تطوٌر عمل 

المالكات العاملة 

فً مختبرات 

 الجامعة

 

أ.م.د. ٌاسر مفٌد عبد 

 اللطٌف

هى مداح أ.م.د. منت

 لوسًاأل

3 

إدارة المختبرات 

والورش 

 الهندسٌة

 مجانا   10/1/2021

طوٌر عمل ت

المالكات العاملة 

فً مختبرات 

 الجامعة

 

 م.د. كاظم احمد عبد

م.د. عبد الستار احمد 

 عبد هللا

م.د. ثامر ٌوسف 

 احمد

4 

معالجة المخلفات 

الكٌمٌائٌة 

 والبٌولوجٌة

 مجانا   20/1/2021

تطوٌر عمل 

المالكات العاملة 

فً مختبرات 

 الجامعة

 
أ.م.د. سفٌان دمحم 

 شرتوح
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 سن الشؤوى العلويحدوراخ ق

 
 ٌنالمحاضر اءاسم

الفئات 
 المستهدفة

 الهدف من الدورة
مبلغ 
 الدورة

ولت وتارٌخ 
 الدورة

 ت عنوان الدورة

سلوان محمود أ.م. د 
 عبد اللطٌف

 م.د. أثٌر خلف صغٌر
 م. مروة ٌاس خضٌر

ماجستٌر 
 دكتوراهو

شر التعرف على الن
العلمً وكٌف ٌمكن 

  اإلستفادةللباحثٌن 
شر بحوثهم فً من ن

 مجالت رصٌنة

25111 
 الف دٌنار

ٌحدد الموعد 
من لبل مركز 
 التعلٌم المستمر

النشر العلمً 
 الرصٌن

 لٌة والكٌفٌةاآل

1 

أ.د. عصمت رمزي 
 عبد الغفور

أ.م.د سلوان محمود 
 عبد اللطٌف

دمحم عباس . أ.م.د
 جاسم

 وماجستٌر 
 دكتوراه

تجنب نشر الباحثٌن 
لبحوثهم فً المجالت 

 ةلٌآترسة والمف
التعرف علٌها 
 واالبتعاد منها

25111 
 الف دٌنار

ٌحدد الموعد 
من لبل مركز 
 التعلٌم المستمر

الفرق بٌن 
المجالت 
الرصٌنة 
 والمفترسة

2 

 أ.د. دمحم لٌس عبد
سلوان محمود  أ.م.د.

 عبد اللطٌف
أ.م. د. إسراء عدنان 

 عبد الجلٌل

 وماجستٌر 
 دكتوراه

د مجلة جكٌف ن
بحث مناسبة لنشر 

علمً وكٌف نموم 
باختبار المجلة 

 األفضل

25111 
 الف دٌنار

ٌحدد الموعد 
من لبل مركز 
 التعلٌم المستمر

كٌف تجد مجلة 
مناسبة لنشر 
 البحث العلمً

3 

 أ.د. دمحم لٌس عبد
سلوان محمود  أ.م.د.

 عبد اللطٌف
 م. مروة ٌاس خضٌر

 وماجستٌر 
 دكتوراه

زٌادة الوعً لدى 
الباحثٌن عن كٌفٌة 

الستفادة من الموالع ا
األكادٌمٌة وكٌف تزٌد 
من سمع الباحث 

 األكادٌمٌة

25111 
 الف دٌنار

ٌحدد الموعد 
من لبل مركز 
 التعلٌم المستمر

الموالع العلمٌة 
األكادٌمٌة 

فائدتها  إنشاؤها
وتأثٌرها على 
 السمعة األكادٌمٌة

4 

 أ.د. دمحم لٌس عبد
سلوان محمود  أ.م.د.

 عبد اللطٌف
أ.م. د دمحم حمدان 

 عٌدان

 وماجستٌر 
 دكتوراه

تهدف إلى تعلٌم 
التدرٌسً كٌف ٌكون 

ف ٌدٌر ٌكو امحرر  
المجالت العلمٌة 
 ا  وكٌف ٌكون ممٌم

 ا  ناجح

25111 
 لف دٌنارأ

ٌحدد الموعد 
من لبل مركز 
 التعلٌم المستمر

كٌف تصبح 
ا فً ا ناجح  محرر  

إدارة المجلة 
العلمٌة وكٌف 
ا تكون محكم  

 اا ناجح  علمٌ

5 

 أ.د. دمحم لٌس عبد
 أ.د. سعٌد ناٌف تركً

سلوان محمود  أ.م.د.
 عبد اللطٌف

اصحاب 
الشهادات 
العلٌا و 
الحاصلٌن 
على شهادة 
 والماجستٌر 
 الدكتوراه

كٌف نتجنب غٌر 
الرصٌنة وكٌف 
نتجنب النشر بها 
 وكذلن المجالت

25111 
 الف دٌنار

ٌحدد الموعد 
من لبل مركز 
 رالتعلٌم المستم

المؤتمرات 
والمجالت 

المزٌفة وكٌف 
 نتجنبها

6 
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 قسام الداخليحدوراخ قسن شؤوى  األ

 

 عنوان الدورة ت
ولت 
وتارٌخ 
 الدورة

مبلغ 
 الدورة

 الهدف من الدورة
الفئات 
 المستهدفة

 اسماء المحاضرٌن

1 

كٌفٌة تعامل 
المشرفٌن 

والمشرفات مع 
الطلبة بطرٌمة 
 علمٌة وتربوٌة

كانون 
 الثانً
2121 

 مجانٌة

تطوٌر لدرات 
اإلشراف 

الستٌعاب الطلبة 
 تربوٌا واجتماعٌا

موظفو 
األلسام 
 الداخلٌة 

أساتذة من لسم العلوم 
التربوٌة والنفسٌة فً 
 كلٌة التربٌة اإلنسانٌة

 الصحة العامة 2
كانون 
 ثانً
2121 

 مجانٌة

األمراض 
المنتشرة حدٌثا 

كفٌروس كورونا  
وأمراض االٌدز 
 والكبد الفٌروسً
أسبابها وطرق 
 الولاٌة والعالج

 عام
فرٌك من دائرة صحة 
االنبار وكلٌة الطب 
 جامعة االنبار

3 
اإلسعافات 
 األولٌة

 شباط
2121 

 مجانٌة

معرفة طرق 
اإلسعافات األولٌة 
فً التعامل مع 
الحاالت التً لد 
تحدث فً األلسام 
الداخلٌة وواجبات 

 المسعف

 عام
فرٌك من جمعٌة 
الهالل األحمر 

 رالً / االنبارالع

 الدفاع المدنً 4
 شباط
2121 

 مجانٌة

معرفة طرق 
التعامل مع 

الحرائك وكٌفٌة 
التغلب علٌها 

خالل حدوثها فً 
مجمعات األلسام 
الداخلٌة وأسباب 

 حدوثها

 عام
فرٌك من مدٌرٌة 
الدفاع المدنً / 

 االنبار

5 

سبل ترشٌد 
اإلنفاق 

والمحافظة على 
 موجودات المسم

 ذارآ
2121 

 نٌةمجا

توعٌة الموظفٌن 
عن طرق 

المحافظة على 
موجودات 

 عام

حمد فاضل أم.م 
 صالح

م.م. احمد مشرف 
 رشٌد



 

 

 

22 

األلسام الداخلٌة 
و طرق التخلص 
من الموجودات 

 التالفة

6 
ترشٌد استهالن 
 الطالة الكهربائٌة

 ذارآ
2121 

 مجانٌة

التوعٌة فً 
استهالن الطالة 
الكهربائٌة و 
استخدام الطالة 

الحد  الحدٌثة و
 من التلوث البٌئً

 عام

المهندس لماء ٌونس 
 مفرج

المهندس زٌاد لٌث 
 لاسم

7 
أساسٌات 

استخدام برنامج 
 األوتوكاد

 نٌسان
2121 

 مجانٌة

تعلٌم استخدام 
البرنامج )الرسم 

 الهندسً(

التخصصات 
 الهندسٌة 

المهندس احمد صبار 
 صالح

المهندس حازم علً 
 زٌدان

8 

لراءة لانونٌة فً 
الجرائم لانون 

االلكترونٌة 
 العرالً الجدٌد

 نٌسان
2121 

 مجانٌة

توعٌة الموظفٌن 
حول االستخدام 

االمثل 
للتكنولوجٌا 
واالبتعاد عن 
النشر المسًء 
للموظف 
والمؤسسة 
 التعلٌمٌة

 عام 

م.م دمحم إبراهٌم عبد 
 هللا

م.م لاسم عبد المجٌد 
 زكً

م.م عبد الجلٌل 
 إبراهٌم سوٌد
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 لزراعحدوراخ كليح ا

 
 عنوان الدورة ت

ولت وتارٌخ 
 الدورة

 اسماء المحاضرٌن الهدف من الدورة مبلغ الدورة

1 

تحلٌل التباٌن 
باستعمال 
البرنامج 
 SPSSاالحصائً 

 من
1/12/2020 

 الى
2/12/2020 

لمدة ساعتٌن 
من الساعة 
العاشرة 

تنتهً  صباحا  
الساعة الثانٌة 
 عشر ظهرا  

10000 
 فآالعشرة 
 دٌنار

ب الباحثٌن وطلبة تدرٌ
الدراسات العلٌا على كٌفٌة 

دخال البٌانات الخاصة إ
 والعالمٌةبالتجارب البسٌطة 

ذات االتجاه الواحد والمتعدد 
فً البرنامج ثم تحلٌلها وفك 
التصمٌم التجرٌبً المستخدم 

واستخراج النتائج ثم 
تفسٌرها وفك المعطٌات 
 المرسومة من لبل الباحث

أ.م.د. عمر حازم 
 اعٌلاسم

2 

تشخٌص 
هم أومكافحة 
امراض 
المحاصٌل 

 الحملٌة والفاكهة

 ذارآ 16-17

25000 
 ةخمس

وعشرون 
الف دٌنار 

 الًع

التعرف على اهم مسببات 
االمراض النباتٌة التً 

تصٌب المحاصٌل والخضر 
 والفاكهة.

التعرف على طرق 
من والفعال االستخدام اآل
 ٌمٌائٌة.كللمبٌدات ال
ت لى االتجاهاالتعرف ع

مراض الحدٌثة لمكافحة األ
 النباتٌة.

.م.د. دمحم عبدهللا أ
 فرحان

.م.د. حمود مهٌدي أ
 صالح

.م.د. سالم حسن أ
 صالح

.م.د. خالد وهاب أ
 عبادي

3 
مبادى تربٌة 
النحل للمبتدئٌن 

 والهواة
 ذارآ 28-29

25000 
 ةخمس

وعشرون 
 الف دٌنار 

التعرف على السلون 
االجتماعً لطوائف نحل 

 العسل
ٌة التعامل مع النحل كٌف

 بشكل صحٌح وسلٌم
التعرف على اهم معولات 
 تربٌة النحل فً العراق

سلوب اختٌار إالتعرف ب
 مكان المنحل واحتٌاجاته

 .م.د كمٌلة ورد شاهرأ
 م.م. وعد حمودي عواد

 عٌاش م.م. لؤي مطر
م.م. ضرغام درٌد 

 فرحان
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 كليح الرتتيح للعلوم االًساًيحدوراخ 

 
ولت وتارٌخ  دورةلعنوان ا ت

 الدورة
مبلغ 
 الدورة

الفئات  الهدف من الدورة
 المستهدفة

سماء أ
 المحاضرٌن

دورة طرائك  1
تدرٌس 

ممررات اللغة 
اإلنكلٌزٌة لغٌر 
االختصاص 
فً جامعة 
 األنبار

1١-12 /
10 /0202 

51111 
للراغبٌن 
باالشتران 
من خارج 
الجامعة 

 25111و
من داخل 
 الجامعة

تطوٌر مهارات 
جً جامعات خرٌ

ناطمة باللغة 
اإلنكلٌزٌة بغٌة 

تأهٌلهم لتدرٌس تلن 
لسامهم أالممررات فً 
 العلمٌة

ماجستٌر 
 ، دكتوراه

احمد حمٌد  .د.أ
 عبٌد

كٌفٌة تخطٌط،  2
كتابة وإنهاء 
رسالة 

الماجستٌر أو 
إطروحة 
 الدكتوراه.

24-
28/1/2121 

51111 
للراغبٌن 
باالشتران 
من خارج 
الجامعة 

 25111و
خل من دا

 الجامعة

تعرٌف طلبة 
الدراسات العلٌا 
)الماجستٌر 

والدكتوراه( على 
ة مهارات الكتاب

األكادٌمٌة لرسائل 
طارٌح أالماجستٌر و

 الدكتوراه.

ماجستٌر 
 ، دكتوراه

م.د. فؤاد جاسم 
 دمحم
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 كليح القاًوى والعلوم السياسيحدوراخ 

 
 ت

اسم 
 الكلٌة

عنوان 
 الدورة

ولت وتارٌخ 
 الدورة

غ مبل
 الدورة

الهدف من 
 الدورة

الفئات 
 المستهدفة

اسماء 
 المحاضرٌن

1 

م 
لو
لع
وا
ن 
نو
ما
 ال
ٌة
كل

ٌة
س
ٌا
س
ال

 

تنفٌذ عمود 
المماوالت 
 الحكومٌة

17- 
18/3/2121 

51111  
 لف دٌنارأ

تنمٌة المدرات 
المانونٌة لدى 
موظفً 
الشعب 

المانونٌة فً 
متابعة تنفٌذ 
عمود 

المماوالت 
 الحكومٌة

بكالورٌوس 
 ستٌروماج

أ.د. سعد 
ربٌع عبد 
 الجبار
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 القائن –كليح الرتتيح دوراخ 

 
 الهدف من الدورة اسم المحاضر

مبلغ 
 الدورة

ولت وتارٌخ 
 الدورة

 ت عنوان الدورة

أ.م.د.نصٌف جاسم 
 دمحم

حمد محمود أأ.م.د.
 عبد الحمٌد

د.حسام سعدي عبد 
 الرزاق

تطوٌر مهارات 
مدرسً اللغة 
العربٌة فً 
 االلضٌة الغربٌة

31.111 
19-22 

/12/2121 
طرائك تدرٌس اللغة 

 العربٌة
1 

أ.د. خمٌس فزاع 
 عمٌر

أ.د. فرلد مهدي 
 صالح

حمد صفاء أأ.م.د. 
 عبد الحمٌد

تطوٌر مهارات 
الموظفٌن 

دارٌٌن فً اإل
 لضٌة الغربٌةاأل

31.111 
17-21 
/5/2121 

كٌفٌة صٌاغة الكتب 
 الرسمٌة

2 

م.م. دمحم مهٌدي 
 صالح

تطوٌر مهارات 
الموظفٌن فً 
 استخدام الحاسوب

51.111 
24-28 
/1/2121 

 3 ساسٌات الحاسوبأ

أ.م.د. صالح الدٌن 
 نامك خمٌس

د. عامر خمٌس 
 وادي

تطوٌر المهارات 
 البحثٌة

31.111 
16-21 
/2/2121 

مهارات استخدام 
المكتبة الشاملة فً 
 البحوث العلمٌة

4 

أ.م.د. لدور احمد 
 ثامر

ً عبد أ.م.د. ترك
 مجٌد

أ.م.د. عبد الجبار 
 حمٌد صالح

نافع  أٌمنم.م. 
 عٌسى

تطوٌر المهارات 
 التجوٌد أحكامفً 

31.111 
17-  18 
/1/2121 

 5 التجوٌد أحكام
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 كليح الرتتيح الثدًيح وعلوم الرياضح

 

 د عُىاٌ انذورح ولذ وربرٌخ انذورح يجهغ انذورح انهذف يٍ انذورح اسى انًحبضر

عذ أ.د يىفك اس

 يحًىد

فبئذح ع١ٍّخ  -

ثبٌّعٍِٛبد اٌسذ٠ثخ فٟ 

ِدبي اٌزذس٠ت 

 اٌش٠بضٟ.

اسزفبدح طٍجخ  -

 اٌذساسبد اٌع١ٍب.

اسزفبدح اٌّذسث١ٓ فٟ -

 خ١ّعٙب االخزصبصبد

اسزفبدح ِعٍّٟ  -

ِٚذسسٟ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ ٚاٌّٙز١ّٓ.

 12/10/0202 ٌف د٠ٕبسأ 02222
رشى١ً األزّبي اٌزذس٠ج١خ 

 ٚرم١ٕٕٙب
1 

يىفك اسعذ أ.د 

 يحًىد

فبئذح ع١ٍّخ -

ثبٌّعٍِٛبد اٌسذ٠ثخ فٟ 

 ِدبي اٌزذس٠ت .

اسزفبدح طٍجخ -

 اٌذساسبد اٌع١ٍب.

اسزفبدح اٌّذسث١ٓ فٟ -

 خ١ّعٙب. االخزصبصبد

رعٍُ ٚإرمبْ رص١ُّ  -

ٚثٕبء إٌّب٘ح اٌزذس٠ج١خ 

 ٌىبفخ اٌفعب١ٌبد

 ٌف د٠ٕبسأ 02222
11/1/0201 

 

رص١ُّ ٚرخط١ظ إٌّب٘ح 

 اٌزذس٠ج١خ
2 

 أ.د.جًعخ دمحم عىض

 أ.د.نجٍت زوٌبٌ يصٍخ

 و. عهً خبنذ يخهف

اٌزعشف عٍٝ آخش 

اٌّسزدذاد ٚاٌزطٛساد 

فٟ اٌمٛاعذ ٚاٌمٛا١ٔٓ 

اٌشس١ّخ فٟ ٌعجخ اٌىشح 

 اٌطبئشح

 0201/ 0١/0 اٌف د٠ٕبس 02222
اٌمٛاعذ اٌشس١ّخ فٟ اٌىشح 

 اٌطبئشح
3 

أ.د. نجٍت زوٌبٌ 

 يصٍخ

أ.د عبرف عجذ انججبر 

 حسٍٍ

شف عٍٝ اٌطشق اٌزع

اٌع١ٍّخ فٟ رخس١س 

اٌٛصْ ٚوزٌه اٌزغز٠خ 

اٌصس١خ اٌزٟ رسبعذ 

عٍٝ اٌسفبظ عٍٝ 

اٌششبلخ ثبٌٕسجخ 

 ٌٍش٠بض١١ٓ

 00/١/0201 اٌف د٠ٕبس 02222
اٌزغز٠خ اٌش٠بض١خ ٚرخس١س 

 اٌٛصْ
4 

أ.د وعذ عجذ انرحٍى 

 فرحبٌ

اٌزعشف عٍٝ اٌدٛدح 

ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌسذ٠ثخ 

اٌّسزخذِخ فٟ اإلداسح 

 ٠بض١خاٌش

 5 اٌدٛدح فٟ اإلداسح اٌش٠بض١خ 0/1/0201 اٌف د٠ٕبس 02222
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 كليح الرتتيح للعلوم الصرفحدوراخ 

 
 اءاسم

 ٌنالمحاضر
الفئات 
 المستهدفة

 مبلغ الدورة الهدف من الدورة
ولت وتارٌخ 

 الدورة
 ت عنوان الدورة

د. نافع احمد 
 دسعو

بكالورٌوس 
 باٌلوجً

توضٌح أهم 
التمنٌات التً 

لها العلم  توصل
فً العالج لتأخر 

 اإلنجاب

25111 
 لف دٌنارأ

1/3/2121  
 صباحا   11:11

التمنٌات 
الحدٌثة فً 
عالج تأخر 
 اإلنجاب

1 

د. لؤي حاتم 
 علً

د. ثائر عبد 
 المادر صالح
د. هٌثم لطٌف 
 عبد الهادي

بكالورٌوس 
 علوم حٌاة

طرق التعامل مع 
الحٌوانات 
المختبرٌة من 
حٌث تجرٌع 

تشرٌح  الحٌوان ،
واستخراج 

األعضاء و طرق 
 سحب الدم

25111 
 الف دٌنار

4/4/2121 
 صباحا   11:11

ل مبادئ التعام
مع الحٌوانات 
المختبرٌة 
 وظٌفٌا  
 وتشرٌحٌا  

2 
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 دوراخ كليح اآلداب

 
 ٌنالمحاضر اءسمأ

الفئات 
 المستهدفة

الهدف من 
 الدورة

مبلغ 
 الدورة

ولت وتارٌخ 
 الدورة

 ت ورةعنوان الد

أ.د. عبد شاحوذ 
 خلف

بكالورٌوس 
 انكلٌزي

تعرٌف 
المشتركٌن 
بالدورة 
بأساسٌات 
النحو 
 اإلنكلٌزي

5000
 ألف 0

 دٌنار

14-
18/12/

2020 
الساعة   

10-11 

أساسٌات النحو 
 االنكلٌزي

1 

علً صباح  أ.م.د
 جمٌل

 م.م. مها مجٌد عنبر

بكالورٌوس 
 انكلٌزي

تطوٌر 
الكتابة 
اإلبداعٌة 
باللغة 

 نكلٌزٌةاال

5000
 ألف 0

 دٌنار

22-
24/12/

2020 
الساعة  

10-12 

استراتٌجٌات وتمنٌات 
الكتابة اإلبداعٌة 
 باللغة االنكلٌزٌة

2 

علً صباح  أ.م.د
 جمٌل
 

 وماجستٌر 
 دكتوراه

اغناء طلبة 
الماجستٌر 
بأهم 

المواضٌع 
المباشرة 
المتعلمة 
باختبار 
اللغة 

االنكلٌزٌة 
 المحوسب

5000
 ألف 0

 دٌنار

6-
7/12/

2020 
-9الساعة  
12 

التحضٌر الختبار 
اللغة االنكلٌزٌة 

المحوسب لمستوى 
 الماجستٌر

3 

علً صباح  أ.م.د
 جمٌل
 

 دكتوراهال

اغناء طلبة 
الماجستٌر 
بأهم 

المواضٌع 
المباشرة 
المتعلمة 
باختبار 
اللغة 

االنكلٌزٌة 
 المحوسب

5000
 ألف 0

 دٌنار

13-
14/12/

2020 
الساعة   

9-12 

ار التحضٌر الختب
اللغة االنكلٌزٌة 

المحوسب لمستوى 
 الدكتوراه

4 

ٌاسر عبد  أ.م.د تحسٌن  بكالورٌوس 5000 14- تطوٌر مهارات  5 
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مهارات  الستار مطر
المراءة عند 
 الطلبة

 ألف 0
 دٌنار

18/12/
2020 

الساعة   
10-11 

المراءة  فً اللغة 
 االنكلٌزٌة

ٌاسر عبد  أ.م.د
 الستار مطر

ماجستٌر ، 
 دكتوراه

كتابة كٌفٌة 
فصول 
الرسائل 
 الجامعٌة

5000
 ألف 0

 دٌنار

14-
18/3/

2021 

أساسٌات كتابة 
 الرسائل الجامعٌة

6 

الء موفك آم. 
 مصطفى

 بكالورٌوس

تعلم اللغة 
االنكلٌزٌة 
لغٌر 

 المختصٌن

5000
 ألف 0

 دٌنار

1-15/3 
/2021 

تعلم اللغة االنكلٌزٌة 
 للمبتدئٌن

7 

حمد حسٌن أ د. ا.
 احمد
 عوٌد دأ.د. زٌا

عبد الستار  .أ.د
 مطلن
 عدنان نأ.م.د. لحطا
 صالح دأد. احم
 ٌحٌى أ.د. دمحم

بكالورٌوس 
 تارٌخ

تعرٌف 
المجتمع 
بكٌفٌة 
مواجهة 
 األزمات

5000
 ألف 0

 دٌنار

26 – 
28/1/

2021 

دور الدولة فً 
مواجهة األزمات 
 نماذج تارٌخٌة

8 

أ.د. مؤٌد خلف 
 حسٌن
 الهٌتً ظأ.د. حاف

بكالورٌوس 
 اعالم

تعلٌم 
مهارات 
التحرٌر 
 الصحفً

5000
 ألف 0

 دٌنار

12/1/
2021 

 9 التحرٌر الصحفً

 دمحم حامد .م.د.أ
 عبد الستار حمٌد د.

 بكالورٌوس

التعرٌف 
بالعاللات 
العامة 
وأهدافها 
 ووظائفها

5000
 ألف 0

 دٌنار

2/3/
2021 

 10 العاللات العامة

 أ.د. طه شداد
 أ.د. بٌان دمحم فتاح
 أ.م.د. مصطفى كامل

 رٌوسبكالو

تصوٌب 
االخطاء 
الشائعة فً 
المخاطبات 
 الرسمٌة

5000
 ألف 0

 دٌنار

1/2/
2021 
الساعة 
 العاشرة

التصحٌحات اللغوٌة 
فً المخاطبات 

 الرسمٌة
11 

 ٌسر دمحمأ.د. أ
 أ.د. فؤاد مطلب
 أ.م.د. نهاد فخري

 

بكالورٌوس 
، دبلوم ، 
 اعدادٌة

توجٌه 
االعالمٌٌن 
الى لغة 
سلٌمة فً 
الخطاب 
 االعالمً

5000
 ألف 0

 دٌنار

1/2/
2021 
الساعة 
 العاشرة

 12 لغة الخطاب االعالمً
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 كليح اذلٌدسح

 
 اءسمأ

 ٌنالمحاضر
الفئات 
 المستهدفة

 مبلغ الدورة الهدف من الدورة
ولت وتارٌخ 

 الدورة
 ت عنوان الدورة

م.م. مرٌم رحٌم 
 مرزا

 بكالورٌوس

تعلٌم المشاركٌن 
ستخدام برنامج إ

Packet Tracer 
 

لف أ 50000
 دٌنار

3-6/ 1/2020 
 ساعتان ٌومٌا  

ساسٌات أ
 برنامج شبكات
الحاسوب 
 واالنترنٌت
Packet 
Tracer 

1 

م.م .مصطفى 
 احمد ناٌف

 م.م. ٌاسر عبد
 الحافظ

بكالورٌوس 
كهرباء ، 
دبلوم فنً ، 

 عدادٌةإ

تعلٌم المشاركٌن 
كٌفٌة  تصمٌم 
الشبكات  
 لألبنٌةالكهربائٌة 

لف أ 50000
 دٌنار

10-
13/1/2020 
 ساعتان ٌومٌا  

 

شبكات 
التوزٌع 
 الكهربائً
 لألبنٌة

2 

م.م. مصطفى 
 احمد ناٌف

 م.م. ٌاسر عبد
 الحافظ

بكالورٌوس ، 
 عدادٌةإ

 تعلٌم المشاركٌن
بمنظومات التٌار 

 لألبنٌةالخفٌف 

 لفأ 50000
 دٌنار

17-
20/1/2020 

 ساعتان ٌومٌا  
 

منظومات 
التٌار الخفٌف 

 لألبنٌة
3 

د.مشتاق نجٌب 
 حمدا

 بكالورٌوس

تعلٌم المشاركٌن 
كٌفٌة  كٌفٌة 
تحسٌن معامل 
 المدرة الكهربائً

 لفأ 50000
 دٌنار

24-
27/1/2020 

 ساعتان ٌومٌا

كٌفٌة تحسٌن 
معامل المدرة 
 خطوة بخطوة

4 

م.منذر ناٌف ذٌاب 
 دمحم

بكالورٌوس ، 
 دبلوم فنً

تعلٌم المشاركٌن 
مبدأ عمل عناصر 

الدوائر 
 االلكترونٌة

 فلأ 50000
 دٌنار

1-4/2/2020 
 ساعتان ٌومٌا

عناصر 
الدوائر 
 االلكترونٌة
)مبدأ العمل 
 والتطبٌمات(

5 

م. منذر ناٌف 
 ذٌاب
 

 بكالورٌوس
تعلٌم المشاركٌن 
مبدأ عمل 

 مضخمات االشارة

 لفأ 50000
 دٌنار

1-3/2/2020 
 ساعتان ٌومٌا

مضخمات 
شارة)مبدأ اإل

العمل 
 والتطبٌمات(

6 

د. احمد 
 عبداللطٌف

عبدهللا خالد م. 
 أحمد

بكالورٌوس ، 
 دبلوم فنً

تعلٌم المشاركٌن 
كٌفٌة  فحص 
وتصمٌم شبكات 

 االرضً

 لفأ 50000
 دٌنار

3-4/2/2020 
 ساعتان ٌومٌا  

شبكات 
رضً . األ

 تصمٌم
وفحص 
 ومعالجة

7 

د. احمد  بكالورٌوس ،  تعلٌم المشاركٌن  خطوط النمل  9/3/2020-7 لفأ 50000 8 
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 عبداللطٌف
م. عبدهللا خالد 

 أحمد

كٌفٌة  تصمٌم   دبلوم فنً
خطوط النمل 
الكهربائٌة 

ومعالجة المشاكل 
 فٌها

 الكهربائً ساعتان ٌومٌا   دٌنار
تصمٌم 
ومشاكل 
 ومعالجات

أ.م.د ٌوسف 
 اسماعٌل دمحم

بكالورٌوس 
 هندسة كهرباء

 تعلٌم المشاركٌن
 المبرمج المنطمً

PLC  وتطبٌماته

 الصناعٌة

لف أ 50000
 دٌنار

9-11/2/2020 
 ساعتان ٌومٌا  

المسٌطر 
المنطمً 
 المبرمج

(PLC 

(وتطبٌماته 
 الصناعٌة

9 

أ.م.د ٌوسف 
 اسماعٌل دمحم

بكالورٌوس 
هندسة طالة  
، كهرباء & 
 ماجستٌر

تعلٌم المشاركٌن 
 المبرمج الدلٌك
وتطبٌماته 
 الصناعٌة

لف أ 50000
 دٌنار

14-
16/2/2020 
 ساعتان ٌومٌا  

المسٌطر 
 الدلٌك

microcontr
oller 

وتطبٌماته 
 الصناعٌة

10 

صبري  د.ستار
 كرٌم

بكالورٌوس 
كهرباء ، 
 دبلوم فنً

تعلٌم المشاركٌن 
كٌفٌة  تحدٌد 
اعطال المولدات 
الكهربائٌة 
 وتزٌٌتها

لف أ 50000
 دٌنار

21-
24/2/2020 
 ساعتان ٌومٌا  

تحدٌد اعطال 
المولدات 
الكهربائٌة 
 وتزٌٌتها

11 

م. زٌنب نجٌب 
 عبدالحمٌد

 ف حمزةٌالإم..م 

 
 

ماجستٌر ، 
 دكتوراه

تدرٌب االكادٌمٌٌن 
وطلبة الدراسات 
العلٌا والباحثٌن 
على كٌفٌة 
البرامج 

المستخدمة فً 
كتابة البحث 
العلمً لغرض 

 النشر

لف أ 25000
 دٌنار

11-
13/4/2021 

 ساعتان ٌومٌا  

استخدام 
البرامج 
الحدٌثة 
لألرشفة 
وتجنب 

االستالل فً 
كتابة البحث 
 العلمً

12 

زٌنب نجٌب  م.
 عبدالحمٌد

 م.م. ٌاسمٌن كامل

ماجستٌر ، 
 دكتوراه

تدرٌب االكادٌمٌٌن 
وطلبة الدراسات 
العلٌا والباحثٌن  
على اساسٌات 
استخدام برنامج 

 الماتالب

لف أ 25000
 دٌنار

27-
25/4/2021 

 ساعتان ٌومٌا  

Getting 
started 

with 
MATLAB 
البدء 
ام دباستخ

برنامج 
 الماتالب

13 

ار عبد م.د. ست
 مطلن

م.م. عبد الستار 
 حمد عبد هللاأ

بكالورٌوس 
 هندسة

تعرٌف المنتسبٌن 
دارة بكٌفٌة إ

 المخاطر

الف  25000
 دٌنار

3/2/2021 

دارة المخاطر إ
حسب 

المواصفة 
 ISOالدولٌة 

31000 

14 
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 شعثح الرتقياخ العلويح / رئاسح اجلاهعحدوراخ 

 
 

 عنوان الدورة ت
تارٌخ و ولت 

 الدورة
 اسم المحاضر الهدف من الدورة الدورة مبلغ

1 

توضٌح 
تعلٌمات 
الترلٌات 
العلمٌة رلم 

لسنة  167
2117 

 واالستالل .

15/2/2121 
الساعة 
العاشرة 
 صباحا

 ا  مجان

مساعدة الباحثٌن 
على استكمال 
متطلبات الترلٌة 
واالجابة على اهم 
التساؤالت حول 
التعلٌمات النافذة 

 واالستالل

 حمدأ.د. رسمً دمحم  -1

 أ.د. صادق خلف اٌوب -2

 م.م. سنان سامر سعٌد -3

 م.م. علً جبٌر مصطفى -4
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 دوراخ كليح الرتتيح للثٌاخ

 
 

 ت
اسم 
 الكلٌة

 عنوان الدورة
تارٌخ وولت 

 الدورة
مبلغ 
 الدورة

 اسماء المحاضرٌن الهدف من الدورة

1 
التربٌة 
 للبنات

الصف  أدارة
االلكترونً من 
 االلف الى الٌاء

24/1/2121 
 الى

26/1/2121 
 الثامنة مساء  

ألف  51
 دٌنار 

تطوٌر المهارات 
االلكترونٌة للكادر 

 التدرٌسً

 م. مها محمود جسام
م.م. عمٌل شاكر 

/ مركز  محمود
 الحاسبة االلكترونٌة

 جامعة االنبار –

2 
التربٌة 
 للبنات

البحث العلمً 
من الكتابة إلى 

 النشر

2/2/2121 
 الى

4/2/2121 
 نة مساء  الثام

ألف  51
 دٌنار 

تطوٌر المهارات 
البحثٌة والتعرٌف 
بخطوات الكتابة 
والنشر بمجالت 

 رصٌنة

أ.د. مجٌد احمٌد 
 جدوع

أ.د. باسم نشمً 
جامعة  –الغزي 
 دسٌةاالم

أ.م.د. 
 عبدالوهابعمار

3 
التربٌة 
 للبنات

تصمٌم 
االمتحان 
االلكترونً 
 باستخدام
Google 

Form 

2/3/2121 
 الى

4/3/2121 
 الثامنة مساء  

ألف  51
 دٌنار 

تطوٌر المهارات 
االلكترونٌة للكادر 

 التدرٌسً

 م. مها محمود جسام
.م. عمٌل شاكر م

مركز /  محمود
 الحاسبة االلكترونٌة

 جامعة االنبار –

4 
التربٌة 
 للبنات

محاضرات فً 
السالمة 
 اللغوٌة

14/3/2121 
 لىإ
16/3/2121 

 الثامنة مساء  

ألف  51
 دٌنار 

 

 

 

الحفاظ على -1
سالمة اللغة العربٌة 
من األخطاء اللغوٌة 

 والنحوٌة
التنبٌة على االلفاظ -2

الدخٌلة وغٌر 
 العربٌة.

تنمٌة لدرات -3
المشتركٌن فً اللغة 
والمخاطبات الرسمٌة 
وفً األسلوب 
 والتعبٌر

أ.د. خلٌل دمحم سعٌد 
 مخلف

أ.د. خٌري جبٌر 
 لبّاس

أ. د. عبد الرزاق 
 علً حسٌن

اسم مشعان أ.م.د. ل
 رحٌبً

أ.م.د. زٌدون فاضل 
 عبد

5 
التربٌة 
 للبنات

دورة تربوٌة  
لمشرفً اللغة 
االنكلٌزٌة 
للتركٌز على 
المواد األدبٌة 

4/4/2121 
 الى

6/4/2121 
العاشرة مساء  

شهر   –

ألف  51
 دٌنار 

تعرٌف المشرفٌن 
بالطرق الحدٌثة فً 

األدبٌة تدرٌس المواد 
 واللغوٌة فً المنهج

 ا. د. حامد حماد عبد

أ.د. اسماء خلف 
 مدلول

ا.م.د.  عمر دمحم 
 عبدهللا
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واللغوٌة فً 
 المنهج

رمضان 
 المبارن

6 
التربٌة 
 للبنات

استخالص 
المادة الوراثٌة 
من انسجة 
 مختلفة

25/4/2121 
 الى

27/4/2121 
 الثامنة مساء  

ألف  51
دٌنار 
 عرالً

تهدف الى طرٌمة 
استخالص مادة ال 

DNA   وRNA 
ٌا االنسجة من خال

الحٌوانٌة المختلفة  
وكٌفٌة التعامل معها 

. 

أ.م.د.  نغم خضٌر 
 مهدي

أ.م.د.  احمد خالد 
احمد / كلٌة الزراعة 
 / جامعة تكرٌت

7 
التربٌة 
 للبنات

كٌفٌة تسجٌل  
وتحمٌل 

المحاضرات 
 بأبسطفدٌوٌا 

 الطرق

23/5/2121 
 الى

25/5/2121 
 الثامنة مساء  

ألف  51
دٌنار 
 عرالً

الكادر  تطوٌر
 التدرٌسً

م.م. نزهون اسماعٌل 
 خلٌل

 م.م. دٌنا سالم تركً
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 كليح الرتتيح األساسيح حديثحدوراخ 

 

 

اسممممى انكهٍممممخ  د

 أو انًركس

عُممممممممممممممممممىاٌ 

 انذورح

رمممخرٌخ وولمممذ 

 انذورح

انهممممممممممذف يممممممممممٍ  يجهغ انذورح

 انذورح

اسمممممممممممممممممممممممممى 

 انًحبضر

كهٍمممممممممممممممممممممخ  1

انزرثٍمممممممممممممممخ 

 -األسبسمممممٍخ 

 حذٌثخ

انهغممممممممممممممممممممممخ 

انعرثٍممممممممممممممممخ 

سممممممممممبنٍجهب وأ

فمممممممممممممممممممممممممممً 

يخبطجمممممممممممبد 

انذونمممممممممممممممممممخ 

 انرسًٍخ

انسممممممممممممممممممبعخ 

انعبشمممممممممممممممممرح 

 صجبحب  

األحمممممممممممممممممممممممذ 

7/2/2222

- 

األحمممممممممممممممممممممممذ 

14/2/

2222 

خًممممممممممممممممممممممممس 

وعشمممممممممممممممروٌ 

أنممممممممف دٌُممممممممبر 

عرالً)يمممممممممى 

 فٍٍ انكهٍخ(

خًسممممىٌ انممممف  

دٌُمممممممممممممممممممممممممممبر 

عرالً)خممممممبر  

 انكهٍخ(

انزمممممذرٌت عهمممممى  -

اسمممممممممممممممممممممممممزخذاو 

األسممممممممممممممممممممممممبنٍت 

انهغىٌممممممممممممممممممممممممممممخ 

انصمممممممحٍحخ فمممممممً 

صممممممٍبغخ انكزممممممت 

 انرسًٍخ.  

رالفمممً األخطمممبء  -

ً يخبطجمممممممبد فممممممم

 دوائر انذونخ.

دمحم  أ.د.

 عىٌذ دمحم

حهمممممممممممممٍى  أ.د.

حًممممممممممممممممممممممبد 

 سهًٍبٌ

كهٍمممممممممممممممممممممخ  2

انزرثٍمممممممممممممممخ 

 -األسبسمممممٍخ 

 حذٌثخ

اَشممممممممممممممممممممبء 

لىاعمممممممممممممممممممذ 

انجٍبَمممممممممممممممبد 

ورثطهمممممممممممممممب 

 ثبسمممزخذاو 

رطجٍممممممممممممممممممك 

Microsof

t Access 

انسممممممممممممممممممبعخ 

انعبشمممممممممممممممممرح 

 صجبحب  

األحمممممممممممممممممممممممذ 

4/4/2222

- 

األحمممممممممممممممممذ    

11/4/

2222 

خًممممممممممممممممممممممممس 

وعشمممممممممممممممروٌ 

أنممممممممف دٌُممممممممبر 

عرالً)يمممممممممى 

 خ(فٍٍ انكهٍ

خًسممممىٌ انممممف  

دٌُمممممممممممممممممممممممممممبر 

عرالً)خممممممبر  

 انكهٍخ(

انزممممممممممممممذرٌت  -

عهممممى كٍفٍممممخ 

ثُممممبء لىاعممممذ 

انجٍبَممممممممممممممبد 

واعممممممممممممممممذاد 

انزمممممممممممممممبرٌر 

وانًُمممممممممممبر  

 انخبصخ ثهب 

رىضممٍح ينٍممخ  -

رثممممظ لىاعممممذ 

انجٍبَممممممممممممممبد 

وإَشمممممممممممممممبء 

انعاللمممممممممممممبد 

ثٍُهمممممممممممممممممممممب 

ثبسمممممممممممزخذاو 

Microso

ft access 

. 

اكمممراو حجٍمممت 

 حسٍ
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                        دوراخ كليح العلوم                            

 

تارٌخ  عنوان الدورة ت

وولت 

 الدورة

مبلغ 

 الدورة

 اسم المحاضر الهدف من الدورة

تطبٌمات تفاعل  1

البلمرة المتسلسل 

واللحظً فً 

تمدٌر وتمٌٌم 

 التعبٌر الجٌنً

27-31 

كانون 

الثانً/

2121 

 

 12الساعة 

تعلٌم المتلمً بماهٌة تفاعل  مجانا

، طرق البلمرة المتسلسل

اجراءه، تطبٌماته، معولات 

اجراء التفاعل ...الخ كما 

تتضمن الدورة كٌفٌة 

استخالص االحماض النووٌة 

من الكائنات بدائٌة وحمٌمٌة 

 النواة

ا. م. د. صفاء لطٌف 

 المعٌنً

 م. د. سعد طه مطلن

م. د. هدى مصلح 

 محمود

 م. د. ثامر ٌوسف مطر

توعٌة وارشاد  2

موظفً محطات 

األثر  الولود عن

الضار للولود 

على صحة 

االنسان ومدى 

 خطورته

 -اذار  28

1 

نٌسان/

2121 

 

 12الساعة 

التعرٌف بأثر التلوث  مجانا

بالعناصر الثمٌلة والمركبات 

الحلمٌة االخرى على العاملٌن 

بمحطات الولود واألثر السًء 

لعوادم السٌارات وبالً 

الملوثات البٌئٌة الناتجة عن 

ان من الولود على االنس

الناحٌة الفسٌولوجٌة والمناعٌة 

 والعصبٌة.

م. د. مرٌم إبراهٌم 

 سلمان

 م. م. دمحم صالح حسٌن

 م. م. هاجر شهاب حمد

م. م. احمد صبحً 

 ٌحٌى

م. م. وسام ضاري 

 جالل

لسالمة واألمن ا 3

فً المختبرات 

البٌولوجٌة 

والكٌمٌاوٌة وإدارة 

 المخاطر

4-8 /

نٌسان/

2121 

 

 12الساعة 

تعرٌف العاملٌن والباحثٌن  مجانا

والطلبة بشروط وتعلٌمات 

السالمة المختبرٌة وكٌفٌة 

مداولة المواد الكٌمٌاوٌة 

وتحمٌك االمن الكٌمٌاوي وما 

الذي ٌجب فعله عند التعرض 

 طارئلحادث 

ا.م. د. سفٌان دمحم 

 شرتوح

 ا. م. د. عمر دمحم حسن

م. د. مرٌم إبراهٌم 

 سلمان

 م. م. دمحم صالح حسٌن

 م. هاجر شهاب حمد م.
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 دوراخ كليح  الطة

 

 

عنوان  فرع  الكلٌة اسم  ت 

 الدورة 

تارٌخ 

وولت 

 دورة ال

مبلغ 

 الدورة 

من الهدف 

 الدورة 

اسم 

 المحاضر 

األحٌاء  الطب  1

 المجهرٌة 

تصبٌغ 

الشرائح 

بصبغة 

الفلورسٌن 

وفحصها 

 مجهرٌا  

اٌار 

2021 

اضافة  الف  25

معلومات 

ص بخصو

فحص 

مسحات 

 الفلورسٌن 

أ.م.د 

منتهى 

 مداح حسن 

أ.م.د هدى 

 رافع صبار

أ.م.د نور 

ناجً 

 ردٌف 

األحٌاء  -2

 المجهرٌة 

أساسٌات 

الفشاء 

الحٌوي 

وأهمٌته 

 الطبٌة 

آذار 

2021 

آذار 

2021 

تحدٌث  الف  25

معلومات 

عن الفشاء 

الباٌلوجً 

وأهمٌته 

 الطبٌة 

.م.د أ

عباس 

عبٌد 

 فرحان 
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 وًي األول للعلومادلؤمتر الدويل اإللكرت -هؤمتر هركز التعلين ادلستور يف جاهعح األًثار 

 

برعاٌة السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً االستاذ الدكتور نبٌل كاظم عبد الصاحب وبأشراف     

نبار االستاذ الدكتور مشتاق طالب صالح الندا ٌعتزم مركز التعلٌم المستمر فً السٌد رئٌس جامعة اال

جامعة األنبار وبالتعاون مع كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات ومركز الحاسبة اإللكترونً إلامة 

مبلٌة فً عصر المؤتمر الدولً اإللكترونً األول للعلوم تحت عنوان ) التعلٌم اإللكترونً والتوجهات المست

( لذا ٌدعوكم مركز التعلٌم المستمر للمشاركة بالبحوث حٌث سٌتم 2021نٌسان  6-5التكنولوجٌا الحدٌثة 

نشر جمٌع البحوث الممبولة فً المؤتمر فً مجالت ضمن مستوعبات سكوباس وبسعر مدعوم من رئاسة 

 .جامعة األنبار
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 األًثار جاهعح 
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 األًثار جاهعح 
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 ادلركز قاعاخ 
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 ووحداخ ادلركز شعة 
 :اإلداريح الشعثح 

م  2018تعد الشعبة اإلدارٌة من الشعب المهمة فً مركز التعلٌم المستمر ،لذلن تم استحداثها فً عام     

الجامعٌة  والشهادات لمتابعة امور المركز اإلدارٌة واإلجابة على الكتب الرسمٌة وطباعة األوامر 

 .والدورات الممامة فٌه ستالم وتسلٌم البرٌد وتصدٌر الكتب الرسمٌة الخاصة بالمركزإ مدٌرٌة والت
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 :التدرية شعثح 
 

من اهم وظائف شعبة التدرٌب فً مركز التعلٌم المستمر هً إلامة الدورات واإلشراف علٌها ومتابعتها    

 من لبل التدرٌسٌٌن والموظفٌن فً الشعبة .

دورات طرائك التدرٌس والتأهٌل التربوي لحملة –وان من اهم تلن الدورات هً )دورات الكفاءة  

وكذلن دورة التصحٌحات اللغوٌة وأساسٌات الحاسوب ومفاهٌم اإلدارة واالدارات الشهادات العلٌا 

 الوسطى(.
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 اتي سيٌا :شعثح 
تهدف شعبة ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً الى تحسٌن وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة فً جامعة االنبار وذلن    

لومات وتكمن دعمة بالتكنلوجٌا الحدٌثة وبشكل خاص الحاسوب وتكنلوجٌا المعباستخدام استراتٌجٌات م

 :اهداف المركز باالتً

االرتماء بمستوى جودة التعلٌم من خالل توفٌر وسائل تعلٌم اضافٌه تعتمد على تمنٌات التعلٌم  -1     

 االلكترونً.

 متغٌرات العصر من خالل التمنٌات الحدٌثة.تنمٌة مهارات الطلبة ولدرتهم على التفاعل مع  -2     

ولت  تحوٌل الممررات الدراسٌة فً الكلٌات الى ممررات الكترونٌة تتٌح للطالب االستفادة منها فً -3     

 .كان وفً المكان الذي ٌختاره

رفع مهارات اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من خالل استخدام وسائل متطورة فً الماء المحاضرات  -4     

 وتسجٌلها الكترونٌا.

 خدمة العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة فً الجامعة. -5     

 عمل دورات وورش تدرٌبٌة مكثفة لخدمة التعلٌم االلكترونً. -6     

 ات من خالل التواصل الداخلً والخارجً عن طرٌك التعلٌم االلكترونً.تبادل الخبر -7     

 التوسع التام فً نظام التعلٌم االلكترونً بما ٌخدم مصلحة المجتمع . -8     

 انشاء نشرة متخصصة فً مجال التعلٌم االلكترونً. -9     

عمل نملة نوعٌة فً نظام التعلٌم واكساب الطلبة المهارات الالزمة الستخدام تمنٌات االتصاالت  -10     

 والمعلومات.
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 التطوير :شعثح 
 الشعب المهمة فً مركز التعلٌم المستمر ومن مهام هذه الشعبة هً : ىهً احد     

ً تلبً حاجة الجامعة تطوٌر اداء الدورات الحالٌة وتمدٌم األفكار لمجموعة من الدورات الجدٌدة والت   -1

 والمجتمع .

تمدٌم  الدراسات التحلٌلٌة وتطبٌك المعاٌٌر العالمٌة فً عملٌة التعلٌم الصفً واٌضاَ التعلٌم    -2

 اإللكترونً .

 االهتمام بتمدٌم النشاطات التطوٌرٌة للمركز والجامعة.   -3

 مٌة والتربوٌة .إلامة مجموعة من الورش المتخصصة فً مختلف المجاالت العل   -4
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 :اخلدهاخ اللغويح وحدج 
وهً تابعه لمركز التعلٌم المستمر  ومن مهام 2119استحدثت وحده الخدمات اللغوٌة سنه    

دورات تطوٌرٌه فً مجال اللغة اإلنكلٌزٌة وخصوصا تطوٌر المهارات هذه الوحدة الامه 

األساسٌة بالكتابة األكادٌمٌة .كما تموم الوحدة بتطوٌر المهارات اللغوٌة األربعة من تكلم وكتابه 

واصغاء ولراءه عن طرٌك الامه دورات تدرٌبٌه وخصوصا للطلبة الذٌن ٌرومون الدراسة 

رجمه الوثائك ساسٌة االخرى لوحده الخدمات اللغوٌة هو تخارج المطر. ومن المهام األ

باإلضافة الى ما سبك من مهام الوحدة طارٌح الجامعٌة وتدلٌمها لغوٌا الرسمٌة وملخصات األ

اٌضا ربط الجامعة بالمجتمع عن طرٌك الامه دورات تدرٌبٌه باللغة لٌس فمط لكادر الجامعة 

وبسبب جائحة كورونا والتوجه الى استخدام التعلٌم  بل ان هذه الدورات متاحه للجمٌع

االلكترونً كوسٌله للتواصل :وبدعم من لبل السٌد رئٌس الجامعة االستاذ الدكتور مشتاق 

ورشه  35طالب الندا المحترم واالستاذ الدكتور اكرم عبٌد المحترم الامه الوحدة اكثر من 

متحدة وكندا وغٌرها حٌث المى أساتذة عمل مع جامعات رصٌنة فً برٌطانٌا والوالٌات ال

متخصصٌن فً كافه المجاالت محاضرات لٌمه ..وتم التعرٌف بجامعه االنبار ودورها 

الرٌادي فً نشر روح التسامح بٌن الحضارات . وكانت هذه المحاضرات عن طرٌك منصات 

مبل ان . وهذه المحاضرات مسجله وموثمه. ونطمح بالمستZoomالتواصل العلمً مثل منصة 

 .تكون هذه الوحدة نواه لمركز لغة متكامل
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 :احلساتاخ 
وكذلن اعمال التدلٌك على الوصوالت بالدورات  ةالحسابات استالم الوصوالت الخاص من خالل ٌتم   

 . الحسابٌةواجراء جمٌع االعمال 



 

 



 

 

 


