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 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

  عبِؼخ وشثالء

 
 

 

 

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّشدٚساد د١ًٌ 

  
0215-0216 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

ٚلً أػٍّٛا فغ١شٜ هللا ػٍّىُ ٚسعٌٛٗ 

 ٚاٌّؤِْٕٛ
 

 الؼظ٘نالؼلٖ صذق هللا 
 

 

 ((125عْسح الزْثخ/اٙٗخ  ))
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 كلمة وحدة التعليم المستمر
 

 .. فحسبج الطلبة فً مختلف  اختصاصاتهم ٌنتهً لحد تخرٌ ى الجمٌع من ان دور الجامعة الٌخفى عل ال
علمً   بأسلوبوانما التواصل فً تشخٌص المعضالت والمشاكل التً تواجه المجتمع واٌجاد الحلول المناسبة لها 

لتطورات السرٌعة فً عالم الى تطوٌر قدرات الموارد البشرٌة فً مختلف االختصاصات بما ٌناسب ا افةــباإلض
 . ان التدرٌب له اهمٌة خاصة فً حٌاة االمم والشعوب حتى اصبح تقدم دولها نتٌجة اهتمامها الفائق بالتدرٌب الٌوم .

مختلف  فً والعملٌة قامة الدورات التدرٌبٌة وورش العمل النظرٌةأوحدة التعلٌم المستمر ب دأبت جامعة كربالء /
 الى منتسبً الجامعة ( اـــــــوغٌره .... الزراعة : القانون : الحاسبات الهندسة: : ٌدلةالطب الص ) االختصاصات

اهج ـــامعة لتهٌئة  منــــوموظفً دوائر الدولة والقطاع الخاص . بالتنسٌق مع كلٌات الج والجامعات االخرى
اجات التدرٌبٌة ـلتحدٌد االحتٌلى التنسٌق مع دوائر الدولة إ باإلضافة رات وورش العمل كل حسب اختصاصهالدو

  . الخاصة بهم
نسأل هللا العلً العظٌم ان ٌوفقنا لخدمة المجتمع وخاصة فً هذه المرحلة الراهنة التً ٌمر بها بلدنا العزٌز 

                                                                                  .ومن هللا التوفٌق

  

 

   uokerbala.edu.iqcedu@  عزسغبس الوشاعلخ هغ الجشٗذ الالتزشًّٖلال       

mailto:e@uokerbala.edu.iq
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 و١ٍخ اٌمبْٔٛ

 

ػخ خ ثذساعخ هجوْصصّرِذف التل٘خ الٔ رِ٘ئخ الوالكبد الزشثْٗخ الاًغبً٘خ الوزخ 0222ربعغذ ػبم 

 هي فشّع القبًْى الؼبم ّالخبص

ذًٖ ولٖ ّالّهٌِب القبًْى الذّ

ب ّهذح ّالوشفؼبد الذاسٕ ّغ٘شُ

هي  ىالذساعخ اسثغ عٌْاد ّرزتْ

 فشػ٘ي ُوب : 

 
 فشّع القبًْى الؼبم 

 فشّع القبًْى الخبص 

 

 الذساعبد الؼل٘ب 

       الوبجغز٘ش القبًْى الخبص عٌخ 

  0211ّالقبًْى الؼبم  0229
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ربسٗخ  اعن الذّسح  د

 الذّسح

هذح 

 الذّسح

الجِخ 

 غزس٘ذحالو

جْس أ

 الذّسح

اعن هحبظش 

 الذّسح

هْظسٖ  أٗبم 5  2/1 /2016 غشق إثشام الؼقْد الحتْه٘خ  1

 الذّلخ 

أ.م.د. ػلٖ شبكش  50000

 ألجذسٕ

هْظسٖ  أٗبم 5  2/2 /2016 الوسبّظبد الؼقذٗخ  0

 الذّلخ
 أ.م.د. حغي ػلٖ كبظن 50000

 هْظسٖ أٗبم 5  2/3 /2016 آل٘بد اإلحبلخ فٖ الؼقْد 3

 الذّلخ
 أ.م.د ػبدل كبظن عؼْد 50000

هْظسٖ  أٗبم 5  4/2 /2016 لجبى فزح الؼطبءاد  4

 الذّلخ
أ.م.د. ػبدل شوشاى  50000

 حو٘ذ 

( 1رؼل٘وبد رٌس٘ز الؼقْد الحتْه٘خ سقن ) 5

 2008لغٌخ 
هْظسٖ  أٗبم 5  5/1 /2016

 الذّلخ
أ.م.د ح٘ذس حغ٘ي  50000

 الشوشٕ
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 ؼٍَٛ اٌظشفخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍ

ّرِذف التل٘خ الٔ اػذاد هالكبد رذسع٘غخ للوذاسط الثبًْٗخ فٖ ػذدح اخزصبصبد  1996رأعغذ ػبم 

ػلو٘خ ّرجلغ هذح الذساعخ اسثغ عٌْاد لحولخ الشِبدح الثبًَْٗ للسشع الؼلوٖ ّالوؼلو٘ي الوششح٘ي هي قجل فٖ 

 هذٗشٗخ الزشث٘خ ّرزتْى التل٘خ هي ثالثخ اقغبم ُّٖ . 
                                                    . 1996ػلْم الح٘بح رأعظ ػبم ـ قغن 

 .0226ظ٘بد رأعظ ػبم لشـ قغن ا

                                         . 0222ـ قغن الت٘و٘بء رأعظ ػبم 

 

 

 

 : الذساعبد الؼل٘ب فٖ التل٘خ

 

 الوبجغز٘ش قغن ػلْم الح٘بح.-

 ــْم الح٘بح الذكزْساح قغن ػل-
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اسماء  محتوٌات الدورة عنوان الدورة ت
 المحاضرٌن

تارٌخ 
 انعقادها

 مكان انعقادها

  قسم الرٌاضٌات 3/4/6116 أ.م حسام عبد علً البتمبادئ واساسٌات الما .1 تالب برنامج الما 1

استخدام االمر داخل برنامج .6  
 الماتالب

 اتقسم الرٌاضٌ 4/4/63116 أ.م حسام عبد علً

تطبٌقات التفاضل والتكامل ـ 3  
 باستخدام برنامج الماتالب 

 قسم الرٌاضٌات 5/4/6116 م.غسان عدنان قحطان

ـ تطبٌقات المعادالت 4  
الرٌاضٌة ةاٌجاد الحلول 

 باستخدام الماتالب 

 قسم الرٌاضٌات 6/4/6116 السٌدة أزهار علً عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 قغن الت٘و٘بء

 

 مكان انعقادها تارٌخ انعقادها ماء المحاضرٌناس عنوان الدورة ت
قاعة المناقشات فً قسم الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة  1/6/6116 أ.د نجم عبد الحسن نجم الجٌوكٌمٌاء 1

 الصرفةللعلوم 

قاعة المناقشات فً قسم الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة  6/6/6116 أ.د منٌر عبد العالً المعادالت الحسابات الكٌمٌائٌة 6
 الصرفةلعلوم ل

قاعة المناقشات فً قسم الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة  3/6/6116 أ.م.د محمد ناظم بهجت الكٌمٌاء العضوٌة 3
 الصرفةللعلوم 

الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة  المناقشات فً قسم قاعة  4/6/6116 م.مهند جابر ٌاسر الكٌمٌاء النووٌة 4
 الصرفةللعلوم 

قاعة المناقشات فً قسم الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة  5/6/6116 لمانحمٌدة عٌدان س أ.د الغازات 5
 للعلوم الصرفة 

 

 قغن ػلْم الح٘بح

 

 مكان انعقادها تارٌخ انعقادها اسماء المحاضرٌن عنوان الدورة ت
 قسم علوم الحٌاة  63/16/6115 أم.د هٌام عبد الرضا كرٌم  البكترٌاطرائق زراعة  1

 قسم علوم الحٌاة 31/3/6116 .م.د ٌاسمٌن خضٌر خلفأ PCRالتشخٌص باستعمال  6
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 و١ٍخ اٌطت
فٟ  ِٚذح اٌذساعخ   2004رأعغذ و١ٍخ اٌطت فٟ رّٛص ػبَ 

اٌى١ٍخ عذ عٕٛاد ٠ّٕؼ اٌّزخشط ثؼذ٘ب شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ 

اٌى١ٍخ ػٍٝ إْ ٠غزط١غ األؽجبء      اٌطت ٚاٌغشاؽخ ٚرؾشص 

اٌغش٠ش٠خ ٌٍؾظٛي  ١ّ٠خ ٚاٌخش٠غْٛ ِٓ ِزبثؼخ دساعزُٙ األوبد

ػٍٝ اٌزخظض ِٓ خالي اٌزشش١ؼ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب رؼًّ اٌى١ٍخ 

ػٍٝ رؼض٠ض ػاللزٙب ِغ اٌّؤعغبد اٌظؾ١خ ٚاٌطج١خ ٚاألوبد١ّ٠خ 

اٌّبػ١خ ِٓ ػّش  غذٚشٙذد اٌغٕٛاد اٌ اٌؼشاقداخً ٚخبسط 

ػ١ٍّخ ٔٛػ١خ ٚػؼزٙب ػٍٝ لذَ اٌّغبٚاح ِغ و١ٍبد  أزمبٌٗاٌى١ٍخ 

 ٠مخ فٟ اٌؼشاق.اٌطت اٌؼش
         ب:طٕف١ٓ ّ٘ رزىْٛ و١ٍخ اٌطت ِٓ

 ألغبَ اٌؼٍَٛ األعبع١خ 

 ألغبَ اٌؼٍَٛ اٌغش٠ش٠خ 

     :ٚرزىْٛ ِٓ اٌفشٚع اٌزب١ٌخ 

 فشع األؽفبي -                   فشع اٌفغٍغخ-

 اٌغشاؽخفشع -       إٌغبئ١خ ٚ اٌز١ٌٛذفشع -

 فشع اٌجبؽ١ٕخ  -         خاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١ فشع-         

 شع اٌطتف-        فشع األؽ١بء اٌّغٙش٠خ -         

 فشع األِشاع -            فشع ؽت اٌّغزّغ  -         

 فشع األد٠ٚخ  -                   فشع اٌزشش٠ؼ-         
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اٌّؾبػش اعُ  اعٛس اٌّشبسن اٌغٙخ اٌّغزف١ذح ِذح اٌذٚسح ربس٠خ اٌذٚسح اعُ اٌذٚسح د

 ثبٌذٚسح

 دائشح اٌظؾخاالؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ ِٓ  ا٠بَ 3 10/2015ـPCR  1دٚسح  1

 وشثالء ٚو١ٍخ اٌطت 

 د. ػج١ش ظب٘ش ٔبعٟ اٌف د٠ٕبس 100

 ِٓ دائشح اٌظؾخاالؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ  ا٠بَ real PCR Time 11/11/2015 5دٚسح  2

 وشثالء ٚو١ٍخ اٌطت

 د. ِٕٙذ ِؾغٓ اؽّذ اٌف د٠ٕبس 150

اٌغبدح اٌزذس٠غ١ٓ ٚإٌّزغج١ٓ ِّٓ  ا٠بَ spss 27/12/2015 3ثشٔبِظ االؽظبء  3

 ٠شغت ثبالشزشان

 َ.َ أزظبس شبوش ٔبطش اٌف د٠ٕبس 50

اٌغبدح اٌزذس٠غ١ٓ ٚإٌّزغج١ٓ ِّٓ  ا٠بَ 3 17/1/2016 االعؼبفبد اال١ٌٚخ 4

 ٠شغت ثبالشزشان

 د. ػٍٟ اٌّٛعٛٞ اٌف د٠ٕبس 50

 ِٓ دائشح اٌظؾخاالؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ  ا٠بَ 3 14/2/2016 ىشٞ اٌّغزغبدد ؽٛي ِشع اٌغ 5

 وشثالء ٚو١ٍخ اٌطت

 د. وش٠ُ ػج١ظ إٌبفؼٟ اٌف د٠ٕبس 50

 د.ِؾّذ ِظطفٝ ٠ٚظ اٌف د٠ٕبس 50 دائشح اٌظؾخ ـ اٌغٙبد االوبد١ّ٠خ  ا٠بَ 3 15/3/2016 اٌّغزغذاد ؽٛي ػالط اٌؾشٚق  6

أؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ   CPRدٚسح  7

 ٌالؽفبي

دائشح اٌظؾخ ـ اٌغٙبد االوبد١ّ٠خ ـ  ا٠بَ 3 25/4/2016

 ٚعبِؼبد ٚو١ٍبد

د. ص١٘ش ِٙذٞ  اٌف د٠ٕبس 50

 اٌّٛعِٛٞؾّذ

ػالط عشٚػ ؽٛادس االٔفغبساد  8

 ٚاٌؾشٚة

 ِٓ دائشح اٌظؾخاالؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ  ٠ِٛبْ 3/5/2016

 وشثالء ٚو١ٍخ اٌطت

 د. ػٍٟ ؽغ١ٓ اٌطبئٟ اٌف د٠ٕبس 50

 

.  دائشح اٌظؾخاالؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ ِٓ   ٠ِٛبْ 15/5/2016 ٛي ػٍُ اٌغَّٛاٌّغزغذاد ؽ 9

 وشثالء ٚو١ٍخ اٌطت

 د. وّبي سعٛي اٌف د٠ٕبس  50

  دائشح اٌظؾخ                                  االؽجبء ٚاٌجبؽض١ٓ ِٓ  ٠ِٛبْ 25/5/2016 دٚسح ؽٛي ل١بط ٚظبئف اٌشئخ 10

 وشثالء ٚو١ٍخ اٌطت 

 د. ِظفش عبِٟ اٌف د٠ٕبس 50
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 اٌطت اٌج١طشٞو١ٍخ 
ّرِذف التل٘خ الٔ اػذاد اغجبء ث٘طشٗي ػلٔ هغزْٓ هي الؼلن ّالوؼشفَ ّهؤُل٘ي ّقبدسٗي ػلٔ اعزخذام  0222رأعغذ ػبم 

  خزصبصِنا الوزطْسٍ فٖ هجبل األعبل٘ت

 -:ٚرزىْٛ ِٓ صّب١ٔخ فشٚع ٟ٘
  

 فشع اٌزشش٠ؼ ٚاالٔغغخ اٌج١طش٠خ 

 ش٠خ فشع اٌفغٍغخ اٌج١ط

 فشع اٌظؾخ اٌؼبِٗ اٌج١طش٠خ 

 فشع اٌطف١بد اٌج١طش٠خ 

 فشع االؽ١بء اٌّغٙش٠خ 

 فشع االِشاع ٚاِشاع اٌذٚاعٓ ٚاالعّبن 

 فشع اٌغشاؽٗ اٌج١طشٞ 

 فشع اٌطت اٌجبؽٕٟ اٌغش٠شٞ 
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 د
 اعُ اٌّؾبػش ثبٌذٚسح اعٛس اٌّشبسن اٌغٙخ اٌّغزف١ذح ِذح اٌذٚسح ربس٠خ اٌذٚسح اعُ اٌذٚسح

 أ.َ.د ؽ١ذس ثذسٞ ػجٛد د٠ٕبس 10000  و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 8/9/2015ـ7  ٌزشخ١ض اٌغش٠شٞ ٌٍؾبالد اٌّشػ١خا 1

 ؽ١ذس ٔبظُ ػٍَٟ.د.  د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 15/9/2015ـ14 لزً ٚؽمٓ ٚرضج١ذ اٌؾ١ٛأبد اٌىج١شح 2

  َ.َ غغبْ ػط١خ داٚد

 أ.َ ؽ١ٓ عٛاد وبظُ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠َٛ ٚاؽذ 5/10/2015 ساٌزٍم١ؼ االططٕبػٟ فٟ االثمب 3

 َ.َ ؽ١ذس ِؾّذ ِؾغٓ

 أ.َ ؽغٓ عٛاد وبظُ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠َٛ ٚاؽذ 12/10/2015 رش١خض اٌؾًّ فٟ االثمبس 4

 َ.َ ؽ١ذس ِؾّذ ِؾغٓ

 أ.َ.د ٌط١ف اثشا١ُ٘ وبظُ د٠ٕبس 10000 اٌج١طشٞو١ٍخ اٌطت  ٠ِٛبْ 9/11/2015ـ8 اٌّفبلظ ٚؽشق ؽمٓ االعٕخ 5

 َ.َ ِؾّذ ػجذ اٌىبظُ ؽغ١ٓ

 أ.َ.د ٌط١ف اثشا١ُ٘ وبظُ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠َٛ ٚاؽذ 7/12/2015 ِشبوً رشث١خ اٌذٚاعٓ فٟ وشثالء اٌّمذعخ 6

 َ.َ ِؾّذ ػجذ اٌىبظُ ؽغ١ٓ

 اؽغبْ ِؾّذ طٍجٟ أ.َ.د د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 15/11/2015ـ14 اٌطشق اٌّخزجش٠خ فٟ رش١خ١ض اٌطف١ٍبد 7

 َ.َ ١ِبدح طبؽت ؽغٓ

 أ.َ عالَ ِشصح ع١ًٙ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 5/1/2015ـ4 اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ  8

 شأ.َ ؽىّذ طبؽت ٔبط د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 12/1/2015ـ11 طؾخ اٌٍؾَٛ ٚاٌؾ١ٍت 9

 َ.َ ؽ١ذس ؽغٓ ِغ١ذ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 23/2/2015ـ22 دٚسح فٟ ثشٔبِظ االوغً 10

 أ.َ.د ػب٠ذ ؽ١ّذ ؽغٓ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 15/3/2015ـ 14 ؽشق ؽمٓ ٚلزً اٌؾ١ٛأبد اٌّخزجش٠خ 11

 َ.د ٚفبء وبظُ عبعُ

اٌذَ اٌزارٟ اٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاَ عٙبص رؾ١ًٍ  21

H emoto analyer  

 أ.َ.د ػب٠ذ ؽ١ّذ ؽغٓ د٠ٕبس 10000 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٠ِٛبْ 21/3/2015ـ20

 َ.د ٚفبء وبظُ عبعُ
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 و١ٍخ إٌٙذعخ

َ ٕ٘ذع١خ لبدس ػٍٝ ٛٚرٙذف اٌى١ٍخ اٌٝ رخش٠ظ وٛادس ٕ٘ذع١خ ثّؤً٘ ثىبٌٛس٠ٛط ػٍ 2006رأعغذ ػبَ 

رمبء سز ٚاٌظ١بٔخ ٌالاٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ ثئػّبياٌم١بَ 

ٜ اٌخش٠غ١ٓ ٌٍؾظٛي ػٍٝ شٙبداد ػ١ٍّخ ٛثّغز

ٌخذِخ  اٖٚاٌذوزٛس شٚاٌّبعغز١)ػ١ٍب( اٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ 

 اٌّغزّغ اٌّذٟٔ . 

 

 ٟ٘ :  عزخ الغبَٚرزىْٛ و١ٍخ إٌٙذعخ ِٓ 

 

 ـ لغُ إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ـ لغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ 

  ـ لغُ إٌٙذعخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ

 طج١خإٌٙذعخ اٌ ـ لغُ

 االؽشاف ٚاٌّغبٔذ اٌظٕبػ١خٕ٘ذعخ  ـ لغُ

 إٌفؾ ٚاٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبدٕ٘ذعخ  ـ لغُ
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 اٌزبس٠خ اعُ اٌذٚسح د
ِذح 

 اٌذٚسح
 اعٛس اٌذٚسح اٌغٙخ اٌّغزف١ذح

 اعُ اٌّؾبػش 

1 
دّسح فٖ الزصو٘ن ّالزحل٘ل الاًشبئٖ ثبعخذام 

 taad poro sثشًبهج 
3/0216 

 

 اٗبم 12
 الذّلخ ّالقطبع الخبص هٌِذعٖ

الف  052

 دٌٗبس

أ.م.د ل٘ث شبكش 

 سش٘ذ

 الوٌِذع٘ي الوذً٘٘ي فٖ دّائش الذّلخ اٗبم M3 10/0215 2أعزخذام جِبص الوحطخ الشبهلخ ًْع  0
الف  052

 دٌٗبس

أ.م صُ٘ش ػجذ 

 الُْبة

 اٗبم Comsol 0/0216 2ثشًبهج  3
جو٘غ الوْظس٘ي ّالوٌِذع٘ي 

 ّالزذسٗغ٘ي

الف  422

 بسدٌٗ

م.د سٗبض هْاد 

 ًبٗف

4 Plc+ matlab 
3/0216 

 
 اٗبم 3

جو٘غ الوْظس٘ي ّالوٌِذع٘ي 

 ّالزذسٗغ٘ي

الف  322

 دٌٗبس

م.د سٗبض هْاد 

 ًبٗف

م.م ثشبس ػجبط 

 فع٘ل

5 
دّسح رصو٘ن ّسثػ ّرٌس٘ز دّائش الوحشكبد 

 الحث٘خ
 - هجبً٘خ جو٘غ الوٌِذع٘ي  عبػبد 2 6/9/0215

6 
افٖ ثبعزخذام الطجبػخ ّالزٌع٘ذ الاحزش

 ثشًبهج هبٗتشّعْفذ ّّسد
 عبػبد 2 12/0215

جو٘غ الوْظس٘ي ّالوٌِذع٘ي 

 ّالزذسٗغ٘ي

 هجبً٘خ

 
- 

 - هجبً٘خ جو٘غ الوٌِذع٘ي عبػبد 2 9/0215 ًوزجخّهحبكبح الذّائش التِشثبئ٘خ  2

 عبػبد 2 2/0215 دّسح ص٘بًخ الاثزْة هبدٗب ّثشهج٘ب 2
جو٘غ الوْظس٘ي ّالوٌِذع٘ي 

 غ٘يّالزذسٗ
 - هجبً٘خ

9 
دّسح الحبعجبد التِشثبئ٘خ للوجبًٖ ّالوٌشأد 

 الصٌبػ٘خ
 - هجبً٘خ  جو٘غ الوٌِذع٘ي عبػبد 2 9/0215

 اٗبم 2 5/0/0216 لوٌَِ٘الغالهخ ا 12
جو٘غ الوٌِذع٘ي ّالسٌ٘٘ي ّدائش 

 الذّلخ كبفخ 

الف  152

 دٌٗبس

د. ح٘ذس ًبظن 

 ػضٗض 

 م.م اعؼذ عبلن ثذٗذ

 اعجْع 2/12/0215ـExcel 4 اعبع٘بد ثشًبهج 11
التْادس الٌِذع٘خ فٖ الجبهؼخ 

 ّالوحبفظخ 

الف  52

 دٌٗبس

م.م ح٘ذس ػجبط 

 ػبشْس 

 ذًبى خلف شزسػم.
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 اعجْع 15/12/0215ـ11 هقذهخ فٖ الوبرالة 10
التْادس الٌِذع٘خ فٖ الجبهؼَ 

 ّالوحبفظخ

الف  25

 دٌٗبس

م.د ظشغبم ػجذ 

 الشح٘ن كبظن

 اعجْع 00/12/0215ـ12 الٌِذع٘خ  الوبٗالة ّالزطج٘قبد 13
التْادس الٌِذع٘خ فٖ الجبهؼَ 

 ّالوحبفظخ

الف  122

 دٌٗبس

م.د ظشغبم ػجذ 

 الشح٘ن كبظن
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 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ
 

ط ّتتبدح اٌزشث١تتخ اٌش٠بػتت١خ فتتٟ اٌّتتذساذاد ِالوتتبد رذسع١غتتخ ٌػتتٚرٙتتذف اٌى١ٍتتخ اٌتتٝ ا 2008رأعغتتذ ػتتبَ 

ػذا٠تتتتتتتتخ ٌٍجٕتتتتتتتت١ٓ اٌّزٛعتتتتتتتتطخ ٚاال

ٚإٌٛادٞ اٌش٠بػ١خ ٠مجتً فتٟ اٌى١ٍتخ 

اٌش٠بػتتتتت١١ٓ رٚٞ ا١ٌٍبلتتتتتٗ اٌجذ١ٔتتتتتخ 

ٚاٌّٛا٘ت فٟ االٌؼبة اٌّخزٍفتٗ ِتٓ 

خش٠غٟ اٌذسعتخ االػذاد٠تٗ ثفشػ١ٙتب 

 اٌؼٍّٟ ٚاالدثٟ . 

 ٠ٚٛعذ فشػ١ٓ فٟ اٌى١ٍخ : 

 
ـ فشع اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١تخ ) االٌؼتبة 

اٌفشل١تتتخ ٚاالٌؼتتتبة اٌفشد٠تتتخ ِٕٙتتتب وتتتشح 

. اٌىشح اٌطبئشح . وشح اٌغٍخ . وشح  اٌمذَ

ا١ٌتتتتذ .اٌغتتتتبؽخ ٚا١ٌّتتتتذاْ . اٌغتتتتجبؽخ . 

اٌّجتتتتتبسصح . اٌّالوّتتتتتٗ . اٌّظتتتتتبسػٗ . 

 اٌغّٕبعزه . اٌؼبة اٌّؼشة ( 

ـتتت فتتتشع اٌؼٍتتتَٛ إٌظش٠تتتخ ) ػٍتتتُ 

اٌزتتتذس٠ت اٌش٠بػتتتٟ .ػٍتتتُ اٌزشتتت١ش٠ؼ . 
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االؽظتتبء . اٌطتتت اٌش٠بػتتٟ . اٌؾبعتتجبد . ػٍتتُ ػٍتتُ اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔتته . االخزجتتبساد ػٍتتُ اٌتتٕفظ اٌش٠بػتتٟ .اٌزؾ١ٍتتً اٌؾشوتتٟ . 

 اٌفغٍغٗ

 
مدة  تارٌخ الدورة اسم الدورة ت

 الدورة
الجهة 
 المستفٌدة

اجور 
 الدورة

 اسم محاضر الدورة

 أ.م.د والء فاضل ابراهٌم مجانا   حامعة كربالء اٌام 3 4/01/5105 االسباب العامه لالصابة الرٌاضٌة 1
 

علً مهدي وسجى  مجانا   جامعة كربالء اٌام 3 01/01/5105 التعلٌم االلكترونً 2
 ابراهٌم

 أ.م صاحب عبد الحسٌن مجانا   جامعة كربالء اٌام 3 5/00/5105 اسسٌات البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة .3
 

 م.دحسن علً حسٌن مجانا   جامعة كربالء اٌام 3 05/00/5105 التصامٌم االحصائٌة فً الربٌة الرٌاضٌة .4

 أ.د طالب حٌن حمزة مجانا جامعة كربالء اٌام 3 6/05/5105 لتعلم الحركً ومجال تطبٌقاتةا 5

 أ.م.د حبٌب علً طاهر مجانا جامعة كربالء اٌام 4 51/05/5105 التخطٌط فً التدرٌب الرٌاضً 6

 وادأ.م.د نادٌة شاكر ج مجانا جامعة كربالء اٌام 4 0/5/5106 قوانٌن الباٌومٌكانٌك وتطبٌقاتة 1

 أ.م.د حٌن عبد الزهرة مجانا  جامعة كربالء اٌام 4 52/5/5106 االرشاد التربوي والنفسً فً المجال الرٌاضً 8

 م.د حسٌن مكً محمود مجانا جامعة كربالء اٌام 4 01/4/5106 االستشفاء الرٌاضً 2

شر فً المجاالت الن مجانا جامعة كربالء اٌام 4 05/5/5106 طرائق تدرٌس فً المجال الرٌاضً 01
 العالمٌة

 أ.م.د حسن حسون مجانا جامعة كربالء اٌام 3 05/5/5106 الوحدة التدرٌبٌة 00

 م.د سامر عبد الهادي مجانا جامعة كربالء اٌام 3 55/5/5106 تطبٌقات فً البحث العلمً 05

 صالح أ.م.د وسام مجانا جامعة كربالء اٌام 3 52/5/5106 التعلم المتناغم مع الدماغ 03

  (Plyhad stayاقامة دورة تدرٌبة للتنس المصغر )ـ 0

 ـ اقامة دورة تحكٌمٌة للكرة الطائرة         3ـ اقامة دورة تحكٌمٌة درجة ثانٌة بالتنس باالرضً  . 5 ـ اقامة دورة تحكٌمٌة درجة ثانٌة بالتنس باالرضً  .5

                  

  اقامة دورة تحكٌمٌة لكرة القدم. ـ4
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 ـ البِخ دٚسح رذس٠ج١خ ٌخّبعٟ وشح اٌمذَ.5

 

 و١ٍخ اٌظ١ذٌخ

الوالكبد الزشثْٗخ ّالؼلو٘خ ّهذح الذساعخ فٖ  إػذاد إلٔ ّرِذف التل٘خ 0226رأعغذ ػبم  

التل٘خ خوظ عٌْاد ّرزتْى هي 

 ػذح فشّع ُّٖ كبلارٖ :

 
 ـ فشع الزحل٘الد الوشظ٘خ .

 

 ـ فشع الت٘و٘بء الص٘ذلاً٘خ .

  

 ً٘بد .ـ فشع الص٘ذلا

 
 .الطج٘خ ّالٌجبربدفشع الؼقبق٘شـ 

 

 ـ فشع الص٘ذلخ الغشٗشٗخ .

 

   .  الغوْم  األدّٗخـ فشع  
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 ربس٠خ اٌذٚسح اعُ اٌذٚسح د
ِؾز٠ٛبد 

 اٌذٚسح
 اعُ اٌّؾبػش ثبٌذٚسح اعٛس اٌّشبسن اٌغٙخ اٌّغزف١ذح

 (اٗبم5) 0216 اٗلْل 5دّسح رذسٗج٘خ لالٗزلظ  1

 

 أ.م.د. قبعن هحوذ دٌٗبس  05222 بحش٘يغلجخ الذساعبد الؼل٘ب ّالج

 هزشجن . اثزغبم ػل٘ن

 

2 Bioequivalence study  رششٗي الاّل 

0215 

 م.م جمال علً عاشور دٌٗبس  05222  الجِبد الؼلو٘خ كبفَ (اٗبم5)

رٌو٘خ هِبساد الزْاصل ث٘ي التبدس  3

 الطجٖ ّالوشٗط

رششٗي الثبًٖ 

0215 

 أ.م.د سٗبض هصطسٔ دٌٗبس 05222 خ كبفخالجِبد الؼلو٘خ ّالصح٘ (اٗبم5)

 م.د احوذ حقٖ

 م/دػالء ػجذ الؼجبط

 م.هوون اث٘ش هبجذ

 الوْاد الوشؼخ السْائذ ّالاخطبس 4

 

 كبًْى الاّل

0215 

 أ.م.دقبعن هحوذ دٌٗبس 05222 الجِبد الؼلو٘خ كبفخ (اٗبم5)

 م.دهحوذ التؼجٖ

 م.داحوذ حقٖ دٌٗبس 05222 الجِبد الؼلو٘خ ّالجحث٘خ كبفخ (اٗبم5) 0216 شجبغ رقٌ٘بد ثحث٘خ فٖ الحْ٘اًبد الوخزجشٗخ 5

 م.هبصى حبهذ

 م.د هٌزظش هحوذ

الخبص     BLASTاعزخذام ثشًبهج  6

 ثؼلن الاح٘بء الحبعْثٖ                                

 م.د حغي هحوْد دٌٗبس  05222 غلجخ الذساعبد الؼل٘ب ّالجبحث٘ي (اٗبم5) 0216 اراس

7 QUANTITAIVE & 

QUAIitative application of ا 

HPLC 

 أ.د احوذ شِبة دٌٗبس 05222 الجِبد    الؼلو٘خ ّالجحث٘خ كبفخ (اٗبم5) 0216 ً٘غبى

 أ.م.د ػجذ الجبسٕ هِذٕ

 م.دغبسق حغ٘ي

 م.م عْصاى جج٘ش

الطشق الحذٗثخ لزقذٗش ّرحع٘ش  8

 الوشكجبد الذّائ٘خ

 أ.هبحوذ شِبة دٌٗبس 05222 الصح٘خ كبفخالجِبد الؼلو٘خ ّ (اٗبم5) 0216 اٗبس

 أ.م.د ػجذ الجبسٕ هِذٕ

 م.د غبسق حغي

 م.م عْصاى جج٘ش

الاحصبء فٖ الجحث الؼلوٖ ّرقْٗن  9

 الاداء

 أ.م.د قبعن هحوذ دٌٗبس 05222 الحِبد الؼلو٘خ ّالجحث٘خ كبفخ (اٗبم5|) 0216 حضٗشاى

 م.د هِذٕ ػجذ الخعش
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 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 تارٌخ الدورة اسم الدورة ت
مدة 
 الدورة

الجهة 
 المستفٌدة

 اسم محاضر الدورة اجور الدورة

 التقنٌات وطرائق التدرٌسدورة  0
 15ـ  1/11/6115

/11/6116 
 ٌوم 15

 ةاساتذة الجامع
 
 

الف دٌنار للمشركٌن  165
الف  151من داخل الجامعة 

دٌنار للمشركٌن من خارج 
 الجامعة

 لجامعةعدد من تدرٌسً ا

5 
دورة عن الخطوات العلمٌة لبناء 

 االختبارات التحصٌلٌة
 أ.م.د عدنان مارد جبر الف دٌنار 65 تدرٌسٌن اٌام  11 11/11/6115ـ1 

 الف دٌنار 51 موظفٌن اٌام  4 5/11/6115ـ 1/11 دورة تخصٌصة بسالمة اللغة العربٌة 3
 أ.د عادل نذٌر بٌري

 أ.م.د محمد حسٌن زعٌن

4 
باللغة االنكلٌزٌة صٌصة دورة تخ

  للمبتدئٌن
                                         16/16/6115ـ 3/16

11 
 اٌام

 م.د غانم جوٌد الف دٌنار 111 تدرٌسٌن

 16/11/6115 التحصٌن من المخدرات  5
ٌوم 
 واحد

 مجانا طلبة الجامعه
 عضو من وزارة الصحة 

 طبٌب نفسً اخصائً
 اخصائً نفسً

6 
الطبً والنفسً واالجتماعً فً  الددور

 الثديسرطان مكافحة 
11/16/6115 

ٌوم 
 واحد

 مجانا الموظفات
احد اعضاء المركز العراقً 

 لسرطان الثدي

7 
دورة تخصٌصة باللغة االنكلٌزٌة المتحان 

الكفاءة االنكلٌزٌة للمتقدمٌن للدراسات 
  العلٌا

15/11/6115 
61 
 ٌوم

الطلبة المتقدمٌن 
 ٌاللدراسات العل

 الف دٌنار 651
عدد من تدرٌسً قسم اللغة 

 االنكلٌزٌة

8 
دورة تخصٌصة فً الحاسوب للمتقدمٌن 

 lc3للدراسات العلٌا 
1/8/6115 

15 
 ٌوم

موطفٌن 
 وتدرٌسٌن 

 وحدة الحاسبة الف دٌنار 65
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 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

 
 اٌذٚساد ٚاٌٛسػ اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ ٚاإلداس٠خ ٚااللزظبد٠خ

 

 اعُ اٌّؾبػش ثبٌذٚسح ناعٛس اٌّشبس اٌغٙخ اٌّغزف١ذح ِذح اٌذٚسح ربس٠خ اٌذٚسح اعُ اٌذٚسح د

اعبع١بد اعزخذاَ ِجبدا  1

  spssثشٔبِظ 

14/9/2015 

 

 َ.َ ِؤِٓ ػجبط اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4

 

2 

 اعبع١بد اعزخذاَ ِجبدٞ

mat lab   

 َ.َ ِؾّذ ػجذ اٌؾغ١ٓ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 21/9/2015

ِجبدا اعزخذاَ ثشٔبِظ  3

 اوغً

 

 أ.َ.د ػٛاد اٌخبٌذٞ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 21/12/2015

 أ.َ.د ػذٔبْ وش٠ُ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 7/3/2016 دساعخ عذٜٚ 4

اٌطج١خ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد  5

 SPSSثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

 أ.َ.د ششٚق اٌغجبػ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 14/3/2016

ظبئ١خ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد االؽ 6

 matثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

lab 

  دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 21/4/2016

 اٌف د٠ٕبس 25

 أ.َ.د ششٚق اٌغجبػ

رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌطج١خ  7

 spasثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

 أ.َ.د ششٚق اٌغجبػ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 4/4/2016

 

رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ  8

 spas ثبعزخذاَ ثشٔبِظ

 َ.َ ِؤِٓ ػجبط اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 11/4/2016
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دٚسح ِزٛعطخ فٟ  9

اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ فٟ 

 اعزخذاَ ثشٔبِظ اوغً 

15/4/2016 

 

 أ.َ.د ػٛاد اٌخبٌذٞ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4

دٚسح فٟ اٌّغزٜٛ  10

فٟ اٌزؾ١ًٍ  اٌؼٍّٟ

 االؽظبئٟ

 أ.َ.د ػٛاد اٌخبٌذٞ اٌف د٠ٕبس 25 دٚائش اٌذٌٚخ ا٠بَ 4 19/4/2016

رؾ١ًٍ فشص االعشزّبس  11

ٚاٌج١ئخ االعزضّبس٠خ فٟ 

 ِؾبفظخ وشثالء

 

 أ.َ.د ِؾّذ ٔبعٟ ِؾّذ  د٠ٕبس 50000 دٚائش اٌذٌٚخ أعجٛػبْ شجبؽ

 أ.َ.دوبظُ عؼذ االػشعٟ

دساعبد اٌغذٜٚ  12

 االلزظبد٠خ 

 أ.َ.د وبظُ اٌجطبؽ  د٠ٕبس 50000 دٚائش اٌذٌٚخ أعجٛػبْ 1/12/2015

 أ.َ.د ػبِش ػّشاْ اٌّؼّٛسٞ

 َ.َ عؼذ ٘بدٞ فشط د٠ٕبس 1500000 ِٛظفٟ اٌغبِؼخ ٚاٌذٚائش ا٠بَ 3 1/12/2015     إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ 13

 أ.د ؽالي اٌغغبٚٞ  د٠ٕبس 1500000 ِٛظفٟ اٌغبِؼخ ٚاٌذٚائش  ا٠بَ 3 20/12/2015  اٌّؼب٠ش اٌّؾبعج١خ  14

 أ.َ.د فؤاد اٌغجٛسٞ د٠ٕبس 100000 ِٛظفٟ اٌغبِؼخ ٚاٌذٚائش ٠ِٛبْ 1/11/2015 اٌزذل١ك ٚاٌشلبثخ اٌّب١ٌخ  15

  دٚسح اٌزىب١ٌف  16

1/3/2016 

 أ.َ.د ِؾّذ ػٍٟ ؽ١ّذ د٠ٕبس 100000 ِٛظفٟ اٌغبِؼخ ٚاٌذٚائش ٠ِٛبْ  

 أ.َ.د ِؾّذ ٚفٟ اٌشّشٞ

 أ.د ؽالي اٌغغبٚٞ د٠ٕبس 100000 ِذسعٟ اٌغبِؼخ ٠ِٛبْ 1/10/2015 اٌزذس٠ظ ؽشق 17

 أ.د ؽالي اٌغغبٚٞ د٠ٕبس 100000 ِذسعٟ اٌغبِؼخ ٠ِٛبْ 2/4/2016 اعظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 18

 أ.َ.د ِؾّذ ػٍٟ ؽ١ّذ د٠ٕبس 100000 ِٛظفٟ اٌغبِؼخ ٚاٌذٚائش  ٠ِٛبْ 15/3/2016 ِؼب١٠ش اٌزذل١ك اٌذٌٟٚ  19

 اٌشعٛي اٌغٍّبْ َ.َ ػجذ
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 ِشوض اٌؾبعجخ االٌىزش١ٔٚخ

ثم  ءإذ كان جزءًا من كمية التربية بجامعة كربال  2006/  9/ 4تأسس مركز الحاسبة االلكترونية بجامعة كربالء بتاريخ 
االت في عصرنا هذا تقنية المعمومات واالتص في انطمقت فكرة انشاء المركز لمواكبة التطور الحاصل . أصبح تابعًا لرئاسة الجامعة

والذي له االثر الفاعل في دفع عممية التنمية العممية 
دف التقدم واالقتصادية واالجتماعية ألي بمد من البمدان ، به

يات والدقة واختصار الزمن في كثير من العمم والتطور
 اما وحدات المركز فهي : ةالعممية واإلداري

 . الوحدة االدارية - 1
  . االستشارات التقنيةوحدة الدورات و   -2
 .ITP – TOFEL اختباروحدة  -3
 .GS3 الـ اختباروحدة  -4
  االنترنت.وحدة  -5
 . وحدة الصيانة واصدار الهويات واالستنساخ والطباعة -6
 .وحدة الموقع االلكتروني -7
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 اإلٌىزش١ٔٚخِٕٙبط اٌذٚساد فٟ ِشوض اٌؾبعجخ 

الجهة  ويات الدورةمحت تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية ت
 المستفيدة

اجور 
 المشارك

 اسم محاضر الدورة

كفاءة الحاسوب لمترقية العممية   .1
(Windows7 +Word 2010) 

ولغاية  3/1/2016
12/1/2016 

الممفات كيفية ادارة 
 ومعالجة النصوص

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

 الخزعمي عمي صالح 30000

ولغاية  17/1/2016 صيانة وتنصيب الحاسبة  .2
21/1/2016 

شرح مكونات الحاسبة 
 والفرمته والتنصيب

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 البطاط اسامه كاظم

ولغاية  photoshop 24/1/2016دورة فوتوشوب   .3
4/2/2016 

شرح واجهة البرنامج 
 وأداوته

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

60000 
 دينار

 منير جهاد رضا

الجة الجداول برنامج مع  .4
  Excel 2010والبيانات

ولغاية  7/2/2016
11/2/2016 

معالجة جداول 
البيانات والدوال 

 االحصائية 

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار 

 الوائمي حسين هادي

كفاءة الحاسوب لمترقية العممية    .5
(Windows7 +Word 2010 

ولغاية  14/2/2016
23/2/2016 

مفات المكيفية ادارة 
 ومعالجة النصوص

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

30000 
 دينار

 هيرز عمي 
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  GS3  منهاج شهادة  .6

 
ولغاية  28/2/2016

17/3/2016 
تعريف ودراسة منهاج 

GS3 
شميم عبد الرضا  60000 والموظفينالطالب

 سعيد
 برنـــــــــامج العروض التــــقديميـــــــــة   .7

  
Microsoft 

Power point 2010  

ولغاية  20/3/2016
24/3/2016 

التدريسين  تكوين وعرض الشرائح
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 الوائمي حسين هادي

ولغاية  27/3/2016 استخدام االنترنيت  .8
31/3/2016 

مصطمحات االنترنت 
التصفح ، البريد 

 االلكتروني 

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 عمي زهير

ولغاية  3/4/2016 ة وتنصيب الحاسبةصيان  .9
7/4/2016 

شرح مكونات الحاسبة 
 والفرمته والتنصيب

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 البطاط اسامه كاظم

كفاءة الحاسوب لمترقية العممية   .11
(Windows7 +Word 2010 

ولغاية  10/4/2016
19/4/2016 

كيفية ادارة الممفات 
 ومعالجة النصوص

ريسين التد
والطالب 
 والموظفين

30000 
 دينار

 البطاط اسامه كاظم
 و فاطمة فائز

برنامج معالجة الجداول   .11
 Excel 2010والبيانات

ولغاية  24/4/2016
28/4/2016 

معالجة جداول البيانات 
 والدوال االحصائية

التدريسيين 
والطالب 
 والموظفين

 

25000 
 دينار

 الوائمي حسين هادي

 منير جهاد رضا 60000التدريسين شرح واجهة البرنامج ولغاية  photoshop 2/5/2016دورة فوتوشوب   .12
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الموظفين و  وأداوته 12/5/2016
 والطالب

 دينار

حاسوب لممتقدمين كفاءة دورة   .13
  لمدراسات العميا

ولغاية  15/5/2016
2/6/2016 

اساسيات الحاسبة 
  Win 7ونظام 

Word <excel  
Power point  

 2010واالنترنيت 

الطالب 
 والموظفين

100000 
 دينار

 عمي صالح الخزعمي

برنامج العروض التقديمية   .14
Microsoft power point 

2010 

ولغاية  5/6/2016
9/6/2016 

التدريسين  تكوين وعرض الشرائح
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 الوائمي حسين هادي

ولغاية  GS3 12/6/2016  منهاج شهادة  .15
30/6/2016 

دراسة منهاج تعريف و 
GS 

 الطالب
 والموظفين

60000 
 دينار

 الخزعمي عمي صالح

ولغاية  10/7/2016 استخدام االنترنيت  .16
14/7/2016 

مصطمحات االنترنت 
التصفح ، البريد 

 االلكتروني

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 فاطمة فائز

كفاءة الحاسوب لمترقية العممية   .17
(Windows7 +Word 2010 

ولغاية  17/7/2016
26/7/2016 

الممفات كيفية ادارة 
 ومعالجة النصوص

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

30000 
 دينار 

 الخزعمي عمي صالح

ولغاية  31/7/2016 صيانة وتنصيب الحاسبة  .18
4/8/2016 

شرح مكونات الحاسبة 
 والفرمته والتنصيب

التدريسيين والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 البطاط ماسامه كاظ
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برنامج معالجة الجداول   .19
 Excel 2010والبيانات

ولغاية  7/8/2016
11/8/2016 

معالجة جداول 
البيانات والدوال 

 االحصائية

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 الوائمي حسين هادي

ولغاية  photoshop 14/8/2016دورة فوتوشوب   .21
25/8/2016 

شرح واجهة البرنامج 
 وأداوته

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

60000 
 دينار

 منير جهاد رضا

برنامج العروض التقديمية   .21
Microsoft power point 

2010 

ولغاية  28/8/2016
1/9/2016 

التدريسين  تكوين وعرض الشرائح
الموظفين و 

 والطالب

25000 
 دينار

 الوائمي حسين هادي

ولغاية  4/9/2016 استخدام االنترنيت  .22
8/9/2016 

صطمحات االنترنت م
التصفح ، البريد 

 االلكتروني

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 فاطمة فائز

كفاءة الحاسوب لمترقية العممية   .23
(Windows7 +Word 2010 

ولغاية  9/2016/"18
27/9/2016 

الممفات كيفية ادارة 
 ومعالجة النصوص

التدريسيين 
 والطالب
  والموظفين

30000 
 دينار

 الخزعمي صالحعمي 

ولغاية  GS3 16/10/2016  منهاج شهادة  .24
3/11/2016 

تعريف ودراسة منهاج 
Gs3 

الطالب 
 والموظفين 

60000 
 دينار

 شميم عبد الرضا

ولغاية  6/11/2016 صيانة وتنصيب الحاسبة  .25
10/11/2016 

شرح مكونات الحاسبة 
 والفرمته والتنصيب

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

25000 
 دينار

 البطاط اسامة كاظم
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26. 
 

ولغاية  photoshop 4/12/2016دورة فوتوشوب 
15/12/2016 

شرح واجهة البرنامج 
 وأداوته

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

60000 
 دينار 

 رضامنير جهاد 
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كفاءة الحاسوب لمترقية العممية 
(Windows7 +Word 2010 

ولغاية  18/12/2016
27/12 /2016 

الممفات كيفية ادارة 
 ومعالجة النصوص

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين

30000 
 دينار

 الخزعمي عمي صالح
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ولغاية  GS3 25/10/2015  منهاج شهادة
12/11/2015 

تعريف ودراسة منهاج 
Gs3 

التدريسين 
والطالب 
 والموظفين 

60000 
 دينار

 شميم عبد الرضا
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ولغاية  photoshop 6/12/2015دورة فوتوشوب 
17/12/2015 

شرح واجهة البرنامج 
 وأداوته

التدريسين 
والطالب 
 نوالموظفي

60000 
 دينار 

 منير جهاد رضا
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ولغاية  20/12/2015 نظم االتصاالت الالسمكية
24/12/2015 

التدرسيسن  شرح شبكات الموبايل 
والطالب 
 والموظفين

100000 
 دينار

 موفق كاظم محسن
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 و١ٍخ اٌؼٍَٛ
    ٚاٌظؾ١خ داخً اٌطج١ؼ١خٌظ اٌّشبوً برمذ٠ُ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رؼ إٌٝرغؼٝ اٌى١ٍخ  2001رأعغذ ػبَ 

 /اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚرزىْٛ ِٓ اسثؼخ الغبَ  ثأؽذساٌّغزّغ ٚرأ١ً٘ خش٠غ١ٓ ِضٚد٠ٓ 
  

  2001ـ لغُ اٌى١ّ١بء رأعظ ػبَ 

 2001َػب ـ لغُ ػٍَٛ اٌؾ١بح رأعظ 

 2002بَ ـ لغُ اٌف١ض٠بء رأعظ ػ 

  :اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌى١ٍخ

 َ اٌؼٍتتتتٟ ٌمغتتتتّٟ ) اٌى١ّ١تتتتبء   ٛاٌتتتتذثٍ

 ٌؾ١بح ( َ  اػٍٛ

 

ٌمغتتتُ ) اٌى١ّ١تتتبء . ػٍتتتَٛ  اٌّبعغتتتز١ش

 اٌؾ١بح ( 

 . ٌمغُ اٌى١ّ١بء  اٌذوزٛساٖ
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 لغُ اٌؾبعٛة

 

 

 اعُ اٌّؾبػش ثبٌذٚسح اعٛس اٌّشبسن اٌغٙخ اٌّغزف١ذح ِذح اٌذٚسح  ربس٠خ اٌذٚسح اعُ اٌذٚسح د

 22/20/2015ـ20 االؽبصٟ  اٌزّض١ً 1

 

 رذس٠غٛ ٠ِٛبْ

ٚؽٍجخ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ  

 ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 َ.اِغذ ؽ١ّذ ػٍٟ د٠ٕبس 50000

 

2 

دٚسح فٟ ِزٍغٍغالد 

 ٚرطج١مبد فٛس٠ش

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ا٠بَ 3 5/11/2015ـ3

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 َ.اِغذ ؽ١ّذ ػٍٟ د٠ٕبس 50000

 دٚسح رظب١ُِ إٌٙذع١خ 3

 ثبالٚرٛوبد

 

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ا٠بَ 7 4/11/2015

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 َ.َ ع١ّشح فبسط خ١ٍجض  د٠ٕبس 100000

 َ. اٌٙبَ ِؾّذ صبثذ ػجذ اال١ِش

4 Python  ـ  15/11/2015 ثشِغخ ػبِخ

15/4/2016 

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  عبػخ  30

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 ٍٟ فٛصٞ ٔغُد. ػ د٠ٕبس 300000

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ا٠بَ 7 6/12/2015 ِبرالة ٌٍّجزذأ٠ٓ  5

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 َ. ٘جخ عجبس د٠ٕبس 50000

 َ.ٔٛس ػ١بء وبظُ

 َ. أؼبَ ٘بدٞ

 

6 OUTLOOK 4/1/2016 3 HDHL   َرذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغب

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 

 د٠ٕبس 50000

 َ.َ ٚفبء شبوش ِؾّذ 

 َ. ِجشِظ ٘ذٜ ساغت وبظُ

7  Adode in design  

ٌزظ١ُّ االػالٔبد 

 ٚاٌّغالد ٚاٌجٛعزشاد

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ا٠بَ 4 1/2/2016

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 َ.َ ع١ّشح فبسط خ١ٍجض  د٠ٕبس 50000

 َ. اٌٙبَ ِؾّذ صبثذ ػجذ اال١ِش

8 MATLAB  ٌٍّؼبٌغخ

 اٌظٛس٠خ ٚاٌفذ٠ٛاد

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  بَا٠ 3 8/2/2016

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 د. ػّبس ػجذ اٌغجبس ػجذ اٌشصاق د٠ٕبس 50000

 َ.َ ٘جخ ػذٔبْ سؽ١ُ
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رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  C26 15l2l2016 5 HDHLفٛرٛشٛة  9

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

د٠ٕبس  150000

 د٠ٕبس

 َ.َ ِب٘ش ؽغٓ وبظُ

10 Aython خ ِؼبٌغ

 إٌظٛص

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ا٠بَ 4 6/3/2016

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 َ.َ ِب٘ش ؽغٓ وبظُ د٠ٕبس750000

 

11 SPSS 28/3/2016  3 َرذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ا٠ب

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 

 د٠ٕبس 50000

 َ.َ ٘جخ ػذٔبْ سؽ١ُ 

 َ.َ ٚفبء شبوش ِؾّذ

12  LINUX 4/4/2016 3 َغٛا ٚؽٍجخ االلغبَ رذس٠ ا٠ب

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 د. اشٛاق ِؾّٛد ِؾغٓ د٠ٕبس 50000

13 Baslcs of wpf ln 

vb.net  

رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  ٠ِٛبْ 12/4/2016

 اٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخ

 أ.َ اع١ب ِٙذٞ ٔبطش د٠ٕبس 25000

14  Web denslg 10 رذس٠غٛا ٚؽٍجخ االلغبَ  اعجٛػ١ٓ  24/4/2016ـ

 ٌؼ١ٍّخ ٚو١ٍبد إٌٙذعخا

 د. ػجبط فبػً ِؾّذ ػٍٟ  د٠ٕبس 100000
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 لغُ اٌف١ض٠بء

ثشٔبِظ اعزالي  15

Turnitin  

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ 18/9/2015

 اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشثالء 

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

ثشٔبِظ اعزالي  16

Turnitin 

ٌذساعبد رذس٠غٟ ٚؽٍجخ ا ٠ِٛبْ 10/2015/ 18

 اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشثالء

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

ثشٔبِظ اعزالي  17

Turnitin 

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ 18/11/2015

 اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشثالء

 

- 

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد

ثشٔبِظ اعزالي  18

Turnitin   

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ 18/12/2015

 الءاٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشث

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

ثشٔبِظ اعزالي  19

Turnitin 

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ 18/1/2016

 اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشثالء

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

ششوخ رٛص٠غ إٌّزغبد  اعجٛػ١ٓ  7/1/2016 اٌزٍٛس اٌج١ٕٟ 20

 إٌفط١خ 

 أ.َ.د ِؾّذ ػجذ اٌؾغ١ٓ ؽغٟٛٔ  د٠ٕبس 150000

 د٠ٚظذ ؽغ١ٓ أ.َ.د ِبع

 أ.َ.د ػجذ اٌغزبس وش٠ُ ٘بشُ

 أ.َ.د عبعُ ؽبٌت ِٙذٞ
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 لغُ ػٍَٛ اٌؾ١بح

ثشٔبِظ اعزالي  21

Turnitin 

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ 18/2/2016

 اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشثالء

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

ثشٔبِظ اعزالي  22

Turnitin 

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ 18/3/2016

 ِؼخ وشثالءاٌؼ١ٍب فٟ عب

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

 

 

ثشٔبِظ اعزالي  23

Turnitin 

رذس٠غٟ ٚؽٍجخ اٌذساعبد  ٠ِٛبْ  18/4/2016

 اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ وشثالء

 أ.د فبػً اعّبػ١ً ششاد -

 

اٌزؼبًِ اٌغ١ٍُ ٚؽشق اإلرالف  24

اٌغ١ٍُ ٌٍٕفب٠بد اٌجب٠ٌٛٛع١خ 

 ٌٍغبِؼبد ٚاٌّغشف١بد

ـ  1/11/2015

8/11/2015 

ِٛظفٟ اٌّغشف١بد  جٛع ٚاؽذاع

 ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّخزجشاد

 د. ػٍٟ ػجذ اٌىبظُ عبعُ  اٌف د٠ٕبس 25

 د. ٚفبء طبدق ِؾغٓ

اٌؾذ ِٓ أزشبس األِشاع اٌؾ٠ّٛخ  25

ِغ االػز٠خ ٚا١ٌّبٖ اصٕبء فظً 

 اٌظ١ف 

ـ   1/12/2015

8/12/2015 

ِٛظفٟ اٌّغزشف١بد  اعجٛع ٚاؽذ

 ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّخزجشاد

 د. روشٜ ػذٔبْ عٛاد  ٠ٕبساٌف د 25

 د. ٚفبء طبدق ِؾغٓ

 

 

رأص١ش اٌذخبْ اٌّزظبػذ ِٓ  26

اٌٌّٛذاد اٌىٙشثبئ١خ ػٍٝ اٌّؼب١٠ش 

 اٌغغ١ّخ وبفخ ٌٍؼب١ٍِٓ ف١ٙب

ـ  15/12/2015

23/12/2015 

ِٛظفٟ اٌّظبٔغ ١٘ٚئبد  اعجٛع ٚاؽذ

 اٌزظ١ٕغ 

 د. ؽغٓ ع١ًّ عٛاد  اٌف د٠ٕبس 25

 د. ٚفبء طبدق ِؾغٓ

ط١غ إٌغ١غٟ ٚؽشق االعزفبدح اٌزم 27

 ِٕٗ فٟ اٌزشخ١ظبد اٌفبعغ١خ  

 إٌغ١غ١خ  

1/2/2016 

10/2/2016 

ِٛظفٟ اٌّغزشف١بد  ا٠بَ 10

 ٚاٌؼب١ٌّٓ فٟ اٌّخزجشاد

 د. اثزغبَ ػجبط ٔبطش  اٌف د٠ٕبس 50

 د. روشٜ ػجذ ػْٛ



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

اعزخذاَ رم١ٕبد اٌزؾ١ًٍ االٌٟ فٟ  28

 ٛع١خ ٚاٌج١ئ١خرؾ١ًٍ إٌّبرط اٌج١ٍ

 أ.د ثبلش ػجذ اٌض٘شح عٛدح ثذْٚ اعٛس و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٠ِٛبْ 3/3/2016ـ 1

 َ.َ أؽغبْ ِٙذٞ ش١ٙذ

 ن .أ ٔظ١ش وبظُ شش٠ف

ِجبدا اٌغالِخ ٚاالِٓ اٌى١ّ١بئٟ فٟ  29

 اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ 

 أ.د ثبلش ػجذ اٌض٘شح عٛدد  اٌف د٠ٕبس 50 ِذ٠ش٠خ رشث١خ وشثالء ا٠ب3َ 13/3/2016ـ 10

 .َ.د ِؾّذ ػجذ اٌؾغ١ٓ اٌىؼجٟ أ

 أ.َ.د ٌّٝ ِغ١ذ اؽّذ

 

 عبِؼخ وشثالء ٠َٛ ٚاؽذ  26/3/2015ـ Quality control 25عٛدد إٌزبئظ  30 

 

 د. ثبلش ػجذ اٌض٘شح عٛدد اٌف د٠ٕبس 25



35 
 

 عٕبْألو١ٍخ ؽت ا

 

 
الجهة  محتويات الدورة تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية ت

 المستفيدة
اجور 
 المشارك

 اسم محاضر الدورة

كمية طب  ايام 5 20/10/2015 التفكير الناقد  .1
 االسنان

25000 
 دينار

أ.م.د عمي طارق عبد 
 الحسن

كمية طب  ايام 5 20/3/2016 القيادة التحويمية   .2
 االسنان

25000 
 دينار

أ.م.د عمي طارق عبد 
 الحسن

كمية طب  ايام 5 20/12/2015 القويم والتقييم   .3
 السنانا

25000 
 دينار

أ.م.د عمي طارق عبد 
 الحسن

كمية طب  ايام 5 27/9/2015 صحة الفم واالسنان   .4
 االسنان

25000 
 دينار

م.م عمي عبد الحر 
 عبد العباس

كمية طب  ايام  5 3/4/2016 زراعة االسنان   .5
 االسنان 

500000 
 دينار

م.م حسن جواد 
 المسعودي
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 ١م١خو١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌزطج

 

 

 

محتويات  تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية ت
 الدورة

اجور  الجهة المستفيدة
 المشارك

 اسم محاضر الدورة

طريقة الكشف عن مستويات تموث   .1
 دماء افراد المجتمع بالسموم الفطرية 

 وزارة الصحة  ايام 3 21/6/2015
 وزارة التجارة 

وزارة التعميم العالي والبحث 
 العممي 

25000 
 دينار

 أ.د سامي عبد الرضا
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 و١ٍخ اٌزّش٠غ

 

 
 اسم محاضر الدورة اجور المشارك الجهة المستفيدة تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية ت

ولغاية  13/3/2016  دورة في مجال االسعافات االولية  .1
17/3/2016 

موظفي جامعة كربالء ودوائر 
  المحافظة

 م حسن عبد اهلل  عذبي م. دينار 50000
 م.د فاطمة مكي محمود

االسرة والفحص المبكر لسرطان دورة حول تنظيم    .2
        الثدي

ولغاية  10/5/2016
13/5/2016 

في جامعة  وموظفاتموظفي 
 كربالء ودائر المحافظة

الف  25000
 دينار

 م.م حسن عبد اهلل  عذبي 
 م.د فاطمة مكي محمود

التمريضية الصابات الحبل دورة في مجال الرعاية   .3
 الشوكي

ولغاية  3/4/2016
7/4/2016 

 م.م حسن عبد اهلل  عذبي  دينار 50000 منتسبي دائرة صحة كربالء المقدسة 
 م.د فاطمة مكي محمود

الف  25000 طالب وموظفي الكمية  9/3/2016  الضغوطات النفسية واستراتيجات التعامل معها  .4
 دينار

 أ.د عمي كريم خضير 
 نوامم صافي داخل م.

المالكات التدريسية في مدارس  10/3/2016 تمارين االسترخاء   .5
عداديات التابعة الى مديرية تربية اال

 كربالء

الف  25000
 دينار 

 
 أ.د عمي كريم خضير 
 م.م صافي داخل نوام

المالكات التمريضية في صحة  10/1/2016 زيادة الوعي المجتمعي حول ظاهرة المخدرات   .6
 الء كرب

الف  25000
 دينار 

 أ.د عمي كريم خضير 
 م.م صافي داخل نوام
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الف  25000 طالب وموظفي الكمية   23/9/2015 كيفية االستفادة من مهارات االتصال بين االفراد  .7
 دينار

 أ.د عمي كريم خضير 
 م.م صافي داخل نوام

 ةلغاية 5/12/2015 االمراض المزمنة والنظام الغذائي المتعمق بها   .8
6/12/2015 

الف  25000 عامة 
 دينار

 م.د غضون غانم 
 م.م حسين سعدي جواد 

الف  25000 عامة  9/2/2016 التهاب الكبد الفيورسي وانواعة والوقاية منه   .9
 دينار

 م.د غضون غانم 
 م.م حسين سعدي جواد

 حصى الكمى :.   .11
 الوقاية والعالج

الف  25000 عامة 20/4/2016
 دينار 

  م.د غضون غانم
 م.م حسين سعدي جواد

الف  25000 عامة  25/5/2016 مرض هشاشة العظام وطرق الوقاية منه   .11
 دينار 

 م.د غضون غانم 
 م.م حسين سعدي جواد
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 خو١ٍــــخ اٌضساػــــــ                                  

 

 
لىٔ أّرِذف  0225رأعغذ ػبم 

ن هحصٌخ ثبلؼل صساػ٘خػذاد هالكبد  أ

ّالوؼشفىىىىىخ ّهؤُلىىىىىخ ّقىىىىىبدسح ػلىىىىىٔ 

عىىىىىبل٘ت الوزطىىىىىْسح فىىىىىٖ ألا ماعىىىىىزخذا

هىي  ٖالضساػهزخلف ًشبغبد القطبع 

 التل٘خ الوزٌْػخ . أقغبمخالل 

 

 :.رزتْى هي قغو٘ي ُوب 

 

 ـ قغن ّقبٗخ الٌجبد .

 ـ قغن الجغزٌخ . 
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 اسم المحاضر للدورة مدة الدورة تاريخ الدورة اسم الدورة التدريبية ت
ولغاية  14/12/2015  الطرق الحديثة في زراعة محاصيل الخضر الشتوية  .1

17/12/2015 
 د. مهدي عبد العزيز  يوممن

 م.م محمد هادي
ولغاية  14/3/2016 طرق اكثار نباتات الزينة والنبتاتات الطبية زالعطرية  .2

17/3/2016 
 يومان

 
 د. عالء محمد ناصر
 د.صباح عبد فميح

ولغاية  1/12/2015 البقار والطيور الداجنةقيح االصطناعي لالتم  .3
10/12/2015 

 د.ثامر كريم ايام 10

 ( polymerse chain reaetionاستخدام تقنية البممرة المتسمسل )  .4
 لشخيص الفايروسات ،الفطريات،والبكتريا

 د.عقيل نزال بربر يومان 13/4/2016ـ12

 


