
 2016 -2015للعام الدراسي  في كلية العلوم المخطط لها والمزمع عقدها العلمية نشاطات األقسام

  2016 – 2015 بية المزمع والمخطط اقامتها في كلية العلوم للعام الدراسييالدورات التدر -اوالً :

 اسم المحاضرين  الجهة المستفيدة  منهاج الدورة  بدل االشتراك  هدف الدورة  مدة الدورة  تاريخ أنعقادها  اسم الدورة  القسم
 
 
 
 

علوم 
 الفيزياء 

 
 
 

 جهاز

UV-visible 

spectrophotometer 

ات في القياس هوتطبيقات

 الفيزيائية

  6-7/1/2016 

تهيئة كادر علمي  يومان
متخصص في تشغيل 

 الجهاز

10000 

 
 دينار( ألف)  

مقدمة عامة عن المبدأ -1
 الجهازالفيزيائي لعمل 

التعرف على اهم -2
التطبيقات الممكن اجراؤها 

مع  باستعمال هذا الجهاز
تقديم االستفادة الى الجهات 
المشاركة في الدورة حسب 

 ماختصاصاته
اجراء قياسات عملية -4

 لبعض النماذج المحضرة 
شهادات مشاركة  -5

 للمتدربين

تدريسي وموظفي 
 القسم والدوائر االخرى 

 علي بكـــر ا.د.نبيل -1
ا.د. صباح انور  -2

 سلمان
ا.م .د. زياد طارق  -3

 خضير
 

 Originبرنامج 
وتطبيقاته العلمية لطلبة 

 الدراسات العليا

1/3/2016 

تهيئة الباحثين على  يوم واحد
العمل على رسم اهم 

الدوال الرياضية 
وطرق معالجتها 

 بيانيا

 
10000 

 

 ف دينار() أل

مقدمة عامة عن اهم  -1
 البرامج الرياضية

التعرف على احدث  -2
 اصدار للبرنامج

التعرف على تنصيب  -3
 البرنامج

معرفة كيفية رسم  -4
 وتحليل البيانات

شهادات مشاركة  -5
 للمتدربين

تدريسي وموظفي 
 القسم والدوائر االخرى 

 ا.د. نبيل علي بكر -1
 ا.م.اسعد احمد كامل-2

 

 

 

 

 



 اسم المحاضرين  الجهة المستفيدة منهاج الدورة  بدل االشتراك  هدف الدورة  مدة الدورة  تاريخ أنعقادها  اسم الدورة  القسم
 
 
 
 
 
 

علوم 
 الرياضيات 

 
نظام تحرير 

النصوص 

Latex 
10- 

14/1/2016 

 

 

ايام  5  

كتابة البحوث ورسائل 
 الماجستير واطاريح الدكتوراه 

 
 مجانية

كتابة المصطلحات 
 والمفردات لبرنامج  

Latex  لكتابة البحوث 

  تدريسي وموظفي القسم 
 د. فاطمة محمد عبود

Mat lab 

 

 

 

 

 

7- 11/2/2016 

 

 

 

ايام 5  

 Mat lab استخدام برنامج 

 في حل المسائل الرياضية 
 

 مجانية
اساسيات ومصطلحات 
لغة برمجة الماتالب مع 

التطبيقات في 
 الرياضيات 

  تدريسي وموظفي القسم 
 م.م وضاح عبد االله حسين

 

IC3 

6-10/3/2016 

 

ايام 5  

 تعلم استخدام برامج 
Office ,Internet 

 
 مجانية

  دراسة برامج
(Word2010,Exce

l 2010,Power 

Point 2010, 

Internet )   

 

  تدريسي وموظفي القسم 
 م.م حمزة بركات حبيب

 

طرائق تدريس 

 الرياضيات
3- 8/4/2016 

 

ايام 5  

حل المشاكل التي تواجه الطالب 
في فهم المناهج الدراسية لقسم 

 الرياضيات .

 
 مجانية

المشاكل التي تواجه 
الطلبة في فهم المناهج 

 الدراسية للقسم 
  تدريسي وموظفي القسم 

 م. م سركش خالد
 

 

االكسل  لتعريف 

 5/5/2016-1 الدوال االحصائية

 

ايام 5  

تعريف الدوال االحصائية في 
 برنامج االكسل 

 
 مجانية

المفردات والمصطلحات 
الرياضية والدوال 

االحصائية باستخدام 
  برنامج األكسل

  تدريسي وموظفي القسم 
 م.م هدى عامر عبد االمير

 

علوم 

 الكيمياء 

 دورة في التحليالت

 المرضية

ايام 3 20-21/5/2016  

الطرق التقنية في عملية سحب 

الدم واجراء بعض التحاليل 

 الكيميائية

50000 

 الف دينار

 طريقة سحب الدم . -1

وال   pcv نسبة ال -2

Hb 

 blood يدتحد -3

group 

4- ESR5- BL 

suger 

تدريسي وموظفي القسم 
 والدوائر الدولة االخرى  

 د. خالد شعالنم. 
 م.م محمد اسعد



  2016 -2015العمل المخطط اقامتها في كلية العلوم للعام الدراسي  ورش -: ثانيا     

 قسم علوم الحياة  -أوال:      

 اسم المحاضر  تاريخ انعقادها   ورشة العمل ت
 د. صبا هادي بنيد 18/3/2016 ورشة عمل عن جهاز الهيماتولوجي 1

 م.م زينة عبد المنعم

ورشة عمل عن التصحيح االلكتروني وتعقب  2
 WORDالتغيرات باستخدام نظام الورد 

 ا.د عبد اللطيف موالن 25/3/2016

ورشة عمل عن اخالقيات البحث العلمي ولجان  3
 اخالقيات البحوث البشرية والحيوانية 

 ا.د عبد اللطيف موالن  9/4/2016

نه ورشة عمل عن خطورة مرض الكوليرا والوقاية م 4
 والمسببات المرضية 

 أ.م.د.محمد عبد الدايم صالح 16/4/2016
 

خطورة مرض االيدز والوقاية منه والمسببات  5
 المرضية 

 ا.م.د. ابراهيم هادي محمد  25/4/2016
 م.د. عباس ياسين حسن 

  

 قسم علوم الفيزياء  -ثانيًا : 

 اسم المحاضر  تاريخ انعقادها   ورشة العمل ت
 ا.م. د. بثينة عبد المنعم ابراهيم 13/12/2015 التطبيقات الطبية للموجات فوق الصوتية  1

 ا.د. صباح انور سلمان  20/3/2016 الطرق الحديثة لتصنيع االغشية القيقة  2

3 Superconducting Materials 

Application  

 ا.م.د. زياد طارق خضير  12/4/2016
 
 

 

 

 



   

 ولوجيا النفط والمعادن علوم جيقسم  -ثالثًا : 

 

 

 

 

 

 قسم علوم الكيمياء  -: رابعاً  

 

 

 اسم المحاضر  تاريخ انعقادها   ورشة العمل ت
 م.د. احمد قاسم حسون  11/1/2016 استخدامات البنتونايت في الصناعة  1

 م.د. صالح علي حسين  24/2/2016 تقنية صنالعة الشرائح الصخرية الرقيقة  2

 م.د.منذر ظاهر نصيف 13/3/2016 دور الجيولوجيا في الدراسات الهندسية  3
 م.د.عاصم احمد حسن

 م.د. احمد قسم حسون  30/4/2016 المشاريع االستثمارية للثروات المعدنية العراقية  4
 م.د. معتضد مجيد حميد 

 اسم المحاضر  تاريخ انعقادها  ورشة العمل  ت
  ( HPLC )  جهاز الفصل المتقدم  1

 االسس والنظرية والتطبيقات العلمية 
 د. صالح الدين جاسم  11/1/2016 -10

 د. احمد العنبكي 
 (  UV Visibleجهاز )  2

 االسس النظرية والتطبيقات العلمية  
 د. صالح الدين جاسم  7/3/2016 -6

 د. احمد العنبكي


