
 قسم علوم الحياة

 

رقم وتاريخ االمر  تاريخ الدورة موقع الدورة
 االداري

 ت اسم التدريسي واللقب العلمي اسم الدورة المشارك بها

     
 أ.د. عبد الطيف موالن محمد

 

1-  

-11/1 المانيا
/11/11/3112  

سية برنامج تطوير المالكات التدري 3782
 خارج العراق

 
 أ.د. محمد خليفة خضير

 

3 

 2 أ.د. عبد الخالق صالح مهدي    

ورشة عمل-1  3111 جامعة السليمانية  4 أ.م.د هادي رحمن رشيد 

.ورشة عمل مشاكل بيئية 3  3113 جامعة ديالى/ كلية العلوم
 معاصرة

.ورشة عمل على جهاز االليزا2  3114 جامعة ديالى/ كلية العلوم  

38/4/3111-32 كلية الطب جامعة الكوفة  2113 
11 /1 /3111  

ورشة عمل في موضوع -1
التطبيقات الحديثة في حقل 

 التقنيات االحيائية

 1 أ.م.د ابراهيم هادي محمد

ف التطبيقات الحديثة في الكش-3  3112 جامعة ديالى
 عن االمراض الوراثية

استخدام تقنية السش والفش-2  3112  مختبر الصحة المركزي  

مختبرات بغداد وزارة الصحة/ 
 الصحة العامة المركزية

34-37/4/3111  241 
37/2/3111  

اعل دورة تدريبية في تقنية تف-1

    PCRالبلمرة الحلقي          
 2 أ.م.د محمد عبد الدايم صالح

ميةوزارة الصحة/ المحتبرات التعلي ل دورة تدريبية على جهاز تحلي-3  3113 
 الدم الذاتي

عة االليكتروني/الجاممركز الحاسبة 
 المستنصرية

دورة تدريبية على نظم  -2  3113
 المعلومات والحاسبات

ميةوزارة الصحة/ المحتبرات التعلي زادورة تدريبية على جهازااليلي-4  3112   



ورشة عمل حول استخدام  -1   جامعة كريمان /السليمانية
 المجهر الياباني

ميةالتعليوزارة الصحة/ المحتبرات  ورشة عمل المجهر الومضاني -2  3112 
 المتألق

ة اربيل /مؤسسة المرتقى العراقي
 /فرع ديالى

 31/11-
3/13/3112  

.تجويد التعليم العالي8  

    

32/1/3113-33 كلية الهندسة/جامعة ديالى في  0088 
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية1  8 أ.م.د خزعل ضبع وادي 

/جامعة بغدادكلية العلوم   1-1/1/3112 في  92/060 
7/5/9800  

صها النباتات الطبية وطرق استخال  

مركز البحوث ومتحف التاريخ 
 الطبيعي/جامعة بغداد

3112اذار/ المكتبة االفتراضية-2    

دورة تجويد التعليم العالي-4   جامعة ديالى  

 7 أ أ.م.د عبد الرسول خضر عباس    

الهندسة/جامعة ديالىكلية   33-32/1/3113 في  0088 
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية1  أ.م.د منذر حمزة راضي 

 
1 

31/1/3113-31 كلية الهندسة/جامعة ديالى في  0590 
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية3  

32/1/3112 كلية العلوم /جامعة ديالى .ورشة عمل كيفية التعامل مع 2  
 المجاهر الحديثة

37/4/3112-31 كلية العلوم /جامعة ديالى .دورة التحليالت المرضية4    

37/1/3112-31 جامعة كريمان/ سليمانية ورشة عمل لشركة ميجي -1  
اليابانية عن المايكروسكوب 

 الياباني

21/1/3112-11 رئاسة جامعة ديالى دورة الحاسبة رئاسة الجامعة -2    

برخيم. د. جورج سيمون       11 

1/4/3111-4 جامعة الكوفة  كيفية نجاح تطبيق  برنامج-1  
انيةااللم-العالقة الدراسية العراقية  

 11 م. د. مثنى عبد القادر صالح

38/1/3113-32 كلية الطب/جامعة ديالى دورة في الطب الثانوي-3    



 13 م. د. صبا هادي بنيد    

 12 م. د. زكريا حسن حميد    

انوار عبد االمير محمد م. د.      14 

 11 أ.م. علياء معن عبد الحميد صالح    

34/3/3111-31 كلية الطب جامعة النهرين في  3312 
14/3 /3111  

صل دورة مكثفة حول تقنية الف -1
الكروماتوغرافي السائل عالي 

 االداء

 11 م. عصام حامد حميد

في  0088  
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية3  

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية2  

 12 م. خالد ضياء عبد الواحد    

3111/ 2/8-1 وزارة العلوم والتكنولوجيا . دورة للعمل على جهاز كلدال1    18 م. شيماء حاتم عبد هللا 

قسم علوم الحياة /كلية العلوم 
 /جامعة ديالى

. ورشة عمل للنباتات الطبية3    

الحياة /كلية العلوم قسم علوم 
 /جامعة ديالى

. ورشة عمل على جهاز 2  
 الهيماتولجي

 17 م. زياد نمصيف حمادي    

 11 م. سناء نجم عبد الخليل    

 31 م. انعام فؤاد حسين    

 31 م.م. ميادة نزار جبار    

في  0088  
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية1  33 م.م. هالة محمد حسين 

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية3  

 32 م.م. قدس علي احمد اسود    

 34 م.م. الحان محمد علوان    

 31 م.م. رياض حميد نصيف    

17/1/3111 الطب البيطري/جامعة ديالى ورشة عمل عزل وتوصيف -1  
 الجراثيم 

 32 م.م. ابتهال حميد محسن

37/4/3112-31 كلية العلوم /جامعة ديالى .دورة التحليالت المرضية3    



11/3/3114 كلية الطب/جامعة ديالى        دورة -2  
PCR  

    

 كلية الفنون الجميلة
 

18-11/3/314 في  4177 
12/2/3114  

.ادارة الصف والتفاعل الصفي1  
  
 

    

11/3/314-18 كلية الفنون الجميلة في  4177 
12/2/3114  

الصف والتفاعل الصفي.ادارة 1  38 م.م. ايمان عباس علي 

 37 م.م. ياسر موفق مهدي    

 31 م.م. رغد ابراهيم احمد    

 3112 كلية الطب /جامعة ديلى

 
دورة في استخدام جهاز -1 

minividus 
 21 م.م. انسام داوود سلمان

دورة المكتبة االفتراضية-3   رئاسة جامعة ديالى  

الصحة/ مختبرات بغداد وزارة 
 الصحة العامة المركزية

34-37/4/3111 / 2/ 37في  241 
3111 

اعل دورة تدريبية في تقنية تف-1

    PCRالبلمرة الحلقي          
 21 م.م. لينا عبد االمير سلمان

محاضرة في دورة التحليالت -3  3114 كلية العلوم/جامعة ديالى
 المرضية

 23 م.م. زينب عبد محمد    

 

 

 

 

رقم وتاريخ االمر  تاريخ الدورة موقع الدورة
 االداري

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها

14/11/3112-11 كلية الطب /جامعة ديالى في 3112 
34/11/3112  

 1.التحليالت  المرضية

 

 1 م.ر. بايلوجي. سهاد صبحي وزير

1/1/3112-1 كلية العلوم /جامعة بغداد في  92/060  النباتات الطبية وطرق 



7/5/9800  استخالصها  

 3 بايولوجي اقدم. اروى عالء حسين    

31/13/3111-17 كلية العلوم جامعة ديالى في  8488 
11/11/3113  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

 2 بايولوجي اقدم. ايمان صباح عبد الرحمن

31/13/3111-17 كلية العلوم /جامعة ديالى في 8488 
111/3112  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

عة دائرة الدراسات والتخطيط والمتاب
ة/قسم التطوير والتنمية البشري  

دورة السالمة في تخزين   
 وتداول المواد الكيمياوية

  

 4 بايولوجي اقدم.صبا عدنان عباس    

ي مركز التطوير والتعليم المستمر ف
 جامعتنا

33/1-33/2/3112  11في  1111 
/2/3112  

ةدورة تعلم اللغة االنكليزي  1 بايولوجي اقدم.احالم كاظم عبد 

 2 بايولوجي اقدم.عال سرحان احمد    

اقبايولوجي اقدم.زينة عبد المنعم عبد الرز      8 

 7 بايولوجي.شيماء مجيد محمد    

14/11/3112-11 كلية الطب /جامعة ديالى في 3112 
34/11/3112  

 1.التحليالت  المرضية

 

 1 بايولوجي.اسراء داوود فرحان

 11 بايولوجي.هديل مظهر عريبي    

 11 بايولوجي.زينب عامر حاتم    

 13 بايولوجي.شذى معمر نعمان    

 12 بايولوجي.اسراء طارق عاكول    

 14 م. بايولوجي. رفل محمد خليفة    

صبحي فياض م. بايلوجي. نور      11 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قسم الكيمياء

 ت اسم التدريسي واللقب العلمي اسم الدورة المشارك بها  تاريخ الدورة موقع الدورة

في  0088  
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية1  1 أ.د. كريم هنيكش حسن 

في  0088  
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية1  3 أ.م.د. كريم حسين خويدم 

ريدنك/انكلتراجامعة   11/3111 .دورة تدريبية3    

ليو /السويدوجامعة ل  11/3111 .ورشة عمل حول االثار البيئية 2  
 لليورانيوم

ية.دورة تدريبيةفي السالمة المهن4   الجامعة التكنلوجية  

 3-
2/11/3112  

 التدريب على جهاز ال  
X-rayا 

المستخدمة في مختبرات النانو 
 تكنولوجي

عامر فاضل حسنأ.د.   3 

 4 أ.م.د صالح الدين جاسم حمادي    
31/4/3111 كليىة الطب البيطري/جامعة ديالى ورشة عمل حول التقانة  -1  

 الجزيئية 
 5 أ.م.د احمد نجم عبد

-34 جامعة بغداد/كلية العلوم
38/3/3111  

ورشة عمل في السالمة واالمن  -3 
 الكيميائي

المالتوعية واالعوزارة البيئة/دائرة   34-
31/4/3113  

ورشة عمل الوقود النظيف -2 
 والتدخين ومضاره

الموزارة البيئة/دائرة التوعية واالع  32/4/3113 ورشة عمل كيفية اعداد البالغ -4  
 الوطني البيئي 

الهيئة العراقية للسيطرة على 
 مصادر االشعاع

14-
12/2/3113  

ورشة عمل عن الوقاية من  -1 
ةاالشعاع في االستخدامات البحثي  

-34 جامعة ديالى/كلية الطب البيطري دورة تدريبية في االمن  -2 



31/4/3111  الكيميائي  
لوجيا وزارة العلوم والتكن  2-

8/2/3113  
ية التخلص من النفايات الكيميائ-8 

 والبايلوجية
-1 كلية الهندسة/جامعة ديالى

11/4/3113  
التفاعليةالسبورة -7   

-31 جامعة بغداد
31/3/3111  

دورة الترقيات العلمية-1   

 6 م.د محمد نزار محمد    
دورة المكتبة االفتراضية-1  3113 جامعة ديالى   7 م.د وسن باقر على 

 ورشة عمل كيفية تشغيل جهاز-3  3112 كلية العلوم جامعة ديالى
 الكروماتوكرافي 

HPLC 

جار هللام.د اريج علي       8 

 9 م.م لمى سلمان عبد    

 10 م. جنان محمد محمود    

 11 م. خالد محمد صفر    

 12 م. معاذ عزيز ابراهيم    

 13 م. نهى عبد الجليل عمران    

 14 م.م نجوى جليل حميد    
في  0590  جامعة ديالى

99/5/9809  
. المكتبة االفتراضية1  15 م.م فاضل لفته فرج 

في  0088  جامعة ديالى
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية   1  16 م.م سحر ريحان فاضل 

في  0590  جامعة ديالى
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية3  17 م.م االء حسين مهدي 

-18 كلية الفنون الجميلة
11/3/314  

في  4177
12/2/3114  

.ادارة الصف والتفاعل الصفي2  

    

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1  18 م.م اخالص عبد هللا حسن 

 19 م.م لقاء عدنان محمد    

 20 م.م خنساء يوسف احمد    



 31 م.م االء عيسى سلطان    

 32 م.م. محمد اسعد مهدي    

 33 م.م خالد شعالن سحاب    

 34 م.م رونق بهمان جمعة    

 35 م.م.صفاء عبد الحميد دعدوش    

 

 

 

رقم وتاريخ االمر  تاريخ الدورة موقع الدورة
 االداري

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها

  2112 
11/11/3113في  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

 1 م. كيمياوي نهى فرحان عبد الكريم

كلية العلوم /جامعة 
 ديالى

17-31/13/3111 في 8488 
111/3112  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

  2112 
11/11/3113في  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

 3 كيمياوي اقدم شيماء ابراهيم خليل

كلية العلوم /جامعة 
 ديالى

17-31/13/3111 في 8488 
111/3112  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

  2112 
11/11/3113في  

مع المواد كيفية التعامل 
 الكيمياوية

 2 كيمياوي مروة هاشم عبد اللطيف

 4 كيمياوي نضال متعب خميس    

  2112 
11/11/3113في  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

 1 كيمياوي مريم عبد الغفور احمد

كلية العلوم /جامعة 
 ديالى

17-31/13/3111 في 8488 
111/3112  

كيفية التعامل مع المواد 
 الكيمياوية

 2 كيمياوي نهاد خليل ابراهيم    

 8 كيمياوي وفاء شمخي جبر    

 7 كيمياوي وجدان عامر ابراهيم    

 1 م.كيمياوي محمد علوان فرحان    



 11 م.كيمياوي هبة باسم ذياب    

وزارة الصحة /دائرة 
ب االمور التقنية /قسم ط

 االعشاب

34-32/11/3112 في  11/11د.أ.ف./ 
32/11/3112  

الدورة التنشيطية للنباتات 
 واالعشاب الطبية

 11 م.كيمياوي خليل احمد خليل

 13 م.كيمياوي اميمة عماد خلف    

 12 م.كيمياوي اخالص احمد عبد الكريم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الحاسوب

 مر رقم وتاريخ اال تاريخ الدورة موقع الدورة
 الجامعي

 ت اسم التدريسي واللقب العلمي اسم الدورة المشارك بها

دورة شبكات الحاسوب-1  3112 كلية العلوم /جامعة ديالى  1 أ.د. زياد طارق مصطفى 

الهيئة العراقية للحاسبات 
 والمعلوماتية

31-
38/11/3111  

دورة الحكومة االليكترونية-3   

بغداد وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

34/4/3111 في  2281 
4/1/3111  

 3 أ.د. ظاهر عبد الهادي عبد هللا  .ورشة عمل1

 2 م.د. جمال مصطفى عباس    

 4 م.د. طه محمد حسن    

 1 أ.م. عادل عبد الوهاب غيدان    

 2 م. بشار طالب حميد    

في  0088  
92/5/9809  

.السبورة التفاعلية1  8 م. عبد الباسط كاظم شكر 

 7 م. برهان موالن صالح    

-8 جامعة ديالى كلية العلوم
1/11/3112  

 دورة على استخدام جهاز الثدواليت 
 وتطبيقاته

 1 م.م. مؤيد طاهر احمد

 11 م.م. زينب محمد علي    

 11 م.م. جمانة وليد صالح    

UALR 31/1/3111 دورة في-1     
CST MW 

 13 م.م. يحيى محمد حسين

UALR 2/8/3111 .دورة في3    

HF SS 

 12 م.م. منتظر خميس مصطفى    

 14 م.م. رجاء احمد علي    

 11 م.م.حيدر عبد الباقي عباس    

 

 

 



 

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها تاريخ الدورة موقع الدورة
 1 ر.مبرمجين ذياب سلمان ابراهيم   

 3 محلل انظمة اقدم مؤيد ناظم فرمان   

غسان صبيح محمودمبرمج اقدم      2 

 4 مبرمج اقدم اسيا مهدي سرحان   

 1 مبرمج وسن سعد احمد   

 2 مبرمج رؤى عزت سهيل   

 8 مبرمج وسن احمد علي   

 7 مبرمج حازم نومان عبد   

 1 مبرمج علي عبد الرحمن محمود   

 11 مبرمج جوليت كاظم داوود   

 11 م. مبرمج سماح جليل سبع   

مبرمج دريد مجيد محمدم.      13 

 12 م. مبرمج اسماعيل صالح عارف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الفيزياء

 ت اسم التدريسي واللقب العلمي اسم الدورة المشارك بها رقم وتاريخ االمر االداري تاريخ الدورة موقع الدورة
رئاسة جامعة ديالى /مركز 

رالتطوير والتعليم المستم  
31 -34 /11 

/3111  
13/1/3111في  . القيادات االدارية العليا1 12331   1 أ.م.د. تحسين حسين مبارك 

باشراف جامعة ريدنك 
ي البريطانية والتي اقيمت ف

 عمان

34-
31/1/3111  

 13731ايفاد  
8/1/3111في  

.دورة طرائق التدريس 3
 ضمن برنامج دلفي /العراق

-13 جامعة ريدنك البريطاني
81/311118  

1/13/3111في  18418 يم .وتق.دورة تطوير التعليم2 
ق(برنامج التعاون)دلفي /العرا  

 جامعة عمان العربية/ المملكة
 االردنية الهاشمية

34-
31/1/3111  

8/1/3111/في 13731 . ورشة عمل " الممارسة 4 
ث العصرية للتدريس والبحو

 في مجال الكيمياء"

المركز الوطني للتطوير 
 االداري وتقنية المعلومات 

وزارة التخطيط/العراق\ز  

31/1-
1/3/3113  

.المهارات االدارية للقيادات 1 
 العليا

المعهد الوطني للبصريات 
 /فلورنسا ايطاليا

1-
21/11/3113  

.المدرسة الالخطية 2 
لديناميكيات البصريات 

 وتطبيقاتها

مركز الحاسبة واالنترنت 
 /جامعة ديالى

31/3-
11/2/3112  

21الحاسوب .دورة كفاءة 8   

مركز التطوير والتعليم 
 المستمر /جامعة ديالى

1/11/3112  .دورة التطبيقات المتقدمة7  
 لالجهزة الذكية 

      
92/5/9809في  0088 3113 جامعة ديالى/كلية الهندسة .السبورة التفاعلية1   3 م.د. زياد طارق خضير 

3-2/11/3112  التدريب على جهاز ال    
X-ray 

و المستخدمة في مختبرات النان
 تكنولوجي

هر دورة تدريبية في استعمال مج  3111 الجامعة التكنولوجية
 المجس الماسح

SPM 



 2 أ.د. صباح انور سلمان    

 4 ا.د. نبيل علي بكر    

 1 أ.م.د بثينة عبد المنعم ابراهيم    

رئاسة جامعة ديالى /مركز 
رالتطوير والتعليم المستم  

34 -21 /11 
/3111  

4/13/3111في 18122 .القيادات االدارية العليا 1   2 أ.م . اسعد احمد كامل 

مركز التطوير والتعليم 
المستمر بلتعاون مع امانة 

 المجلس/رئاسة الجامعة

21-
21/2/3114  

3/4/3114في 1321 .الية كتابة المحاضر3   

 8 أ.م. كيالن اسعد كاظم    

رشيدأ.م.جاسم حسن       7 

 1 أ.م. د. محمد حميد عبد هللا    

 11 أ.م. فيصل غازي حمود    

 11 أ.م. مهدي حاتم ديوان    

 13 م. الفت احمد محمود    

 12 م. فراس عبد احمد شكر    

 14 م. جاسم محمد خليل    

 11 م. نضال علي محمود    

 12 م. نادية محمد جاسم    

مهدي خضيرم. ايمان       18 

 17 م. ردينة علي لطيف    

 11 م. جاسم محمد عبد اللطيف    

 31 م. جاسم محمد منصور    

 31 م. عمار عايش حبيب    

-18 كلية الفنون الجميلة
11/3/314  

12/2/3114في  4177 .ادارة الصف والتفاعل 1 
 الصفي

 33 م. ندى سهيل احمد

 32 م.د. مازن كريم مصطفى    

انتصار بكرم.م. ذر       34 

 31 م.م. زينة محمد عباس     

 32 م.م. هند وليد عبد هللا    

 38 م.م. ندى اسماعيل خليل    



-18 كلية الفنون الجميلة
11/3/314  

12/2/3114في  4177 .ادارة الصف والتفاعل 1 
 الصفي

 37 م.م. يعقوب محمد جواد

 29 م.م.جعفر صادق محمد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدورةموقع  رقم وتاريخ االمر  تاريخ الدورة 
 االداري

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها

بغداد /وزارة الثقافة 
واالعالم/دار الكتب والوثائق 

 العراقية

ايام 1 في 1413 
3/4/3111  

 1 م.ر.فيزياويين زيد عبد الهادي عبد 1.ارشفة وتنظيم وتقيم الوثائق

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1  

في 2905  
9/6/9800  

ة.دورة تعلم اللغة االنكليزي2  

 3 م.ر. فيزياويين هدى زكي عبد الرحمن    

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1  2 فيزياوي اقدم وليد عبد هللا عليوي 

 4 فيزياوي اقدم زينب فالح نزال    

عمار عواد حسنفيزياوي اقدم       1 

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1  2 فيزياوي اقدم ذكاء عبد االمير حميد 

-31/11 كلية الفنون الجميلة
32/1/3114  

في  1114
2/3/314  

 8 فيزياوي اقدم رافد محمود عبد هللا دورة تحرير االخبار

 7 فيزياوي اقدم وفاء عبد الستار شاطي    

اقدم عدنان جليل عبدفيزياوي       1 

 11 فيزياوي اقدم علياء حسين علي    

 11 فيزياوي اقدم محمد علوان كاظم    

 13 فيزياوي فاتن عبد القادر ابراهيم    

 12 فيزياوي احمد نصيف جاسم    

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1 فيزياوي اريج عبد الجليل عبد    14 

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1  11 فيزياوي علي حيدر رضا 

 12 م. فيزياوي صابرين عبد الكريم    

 18 م. فيزياوي علي عبد الودود عبد الهادي    

 17 م.فيزياوي رأفت عدنان عباس    

 



 قسم الرياضيات

رقم وتاريخ االمر  تاريخ الدورة موقع الدورة
 االداري

بها اسم الدورة المشارك  ت اسم التدريسي واللقب العلمي 

جامعة نانت           
 الفرنسية

Universite de nantes 

17-
31/8/3111  

085050 
  00/7/9800في

     

. ورشة العمل الخاصة العداد مشروع 1
 المدرسة الصيفية 

 1 م.د. فاطمة محمد عبود 

11/1/3111-1 جامعة صالح الدين /اربيل . ورشة عمل 3    
CIMP 7-11/1/3113  

21/2-
4/4/3112  

.دورة 2  3111 جامعة صالح الدين /اربيل  
LATEX 3111 كلية العلوم جامعة ديالى 

3113 

اربيل /جامعة صالح 
 الدين

4-12/1/3111 في  08280 
90/7/9800  

3112للرياضيات التطبيقية والصيفية للعام   
التحليل .اقامة ورشة عمل في مجال 3

 العدديوتطبيقاته بتخصص الرياضيات

92/5/9809في  0088   . السبورة التفاعلية2   

99/5/9809في  0590   . المكتبة االفتراضية4   

 3/1/3114 ة.ورشة عمل :مواضيع في التبولجي والهندس1    

92/5/9809في  0088   . السبورة التفاعلية1   3 م.د. خالد خزعل خميس 

 2 م.د. سعد قاسم عباس    

92/5/9809في  0088   .السبورة التفاعلية1   4 م.د. ارباح سلطان عبد الكريم 

99/5/9809في  0590   . المكتبة االفتراضية3   

 1 م.خالد هادي حميد    

 2 م.انوار نور الدين عمران    

 8 أ.م . ناجي مطر سحيب    

 7 م. ليث عبد اللطيف مجيد    

انتصار عبد اللطيف علي م.      1 



 11 م. روكان خاجي محمد    

 11 م. رفعت زيدان خلف    

 13 م. عدوية علي محمود    

92/5/9809في  0088   . السبورة التفاعلية2   12 م.م. وفاء فايق غيدان 

 13 م.م. غزوان محمد جعفر    

 12 م.م. جميل محمود جميل    

احمدم.م. حسن عبد الهادي       14 

 11 م.م.امال محيي نصيف    

 

تاريخ  موقع الدورة
 الدورة

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها 

في  0590  
99/5/9809  

. المكتبة االفتراضية1  1 ر.ابحاث اقدم سركش خالد رضا 

 3 باحث اقدم زينب كاظم صادق    

 2 باحث اقدم محمود كامل شهاب    

 4 باحث اسيا علي محمد    

 1 باحث حمزة بركات حسين    

 2 باحث اسماء خوام عبد الرحمن    

 8 باحث مها عيسى اسماعيل    

 7 باحث اسراء نجم عبود    

 1 باحث هدى عامر عبد االمير    

 11 م.باحث شهد جاسم محمود    

 11 م. باحث انتصار عليوي عبد    

الرسول حسن م.باحث محمد عبد      13 

 3/1/3114 .ورشة عمل :مواضيع في 1  
 التبولجي والهندسة

 12 م.باحث دعاء جاسم احمد

 14 م.ر.محلل انظمة عروبة محمد هاي خان    

 

 



 قسم جيولوجيا النفط ومعادن

رقم وتاريخ االمر  تاريخ الدورة موقع الدورة
 االداري

العلمياسم التدريسي واللقب  اسم الدورة المشارك بها  ت 

-3 جامعة البصرة كلية العلوم
1/1/3111  

 ورشة عمل 
GRI GEO RESOURCES IRAQ 

 1 أ.د.منذر علي طه

 2 أ.م.د. انوار خوام علوان    

31/7/1231 جامعة ديالى . دورة تدريبية على استخدام    قياس المقاومة 1  

411النوعية الكهربائية  SAS جهاز 

 4 م.د. منذر طارق خضير

ديالى جامعة  3/1/3112 دورة نضم المعلومات الجغرافية    GIS 

-3 جامعة ديالى
1/1/3111  

 دورة تدريبية في استخدام المكتبة االفتراضية 

-8 جامعة ديالى كلية العلوم
1/11/3112  

 1 م. معتضد مجيد حميد دورة على استخدام جهاز الثدواليت وتطبيقاته 

 2 م.د. احمد قاسم حسون    

 8 م.م.صالح علي حسين    

 7 م.م. عبد الرضا محمد سحاب    

 1 م.م.عاصم احمد حسن    

-8 جامعة ديالى كلية العلوم
1/11/3112  

 11 م.م.ابراهيم مصطفى عباس دورة على استخدام جهاز الثدواليت وتطبيقاته 

-8 جامعة ديالى كلية العلوم
1/11/3112  

وتطبيقاتهدورة على استخدام جهاز الثدواليت    11 م.م عماد حامد كاظم 

 

تاريخ  موقع الدورة
 الدورة

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها 

 1 جيولوجي رائد حديد علي    

 



 

 التخصصات االنسانية في كلية العلوم

تاريخ  موقع الدورة
 الدورة

 ت اسم التدريسي واللقب العلمي اسم الدورة المشارك بها 

 1 م.م.كمال جاسم محمد    

 3 م.م. عثمان كهالن فرحان    

 2 م.م. مروان سالم نوري صادق    

 

 

 

 الموظفين االداريين

رقم وتاريخ  تاريخ الدورة موقع الدورة
 االمر االداري

 ت اسم الموظف والعنوان الوظيفي اسم الدورة المشارك بها

 1 مدير فني اقدم ثامر جاسم محمد    

 3 مدير حسابات ماجدة احمد عبد    

 2 م.ر.مهندسين انور خالد عبد    

 4 م. مدير حنان كريم محمود    

 1 ر. مالحظين سيناء حميد رشيد    

 2 ر.مالحظين فراس علي محمد    

 8 ر. حرفيين اقدم حميد مصطفى محمد    

 7 ر.سائقين اقدم خزعل محمد هزاع    

هالل كاظممدرب العاب تركي       1 

 11 مالحظ فني عباس فاضل حماد    

 11 مالحظ فني ابراهيم احمد دحام    

يةكلية القانون والعلوم السياس  2-2/11/3112 في 1287 
2/11/3112  

 13 مالحظ غسان كامل خورشيد حماية الموظف العام اداريا

 12 محاسب صبري عبد هللا احمد    



 14 محاسب عادل جاسم محمد    

 11 محاسب صباح عامر خليفة    

 12 مرشد زراعي رعد احمد كامل     

ايام 1 بغداد المعهد القضائي في  11181 
21/2/3111  

. تطوير الكوادر /القانونية 1
 واالدارية

 18 م.قانوني محمد فاروق مطني

 17 م. مالحظ محمود عباس محمود    

 11 م.ر.حرفيين ياسين جميل احمد    

التطوير والتعليم مركز 
 المستمر/جامعة ديالى

في  1212 
17/2/3112  

Word and excel .دورة1  31 كاتب محمد فاضل فرحان 

مركز التطوير والتعليم 
 المستمر/جامعة ديالى

في  7141 3112/2/2-3
11/2/3112  

Word and excel .دورة1  31 كاتب سحر مهدي فليح 

 33 كاتب طابعة اول علي غضبان محمد    

 32 كاتب طابعة اول غسان عدنان موسى    

مركز التطوير والتعليم 
 المستمر/جامعة ديالى

في  7141 3112/2/2-3
11/2/3112  

Word and excel .دورة1  34 فني مهدي موسى جعفر 

في  8228  
12/1/1123  

ة كيفية التعامل مع االساتذة والطلب
 والمراجعين

 31 حرفي اقدم باسم ردام عبد

في  8228  
12/1/3112  

ة كيفية التعامل مع االساتذة والطلب
 والمراجعين

 32 حرفي اقدم زيد شعالن علي

 38 حرفي اقدم كريم خزعل احمد    

 37 حرفي اقدم نعيم عبد جالب    

 31 حرفي اقدم نجم احمد نجم    

 21 حرفي اقدم عدنان عبد عزيز    

 21 حرفي اقدم محمود حسين لفته    

اقدم رشيد خضير ياسينحرفي       23 

 22 سائق اقدم رزاق خضير عباس    

 24 سائق اول طه ستار جبار    

 21 م. خدمات اقدم نورية خلف عباس    

 22 م.خدمات اقدم رديف هاشم محمد    

 28 م. خدمات اقدم سعاد حسين عزيز    

 27 حرفي قاسم محمود هزاع    



 21 حرفي مصطفى محمد رضا    

 41 حرفي اديب فيصل عباس    

 41 حرفي احمد فاضل فرمان    

 43 حرفي علي حسين خميس    

 42 حرفي عباس نعيم حصيني    

 44 حرفي عقيل هادي حميد    

 41 حرفي طاهر خشف حمدان    

 42 حرفي مسار رياض صغير    

 48 حرفي جبار زاير كندل    

 47 حرفي مهدي عواد سلمان    

 


