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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) 
 
(الْأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا ۗ  

 صدق اهلل العلي العظيم

 (9) الزمر               

 
الطلبة يف خمتلف اختصاصاهتم فحسب  ينتهي بتخريج خيفى على اجلميع من ان دور اجلامعة ال ال

وامنا التواصل يف تشخيص املعضالت واملشاكل اليت تواجه اجملتمع واجياد احللول املناسبة هلا 
علمي باإلضافة اىل تطوير قدرات املوارد البشرية يف خمتلف االختصاصات مبا يناسب  بأسلوب

امهية خاصة يف حياة االمم والشعوب  اهلالتنمية البشرية ن ا عاملنا اليوم،التطورات السريعة يف 
  .والتطوير الفائق بالتدريب مرتبط بقدر اهتمامهاتقدمها  أصبححتى 

الدورات التدريبية وورش العمل  بإقامةالتعليم املستمر  مركزقسم دأبت جامعة كربالء/ 
 القانونية، املالية، االدارية، اهلندسية، ية يف خمتلف االختصاصات ) الطبيةلالنظرية والعم

وغريها( اىل منتسيب اجلامعة واجلامعات االخرى وموظفي دوائر الدولة والقطاع اخلاص وبالتنسيق 
كل حسب اختصاصه باإلضافة إىل التنسيق مع دوائر منتظمة ناهج مع كليات اجلامعة لتهيئة م

لتصبح جامعة كربالء القلب النابض ملدينة  الدولة لتحديد االحتياجات التدريبية اخلاصة هبم
 . كربالء املقدسة

نسأل اهلل العلي العظيم أن يوفقنا خلدمة اجملتمع وخاصة يف هذه املرحلة الراهنة اليت مير هبا بلدنا 
 .التوفيق اهللعزيز ومن ال
 
 
 

املشاركات يف هذا الدليل اذا كانت ثالثة ايام او اكثر تعترب دورة واذا كانت اقل من  //ملحوظة
ذلك تعترب ورشة .
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 2023 -كلية الطب   وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  

Approach to 

Investigation of 

Patients with 

suspected 

lymphoprolifera

tive disorders 

 حضورية مجانية ايام 4 2023/01/16

االطباء في وزارة 

الصحة و التعليم العالي 

العاملين في المجال و 

 الصحي

2.  

- Approach to 

investigation of 

patients with 

suspected 

thrombophilia. 

 حضورية مجانية ايام 3 2023/03/14

االطباء في وزارة 

الصحة والتعليم العالي 

والعاملين في المجال 

 الصحي

3.  

- Highlights on 

the 5th WHO 

update on 

diagnosis of 

myeloid and 

lymphoid 

neoplasms 

 حضورية مجانية ايام 4 2023/05/15

االطباء في وزارة 

الصحة و التعليم العالي 

و العاملين في المجال 

 الصحي

4.  

Approach of 

diagnosis of 

solitary thyroid 

nodule 

 حضورية مجانية ايام 3 2023/04/02

االطباء في وزارة 

الصحة و التعليم العالي 

في المجال و العاملين 

 الصحي
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5.  

مهارات انقاذ الحياة 

واالنعاش القلبي 

 والرئوي

 مجانية ايام 3 2023/02/26

مدينة االمام 

الحسين 

 الطبية

طالب كلية الطب 

 المرحلة السادسة

6.  
دورة التحليل االحصائي 

 SPSSوبرنامج ال 
 كلية الطب مجانية ايام 3 2023/03/21

طالب الدراسات العليا 

 في الكلية

7.  
دورة البحوث العلمية 

 الرصينة
 مجانية ايام 5 2023/05/21

مدينة االمام 

الحسين 

 الطبية

اطباء دائرة صحة 

 كربالء

8.  
دورة متقدمة في 

 استخدام تطبيق أكسل
 كلية الطب مجانية ايام 3 2023/04/06

التدريسيين والموظفين 

 في الكلية

9.  

POST 

OPERATIVE 

COMPLICATION 

OF C/S 

 مجانية ايام 3 2023/01/08

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

كافة الكوادر الطبية 

 والصحية

10.  
MONITORING 

OF LABOUR 
 مجانية ايام 3 2023/02/21

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

كافة الكوادر الطبية 

 والصحية

11.  

CERVICAL 

SCREENNING 

PROGRAM 

 مجانية ايام 3 2023/03/27

مستشفى 

النسائيةوال

 توليد

الكوادر الطبية كافة 

 والصحية

12.  

Menopause and 

climacteric 

period 

 مجانية ايام 3 2023/04/16

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

كافة الكوادر الطبية 

 والصحية

13.  

HYPERTENSIO

N IN 

PREGNANCY 

AND  ITS 

COMPLICATION 

 مجانية ايام 3 2023/05/15

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

كافة الكوادر الطبية 

 والصحية

14.  
POST PARTUM 

HEMMORHAGE 
 مجانية ايام 3 2023/06/04

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

كافة الكوادر الطبية 

 والصحية
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15.  

HOW TO WRITE 

A MEDICAL 

RESEARCH 

 مجانية ايام 3 2023/12/03

مستشفى 

النسائية 

 والتوليد

كافة الكوادر الطبية 

 والصحية

16.  
البحث النوعي في الطب 

 العاليوالتعليم 
 كلية الطب مجانية شهر 2023/02/07

 -منتسبي كليات الجامعة 

 -منتسبي وزارة الصحة 

 منتسبي وزارة التربية

17.  
علم نفس الشخصية : 

 مدخل منظومي
 كلية الطب مجانية شهر 2023/05/04

منتسبي وحدات االرشاد 

منتسبي وزارة  -النفسي 

منتسبي وزارة  -الصحة 

 التربية
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2023 -  طب االسنانكلية  وورش وراتد  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة الدورة 

 او الورشة
 الفئة المستهدفة

1.  

Posterior 

composite 

restorations 

 حضوري مجانية 3 2023/08/01
طلبة المرحلة 

 الرابعة

2.  
Indirect ceramic 

restorations 
 حضوري مجانية 3 2023/07/25

اطباء االسنان من 

 الخريجين الجدد

3.  
Regenerative 

endodontics 
 اطباء االسنان حضوري مجانية 3 2023/03/15

4.  
ورشة )العنف االسري 

 وتداعياته واهم مخاطره(
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/09/02

تدريسي وموظفي 

 كلية طب االسنان

5.  

التحديات و المخاطر 

المعاصرة تشخيصها وطرق 

 عالجها

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/02/27
تدريسي وموظفي 

 كلية طب االسنان

6.  

جريمة االدمان على 

المخدرات مخاطرها وطرق 

 الوقاية منها

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/13
تدريسي وموظفي 

 كلية طب االسنان

7.  

اضراره الصحية  التدخين

وسلبياته السلوكية داخل 

 الحرم الجامعي

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/04/17
تدريسي وموظفي 

 كلية طب االسنان

8.  

Coagulative 

complications of 

COVID-19 DISEASE 

 عامة حضوري مجانية ايام 3 2023/01/08

9.  
تقنية الفصل الكروماتوغرافي 

 HPLCالسائلة  
 عامة حضوري مجانية ايام 3 2023/01/04

10.  
التخلص من بقايا الطعام في 

 المنزل
 عامة حضوري مجانية يوم واحد 2023/02/06
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 عامة حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/07 الكوارث النووية  .11

12.  
القتل الرحيم للحيوانات 

 المختبرية
 عامة حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/15

 عامة حضوري مجانية ايام 3 2023/04/16 استدامة االمن الكيميائي (  .13

 عامة حضوري مجانية ايام 3 2023/04/02 الزرع النسيجي  .14

 عامة حضوري مجانية ايام 3 2023/05/02 دورة السالمة المهنية  .15

16.  
المؤثرات العقلية وطرق 

 مكافحتها
 عامة حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/08

17.  
طرق الوقاية من االزمات 

 البايلوجيةوالكوارث 
 عامة حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/29

18.  

دور العمالت النقدية في نقل 

االصابة باالحياء المجهرية 

 المرضية

 عامة حضوري مجانية يوم واحد 2023/08/07

19.  

The relationship of 

thyroid hormones 

and obesity 

 طلبة الكلية حضوري مجانية ايام 3 2023/03/28

20.  

المواد الكيمياوية مخاطر 

والبايولوجية واالجهزة 

االشعاعية على العاملين في 

 المختبرات

 حضوري مجانية ايام 3 2023/06/04
العاملين في 

 المختبر

21.  
لفيتامينات وتاثيرها على ا

 صحة الجسم
 عامة حضوري مجانية ايام 3 2023/05/22
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2023 -  الصيدلةكلية  وورش دورات  
 

الورشةعنوان الدورة و  ت  

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  

Resent drug 

discovery 

methods 

 التدريسيين كافه حضوريا مجانية  3 2023/02/01

2.  
كيفية معايير األجهزة 

 المختبرية ) ورشة عمل (
 التدريسيين كافه حضوريا مجانية  1 2023/02/15

3.  
أخالقيات البايولوجي / 

 امتحان
 مجانية 3 2023/01/10

حضوريا / 

 الصيدلة
 جميع التدريسين

4.  

تهدف الورشة الى تعريف 

العاملين في المختبرات 

على طرق معايرة االجهزة 

 المختبرية

 مجانية 1 2023/03/05
حضوريا /كلية 

 الصيدلة
التدريسيينجميع   

5.  

Resent drug 

discovery 

methods 

 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/02/02

6.  

Lab data of 

Autoimmune 

disease 

 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/01/08

7.  
أخالقيات المهنة للمجموعه 

 الطبية
 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/06/01

 الطلبة حضوري مجانية 3 2023/03/05 قانون انضباط الطلبة  .8

9.  

Lab data of 

Autoimmune 

disease 

 حضوري مجانية 3 2023/04/16

التدريسيين 

وطالب الدراسات 

 العليا

10.  
الرضا الوظيفي في  -

 مؤسسات الدولة
 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/02/21
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11.  

How to improve 

second 

language: 

speaking, writing 

and 

pronunciation 

 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/03/20

12.  

What is 

genotyping?: 

identifying 

sequence 

variations 

 التدريسيين حضورية مجانية 3 2023/04/10

13.  

Updating your 

research with 

cutting edge 

techniques 

 التدريسيين حضورية مجانية 3 2023/03/07

14.  

مهارات كتابه المقال 

واساليب  العلمي 

االستشهاد باإلضافة الى 

 طريقة احتساب المعدل

 التدريسيين حضورية مجانية 3 2023/05/01

15.  

تدريب العاملين في 

المختبر على استخدام 

 االجهزة المختبرية

 التدريسيين حضورية مجانية 3 2023/05/07

16.  

مهارات كتابه المقال 

العلمي واساليب  

االستشهاد باإلضافة الى 

احتساب المعدلطريقة   

 حضورية مجانية 3 2023/03/21
التدريسيين 

 والموظفين

17.  
التنضيد االلكتروني 

 للمشاريع العلمية
 التدريسيين حضوري مجانية 1 2023/06/12

 التدريسيين حضوري مجانية 1 2023/04/23 االكتئاب وطرق عالجه  .18

19.  
كيف تصبح صيدالني 

 ناجح
 التدريسيين حضوري مجانية 1 2023/04/13

20.  
مهارات التواصل بين 

 الكادر الطبي والمريض
 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/03/13



 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم مركز التعليم املستمر                                                              رئاسة جامعة كربالء  

]8[ 

 

21.  

االستخدام االمثل لمضادات 

الحيوية وتجنب سوء 

 االستخدام

 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/04/23

22.  

اعداد المحاضرات العلمية 

بطريقة حديثة باستخدام 

 تقنيات البوربوينت

 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/05/15

23.  Paradigm shift 2023/05/22 1 التدريسيين حضوري مجانية 

24.  

The effect of 

cranberry on 

COVID-19 

infection 

 التدريسيين حضورية مجانية 1 2023/03/13

25.  
Particle size 

analyzer 
 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/02/20

26.  

-D-Dاستخدام برامج 

solver و  Graph 

Pad Prism و  

Endnote 

 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/04/16

27.  
DNA extraction 

and purification 
 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/03/19

28.  
اساسيات استخدام االجهزة 

 المختبرية
 التدريسيين حضوري مجانية 3 2023/02/13

29.  

Research 

referencing and 

presentation for 

graduation 

students 

 التدريسيين حضورية مجانية 3 2023/02/20

 التدريسيين حضوري مجانية 1 2023/02/14 تنضيد بحث التخرج  .30

31.  
Poster 

presentation 
 التدريسيين حضوري مجانية 1 2023/02/22
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2023 -  التمريضكلية  وورش دورات  
 

 ت
عنوان الدورة و 

 الورشة

تاريخ اقامة 

او الدورة 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  
متطلبات التدريب 

 العملي السريري
 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/10/05

العاملين في 

تدريب لطلبة 

التدريب العملي 

 السريري

 حضورية مجانية اياماربعة  2023/02/27 االسعافات االولية  .2

تدريسين 

وموظفي كليات 

 المجموعة الطبية

3.  

التهاب الكبد الفايروسي 

وطرق انتقاله واساليب 

 الوقاية الفعالة

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/03/05

تدريسين 

وموظفي 

 المجموعة الطبية

4.  
تأثير االستخدام الخاطى 

 لالدوية على الجسم
 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/11/08

منتسبي وطلبة 

 الجامعة

5.  
تطبيق االنعاش القلبي   

 الرئوي للبالغين
 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/04/12

طلبة كلية 

 التمريض

6.  

دورة كيفية الدعم 

النفسي للمرضى 

 واسرهم

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/01/10
الطلبة 

 والموظفين

 حضورية مجانية ثالث ايام 2023/02/21 دورة القيادة  .7
الطلبة 

 والموظفين

8.  
دورة الصحة والسالمة 

 المهنية
 حضورية مجانية ثالث ايام 2023/03/28

تدريسين 

 وموظفين الكلية
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9.  
دورة حول استخدام 

 spssبرنامج 
 مجانية ثالثة ايام 2023/03/15

حضورية في 

 الكلية

طلبة الدراسات 

 العليا

10.  
دورة دعم الحياة 

 االساسية لالطفال
 حضورية مجانية 3 2023/04/02

الطلبة 

 والموظفين

11.  

دورة االسعافات االولية 

لبعض الحاالت الطارئة 

التي قد يتعرض لها 

 طلبة المدارس

 مجانية ثالثة ايام 2023/04/23

حضورية في 

مدرة العطاء 

 االبتدائية

الكادر التعليمي 

 والطلبة

12.  

دورة كتابة البحث 

العلمي على طريقة 

ApA 

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/05/14
طلبة الدراسات 

 االولية والعليا

13.  

ورشة عمل االثار 

السلبية الستخدام 

االطفال لمواقع 

 التواصل االجتماعي

 حضورية مجانية يوم واحد 2023/02/10
طلبة وموظفي 

 الكلية

 حضوري مجانية ثالثة ايام 2023/03/13 دورة تكيس المبايض  .14
الطالبات 

 والموظفات

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/04/10 دورة الحمل العنقودي  .15
الموظفات 

 والطالبات

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/05/08 دورة الحمل المتعدد  .16

طلبة الدراسة 

االولية 

 والدراسات العليا

17.  
دورة الرضاعة 

 الطبيعية
 مجانية ثالثة ايام 2023/07/10

حضولرية في 

مستشفى 

 الوالدة

الممرضات 

العامالت في 

 مستشفى الوالدة

18.  

دورة العقم واالساليب 

الحديثة للمساعدة في 

 عملية االنجاب

 حضورية مجانية ثالثة أيام 2023/09/19
طلبة وموظفين 

 جامعة كربالء

19.  
دورة سبل السالمة 

 المختبرية
 حضورية مجانية ثالثة أيام 2022/11/01

الطلبة والعاملين 

 المختبراتفي 
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20.  

دورة تعريفية عن 

التهاب الكبد واسبابة 

 وطرق الوقاية

 عامة الشرائح حضورية مجانية ثالثة أيام 2023/12/06

21.  

دورة األوساط 

الزراعية وطرق 

 تحضيرها في المختبر

 حضورية مجانية ثالثة أيام 2023/01/10
الطلبة والعاملين 

 في المختبرات

22.  

دورة جودة الخدمة 

مسؤسسات  التعليمية في

 التعليم العالي

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/02/25
موظفي جامعة 

 كربالء

23.  

دورة االحتراق 

الوظيفي وعالقته 

 بالرضا الوظيفي

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/08/27
موظفي جامعة 

 كربالء

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/02/06 البكتريا المرضية  .24
الطلبة والعاملين 

 المختبراتفي 

25.  

اساسيات 

Microsoft 

office2016 

 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/10/18
موظفي جامعة 

 كربالء

26.  

دورة كيفية الدعم 

النفسي للمرضى 

 واسرهم

 مجانية ثالثة ايام 2023/01/10
حضورية في 

 كليتنا

الطلبة 

 والموظفين

27.  
دورة واجبات الموظف 

 العام
 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/11/15

تدريسين 

 وموظفي كليتنا

28.  
دورة سبل السالمة 

 المختبرية
 حضورية مجانية ثالثة ايام 2023/11/01

العاملين 

 بالمختبرات
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 2023 -  اهلندسةكلية  وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد 

ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  

Fundamentals of 

PLC and its 

application in 

industrial 

automation 

 مجانية 3 2023/01/13

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

الهندسة الكهربائية 

 واأللكترونية

مهندسي الكهرباء 

والكادر الفني 

والهندسي في 

المختبرات 

 والتدريسيين

2.  

The new 8086 

training kit 

applications 

 مجانية 3 2023/02/20

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

الهندسة الكهربائية 

 واأللكترونية

الكادر الهندسي 

والفني في 

المختبرات 

 والتدريسيين

3.  
التطبيقات المستخدمة في اعداد 

 وتقديم مشروع التخرج
 مجانية 3 2023/03/06

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

طلبة المرحلة 

 الرابعة

4.  
اهم المشاكل التي تواجهه شبكة 

 التوزيع في كربالء
 مجانية 3 2023/03/15

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

مهندسي الكهرباء 

والكادر الفني في 

 قسم الصيانة

5.  

Object oriented 

programming (OOP) 

using C++ 

 حضوري مجانية 4 2023/04/17

الكادر الفني 

والهندسي 

والمهتمين 

 بالبرامجيات
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 مجانية 3 2023/05/20 منهجية كتابة األبحاث العلمية  .6
حضوري / كلية 

 الهندسة

طلبة الدراسات 

 العليا والمهتمين

7.  
مقدمة في الشبكات العصبية 

 االصطناعية
 الكترونية مجانية 3 2023/01/03

طلبة الدراسات 

العليا والباحثين 

 والتدريسيين

8.  
اضاءات على ملف تقييم اداء 

 التدريسيين
 مجانية 1 2023/02/05

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

 الهندسة المدنية

تدريسي قسم 

 الهندسة المدنية

9.  
دورة في استخدام برنامج 

 مندلي  لفهرسة المصادر
 مجانية 3 2023/03/01

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

 الهندسة المدنية

طلبة الدراسات 

العليا والباحثين 

 والتدريسيين

 مجانية 1 2023/04/15 تقنيات البناء الحديث  .10

حضوري  / كلية 

الهندسة / قسم 

 الهندسة المدنية

طلبة الدراسات 

العليا والباحثين 

 والتدريسيين

11.  

في المشاكل التي تحدث 

عمليات حفر األبار النفطيه 

 وطرق معالجتها

 مجانية 3 2023/04/03

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

 هندسة النفط

التدريسيين , 

 الموظفين , الطلبة

12.  

حل مشاكل االنتاج ورفع 

انتاجية الحقول النفطية 

باستخدام برنامج ال 

PIPESIM 

 مجانية 3 2023/02/05

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

 هندسة النفط

التدريسيين , 

 الموظفين , الطلبة

13.  

أسئله واجوبه للمقابالت للتعيين 

في الشركات العامله في 

 العراق لمهندسي النفط الجدد

 مجانية 1 2023/03/06

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

 هندسة النفط

التدريسيين , 

 الموظفين , الطلبة
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14.  

Computational fluid 

dynamic using 

design modeler 

fundamental for 

different applicable 

geometry 

 مجانية 3 2023/11/05

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

الهندسة 

 الميكانيكية

التدريسيون , 

 المهندسين , الطلبة

15.  

Design of Stand-

alone photovoltaic 

System As Energy 

Source for a house 

in Iraq 

 مجانية 3 2023/01/22

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

الهندسة 

 الميكانيكية

التدريسيون , 

 المهندسون , الطلبة

16.  
تعلم اساسيات برنامج  

MATLAB 
 مجانية 3 2023/01/10

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة الطب 

 الحياتي

التدريسيين وطلبة 

الدراسات العليا 

 واألولية

17.  
Medicine 

Nanoparticle 
 مجانية 3 2023/02/19

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة الطب 

 الحياتي

التدريسسين وطلبة 

الدراسات العليا 

 واالولية

18.  

Introduction to the 

COMSOL 

Multiphysics 

 مجانية 3 2023/03/07

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة الطب 

 الحياتي

التدريسيين 

 والمهندسين والطلبة

19.  Python program 2023/03/14 3 مجانية 

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة الطب 

 الحياتي

التدريسيين 

 والمهندسين والطلبة

20.  

XRD analysis for 

engineering 

material 

 مجانية 3 2023/03/19

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة الطب 

 الحياتي

التدريسيين 

 والمهندسين والطلبة
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21.  

ترتيب المصادر البحثية 

 End noteباستخدام برامج 

 &Mendely 

 مجانية 3 2023/04/03

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة الطب 

 الحياتي

التدريسيين وطلبة 

الدراسات العليا 

 واالولية

22.  

Filling missing data 

in hydraulic time 

series 

 مجانية 3 2023/01/08

حضوري / كلية 

قسم الهندسة / 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

تدريسيين + 

 مهندسين

23.  
How to be secure 

on the Internet 
 مجانية 3 2023/02/21

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الكهربائية

تدريسيين + 

 مهندسين +موظفين

24.  

Design and fitting-

selection of 

materials for 

prosthetics and 

orthotics. 

 مجانية 3 2023/02/26

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

تدريسيين + 

 مهندسين

25.  

"Exoskelton: 

Design and 

manufacturing for 

upper and lower 

limbs 

 مجانية 3 2023/03/06

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

تدريسيين + 

 مهندسين

26.  

EEG signal features 

extration and 

recognition for 

prosthetic 

applications 

 مجانية 3 2023/03/13

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

تدريسيين + 

 مهندسين

27.  

An introduction to 

Python  

programming 

language 

 مجانية 4 2023/03/19

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

 والمساند

تدريسيين + 

 مهندسين +موظفين
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28.  

A new method for 

forecasting 

hydraulic data 

 مجانية 3 2023/03/27

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

تدريسيين + 

 مهندسين

29.  
دورة قواعد البيانات بأستخدام 

 Accessبرنامج الـ 
 مجانية 4 2023/01/02

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة األطراف 

والمساند 

 الصناعية

المهندسين , الفنيين 

 , األداريين

30.  
صيانة المكونات المادية 

 للحاسبة
 مجانية 4 2023/02/05

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

المهندسين , الفنيين 

) ذوي 

 االختصاص(

31.  
برمجة المواقع باستخدام الـ 

PHP والـ    SQL 
 مجانية 4 2023/02/12

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

المهندسين والفنيين 

) ذوي 

 االختصاص(

32.  
تنصيب البرامجيات وحل 

الحاسباتمشاكل االنظمة في   
 مجانية 4 2023/03/05

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

المهندسين والفنيين 

 ذوي االختصاص

 مجانية 4 2023/03/12 دورة التصاميم الجرافيكية  .33

حضوري / كلية 

الهندسة / قسم 

هندسة االطراف 

والمساند 

 الصناعية

 المهندسين والفنيين
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2023 -  العلومكلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت
تاريخ اقامة 

 الدورة او الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  

Antioxidants and free 

radicals and how they 

affect the human body 

2023/01/08 
ثـــالثــة 

 أيـــام
 مجانية

كلية العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميــاء

المهتميــن 

 بالموضـــوع

2.  

كيفيـــة كتابــــة الورقــــــة 

البحثيــــة للنشـــــر في مجــالت 

 عالميـــة

2023/01/03 
ثــالثــــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميـــاء

الدراســات طلبة 

 العليا

3.  

كيفيـــة النشــر في المجــالت 

العلميـــة  ضمن مستوعبــات 

 سكوبــس و كالرفيــت

2023/01/16 
ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميـــاء

طلبــة 

الدراســــات 

العليــا و 

المهتميــــن 

 بالموضــــوع

 2023/02/14 الكــلىفحوصــات وظائــف   .4
ثـــالثــــة 

 أيـــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســــم علوم 

 الكيميـــاء

طلبة الدراســة 

األوليـــة و 

المهتميــن 

 بالموضــوع

5.  

Practical aspects in 

high performance 

liquid Chromatography 

/Methods and 

operation 

2023/02/05 
ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليــــة العلوم 

قســـم علوم  /

 الكيميـــاء

طلبة الدراســات 

العليا و 

المهتميــن 

 بالموضـــوع

6.  

معالجـــة البيانـــات الطيفيـــة 

باستخدام برنامــج األورجــن ) 

 -أطياف االشعة  فوق البنفسجية 

المرئية واالشعة  تحت الحمراء 

 إنموذجا (

2023/02/19 
ثــالثـــة 

 أيــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســم علوم 

 الكيميـــاء

طلبــة الجامعات 

ذوي 

 اإلختصــاص
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7.  
كيفيـــــة إســتخدام بعض األجــهزة 

 المختبريـــــة في التجـــارب
2023/02/21 

ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميـــاء

طلبــة الدراســـة 

 األوليـــة

8.  

كيفيــــة إســـتخدام برنامــــج 

مــندلي في كتابــــة البــحث 

 العلمــي

2023/03/12 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 الكترونية مجانية

طلبـــة 

الدراســـات 

 العليـــا

 2023/03/15 صناعـــة الصــابون  .9
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 الكترونية مجانية

الطلبــة 

 الجامعييين

 2023/03/19 نظــام المــقررات  .10
ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميـــاء

طلبـــة الدراســة 

 األوليــة

 2023/04/04 اإلحصــاء الحيــاتي  .11
ثـــالثـــة 

 أيـــام

10 

آالف 

 دينــار

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميـــاء

طلبــــة 

الدراســـات 

العليا و المهتمين 

 بالموضــوع

 2023/04/16 الصحــة والســـالمــة المهنيـــة  .12
ثــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميــاء

طلبـــة 

الدراســـة 

 األوليــة

13.  

أطيــاف الرنيـن النــووي 

,   H1NMRالمغناطيسي  

C13NMR 

2023/05/16 
خمســــة 

 أيـــام
 مجانية

كليــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الكيميـــاء

طلبــة الدراســة 

 األوليــة

14.  
الســالمــه واألمــن الكيميــاوي 

 والبايولوجــي
2023/01/02 

ثـــالثة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

أســاتذة و 

طلبـــة  كليـــة 

 العلوم

15.  
Biology lab safety 

rules 
2023/01/08 

أربعــــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قسم علوم 

 الحياة

أســاتذة وطلبـــة  

 قسم علوم الحياة

 2023/01/15 دورة فـــن إتخــــاذ القرارات  .16
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 طلبــة االوليــة الكترونية مجانية

17.  
فــــن تــطوير الذات والثقـــة 

 بالنفس
2023/01/22 

ثـــالثـــة 

 أيام
 الكترونية مجانية

طلبـــة 

الدراســــة 

 األولية
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18.  
إدارة المــخاطر الحيويــــة في 

 المــختبرات
2023/01/29 

ثــالثـــة 

 أيـــام
 الكترونية مجانية

أســاتدة 

الجامعــة وطلبة 

 الدراسات العليا

19.  
Culture of clinical 

specimens 
2023/02/13 

أربعــة 

 أيــــام
 مجانية

كليــــة العلوم 

قســــم علوم  /

 الحياة

أساتذة وطلبـــة  

قســم علوم 

 الحيــاة

20.  

المغذيات الدقيقة ) الفيتامينات ( 

ودورها في تعزيز الجهاز المناعي 

 وعالج إضطرابات التغذية

2023/02/19 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

وطلبة أساتذة 

قســم علوم 

 الحياة

21.  

كيفيــة النشر في المجالت العلمية 

ضمن مستوعبات سكوبس و 

 كالرفيت

2023/02/26 
ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

التدريسيين 

وطلبة الدراسات 

 العليا

 2023/03/05 تحويل النفايــات الى طاقــه  .22
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

أساتذة و طلبة 

 كليـــة العلوم

23.  
General Urine 

examination 
2023/03/12 

ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

منتسبي وطلبة 

 كلية العلوم

 مجانية واحديــوم  2023/03/01 أهميــة تصنيــف الكائــنات الحيــة  .24

مديــــريــة 

تربيــــة 

 كــــربالء

طلبة المراحل 

 المتوسطة

25.  
الفطريــات فوائــدها وأضــرارها 

 واألمراض التي تسببها
 مجانية يوم واحد 2023/03/08

مديـــرية 

تـــربية 

 كــربالء

طلبــة المراحــل 

 المتوســطة

26.  

الفرق بين البكتريا والفايروسات 

تسببها كل منهم واألمرض التي 

 وكيفية عالجها

 مجانية يــوم واحد 2023/03/07

مديـــريــة 

تربيــــة 

 كــــربالء

طلبـــة المراحل 

 المتــوسطـــة

27.  

الفرق بين الخاليا حقيقيــة النواة 

وبدائيــة النواة من ناحيــة  التركيب 

 والوضيفة

 مجانية يوم واحد 2023/03/14

مديـــريـــة 

تربية 

 كـــربالء

طلبـــة المراحل 

 المتــوسطة

28.  
التسمم الغذائي  وتأثيره الفسيولوجي 

 على الجهاز الهضمي
 مجانية يــوم واحد 2023/03/15

مديـــريـــة 

تربيـــة 

 كـــربالء

طلبـــة المراحل 

 المتوسطــــة
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29.  

analysis of DNA 

sequencing using 

GALAXY platform 

 مجانية يوم واحد 2023/03/19

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

تدريسي كلية 

العلوم وطلبــة 

 الدراسات العليا

 2023/03/26 التنـوع الحـيوي  .30
ثــالثـــة 

 أيام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

اساتذة وطلبة  

قســم علوم 

 الحياة

31.  

 Graphpadإستخدام برنامــج 

prism  إلجراء التحليــالت

اإلحصــائية وعمــل األشــكال 

 البيانيــة

2023/04/02 
ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

أساتذة وطلبة  

 قسم علوم الحياة

32.  

جهاز اإلياليزا و جهاز 

الفلوسايتومتري )معلومات و 

 مقارنة (

2023/04/16 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

طلبة المرحلة 

 الثالثة

33.  
Separation methods in 

analytical chemistry 
2023/05/08 

ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

أساتذة وطلبة 

 كليــة العلوم

34.  
أهمية النبـاتات الطبيـة ودورهـــا 

 العالجي
 مجانية يـــوم واحد 2023/05/12

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

تدريسي كلية 

العلوم وطلبــة 

 الدراسات العليا

 2023/05/14 داء اللشوانيـــــا الجلــدي  .35
ثــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

طلبــة  

وتدريسيــات  

 قسـم علوم الحياة

36.  
إيجـــابيات ومســاوْى اإلقتصــــاد 

 الريعــي المعتمـد على النفـــط
2023/03/05 

ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

قــــاعة 

المــؤتمــرات 

 الكبـــرى

منتسبي جـــامعة 

 كـــربالء

37.  

األجهــزة والتقنيــات الحديثـــة 

المستخدمـــة في الكشــف 

 والتشخيص عن المـــواد النانويـــة

2023/04/09 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليـــة العلوم / 

قســـم علوم 

 الحياة

أساتذة وطلبة 

قســم علوم 

 الحياة

 D 2023/05/02فيــــــتاميـــــــن   .38
ثــــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليــــة العلوم 

قســـم علوم  /

 الحياة

طلبــة قســـم 

 علوم الحياة

39.  

تـــرتيب المصـــادر العلميــــة 

وتنسيـــقها بإستخدام بــــرنامج 

Mendely 

2023/05/21 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كليــــة العلوم 

قســــم علوم  /

 الحياة

طلبــة 

الدراســـات 

 األوليــة والعليا
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40.  
مخاطــر اليورانيـوم والراديــوم 

 والرادون
2023/01/02 

ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم / 

 قسم الفيزياء

طلبــة 

الدراســات 

 األوليــة

 مجانية يوم واحـــد 2023/01/05 الرسـم البيانـي وأجهــزه القيــاس  .41
كليــة العلوم /  

 قســم الفيزيــاء

طلبــة 

الدراســات 

 األوليــة

42.  

الغرض من استخدام األوسلسكوب 

) التعرف على الجهاز , استخدامه 

, حساب الفولتية و الزمن , ربط 

الدوائر االلكترونية المختلفة مع 

CRO  ) 

2023/01/08 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

مختبر 

الكهربائية 

والتماثلية في 

قســم علوم 

 الفيزياء

طلبة الدراسات 

 االولية

43.  
الوقايـــــة من المخاطـــر طـرق 

 اإلشعاعيــة
 مجانية يــوم واحد 2023/01/12

كلية العلوم  / 

 قسم الفيزياء

التدريسيون 

وطلبــة 

الدراســات 

 األوليــة

 2023/01/17 التــلوث البيئــي  في  العــراق  .44
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء
 البــاحثــون

45.  
آثـــار األسلحــة النوويـــة على 

 البيئـــة
2023/01/22 

ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم  / 

 قسم الفيزياء

التدريسيون 

وطلبة 

الدراســـات 

 األوليـــة

46.  
مــخاطــر األشعــة فــوق 

 البنفسجيــة
2023/01/29 

ثـــالثـــة 

 أيـــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

التدريسيـون 

وطلبــة 

الدراســات 

 األوليـــة

47.  
معاييــر مستوعـب  كالرفيـت 

 للمجــالت العلميــة
2023/02/05 

يــــوم 

 واحــــد
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

محرري 

المجـالت 

 العلميــة

48.  
التطبيقـات الحديثـــة لإلتصـاالت 

 البصريــــة
2023/02/06 

ثــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء
 الباحثــون

49.  
أنــــواع الكواشــــف النوويــــــة 

 وطبيعـــــة عملها
2023/02/19 

ثــــالثــــة 

 أيـــــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

طلبــة 

الدراســـات 

 األوليـــة
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50.  
التـدريـب العملي إلســتخدام 

 الكواشــف النوويـــة
2023/02/26 

ثــــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

التدريسيون 

وطلبــة 

الدراســات 

 األوليـــة

51.  

تلســكوب جيــمس ويب الحديـث 

وأنــــواع التلسكوبــات الفلكيـــة 

 األخرى

2023/03/12 
ثـــالثـــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

التدريسيون 

وطلبــة 

الدراســـات 

 األوليـــة

52.  

التلوث البيئـي واإلشعاعي 

مخاطــره و أساليـب الوقايــة 

 منهمـــا

2023/03/21 
أربعـــة 

 أيـــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

التدريسيون 

وطلبــة 

الدراســـات 

 األوليــة

 2023/03/26 مخاطــــر اإلشعـــــاع  .53
ثــــالثــــة 

 أيــــام
 مجانية

كلية العلوم /  

 قسم الفيزياء

التدريسيون 

وطلبــة 

الدراســـات 

 األوليـــة
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2023 -  علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلوماتكلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  
Introduction to 

Colab 
 المهتمين الكترونية مجانية 3 2023/04/10

2.  

How choose the 

journal correctly to 

publish your work. 

 مجانية 3 2023/03/13

 -حضورية 

كلية علوم 

الحاسوب 

وتكنولوجيا 

 -المعلومات

قسم علوم 

 الحاسوب

طلبة الدراسات 

 العليا

3.  Mysql المهتمين الكترونية مجانية 3 2023/02/20 دورة 

4.  
تجربة الدراسات العليا ما لها 

 وماعليها.
 المهتمين الكترونية مجانية 3 2022/11/22

5.  
االبتزاز االلكتروني المخاطر 

 والحلول
 المهتمين الكترونية مجانية 1 2023/06/03

 المهتمين الكترونية مجانية 1 2023/05/22 الوعي االمني السيبراني  .6

7.  

The difference 

between a function 

and equations 

 التدريسين الكترونية مجانية 1 2023/05/18

8.  

Huawei ICT 

Academy\ HCIA-

Datacom 

2023/02/01 60 50,000 

كلية علوم 

الحاسوب 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين
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9.  

Introduction to 

Internet of Things 

(IoT) 

2023/02/15 5 25,000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

10.  
statistical data  

analysis 
 مجانية 5 2023/01/03

كلية علوم 

الحاسوب 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

 التدريسيين والطلبة

11.  
An introduction to 

Raspberry pi 
 مجانية 3 2023/02/05

قسم علوم 

 الحاسوب
 التدريسيين والطلبة

12.  
تصميم ومعالجة الصورة في 

 برنامج الفوتوشب
 الكترونية مجانية 3 2023/02/26

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

13.  

IoT Fundamentals: 

Hackathon 

Playbook 

2023/03/01 7 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

ثانوي , مهني , 

سنتان وطالب 

 4الكلية لمدة 

سنوات وطالب 

 4الجامعة لمدة 

 سنوات

14.  
Networking 

Essentials 
2023/03/01 30 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

الدراسات طالب 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

15.  
basics of statistical 

data analysis 
 مجانية 5 2023/03/01

كلية علوم 

الحاسوب 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

 التدريسيين والطلبة

16.  MySQL workbench 2023/03/04 5 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

موظفين , االولية , 

 مهتمين
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17.  
Web Development - 

Front End design 
2023/03/09 30 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

18.  
Web Development - 

Back End design 
2023/03/09 30 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

الدراسات طالب 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

19.  
NDG Linux 

Essentials 
2023/04/01 30 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

20.  
Bash Shell 

Scripting 
 مجانية 2 2023/01/04

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

21.  

Computational 

Thinking with 

Python 

2023/05/08 5 50000 

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

طالب الدراسات 

االولية , موظفين , 

 مهتمين

 50000 5 2023/05/15 مبادئ األمن السيبراني  .22

كلية علوم 

الحاسوب و 

تكنولوجيا 

 المعلومات

الدراسات طالب 

االولية , موظفين , 

 مهتمين
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2023 -  العلوم الطبية التطبيقيةكلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد 

ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة 

او 

 الورشة

الفئة 

 المستهدفة

1.  
انزيمات الكبد ومستويات طرق قياس 

 الدهون في الدم
 مجانية ايام٣ 2023/01/02

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

2.  
Using tissue culture in 

medical applications 
 مجانية ايام3 2023/01/10

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

3.  

Sectioning, tissue 

processing and staining by 

using microtome 

 مجانية ايام3 2023/01/23

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

4.  
دورة عن كيفية تشخيص التهاب المجاري 

 البولية
 مجانية ايام3 2023/01/15

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

5.  
العمل على جهاز دورة عن كيفية 

 الفلورسنت في تشخيص االمراض
 مجانية ايام3 2023/01/18

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

6.  
طرق قياس الغدة الدرقية وتأثيراها على 

 وظائف الكبد
 مجانية ايام3 2023/02/01

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين
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7.  

MTT assay as significant 

quantitative cytotoxicity 

method 

 مجانية ايام3 2023/02/06

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

8.  PCR diagnostic techniques 2023/02/09 3مجانية ايام 

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

9.  

tissue culture and cell line 

techniques in canser 

diagnosis 

 مجانية ايام3 2023/02/14

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

10.  

introduction to 

bioinformatics science and 

PCR types and work on 

conventional science 

 مجانية ايام3 2023/02/19

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

 التدريسيين

 والموظفين

 مجانية ايام3 2023/03/01 دورة تدريبية على جهاز االليزا  .11

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

 مجانية ايام3 2023/03/06 دورة تدريبية على جهاز الرفالترون  .12

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

13.  
جهاز دورة تدريبية عن كيفية عمل 

 الفلورسنت
 مجانية ايام3 2023/03/09

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

 مجانية ايام3 2023/03/14 البطاقة التعريفية للمواد الكيمياوية  .14

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين
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15.  
انتشار ظاهرة االنتحار في المجتمع وكيفية 

 معالجتها
2023/02/28 

يوم 

 واحد
 مجانية

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

 الطالب

 2023/03/29 الضوابط واالخالق الجامعية  .16
يوم 

 واحد
 مجانية

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

 الطالب

17.  
تأثير مواقع التواصل االجتماعي على 

 الصحة النفسية
2023/04/27 

يوم 

 واحد
 مجانية

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

 الطالب

18.  
Extraction of mycotoxins 

from contaminated food 
 مجانية ايام3 2023/03/07

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

19.  
Parasitic diseases and their 

transmission 
 مجانية ايام3 2023/02/18

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

20.  

The role of modern 

technologies and their 

danger to children 

 مجانية ايام3 2023/03/25

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

21.  

Scientific research 

curriculum for 

fourth_students year 

 مجانية ايام3 2023/02/25

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

22.  

Laboratory detection of 

primary parasites and 

helminthes in fecal samples 

 مجانية ايام3 2023/02/25

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين
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23.  
Probiotic Bacteria and their 

applcations 
 مجانية ايام3 2023/02/14

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

24.  
A Course in standard 

English - Level 2 
 مجانية ايام 5 2023/01/22

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

25.  
Types of laboratory waste 

and how to deal with it 
 مجانية ايام3 2023/03/13

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

26.  
Types of laboratory waste 

and how to deal with it 
 مجانية ايام3 2023/01/02

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التدريسيين 

 والموظفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم مركز التعليم املستمر                                                              رئاسة جامعة كربالء  

]30[ 

 

 

2023 -الطب البيطريكلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

او الدورة 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة او 

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة 

او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  
دوره تدريبيه بعنوان جهاز 

PCR وأنواعه وطرق العمل 
 حضورية مجانية ايام 3 2023/01/10

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

2.  
بعنوان تحنيط دوره تدريبيه 

 اللبائن
 حضورية مجانية ايام 3 2023/01/29

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

3.  

دوره تدريبيه بعنوان طرق 

تشريح الجثث الحيوانيه 

وجمع العينات لألعضاء 

واالنسجة وفحصها عيانيا 

 ومجهريا

 حضورية مجانية ايام 3 2023/02/05

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

4.  

دوره تدريبيه بعنوان تطوير 

الكوادر االداريه لموظفي 

كليه الطب البيطري في 

 جامعة كربالء

 حضورية مجانية ايام 7 2023/02/12

تدريسي وموظفي 

كليه الطب البيطري 

 في جامعة كربالء

5.  

دوره تدريبيه بعنوان الطرق 

العينات المستخدمة لتحضير 

 للدراسة التشريحية

 حضورية مجانية ايام 3 2023/03/07

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء



 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم مركز التعليم املستمر                                                              رئاسة جامعة كربالء  

]31[ 

 

6.  

دوره تدريبيه بعنوان الطرق 

السريعه لتشخيص األنواع 

المختلفة من البكتريا بإستخدام 

epi 

 حضورية مجانية ايام 3 2023/03/27

تدريسي وموظفي 

الطب وطلبه كليه 

البيطري في جامعة 

 كربالء

7.  

دوره تدريبيه بعنوان التقنيات 

المختبريه وكيفيه تحليل 

 النتائج

 حضورية مجانية ايام 3 2023/04/11

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

8.  

دوره تدريبيه بعنوان كيفيه 

تحليل الصور النسيجيه 

 fijiباستخدام برنامج 

analysis 

 حضورية مجانية ايام 3 2023/04/25

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

9.  

دوره تدريبيه بعنوان الفحص 

والتشخيص المجهري الدقيق 

للشرائح النسيجيه المحضره 

من عينات األعضاء لمختلف 

انواع الحيوانات المختبريه 

المعالجه باألدوية والمواد 

 السامه

 حضورية مجانية ايام 3 2023/05/07

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

10.  

دوره تدريبيه بعنوان 

Electrocardiograph 

in small animals 

 حضورية مجانية ايام 3 2023/05/15

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

11.  

دوره تدريبيه بعنوان اهم 

التشخيصية للطفيليات الطرق 

 في اللحوم

 حضورية مجانية ايام 3 2023/05/29

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء
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12.  

دوره تدريبيه بعنوان تحديات 

األمراض المشتركه في 

الطب البيطري والطب 

 البشري

 حضورية مجانية ايام 3 2023/06/12

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

13.  
دوره تدريبيه بعنوان تقنيات 

 المهارات التعليميه للطلبه
 حضورية مجانية ايام 3 2023/07/11

طلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

14.  

دوره تدريبيه بعنوان 

Diagnosis of blood 

parasities in farm 

animals by 

hematological 

tests 

 حضورية مجانية ايام 4 2023/07/17

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

15.  

التحري عن مسببات 

اإلجهاض في حيوانات 

 المزرعه

 حضورية مجانية ايام 3 2023/08/14

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء

16.  
دوره تدريبيه بعنوان اهم 

 األمراض في األسماك
 حضورية مجانية ايام 3 2023/08/27

تدريسي وموظفي 

وطلبه كليه الطب 

البيطري في جامعة 

 كربالء
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2023 -القانون كلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

الفئة 

 المستهدفة

 مجانية 1 2023/01/20 جرائم العنف األسري  .1
حضورية 

 كلية القانون

اساتذة 

 الجامعات

2.  
الحماية القانونية الدولية 

 لالنتخابات
 مجانية 1 2023/01/25

حضورية 

 كلية القانون

اساتذة 

 الجامعات

3.  
ورشة : العقد االلكتروني  

 وحماية المستهلك
 مجانية 1 2023/02/28

حضورية 

 كلية القانون

اساتذة 

 الجامعات

4.  
ورشة : دور االجراءات العملية 

 لتأسيس الشركة المساهمة
 مجانية 1 2023/03/21

حضورية 

 كلية القانون

اساتذة 

 الجامعات

5.  

ورشة مناقشة جداول الترقيات 

العلمية حسب قانون وزارة 

 التعليم العالي

 حضورية مجانية 1 2023/05/11
اساتذة 

 الجامعات
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2023 -االدارة واالقتصاد كلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت
تاريخ اقامة 

 الدورة او الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  
شرح الية التقديم للدراسات 

 ادارة االعمالالعليا قسم 
 الكترونية مجانية يوم 30 2023/03/01

المتقدمين 

للدراسات العليا 

لبرامج قسم ادارة 

 االعمال

2.  

شرح الية التقديم للدراسات 

العليا  قسم العلوم المالية 

 والمصرفية

 الكترونية مجانية يوم 30 2023/03/01

المتقدمين 

للدراسات العليا 

لبرامج قسم 

العلوم المالية 

 والمصرفية

3.  
شرح الية التقديم للدراسات 

 قسم االقتصاد
 الكترونية مجانية 30 2023/03/01

المتقدمين 

للدراسات العليا 

لبرامج قسم 

 االقتصاد

4.  
شرح الية التقديم للدراسات 

 العليا قسم االحصاء
 الكترونية مجانية 30 2023/03/01

المتقدمين 

للدراسات العليا 

لبرامج قسم 

 االحصاء

5.  
الية التقديم للدراسات  شرح

 العليا قسم المحاسبة
 الكترونية مجانية 30 2023/03/01

المتقدمين 

للدراسات العليا 

لبرامج قسم 

 المحاسبة

6.  
اساليب التنبؤ باستخدام 

 السالسل الزمنية
 مجانية 1 2023/02/16

قسم 

 االحصاء

اساتذة وطالب 

 الدراسات العليا
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7.  
استخدام التحليل العاملي 

 spssباستخدام برنامج 
 مجانية 1 2023/02/28

قسم 

 االحصاء

اساتذة وطلبة 

 الدراسات العليا

8.  

تطبيقات الحاسوب 

word,excel  لمنتسبي

 كلية االدارة واالقتصاد

 مجانية 1 2023/03/09
كلية االدارة 

 واالقتصاد
 موظفي الكلية

9.  

االساليب االحصائية 

المتقدمة في برنامج 

eveiws 

 مجانية 1 2023/03/23
قسم 

 االحصاء

اساتذة وطالب 

 الدراسات العليا

10.  
تحليل االنحدار اللوجستي 

 spssباستخدام برنامج 
 مجانية 1 2023/04/11

قسم 

 االحصاء

اساتذة وطالب 

 الدراسات العليا

11.  

تخليل بيانات االستبانة 

الجزء  spssباستخدام 

 االول , الثاني

 مجانية 1 2023/04/25
قسم 

 االحصاء

اساتذة وموظفي 

 الدراسات العليا

12.  

اختيار طرق التقدير 

المناسبة للنموذج 

االحصائي باستخدام دالة 

المعكوس باستخدام برنامج 

 ماتالب مع مثال تطبيقي

 مجانية 1 2023/03/12
قسم 

 االحصاء

اساتذة وطلبة 

 الدراسات العليا

13.  

توليد البيانات من النموذج 

االحصائي باستخدام دالة 

المعكوس باستخدام برنامج 

 الماتالب

 مجانية 1 2023/02/15
قسم 

 االحصاء

اساتذة وطلبة 

 الدراسات العليا

14.  

متطلبات خريجي الكليات 

في التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 مجانية يوم 1 2023/01/17
قاعة 

 الرافدين
 طلبة الكلية

15.  
الموازنة العامة مفهومها 

 واهميتها
 مجانية يوم 1 2023/04/17

قاعة 

 الرافدين

استاذة وطلبة 

الدراسات العليا 

 واألولية

 مجانية يوم 1 2023/03/15 مبادرات االصالح العام  .16
قاعة سيد 

 الماء

استاذة وطلبة 

الدراسات العليا 

 و االولية
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17.  

الية التقديم للدراسات العليا 

استمارات وكيفية ملئ 

 التقديم

 مجانية يوم 2 2023/03/06
قاعة سيد 

 الماء

المتقدمين 

 للدراسات العليا

18.  

تقلبات أسعار العملة 

وتأثيرها على السوق 

 المحلي

 الكترونية مجانية يوم 1 2023/05/15

استاذة وطلبة 

الدراسات العليا 

 و االولية

19.  
متطلبات السيرة الذاتية في 

 سوق العمل العراقي
 الكترونية مجانية يوم 1 2023/12/20

طلبة الدراسات 

األولية  والعليا 

 في الكلية

20.  
الوقود الحيوي بديل النفط 

 مفهومه واثاره
 الكترونية مجانية يوم 1 2023/12/30

استاذة وطلبة 

 الدراسات العليا

21.  
تدهور القطاع الزراعي 

 في العراق
 الكترونية مجانية يوم 1 2023/12/15

وطلبة استاذة 

الدراسات العليا 

 واالوليه

22.  
البراعة التنظيمية ودورها 

 في تعزيز االداء المستدام
 مجانية 3 2023/01/08

كلية االدارة 

 واالقتصاد
 عامة

23.  

الحوكمة المصرفية 

االلكترونية ودورها في 

تطوير القطاع المصرفي 

 العراقي

 مجانية 3 2023/02/07
االدارة 

 واالقتصاد
 عامة

24.  

التعليم  تحسين جودة

المستدام كهدف اساسي 

 للتنمية المستدامة

 مجانية 3 2023/03/07
االدارة 

 واالقتصاد
 عامة
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2023 -الرتبية للعلوم االنسانيةكلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة او 

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

 حضوري مجانية 1 2023/01/03 تقديم الشخصية في رواية  .1
أساتذة وطالب دراسات 

 عليا

 حضوري مجانية 5 2023/01/10 المهارات اللغوية  .2
أساتذة وطالب دراسات 

 عليا

3.  

تعريف الطالب مراحل 

االولى والثانية والعليا في 

كيفية استخدام االجهزة 

خالل العمل الميداني 

واستخراج البيانات 

المناخية في البحوث 

 العلمية

 حضوري مجانية 1 2023/01/31
أساتذة وطالب عليا 

 ودراسة اولية

4.  

تقديم الشخصية في رواية 

مذكرات دي دراسة 

 الخطاب السردي

 حضوري مجانية 1 2023/01/03
أساتذة وطالب الدراسات 

 العليا

 حضوري مجانية 5 2023/01/10 المهرات اللغوية  .5
أساتذة وطالب دراساتال 

 عليا

6.  

الصور الفضائية 

والرادار المتوفرة مجاناً 

 للعراق

 حضوري مجانية 5 2023/01/24
أساتذة وطالب دراسات 

 عليا

7.  

تعريف الطالب مراحل 

االولى والثانية والعليا في 

كيفية استخدام االجهزة 

خالل العمل الميداني 

البيانات واستخراج 

المناخية في البحوث 

 العلمية

 حضوري مجانية 1 2023/01/31
أساتذة وطالب دراسات 

 عليا ودراسة اولية
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8.  

االطروحات  كتابةمعايير 

ل والبحوث ئوالرسا

 العلمية

 طلبة الدراسات العليا حضوري مجانية 5 2023/02/07

9.  
 googleمحرك البحث 

 واسلوب البحث الضحيح
 موظفين حضوري مجانية 5 2023/02/14

10.  
 word ms صثدورة

 متقدمة
 موظفين حضوري مجانية 5 2023/02/28

11.  
 msدورة دوال 

Excelمتقدمة 
 موظفين حضوري مجانية 5 2023/02/28

12.  
االدمان .انواعه.تشخيصه 

 اسبابه
 طلبة وموظفين حضوري مجانية 5 2023/03/07

13.  
االدمان.انواعه.اساليب 

 الوقاية من االدمان
 موظفين حضوري مجانية 1 2023/03/14

14.  
التفكير السلبي لدى 

 الطالب الجامعي
 موظفين حضوري مجانية يوم1 2023/03/21

15.  

قيادة المراة ودورها في 

العملية التعليمية)الندوة 

 في جانب تمكين المراة

 موظفين حضوري مجانية 1 2023/04/04

16.  
منهجية المؤرخين في 

 كتابة التاريخ الفاطمي
 موظفين حضوري مجانية 1 2023/04/11

17.  

ضوابط اختيار 

الموضوع لرساءل 

الماجستير واطاريح 

 الدكتوراه

 موظفين حضوري مجانية 1 2023/04/18

18.  

موقف االمام الصادق 

)ع( من خالفة بني 

 العباس

 موظفين حضوري مجانية 1 2023/04/25

19.  
االبدال في مرويات 

 السيرة النبوية
 موظفين حضوري مجانية 1 2023/05/02
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2023 -الرتبية للعلوم الصرفة كلية  وورش دورات  
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

 مجانية أيام 3 2023/01/03 كتابة التقرير العلمي اسلوب    .1

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

 منتسبي الكلية

2.  
تطوير مهارات المعلمين  دورة

 في اساسيات الرياضيات
 مجانية أيام 3 2023/01/09

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

خريجي معهد 

المعلمين المقبولين 

في قسم الرياضيات  

 في كليتنا

 مجانية يوم واحد 2023/01/15 الطفيليات سلوك  .3

قسم علوم 

في  الحياة

 الكلية

منتسبي قسم علوم 

 الحياة في الكلية

4.  
الصبغات من  استخالص

 (االوراق النباتية )الكلوروفيل
 مجانية أيام 3 2023/01/17

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

طالب الدراسات 

العليا تخصص 

النبات / و طالب 

المرحلة الرابعة قسم 

 علوم الحياة

5.  
الليزر في المجال  استخدام

 الطبي
 منتسبي الكلية الكترونية مجانية أيام 3 2023/01/24

6.  
والتقنيات المستخدمة  لخطوات

 في عمل المقاطع النسجية
 مجانية أيام 3 2023/01/24

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

منتسبي قسم علوم 

 الحياة في الكلية

7.  
الجامعي في  دور اإلرشاد

 التعليم العالي
 مجانية يوم واحد 2023/01/30

الفيزياء/ قسم 

كلية التربية 

 للعلوم الصرفة

طلبة قسم الفيزياء في 

 الكلية
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8.  
دور الحشرات في مكافحة 

 النباتات الضارة
 مجانية أيام 3 2023/01/31

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

منتسبي قسم علوم 

 الحياة في الكلية

9.  
دراسه نشاط االشعاعي وتأثيره  

 االنسان على صحه
 منتسبي الكلية الكترونية مجانية أيام 3 2023/02/04

10.  

الصور النسجيه  تحليل 

 باستخدام برنامج خاص يسمى

Fiji analysis 

 مجانية أيام 3 2023/02/07

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

منتسبي قسم علوم 

 الحياة في الكلية

 مجانية أيام 3 2023/02/12 تصميم اختبار تحصيلي كيفية    .11
قسم الفيزياء 

 في الكلية

منتسبي قسم الفيزياء 

 في الكلية

 مجانية أيام 3 2023/02/14 المختبرية الفحوصات    .12

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

منتسبي قسم علوم 

 الحياة في الكلية

13.  
الفساد االداري على  تأثير 

 النظام السياسي
 مجانية أيام 3 2023/02/14

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

طلبة وتدريسيي 

 الكلية

14.  

دراسة حول تقنية   

عالية  الكروموتغرافيا السائلة

 االداء

 مجانية أيام 3 2023/02/14
قسم الكيمياء 

 في الكلية

أساتذة وطلبة قسم 

 الكيمياء في الكلية

 مجانية أيام  3 2023/02/21 وتأثيراتها على الجسم السموم    .15

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيي وطلبة قسم 

 الكليةعلوم الحياة في 

 مجانية أيام 3 2023/02/26 كن مقدمة في    .16

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

طالب المرحلة 

 الرابعة في الكلية

17.  
طريقة تكوين األبواغ 

 بالفطريات
 الكترونية مجانية يوم واحد 2023/02/28

تدريسيي وطلبة قسم 

 علوم الحياة في الكلية

 مجانية واحديوم  2023/03/06 الطاقة من الماء استرداد    .18

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

 منتسبي الكلية

19.  
طلبة المرحلة الرابعة  تهيأة 

 للتطبيق في المدارس الثانوية
 مجانية أيام 3 2023/03/07

ثسم 

الرياضيات في 

 الكلية

طلبة المرحلة الرابعة 

 في الكلية
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 مجانية أيام 3 2023/03/07 الجيني العالج  .20

قسم علوم 

الحياة في 

 القسم

تدريسيي وطلبة قسم 

 علوم الحياة في الكلية

21.  

مضادات االكسدة  الكشف عن

في المستخلص النباتي 

 TLCبطريقة

 مجانية أيام 3 2023/03/13
قسم الكمياء 

 في الكلية
 منتسبي الكلية

22.  
مهارة استخدام برنامج  تعليم

 مندلي لكتابة مصادر البحوث
 مجانية أيام 3 2023/03/14

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيي وطلبة قسم 

 علوم الحياة في الكلية

23.  

النبات من الجفاف  كيفية وقاية  

والظروف الغير مالئمة لنموه 

 وزيادة أنتاجيته

 مجانية يوم واحد 2023/03/22

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيي وطلبة قسم 

 علوم الحياة في الكلية

24.  
الصبغات النسجية الخاصة  

 . واستعماالتها  تحضيرها
 مجانية أيام 3 2023/03/28

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيو وطلبة قسم 

 علوم الحياة في الكلية

25.  

التعبير عن تركيز  طرق

المحاليل في تجارب الفسلجة 

 النباتية

 مجانية أيام 3 2023/04/04

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

طالب الدراسات 

العليا و طلبة 

الرابعة لقسم المرحلة 

 علوم الحياة

26.  

          Investigation 

of the U Infections 

PPER Genital Tract 

in Female Infertility 

 مجانية أيام 3 2023/04/10
قسم الكيمياء 

 في الكلية

التدريسيات 

 والموظفات في الكلية

 مجانية أيام scratch 2023/04/11 3   البرمجة لغة  .27

قسم 

 الرياضيات في

 الكلية

طلبة الدراسات 

 األولية

 مجانية أيام 3 2023/04/11 الطيور تحنيط   .28

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيو قسم علوم 

 الحياة في الكلية

29.  
االساسية في  المهارات  

 LATEX  استخدام برنامج
 مجانية أيام 3 2023/04/16

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

 منتسبي الكلية

30.  
الحراري وتاثيره  االحتباس   

 على مناخ العراق
 مجانية يوم واحد 2023/04/18

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

 منتسبي الكلية
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31.  

االمثل لبرنامج  االستخدام  

الطباعة وورد في كتابة 

 الرسائل واالطاريح

 مجانية أيام 3 2023/04/23

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

طلبة الدراسات العليا 

وطلبة المرحلة 

 الرابعة

 مجانية أيام 3 2023/04/25 اوساط اللشمانيا طرق تحظير   .32

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

اساتذة قسم علوم 

الحياة وطلبة 

 الماجستير

33.  
الماتالب: االمكانيات  برنامج 

 والتطبيقات
 مجانية أيام 3 2023/05/01

قسم 

الرياضيات في 

 الكلية

 منتسبي الكلية

 مجانية أيام 3 2023/05/02 المعالجة بالعلق الطبي   .34

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

 منتسبي الكلية

35.  
األمراض  دراسة حول  

 والمتالزمات والتمييز بينهما
 مجانية أيام 3 2023/05/02

قسم الكيمياء 

 في الكلية
 منتسبي الكلية

36.  
يسمي مجموعة  العراق   

 نجمية خارجية
 منتسبي الكلية الكترونية مجانية يوم واحد 2023/05/10

37.  
االسبرجلص من  تشخيص  

 االلف الى الياء
 الكترونية مجانية أيام 3 2023/05/11

التدريسين وطلبة 

الدراسات العليا 

 االختصاص

 مجانية 3 2023/05/09 وانواعه المجهر    .38

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيو وطلبة قسم 

 علوم الحياة

 منتسبي الكلية الكترونية مجانية 3 2023/05/12 المتجددة الطاقات    .39

40.  

المركبات  طرق تشخيص  

 , FTIR النانوية بتقنيات

AFM 

 مجانية 3 2023/05/16

قسم علوم 

الحياة في 

 الكلية

تدريسيو وطلبة قسم 

 علوم الحياة في الكلية
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 2023 -الزراعة  كلية  وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد 

ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان اقامة 

الدورة او 

 الورشة

الفئة 

 المستهدفة

1.  

تصميم المواقع االلكترونية 

واالستفادة من تضمينها في 

 المحتوى التعليمي

 مجانية 3 2023/03/15
كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

2.  
االساليب الحديثة لمكافحة حشرة 

 األرضة
 مجانية 3 2023/01/16

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

3.  
الحشرات الجنائية ودورها 

 بالكشف عن الجريمة
 مجانية 3 2023/02/21

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

4.  
استخراج سم النحل وتصنيع 

 كريمات تجميلية وعالجية
 مجانية 3 2023/01/03

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

5.  
وطرق  العناية بالنباتات المنزلية

 اكثارها
 مجانية 3 2023/02/26

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

6.  
عزل وتشخيص الديدان الممرضة 

 للنبات
 مجانية 3 2023/03/07

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

7.  
نبذة تعريفية عن المتطفالت التابعة 

 Chalcididaeلفوق عائلة 
 مجانية 3 2023/03/19

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

8.  

الشاشة الذكية وعمل استخدام 

المحتوى التعليمي واالستفادة من 

 تطبيقها

 مجانية 3 2023/03/28
كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

9.  

المبيدات الكيميائية ومضارها 

وحساب الجرعة القاتلة النصفية 

 للمبيد باستخدام الكمبيوتر

 مجانية 3 2023/04/02
كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

10.  
الكايتوسان طريقة استخالص 

 واستخدامه في المجال الزراعي
 مجانية 3 2023/04/17

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة
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11.  
االستشفاء بسم النحل ومنتجاته 

 الطبيعية
 مجانية 3 2023/05/02

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

12.  
الزراعة المائية لنباتات الخضر 

 والنباتات الطبية
 مجانية 3 2023/01/02

كلية 

 الزراعة

الزراعة كلية 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

 الزراعة

 مجانية 3 2023/01/16 برامج تعليمية  .13
كلية 

 الزراعة

طلبة الدراسات 

 العليا الباحثين

14.  
تأثير العناصر الثقيلة في الكائنات 

 الحية )االنسان, الحيوان, النبات(
 مجانية 3 2023/02/05

كلية 

 الزراعة

مديرية زراعة 

كربالء, طلبة 

 الدراسات العليا

 مجانية 3 2023/06/01 طرق قياس المساحة الورقية  .15
كلية 

 الزراعة

طلبة الدراسات 

 العليا والباحثين

 مجانية 3 2023/02/05 تطبيقات زراعة االنسجة النباتية  .16
كلية 

 الزراعة

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

الزراعة 

 مديريات البلدية

17.  
ورمزيتها في اهمية االلوان 

 التصميم
 مجانية 3 2023/01/10

كلية 

 الزراعة

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

الزراعة 

مديريات البلدية 

الشعبات 

 الهندسية
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 مجانية 3 2023/05/21 تطبيقات زراعة الكالس واهميتة  .18
كلية 

 الزراعة

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

الزراعة 

 مديريات البلدية

 مجانية 3 2023/05/02 تطبيقات زراعة البروتوبالست  .19
كلية 

 الزراعة

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

الزراعة 

 مديريات البلدية

20.  
معالجة بعض االمراض الفطرية 

 بإستخدام المستخلصات النباتية
 مجانية 3 2022/11/15

كلية 

 الزراعة

اساتذة وطلبة 

الزراعة كلية 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

 الزراعة

21.  
االستعماالت الجمالية للنباتات 

 الطبية
 مجانية 3 2022/12/27

كلية 

 الزراعة

اساتذة وطلبة 

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

 الزراعة

22.  

المشروبات الصحية لبعض 

النباتات الطبية فوائدها وطرق 

 تحضيرها

 مجانية 3 2023/03/06
كلية 

 الزراعة

اساتذة وطلبة 

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

 الزراعة
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23.  
االجهزة البيئية ـ فوائدها وطرق 

 استخدامها
 مجانية 3 2023/04/04

كلية 

 الزراعة

اساتذة وطلبة 

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

 الزراعة

24.  
طرق تقدير بعض الصفات 

 للنباتالكيميائية 
 مجانية 3 2023/04/10

كلية 

 الزراعة

اساتذة وطلبة 

كلية الزراعة 

طلبة الدراسات 

العليا مديريات 

 الزراعة

25.  
ورشة علمية تاثير التنوع 

 البيولوجي على االنسان
 مجانية 3 2022/10/25

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

26.  
تهيا الحقل الدواجن  الستالم وجبة 

 افراخ
 مجانية 3 2023/03/14

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

27.  
Data analysis using 

Excel 
 مجانية 3 2022/11/15

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

28.  
طرق تجفيف االغذية  باالجهزة 

 الكهربائية
 مجانية 3 2023/03/27

كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة

 مجانية 3 2023/03/01 طرق استخالص الزيوت العطرية  .29
كلية 

 الزراعة

 التدريسين

وطلبة 

 الدراسات العليا

30.  

paraphrasing 

strategis in acadime 

writing 

 مجانية 3 2023/05/18
كلية 

 الزراعة
 الدعوة عامة
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 2023 -العلوم االسالمية  كلية  وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت
تاريخ اقامة الدورة 

 او الورشة

عدد 

ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

 او

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة 

او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  

المخدرات واثرها في 

المجتمع على المدى 

 القريب والبعيد

 الكترونية مجانية 3 2023/03/15
طلبة كلية العلوم 

 اإلسالمية

2.  
المرأه ودورها الفاعل في 

 المجتمع
2023/04/04 

يوم 

 واحد
 الكترونية مجانية

اساتيذ وطلبة كلية 

 العلوم اإلسالمية

 2023/01/03 االبتزاز االلكتروني  .3
يوم 

 واحد
 الكترونية مجانية

طلبة كلية العلوم 

 اإلسالمية

4.  
التمكن من إدارة الصف 

 الدراسي
2023/03/28 

التمكن 

من 

إدارة 

الصف 

 الدراسي

 حضورية مجانية

طلبة كلية العلوم 

اإلسالمية / 

 المرحلة الرابعة

5.  
 الضبط االنفعال وأهمية

 للطلبة المطبقين
2023/04/02 

يوم 

 واحد
 حضوري مجانية

طلبة كلية العلوم 

اإلسالمية 

 المرحلة الرابعة/

6.  
الصحة والسالمة المهنية 

 في بيئة العمل
2023/05/03 

يوم 

 واحد
 الكترونية مجانية

موظفي كلية العلوم 

 اإلسالمية

7.  
استراتيجية التعلم النشط 

 واسالي تطبيقها
 مجانية ايام ٣ 2023/04/02

كلية 

العلوم 

 اإلسالمية

طلبة كلية العلوم 

اإلسالمية المرحلة 

 الثالثة
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8.  

األيام في القرآن الكريم 

دراسة تحليلية )يوم الدين 

 أنموذجا (

2023/01/08 
يوم 

 واحد
 حضورية مجانية

اساتيذ وطلبة 

الدراسات العليا في 

كلية العلوم 

 اإلسالمية

9.  

سالمة اللغة العربية في 

والكتب  المخاطبات

 الرسمية

2023/04/10 
يوم 

 واحد
 الكترونية مجانية

كلية العلوم  منتسبي

 اإلسالمية

10.  

تمكين االساتيذ من اعداد 

المحاضرات باستعمال 

 البوربوينت التفاعلي

2023/03/23 

تستمر 

لمدة 

شهر 

بواقع 

يوم 

واحد 

 اسبوعيا

 مجانية

حضوريا 

مختبر  /

 الحاسوب

اساتيذ كلية العلوم 

 اإلسالمية

11.  
فن الخطابة وتأثيرها على 

 المتلقي
2023/05/10 

يوم 

 واحد
 مجانية

كلية 

العلوم 

 اإلسالمية

طلبة الدراسات 

 العليا
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 2023 -العلوم السياحية  كلية  وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة 

او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  
اسس استمرار الحياه 

 االسريه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/08

أساتذة وموظفي 

 الكلية

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/10 احتساب الراتب التقاعدي  .2
اساتذه وموظفي 

 الكليه

3.  

الكلمات الفارسيه الدخيله في 

العراقيه/ اللهجة اللهجه 

 الكربالئيه أنموذجا

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/17
اساتذه وموظفي 

 الكليه

4.  
العالقه بين سعر الصرف 

 والطب السياحي
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/24

اساتذه  وموظفي 

 الكليه

5.  

االهتمام بالخدمات السياحيه 

هي العنصر ذات المدلوالت 

 المادية

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/31
اساتذه وموظفي 

 الكليه

6.  
الموارد البشريه افضل مقوم 

 طبيعي لقطاع السياحه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/02/07

اساتذه وموظفي 

 الكليه

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/02/14 اسس التسويق الناجح  .7
اساتذه وموظفي 

 الكليه

8.  
العالقه الجدليه بين االداره 

 والقياده
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/02/21

اساتذه وموظفي 

 الكليه

9.  

الجامعات العراقيه ودورها 

في مكافحه التطرف الموديل 

الى االرهاب/ جامعه كربالء 

 انموذج

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/02/28
اساتذه وموظفي 

 الكليه

10.  

نظريه االحتواء واثارها في 

السلم المجتمعي دراسه في 

 المنظور االسالمي

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/07
اساتذه وموظفي 

 الكليه
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11.  
السياحه الدينيه في محافظه 

 كربالء
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/14

اساتذه وموظفي 

 الكليه

12.  

English for 

Academic 

purposes 

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/21
اساتذه وموظفي 

 الكليه

13.  
االثريه في مدينه  البيوتات

 كربالء
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/03/28

اساتذه وموظفي 

 الكليه

14.  
تاثير التغير المناخي على 

 السياحه الدوليه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/04/04

اساتذه وموظفي 

 الكليه

15.  

دوري الحاسوب االلي 

والمستحدثات التكنولوجيه في 

تمكين المتعلمين من مهارات 

 21ال القرن 

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/04/11
اساتذه وموظفي 

 الكليه

16.  
المخدرات االلكترونيه 

 مخاطر توظيف الفن والعلم
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/04/18

اساتذه وموظفي 

 الكليه

17.  
التفكير االستراتيجي واثره 

 في التنميه السياحيه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/04/25

اساتذه وموظفي 

 الكليه

18.  
ايجابيه الفنادق في انتعاش 

 السياحه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/02

اساتذه وموظفي 

 الكليه

19.  

االثرالعلمي والمعرفي في 

استحداث الدراسات العليا 

لكليه العلوم السياحيه/ جامعه 

 كربالء

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/09
اساتذه وموظفي 

 الكليه

20.  
تسويق دور االنترنت في 

 الخدمه السياحيه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/16

أساتذة وموظفي 

 الكليه

21.  

اهميه موقع اوركيد وكيفيه 

ربطه مع سكوبس وجوجل 

 سكولر

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/23
اساتذه وموظفي 

 الكليه

22.  
اداره الجوده الشامله في 

 المنظمات الحديثه
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/05/30

اساتذه وموظفي 

 الكليه

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/06/06 تسويق السياحي الحالل  .23
اساتذه وموظفي 

 الكليه
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24.  

تعليمات استخدام االيميل 

الرسمي لطلبه المرحله 

 الثانيه والثالثه والرابع

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/02
اساتذه وموظفي 

 الكليه

25.  
تاريخ نشاه الحسينيات 

 بالعراق
 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/08

أساتذة موظفي 

 الكليه

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/15 اخالقيات المهنه  .26
اساتذه موظفي 

 الكليه

27.  

التلوث البيئي واثره على 

الواقع السياحي في مدينه 

 كربالء المقدسه

 حضوري مجانية يوم واحد 2023/01/22
اساتذه وموظفي 

 الكليه

28.  
اساسيات استخدام االيميل 

 الرسمي لطلبه المرحله الثالثه
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/03

أساتذة الموظفين 

 الكليه

29.  

االفاق المستقبليه السياحيه 

واالقتصاديه لمدينه سدت 

الهنديه في ظل انظامها الى 

 منظمه التراث العالمي

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/10
 أساتذة وموظفي

 الكليه

30.  
دوري النظام االيكولوجي في 

 تطور القطاع السياحي
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/17

اساتذه موظفي 

 الكليه

31.  

فاعليه الذكاء االستراتيجي 

في الرياده االستراتيجيه 

 للشركات السياحيه

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/24
االساتذه او 

 موظفي الكليه

32.  

بجوده التصنيف العالمي 

التعليم وفق الهدف الرابع 

 للتنميه المستدامه

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/31
االساتذه وموظفين 

 الكليه

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/02/07 االخطاء اللغويه الشائعه  .33
أساتذة وموظفي 

 الكليه

34.  
دوره اساليب البحث العلمي 

 لطلبه البكالوريوس
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/02/14

, االساتذه موظفي 

 الكليه

35.  
قصص نجاح وفشل لشركات 

 عالميه
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/02/21

االساتذه وموظفي 

 الكليه

36.  

تنظيم الفعاليات المعارض 

والمهرجانات الصناعيه 

والتجاريه والزراعيه في 

تنشيط حركه السياحه 

 الداخليه

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/02/28
االساتذه الموظفين 

 الكليه
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37.  
اهميه التربيه الصناعيه 

 لتنشئه مجتمع صناعي
 االساتذه الكترونية مجانية يوم 3 2023/03/07

38.  
دور مقاومه التغيير في 

 التوجه الريادي للمنظمه
 موظفين الكترونية مجانية يوم 3 2023/02/14

39.  
دور التسويق الرقمي في 

 تحسين العمل الفندقي
 االساتذه الكترونية مجانية يوم 3 2023/03/21

40.  
المعوقات التي تواجه اعداد 

 الموازنه العامه في العراق
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/03/28

االساتذه 

 والموظفين

41.  

حضاره وادي الرافدين 

المهاد االنساني لتاريخ 

 الشرق

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/04
االساتذه 

 والموظفين

42.  
مشروع سياحي كيفيه اعداد 

 ناجح
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/11

الموظفين 

 واالساتذه

43.  
اساليب التخلص من االستالل 

 العلمي في البحوث العلميه
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/25

االساتذه 

 والموظفين

44.  

اساسيات استخدام االيميل 

الرسمي لطلبه المرحله 

 االولى

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/02
االساتذه 

 والموظفين

45.  
دور المرونة المعرفيه في 

 تنميه الموارد البشريه
 االساتذه الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/09

 موظفين الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/30 اساسيات لتعلم نظام الوورد  .46

47.  
استحداث السياحه السوداء 

 في العراق
 االساتذه الموظفين الكترونية مجانية يوم 3 2023/06/06

48.  

اثار تشجيع الفعاليات 

والندوات السياحيه في جذب 

 السياح

 الموظفين الكترونية مجانية يوم 3 2023/06/13

49.  

غاليه سحب البريد الوزاري 

ومراحل انجاز الكتب 

 الرسميه

 ساتذةا الكترونية مجانية يوم 3 2023/06/20

50.  

التفرد باتخاذ القرارات يؤدي 

تعقيد العمل وتراجع الى 

االنتاجيه واضعاف الوالء 

 المنظمه

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/03
ة الساتذا

 والموظفين

 الموظفين الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/11 اداره المخازن  .51
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 الكترونية مجانية يوم 3 2023/01/18 اللغة الفارسيه في ثالثه ايام  .52
االساتذه 

 والموظفين

53.  
الطالبه عن الكليات عزوف 

 السبابه ومعالجته
 االساتذة وموظفين الكترونية مجانية يوم 3 2023/03/22

54.  

اليه توزيع درجات في 

المنظومه االلكترونيه 

الستمارة التقييم أداء 

 التدريسيين والموظفين

 الكترونية مجانية يوم 3 2022/11/07
االساتذة 

 والموظفين

55.  
دور االعالم الحكومي في 

 صوره المدينه صناعه
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/05

االساتذه 

 والموظفين

56.  
اساليب البحث العلمي لطلبه 

 البكالوريوس
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/12

االساتذه 

 والموظفين

57.  

ثقافه الصوره واهميتها في 

مواجهه الغزو الفكري 

 والثقافي

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/19
االساتذه 

 والموظفين

 الكترونية مجانية يوم 3 2023/04/26 االداره االشراقيه  .58
الموظفين 

 واالساتذه

59.  
دوره متقدمه لبرنامج 

 مايكروسوفت وورد
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/03

االساتذه 

 والموظفين

60.  
الصراع التنظيمي وانعكاسه 

 على الرضا الوظيفي
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/10

االساتذه 

 والموظفين

61.  
جوده المنتج السياحي واثره 

 على السائق
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/17

االساتذه 

 والموظفين

62.  
المصطلحات الفارسيه في 

 الزياره االربعينيه
 الكترونية مجانية يوم 3 2023/05/24

االساتذه 

 والموظفين
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 2023 -الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  كلية  وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت
تاريخ اقامة 

 الدورة او الورشة

عدد 

ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة او 

 الورشة

الفئة 

 المستهدفة

1.  

الفساد اإلداري والمالي 

األسباب. الحلول. طرق 

 الوقاية

2023/01/03 
اسبوع 

 واحد
 مجانية

قاعة 

 المناقشات
 منتسبي الجامعة

2.  

تأثير الصمت التنظيمي 

على مستوى كفاءه 

 العاملين في القطاع العام

 مجانية ايام 3 2023/01/16

قاعة 

المناقشات 

 في الكلية

موظفين 

 وتدريسيين

3.  
التعديالت الحديثة لالتحاد 

 الدولي بالمالكمة
 مجانية ايام 3 2023/01/17

حضوريا 

قاعة في 

 المناقشات

طلبة كلية 

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

4.  

األساسية  الكفايات التعليمية

إلدارة الصف وفقا 

 لمتطلبات العصر الحديث

 مجانية ايام 3 2023/02/20

حضوريا 

قاعة  -

 المناقشات

طلبة الدراسات 

العليا لكلية 

التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

5.  
 التعديالت الحديثة لقانون

 كرة القدم
 مجانية ايام 3 2023/02/21

حضوريا 

على 

مالعب 

 الكلية

طلبة  الدراسة 

االولية لكلية 

 التربية البدنية

6.  

اساسيات كتابة الرسايل 

واالطاريح في التربية 

 الرياضية

 مجانية ايام 3 2023/02/26

حضوريا 

قاعة   -

 المناقشات

طالب 

الدراسات العليا 

 في الكلية

7.  
التعليمية في الدورة 

 استخدام السبورة الذكية
2023/01/30 

يوم 

 واحد
 مجانية

االقسام 

 العلمية
 تدريسي الكلية
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8.  
االدارة الحديثة في المجال 

 الرياضي .
2023/03/01 

يوم 

 واحد
 مجانية

قاعة 

 المناقشات

طلبة الدراسات 

 العليا واالولية

9.  
تطبيق مبادىء الحوكمة 

 في المؤسسات الرياضية.
2023/03/06 

يوم 

 واحد
 مجانية

قاعة 

 المناقشات

طلبة الدراسات 

العليا ومدربي 

ورؤساء 

االتحادات 

 الرياضية

 مجانية ايام 3 2023/03/28 مبادئ التخطيط الرياضي  .10
االقسام 

 العلمية

طلبة الدراسات 

العليا ومدربي 

 االندية

11.  
االستشفاء بعد الجهد البدني 

 بالتبريد واالوزون
2023/03/08 

يوم 

 واحد
 مجانية

قاعة 

 المناقشات

مدربي االندية 

وطلبة 

 الدراسات العليا

12.  

هيكلية البحث وتصاميمه 

في المجال التربوي 

 والرياضي

2023/03/13 
يوم 

 واحد
 مجانية

قاعة 

الدراسات 

 العليا

طلبة المرحلة 

الرابعة 

والدراسات 

 العليا

13.  
التمزق العضلي عند 

 الرياضيين
 الكترونية مجانية ايام 3 2023/01/08

مدربي االندية 

وطلبة الدراسة 

 االولية والعليا

14.  
االسعافات االوليه 

 واالصابات الرياضية
 الكترونية مجانية ايام 3 2023/01/15

طلبة الدراسة 

االولية والعليا 

ومدربي االندية 

 الرياضية

 الكترونية مجانية ايام 3 2023/02/04 المنشطات في الرياضة  .15

الدراسة طلبة 

االولية ومدربي 

النوادي 

 الرياضية
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 2023 -مركز الدراسات االسرتاتيجية   وورش دورات
 

 

 عنوان الدورة و الورشة ت

تاريخ اقامة 

الدورة او 

 الورشة

عدد ايام 

الدورة او 

 الورشة

اجور 

الدورة 

او 

 الورشة

مكان 

اقامة 

الدورة او 

 الورشة

 الفئة المستهدفة

1.  

االداري كيفية التعاقد 

ومحدداتها القانونية 

 والسياسية

 حضوري 50000 يوم 30 2023/07/02
مؤسسات الدولة 

 المعنية والشركات

2.  
تطوير الكوادر االدارية 

 والقانونية
 حضوري 50000 يوم30 2023/10/04

جميع مؤسسات 

 الدولة

3.  

التقنيات الحديثة في 

حوسبة النصوص القانونية 

والقضائية 

 والسياسية)ورشة(

 حضوري مجانية ايام 3 2023/01/15
المؤسسات ذات 

 العالقة

4.  

كيفية معرفة المجالت 

العلمية المحكمة 

 والمفترسة)ورشة(

 حضوري مجانية ايام3 2023/06/12

االساتذة الجامعيين 

والباحثين وطلبة 

 الدراسات العليا

5.  
تطوير الكوادر االدارية 

 والقانونية)دورة(
 حضوري 50000 يوم30 2023/11/05

جميع موظفي 

 مؤسسات الدولة
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 2023 -مركز احباث البيئة والطاقة املتجددة   وورش دورات
 

 عنوان الدورة و الورشة ت
تاريخ اقامة 

 الدورة او الورشة

عدد ايام 

الدورة 

او 

 الورشة

اجور 

الدورة او 

 الورشة

مكان اقامة الدورة 

 او الورشة

1.  
العراق  مصادر االشعاعات النووية في

 وتاثيرها على التلوث البيئي
 الكترونية مجانية 3 2023/01/15

2.  

ايجاد الجدوى االقتصادية لمنظومات 

الطاقة الشمسية باستخدام برامج تاركال 

 ورايكال

 الكترونية مجانية 3 2023/03/15

3.  
انواع المركزات الشمسية وكيفية 

 االستفادة منها في الجانب التطبيقي
 الكترونية مجانية 3 2023/05/15

 الكترونية مجانية 3 2023/04/15 تقنية النانو تكنولوجي وتطبيقاتها  .4

 

 

 

 


