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  كلمة السيد عميد كلية الهندسة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

ذات رؤیة و ,وفكري وثقافي في المجتمع علمي إشعاع مراكز بأنھاتوصف الجامعات الرصینة 
 في نشر العلم والمعرفة عن طریق العملیة أساسیة واضحة وتضطلع بمھام وأھدافورسالة 

 خدمةل وتخریج المھندسین والمھنیین فضال عن البحث العلمي وتقدیم االستشارات األكادیمیة
  . ومؤسساتھالمجتمع بكل شرائحھ

الخبرة ویالى عالمة بارزة ومنارا عالیا في عالم المعرفة  جامعة د–     تعد كلیة الھندسة 
تقدیم خدماتھا في ل تسعى تأسیسھا ومنذ  المجتمع من العطاء في خدمةالینضبالھندسیة ورافدا 

 منھا بان رسالتھا وإدراكا إیماناتطویر وتنمیة الكوادر البشریة عبر منظومة التعلیم المستمر 
الخاص   اھتمامھاتأكیدولتترجم دور الكلیة في خدمة المجتمع مع  متواصلة  واألكادیمیةالعلمیة 
 للتنمیة وتسلحھ بالعلم والمعرفة والخبرات والمھارات الالزمة من اجل بناء بلد كأداة باإلنسان

 وقدراتھا عبر ورشھا ومختبراتھا البحثیة إمكانیاتھاوبھذا تضع الكلیة .متطور علمیا وحضاریا 
التدریبیة  من خالل البرامج ونأمل لخدمة كافة مؤسسات الدولة والمجتمع والتدریبیة والتعلیمیة

 إطاللة شعبة التطویر والتعلیم المستمر مع أصدرتھ التي یتضمنھا الدلیل الحالي الذي ةوالتعلیمی
یلبي االحتیاجات والطموحات بما یتضمنھ من الدورات التدریبیة وورش العمل  إنالعام الجدید 

 السنة وتیسیر أشھرستفید المؤسسات من البرامج المزمع تنفیذھا على طول التخصصیة وان ت
 العمل وتعمیق ھذا التواصل ومد جسور التعاون لوحق الكلیة في كال االتجاھین بین لالتفاع

وتوسیع مدیاتھ مع رفد الشعبة بالمقترحات واالحتیاجات العملیة بما یلبي الطموحات لتحسین 
 الموارد البشریة العاملة باتجاه دفع عجلة التقدم والبناء أداءءة النوعیة ورفع مستوى كفا

   .واألعمار

 كافة ولكل شعبةال في ون الجھود التي یبذلھا العاملأثمن إن    ویطیب لي بھده المناسبة 
 الكلیة الھندسیة والعلمیة من الذین یساھمون في أقسامالتدریسیین والمحاضرین من مختلف 

 فكري مع تمنیاتي للجمیع بداعإو والتطویریة وعلى ما یقدمونھ من عطاء علمي البرامج التعلیمیة
   .بالنجاح خدمة لعراقنا العزیز وهللا الموفق

   الدكتوراألستاذ

  عبد المنعم عباس كریم

  جامعة دیالى/ عمید كلیة الھندسة 
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   شعبة التطوير والتعليم المستمركلمة مسؤول

  بسم هللا الرحمن الرحیم

 والخدمات وتطویر جمیع اإلنتاج العصر تستوجب تكثیف استخدام العلم والمعرفة في ان تحدیات
التواصل العلمي  كلیة الھندسة ھووالن العلم یقفز قفزات متسارعة فان دور .مفاصل الحیاة 

 ىأرق إلى والخدمیة والفنیة من اجل االرتقاء بھا اإلنتاجیةوالتكنولوجي مع جمیع المؤسسات 
یمكنھا . المبتكرات والمستجدات العلمیة والتكنولوجیة أخرالمعرفة وتواصلھا مع درجات العلم و

 التطورات العلمیة عالمیا وان تضیق الھوة الفاصلة بیننا وبین دول العالم المتقدمة ةواكبعلى م
  .ة بجمیع االختصاصات  الدورات المتخصصإقامةویتم ذلك من خالل .

   :.یاتي تحقیق ماإلى المستمر من خالل نشاطاتھا       وتسعى شعبة التطویر والتعلیم

 التطورات العلمیة أحدثمع  تواصل ذوي االختصاص والمھندسین والفنیین وذوي المھن – ١
  .وربط ھذا التطور بخبرات العمل الیومي وتحدیث معلومات العاملین العلمیة

 والصحیة والمھنیة ةاإلنتاجی تحقیق التكامل بین برامج التعلیم المستمر والمؤسسات - -٢
  .والخدمیة من خالل التواصل بین دوائر المختلفة والكوادر العلمیة والبحثیة في كلیة 

لتي تحتاجھا العلمیة  الواسع على الحلقات  الھیئة التدریسیة لالطالعألعضاءالفرص تھیئة  -٣
 الھیئة أعضاءئر مع  والخدمیة الصحیة والفنیة من خالل تواصل كوادر ھذه الدوااإلنتاجیةالدوائر 

  . انعقاد الدورات المتخصصةإثناءفي الھندسة التدریسیة في كلیة 

 شعبة التطویر والتعلیم المستمر بانجاز برنامجھا من خالل التعاون مع مركز التطویر تقوم      
والتعلیم المستمر  في جامعة دیالى والمكتب االستشاري والمكتب العلمي الھندسي في كلیة 

 تسعى الشعبة من خالل ذلك إلى االرتقاء العلمي والتواصل مع جمیع في جامعة دیالىة الھندس
  .صل واالنفتاح على جمیع القطاعاتالمفا

 عباس كریم على معبدا لمنعد . ونتقدم بجزیل شكرنا وتقدیرنا للسید عمید كلیة الھندسة ا      
 الوقت نثمن جھود السید معاون  لعمل شعبة التطویر والتعلیم المستمر وبنفسوإسنادهدعمھ 
 ونامل من .على توجیھاتھ ومتابعتھ لبرنامج الشعبة السنويمھدي عبد د عباس . م العلميالعمید

  .برنامجنا المتواضع ھذا ان یساھم في تقدم وتطویر بلدنا العزیز العراق 

   التوفیق     هللا                                                ومن 

  د مزھر طھ محمد.                         م                                              

   شعبة التطویر والتعلیم المستمر مسؤول                                                              
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 وأهدافها  الهندسة   كليةأقسامتأريخ تأسيس  
  

 كلیات إنشاءفي مجال تقدم  قدمةمتسیسھا خطوه ، وشھد تأ١٩٩٨ عام الكلیةتأسست 
 المھندسین من كوادر أعداد إلى الھندسة كلیة تھدف في جامعة دیالى ، حیث متخصصة
 أجدادھم من مستلھمین وطنھم بناء في األكبر الدور لھم لیكون) الحضارة صناع (المبدعین

 أداء في نیوئوكف عھممجتم یضيء نبراسا الیكونو ,والعبر الدروس ءامالعظ المھندسین
 الدولة ودوائر المجتمع ورفد الجریح بلدنا الزدھار الفعالة للمشاركة ومشاریعھم واجباتھم

 الخبرات تمتلك التي المتقدمة الھندسیة العلمیة بالكوادر واألعمار والبناء الصناعة وقطاع
 ٢٠٠٢ عام طلبتھا من األولى الدفعة بتخریج وذلك العراق بلدھم لبناء تؤھلھم التي والمھارات

  .كترونیةلاال والھندسة المكائنو القدرة ھندسة بتخصصین وكانت

 ذلك بعد ٢٠٠٣ في عام والبرمجیات الحاسبات وھندسة االتصاالت ھندسة قد اضیف تخصصيو
 تم اضافة قسم الھندسة ٢٠٠٤ وفي عام .٢٠٠٦ عام طلبتھا من الثانیة الدفعة تخریج تم

   . الطلبة من الثالثة الدفعة تخریج تم ٢٠٠٨-٢٠٠٧ عام وفي المدنیة

 الكلیة لتصبح المیكانیكیة الھندسة وھو للكلیة السادس القسم استحداث تم ٢٠٠٨ عام وفي
 .اجمع والعالم القطر یشھدھا التي التطور لحركة مواكبة علمیة ھندسیة أقسام ستة من مكونة

 الھندسة الكیمیاویة حیث تم  قسم  تم استحداث القسم السابع في الكلیة وھو٢٠١٢وفي عام 
  .٢٠١٣-٢٠١٢قبول الوجبة األولى من الطالب في العام الدراسي 

 المھمة في كلیة شعبت شعبة التطویر والتعلیم المستمر التي تعتبر من الئانش٢٠٠٨وفي عام 
ھنیھ الھندسة لما تؤدیة من دور ایجابي في تطویر كوادر الجامعھ ودوائر المحافظھ وامكاناتھم الم

 تعود بالفائدة لالساتذه المحاضرین في كلیتنا من ممارسة ومواكبة كل ما ھو حدیث من ھفسن
  .العلوم والتخصصات الھندسیة
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ـــ ـــ ـــــــــ   ة وخارطتهاموقع كلية الهندسـ
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 ٢٠١ ٣ ٢٠١٢الدورات الشهرية لسنة  

  مكان الدورة  موعد الدورة  عنوان الدورة   ت

  األرشفة االلكترونیة تصمیم برامج   ١
الربع الثاني من العام 

-  ٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  ةمدنیالھندسة ال

٢  

  كیفیة استخدام األجھزة المساحیة 

Total station 
Thudlight,Level   

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  مدنیةالھندسة ال

مواد البناء اإلنشائیة العازلة   ٣
  دامھا وتطبیقاتھا وأسالیب استخ

الربع االول من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  مدنیةالھندسة ال

٤  

 نتنفیذ إعمال بالط البور سلی
والسیرامیك واألخطاء التصنیعیة 

والتنفیذیة المحتملة وطرق قیاسھا 
 وكیفیة تالفیھا ومواصفة االیزو لھا  

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  مدنیةالھندسة ال

دریبیة في الفحوصات دورة ت  ٥
  االنشائیة 

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  مدنیةالالھندسة 

دورة في تصامیم البنیة التحتیة   ٦
  وتصامیم الصرف الصحي

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  مدنیةالالھندسة 
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دورة متخصصة في إدارة المشاریع   ٧
 المتقدمة 

ام الربع االول من الع
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  تصاالتالھندسة ا

  دورة متخصصة في إدارة الوقت  ٨
الربع الثالث من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  تصاالتالھندسة ا

٩  
 برنامج عرض الشرائح والسالیدات

Microsoft power point     

الربع االول من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  تصاالتالھندسة ا

  قتصادیة للمشاریع دراسة الجدوى اال  ١٠
الربع االول من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  تصاالتالھندسة ا

١١  
  

  دورة في التخطیط االستراتیجي 

الربع االول من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  تصاالتالھندسة ا

١٢  
  السالمة المھنیة في المنشات 

  الصناعیة 

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  التتصاالھندسة ا

فن البحث عن وظیفة وطرق   ١٣
  كتابةالسیرة الذاتیة 

الربع االول من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  تصاالتالھندسة ا

١٤  
الصواعق الكھربائیة وطرق الحمایة 
منھا في المؤسسات الحكومیة 

  والمنازل

الربع الثالث من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  تصاالتالھندسة ا

١٥  
لالتصاالت شرح الدلیل البیئي 

وتوضیح مخاطر استخدام جھاز 
  الموبایل

الربع الثالث من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  تصاالتالھندسة ا
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  دورة اجھزة الفحص والقیاس  ١٦
الربع االول من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  ھندسة االتصاالت

١٧  
  

  تصمیم لوحات السیطرة

الربع الثاني من العام 
  لكترونیةالھندسة اال  -٢٠١٢الدراسي 

١٨  
  

   Workbenchاستخدام برنامج 

الربع االول من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  الھندسة االلكترونیة

١٩  

  

دورة تدریبیة متخصصة بالحاسبة 
 accessبرنامج 

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  الھندسة االلكترونیة

٢٠  
دورة تدریبیة متخصصة بالحاسبة 

 Excelبرنامج 
لربع األول من العام ا

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  الھندسة االلكترونیة

٢١  
التقییس في الصناعات الھندسیة 

  واإلدارة الصناعیة 
  ٢٠١٣خالل شھر اذار 

  ةمیكانیكیالالھندسة 

٢٢  
التعرف على مشاكل عمل محركات 
االحتراق الداخلي باستخدام أنظمة 

  الحاسوب  

خالل شھر شباط 
  ةنیكیمیكاالالھندسة   ٢٠١٣

٢٣  

استخدام وتطبیق نظام معالجة 
  البیانات 

(Data acquisition 

خالل شھر نیسان 
  ةمیكانیكیالالھندسة   ٢٠١٣

  ھندسة التآكل وحمایة األسطح   ٢٤
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  ةمیكانیكیالالھندسة 
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٢٥  

  تالفیةالالفحوصات االتالفیة وال

((Destructive and Non-
Distructive Testing) 

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  ةمیكانیكیالالھندسة 

  لف المحركات الكھربائیة  ٢٦
الربع االول من العام 

  الھندسة الكھربائیة  -٢٠١٢الدراسي 

  المحوالت أنواعھا وعملھا وأعطالھا  ٢٧
الربع االول من العام 

  الھندسة الكھربائیة  -٢٠١٢الدراسي 

  السیطرة على المحركات الكھربائیة  ٢٨
الربع االول من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  الھندسة الكھربائیة

تشغیل وصیانة اجھزة التكیف   ٢٩
  والتبرید والثالجات

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  الھندسة الكھربائیة

٣٠  
  تصلیح األجھزة االلكترونیة 

Satellite- TV- LCD_ CD  

بع االول من العام الر
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  الھندسة الكھربائیة

  خطوط نقل الطاقة الكھربائیة  ٣١
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  الھندسة الكھربائیة

  التأسیسات الكھربائیة  ٣٢
الربع الثالث من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  الھندسة الكھربائیة

  افات األولیةالسالمة الصناعیة واإلسع  ٣٣
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  الھندسة الكھربائیة



  
  

    شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى                       

 دليل الدورات | ١١
 

٣٤  
تصمیم شبكات توزیع القدرة 
الكھربائیة باستخدام برنامج ایتاب 

Etap Software  

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  
  الھندسة الكھربائیة

  Cدورة برمجة   ٣٥
الربع الثالث من العام 

-  ٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

  Visual Basicدورة برمجیة   ٣٦
الربع الثاني من العام 

-  ٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

٣٧  
 powerدورة كیفیة استخدام نظام 

point                     

الربع الثالث من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  امجیاتوالبر

  دورة تعلم تصفح انترنیت   ٣٨
الربع الثالث من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

٣٩  
دورة كیفیة استخدام نظام التشغیل 

windows 7        

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

٤٠  
دورة برنامج معالج النصوص 

word 2007              

الربع الثالث من العام 
-٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

  دورة تشفیر وأمنیة المعلومات  ٤١
الربع الرابع من العام 

-  ٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

٤٢  
  دورة متخصصة في برمجة ماتالب 

(Mat lab) 

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٢سي الدرا

٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات
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٤٣  
مبادى التصمیم بالحاسوب باستخدام 

  ) ( Auto cadبرنامج 

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

دورة اساسیات معالجة االشارة   ٤٤
  الرقمیة 

الربع الرابع من العام 
-  ٢٠١٢الدراسي 

٢٠١٣  

اسبات ھندسة الح
  والبرامجیات

  مشاكل وحلول  :التآكل الصناعي   ٤٥
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٢الدراسي 
٢٠١٣  

  كیمیاویةالھندسة ال
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  المدنيةدورات قسم الهندسة  
   تصمیم برامج االرشفة االلكترونیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .االقسام ,الشعب ,تطویر الكادر االداري لتصمیم برامج ارشفة وحسب الوحدات :لدورة ھدف ا

  . ایام ٣: مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  ان یكون المتقدم لدیة معرفة في استخدام الحاسبة :شروط أألشتراك 

تصمیم برنامج عام     : وم الثاني برنامج االكسیس    الیبتعریف : الیوم االول :منھاج الدورة 
  تصمیم برنامج متخصص : الیوم الثالث 

  ابراھیم حافظ . م  :اسم المحاضر

  

    Total station ,Thudlight, Levelكیفیة استخدام االجھزة المساحیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي  :موعد انعقادھا 

  .االجھزة المساحیة استعمال كادر الھندسي لدوائر الدولة على  التعلیم:ھدف الدورة 

  . اناسبوع: مدة الدورة

   الف دینارونثالثمائة وخمس ٣٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .مساحة وبكالوریوس الھندسة المدنیة  / التسجیل فقط لخریجي المعھد التقني :شروط أألشتراك 

  .المساحي  )اللیفل ( عمال كیفیة است– ١: منھاج الدورة 
  .)الثیودوالیت ( عمال كیفیة است– ٢                     
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  ). (Total station عمال كیفیة است– ٣                     
  م یاسر نشات عبد الكریم :  اسم المقرر

  م شاكر محمود محمد .م یاسر نشات عبد الكریم وم :اسم المحاضر

  

  العازلة وتطبیقاتھا واسالیب استخدامھاالبناء االنشائیة  مواد :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢ العام الدراسي االولالربع :موعد انعقادھا 

 تعریف المشاركین باھم مواد البناء االنشائیة العازلة وتطبیقاتھا واسالیب :ھدف الدورة 
  . والغرض منھا  وتقنیاتھااستخدامھا

  . ان اسبوع:مدة الدورة

  ٠سبعون الف دینار خمسة و٧٥٠٠٠  : بدل األشتراك 

  فیزیاء,تكییف وتبرید,مدني,ھندسة مواد  یكون المشترك من التخصصات االتیة:شروط أألشتراك 

-v   الباردة  والمواصفة وقیمة/اھمیة العزل الحراري والمناطق الحارة  -:منھاج الدورة 
value)     (للجدران واالرضیات     

  متھا للبئیةءلعازلة المستخدمة ومال المواد اھمااستعراض -                   

امتصاص الماء والرطوبة و,كثافة وال,میكانیكیة كالفحوصات ال, اھم الفحوصات -                   
٠  

   الحراري للسقوف )البروفایل( االسالیب المتبعة في حسابات العزل الحراري و-                   

 ثلة لمواد عزل مختلفة المصدر                    والجدران موضحة بام

  جلیل ابراھیم قدوري.   د:اسم المحاضر

  
                                                                                 تنفیذ اعمال بالط البورسلین والسیرامیك واالخطاء التصنیعیة والتنفیذیة المحتملة:أسم الدورة *

   ٠الفیھا ومواصفة االیزو لھا قیاسھا وكیفیة توطرق

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 
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   التصنیعیة لبالط البورسلین السیرامیك وطرق األخطاء.بأھم تعریف المشاركین :ھدف الدورة 

  ٠ وكیفیة تنفیذ العملاألولیة              فحصھا حسب المواصفات   

   اسبوعین: مدة الدورة

  ٠ خمسة وسبعون الف دینار٧٥٠٠٠ :  االشتراكبدل 

                                     ةالھندسة المدنی ,واإلنشاءات بكالوریوس في ھندسة البناء :  أالشتراكشروط 

,                           المكونات (والسیرامیك ) البورسلین ( نظرة عامة حول طرق تصنیع بالط-:منھاج الدورة    
  )الفحوصاتو,الخواص و,التكنولوجیا ,                      

 ٠االخطاء التصنیعیة وكیفیة التعرف علیھا وقیاسھامعرفة  -

 ٠التنفیذیة وكیفیة تداركھامعرفة  -

  ٠ط باللمواصفة االیزو ل,المواصفة االوربیة معرفة  -

  جلیل ابراھیم  قدوري٠ د  :اسم المحاضر

  
   ریبیة في الفحوصات االنشائیة دورة تد:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  ..التدریب على اجراء الفحوصات االنشائیة المطلوبة في المشاریع االنشائیة :ھدف الدورة 

  .ایام ٥: مدة الدورة

  .الف دینار مائة  ١٠٠٠٠٠: بدل األشتراك 

    البكالوریوس في الھندسة المدنیة حاصل على شھادة:شروط أألشتراك 

  فحص مقاومة االنضغاط للمكعبات الخرسانیة وفحص مقاومة االنضغاط  -  :منھاج الدورة 
  لالسطوانات الخرسانیة والشد االنفالقي للخرسانة
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فحص  .فحص معامل االنكسار للخرسانةفحص معامل المرونة للخرسانة و -
 .ن التصلب االبتدائي للسمنت فحص زم.وتعیین القوام القیاسي للسمنت

  .فحص االستواء للكاشي وفحص االمتصاص للطابوق 

  م زینب ھاتف .م, وسام داوود.د, سھاد محمد عبد . د, مظفر حمید .د:اسم المحاضرین 

  
  

  تصامیم البنیة التحتیة وتصامیم الصرف الصحي دورة تدریبیة في :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢عام الدراسي الربع الثاني من ال:موعد انعقادھا 

 التصامیم الھیدرولیكیة لمنظومات الصرف الصحي اطالع المھندسین المدنیین على:ھدف الدورة 
  .مع اھم الصعوبات التي یواجھھا المھندس اثناء التنفیذ

  .ایام ٥: مدة الدورة

  . الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

او ھندسة البیئة ریوس في الھندسة المدنیة حاصل على شھادة البكالوان یكون :شروط أألشتراك 
.   

  .البنیة التحتیة  تصامیم ةاھمیعن  مقدمة -: منھاج الدورة 

  .لمنظومة الصرف الصحي )الھیدرولیكي ( التصمیم -                    

  . التصمیم االنشائي لمنظومة الصرف الصحي -                    

  .اریع الصرف الصحي تنفیذ مش-                    

  .قاسم حمید جلعوط . د:اسم المحاظر 
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  قسم هندسة االتصاالتدورات  

   .دورة متخصصة في ادارة المشاریع المتقدمة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

سلیمة ومحددات ادارة   رق الالتعرف على فن االدارة وخواصھا باالضافة الى الط:ھدف الدورة 
المشاریع المتقدمة ووضع ستراتیجیة خاصة لھا وتحدید االھداف المستقبلیة من  خالل تطبیق 

 االنشطة من اجل الوفاء بالمتطلبات مننحو واسع على  تقنیاتالمعرفة والمھارات والوسائل وال
  . االدارة  ھذهالمحددة لذلك المشروع الذي تعني بھ 

  . اناسبوع:مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

ین ریوللقطاع العام والخاص والمدالیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة :شروط أألشتراك 
   .ورؤساء االقسام واالدارین والفنیین من كوادر متقدمة ووسطیة 

   العملیة الدارة  العناصر-٢) ادارة المشاریع ,المشروع ( عامة ات تعریف-١:منھاج الدورة 

   التخطیط للمشروع -٤) تاسیس المشروع ( بدء المشروع – ٣                     المشاریع 

  تكون  كیف - ٨ اغالق المشروع -٧ المراقبة والتحكم - ٦ تنفیذ المشروع -٥                   

  .                   مدیرا ناجحا ومحترفا بالعمل 

  سلیمان عبدهللا م احمد . م: المقرراسم 

  احسان عدنان علوان . م  :اسم المحاضر
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   دورة متخصصة في ادارة الوقت :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثالث من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

 تمتلك قناعات ایجابیة جدیدة ان. االن  علیھمماھيتكون لحیاتك قیمة اكبر بكثیر ان :ھدف الدورة 
  تساعدك 

  تستشعر مدى اھمیتك الكبیرة كشخص .               على االنجاز االفضل للوصول الى ما تریده   

تكون شخصا ذو رسالة ومھمة  . تقضي على التسویف والتاجیلان .                  فعال وموثر 
  .عالیة في الحیاة وقیم 

  .اسبوع واحد :مدة الدورة

   . خمسون الف دینار٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

 ینریالیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص والمد:شروط أألشتراك 
  . نیورؤساء االقسام واالداری

   اھمیة - ٥ ادارة الوقت -٤ مفھوم الوقت - ٣ اقوال عن الوقت – ٢المقدمة  – ١:منھاج الدورة 

   تنظیم الوقت - ٩ تخطیط الوقت -٨  خصائص الوقت- ٧ انواع الوقت - ٦                    الوقت 

   متطلبات ادارة -١٢السیطرة على مضیعات الوقت -١١الوقت اسباب ضیاع  -١٠                   

 تنظیم الوقت انموذجات ل - ١٤ فوائد عامة - ١٣                   الوقت 

 م احمد سلیمان عبدهللا  . م: اسم المقرر

  واناحسان عدنان عل. م  :اسم المحاضر
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  )  Microsoft power pointالسالیدات (برنامج عرض الشرائح :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي  :موعد انعقادھا 

في اعداد السالیدات الخاصة بالعرض والتي )البور بوینت (برنامج تعمال تعلم اس:ھدف الدورة 
لتوضح بطریقة سلسة  في القاعات الدراسیة والمعامل كادیمیةتالئم االستخدامات العلمیة واال

  .وحیویة لالفادة منھا في التطبیقات المختلفة 

  .اسبوع واحد :مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

 ینریالیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص والمد:شروط أألشتراك 
  . ینیاالدارورؤساء االقسام و

  عالمات  -٤عرض الشریط وخواصھ – ٣ عرض البرنامج – ٢ المقدمة – ١:منھاج الدورة 

   شریط ادوات الوصول السریع – ٧استخدام الخیارات المتقدمة  - ٦ عرض الحركات-٥التبویب

   اختیار السمة وفتح الملف الجدید - ١٠ مفاتیح االختصارات -٩ر طرق العرض ی تغی-٨

   اضافة شرائح واختیار تخطیطات- ١٣ كیف تقوم بتحسین السمة - ١٢مة  تكییف الس-١١

   تطبیق - ١٧ ادراج مخطط ھیكلي -١٦ ادراج تسمیة في مربع نص -١٥ ادراج صورة -١٤

              . الطباعة والتوزیع -١٩ اعداد العرض والتدقیق والمراجعة -١٨حركة بسیطة 

 یاسر أمین احمد : اسم المقرر

  احسان عدنان علوان. م  :اسم المحاضر
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   دراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي   :موعد انعقادھا 

 التعرف على دراسة الجدوى االقتصادیة وھي طریقة تستخدم لتعرف على مدى :ھدف الدورة 
  . مربح ام الومعرفة اھوویق انتاجھفر االمكانیات الالزمة لتنفیذ المشروع وتساتو

  اناسبوع: مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص:شروط أألشتراك 

  ةالجدوى االقتصادی العوامل الثالثة المھمة في اعداد دراسة  – ٢ المقدمة – ١:منھاج الدورة 
االساسیة في انجاز   الخطوات الست– ٣) الدراسة المالیة,الدراسة الفنیة ,   السوقدراسة(

 - ٦ تشغل المشروع یةكیف - ٥ ارشادات النجاز دراسة الجدوى - ٤ دراسة الجدوى الي مشروع
 .              دراسات جدوى اتذجواسئلة عامة ونم

 عماد حمود سلمان : اسم المقرر

 حسان عدنان علوانا. م  :اسم المحاضر

  

   دورة في التخطیط االستراتیجي :أسم الدورة *  

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي   :موعد انعقادھا 

مساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص واالفراد على التخطیط السلیم من اجل :ھدف الدورة 
  .والتحدیات المتوقعة انضاج رؤیة مستقبلیة تتناسب مع الواقع االقتصادي والمادي 

  اسبوع: مدة الدورة
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  .الف دینار ٣٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص:شروط أألشتراك 

 ماھو – ٣ كیف یمكن لالدارة التعامل مع المعطیات الجدیدة  – ٢ المقدمة – ١:منھاج الدورة 
 مستوى التخطیط  – ٦ اھم سمات التخطیط الجید -٥ط الستراتیجي  مفھوم التخطی-٤التخطیط  

 منظومة -١١ الھدف العام - ١٠ الرسالة -٩ التخطیط للتخطیط  -٨لستراتیجي  نموذج العمل ا-٧
 .             .  اسلوب تطویر الخطة -١٢الستراتیجیات التنافسیة 

 یاسر امین احمد: اسم المقرر

  نان علواناحسان عد. م  :اسم المحاضر

  

   السالمة المھنیة في المنشات الصناعیة :أسم الدورة *  

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي   :موعد انعقادھا     

  العمل وذلك    حمایة العنصر البشري من االصابات الناجمة عن مخاطر بیئة -١ :ھدف الدورة     

  .وادث واالصابات واالمراض المھنیة                            بمنع تعرضھم للح

   الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشات من اجھزة    -٢                      

  .ومعدات من التلف والضیاع نتیجة للحوداث                        

   .مھنیة  والصحة ال توفیر وتنفیذ كافة اشتراطات السالمة-  ٣                      

  . تستھدف السالمة والصحة المھنیة كمنھج علمي تثبیت االمان والطمانینة -٤                      

  یناسبوع: مدة الدورة    

  .الف دینار ٤٠٠٠٠: بدل األشتراك     

  كافة العمال واالداریین والمشرفین والكوادر الھندسیة في القطاع العام   :شروط أألشتراك     

  لخاص    وا

   االھداف العامة التي تسعى السالمة - ٢.  نظرة تاریخیة للسالمة في العمل - ١ :منھاج الدورة    

  االخطار- ٤.  السالمة في المنشات الصناعیة - ٣.    والصحة المھنیة الى تحقیقھا                   
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                      الكھربائیة وطرق الوقایة منھا  

  عبدا احمد سلیمان  .م.م: اسم المقرر 

  المھندس إحسان عدنان علوان: اسم المحاضر

  .البحث عن وظیفة وطرق كتابة السیرة الذاتیة  فن:  أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي  :موعد انعقادھا 

 ضافة الى مساعدتھمفة مناسبة ایالباحثین عن وظائف للحصول على وظمساعدة :ھدف الدورة 
  .في تعلم الطرق الصحیحة في كتابة السیرة الذاتیة

  یناسبوع: مدة الدورة

  .الف دینار ٤٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص:شروط أألشتراك 

عمل طرق البحث عن وظیفة و -٢.  التعرف على اتجاھات السوق حالیا ومستقبال :منھاج الدورة 
.                                                                                                                                كتابة امثلة ونماذج للسیرة الذاتیة -٣. شبكات عالقات

   یاسر امین احمد: اسم المقرر

  احسان عدنان علوان. م  :اسم المحاضر

  

  والمنازل الصواعق الكھربائیة وطرق الحمایة منھا في المؤسسات الحكومیة  : أسم الدورة*

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي   :موعد انعقادھا 

 تعریف الصاعقة الكھربائیة وكیفیة حدوثھا ومدى خطورتھا وطرق الوقایة منھا :ھدف الدورة 
  .بالطرق الحدیثة

   .حد وااسبوع: مدة الدورة

  .الف دینار ٤٠٠٠٠: بدل األشتراك 

 ویفضل الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص:شروط أألشتراك 
  .الكوادر الھندسیة والفنیة في مؤسسات الدولة الحكومیة
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  . مكونات موانع الصواعق-٢. تعریف الصواعق الكھربائیة وكیفیة حدوثھا- ١ :منھاج الدورة 

   طرق خفض مقاومةالتاریض-٥.  ادوات التاریض- ٤.التاریض واھمیتھ-٣                 

  احسان عدنان علوان. م  :اسم المحاضر       احمد سلیمان عبدهللا. م.م : اسم المقرر

  . شرح الدلیل البیئي لالتصاالت وتوضیح مخاطر استخدام جھاز الموبایل: أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الول من العام الدراسي الربع ا  :موعد انعقادھا 

  تعریف الدلیل البیئي لالتصاالت وكیفیة تطبیقھ والمؤسسات التي تتعامل معھ :ھدف الدورة 

  وشركات االتصاالت                 وتوضیح كیفیة تعامل الحكومة العراقیة مع الطیف الترددي 

  .الموبایل بالشكل الصحیح                العاملة في العراق وكیفیة استخدام جھاز 

  اسبوع: مدة الدورة

  .الف دینار ٤٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  . یفضل من العاملین في قطاع االتصاالت ومحددات البیئة للقطاع الخاص والعام:شروط أألشتراك 

   انواع االطیاف والترددات - ٢.  تعریف بالدلیل البیئي لالتصاالت في العراق - ١ :منھاج الدورة 

   مخاطر -٤.  تقسیم الترددات الى حزم بالتفاصیل- ٣.               المختلفة في العراق       

  .الموبایل وكیفیة تجنب مخاطره                     استخدام 

  احمد سلیمان عبد:  اسم المقرر

   عدنان علواناحسان. م  :اسم المحاضر

  

  دورة اجھزة الفحص والقیاس : أسم الدورة*

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي  :قادھا موعد انع

 تدریب مسؤلي مختبرات ھندسة االتصاالت من المھندسین على استخدام االجھزة :ھدف الدورة 
  . المختبریة وتسجیل النتائج بالدقة العالیة المطلوبة اثناء اجراء التجارب 

  . ثالثة ایام:مدة الدورة
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  .الف دینار ٤٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  شھادة البكالوریوس :شروط أألشتراك 

الواجھات االمامیة واستخدام - ٢.  االجھزة المستخدمة في المختبرات تعریف- ١ :منھاج الدورة 
  .اجراء تجارب وقراءة نتائج– ٣االزررار 

  م محمد رضا جواد.م:  اسم المقرر    

  احسان عدنان علوان .م.   م عبد الجبار كاظم . م  :اسم المحاضر

  ات قسم الهندسة االلكترونيةدور 

  تصمیم لوحات السیطرة    :أسم الدورة*

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  التعرف على لوحات السیطرة وتحدید االھداف المستقبلیة من خالل تطبیق المعرفة    :ھدف الدورة 

  .                 والمھارات والتقنیات الحدیثة 

  .ایام خمسة : ة الدورةمد

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص والمدراء  :شروط أألشتراك 
  . ورؤساء االقسام واالدارین والفنیین من كوادر متقدمة ووسطیة 

   تصمیم لوحات السیطرة -٣ العناصر العلمیة - ٢ تعاریف عامة -١:منھاج الدورة 

 م ادھم ھادي .م:اسم المقرر 

  خالد حسین. م  :اسم المحاضر 

  محمد سلمان. د                     
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  )( Workbenchاستخدام برنامج   :أسم الدورة*

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .واستخدام االمثل للبرنامج من خالل التطبیق التعرف على المھارات والتقنیات :ھدف الدورة 

  .خمسة ایام : مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

 الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص والمدراء: شروط أألشتراك 
  . ورؤساء االقسام واالدارین والفنیین من كوادر متقدمة ووسطیة 

   تحلیل الخرج-٣ تشغیل البرنامج  - ٢ تعاریف عامة -١: الدورة منھاج

 م ادھم ھادي .م:اسم المقرر 

  خالد حسین. م  :اسم المحاضر 

  محمد سلمان.                      د

  

 Accessبرنامج دورة تدریبیة متخصصة بالحاسبة    :أسم الدورة*

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .المھارات والتقنیات واستخدام االمثل للبرنامج من خالل التطبیق التعرف على :ھدف الدورة 

  .ایام ثالثة : مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

 الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص والمدراء :شروط أألشتراك 
  . واالدارین والفنیین من كوادر متقدمة ووسطیة ورؤساء االقسام 

   تشغیل البرنامج  - ٢ تعاریف عامة -١:منھاج الدورة 
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 م عباس سلمان .م:اسم المقرر 

   ورود قاسم- نزار منعم . م. م  :اسم المحاضر 

  

  Excelدورة تدریبیة متخصصة بالحاسبة برنامج    :أسم الدورة*

  ٢٠١٣- ٢٠١٢عام الدراسي الربع االول من ال:موعد انعقادھا 

  .التعرف على المھارات والتقنیات واستخدام االمثل للبرنامج من خالل التطبیق :ھدف الدورة 

  .ثالثة ایام : مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

 الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة وللقطاع العام والخاص والمدراء :شروط أألشتراك 
  . ورؤساء االقسام واالدارین والفنیین من كوادر متقدمة ووسطیة 

   تشغیل البرنامج  - ٢ تعاریف عامة -١:منھاج الدورة 

 م عباس سلمان .م:اسم المقرر 

   ورود قاسم,نزار منعم . م. م  :اسم المحاضر

  

  لميكانيكية  دورات قسم الهندسة ا

 واالدارة الصناعیة التقییس في الصناعات الھندسیة    :أسم الدورة*

  .خالل شھر اذار :موعد انعقادھا 

  .تعریف المشاركین بمفاھیم التقییس واالدارة الصناعیة الناجمة :ھدف الدورة 

  .اسبوع :مدة الدورة

  .خمسة وسبعون  الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

  .شھادة بكالوریوس  :شروط أألشتراك 
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  ندسیة وكذلك اسیاسیات كفاءة اداء المنشات الصناعیة  التقیس في الصناعات الھ:منھاج الدورة 

  سمیر داود.  م سامي علي ناوي .م:اسم المقرر 

 

 .التعرف على مشاكل عمل محركات االحتراق الداخلي باستخدام انظمة الحاسوب    :أسم الدورة*

  .٢٠١٣-٢٠١٢ الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .على اخر تقنیات تشغیل وتشخیص مشاكل محركات االحتراق التعرف :ھدف الدورة 

  .اسبوع :مدة الدورة

  .خمسة وسبعون  الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

  .شھادة بكالوریوس  :شروط أألشتراك 

  . التعرف على طرق تشخیص اعطال محركات الدیزل باستخدام انظمة الحاسوب :منھاج الدورة 

  عبدهللا مظفر كریم .د: اسم المقرر 

 لطفي زیدان  ,مظفر كریم عبدهللا.د :اسم المحاضر 

  
 .( Data acquisition ) تالبیانااستخدام وتطبیق نظام معالجة   :أسم الدورة*

  .٢٠١٣-٢٠١٢ الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .استخدام وتطبیقات نظام معالجة البیاناتعلالتعرف :ھدف الدورة 

  . ایام  ٤:ةمدة الدور

  .خمسة وسبعون  الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

  .شھادة بكالوریوس  :شروط أألشتراك 

انات وتطبیقاتھ في مختلف ییتم في ھذة الدورة التعرف على نظام معالجة الب:منھاج الدورة 
  . المجاالت 

  مظفر كریم عبدهللا .د: اسم المقرر 
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   مظفر كریم عبدهللا.د :اسم المحاضر 
  

– Distructive and Nonالفحوصات االتالفیة والالتالفیة    :أسم الدورة*
DistructiveTesting                                                                                          

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا  

تھا في اقی وتطببالفحوصات الھندسیة التدمیریة والالتدمیریةرك  تعریف المشا:ھدف الدورة 
  .  والكھربائیة ةالمجاالت الصناعیة وفي المنشات المدنیة والمیكانیكی

  .اسبوع:مدة الدورة

  .خمسة وسبعون  الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

  .الدبلوم فما فوق شھادة   حملة:شروط أألشتراك 

  .علم الفحوصات الھندسیة وكیفیة تطبیقھا في المجال المیداني  تعریف ب- :منھاج الدورة 

  .انواع الفحوصات االتالفیة واستخداماتھا العملیة -                   

  .تالفیة واستخداماتھا العملیةالانواع الفحوصات ال-                   

  م حسین برھان .م: اسم المقرر 

  ودد عادل خلیل محم.م.ا :اسم المحاضر 

  

 .ھندسة التاكل وحمایة االسطح   :أسم الدورة*

   .٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

والمركبات تعریف المشارك بالتاكل الھندسي وانواعھ وكیفیة حمایة االسطح للمواد :ھدف الدورة 
  .الھندسیة منھ وطرق الوقایة الصناعیة من التاكل 

  .  اسبوع :مدة الدورة

  .خمسة وسبعون  الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

  .الدبلوم فمافوقشھادة حملة :شروط أألشتراك 
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  .تعریف المشارك بالتاكل الھندسي وانواعھ - :منھاج الدورة 

  .طرق تقییم معدالت التاكل وانواعھا -                    

  . انواع التاكلطرق الحمایة والوقایة من كل نوع من-                    

  م عبد الجبار جمعة .م: اسم المقرر    

  د عادل خلیل محمود.م.ا:     اسم المحاضر

  د انیس عبد هللا .م.                       ا

  

   الكهربائية  دورات قسم الهندسة

 لف المحركات الكھربائیة دورة:أسم الدورة  *

  .واعادة الحیاة للمحركات الحثیة االطوار تعلیم المتدرب كیفیة جمع البیانات -:ھدف الدورة 

  .٢٠١٣-٢٠١٢ الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .  ایام١٠:مدة الدورة

  .الف دینار ون خمس٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

وحاصل على الدراسة المتوسطة ان یكون من الفنیین ومن موظفي المحافظة  :شروط أألشتراك 
  ھد الفنیةاو االعدادیة او المعا

  .طرق ربط المحركات, اخذ معلومات عن المحركات, طرق اللف, انواع اللف - :منھاج الدورة 

  .محمد عبدهللا خالد, حسن علي تایھ , ناصر عبدالحسن : اسم المحاضر

  

  

 .المحوالت انواعھا وعملھا واعطالھا   :أسم الدورة*

  .٢٠١٣-٢٠١٢ الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 
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   یوم١٥:مدة الدورة

  .خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

ان یكون من الفنیین ومن موظفي المحافظة وحاصل على الدراسة المتوسطة  :شروط أألشتراك 
  او االعدادیة او المعاھد الفنیة

ة انواع المحوالت الكھربائیة نسبة الى طبیع,  تعریف المحول الكھربائي  -  :منھاج الدورة 
  .طرق صیانة المحوالت, كفائة المحولة وطرق ربطھا وتبریدھا , االشتغال 

  . عمار احمد حمزة,محمد عبدهللا خالد,  حسن علي تایھ  :اسم المحاضر

  

 .السیطرة على المحركات الكھربائیة   :أسم الدورة*

  .  تدریب العاملین على كیفیة بناء دوائر السیطرة الكھربائیة-:ھدف الدورة 

  .٢٠١٣-٢٠١٢ الربع االول من العام الدراسي :عد انعقادھا مو

   یوم١٠:مدة الدورة

  .خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

ان یكون من الفنیین ومن موظفي المحافظة وحاصل على الدراسة المتوسطة  :شروط أألشتراك 
  او االعدادیة او المعاھد الفنیة

  . والمولدات  A.C-D.Cالمحركات  شرح بسیط عن انواع - :منھاج الدورة 

  .دائرة فتح وغلق باستخدام مفتاح تلقائي بواسطة ازارر الضغط  -   

   . توازي وقیاس الفولتیة والتیار والسرعة D.Cتشغیل مباشر للمحرك  -   

               وقیاس       توالي وقیاس الفولتیة باستخدام الحمل المیكانیكي D.Cتشغیل مباشر للمحرك  -   
   .والتیار والسرعة

تشغیل محرك الحثي الثالثي الطور باستخدام مفتاح تلقائي مع وسائل حمایة قیاس الفولتیة  -
  .والتیار 

  حسن علي تایھ /مدیر فني اقدم : اسم المقرر 
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  محمد عبدهللا .امل عبد القادر . حسن علي تایھ :اسم المحاضر

  

  تكیف والتبرید والثالجات دورة تشغیل وصیانة اجھزة ال:أسم الدورة *

 والتبرید ونظریة عمل ھذه االجھزة واالعطال شرح مبادئ عمل اجھزة التكییف:ھدف الدورة 
  . التي تحصل فیھا وصیانتھا

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  . ایام١٠: مدة الدورة 

  مائة الف دینار  ١٠٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  . یقل عن المتوسطة ان یكون التحصیل الدراسي ال: شتراك شروط أأل

  :منھاج الدورة 

ذكر انواع الغازات  فكرة عامة عن كیفیة عمل الثالجة الكھربائیة ومكیفات الھواء مع -
 . المستعملة وخواصھا في اجھزة التبرید

 .الدورة الغازیة للثالجة الكھربائیة وكیفیة عمل التفریغ الكھربائي -

 .لضاغط وطرق فحصھفكرة عن ا -

 .نوع اللحام المستخدم وكیفیة لحم اجزاء الثالجة والمكیف -

  .كیفیة تركیب الضاغط وعملیة الشحن وانواع االعطال ومعالجتھا -

    .حسیبة محسن غانم , حسن علي تایھ ومحمد عبدهللا خالد:اسم المحاضر

  

  .  االلكترونیة المنزلیة االجھزة وصیانةدورة تصلیح: أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢ من العام الدراسي الولالربع ا: موعد انعقادھا 

  .صیانة االجھزة المنزلیة كافة :ھدف الدورة 

  .عشرة ایام :مدة الدورة 
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ان یكون من الفنیین ومن موظفي المحافظة وحاصل على الدراسة المتوسطة  :شروط أألشتراك 
  .او االعدادیة او المعاھد الفنیة 

  .خمسون الف دینار  ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك 

صیانة الغسالة وانواع العطالت –.  صیانة التلفزیون فتح وتركیب انواع الكارتات-:منھاج الدورة 
العطالت –التدریب على اجھزة القیاس –صیانة الستالیت ونصب الستالیت –وطرق المعالجة 

  .الشائعة لالجھزة المنزلیة وكیفیة المعالجة وتحدید العطل 

 .امل عبد القادر . حسن علي تایھ. ا محمد عبدهللا خالد .م. ر:ر اسم المحاض 

  

  .خطوط نقل الطاقة الكھربائیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

   التعرف على خطوط نقل الطاقة وانواع شبكات النقل-:ھدف الدورة 

  .ستة اسابیع : مدة الدورة 

  .خمسون الف دینار  ٥٠٠٠٠: راكأالشتبدل 

  -:منھاج الدورة

 .انواع خطوط النقل -

 .انواع شبكات النقل واالبراج الساندة  -

 .دوائر الحث والتعویض  -

 .االیرث وانواعھ -

  .م عمار احمد حمزة, حسن علي تایھفني اقدم .م. ا محمد عبدهللا خالد .م.ر - :اسم المحاضر

  

  .ائیة دورة التاسیسات الكھرب:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثالث من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  . الكھربائي التأسیس الكوادر على كیفیة تدریب:ھدف الدورة 
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  .عشرة ایام:مدة الدورة 

 الفنیین ولھ إلمام في  ومنق حاصل على الدراسة المتوسطة فما فوان یكون:شروط أألشتراك 
   .ومن موظفي المحافظة الكھرباء 

  خمسون الف دینا ٥٠٠٠٠: دل أألشتراك ب

   واالستخدام للعناصر الكھربائیة التأسیس منع الحوادث الكھربائیة خالل إرشادات-:منھاج الدورة

   الكھربائي التأسیسالرموز المستعملة في خرائط -                   

  . احادي ومتعدد التوصیل on –offمفتاح /دائرة التاسیس -            

  .ومفتاح تبدیل تحویل scot نوع on –offمفتاح /دائرة التاسیس -            

  حسن علي تایھ : اسم المقرر

  حسن علي تایھ.حسیبة محسن غانم .امل عبد القادر /مدیر فني اقدم:اسم المحاضر

  

  . األولیة واإلسعافات السالمة الصناعیة دورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢ العام الدراسي  مننيالربع الثا: موعد انعقادھا  

  .كیفیة التعرف على وسائل االمان الصناعي والشخصي :ھدف الدورة  

  . ایام٥:مدة الدورة  

 ومن الفنیین ولھ إلمام في ق حاصل على الدراسة المتوسطة فما فوان یكون:شروط أألشتراك  
  .الكھرباء ومن موظفي المحافظة  

  ارخمسون الف دین ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

   الوقایة من المكائن المیكانیكیة واالجھزة الكھربائیة والمواد الكیمیائیة وإخطارھا - :منھاج الدورة 

                    االدوات المستخدمة في السالمة المھنیة وكیفیة استخدامھا والوقایة من 
  .االمراض الناتجة من العملیات االنتاجیة

  الدا محمد عبدهللا خ.م.ر: اسم المقرر
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  .حسن علي تایھ .محمد عبدهللا خالد  :اسم المحاضر

 

  

  .تصمیم شبكات توزیع القدرة الكھربائیة باستخدام برنامج ایتاب :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا  

یة وتاھیلھم رفع كفاءة الكوادر الھندسیة العاملة في شبكات الطاقة الكھربائ: ھدف الدورة 
  .)(Etapالستخدام البرمجیات الحدیثة في تصمیم وتحلیل الشبكات ومن ضمنھا 

  .اسبوعین: مدة الدورة 

  .ان یكون حاصل على شھادة البكالوریوس الھندسة:شروط أألشتراك 

   الف دینار١٥٠٠٠٠ :  بدل أألشتراك 

  -: منھاج الدورة

استخدام برمجیات محاكاة منظومة  –. بمنظومة القدرة الكھربائیة وعناصرھا تعریف -
   ).( Etapالقدرة ومن ضمنھا برنامج 

قیاس  استخدام البرنامج في تحلیل و-.استخدام البرنامج تحلیل انسیاب االحمال في الشبكة -
  .االعطال التي تطرا على الشبكة

  تطبیق البرنامج على جزء من شبكة التوزیع العراقیة -

  .م احمد مجید غضبان. م–. سان عبدهللا سلمانغم . م-.خلفد نصر هللا سلمان .م: اسم المحاضر

          .م ھشام عیدان حسین.                    م
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   هندسة الحاسبات والبرمجياتقسم  دورات  

  . C برمجة  تعلم لغةدورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثالث من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

ماھي أھم االیعازات المستخدمة وكیفیة , عن لغات البرمجة وكیف تطورت مقدمة:ھدف الدورة 
  .كتابة اول برنامج وصوال الى برامج االحتراف  

  .شھر بواقع ساعتین في االسبوع :مدة الدورة 

  ان الیقل عن شھادة البكالوریوس:شروط أألشتراك 

  الف دینارمائة  ١٠٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

  المفاھیم االساسیة –C ن لغات البرمجة وتطورھا الى ان وصلت الى لغة مقدمة ع-:منھاج الدورة

  الجمل الشرطیة - وكیفیة كتابة اول برنامج  دوال االدخال واالخراج جمیعھا C                   للغة 

 الدوال والملفات والموثرات - المصفوفات  -                   

  زیاد عاصي : اسم المقرر

  یماء خمیس احمدش :اسم المحاضر

  

  . Visual Basicدورة برمجیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

ماھي االیعازات المستخدمة وكیفیة كتابة , مقدمة عن لغات البرمجة وكیف تطورت :ھدف الدورة 
  .اول برنامج وصوال الى تمكن المستخدم من كتابة البرامج بذاتھ 
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  .شھر بواقع ساعتین في االسبوع  :مدة الدورة 

  .االعدادیة ان الیقل عن شھادة :شروط أألشتراك 

  الف دینارمائة  ١٠٠٠٠٠: بدل أألشتراك 

امثلة قصیرة والمتنوعة یتعرف -مقدمة عن البرمجة بلغة الفجول بیسك - :منھاج الدورة
المستخدم على اكبر قدر ممكن من امثلة یتعرف فیھا –المستخدم على كیفیة تنفیذ المشاریع 

  .االدوات المستخدمة في تنفیذ المشاریع وماھي الخصائص المتعلقة بكل اداة 

  زیاد عاصي : اسم المقرر

  والء عبد محمود  :اسم المحاضر

  
  .( power point)كیفیة استخدام نظام دورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢ من العام الدراسي انيالربع الث: موعد انعقادھا 

  . power pointاستخدام عرض الشرائح :ھدف الدورة 

  .اسبوعین بواقع ساعتین في االسبوع :مدة الدورة 

  المتوسطة الیقل مستوى المتعلم عن ان :شروط أألشتراك 

  خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك 

  ول وادراج الصور تصمیم الشرائح وكیفیة اجراء التنسیقات علیھا واستخدام الجدا:منھاج الدورة

                      واجراء عرض للشرائح 

  زیاد عاصي : اسم المقرر

  والء عبد محمود  :اسم المحاضر

  
  . تصفح انترنیت تعلمدورة:أسم الدورة *
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  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الثالث من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

رنت وكیفیة البحث وماھي محركات التعرف على استخدام الشبكة العالمیة االنت:ھدف الدورة 
  .البحث وكیفیة تكوین البرید االلكتروني واستخدامھ وبرامج المحادثة واالتصال 

  .اسبوعین بواقع ساعتین في االسبوع :مدة الدورة 

  .الیقل مستوى المتعلم عن شھادة المتوسطة ان :شروط أألشتراك 

  خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك 

  تصفح االنترنت وماھي –مقدمة عن اھم المصطلحات المستخدمة في االنترنت  -:ةمنھاج الدور

  ,سیلة لتبادل الرسائل عبر االنترنتالبرید االلكتروني ھو و–                   محركات البحث 

  : ویشترط ان یمتلك المرسل والمستقبل عنوان برید خاص یكتب بھذا الشكل -            

             anyname@anycompany .comer nt        

  زیاد عاصي : اسم المقرر

  والء عبدمحمود :اسم المحاضر

  

 Windows 7كیفیة استخدام نظام التشغیل دورة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  . windows 7كیفیة استخدام نظام التشغیل :ھدف الدورة 

  .اسبوعین بواقع ساعتین في االسبوع :مدة الدورة 

  ان الیقل مستوى المتعلم عن شھادة المتوسطة :شروط أألشتراك 

  خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

   تنصیب  windows 7تعلیم المستخدم كیفیة الدخول الى نظام التشغیل :منھاج الدورة

  not pad, paint                  البرامجیات وكذلك تعلیم المستخدم 

  زیاد عاصي : اسم المقرر
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  شیماء خمیس احمد :اسم المحاضر

  

  .word 2007 استخدام برنامج معالجة النصوص دورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢ من العام الدراسي لثالربع الثا: موعد انعقادھا 

ستخدام یتعلم المستخدم كیفیة معالجة النصوص وطباعتھا والتعدیل علیھا وا:ھدف الدورة 
  .الجداول وكتابة االعالنات وغیرھا 

  .شھر بواقع ساعتین في االسبوع :مدة الدورة 

  ان الیقل مستوى المتعلم عن شھادة المتوسطة :شروط أألشتراك 

  خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

   رسم  كیفیة– كیفیة طباعة النصوص – كتابة النصوص واجرء التنسیقات علیھا -:منھاج الدورة

   . حفظ الملفات –                  الجداول 

  زیاد عاصي : اسم المقرر

  شیماء خمیس احمد :اسم المحاضر

  

  .دورة تشفیر وامنیة المعلومات :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الرابع من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

الحاسبات وامنیة نقلھا خالل التعرف على طرق حمایة المعلومات داخل انظمة :ھدف الدورة 
شبكات الحاسبات ووسائل االتصال المختلفة وانواع التھدیدات التي تتعرض لھا وكیفیة التعامل 
  معھا بافضل الطرق المعروفة عالمیا من ضمنھا التشفیر واخفاء المعلومات للحفاظ على بیئة امنة 

  .اسبوعین :مدة الدورة 

مشارك عن شھادة االعدادیة وتكون مفیدة لالشخاص الذین الیقل مستوى الان :شروط أألشتراك 
  .یعملون ضمن وحدات الحاسبة 

  ون الف دینارعست ٩٠٠٠٠: بدل أألشتراك 
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  التعرف على انواع الھجمات والتھدیدات التي یمكن ان یتعرض لھا نظام الحاسبة-:منھاج الدورة

  . كیفیة التغلب علیھا -                   

  .التعرف على الطرق التقلیدیة لحمایة المعلومات وشرح طرق التشفیر المھمة -                   

  حمایة الشبكات وكیفیة حمایة قواعدالتعرف على طرق اخفاء المعلومات وكیفیة -                   

  .                   البیانات

  زیاد عاصي عبید : اسم المقرر

  علي جاسم عبود.د :اسم المحاضر

  

  

  . Mat labدورة متخصصة في برمجة :سم الدورة أ*

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

التعرف على اسیاسیات النظام من حیث االدوات والبرمجة والتطبیقات العامة لھذا :ھدف الدورة 
  .النظام 

  .اسبوعین :مدة الدورة 

   .ولجمیع شرائح المجتمع و بكالوریوس علوم الیقل عن بكالوریوس ھندسة ا:شروط أألشتراك 

  الف دینارمائة  ١٠٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 

  ادوات النظام معالجة المصفوفات -لغات البرمجة  –نظرة عامة عن النظام  -:منھاج الدورة

  .معالجة االشارات -                   

  احمد خضیر  م.م: اسم المقرر

   م زیاد عاصي عبید.م :اسم المحاضر
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  .)(Autocadمبادى التصمیم بالحاسوب باستخدام برنامج :أسم الدورة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢ من العام الدراسي ثانيالربع ال: موعد انعقادھا 

 في تصمیم وتنفیذ Auto codتعلیم المبادى االساسیة في استخدام برنامج :ھدف الدورة 
ة الخاصة بالتنفیذ مثل ادوات رسم الرسومات الھندسیة والتعرف على ادوات البرنامج المختلف

الكائنات االساسیة واشرطة االدوات القیاسیة وباقي االدوات المستخدمة في البرنامج لرسم 
   .االشكال ثنائیة االبعاد 

  .اسبوعین :مدة الدورة 

 االعدادیة وتكون مفیدة لالشخاص الذین یعملون ضمن ان الیقل عن شھادة:شروط أألشتراك 
  . الھندسي  وحدات التصمیم

  الف دینارتسعون  ٩٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 

   ادوات رسم الكائنات  استخدام شریط–التعرف على نافذة اوتكاد الرئیسیة -:منھاج الدورة

   استخدام – استخدام شریط ادوات القیاسي –ادوات التحریر استخدام شریط -                   

   تنفیذ االشكال ثنائیة – شریط الحالة – استخدام التطبیقات –االوامر من النوافذ -                 

   اضافة االبعاد–                  االبعاد 

  خضر نجم عبد.م  :اسم المحاضر

  

  .دورة اساسیات معالجة االشارة الرقمیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع الرابع من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

لى اساسیات معالجة االشارة الرقمیة والتطبیقات الحدیثة المستعملة في التعرف ع:ھدف الدورة 
  .ھذا المجال 

  .اسبوعین :مدة الدورة 
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  .ان الیقل عن شھادة البكالوریوس ھندسة او بكالوریوس علوم :شروط أألشتراك 

  مائة الف دینار ١٠٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 

   -  خواص االنظمة  - ات البرمجة   لغ–نظرة عامة عن انواع االشارات -:منھاج الدورة

Dig ital Filter Design –Digital Convolution    

                  Analogue Filter design.  

  م احمد خضیر .م: اسم المقرر

  م زیاد عاصي عبید .م :اسم المحاضر

  

   الكيمياويةالهندسةقسم  دورات  

  .دورة في التأكل الصناعي وتأثیراتة *

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربع الثاني من العام الدراسي : ادھا موعد انعق

 واسیاسیاتھ وكیفیة  Corrosion تعریف الكوادر الھندسیة لمبادئ علم التاكل: ھدف الدورة
  .حمایة المعدات والمنشات الصناعیة من ھذه االفة الصناعیة  

  .ثالثة ایام : مدة الدورة 

 الكیماویةة البكلوریوس وخصوصا الھندسة ان یكون المشارك من حملة  شھاد:شروط أألشتراك 
  .  وھندسة االنتاج والمعادن وھندسة الموادوالمیكانیكیة والمدنیة

تعریف بعلم التاكل واسیاسیاتھ ونظریاتھ وانواعھ وكیفیة حصول كل نوع في   - :   منھاج الدورة 
  .المنشات والمعدات الصناعیة 

  .ثرة علیھطرق حساب معدالت التاكل واھم العوامل المو -
كیفیة السیطرة على التاكل واھم الطرق المستحدمة لمنع او التقلیل من ھذه  -

 .الظاھرة 
  .الف دینار خمسون  ٥٠٠٠٠ :بدل االشتراك 

  عبد الحق خلف حسین . م.م:اسم المقرر 
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  انیس عبدهللا كاظم . د.م.ا:اسم المحاضر 

  

   دورات شعبة االنشطة الرياضية

  

  لسلیم في الجسم السلیم العقل ا:أسم الدورة *

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربع االول من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  . البدنیة اللیاقةتقویة ,  للجسم الرشاقةاكتساب :ھدف الدورة 

  .شھر : الدورةمدة 

   كلیة الھندسة  منتسبي: أالشتراكشروط 

  الف دینارعشرة  ١٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 

  .یوسف عبداالمیر درویش/ اضیةماجستیر تربیة ری: اسم المقرر

  .العاب محمد فھمي یوسف.م, العاب رشا ایاد شفیق .م: اسم المحاضر
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ــة*           :تنويــــ
كل ما ذكر في الدلیل من دورات تدریبیھ تعاد الدوره فور انتھاءھا باسبوعین ان كان فتحھا 

د تواریخ اقامتھا في بدایة كل ربع واقامتھا مرة ثانیة ضروري ، وعموما جمیع الدورات تعا
  .زمني من السنھ

  

  .....مع التقدیر 
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  بعض الصور عن كلية الهندسة

  

  عمادة كلية الهندسة

  

  

  

  

  



  
  

    شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى                       

 دليل الدورات | ٤٥
 

  
  قسم الهندسة المدنية

  
  قسم هندسة الحاسبات والبرامجيات
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  قسم هندسة االتصاالت

  
  قسم الهندسة االلكترونية
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  المكائنقسم هندسة القدرة و 

  
  قسم الهندسة الميكانيكية
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  قسم الهندسة الكيمياوية

  مختبرات الكلية
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