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  كلمة السيد عميد كلية اهلندسة

   الرمحن الرحيمبسم اهللا

ذات و , علمي وفكري وثقافي في المجتمعإشعاع مراكز بأنھاتوصف الجامعات الرصینة       
 في نشر العلم والمعرفة عن طریق العملیة أساسیة واضحة وتضطلع بمھام وأھدافرؤیة ورسالة 

 خدمةلت  وتخریج المھندسین والمھنیین فضال عن البحث العلمي وتقدیم االستشارااألكادیمیة
  . ومؤسساتھالمجتمع بكل شرائحھ

الخبرة و جامعة دیالى عالمة بارزة ومنارا عالیا في عالم المعرفة –     تعد كلیة الھندسة 
تقدیم خدماتھا في ل تسعى تأسیسھا ومنذ  المجتمع من العطاء في خدمةینضب الالھندسیة ورافدا 

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

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

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

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

ت واالحتیاجات العملیة بما یلبي الطموحات لتحسین وتوسیع مدیاتھ مع رفد الشعبة بالمقترحا
 الموارد البشریة العاملة باتجاه دفع عجلة التقدم والبناء أداءالنوعیة ورفع مستوى كفاءة 

   .واألعمار

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

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

   الدكتوراألستاذ     
  عبد المنعم عباس كریم

  جامعة دیالى/ عمید كلیة الھندسة 
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   شعبة التطوير والتعليم املستمركلمة مسؤول

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

 ىأرق إلى والخدمیة والفنیة من اجل االرتقاء بھا اإلنتاجیةع المؤسسات والتكنولوجي مع جمی
لكي  المبتكرات والمستجدات العلمیة والتكنولوجیة أخردرجات العلم والمعرفة وتواصلھا مع 

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

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

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

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

   .كلیةال

لتي تحتاجھا العلمیة ت  الواسع على الحلقا الھیئة التدریسیة لالطالعألعضاءالفرص تھیئة   -٣
 كوادر الدوائر  االحتكاك المباشر مع والخدمیة الصحیة والفنیة من خاللاإلنتاجیةالدوائر 

  .الدورات المتخصصةاقامة  إثناءالھندسة  الھیئة التدریسیة في كلیة أعضاءو

 التطویر  شعبة التطویر والتعلیم المستمر بانجاز برنامجھا من خالل التعاون مع مركزتقوم      
ة  العلمی الخدمات  والمكتب الھندسيوالتعلیم المستمر  في جامعة دیالى والمكتب االستشاري

صل واالنفتاح على والتواصل مع جمیع المفامن اجل االرتقاء العلمي  تنا في كلیواالستشاریة
 عباس معلمناعبد د . ونتقدم بجزیل شكرنا وتقدیرنا للسید عمید كلیة الھندسة ا.جمیع القطاعات

 لعمل شعبة التطویر والتعلیم المستمر وبنفس الوقت نثمن جھود السید وإسنادهدعمھ كریم على 
 .على توجیھاتھ ومتابعتھ لبرنامج الشعبة السنوي د علي لفتھ عباس. م العلميمعاون العمید

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

   التوفیق     هللا                                             ومن    

  د مزھر طھ محمد.                         م                                              
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   شعبة التطویر والتعلیم المستمر مسؤول                                                              

  ة يف جامعة دياىلــــــبذة عن كلية اهلندسن
 

عام لية ال امعة١٩٩٨تأسست ا وضمن ونية لك و ائية ر الك ندسة ال لية باسم

القدرة ندسة قسم شملت وقد با تقر سنة ديا جامعة س تأس بذلك سبق ل ة نصر املس

ونية لك ندسة ال وقسم ائية ر الك ائن أن. وامل ت لب ما قسامثم عدد حيث من توسعت

لتصبح لية ال اسم غي يتم أن املتخصص ادر ال وتوفر التطور ضرورة فرضت حيث العلمية

التالية باألقسام ا عقد ليكتمل أخرى علمية أقسام باستحداث ذلك سمح ل ندسة ال   -:لية

ائية . ١ ر الك ائن وامل القدرة ندسة   ).١٩٩٨( قسم

و . ٢ لك ندسة ال   ).١٩٩٨( نيةقسم

تصاالت . ٣ ندسة   ).٢٠٠٢( قسم

امجيات . ٤ وال اسبات ا ندسة   ).٢٠٠٢( قسم

املدنية . ٥ ندسة ال   ).٢٠٠٤( قسم

انيكية . ٦ املي ندسة ال   ).٢٠٠٨( قسم

ة . ٧ الكيمياو ندسة ال   ).٢٠١٢( قسم

العام ذا دراسة أعدت حيث والتوسع التطور الطموحة ا بخطط لية ال ستمر و

املوادال  ندسة و ضري ا والتخطيط العمارة ندسة تخصص جديدين ن قسم ستحداث

يم املفا ر تطو نحو تتجھ ال القطر مستوى ع ليات ال أو بذلك ون لت ستدامة و

وادر ال يئة حيث من العال املستوى ع ة كب مية أ من يم املفا ذه ل ملا ندسية ال

عن املسؤولة وادراملتخصصة ال اعداد وكذلك ة املعمار التصاميم واعداد املدن تخطيط

والنواتج در ال وتقلل املوارد ع تحافظ املختلفة للصناعات سليمة ئة ب ر لتطو املتخصصة

وتم امعة ا موافقة ع لية ال حصلت وقد البي بالتوازن خالل وعدم للصناعات السلبية

الدراسا دائرة إ الدراسة لغرضرفع العل والبحث العا التعليم وزارة والتخطيط ت

ستحداث الرسمية املوافقات  .استكمال

املدنية ندسة ال تخصص املاجست دراسة استحداث خطة لية ال استكملت كما

القادم الدرا الختصاصات٢٠١٤-٢٠١٣العام العليا الدراسات لفتح خطوة أول ذه ون لت
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ندس البحثال دائرة إ الدراسة رفع وتم امعة ا موافقة ع لية ال حصلت وقد لية ال ة

الرسمية املوافقات استكمال لغرض العل والبحث العا التعليم وزارة ر والتطو

  . ستحداث

الدرا العام خالل لية ال أنجزت ة) ٢٠١٤- ٢٠١٣(لقد والكب الطموحة ا خط وضمن

ر  حلقةتطو عقد فيھ يتم عل قسم ل أسبو تقليد بوضع ند ال ادر ال ارات م

أسبوعيا ساعة وتخصيص اختصاص ل ندسية ال العلوم مستجدات آخر حول نقاشية

لقات ا وصلت وقد املختلفة املحاور ملناقشة ند وال التدر ادر ال ل ا ف يلتقي

خال عقدت ال العلمية حلقةوالندوات ن ثمان من أك إ ا ا الدرا العام   .ل

املجتمع مع التواصل اجل من ومية ا الدوائر مختلف ع كب ل ش لية ال انفتحت

إقامة خالل من خرى امعات وا بحاث ومراكز والبلديات واملاء اء ر والك ئة الب مجاالت

النقا لقات وا العلمية والندوات شاراتاملؤتمرات س و ية التدر والدورات كة املش شية

ندسية   .ال

شرعت وقد املنا مفردات تحديث مجال العلمية يم املفا ر تطو بدراسة لية ال ستمر

الدراسية املواد ضمن ستدامة ندسة يم مفا اعتماد ا ا الدرا العام خالل لية ال

إلع عل قسم ل فرعية ان لت ش رحيث التطو اح واق الية ا املنا النظر ادة

مجلس ية ل ن باللغة س التدر اعتماد الوزارة توجيھ مناقشة تم كما ن الالزم والتحديث

ذلك م ساعد حيث ن سي التدر عند اللغة ذه ثقافة ادة ز مية أ من لذلك ملا لية ال

العلمية املؤتمرات املشاركة عند أنخصوصا حيث الطلبة وكذلك العراق خارج العاملية

اعتماد املجلس اقر وقد ية ل ن باللغة ندسية ال العلوم مجال العلمية املصادر معظم

هللا شاء إن القادم الدرا العام من اعتبارا   .ذلك

ال  ومؤ ارات م ز لتعز وكب طموح مشروع لية ال ب ت ادر ال الت مؤ ر تطو مجال تو

كب اثر من امج ال ذه ل ملا الدراسية جازات و والزماالت البعثات برامج ع ك بال ادر ال

ا وتقدم لية ال ر لتطو الفاعلة مة   .املسا

ادة وز شر ال حركة بتطور ذلك شمل و العل البحث مجال ة دؤو حركة لية ال د ش

مشار  وصلت وقد املنتجة العلمية البحوث جداعدد عا مستوى إ للطلبة عة الرا السنة ع

املستلزمات وتوفر سية التدر يئة لل العا املستوى ع يدل ذا و املاجست طلبة بحوث تقارب

  .العلمية
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نوع سي التدر وحث يع ع لية ال حرصت حيث لية ال العلمية قيات ال صعيد

البحوث انجاز والعمل تمام اجل عندمن ة الضرور املتطلبات إحدى وال العلمية

ذلك ع مما العالية العلمية لقاب عدد ادة ز م سا س والذي العلمية قية لل التقديم

املختلفة العلمية لية ال أقسام العليا الدراسات   . استحداث

العلمي ات باملخت املشتملة التحتية ية الب ر بتطو لية ال اتستمر مخت تج تم حيث ة

القطر مستوى ع ات املخت أفضل من لتصبح كب ل ش ا ر وتطو املدنية ندسة ال قسم

ندسة وقسم ونية لك ندسة ال وقسم تصاالت ندسة قسم ات ملخت ال ا وكذلك

العلمية لألقسام العلمية ات املخت با ع العمل ومستمر امجيات وال اسبات   .خرى ا

ذه عملت حيث ديثة ا التقنيات استخدام خالل من ا عمل ر تطو ع لية ال عمل و

كما العلمية، قسام ع حديثا ن املقبول للطلبة ي و لك ع التوز برنامج ر تطو ع السنة

ع والتوز يل ال برنامج ر بتطو املجال ذا إضافية خطوة بالتقدم لية ال شرعت

واختيارلك يل ال من دد ا الطلبة ليتمكن ي و لك املوقع ع متاحا وجعلھ ي و

محور وأصبحت املجال ذا الرائدة لية ال ون لن ت ن ن منظومة ع العلمية قسام

لية ال خر عدد بلغ وقد امعة، ا مستوى ع العملية ذه ر ا) ١٣٧٨(تطو س تأس منذ

م و ن د مختلفو العمل عند م ساعد ال ندسية ال واملعرفة بالعلم مزودون

العراق م وط بناء م دور أخذ التا و الدولة ومؤسسات دوائر   .قطاعات

وتنوعت السنة ذه خالل والفنية اضية والر الثقافية شطة مجال لية ال توسعت

واسعة ات مشار لية ال دت وش شاطات ال القدمذه لكرة اضية الر شاطات ال جميع

والفنون الرسوم معارض من العديد وكذلك وامليدان والساحة والشطرنج واملنضدة والطائرة

تم يوم باستحداث شاطات ال ذه وتتوجت الدراسية ياة ا أغ مما العلمية، واملسابقات

فيھ عطى سنوي تقليد ون سي والذي لية لل الثقا باليوم للطلبةسميتھ املة ال ة ر ا

الطلبة ن ب التواصل من عة را حالة وخلق ارات وامل ب املوا لتنمية املختلفة شطة بممارسة

الطلبة عن فيھ وال جتماعية العالقات ز عز و سامح وال املحبة روح يع ل ن سب   .واملن

العل مية حيث من ا كب تزايدا ن ج ر ا الطلبة نتاجات تمل حيث والتطبيقية مية

مستوى ع متحانية ان ال عمل إدارة ساس ون لي الطلبة تخرج ع مشار احد اعتماد

ستكمل أن عد التخطيط ووزارة العا التعليم وزارة قبل من عتماد قيد ن و و الوزارة

والقانونية الفنية   .جراءات
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ا شاطات ل بع املت عن في ا غ ليةومن ال س ملن الكب الدور يالحظ أن التدر ادر ل

عن ناتج ر وتطو بناء من جامعتنا ده ش فما امعة، ا مستوى ع لقات ا أصعب إدارة

ال الثقا املركز بناية عمال ذه وأخر لية ال س من قبل من وإشراف تصميم أعمال

بج املحافظة مستوى ع شامخة منارة ليةأصبحت وادر ل وتنفيذية وإشرافية علمية ود

ندسة ال ادر ار وأف تصميم من ديد ا امعة ا موقع ية ب جميع كذلك ندسة،   .ال
  

  
  

  

  موقع كلية اهلندســــــــــــــــة وخارطتها

  
  



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٩
 

  

  

  

 ٢٠١٤فهرست الدورات املقامة يف االقسام العلمية 

  الدورةمكان   موعد الدورة  عنوان الدورة  ت

دورة تدریبیة في الفحوصات   ١
  االنشائیة

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  مدنیةالالھندسة 

دورة في تصامیم البنیة التحتیة   ٢
  وتصامیم الصرف الصحي

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  مدنیةالالھندسة 

التعرف على انواع وخصائص   ٣
 الھوائیات

ول من العام الربع اال
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  تصاالتالھندسة ا

تعلیم استخدام جھاز محلل الطیف   ٤
  الترددي

الربع الثالث من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  تصاالتالھندسة ا

٥  
دورة تخصصیة في نظم االتصاالت 

 optical(            الضوئیة
communications)  

الربع االول من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  تصاالتالھندسة ا



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٠
 

٦  
RF Transceiver)  ( ارسال

واستالم االشارات ذات الترددات 
  الرادویة

الربع االول من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  تصاالتالھندسة ا

  )PLC(المتحكم المنطقي المبرمج   ٧

الربع االول من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  تصاالتالھندسة ا

٨  
ت شرح الدلیل البیئي لالتصاال

وتوضیح مخاطر استخدام جھاز 
  الموبایل

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  تصاالتالھندسة ا

٩  
  

  تصمیم لوحات السیطرة

 من العام الربع الرابع
  -٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  

  الھندسة االلكترونیة

١٠  

  

في التصامیم  VHDLلغة استخدام 
  الھندسیة

من العام الثاني الربع 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  الھندسة االلكترونیة

١١  

  

  دورة تدریبیة متخصصة بالحاسب
  accessاآللي 

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  الھندسة االلكترونیة

  PLC التطبیقات االلكترونیة  ١٢
الربع األول من العام 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة االلكترونیة

التقییس في الصناعات الھندسیة   ١٣
  إلدارة الصناعیةوا

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  ةمیكانیكیالالھندسة 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١١
 

 –فحوصات الھندسة المیكانیكیة   ١٤
  الخصائص المیكانیكیة

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  ةمیكانیكیالالھندسة 

١٥  
  الفحوصات االتالفیة والالتالفیة

( 

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  ةالھندسة المیكانیكی

  لف المحركات الكھربائیة  ١٦
 من العام لثانيالربع ا

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكھربائیة

  المحوالت أنواعھا وعملھا وأعطالھا  ١٧
 من العام لثانيالربع ا

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكھربائیة

  السیطرة على المحركات الكھربائیة  ١٨
 من العام ثانيلالربع ا

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكھربائیة

تشغیل وصیانة اجھزة التكیف   ١٩
  والتبرید والثالجات

الربع الثاني من العام 
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  الھندسة الكھربائیة

٢٠  
   االلكترونیة المنزلیةتصلیح األجھزة

 

 من العام لثانيالربع ا
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  ةالھندسة الكھربائی

  خطوط نقل الطاقة الكھربائیة  ٢١
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكھربائیة

  التأسیسات الكھربائیة  ٢٢
من العام الثاني الربع 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكھربائیة



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٢
 

  السالمة الصناعیة واإلسعافات األولیة  ٢٣
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكھربائیة

٢٤  
تصمیم شبكات توزیع القدرة 

الكھربائیة باستخدام برنامج ایتاب 
Etap Software 

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  
  الھندسة الكھربائیة

  Cدورة برمجة   ٢٥
الربع الثالث من العام 

-  ٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

 Visual Basicدورة برمجیة   ٢٦
الربع الثاني من العام 

-  ٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

٢٧  
 powerدورة كیفیة استخدام نظام 

point 

 من العام نيالربع الثا
-٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

  دورة تعلم تصفح انترنیت  ٢٨
الربع الثالث من العام 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

ندسة الحاسبات ھ
  والبرامجیات

٢٩  
دورة كیفیة استخدام نظام التشغیل 

windows 7 

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

  دورة تشفیر وأمنیة المعلومات  ٣٠
الربع الرابع من العام 

-  ٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

٣١  
  في برمجة ماتالبدورة متخصصة 

(Mat lab) 

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٣
 

٣٢  
مبادى التصمیم بالحاسوب باستخدام 

  )( Auto cadبرنامج 

الربع الثاني من العام 
-  ٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

دورة اساسیات معالجة االشارة   ٣٣
  الرقمیة

الربع الرابع من العام 
-  ٢٠١٣الدراسي 

٢٠١٤  

ھندسة الحاسبات 
  والبرامجیات

  مشاكل وحلول:التآكل الصناعي   ٣٤
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الكیماویةالھندسة 

  ادارة المشاریع  ٣٥
الربع الثاني من العام 

-٢٠١٣الدراسي 
٢٠١٤  

  الھندسة الكیماویة

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٤
 

  

  

  

  سم اهلندسة املدنيةدورات ق
   دورة تدریبیة في الفحوصات االنشائیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

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

  .ایام ٥: مدة الدورة

  .ف دینار المائة  ١٠٠٠٠٠: بدل األشتراك 

   حاصل على شھادة البكالوریوس في الھندسة المدنیة :شروط أألشتراك 

  فحص مقاومة االنضغاط للمكعبات الخرسانیة وفحص مقاومة االنضغاط  -  :منھاج الدورة 
  لالسطوانات الخرسانیة والشد االنفالقي للخرسانة

حص ف .فحص معامل االنكسار للخرسانةفحص معامل المرونة للخرسانة و -
 . فحص زمن التصلب االبتدائي للسمنت.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 

  
  صحي تصامیم البنیة التحتیة وتصامیم الصرف الدورة تدریبیة في :أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٥
 

 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 حاصل على شھادة البكالوریوس في الھندسة المدنیة ان یكون :شتراك شروط أأل

  .البنیة التحتیة  تصامیم ةاھمیعن  مقدمة -: منھاج الدورة 

  .لمنظومة الصرف الصحي )الھیدرولیكي ( التصمیم -                    

  .صحي  التصمیم االنشائي لمنظومة الصرف ال-                    

  . تنفیذ مشاریع الصرف الصحي-                    

  .قاسم حمید جلعوط . د:ر ضاسم المحا

 

  دورات قسم هندسة االتصاالت

   .التعرف على انواع وخصائص الھوائیات :أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

خواصھا الفنیة مستخدمة في االرسال واالستالم ومعرفة الھوائیات الالتعرف على :ھدف الدورة 
بالتفصیل والیة تركیبھا واماكن استخدامھا والعوامل التي تاثر بعملھا سلبا وایجابا من كافة 

  . النواحي الجویة والتقنیة وطبیعة المنطقة الجغرافیة العاملة فیھا 

   اناسبوع:مدة الدورة

  .الف دینار وسبعون  خمسون ٧٥٠٠٠:  االشتراكبدل 

من الفنیین والعاملین في قطاع الیقل مستوى المشترك عن شھادة االعدادیة : االشتراكشروط 
ھندسة االتصاالت ولكافة المھندسین في االختصاصات المقاربة وللكوادر المتقدمة من العاملین 

   .في مجال ھندسة االتصاالت 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٦
 

 –اع الھوائیات المستخدمة محلیا وعالمیا  انو– فكرة عامة مبدا عمل الھوائي -:منھاج الدورة 
ح طرق  توضی–فكرة عن الیة التصامیم للھوائیات المستخدمة طبقا للحاجة لھا 

ربط الكیبالت مع الھوائیات المختلفة طبقا للممنعات الخاصة بكل كیبل والیة 
  .حساب الممانعات لغرض التوافق 

  احسان عدنان علوان . م  .ر:اسم المحاضر

  

  للترددات )  spectrum-analyzer( استخدام جھاز محلل الطیف الترددي تعلیم*
10MHZ-3GHZ) (  

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثالث من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

تعلیم الكوادر الھندسیة العاملة في مجال ھندسة االتصاالت استخدام جھاز محلل :ھدف الدورة 
ة كونھ من االجھزة المھمة التي یحتاجھا مھندسي الطیف الترددي لزیادة المھارات الھندسی

  .وفنیي االتصاالت في میدان العمل 

  . اناسبوع:مدة الدورة

  . الف دینار ة وسبعون خمس٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

المتوسطة من الفنیین والعاملین في قطاع الیقل مستوى المشترك عن شھادة :شروط أألشتراك 
   .دمة من االختصاصیین ھندسة االتصاالت والكوادر المتق

 طرق تحدید – طریقة التشغیل والكشف العام – فكرة عامة عن عمل الجھاز -:منھاج الدورة 
طرق – تحدید االشارة المكشوفة وتحدیدھا ونقلھا وتحویل صیغتھا –الباندات المطلوبة قیاسھا 

  .تصفیر وتعیر الجھاز سنویا 

  احسان عدنان علوان. م .ر :اسم المحاضر

  

 Optical(دورة تخصصیة في نظم االتصاالت الضوئیة :أسم الدورة *
Communications (  

  ٢٠١٤- ٢٠١٣من العام الدراسي لثاني الربع ا :موعد انعقادھا 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٧
 

تعریف المشاركین باساسیا ت وتطبیقات االتصاالت الضوئیة الحدیثة واثرھا في :ھدف الدورة 
  .سرعة تبادل المعلومات 

  . اناسبوع:مدة الدورة

  . الف دینار ة وسبعون خمس٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

التحصیل الدراسي عن االعدادیة للعاملین في مجاالت االتصاالت الیقل :شروط أألشتراك 
  .والشبكات اضافة الى المھندسین االختصاصیین في ھندسة االتصاالت والحاسبات وااللكترونیك 

 التعریف باالوساط الناقلة الشعة اللیزر –وئیة  التعریف بمنظومة االتصاالت الض- :منھاج الدورة 
  التطبیقات الحدیثة لالتصاالت الضوئیة -  Optical Fiber التعریف بانواع –والضوء 

   م علي محمد صالح محمد .م  :اسم المحاضر

  

  ارسال واستالم االشارات ذات الترددات الرادویة  ( RF Transceiver):أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع االول من العام الدراسي   :موعد انعقادھا 

كیفیة ارسال المعلومات واستالمھا ,  على منظومات االتصاالت ومكوناتھا  التعرف:ھدف الدورة 
  .التعرف على دوال تشغیل جھاز أالسلكي وامكانیة استخدامھ لالتصال , 

  .اسبوع: مدة الدورة

  . الف دینار ة وسبعون خمس٧ ٥٠٠٠: بدل األشتراك 

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

انواع منظومات , تعاریف مختصرة عن مكونات منظومة االتصاالت  – ١:منھاج الدورة 
 ة وتشغیلھا عملیا مرسل ومستقبل المعلومات ذات الترددات الرادوی(االرسال االسلكي ,االتصاالت 

 م الھام حمید . م ماجدة حمید مجید . م  :اسم المحاضر

  

   )(Programmable logic Controllerالمتحكم المنطقي المبرمج :أسم الدورة *  



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٨
 

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع االول من العام الدراسي   :موعد انعقادھا 

استعراض او مراجعة ,ناعیة التعرف على انواع التحكم االلي في العملیات الص:ھدف الدورة 
  .عامة عن التحكم القدیم والتحكم الحدیث 

  اسبوع: مدة الدورة 

  .الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

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

ت وعیوبھا ومن ثم مراجعة عامة عن التحكم القدیم المستخدم بواسطة المرحال:منھاج الدورة 
استخدام التحكم االلكتروني وعیوبھ وبعدھا التحكم المنطقیالمبرمج وتطبیق عملي الستخدامات 

  .مختلفة بواسطة برامج التحكم المنطقي المبرمج 

  ماجدة حمید مجید. م  :اسم المحاضر

  

   السالمة المھنیة في المنشات الصناعیة :أسم الدورة *  

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي   :موعد انعقادھا     

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

  .                           بمنع تعرضھم للحوادث واالصابات واالمراض المھنیة 

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

  .ومعدات من التلف والضیاع نتیجة للحوداث                        

   . والصحة المھنیة  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     

      والخاص



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ١٩
 

   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                   

                      الكھربائیة وطرق الوقایة منھا  

  عبدا مان احمد سلی. م.م: اسم المقرر 

  المھندس إحسان عدنان علوان: اسم المحاضر

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

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع االول من العام الدراسي  :موعد انعقادھا 

ضافة الى مساعدتھم فة مناسبة ایالباحثین عن وظائف للحصول على وظمساعدة :ھدف الدورة 
  .الطرق الصحیحة في كتابة السیرة الذاتیةفي تعلم 

  .الف دینار ٤٠٠٠٠: بدل األشتراك                                            یناسبوع: مدة الدورة

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

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

   یاسر امین احمد: اسم المقرر

  احسان عدنان علوان. م  :اسم المحاضر

  

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

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع االول من العام الدراسي   :موعد انعقادھا 

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

  وشركات االتصاالت     وتوضیح كیفیة تعامل الحكومة العراقیة مع الطیف الترددي             

  .                العاملة في العراق وكیفیة استخدام جھاز الموبایل بالشكل الصحیح

  .الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك                                                اسبوع: مدة الدورة



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٠
 

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

   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 

   عدنان علواناحسان. م  :اسم المحاضر

   

  دورات قسم اهلندسة االلكرتونية
  تصمیم لوحات السیطرة    :أسم الدورة*

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

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

  .                 والمھارات والتقنیات الحدیثة 

  .ایام خمسة : مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

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

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

   محمد سلمان        .   د:راسم المحاض

  

  

   في التصامیم الھندسیة  VHDL لغة استخدام  :أسم الدورة*

  ٢٠١٤-٢٠١٣دراسي  من العام اللثانيالربع ا:موعد انعقادھا 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢١
 

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

  .خمسة ایام : مدة الدورة

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

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

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

 م ادھم ھادي.م :اسم المحاضر 

  

  

 Accessبرنامج دورة تدریبیة متخصصة بالحاسبة    :أسم الدورة*

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

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

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك                                    .ایام ثالثة : مدة الدورة

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

  تشغیل البرنامج  - ٢ تعاریف عامة -١:منھاج الدورة 

  نزار منعم . م. م  :اسم المحاضر 

  

 PLCالتطبیقات االلكترونیة    :أسم الدورة*

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع االول من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

 التطورات الحدیثة في مجال السیطرة البرمجیة للوحات االلكترونیة التعرف على:ف الدورة ھد
  .والكھربائیة 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٢
 

  . خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك                                    .ثالثة ایام : مدة الدورة

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

  التطبیقات الكھربائیة وااللكترونیة  - ٢ تعاریف عامة -١:منھاج الدورة 

  خالد حسین . م  :اسم المحاضر

  

  مليكانيكية دورات قسم اهلندسة ا
 واالدارة الصناعیة التقییس في الصناعات الھندسیة    :أسم الدورة*

  .٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

  .تعریف المشاركین بمفاھیم التقییس واالدارة الصناعیة :ھدف الدورة 

  .اسبوع :مدة الدورة

  .خمسة وسبعون  الف دینار ٧٥٠٠٠: بدل األشتراك 

  .شھادة بكالوریوس  :شروط أألشتراك 

  التقیس في الصناعات الھندسیة أھمیة . المصنع وإدارة اإلنتاج تخطیط:منھاج الدورة 

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

 

  

 .الخصائص المیكانیكیة –فحوصات الھندسیة المیكانیكیة   :أسم الدورة*

   .٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :موعد انعقادھا 

وصات الھندسیة المیكانیكیة الخاصة بتقییم الخصائص بفحتعریف المشارك :ھدف الدورة 
مقاومة –مقاومة الزحف – مقاومة الصدمة – اختبار االنضغاط –مقاومة الشد –المیكانیكیة 

  .متانة الكسر –الكالل 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٣
 

  .اسبوع   :مدة الدورة

  .الف دینار مائة ١٠٠٠٠٠ : بدل األشتراك 

  .فوق شھادة الدبلوم فماحملة :شروط أألشتراك 

  . المتدرب بعلم الفحوصات المیكانیكیة المستخدمة في تقییم تعریف- :ھاج الدورة من

   مقاومة الشد - 

  مقاومة االنضغاط - 

  مقاومة الصدمة - 

  مقاومة الزحف - 

  . مقاومة الكالل- 

  

  د عادل خلیل محمود.م.ا:     اسم المحاضر

  

  

 الفحوصات االتالفیة والالتالفیة   :أسم الدورة*

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي :قادھا موعد انع 

تھا في اقیوتطباالتالفیة والالتالفیة بالفحوصات الھندسیة  تعریف المشارك :ھدف الدورة 
  .  والكھربائیة ةالصناعیة المدنیة والمیكانیكیالمنشات 

  .اسبوع:مدة الدورة

  . الف دینار ١٠٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .الدبلوم فما فوق ھادة ش  حملة:شروط أألشتراك 

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

  .انواع الفحوصات االتالفیة واستخداماتھا العملیة -                   



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٤
 

  .تالفیة واستخداماتھا العملیةالانواع الفحوصات ال-                   

  د عادل خلیل محمود.م.ا :اسم المحاضر 

  

  

 .ھندسة التاكل وحمایة االسطح   :أسم الدورة*

   .٢٠١٤-٢٠١٣الربع 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 

  .تعریف المشارك بالتاكل الھندسي وانواعھ - :منھاج الدورة 

  .طرق تقییم معدالت التاكل وانواعھا -                    

  .وقایة من كل نوع من انواع التاكلطرق الحمایة وال-                    

  م عبد الجبار جمعة .م: اسم المقرر    

  د عادل خلیل محمود.م.ا:     اسم المحاضر

  د انیس عبد هللا .م.                       ا

  

  دورات قسم اهلندسة الكهربائية 

 لف المحركات الكھربائیة دورة:أسم الدورة  *

  .ة ربط المحركات الطور الواحد والطور الثالثي نظریا وعملیا التعرف على كیفی-:ھدف الدورة 
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  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٥
 

  .٢٠١٤- ٢٠١٣ من العام الدراسي لثاني الربع ا:موعد انعقادھا 

  .  ایام١٠:مدة الدورة

  .الف دینار ون خمس٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .حاصل على شھادة االعدادیة والمھنیة على اقل تقدیر ان یكون  :شروط أألشتراك 

 انواع االسالك المستخدمة – ربط الطور الثالثي – ربط الطور الواحد - :دورة منھاج ال
A,B,C,D – امتحان النظري والعملي  – كیفیة عمل العوازل – كیفیة قیاس االسالك .  

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

  

  

 .لھا المحوالت انواعھا وعملھا واعطا  :أسم الدورة*

  .٢٠١٤- ٢٠١٣ من العام الدراسي لثاني الربع ا:موعد انعقادھا 

   یوم١٥:مدة الدورة

  .خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  .حاصل على شھادة االعدادیة والمھنیة على اقل تقدیران یكون  :شروط أألشتراك 

 امتحان – كیفیة الربط – االعطال الشائعة ومعالجتھا – المحوالت وانواعھا - :منھاج الدورة 
  .عملي ونظري 

  . 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 

  .٢٠١٤- ٢٠١٣ام الدراسي  من العلثاني الربع ا:موعد انعقادھا 
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  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٦
 

   یوم١٠:مدة الدورة

  .خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  حاصل على شھادة االعدادیة والمھنیة على اقل تقدیران یكون  :شروط أألشتراك 

 – التحكم عبر مفاتیح وكونتكترات – ربط الدلتا والتیار – انواع المحركات - :منھاج الدورة 
 امتحان نظري وعملي 

.  

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

  

  دورة تشغیل وصیانة اجھزة التكیف والتبرید والثالجات :أسم الدورة *

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

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الثاني من العام الدراسي الربع : موعد انعقادھا 

  . ایام١٠: مدة الدورة 

  مائة الف دینار  ١٠٠٠٠٠: بدل األشتراك 

  . على شھادة الدبلوم الفني ان یكون: شروط أألشتراك 

  :منھاج الدورة 

 .انواع اجھزة التبرید  -

  ةانواع الماطورات والقدرة الحصا نی -

 كیفیة الشحن والربط  -

  عة وتصلیحھا معالجة االعطال الشائ -

    .حسیبة محسن غانم , حسن علي تایھ ومحمد عبدهللا خالد:اسم المحاضر
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  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٧
 

  . االلكترونیة  المنزلیة االجھزة وصیانةدورة تصلیح: أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣ من العام الدراسي ثانيلالربع ا: موعد انعقادھا 

  .صیانة االجھزة المنزلیة كافة :ھدف الدورة 

  .ة ایام عشر:مدة الدورة 

   على شھادة الدبلوم الفنيان یكون :شروط أألشتراك 

  .خمسون الف دینار  ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك 

   االجھزة المنزلیة وانواعھا  - :منھاج الدورة 

                         االعطال الشائعة ومعالجتھا 

                         امتحان نظري وعملي 

 . ناصر عبد الحسن عبد الزھرة .حسن علي تایھ. مد عبدهللا خالد ا مح.م. ر:اسم المحاضر  

  

  .خطوط نقل الطاقة الكھربائیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  ى خطوط النقل الخارجیة واالبراج والعوازل المستخدمة التعرف عل-:ھدف الدورة 

  . ستة اسابیع: مدة الدورة 

  .خمسون الف دینار  ٥٠٠٠٠: أالشتراكبدل 

  .ان یكون حاصل على شھادة االعدادیة على اقل تقدیر :. شروط الدورة 

  -:منھاج الدورة

 . وانواعھا خطوط النقل -

 .وانواعھا   االبراج -

 .االسالك المستخدمة  -

 .امتحان نظري وعملي  -



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٨
 

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

  

  .دورة التاسیسات الكھربائیة :أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣ من العام الدراسي نيالربع الثا: موعد انعقادھا 

  . البیوت وتأسیس المصابیح وإنارةالتعلم على كیفیة الربط :ھدف الدورة 

  .عشرة ایام:مدة الدورة 

 ولھ خبرة في مجال سةالمتوسطة على اقل تقدیران یكون حاصل على الدرا :شروط أألشتراك 
  عملھ 

  خمسون الف دینا ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

   التعرف على الرموز الكھربائیة -:منھاج الدورة

   قراءة الخریطة -                   

   تاسیس البیوت -          

   المعرفة بانواع االسالك -          

   امتحان نظري وعملي -          

  حسن علي تایھ : اسم المقرر

  حسن علي تایھ.حسیبة محسن.ا محمد عبدهللا خالد  .م.ر:اسم المحاضر

  

  . األولیة واإلسعافات السالمة الصناعیة دورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣ من العام الدراسي نيالربع الثا: موعد انعقادھا  

  .وانواعھا السالمة الصناعیة وطرق االسعافات االولیة :ھدف الدورة  

  . ایام٥:مدة الدورة  



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٢٩
 

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

  خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

   تعریف السالمة الصناعیة - :منھاج الدورة 

   االسعافات االولیة وانواعھا -          

  ات السالمة المھنیة واالسعاف  ادو-          

  ناصر عبد الحسن عبد الزھرة . حسن علي تایھ  . ا محمد عبدهللا خالد.م.ر: حاضراسم الم

 

  

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

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا  

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

  .ان اسبوع: 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

  زء من شبكة التوزیع العراقیةتطبیق البرنامج على ج -

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



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٠
 

          .م ھشام عیدان حسین.                    م

  

  

  

  هندسة احلاسبات والربجميات قسم دورات 

  . C برمجة  تعلم لغةدورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثالث من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

ماھي أھم االیعازات المستخدمة وكیفیة ,مقدمة عن لغات البرمجة وكیف تطورت :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 مقدمة عن لغات البرمجة وتطورھا الى ان وصلت الى لغة -:منھاج الدورة

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

  ل والملفات والموثرات الدوا- المصفوفات  -                   

  شیماء خمیس احمد :اسم المحاضر

  

  

  

  . Visual Basicدورة برمجیة :أسم الدورة *



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣١
 

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

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

  .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
امثلة یتعرف فیھا المستخدم على اكبر قدر ممكن من –یفیة تنفیذ المشاریع المستخدم على ك

  .االدوات المستخدمة في تنفیذ المشاریع وماھي الخصائص المتعلقة بكل اداة 

  زبیدة ھاتف :اسم المحاضر

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

  ٢٠١٤- ٢٠١٣دراسي  من العام الانيالربع 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 

  خدام الجداول وادراج الصور تصمیم الشرائح وكیفیة اجراء التنسیقات علیھا واست:منھاج الدورة

                      واجراء عرض للشرائح 

  مروة صبحي  :اسم المحاضر

  



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٢
 

  . تصفح انترنیت تعلمدورة:أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الثالث من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

ماھي محركات التعرف على استخدام الشبكة العالمیة االنترنت وكیفیة البحث و: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 –لمصطلحات المستخدمة في االنترنت مقدمة عن اھم ا -:منھاج الدورة

  ,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        

  صباح انور عبد الكریم  :اسم المحاضر

  

 Windows 7كیفیة استخدام نظام التشغیل دورة :أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع 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 

   خمیس احمدشیماء :اسم المحاضر



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٣
 

  

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

  ٢٠١٤- ٢٠١٣ من العام الدراسي نيالربع الثا: موعد انعقادھا 

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

  .ر بواقع ساعتین في االسبوعشھ :مدة الدورة 

  ان الیقل مستوى المتعلم عن شھادة المتوسطة :شروط أألشتراك 

  خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠: بدل أألشتراك  

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

   .nopad,paint المستخدم كذلك تعلیم حفظ الملفات –                  الجداول 

  شیماء خمیس احمد :اسم المحاضر

  

  .دورة تشفیر وامنیة المعلومات :أسم الدورة *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الرابع من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

التعرف على طرق حمایة المعلومات داخل انظمة الحاسبات وامنیة نقلھا خالل :ھدف الدورة 
 االتصال المختلفة وانواع التھدیدات التي تتعرض لھا وكیفیة التعامل شبكات الحاسبات ووسائل

  معھا بافضل الطرق المعروفة عالمیا من ضمنھا التشفیر واخفاء المعلومات للحفاظ على بیئة امنة 

  .اسبوعین :مدة الدورة 

ین الیقل مستوى المشارك عن شھادة االعدادیة وتكون مفیدة لالشخاص الذان :شروط أألشتراك 
  .یعملون ضمن وحدات الحاسبة 

  ون الف دینارعست ٩٠٠٠٠: بدل أألشتراك 

  التعرف على انواع الھجمات والتھدیدات التي یمكن ان یتعرض لھا نظام الحاسبة-:منھاج الدورة

  . كیفیة التغلب علیھا -                   



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٤
 

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

  حمایة الشبكات وكیفیة حمایة قواعدالتعرف على طرق اخفاء المعلومات وكیفیة -                   

  .                   البیانات

  علي جاسم عبود.د :اسم المحاضر

  

  

  . Mat labدورة متخصصة في برمجة :أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣عام الدراسي الربع الثاني من ال: موعد انعقادھا 

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

  .اسبوعین :مدة الدورة 

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

  ارالف دینمائة  ١٠٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 

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

  .معالجة االشارات -                   

  م احمد خضیر.م:  المحاضراسم

  

  

  .)(Autocadمبادى التصمیم بالحاسوب باستخدام برنامج :أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣راسي  من العام الدثانيالربع ال: موعد انعقادھا 

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



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٥
 

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

  .اسبوعین :مدة الدورة 

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

  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 *

  ٢٠١٤-٢٠١٣الربع الرابع من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

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

  .اسبوعین :مدة الدورة 

  .ان الیقل عن شھادة البكالوریوس ھندسة او بكالوریوس علوم :راك شروط أألشت

  مائة الف دینار ١٠٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 

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

Dig ital Filter Design –Digital Convolution    

                  Analogue Filter design.  



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٦
 

  م احمد خضیر .م: اسم المحاضر

  

   الكيمياويةاهلندسةقسم دورات 

  .مشاكل وحلول :دورة في التأكل الصناعي  *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  .التعریف بظاھرة التاكل الصناعي ومشاكلھ وطرق الحمایة منھ والحلول المقترحة :ھدف الدورة

  .ثالثة ایام : دورة مدة ال

 الكیماویةان یكون المشارك من حملة  شھادة البكلوریوس وخصوصا الھندسة :شروط أألشتراك 
  .  وھندسة االنتاج والمعادن وھندسة الموادوالمیكانیكیة والمدنیة

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

  .طرق حساب معدالت التاكل واھم العوامل الموثرة علیھ -
كیفیة السیطرة على التاكل واھم الطرق المستحدمة لمنع او التقلیل من ھذه  -

 .الظاھرة 
  .الف دینار خمسون  ٥٠٠٠٠ :بدل االشتراك 

  انیس عبدهللا كاظم . د.م.ا:اسم المحاضر 

  

  .اریع ادارة المش:أسم الدورة *

  ٢٠١٤- ٢٠١٣الربع الثاني من العام الدراسي : موعد انعقادھا 

  .تطویر الكوادر في مجال ادارة المشاریع الھندسیة :ھدف الدورة 

  .ثالث ایام :مدة الدورة 

  . ان یكون المشترك حاصل على الشھادة الجامعیة في التخصصات الھندسیة :شروط أألشتراك 

  الف دینارخمسون  ٥٠٠٠٠:  بدل أألشتراك 



  
  

  شعبة التطوير والتعليم المستمر -  كلية الهندسة - جامعة ديالى 

  كلية الهندسةدورات  دليل  ٣٧
 

جودة ,تخطیط المشروع ,اختیار المشروع , التعریف بالمشروع الھندسي -:منھاج الدورة
  .االغالق والتسلیم ,تنفیذ المشروع ,المشروع 

  عبداحمد خالد م .م: اسم المحاضر

  

  

  

  

  )١(                                                       ملحق رقم 

  

ــة*           :تنويــــ
كل ما ذكر في الدلیل من دورات تدریبیھ تعاد الدوره فور انتھاءھا باسبوعین ان كان فتحھا 
واقامتھا مرة ثانیة ضروري ، وعموما جمیع الدورات تعاد تواریخ اقامتھا في بدایة كل ربع 

  . بما ینسجم مع برنامج وإمكانیات كل قسم من اقسام الكلیة زمني من السنھ

  

  .....مع التقدیر                                                         

  البرید االلكتروني لكلیة الھندســـــــــــة 

dean.eng @engineering .uodiyala.edu.iq  
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  عن كليـــــة اهلندسةصور 
  

  

  

  

  

  

  

  

  عمادة كلية اهلندسة
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  حدائق كلیة الھندسة
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  مكتبة الكلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  النادي الطالبي
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  قسم الھندسة االلكترونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم ھندسة الحاسبات والبرمجیات
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 قسم الھندسة الكیماویة  

  

  هندسة االتصاالتقسم 

  

  

  

  

  

  

  

  قسم هندسة القدرة و المكائن
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  قسم الهندسة المیكانیكیة                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم هندسة االتصاالت 
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  قسم الهندسة المدنیة
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  الممرات والحدائق في الكلیة

  
  ممرات الكلیة
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  المختبرات
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