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 كلوخ الط٘د رئ٘ص الغبهعخ الوؾزرم ...

ٗؾكٔ هركس الزعل٘ن الوطزور ثوكبًةخ هزو٘ةسح  ةٖ ؽ٘ةبح الغبهعةخ ّالةيٕ لةد ٗغِة  

الجعف كض٘ةرا  نةي هِبهةَ. ٗعزجةر الوركةس الوْلة  الةيٕ ٗكزطةت الٌةبش  ٘ةَ ا را  

.  ة٘وكي الوةْب ثةمى هةب ٗوٌؾةَ الوركةس ُةْ  ّالعلْم ثؿفخ  ائوخ ال رٌزِٖالوعر خ 

اهزدا  هزودم لك  العلْم الزٖ ٗؾؿ  نلَ٘ الوزخرعْى هي خالب هْاكجخ هب ٗطزغد 

 ةٖ العلةةْم هةي ثؾةةْس ّتؾةداراد نلو٘ةةخ ؽدٗضةخ ّالوزْا وةةخ هة  هز لجةةبد ؽوةةْب 

ؽ٘ةةبرِن العول٘ةةخ.  العوةة  ّرزوبغةةٔ هةة  الوػةةبك  الزةةٖ لةةد ْٗاعِِةةب الخرٗغةةْى  ةةٖ

ليلك  بى الوركس لد أؾجؼ تؽدٓ أُةن الركةبئس ااضبضة٘خ لةرثم الغبهعةخ ثةبلوغزو  

الزعلة٘ن الوطةزور  ّهطبراد الزعلة٘ن الوزعةد ح ّالزةٖ ٗعزجةر هركةس هي خالب لٌـْاد

أؽةةدٓ أُةةن ُةةيٍ الوٌةةْاد ّالزةةٖ روكةةي الغبهعةةخ هةةي الزػةةخ٘ؽ العلوةةٖ لوػةةكالد 

ّاإلعزوبن٘ةةةةخ ّالوػةةةةبركخ ثةةةةدّرُب الزضو٘فةةةةٖ الوغزوةةةة  العلو٘ةةةةخ ّااللزؿةةةةب ٗخ 

ّاالرغب ٕ اليٕ ٗوْم نلٔ رجط٘م الوعبرف ّرٌو٘زِب ّرْؾة٘لِب الةٔ الوطةزف٘دٗي 

 هٌِب ثؿْرح رخدم أُداف الزٌو٘خ  ثػك  هزْاؾ .
 

ّالعلْم الز ج٘و٘خ اى  ّراد الوركس ّالودرعخ  ٖ ُيا الدل٘  روزبز ثوكبه٘ي ر ج٘و٘خ ّهٌِ٘خ  ٖ الوغبالد الٌِدض٘خ الوخزلفخ  

ّالؿر خ . كوب لبم الوركس  ٖ الطٌْاد الطبثوخ ثبندا   ّراد هزخؿؿخ نلٔ ّ ق للجبد خبؾخ ه  ثعف الْزاراد ّالغِبد الؾكْه٘خ 

 ّكبى رعبًّبَ هضورا  ه  رلك الغِبد.

لوطزف٘دٗي هٌِب ثؿْرح هرًخ ض٘زن ّاع  هْاكجخ الز ْراد االًفغبرٗخ العبلو٘خ  ٖ كب خ الؾوْب ّلزطِ٘  نول٘خ اٗؿبب الوعلْهخ ل

الػرّع ثإًػبء هخزجر ؽبضْثٖ هز ْر ّهزعد  ااغراـ هزْ ر  َ٘ كب خ الوطزلسهبد الزوٌ٘خ الؾدٗضخ ّالزٖ رطِ  نو  الوؾبقرٗي  ٖ 

 اٗؿبب الوعلْهخ للوزلوٖ ثػك  هٌبضت ّهؤصر ؽرؾب  هي الغبهعخ نلٔ ر د ك  هب ُْ عدٗد لخدهخ الوغزو .

ٗؿدر ُيا الدل٘  اًوب ٗعرـ  َ٘ خ زَ ال وْؽخ  ٖ رٌف٘ي ُيا الكن الوزٌْع هي الدّراد ّالزٖ ٗطعٔ هي خاللِب الٔ تى الوركسُّْ 

 نرـ ثراهغَ الكفْءح  ٖ خدهخ هؤضطبد الدّلخ ني لرٗق هرغؾِ٘ب. 

٘ي الوبئو٘ي نلٔ تندا  ُيٍ ْالزدرٗطُ٘كب رهغلص ا ارح الوركسّ ال ٗطعٌٖ اال اى اصٌٖ نلٔ ُيٍ الغِْ  ال ٘جخ ّالوجيّلخ هي لج 

الدّراد  ّأ نُْن الٔ ااضزورار  ٖ ُيٍ الرّؽ٘خ الجٌبءح خدهخ  الُداف الغبهعخ الزكٌْلْع٘خ ّالوطبُوخ الفعبلخ  ٔ تنوبر ًِّْـ 

 .ثلدًب الؾج٘ت

 

 أ.د. أمٌن دواي ثامر

 رئٌس الجامعة التكنولوجٌة                                                                                                                             
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  ارح هركس الزعل٘ن الوطزور ...كلوخ الط٘د  رئ٘ص هغلص ت

للزْاؾة  هة  اى هراكس الزعل٘ن الوطزور  ةٖ الغبهعةبد ُةٖ ّاؽةدح هةي الوٌةْاد 

الزٖ نووذ ناللخ الغبهعخ ثبلوغزو  نلٔ الرغن هي اى الزعلة٘ن الغةبهعٖ ٗعةد الخرٗغ٘ي ّ

ؽغر الساّٗخ  ٖ ر ْٗر الوغزو  لبلوب اًةَ الوطةؤّب نةي رخةرٗظ الزخؿؿةبد كب ةخ  ةٖ 

٘رُةةةبي غ٘ةةةر اى الوٌةةةبح الوِوةةةخ الزةةةٖ ثةةةرزد ؽوةةةْب الوعر ةةةخ ّالعلةةةْم ّاال ة ّالفةةةي ّغ

ّر ةةْرد  ةةٖ الْلةةذ الؾبقةةر ُةةٖ اًموةةخ الزعلةة٘ن الوطةةزور الةةيٕ ٗغطةةد ل٘ةةبم الغبهعةةبد 

ثوِوخ تنب ح ردرٗت الوْٓ العبهلةخ نلةٔ الوِةبراد ّالزوٌ٘ةبد ااد الوطةزْٓ الر ٘ة  نةي 

لرٗةةق رٌمةة٘ن الةةدّراد ال ْٗلةةخ ّالوؿةة٘رح ّالٌةةدّاد ّّرظ العوةة  لكةة  الوعلْهةةبد 

 ّالوعبرف الغدٗدح.

ؽ٘ش أخي نلٔ نبروَ ثبلو٘ةبم ثبلةدّر  5791اًػئ هركس الزعل٘ن الوطزور ٖ الغبهعخ ضٌخ 

الكج٘ر  ٖ ردرٗت الكْا ر العلو٘خ ّالعول٘خ ّخلةق رّػ اإلثةداع ّالزمُ٘ة  لةدٓ كض٘ةر هةٌِن 

   َ٘ َ هي الدّراد الزدرٗج٘خ ّّرظ العو  الزٖ ال٘وذ ــــــــــّرغبّز الؾدّ  الورضْهخ ل

ّثمغراف ّعِْ  نةد  كج٘ةر هةي ااضةبريح الوخزؿة٘ي ّهةي كب ةخ ألطةبم الغبهعةخ الٌِدضة٘خ هٌِةب ّالعلو٘ةخ ّالزةٖ ركللةذ ثةإؽراز هركسًةب 

 لٌب العسٗس.االوررجخ ااّلٔ هي ث٘ي هراكس الزعل٘ن الوطزور  ٖ الغبهعبد العرال٘خ كب خ ّ ٖ نوْم نر

لد أند ّ ق الرؤٓ الزٖ أغرًب الِ٘ب هي خالب الزعوق  ٖ هغبالد ندح هٌِب الوْار   7159للعبم اى  ل٘  هركس الزعل٘ن الوطزور لغبهعزٌب 

الجػةةرٗخ ّثةةراهظ الغةةْ ح ّالجةةراهظ اا ارٗةةخ ّالوبل٘ةةخ ّالو٘ب ٗةةخ ّالجةةراهظ الٌِدضةة٘خ ّالعلو٘ةةخ كب ةةخ ّثةةراهظ لرائةةق الزةةدرٗص ّالوكزجةةخ 

 لفٌ٘خ لدٓ الوزلوٖ.اإل زراق٘خ ّالزٖ رطِن  ٖ ر ْٗر الياد ّالوِبراد ا

 ال ٗطعٌٖ  ٖ ُيا الْلذ تال اى ارودم ثخبلؽ غكرٕ ّتهزٌبًٖ انكبء هغلص ت ارح الوركس ّكب رٍ ضبئال الوةْلٔ الوةدٗر اى ٗةْ وِن  ةٖ 

 نولِن ّن بئِن ّٗسٗد هي ُوزِن ّنسٗوزِن خدهخ لغبهعزٌب العسٗسح ّنرالٌب الوع بء ...

 . ّهللا ّلٖ الزْ ٘ق

 

 ابوالنون عجٌلد. سامً أ. 

 رئٌس مجلس أدارة المركز

 مساعد رئٌس الجامعة للشؤون االدارٌة         
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 كلوخ هدٗر الوركس

لؾود هلل اليٕ رزن ثٌعوزَ الؿبلؾبدي ّالؾود هلل الةيٕ ُةدٓ تلةٔ ُةيا العوة  ا

 ي ّثعد ....ثل فِْأنبى نلٔ تًغبزٍ ثكرهَ ّهعرّ َ

تى زهبًٌةةب كض٘ةةر الزعو٘ةةد كض٘ةةر الزؾةةدٗبدي كوةةب أًةةَ كض٘ةةر الفةةرؼ 

ّالجدائ  ّالوع ٘بد ي ًّؾي ًع٘ع  ٖ نبلن هفزْػ ٗوْر ثبلزْاؾة  ّالزةمصر 

لة٘ص ثةباهر ال٘طة٘ري العو  ثوفِةْم الزعلة٘ن الوطةزور ّالزمص٘ر الوزجب بي  بى 

ب  ةةباهر ٗؾزةةبط تلةةٔ عِةةْ  ؽض٘ضةةخ هةةي الزمهةة  ّالجؾةةش ّالزخ ةة٘م ّاالرؿةةب

ّالؾْاري ّلكي أر ًب هي خالب ُيا العو  تصبرح ّنٖ لالة العلةن ّالجةبؽض٘ي 

 ةةٖ رٌو٘ةةةخ الوطةةزور الوزخؿؿةة٘ي  ةةٖ هخزلةةا الوغةةبالد ثمُو٘ةةخ الزعلةة٘ن 

  .الوغزو  ّاالرروبء ثَ
ؾةت ااخةالو ّرعسٗةس ل  ثبؽضِ٘ةب ّلالثِةبأضةبريرِب ًّفةْش   أثذ ّهٌي رمض٘طِب نلٔ ررث٘خ خ الزكٌْلْع٘خالغبهع الغك أى

ل٘خ ي ّرٌو٘ةخ الوةدرح نلةٔ الوالؽمةخي ّؽةت ؤنلٔ اكزػبف الياد ّالػةعْر ثبلوطةرّػ االًزوبء ّالزمك٘د أى العلن للعو ي ّالوطبندح 

االضز العي ّردن٘ن رّػ الزطبؤبي ّركْٗي الٌمرح العلو٘خي ّركْٗي العو  الوضوةاي ّالزةدرٗت نلةٔ روةدٗن الؾلةْب الجدٗلةخي ّرؾطة٘ي 

  ِةٖٓ ارخبا الوراري ّالزعلن الوطزور ّاهزال  أضص الورًّخ اليٌُ٘خ ّرعسٗس  ِن الْال ي ّرلج٘خ هز لجبد ضْو العوة  الغةك هطزْ

 .لب رح نلٔ اؽداس رٌو٘خ هطزداهخ

 

ٗطةةعٔ هركةةسالزعل٘ن الوطةةزور هةةي خةةالب الجةةراهظ الوٌِ٘ةةخ ّالعبهةةخ ّالزعبلدٗةةخ الزةةٖ ٗوةةدهِب لزٌو٘ةةخ الوِةةبراد ّالخجةةراد 

رة ّهي خالب الوْار  الوزبؽخ  ٖ الغبهعخ ثزْ ٘ر الج٘ئخ الدانوخ ّالوػغعخ للوػبرك٘ي ضْاءا  هي ؽ٘ةش الٌمرٗةخ ّالز ج٘ةق. ّالزغب

الزدرٗج٘ةخ الخبؾةخ ااد الغةْ ح العبل٘ةخ ّالةك  رؿو٘ن ّرٌف٘ي الجةراهظ ّّرظ العوة كوب نو  هركس الزعل٘ن الوطزور هٌي تًػبءٍ نلٔ 

ٖ الغبهعخ ّّ وب  لإلؽز٘بعبد الفعل٘خ للوغزو . ّلد تكزطةجذ ُةيٍ الجةراهظ ضةوعخ كج٘ةرح تًعكطةذ نلةٔ ثبلزعبّى ه  هخزلا االلطبم  

 زٗب ح ال لت هي لج  اا را  ّالوؤضطبد ّكبًذ  ا عب  للوركس نلٔ رودٗن الوسٗد هٌِب. 

 

 ةٖ الوركةس خةالب العةبم ًّؾي كإ ارح للوركسًز ل  هي خالب اًػبء هخزجرالؾبضةْة االؿةا االكزرًّةٖا ّالوسهة  تلبهزةَ 

ّثدنن ّهزبثعخ هطزورح هي رئبضخ الغبهعخ ّالوزوضلخ ثػخؽ الط٘د رئ٘ص الغبهعخ لوْاكجخ ك  هب ُْ ؽدٗش  ٖ العبلن هةي  7159

 .زهخ لزدن٘ن أُداف الوركس ثراهظ ّالوعداد الال

 

لةةخ ّالؾض٘ضةةخ ثةة٘ي هركةةس الزعلةة٘ن الةةيٕ ٗعزجةةر نؿةةبرح الغِةةْ  الوزجب  7159لةةيا ًكةة  ثةة٘ي ٗةةدٗكن  ل٘ةة  الةةدّراد ُةةيا للعةةبم 

 الوطزور ّااللطبم الٌِدض٘خ ّالعلو٘خ ّالوراكس الجؾض٘خ  ٖ الغبهعخ ّاليٗي ٗوضلْى العوق االضزرار٘غٖ لعولٌب الٌبعؼ.

 

 

 أ.م.د.مصطفى سامً عبد اللطٌف                                                                               

 مدٌر مركز التعلٌم المستمر                                                                                
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 تأسٌس المركز
 

اًػةٔء هركةةس الزعلة٘ن الوطةةزور  ةةٖ ًِبٗةخ الطةةجعٌ٘بد ل٘و ةة  اغةْالب  ثع٘ةةدح  ةةٖ الزٌمة٘ن ّثرهغةةخ الخ ةةم 

الندا  ّردرٗت العبهل٘ي  ٖ  ّائر الدّلخ الوخزلفخ . اى  لطفخ الزعل٘ن الوطزور ّاُدا َ هطزوبح هي ثة٘ي االُةداف 

ٍ الغبهعخ ضةجبلخ ّهزو٘ةسح  ةٖ ُةيا الوغةبب . ّلد كبًذ ُي5791الرئ٘طخ لزمض٘ص الغبهعخ الزكٌْلْع٘خ  ٖ العبم 

ياا غةةِد الزعلةة٘ن الوطةةزور ًوةةْا  هلؾْدةةب   ةةٖ نةةد  الةةدّراد ّالٌةةدّاد الزةةٖ ًفةةيُب هركةةس الزعلةة٘ن الوطةةزور  ةةٖ 

اخزؿبؾبد ٌُدض٘خ ّنلو٘خ ّغ٘رُب هةي االخزؿبؾةبد العبهةخ ّالدل٘وةخ الزةٖ رزعلةق ثؾبعةخ ؽوة  العوة  . ّهةي 

ُيٍ الٌػبلبد لن ركي هوزؿةرح نلةٔ نةد  الةدّراد الزةٖ ًفةيُب الوركةس ي ّاًوةب كةبى الغدٗر ثبليكر اى السٗب ح  ٖ 

الزرك٘س االكجر نلٔ الوطزْٓ العلوٖ ّالز ج٘وٖ لِيٍ الٌػةبلبد . ّاً اللةب  هةي ُةيٍ االضةص ّقةوي ُةيا الزْعةَ 

وركةس ثبلزعةبّى  ود ركضفذ الغِْ   ٖ ّق  الخ م ّالجراهظ  ٖ ثداٗخ ك  نةبم  راضةٖ للٌػةبلبد الزةٖ ٌٗفةيُب ال

ه  االلطبم العلو٘خ  ٖ الغبهعخ ّاالضزعبًخ ثبلوؾبقةرٗي الخةبرع٘٘ي هةي إّ االخزؿةبؼ ّالخجةرح  ةٖ هغةبالد 

 هخزلفخ . 

لوةةد  أة الوركةةس هٌةةي رمض٘طةةَ نلةةٔ انةةدا  رِ٘ئةةخ الجةةراهظ العلو٘ةةخ ّالزدرٗج٘ةةخ للعةةبهل٘ي  ةةٖ  ّائةةر ّهؤضطةةبد 

راهظ ضٌْٗخ غبهلخ لز ْٗر ّرمُ٘  الوٌِدض٘ي ّالكْا ر الفٌ٘خ  ةٖ ّغركبد الدّلخ الوخزلفخ ّانزب  نلٔ رِ٘ئخ ث

رروةةبء ثوطةةزْٗبد اال اء ّالغةةراـ الزرل٘ةةبد اا اؾةةجؾذ لوخزلفةةخ ّ ةةٖ اخزؿبؾةةبد هزٌْنةةخ لأل بنةبد العوةة  ا

 الغبهعخ الزكٌْلْع٘خ رائدح ّضجبلخ  ٖ رودٗن الخدهبد الوزو٘سح ث٘ي الغبهعبد العرال٘خ. 
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 رؤٗخ الوركس :

رك٘سح أضبض٘خ للزعل٘ن الوطزور لوةب ثعةد الزخةرط  ةٖ الدراضةبد ااّل٘ةخ ّرمُ٘ة  ّر ةْٗر الوالكةبد الفٌ٘ةخ 

لر د خ م الزٌو٘خ ثبل بلبد الجػرٗخ الوزغد ح الوْاكجخ للز ْراد العلو٘خ ّالزكٌْلْع٘خ ّٗوض  هرعع٘خ رائدح 

  ٖ هغبب الزعل٘ن ّالزمُ٘  ّالز ْٗر .

 

 رضـبلخ الوركـس:

الوركةةـس ثزةةدرٗت ّر ةةـْٗر هِةةـبراد اا ةةـرا  العةةبهل٘ي  ةةٖ هؤضةةـطبد الو ةةـبنبد الةةضالس  ا العةةبم ِٗةةـزن 

ّالخةةبؼ ّالوخةةزلم ا  ةةٖ الوغةةبالد الزةةٖ رز لجِةةب ّرؾزبعِةةب ؽوةةْب العوةة  لر ةة  هطةةزْٓ اا اء الةةْد٘فٖ 

 ّالوؤضطٖ .

 

 أُـداف الوركـس:

الو لْثةخ لوْاكجةخ الوطةزغداد  العلو٘ةخ  ر ْٗر ّرمُ٘ة  الوالكةبد الٌِدضة٘خ ّالعلو٘ةخ  ةٖ االخزؿبؾةبد .5

 العبلو٘خ الزٖ رؾزبعِب الوػبرٗ  الؿٌبن٘خ ّاإلًزبع٘خ .   

ٗػةِدُب العةبلن  ةٖ لعلو٘خ لوخزلا االخزؿبؾةبد الزةٖ . رْد٘ا آخر الوجزكراد ّالز ْراد الزكٌْلْع٘خ ّا7

 الوغبالد الز ج٘و٘خ .

ّالوطبُوخ  ٖ تندا  ّرمُ٘  الوالكبد الفٌ٘خ هي الوٌِدض٘ي رثم الغبهعخ ثؾوْب العو  الٌِدض٘خ ّالؿٌبن٘خ 

 ّالزوٌ٘٘ي للو بنبد الؿٌبن٘خ ّااللزؿب ٗخ الوخزلفخ .

الزغبّة ه  رغجبد الغِبد الوطزف٘دح  ٖ تندا  ثراهظ تقب ٘خ خبؾخ لز ْٗر ّرٌو٘ةخ الوةْار  الجػةرٗخ  .3

 ّردرٗجِب نلٔ اؽدس ّضبئ  العلن ّالزكٌْلْع٘ب . 
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 :ثبالرلبمالوركس 

التً تضمنت الدورات االتٌة  )1027وفً هذا السٌاق وضع المركز خطته للعام الحالً ) 

   -: على وفق االقسام فً الجامعة  والتً ٌوضح مشاركتها الجدول االتً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017عدد الدورات المخططة لعام  القسم
 1 لطن الٌِدضخ الكِرثبئ٘خ ّااللكزرًّ٘خ

 2 ّاإلًػبءادلطن ٌُدضخ الجٌبء 
 2 لطن الٌِدضخ الكِرّه٘كبً٘ك٘خ
 4 لطن ٌُدضخ الط٘ رح ّالٌمن
 32 لطن ٌُدضخ االًزبط ّالوعب ى
 2 لطن الٌِدضخ الك٘و٘بّٗخ
 9 لطن ٌُدضخ العوبرح
 3 لطن العلْم الز ج٘و٘خ

 5 ْةلطن نلْم الؾبض
 1 لطن ٌُدضخ الؾبضْة
 26 لطن ٌُدضخ الوْا 

 15 ّالجؿرٗبد االلكزرًّ٘خلطن ٌُدضخ الل٘سر 
 19 لطن ركٌْلْع٘ب الٌفم

 4 ٌُدضخ االرؿبالدلطن 
 28 هركس الجؾْس الج٘ئ٘خ

 8 هركس ثؾْس الٌبًْركٌْلْعٖ ّالوْا  الوزودهخ
 9 هركس ركٌْلْع٘ب ال بلخ ّال بلبد الوزغد ح

 170 المجموع
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 الِ٘ك  الزٌم٘وٖ للوركس

يشرررررررررف عمررررررررم المركررررررررز كررررررررادر عممرررررررري مررررررررن داخررررررررل الجامعررررررررة وبمشرررررررراركة حقررررررررل 
 :العمل من 

  اعضاء من داخل الجامعة التكنولوجية 
 )رئيس مجمس االدارة (./ عجيلأ.د. سامي ابوالنون  -
 مجمس االدارة (.رئيس ) نائب / أ.م.د. مصطفم سامي عبد المطيف  -
 .( )عضو/  أ. م. د. ضاري يوسف محمود -
 )عضو(./ م.د. ثامر محمد مهدي  -
 )عضو ( ./ د.عبد الجبار مطير احمدم. -
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 الِ٘ك  الزٌم٘وٖ لوركس الزعل٘ن الوطزور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدارة المكتب

وحدة  
  التسجيل
 والمتابعة

وحدة  ال
 االدارية

 

 الوحدة

 المالية

 

 مختبر

 الحاسوب

 وحدة  

الموقع  
 االلكتروني  

 واالحصاء

وحدة  
 التخطيط

التعليممجلس أدارة مركز    

 مدير المركز
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 تعلٌمات المشاركة فً نشاط المركز

ٌرجىىى مىىن جمٌىىع الىىدوائر ذات العحقىىة ترشىىٌح منتسىىبٌها علىىى وفىىق الضىىوابط المعلنىىة فىىً تعىىامٌم  -2
معرفىىة دعىىداد المشىىاركٌن والتهٌئىىة للىىدورة قبىىل البىىد  بفتىىرة الىىدورات بوقىىت مبكىىر لٌتسىىنى للمركىىز 

 زمنٌة مناسبة ، وستعطى األولوٌة للمشاركة على وفق ورود الترشٌحات من الجهات المستفٌدة .
 

ٌرسل صك بمبلػ بدل االشتراك فً الدورة مع كتاب الترشٌح أو بٌد المشارك على ان ٌعنون الصك  -1
 لجامعة التكنولوجٌة(.ا –بأسم )مركز التعلٌم المستمر 

 
فىً حالىة الترشىٌح مىن المحافيىات ٌرسىل المبلىػ نقىدا بٌىد المشىارك الن مصىرف الرافىدٌن الٌسىىتلم  -3

 صكوك المحافيات .

 

ٌتفرغ المشارك تفرؼىا تامىا خىحل فتىرة التحاقىه بالىدورة وٌعىد فاشىح فىً الىدورة فىً حالىة تجىاوز   -4
 % . 25ؼٌاباته 

 
التام بالتعلٌمات وبمواعٌىد المحاضىرات والتطبٌقىات المختبرٌىة علىى على جمٌع المشاركٌن االلتزام  -5

 وفق الجدول المعلن لكل نشاط .
 ٌشترط توفر ماٌاتً فً المرشح لحشتراك فً الدورات التدرٌبٌة .

 وجود عحقة بٌن ويٌفته وموضوع الدورة التدرٌبٌة . -
 الدورة .دن ٌكون حاصح على المواصفات العلمٌة والخبرة التً تتطلبها  -
 أن ٌتفرغ للدورة طٌلة مدة انعقادها . -
 ٌمكن للمواطنٌن االشتراك على حسابهم الخاص عندما تتوفر فٌهم الشروط المطلوبة . -
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ٌٗمن الوركس  ّرارَ ثعد االلالع نلٔ اؽز٘بعبد الػركبد ّالوؤضطبد الؿةٌبن٘خ ّالخده٘ةخ  ةٖ هخزلةا  

ركس الدل٘  الطٌْٕ اليٕ ٗكن الةدّراد ااد العاللةخ ثؾوة  العوة  الْزراد ّهي خالب هعر خ االؽز٘بعبد ٗك  الو

ّٗعو  نلٔ رٌف٘يُب ي ّهي عِخ أخرٓ ٗوْم الوركس ثزؿو٘ن الجراهظ الزدرٗج٘خ هي خالب رعةبّى االطةبم العلوـةـ٘خ 

الوخزلفةةةخ  ةةةٖ  اخةةة  الغبهعةةةخ ّثوػةةةبركخ الزدرٗطةةة٘٘ي تا  رةةةزن رطوـــةةةـ٘خ هوةةةررٕ الةةةدّراد ّالوٌِةةةبط ّأضةةةوبء 

 ؾبقرٗي ّنو  الزْل٘زبد هعِن هي خالب ّؽدح هزبثعخ الدّراد.الو

 

ٗك  الوركس خ  َ  ٖ رٌمة٘ن  ّرارةَ الٌِدضة٘خ ّالعلو٘ةخ ثبلزعةبّى هة  االلطةبم الٌِدضة٘خ ّالعلو٘ةخ  ةٖ 

 الغبهعخ  كال  نوب ٗر ٍ هي للجبد هي غركبد ؽو  العو   ٖ الوغبالد االر٘خ : 

  ّراد  ٖ الٌِدضخ الك٘و٘بّٗخ  

 ٌُدضخ الجٌبء ّاالًػبءاد .  ّراد ٖ  

 . ّراد  ٖ الٌِدضخ الوعوبرٗخ  

  . ّراد  ٖ ٌُدضخ االًزبط ّالوعب ى  

  . ّراد  ٖ ٌُدضخ الوكبئي ّالوعداد  

  . ّراد  ٖ العلْم الؿر خ ّالز ج٘و٘خ  

  . ّراد  ٖ ٌُدضخ الل٘سر  

  .  ّراد  ٖ ٌُدضخ الوْا  

  . ّراد  ٖ الٌِدضخ الكِرثبئ٘خ  

 رٗخ ّرٌم٘و٘خ .  ّراد ا ا 

  . ّراد ر ْٗر الكْا ر اال ارٗخ  

 ّراد  ٖ ٌُدضخ الكِرّه٘كبً٘ك . 

  . ّراد  ٖ الؾبضجبد ّالجراهغ٘بد  

  . ّراد  ٖ نلْم الؾبضجبد  

 ّراد  ٖ ٌُدضخ الٌفم  

  . ّراد  ٖ الط٘ رح ّالٌمن  

  . ّراد  ٖ ّرظ ردرٗج٘خ نول٘خ  

 ّراد  ٖ الجؾْس الج٘ئ٘خ  

  الٌبًْركٌْلْعٖ ّالوْا  الوزودهخ . ّراد  ٖ ثؾْس 

 .ّراد  ٖ الٌِدضخ ال ج٘خ  
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 ٌستند المركز فً عمله على 

 .الجودة في االداء  -
 .الشفافية واالخالص  -
 .االبداع والتمييز  -
 .تعزيز المهنية واالنتماء لمجامعة  -
 .العمل بروح الفريق الواحد  -
 .التدريب والتعمم عممية مستمر  -
 دائم  . خدمة المجتمع هدف -

 

 الدلٌل السنوي للدورات

 ( موزعة على وفق أشهر السنة. 1027وفً ماٌأتً جدول شامل بالدورات لهذا العام ) 

 وعند رؼبتكم باالشتراك بأي دورة ٌمكن االتصال  بنا على االٌمٌل :

cec_uot @yahoo.com 

cec.uot@gmail.com 

 أو زٌارة موقعنا فً االنترنت

http://www.uotiq.org/cec/index.htm 

 أو االستفسار على الجوال

 07709776463)أو   07901557351   )

 

 

 

 

http://www.uotiq.org/cec/index.htm
http://www.uotiq.org/cec/index.htm
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 January الشهر االول

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 Y170101 المولداتصيانة وفحص وتشخيص االعطال في  2-5/1/2017

 Y170102 القيادات االدارية 2-5/1/2017

 Y170103 اعتمادية المراسالت االلكترونية في المعامالت والتبميغات االدارية واالرشفة والتقييم االداري 2-5/1/2017

 Y170104 تحميل االجهادات في المواد المتراكبة باستخدام برنامج الماتالب 2-5/1/2017

 Y170105 ( lean manufacturingنظام التصنيع الرشيق ) 2-5/1/2017

 Y170106 الفحوصات الفيزيائية والكيميائية لمنماذج المائية 2-12/1/2017

 Y170107 الطالء الصناعي 8-12/1/2017

 Y170108 المفاتيح العشرة لمنجاح 8-12/1/2017

 Y170109 كيف تكتب رسالة ماجستير 8-12/1/2017

 Y170110 الستراتيجيات المتقدمة في التفاوض واعداد المناقصات والتميز في اداة عقود التشييد 8-12/1/2017

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 15-19/1/2017
 

Y170111 

 مهارات التطوير االداري 15-19/1/2017

 
Y170112 

 Y170113 (  AUTO CADاالبعاد باستخدام برنامج االوتوكاد )دورة اولية في الرسم الهندسي ثنائي  15-19/1/2017

 Y170114 (AASتحميل العناصر الثقيمة في العينات البيئية المختمفة باستخدام جهاز المطياف الذري ) 15-19/1/2017

 Y170115 استخدام المثبطات الكيميائية والطبيعية في المنشأت النفطية 15-19/1/2017

 Y170116 التأكد من جودة المنتوج الصناعي والخدمي باستخدام الحاسوب 15-19/1/2017

 Y170117 طريقة العناصر المحددة في انتقال الحرارة 22-26/1/2017

 Y170118 الوقود الهيدروجيني وقود المستقبل 22-26/1/2017

 Y170119 حل مشاكل جدولة وتخطيط االنتاج باعتماد تقنيات اعادة الجدولة 22-26/1/2017

 Y170120 البرامج الحديثة الدارة المخاطر في المشاريع الهندسية 22-26/1/2017

 الفحوصات االتالفية والال اتالفية لممواد 22-26/1/2017
destructive and non-destructive inspection of materials 

 

Y170121 

 والغازحسابات الجدوى االقتصادية لمشاريع النفط  29/1-2/2/2017
Economics of petroleum and gas projects 

Y170122 

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 29/1-2/2/2017
 

Y170123 

 Y170124 ( AUTO CADدورة متقدمة في الرسم الهندسي ثالثي االبعاد باستخدام برنامج االوتوكاد ) 29/1-2/2/2017

 Y170125 وية واليات الوقايةالممواد الكيمياالستخدام االمن  29/1-2/2/2017
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 February الشهر الثانً

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 5-9/2/2017

 
Y170201 

 القيادات االدارية 5-9/2/2017
 

Y170202 

 Y170203 كبدائل في الصناعات المختمفةاستخدام المواد المتراكبة  5-9/2/2017

 Y170204 دورة تدريبية حول المباني الخضراء واالستفادة منها داخل الجامعة 5-9/2/2017

 Y170205 تقييم خشونة االسطوح 5-9/2/2017

 Y170206 تكنولوجيا التفريغ 5-9/2/2017

طمبيات الشراء / دفعات االنتاج تطبيق النماذج العممية الحديثة في تحديد حجم  12-16/2/2017
 االقتصادية

Y170207 

 Y170208 في ادارة المشاريع الهندسية Ms-Projectاستخدام برنامج  12-16/2/2017

 تقييم االثر البيئي في مشاريع النفط والغاز 12-16/2/2017
Environmental impact assessment (EIA) in petroleum and 

gas projects 

Y170209 

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 12-16/2/2017
 

Y170210 

 مهارات التطوير االداري 19-23/2/2017

 
Y170211 

 Integration of INS/GPS Navigation Systemنظام المالحة المتكامل )  19-23/2/2017
) 

Y170212 

المستحمبات النفطية في محطات توليد دورة التقنيات الحديثة في طرق معالجة  19-23/2/2017
 الطاقة الكهربائية ووحدات تكرير النفط في المصافي البترولية

Y170213 

 Staad-Pro V8i Y170214تحميل وتصميم المنشأت المعدينة باستخدام  19/2-2/3/2017

 Y170215 دورة انظمة الرادار االساسية 19/2-2/3/2017

 الحديثة باستخدام الحاسوبفحص السيارات  26/2-2/3/2017
 

Y170216 

 Ansys Y170217دورة في استخدام وتطبيق برنامج التحميل العددي برنامج  26/2-2/3/2017

 Y170218 السالمة المهنية واجراءات االمان 26/2-2/3/2017

 Y170219 الفحوصات االتالفية والالاتالفية لمخرسانة المسمحة 26/2-2/3/2017

 Y170220 استتراتيجيات التسويق وتحديات المنافسة 26/2-2/3/2017
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 March الشهر الثالث

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 تقييم االثر البيئي في مشاريع النفط والغاز 5-9/3/2017

Environmental impact assessment (EIA) in petroleum and gas 
projects 

Y170301 

 القيادات االدارية 5-9/3/2017
 

Y170302 

 Y170303 (WWWاستخدام وتطبيقات شبكة ويب العالمية )  5-9/3/2017

 Y170304 تالفيةا ق الفحوصات الالدورة تدريبية حول طرائ 5-9/3/2017

 Y170305 فمسفة الصناعة الخضراء والتسويق االخضر 5-9/3/2017

 AutoCAD Y170306اعداد المخططات االنشائية باعتماد المخططات المعمارية باستخدام برنامج  5-9/3/2017

 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 12-16/3/2017
 

Y170307 

 Y170308 دراسة سطوح المعادن والسبائك والمواد النانوية لمقطاع النفطي باستخدام مجهر القوى الذرية 12-16/3/2017

12-16/3/2017 Neural Network based on matlab Y170309 

 Y170310 (GPSمنظومة ايجاد الموقع العالمي )  12-16/3/2017

 Y170311 دورة المبادىء االساسية لتصميم الهوائيات الجهزة االتصاالت الحديثة 12-23/3/2017

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 19-23/3/2017
 

Y170312 

 مهارات التطوير االداري 19-23/3/2017

 
Y170313 

 Y170314 الخطوات االولية لتصميم مشروع 19-23/3/2017

 Y170315 دراسة الجدوى والتخطيط لممشروع 19-23/3/2017

 Y170316 تطبيقات النانوتكنولوجي في حفر االبار النفطية في صناعة النفط والغاز 19-23/3/2017

 Y170317 التموث النفطي واجراءات السالمة المهنية 19-30/3/2017

 Y170318 الفحوصات الهندسية والتركيبية لمخرسانة المسمحة ومواد البناء 19-30/3/2017

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 26-30/3/2017
 

Y170319 

 Y170320 الرياضيات والتشفير 26-30/3/2017

 Y170321 الطاقات المتجددة ومستقبمها في العراق 26-30/3/2017

 Y170322 انظمة التخطيط والسيطرة عمم االنتاج والمخزون الحديثة 26-30/3/2017

 Autodesk Building Performance Analysis (BPA) Y170323دورة تحميل كفاءة المباني  6/4/2017 –26/3

 CNC Y170324القطع بماكنة الخراطة المبرمجة  26-30/3/2017
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 April الشهر الرابع

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 2-6/4/2017

 
Y170401 

 القيادات االدارية 2-6/4/2017
 

Y170402 

 Staad-Pro V8i Y170403تحميل وتصميم المنشأت الخرسانية باستخدام  2-13/4/2017

 Y170404 تصميم الدوائر المنطقية المتقدمة باستخدام البوابات المنطقية القابمة لمبرمجة 2-13/4/2017

التعرف عمم اساسيات شبكات الحاسوب وانواعها , طريقة عمل شبكة االنترنت والشبكات  2-13/4/2017
 الداخمية

Y170405 

 CCNA Y170406دورة شبكات  2-13/4/2017

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 9-13/4/2017
 

Y170407 

9-13/4/2017 Implementation of Fuzzy Logic Control using Matlab Y170408 

 Y170409 االدارة البيئية والتكنولوجية في مصافي النفط 9-13/4/2017

تحديد الموصفات لممعادن والسبائك والمواد النانوية المستخدمة في القطاع النفطي باستخدام  9-13/4/2017
 Y170410 المجاهر الحديثة وعالية الدقة

 Revit advanced Training Y170411 دورة برنامج الرفت الهندسي المتقدمة  9-13/4/2017

 مهارات التطوير االداري 23-27/4/2017

 
Y170412 

 Y170413 جبر المصفوفات والمساحات الخطية 23-27/4/2017

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 23-27/4/2017
 

Y170414 

 دورة التصيير المتقدم باستخدام الماكس ومقبس الفيري  23-27/4/2017
Advanced rendering in 3D and Vray Y170415 

 Y170416 في حفر االبار النفطية في صناعة النفط والغاز تطبيقات النانوتكنولوجي 23-27/4/2017

 Y170417 التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في الطاقات المتجددة 23/4-4/5/2017

30/4-4/5/2017 Matlab for Beginners Y170418 

 Y170419 شبكات الكومبيوتر وامنية معمومات الشبكات 30/4-4/5/2017

 IP software Y170420حساب الخواص البتروفيزياوية لمصخور باستخدام  30/4-4/5/2017

 Y170421 الصحة والسالمة في بيئة العمل 30/4-4/5/2017
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 May الشهر الخامس

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 7-11/5/2017

 
Y170501 

 القيادات االدارية 7-11/5/2017
 

Y170502 

 Ms. PowerPoint and MS. Excel 2010 Y170503تعمم برنامج  7-11/5/2017

 HMATHCAD 14 Y170504الخدمات االساسية والتكنولوجية  7-11/5/2017

 Y170505 خاليا الوقود محركات المستقبل 7-18/5/2017

 AutoCAD 2015 Y170506باستخدام برنامج ال  3Dو 2Dالرسم ال  7-18/5/2017

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 14-18/5/2017
 

Y170507 

 Y170508 دورة مخاطر المواد الكيمياوية في بيئة العمل وطرق الوقاية منها 14-18/5/2017

 Y170509 المواد الكيميائيةدورة متقدمة في السالمة الكيميائية في مختبرات ومخازن  14-18/5/2017

 APDL Y170510في انجاز التحميالت لمتصاميم الهندسية باسموب البرمجة  ANSYSاستخدام برنامج ال  14-25/5/2017

 Y170511 انتاج المساحيق المعدنية من المخمفات الصناعية وتأثيرها عمم الصناعة الوطنية 14-25/5/2017

 الحديثة باستخدام الحاسوبفحص السيارات  21-25/5/2017
 

Y170512 

 مهارات التطوير االداري 21-25/5/2017

 
Y170513 

 Y170514 ( في التطبيقات الصناعيةX-RAYاستخدام االشعة السينية ) 21-25/5/2017

 Y170515 منهجية وقواعد كتابة البحث العممي ضمن العموم االجتماعية واالنسانية 21-25/5/2017

 Y170516 السالمة الكيميائية في مختبرات ومخازن المواد الكيميائية 21-25/5/2017

 Y170517 تكنولوجيا سيارات الطاقة النظيفة 21/5-1/6/2017
 

 June الشهر السادس

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
4-8/6/2016 Neural Network based on matlab Y170601 

 Y170602 االدارة البيئية والتكنولوجية في مصافي النفط 4-8/6/2016

 Y170603 دورة المبادىء االساسية لتصميم الهوائيات الجهزة االتصاالت الحديثة 4-8/6/2016

 Y170604 فمسفة الصناعة الخضراء والتسويق االخضر 4-8/6/2016

 IP software Y170605حساب الخواص البتروفيزياوية لمصخور باستخدام  11-15/6/2016

 Y170606 ير المتقدم باستخدام الماكس ومقبس الفريالتصي 11-15/6/2016

 Y170607 دورة تدريبية حول المباني الخضراء واالستفادة منها داخل الجامعة 11-15/6/2016

 Y170608 التعامل االمن والممارسات الصحيحة والتخمص السميم من مخمفات االسبستوس 18-22/6/2016

 Y170609 استخدام المواد المتراكبة كبدائل في الصناعات المختمفة 18-22/6/2016

 Y170610 اهمية المعاممة السطحية لممعادن والسبائك في الصناعة 18-22/6/2016
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 July الشهر السابع

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
2-6/7/2017  القيادات االدارية 

 
Y170701 

2-13/7/2017 في تصميم ومعالجة مشاكل التطبيقات الهندسية  ANSYS Workbenchاستخدام برنامج  
 والصناعية

Y170702 

2-13/7/2017  Y170703 المخاطر المحتممة واليات الوقاية –التموث البيئي  

2-13/7/2017  Cambridgeتصميم واختيار المواد الهندسية لمتطبيقات الصناعية المختمفة باستخدام برنامج  
Engineering selector CES 

Y170704 

2-13/7/2017  Y170705 طرق فحص الممحومات 

9-13/7/2017  Y170706 االعشاب البرية وفوائدها الغذائية 

9-13/7/2017  Design of Experiments by using Minitab Y170707 

9-13/7/2017  Y170708 انواع التأكل في الممحومات وطرق معالجتها 

9-13/7/2017  Y170709 دورة تأهيمية ألمتحان االختبار التنافسي 

16-20/7/2017  مهارات التطوير االداري 

 
Y170710 

16-20/7/2017  Y170711 دورة اساسية في الصحة والسالمة المهنية 

16-20/7/2017  Y170712 عالجة الخرائطملرسم و  ArcGISمبادئ واساسيات برنامج  

16-20/7/2017 التطبيق العممي لمطالءات النانوية في الخاليا الشمسية وكاميرات المراقبة والستاليتات واجهزة  
 Y170713 االنترنت

16-27/7/2017  electrophoresis Y170714وتطبٌقاتها الطبٌة واستخدام جهاز  prcدورة انواع  

16-27/7/2017  Y170715 الفحوصات الهندسية لممعادن والسبائك 

23-27/7/2017  Y170716 التحميالت الكيميائية لممموثات العضوية 

23-27/7/2017  Y170717 اعادة تدوير المواد الصناعية 

23-27/7/2017  Y170718 ة الصمبةتأثيرات الحرارية في ليزرات الحالاستخدام البرامجيات لحساب ال 

23/7-3/7/2017  Y170719 ( داالتاالورام,فايروسات, هرمونات) التحميالتالطبيةالمتقدمة 

30/7-3/7/2017  Y170720 طرق صيانة المضخات الصناعية ) النفطية ( 

30/7-3/7/2017  Y170721 استخدام الميزر في القياسات المختبرية 

30/7-3/7/2017  Y170722 المهنية دورة اساسية في الصحة والسالمة 

30/7-3/7/2017  Ms. Access 2010 Y170723تعمم بناء الجداول والتعامل مع قاعدة البيانات  

30/7-3/7/2017  Latex Y170724 العالمي الطباعة محرر باستخدام والكتب والبحوث المستندات طباعة 

 

 

 



 دليل الدورات لمركز التعميم المستمر
 

 مركز التعلٌم المستمر مركز أشعاع علمً وثقافً وحضاري 20

 

 August الشهر الثامن

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 القيادات االدارية 6-10/8/2017

 
Y170801 

 Y170802 التاكل وطرق الحماية منها 6-10/8/2017

 Y170803 تعمم االوتوكاد باستخدام نظام ثنائي االبعاد وثالثي االبعاد 6-10/8/2017

 Y170804 المبادىء االساسية لجمع وتشخيص الهائمات النباتية 6-10/8/2017

 Y170805 استخدام التقنيات واستدامة صحة االنسان 13-17/8/2017

 Y170806 طرق معالجة التشققات الخرسانية واسبابها 13-17/8/2017

 Y170807 دور البنية المجهرية في حدوث التأكل في المنشأت الصناعية 13-24/8/2017

 Y170808 المغة االنكميزية لاليفادات واالتكيت 13-24/8/2017

 مهارات التطوير االداري 20-24/8/2017

 
Y170809 

 Y170810 نبذة تعريفية عن النانوتكنولوجية وطرق انتاجه وتطبيقاته في الصناعات النفطية 20-24/8/2017

 Y170811 سالمة العمل في المختبرات البايولوجية 20-24/8/2017

 Y170812 الحراري والصوتيالمواد المتراكبة المتقدمة الغراض العزل  20-24/8/2017

 Y170813 العالقة المتبادلة بين التموث البيئي والتأكل 20-31/8/2017

 Y170814 الفحوصات المايكروبية لمماء 27-31/8/2017

 Y170815 الكونكريت النانوي 27-31/8/2017

 Y170816 القطع بالشرارة الكهربائية 27-31/8/2017

 Y170817 ليزر CO2قطع االنسجة الحية باستخدام  27-31/8/2017
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 September الشهر التاسع

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 10-14/9/2017

 
Y170901 

 القيادات االدارية 10-14/9/2017
 

Y170902 

 Y170903 في العمل الوظيفيمفهوم االدارة  10-14/9/2017

 profile Projector Y170904قياس االبعاد الدقيقة بواسطة  10-14/9/2017

 Y170905 استخدام مطيافية امتصاص االشعة تحت الحمراء في التحميل الكيمياوي 10-14/9/2017

 Y170906 تكنولوجيا الخرائط 10-14/9/2017

 المستخدمة في السياراتالتقنيات الحديثة  17-21/9/2017
 

Y170907 

 مهارات التطوير االداري 17-21/9/2017

 
Y170908 

 Y170909 ( لممعادنKقياس معامل التوصيل الحراري ) 17-21/9/2017

 Y170910 طرق فحص عيوب المحام 17-21/9/2017

 Y170911 النوعيةاستخدام اجهزة مطاييف االمتصاص الضوئي في مختبرات السيطرة  17-28/9/2017

 Y170912 المغة االنكميزية في الصناعة النفطية 17-28/9/2017

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 24-28/9/2017
 

Y170913 

 Y170914 متحسسات االلياف البصرية 24-28/9/2017

 Y170915 وتطبيقه ضمن المؤسسات BIMاستمارة الدورة التعريفية بنظام النمذجة المعموماتية لممباني  24-28/9/2017

 Y170916 الفحوصات الهندسية لممعادن وسبائكها 5/10/2017 -24/9

 Y170917 االلياف الكاربونية المسمحة والبوليمرية 5/10/2017 -24/9
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 October الشهر العاشر

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 وفحص وتشخيص االعطال في المولداتصيانة  1-5/10/2017

 
Y171001 

 القيادات االدارية 1-5/10/2017
 

Y171002 

 Y171003 فحص الكفاءة لمختبرات التحاليل البيئية 1-5/10/2017

 Y171004 التدريب عمم جهاز فحص خسائر الميف البصري 1-5/10/2017

 Y171005 الفحوصات االتالفية والالاتالفية لممواد 1-5/10/2017

 Y171006 تاكل حديد التسميح في الخرسانة ) االسباب والعالج ( 1-12/10/2017

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 8-12/10/2017
 

Y171007 

 Y171008 تقميل االعاقة لجريان الموائع في االنابيب 8-12/10/2017

 Matlab Y171009الرسم البياني باستخدام برنامج  8-12/10/2017

 Y171010 كيمياء وتحاليل المبيدات 8-12/10/2017

 Y171011 تكنولوجيا المواد الهندسية 8-19/10/2017

 مهارات التطوير االداري 15-19/10/2017

 
Y171012 

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 15-19/10/2017
 

Y171013 

 Y171014 تحت ظروف جريان مختمفةدراسة تاكل انابيب انتاج النفط  15-19/10/2017

 Y171015 في الصناعات النفطية NORMباعثات اشعة الفا الطبيعية  15-19/10/2017

 Y171016 االحصاء باستخدام الحزم البرمجية الجاهزة 15-19/10/2017

 Y171017 التاكل في المنشأت النفطية 15-26/10/2017

 Y171018 مطيافية الكتل في التحميل الكيمياوي –استخدام تقنية الكروماتوغرافي  22-26/10/2017

 Y171019 مقدمة في االحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها 22-26/10/2017

 Y171020 المعامالت الحرارية لمسبائك الحديدية 22/10-2/11/2017

 Y171021 لمخرسانة المسمحةدورة الفحوصات االتالفية والالاتالفية  22/10-2/11/2017

 Revit essential Training Y171022دورة برنامج الرفت الهندسي االساسية  29/10-2/11/2017

 Y171023 استثمار طاقة الرياح في العراق 29/10-2/11/2017

 Y171024 تالفية لممعادنالفحوصات اال  29/10-2/11/2017

 Y171025 الحاسوب الرسم البياني باستخدام 29/10-2/11/2017
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 November الشهر الحادي عشر

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 القيادات االدارية 12-16/11/2017

 
Y171101 

 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 12-16/11/2017
 

Y171102 

 Y171103 الفحوصات الهندسية لممعادن وسبائكها 12-16/11/2017

 Y171104 تكنولوجيا لحام االلياف البصرية 12-16/11/2017

 Y171105 التشققات في المنشأت الخرسانية ) االسباب والعالج ( 12-23/11/2017

 Y171106 دورة في التقنيات الحديثة المستخدمة لمعالجة التأكل في االنابيب النفطية 12-23/11/2017

 الحديثة المستخدمة في السياراتالتقنيات  91-32/99/3192
 

Y171107 

 Y171108 الفحوصات الالاتالفية لممعادن 19-23/11/2017

 Y171109 ( لرسم الخرائط ببعدين والمخططاتsurferاستخدام برنامج ماسح الخرائط ) 19-23/11/2017

 Y171110 دورة في التقنيات الحديثة المستخدمة لمعالجة مخمفات النفط 19-30/11/2017

 Y171111 فحص عيوب المحام 19-30/11/2017

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 26-30/11/2017
 

Y171112 

 مهارات التطوير االداري 26-30/11/2017

 
Y171113 

دورة تخصصية حول مواد البناء االنشائية وتطبيقاتها واساليب فحصها االتالفية  26-30/11/2017
 والالاتالفية

Y171114 

 Y171115 الفحوصات الميكانيكية لممنتجات الهندسية 26-30/11/2017

26-30/11/2017 
تطبيقات العوامل المساعدة وفعاليتها في الصناعات النفطية المختمفة والمهمة في انتاج 

 نختمف المنتجات النفطية ) الوقود وغيرها (
Y171116 

 Y171117 المتبعة لبناء مطمر صحي نموذجيالتقنيات الحديثة  7/12/2017 -26/11
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 December عشر ثانًالشهر ال

 رمز الدورة م الدورةررررررررررررراس موعد انعقادها
 صيانة وفحص وتشخيص االعطال في المولدات 3-7/12/2017

 
Y171201 

 القيادات االدارية 3-7/12/2017
 

Y171202 

 Y171203 التاكل وطرق الحماية منه 3-7/12/2017

دراسة سطوح المعادن والسبائك والمواد النانوية لمقطاع النفطي باستخدام مجهر القوى  3-7/12/2017
 الذرية

Y171204 

 Y171205 الخطوات االولية لتصميم مشروع 3-7/12/2017

 Y171206 دورة تخصصية حول التاكل في المتراكبات الخرسانية 3-14/12/2017

 التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات 10-14/12/2017
 

Y171207 

 Y171208 نبذة تعريفية عن النانوتكنولوجية وطرق انتاجه وتطبيقاته في الصناعات النفطية 10-14/12/2017

 Y171209 الرياضيات والتشفير 10-14/12/2017

 Y171210 الشراء / دفعات االنتاج االقتصاديتطبيق النماذج العممية الحديثة في تحديد حجم طمبات  10-14/12/2017

 Y171211 المواد المشعة الطبيعية المنشأ )النورم ( في المنتجات النفطية 10-21/12/2017

 فحص السيارات الحديثة باستخدام الحاسوب 17-21/12/2017
 

Y171212 

 مهارات التطوير االداري 17-21/12/2017

 
Y171213 

الموصفات لممعادن والسبائك والمواد النانوية المستخدمة في القطاع النفطي تحديد  17-21/12/2017
 باستخدام المجاهر الحديثة وعالية الدقة

Y171214 

 CAM Y171215الم برامج ال  CADاستيراد الممفات من برامج ال  17-21/12/2017

 Y171216 مخمفات االسبستوسالتعامل االمن والممارسات الصحيحة والتخمص السميم من  17-21/12/2017

 Y171217 انظمة الرادار االساسية 17-28/12/2017

 Y171218 مفهوم االدارة في العمل الوظيفي 24-28/12/2017

 CAM Y171219الم برامج  CADاستيراد الممفات من برامج  24-28/12/2017

والتبميغات االدارية واالرشفة والتقييم اعتمادية المراسالت االلكترونية في المعامالت  24-28/12/2017
 االداري

Y171220 

 Y171221 طريقة العناصر المحددة في انتقال الحرارة 24-28/12/2017

 


