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 )۱/6/۲۰۱۷لغایة  2/2017/ 19دورات مركز التدریب والمعامل في الجامعة التكنولوجیة من (
 

 ت اسم الدورة تاریخھا المدة االجور ھدف الدورة اسم المحاضر مؤھالت المشارك
 الدورات الخاصة في مجال السیارات

 

المھندسین او الفنیین العاملین 
 في نفس مجال الدورة

 
 سلیمانسھیل طالب 

 عبد الناصر مجید فھد

دام على استختدریب المشاركین 
في جھاز تشخیص االعطال   

وجھاز فحص حاقنات السیارة 
 البنزین

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

 

۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۱۹-۲۳/۳/۲۰۱۷ 
۲۳-۲۷/٤/۲۰۱۷ 
۲۱-۲٥/٥/۲۰۱۷ 

تحدید وتشخیص وفحص 
 باستخدام جھازحاقنات الوقود 

Injector Tester  
1 

كافة المھندسین او 
 كھرباء-الفنیین/میكانیك

 سھیل طالب سلیمان
 عبد الناصر مجید فھد

اجراء صیانة  دراسة في 
الدیزل بالطرق  محركات 

تبدیل و  العلمیة الحدیثة 
 لمحركات الحدیتةا االجزاء 

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

٥-۹/۳/۲۰۱۷ 
۹-۱۳/٤/۲۰۱۷ 
۷-۱۱/٥/۲۰۱۷ 
۲۸/٥-۱/٦/۲۰۱۷ 

 

 الدیزل  الیة عمل محركات
وكیفیة عمل المنظومات 

 االساسیة فیھا
2 

ان یكون من المھندسین أو 
الفنیین العاملین في مجال 

 الدورة
 ماجد فاضل ساجت

 عباس محمد حمزة

التعریف على  تركیب وصیانة 
منظومات مكیفات الھواء 

 unit split ,unit بانواعھا (
package, window type) 

۲۰۰٫۰۰۰ 
۲۰۰٫۰۰۰ 

 
 اسبوعان
 اسبوعان

۲٦/۲-۹/۳/۲۰۱۷ 
۷-۱۸/٥/۲۰۱۷ 

صیانة منظومات مكیفات الھواء 
 unit split ,unit بانواعھا (

package, window type) 
 منظومة تكیف السیارات و

3 

 الدورات الخاصة في مجال الكھرباء

المھندسین أو  ان یكون من
الفنیین العاملین في مجال 

 الدورة.

 حسین لطفي عبد الرحمن 
 نبتول عبد الرضا حسی

 تدریب المشاركین على 
التأسیسات الكھربائیة المنزلیة 
وطرق حمایة المنزل باالسالیب 

 الحدیثة 

۲۰۰٫۰۰۰ 
 

۲۰۰٫۰۰۰ 

 
ناسبوعا  

 
ناسبوعا  

 
۳۰/٤-۱۱/٥/۲۰۱۷ 

۲۱/٥-۱/٦/۲۰۱۷ 
الكھربائیة المنزلیة التأسیسات 

 واجھزة حمایة المنزل
٤ 
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ان یكون من المھندسین أو 
الفنیین العاملین في مجال 

 الدورة

ساجت ماجد فاضل  

عباس محمد حمزة  

شرح نظري وتطبیق عملي 
بالیة عمل وصیانة المولدات 
بما فیھا مجموعة تشغیل 

المولدة ومنظوماتھا واصالحھا 
ك عمل وصیانة ( رأس ذلك

  احادي وثالثي الطور التولید)

۲۰۰٫۰۰۰ 
۲۰۰٫۰۰۰ 

 
 اسبوعان
 اسبوعان

۱۹-۳۰/۳/۲۰۱۷ 
۲۱/٥-۱/٦/۲۰۱۷ 

 
دورة في صیانة وتشغیل 
المولدات ومنظوماتھا 
 ٥ المیكانیكیة والكھربائیة

الحاسوبالدورات الخاصة في مجال   

ان یكون من المھندسین أو 
 الفنیین العاملین في مجال الدورة

 فرح صالح عبود
 شیماء حسن مرھون

اعطاء تھدف الدورة الى 
واضحة عن  المشاركین فكرة

 لغرض البرنامج وتدریبھم عملي
عاد التمكن من التصمیم بثالثة اب

 مستقبال

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

 

۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۱۹-۲۳/۳/۲۰۱۷ 
۲۳-۲۷/٤/۲۰۱۷ 
۲۱-۲٥/٥/۲۰۱۷ 

أولیة في برنامج  دورة 
3DMX ٦ 

ان یكون من المھندسین العاملین 
ولھم معرفة في مجال الدورة.
 باستخدام الحاسوب

 فرح صالح عبود
 شیماء حسن مرھون

تھدف الدورة الى تعریف 
المشاركین بادارة المشاریع 

وكیفیة عمل الجداول 
والمخططات وجداول مراحل تقدم 

برنامج  العمل باستخدام
Primavera 

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

٥-۹/۳/۲۰۱۷ 
۹-۱۳/٤/۲۰۱۷ 
۷-۱۱/٥/۲۰۱۷ 
۲۸/٥-۱/٦/۲۰۱۷ 

 

المفاھیم االساسیة الدارة 
باستخدام  الھندسیة المشاریع

 برنامج بریما فیرا 
۷ 

 الدورات الخاصة في مجال الخراطة

 رسول عبود شایع خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 احمد سلمان حمود

اعداد كوادر مدربة في تشغیل و 
بنظام  CNC برمجة مكائن 

FANUC 

۰۰٫۰۰۰۱  
۱۰۰٫۰۰۰ 

 

 اسبوع
 اسبوع

 
۲٦-۳۰/۳/۲۰۱۷  
۳۰/٤/٥-٤/۲۰۱۷ 

مدخل الى تشغیل و برمجة 
 FANUC ۸بنظام  CNC مكائن 

 جالل كامل محمد خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 رسول عبود شایع

في تشغیل و اعداد كوادر مدربة 
برمجة مكائن التفریز المبرمج 

 C-TEKنوع

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 سبوعا
 سبوعا

۱۹-۲۳/۳/۲۰۱۷ 
۲۳-۲۷/٤/۲۰۱۷ 

مدخل الى تشغیل و برمجة 
-Cمكائن التفریز المبرمج نوع

TEK 
 

۹ 

 احمد سلمان حمود خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 كامل حسن خلف

بلغة   CNC  التعرف على مكائن 
G-COOD    وكیفیة عمل

 البرامج البسیطة علیھا
۰۰٫۰۰۰۲  اسبوعان 

التفریز   اساسیات ماكنة ۲۰۱۷/٤/٥-٤/۲۳ 
 ۱۰ اولیة   CNC المبرمجة 
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 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 احمد سلمان حمود
 عذراء حسین ھالل

 

بلغة   CNC  التعرف على مكائن 
G-COOD   وكیفیة عمل البرامج

 البسیطة علیھا
۰۰٫۰۰۰۲  اسبوعان 

التفریز   اساسیات ماكنة ۱۹/۳-۳۰/۳/۲۰۱۷ 
 ۱۱ متقدمة   CNC المبرمجة 

 رسول عبود شایع خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 شذى عبد الغني

التعرف على اسیاسیات ماكنة 
 CNCالخراطة 

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 

 سبوعا
سبوعا  

۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۲-٦/٤/۲۰۱۷ 

 تشغیل و برمجة مكائن 
 CNC ۱۲الخراطة 

 رسول عبود شایع خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 كامل حسن خلف

التعرف على اسیاسیات ماكنة 
 CNCالخراطة 

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 

 سبوعا
سبوعا  

٥-۹/۳/۲۰۱۷ 
۷-۱۱/٥/۲۰۱۷ 

التفریز  تشغیل و برمجة مكائن 
CNC ۱۳ 

 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى

 عطیھ صالح حسین
فواز محمد عبد 

 الواحد
 

أعداد كادر فني قادر على تشغیل 
و برمجة المكائن المبرمجة نوع 

SIEMENS 

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 

 اسبوع
 اسبوع

 

۹-۱۳/٤/۲۰۱۷ 
مدخل الى تشغیل و برمجة  ۲۰۱۷/٥/۷-۱۱

 نوع  تفریزمكائن ال
SIEMENS (دورة متوسطة) 

۱٤ 

 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 عطیھ صالح حسین

 محمد حسین ھالل
 

كوادر مدربة تشغیل و اعداد 
و EDM  برمجة مكائن سبارك

 wire cutالقطع بالسلك 

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 

 اسبوع
 اسبوع

 

٥-۹/۳/۲۰۱۷ 
 wire ماكنة تشغیل و برمجة  ۲۰۱۷/٥/۷-۱۱

cut 
۱٥ 

 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
فواز محمد عبد 

 الواحد
 عطیةصالح حسین 

اعداد كوادر مدربة تشغیل و 
 EDM سباركبرمجة مكائن 

۱۰۰٫۰۰۰ 
  

۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع

 

۹-۱۳/٤/۲۰۱۷ 
تشغیل و برمجة مكائن  ۲۰۱۷/٥/۱۸-۱٤

 EDM ۱٦سبارك

 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 احمد سلمان حمود
 عذراء حسین ھالل

 

اعداد كوادر مدربة في تصمیم 
 قوالب القطع

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۲-٦/٤/۲۰۱۷ 
۲۱-۲٥/٥/۲۰۱۷ 

عمل الدشالي على ماكنة 
 ۱۷ التفریز الكالسیك

 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
 
 
 

 نسیم صباح
 مطلب شالل

 
 

اعداد كوادر متقدمة على مكائن 
GSK983 

۰۰٫۰۰۰۱  
۱۰۰٫۰۰۰ 

 

 اسبوع
 اسبوع

 

۱۹-۲۳/۳/۲۰۱۷ 
مدخل الى تشغیل و برمجة  ۳/۲۰۱۷/۷-۱٦

مكائن التفریز المبرمج 
 (دورة متقدمة) GSK983نوع

۱۸ 

السمكرة الدورات الخاصة في مجال  
ن ان یكون من االداریین والفنیی

 العاملین في مجال الدورة
 حسین علي مردي
 نضال رحیم وحید

تدریب المشترك على عملیات 
 االفراد وتشكیل المعادن

۲۰۰٫۰۰۰ 
۲۰۰٫۰۰۰ 

اناسبوع  
اناسبوع  

 

۲٦/۲-۹/۳/۲۰۱۷ 
۷-۱۸/٥/۲۰۱۷ 

ع أفراد االشكال الھندسیة وانوا
 ۱۹ السمكرة 
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الحدادة الدورات الخاصة في مجال  

ن ان یكون من االداریین والفنیی
 العاملین في مجال الدورة

 م.د. احمد حكمت جاسم
  یدر صادق حموديح

 غزوان حامد شاكر

تدریب المشاركین على اسالیب 
 الحدادة الحدیثة لتطویر الكوادر

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

 
۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۹-۱۳/٤/۲۰۱۷ 
۷-۱۱/٥/۲۰۱۷ 

 
 

 
 أسالیب الحدادة المتطورة

 
 

۲۰ 

 الدورات الخاصة في مجال اللحام

ان یكون من المھندسین أو 
لحاملالفنیین العاملین في مجال ا  

.د. ھیام رزاق كاظم.مأ  
 عالء حسین علیوي

 یوسف وشاح حنظل

شرح نظري وتطبیق عملي 
اللحام بالغازات TIGلعملیات 

 الخاملة

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

اسبوع 
 اسبوع
 اسبوع

۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۱۹-۲۳/۳/۲۰۱۷ 
۲۳-۲۷/٤/۲۰۱۷ 

 

TIG  اولیة باللحام بالغازات
 ۲۱ الخاملة

 
ان یكون من المھندسین أو 

لحاملالفنیین العاملین في مجال ا  
 

كاظم.د. ھیام رزاق .مأ  
 عالء حسین علیوي
 علي عادل عبد الواحد

شرح نظري وتطبیق عملي 
اللحام MIG/MAG   لعملیات 

 بالغازات الخاملة

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

اسبوع 
اسبوع 
 اسبوع

۲۱-۲٥/٥/۲۰۱۷  
٥-۹/۳/۲۰۱۷ 
۹-۱۳/٤/۲۰۱۷ 

 

ةاولیة باللحام بالغازات الخامل  
MIG/MAG ۲۲ 

 خریج اعدادیة مھنیة او اعلى
.د. ھیام رزاق كاظم.مأ  

 عالء حسین علیوي
 عبد الھادي علي دخیل

شرح نظري و عملي لعملیات 
وياللحام بالقوس الكھربائي الید  

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

اسبوع 
 اسبوع

۷-۱۱/٥/۲۰۱۷ 
۲۸/٥-۱/٦/۲۰۱۷ 

 
طة بواس تطویریة باللحام أولیة 

 ۲۳ القوس الكھربائي الیدوي

 الدورات الخاصة بالسالمة المھنیة

یكون المشارك حاصل على 
شھادة االعدادیة او دبلوم او 

 بكلوریوس

 أ.م.د.حیدر عبد ضھد
وسام حمید علیوي أ.م.د  

مفھوم  تدریب المشترك على 
واھداف السالمة المھنیة 

في المنشاءات  والصحیة
 والمخاطر الصناعیة والنفطیة

التي یتعرض لھا العاملون 
 وطرق الوقایة منھا

۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 
۱۰۰٫۰۰۰ 

 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع
 اسبوع

 

۲٦/۲-۲/۳/۲۰۱۷ 
۱۹-۲۳/۳/۲۰۱۷ 
۲۳-۲۷/٤/۲۰۱۷ 
۲۱-۲٥/٥/۲۰۱۷ 
۲۸/٥-۱/٦/۲۰۱۷ 

 

 ۲٤ السالمة المھنیة 


