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 اسم الدورة ت
بدء تاريخ 

 الدورة

جور أ
 الدورة

(ألف دينار)  

مدة الدورة 
(سبوعأ ) 

1 
دورة االختبارات االلكرتونية ملدرسي ماديت الرياضيات واحلاسوب يف 

1/3/5112 وزارة الرتبية سبوعأ 02111   

1/3/5112 كهرباءاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية يف توليد ال 5 سبوعأ 02111   

8/3/5112 تلوث الرتبة 3 سبوعأ 02111   

4 XP window office 8/3/5112 نظام تشغيل سبوعأ 02111   

12/3/5112  الكيماويةالسالمة  2 سبوعأ 02111   

12/3/5112 (اجلانب البيئي والصناعي)اهلندسة احليوية ودورها يف اجملتمع  6 سبوعأ 02111   

0 FPGA design using VHDL language 55/3/5112 سبوعينأ 111111   

8 
املستخدمة يف الوحدات أإلنتاجية ملصايف النفط  العوامل املساعدة

2/4/5112 واملعامـل الكيماوية والبرتوكيمياوية  أسبوع 02111 

9 Bio signal analysis sources 2/4/5112 سبوعأ 02111   

plc 2/4/5112  املسيطر املنطقي املربمج  11 سبوعأ 02111   

11 Principle of computed tomography system 15/4/5112 عينسبوأ 111111   

15 Mobile Maintenance 15/4/5112 سبوعأ 02111   

19/4/5112 الدقيق عضويالتحليل ال 13 عينسبوأ 111111   

3/2/5112 مراض الوبائية وتشخيصها والوقاية منهاأأل 14 سبوعأ 02111   

12 Neuron (simulating application) 3/2/5112 سبوعينأ 111111   

16 Mat lab 11/2/5112 سبوعينأ 111111   

11/2/5112 كيفية حتديد وتوقيه أألنظمة اهلندسية 10 سبوعأ 02111   

10/2/5112 بنيةأألواستهالك الطاقة الكهربائية يف الطرق احلديثة يف ترشيد  18 سبوعأ 02111   

10/2/5112 اجلامعات واملعاهد العراقية كافة/يةدورة االختبارات االلكرتون 19 سبوعأ 02111   

51 
Design considerations of computed 
tomography system 54/2/5112 سبوعينأ 111111   

54/2/5112 التشخيص املبكر لسرطان الثدي 51 سبوعأ 02111   

0/6/5112 منظومة السيطرة اهليدروليكية 55 سبوعأ 02111   

0/6/5112 البلوري للمعادنالرتكيب  53 سبوعأ 02111   

14/6/5112 املسلك التكنولوجي احلديث يف الصناعة 54 سبوعأ 02111   

14/6/5112 حتديد نسبة االستالل للبحوث 52 سبوعأ 111111   

56 Neuron simulating application 6/9/5112 سبوعينأ 111111   
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6/9/5112 ةيالسالمة الكيماو  50 سبوعأ 02111   

58 Massive online open sources (moos) 13/9/5112  أسبوع 02111 

13/9/5112 يئة الباحث للنشر يف اجملالت املعتمدة وتشمل عدة مفرداتهت 59 سبوعأ 02111   

4/11/5112 أمن املواقع االلكرتوين 31  أسبوع 02111 

4/11/5112 أدارة املشاريع اهلندسية للمهندسني العاملني يف دوائر الدولة 31  أسبوع 02111 

11/11/5112 كيفية الكتابة الصحيحة للبحث العلمي 35  أسبوع 02111 

11/11/5112 برجمة بلغة جافا املستوى أألول 33  أسبوعين 111111 

1/11/5112 والبيولوجيةواألمان يف املختربات الكيميائية السالمة  34  أسبوع 02111 

32 
التعاقدات احلكومية للقانونني واملهندسني العاملني يف قطاع ودوائر 

1/11/5112 العقود احلكومية  أسبوع 02111 

1/11/5112 برجمة بلغة جافا املستوى الثاين 36  أسبوع 02111 

8/11/5112 كرتونيةالطرق الفنية لفحص العناصر والبوردات االل 30  أسبوع 02111 

38 
Advanced 3G and 4G wireless mobile 
communication systems 8/11/5112  أسبوعين 111111 

8/11/5112 حتديد مواصفات املعادن 39  أسبوع 02111 

41 
مفهوم البارك االيكولوجي الصناعي واملدينة االيكولوجية الصناعية 

12/11/5112 مكانات تطبيقها يف العراق مستقبالاو   أسبوع 02111 

41 MySql  12/11/5112 يانات للمبتدئني بواسطةقواعد الب  أسبوع 02111 

45 Words XP 12/11/5112  أسبوع 02111 

6/15/5112 الرتكيب البلوري للمعادن 43  أسبوع 02111 

6/15/5112 (نيوماتك)منظومة السيطرة اهلوائية  44  أسبوع 02111 

6/15/5112 التطور والتغري يف الفكر اجلديد لعمارة أألبنية الصناعية الذكية 42  أسبوع 02111 

46 Computational neuroscience 13/15/5112  أسبوع  02111 

Micro soft word 13/15/5112 معاجل النصوص  40  أسبوع 02111 

13/15/5112 األشعة فوق البنفسجية أجهزهتا واستخداماهتا 48  أسبوع 02111 
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 :شروط االشتراك

 .القطاع الخاص  أو دوائر الدولة نمنتسبييمكن االشتراك في الدورات لكل من  -1

وحدة / كلية الهندسة الخوارزمي   إلىالدورة قبل بدء الدورة وبصك معنون  أجوريتم تسديد  -5

 .المرشحين من قبل الوزارات( للموظفين)  التعليم المستمر

 .مرفق مع صك مصدق من الدائرة المرشح عنها( للموظفين)كتاب الترشيح  إرساليتم  -3

 مالحظات عامة

 .جامعة بغداد/ كلية الهندسة الخوارزمي / تقام على قاعات وحدة التعليم المستمر  جميع الدورات -1

 .يخضع كل مشترك لالمتحان في نهاية الدورة -5

 .الدورة إلقامة أدنىكحد  أفراد )4(يكون عدد المشتركين في الدورة  أنيجب  -3

 المراسالت والتسجيل
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 :االتصال على أو الجادرية

 (10211866845) هاتف -1
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http://kecbu.uobaghdad.edu.iq/

