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 قاشية(ن

موعد االنعقاد 
 )يوم،شهر،

 سنة(

مدة 
االنع
قاد 
 )يوم،
يوما
 ن(

تخصص 
النشاط)عل

وم طبيعية، 
هندسية 
وتكنولوج

العلوم  يا،
الطبية 

والصحية 
،علوم 
 زراعية،
علوم 

 اجتماعية،
علوم 
 (إنسانية

 النشاط  نبذة عن
مكان 
 االنعقاد

 الجهة المنظمة
 )القسم

،الفرع، 
 الوحدة(

جهات 
المشار
كة ان 
وجدت 
)كليات،
جامعات
،مؤس
سات،و

وزاراال
 ت،..(

 البريد االلكتروني الهاتف النقال

1.  

المؤتمر الدولي الثاني 

والهندسي الخامس 

لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 يومين 15/11/2021
هندسيه و 

 تكنولوجيا
 مشاركة ببحث

)غير العراق

محدد( 

ومتى يتم 

تحديد 

المكان 

سوف 

 نعلمكم 

قسم هندسة 

المعلومات 

 واالتصاالت  

مختلف 

الدول 

كليات 

وجامعا

 ت

7723908900 

 

lwaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 

2.  
  ندوة

اإلدارة االلكترونيه  )

 (الواقع والطموح

 يومين 2/1/2021
هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف عن الحكومة 

اإللكترونية بين الواقع 

والطموح "دراسة 

متأصلة في شأن 

 اإلدارة اإللكترونية 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 7824900830 ال يوجد

omar.hussein@kecbu.uobaghdad.ed
u.iq 

 

3.  

 

 

 ةندو

الواقع و التحديات )

للتعليم االلكتروني في 

 (العراق

 

 

 

17/1/2021 

 

يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

 

الواقع و عرض 

التحديات للتعليم 

 االلكتروني في العراق

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 7901191509 ال يوجد

israarafie@kecbu.uobaghdad.edu

.iq 

yasar@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

iman79@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

deena@kecbu.uobaghdad.edu.iq 
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4.  
 ندوة

الحديثة  لتقنيات)ا

 (ودورها في المجتمع

3/2/2021 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

 

عرض مجموعة من 

التطبيقات الحديثة 

لتطبيقات 

س الميكاترونيك

 في المجتمع واهميتها 

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 ال يوجد

7712853712 

 

 

malik@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

Ahmedalmusawi@kecbu.uobagh

dad.edu.iq 

 

.iamna.a@kecbu.uobaghdad.edu

q 

alaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

5.  

 ندوة

(Central 

composite 

Design expert) 

24/2/2021 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

 

تتناول الندوة التعريف 

بطريقة تصميم 

التجارب العملية 

واختيار قيم محددة 

للعوامل المؤثرة في 

الدراسة البحثية. كما 

سيتم التطرق الى كيفية 

اختيار القيم المثلى 

للمتغيرات المؤثرة في 

الدراسة البحثية فضال 

عن حساب افضل 

النتائج التي يتم 

 الحصول عليها.

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم الهندسة 

الكيميائية 

 االحيائية

طلبة 

الدراسا

ت العليا 

والباحث

 ين

7713352945 

771771394 

 

yasmeensalih90@gmail.com,  

noor.uot252@kecbu.uobaghdad.e

du.iq 

 

6.  
 ندوة

 (التفكير االبداعي)

 

25/3/2021 

 

يوم 

 واحد

 

علوم 

 انسانيه

 

التفكير التعرف على  

 االبداعي

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 ال يوجد

7702733278  

wasan743@kecbu.uobaghdad.ed

u.iq 

 

7.  

 

 

 ندوة
اسلوب القاء ماده )

علميه باللغه االنكليزيه 

في المؤتمرات و 

المحافل الندوات و 

 (الدوليه

 

 

 

25/5/2021 
يوم 

 واحد

علوم 

 انسانيه

 

اسلوب القاء ماده تقديم 

علميه باللغه االنكليزيه 

في المؤتمرات و 

الندوات و المحافل 

 الدوليه

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 7823575574 ال يوجد

 
 

saif.alrafeek@kecbu.uobaghdad.

edu.iq 
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8.  

 ندوة
(Firebasaltime 

Database  استخدام |

  قاعدة بيانات 

 (فايربيس 

15/2/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

هدف الندوة القاء ت

نظرة شاملة على هذه 

المنّصة ومميّزاتها 

ومساوئها ولماذا يجب 

-Frontعليك كمطور 

end  تعلّمها. حيث

تعتبر فايربيس خدمة 

من خدمات الخلفية 

(Backend as a 

Service (BaaS 

وهي نموذج من نماذج 

خدمات الحوسبة 

السحابية إذ تعمل 

كوسيط لربط تطبيقات 

ومواقع اإلنترنت 

الخاّصة بالمطّورين مع 

الخدمات المختلفة على 

السحابة من خالل 

واجهات برمجة 

 APIsالتطبيقات 

وأدوات تطوير 

 SDKsالبرمجيات 

التي تستخدم لتحقيق 

التوافق مع األنظمة 

 المختلفة.

قاعة 

هندسة ال

 الخوارزمي

قسم هندسة 

المعلومات 

 واالتصاالت

 7823696246 اليوجد

heba@kecbu.uobaghdad.edu.iq 
 
 

9.  

 ندوة
(Women safety 

hackathon)  

 

7/3/2021-

9/3/2021 

ثالثة 

 ايام

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

 

 

وتهدف الندوة إلى 

التوصل إلى منتجات أو 

خدمات أو حلول 

تكنولوجية تعمل على 

حماية ودعم النساء 

لمعرضات / الناجيات ا

من العنف القائم على 

 النوع االجتماعي

  

 كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

المعلومات 

 واالتصاالت

 7823696246 ال يوجد

heba@kecbu.uobaghdad.edu.iq 
 
 

mailto:heba@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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10.  

 

 ندوة

األمن والسالمة في  )

 (المختبرات

 

 

 

 

2/2/2021 

 

 يوم

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف عن عوامل 

الخطر الفولطيات 

العالية والضغوط 

والحرارة العالية 

والمنخفضة والمواد 

الكيميائية االكالة 

والسامة واالبخرة 

الكيميائية واالشعاع 

والحريق واالنفجارات ، 

باالضافة الى األخطار 

 البيولوجية 

 كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

الهندسه قسم 

الكيميائيه 

 االحيائيه

 

 يوجدال 
7717713940 

 

noor.uot252@kecbu.uobaghdad.edu.i
q 
 
 
 

11.  

 ندوة
(New Trends 

and 

Developments in 

Biochemical 

Engineering) 

29/3/2021 

 

 يوم

 واحد

هندسية 

 وتكنولوجيا

تتناول الندوة التطورات 

واألتجاهات الحديثة في 

الهندسة الكيميائية 

األحيائية مثل استخدام 

خاليا الوقود بوجود 

األحياء المجهرية، 

ازالة المعادن الثقيلة 

بأستخدام خاليا 

 كهروكيميائية احيائية 

 

 كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

الهندسه قسم 

الكيميائيه 

 االحيائيه

 7906625490 ال يوجد
kwhameed@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

12.  

 ندوة
 ) االعتماد االكاديمي

 المؤسسي والبرامجي

 ومعاييرهما(

 

9/3/2021 

 يوم

 واحد

 

هندسيه 

 وتكنولوجيا

 

التعريف بمفهوم 

االعتماد االكاديمي 

والمتضمن االعتماد 

المؤسسي والبرامجي 

والفرق بينهما فضال 

عن التعرف على 

 معايير كل اعتماد

 

 كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

الهندسه قسم 

الكيميائيه 

 االحيائيه

 7718612291 ال يوجد

dr.alaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq 
 
 
 
 

13.  

 

 هندو

عن مرض  توعية)

 (سرطان الثدي

 

 

 

27/10/2021 

 

يوم 

 واحد

 علوم طبية

 

توعية عن مرض 

 سرطان الثدي

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال
 7703610375 اليوجد

aydenel_1969@yahoo.com 
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14.  

 ورشة عمل

(Advanced 

robust sliding 

mode control 

algorithms for 

uncertain 

underactuated 

mechanical 

systems: with an 

FJR example) 

12/22/2020 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف على 

الخوارزميات متطورة 

للتحكم في وضع 

االنزالق لألنظمة 

الميكانيكية غير 

المؤكدة غير المؤكدة: 

 FJR مع اعطاء مثال

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 773374674 ال يوجد
krsetam@gmail.com 

 

15.  

 ورشة عمل

( Design and 

Implementation 

of New Electrode 

Geometries in 

Electrical 

Discharge 

Drilling) 

1/12/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف على كيفية 

تصميم وتنفيذ هندسات 

قطب كهربائي جديد في 

مثقب باستخدام التفريغ 

 الكهربائي

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 7801700027 ال يوجد
nazarkais@kecbu.uobaghdad.ed

u.iq 

16.  

 

 

 ورشة عمل

(Application and 

utilized of 

automated 

Vision system) 

28/4/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

على كيفية تطبيق 

واستخدام نظام الرؤية 

 اآللي

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي 

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 7506086942 ال يوجد
wisam.thamer@gmail.com 

 

mailto:krsetam@gmail.com
mailto:krsetam@gmail.com
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17.  

 ورشة عمل

(Aerosols 

Science 

Applications) 

15/4/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعريف بعلم 

الجسيمات النانوية 

المعلقه في الهواء 

ومناقشة تطبيقاته. 

بالتعاون مع االساتذة 

التعريف الحضور سيتم 

عن الجسيمات النانوية 

المعلقه في الهواء مع 

اعطاء نبذه عامه عن 

قياس النانو تكنولوجي. 

ستناقش الندوة/الورشة 

امكانية الستفادة 

المستقبلية من 

الموضوع في بحوث و 

مشاريع القسم خدمةً 

 للمجتمع

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي 

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 7816021795 ال يوجد
thamirha@kecbu.uobaghdad.edu

.iq 

18.  

 ورشة عمل

(Latex for 

Professional 

Writing and 

Publications) 

 يومين 5/3/2021
هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف على برنامج 

الالتكس المستخدم في 

 كتابة االطاريح

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 7821695181 ال يوجد
sanaa.s@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

19.  

 ورشة عمل

عن تاثير االجهادات )

وتحليل االنهيارات 

 (الميكانيكية

18/5/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

تاثير عن التعرف 

االجهادات وتحليل 

 االنهيارات الميكانيكية

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 kadhumali59@yahoo.com 7702658672 ال يوجد

20.  

 

ركات ش) ورشة عمل

 (االجهزة الطبية

 

 

 

13/1/2021 

 

يوم 

 واحد

علوم 

هندسية 

 وطبية

شركات التعرف عن 

 االجهزة الطبية

كلية 

هندسة ال

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال
 7901524323 ال يوجد

Nebras@ 

kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

mailto:thamirha@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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21.  

 ورشة عمل

 البرمجة باستخدام)

Mblock) 

 

8/2/2021 

 

 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

عرض اهم خطوات 

 البرمجة باستخدام

mblock 

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

mohammad.yahya@kecbu.uobag 7732313683 ال يوجد

hdad.edu.iq 

22.  

 ورشة عمل

طرق الوقاية من )

فايروس كورونا و 

استخدام االتمته في هذا 

 (المجال

 

21/2/2021 

 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

طرق التعرف على 

الوقاية من فايروس 

استخدام كورونا و 

 االتمته في هذا المجال

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 ال يوجد

 

7901191509 

israarafie@kecbu.uobaghdad.edu

.iq 

yasar@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

23.  

 ورشة عمل

ذو مراجعة ال بحث)

 عامل التأثير العالي

High impact 

factor review 

paper) 

 

 

10/6/2021 

 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

تقديم االليات العداد 

ذو مراجعة ال بحث

 عامل التأثير العالي

 

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 

 ال يوجد

 

7702577573 

 

iman79@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

deena@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

24.  

     ورشة عمل

دورالميكاترونيكس )

 في النقل الذكي

The role of 

mechatronics in 

smart 

transportation) 

 

 

4/29/2021 

 

 

يوم 

 واحد

 

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

 

عرض لدور هندسة 

الميكاترونكس في 

 وسائط النقل الحديثة

 

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي 

 

 

هندسة قسم 

 الميكاترونيكس

 

 

 ال يوجد

 

 

7730621060 
amna.a@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

 

25.  
 ورشة عمل

 (السيطرة المتينة)

 

20/11/2021 

 

يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

السيطرة التعرف على 

 المتينة

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 قسم هندسة

 الميكاترونيكس

 

 

 ال يوجد

7704914978 

 

 

Alimary76@kecbu.uobaghdad.ed

u.iq 

 

26.  

 ورشة عمل

مقدمة عن التوجيه )

والقيادة والسيطرة 

 (المسيرة ائراتللط

 

17/6/2021 

يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

مقدمة عن التعرف على 

التوجيه والقيادة 

 للطائراتوالسيطرة 

 المسيرة

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 ال يوجد

7712853712 

 

 

 

malik@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

27.  

 ورشة عمل

كتابة السيرة الذاتية )

 (بشكل احترافي

 

 

20/4/2021 

 

 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

كيفية كتابة السيرة 

 الذاتية بشكل احترافي

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

/قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7702370600 ال يوجد

ahmed78@kecbu.uobaghdad.edu

.iq 
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28.  

 ورشة عمل

التعليم تجربة  )

اإللكتروني في الصين 

 (أثناء جائحة كورونا

20/5/2021 
يوم 

 واحد

علوم 

طبيعيه ، 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

تجربة  التعرف على 

التعليم اإللكتروني في 

الصين أثناء جائحة 

 كورونا

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 ال يوجد

7723709034 

 

adnan@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

29.  
 ورشة عمل

االقتباس العلمي )

 (لألبحاث

14/1/2021 

 

 

يوم 

 واحد

 

هندسيه و 

 تكنولوجيا

 

القتباس تقديم الحلول ل

 العلمي لألبحاث

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

 

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 

 ال يوجد

7500778702 

 

 

dr.nemir@kecbu.uobaghdad.edu.

iq 

30.  
 ورشة عمل

شبكة الجيل الخامس )

 (فوائد واضرار

يوم  07/03/2021

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

شبكة التعرف على 

الجيل الخامس فوائد 

 واضرار

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 الميكاترونيكس

.dr.nemir@kecbu.uobaghdad.edu 7500778702 ال يوجد

iq 

31.  
 ورشة عمل

الميكاترونكس والذكاء )

 (االصطناعي

يوم  27/2/2021

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف على 

الميكاترونكس والذكاء 

 االصطناعي

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

Alimary76@kecbu.uobaghdad.ed 7704914978 ال يوجد

u.iq 

 

32.  

 ورشة عمل 

اسلوب الكتابه )

االكاديميه باالنكليزيه 

االمريكيه و اختالفها 

عن الكتابه الغير 

 (االكاديميه

31/1/2021 

 

 

 

 

 

يوم 

 واحد

 

 

علوم 

 انسانيه

اسلوب الكتابه تقديم 

االكاديميه باالنكليزيه 

االمريكيه و اختالفها 

عن الكتابه الغير 

 االكاديميه

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

.saif.alrafeek@kecbu.uobaghdad 7823575574 ال يوجد

edu.iq 

33.  

 ورشة عمل

كيفية كتابة بريد )

 (الكتروني رسمي

11/4/2021 

 

 

يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

التعرف على اهم 

يفية كتابة الطرق وك

 بريد الكتروني رسمي

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 7702370600 ال يوجد

 

ahmed78@kecbu.uobaghdad.edu

.iq 

 

34.  

 ورشة عمل

تطبيقات األجهزة )

في التبريد الحرارية 

 توليد الطاقةو

Applications of 

thermoelectric 

devices as 

coolers and  

power 

generation) 

25/1/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

نظام  تقديم لمحتويات

التبريد الكهروحراري 

دائرة كهربائية تشتمل و

على مصدر طاقة تيار 

مباشريوفر الجهاز 

الحراري تياًرا مباشًرا من 

خالل الدائرة الكهربائية ، 

وله حرارة واحدة على 

ومصدر حرارة  األقل

واحد على األقل يمكن 

تبريده إلى نطاق درجة 

 حرارة محدد مسبقًا

كلية 

ندسة اله

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7901859706 ال يوجد

hisham@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

 

mailto:adnan@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:adnan@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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mailto:dr.nemir@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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mailto:Alimary76@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:saif.alrafeek@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:saif.alrafeek@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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35.  
 ورشة عمل

توعية طبية عن  )

 (كورونا فايروس

يوم  12/1/2021

 واحد

علوم طبية 

 وصحية

توعية طبية عن 

 كورونا فايروس

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال

 @muntaha 7803855689 اليوجد

kecbu.uobaghdad.edu.iq 

36.  
مراسالت )ورشة عمل 

 (في العمل

 

يوم  3/3/2021

 واحد

كلية  المراسالت في العمل اجتماعية

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال
 sarab@ kecbu.uobaghdad.edu.iq 7826951187 اليوجد

37.  

دور  ورشة عمل

المهندس الطبي في 

 المستشفيات

يوم  7/4/2021

 واحد

علوم  طبية 

 و هندسية

دور المهندس الطبي 

 في المستشفيات

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال

 @yasirsalam 7901234604 ال يوجد

kecbu.uobaghdad.edu.iq 

38.  

 ورشة عمل

Data) 

analysis for 

researchers 

using SPS) 

12/4/2021 

 
 يومين

علوم 

هندسية 

 وطبية

Data  analysis 

for researchers 

using SPSS 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال

 

 

 ال يوجد 
7735431383 

7827248437 

 

noorbme@kecbu.uobaghdad.edu.

iq 

alaaaldoori@kecbu.uobaghdad.e

du.iq 

39.  

 ورشة عمل

تطبيقات تحكم التعلم )

التكراري في أنظمة 

 الميكاترونكس

Iterative 

Learning 

controller 

applications in 

Mechatronics 

Systems) 

28/6/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

تطبيقات التعرف على 

تحكم التعلم التكراري 

في أنظمة 

 الميكاترونكس

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7506653641 ال يوجد

ayadjm@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

 

40.  
 عملورشة 

عن نظام زوتيرو  )

 (مكتبة الكترونية

24/2/2021 
يوم 

 واحد

علوم 

هندسية 

 وطبية

نظام المكتبة 

االلكترونية وتنظيم 

 الملفات

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال
 7800077104 ال يوجد

muntaha@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

41.  

 ورشة عمل

Smart) 

mediccation pill 

box for blind 

people with puls 

sensor) 

 

15/3/2021 
يوم 

 واحد

علوم 

هندسية 

 وطبية

mediccation pill 

box for blind 

people with puls 

sensor 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال
 709194583 ال يوجد

@kecbu.uobaghdad.edu.Fadianoori

iq 

mailto:noorbme@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:noorbme@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:alaaaldoori@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:alaaaldoori@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:ayadjm@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:ayadjm@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:muntaha@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:muntaha@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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42.  
 ورشة عمل

 (تطبيقات النانو الطبية)

يوم  9/4/2021

 واحد

علوم 

هندسية 

 وطبية

تطبيقات 

النانوتكنولوجي في 

 مجال الطب

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال

 aydenel_1969@yahoo.com 7703610375 ال يوجد

43.  

 عملورشة

(monitoring of 

human 

movement for 

fall detection 

and activities 

recognition in 

elderly care 

using wireless 

sensoor network) 

 

5/4/2021 
يوم 

 واحد

علوم 

هندسية 

 وطبية

monitoring of 

human 

movement for 

fall detection 

and activities 

recognition in 

elderly care 

using wireless 

sensoornetwor 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

هندسة قسم 

 حياتيالطب ال
 7709194583 ال يوجد

@kecbu.uobaghdad.edu.Fadianoori

iq 

44.  

 ورشة عمل

 الحوسبة الكمومية)

quantum 

computing) 

5/10/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

التعرف على مفاهيم 

 الحوسبة الكمومية

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7716094058 ال يوجد

yarubrobot@gmail.com 

mech@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

45.  

 ورشة عمل

منظومات الرفع )

والتحكم واالستقرارية 

 (في الطائرات المدنية

 

يوم  11/10/2021

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا
تهدف الورشة إلى 

 أليهتسليط الضوء على 

عمل منظومات الرفع 

والتحكم في الطائرات 

وكذلك توضيح اليه 

الرفع حسب نظرية 

 الرفع في جناح الطائرة

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس

 wisam@kecbu.uobaghdad.edu.iq 7707917486 ال يوجد

 

46.  

 ورشة عمل

مقدمة الستخدام )

 LATEXبرنامج 

Introduction to 

LaTex and 

Drawing by 

Latex) 

22/6/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

هو برنامج  Latexرنامج ب

مجاني لكتابة وتنسيق 

الرسائل العملية والبحوث 

العلمية. يتميز بفائدة كبيرة 

يقدمها للمستخدمين في 

التخصصات األلكترونية 

والعلمية كالهندسة 

والرياضيات من حيث  

إحتواءه على بنية مرنة جداً 

لدعم المعادالت الرياضية 

وإمكانية تنسيقها كيفما 

 يشاء الباحث.

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7726692297 ال يوجد

alaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

mailto:Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:Rabab@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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47.  

 ورشة عمل

)تاثير فايروس كورونا 

على النظام السياسي 

 العربي(

10/11/2021 
يوم 

 واحد

  علوم

 انسانيه

تسليط الضوء على 

فايروس كورونا تاثير 

على النظام السياسي 

 العربي(

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7814054169 ال يوجد

mech@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

meroa@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

 

48.  

 

 ورشة عمل

 )طاقة المكان(

 

 

16/11/2021 
يوم 

 واحد

علوم 

 انسانيه

تهدف الورشة إلى 

 طاقة المكان

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7702733278 ال يوجد

wasan743@kecbu.uobaghdad.ed

u.iq 

 

49.  

 ورشة عمل

)التجارة االلكترونية 

واثرها على النمو 

 االقتصادي(

15/4/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

توضيح مفهوم التجارة 

االلكترونية والنمو 

االقتصادي وبيان اهم 

العوامل المشجعة على 

استخدام التجارة 

االلكترونية واهم 

تواجهها  المعوقات التي

اثناء تطبيقها وما هي 

اهمية استخدامها في 

االسواق العالمية 

 والدولية والمحلية

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

المعلومات 

 واالتصاالت

 7823696246 ال يوجد
heba@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

50.  

 ورشة عمل

التعريف باالتصاالت )

الالسلكية المدنية ضمن 

حزمة الموجات 

في  HFالقصيرة 

 (العراق والعالم 

21/3/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا
 خدمة البيئة والمجتمع

خارج 

وزارة 

التعليم 

العالي 

والبحث 

 العلمي

قسم هندسة 

المعلومات 

 واالتصاالت

 ال يوجد
 

7721814574 

 
 

albanna.9680@gmail.com 

 

 

51.  

 ورشة عمل

الحماية والسيطرة  )

على التآكل باستخدام 

 (المواد النانوية 

17/2/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه 

 وتكنولوجيا

سيتم التطرق الى كيفية 

حمايه االسطح المعدنيه  

من التاكل وكذلك 

السيطره على التاكل 

باستخدام المواد 

النانويه متنوعه مع 

شرح تفصلي الى 

ميكانيكيه العمل واالفاق 

المستقبليه لهذه 

 التكنلوجيا

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم الهندسة 

الكيميائية 

 االحيائية

 7803280891 اليوجد

ali.abbar@kecbu.uobaghdad.edu.

iq 

 

mailto:mech@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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52.  

 ورشة عمل

التقنيات )

الكهروكيميائيه في 

معالجة مخلفات المياه 

 (الصناعيه 

17/3/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه 

 وتكنولوجيا

تهدف الورشه الى 

تعريف المشاركين 

بالطرق الكهروكيميائيه 

المستخدمه في معالجة 

المخلفات الناتجه من 

المصانع مع استعراض 

الى مبداء العمل لكل 

طريقه والمميزات 

 واالفاق المستقبيله

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم الهندسة 

الكيميائية 

 االحيائية

 7803280891 ال يوجد

ali.abbar@kecbu.uobaghdad.edu.

iq 

 

53.  

 ورشة عمل

طرق فحص العينات  )

باستخدام جهاز 

 (UVـال

31/3/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه 

 وتكنولوجيا

تتناول ورشة العمل 

التعريف بكيفية العمل 

على جهاز الطيف 

 UV الضوئي ال

واستخدامه في قياس 

تراكيز المعادن او 

الصبغات او بعض 

المركبات الدوائية 

والتي عادة ما تستخدم 

من قبل الباحثين او 

الدراسات العليا طلبة 

كما تتضمن الورشة 

اجراء قياسات عملية 

لبعض الصبغات 

وحساب الطول الموجي 

 لها

كلية 

الهندسة 

الخوارزمي/ 

قسم 

الهندسة 

الكيميائية 

 االحيائية

وحدة التعليم 

  المستمر

طلبة 

الدراسا

ت العليا 

والباحث

 ين

 
7713352945 

7717713940 

 

yasmeensalih90@gmail.com,  

noor.uot252@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

 

54.  

 ورشة عمل 

) اسلوب كتابة رسالة 

الماجستير او اطروحة 

الدكتوراه باللغة 

 االنكليزية(

9 - 10 /2/ 

2021 

هندسيه  يومين

 وتكنولوجيا

تعريف طلبة الدراسات 

العليا باسلوب كتابة 

االطروحة وترتيب فصولها 

وفق قواعد الكتابة 

المتعارف عليها فضال عن 

تجنب االستالل واستخدام 

برامج خاصة لكتابة 

 المصادر

الهندسه 

الكيميائيه 

 االحيائيه

وحدة التعليم 

 المستمر
طلبة 

الدراسا

 ت العليا

7718612291 dr.alaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

 

israa_msc2018@kecbu.uobaghda

d.edu.iq 

 

55.  

 حلقة نقاشية

غير اشارات الدماغ )

 (اثناء التخدير

يوم  15/3/2021

 واحد

علوم طبية 

 هندسية

تغير اشارات الدماغ 

 اثناء التخدير

هندسة 

 الخوارزمي

طب الهندسة 

 حياتيال

 @mahmoudalkadi67 7823504709 اليوجد

kecbu.uobaghdad 

mailto:ali.abbar@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:ali.abbar@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:yasmeensalih90@gmail.com
mailto:yasmeensalih90@gmail.com
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mailto:dr.alaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:dr.alaa@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:israa_msc2018@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:israa_msc2018@kecbu.uobaghdad.edu.iq
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56.  

 حلقة نقاشية

طاقة السلكي النقل )

قائم على السعة وال

الذاتية لإللكترونيات 

 القابلة لالرتداء

 "Self-

Capacitance 

based wireless 

power transfer 

for wearable 

electronics) 

21/2/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

نقل التعرف على طرق 

قائم والطاقة السلكي ال

على السعة الذاتية 

لإللكترونيات القابلة 

 لالرتداء

 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7716094058 ال يوجد

yarubrobot@gmail.com 

mech@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

57.  

 الحلقات النقاشية

البرمجة والتحكم )

لالنسان االلي المتنقل 

Pioneer 3 DX) 

26/10/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

 عرض وسائل

البرمجة والتحكم 

لالنسان االلي المتنقل 

Pioneer 3 DX 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7709400169 ال يوجد

Ahmedalmusawi@kecbu.uobagh

dad.edu.iq 

 

58.  
 حلقة نقاشية

(Addtitive 

manufacturing) 

3/1/2021 
يوم 

 واحد

هندسيه و 

 تكنولوجيا

الم بالتصنيع التعريف

ضاف أيًضا بالطباعة 

ثالثية األبعاد، حيث 

التصنيع  يستخدم

الليزر وأشعة  اإلضافي

اإللكترون إلذابة 

المعادن، أو البوليمر أو 

مسحوق البالستيك 

بطريقة طبقة تلو طبقة 

 لخلق أي شكل

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

التصنيع 

 المؤتمت

 7901547762 ال يوجد
raghad@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

59.  

 نقاشيةحلقة 

تطبيقات األجهزة )

الحرارية كأجهزة 

استشعار للطاقة 

 الحرارية

Application of 

thermoelectric 

devices as 

thermal energy 

sensors) 

25/4/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

 

العديد من األنواع عرض 

الجديدة من مجسات 

الطاقة الحرارية تعتمد 

على تأثير بلتيير أو تأثير 

تم تطوير الوحدات  سيبيك

الكهروحرارية. هذه 

المستشعرات الجديدة لها 

 خصائص محسنة

مقارنة بأجهزة استشعار 

 الطاقة الحرارية التقليدية

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الميكاترونيكس
 7901859706 ال يوجد

hisham@kecbu.uobaghdad.edu.i

q 

 

mailto:raghad@kecbu.uobaghdad.edu.iq
mailto:raghad@kecbu.uobaghdad.edu.iq


 0202قاشية لعام نخطة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والحلقات ال

60.  
  حلقة نقاشية

لطلبة الدراسات  )

 (العليا

1/3/2021 
يوم 

 واحد

 هندسية

 وتكنولوجيا

مناقشة بحوث طلبة 

 الدراسات العليا

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم الهندسة 

الكيميائية 

 االحيائية

 7906625490 ال يوجد

kwhameed@kecbu.uobaghdad.edu

.iq 

 

61.  

 حلقة نقاشية

(Pattern 

recognition for 

biomedical 

applications) 

8/3/2021 
يوم 

 واحد

علوم طبية 

 هندسية

Pattern 

recognition for 

biomedical 

applications 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الطب الحياتي
 ال يوجد

7735431383 

7827248437 

noorbme@kecbu.uobaghdad.edu.iq 

alaaaldoori@kecbu.uobaghdad.edu.

iq 

 

62.  

  نقاشية حلقة

Application ) 

of Deep 

Learning  for 

COVID-19 

Detection) 

3/2/2021 
يوم 

 واحد

علوم طبية 

 هندسية

Application of 

Deep Learning  

for COVID-19 

Detection 

كلية 

الهندسة 

 الخوارزمي

قسم هندسة 

 الطب الحياتي
 7901832546 ال يوجد

ali.altimemy@ 
kecbu.uobaghdad.edu.iq 
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