
 2017-2016وحدة التعليم المستمر في الفصل األول للعام الدراسي -نشاطات كلية العلوم

عنوان الندوة/ المحاضرة/  ت
 ورشة العمل

 القسم مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم المحاضر نوع النشاط

معوقات ومشاكل التدريب   .1
 الصيفي

 د. زينة خليل ندوة
 ست صبا سعدون

القاعة  18/10/2016
المركزية 

 لكلية العلوم

 علوم الحياة

اهمية االختبارات   .2
 الترايبولوجية

أ.م.د. بهجت بهلول  محاضرة
 كاظم

 الفيزياء  19/10/2016

تفادي مخاطر االشعاع في   .3
 المختبرات الساخنة

أ.م.د. علي عبدالوهاب  ندوة
 رضا

 الفيزياء  26/10/2016

تحضير مركبات عضوية   .4
اثناء باستخدام البالديوم 

 التفرغ العلمي في المانيا

 كيمياء  26/10/2016 د. غزوان علي سلمان محاضرة

اعداد طلبة المرحلة الرابعة   .5
 لمشاريع بحوث التخرج

 علوم الجو  30/10/2016 د. علي حسين نعمة محاضرة

طرق قياس تأثير وجودة   .6
 البحث العلمي

د. غسان حميد  ندوة
 عبدالمجيد

القاعة  31/10/2016
المركزية 

 لكلية العلوم

 علوم الحياة

7.  Toutomerism and 
extraction and 

extraction- 
photometric 

determination of 
phenyl-

azonaphthol using 
mixed 

 الكيمياء  9/11/2016 د. محمد زبون محاضرة

الطاقة المستدامة وتداخل   .8
 العلوم

أ.م.د. بهجت بهلول  ورشة عمل
 كاظم

 الفيزياء  10/11/2016

 رياضيات  24/11/2016 د. وفاء سيد حسنين حلقة نقاشية الخطط الدراسية  .9

الية تقييم االداء الجامعي   .10
-2015للسنة الدراسية 

2016 

 رياضيات  24/11/2016 د. وفاء سيد حسنين حلقة نقاشية

السالمة المهنية وادارة   .11
 المخاطر البايولوجية

 د. رنا صباح ورشة عمل
 محمدد. سوسن 

 المهندس حيدر فؤاد

قاعة علوم  29/11/2016
 الحياة

 علوم الحياة

اداء التصنيف المراقب على   .12
صورالندسات النتاج خرائط 

غطاء االرض في منطقة 
 هور الدلمج

 علوم الجو  30/11/2016 د. صباح نوري محاضرة

كتابة البحث العلمي الرصين   .13
والنشر في المجالت العلمية 

 الرصينة

-30/11/2016 أ.احمد عزيز احمد عملورشة 

1/12/2016 

 الفيزياء 

التشهير واالبتزاز   .14
االلكتروني مؤشر على تغير 

 القيم وظاهرة غذتها...

 د. غسان كريم مجذاب محاضرة
 د. الهام جاسم محمد

القاعة  5/12/2016
المركزية 

 لكلية العلوم

وحدة 
التعليم 

 المستمر



دور علوم الجو في خدمة   .15
 المجتمع

العميد: سلمان خرباط  ندوة
 زيار

 السيد: ثائر الغراوي
 أ.د. منعم حكيم خلف

 

القاعة  7/12/2016
المركزية 

 لكلية العلوم

 علوم الجو

استخدام بوابة البحث   .16
 العلمي

 الفيزياء   7/12/2016 أ.م.د. احمد ناجي عبد محاضرة

17.  Micellar transfer 
ligand in the direct 

synthesis of complex 
compounds 

 كيمياء  7/12/2016 د. هناء حسن محاضرة

اهوار العراق تنوع احيائي   .18
 ارث حضاري

 د. علي عبدالزهرة محاضرة
 د. مختار خميس

قاعة علوم  8/12/2016
 الحياة

 علوم الحياة

قاعة علوم  8/12/2016 م.م. حيدر حميد رزاق حلقة نقاشية االرهاب االلكتروني  .19
 الحاسبات

قسم 
 الحاسبات

20.  Scientific paper 
writing: changing 
from MS word to 

Latex 

 علوم قاعة 8/12/2016 د. بسام باسم جميل نقاشية حلقة
 الحاسبات

 الحاسبات

كالركن لحل  -طريقة بتروف  .21
خليط من معادلة فولتيرا 
فريد هولم التكاملية في 

 مجال التحليل العددي

الخالق أ. م.د. عبد  حلقة نقاشية
 عويد مزعل

 الرياضيات  14/12/2016

برنامج كيفية ادارة   .22

 Mendeleyالمصادر
 الكيمياء  14/12/2016 م. علي مجلي محاضرة

ا.د. جميل موسى  ندوة ممارسات المختبر الجيد  .23
 ضباب

القاعة  15/12/2016
المركزية 

 لكلية العلوم

 الكيمياء

رؤيا في عمل نظام اللجان   .24
 االمتحانية

م. م. سميرة عبد  نقاشيةحلقة 
 القادر حسين

 علوم قاعة 15/12/2016
 الحاسبات

 الحاسبات 

25.  DNA computing م.م. دينا رياض عبد  حلقة نقاشية
 الرزاق

 علوم قاعة 15/12/2016
 الحاسبات

 الحاسبات

ضرورة اللغة العربية لغير   .26
 المختصين

القاعة  18/12/2016 أ.د. احمد رجب ندوة
المركزية 

 العلوملكلية 

وحدة 
التعليم 

 المستمر

البحث العلمي وادوات كتابة   .27
 االطروحة

د. عالء عبدالحسين  ندوة
 الطائي

قاعة قسم  21/12/2016
 الفيزياء

 الحاسبات

حول الحل التقريبي   .28
للمعادالت التفاضلية 

التكاملية الضبابية الخطية 
 من النوع الثاني

أ. م. د. عبد الخالق  حلقة نقاشية
 عويد مزعل

 الرياضيات  21/12/2016

29.  Catalytic in stiu-
oprando studies 

at lebniz institute 
for catalyst 

 الكيمياء  21/12/2016 د. جبر كريم الربيعي محاضرة



 Endاستخدام تطبيق   .30
Note   في فهرست مصادر

البحوث العلمية واالطاريح 
 والرسائل الجامعية

 الفيزياء  21/12/2016 د. عباس كمال محاضرة

قاعة علوم  22/12/2016 د. خالد مهدي صالح محاضرة ادارة النفايات الطبية  .31
 الحياة

 علوم الحياة

32.  Overview of 
expert systems 

 علوم قاعة 22/12/2016 م.م فراس علي هاشم حلقة نقاشية
 الحاسبات

 الحاسبات

33.  Speech 
Visualization 

 علوم قاعة 22/12/2016 د. كريم قاسم حسين حلقة نقاشية
 الحاسبات

 الحاسبات

34.  Scientific Paper 
Writing 

 الفيزياء   25/12/2016  دورة

التخفيف من التغيرات   .35
 المناخية

 علوم الجو  28/12/2016 د. احمد سامي محاضرة

االستبيان لمدى معرفة   .36
العاملين لموضوع مختبرات 

كلية العلوم  -قسم الكيمياء
الجامعة 

 CBRNالمستنصرية

 الكيمياء  28/12/2016 د. سلوى حميد ناصر محاضرة

أ.م.د. عصام كاظم  ندوة مكافحة الفساد  .37
 الفيلي

م.د. دريد شدهان 

 محمود

 القاعة 28/12/2016
 المركزية

 العلوم لكلية

وحدة 
التعليم 

 المستمر

اجراءات الترقية العلمية   .38
 واالستالل االلكتروني

سعد عبد أ.م. د.  حلقة نقاشية
 الكاظم كاطع

أ. م. د. اركان جاسم 
 محمد

أ.م. د. نجم عبد 
 الزهرة

 تالرياضيا  28/12/2016

طريقة تقدير االمكان االعظم   .39
ودالة معدلية لتوزيع 

معكوس ويبل باالعتماد 
اثنين من تقنيات الترقيب 

NR,EN 

 الرياضيات  29/12/2016 م. م. شروق احمد حلقة نقاشية

40.  Digital image 
processing 
techniques 

د.مصطفى ضياء  حلقة نقاشية
 توفيق

 علوم قاعة 29/12/2016
 الحاسبات

 الحاسبات

41.  Topographic image 
classification 

م.سندس عبد االمير  حلقة نقاشية
 حميد

 علوم قاعة 29/12/2016
 الحاسبات

 الحاسبات

تنظيم المصادر في االطاريح   .42
والبحوث العلمية باستخدام 

 End Noteبرنامج 

القاعة  4/1/2017 كمال عباس. د ندوة
المركزية 

 لكلية العلوم

 الفيزياء

ربط برنامج   .43

Thunderbird  بالبريد

االلكتروني الرسمي للجامعة 

 علوم الجو  4/1/2017 خالد محمدسما  .د محاضرة



واستخدام موقع 

في  research gateفي

 مجال البحث العلمي

القاعة  5/1/2017 أ.م.د. فائز حسين علي ندوة علم التشفير وتطبيقاته  .44
المركزية 

 لكلية العلوم

 الرياضيات

45.  Intrusion Detection 
systems types 

 علوم قاعة 5/1/2017 د. كريم هاشم كريدي حلقة نقاشية
 الحاسبات

 الحاسبات

46.  Real time 
embededed system 

 علوم قاعة 9/1/2017 م.م. نور ثامر محمود حلقة نقاشية
 الحاسبات

 الحاسبات

مواضيع في البرامج   .47
 الحاسوبية الجاهزة

أ.م.د. خالد وليد  ندوة
 الجنابي

القاعة  10/1/2017
المركزية 

 لكلية العلوم

 الرياضيات

تحصين طلبة الجامعة من   .48
الفكر الداعشي التكفيري 

 )خوارج العصر(

 أ.د. عبداالمير االسدي محاضرة
أ.م.د. عادل ياسر 

 ناصر
 أ.م.د. فاطمة سلومي

 

القاعة  11/1/2017
المركزية 

 لكلية العلوم

وحدة 
التعليم 

 المستمر

 

 


