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عرض نظري شامل حول مباديء  -

 عمل هذه االجهزة.

لة مناقشة التطبيقات العملية ومحاو -2

ة تقديم االستفادة الى الجهات المشارك

 في الدورة حسب اختصاصاتهم
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المواد الكيميائية السامة -7  
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GSE --  فحص السائل المنويSFA 

 

ان يكون 

المشارك  حاصل 

على شهادة 

بكلوريوس في 

علوم الحياة او 

التحليالت 

المرضية فما 

 فوق

 

10000

0 

 دينار

ان المشاركين 

الدورة  في هذا

ة سيتلقون كاف

المعارف 

والمهارات 

 االساسية التي

تؤهلهم 

لممارسة  معظم 

التحليالت  

المختبرية 

 الروتينية

ايام 4  

25 /3 /

2014 

 

دورة تديبية في التحليالت 

 المرضية

قسم علوم 

 الحياة

 

o  ا.د.  صباح انور

 سلمان

 

 ا.م.د نبيل علي بكر 

 

  د.زياد طارق

 خضير

المبدأ الفيزيائي مقدمة عامة عن -1

 لعمل الجهاز

التعرف على اهم التطبيقات الممكن -2

اجراؤها باستعمال هذا الجهاز مع تقديم 
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o  ا.د.  صباح انور

 سلمان

 

o  ا.م.د نبيل علي
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مقدمة عامة عن المبدأ الفيزيائي -1

 لعمل الجهاز
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FTIR 

spectrophotometer 

ات وتطبيقاته في القياس



 
 

 

 الكلفة المحاضر التأريخ عنوان النشاط نوع النشاط القسم 

استخدام البرامجيات العلمية الحديثة في  ورشة عمل الكيمياء

 التفاعل مع االنظمة الكيميائية

  ا.م.د.صالح الدين جاسم 23/12/2013

  ا.م.د.كريم هنيكش 10/3/2014المؤتمرات العلمية العالمية وكيفية المشاركة  ورشة عمل

 

  طارق د. زياد

 خضير

 الدورة حسب اختصاصاتهم

اجراء قياسات عملية لبعض النماذج -3

المحضرة من اشباه الموصالت المرسبة 

 ليكون  والبوليمراتعلى الس

االختصاصات 

 العلمية فما فوق

 الفيزيائية

 

 

 

 

 د.فاطمة محمد عبود

  LaTeXتعريف بمحرر النصوص  -

  LaTeXتنصيب برنامج   -

 documentكيفية كتابة  -

الرموز و الصيغ الرياضياتية  -

   LaTeXبأستخدام لغة 

  bibliographyكتابة المصادر  -

 كيفية ادراج و تحرير الرسوم -

 كيفية كتابة برنامج للكتب واالطاريح -
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2013 

دورة تدريبية على استخدام 

أجهزة الثيدواليت 

 للمحاضرين في القسم

 

قسم 

جيولوجيا 

النفط  

 والمعادن



 فيها.

 المحاضرات العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبل االستفادة المتعددة من استخدام شبكة  -1

االنترنت لطلبة بحوث التخرج وعموم 

 الباحثين. 

21/10/2013 

 

  د.صالح الدين جاسم

 chemofficeكيفية استخدام برنامج  -2

 واالستفادة منه في رسم الجزيئات .

11/11/2013 

 

  د.صالح الدين جاسم

  د.عامر فاضل داود 25/11/2013 التجزئة الضوئية للبوليمرات. -3

  nanotechnologyأهمية ال  -4

 وتطبيقاتها العملية .

5/5/2014   

 Green chemistry  12/5/2014الكيمياء الخضراء  -5

 

  د.عامر فاضل داود

   4/11/2013 اعادة تدوير المخلفات البيئية  نقاشية ةحلق

 poly aromaticالمخاطر الكبيرة لملوثات  الندوات علوم الحياة 

hydrocarbon   على البيئة العراقية 

24/3/2014   

  رياض حميد نصيف    .م.م     23/10/2013 كيفية التعامل مع المجاهر الحديثة ورشة عمل

     27/11/2013 الطبية ودورها في خدمة المجتمعالنباتات  ندوة

  عبد الخالق مهدي صالحد.  25/12/2013 تجربتي خارج العراق محاضرة

  محمد خليفة خضيرد.      2014 /26/2 التدريب في الجامعات االلمانية محاضرة

   2013/ 23/4 الوراثة وأثرها في صحة األجيال القادمة ندوة

 الف  150000 طه محمد حسن د.     الفصل االول  أثر ضغط الصور على األتصاالت.ندوة الحاسبات
 

 الف  150000       د. جمال مصطفى عباس الفصل الثاني التجارة واألدارة األلكترونية.ندوة
 

 الف  150000      زياد طارق مصطفى .أ.م.د الفصل الثاني         تقنيات ذكاء السرب وتطبيقاته.ندوة
 

  د.اربح سلطان   الجبر  سمنر  الرياضيات 

  د.فاطمة محمد عبود    Inverse problemسمنر

  م.عدوية على محمود   بحوث العمليات سمنر

  م.م.امال محي   الرياضيات التطبيقية سمنر

جيولوجيا 

النفط 

  م.عماد حامد كاظم   10/11/2013 محاضرة عن الزالزل  محاضرة 

    15/12/2013 الجيوفيزياء في االستكشاف المعدني  والنفطي   ندوة 



المحافظة على االجهزة ندوة تعريفية لدوائر  ندوة والمعادن 

 ية واستخداماتها الهندسية الجيوفيزيائ

12/3/2014    

سمنر لطالب الدكتوراة صالح على حسين  سمنر 

 حول موضوع اطروحته

  م.م.صالح علي حسين  23/3/2014

أهمية احتساب المعامل الزلزالي في  ندوة 

 االنشاءات الهندسية 

20/4/2014   

وحدة 

 االنترنت 

 الموقع أأللكتروني لكلية العلوم واهميته محاضرة 

 

 الغرض من المحاضرة هو التعريف على موقع

ه في الكلية أأللكتروني وكيفية أألستفادة من

بة الكلية والمعلومات المطلورفع مستوى اداء 

.لذلك  

 

 م.مهندس .اسيل مجيد صالح 

 م.مبرمج. هبة جليل اسماعيل

 


