
 2020/2021دورات 

 كلفة المشترك أسماء المحاضرٌن مدتها تارٌخ انعقادها الفئة المستهدفة عنوان الدورة ت

1.  
أسالٌب االختبارات عند علماء الحدٌث من 

 خالل مؤلفات الخطٌب البغدادي
 مجانٌة د حال عبد الكرٌم احمد.م ٌوم واحد 11/3/2021 أساتذة وطلبة

 مجانٌة اثٌر احمد حسٌن. م.أ ٌوم واحد 18/2/2021 أساتذة وطلبة الدٌانات اإلٌرانٌة القدٌمة  .2

3.  
دور المرآة  األموٌة  فً استحصال العفو 

 السٌاسً
 مجانٌة م حارث جبار عبد.م ٌوم واحد 25/3/2021 أساتذة وطلبة

 األسلوب فً كتابة البحث التارٌخً  .4
أساتذة وطلبة الدراسات 

 األولٌة والعلٌا
 مجانٌة د غفران محمد عزٌز.م.أ ٌوم واحد 15/4/2021

5.  
منهج الزاهدات والمتصوفات فً مدٌنة 

 البصرة خالل العصر العباسً
 مجانٌة د حال عبد الكرٌم احمد.م ٌوم واحد 22/5/2021 أساتذة وطلبة

6.  
التعلٌم االلكترونً باستخدم منصة 

Moodle 
اساتذة وطلبة جامعة 

 مٌسان
  واحد ٌوم  3/12/2020

احمد كرٌم مطشر . م
 هبه ربٌع بعنون. م.م

 مجانٌة

7.  
التحلٌل االحصائً للبٌانات باستخدام 

spss 
اساتذه وطلبة الدراسات 
 العلٌا فً جامعة مٌسان

 مجانٌة ساره عبدالحسٌن بندر. د.م  واحد ٌوم  24/1/2021

8.  
عقد االجتماعات وادارة الجلسات باستخدام 

 zoom برنامج 

اساتذه واإلدارٌٌن 
والطلبة فً جامعة 

 مٌسان
  واحد ٌوم  4/3/2021

حسنٌن رحٌم كرٌم . م
 

 احمد كرٌم مطشر. م
 مجانٌة

9.  
تصمٌم لوحة التحكم باستخدام برنامج 

Excal Dashboard 

اساتذه واإلدارٌٌن 
والطلبة فً جامعة 

 مٌسان
  واحد ٌوم   24/3/2021

حسنٌن رحٌم كرٌم . م
 

 مجانٌة

10.  
 كتابة البحوث العلمٌة باستخدام برنامج 

LaTex 
اساتذة وطلبة الدراسات 
 العلٌا فً جامعة مٌسان

  واحد ٌوم  11/4/2021
مصطفى علً حسٌن . د.م.ا

 هبه ربٌع بعنون. م.م
 مجانٌة

 Mendeleyبرنامج الفهرسة   .11
اساتذة وطلبة الدراسات 
 العلٌا فً جامعة مٌسان

 براق طالب شلش. د.م  واحد ٌوم  3/5/2021
 

 مجانٌة

 منصات التعلٌم االلكترونً  .12
اساتذة وطلبة جامعة 

 مٌسان
  واحد ٌوم  13/5/2021

مصطفى علً حسٌن . د.م.ا
 احمد كرٌم مطشر. م

 مجانٌة

13.  
انشاء االستبانات واالختبارات االلكترونٌة 

باستخدام نماذج ماٌكروسوفت 
(Microsoft forms ) 

اساتذه واإلدارٌٌن فً 
 جامعة مٌسان

  واحدٌوم 4/4/2021
حسنٌن رحٌم كرٌم . م

 
 احمد كرٌم مطشر. م

 مجانٌة

 ةمجانً      د محمد مهدي صخً .م.أ     ٌوم واحد 1/3/2021تدرٌسًٌ جامعة مٌسان ( spss)عقد دوره تدرٌبٌة برنامج   .14



15.  
تصمٌم االستمارة االلكترونٌة لطلبةالمرحلة 

. الرابعة فً انجاز البحوث
  الرابعةطلبة المرحلة

 
    ٌوم واحد 10/12/2020

حٌدر عبد الحسن .م
 كرٌم

م مازن عبد االٌمه .م
 مجانً

16.  
اإلرشاد النفسً والصحة البدنٌة فً ضل 

جائحة كورونا 
    ٌوم واحد 17/12/2020 نتدرٌسًٌ جامعة مٌسا

م اشرف صالح .أ
حٌدر عبد الحسن .م

 مجانً

مجانً د عمار طعمه .أ    ٌوم واحد 13/4/2021  مٌسانتدرٌسًٌ جامعةإدارة الصف االلكترونً   .17

مجانً د عمار طعمه .أ    ٌوم واحد 9/5/2021  مٌسانتدرٌسًٌ جامعةالصف االلكترونً   .18

االلتزام فً األدب اإلسالمً   .19
منتسبو جامعة مٌسان 

ومدٌرٌة التربٌة 
5/1/2021 

الثالثاء 
مجانٌة د جبار عباس نعمة .اٌوم واحد 

اشكالٌة التناص فً الرهان النقدي   .20
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
27/1/2021 

األربعاء 
 مجانٌةد سراج محمد ٌعقوب .م ٌوم واحد

21.  
مقاربات مفهومٌة بٌن مصطلحات 
االستشهاد واالستدالل والتمثٌل 

منتسبو جامعة مٌسان 
 ومدٌرٌة التربٌة

1/2/2021 
االثنٌن 

 مجانٌةد باسم محمد عٌادة .م ٌوم واحد

22.  
جدل الصورتٌن البٌانٌة : الرؤٌوي والٌومً

والحٌة فً الشعر العربً الحدٌث 
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
25/2/2021 

الخمٌس 
 مجانٌةد خالد محمد صالح .م.ا ٌوم واحد

23.  
الشعراء الظرفاء فً العصر العباسً 

الوعً بالكتابة وسطوة النسق 
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
7/3/2021 

األحد 
 مجانٌةد عماد جغٌم عوٌد .ا ٌوم واحد

24.  
الطاقة األسلوبٌة للفعل فً البناء الوظٌفً 

للتركٌب 
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
31/3/2021 

االربعاء 
 مجانٌةد صباح عٌدان حمود .م.ا ٌوم واحد

25.  
إٌقاع الشعر العربً بٌن الشفاهٌة 

والكتابٌة 
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
8/4/2021 

الخمٌس 
 مجانٌةد علً عبد الحسٌن حداد .ا ٌوم واحد

مرجعٌات الترمٌز فً الصورة الحلمٌة   .26
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
4/5/2021 

االربعاء 
 مجانٌةد مولود محمد زاٌد .م.ا ٌوم واحد

27.  
ظاهرة المجاز فً اإلعراب بٌن النحوٌٌن 

والبالغٌٌن 
منتسبو جامعة مٌسان 

 ومدٌرٌة التربٌة
3/6/2021 

الخمٌس 
 مجانٌةد علً موسى عكلة .م.ا ٌوم واحد

28.  
لنسقٌة  (الصرفً الصوتً)رؤى المتغٌر 

البنٌة العربٌة دراسة فً ضوء علم اللغة 
الحدٌث 

منتسبو جامعة مٌسان 
 ومدٌرٌة التربٌة

24/6/2021 
الخمٌس 

 مجانٌةد حسن حمٌد محسن .م.ا ٌوم واحد

29.  
االستهزاء بالرسول محمد صلى هللا علٌه 

واله فً بداٌة الدعوة والقرن الواحد 
والعشرٌن 

ٌوم واحد  30/10/2020األساتذة والطلبة 
د إٌمان حسن مجٌسر .م.أ- 1

د أٌاد نعٌم مجٌد . م- 2
م قاسم عبد الزهرة حسب .م- 3

مجانٌة 



ٌوم واحد  13/12/2020األساتذة والطلبة إدارة الوقت   .30
د محمد عامر محمد .م.أ- 1

د أزهار عبد الوهاب محمد .م- 2
مجانٌة 

ٌوم واحد  17/12/2020األساتذة والطلبة تارٌخٌة القرآن بٌن الرفض والقبول   .31
د حامد الظالمً .أ- 1

د خلٌل مخٌف لفتة الربٌعً .م.أ- 2
م قاسم عبد الزهرة حسب .م- 3

مجانٌة 

32.  
الدور القٌادي لرؤساء القسم فً ظل 

جائحة كورونا 
ٌوم واحد  7/1/2021األساتذة والطلبة 

د إٌمان حسن مجٌسر .م.أ- 1
د أزهار عبد الوهاب محمد .م- 2

مجانٌة 

33.  
أدب المعاملة وأثره فً بناء العالقات 

اإلنسانٌة فً ضوء القرآن 
ٌوم واحد  14/1/2021األساتذة والطلبة 

د محمد عامر محمد .م.أ- 1
م قاسم عبد الزهرة حسب .م- 2

مجانٌة 

34.  
منهج العرض على الكتاب وآلٌاته وأثره 

فً تنقٌح الموروث الروائً 
ٌوم واحد  3/4/2021األساتذة والطلبة 

د محمد جبار جاسم . م.أ- 1
م قاسم عبد الزهرة حسب .م- 2

مجانٌة 

35.  
قواعد جمع نماذج التربة والمٌاه ألغراض 

التحلٌالت المختبرٌة 
مجانٌة كاظم شنته سعد . د.أٌومٌن  4/1/2020األساتذة والطلبة 

36.  
اإلحصاء االلكترونً باستخدام برنامج 

SPSS 
مجانٌة صالح مهدي الزٌادي . د.أٌومٌن  19/1/2020األساتذة والطلبة 

37.  
إمكانٌات التقنٌات الجٌومكانٌة فً اشتقاق 

الخرائط المورفومترٌة 
األساتذة والطلبة 

8/2/2021 
 

مجانٌة محمد عباس جابر . د.م.أٌومٌن 

األساتذة والطلبة اآلثار السلبٌة لزٌادة الوالدات   .38
2/3/2021 

 
مجانٌة دالٌا عبدالجبار شنٌشل .. م.أٌومٌن 

39.  
دور التعلٌم فً التنمٌة المستدامة وتطوٌر 

سوق العمل 
األساتذة والطلبة 

5/4/2021 
 

مجانٌة هدٌل هشام عبداالمٌر . م.مٌومٌن 

40.  Arc map األساتذة والطلبة  مستوى اول
12/4/2021 

 
ثالثة أٌام 

مرتضى سرحان عوض . م.م
ختام ثجٌل شمخً . م.م

مجانٌة 

41.  
how do u Write a research 

paper? 
 ٌوم واحد 3/3/2021األساتذة والطلبة 

 اقبال صاحب دشر. م.ا
 تحسٌن علً مهودر. م.أ

 مجانٌة



42.  
How to Manage an 

Electronic Lecture in a 
Virtual World? 

 ٌوم واحد 25/2/2021األساتذة والطلبة 
 اقبال صاحب دشر م.أ
اسوان فاخر جاسم . م.ا.
تحسٌن علً مهودر . م.أ

 مجانٌة

43.  
Academic and Professional 

writing. 
 مجانٌة وفاء حسٌن جبر. م ٌوم واحد 4/12/2020األساتذة والطلبة 

44.  

Skills of active 
presentations in  

conferences , Seminars and 
Symposiums. 

 مجانٌةوفاء حسٌن جبر . م ٌوم واحد 20/1/2021األساتذة والطلبة 

 

 


