
--------------------
البريد -----

 االلكتروني

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 
 إن وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -)القسم
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط مكان االنعقاد
)علوم طبيعية،     

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

النشاط المقترح مع عنوان 
إدراج نوعه إزاء العنوان 
 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 

Kaled abod @ 
Yahoo.com 

07702653736 

 

 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

تتناول الندوة مفهوم 
تكنولوجيا 

المعلومات وانواعها 
واهمية استعمالها 
والمعلومات التي 

عترض سبل ت
توظيفها على النحو 

االمثل في ادارة 
الجامعة واهم 

طرائق تذليل تلك 
 المعلومات

 علوم انسانية
 

يوم 
 واحد

2020 3 19  
توظيف تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في 
 إدارة الجامعة

 ) ندوة (  
 أ.م.د. خالد عبود حمودي
 أ.م.د. مي فيصل احمد

1 

 

Kaled abod @ 
Yahoo.com 

07702653736 

 
وزارة 
التربية/ 
مديرية 
تربية 

1الكرخ   

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

 تتناول الندوة 
التعريف بالمناهج 
الدراسية وكذلك 
التعريف بمعايير 
الجودة وكيفية 
تطوير المناهج 
الدراسية لتوافق 
معايير الجودة من 

 شتى الجوانب

يوم  علوم انسانية
 واحد

2020 2 27  
لمناهج الدراسية في تطوير ا

 ضوء معايير الجودة
 

() ندوة   
،  أ.م.د. خالد عبود حمودي

،  أ.م.د. مي فيصل احمد
 م.م. ميس حمدي محمد   

2 

 

Kaled abod @ 
Yahoo.com 

07702653736 

 

 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

 تتناول الندوة 
سير العملية العلمية 
للجامعات العراقية 

هم المعوقات التي وا
تعترضها والسبل 
الكفيلة بتقويمها 
والسير بها نحو 

النجاح وارقي لجعل 
الجامعات العراقية 

في مصاف 
 الجامعات العالمية

يوم  علوم انسانية
 واحد

2020 4 16  
 

تقويم المسيرة العلمية 
 للجامعات

(ندوة  )  
 

.م.د. خالد عبود حموديأ  
دأ.م.د. مي فيصل احم  

3 



--------------------
البريد -----

 االلكتروني

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 
 إن وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -)القسم
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط مكان االنعقاد
)علوم طبيعية،     

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

مقترح مع عنوان النشاط ال
إدراج نوعه إزاء العنوان 
 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 
Alnajjamew @ 

yahoo.com 

 

07727792761 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

يتطرق الباحثان الى 
اهمية التجارة 

االلكترونية وتجنب 
المخاطر المحفوفة 

 من استخدامها

 

ولوجياهندسة وتكن يوم  
 واحد

2020 2 

 

 

19  
 أهمية التجارة االلكترونية

 
 ) ندوة (

 م.د.علي يحيى غني
 م.م. هبة عادل يوسف

4 

 

Alnajjamew @ 
yahoo.com 

 

07727792761 
 ال يوجد

 

 

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

يتطرق الباحثان الى 
كافة ايجابيات 

وسلبيات مواقع 
 التواصل االجتماعي

ة وتكنولوجياهندس يوم  
 واحد

2020 3 15  
الجوانب االيجابية والسلبية 
 لمواقع التواصل االجتماعي

 
 ) ندوة (

 م.د. علي يحيى غني
 م.م. هبة عادل يوسف

5 

 

Omarakif @ 
yahoo.com 

 

07704332343 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

استخدام الكلمات 
العسلية لحماية 

ور من كلمات المر
االستغالل بعد 
اختراق قاعدة 

البيانات المتواجدة 
فيها وذلك بتوليد 

كلمات اخرى تختلط 
مع كلمة المرور 
االصلية الهدف 
الرئيسي هو ان 
يتحقق التشويش 

لدى المخترق بحيث 
ال يمكنه كشف كلمة 

المرور الحقيقية 
وهذا يعتمد على 
خوارزمية توليد 
 الكلمات العسلية

 
 علوم طبيعية

 يوم
 واحد

2020 2 23  
الكلمات العسلية لحماية 

 كلمات المرور من االستغالل
 

(ندوة)  
 

 م.د. عمر زياد عاكف

6 



 

 

 

---------------------
البريد االلكتروني----  

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 
 إن وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -)القسم
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط مكان االنعقاد
)علوم طبيعية،     

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

عنوان النشاط المقترح مع 
إدراج نوعه إزاء العنوان 
 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 
Dr.sameersami 
@ yahoo.com 

 

07505251696 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
تالحاسبا  

قسم علوم 
 الحاسبات

كيفية استخدام 
تطبيقات القرية 
الذكية في ترشيد 
استهالك الطاقة 

الكهربائية ويكون 
االجهزة االلكترونية 

 هي تتحكم بنفسها

 

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 2 6  
تطبيقات القرية الذكية في 

 تقليل استهالك الطاقة
 

() ندوة   
 

 م.د. سمير سامي حسن

7 

 
Dr.sameersami 
@ yahoo.com 

 

07505251696 
 ال يوجد

 

 

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

كيفية استخدام 
تطبيقات الماتالب 
في برمجة وربط 

البوردات 
االلكترونية لمحاكات 

دوائر االتصاالت 
الحديثة من الجيل 
 الخامس وما بعده 

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 4 9  
في استخدام الماتالب 

برمجة والتحكم باالجهزة 
 االلكترونية

 
() ندوة   

 م.د. سمير سامي حسن

8 

 

Dr.sameersami 
@ yahoo.com 

 

07505251696 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

استعراض امكانية 
 بورد نوع 

Kintex-7 
من الجيل السابع 
في تصميم بعض 
التطبيقات وربطه 

 بالماتالب

 
ولوجياهندسة وتكن  

يوم 
 واحد

2020 5 14  

  
  وردكيفية استخدام ب
Kintex- 7 

 ( ندوة )
 م.د. سمير سامي حسن

 

9 

 



 

----------------------
البريد االلكتروني---  

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 

إن 
 وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -)القسم
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط مكان االنعقاد
لوم طبيعية، )ع    

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

عنوان النشاط المقترح مع 
إدراج نوعه إزاء العنوان 
 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 
Wathiq 79 @ 

gmail .com 

 

07705919939 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

تتناول الحلقة 
الضوابط والشروط 
التي تحكم اعتماد 
المجالت العلمية 

وكيفية النشر فيها 
واالمور التي تعرف 
منها المجالت غير 
المعتمدة في نشر 

البحوث العلمية وال 
سيما البحوث 
المعتمدة في 

 الترقيات العلمية

 

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 3 1  
مجالت العلميةاعتماد ال  

 
( ) ندوة  

 
 أ.م.د. واثق نجاح عبد هللا

10 

 

Bjkh 68 @ 
yahoo.com 

 

07707947628 
 ال يوجد

 

 

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

تتناول الندوة نقل 
تجارب وخبرات 

المؤسسات 
التعليمية ومنها 
تجربة التعليم في 

 فلندا

يوم  علوم طبيعية
 واحد

2020 3 9  
اسية في السمات االس

تطوير المنظومات 
 التعليمية

 ) ندوة ( 
 أ.م. بيداء جعفر صادق
 م. نادية محمد عبد المجيد
 م.م. زينب حازم ابراهيم

11 

 

m. 
zainabmuhamed 

@ gmail.com 

 
07731318010 

 ال يوجد
 

 

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

ان التعدين او 
التنقيب عن البيانات 

واستخراج 
ات من المعلوم

قواعد البيانات 
بأنواعها يعتبر من 
احدث االتجاهات 

واصعبها في مجال 

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 3 3  
المعلوماتية الحيوية 

 وتعدين البيانات
 

() ندوة   
 

 م.م. زينب محمد جميل

12 



المعلوماتية الحيوية 
ويستخدم في كثير 

من التطبيقات 
 الحيوية

---------------------
البريد االلكتروني----  

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 
 إن وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -)القسم
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط مكان االنعقاد
)علوم طبيعية،     

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

عنوان النشاط المقترح مع 
ج نوعه إزاء العنوان إدرا

 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 
Omarakove @ 

gmail .com 

 

07736707099 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

التعرف على مدى 
فاعلية استغالل 
االرتباط المكاني 
والزماني لبيانات 

المستشعرات 
الالسلكية في بناء 

بروتوكوالت 
لتوجيه لشبكات ا

 االستشعار الالسلكية

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 3 19  
حماية االرتباط المكاني 
والزماني للبيانات في 

شبكات االستثمار 
 الالسلكية

 
 ) ندوة (

 م.د. عمر عادل مهدي
 م.د. يسر رافد بحر

 م.م. احمد باسل غازي

13 

 
Hifaajassim @ 

Yahoo.com 

 

07901317461 
دال يوج  

 

 

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

يقدم مقترح وشرح 
لنموذج حماية 

البيانات الحساسة 
والمهمة المخزونة 
في بيئة الحوسبة 

 السحابية

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 3 10  
حماية وادارة البيانات 
الحساسة في البيئة 

 السحابية

 
 ) ندوة (

 م. هيفاء جاسم محسن

14 

 

Amnaalsafar 1 @ 
yahoo.com 

 

79011961017 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

يتم التركيز عن 
طريق الكشف عن 
عنصر وتتبعه في 

نظام المراقبة 
وكيفية تصنيف 

العنصر ككائن حي 
او غير حي او 

غيرها من 
 التصنيفات

 
 هندسة وتكنولوجيا

يوم 
 واحد

2020 3 8  
تقنية الكشف عن الكيانات 

وتتبعها لنظام المراقبة 
 بالفيديو

         ( ندوة ) 
ا.م.د. االء عبد الحميد   

 أ.م. آمنة عبد الرزاق
 م. نمار عبد الملك طه
 م. زينب قاسم احمد

15 

 



---------------------
البريد االلكتروني----  

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 
 إن وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -)القسم
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط ن االنعقادمكا
)علوم طبيعية،     

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

عنوان النشاط المقترح مع 
إدراج نوعه إزاء العنوان 
 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 
Hifaajassim @ 

Yahoo.com 

 

07901317461 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

 
شرح الطار مقترح 
لحماية البيانات 

الحساسة المنقولة 
 الى السحابة

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 4 18  
اطار متعدد المستويات 
لنقل البيانات الحساسة 
بكفاءة في الحوسبة 

 السحابية 
() ندوة   

م. هيفاء جاسم محسن    

16 

 
Amnaalsafar 1 @ 

yahoo.com 

 

79011961017 
 ال يوجد

 

 

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

يتم التركيز في 
الندوة عن احدث 

الطرق لدمج 
مجموعة من صور 

بتركيز مختلف 
للحصول على 

صورة اكثر تركيزاً 
او اكثر دقة عن 
 الصور المدخلة

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 3 18  
ر الدمج متعددة صو

 التركيز 
() ندوة   

 ا.م.د. االء عبد الحميد
 أ.م. آمنة عبد الرزاق
 م. نمار عبد الملك طه
 م. زينب قاسم احمد

17 

 

Lubab.ahmed @ 
gmail.com 

 

07719437902 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

يتم شرح ما هو 
مفهوم العملة 
الرقمية وكيفية 

ونقل  التداول بها
الملكية من خاللها 
وكذلك مقارنتها مع 

 العملة التقليدية

يوم  علوم طبيعية
 واحد

2020 3 25  
 العملة الرقمية

 ( ندوة )
 م.م. لباب احمد توفيق

 م.م. سميرة شمس حسين

18 

 

 

 

 



---------------------
البريد االلكتروني----  

جهات  الهاتف النقال
مشاركة 
 إن وجدت

الجهة 
المنظمة 

 -القسم)
 -الفرع

 الوحدة(

  تخصص النشاط  نبذة عن النشاط مكان االنعقاد
)علوم طبيعية،     

هندسة وتكنولوجيا، 
 علوم إنسانية ...(

 مدة
 االنعقاد

 
 مـــــــــــوعد االنعقاد

عنوان النشاط المقترح مع 
إدراج نوعه إزاء العنوان 
 )مؤتمر ندوة ورشة حلقة(

 ت

 يوم شهر سنة

 
Lubab.ahmed @ 

gmail.com 

 

07719437902 
 
 ال يوجد

 علوم قسم
 الحاسبات

قسم علوم 
 الحاسبات

مع تقدم وتطور 
تكنولوجيا 

المعلومات اصبح 
من الضروري 
مواكبة التطور 

الحاصل واحدى هذه 
التطورات هو 

برنامج االوفس 

سيتم شرح  2016

اساسياته وما هو 
التطور الذي حدث 
فيه عن بقية انواع 

وفساال  
 
 
 

يوم  هندسة وتكنولوجيا
 واحد

2020 4 25  

2016فس واساسيات اال  

 
 ( ندوة (

 
 م.م. لباب احمد توفيق

 م.م. سميرة شمس حسين

19 

 

 

 


