
المكانالتاريخالمشرف/اسم التدريسي المحاضر(ورشة)عنوان ت

قاعة المناسبات20/10/2022عبدالمنعم عبدالواحد. ماالبتزاز االلكتروني1

2Students Attandance using Google Sheetsالكتروني27/10/2021سنان قحطان محمد صالح. د.م

3Graduation Project الكتروني28/10/2021سالم محمد زكي. د.م

قاعة المناسبات28/11/2022اياد مراد+ وسام رعد احمد . مفكرة البرمجة واهميتها4

5Online Resumeالكتروني15/12/2021عبدالمنعم عبدالواحد. م

6Tips to Find IT Jobsالكتروني22/12/2021زينة حسين فهد.  م

05/12/2021A402زينة طارق نايف.   مكيفية تحقيق النجاح - ورشة 7

19/12/2021A413علي مجيد مسلم. مكيف يؤثر التعلم الذاتي على مستقبلك- ورشة 8

26/12/2021A402زينة حسين فهد.  مآداب التواصل االجتماعي- ورشة 9

10Orientation for Students15/01/2022سارة يحيى علي. مB4015

11IT Services & Gmail
عبدالمنعم عبدالواحد خضير. م

علي طه ياسين. م
16/01/2022B4015

12Google Workspace17/01/2022زينة حسين فهد.  مB4015

19/3/2022A402علي مجيد مسلم. منبذة عن المصطلح التسويقي شرائح العمالت13

26/3/2022A402عمر صبرالدين عزيز. د.مكيفية التحضير واالعداد لمقابالت العمل14

15Preparations for IQ Testالكتروني02/04/2022علي مجيد مسلم. م.م

الكتروني19/4/2022زينة طارق نايف.   ممقدمة عن العالمات التجارية16
 

2021/2022ورش تدريبية في قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي 



المكانالتاريخالطالب+المشرف/اسم التدريسي المحاضر(دورات تدريبية)عنوان ت

1
Key to success

& Time management
20/10/2021A402عمر رشيد+ سالم محمد زكي . د.م

2
Introduction to sales

& social media etiquettes
27/10/2021A402محمد ناصر+ زينة حسين فهد .م

3Master your interview12/01/2021رانيا محمود+ علي مجيد مسلم . م.مA402

4Customer segmentation17/11/2021دعاء عباس+ عمر صبرالدين عزيز  . د.مA402

5Publishing in High Impact Journalsالكتروني7/11/2021-6مصطفى كريم. د+ سنان قحطان . د.م

6Professional Features in MS Word for Reportsالكتروني9/3/2022-8علي مجيد مسلم. م.م

7
Introduction to digitalization

& Branding
11/03/2021A402مالك صباح + زينة طارق نايف . م

الكتروني30/3/2022-10اياد مراد+ سالم محمد زكي . د.مدورة برمجة وتصميم مواقع االنترنت8

9 Research Presentation using MS PowerPoint27/4/2022-26احمد عبدالهادي جاسم. د.مB401

حضوري  30/4/2022 - 2/4/2022علي مجيد مسلم. م.مبرامج مايكروسوفت اوفيس10

11Professional Features of MS Excel11/5/2022-10عمر صبرالدين عزيز      . د.مB401

12 C# with MS SQL Server15/5/2022-14سالم محمد زكي. د.مB401

2021/2022دورات تدريبية في قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي 



المكانالتاريخاسم التدريسي (مشاركة/مؤتمر/معرض/مسابقة)عنوان ت

بغداد/مشروع  تشجير منطقة الدورة / خدمة مجتمع 1

سالم محمد زكي. د.م

دائرة بلدية الدورة قسم الزراعة19/10/2021زينة طارق نايف. م

12/11/2021سالم محمد زكي. د.مالمعرض العلمي لالبتكارات2
وزارة الشباب / دائرة الرعاية العلمية 

والرياضة

كلية الحكمة الجامعة25/11/2021-21ادارة القسمكلية الحكمة الجامعة- المهرجان الجامعي للشعر 3

الجامعة التكنولوجية20/1/2022-16ادارة القسمبطولة الجامعات العراقية للشطرنج4

28/3/2022زينة طارق نايف. مورشة تدريب وتطوير مهارات الشباب5
وزارة الشباب / دائرة الرعاية العلمية 

والرياضة

24/1/2022-22علي مجيد. م.م+ عبدالمنعم عبدالواحد . م+ وسام رعد . ممعرض االبتكارات العلمية الرابع6
وزارة الشباب / دائرة الرعاية العلمية 

والرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي11/03/2022عمر صبرالدين عزيز. د.منظام ارشفة المراسالت االدارية- ندوة 7

المجتمع والتنمية المستدامة- مسابقة تكنولوجيا الوسائط المتعددة 8
+سالم محمد زكي . د.م

عبدالمنعم عبدالواحد.  م
كلية دجلة الجامعة12/11/2021

حملة صحية/ خدمة مجتمع9

سالم محمد زكي. د.م

احمد عبدالهادي جاسم. د.م

حمزة داود سلمان. د.م.ا

زينة طارق نايف. م

علي مجيد مسلم. م.م

كلية دجلة الجامعة06/02/2022

كلية دجلة الجامعة08/03/2022زينة طارق نايف. ممهرجان االعمال اليدوية10

كلية دجلة الجامعة02/04/2022علي مجيد مسلم. ممسابقة اختبار الذكاء11

مشروع زراعة مليون شجرة/ خدمة مجتمع 12

سالم محمد زكي. د.م

سنان قحطان محمد صالح. د.م

عمر صبرالدين عزيز. د.م

وسام رعد احمد. م

زينة حسين فهد. م

زينة طارق نايف. م

سارة يحيى علي. م

علي طه ياسين. م

عبدالمنعم عبدالواحد خضير. م

دائرة بلدية الدورة قسم الزراعة26/4/2022

كلية دجلة الجامعة12/11/2021احمد عبدالهادي جاسم. د.مبطولة الكلية لكرة القدم13

12/11/2021سالم محمد زكي. د.مورشة المهارات الحياتية لتعزيز فرص التوظيف بين الشباب14

دائرة شؤون االقاليم والمحافظات 

بالتعاون مع

وزارة الشباب / دائرة الرعاية العلمية 

والرياضة

كلية دجلة الجامعة12/01/2021اساتذة القسمبوسترات تعليمية15

2021/2022مشاركات قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي 



معرض مشاريع التخرج في جامعة كربالء16
+سالم محمد زكي . د.م

عبدالمنعم عبدالواحد خضير.  م
26/5/2022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

جامعة كربالء/المعلومات

17
/مؤتمر ومسابقة مشاريع التخرج

كلية المنصور الجامعة

+سالم محمد زكي . د.م

احمد عبدالهادي جاسم. د.  م
كلية المنصور الجامعة16-17/5/2022

كلية دجلة الجامعة25/05/2022عمر صبرالدين عزيز. د.م(سرعة الطباعة على الكيبورد)مسابقة 18

سالم محمد زكي. د.مصناعة المحتوى19

1/11/2021

-

1/7/2022

كلية دجلة الجامعة/قسم علوم الحاسوب

ادارة القسمفيديوهات توجيهية وتعليمية20
1/3/2022-

1/6/2022
كلية دجلة الجامعة


