
Zoom93االحد ١٢/٤/٢٠٢٠د. حيدر فوزي محمودالتقنيات المجانية المتاحة في التعليم االلكترونيورشة عملبناء وانشاءات1

FCC785االربعاء ١٥/٤/٢٠٢٠د. حيدر فوزي محمودالخطوط األساسية في التعليم األلكترونيورشة عملبناء وانشاءات2

FCC1796االحد ١٩/٤/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داودورشة عمل حول استخدام Google Classroom + Google Meetورشة عملمكائن ومعدات3

ورشة عملانتاج حيواني4
PHOTODYNEMIC THEARPY METHOD FOR CANCER 

TREATMENT
ZOOM128االثنين ٢٠/٤/٢٠٢٠أ.م.د عالء عباس فاضل

تفعيل المنصة التعليمية Google Classroom  االدارة والتطبيقورشة عملمكائن ومعدات5
د.ايناس عبدالستار التميمي
د.حسن علي حسن التميمي

FCC1900الثالثاء ٢١/٤/٢٠٢٠

كيفية ادارة المراجع العلمية باستخدام برنامج مندلي MENDELEYورشة عملتربة ومياه6
م.م. علي صالح حسون
FCC794االربعاء ٢٢/٤/٢٠٢٠م.م. اثير صالح حسون

FCC633الخميس ٢٣/٤/٢٠٢٠د.حيدر فوزي محمودمنصة التعليم االلكتروني Edmodoورشة عملبناء وانشاءات7

مقاومة احيائية8
Googl+D11e 

classroom+B1:H3
COVID-19 الجمعة ٢٤/٤/٢٠٢٠أ.م.د عادل عبيد حسونيفايروس كوروناGoogle Classroom106

FCC247السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠عمر حمد الدليميانشاء مختبر نموذجي للزراعة النسيجيةورشة عملتقنيات اإلنتاج النباتي9

FCC453االحد ٢٦/٤/٢٠٢٠أ.م.د حسن هادي حمزةR Programming Languageورشة عملالتربة والمياه10

FCC267االثنين ٢٧/٤/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داوداستخدام Google Forms  في منصات التعليم االلكترونيورشة عملمكائن ومعدات11

FCC719الثالثاء ٢٨/٤/٢٠٢٠أ.م.د حسن هادي حمزةالنظام التعليمي في المانيا والحصول على منحة DAADورشة عملتربة ومياه12

FCC424االربعاء ٢٩/٤/٢٠٢٠أ.م.د كاظم فاضل ناصركورونا واالفاق المستقبلية للطاقة المتجددةورشة عملمكائن ومعدات13

FCC400الخميس ٣٠/٤/٢٠٢٠أ.م.د عهد عبد علي هاديالمكافحة االحيائية لمسببات امراض النباتورشة عملمقاومة احيائية14

FCC343الجمعة ١/٥/٢٠٢٠أ.م.د احمد كريم عبدهللا How in Publish Paper in Core Journalورشة عملالقدرة الكهربائية15

FCC302السبت ٢/٥/٢٠٢٠أ.م.د مكي جعفر محمدتطوير المناهج الدراسية DACUMورشة عملبناء وانشاءات16

FCCاالحد ٣/٥/٢٠٢٠د. حيدر فوزي محموداعادة تصميم النظام التعليمي بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعةورشة عملبناء وانشاءات17
Aru Sl

1116بالتعاون مع جامعة سترادفورد

المنصة التعليمية العالمية كورسيرا ورشة عملالقدرة الكهربائية18
د.عبدالجليل محمد مجيد

FCC1265االثنين ٤/٥/٢٠٢٠أياد علي محمد

االثار البيئية لفايروس كوروناورشة عملمقاومة احيائية19
ر.م. زينة حسين علي

FCC372الثالثاء ٥/٥/٢٠٢٠أياد علي محمد

FCC620االربعاء ٦/٥/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داوداالحتباس الحراري Global Warming أسبابه والحلول والمعالجاتورشة عملمكائن ومعدات20

Zoom929الخميس ٧/٥/٢٠٢٠د. حيدر طالب مهديالسيطرة على الغش في االمتحانات االلكترونيةورشة عملالقدرة الكهربائية21

FCC639الجمعة ٨/٥/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داوداستخدام ال Microsoft Teams  في منصات التعليم االلكترونيورشة عملمكائن ومعدات22

علم البيانات ومجاالته التطبيقيةورشة عملالقدرة الكهربائية23
د. عبدالجليل محمد مجيد

FCC832السبت ٩/٥/٢٠٢٠أياد علي محمد

FCC84االحد ١٠/٥/٢٠٢٠د. حيدر فوزي محمودIOT Application in Scientific Researchورشة عملبناء وانشاءات24

زهرة النيل اضرارها وسبل مقاومتهاورشة عملمقاومة احيائية25
أ.م.د عهد عبد علي
FCC192االثنين ١١/٥/٢٠٢٠ فاطمة هادي كريم

FCC508الثالثاء ١٢/٥/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داودالطرائق االجرائية في المختبرات العلمية GLPورشة عملمكائن ومعدات26

FCCاالربعاء ١٣/٥/٢٠٢٠د. حيدر فوزي محمودمقارنة بين الگوگل كالس روم ومنصة EDMODOورشة عملبناء وانشاءات27
بالتعاون مع مؤسسة 

Cambridge
581

FCC568الخميس ١٤/٥/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داودGoogle forms tips for teachersورشة عملمكائن ومعدات28

تقنية النانوتكنولوجي في العمارةورشة عملبناء وانشاءات29
د. اوهام جمعة سلمان
Zoom47الجمعة ١٥/٥/٢٠٢٠م.م. رسل جابر غريب

FCC757السبت ١٦/٥/٢٠٢٠أ.م.د. مكي جعفر محمداالستخدام االمثل  لتطبيقات كوكل المجانيةورشة عملبناء وانشاءات30

حول امراض الكبد الفايروسية Viral  Hepatitisورشة عملمقاومة احيائية31
أ.م.د عادل عبيد حسوني
Google Classroom63االحد ١٧/٥/٢٠٢٠أ.م.د أيمان جواد كاظم

FCC33االثنين ١٨/٥/٢٠٢٠د. حيدر رحمن داودمفاهيم التوربيات البخارية واستخداماتهاورشة عملمكائن ومعدات32

الدهون في الدم وعالقتها بأمراض القلب وتصلب الشرايينورشة عملمقاومة احيائية33
أ.م.د عادل عبيد حسوني
Google Classroom299الثالثاء ١٩/٥/٢٠٢٠أ.م.د أيمان جواد كاظم

Writing research papers for scientific journalsورشة عملبناء وانشاءات34
د. حيدر فوزي محمود

FCC866االربعاء ٢٠/٥/٢٠٢٠د. سالمة مصطفى

FCC864الخميس ٢١/٥/٢٠٢٠د.ايناس عبدالستار التميميتعزيز النظام المناعي باستخدام النباتات الطبية والعطرية للوقاية من فايروس كيريوناورشة عملمكائن ومعدات35

FCC155الجمعة ٢٢/٥/٢٠٢٠أ.م.د مكي جعفر محمدالبرامج المجانية في مونتاج المحاضرات الفديويةورشة عملبناء وانشاءات36

The basic concepts of membranes technologyورشة عملمضخات37
أ.م.د. عباس عبدالكاظم خليف

م.د. مالك نعمة حواس
Zoom512السبت ٢٣/٥/٢٠٢٠

Genetic causes of male infertilityورشة عملانتاج حيواني38

أ.م.د. عالء عباس فاضل
أ.د. خالد جمعة خليل 

FCCالسبت ٢٣/٥/٢٠٢٠
 / تعاون مع الجامعة المسنتصرية)
 مركز بحوث السرطان واالمراض

(الوراثية
1753

ورشة عملبناء وانشاءات
Case Study of Writing Research Papers for(Engineering and 

Science Journals
FCCالجمعة ٥/٦/٢٠٢٠د. حيدر فوزي محمود

بالتعاون مع الدكتور سالمة 
مصطفى 

جامعة تون حسين أون ماليزيا
43

31/5/2020FCCاالحدد. حيدر فوزي محمود مؤشرات األداء KPIورشة عملبناء وانشاءات
Path Training Institute  

تعاون مع موؤسسة
40

١٩اليوجد١٠/٠٥/٢٠٢٠Zoomأ.م. د. مكي جعفر محمددور الشباب في الحفاظ على تراث االمة العلميورشة عملبناء وانشاءات42

١٠٣١اليوجد١١/٠٥/٢٠٢٠FCCأ.م. د. حسن هادي حمزةالتعاون العلمي والثقافي مع الجامعات العالميةورشة عملتربة ومياه43

ادارة برنامج موديلورشة عملهندسة تقنيات المضخات44
م. م. علي حسين فاهم م. م. 

مينا محمد فريد
١٢/٠٥/٢٠٢٠FCC٢٤٩اليوجد

٥٠٦اليوجد١٣/٠٥/٢٠٢٠FCCأ.م. د. حيدر طالب حسينالتحليل االحصائيورشة عملتقنيات اإلنتاج النباتي45

46
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
٩٤اليوجد١٤/٠٥/٢٠٢٠FCCم. د. محمد صالح صادقالتعليمات الخاصة بمشاريع تخرج الطلبةورشة عمل

٨٧اليوجد١٥/٠٥/٢٠٢٠FCCم. د. هادي عبد الجليل نعاساهمية عناصر المكافحة االحيائية في السيطرة على اآلفات الزراعيةورشة عملتقنيات المقاومة االحيائية47

48
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
ورشة عمل

ندوة علمية حول الية عمل منظومة الزيت في قطاع المصافي النفطية ومصانع 
البتروكيمياويات

١٨١اليوجد١٦/٠٥/٢٠٢٠Zoomم.د. حيدر رحمن داود

دور السائل الجريبي في نمو الجريبةورشة عملتقنيات اإلنتاج الحيواني49
ا.م. د. هاشم مهدي، ا. م. د. 

مكي خلف، ا.م. د. عالء 
عباس فاضل

١٧/٠٥/٢٠٢٠Google Classroom٢٠٤اليوجد

١٣٠اليوجد١٨/٠٥/٢٠٢٠FCCد. حميد كاظم عبد االميراألسمدة النانوية وأثرها في الزراعةورشة عملتقنيات التربة والمياه50

برنامج إدارة المراجع EndnoteX9ورشة عملهندسة تقنيات المضخات51
م. م. عمر عبد الحسن لفته،  

       م. م. مينة محمد فريد
١٩/٠٥/٢٠٢٠FCC١٢٦١اليوجد

52
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
٩٤اليوجد٢٠/٠٥/٢٠٢٠FCCأ.م. د. حسن علي جرمطتأثير شكل مداخل الجريان في األنابيبورشة عمل

٢٢٠اليوجد٢١/٠٥/٢٠٢٠Google Classroomم. د. أكرم عبد الكاظم هاديالمخصبات الحيوية ودورها في تغذية النباتورشة عملتقنيات اإلنتاج النباتي53

االستخدام األمثل لبرنامج Zoom Cloud Meetings  كأداة ساندة في التعليم االلكترونيورشة عملهندسة تقنيات المضخات54
ا.م. د. عدي حسين كاظم
م. م. علي صالح حسون

٢٢/٠٥/٢٠٢٠FCC٤٣٤اليوجد

55
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
طريقة معرفة المجالت المفترسة والمختطفة والية حساب معامل هرتشورشة عمل

ا.م. د. احمد كريم عبدهللا 
البكري

٠١/٠٦/٢٠٢٠FCC١٠٧٨اليوجد

٢٥٣اليوجد٠٢/٠٦/٢٠٢٠FCCم. م. حسين الطيف عريبيمضار التدخينورشة عملهندسة تقنيات المضخات56

57
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
ورشة عمل

 Behaviour of reinforced concrete beams strengthened using
different types fiber reinforced polymer (FRP) composite

م. م. محمد جاسم حسين 
الجبوري

٠٣/٠٦/٢٠٢٠FCC٢٥اليوجد

المضخات الهيدروليكية/ Hydraulic Pumpsورشة عملهندسة تقنيات المضخات58
م. د. مالك نعمة حواس، م. 
د. علي عزيز عباس، م. م 

٠٤/٠٦/٢٠٢٠FCC٩٨اليوجد

59
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
١٨٧اليوجد٠٥/٠٦/٢٠٢٠Google Classroomم. د. ايناس عبد الستارالري الموضعي وشروط نجاح مشاريع الريورشة عمل

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

عدد 
المشاركين

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

المال حظات القسم العلميالتشكيل ت
تعاون مشترك مع جهة اخرى 

(اسم الجهة)
تاريخ النشاطالمحاضريناسم النشاطنوع النشاط

المنصة االلكترونية 
المستخدمة



60
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
How to prepare your paper for publishing in refereed journalورشة عمل

أ.م. د. عماد كامل حسين
١٠٣اليوجد٠٦/٠٦/٢٠٢٠Zoomم. د. تيسير سمير جعاز

Composite Material Technologyورشة عملهندسة تقنيات المضخات61
د. هاني مزهر ماجد

٨٧اليوجد٠٧/٠٦/٢٠٢٠FCCم.م. حسين الطيف عريبي

ورشة عملهندسة تقنيات المضخات62
Design and optimsation of hybrid regenerative energy system for 

lower extremity assistive exoskeleton
٢٢اليوجد٠٨/٠٦/٢٠٢٠FCCا.م. د. عماد كامل حسين

٢٩٧اليوجد٠٩/٠٦/٢٠٢٠FCCا. م. رنا علي حسينHeat Transfer Enhancement in Shell and Tube Heat Exchangerورشة عملهندسة تقنيات المضخات63

١٦٦اليوجد١٠/٠٦/٢٠٢٠FCCم. م اثير صالح حسونكيفية الحد من ظاهرة الغش االلكتروني على برنامج ال Google Classroomورشة عملهندسة تقنيات المضخات64

Thermal modelling of hydraulic system using and expert programورشة عملهندسة تقنيات المضخات65
م. م انتصار خليل عطية، م. 

م حسين الطيف عريبي
١١/٠٦/٢٠٢٠FCC٧٥٧اليوجد

66
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
17/06/2020FCCد. فراس جمعه طهالعلوم التطبيقية واإلنسانية إبداع وتطويرمؤتمر/ داخل العراق

جامعة الفرات االوسط التقنية / 
الكلية التقنية المسيب

حضور فقط400

67
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
مؤتمر/خارج العراق

The 9th International Conference on Advanced Concepts in 
Mechanical Engineering (ACME 2020)

ال يوجد05/06/2020Google Meetم.د. تيسير سمير جعاز
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

مؤتمر/خارج العراقهندسة تقنيات المضخات68
The 9th International Conference on Advanced Concepts in 

Mechanical Engineering ACME 2020
05/06/2020Google Meetأ.م.د. عماد كامل حسين

تعاون اكاديمي مع جامعة 
بوليتكنيك بوخارست مع جامعة 

ياش - رومانيا

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

69
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
13/05/2020Free Conference Callأمير جواد كاظمالتعليم اإللكتروني بين الواقع والطموح/ المحور القانوني والسياسيمؤتمر/داخل العراق

كلية االمام الكاظم ( ع) للعلوم 
اإلسالمية  فقط

حضور فقط

70
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
مؤتمر/خارج العراق

International Scientific and Technical Conference KPI Kyiv 15-16 
May 2020

أكاديمية المعلوماتية العالمية 15/05/2020Googleالدكتور جاسم محمد جاسم
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية
71

هندسة تقنيات البناء 
واالنشاءات

مؤتمر/داخل العراق
3rd International Conference on Sustainable Engineering 

Techniques (ICSET 2020)
ال يوجد04/04/2020zoomاوهام جمعه سلمان

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

13/05/2020Zoom Meetingمحمد طرخان ابو الميخ نصارالمؤتمر الدولي العلمي الزراعي االفتراضي االولمؤتمر/داخل العراقتقنيات التربة والمياه72
بالتعاون مع وزارة الزراعة 
العراقية ومنظمة االعذية 

والزراعة الدولية
60

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

73
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
حضور فقطال يوجد15/04/2020zoomاوهام جمعه سلمانthe 8th international conference on applied science and technologyمؤتمر/داخل العراق

ال يوجد05/03/2020ZOOMأحمد عدنان كاظمزراعتنا .. أمننا وأقتصادنامؤتمر/داخل العراقتقنيات االنتاج النباتي74
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية
حضور فقطجامعة كركوك14/05/2020zoom meetingعباس غانم حمزه محمدthe legal implication of covid-19 and its consequences to the societyمؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية75

76
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
حضور فقطال يوجد13/05/2020free conference callرسل جابر غايب القاضيالتعليم االلكتروني بين الواقع و الطموح/المحور االقتصادي و االداريمؤتمر/داخل العراق

77
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
حضور فقطال يوجد13/05/2020free conference callاوهام جمعه سلمانالتعليم االلكتروني بين الواقع و الطموح / المحور االقتصادي و االداريمؤتمر/داخل العراق

حضور فقطاليوجد15/04/2020Zoomهديل عباس حسن فاضلالمؤتمر الدولي الثامن لكلية العلوم ICAST2020مؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية78

79
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
حضور فقطال يوجد15/04/2020Zoomرسل جابر غايب القاضيللمؤتمر الدولي الثامن لكلية العلوم ICAST2020مؤتمر/داخل العراق

حنطة الخبز مابين اآلفات والحرائق واألزمة االقتصاديةمؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية80
هادي عبد الجليل نعاس 

الجحيشي
20/05/2020zoomحضور فقط150كلية الزراعة جامعة صالح الدين

81
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
 17/06/2020Free Conference Callد.علي فاضل ناصر حسينالعلوم التطبيقية واالنسانية ابداع وتطورمؤتمر/داخل العراق

وزارة الثقافة العر اقية و جامعة 
الفرات االوسط التقنية و جامعة 

عضو في لجان المؤتمر

المؤتمر العلمي الزراعي االول لكلية الزراعة جامعة القادسيةمؤتمر/داخل العراقتقنيات التربة والمياه82
د. حميد كاظم عبد االمير 

الموسوي
31/05/2020zoom meeting

تعاون مع وزارة الزراعة العراقية 
ومنظمة الزراعة والغذاء الدولية

112
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

31/05/2020Zoom Meetingصباح لطيف عاصيالمؤتمر الدولي العلمي الزراعي األول الذي تقيمه كلية الزراعة-جامعة القادظيةمؤتمر/داخل العراقتقنيات التربة والمياه83
بالتعاون مع وزارة الزراعة 
العراقية ومنظمة األغذية 

والزراعة الدولية
60

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

منظمة النخلة الزراعية14/07/2020Fccمريم اقبال حسونالواقع البيئي والزراعي في الشرق االوسطمؤتمر/خارج العراقتقنيات المقاومة االحيائية84
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

المؤتمر الدولي العلمي الزراعي االفتراضي االولمؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية85
د.عهد عبد علي هادي 

مطلوب
01/06/2020Zoom

منظمة االغذية والزراعة العالمية 
FAW

300
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

86
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
17/06/2020FCCحيدر فوزي محمود الشكرجيالعلوم التطبيقية واألنسانية أبداع وتطورداخل العراق

األتحاد الدولي للمبدعين وجامعة 
النهرين وجامعة الفرات األوسط 

التقنية
عضو في لجان المؤتمر

87
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
اليوجد03/05/2020Zoomمخلد كاظم مرزةتقنيات الهندسة المستدامةمؤتمر/داخل العراق

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

جامعة القادسية01/06/2020zoomمحمد مهدي محسنFirst Scientific International Virtual Agricultural Conferencمؤتمر/داخل العراقتقنيات االنتاج النباتي88
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

89
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
17/06/2020FCCحيدر فوزي محمود الشكرجيالعلوم التطبيقية واألنسانية ابداع وتطورمؤتمر/داخل العراق

األتحاد الدولي للمبدعين وجامعة 
النهرين وجامعة الفرات األوسط 

التقنية

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

90
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
مؤتمر/داخل العراق

3rd International Conference on Sustainable Engineering 
Techniques (ICSET 2020)

الجامعة التقنية الوسطى15/04/2020Zoom Meetingحيدر فوزي محمود الشكرجي
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

800كلية العلوم   جامعة كربالء15/04/2020zoomد ابراهيم مرضي راضيالمؤتمر الدولي الثامن كلية العلوم جامعة كربالءمؤتمر/داخل العراقتقنيات االنتاج النباتي91
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

ال يوجد/14/07/2020فاطمة هادي كريمالواقع البيئي والزراعي في الشرق االوسطمؤتمر/خارج العراقتقنيات المقاومة االحيائية92
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

جامعة الفرات االوسط14/07/2020FCCاالء عقيل جاسمالواقع البيئي والزراعي في الشرق االوسطمؤتمر/خارج العراقتقنيات المقاومة االحيائية93
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

94
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
مؤتمر/داخل العراق

3rd International Conference on Sustainable Engineering 
Techniques (ICSET 2020)

200كال16/04/2020FCCكاظم فاضل ناصر
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

95
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
مؤتمر/خارج العراق

THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED 
CONCEPTS IN MECHANICAL ENGINEERING ACME2020 

JUNE 4 – 5, 2020 IAŞI, ROMANIA
05/06/2020Google Meetد. قصي أحمد صبحي

جامعة البوليتكنيك في بوخارست، 
رومانبا

جامعة ياش، رومانيا

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

المؤتمر الدولي العلمي االفتراضي األول لكلية الزراعة جامعة القادسيةمؤتمر/داخل العراقتقنيات االنتاج الحيواني96
Kadhim O. M. AL- 
humairi كاظم عبيد مطر 

الحميري
31/05/2020Zoom 

وزارة الزراعة العراقيه ومنظمة 
األغذية والزراعة الدولية

80
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

الحضور الفعلي01/09/2020هدى مهدي سالم الخفاجيInternational Conference on Nanotechnology & Nanoscienceمؤتمر/خارج العراقتقنيات االنتاج النباتي97
Nuiversity of Tehran , 

Iran 2020
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

01/05/2020Zoomرشا عادل عبد النبي البكريالمؤتمر الدولي العلمي الزراعي االفتراضي االولمؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية98
وزارة التعليم العالي وجامعة 
القادسية و وزارة الزراعة و 

منظمة فاو العالميه

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

حضور فقطجامعة كربالء و كلية العلوم15/04/2020Zoomرشا عادل عبد النبي البكريالمؤتمر الدولي الثامن لكلية العلوم جامعة كربالء ICASTمؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية99

حضور فقطجامعة سامراء / كلية التربية04/06/2020Zoomرشا عادل عبد النبي البكريعلم النانوتكنولوجي _ التطبيقات واآلفاق المستقبليةمؤتمر/داخل العراقتقنيات المقاومة االحيائية100

101
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
 15/04/2020Zoom meetingرواء عادل عبد النبيالهندسة  المستدامة اساس النهوض العلميمؤتمر/داخل العراق

الجهات السانده هي الكليه التقنيه 
الهندسية الكهربائية التقنيه _  

دوره

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

مؤتمر /خارج العراقتقنيات االنتاج النباتي102
2020 6th International Conference on Food and Agricultural 

Engineering/ Barcelona - Spain
23اليوجد13/04/2020Zoomصبيحة حسون كاظم

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

05/06/2020صبيحة حسون كاظمICAAA 2020 - Bangkok/ Thailandمؤتمر/ خارج العراقتقنيات االنتاج النباتي103

سوف يتم نشر البحوث من 
دون اقامة المؤتمر بسبب 

COVID-19 تفشي
50اليوجد

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

104
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
داخل العراق

3rd International Conference on Sustainable Engineering 
Techniques (ICSET 2020)

أ.م.د. مهند حسن علي 
الجنابي

16/04/2020Zoom meeting.
جامعة التقنية الوسطى مع وزارة 

الصحة
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

105
هندسة تقنيات القدرة 

الكهربائية
خارج العراق

International Multi-Disciplinary Conference Theme: “Sustainable 
Development and Smart Planning”

أ.م.د. مهند حسن علي 
الجنابي

28/06/2020Zoom meeting
جامعه التكنلوجية وجامعة التقنية 

الوسطى
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

106
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
150الجامعة التقنية الوسطى04/05/2020FCCد. حيدر رحمن داودالمؤتمر العلمي الدولي الثالث للهندسة المستدامةداخل العراق

مشاركة في بحث علمي او دراسة 
بحثية

107
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
17/06/2020FCCد. حيدر رحمن داودالمؤتمر العلمي الدولي االول ( العلوم التطبيقية واالنسانية ابداع وتطور )داخل العراق

جامعة النهرين، وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار، وزارة التعليم 

العالي
عضو في لجان المؤتمر200

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب

الكلية 
التقنية 
المسيب



108
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
خارج العراق

2020 Coursera Virtual Conference: Digital Transformation of 
Higher Education, COVID-19 and Beyond.

21/04/2020Zoomد. حيدر رحمن داود
Stanford University, 

Duke University, 
Imperial College London,

حضور فقط100

109
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
خارج العراق

The 7th international conference of biotechnology, environment 
and engineering sciences, Stockholm- Sweden

د. ايناس عبدالستار 
عبدالجبار

SROسكايبي26/06/2020
مشاركة في بحث علمي او دراسة 

بحثية

110
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
Redesigning Higher Education Initiatives for Industryداخل العراق

د. ايناس عبدالستار 
عبدالجبار

03/05/2020FCCحضور فقطستاردفورد- ماليزيا

111
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
1st International virtual scientific conferenceداخل العراق

د. ايناس عبدالستار 
عبدالجبار

22/04/2020Zoom programحضور فقطجامعة القادسيه

112
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
الموتمر العلمي الدولي االفتراضي االول لتقنية النانوداخل العراق

د. ايناس عبدالستار 
عبدالجبار

04/06/2020Zoom programحضور فقطجامعة سامراء

113
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
الموتمر العلمي الدولي اإللكتروني االولداخل العراق

د. ايناس عبدالستار 
عبدالجبار

18/06/2020Zoom programحضور فقطجامعة كركوك

114
هندسة تقنيات المكائن 

والمعدات
الموتمر العلمي الثامن والدولي الثاني للبحوث الزراعيهداخل العراق

د. ايناس عبدالستار 
عبدالجبار

01/06/2020FCCحضور فقطجامعة تكريت

النباتات الطبية والعطريةدورة تدريبيةالمكائن والمعدات115
د. ايناس عبد الستار عبد 

الجبار
26-30/4/2020Google classroom85اليوجد

نمذجة هندسية رياضية لفايروس كورونا المستجددورة تدريبيةالمضخات116
د. عماد كامل حسين، د. 

قصي احمد صبحي، د. هاني 
مزهر ماجد

3-7/5/2020FCC64اليوجد

طرق التحري ومعالجة المشاكل اإلنشائية في المنشآت المدنيةدورة تدريبيةبناء وانشاءات117
د. علي فاضل د. مكي جعفر/ 

رسل جابرغايب
17-21/5/2020ZOOM14اليوجد

دورة تدريبيةتربة ومياه، انتاج حيواني118
 The Basics of DAN and) أساسيات استخالص االحماض النووية الدنا والرنا(

RNA Extraction
علسي صالح حسون ، وسام 

محمد مهدي
24-26/5/2020Google Classroom

بالتعاون مع  مركز التقدم العلمي 
للتدريب والخدمات البحثية

188

االختبارات اإلحصائية في التجارب الزراعية والبايلوجيةدورة تدريبيةبناء وانشاءات119
د. مهدي عبد حمزة، د. 

حيدر طالب  ، هدى مهدي 
سالم

31-5/ 4-6/2020Google Classroom58اليوجد

التلوث البيئي في المبيدات الكيميائيةدورة تدريبيةمقاومة احيائية120
د. عهد عبد علي ، د. احمد 
كاظم عبد الهادي، د. كوثر 

فاضل علوان
10-14/5/2020Google Classroom19اليوجد

 ENHANCE THE GAS TURBINE BLUED COOLING SYSTEMدورة تدريبيةمكائن ومعدات121
د. حسن علي جرمط، د. 

كاظم  فاضل ناصر ، د. حيدر 
رحمن داود

7-11/6/2020Google Classroom65اليوجد

انتاج الدواجندورة تدريبيةانتاج حيواني122
د. محمد جردكاظم/ مهند كاظم 
عبد الحسين /علياء جبار 

حامد
14-18/6/2020Google Classroom24اليوجد

امير جواد كاظمتصنيع جهاز تعقيم في مدخل الكليةتصنيع وتركيب جهازمكائن ومعدات123

عدد الورش 
االلكترونية

67
عدد الدورات 

التدريبية
8

عدد األجهزة 
المصنعة

1
عدد المشاركات في 

المؤتمرات
47

المجموع : ١٢٣

الكلية 
التقنية 
المسيب
















