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 (نيسان   )  4  شهر -1

 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت

1.  
وكيفية االستخدام ية على الفرد والمجتمع   تأثير االجهزة اللوحية الذك

 االمثل لها 
 مجانا   محاضرة  يوم واحد  1/4/2018

 دورة  أيام  5 5/4/2018 -1 سالمة  لغة عربية للترفيع الوظيفي لموظفي الدولة   .2

(خمسة وعشرون الف   25,000) 

   دينار

 فقط  لمنسوبي الجامعة مجانا  

 دورة  أيام  5 5/4/2018 -1 التنمية البشرية وبناء القدرات   .3
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  3/4/2018 صور عن حياة االمام الكاظم  ) عليه السالم (   .4

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  5/4/2018 ترشيد الطاقة الكهربائية  والحد من االستهالك   .5

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  8/4/2018 التعليم االلكتروني والمحاكاة   .6

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  أيام  10 24/4/2018 - 15 تقوية لغة انكليزية اساسية   .7

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  أيام  5 19/4/2018 - 15 سالمة اللغة العربية للتدريسين ) السادسة عشر (   .8

 دورة  أيام  5 19/4/2018 - 15 التطوير االداري والمؤسسي   .9
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  15/4/2018 تطوير العملية التعليمية   .10

11.  
يجابي وكيفية التعامل مع االالتواصل االجتماعي السلبي ووسائل تأثير 

 هذه الوسائل 
 مجانا   محاضرة  يوم واحد  17/4/2018

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  4/2018/ 19 اآلخر     في   االدب العربي ) الشعر والرواية (   .12

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  23/4/2018  الشفاهية والكتابية في السرد العراقي المعاصر   .13

 دورة  أيام  5 26/4/2018 - 22 (  في كتابة البحوث  LATEXبرنامج  الـ  )   .14
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 دورة  أيام  5 26/4/2018 - 22  معايير وضع االسئلة االمتحانية   .15
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  25/4/2018   االستالل االلكتروني   .16

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  26/4/2018  ظاهرة  عدم االستقرار السياسي واالجتماعي في المنطقة العربية  .17
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 مجانا   محاضرة  يوم واحد  30/4/2018  نماذج تطويرية  في زيادة الريع في الجامعة  -الجامعة المنتجة   .18

 
 

 (  ار ــــآي)  5 هر ش  - 2 
 

 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت 

 مجانا   ندوة  يوم واحد  29/4/2018 دور االرشاد النفسي في الكشف عن حاالت التأخر الدراسي   .19

 مجانا   ورشة   يوم واحد  2/5/2018 صناعة  الخبر   .20

 الف دينار   وسبعون (خمسة  75,000)  دورة يوم فعلي  14 23/5/2018-6 2014لسنة  19قانون التقاعد الموحد  رقم   .21

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة  أيام  Google Docs    6 -10/5/2018 5 برنامج   .22

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة  أيام  5 10/5/2018- 6 السالمة اللغوية في المخاطبات الرسمية    .23

 مجانا   محاضرة    يوم واحد  8/5/2018 رمضان في تاريخ المسلمين   .24

 مجانا   ورشة   يوم واحد  10/5/2018  -سلبياتها وايجابياتها      -االلعاب االلكترونية   .25

 الف دينار   خمسون ( 50,000)  دورة  أيام  5 22/5/2018 - 13 -متوسطة    -تقوية لغة انكليزية   .26

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  أيام  5 17/5/2018- 13 سالمة اللغة العربية للتدريسين  )  السابعة عشر   (  .27

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  ورشة  ثالثة ايام  16/5/2018-14 خطوات ومراحل كتابة البحث العلمي للباحثين وطلبة الدراسات العليا   .28

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة  أيام  5 24/5/2018-20 السالمة المهنية في المختبرات الكيميائية   .29

 مجانا   محاضرة    يوم واحد  21/5/2018 االزمة واالخالق في داخل الجامعة وخارجها وهل لالستاذ دور فيها ؟  .30

 مجانا   محاضرة    يوم واحد  23/5/2018 اضاءات تربوية لبناء مجتمع صحيح   .31

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة  أيام  5 31/5/2018-27 التعامل مع االساءة  والتنمر في مكان العمل   .32

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة  أيام  5 31/5/2018-27 اعداد دراسات الجدوى االقتصادية والفنية في المشاريع الهندسية   .33

 مجانا   محاضرة   يوم واحد  27/5/2018 شروط تأليف الكتب المنهجية   .34

 مجانا   ورشة     يوم واحد  29/5/2018 االتصال الحكومي ودورها في عمل المؤسسات التعليمية   .35

 مجانا   محاضرة   يوم واحد  31/5/2018 على الفرد والمجتمع  والصحية اضرارو آثار التدخين النفسية  .36
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 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت

 دورة  أيام  5 7/6/2018-3 السكرتارية وادارة المكتب   .37
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  اسبوعان  14/6/2018-3 خطوات ومراحل كتابة البحث العلمي للباحثيين والدراسات العليا   .38

 مجانا   محاضرة      يوم واحد  5/6/2018 االستخدام االمثل لتطبيقات الموبايل   .39

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  أيام  5 14/6/2018-10 عشر   ( الثامنة سالمة اللغة العربية للتدريسين  )    .40

 مجانا   محاضرة      يوم واحد  12/6/2018 االرشاد االكاديمي  .41

 دورة  أيام  5 28/6/2018-24 تطوير االداء المهني للمدقق الداخلي   .42
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 دورة  أيام  5 28/6/2018-24 صيانة المحوالت الكهربائية   .43
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 دورة  أيام  5 28/6/2018-24 اعداد الخطط االستراتيجية   .44
(خمسة وعشرون الف  25,000) 

 دينار  

 مجانا       ورشة يوم واحد  25/6/2018 كيفية التعامل مع الشباب المتعرضين لعمليات غسل الدماغ   .45

 مجانا   ندوة       يوم واحد  27/6/2018 ادارة المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االلكتروني   .46
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 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت

1.  
 قانون انضباط موظفي الدولة  والقطاع العام 

 ( كفاءة موظفين1991لسنة  14) رقم  
 دورة يوم فعلي  14 1-18/7/2018

الف  وسبعون (خمسة  75,000) 

 دينار  

 خمسون الف دينار 50.000 دورة عشرة  ايام 10/7/2018-1 المستوى المتقدم  –تقوية لغة انكليزية   .2

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة خمسة ايام 5/7/2018-1 اعداد بطاقة الوصف الوظيفي واعداد الهياكل التنظيمية  .3

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة خمسة ايام 5/7/2018-1 النظام المحاسبي الموحد  .4

 مجانا ورشة  يوم واحد 2/7/2018 صناعة الراي العام  .5

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة  خمسة ايام Ms project 8-12/7/2018ادارة المشاريع باستخدام   .6

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة  خمسة ايام 12/7/2018-8 الوقاية من الحرائق وطرق مكافحتها وفنيات االطفاء المتطورة  .7

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة  خمسة ايام 12/7/2018-8 ديبيةات االدارية وتوقيع الجزاءات التأاصول التحقيق  .8

 خمسون الف دينار 50.000 دورة خمسة ايام 19/7/2018-15 -التاسعة عشر  -سالمة اللغة العربية للتدريسيين   .9

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة خمسة ايام 19/7/2018-15 االدارة االلكترونية للموارد البشرية   .10

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة خمسة ايام 19/7/2018-15 هيل وتدريب موظفي الحراسات االمنية تأ  .11

 ينارخمسة وعشرون الف  25.000 دورة خمسة ايام 26/7/2018-22 النظم الحديثة في اجراءات الضبط الداخلي  والمراجعة   .12

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة خمسة ايام 26/7/2018-22 مهارات اعداد التقارير المالية  .13

 خمسة وعشرون الف ينار 25.000 دورة خمسة ايام 26/7/2018-22 تحسين االداء الوظيفي وتقويم اداء العاملين   .14

 مجانا ورشة يوم واحد 24/7/2018 االعالم المؤسساتي  .15
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 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت 

 دورة  خمسة ايام 2/8/2018-29/7 سالمة اللغة الربية للترفيع الوظيفي لموظفي الدولة  .16

خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار 

 مجانا لمنسوبي جامعتنا فقط

 دورة  ايامخمسة  GIS 29/7-2/8/2018التحليل الهندسي باستخدام   .17
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 خمسة وعشرون الف دينار   25,000 دورة  خمسة ايام 2/8/2018-29/7 اساسيات تكنولوجيا المعلومات  .18

 دورة  خمسة ايام SPSS  5-9/8/2018 برنامج التحليل االحصائي   .19
خمسة وعشرون الف    25,000  

 دينار  

 دورة  خمسة ايام 9/8/2018-5 اعداد القيادات االدارية العليا   .20
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 دورة  خمسة ايام 9/8/2018-5 تصميم وحساب النافورات ومرشات الحدائق والمالعب  .21
خمسة وعشرون الف   25,000  

 دينار  

 خمسون الف دينار 50.000 دورة خمسة ايام 16/8/2018-12 -سالمة اللغة العربية للتدريسيين _ الواحد والعشرون   .22

 دورة خمسة ايام 16/8/2018-12 تطوير البيت العراقي   .23
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 دورة خمسة ايام 16/8/2018-12 تأهيل موظفي االستعالمات  .24
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 دورة خمسة ايام 30/8/2018-26 محادثة باللغة االنكليزية  .25
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 دورة خمسة ايام 30/8/2018-26 صيانة اجهزة التكييف  .26
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 دورة خمسة ايام 30/8/2018-26 االرشفة االلكترونية  .27
خمسة وعشرون الف   25,000 

 دينار  

 

 

 



- 6 - 

 

 

 ( ايلول) 9شهر     - 6
 

 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت

28.  
حساب التصميم لمضخات الماء ومنظومات الحريق وكميات الماء 

 الالزمة لالبنية حسب اعداد المجاميع الصحية ومساحة االبنية
 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة  خمسة ايام 2-6/9/2018

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة  خمسة ايام 6/9/2018-2 المؤثرات النفسية في صناعة االخبار  .29

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة  خمسة ايام 6/9/2018-2 القيادة الجامعية وفق نموذج مارزانو  .30

 مجانا   ورشة يوم واحد  3/9/2018 خالقيات المهنة نحو رؤية محدثة أل  .31

 مجانا محاضرة يوم واحد 5/9/2018 مهارات ادارة التدريس الجامعي  .32

 مجانا محاضرة  يوم واحد 10/9/2018 تربية االوالد والبنات في سن المراهقة   .33

34.  
خلق الوعي المجتمعي لالستخدام االمثل للمياه وتحسين 

 الممارسات الصحية
 مجانا محاضرة  يوم واحد 13/9/2018

 مسون الف دينارخ 50.000 دورة خمسة ايام 20/9/2018-16 -سالمة اللغة العربية للتدريسيين _ الثانية والعشرون   .35

 مجانا محاضرة يوم واحد  17/9/2018 المهارات االساسية في التعليم الجامعي   .36

 مجانا ندوة يوم واحد  19/9/2019 اهمية االرشاد التربوي والنفسي في الحياة الجامعية  .37

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة خمسة ايام 20/9/2018-16 استراتيجية التفاوض في حل المشاكل الهندسية  .38

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة خمسة ايام Endnot 16-20/9/2018برنامج   .39

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة خمسة ايام 27/9/2018-23 مهارات القاء المحاضرات وجذب انتباه الطالب  .40

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة خمسة ايام 27/9/2018-23 المستوى االول Autocad 2Dبرنامج الرسم باستخدام   .41

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة خمسة ايام 27/9/2018-23 الصحافة االستقصائية  .42

 خمسة وعشرون الف دينار 25.000 دورة خمسة ايام 27/9/2018-23 ادارة االزمات  .43

 مجانا دورة يوم واحد  Scopus 26/9/2018ماهية قاعدة البيانات   .44
 

 


