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 (2018)  للربع االخير البرنامج المستهدف لقسم التعليم المستمر 
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 (    تشرين االول  )  10  شهر -1

 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت

 ( مائة الف دينار 100.000)  دورة   شهر واحد  30/10/2018 -1 اعداد القيادات االدارية الوسطى الغراض العالوة والترفيع   .1

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5 4/10/2018-30/9 سالمة اللغة العربية للموظفين   .2

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5 4/10/2018-30/9 تكنولوجيا معالجة مياه الشرب   .3

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 4/10/2018-30/9 لكتابة البحوث    LATEX برنامج الـ   .4

 مجانا   محاضرة  يوم واحد  2/10/2018 التربية وازمة االخالق  في داخل الجامعة وخارجها وهل لالستاذ دوراً فيها ؟  .5

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  اسبوعان  18/10/2018 -7 خطوات كتابة البحث العلمي  لطلبة الدراسات العليا   .6

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة   ايام  5 11/10/2018-7 -الثانية والعشرون –سالمة اللغة العربية للتدريسين   .7

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 11/10/2018-7 معايير وضع االسئة االمتحانية   .8

9.  
خلق الوعي المجتمعي لالستخدام  االمثل للمياه وتحسين الممارسات الصحية 

 بدعم من منظمة  اليونسيف 
 مجانا   محاضرة  يوم واحد  9/10/2018

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5 18/10/2018-14 المحادثة باللغة االنكليزية   .10

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5 18/10/2018-14 اجراءات الرقابة والتدقيق على المخازن   .11

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5 18/10/2018-14 تنمية  مهارات التدريسين في القاء المحاضرات وجذب انتباه الطالب   .12

 مجانا   ورشة   يوم واحد  16/10/2018 ظاهرة التسول في العراق اسبابها وسبل معالجتها  .13

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5  25/10/2018-21 الصحافة االستقصائية   .14

 (خمسة وعشرون الف دينار  25,000)  دورة   ايام  5  25/10/2018-21 استراتيجيات  االمن والسالمة  العامة   .15

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5  25/10/2018-21 تطوير استراتيجيات   التعليم النشط   .16
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 مجانا   محاضرة  يوم واحد   23/10/2018 محددات الشخصية وتأثيرها على المجتمع  العراقي   .17

  
 

 (  تشرين الثاني  )  11 هر ش  - 2 
 

 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت 

 ( خمسة وسبعون الف دينار  75,000) دورة  يوم فعلي  14 18/11/2018-4 المعدل (  1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  رقم )   .18

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5  11/2018/ 8 -4 آليات توثيق وترميز اجراءات العمل االداري   .19

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  MS project 4- 8 /11/2018  5ادارة المشاريع بأستخدام    .20

21.  
تطوير  مهارات التدريسين  في معالجة مشاكل االستالل في الرسائل واالطاريح 

 و البحوث  الجامعية  
 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5  11/2018/ 8 -4

22.  
 ظاهرة التصحر في بالد الرافدين

 ) االسباب والحلول(
ً  ندوة  يوم واحد 6/11/2018  مجانا

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة   ايام  5 15/11/2018-11 -الثالثة والعشرون –سالمة اللغة العربية للتدريسين   .23

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 15/11/2018-11 التحليل المالي لموازين المراجع والحسابات الختامية   .24

25.  
تنمية مهارات التدريسين و الباحثين  في تحليل استمارة االستبيان باستخدام 

 البرامج االلكترونية  الجاهزة 
 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 11-15/11/2018

 (خمسون الف  دينار 50,000)  دورة  اسبوعان   29/11/2018-18 خطوات كتابة البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا   .26

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 22/11/2018-18 سالمة اللغة العربية للموظفين   .27

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  Google   Docs   18-22/11/2018 5  برنامج تنمية مهارات التدريسين  في استخدام الـ   .28

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 29/11/2018-25 االرشفة االلكترونية    .29

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  5 29/11/2018-25 التعامل مع االساءة والتنمر  في مكان العمل   .30

 (خمسة وعشرون الف دينار   25,000)  دورة   ايام  MATLAB 25-29/11/2018 5تطوير مهارات التدريسين في استخدام  برنامج الـ   .31

ً  محاضرة   يوم واحد 28/11/2018 المخدرات  والعنف المجتمعي   .32  مجانا
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 (   كانون االول   )  12  شهر   - 3 

 االجور  نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة  ايام  GIS 2-6/12/2018 5بأستخدام  الهندسيالتحليل   .33

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة  ايام  Spss 2-6/12/2018 5التحليل االحصائي بأستخدام برنامج   .34

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة  ايام  5 6/12/2018-2 اثر االعالم في تشكيل مواقف الرأي العام  .35

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام  5 6/12/2018-2 معايير وضع االسئلة االمتحانية   .36

ً  ندوة يوم واحد 4/12/2018 تلوث المياه وآثارها على صحة االنسان  .37  مجانا

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 50,000)  دورة اسبوعان 20/12/2018-9 خطوات كتابة البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا  .38

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 50,000)  دورة  ايام  5 13/12/2018-9 - الرابعة والعشرون –للتدريسينسالمة اللغة العربية   .39

40.  
تنمية المهارات االدارية وفن التعامل مع الضغوط لمدراء مكاتب 

 القيادات العليا
 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام  5 9-13/12/2018

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام  EndNot 9-13/12/2018 5برنامج   .41

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام  5 20/12/2018-16 سالمة اللغة العربية للموظفين  .42

43.  
دورة المهارات القانونية المعاصرة في تطوير كفاءة عمل 

 المؤسسات
 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام  5 16-20/12/2018

ً  ورشة يوم واحد 18/12/2018 والنشر العلمي  Scopusماهية قاعدة البيانات   .44  مجانا

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام 5 27/12/2018-23 تقوية اللغة االنكليزية  .45

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام  5 27/12/2018-23 اسلوب المخاطبات الرسمية  .46

 (خمسة وعشرون  الف  دينار 25,000)  دورة ايام 5 27/12/2018-23 تطوير مهارات المحاسبين للحد من الفساد  .47

 


