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 ( تموز) 7شهر  -1
 

 نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان ت
وقت 

 الدورة
 االجور

 مجانية  9.30 ندوة  يوم واحد  1/7/2019 استخدام تقنية النانو   .1

2.  
( انموذج افضل نتاج علمي   Book   Createrالكتاب االبداعي ) 

 في كلية االداب لهذا العام 
 مجانية  9.30 محاضرة  يوم واحد  3/7/2019

 مجانية 9.30 ندوة  يوم واحد  4/7/2019 فن االلقاء في الدرس االكاديمي والمؤتمرات والندوات   .3

 خمسون الف دينار  50.000 9.30 دورة  ايام  5 11/7/2019 -7 -  والثالثون الواحد  -سالمة اللغة العربية للتدريسين   .4

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 11.30 دورة  ايام  5 11/7/2019 -7 الترجمة االدارية   .5

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 11/7/2019 -7 تطوير االداء المهني للمدقق الداخلي   .6

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  7- 11/7/2019 5 (   Google Docsبرنامج الـ  )   .7

 مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد  8/7/2019 التصويب اللغوي واثره في سالمة اللغة العربية   .8

 مجانية  9.30  ورشة  يوم واحد  9/7/2019 آليات تطبيق نظام المقررات   .9

 مجانية  9.30  ورشة  يوم واحد  15/7/2019 تطوير المهارات القيادية للتدريسات في الجامعة   .10

 مجانية  9.30  محاضرة  يوم واحد  16/7/2019 التلوث بالمنظفات المنزلية وتأثيرها على صحة االنسان   .11

 مجانية  9.30  ورشة  يوم واحد  17/7/2019 للنشر العالمي   scopusقاعدة بيانات   .12

 مجانية  9.30  محاضرة  يوم واحد  18/7/2019 نشر ثقافة  النزاهة ودوره في مكافحة الفساد   .13

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  25/7/2019 - 21 -28 -سالمة اللغة العربية للترفيع الوظيفي   .14

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  25/7/2019 - 21 صيانة المحوالت الكهربائية   .15

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 11.30 دورة  ايام  5  25/7/2019 - 21 اعداد البرامج الحوارية   .16

17.  
في كتابة البحوث    Latexوبرنامج     mendelyاستخدام برنامج  

 العلمية 
 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  25/7/2019 - 21

18.  
 التعنيف ضد المراة في المجتمع العراقي 

 ) االساليب و الحلول ( 
 مجانية  9.30 ندوة يوم واحد  22/7/2019

19.  Modern teaching of scientific courses in English  24- 25 /7 /2019   مجانية  9.30 ورشة  يومان 

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة ايام  5  1/8/2019 - 28/7 بناء القدرات االدارية وادارة المكاتب   .20

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة ايام  5  1/8/2019 - 28/7 مهارات التواصل االلكتروني   .21

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 11.30 دورة ايام  5  1/8/2019 - 28/7 السالمة المهنية  والوقاية من الحوادث   .22

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة ايام  5  1/8/2019 - 28/7 ضغوط العمل واستراتيجيات مواجهتها )منهاج تطوير القادة (  .23

 

    8 -شهر  أب -  



 

(2 ) 

 
 

 ت
 االجور وقت الدورة نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان

 خمسون الف دينار  50.000 11.30 دورة  ايام  5  8/8/2019 -4  -الثانية والثالثون  -سالمة اللغة العربية للتدريسين    .24

 9.30 دورة  ايام  5  8/8/2019 -4 صيانة  اجهزة التكييف   .25
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  8/8/2019 -4 االرشفة االلكترونية   .26
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  8/8/2019 -4 اعداد الخطط االستراتيجية   .27
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد   6/8/2019 آلية تطبيق  نظام المقررات   .28

 مجانية  9.30 ورشة  يوم  واحد   7/8/2019 استخدام الصحافة االلكترونية في ظل االتصال الحكومي   .29

 ن الف دينار وخمس 50.000 11.30 دورة  اسبوعان  8/2019/ 29 -18  -اساسية   -تقوية لغة انكليزية    .30

 - 29 -سالمة اللغة العربية للترفيع الوظيفي    .31
18-  22 / 8  

/2019 
 9.30 دورة  ايام  5

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 اساليب تحسين طريقة التفكير عند الطلبة   .32
18-  22 / 8  

/2019 
 9.30 دورة  ايام  5

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 النظم الحديثة في اجراءات الضبط الداخلي والمراجعة   .33
18-  22 / 8  

/2019 
 9.30 دورة  ايام  5

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد   20/8/2019 مخاطر التدخين واثرها  على الفرد والمجتمع   .34

 معالجة السلوكيات السيئة في العمل الوظيفي   .35
25 -  29 / 8  

/2019 
 9.30 دورة  ايام  5

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

  IT Essentialsاساسيات تكنولوجيا المعلومات   .36
25 -  29 / 8  

/2019 
 9.30 دورة  ايام  5

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 انواع الطاقة المتجددة   .37
25 -  29 / 8  

/2019 
 11.30 دورة  ايام  5

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد   27/8/2019 آلية النشر  في المجالت العلمية الرصينة   .38

 

 

   9 -شهر ايلول -  

 



 

(3 ) 

 

 ت
 االجور وقت الدورة نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان

 خمسون الف دينار  50.000 11.30 دورة  ايام  5  5/9/2019-1 -الثالثة والثالثون  -سالمة اللغة العربية للتدريسين   .39

 9.30 دورة  ايام  5  5/9/2019-1 تشخيص حاالت الفساد االداري ومعالجتها  .40
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  5/9/2019-1 الجانب التنظيمي في العمل المالي والمحاسبي   .41
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  5/9/2019-1 االدارة االلكترونية للموارد البشرية   .42
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية  9.30 محاضرة  يوم واحد  2/9/2019 اصناف الشخصية وتأثيرها على المجتمع   .43

 مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد  4/9/2019 استراتيجيات التعلم الفعال   .44

 9,30 دورة   ايام  5 12/9/2019-8 االدارة التعليمية االلكترونية  .45
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية  9.30 ندوة  يوم واحد  8/9/2019 المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع   .46

47.  
Effects of mobile phone and it base station radiation 

on health  
 مجانية  9.30 ندوة  يوم واحد  9/9/2019

 مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد  9/2019/ 11 تأثير المجالت المفترسة  على النشر للبحوث العلمية   .48

 وتعديالته  1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة رقم   .49
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 خمسة وسبعون الف 75.000 9,30 دورة  يوم فعلي  14

 9.30 دورة  ايام  5  19/9/2019 -15 -30-فيع الوظيفي  سالمة اللغة العربية للتر  .50
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 11.30 دورة  ايام  GIS  15- 19/9/2019  5التحليل الهندسي بأستخدام    .51
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  19/9/2019 -15 معايير وضع االسئلة االمتحانية   .52
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية   9.30 ندوة  يوم واحد  16/9/2019 دور االعالم المؤسساتي وتأثيرها على دوائر الدولة   .53

54.  English language for academic purposes    11 /9/2019  مجانية  9.30 ورشة  يوم واحد 



 

(4 ) 

 11.30 دورة  ايام  SPSS -  22-26/9/2019 5 - برنامج التحليل االحصائي   .55
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5 26/9/2019-22 السكرتارية وادارة المكتب   .56
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 11.30 دورة  ايام  5 26/9/2019-22 المهارات القيادية الذكية   .57
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية   9.30  محاضرة  يوم واحد  23/9/2019 واستخدامتها PCR تقنيات ال   .58

59.  
خاصة  اساليب التعليم وطرقها الحديثة  المتبعة في الدراسات الهندسية )

 المدنية (  -باالقسام المعمارية 
 مجانية   9.30  محاضرة  يوم واحد  25/9/2019

60.  Preparing for  IELTS  teast  29/9-3/10/2019 5  9.30 دورة  ايام 
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5 3/10/2019-29/9 مهارات القاء المحاضرات وجذب انتباه الطالب   .61
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية   9.30  محاضرة  يوم واحد  30/9/2019 تحليل المعادن والحموضة الموجودة في علب عصائر البرتقال   .62

 

 

   10 -شهر اكتوبر -  

 
 

 ت
 االجور وقت الدورة نوع النشاط باأليامالمدة  التاريخ العنوان

 مائة الف دينار 100,000 11,30 دورة  شهر واحد  31/10/2019-1 اعداد القيادات االدارية الوسطى   .63

 خمسون الف دينار  50.000 9.30 دورة  ايام  5  10/10/2019-6 -الرابعة  والثالثون  -سالمة اللغة العربية للتدريسين   .64

 9.30 دورة  ايام  5  10/10/2019-6 فسخ العقد االداري قضائياً لخطأ االدارة   .65
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  10/10/2019-6 تصميم المقررات االلكترونية   .66
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

67.  How to write and present scientific paper   8/10/2019  مجانية   9.30  محاضرة  يوم واحد 

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  13/10/2019 برمجيات العصف الذهني والخرائط الدماغية   .68

 مجانية   9.30  محاضرة   يوم واحد  14/10/2019 اختيار افضل مستوى  لتوليد طاقة الرياح   .69

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  15/10/2019 معية انواع الهياكل واالبنية المعمارية  واالنشائية في االبنية الجا  .70



 

(5 ) 

 خمسون الف دينار  50.000 9.30 دورة  اسبوعان  31/10/2019-20  -متوسطة  -ية لغة انكليزية وتق  .71

 9.30 دورة  ايام  5  24/10/2019 -20 صياغة وكتابة المخاطبات الرسمية   .72
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

73.  
تطوير مهارات التدريسين في معالجة مشاكل االستالل في الرسائل 

 واالطاريح والبحوث الجامعية 
 9.30 دورة  ايام  5  24/10/2019 -20

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  5  31/10/2019 -27 - 31 -فيع الوظيفي  سالمة اللغة العربية للتر  .74
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

75.  
 التفكير االبداعي في حل مشكالت العمل 

 (  منهاج اعداد القادة) 
 11.30 دورة  ايام  5  31/10/2019 -27

خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 9.30 دورة  ايام  MATLAB  27- 31/10/2019  5تنمية  مهارات التدريسين في استخدام   .76
خمسة وعشرون الف  25.000

 دينار 

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  29/10/2019  -سمية العقاقير  -الكيمياء الجنائية   .77

 

  11 -شهر تشرين الثاني - 

 
 

 ت
 االجور وقت الدورة نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان

 خمسة وسبعون الف 75.000 11,30 دورة  يوم فعلي  14 11/2019/ 20-3 النظام المحاسبي الموحد   .78

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 7/11/2019-3 المهارات القانوينة  الواجب التمتع بها من قبل الموظف الحقوقي  .79

 خمسون الف دينار  50.000 9.30 دورة  ايام  5 7/11/2019-3 -الخامسة  والثالثون  -سالمة اللغة العربية للتدريسين   .80

 مجانية   9.30  محاضرة   يوم واحد  4/11/2019 التطرف الحراري لمدينة بغداد وآثارها الصحية   .81

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  6/11/2019 القاء المحاضرات باستخدام تكنولوجيا المعلومات   .82

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  MS Project  10-14/11/2019  5 ادارة المشاريع باستخدام    .83

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  14/11/2019-10 االعالم االلكتروني   .84

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  14/11/2019-10 تبسيط االجراءات االدارية ودورها في مكافحة الفساد   .85

 مجانية   9.30  محاضرة   يوم واحد  Probiotics  11/11/2019المفرزات الحيوية   .86

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  13/11/2019 االمتحانات االلكترونية  وتطبيقاتها   .87



 

(6 ) 

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  21/11/2019 -17 - 32 -فيع الوظيفي  سالمة اللغة العربية للتر  .88

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 11.30 دورة  ايام  5  21/11/2019 -17 التحليل المالي لموازين المراجع والحسابات الختامية   .89

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5  21/11/2019 -17 االرشفة االلكترونية   .90

 مجانية   9.30  محاضرة   يوم واحد  18/11/2019 آلية تطبيق نظام المقررات   .91

 مجانية   9.30 ندوة  يوم واحد  20/11/2019 الوغز باالبر الصينية ) تعريف وتطبيقات (   .92

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 28/11/2019-24 الصحافة االستقصائية   .93

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 28/11/2019-24 مهارات االتصال وادارة التفاوض وحل النزاعات   .94

95.  
دام استخدام االحصاء الوصفي  واالستداللي في تحليل البيانات باستخ

 البرامج الجاهزة 
 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 24-28/11/2019

 مجانية   9.30  ندوة   يوم واحد  26/11/2019 حقوق المراة في المجتمع العربي   .96

   12 -شهر  كانون االول  - 

 
 

 ت
 االجور وقت الدورة نوع النشاط المدة باأليام التاريخ العنوان

97.  
 2وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم  2015لسنة    31قانون التضمين رقم 

  2017لسنة 
 خمسة وسبعون الف 75.000 11,30 دورة  يوم فعلي  14 12/2019/  18 -1

 خمسون الف دينار  50.000 9.30 دورة  ايام  5 5/12/2019 -1 -السادسة  والثالثون  -سالمة اللغة العربية للتدريسين   .98

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 5/12/2019 -1 لغة الجسد ) برنامج اعداد القادة (   .99

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 5/12/2019 -1 معايير وضع االسئلة االمتحانية   .100

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  3/12/2019 استخدام الصحافة االلكترونية في ظل االتصال الحكومي   .101

 خمسون الف دينار  50.000 9.30 دورة  اسبوعان  19/12/2019-8  - متقدمة   -ية لغة انكليزية وتق  .102

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 11.30 دورة  ايام  5 12/12/2019- 8  ة لها كيفية اعداد مستندات الصرف والقيد والمستندات الثبوتية المعزز  .103

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 12/12/2019- 8  استراتيجيات اتخاذ القرار وحل المشكالت االدارية   .104

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 12/12/2019- 8  مهارات استخدام تقنيات المعلومات  في التدريس   .105

106.  
 التعليم االلكتروني خصائصه وانواعه وامكانية توظيفه في النظام

  الجامعي 
 مجانية   9.30  ندوة   يوم واحد  11/12/2019



 

(7 ) 

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 19/12/2019-15 -33 -سالمة اللغة العربية للترفيع الوظيفي   .107

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  17/12/2019 آليةالنشر في المجالت العالمية الرصينة   .108

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 26/12/2019 - 22 اثر االعالم  في تشكيل مواقف الرأي العام   .109

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 9.30 دورة  ايام  5 26/12/2019 - 22 ادارة االزمات   .110

 خمسة وعشرون الف دينار  25.000 11.30 دورة  ايام  5 26/12/2019 - 22 تأهيل وتدريب موظفي الحراسات واالستعالمات   .111

 مجانية   9.30  ورشة   يوم واحد  Minitab 23/12/2019نمذجة الظواهر االقتصادية وتحليلها وفق برنامج   .112

 مجانية   9.30  محاضرة   يوم واحد  25/12/2019 تأثير التسجيل االلكتروني للمحاضرة على اداء التدريسي   .113

 


