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 تعلٍماخ الذورج
 الدورات التدرٌبٌة جمٌعها عبر المنصة االلكترونٌة . . 1

دل ساعات ٌومٌا اي ماٌعا 3( ساعة بواقع 15. عدد ساعات الدورة التً مدتها خمسة اٌام  )2

 مساءا تتخللها استراحة . الساعة التاسعة –ا ومن الساعة السادسة مساء( وحدة 1.5)

ساعات ٌومٌا اي ماٌعادل  3( ساعة بواقع  33. عدد ساعات الدورة التً مدتها عشرة اٌام  )3

 مساءا تتخللها استراحة . الساعة التاسعة –ا السادسة مساء( وحدة ومن الساعة 3)

( 6ساعات ٌومٌا اي ماٌعادل ) 3( ساعة بواقع  63. عدد ساعات الدورة التً مدتها شهر كامل )4

 مساءا تتخللها استراحة . الساعة التاسعة –ا السادسة مساءوحدة ومن الساعة 

 - ذسذَذ اجىر انذورج قثم يىػذ اَؼقاد انذورج نذا َزجً يزاجؼح شؼثح انرذرَة نالَاو ) االحذ .5

. ػهًا تاٌ ػذد انًقاػذ يحذود وسركىٌ االفضهُح انثالثاء( يٍ كم اسثىع  نرسذَذ انًثهغ –االثٍُُ 

 نًٍ َكًم اجزاءاخ انرسجُم وذسذَذ االجىر.

 % من عدد ساعات البرنامج التدرٌبً مهما كانت الظروف.93.ٌجب حضور المتدرب الٌقل عن 6

 انًذرب فٍ اطار انثزَايج انرذرَثٍ.َجة اٌ َُفذ انًرذرب كافح انرًارٍَ انرٍ َطهثها يُه  .7

فضال عن درجة على تمارٌن اثناء  اختبار الدورة الكترونً وٌكون اخر ٌوم فً الدورة. 8 

 المحاضرات ودرجة على الحضور . وٌكون توزٌع الدرجة كاالتً :

التمارٌن الجماعٌة 
 والفردٌة

 درجة االجتٌاز االجمالً االختبار التحرٌري الحضور

25% 25% 53% 133% 63% 
 

.ٌستحق المتدرب الشهادة بعد اجتٌاز الدورة التدرٌبٌة وفق الشروط السابقة على ان ٌحصل على 9

 %.63درجة ال تقل عن 

وشهادة بعد استٌفاء شروط الدورة وبعد مدة التقل عن  . ٌتم تزوٌد المشارك بكتاب مشاركة13

اسبوعٌن من انتهاء الدورة وستكون كتب المشاركة والشهادة متاحة عبر الصف االلكترونً 

 .الخاص بالدورة او الحصول على الكتب والشهادات ورقٌا من المركز

 %.15. تم تخفٌض اجور الدورات االلكترونٌة بنسبة 11
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االدارٌحالذوراخ   
 ت عنوان الدورة تارٌخها اجور منسوبً جامعة بغداد

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  3-7/1/0201  1 يهاراخ اػذاد وكراتح انرقارَز انفُُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  3-7/1/0201  0 كُفُح ذُظُى انسجالخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-11/1/0201  3 انزسًُح فٍ انًخاطثاخ االدارَحفٍ ذحزَز انكرة  

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-11/1/0201  1 انرفكُز االسرزاذُجٍ وانرحهُم انزتاػٍ نهًؤسساخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  17-01/1/0201  5 فٍ انسكزذارَح وادارج انًكرة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  17-01/1/0201  6 وانرغُُزانقُادج االدارَح  

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-02/1/0201  7 انساليح انًهُُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-02/1/0201  2 االجزاءاخ االدارَح انخاصح تانرزقُح انىظُفُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  31/1-1/0/0201  9 واالتذاعقُادج يجًىػاخ انؼًم ػٍ طزَق ذطىَز روح انًثادرج  

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  31/1-1/0/0201  12 فٍ ادارج انىقد وذُظُى انذاخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/0/0201  11 ادارج انؼالقاخ يغ انشتىٌ فٍ ذسىَق خذياخ انثىاتح انىاحذج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/0/0201  10 صُاػح انشخصُح انًرًُشج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/0/0201  13 الٌات تبسٌط اجراءات العمل 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/0/0201  11 ادارج انًشارَغ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/0/0201  15 كُفُح ػًم دراساخ انجذوي االقرصادَح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/0/0201  16 ادارج انجىدج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/0-1/3/0201  17 يشكالخ وحهىل ادارج انًىارد انثشزَح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/0-1/3/0201  12 يهاراخ انؼزض واالنقاء 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/3/0201  19 يهاراخ فٍ انرفاوض 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/3/0201  02 ادارج انًزاسى وانثزوذىكىالخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/3/0201  01 ذطىَز انًهاراخ انرسىَقُح وانقُادَح فٍ ظم جائحح كىروَا 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/3/0201  00 يهاراخ اػذاد وكراتح انرقارَز انفُُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/3/0201  03 كُفُح ذُظُى انسجالخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/3/0201  01 فٍ ذحزَز انكرة انزسًُح فٍ انًخاطثاخ االدارَح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/3-1/1/0201  05 انرفكُز االسرزاذُجٍ وانرحهُم انزتاػٍ نهًؤسساخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/3-1/1/0201  06 فٍ انسكزذارَح وادارج انًكرة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  1-2/1/0201  07 انقُادج االدارَح وانرغُُز 
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خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  1-2/1/0201  02 انساليح انًهُُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-15/1/0201  09 انىظُفُحاالجزاءاخ االدارَح انخاصح تانرزقُح  

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-15/1/0201  32 قُادج يجًىػاخ انؼًم ػٍ طزَق ذطىَز روح انًثادرج واالتذاع 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-00/1/0201  31 فٍ ادارج انىقد وذُظُى انذاخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-00/1/0201  30 ذسىَق خذياخ انثىاتح انىاحذجادارج انؼالقاخ يغ انشتىٌ فٍ  

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  05-09/1/0201  33 صُاػح انشخصُح انًرًُشج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  05-09/1/0201  31 الٌات تبسٌط اجراءات العمل 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  0-6/5/0201  35 ادارج انًشارَغ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  0-6/5/0201  36 كُفُح ػًم دراساخ انجذوي االقرصادَح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  16-02/5/0201  37 ادارج انجىدج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  16-02/5/0201  32 يشكالخ وحهىل ادارج انًىارد انثشزَح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  03-07/5/0201  39 يهاراخ انؼزض واالنقاء 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  03-07/5/0201  12 يهاراخ فٍ انرفاوض 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  32/5-3/6/0201  11 ادارج انًزاسى وانثزوذىكىالخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  32/5-3/6/0201  10 ذطىَز انًهاراخ انرسىَقُح وانقُادَح فٍ ظم جائحح كىروَا 

انف دَُارخًسح وػشزوٌ  00222  6-12/6/0201  13 يهاراخ اػذاد وكراتح انرقارَز انفُُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  6-12/6/0201  11 كُفُح ذُظُى انسجالخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  13-17/6/0201  15 فٍ ذحزَز انكرة انزسًُح فٍ انًخاطثاخ االدارَح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  13-17/6/0201  16 انرفكُز االسرزاذُجٍ وانرحهُم انزتاػٍ نهًؤسساخ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02-01/6/0201  17 فٍ انسكزذارَح وادارج انًكرة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02-01/6/0201  12 انقُادج االدارَح وانرغُُز 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  07/6-1/7/0201  19 انساليح انًهُُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  07/6-1/7/0201  52 االجزاءاخ االدارَح انخاصح تانرزقُح انىظُفُح 
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 دوراخ الحاسىب 
 ت عنوان الدورة تارٌخها اجور منسوبً جامعة بغداد

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  3-7/1/0201  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسٌات  1 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-11/1/0201  matlab 0 برنامج اساسٌات 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  17-01/1/0201  Google drive 3 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-02/1/0201  TORA 1 الحلول المثلى باستعمال برنامج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  31/1-1/0/0201  Microsoft Word برنامجمهارات الطباعة السرٌعة ل  5 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/0/0201  6 (Machine learningمدخل الى تعلٌم االالت ) 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/0/0201  
 ادارج يُصح انكىكم انرؼهًُُح االنكرزوَُح

(class room) 
7 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/0/0201  2 قىاػذ انثُاَاخ وذطثُقها تاسرخذاو ياَكزوسىفد اكسس 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/0-1/3/0201  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسٌات  9 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/3/0201  matlab 12 برنامج اساسٌات 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/3/0201  Google drive 11 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/3/0201  TORA 10 الحلول المثلى باستعمال برنامج 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/3-1/1/0201  Microsoft Word برنامجمهارات الطباعة السرٌعة ل  13 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  1-2/1/0201  11 (Machine learningمدخل الى تعلٌم االالت ) 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-15/1/0201  
 ادارج يُصح انكىكم انرؼهًُُح االنكرزوَُح

(class room) 
15 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-00/1/0201  16 قىاػذ انثُاَاخ وذطثُقها تاسرخذاو ياَكزوسىفد اكسس 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  05-09/1/0201  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسٌات  17 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  0-6/5/0201  matlab 12 برنامج اساسٌات 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  16-02/5/0201  Google drive 19 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  03-07/5/0201  TORA 02 الحلول المثلى باستعمال برنامج 

وػشزوٌ انف دَُارخًسح  00222  32/5-3/6/0201  Microsoft Word برنامجمهارات الطباعة السرٌعة ل  01 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  6-12/6/0201  00 (Machine learningمدخل الى تعلٌم االالت ) 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  13-17/6/0201  
 ادارج يُصح انكىكم انرؼهًُُح االنكرزوَُح

(class room) 
03 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02-01/6/0201  01 قىاػذ انثُاَاخ وذطثُقها تاسرخذاو ياَكزوسىفد اكسس 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  07/6-1/7/0201  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسٌات  05 
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 الذوراخ المالٍح والمحاسثٍح 
 ت عنوان الدورة تارٌخها اجور منسوبً جامعة بغداد

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  3-7/1/0201  1 االجزاءاخ انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-11/1/0201  2 انرحسٍُ انًسرًز نالداء انًحاسثٍ واالدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  17-01/1/0201  3 انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-02/1/0201  4 ذاهُم ايُاء انًخاسٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  31/1-1/0/0201  5 االجزاءاخ انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/0/0201  6 انرحسٍُ انًسرًز نالداء انًحاسثٍ واالدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/0/0201  7 انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/0/0201  8 ذاهُم ايُاء انًخاسٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/0-1/3/0201  9 االجزاءاخ انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/3/0201 انًحاسثٍ واالدارٌانرحسٍُ انًسرًز نالداء    13 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/3/0201  11 انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/3/0201  12 ذاهُم ايُاء انًخاسٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/3-1/1/0201  13 االجزاءاخ انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح 

وػشزوٌ انف دَُارخًسح  00222  1-2/1/0201  14 انرحسٍُ انًسرًز نالداء انًحاسثٍ واالدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-15/1/0201  15 انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-00/1/0201  16 ذاهُم ايُاء انًخاسٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  05-09/1/0201 انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح االجزاءاخ   17 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  0-6/5/0201  18 انرحسٍُ انًسرًز نالداء انًحاسثٍ واالدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  16-02/5/0201  19 انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  03-07/5/0201  23 ذاهُم ايُاء انًخاسٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  32/5-3/6/0201  21 االجزاءاخ انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  6-12/6/0201  22 انرحسٍُ انًسرًز نالداء انًحاسثٍ واالدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  13-17/6/0201  23 انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ 

دَُارخًسح وػشزوٌ انف  00222  02-01/6/0201  24 ذاهُم ايُاء انًخاسٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  07/6-1/7/0201  25 االجزاءاخ انًحاسثُح انحكىيُح انًركايهح 
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 الذوراخ القانىنٍح  
 ت عنوان الدورة تارٌخها اجور منسوبً جامعة بغداد

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  3-7/1/0201 نًحضز انرحقُق االدارٌانصُاغح انقاَىَُح    1 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-11/1/0201  2 اسانُة ذُفُذ انؼقىد انحكىيُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  17-01/1/0201 االجزاءاخ وانضًاَاخ –ذضًٍُ انًىظف انؼاو    3 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-02/1/0201  4 قاَىٌ اَضثاط يىظفٍ انذونح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  31/1-1/0/0201  5 انصُاغح انقاَىَُح نًحضز انرحقُق االدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/0/0201  6 اسانُة ذُفُذ انؼقىد انحكىيُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/0/0201 االجزاءاخ وانضًاَاخ –ذضًٍُ انًىظف انؼاو    7 

وػشزوٌ انف دَُارخًسح  00222  01-05/0/0201  8 قاَىٌ اَضثاط يىظفٍ انذونح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/0-1/3/0201  9 انصُاغح انقاَىَُح نًحضز انرحقُق االدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/3/0201  13 اسانُة ذُفُذ انؼقىد انحكىيُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/3/0201 االجزاءاخ وانضًاَاخ –ذضًٍُ انًىظف انؼاو    11 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  01-05/3/0201  12 قاَىٌ اَضثاط يىظفٍ انذونح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/3-1/1/0201  13 انصُاغح انقاَىَُح نًحضز انرحقُق االدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  1-2/1/0201  14 اسانُة ذُفُذ انؼقىد انحكىيُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-15/1/0201 االجزاءاخ وانضًاَاخ –ذضًٍُ انًىظف انؼاو    15 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-00/1/0201  16 قاَىٌ اَضثاط يىظفٍ انذونح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  05-09/1/0201 انرحقُق االدارٌانصُاغح انقاَىَُح نًحضز    17 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  0-6/5/0201  18 اسانُة ذُفُذ انؼقىد انحكىيُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  16-02/5/0201 االجزاءاخ وانضًاَاخ –ذضًٍُ انًىظف انؼاو    19 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  03-07/5/0201  23 قاَىٌ اَضثاط يىظفٍ انذونح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  32/5-3/6/0201  21 انصُاغح انقاَىَُح نًحضز انرحقُق االدارٌ 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  6-12/6/0201  22 اسانُة ذُفُذ انؼقىد انحكىيُح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  13-17/6/0201 االجزاءاخ وانضًاَاخ –ذضًٍُ انًىظف انؼاو    23 

انف دَُار خًسح وػشزوٌ 00222  02-01/6/0201  24 قاَىٌ اَضثاط يىظفٍ انذونح 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  07/6-1/7/0201  25 انصُاغح انقاَىَُح نًحضز انرحقُق االدارٌ 
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 دوراخ تطىٌر اللغح االنكلٍزٌح 

 
 

 

 

 ت عنوان الدورة تارٌخها اجور منسوبً جامعة بغداد

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  3-7/1/0201 أاللغة االنكلٌزٌة للمستوى المبتد   1 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  12-11/1/0201  2 اللغة االنكلٌزٌة للمستوى المتوسط 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  17-01/1/0201 قدماللغة االنكلٌزٌة للمستوى المت   3 

خًسٍُ انف دَُار 02222  01-02/1/0201 العلمً باللغة االنكلٌزٌةمهارات كتابة البحث    4 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  31/1-1/0/0201 أاللغة االنكلٌزٌة للمستوى المبتد   5 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/0/0201  6 اللغة االنكلٌزٌة للمستوى المتوسط 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-12/0/0201 قدماللغة االنكلٌزٌة للمستوى المت   7 

خًسٍُ انف دَُار 02222  01-05/0/0201  8 مهارات كتابة البحث العلمً باللغة االنكلٌزٌة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/0-1/3/0201 أاللغة االنكلٌزٌة للمستوى المبتد   9 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  7-11/3/0201  13 اللغة االنكلٌزٌة للمستوى المتوسط 

وػشزوٌ انف دَُارخًسح  00222  11-12/3/0201 قدماللغة االنكلٌزٌة للمستوى المت   11 

خًسٍُ انف دَُار 02222  01-05/3/0201  12 مهارات كتابة البحث العلمً باللغة االنكلٌزٌة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  02/3-1/1/0201 أاللغة االنكلٌزٌة للمستوى المبتد   13 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  1-2/1/0201  14 اللغة االنكلٌزٌة للمستوى المتوسط 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  11-15/1/0201 قدماللغة االنكلٌزٌة للمستوى المت   15 

خًسٍُ انف دَُار 02222  12-00/1/0201  16 مهارات كتابة البحث العلمً باللغة االنكلٌزٌة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  05-09/1/0201 أاالنكلٌزٌة للمستوى المبتد اللغة   17 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  0-6/5/0201  18 اللغة االنكلٌزٌة للمستوى المتوسط 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  16-02/5/0201 قدماللغة االنكلٌزٌة للمستوى المت   19 

خًسٍُ انف دَُار 02222  03-07/5/0201 االنكلٌزٌةمهارات كتابة البحث العلمً باللغة    23 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  32/5-3/6/0201 أاللغة االنكلٌزٌة للمستوى المبتد   21 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  6-12/6/0201  22 اللغة االنكلٌزٌة للمستوى المتوسط 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  13-17/6/0201 قدماللغة االنكلٌزٌة للمستوى المت   23 

خًسٍُ انف دَُار 02222  02-01/6/0201  24 مهارات كتابة البحث العلمً باللغة االنكلٌزٌة 

خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222  07/6-1/7/0201 أاللغة االنكلٌزٌة للمستوى المبتد   25 
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دورج القٍاداخ الىسطى لمذج شهر كامل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجور منسوبً جامعة بغداد ذارَخ انذورج اسى انذورج خ

1 
02/1/0201-3 القٌادات الوسطى  

وسثؼىٌ انف دَُارسرح  00222  

2 
00/3/0201-02/0 القٌادات الوسطى  

سرح وسثؼىٌ انف دَُار 00222  

3 
10/0/0201-03/0 القٌادات الوسطى  

سرح وسثؼىٌ انف دَُار 00222  
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 دورج سالمح اللغح العرتٍح فً المخاطثاخ االدارٌح  

 

 

 

 

 

 

 

 اجور منسوبً جامعة بغداد ذارَخ انذورج اسى انذورج خ

7/1/0201-3 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 1 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

01/1/0201-17 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 2 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

1/0/0201-31/1 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 3 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

12/0/0201-11 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 4 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

11/3/0201-7 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 5 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

االدارٌةسالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات  6  01-05/3/0201 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

2/1/0201-1 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 7 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

09/1/0201-05 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 8 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

االدارٌةسالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات  9  16-02/5/0201 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

12/6/0201-6 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 13 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   

1/7/0201-07/6 سالمة اللغة العربٌة فً المخاطبات االدارٌة 11 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222   
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   ( اسثىعٍن )  TOTالمذرتٍنتذرٌة دورج 

اجور مرشحً تشكٌالت جامعة بغداد 

 للمحاضرٌن فً دورات التعلٌم المستمر
 ت عنوان الدورة تارٌخها

سثؼح وخًسٍُ انف دَُار 00222  13-21/1/2321  TOT 1دورج ذذرَة انًذرتٍُ  

سثؼح وخًسٍُ انف دَُار 00222  7-18/2/2321  TOT 2دورج ذذرَة انًذرتٍُ  

وخًسٍُ انف دَُارسثؼح  00222  28/2-11/3/2321  TOT 3دورج ذذرَة انًذرتٍُ  

سثؼح وخًسٍُ انف دَُار 00222  4-15/4/2321  TOT 4دورج ذذرَة انًذرتٍُ  

سثؼح وخًسٍُ انف دَُار 00222  16-27/5/2321  TOT 5دورج ذذرَة انًذرتٍُ  

سثؼح وخًسٍُ انف دَُار 00222  6-17/6/2321  TOT 6دورج ذذرَة انًذرتٍُ  

 

 مالحظة /

 ثالثة مرشحٌن من كل تشكٌل للدورة الواحدة.  TOTالٌتجاوز عدد المشاركٌن فً دورة  -1

( وحدات 4ساعات ٌومٌا اي ماٌعادل ) 4( ساعة بواقع  43) TOTعدد ساعات دورة  -2

 تعلٌم مستمر.

 الدورة من الساعة السادسة مساءا ولغاٌة الساعة التاسعة مساءا تتخللها استراحة. -3
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 دوراخ التأهٍل الترتىي واللغح العرتٍح للتذرٌسٍٍن
 االجور التارٌخ اسم الدورة ت

1 
( ودورة اللغة العربية 073دورة التأهيل التربوي)

 (016للتدريسيين )
ثًاَىٌ انف دَُار 22222 03/1/0201 – 9/1/0201  

0 
( ودورة اللغة العربية 071دورة التأهيل التربوي)

 (017)للتدريسيين 
ثًاَىٌ انف دَُار 22222 02/0/0201 -6/0/0201  

3 
( ودورة اللغة العربية 075دورة التأهيل التربوي)

 (012للتدريسيين )
6/3/0201- 02/3/0201 ثًاَىٌ انف دَُار 22222   

1 
( ودورة اللغة العربية 076دورة التأهيل التربوي)

 (019للتدريسيين )
07/3/0201- 12/1/0201 ثًاَىٌ انف دَُار 22222   

5 
( ودورة اللغة العربية 077دورة التأهيل التربوي)

 (052للتدريسيين )
09/5/0201- 10/6/0201 ثًاَىٌ انف دَُار 22222   
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 دوراخ متنىعح

 

 

 

 اجور منسوبً جامعة بغداد ذارَخ انذورج اسى انذورج خ

1 
النسوٌة فً برنامج التمكٌن النفسً للقٌادات 

 مؤسسات الدولة العراقٌة
 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 12-11/1/2321

2 
مهارات االرشاد النفسً العضاء وحدات 

 االرشاد النفسً
 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 10-01/1/2321

3 
مهارات فً التوجٌه واالرشاد التربوي 

الولٌاء االمور فً التعامل االٌجابً مع 

 والمراهقوناالطفال 

 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 0-11/0/2321

 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 00/0/0201-01 صناعة الشخصٌة المتمٌزة 4

5 
برنامج التمكٌن النفسً للقٌادات النسوٌة فً 

 مؤسسات الدولة العراقٌة
 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 21-25/3/2321

6 
العضاء وحدات مهارات االرشاد النفسً 

 االرشاد النفسً
 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 4-8/4/2321

7 

مهارات فً التوجٌه واالرشاد التربوي 

الولٌاء االمور فً التعامل االٌجابً مع 

 االطفال والمراهقون

 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 18-22/4/2321

 ٌ انف دَُارخًسح وػشزو 00222 6/5/2321-2 صناعة الشخصٌة المتمٌزة 8

9 
برنامج التمكٌن النفسً للقٌادات النسوٌة فً 

 مؤسسات الدولة العراقٌة
 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 16-23/5/2321

13 
مهارات االرشاد النفسً العضاء وحدات 

 االرشاد النفسً
 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 6-13/6/2321

11 

مهارات فً التوجٌه واالرشاد التربوي 

الولٌاء االمور فً التعامل االٌجابً مع 

 االطفال والمراهقون

 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 13-17/6/2321

 خًسح وػشزوٌ انف دَُار 00222 1/7/2321-27/6 صناعة الشخصٌة المتمٌزة 12


