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  تعليمات الدورة
  الدورات التدریبیة جمیعھا عبر المنصة االلكترونیة . . ١

دل ساعات یومیا اي مایعا ٣) ساعة بواقع ١٥. عدد ساعات الدورة التي مدتھا خمسة ایام  (٢
  مساءا تتخللھا استراحة . الساعة التاسعة –ا ) وحدة ومن الساعة السادسة مساء١.٥(

ساعات یومیا اي مایعادل  ٣) ساعة بواقع  ٣٠دد ساعات الدورة التي مدتھا عشرة ایام  (. ع٣
  مساءا تتخللھا استراحة . الساعة التاسعة –ا السادسة مساء) وحدة ومن الساعة ٣(

) ٦ساعات یومیا اي مایعادل ( ٣) ساعة بواقع  ٦٠. عدد ساعات الدورة التي مدتھا شھر كامل (٤
  مساءا تتخللھا استراحة . الساعة التاسعة –ا السادسة مساء وحدة ومن الساعة

 - تسدید اجور الدورة قبل موعد انعقاد الدورة لذا یرجى مراجعة شعبة التدریب لالیام ( االحد .٥
. علما بان عدد المقاعد محدود وستكون االفضلیة الثالثاء) من كل اسبوع  لتسدید المبلغ –االثنین 

  تسجیل وتسدید االجور.لمن یكمل اجراءات ال

  % من عدد ساعات البرنامج التدریبي مھما كانت الظروف.٩٠.یجب حضور المتدرب الیقل عن ٦

  یجب ان ینفذ المتدرب كافة التمارین التي یطلبھا منھ المدرب في اطار البرنامج التدریبي. .٧

تمارین اثناء  فضال عن درجة على اختبار الدورة الكتروني ویكون اخر یوم في الدورة. ٨ 
  المحاضرات ودرجة على الحضور . ویكون توزیع الدرجة كاالتي :

التمارین الجماعیة 
  والفردیة

  درجة االجتیاز  االجمالي  االختبار التحریري  الحضور

٦٠  %١٠٠  %٥٠  %٢٥  %٢٥%  
  

 .یستحق المتدرب الشھادة بعد اجتیاز الدورة التدریبیة وفق الشروط السابقة على ان یحصل على٩
  %.٦٠درجة ال تقل عن 

وشھادة بعد استیفاء شروط الدورة وبعد مدة التقل عن  . یتم تزوید المشارك بكتاب مشاركة١٠
اسبوعین من انتھاء الدورة وستكون كتب المشاركة والشھادة متاحة عبر الصف االلكتروني 

  .الخاص بالدورة او الحصول على الكتب والشھادات ورقیا من المركز

  %.١٥یض اجور الدورات االلكترونیة بنسبة . تم تخف١١
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 الدورات االدارية
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٧/١/٢٠٢١-٣  ١ مھارات اعداد وكتابة التقاریر الفنیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٧/١/٢٠٢١-٣  ٢  كیفیة تنظیم السجالت 

وعشرون الف دینارخمسة  ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢١- ١٠  ٣  فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢١- ١٠  ٤  التفكیر االستراتیجي والتحلیل الرباعي للمؤسسات 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١- ١٧  ٥ فن السكرتاریة وادارة المكتب 

ن الف دینارخمسة وعشرو ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١- ١٧  ٦  القیادة االداریة والتغییر 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٨/١/٢٠٢١- ٢٤  ٧  السالمة المھنیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٨/١/٢٠٢١- ٢٤  ٨  االجراءات االداریة الخاصة بالترقیة الوظیفیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١  ٩  ت العمل عن طریق تطویر روح المبادرة واالبداعقیادة مجموعا 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١  ١٠ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢١-٧  ١١  ادارة العالقات مع الزبون في تسویق خدمات البوابة الواحدة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢١-٧  ١٢  صناعة الشخصیة المتمیزة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤  ١٣ الیات تبسیط اجراءات العمل 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤  ١٤  ادارة المشاریع 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢١- ٢١  ١٥  كیفیة عمل دراسات الجدوى االقتصادیة 

شرون الف دینارخمسة وع ٢٥٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢١- ٢١  ١٦  ادارة الجودة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢  ١٧  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢  ١٨  مھارات العرض وااللقاء 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٧  ١٩  مھارات فن التفاوض 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٧  ٢٠  ادارة المراسم والبروتوكوالت 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٣/٢٠٢١- ١٤  ٢١  تطویر المھارات التسویقیة والقیادیة في ظل جائحة كورونا 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٣/٢٠٢١- ١٤  ٢٢ مھارات اعداد وكتابة التقاریر الفنیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١  ٢٣  كیفیة تنظیم السجالت 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١  ٢٤  فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٤/٢٠٢١- ٢٨/٣  ٢٥  التفكیر االستراتیجي والتحلیل الرباعي للمؤسسات 

شرون الف دینارخمسة وع ٢٥٠٠٠  ١/٤/٢٠٢١- ٢٨/٣  ٢٦ فن السكرتاریة وادارة المكتب 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  ٢٧  القیادة االداریة والتغییر 
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خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  ٢٨  السالمة المھنیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١- ١١  ٢٩  بالترقیة الوظیفیةاالجراءات االداریة الخاصة  

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١- ١١  ٣٠  قیادة مجموعات العمل عن طریق تطویر روح المبادرة واالبداع 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١- ١٨  ٣١ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١- ١٨  ٣٢  لزبون في تسویق خدمات البوابة الواحدةادارة العالقات مع ا 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥  ٣٣  صناعة الشخصیة المتمیزة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥  ٣٤ الیات تبسیط اجراءات العمل 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  ٣٥  ادارة المشاریع 

الف دینارخمسة وعشرون  ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  ٣٦  كیفیة عمل دراسات الجدوى االقتصادیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦  ٣٧  ادارة الجودة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦  ٣٨  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١- ٢٣  ٣٩  لقاءمھارات العرض واال 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١- ٢٣  ٤٠  مھارات فن التفاوض 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٣/٦/٢٠٢١- ٣٠/٥  ٤١  ادارة المراسم والبروتوكوالت 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٣/٦/٢٠٢١- ٣٠/٥  ٤٢  تطویر المھارات التسویقیة والقیادیة في ظل جائحة كورونا 

وعشرون الف دینار خمسة ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  ٤٣ مھارات اعداد وكتابة التقاریر الفنیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  ٤٤  كیفیة تنظیم السجالت 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١- ١٣  ٤٥  فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١- ١٣  ٤٦  التفكیر االستراتیجي والتحلیل الرباعي للمؤسسات 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٤/٦/٢٠٢١- ٢٠  ٤٧ فن السكرتاریة وادارة المكتب 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٤/٦/٢٠٢١- ٢٠  ٤٨  القیادة االداریة والتغییر 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦  ٤٩  ھنیةالسالمة الم 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦  ٥٠  االجراءات االداریة الخاصة بالترقیة الوظیفیة 
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 دورات الحاسوب 
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٧/١/٢٠٢١-٣  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ١ 
سة وعشرون الف دینارخم ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢١- ١٠  ٢ matlab برنامج اساسیات 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١- ١٧  Google drive ٣ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٨/١/٢٠٢١- ٢٤  ٤ TORA الحلول المثلى باستعمال برنامج 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١  Microsoft Word برنامجالطباعة السریعة ل مھارات  ٥ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢١-٧  ٦  )Machine learningمدخل الى تعلیم االالت ( 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤   ادارة منصة الكوكل التعلیمیة االلكترونیة 
)class room(  

٧ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢١- ٢١  ٨  البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت اكسسقواعد  
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ٩ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٧  ١٠ matlab برنامج اساسیات 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٣/٢٠٢١- ١٤  Google drive ١١ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١  ١٢ TORA الحلول المثلى باستعمال برنامج 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٤/٢٠٢١- ٢٨/٣  Microsoft Word برنامجمھارات الطباعة السریعة ل  ١٣ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  ١٤  )Machine learningمدخل الى تعلیم االالت ( 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١- ١١   ادارة منصة الكوكل التعلیمیة االلكترونیة 
)class room(  

١٥ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١- ١٨  ١٦  قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت اكسس 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥  Microsoft Excel الجداول مجبرنا اساسیات  ١٧ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  ١٨ matlab برنامج اساسیات 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦  Google drive ١٩ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١- ٢٣  ٢٠ TORA الحلول المثلى باستعمال برنامج 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٣/٦/٢٠٢١- ٣٠/٥  Microsoft Word برنامجمھارات الطباعة السریعة ل  ٢١ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  ٢٢  )Machine learningمدخل الى تعلیم االالت ( 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١- ١٣  
  ادارة منصة الكوكل التعلیمیة االلكترونیة

)class room(  
٢٣ 

ف دینارخمسة وعشرون ال ٢٥٠٠٠  ٢٤/٦/٢٠٢١- ٢٠  ٢٤  قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت اكسس 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ٢٥ 
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 الدورات المالية والمحاسبية 
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

الف دینار خمسة وعشرون ٢٥٠٠٠  ٧/١/٢٠٢١-٣  ١ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢١- ١٠  ٢ التحسین المستمر لالداء المحاسبي واالداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١- ١٧  ٣ النظام المحاسبي الموحد 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٨/١/٢٠٢١- ٢٤  ٤ تاھیل امناء المخازن 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١  ٥ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢١-٧  ٦ التحسین المستمر لالداء المحاسبي واالداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤  ٧ النظام المحاسبي الموحد 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢١- ٢١  ٨ تاھیل امناء المخازن 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢  ٩ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٧  ١٠ التحسین المستمر لالداء المحاسبي واالداري 

ف دینارخمسة وعشرون ال ٢٥٠٠٠  ١٨/٣/٢٠٢١- ١٤  ١١ النظام المحاسبي الموحد 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١  ١٢ تاھیل امناء المخازن 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٤/٢٠٢١- ٢٨/٣  ١٣ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  ١٤ التحسین المستمر لالداء المحاسبي واالداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١- ١١  ١٥ النظام المحاسبي الموحد 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١- ١٨  ١٦ تاھیل امناء المخازن 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥ ةاالجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكامل   ١٧ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  ١٨ التحسین المستمر لالداء المحاسبي واالداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦  ١٩ النظام المحاسبي الموحد 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١- ٢٣  ٢٠ تاھیل امناء المخازن 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٣/٦/٢٠٢١- ٣٠/٥  ٢١ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  ٢٢ التحسین المستمر لالداء المحاسبي واالداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١- ١٣  ٢٣ النظام المحاسبي الموحد 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٤/٦/٢٠٢١- ٢٠ ء المخازنتاھیل امنا   ٢٤ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦  ٢٥ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 
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 الدورات القانونية  
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٧/١/٢٠٢١-٣  ١ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢١- ١٠  ٢ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١- ١٧ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٣ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٨/١/٢٠٢١- ٢٤  ٤ قانون انضباط موظفي الدولة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١  ٥ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢١-٧  ٦ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٧ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢١- ٢١ نضباط موظفي الدولةقانون ا   ٨ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢  ٩ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٧  ١٠ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٣/٢٠٢١- ١٤ ماناتاالجراءات والض –تضمین الموظف العام    ١١ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١  ١٢ قانون انضباط موظفي الدولة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٤/٢٠٢١- ٢٨/٣  ١٣ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  ١٤ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

الف دینار خمسة وعشرون ٢٥٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١- ١١ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ١٥ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١- ١٨  ١٦ قانون انضباط موظفي الدولة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥  ١٧ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  ١٨ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ١٩ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١- ٢٣  ٢٠ قانون انضباط موظفي الدولة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٣/٦/٢٠٢١- ٣٠/٥ ة لمحضر التحقیق االداريالصیاغة القانونی   ٢١ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  ٢٢ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١- ١٣ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٢٣ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٤/٦/٢٠٢١- ٢٠  ٢٤ قانون انضباط موظفي الدولة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦  ٢٥ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 
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  دورات تطوير اللغة االنكليزية 

  
 

 

 

 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٧/١/٢٠٢١-٣ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ١ 

شرون الف دینارخمسة وع ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢١- ١٠  ٢ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١- ١٧ قدماللغة االنكلیزیة للمستوى المت   ٣ 

خمسین الف دینار ٥٠٠٠٠  ٢٨/١/٢٠٢١- ٢٤  ٤ مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ٥ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢١-٧  ٦ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤ قدماللغة االنكلیزیة للمستوى المت   ٧ 

خمسین الف دینار ٥٠٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢١- ٢١ مي باللغة االنكلیزیةمھارات كتابة البحث العل   ٨ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٤/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ٩ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٧  ١٠ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٨/٣/٢٠٢١- ١٤ قدماللغة االنكلیزیة للمستوى المت   ١١ 

خمسین الف دینار ٥٠٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١  ١٢ مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٤/٢٠٢١- ٢٨/٣ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ١٣ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  ١٤ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 
الف دینار خمسة وعشرون ٢٥٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١- ١١ قدماللغة االنكلیزیة للمستوى المت   ١٥ 

خمسین الف دینار ٥٠٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١- ١٨  ١٦ مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ١٧ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  ١٨ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦ قدماللغة االنكلیزیة للمستوى المت   ١٩ 

خمسین الف دینار ٥٠٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١- ٢٣  ٢٠ مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٣/٦/٢٠٢١- ٣٠/٥ ألیزیة للمستوى المبتداللغة االنك   ٢١ 

خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  ٢٢ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١- ١٣ قدماللغة االنكلیزیة للمستوى المت   ٢٣ 

خمسین الف دینار ٥٠٠٠٠  ٢٤/٦/٢٠٢١- ٢٠ زیةمھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلی   ٢٤ 
خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ٢٥ 
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دورة القيادات الوسطى لمدة شهر كامل     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجور منسوبي جامعة بغداد تاریخ الدورة اسم الدورة ت

١ 
٢٨/١/٢٠٢١-٣ القیادات الوسطى  

ستة وسبعون الف دینار ٧٦٠٠٠  

٢ 
٢٥/٣/٢٠٢١- ٢٨/٢ القیادات الوسطى  

نارستة وسبعون الف دی ٧٦٠٠٠  

٣ 
١٧/٦/٢٠٢١- ٢٣/٥ القیادات الوسطى  

ستة وسبعون الف دینار ٧٦٠٠٠  
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 دورة سالمة اللغة العربية في المخاطبات االدارية  

  

  

  

  

  

  

  

 اجور منسوبي جامعة بغداد تاریخ الدورة اسم الدورة ت

الداریةسالمة اللغة العربیة في المخاطبات ا ١  ٧/١/٢٠٢١-٣ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

٢١/١/٢٠٢١- ١٧ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة ٢ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

٤/٢/٢٠٢١- ٣١/١ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ٣ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

االداریةسالمة اللغة العربیة في المخاطبات   ٤  ١٨/٢/٢٠٢١- ١٤ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

١١/٣/٢٠٢١-٧ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ٥ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

٢٥/٣/٢٠٢١- ٢١ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ٦ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

االداریة سالمة اللغة العربیة في المخاطبات  ٧  ٨/٤/٢٠٢١-٤ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

٢٩/٤/٢٠٢١- ٢٥ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ٨ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

٢٠/٥/٢٠٢١- ١٦ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ٩ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

ت االداریةسالمة اللغة العربیة في المخاطبا  ١٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   

١/٧/٢٠٢١- ٢٧/٦ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ١١ خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠   
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    ) اسبوعين (  TOTالمدربينتدريب دورة 
اجور مرشحي تشكیالت جامعة بغداد 
 للمحاضرین في دورات التعلیم المستمر

ھاتاریخ  ت عنوان الدورة 

سبعة وخمسین الف دینار ٥٧٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢١-١٠  ١ TOTدورة تدریب المدربین  

سبعة وخمسین الف دینار ٥٧٠٠٠  ١٨/٢/٢٠٢١-٧  ٢ TOTدورة تدریب المدربین  

سبعة وخمسین الف دینار ٥٧٠٠٠  ١١/٣/٢٠٢١-٢٨/٢  ٣ TOTدورة تدریب المدربین  

سبعة وخمسین الف دینار ٥٧٠٠٠  ١٥/٤/٢٠٢١-٤  ٤ TOTدورة تدریب المدربین  

سبعة وخمسین الف دینار ٥٧٠٠٠  ٢٧/٥/٢٠٢١-١٦  ٥ TOTدورة تدریب المدربین  

سبعة وخمسین الف دینار ٥٧٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١-٦  ٦ TOTدورة تدریب المدربین  

  

  مالحظة /

 ثالثة مرشحین من كل تشكیل للدورة الواحدة.  TOTالیتجاوز عدد المشاركین في دورة  -١
) وحدات ٤ساعات یومیا اي مایعادل ( ٤) ساعة بواقع  ٤٠( TOTعدد ساعات دورة  -٢

 تعلیم مستمر.
 الدورة من الساعة السادسة مساءا ولغایة الساعة التاسعة مساءا تتخللھا استراحة. -٣
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 دورات التأهيل التربوي واللغة العربية للتدريسيين
  االجور  التاریخ  اسم الدورة  ت

١  
اللغة العربیة دورة و )٢٧٣(التأھیل التربوي رةدو

 )٢٤٦( للتدریسیین
الف دینارثمانون  ٨٠٠٠٠  ٢٣/١/٢٠٢١ – ٩/١/٢٠٢١  

٢  
ودورة اللغة العربیة  )٢٧٤(دورة التأھیل التربوي

 )٢٤٧( للتدریسیین
الف دینارثمانون  ٨٠٠٠٠  ٢٠/٢/٢٠٢١ - ٦/٢/٢٠٢١  

٣  
ودورة اللغة العربیة  )٢٧٥(التأھیل التربويدورة 

 )٢٤٨( للتدریسیین
٢٠/٣/٢٠٢١ - ٦/٣/٢٠٢١ الف دینارثمانون  ٨٠٠٠٠   

٤  
ودورة اللغة العربیة  )٢٧٦(دورة التأھیل التربوي

 )٢٤٩( للتدریسیین
١٠/٤/٢٠٢١ - ٢٧/٣/٢٠٢١ الف دینارثمانون  ٨٠٠٠٠   

٥  
ودورة اللغة العربیة  )٢٧٧(دورة التأھیل التربوي

 )٢٥٠( للتدریسیین
١٢/٦/٢٠٢١ - ٢٩/٥/٢٠٢١ الف دینارثمانون  ٨٠٠٠٠   

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  



< 

14 
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  دورات متنوعة

  
  
  
  

 اجور منسوبي جامعة بغداد  تاریخ الدورة  اسم الدورة ت

برنامج التمكین النفسي للقیادات النسویة في   ١
 مؤسسات الدولة العراقیة

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٤/١/٢٠٢٠-١٠

مھارات االرشاد النفسي العضاء وحدات   ٢
  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢١/١/٢٠٢٠-١٧  االرشاد النفسي

٣  
مھارات في التوجیھ واالرشاد التربوي 

ي التعامل االیجابي مع الولیاء االمور ف
  االطفال والمراھقون

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١١/٢/٢٠٢٠-٧

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٢/٢٠٢٠-٢١  صناعة الشخصیة المتمیزة  ٤

برنامج التمكین النفسي للقیادات النسویة في   ٥
 مؤسسات الدولة العراقیة

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٥/٣/٢٠٢١-٢١

مھارات االرشاد النفسي العضاء وحدات   ٦
  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٨/٤/٢٠٢١-٤  االرشاد النفسي

٧  
مھارات في التوجیھ واالرشاد التربوي 
الولیاء االمور في التعامل االیجابي مع 

  االطفال والمراھقون
  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٢/٤/٢٠٢١-١٨

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٦/٥/٢٠٢١-٢  صناعة الشخصیة المتمیزة  ٨

برنامج التمكین النفسي للقیادات النسویة في   ٩
 مؤسسات الدولة العراقیة

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ٢٠/٥/٢٠٢١-١٦

مھارات االرشاد النفسي العضاء وحدات   ١٠
  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٠/٦/٢٠٢١-٦  االرشاد النفسي

١١  
لتوجیھ واالرشاد التربوي مھارات في ا

الولیاء االمور في التعامل االیجابي مع 
  االطفال والمراھقون

  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١٧/٦/٢٠٢١-١٣

-٢٧/٦  صناعة الشخصیة المتمیزة  ١٢
  خمسة وعشرون الف دینار ٢٥٠٠٠  ١/٧/٢٠٢١




