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 تعليمات الدورات
  . الكترونیة وعبر المنصة االلكترونیة وزمن انعقاد الدورات الساعة السادسة مساء الدورات التدریبیةأن جمیع .  ١

عبر الموقع االلكتروني ، فضال یرفع كتاب الترشیح  الدورات یكون الكترونیا وعبر موقع المركز االلكتروني و . التسجیل على٢
 –رقم الموبایل  –االسم الثالثي  والذي یتضمن معلومات كاملة عن المرشح ( ،كتاب رسمي من الجھة المرشحةعن ارسال 

  .) ي البرید االلكترون

علما  ، قبل موعد انعقاد الدورة بمدة ال تقل عن خمسة ایامفي المركز استكمال اجراءات التسجیل یكون بتسدید اجور الدورة  .٣
   .بان عدد المقاعد محدود وستكون االفضلیة لمن یكمل اجراءات التسجیل وتسدید االجور

 لتأجیوفي حالة عدم تحقیق النصاب یتم  ین،مشارك یقل عن خمسة یتحقق نصاب الدورة اذا كان عدد المشاركین ال .٤ 
  .الدلیل المعلن  المشاركین الى الدورة الالحقة حسب

  عدد ساعات الدورة كاالتي : -٥

  ) وحدة .١.٥( ما یعادلساعات یومیا اي  ٣) ساعة بواقع ١٥* الدورة التي مدتھا خمسة ایام  (

  ) وحدة .٣( ما یعادلساعات یومیا اي  ٣) ساعة بواقع  ٣٠* الدورة التي مدتھا عشرة ایام  (

  ) وحدة .٦( ما یعادلساعات یومیا اي  ٣) ساعة بواقع  ٦٠* الدورة التي مدتھا شھر كامل (

  الظروف.% من عدد ساعات البرنامج التدریبي مھما كانت ٩٠یقل عن  ال بما حضور المتدربیكون  نأیجب  .٦

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

ً عن وجود یومفي ال. یكون اختبار الدورة ٨   ،المحاضرات التي تعطى في تمارینالدرجة  االخیر من الدورة التدریبیة، فضال
  ودرجة على الحضور . ویكون توزیع الدرجة كاالتي :

 درجة االجتیاز االجمالي االختبار التحریري الحضور تمارین الجماعیة والفردیةال
٦٠ %١٠٠ %٥٠ %٢٥ %٢٥% 

  

  %.٦٠یستحق المتدرب الشھادة بعد اجتیاز الدورة التدریبیة وفق الشروط السابقة على ان یحصل على درجة ال تقل عن  .٩

عن اسبوعین من انتھاء الدورة  ال تقل. یتم تزوید المشارك بكتاب مشاركة وشھادة بعد استیفاء شروط الدورة وبعد مدة ١٠
وستكون كتب المشاركة والشھادة متاحة عبر الصف االلكتروني الخاص بالدورة او الحصول على الكتب والشھادات ورقیا من 

  المركز

 ني للجھة المرشحة لغرض تزویدكم بكتاب المشاركة والنتائج الخاصة بمشاركیكم .. یرجى تزویدنا بالبرید االلكترو١١

) فاكثر كتاب شكر وتقدیر اما اذا كان عدد المشاركین ١٠. یمنح المشاركین الثالثة االوائل من الدورة التي عدد مشاركیھا (١٢
  ) یمنح االول على الدورة كتاب شكر وتقدیر.١٠اقل من (

  %.١٥الدورات االلكترونیة بنسبة ر اجو . تم تخفیض١٣

  یات لجنة السالمة والصحة .یتم العمل بنظام التدریب االلكتروني وفق توص. ١٤

  

  مجاور قاعة الحكیم. –مركز التعلیم المستمر  –مجمع الجادریة  –عنوان المركز : جامعة بغداد          

  المستمر التعلیم مركز موقع الى للوصول الصورة مسح 
https://dcec.uobaghdad.edu.iq#/ 
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 الدورات االدارية 
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٨/٧/٢٠٢١-٤  ١  كیفیة تنظیم السجالت 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٨/٧/٢٠٢١-٤  ٢  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٥/٧/٢٠٢١- ١١  ٣ القانون الدولي االنساني 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٥/٧/٢٠٢١- ١١  ٤  فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٩/٧/٢٠٢١- ٢٥  ٥ فن السكرتاریة وادارة المكتب 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٩/٧/٢٠٢١- ٢٥  ٦ الیات بناء فریق العمل 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٥/٨/٢٠٢١-١  ٧ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٥/٨/٢٠٢١-١  ٨ الیات تبسیط اجراءات العمل 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٢/٨/٢٠٢١-٨  ٩  اسس االدارة الناجحة  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٢/٨/٢٠٢١-٨  ١٠  ادارة المشاریع  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٩/٨/٢٠٢١- ١٥  ١١  القیادة وادارة التغییر  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٩/٨/٢٠٢١- ١٥  ١٢  فن العمل مع االخرین  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٦/٨/٢٠٢١- ٢٢  ١٣  كیفیة تنظیم السجالت 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٦/٨/٢٠٢١- ٢٢  ١٤  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢/٩/٢٠٢١- ٢٩/٨  ١٥  فن تنظیم االجتماعات  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢/٩/٢٠٢١- ٢٩/٨  ١٦  السالمة المھنیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/٩/٢٠٢١- ١٢  ١٧ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/٩/٢٠٢١- ١٢  ١٨  القیادة وادارة التغییر  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/٩/٢٠٢١- ١٢  ١٩ الیات تبسیط اجراءات العمل 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/٩/٢٠٢١- ١٩  ٢٠  ادارة المشاریع  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/٩/٢٠٢١- ١٩  ٢١ حقوق االنسان والیات المراقبة الدولیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/٩/٢٠٢١- ١٩  ٢٢  فن التحفیز والتفكیر االبداعي  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠٢١- ٢٦  ٢٣  كیفیة تنظیم السجالت 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠٢١- ٢٦  ٢٤  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٣٠/٩/٢٠٢١- ٢٦  ٢٥  االرشفة االلكترونیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣  ٢٦  مھارات القیادة وسبل التاثیر على االخرین  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣  ٢٧  فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣  ٢٨ فن السكرتاریة وادارة المكتب 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٤/١٠/٢٠٢١- ١٠  ٢٩  ادارة المشاریع  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٤/١٠/٢٠٢١- ١٠  ٣٠ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٤/١٠/٢٠٢١- ١٠  ٣١ الیات تبسیط اجراءات العمل 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢١/١٠/٢٠٢١- ١٧  ٣٢  القیادة وادارة التغییر  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢١/١٠/٢٠٢١- ١٧  ٣٣ حقوق االنسان والیات المراقبة الدولیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢١/١٠/٢٠٢١- ١٧  ٣٤  كیفیة تنظیم السجالت 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٨/١٠/٢٠٢١- ٢٤  ٣٥  وحلول ادارة الموارد البشریةمشكالت  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٨/١٠/٢٠٢١- ٢٤  ٣٦  السالمة المھنیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٨/١٠/٢٠٢١- ٢٤  ٣٧  فن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات االداریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠ وادارة المكتبفن السكرتاریة    ٣٨ 
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ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠  ٣٩ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠  ٤٠ نشر مفاھیم حقوق االنسان 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١١/١١/٢٠٢١-٧  ٤١ الیات تبسیط اجراءات العمل 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١١/١١/٢٠٢١-٧  ٤٢  ادارة المشاریع  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١١/١١/٢٠٢١-٧  ٤٣  القیادة وادارة التغییر  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٨/١١/٢٠٢١- ١٤  ٤٤  كیفیة تنظیم السجالت 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٨/١١/٢٠٢١- ١٤  ٤٥ القانون الدولي االنساني 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٨/١١/٢٠٢١- ١٤  ٤٦  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٥/١١/٢٠٢١- ٢١  ٤٧  السالمة المھنیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٥/١١/٢٠٢١- ٢١  ٤٨  المخاطبات االداریةفن تحریر الكتب الرسمیة في  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٥/١١/٢٠٢١- ٢١  ٤٩ فن السكرتاریة وادارة المكتب 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢/١٢/٢٠٢١-٢٨/١١  ٥٠ فن ادارة الوقت وتنظیم الذات 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢/١٢/٢٠٢١-٢٨/١١  ٥١ الیات تبسیط اجراءات العمل 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٩/١٢/٢٠٢١-٥  ٥٢  ادارة المشاریع  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٩/١٢/٢٠٢١-٥  ٥٣  القیادة وادارة التغییر  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٩/١٢/٢٠٢١-٥  ٥٤  كیفیة تنظیم السجالت 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/١٢/٢٠٢١- ١٢  ٥٥  مشكالت وحلول ادارة الموارد البشریة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/١٢/٢٠٢١- ١٢  ٥٦ حقوق االنسان والیات المراقبة الدولیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/١٢/٢٠٢١- ١٢  ٥٧  اسس االدارة الناجحة  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/١٢/٢٠٢١- ١٩  ٥٨  القیادة وادارة التغییر  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/١٢/٢٠٢١- ١٩  ٥٩  فن العمل مع االخرین  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/١٢/٢٠٢١- ١٩  ٦٠  كیفیة تنظیم السجالت 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٣٠/١٢/٢٠٢١- ٢٦  ٦١  االداریةفن تحریر الكتب الرسمیة في المخاطبات  
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٣٠/١٢/٢٠٢١- ٢٦  ٦٢  السالمة المھنیة 
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 الدورات المالية والمحاسبية 
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٨/٧/٢٠٢١-٤  ١ النظام المحاسبي الموحد 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٩/٧/٢٠٢١- ٢٥  ٢ تاھیل امناء المخازن 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٢/٨/٢٠٢١-٨  ٣ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٦/٨/٢٠٢١- ٢٢  ٤ النظام المحاسبي الموحد 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢٣/٩/٢٠٢١- ١٩  ٥ االجراءات المحاسبیة الحكومیة المتكاملة 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣  ٦ النظام المحاسبي الموحد 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢١/١٠/٢٠٢١- ١٧  ٧ تاھیل امناء المخازن 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠ المحاسبیة الحكومیة المتكاملةاالجراءات    ٨ 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٨/١١/٢٠٢١- ١٤  ٩ النظام المحاسبي الموحد 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٢/١٢/٢٠٢١-٢٨/١١  ١٠ تاھیل امناء المخازن 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ١٦/١٢/٢٠٢١- ١٢ المتكاملةاالجراءات المحاسبیة الحكومیة    ١١ 

ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  ٣٠/١٢/٢٠٢١- ٢٦  ١٢ النظام المحاسبي الموحد 

 

 الدورات القانونية  

 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

١٥/٧/٢٠٢١- ١١  ١ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٥/٨/٢٠٢١-١  ٢ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٢٦/٨/٢٠٢١- ٢٢ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٣ 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٢٣/٩/٢٠٢١- ١٩  ٤ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٧/١٠/٢٠٢١-٣  ٥ اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٢٨/١٠/٢٠٢١- ٢٤ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ٦ 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

١١/١١/٢٠٢١-٧  ٧ قانون انضباط موظفي الدولة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٢٥/١١/٢٠٢١- ٢١  ٨ الصیاغة القانونیة لمحضر التحقیق االداري 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٩/١٢/٢٠٢١-٥  ٩ قانون انضباط موظفي الدولة 
ثمانیة وثالثون الف دینار  ٣٨٠٠٠  

٢٣/١٢/٢٠٢١- ١٩ االجراءات والضمانات –تضمین الموظف العام    ١٠ 
 



 

٧ 
 

 

شهر كامل) دورة القيادات الوسطى (  

 

 

  

)لمدة اسبوعين  االداري ( دورة التمكين  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجور منسوبي جامعة بغداد تاریخ الدورة اسم الدورة ت

١١/١٠/٢٠٢١- ١٢/٩ القیادات الوسطى ١ مائة وستة االف دینار ١٠٦   

٢٧/١٢/٢٠٢١- ٢٨/١١ القیادات الوسطى ٢ مائة وستة االف دینار ١٠٦   

 اجور منسوبي جامعة بغداد تاریخ الدورة اسم الدورة ت
٢١/١٠/٢٠٢١-١٠ دورةالتمكین االداري ١  

خمسة وسبعون الف دینار  ٧٥٠٠٠  

٢٣/١٢/٢٠٢١-١٢ دورةالتمكین االداري ٢  
خمسة وسبعون الف دینار  ٧٥٠٠٠  



 

٨ 
 

سالمة اللغة العربية في المخاطبات االداريةدورة 

  

 دورات الحاسوب

 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٨/٧/٢٠٢١-٤  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ١ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٩/٧/٢٠٢١- ٢٥  ٢ matlabاساسیات برنامج  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٢/٨/٢٠٢١-٨  Google drive ٣ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٦/٨/٢٠٢١- ٢٢  قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت 
  اكسس

٤ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٩/٩/٢٠٢١-٥  ٥ باحترافیةMicrosoft Word استخدام برنامج 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٣/٩/٢٠٢١- ١٩  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ٦ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣  ٧ matlabاساسیات برنامج  

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢١/١٠/٢٠٢١- ١٧  Google drive ٨ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠  
قواعد البیانات وتطبیقھا باستخدام مایكروسوفت 

  اكسس
٩ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ١٨/١١/٢٠٢١- ١٤  ١٠ باحترافیةMicrosoft Word استخدام برنامج 

وثالثون الف دینارثمانیة  ٣٨٠٠٠  ٢/١٢/٢٠٢١-٢٨/١١  Microsoft Excel الجداول برنامج اساسیات  ١١ 

  

 اجور منسوبي جامعة بغداد  تاریخ الدورة اسم الدورة ت

١٥/٧/٢٠٢١- ١١ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة  ١ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠   

١٦/٩/٢٠٢١- ١٢ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة   ٢ ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠   

١٨/١١/٢٠٢١- ١٤ سالمة اللغة العربیة في المخاطبات االداریة   ٣ وثالثون الف دینارثمانیة  ٣٨٠٠٠   



 

٩ 
 

 دورات تطوير اللغة االنكليزية 

  

  

    ( اسبوعين )  TOTدورة تدريب المدربين

جور مرشحي تشكیالت جامعة بغداد ا
المستمرللمحاضرین في دورات التعلیم   

 ت عنوان الدورة تاریخھا

مائة والفا دینار ١٠٢  ٢٣/٩/٢٠٢١-١٢  ١ TOTدورة تدریب المدربین  

مائة والفا دینار ١٠٢  ٢٥/١١/٢٠٢١-١٤  ٢ TOTدورة تدریب المدربین  

  

  مالحظة /

  عدد ساعات دورةTOT )وحدات٤اي مایعادل (ساعات یومیا  ٤) ساعة بواقع  ٤٠ (. 

  

 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور منسوبي جامعة بغداد

خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠  ١٦/٩/٢٠٢١- ١٢  
مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 

 لالكادیمین
١ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ٢ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠  ٣ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 

خمسون الف دینار ٥٠٠٠٠  ١٨/١١/٢٠٢١- ١٤  
مھارات كتابة البحث العلمي باللغة االنكلیزیة 

 لالكادیمین
٤ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٩/١٢/٢٠٢١-٥ أاللغة االنكلیزیة للمستوى المبتد   ٥ 

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٣٠/١٢/٢٠٢١- ٢٦  ٦ اللغة االنكلیزیة للمستوى المتوسط 



 

١٠ 
 

التدريسدورات طرائق   

) التربوي واللغة العربية التأهيل(   

 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور الدورة

مائة وعشرون الف  ١٢٠٠٠٠
٢٣/٩/٢٠٢١-١١/٩ دینار  

) ودورة اللغة العربیة ٢٧٨دورة التأھیل التربوي(

 )٢٥٢للتدریسیین (
١ 

مائة وعشرون الف  ١٢٠٠٠٠
١٤/١٠/٢٠٢١-٢ دینار  

ودورة اللغة العربیة  )٢٧٩دورة التأھیل التربوي(

 )٢٥٣للتدریسیین (
٢ 

مائة وعشرون الف  ١٢٠٠٠٠
١٨/١١/٢٠٢١-٦ دینار  

) ودورة اللغة العربیة ٢٨٠ورة التأھیل التربوي(د

 )٢٥٤للتدریسیین (
٣ 

مائة وعشرون الف  ١٢٠٠٠٠
١٦/١٢/٢٠٢١-٤ دینار  

) ودورة اللغة العربیة ٢٨١دورة التأھیل التربوي(

 )٢٥٥للتدریسیین (
٤ 
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 دورات متنوعة
 ت عنوان الدورة تاریخھا اجور الدورة

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٧/١٠/٢٠٢١-٣ برنامج التمكین النفسي للقیادات النسویة في  
 ١ مؤسسات الدولة العراقیة

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٤/١١/٢٠٢١-٣١/١٠ االرشاد مھارات االرشاد النفسي العضاء وحدات  
 ٢ النفسي

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٥/١١/٢٠٢١-١٤ مھارات في التوجیھ واالرشاد التربوي الولیاء  
 ٣ االمور في التعامل االیجابي مع االطفال والمراھقون

ثمانیة وثالثون الف دینار ٣٨٠٠٠  ٢٣/١٢/٢٠٢١-١٩  ٤ صناعة الشخصیة المتمیزة 
  

  


