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الدورة أجور  
)ألف دینار( بدء تاریخ  مدة الدورة 

 ت اسم الدورة الدورة

  ١ Turnitinتحدید نسبة االستالل باستعمال خدمة   ٦/٣  اسبوع  ١٠٠٠٠٠
  ٢ تھااإدارة الموارد البشریة واھم إستراتیجی  ٦/٣ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣  Windowsنظام التشغیل   ٦/٣ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤  یمات النانویةتوصیف الجس  ١٣/٣ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥ السالمة الكیمیاویة  ١٣/٣ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٦  السكرتاریة التنفیذیة وإدارة المكتب  ٢٠/٣ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٧ اسلوب المخاطبات والمراسالت الرسمیة  ٢٠/٣ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٨  التحقیق اإلداري والضمانات التي كفلھا القانون  ٣/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٩ مع التنفیذ على برنامج المحاكاة PLCمنطقي المبرمج  المسیطر ال  ٣/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٠ Microsoft Wordمعالج النصوص   ١٠/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١١  نظم ادارة السالمة والصحة المھنیة  ١٠/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٢ الحسابات الختامیة وإعداد المیزانیة العمومیة  ١٧/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٣  یة أجھزتھا واستخداماتھااألشعة فوق البنفسج  ١٧/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٤  السالمة المھنیة والصحیة والبیئیة  ٢٤/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٥ Microsoft Excelالجداول االلكترونیة   ٢٤/٤ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٦  أسلوب المخاطبات والمراسالت الرسمیة  ٨/٥ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٧ Turnitinتحدید نسبة االستالل باستعمال خدمة   ٨/٥ اسبوع  ١٠٠٠٠٠
  ١٨  كتابة البحوث العلمیة بأسلوب یسمح بنشرھا في مجالت عالمیة رصینة  ١٥/٥ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ١٩  القیادات اإلداریة الوسطى  ١٥/٥ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٠ Windowsل  نظام التشغی  ١٥/٥ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢١  االرشفة االلكترونیة في العمل االداري  ٢٢/٥ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٢ شخصیة والشخصیة المبدعةبناء ال  ٢٢/٥ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٣ 3Gمنظومات الجیل الثالث   ٥/٦ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٤  إعداد وتأھیل لإلدارة الوسطى لتولي مھام ومسؤولیات اإلدارة العلیا  ٥/٦ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٥  ]chat+Email+تصفح[االنترنت   ١٢/٦ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٦  تلوث المیاه وكیفیة معالجتھا  ١٢/٦ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٧ الحسابات الختامیة وإعداد المیزانیة العمومیة ١٩/٦ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٢٨  قانون انضباط موظفي الدولة واثره على سلوك الموظف  ١٩/٦ اسبوع  ٧٥٠٠٠

  ٤/٩ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  التفویض والتمكین لتعزیز قدرات االفراد والعاملین

 في المؤسسات الحكومیة
٢٩  

  ٣٠ Windowsل  نظام التشغی  ٤/٩ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣١ Turnitinتحدید نسبة االستالل باستعمال خدمة   ٤/٩ اسبوع  ١٠٠٠٠٠
  ٣٢  التقنیات الصناعیة الحدیثة  ١٨/٩ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣٣ الفصل الحیوي للمواد الفعالة حیاتیًا  ١٨/٩ اسبوع  ٧٥٠٠٠
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الدورة أجور  
)ألف دینار( بدء تاریخ  مدة الدورة 

 ت اسم الدورة الدورة

  ٣٤  األسالیب واالتجاھات العالمیة الحدیثة في العالقات العامة  ١٨/٩ اسبوع  ٧٥٠٠٠

  ٣٥  المنظومات الھوائیة وتطبیقاتھا  ٢/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣٦  التحقیق االداري والضمانات التي كفلھا القانون  ٢/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣٧ Microsoft Wordمعالج النصوص   ٢/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣٨ مھارات التفكیر والتفكیر االبداعي وبناء الموھبة العقلیة  ٩/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٣٩ Auto CAD 2Dم سم الھندسي باستخداالر  ٩/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٠  3Gمنظومات الجیل الثالث    ٩/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤١  المضخات المائیة  ١٦/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٢  النظام المحاسبي الموحد المعوقات والحلول  ١٦/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٣  ]chat+Email+تصفح[االنترنت   ١٦/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٤  التكنولوجي الحدیث في الصناعةالمسلك   ٢٣/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٥ الحسابات الختامیة وإعداد المیزانیة العمومیة  ٢٣/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٦ Microsoft Excelالجداول االلكترونیة   ٢٣/١٠ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٧  ادارة المخازن والسیطرة على الخزین  ٦/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٨ السالمة الكیمیاویة  ٦/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٤٩ Windowsنظام التشغیل   ٦/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٠  تقییم أداء الموظفین في األجھزة الحكومیة  ١٣/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥١  توصیف الجسیمات النانویة  ١٣/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٢  3Gمنظومات الجیل الثالث   ٢٠/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٣  السالمة المھنیة والصحیة والبیئیة  ٢٠/١١ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٤  التفكیر االبداعي وبناء الذاكرة  ٢٠/١١  وعاسب  ٧٥٠٠٠
  ٥٥ Auto CAD 2D الرسم الھندسي باستخدام    ٤/١٢ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٦  تأثیر اإلشعاع على المادة الوراثیة  ٤/١٢ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٧  ضاغطات الھواء  ٤/١٢ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٨  األشعة فوق البنفسجیة أجھزتھا واستخداماتھا  ١١/١٢ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٥٩ العقوبات االنضباطیة وصالحیات فرضھا ضمن نطاق الوظیفة  ١١/١٢ اسبوع  ٧٥٠٠٠
  ٦٠ Microsoft Wordمعالج النصوص   ١١/١٢ اسبوع  ٧٥٠٠٠
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  :شروط االشتراك

  .یمكن االشتراك في الدورات لكل من منتسبین دوائر الدولة أو القطاع الخاص  - ١

وحدة / كلیة الھندسة الخوارزمي  صك معنون إلى یتم تسدید أجور الدورة قبل بدء الدورة وب - ٢
 . المرشحین من قبل الوزارات) للموظفین(  التعلیم المستمر

 .مرفق مع صك مصدق من الدائرة المرشح عنھا) للموظفین(یتم إرسال كتاب الترشیح  - ٣

 مالحظات عامة

  .جامعة بغداد / زمي كلیة الھندسة الخوار/ جمیع الدورات تقام على قاعات وحدة التعلیم المستمر  - ١

 .یخضع كل مشترك لالمتحان في نھایة الدورة  - ٢

 .أفراد كحد أدنى إلقامة الدورة )٤(یجب أن یكون عدد المشتركین في الدورة  - ٣

 المراسالت والتسجیل

/ جامعة بغداد / كلیة الھندسة الخوارزمي / للمزید من المعلومات یرجى مراجعة وحدة التعلیم المستمر
 :االتصال علىالجادریة  أو 

  )٠٧٩٠١٤٧٣٨٤٤(ھاتف  - ١

 longlife_edu@kecbu.uobaghdad.edu.iq:  المراسلة على البرید االلكتروني - ٢
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