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 اجور الدورة
)ألف دینار(  

مدة الدورة 
)اسبوع بدء الدورةتاریخ  (  ت اسم الدورة 

1/9/2013 اسبوع 75000  Windows_ Xp 1 نظام التشغیل  
1/9/2013 اسبوع 75000   2 التقنیات الصناعیة الحدیثة 
15/9/2013 اسبوع 75000   3 االسس الفنیة واالداریة لصیاغة العقود في المؤسسات  
بوعاس 75000  15/9/2013   4 التركیب البلوري للمعادن  
15/9/2013 اسبوع 75000   5 تلوث المیاه الجوفیة 
22/9/2013 اسبوع 75000  Computer –Aided Process Planning (CAPP) 6  
22/9/2013 اسبوع 75000   7 اسالیب المخاطبات الرسمیة واالخطاء اللغویة الشائعة 
22/9/2013 اسبوع 75000 المحركات الدوارة موازنة    8  
29/9/2013 اسبوعان 100000   9 الفحوصات المیكانیكیة للمعادن  
29/9/2013 اسبوعان 100000   10 القیادات االداریة الوسطى 
29/9/2013 اسبوعان 100000   11 الحسابات الختامیة واعداد المیزانیة العمومیة 
20/10/2013 اسبوع 75000 ة في المؤسسسات الحكومیةتطبیقات قانون الخدمة المدنی   12  
20/10/2013 اسبوع 75000   13 التلوث الضوضائي 
20/10/2013 اسبوع 75000   14 مھارات ابرام العقود في االجھزة الحكومیة 
27/10/2013 اسبوع 75000   chat+Email[ 15+تصفح[االنترنت  
27/10/2013 اسبوع 75000 القناعالمھارات االساسیة في التفاوض ودبلوماسیة ا   16  
27/10/2013 اسبوع 75000   17 السالمة الكیمیاویة 
3/11/2013 اسبوع 75000   PLC(  18(المسیطر المنطقي المبرمج  
3/11/2013 اسبوع 75000   19 تحدید مواصفات المعادن 
3/11/2013 اسبوع 75000   20 التقنیات الصناعیة الحدیثة 
10/11/2013 اسبوع 75000 الیة الحدیثة اساسیات االدارة الم   21  
10/11/2013 اسبوع 75000   Microsoft Word 22معالج النصوص  
10/11/2013 اسبوع 75000 مبتدئ/ اللغة االنكلیزیة    23  
17/11/2013 اسبوع 75000   24 التشریعات البیئیة 
17/11/2013 اسبوع 75000   25 قانون الخدمة المدنیة واالنضباط 
17/11/2013 اسبوع 75000 القیاس الطیفي للمواد الكیمیاویة  اجھزة   26  
24/11/2013 اسبوعان 100000   27 الحسابات الختامیة واعداد المیزانیة العمومیة 
24/11/2013 اسبوعان 100000   28 تحدید مشاكل اجھزة المصافي النفطیة 
24/11/2013 اسبوعان 100000  Auto CAD 2D  29 الرسم الھندسي باستخدام  
8/12/2013 اسبوع 75000  Windows_ Xp 30 نظام التشغیل  
8/12/2013 اسبوع 75000   31 االجازات المستحقة للموظف وفقًا للقوانین المطبقة 

8/12/2013 اسبوع 75000  االسالیب الحدیثة الدارة الموارد البشریة 
في المؤسسات الحكومیة   32  

22/12/2013 اسبوع 75000 متقدم/ اللغة االنكلیزیة    33  
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22/12/2013 اسبوع 75000   34 ضاغطات الھواء 
22/12/2013 اسبوع 75000   35 االشعة فوق البنفسجیة اجھزتھا واستخداماتھا 
29/12/2013 اسبوع 75000   Microsoft Word 36معالج النصوص  
29/12/2013 اسبوع 75000   37 القواعد االخالقیة العامة لتطویر اداء المحاسبین 
29/12/2013 اسبوع 75000   38 تحدید مواصفات المعادن 
5/1/2014 اسبوعان 100000   39 القیادات االداریة الوسطى 
5/1/2014 اسبوعان 100000   40 الحسابات الختامیة واعداد المیزانیة العمومیة 
5/1/2014 اسبوعان 100000  Auto CAD 3D  41 الرسم الھندسي باستخدام  
19/1/2014 اسبوع 75000 مبتدئ /اللغة االنكلیزیة    42  
19/1/2014 اسبوع 75000   chat+Email[ 43+تصفح[االنترنت  
19/1/2014 اسبوع 75000   44 التسویق االلكتروني  
26/1/2014 اسبوع 75000  Windows_ Xp 45 نظام التشغیل  
26/1/2014 اسبوع 75000 )نیوماتك(منظومة السیطرة الھوائیة    46  
26/1/2014 اسبوع 75000 یئیةالتشریعات الب   47  
2/2/2014 اسبوعان 100000   48 الحسابات الختامیة واعداد المیزانیة العمومیة 
2/2/2014 اسبوعان 100000   49 فحص وتحلیل فشل اجزاء الماكنة بواسطة االھتزاز 
2/2/2014 اسبوعان 100000  Mechanical Desktop 50  
16/2/2014 اسبوع 75000 اللغویة الشائعة اسالیب المخاطبات الرسمیة واالخطاء   51  
16/2/2014 اسبوع 75000   52 السالمة الكیمیاویة 
16/2/2014 اسبوع 75000   53 التقنیات الصناعیة الحدیثة 
23/2/2014 اسبوع 75000   54 منظومة السیطرة الھیدرولیكیة 
23/2/2014 اسبوع 75000   55 تقییم اداء الموظفیین في االجھزة الحكومیة 

  

  :شروط االشتراك

 .مكن االشتراك في الدورات لكل من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الخاص ی - 1

  وحدة التعلیم المستمر/ كلیة الھندسة الخوارزمي  وبصك معنون الى نقدًا أالدورة  اول یوم مناالجور یتم تسدید  - 2
 . المرشحین من قبل الوزارات) للموظفین(

  مالحظات عامة

 .جامعة بغداد / كلیة الھندسة الخوارزمي / ة التعلیم المستمر جمیع الدورات تقام على قاعات وحد - 1

 . یخضع كل مشترك لالمتحان في نھایة الدورة - 2

 .كحد ادنى القامة الدورة أفراد )8(یجب ان یكون عدد المشتركین في الدورة  - 3

 المراسالت والتسجیل
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