
  



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 

 2019لعام  كانون الثانيمنهاج الدورات لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 185.000 اسابيع 3 31/1 13/1 دورة طرائق و إختبار صالحية التدريس  1

 الحاسوب وتطبيقاتــــــــــــــــــه           

 (CCNA1/ CCNA1)  سيسكو لشركة الحاسوب شبكات ألكاديمية العالمية الشهادة دورة  1
تفتح عند أكتمال 

 العدد
 300,000 اسابيع 6

 200.000 اسبوعان 13/1 24/1 ( Windows Server 2016دورة في تنصيب وادارة السيرفر )  2

 200.000 اسبوعان 27/1 7/2 (MikroTikدورة في تنصيب واعداد راوترات المايكروتك )  3

 150,000 اسبوعان 13/1 24/1 (Desktop & Laptopصيانة الحاسبات )في دورة   4

5  
 (3Ds maxدورة في التصميم ثالثي االبعاد باستخدام برنامج )

(Modeling & Animation) 
 200.000 اسبوعان 24/1 13/1

 200.000 اسبوعان 27/1 7/2 (MATLAB programing languageدورة في برمجة الماتالب )  6

7  
  )مستوى متقدم( (MOS-Microsoft Office Specialist)  االوفيستطبيقات  في دورة

((word , excel, & Powerpoint 
 150,000 اسبوعان 7/2 27/1

 150,000 اسبوعان Adobe Photoshop cc 13/1 24/1دورة في معالجة الصور والرسومات باستخدام برنامج   8

 150,000 اسبوعان 27/1 7/2 (Windows 8+Word 2010 +Excel 2010ساسيات الحاسوب وترقيـة موظفي الدولة )دورة ا  9

 150,000 اسبوعان 13/1 24/1 (AutoCAD 2012( باستخدام برنامج )2D, 3Dدورة في الرسم الهندسي )  10

 150,000 اسبوعان 13/1 24/1 (AISC)دورة في تصميم الفوالذ حسب مواصفات المعهد األمريكي لبناء الفوالذ   11

 100,000 اسبوع 31/1 27/1 اللحام في الهياكل الحديدية واالنشائيةدورة في   12

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 الطبيةقراءة تخطيط الدماغ و تطبيقاته الهندسية دورة في   13

14  
 & electromagnetic waveدورة تعريفيه عن االشعاع الكهرومغناطيسي وتقنية البصريات الليفية)

fiber optics) 
 100,000 اسبوع 17/1 13/1

 150,000 اسبوعان SPSS 13/1 24/1دورة في التحليل األحصائي باستخدام  تطبيقات   15

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في إنشاء الطرق  16

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 الضوضائياو  السمعيالتلوث وVisual Pollutionالبصريدورة في التلوث   17

 ةـــــــــــــــــــــداريإلا

 200.000 شهر 7/2 13/1 مكثفة مجزية للترقية الوظيفية دورة في اعداد القيادات االدارية العليا  1

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 المخاطبات الرسميةدورة في اسلوب   2

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في السكرتارية وادارة المكتب  3

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 دورة في قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام  4

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في فن تسويق الذات )فن إدارة المقابالت الوظيفية(  5

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 اساسيات ادارة الموارد البشريةدورة في   6

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 دورة تدريبية ألمناء المخازن  7

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 دورة في التدقيق والرقابة الداخلية  8

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 اجراءات التعاقددورة في   9



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 

 

 

 

 

 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 دورة في االدارة الذاتية لالفراد وصوالً الى النجاح  10

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في تبسيط االجراءات االدارية في العمل  11

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 االدارة المالية والمحاسبيةدورة في   12

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة ادارة ضغوط العمل  13

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في المؤثرات النفسية في صناعة االخبار  14

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في اإلستراتيجيات وأفضل الممارسات الحديثة في اإلدارة والقيادة  15

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في مهارات العمل الجماعي والروح االيجابية في العمل  16

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في السلوكيات السيئة في العمل الوظيفي  17

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في التفكير االستراتيجي : استشراف المستقبل وإعداد االستراتيجيات ومواجهة التحديات  18

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 دورة في ادارة المخاطر المالية في المؤسسات  19

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في االتكيت و المراسم  20

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 التفاوض ودبلوماسية الحوار واالقناعدورة في   21

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 الحديثةدورة في المراجعة الداخلية والرقابة المالية   22

23  
والسلوكيات الفعالة  القيادة الفعالة في مؤسسات الدولة :المهارات القيادية الحديثةدورة في 

 واألداء اإلبداعى
 100,000 اسبوع 17/1 13/1

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في هندسة وتصميم الحدائق  24

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 النفايات و التلوثدورة في المحافظة على البيئة من   25

 100,000 اسبوع 17/1 13/1 دورة في النظام المحاسبي الموحد و الميزانيات التخطيطية  26

 اتـــــــــــــــــــــــاللغ

 150,000 اسبوع 17/1 13/1 للتدريسين من غير ذوي األختصاصة العربية دورة في سالمة اللغ  1

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 االخطاء اللغوية في المراسالت االداريةدورة في تصويب   2

 150,000 شهر 7/2 13/1 دورة في تطوير مهارات الموظفين باللغة اإلنكليزية باإلصغاء واالستيعاب  3

 150,000 اسبوعان 24/1 13/1 دورة سالمة اللغة العربية لموظفي دوائر الدولة لغرض الترفيع الوظيفي  4

 150,000 شهر 7/2 13/1 تحسين مهارات المحادثة باللغة االنكليزيةدورة في   5

 150,000 شهر 7/2 13/1 في اللغة االنكليزية من المستوى المبتدئ الى المستوى المتقدم ةدور  6

 150,000 شهر 7/2 13/1 دورة في المصطلحات الدبلوماسية واالتكيت باللغة االنكليزية  7



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 2019لعام  شباطمنهاج الدورات لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 185.000 اسابيع 3 21/2 3/2 دورة طرائق و إختبار صالحية التدريس  1

 الحاسوب وتطبيقاتــــــــــــــــــه           

 300,000 اسابيع 6 تفتح عند أكتمال العدد (CCNA2/CCNA1)  سيسكو لشركة الحاسوب شبكات ألكاديمية العالمية الشهادة دورة  1

 200.000 اسبوعان 3/2 14/2 (Windows Server 2016دورة في تنصيب وادارة السيرفر )  2

 200.000 اسبوعان 17/2 28/2 (MikroTikدورة في تنصيب واعداد راوترات المايكروتك )  3

 150,000 اسبوعان 3/2 14/2 (Laser، Inkjetدورة صيانة الطابعات )  4

5  
دورة في تصميم و تطوبر المواقع األلكترونية كشبكات التواصل األجتماعي و منصات الفيديو 

 (Python)بإستخدام  
 200.000 اسبوعان 14/2 3/2

 150,000 اسبوعان 17/2 28/2 (Adobe Premiere Pro CS4تحرير ومنتجة الفيديو باستخدام )في دورة متقدمة   6

7  
 )مستوى متوسط( (MOS-Microsoft Office Specialist)  االوفيستطبيقات  في دورة

((word , excel, & Powerpoint 
 150,000 اسبوعان 28/2 17/2

 150,000 اسبوعان 17/2 28/2 (Desktop & Laptopصيانة الحاسبات )في دورة   8

 150,000 اسبوعان Adobe InDesign CC)) 3/2 14/2دورة في التصميم الطباعي باستخدام برنامج   9

 150,000 اسبوعان 17/2 28/2 (SQL Server 2014دورة في تصميم وادارة قواعد البيانات )  10

 150,000 اسبوعان 17/2 28/2 (MS Project 2013دورة في ادارة المشاريع الهندسية بأستخدام برنامج )  11

 150,000 اسبوعان 3/2 14/2 (MS Access 2010دورةتصميم وانشاء قواعد البيانات )  12

 150,000 اسبوعان Minitab 17/2 28/2حصائي باستخدام تطبيقات  األدورة في التحليل ا  13

14  
 اساسيات الحاسوب وترقيـة موظفي الدولة  في دورة

(Windows 8+Word 2010 +Excel 2010) 
 150,000 اسبوعان 28/2 17/2

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 اساسيات برنامج ماث كاددورة في   15

 200,000 اسابيع 17/2 7/3 3 (Cyber Security)دورة في األمن السيبراني   16

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 دورة في التوصيف العملي لمهندس الطب األحيائي بين الهندسة و الطب  17

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 المرافق و األجهزة الطبية في مراكز الرعاية الصحية األوليةدورة في إدارة و صيانة   18

19  
 تالفيه في اعمال اللحام اإلدورة في الفحوصات غير 

(NDT)Non-Destructive Tests in welding process 
 100,000 اسبوع 21/2 17/2

 ةـــــــــــــــــــــداريإلا

 150,000 اسبوعان 14/2 3/2 الرسميةدورة في اسلوب المخاطبات   1

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 دورة في اعداد القيادات االدارية الوسطى  2

 100,000 اسبوع 21/2 17/2 الذكية واألداء المتميز ةافضل ممارسات السكرتاريدورة في   3

 150,000 اسبوعان 14/2 3/2 دورة في قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام  4

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 دورة في العمليات اإلدارية  5

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 دورة تدريبية ألمناء المخازن  6

 150,000 اسبوعان 14/2 3/2 دورة في التدقيق والرقابة الداخلية  7

 100,000 اسبوع 21/2 17/2 دورة في التخطيط التشغيلي واالستراتيجي  8

 150,000 اسبوعان 21/2 17/2 دورة في النظام المحاسبي الحكومي الالمركزي  9

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 دورة في اجراءات التعاقد  10



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

   

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 الحيوية وتحقيق األمن والسالمة دورة في أحدث األساليب في حماية المنشآت  11

 100,000 اسبوع 21/2 17/2 نماذج وتطبيقات -مواقف الراي العام االعالم في تشكيل  أثردورة في   12

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 2014لسنة  9دورة في تطبيقات قانون التقاعد الموحد رقم   13

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 دورة في العالقات العامة  14

 100,000 اسبوع 21/2 17/2 دورة في إدارة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  15

16  
القيادية الحديثة والسلوكيات الفعالة  الدولة: المهاراتالقيادة الفعالة في مؤسسات دورة في 

 واألداء اإلبداعى
 100,000 اسبوع 7/2 3/2

 100,000 اسبوع 21/2 17/2 االدارة والقيادة والتخطيط االستراتيجياالسس الحديثة في دورة في   17

 100,000 اسبوع 21/2 17/2 دورة في فن التواصل مع االخرين  18

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 دورة في المراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة  19

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 / اسس السالمة المهنية  Occupational Safety Basesدورة في   20

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 دورة في تكنولوجيا الري و التسميد  21

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 دورة في حسابات الكلفة  22

 اتـــــــــــــــــــــــاللغ

 150,000 شهر 28/2 3/2 دورة في إدارة العالقات العامة باللغة االنكليزية  1

 150,000 شهر 28/2 3/2 باللغة االنكليزية الشخصية(-ت العامة )الرسمية دورة في المراسال  2

 150,000 شهر 28/2 3/2 الترجمة التحريرية باللغة االنكليزيةدورة في   3

 150,000 شهر 28/2 3/2 طوير مهارات اللغة اإلنكليزية للموظفيندورة في ت  4

 100,000 اسبوع 7/2 3/2 للتدريسين من غير ذوي األختصاصة العربية دورة في سالمة اللغ  5

 150,000 اسبوعان 28/2 17/2 طرق الصياغة اللغوية الصحيحة للتقارير و المراسالتدورة في   6

 



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 

 

 2019لعام  آذارمنهاج الدورات لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من العراقيبالدينار 

 185.000 اسابيع 3 21/3 3/3 دورة طرائق و إختبار صالحية التدريس  1

 الحاسوب وتطبيقاتــــــــــــــــــه

 (CCNA1/CCNA2)  سيسكو لشركة الحاسوب شبكات ألكاديمية العالمية الشهادة دورة  1
تفتح عند أكتمال 

 العدد
 300,000 اسابيع 6

 200.000 اسبوعان 3/3 14/3 (Windows Server 2016وادارة السيرفر )دورة في تنصيب   2

 200.000 اسبوعان 17/3 28/3 (MikroTikدورة في تنصيب واعداد راوترات المايكروتك )  3

4  
 Computer Networks  دورة في شبكات الحاسوب السلكية والالسلكية

 (Wire, Wireless, Optical Fiber) 
 150,000 اسبوعان 28/3 17/3

 150,000 اسبوعان 3/3 14/3 (HTML, CSS, Javascriptدورة في تصميم المواقع األلكترونية بإستخدام )  5

 150,000 اسبوعان 3/3 14/3 (Desktop & Laptopدورة صيانة الحاسبات )  6

 150,000 اسبوعان 3/3 14/3 (MATLAB programing languageدورة في برمجة الماتالب )  7

8  
 )مستوى متقدم( (MOS-Microsoft Office Specialist)  االوفيستطبيقات  في دورة

 ((word , excel, & Powerpoint 
 150,000 اسبوعان 28/3 17/3

 150,000 اسبوعان Adobe Photoshop CC)) 17/3 28/3دورة في معالجة الصور والرسومات باستخدام برنامج   9

10  
 الدولةدورة اساسيات الحاسوب وترقيـة موظفي 

 (Windows 8+Word 2010 +Excel 2010) 
 150,000 اسبوعان 14/3 3/3

 150,000 اسبوعان 17/3 28/3 (AutoCAD 2012( باستخدام برنامج )2D, 3Dدورة في الرسم الهندسي )  11

 150,000 اسبوعان 17/3 28/3 (AISC)دورة في تصميم الفوالذ حسب مواصفات المعهد األمريكي لبناء الفوالذ   12

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 دورة في اساسيات برنامج ماث كاد  13

 150,000 اسبوعان SPSS 17/3 28/3دورة في التحليل الألحصائي باستخدام  تطبيقات   14

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 قراءة تخطيط الدماغ و تطبيقاته الهندسية الطبيةدورة في   15

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 واالنشائيةاللحام في الهياكل الحديدية دورة في   16

17  
 دورة تعريفيه عن االشعاع الكهرومغناطيسي وتقنية البصريات الليفية

(electromagnetic wave & fiber optics) 
 100,000 اسبوع 7/3 3/3

 100,000 اسبوع 7/3 3/3 دورة في إنشاء الطرق  18

 100,000 اسبوع 7/3 3/3 الضوضائيالسمعي او التلوث و Visual Pollutionدورة في التلوث البصرى   19

 ةـــــــــــــــــــــداريإلا

 200,000 شهر 28/3 3/3 مكثفة مجزية للترقية الوظيفية دورة في اعداد القيادات االدارية العليا  1

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 دورة في اسلوب المخاطبات الرسمية  2

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 المكتبدورة في السكرتارية وادارة   3

 150,000 اسبوعان 14/3 3/3 دورة في قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام  4

 100,000 اسبوع 7/3 3/3 دورة في فن تسويق الذات )فن إدارة المقابالت الوظيفية(  5

 150,000 اسبوعان 14/3 3/3 اساسيات ادارة الموارد البشريةدورة في   6

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 دورة تدريبية ألمناء المخازن  7

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 دورة في التدقيق والرقابة الداخلية  8



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 

 

 

 

 

  

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 150,000 اسبوعان 14/3 3/3 لتقيم العمل الوظيفي ولرفع الكفاءات وتطوير المهارات الوظيفيةدورة في التخطيط االستراتيجي   9

 150,000 اسبوعان 14/3 3/3 دورة في االدارة المالية والمحاسبية  10

 150,000 اسبوعان 14/3 3/3 دورة في اجراءات التعاقد  11

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 دورة في المؤثرات النفسية في صناعة االخبار  12

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 دورة في تبسيط االجراءات االدارية في العمل  13

 150,000 اسبوعان 14/3 3/3 2014لسنة  9دورة في تطبيقات قانون التقاعد الموحد رقم   14

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 دورة في تحسين االداء الوظيفي وتقويم اداء العاملين  15

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 ادارة ضغوط العمل في دورة  16

 100,000 اسبوع 7/3 3/3 دورة في السلوكيات السيئة في العمل الوظيفي  17

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 ادارة المخاطر المالية في المؤسساتدورة في   18

19  
والسلوكيات الفعالة القيادة الفعالة في مؤسسات الدولة :المهارات القيادية الحديثة دورة في 

 واألداء اإلبداعى
 100,000 اسبوع 7/3 3/3

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 التفاوض ودبلوماسية الحوار واالقناعدورة في   20

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 دورة في ادارة االجتماعات  21

 100,000 اسبوع 7/3 3/3 دورة في المراجعة الداخلية والرقابة المالية الحديثة  22

 100,000 اسبوع 7/3 3/3 دورة في وقاية النبات و مكافحة الحشرات  23

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 دورة في مهارات القيادة وتعزيز كفاءات العمل وبناء العالقات  24

 100,000 اسبوع 21/3 17/3 دورة في النظام المحاسبي الموحد و الميزانيات التخطيطية  25

 اتـــــــــــــــــــــــاللغ           

 150,000 شهر 28/3 3/3 تأهيلية الختبارات اللغة اإلنكليزية في التقديم للدراسات العليادورة   1

 100,000 اسبوع 14/3 10/3 دورة في سالمة اللغة العربية للتدريسين من غير ذوي األختصاص  2

 150,000 اسبوعان 28/3 17/3 الترفيع الوظيفيدورة سالمة اللغة العربية لموظفي دوائر الدولة لغرض   3

 150,000 شهر 28/3 3/3 سكرتارية وإدارة المكتب باللغة االنكليزيةدورة في ال  4

 150,000 شهر 28/3 3/3 ة في تالف األخطاء اللغوية في الكتابة والترجمة والمحادثة في اللغة االنكليزيةدور  5



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 2019لعام  نيسانمنهاج الدورات لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 185.000 اسابيع 3 18/4 31/4 دورة طرائق و إختبار صالحية التدريس  1

 الحاسوب وتطبيقاتــــــــــــــــــه

 300,000 اسابيع 6 تفتح عند اكتمال العدد (CCNA1/CCNA2)  سيسكو لشركة الحاسوب شبكات ألكاديمية العالمية الشهادة دورة  1

 200.000 اسبوعان 31/3 11/4 (Windows Server 2016دورة في تنصيب وادارة السيرفر )  2

3  
 (3Ds max)برنامج دورة في التصميم ثالثي االبعاد باستخدام 

(Modeling & Animation) 
 200.000 اسبوعان 11/4 31/3

 200.000 اسبوعان 14/4 25/4 (MikroTikدورة في تنصيب واعداد راوترات المايكروتك )  4

 150,000 اسبوعان 31/3 11/4 (Laser، Inkjetدورة صيانة الطابعات )  5

 150,000 اسبوعان 14/4 25/4 (ASP.NETدورة تصميم المواقع باستخدام لغة )  6

 150,000 اسبوعان 14/4 25/4 (Adobe Premiere Pro CS4)دورة متقدمة لتحرير ومنتجة الفيديو باستخدام   7

 150,000 اسبوعان 14/4 25/4 (Autodesk Revit)دورة في التصميم الهندسي بإستخدام برنامج   8

 150,000 اسبوعان Adobe InDesign CC)) 31/3 11/4دورة في التصميم الطباعي باستخدام برنامج   9

 150,000 اسبوعان 14/4 25/4 (Desktop & Laptopدورة صيانة الحاسبات )  10

 150,000 اسبوعان 14/4 25/4 (MS Project 2013دورة في ادارة المشاريع الهندسية بأستخدام برنامج )  11

 150,000 اسبوعان 31/3 11/4 (MS Access 2010دورةتصميم و انشاء قواعد البيانات )  12

13  
 (MOS-Microsoft Office Specialist)  االوفيستطبيقات  في دورة

 word , excel, & Powerpoint)) )مستوى متوسط( 
 150,000 اسبوعان 11/4 31/3

 150,000 اسبوعان Minitab 31/3 11/4حصائي باستخدام تطبيقات  دورة في التحليل اإل  14

15  
 دورة اساسيات الحاسوب وترقيـة موظفي الدولة

 (Windows 8+Word 2010 +Excel 2010) 
 150,000 اسبوعان 11/4 31/3

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 دورة في البرمجة بلغة جافا باستخدام برنامج ايكلبس كبلر  16

17  
 تالفيه في اعمال اللحام اإلدورة في الفحوصات غير 

(NDT)Non-Destructive Tests in welding process 
 100,000 اسبوع 18/4 14/4

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 األحيائي بين الهندسة و الطبدورة في التوصيف العملي لمهندس الطب   18

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 دورة في إدارة و صيانة المرافق و األجهزة الطبية في مراكز الرعاية الصحية األولية  19

 ةـــــــــــــــــــــداريإلا

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 دورة في اسلوب المخاطبات الرسمية  1

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 اعداد القيادات االدارية الوسطى دورة في  2

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 الذكية واألداء المتميز ةافضل ممارسات السكرتاريدورة في   3

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 دورة في قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام  4

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 اإلداريةدورة في العمليات   5

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 دورة تدريبية ألمناء المخازن  6

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 دورة في التدقيق والرقابة الداخلية  7

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 دورة في النظام المحاسبي الحكومي الالمركزي  8

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 دورة في اجراءات التعاقد  9

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 نماذج و تطبيقات - اثر االعالم في تشكيل مواقف  الراي العامدورة في   10

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 دورة في العالقات العامة  11

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 دورة في االدارة الذكية للوقت وسيكولوجية التعامل مع اآلخرين  12



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

  

 البرنامج التدريبي اسم ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 دورة في أفضل الممارسات لمنع وكشف التدليس واالحتيال والتحقيق في العقود والمشتريات  13

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 دورة في مهارات االتصال وإدارة التفاوض وحل النزاعات  14

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 دورة في تطبيقات في قانون التقاعد الموحد  15

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 دورة في إدارة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  16

17  
واألداء القيادة الفعالة في مؤسسات الدولة :المهارات القيادية الحديثة والسلوكيات الفعالة دورة في 

 اإلبداعى
 100,000 اسبوع 4/4 31/3

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 استراتيجيات ادارة الوقتدورة في   18

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 / اسس السالمة المهنية  Occupational Safety Basesدورة في   19

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 دورة في المراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة  20

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 دورة في المشاكل الزراعية في العراق و طرق حلها  21

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 مهارات مواجهة ضغوط العمل وإدارتها والسيطرة على العواطفدورة في   22

 100,000 اسبوع 4/4 31/3 دورة في حسابات الكلفة  23

 اتـــــــــــــــــــــــاللغ

 150,000 شهر 25/4 31/3 دورة في تطوير مهارات الموظفين باللغة اإلنكليزية باإلصغاء واالستيعاب  1

 150,000 اسبوعان 11/4 31/3 ة العربية لموظفي دوائر الدولة لغرض الترفيع الوظيفيدورة في سالمة اللغ  2

 150,000 شهر 25/4 31/3 االنكليزيةتحسين مهارات المحادثة باللغة دورة في   3

 100,000 اسبوع 18/4 14/4 دورة في سالمة اللغة العربية للتدريسين من غير ذوي األختصاص  4

 150,000 شهر 25/4 31/3 في اللغة االنكليزية من المستوى المبتدئ الى المستوى المتقدم ةدور  5

 150,000 شهر 25/4 31/3 االنكليزيةدورة في المصطلحات الدبلوماسية واالتكيت باللغة   6

 150,000 اسبوعان 25/4 14/4 تحسين و تطوير اساليب المحادثة باللغة العربيةدورة في   7



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 2019لعام  ايارمنهاج الدورات لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 185.000 اسابيع 3 23/5 5/5 طرائق و إختبار صالحية التدريسدورة   1

 الحاسوب وتطبيقاتــــــــــــــــــه

 (CCNA1/CCNA2)  سيسكو لشركة الحاسوب شبكات ألكاديمية العالمية الشهادة دورة  1
تفتح عند اكتمال 

 العدد
 300,000 اسابيع 6

2  
 ,Computer Networks (Wire, Wirelessدورة في شبكات الحاسوب السلكية والالسلكية 

Optical Fiber) 
 150,000 اسبوعان 16/5 5/5

 200.000 اسبوعان 19/5 30/5 (MikroTikدورة في تنصيب واعداد راوترات المايكروتك )  3

 150,000 اسبوعان 5/5 16/5 (Desktop & Laptopدورة صيانة الحاسبات )  4

 150,000 اسبوعان 5/5 16/5 (HTML, CSS, Javascriptبإستخدام )دورة في تصميم المواقع األلكترونية   5

 150,000 اناسبوع 19/5 30/5 (SQL Server 2014دورة في تصميم وادارة قواعد البيانات )  6

 150,000 اناسبوع Adobe Photoshop CC)) 19/5 30/5دورة في معالجة الصور والرسومات باستخدام برنامج   7

 150,000 اسبوعان 19/5 30/5 (MATLAB programing languageالماتالب )دورة في برمجة   8

9  
  (MOS-Microsoft Office Specialist)  االوفيستطبيقات  في دورة

 word , excel, & Powerpoint)) )مستوى متقدم(
 150,000 اسبوعان 30/5 19/5

10  
 دورة اساسيات الحاسوب وترقيـة موظفي الدولة

 (Windows 8+Word 2010 +Excel 2010) 
 150,000 اسبوعان 16/5 5/5

 150,000 اسبوعان 19/5 30/5 (AutoCAD 2012( باستخدام برنامج )2D, 3Dدورة في الرسم الهندسي )  11

 150,000 اسبوعان 5/5 16/5 (AISC)دورة في تصميم الفوالذ حسب مواصفات المعهد األمريكي لبناء الفوالذ   12

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 الهياكل الحديدية واالنشائيةاللحام في دورة في   13

 150,000 اسبوعان 30/5 19/5 دورة في اساسيات برنامج ماث كاد  14

 100,000 اسبوع 9/5 5/5 قراءة تخطيط الدماغ و تطبيقاته الهندسية الطبيةدورة في   15

 150,000 اسبوعان SPSS 5/5 16/5دورة في التحليل الألحصائي باستخدام  تطبيقات   16

 100,000 اسبوع 9/5 5/5 دورة في إنشاء الطرق  17

 100,000 اسبوع 9/5 5/5 الضوضائيالسمعي او التلوث و Visual Pollutionدورة في التلوث البصرى   18

19  
 دورة تعريفيه عن االشعاع الكهرومغناطيسي وتقنية البصريات الليفية

(electromagnetic wave & fiber optics) 
 100,000 اسبوع 23/5 19/5

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 التصوير التلفزيونيدورة في   20

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 اللحام في الهياكل الحديدية واالنشائيةدورة في   21

 ةـــــــــــــــــــــداريإلا

 200,000 شهر 30/5 5/5 مكثفة مجزية للترقية الوظيفية دورة في اعداد القيادات االدارية العليا  1

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 دورة في اسلوب المخاطبات الرسمية  2

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 دورة في السكرتارية وادارة المكتب  3

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 دورة في قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام  4

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 المقابالت الوظيفية(دورة في فن تسويق الذات )فن إدارة   5

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 اساسيات ادارة الموارد البشريةدورة في   6



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 دورة في تطبيقات في قانون التقاعد الموحد  7

 150,000 اسبوعان 30/5 19/5 دورة في التدقيق والرقابة الداخلية  8

 150,000 اسبوعان 30/5 19/5 دورة تدريبية ألمناء المخازن  9

 150,000 اسبوعان 30/5 19/5 دورة في االدارة المالية والمحاسبية  10

 150,000 اسبوعان 30/5 19/5 دورة في اجراءات التعاقد  11

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 في المؤثرات النفسية في صناعة االخباردورة   12

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 دورة في ادارة المخاطر المالية في المؤسسات  13

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 دورة في السلوكيات السيئة في العمل الوظيفي  14

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 والقيادة دورة في اإلستراتيجيات وأفضل الممارسات الحديثة في اإلدارة  15

16  
القيادة الفعالة في مؤسسات الدولة :المهارات القيادية الحديثة والسلوكيات الفعالة دورة في 

 واألداء اإلبداعى
 100,000 اسبوع 23/5 19/5

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 التفاوض ودبلوماسية الحوار واالقناعدورة في   17

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 الحديثة في إجراءات الضبط الداخلى والمراجعةدورة في النظم   18

 100,000 اسبوع 9/5 5/5 دورة في المراجعة الداخلية والرقابة المالية الحديثة  19

 100,000 اسبوع 9/5 5/5 دورة في ادارة المشاتل و التدريب على األشجار  20

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 التخطيطيةدورة في النظام المحاسبي الموحد و الميزانيات   21

 اتـــــــــــــــــــــــاللغ

 150,000 شهر 30/5 5/5 دورة في إدارة العالقات العامة باللغة اإلنكليزية  1

 100,000 اسبوع 23/5 19/5 دورة في سالمة اللغة العربية للتدريسين من غير ذوي األختصاص  2

 150,000 اسبوعان 16/5 5/5 دوائر الدولة لغرض الترفيع الوظيفي دورة في سالمة اللغة العربية لموظفي  3

 150,000 اسبوعان 30/5 19/5 دورة في تصويب االخطاء اللغوية في المراسالت االدارية  4

 150,000 شهر 30/5 5/5 باللغة االنكليزية الشخصية(-ت العامة )الرسمية دورة في المراسال  5

 150,000 شهر 30/5 5/5 باللغة اإلنكليزيةالترجمة التحريرية دورة في   6

 150,000 شهر 30/5 5/5 طوير مهارات اللغة اإلنكليزية للموظفيندورة في ت  7

 



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 2019لعام  حزيرانمنهاج الدورات لشهر 

 اسم البرنامج التدريبي ت
مدة  الفتـــــرة

 البرنامج

 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 185.000 اسابيع 3 27/6 9/6 دورة طرائق و إختبار صالحية التدريس  1

 الحاسوب وتطبيقاتــــــــــــــــــه

 (CCNA2/ CCNA1)  سيسكو لشركة الحاسوب شبكات ألكاديمية العالمية الشهادة دورة  1
تفتح عند أكتمال 

 العدد
 300,000 اسابيع 6

 200.000 اسبوعان 9/6 21/6 (Windows Server 2016السيرفر )دورة في تنصيب وادارة   2

3  
دورة في تصميم و تطوبر المواقع األلكترونية كشبكات التواصل األجتماعي و منصات الفيديو بإستخدام  

(Python) 
 200.000 اسبوعان 21/6 9/6

4  
  (MOS-Microsoft Office Specialist)  االوفيستطبيقات  في دورة

 word , excel, & Powerpoint)) متوسط()مستوى 
 150,000 اسبوعان 27/6 16/6

 200.000 اسبوعان 16/6 27/6 (MikroTikدورة في تنصيب واعداد راوترات المايكروتك )  5

 150,000 اسبوعان 9/6 21/6 (Laser، Inkjetصيانة الطابعات )في دورة   6

 150,000 اسبوعان 9/6 21/6 (Desktop & Laptopصيانة الحاسبات )في دورة   7

 150,000 اسبوعان 16/6 27/6 (ASP.NETتصميم المواقع باستخدام لغة )في دورة   8

 150,000 اسبوعان 16/6 27/6 (Desktop & Laptopصيانة الحاسبات )في دورة   9

 150,000 اسبوعان 9/6 21/6 (Autodesk Revit)دورة في التصميم الهندسي بإستخدام برنامج   10

 150,000 اسبوعان Adobe InDesign CC)) 16/6 27/6دورة في التصميم الطباعي باستخدام برنامج   11

 150,000 اسبوعان 16/6 27/6 (MS Project 2013دورة في ادارة المشاريع الهندسية بأستخدام برنامج )  12

 150,000 اسبوعان 9/6 21/6 (MS Access 2010تصميم و انشاء قواعد البيانات ) دورة  13

14  
 اساسيات الحاسوب وترقيـة موظفي الدولة في دورة 

(Windows 8+Word 2010 +Excel 2010) 
 150,000 اسبوعان 21/6 9/6

 150,000 اسبوعان Minitab 16/6 27/6دورة في التحليل الحصائي باستخدام تطبيقات    15

 200,000 اسابيع 9/6 27/6 3 (Cyber Security)دورة في األمن السيبراني   16

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في التوصيف العملي لمهندس الطب األحيائي بين الهندسة و الطب  17

 100,000 اسبوع 20/6 16/6 دورة في إدارة و صيانة المرافق و األجهزة الطبية في مراكز الرعاية الصحية األولية  18

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في التصوير الفوتوغرافي  19

 150,000 اسبوعان 21/6 9/6 دورة في البرمجة بلغة جافا باستخدام برنامج ايكلبس كبلر  20

 ةـــــــــــــــــــــداريإلا

 150,000 اسبوعان 21/6 9/6 دورة في اسلوب المخاطبات الرسمية  1

 150,000 اسبوعان 27/6 16/6 دورة في اعداد القيادات االدارية الوسطى  2

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 الذكية واألداء المتميز ةممارسات السكرتاريافضل دورة في   3

 150,000 اسبوعان 21/6 9/6 دورة في قانون الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام  4

 150,000 اسبوعان 27/6 16/6 دورة في العمليات اإلدارية  5

 150,000 اسبوعان 27/6 16/6 دورة تدريبية ألمناء المخازن  6

 150,000 اسبوعان 27/6 16/6 دورة في التدقيق والرقابة الداخلية  7

 150,000 اسبوعان 21/6 9/6 دورة في النظام المحاسبي الحكومي الالمركزي  8

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في اجراءات التعاقد  9

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في ضمان الجودة واالداء الجامعي  10



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 

 
 

 

 

  

 اسم البرنامج التدريبي ت
 الفتـــــرة

 مدة البرنامج
 اجور البرنامج

 لغاية من بالدينار العراقي

 دورة في إدارة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  11

الدارية
ا

 

 100,000 اسبوع 13/6 9/6

 100,000 اسبوع 27/6 23/6 دورة في اآلدوات الحديثة في التخطيط والتحليل المالي والمحاسبي المتقدم  12

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 اللياقة واالتكيتدورة في   13

 150,000 اسبوعان 27/6 16/6 دورة في العالقات العامة  14

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 نماذج و تطبيقات -اثر االعالم في تشكيل مواقف  الراي العامدورة في   15

 150,000 اسبوعان 21/6 9/6 والروح االيجابية في العملدورة في مهارات العمل الجماعي   16

17  
القيادة الفعالة في مؤسسات الدولة :المهارات القيادية الحديثة والسلوكيات دورة في 

 الفعالة واألداء اإلبداعى
 100,000 اسبوع 13/6 9/6

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 االسس الحديثة في االدارة والقيادة والتخطيط االستراتيجيدورة في   18

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في المراجعة والتدقيق والرقابة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة  19

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 / اسس السالمة المهنية  Occupational Safety Basesدورة في   20

21  
 Non-Destructive(NDTتالفيه في اعمال اللحام )اإلدورة في الفحوصات غير 

Tests in welding process 
 100,000 اسبوع 13/6 9/6

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في معالجة التصحر و انشاء المسطحات الخضراء  22

 100,000 اسبوع 13/6 9/6 دورة في حسابات الكلفة  23

 اتـــــــــــــــــــــــاللغ           

 اللغوية في الكتابة والترجمة والمحادثة في اللغة االنكليزيةة في تالف األخطاء دور  1

ت
اللغا

 

 150,000 شهر 27/6 2/6

 150,000 اسبوعان 27/6 16/6 دورة في تصويب االخطاء اللغوية في المراسالت االدارية  2

 150,000 شهر 27/6 2/6 اإلنكليزيةدورة في المراسالت الشخصية والتجارية باللغة   3

 150,000 شهر 27/6 2/6 تأهيلية الختبارات اللغة اإلنكليزية في التقديم للدراسات العليادورة   4

 150,000 شهر 27/6 2/6 سكرتارية وإدارة المكتب باللغة اإلنكليزيةدورة في ال  5

 100,000 اسبوع 20/6 16/6 ة العربية للتدريسين من غير ذوي األختصاصدورة في سالمة اللغ  6

 150,000 اسبوعان 13/6 9/6 تحسين و تطوير اساليب المحادثة باللغة العربيةدورة في   7



 

  

، ويتم تثبيت قيود المشاركين بتلك الدورات على الموقع دورة خاصة بأكاديمية شبكات الحاسوب العالمية/ سيسكو. يمنح المشارك بعد اجتياز االختبارالخاص بالدورة شهادة تصدر عن اكاديمية سيسكو ( 1مالحظات: 

 .ا توفر عدد المشاركين المناسبااللكتروني لألكاديمية، مع امكانية افتتاح اي مستوى )االول، الثاني( في اي شهر إذ

 .CISCOشبكات الحاسوب ين لمنح شهادة جامعة النهر ةاسئمتحاني الوحيد في رلتعليم المستمر/رئاسة جامعة النهرين المركز األ( مركزا2

 .بين قسمنا والطرف المستفيدامكانية فتح دورات للقطاع الخاص والعام خارج عن االوقات المحددة في مناهجنا التدريبية اعاله وحسب االتفاق 

 (  ان جميع دورات المركز التي مدتها اسبوعين فأكثر يمكن استخدامها ألغراض الترقية لموظفي وزارات و دوائر الدولة كافة.3

 

 شروط وتعليمات المشاركة في الدورات التدريبية التي يقيمها

 مركز التعليم المستمر/ رئاسة جامعة النهرين

المذكورة في تعاميم المناهج التدريبية يرجى من جميع الدوائر والمؤسسات ذات العالقة ترشيح منتسبيهم وفق الضوابط  . 1

 .بوقت مبكر

. ان يتفرغ المشارك للدورة تفرغا كامال خالل التحاقه بالدورة وان يملك المواصفات العلمية والخبرة التي تتطلبها الدورة 2

 .وان تكون هناك عالقة بين وضيفته وموضوع الدورة

 .ت على األكثر( ولمدة ثالث ساعا9. تبدأ المحاضرات من الساعة )3

في حال مصاااةفة اي يوم من ايام الدورة عطلة رساامية )او تعذر ادعااةها( يؤجى الى اليوم او ا يام التي تلي ايام العطلة . 4

 .مباشرة

( وان يكون ختم الدائرة رئاسةةة جامعة النهرين / صةةندوق التعليم العالييساادة بدل المشاااركة مادما بصااك معنون الى  ). 5

بنك ورقم الحساااو وتيهير الصااك واضااحا جدا ويرفق الصااك بكتاو رساامي يوضااح فيه اساام المشااارك واساام فرع ال

 .وعنوان الدورة التي يراة ا شتراك فيها وتأريخها

 .التعليم المستمر في مجمع الجادرية مركزرئاسة جامعة النهرين /  مكان ادعااة الدورات . 6

 .لم يتم تسديد مبلغ المشاركة لن يزوة المشترك بكتاو تأييد المشاركة ما. 7

 .باإلمكان طلب المشاركة هاتفيا من قبى الدوائر المعنية على ان ترسى كتاو الترشيح  حاا. 8

النهرين في جامعة  للتسجيى عبر ا دتردت يرجى الدخول على الموقع ا لكترودي لمركز التعليم المستمر. 9

(ced.nahrainuniv.edu.iq ) تسجيى في حال وجوة داص في المعلومات المطلوبةعلما اده سيرفض اي. 

 .يمكن للمواطنين ا شتراك بالدورات التدريبية على حسابهم الخاص في حال توفر الشروط المطلوبة. 10

من هذه الدورات في هذا البردامج  أياامكادية تنييم ةورات تخصااصااية في مجال اسااتخدام الحاسااوو وتطبيااته وكذلك . 11

مع امكادية اعداة وتصااميم ا ديمة والتطبياات وبناش شاابكات الحاساابة اضااافة الى تصااميم مواقع  والمجا ت ا خرى،

رئاسة جامعة  يالمستمر فا دتردت للدوائر والمؤسسات وفي ضوش ا حتياجات الخاصة وبالتنسيق مع مركز التعليم 

 .النهرين

( بطلب خاص من الجهات ذات العالقة ألقامتها في مار عملها بعد التنساااااايق مع 11طبيق ما ورة في الفارة ). يمكن ت12

 الاسم مباشرةً.

 ( اوced.nahrainuniv.edu.iqعن طريق الموقع ا لكترودي للمركز ) ا ستفسار عن دتائج الدورات ن. باإلمكا13

 .(cced@nahrainuniv.edu.iq) عبر البريد ا لكترودي للاسم

 العنوان ا لكترودي التالي  لالستفسار ولزياةة المعلومات ا تصال على. 13
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