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 أ.د يحيى عبد الرضا عباس

 رئيس جامعة ذي قار

جامعة ذي قار من املؤسسات العلمية  ولكونامياان منا بدور املؤسسات العلمية يف هنضة وتطور االمم ومسو الشعوب، 

واالكادميية الرائدة يف حتقيق التنمية البشرية والتماهي مع كل مؤسسات الدولة وقطاعات اجملتمع يف حمافظة ذي قار خاصة والبلد بشكل 

عام، فقد تصدت جامعتنا اىل ذلك وانطالقنا من رسالتها واهدافها من خالل حزمة من الربامج املتنوعة املوجهة اىل شرائح اجملتمع عامة، 

مؤهالت وامكاانت عالية  منألن تسهم اسهامًا كبرياً يف نشر الوعي اجملتمعي والتأهيل املعريف لفئات اجملتمع وملا جلامعة ذي قار والسعي 

، وهم بال شك يعدون املستشارين املؤمتنني على عمليات التطوير يف شىت املعارف، وهو ما ةلاملؤهالعلمية والتقنية ولكوهنا تعج ابلكوادر 

ككل، وفتح آفاق واسعة   موطاقاهت ميف مجيع القطاعات، وذلك من اجل تطوير قدراهت ابناء اجملتمعلينا التواصل والعناية بتدريب حيتم ع

لكل االفراد وجعلهم على متاس مباشر مبختلف املعارف وهذا ما حيقق رسالة اجلامعة يف خدمة اجملتمع واملسامهة يف تطوره، وما تطمح 

مراكز علمية وتدريبية ومنها و من عالقة وطيده بينها وبني قطاعات اجملتمع املختلفة من خالل ما متتلكه اجلامعة من امكاانت اىل حتقيقه 

اهم بواابت اجلامعة اليت من خالهلا ختدم اجملتمع، وتستقبل من خالله خمتلف الفئات،  ذي يعد مناملستمر ال لتطوير والتعليممركز ا

 غايل، وخدمة املواطن الكرمي.لتحقق املأمول منها يف رفعة الوطن ال
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 كلمة السيد رئيس الجامعة
 



 
 

 
 

 المركـز في سـطـور
 

انطالقًا من اهداف جامعة ذي قار ورسالتها يف خدمة اجملتمع واإلسهام يف توفري اخلربات والكفاءات العلمية والفنية القادرة        
وإميااًن بدورها اإلجيايب الفعَّال يف بناء جيل حضاري مثقف أيخذ على عاتقه بناء الدولة  املتسارعة،على مواكبة التغريات والتطورات 

مبوجب االمر اجلامعي املرقم  م،2013ا. مت أتسيس مركز التطوير والتعليم املستمر يف جامعة ذي قار عام ومؤسساهت
ليكون احد بواابت اجلامعة الرئيسة، وانفذهتا إىل اخلارج، حيمل رسالتها، وينفذ سياستها،  م.12/5/2013يف  7/54/6729

اجلامعية لتطوير قابليات األفراد واالرتقاء مبستوى املعرفة واملهارة لتثمني  ويؤكد فلسفتها .ويشكل ركنا أساسا يف مسؤوليات اإلدارة
يف خمتلف االختصاصات .وقد تعاقب على ادارة  وأتهيليةأداءهم وقدراهتم ويسهم يف تنمية اجملتمع من خالل إقامة دورات تدريبية 

 وهم كل من: ،ةاملركز منذ أتسيسه ولغاية اآلن عدد من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامع

 حممد دخيل سلمان  أ.م.د. -1
 عالء جبار غزاي أ.م.د. -2
 رائد جميد جبار .م.د -3
 أ.م.د. عبدالباري مايح ماضي  -4
 أ.م.د. حيدر حمسن سلمان -5

وابلرغم من حداثة التأسيس فقد اجنز املركز العديد من الربامج التدريبية والتطويرية اليت اخنرط فيها اآلالف من أعضاء هيئات 
التدريس اجلدد واملوظفني االداريني والفنيني من العاملني يف اجلامعة واجلامعات اجملاورة ودوائر الدولة املختلفة والقطاع اخلاص 

دوراته التدريبية ميادين التأهيل الرتبوي )طرائق التدريس( واحلاسوب واالنرتنيت واإلدارة والقانون واحملاسبة ومشلت  واألفراد.
ابإلضافة اىل الندوات وورش  التطويرية،وغريها من الدورات والربامج  واللغات، العلمي،والبحث  املهنية،واهلندسة والسالمة 

 العمل.

 

 
 أ.م.د حممد مهدي ايسني

 مدير مركز التطوير والتعليم املستمر
4 
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  يكون  ألن قار ذي بجامعة املستمر والتعليم التطوير مركز يتطلع•
 
  رائدأ

 
 في ومتميزا

 فئات ولكافة التخصصات مختلف في والتنموية التدريبية الخدمات وتنفيذ اعداد
 والتقديم العرض أساليب وأحدث والتميز الجودة معايير علىا وفق على املجتمع

 .العمل سوق  ومتطلبات ينسجم وبما

 الرؤية

 على والعمل والتطوير والتعليم التدريب في والجودة باملهنية تتميز أنشطة تقديم•

 اإليجابي التطوير من والخاص العام القطاعين في واملؤسسات األفراد تمكين
 التنافسية القدرة رفع إلى يؤدي بما الكامنة البشرية الطاقات إلطالق ومساعدتهم

 . واملؤسس ي الفردي األداء مستويات أعلى وتحقيق

 الرسالة

 املؤسسات كافة مع مستمر تواصل إقامة طريق عن باملجتمع الجامعة ربط•

 . التنمية مسيرة في فاعلة شراكة لتحقيق والقطاعات

 املجتمع قطاعات مختلف في العلمي والوعي واملعرفة الثقافة نشر في اإلسهام•
 مع بالتنسيق العمل وورش والندوات التدريبية البرامج إقامة خالل من وشرائحه

  .بالجامعة االختصاص جهات

 ، املجتمع لخدمة وتوظيفها واملادية والبشرية العلمية الجامعة قدرات دعم•

 . املجتمع تواجه التي للمشكالت علمية حلول  وإيجاد

 تقديم خالل من وقدراتهم معارفهم وتنمية املجتمع أفراد كفاءة رفع في املساهمة•

 . العالية الجودة ذات التطبيقي التدريب برامج من متنوع عدد

الة برامج تقديم•  . واملؤسسات األفراد وتوقعات احتياجات مع تتماش ى فعَّ

 املعرفة مجاالت مختلف في ومتابعتها والبحوث الدراسات إعداد في ملشاركةا•

 .املجتمع قضايا بدراسة املتعلقة تلك وخاصة

 االهداف
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 واالهدافالرؤية والرسالة 
 



 
 

 
 

 لتعليم المستمرامهام مركز الطوير و

 أييت:تتلخص مهام مركز التطوير والتعليم املستمر يف جامعة ذي قار مبا 

 م املهارات كات التدريسية واإلدارية والفنية يف كليات ومراكز وأقسام اجلامعة كافة على أهرشراف على تدريب املال اإل
ملنتسيب اجلامعة وتوفري فرص التدريب وتطوير التعليم وزايدة الكفاءات التدريسية والعلمية  العمل،الالزمة هلم يف ميدان 

 احلديثة.واالستفادة من الوسائل العلمية 

  تعميق الصلة بني اجلامعة واجملتمع من خالل إقامة الدورات التدريبية اخلاصة بتحديث وتنمية املعلومات واملعرفة ابألساليب
والتنسيق مع مؤسسات ودوائر الدولة ومنظمات اجملتمع املدين من خالل االطالع على أساليب العمل يف  العاملة،احلديثة 

 تطوير نشاطاهتا العلمية والرتبوية ورفع مستوى أدائها وتطوير املؤسسات والدوائر الرمسية املختلفة وما ميكن ان يفيدها يف
 التدريبية.براجمها 

   الدورات.حتديد االحتياجات التدريبية ومنح رشهادة املشاركة ابلدورات وتقييم نتائج 

 يف التواصل مع اجلامعات العراقية والعاملية من خالل الزايرات املتبادلة لتحقيق االستفادة املشرتكة من األساتذة األكادمييني 
 اجلامعات.الربامج التدريبية اليت تقام يف تلك 

  إدخال البياانت اخلاصة ابلربامج التدريبية املخططة واملنفذة يف جامعتنا وحتديثها ابستمرار يف قاعدة البياانت اخلاصة مبركز
 التحليلية. التعليم املستمر، لتوفري املعلومات املطلوبة يف أي وقت واالستفادة منها يف إعداد التقارير والدراسات

  اصدار دليل الدورات السنوي ابلدورات التدريبية وتعميمه إىل الدوائر املعنية ومتابعة تنفيذ الدورات ميدانيا وحسب اخلطة
 املوضوعة.
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 مهارات القيادة ملدراء االدارات الوسطى اسم الدورة

 هدف الدورة
ابجلوانب االساسية إكساب املشاركني معارف يف التوجهات احلديثة يف اإلدارة وتطوير مهاراهتم 

لوظيفة املدير يف استخدام االساليب االدارية احلديثة مع الرتكيز على اجلوانب املعرفية واخلرباتية  يف 
 .والعالقة بينها وبني االدارات العليا ،العمل االداري

 حماور الدورة

اختاذ القرارات  ،القيادة التفاعلية ،الرقابة االدارية ،التنظيم واعادة التنظيم ،التخطيط االسرتاتيجي
 ،مفهوم االدارات الوسطى وواجباهتا ،مفهوم االجتاهات االدارية املعاصرة ،مفهوم االدارة ووظائفها

العالقة بني االدارات الوسطى   ،مفهوم العملية االدارية والتنظيمية ،مسؤوليات االدارة ومستوايهتا
 االدارة الررشيدة. ،االدارية اساليب حل املشكالت ،واالدارات العليا
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 إدارة املوارد البشرية اسم الدورة

هتدف الدورة إىل توظيف املهارات ذات الكفاءة والتدريب العالية مع زايدة كفاءة املوظفني  هدف الدورة
 .املوجودين من خالل قياس االداء و اليات حتسينه

 حماور الدورة
 ،لرئيسية إلدارة املوارد البشريةالوظائف ا ،اهداف املوارد البشرية ،التعريف أبمهية املوارد البشرية

الدوافع  –االختيار والتوظيف   ،العوامل اليت تؤثر يف ختطيط املوارد البشرية ،ختطيط املوارد البشرية
 .الوعي ابلقانون االداري،تقويـم اداء العاملـني  ،تدريـب وتنميـة العاملني ،تقييم الوظائف ،واحلوافز
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 التخطيط  االسرتاتيجي فن ادارة املستقبل اسم الدورة

 هدف الدورة

هتدف الدورة اىل بناء القدرات لدى املدراء والكوادر املتقدمة يف االجهزة االدارية احلكومية مبجال 
التخطيط االسرتاتيجي وفق التوجهات احلديثة العاملية السيما تنمية مهارات التخطيط االسرتاتيجي 
لشاغلي املناصب القيادية واإلدارية ابجلامعات مبا يسهم يف صنع القرارات االسرتاتيجية السليمة 

 اليت حتقق رسالة اجلامعة.

 حماور الدورة
رؤية ورسالة  ومراحل،مكوانت عملية التخطيط االسرتاتيجي  وأمهيته،طبيعة التخطيط االسرتاتيجي 

صياغة األهداف واالسرتاتيجيات. تنفيذ اخلطة. (. SWOTالتحليل االسرتاتيجي ) املؤسسة.
 .متابعة وتقومي  اخلطة االسرتاتيجية

 

 

 

 صيف الدورات االداريةتو
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 .ISO 9001/2008 المواصفة القياسية الدولية اسم الدورة 4

وفق متطلبات املواصفة القياسية والفوائد اليت ستحصل عليها مساعدة املشاركني يف فهم كيفية التوثيق  هدف الدورة
 . بصورة صحيحة وحسب املتطلبات الدولية املنظمة من خالل أتسيس قاعدة للتوثيق

وكيفية تطبيقها ، دور اإلدارة العليا فـي  ISO 9001/2008 اآليزومفهوم التوثيق ، التعريف مبواصفة حماور الدورة
انواع الواثئق يف نظام ادارة اجلودة ، ضبط واثئق نظام التوثيق ، مراحل إعداد الواثئق الرئيسية للنظام ، 

 . تطبيقات عمليةادارة اجلودة ، متييز وتعديل الواثئق ، مراجعة الواثئق واملصادقة عليها واصدارها ، 

 

 االجتماعات والندوات والمؤتمرات ادارة اسم الدورة 5

 هتيئة كوادر كفوءة يف إدارة املؤمترات وورش العمل والندوات هدف الدورة
إدارة االجتماعات واملؤمترات ، التخطيـط لربانمج املؤمتر ، القواعـد االساسية التـي جيـب  : الدورة حماور الدورة

دراسـة جـدوى متكاملـة للنشـاطات ، كيفيـة االعداد تطبيقهـا يف االجتماعات واملؤمترات ، إعـداد 
للمؤمترات والنـدوات ، أساسـيات االجتماع الناجـح وسـبب فشـل االجتماعات ، مهـارات إدارة 

 املؤمترات

 

 اعداد القيادات االدارية العليا اسم الدورة 6

واملهارات الالزمة لتويل املناصب القيادية ابإلضافة اىل إكساب املشاركني اهم املعارف االدارية املعاصرة  هدف الدورة
وكذلك التعرف على ،متكني املشاركني من اإلدارة املتميزة بشكل يتماشى مع اساليب االدارة احلديثة

مفهوم املعرفة وأنواعها ومستوايهتا ودور إدارة املعرفة يف النشر والتوثيق من خالل طرح مفاهيم 
 .املعرفةاسرتاتيجية إدارة 

بعض حماور الدورة : مفهوم املعرفة ، االدارة يف عصر املنافسة والتحدايت ، احلكم الصاحل واالدارة  حماور الدورة
 الرشيدة ، التخطيط االسرتاتيجي ، فن القيادة االدارية ، إسرتاتيجيات التحسني والتميز يف االداء .

 

 القادة تنمية المهارات القيادية وإعداد اسم الدورة 7

أتهيل املشاركني ليصبحوا متمكنني من اإلملام التام أبساسيات العملية التدريبية ختطيطاً وتنظيماً...اخل ،  هدف الدورة
 حل املشكالت اليت تعرتض سبيل العمل واختاذ القرارات بشأهنا ، حتفيز العاملني لديهم وتقييم أدائهم

، إدارة اجملموعات ومهارات إعداد القادة ، التحفيز ومهارات التشجيع ،  املهارات األساسية للقيادة حماور الدورة
التفويض ومهارات إسناد املهام ، حل املشكالت واختاذ القرارات ، التخطيط ، تقسيم العمل من 

 . حيث اهليكلة ، عمل موازانت متابعة التخطيط والتنفيذ
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 ادارة املخازن اسم الدورة

تعريف املشاركني أبمهية ادارة املواد واكساهبم املعرفة ابألساليب املعتمدة للسيطرة على اخلزين  هدف الدورة
 واملستندات املستعملة يف الرقابة على املواد واخلزين

 حماور الدورة

اهم عناصر السيطرة  ،جمموعة املستندات املخزنية  ،مهام ادارة املخازن  ،تعريف ادارة املخازن 
توثيق  ،اسلوب استخدام املستندات وحفظها  ،تصميم املستندات  ،والرقابة على اخلزين 

طرق اجلرد وانواعها وامهيتها يف الرقابة والسيطرة على  ،انواع املستندات  ،املستندات وتعزيزها 
 احملافظة على املال العام . ،اخلزين 
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 تطوير مهارات أمناء املخازن اسم الدورة

 اكساب املشاركني معارف ومعلومات فــــــــي االدارة احلديثة للمخازن واطالعهم على االنظمة احلديثة هدف الدورة
 . يف إدارة املخازن واملشرتايت والسيطرة على اخلزين

إدارة املخازن وعالقتها ابإلدارات االخــــرى ، انظمـــة إدارة املخـــازن ، السيطرة على  : الدورة حماور الدورة
 . اخلزيــــن ، مؤرشرات تقييم األداء يف املخازن

 

6 

 الرمسيةسالمة اللغة العربية يف املخاطبات  اسم الدورة

 هدف الدورة

واستخدام اللغة العربية بصورة  ،رفع كفاءة املوارد البشرية يف إعداد املخاطبات الرمسية وحتريرها 
والسيما تعريف املشاركني ابألخطاء  ،وبيان بعض االخطاء اللغوية الشائعة  ،صحيحة لفظا وكتابة 

مة يف دوائر الدولة ومؤسساهتا وماهي اللغوية الشائعة اليت ترد يف املراسالت الرمسية املستخد
 فضال عن اخالقيات التخاطب الرمسي. ،املفردات الصحيحة اليت جيب استخدامها 

 حماور الدورة
كتابة اهلمزة   ،عالمات الرتقيم  العدد.بعض قواعد  وجتنبها،معرفة األخطاء اإلمالئية واللغوية الشائعة 

معرفة كيفية إعداد املخاطبات  ،األخطاء الشائعة يف املخاطبات الرمسية  ،كتابة الضاد والظاء   ،
 أخالقيات التخاطب الرمسي ،الرمسية بلغة عربية سليمة )كيف تصمم كتااب رمسيا( 
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 للمشاريعاعداد دراسات اجلدوى  اسم الدورة

اطالع املشاركني على االجتاهات احلديثة يف اعداد اجلدوى االقتصادية للمشاريع وانواعها وتدريبهم  هدف الدورة
 على كيفية اعداد دراسة اجلدوى االقتصادية قبل البدء ابملشروع وعلى خمتلف املستوايت

حتديد  ،مفهوم االستثمار  ،اعداد املوازنة الرأمسالية  ،امهية دراسات اجلدوى االقتصادية ومضموهنا  حماور الدورة
 مثال تطبيقي . ،حتديد فرتة االسرتداد لالستثمار ،مدى قبول مشروع استثماري 
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 مهارات التفاوض وحل النزاعات اسم الدورة

 هدف الدورة
إكساب املشاركني مهارات إدارة التفاوض ، وتتبىن هذه الدورة فكرة احلوار الذايت الّبناء والتعامل مع 
التفاوض كمنظومة متكاملة من خالل التخطيط اجليد للتفاوض وتطبيق إسرتاتيجياته وتكتيكاته 

 وترسيخ مفاهيم احلوار والتواصل . ،بكفاءة وفاعلية 

 حماور الدورة
اسرتاتيجيات التفاوض  ،اسس فلسفة التفاوض ،حتديد مفهوم التفاوض واهدافه  ،احلوار والتواصل 

، مراحل العملية التفاوضية ، عوامل جنـــاح العملية التفاوضية ، اسس تشكيل الفريق التفاوضي 
 . وتوزيع االدوار
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 االجتاهات احلديثة يف إدارة املكتب والسكراترية اسم الدورة

وتطوير مهارات العاملني يف جمال السكراترية وادارة  ،تعريف املشاركني مبفهوم املكتب والسكراترية  هدف الدورة
 .مكاتب

 حماور الدورة

تعريـف السـكراترية ، وظيفـة مديـر املكتب والسـكراترية التنفيذية ، انـواع املكاتب والسـكراترايت ، 
الوقـت ، انـواع الزائريـن وكيفيـة التعامـل معهـم ، االتصال املبارشر  املهارات الواجـب توافرهـا ، ادارة

وغيـر املبارشر ، التخطيـط االسبوعي واليومي ملدير املكتب والسكرتري، السكرتري والعالقات العامـة 
 واالنسانية .
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 واالجتماعات الوقت إدارة الدورة اسم

 الدورة هدف
 وإدارة للوقت الفعالة اإلدارة جمال يف اإلجيابية واالجتاهات التطبيقية واملهارات العلمية املفاهيم تنمية

 . العايل التعليم مؤسسات يف واللجان اجملالس اجتماعات

 الدورة حماور

 ، العمل وقت مضيعات ، وأمهيته الوقت خصائص ، الوقت مفهوم ، وأمهيته الوقت إدارة مفهوم
 إلدارة فعَّالة اسرتاتيجيات، الوقت مع التعامل امناط الوقت، إدارة متطلبات ، للوقت الفعَّالة اإلدارة
 تفويض الورقية، األعمال حجم تقليص األولوايت، وضع ، وجدولتها املهام  ختطيط ، الوقت

 ، االجتماع ماهية ، االجتماعات إدارة ، استثماره وحسن الوقت لتوفري توصيات ، الصالحيات
 تنظيم ، لالجتماع التخطيط ، االجتماع عقد متطلبات ، االجتماعات أنواع ، االجتماعات أمهية

 وتقوميه االجتماع متابعة ،  وقيادته االجتماع

 

11 

 االدارة االلكرتونية للملفات واررشفتها اسم الدورة

 العمل االداري .تطوير مهارات املشاركني االررشفة االلكرتونية وتطبيقاهتا يف جمال  هدف الدورة

 حماور الدورة
البحث واحلفظ  ،تطبيق برانمج خاص ابألررشفة  ،املعاجلة الفنية  ،اليات تطبيقها  ،مفهوم االررشفة 

 واالسرتجاع
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1 

 قانون انضباط موظفي الدولة اسم الدورة

 هدف الدورة
وتزويدهم ابملفاهيم  تعريف املشاركني بقانون انضباط موظفي الدولة واليات تطبيقه وجزاءات انتهاكه

اخلاصة ابلواجبات وحقوق املوظف منذ تعيينه يف الدائرة وما يرتتب عليه عند إخالله وعدم التزامه 
 .ابلتعليمات والضوابط املعمول هبا يف الدائرة من خالل مبدأ الثواب والعقاب

 حماور الدورة
، واجبات وحقوق املوظف مبوجب القانون ، قانون انضباط موظفي الدولة  ،مفهوم الوظيفة العامة 

 .امثلة تطبيقية ، اخالقيات العمل االداري

 

2 

 املعدل 1960( لسنة 24قانون اخلدمة املدنية رقم ) اسم الدورة

 هدف الدورة
املعدل وآليات تطبيقه يف  1960( لسنة 24تعريف املشاركني بقانون اخلدمة املدنية رقم )

 .وأتسيس أرضية مشرتكة من املفاهيم يف هذا املوضوع ،املؤسسات احلكومية وجزاءات انتهاكه  

 1960( لسنة 24قانون اخلدمة املدنية رقم )، حقوق املوظف  ،مفهوم موظف اخلدمة املدنية  حماور الدورة
 التطبيقات القانونية . ،مفهوم الوظيفة العامة ، حقوق وواجبات موظف اخلدمة املدنية  ،املعدل 

 

3 

 التحقيق االداري وفنون ادارته اسم الدورة

 هدف الدورة
اكساهبم املعلومات واملعارف يف اساليب تنمية معارف املشاركني مبهام وواجبات اللجان التحقيقية و 

وذلك من اجل حتقيق الردع العام  ،مجع املعلومات واالدلة الالزم إثباهتا حول موضوع التحقيق 
 .واخلاص على وجه العموم سواء عند اإلحالة اىل التحقيق أو توقيع العقوبة

 حماور الدورة
مفهوم التحقيق االداري والفرق بينه وبني التحقيق اجلنائي ، رشرح للقانون االداري واملخالفات 

فنون ادارة التحقيق  ،اجراء التحقيق والتحري االدارية ، اجلزاءات أو العقوابت االدارية ، 
 .تظلم من القرارات الصادرة ،مهارات التحقيق  ،االداري
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 اساليب تنفيذ العقود احلكومية اسم الدورة

 هدف الدورة
اطالع املشاركني على اهم انواع العقود واالجراءات احلكومية والنصوص القانونية الواجب اتباعها 

وتزويدهم ابملعلومات الالزمة للقيام بعملية التعاقد بدءًا من اإلعالن للمناقصات  ،عند ابرام العقد 
 صياغتها وتطوير مهاراهتم يف جمال اعداد العقود احلكومية و  ،وانتهاًء بكتابة العقد 

 حماور الدورة

اهم الشروط واالجراءات االدارية والقانونية اليت تتضمنها العقود  ،مفهوم العقود وانواعها 
جلان فتح  ،مهارات صياغتها  ،أساليب التعاقد  ،اإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات قبل التعاقد ،

اآلاثر املرتتبة على  ،كيفية ابرام العقود   ،مهام اقسام العقود احلكومية  ،وحتليل العطاءات ومهامها 
 عرض مناذج تطبيقية ،تشكيالت العقود  ،اإلخالل ابلتعاقد قبل التوقيع وبعده 

 

5 

 أتهيل االدارات القانونية اسم الدورة

 هدف الدورة

تنمية املهارات القانونية واالستشارية واطالع املشاركني على اجلوانب النظرية والعملية ألسس 
التعريف  ،الصياغة الفنية للوائح االدارية مبا فيها القرارات الفردية  ،صياغة الدعاوى واملذكرات 

بدور االدارة القانونية يف فحص التظلمات وصياغة القرارات االدارية والتحقيق االداري واختاذ 
فضال عن التعريف أبصول تفسري القانون  ،االجراءات الشكلية واملوضوعية يف ابرام العقود 

 وقواعده

 حماور الدورة
 ،الصياغة الفنية للوائح االدارية مبا فيها القرارات الفردية  ،صياغة صحف الدعاوى واملذكرات 

التحقيق االداري  ،التعريف بدور االدارات القانونية يف فحص التظلمات وصياغة القرارات االدارية 
 اصول كتابة املذكرات القانونية وفنوهنا . ،اختاذ االجراءات الشكلية واملوضوعية يف ابرام العقود  ،

 

6 

 وتعديالته2008( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة رقم ) الدورةاسم 

 ،التدقيق( أبهم احكام قانون رواتب موظفي الدولة  ،احلساابت  ،توعية العاملني يف )االدارة  هدف الدورة
 وكيفية اعداد وتدقيق قوائم الرواتب . ،واكساهبم املعرفة الدقيقة آبليات تطبيقه 

 حماور الدورة
 احملور االداري ، املعدل 2008( سنة 22احملور القانوين لضوابط قانون رواتب موظفي الدولة رقم )

احملور احملاسيب لضوابط قانون ، املعدل 2008( سنة 22لضوابط قانون رواتب موظفي الدولة رقم )
 املعدل . 2008( سنة 22رواتب موظفي الدولة رقم )
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 احلماية القانونية للملكية الفكرية  اسم الدورة

 هدف الدورة

هتدف إىل توعية موظفي الدولة السيما يف مؤسسات التعليم العايل ابحلماية القانونية للملكية الفكرية 
على وفق القوانني العراقية السارية واكتساب فوائد علمية وعملية تفيد يف تطوير قدراهتم يف هذا 

اليت يعملون فيها وتعريف املشاركني ابلقواعد القانونية واإلجرائية حلماية الشأن وختدم املؤسسات 
 .حقوق امللكية الفكرية وتزويدهم ابلقدرات واملهارات ذات الصلة

 حماور الدورة
جوانب احلماية القوانني والتعليمات اخلاصة ابمللكية الفكرية  ،مفهوم امللكية الفكرية وعناصرها الرئيسة

 ،أرشكال احلماية  ، نطاق تطبيق احلماية اإلجرائية من حيث املكان والزمان ، ورشروطهاومضموهنا 
 مناذج تطبيقية . ،العقوابت االنضباطية  ،العقود ذات الصلة ابمللكية الفكرية 
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 قانون التقاعد املوحد وآليات تطبيقه اسم الدورة

 واليات تطبيقهتعريف املشاركني بقانون التقاعد املوحد  هدف الدورة

مناذج  ،احلقوق التقاعدية  ،اسباب االحالة  ،احالة املوظف على التقاعد  ،قانون التقاعد املوحد  حماور الدورة
 تطبيقية .
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1 

 النظام احملاسيب املوحد اسم الدورة

احملاسيب املوحد بشكل تطوير معارف املشاركني ومهاراهتم  يف اجلوانب النظرية والتطبيقية يف النظام  هدف الدورة
 . خاص واحملاسبة بشكل عام

 حماور الدورة
مسات النظام احملاسيب ، معاجلة حساابت  ،االطار العام للمحاسبة ، تعريف النظام احملاسيب  واهدافه 

) املوجودات واملطلوابت واالستخدامات واملوارد ( ، حساابت التكاليف ، امليزانية واحلساابت 
  النزاهة واإلفصاح احملاسيب ، اخلتامية ، اجملموعة املستندية والدفرتية املستخدمة

 

2 

 حملاسبنياتطوير مهارات  اسم الدورة

 هدف الدورة
تنمية معارف ومهارات املشاركني أبهم املصطلحات احملاسبية والدورة احملاسبية واملستندية واطالعهم 

 . اعداد التقارير املاليةفضال عن على آخر التطورات املالية يف جمال احملاسبة 

 حماور الدورة

العمليـات املالية واحملاسبية ، تصميـم امهيـة احملاسبة املالية ودورهـا يف تنظيـم ،احلساابت املالية ومقوماهتا
)تسـجيل العمليـات املالية  انـواع املستندات( )اجملموعة الدفرتية( مسـك السـجالت) الـدورة املستندية

، اجراءات السيطرة على السلف واالماانت ، ميزان املراجعة واحلساابت  (، احلسـاابت اخلتاميـة
 .اخلتامية
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 املايل للمصروفات واعداد احلساابت اخلتامية التحليل اسم الدورة

 هدف الدورة
 البياانت املالية واالستفادة منها لغرض اختاذ القرارات وإكساب املشاركني ريرشرح كيفية حتليل وتفس

 . معارف ومهارات يف كيفية إعداد احلساابت اخلتامية وإعداد امليزانية العمومية

 حماور الدورة

احملاسبية ، الـدورة احملاسبية ، اسـاليب تسـجيل وترحيـل العمليـات احملاسبية والقيـود واجـراء املفاهيم 
التسـوايت ، التعريـف ابلبيانـات املالية وامهيتهـا وفائـدة كل بيـان مايل ، اعـداد احلسـاابت 

إعداد  ،سجل العام إعداد الدورة املستندية والتسجيل يف سجل اليومية ، الرتحيل اىل ال،اخلتاميـة
 ميزان املراجعة ، إعداد حساب األرابح واخلسائر ، إعداد امليزانية العمومية والكشوفات املتعلقة هبا

. 
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4 

 تطوير االداء املهين للمدقق الداخلي اسم الدورة

 . املعلومات املالية واالدارية تطوير مهارات املدققني الداخليني وتعزيز قدراهتم على مراجعة وتدقيق هدف الدورة

 حماور الدورة
ــة ، انــواع الضوابــط الرقابيــة ،  مفهــوم نظــام الرقابــة والتدقيــق الداخـلـي ، عناصر الرقابــة الداخلي
مفهــوم واهــداف التدقيــق الداخلي ، انــواع التدقيــق الداخـلـي ، مهــام وواجبــات املدقق الداخلــي 

 .تدقيق الرواتب ، تدقيق املشرتايت ، تدقيق املستندات ،السجالت .

 

5 

 تسوية السلف واالماانت واملعاجلات احلسابية هلا اسم الدورة

تنمية مهارات احملاسبني واملدققني مبتابعة تسوية انواع السلف واالماانت واعداد التسوايت القيدية  هدف الدورة
 .مع النظام احملاسيب املوحدلالخطاء احملاسبية مبا يتفق 

 حماور الدورة

انواع السلف  ،مفهوم السلف واالماانت واالجراءات  االدارية الواجب اتباعها ملتابعة السلف 
 ،سلف الراتب  ،سلف الزواج  ،سلف املنتسبني  ،السلف ألغراض النشاط  ،)السلف املستدمية 

املعاجلات احلسابية للفروقات النقدية واملخزنية اليت  ،املعاجلات احلسابية املستدمية   ،سلف املقاولني(
املعاجلات احلسابية للتأمينات املستلمة وااليرادات املستلمة مقدما والرواتب  ،يتحملها املسؤول 

 .واالجور املستحقة والرواتب واالجور املعادة واالستقطاعات حلساب الغري

 

6 

 الرقابة على املخزون الدورةاسم 

 التعريف أبمهية املوجودات املخزنية وكيفية احلفاظ على املال العام وتطوير كفاءة العاملني يف املخازن هدف الدورة

 حماور الدورة

مهام االدارة  ،وترميزه  –وتوصيفه  -متييزه  –املخزون السلعي  ،انواع املخازن  ،مكوانت اخلزين 
جمموعة املستندات املخزنية اهم  ،الرقابة والسيطرة على اخلزين  ،املالية جتاه مشاكل احملاسبة املخزنية 

 ،اجلرد وبضاعة آخر املدة  ،تصميم املستندات وعدد النسخ  ،عناصر السيطرة والرقابة على اخلزين 
، معاجلة الفروقات املطابقات املخزنية  ،مشاكل اجلرد  ،واالعداد له  ،التعريف ابجلرد واساليبه 

 .املخزية
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 تعديل االخطاء احملاسبية وتسويتها اسم الدورة

تنمية مهارات احملاسبني واملدققني مبتابعة تسوية انواع السلف كافة واعداد التسوايت القيدية لألخطاء  هدف الدورة
 احملاسبية وتصفية احلساابت اخلتامية .

 تصفية احلساابت اخلتامية . ،تعديل االخطاء احملاسبية  ،املستوايت القيدية للسلف واالماانت  حماور الدورة

 

8 

 حماسبة املوجودات الثابتة اسم الدورة

هتدف اىل تعريف املشاركني أبمهية املوجودات الثابتة واالجراءات اخلاصة ابلرقابة عليها والصعوابت  هدف الدورة
 0تواجه العاملني يف حماسبة املوجودات الثابتة وأساليب التغلب عليها اليت  

 حماور الدورة

املعاجلات احلسابية لشراء او بيع 0األمهية االستثنائية  للموجودات الثابتة والنفقات االستثمارية
اإلجراءات اخلاصة ابلرقابة  ،مقومات نظام الرقابة الداخلية على املوجودات الثابتة  املوجودات الثابته

إعداد امليزانية  ،على املكائن واملعدات واألراضي واملباين واإلنشاءات ووسائط النقل واألاثث 
 صعوابت حماسبة املوجودات الثابتة يف التطبيقات العراقية ،التخطيطية لإلنفاق االستثماري 

 

9 

 املفاهيم املالية واملعاجلات احلسابية هلا اسم الدورة

 هدف الدورة
هتدف الدورة اىل تعريف املشاركني ابملفاهيم املالية واملعاجلات القيدية هلا وأترشري نقاط الضعف يف 

 اجلوانب املالية املتوقع فيها وحماولة جتنبها.

 حماور الدورة

اخطاء القيود احملاسبية وانواعها وكيفية  ،اإلطار العام للدليل احملاسيب  ،مزاايه ،النظام احملاسيب املوحد 
األخطاء  ،إعداد ميزان املراجعة الشهري واألخطاء اليت يظهرها عند عدم تعادله  ،معاجلتها دفرتاي 

السلف املستدمية واملعاجلات  ،املالية اليت ال تؤثر على توازن ميزان املراجعة الشهري وال يظهرها 
مطابقة كشف  ،الفرو قات النقدية واملخزنية اليت يظهرها اجلرد واملعاجلات احلسابية هلا  ،احلسابية هلا 

الرواتب واألجور املستحقة والرواتب املعادة  ،االنداثر وكيفية معاجلته دفرتاي  ،حساب الصرف 
الضبط  ،الضبط الداخلي للمدفوعات النقدية  ،واالستقطاعات حلساب الغري واملعاجلات احلسابية هلا 

إعداد احلساابت  ،الضبط الداخلي للمشرتايت أو املبيعات اآلجلة  ،الداخلي للمبيعات النقدية 
 اخلتامية .
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10 

 االعتمادات املستندية واساليب تدقيقها اسم الدورة

 وآليات تدقيقها. مهارات العاملني يف ادارة االعتمادات املستندية يف املؤسسات احلكومية زايدة هدف الدورة

دات أمهيـة االعتمادات املستندية ،أنـواع االعتما،الـدورة املستندية يف النظـام احملاسيب املوحد حماور الدورة
آليـة فتـح االعتمادات املستندية ، أهـم االحكام اخلاصـة ابالعتمادات املستندية االصول  ،املستندية

اسـتخدام  ،واالعراف املوحدة لالعتمادات املستندية ، التدقيق على االعتمادات املستندية 
املستندات كأداة رقابـة وتدقيـق علـى السجالت احملاسبية تطبيقـات عمليـة لفتـح االعتمادات 

 . ملستنديةا

 

11 

 تطوير االداء املهين للمدقق الداخلي ومهارات اعداد وعرض التقارير املالية اسم الدورة

تطوير مهارات احملاسبني واملدققني واكساهبم املعرفة الالزمة يف جماالت اعداد التقارير املالية  هدف الدورة
 واجراءات التدقيق الصحيحة .

أتثري التشغيل االلكرتوين للبياانت على الرقابة  ،خصائص الرقابة الداخلية  ،الرقابة الداخلية  حماور الدورة
عرض التقارير املالية يف قطاعي  ،الداخلية دور الرقابة الداخلية يف حماربة الفساد املايل واالداري 

 التمويل املركزي والتمويل الذايت .
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 برنامج دورات اللـغـــات
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1 

 اللغة االنكليزية )مستوى متوسط( اسم الدورة

 هدف الدورة
بناء الثقة يف التواصل مع جمموعة من املواقف الشائعة وتبادل أفكار بسيطة مع تطوير القدرة على 

 .فهم وكتابة نصوص قصرية تستخدم يف احلياة اليومية

 حماور الدورة
من الكلمات االساسية ، متارين حنوية لرتسيخ مامت تعلمه واملواد قواعد اللغة االنكليزية ، جمموعات 

 التدريبية املسجلة يف خمترب اللغة .
 

2 

 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( اسم الدورة

تطوير القدرة على التواصل بشكل مستقل بوجود املزيد من الثقة والطالقة مع الرتكيز على توسيع  هدف الدورة
 .الرئيسة وتنميتها ودمج قواعد اللغة مع مفردات الكلماتمهارات اللغة 

قواعد لغة متقدمة ، جمموعات من الكلمات االساسية تستخدم يف مواقف معينة ، متارين النحو  حماور الدورة
 التحريرية واملواد املسجلة يف خمترب اللغة .

 

3 

 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية اسم الدورة

 هدف الدورة

من خالل تطوير مهارات املتدرب يف االستماع  هتدف الدورة اىل حتسني جوانب التواصل الشفهي
ات األساسية يف كما تتعلم كل ما هو أكثر من بعض العبار  واحملادثة واملشاركة فيها بشكل أفضل

 حيث ستتيح لك الدورة كل ما حتتاج معرفته من أجل التحدث بطالقة أكرب يف ،اللغة اإلجنليزية
على تنمية مهاراتك يف احملادثة ونشجعك على  نطاق واسع من املواقف املختلفة. كما سنساعدك

  .التحدث من خالل متثيل األدوار واملناظرات واملناقشات

 احملادثة واالستماع والنطق واملفردات والقراءة والكتابة حماور الدورة
 

4 

 اللغة الفارسية )اساسية( اسم الدورة

 الدورةهدف 
ومهارات التحدث هبا ملا حتمله هذه اللغة من أمهية على مستوى  تعلم أساسيات اللغة الفارسية

 العراق ال سيما وحجم التعامل الواسع و الرتابط بني الشعبني العراقي واإليراين .

 حماور الدورة
فضال عن نبذة اترخيية تعلم املفردات وكيفية صياغة اجلمل ابللغة الفارسية وبعض القواعد الضرورية 

 وجغرافية وثقافية وسياحية عن اجلمهورية االسالمية االيرانية .

 

 توصيف دورات اللغة 
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 برنامج الدورات التخصـصـــية
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1 

 البحث العلمي واخالقياته اسم الدورة

 هدف الدورة

إجنازه، وذلك خلدمة العملية التعليمية جتويد البحث العلمي وتوظيف أخالقياته عرب مراحل 
 .والبحثية مبختلف التخصصات العلمية وملساعدة الباحثني على إجناز أحباثهم على حنو أفضل

فضال عن اطالع املشاركني على آخر املستجدات يف اصول كتابة البحث العلمي وتعيني 
ل عالجها مبا يسهم يف تعزيز املشكالت املرتبطة أبخالقيات البحث العلمي والنشر وأسباهبا وسب

السلوك األخالقي يف البحوث العلمية اليت جتري ابجلامعة ابإلضافة اىل استعراض اليات النشر 
 يف اجملالت العلمية االجنبية  وأهم التصنيفات .

 حماور الدورة

النشر العلمي احملكم ألغراض  ،املبادئ األخالقية للبحث العلمي ،مبادئ كتابة البحث العلمي 
التواصل مع الدورايت  ،خطوات ومراحل إعداد البحوث العلمية للنشر  ،الرتقيات العلمية 

اخالقيات إجراء البحوث على  ،قواعد النشر والتحكيم العلمي يف الدورايت األجنبية  ،العلمية 
 حيواانت التجارب.

 

2 

 (SPSSحزمة )التحليل االحصائي ابستخدام  اسم الدورة

 هدف الدورة

ابستخدام  املهارات األساسية إلجراء التحليالت اإلحصائيةهتدف الدورة اىل اكساب الباحثني 
وخلق خلفية إحصائية للباحثني تساعد على إرساء قواعد البحث   SPSS احلزمة االحصائية

العلمي والتدريب على صياغة فروض البحوث اإلحصائية و التحليل اإلحصائي يف خمتلف 
 . االختصاصات العلمية واالنسانية

 حماور الدورة

التحليل  ،اختبارات الفروق بني العينات  ،العرض الصوري للبياانت  ،االحصاء الوصفي 
التحليل االحصائي ابستخدام اختبار  ،االحندار ،االرتباط  ،االحصائي ألكثر من ثالث عينات 

 ،اختبار االرشارة  ،بعض االختبارات العلمية  )اختبار كوملوكوروف مسري نوف  ،مربع كاي
 االختبار الثنائي(.

 

 

 توصيف الدورات التخصصية
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3 

 التحليالت املرضية )الثانية( اسم الدورة

 هدف الدورة

تعلم مهارات التحليالت املرضية االساسية ابستخدام التقنيات احلديثة واألجهزة املتطورة 
والفحوصات املختربية اليت تليب حاجة اجملتمع من الكوادر املتخصصة ودعم املؤسسات الصحية 

اضافة اىل استثمار طاقات خمرجات التعليم وزجهم يف برامج التدريب  ،والبحثية والتعليمية املختلفة 
 جماالت القطاع احلكومي واخلاص .والعمل يف والتوعية والتعبئة الصحية والعلمية

 حمور علم االحياء اجلزيئي ،حمور الكيمياء السريرية  حماور الدورة

 

4 

 التحليالت املرضية )االوىل( اسم الدورة

 هدف الدورة

تعلم مهارات التحليالت املرضية االساسية ابستخدام التقنيات احلديثة واألجهزة املتطورة والفحوصات 
املختربية اليت تليب حاجة اجملتمع من الكوادر املتخصصة ودعم املؤسسات الصحية والبحثية والتعليمية 

دريب والتوعية والتعبئة اضافة اىل استثمار طاقات خمرجات التعليم وزجهم يف برامج الت ،املختلفة 
 جماالت القطاع احلكومي واخلاص .والعمل يف الصحية والعلمية

تقنية التصبيغ  ،االختبارات املناعية  ،علم امراض الدم  ،علم البكرتاي اجلهازية  ،االجهزة املختربية  حماور الدورة
 حمور علم االحياء اجلزيئي ،املناعي النسيجي الكيميائي حمور الكيمياء السريرية 

 

5 

 (Arc GIS 10.2.1نظم املعلومات اجلغرافية ) اسم الدورة

 هدف الدورة

تطوير املهارات اخلاصة ابملشرتكني من خالل  التعرف على ادوات الربانمج وطرق مجع البياانت 
وكذلك  Arc GIS10.2.1وتلخيصها وفرزها وتصنيفها يف هيئة قواعد بياانت جغرافية يف برانمج 

تناول طرق مجع  البياانت وتصحيحها واجراء عمليات التحليل والتفسري والربط واملقارنة املكانية 
وامكانية التنبؤ والتوقع ملختلف الظواهر اجلغرافية للوصول اىل حل للمشاكل البيئية والتخطيطية 

يئة خرائط وخمططات وارشكال بيانية وكيفية استثمار املوارد الطبيعية والبشرية واخراج النتائج يف ه
 وتقارير تفيد يف اختاذ صنع القرار التخطيطي والتنموي .

 حماور الدورة

حملة عن الربجميات  ،إدخال البياانت وإدارهتا وحتليلها وإخراجها  ،التعرف على مكوانت النظام ومزاايه 
وسائل حتويل املعلومات اجلغرافية إىل صور  ،اجلغرافية الرقمية  ،وسائل متثيل البياانت  ،املستخدمة 

تقنيات تعميم البياانت ومعاجلة قطع  ،تقنيات تعميم املعلومات اجلغرافية إىل صور رقمية  ،رقمية 
 تقنيات معاجلة البياانت الوصفية . ،اللوحات 
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 :لدورات التي ال تحدد بتاريخا .1
 .التي تقام عند اكتمال العدد المطلوب من المشاركينهي 

 

 اجور االرشرتاك )الف / دينار( مدة الربانمج اسم الربانمج التدرييب ت

 75.000 عشرة اايم دورة التأهيل الرتبوي واالكادميي 1

 25,000 مخسة اايم دورة اللغة العربية 2

 25,000 مخسة اايم اللغة العربية وسالمتها دورة 3

 

 
 بتاريخ:لدورات التي تحدد ا .2
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 2021دورات شهر تموز 

 اجور االرشرتاك املدة اتريخ البدء اسم الربانمج ت التخصص

الدورات 
 االدارية

 100,000 عشرة اايم 5/7/2021 مهارات القيادة ملدراء االدارات الوسطى 1

 75,000 اايممخسة  5/7/2021 إدارة املوارد البشرية 2

 75,000 مخسة اايم 12/7/2021 التخطيط االسرتاتيجي فن ادارة املستقبل 3

 75,000 مخسة اايم ISO 9001/2008 12/7/2021املواصفة القياسية الدولية 4

 75,000 مخسة اايم 19/7/2021 إدارة االجتماعات والندوات واملؤمترات 5

 75,000 اايممخسة  19/7/2021 واالجتماعات إدارة الوقت 6

 100,000 عشرة اايم 26/7/2021 تنمية املهارات القيادية وإعداد القادة 7

 75,000 مخسة اايم 26/7/2021 ادارة املخازن 8

الدورات 
 القانونية

 75,000 مخسة اايم 5/7/2021 قانون انضباط موظفي الدولة 9

 75,000 مخسة اايم 12/7/2021 احلماية القانونية للملكية الفكرية 10

 75,000 اايممخسة  19/7/2021 وتعديالته22/2008قانون رواتب موظفي الدولة رقم  11

 100,000 اايمعشرة  26/7/2021 وتعديالته 1960( لسنة 24قانون اخلدمة املدنية رقم ) 12

الدورات 
 املالية

 75,000 مخسة اايم 5/7/2021 اعداد املوازنة التخطيطية 13

 75,000 مخسة اايم 5/7/2021 النظام احملاسيب املوحد 14

 75,000 مخسة اايم 12/7/2021 تعديل األخطاء احملاسبية وتسويتها 15

 100,000 اايم عشرة 12/7/2021 تطوير األداء املهين للمدقق الداخلي 16

 100,000 اايم عشرة 19/7/2021 حماسبة املوجودات الثابتة 17

 75,000 مخسة اايم 26/7/2021 املايل للمصروفات واعداد احلساابت اخلتاميةالتحليل  18

دورات 
 اللغات

 300,000 ستون يوما 5/7/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( 19

 150,000 ثالثون يوما 12/7/2021 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية 20

 300,000 ستون يوما 19/7/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متوسط( 21

 150,000 ثالثون يوما 26/7/2021 اللغة الفارسية )اساسية( 22

 دورات اخرى

 100,000 اايم عشرة 5/7/2021 مهارات التمريض واالسعافات االولية 23

 75,000 مخسة اايم 12/7/2021 الصحة والسالمة املهنية 24

 75,000 اايممخسة  19/7/2021 البحث العلمي واخالقياته 25
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 2021دورات شهر آب 

 أجور االرشرتاك مدة الدورة اتريخ بدء الدورة اسم الدورة ت ختصص الربانمج

 الدورات االدارية

 75,000 مخسة اايم 2/8/2021 تطوير مهارات أمناء املخازن 1

 75,000 مخسة اايم 2/8/2021 االدارة االلكرتونية للملفات واررشفتها 2

 75,000 مخسة اايم 9/8/2021 سالمة اللغة العربية يف املخاطبات الرمسية 3

 75,000 مخسة اايم 9/8/2021 اعداد دراسات اجلدوى للمشاريع 4

 75,000 مخسة اايم 16/8/2021 مهارات التفاوض وحل النزاعات 5

 100,000 عشرة اايم 16/8/2021 اعداد القيادات اإلدارية العليا 6

 75,000 مخسة اايم 23/8/2021 االجتاهات احلديثة يف إدارة املكتب والسكراترية 7

 الدورات القانونية

 75,000 مخسة اايم 2/8/2021 العقود احلكومية واساليب تنفيذها 8

 75,000 مخسة اايم 9/8/2021 أتهيل االدارات القانونية 9

 75,000 اايممخسة  16/8/2021 التحقيق االداري وفنون إدارته 10

 75,000 مخسة اايم 23/8/2021 قانون التقاعد املوحد وآليات تطبيقه 11

 الدورات املالية

 100,000 مخسة اايم 2/8/2021 االعتمادات املستندية وأساليب تدقيقها 12

 100,000 مخسة اايم 9/8/2021 تطوير مهارات احملاسبني 13

 75,000 مخسة اايم 16/8/2021 الرقابة على املخزون 14

تطوير االداء املهين للمدقق الداخلي ومهارات  15
 اعداد وعرض التقارير املالية

 75,000 مخسة اايم 16/8/2021

 100,000 مخسة اايم 23/8/2021 املفاهيم املالية واملعاجلات احلسابية هلا 16

 75,000 مخسة اايم 23/8/2021 تسوية السلف واالماانت واملعاجلات احلسابية هلا 17

 دورات اللغات
 150,000 ثالثون يوما 2/8/2021 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية 18

 300,000 ستون يوما 16/8/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( 19

 دورات اخرى

 100,000 عشرون يوما GIS 2/8/2021نظم املعلومات اجلغرافية  20

 150,000 عشرون يوما 9/8/2021 التحليالت املرضية 21

 100,000 عشرة اايم SPSS 16/8/2021التحليل االحصائي ابستخدام برانمج  22

 75,000 مخسة اايم 23/8/2021 مهارات االعالم واالتصال 23

 



 
 

 
  

 2021دورات شهر أيلول 

 اجور االرشرتاك املدة اتريخ البدء اسم الربانمج ت التخصص

الدورات 
 االدارية

 100,000 عشرة اايم 6/9/2021 مهارات القيادة ملدراء االدارات الوسطى 1

 75,000 مخسة اايم 6/9/2021 إدارة املوارد البشرية 2

 75,000 مخسة اايم 13/9/2021 التخطيط االسرتاتيجي فن ادارة املستقبل 3

 75,000 مخسة اايم ISO 9001/2008 13/9/2021املواصفة القياسية الدولية 4

 75,000 مخسة اايم 20/9/2021 إدارة االجتماعات والندوات واملؤمترات 5

 75,000 اايممخسة  20/9/2021 واالجتماعات إدارة الوقت 6

 100,000 عشرة اايم 27/9/2021 تنمية املهارات القيادية وإعداد القادة 7

 75,000 مخسة اايم 27/9/2021 ادارة املخازن 8

الدورات 
 القانونية

 75,000 مخسة اايم 6/9/2021 قانون انضباط موظفي الدولة 9

 75,000 مخسة اايم 13/9/2021 للملكية الفكريةاحلماية القانونية  10

 75,000 اايممخسة  20/9/2021 وتعديالته22/2008قانون رواتب موظفي الدولة رقم  11

 100,000 اايمعشرة  27/9/2021 وتعديالته 1960( لسنة 24قانون اخلدمة املدنية رقم ) 12

الدورات 
 املالية

 75,000 مخسة اايم 6/9/2021 اعداد املوازنة التخطيطية 13

 75,000 مخسة اايم 13/9/2021 النظام احملاسيب املوحد 14

 75,000 مخسة اايم 20/9/2021 تعديل األخطاء احملاسبية وتسويتها 15

 100,000 اايم عشرة 20/9/2021 تطوير األداء املهين للمدقق الداخلي 16

 100,000 اايم عشرة 27/9/2021 حماسبة املوجودات الثابتة 17

 75,000 مخسة اايم 27/9/2021 التحليل املايل للمصروفات واعداد احلساابت اخلتامية 18

دورات 
 اللغات

 300,000 ستون يوما 6/9/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( 19

 150,000 ثالثون يوما 13/9/2021 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية 20

 300,000 ستون يوما 20/9/2021 االنكليزية )مستوى متوسط(اللغة  21

 150,000 ثالثون يوما 27/9/2021 اللغة الفارسية )اساسية( 22

 دورات اخرى

 100,000 اايم عشرة 6/9/2021 مهارات التمريض واالسعافات االولية 23

 75,000 مخسة اايم 20/9/2021 الصحة والسالمة املهنية 24

 75,000 مخسة اايم 27/9/2021 العلمي واخالقياتهالبحث  25
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 2021دورات شهر تشرين االول 

 أجور االرشرتاك مدة الدورة اتريخ بدء الدورة اسم الدورة ت ختصص الربانمج

 الدورات االدارية

 75,000 مخسة اايم 4/10/2021 تطوير مهارات أمناء املخازن 1

 75,000 مخسة اايم 4/10/2021 للملفات واررشفتهااالدارة االلكرتونية  2

 75,000 مخسة اايم 11/10/2021 سالمة اللغة العربية يف املخاطبات الرمسية 3

 75,000 مخسة اايم 11/10/2021 اعداد دراسات اجلدوى للمشاريع 4

 75,000 مخسة اايم 18/10/2021 مهارات التفاوض وحل النزاعات 5

 100,000 عشرة اايم 18/10/2021 اإلدارية العليا اعداد القيادات 6

 75,000 مخسة اايم 25/10/2021 االجتاهات احلديثة يف إدارة املكتب والسكراترية 7

 الدورات القانونية

 75,000 مخسة اايم 4/10/2021 العقود احلكومية واساليب تنفيذها 8

 75,000 مخسة اايم 11/10/2021 أتهيل االدارات القانونية 9

 75,000 مخسة اايم 18/10/2021 التحقيق االداري وفنون إدارته 10

 75,000 مخسة اايم 25/10/2021 قانون التقاعد املوحد وآليات تطبيقه 11

 الدورات املالية

 100,000 مخسة اايم 4/10/2021 االعتمادات املستندية وأساليب تدقيقها 12

 100,000 مخسة اايم 11/10/2021 تطوير مهارات احملاسبني 13

 75,000 مخسة اايم 18/10/2021 الرقابة على املخزون 14

15 
تطوير االداء املهين للمدقق الداخلي ومهارات 

 اعداد وعرض التقارير املالية
 75,000 مخسة اايم 25/10/2021

 100,000 مخسة اايم 25/10/2021 املفاهيم املالية واملعاجلات احلسابية هلا 16

 75,000 مخسة اايم 25/10/2021 تسوية السلف واالماانت واملعاجلات احلسابية هلا 17

 دورات اللغات
 150,000 ثالثون يوما 4/10/2021 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية 18

 300,000 ستون يوما 11/10/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( 19

 دورات اخرى

 100,000 عشرون يوما GIS 4/10/2021نظم املعلومات اجلغرافية  20

 150,000 عشرون يوما 11/10/2021 التحليالت املرضية 21

 100,000 عشرة اايم SPSS 18/10/2021التحليل االحصائي ابستخدام برانمج  22

 75,000 مخسة اايم 25/10/2021 مهارات االعالم واالتصال 23
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 2021دورات شهر تشرين الثاني 

 اجور االرشرتاك املدة اتريخ البدء اسم الربانمج ت التخصص

الدورات 
 االدارية

 100,000 عشرة اايم 1/11/2021 مهارات القيادة ملدراء االدارات الوسطى 1

 75,000 مخسة اايم 1/11/2021 إدارة املوارد البشرية 2

 75,000 مخسة اايم 8/11/2021 املستقبلالتخطيط االسرتاتيجي فن ادارة  3

 75,000 مخسة اايم ISO 9001/2008 8/11/2021املواصفة القياسية الدولية 4

 75,000 مخسة اايم 15/11/2021 إدارة االجتماعات والندوات واملؤمترات 5

 75,000 اايممخسة  15/11/2021 واالجتماعات إدارة الوقت 6

 100,000 عشرة اايم 22/11/2021 القيادية وإعداد القادةتنمية املهارات  7

 75,000 مخسة اايم 22/11/2021 ادارة املخازن 8

الدورات 
 القانونية

 75,000 مخسة اايم 1/11/2021 قانون انضباط موظفي الدولة 9

 75,000 مخسة اايم 1/11/2021 احلماية القانونية للملكية الفكرية 10

 75,000 اايممخسة  8/11/2021 وتعديالته22/2008موظفي الدولة رقم قانون رواتب  11

 100,000 اايمعشرة  8/11/2021 وتعديالته 1960( لسنة 24قانون اخلدمة املدنية رقم ) 12

الدورات 
 املالية

 75,000 مخسة اايم 1/11/2021 اعداد املوازنة التخطيطية 13

 75,000 مخسة اايم 1/11/2021 النظام احملاسيب املوحد 14

 75,000 مخسة اايم 8/11/2021 تعديل األخطاء احملاسبية وتسويتها 15

 100,000 اايم عشرة 8/11/2021 تطوير األداء املهين للمدقق الداخلي 16

 100,000 اايم عشرة 15/11/2021 حماسبة املوجودات الثابتة 17

 75,000 مخسة اايم 15/11/2021 اخلتاميةالتحليل املايل للمصروفات واعداد احلساابت  18

دورات 
 اللغات

 300,000 ستون يوما 1/11/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( 19

 150,000 ثالثون يوما 1/11/2021 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية 20

 300,000 ستون يوما 8/11/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متوسط( 21

 150,000 ثالثون يوما 8/11/2021 الفارسية )اساسية(اللغة  22

 دورات اخرى

 100,000 اايم عشرة 1/11/2021 مهارات التمريض واالسعافات االولية 23

 75,000 مخسة اايم 1/11/2021 الصحة والسالمة املهنية 24

 75,000 مخسة اايم 8/11/2021 البحث العلمي واخالقياته 25
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 2021دورات شهر كانون االول 

 أجور االرشرتاك مدة الدورة اتريخ بدء الدورة اسم الدورة ت ختصص الربانمج

 الدورات االدارية

 75,000 مخسة اايم 6/12/2021 تطوير مهارات أمناء املخازن 1

 75,000 مخسة اايم 6/12/2021 االدارة االلكرتونية للملفات واررشفتها 2

 75,000 مخسة اايم 13/12/2021 العربية يف املخاطبات الرمسيةسالمة اللغة  3

 75,000 مخسة اايم 13/12/2021 اعداد دراسات اجلدوى للمشاريع 4

 75,000 مخسة اايم 20/12/2021 مهارات التفاوض وحل النزاعات 5

 100,000 عشرة اايم 20/12/2021 اعداد القيادات اإلدارية العليا 6

 75,000 مخسة اايم 27/12/2021 احلديثة يف إدارة املكتب والسكراتريةاالجتاهات  7

 الدورات القانونية

 75,000 مخسة اايم 6/12/2021 العقود احلكومية واساليب تنفيذها 8

 75,000 مخسة اايم 13/12/2021 أتهيل االدارات القانونية 9

 75,000 مخسة اايم 20/12/2021 التحقيق االداري وفنون إدارته 10

 75,000 مخسة اايم 27/12/2021 قانون التقاعد املوحد وآليات تطبيقه 11

 الدورات املالية

 100,000 مخسة اايم 6/12/2021 االعتمادات املستندية وأساليب تدقيقها 12

 100,000 مخسة اايم 6/12/2021 تطوير مهارات احملاسبني 13

 75,000 اايم مخسة 20/12/2021 الرقابة على املخزون 14

15 
تطوير االداء املهين للمدقق الداخلي ومهارات 

 اعداد وعرض التقارير املالية
 75,000 مخسة اايم 20/12/2021

 100,000 مخسة اايم 27/12/2021 املفاهيم املالية واملعاجلات احلسابية هلا 16

 75,000 مخسة اايم 27/12/2021 تسوية السلف واالماانت واملعاجلات احلسابية هلا 17

 دورات اللغات
 150,000 ثالثون يوما 6/12/2021 مهارات التحدث ابللغة االنكليزية 18

 300,000 ستون يوما 13/12/2021 اللغة االنكليزية )مستوى متقدم( 19

 دورات اخرى

 100,000 عشرون يوما GIS 6/12/2021نظم املعلومات اجلغرافية  20

 150,000 عشرون يوما 13/12/2021 التحليالت املرضية 21

 100,000 عشرة اايم SPSS 20/12/2021التحليل االحصائي ابستخدام برانمج  22

 75,000 مخسة اايم 27/12/2021 مهارات االعالم واالتصال 23
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وتقام عند  الرتقية العلمية والوظيفية اليت يشرتط اجتيازها للحصول على الرتقية : وهي الدورات اخلاصة ألغراضالدورات احلتمية
 اكتمال العدد املطلوب من املشرتكني:

 دورات الرتقية العلمية: تشمل دورتني )دورة التأهيل الرتبوي واألكادميي( و )دورة اللغة العربية(.
 الفئات املستهدفة: محلة رشهاديت املاجستري والدكتوراه 

اهلدف من الدورة: رفع الكفاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس اجلدد وتطوير قدراهتم يف جمال التدريس وتزويدهم ابخلربات الالزمة 
 اليت تتطلبها العملية التعليمية.

 اجور االرشرتاك )الف / دينار( مدة الربانمج اسم الربانمج التدرييب ت

  75.000 اسبوعان دورة التأهيل الرتبوي واالكادميي  1

 25,000 اسبوع دورة اللغة العربية 2

وهي الدورات التأهيلية للرتحيل اىل عدد من العناوين الوظيفية تشمل دورة ختصصية واحدة مدهتا اسبوعني  دورات الرتقية الوظيفية:
 لكل ترقية وظيفية.

 الفئات املستهدفة: مجيع موظفي الدولة.
 موظفي الدولة ورفع كفاءهتم املهنية.اهلدف من الدورة: تطوير قدرات 

 اجور االرشرتاك )الف / دينار( مدة الدورة اسم الربانمج التدرييب ت ختصص الربانمج

دورات التنمية 
 البشرية واإلدارية

 75,000 اسبوعان مهارات القيادة ملدراء االدارات الوسطى 1

 75,000 اسبوعان إدارة املوارد البشرية 2

 75,000 اسبوعان ISO 9001/2008املواصفة القياسية الدولية  3

 75,000 اسبوعان تنمية املهارات القيادية وإعداد القادة 4

 75,000 اسبوعان ادارة املخازن 5

 75,000 اسبوعان االدارة االلكرتونية للملفات واررشفتها 6

 75,000 اسبوعان سالمة اللغة العربية يف املخاطبات الرمسية 7

 75,000 اسبوعان النزاهة والشفافية يف العمل االداري 8

 75,000 اسبوعان إدارة املشرتايت 9

 75,000 اسبوعان مهارات القيادة والتفكري االبداعي 10

 75,000 اسبوعان املهارات التفاوضية وإدارة االزمات 11

 75,000 اسبوعان األسس واملفاهيم اإلدارية احلديثة )اساسية( 12

 75,000 اسبوعان األسس واملفاهيم اإلدارية احلديثة )متقدمة( 13

 75,000 اسبوعان التخطيط االسرتاتيجي 14

 75,000 اسبوعان تعريفية خاصة ابملوظفني اجلدد 15
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 مدة الدورة اسم الربانمج التدرييب ت ختصص الربانمج
 اجور االرشرتاك
 الف / دينار

الدورات 
 القانونية

 75,000 اسبوعان قانون انضباط موظفي الدولة 1

 75,000 اسبوعان أتهيل االدارات القانونية 2

 75,000 اسبوعان قانون التقاعد املوحد وآليات تطبيقه 3

 75,000 اسبوعان وتعديالته 2008( 22قانون رواتب موظفي الدولة رقم ) 4

 75,000 اسبوعان وتعديالته 1960( لسنة 24قانون اخلدمة املدنية رقم ) 5

 75,000 اسبوعان مكافحة الفساد االداري واملايل 6

 75,000 اسبوعان اجراءات التحقيق االداري 7

 75,000 اسبوعان م واليات تطبيقها وصياغتها2014( لسنة 1تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ) 8

 75,000 اسبوعان م2006( لسنة 12رشرح قانون احكام التضمني رقم ) 9

الدورات 
 احملاسبية والرقابية

 75,000 اسبوعان تطوير مهارات احملاسبني 1

 75,000 اسبوعان املفاهيم املالية واملعاجلات احلسابية هلا 2

 75,000 اسبوعان تسوية السلف واالماانت واملعاجلات احلسابية هلا 3

 75,000 اسبوعان النظام احملاسيب املوحد 4

 75,000 اسبوعان وعرضهاتطوير االداء املهين للمدقق الداخلي ومهارات اعداد التقارير املالية  5

 75,000 اسبوعان التحليل املايل للمصروفات واعداد احلساابت اخلتامية 6

 75,000 اسبوعان أنواع املوازانت ومراحل اعدادها 7

 75,000 اسبوعان التدقيق والرقابة الداخلية 8

 75,000 اسبوعان االعتمادات املستندية وأساليب تدقيقها 9

 75,000 اسبوعان املستندية للنظام احملاسيب احلكوميالدورة  10

 
 حصرا.اجور االرشرتاك تكون مدعومة ابلنسبة ملنتسيب جامعة ذي قار  مالحظة:
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تعليمات المشاركة في البرامج 

 التدريبية والتطويرية

 الربامج:تعليمات املشاركة وتنفيذ  أواًل:
 احملددين.يكون الدوام الرمسي حسب اجلدول املعلن للربانمج ويشرتط االلتزام ابحلضور يف الزمان واملكان  .1
 هبا.يصطحب املشرتك كتاب تررشيح من الدائرة اليت يعمل  .2
  الربانمج.يتفرغ املشرتك تفرغا اتماً خالل املدة احملددة النعقاد  .3
 الرمسية.يكون الدوام يوميا عدا اايم العطل  .4
 الدورة. تتطلبهان يكون املشرتك على متاس مبارشر مع العمل التطويري وان ميتلك املواصفات العلمية واخلربة اليت أ .5
 ظهرا. الواحدةصباحا ولغاية الساعة  التاسعةتبدأ احملاضرات عند الساعة  .6
 الربانمج.تام تقوم إدارة املركز إبصدار أوامر املبارشرة واالنفكاك ويتم تسليمها للمشاركني يف يوم اخت .7
 فأكثر.ارشخاص  عشرةينفذ الربانمج عند بلوغ عدد املشاركني  .8
 يعترب انقطاع املشرتك ضمن الربانمج تغيباً وتقوم إدارة املركز إبعالم دائرة املشارك بذلك. .9

 اآلتية:يف الربانمج التدرييب يف إحدى احلاالت  فارشال"يعترب املشرتك  .10
 مشروع من دائرته أو من إدارة املركز.عدم االلتحاق ابلربانمج بدون عذر  - أ

 الربانمج.من جمموع ساعات  ٪20جتاوزت نسبة غياابته  - ب
 وجد.عدم استكمال متطلبات الربانمج بضمنها االختبار إن  - ت
 معاً.العربية أو االنكليزية أو اللغتني  املركز ابللغةمتنح رشهادة املشاركة من قبل إدارة  .11

 الرترشيح:إجراءات  -اثنياً: 
يكون الرترشيح عن طريق دوائر املررشحني حيث يتم إرسال كتب الرترشيح إىل إدارة املركز قبل مدة مناسبة من إقامة  .1

 .استمارة الرترشيح املرفقة طياً وفق  املشاركة علىالربامج ليتسىن إقرار 
 مبارشرة.املركز  إبدارةاالفراد عن طريق االتصال  من قبليكون الرترشيح للربامج  .2
 الربانمج.ذار املررشح عن االلتحاق ابلربانمج جيب إعالم إدارة املركز قبل وقت مناسب من اتريخ انعقاد يف حالة اعت .3

 االرشرتاك:أجور  اثلثا:
 املركز.يتحمل املشارك او دائرته أجور املشاركة يف الربامج التدريبية اليت يقيمها  -1
 املطلوبة. حال توفر الشروط ميكن لألفراد االرشرتاك ابلدورات التدريبية على حساهبم اخلاص يف -2
يقدم رائسة جامعة ذي قار / صندوق التعليم العايل اىل ادارة املركز أو مبوجب صك معنون إىل مبارشرة تدفع اجور االرشرتاك  -3

  ابلربانمج.عند التحاق املشرتك 
 فقط.اجلامعة  منتسبوالدورات اجملانية يشرتك فيها  -4
 ابلدورة.% من بدل االرشرتاك يف حال عدم مشاركة املررشح 50يستوىف  -5

 
 التدريبية:حتفيز املشاركني يف الربامج  رابعاً:

رشكر موافقة السيد رئيس اجلامعة احملرتم بناًء على توصية ادارة املركز مبنح الناجح االول يف دورة التأهيل الرتبوي واالكادميي كتاب 

البرامج تعليمات المشاركة في 

 التدريبية والتطويرية
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استمارة الترشيح للبرامج 

 التدريبية

  
 اسم الدورة والربانمج التدرييب: .................................................................................

 
 أتييد دائرة املررشح                                             اسم املررشح                              موافقة املركز            

 التوقيع                                 التوقيع                              التوقيع                                             
 
 

  

  الثالثياسم املررشح 
 

  الســكــن
 

  الشهادة احلاصل عليها / االختصاص
 

  جهة العمل
 

  مكان انعقاد الدورة
 

  مدة الدورة
 

  اتريخ بدء الدورة
 

  اتريخ انتهاء الدورة
 

 .................................................... الغرض من الدورة

  رسوم املشاركة
 

  دفع رسوم املشاركة يف الدورةاجلهة اليت تتحمل 
 الدائرة                        املشرتك                      

 كال                                                       نعم هل للدورة عالقة ابلتخصص او بطبيعة العمل
 

  رقم اهلاتف
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 تعليمات تأسيس مركز التعليم املستمر في الجامعة 

 1992سنة التشريع:   .42رقم التشريع: 

 

 :1مادة 

للجامعة بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي، تأسيس مركز للتعليم املستمر 

حسب الحاجة وعند توفر االمكانات، ويرتبط برئيس 

 الجامعة .

 

 :2مادة 

 يهدف املركز الى تحقيق ما يأتي :

املعارف واملعلومات ونتائج أوال: ايصال ما يستحدث من 

 البحوث لذوي املهن وربطه بخبرات العمل اليومي .

ثانيا: تهيئة الفرص للعاملين في قطاعات الدولة املختلفة 

 لالطالع واالستزادة والنمو املنهي والوظيفي .

مساعدة ذوي املهن املختلفة من املوظفين وغيرهم : ثالثا

على اكتساب املهارات والخبرات التي تمكنهم من مواجهة 

التغيرات والتطورات الحضارية واالجتماعية 

والتكنولوجية وغيرها، التي تحدثها الثورة في مجاالت 

 .الحياة 

تهيئة الفرص التعليمية ألعضاء الهيئة التدريسية : رابعا

واالستزادة من املعلومات واملعارف والتجارب لالطالع 

 الحديثة والناجمة لغرض النمو املنهي .

أحداث التكامل بين برامج التعليم املستمر :خامسا

 واملؤسسات االنتاجية والصحية واملهنية .

تحقيق التكامل بين التعليم النظامي والتعليم :سادسا

فل املستمر وذلك من خالل استحداث أساليب وصيغ تك

 نجاح هذا التكامل .

 

 : 3مادة 

 يعتمد املركز لتحقيق أهدافه الوسائل اآلتية :    

توثيق العالقات مع الهيئات والدوائر العلمية : أوال

وخارجه والجمعيات العلمية داخل العراق وخارجه من 

 أجل العمل العلمي والتربوي الهادف وتبادل الخبرات .

املستفيضة واملتصلة اجراء الدراسات والبحوث  ثانيا:

 بواقع الحياة اليومية لذوي املهن املختلفة .
 

تنظيم برامج علمية وثقافية وتربوية لشرائح : ثالثا

املجتمع املختلفة وحسبما يحدده حقل االختصاص 

 . والعمل

تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية وتطويرية في : رابعا

 االختصاصات املختلفة للجامعة .

املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية عقد : خامسا

بما يعزز الروابط الفكرية بين العاملين واملهنيين في 

 حقل االختصاص .

املساهمة في الندوات واملؤتمرات الوطنية : سادسا

 والعربية والعاملية الخاصة بالتعليم املستمر .

 

 :4مادة 

للمركز مجلس علمي يتولى التخطيط واالشراف : أوال

 شؤونه يتألف من :على 

 مساعد رئيس الجامعة رئيسا –أ 

 مدير املركز نائبا للرئيس –ب 

ويكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة جامعية ال 

 تقل عن ثالث سنوات .

ثالثة الى خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية  –جـ 

 يمثلون مختلف االختصاصات في الجامعة . أعضاء  

 محل الرئيس عند غيابه . حل نائب الرئيس:  ثانيا

يعين مدير املركز واألعضاء بقرار من رئيس :  ثالثا

الجامعة، وذلك بناء على ترشيح أعضاء الجامعية 

 األولية .

 

 : 5مادة 

 يمارس مجلس املركز ما يأتي :

 اقرار السياسة العامة للمركز .:  أوال

 اقرار خطط وبرامج عمل املركز .:  ثانيا

على خطط وبرامج الكليات واملراكز املصادقة :  ثالثا

 التابعة للجامعة فيما يتعلق بالتعليم املستمر .

 مناقشة تقارير املركز وتقويم نشاطاته .:  رابعا

بحث األمور العلمية والثقافية والفنية والتربوية : خامسا

ذات العالقة املباشرة بالتعليم املستمر، واتخاذ 

 القرارات املناسبة بشأنها .

  ا: اقتراح مالك املركز من موظفين وباحثين سادس 

وفنيين على أن يتم تعيينهم من رئيس الجامعة، بناء على 

 ترشيح مجلسها .
 

 تعليمات أتسيس مركز التعليم املستمر يف اجلامعة 
 1992سنة التشريع:   .42رقم التشريع: 

للجامعة بناء على اقرتاح جملسها وموافقة : 1مادة 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي، أتسيس مركز 
للتعليم املستمر حسب احلاجة وعند توفر االمكاانت، 

 اجلامعة.ويرتبط برئيس 
 أييت:يهدف املركز اىل حتقيق ما : 2مادة 

أوال: ايصال ما يستحدث من املعارف واملعلومات 
ونتائج البحوث لذوي املهن وربطه خبربات العمل 

 اليومي.
اثنيا: هتيئة الفرص للعاملني يف قطاعات الدولة املختلفة 

 والوظيفي.لالطالع واالستزادة والنمو املهين 
من املوظفني وغريهم  اثلثا: مساعدة ذوي املهن املختلفة

على اكتساب املهارات واخلربات اليت متكنهم من 
مواجهة التغريات والتطورات احلضارية واالجتماعية 
والتكنولوجية وغريها، اليت حتدثها الثورة يف جماالت 

 احلياة.
رابعا: هتيئة الفرص التعليمية ألعضاء اهليئة التدريسية 

ملعارف والتجارب لالطالع واالستزادة من املعلومات وا
 املهين.احلديثة والنامجة لغرض النمو 

خامسا: أحداث التكامل بني برامج التعليم املستمر 
 واملهنية.واملؤسسات االنتاجية والصحية 

سادسا: حتقيق التكامل بني التعليم النظامي والتعليم 
املستمر وذلك من خالل استحداث أساليب وصيغ 

 التكامل.تكفل جناح هذا 
 اآلتية:عتمد املركز لتحقيق أهدافه الوسائل : ي3مادة 
توثيق العالقات مع اهليئات والدوائر العلمية  –أوال 

وخارجه واجلمعيات العلمية داخل العراق وخارجه من 
 اخلربات.أجل العمل العلمي والرتبوي اهلادف وتبادل 

اجراء الدراسات والبحوث املستفيضة واملتصلة  –اثنيا 
 املختلفة.بواقع احلياة اليومية لذوي املهن 

اثلثا: تنظيم برامج علمية وثقافية وتربوية لشرائح اجملتمع 
 والعمل.املختلفة وحسبما حيدده حقل االختصاص 

رابعا: تنظيم دورات تدريبية وأتهيلية وتطويرية يف 
 للجامعة.االختصاصات املختلفة 

خامسا: عقد املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية 
مبا يعزز الروابط الفكرية بني العاملني واملهنيني يف حقل 

 االختصاص.
سادسا: املسامهة يف الندوات واملؤمترات الوطنية 

 املستمر.والعربية والعاملية اخلاصة ابلتعليم 
 4مادة 

أوال: للمركز جملس علمي يتوىل التخطيط واالرشراف 
 من:على رشؤونه يتألف 

 مساعد رئيس اجلامعة رئيسا –أ 
 مدير املركز انئبا للرئيس –ب 

ويكون من محلة رشهادة الدكتوراه وله خدمة جامعية ال 
 سنوات.تقل عن ثالث 

ثالثة اىل مخسة من أعضاء اهليئة التدريسية  –جـ 
 أعضاء اجلامعة.ميثلون خمتلف االختصاصات يف 

 غيابه.حيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند  –اثنيا 
يعني مدير املركز واألعضاء بقرار من رئيس  –اثلثا 

اجلامعة، وذلك بناء على تررشيح أعضاء اجلامعية 
 األولية.

 أييت:ركز ما ميارس جملس امل :5مادة 
 للمركز.اقرار السياسة العامة  –أوال 
 املركز.اقرار خطط وبرامج عمل  –اثنيا 
املصادقة على خطط وبرامج الكليات واملراكز  –اثلثا 

 املستمر.التابعة للجامعة فيما يتعلق ابلتعليم 
 نشاطاته.مناقشة تقارير املركز وتقومي  –رابعا 

ثقافية والفنية حبث األمور العلمية وال –خامسا 
والرتبوية ذات العالقة املبارشرة ابلتعليم املستمر، واختاذ 

 بشأهنا.القرارات املناسبة 
اقرتاح مالك املركز من موظفني وابحثني  –سادسا 

وفنيني على أن يتم تعيينهم من رئيس اجلامعة، بناء 
 جملسها.على تررشيح 
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سابعا: أتليف اللجان الدائمة واملؤقتة من بني منتسيب 
املركز واالستعانة ببعض اخلربات من خارج املركز سواء 

 خارجها.داخل اجلامعة أو 
اثمنا: اقرتاح استحداث رشعب أو أقسام أو الغائها أو 

 دجمها
اتسعا: منح املكافآت النقدية أو العينية للكتاب واألدابء 
والباحثني والفنيني واحملاضرين وملن يقدمون خدمات 

تتجاوز  أالجليلة ومتميزة يف تطوير أنشطة املركز على 
 دينار.مائة ومخسون 

 :6مادة 
أوال: جيتمع اجمللس مرة واحدة يف األقل كل رشهر بدعوة 

حبضور ثلثي عدد أعضائه من رئيسه، ويكتمل النصاب 
وتتخذ القرارات أبغلبية عدد احلاضرين وعند تساوي 

 الرئيس.األصوات يرجح اجلانب الذي فيه 
اثنيا: يرفع رئيس اجمللس القرارات والتوصيات اليت تقع 
خارج صالحية اجمللس اىل جملس اجلامعة للمصادقة 

 هنائيا.عليها، ويكون قراره هبذا الشأن 
  :7مادة 
 أييت:مدير املركز ما ميارس 

أوال: ادارة رشؤون املركز من النواحي الفنية واملالية 
 واالدارية.

 اجمللس.العقود بعد موافقة  اثنيا: توقيع
 تنفيذها.قرارات اجمللس ومتابعة  اثلثا: تنفيذ

رابعا: التوصية للمجلس بشأن اختيار العناصر اليت تتوىل 
 املستمر.ممارسة التعليم 

 املركز.خامسا: اعداد مالك 
تنفذ هذه التعليمات من اتريخ نشرها يف  :8مادة 

 الرمسية.اجلريدة 
 
 
 

 العلمي.وزير التعليم العايل والبحث 

قانون التعديل االول لقانون رواتب موظفي الدولة 
  2008( لسنة 22والقطاع العام رقم )

  2012( لسنة 103رقم )
ترقية العنوان الوظيفي تسريع  د: -ـ اثلثا ــ 1املادة ـــ 

للموظف احلاصل على رشهادة أعلى اثناء اخلدمة يف جمال 
اختصاصه الوظيفي الذي ميارسه يف دائرته مبنحه عنواان 
وظيفيا لكل سنتني اعتبارا من اتريخ خترجه وصوال إىل 

 درجته احلالية ضمن الشروط االتية:
ل واهليكتوفر العنوان الوظيفي ضمن املالك مبا يتفق  -1

 للدائرة اليت ينتمي اليها املوظف. االداري
ان جيتاز املوظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي  -2

ضمن اختصاص عمله على ان ال تقل مدة الدورة عن 
 اسبوعني.

************** 
 قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( 

 1983لسنة  361رقم 
من استنادا اىل احكام الفقرة ا من املادة الثانية واالربعني 

 املؤقت.  الدستور
قرر جملس قيادة الثورة جبلسته املنعقدة بتاريخ 

  - يلي:ما  24/3/1983
 اوال:

تلتزم الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة بوضع  -1
خطة سنوية حتدد مبوجبها اعداد املوظفني املطلوب 
ارشراكهم يف الدورات اليت تنظمها اجلهات املختصة 
ابلتدريب وتلتزم هذه اجلهات بتوزيع الفرص التدريبية 

  املناسب.املتاحة على طاليب االرشرتاك ابلشكل 
 إلزاميا الدورات التدريبية يكون االرشرتاك يف -2

للموظفني الذين تقرر الوزارة او اجلهة املختصة تررشيحهم 
 لالرشرتاك فيها. 

يشرتط توفر ما يلي يف املررشح لالرشرتاك يف  اثنيا:
  التدريبية:الدورات 

 وجود عالقة بني وظيفته وموضوع الدورة التدريبية.  -1
 ان يكون حاصال على املواصفات العلمية واخلربة  -2
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 اثمنا:
يقوم املشارك يف الدورة بكتابة تقرير اىل دائرته  -1

يوضح مدى استفادته منها والصعوابت اليت واجهها 
وجماالت تطبيق املعارف واملهارات اليت اكتسبها خالهلا. 
وتقدم نسخة من التقرير اىل اجلهة التدريبية اليت اقامت 

 على انقضاء الدورة.  أرشهرالدورة بعد مضي ثالثة 
تتوىل دوائر التدريب يف الوزارات والدوائر غري  – 2

املرتبطة بوزارة متابعة قيام املشارك يف الدورة بكتابة 
التقرير اعاله وتقوم إبرساله اىل اجلهة اليت اقامت 

 الدورة. 
 ال يعمل ابي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.  اتسعا:
يشمل هذا القرار الدورات اليت تعقد بعد  عارشرا:

 صدوره. 
 يتوىل الوزراء املختصون تنفيذ هذا القرار. عشر:حادي 

************* 
 

 العملية اليت تتطلبها الدورة. 
 ان جيتاز مقابلة خاصة او اختبارا عند الطلب.  - 3
ان يتم تررشيحه من قبل دائرته مبوجب االستمارة اخلاصة  – 4

 ابلرترشيح. 
 ان يتفرغ للدورة طيلة مدة انعقادها.  – 5

مينح قدما لغرض الرتفيع، كل موظف اجتاز دورة تدريبية  اثلثا:
داخل العراق او خارجه، على  أرشهرال تقل مدهتا عن ثالثة 

  - ادانه:الوجه املبني 
ملدة الدورة ملن كان معدل درجاته االمتحانية يف الدورة  – 1

٪ فما فوق او بتقدير جيد جدا على ان ال تزيد مدة القدم 85
 يف كل االحوال.  أرشهراملمنوح على ثالثة 

ملدة نصف الدورة ملن كان معدل درجاته االمتحانية اقل  – 2
٪ او بتقدير جيد على ان ال تزيد مدة 70٪ وحلد 85من 

 يف كل االحوال.  أرشهرلقدم املمنوح على ثالثة ا
يوجه كتاب رشكر وتقدير للذين يكون تسلسل معدالت  رابعا:

درجاهتم االمتحانية ضمن الربع االول من املشاركني يف الدورة 
على ان ال تقل معدالهتم  أرشهراليت تكون مدهتا اقل من ثالثة 

دية للثالثة ٪ اىل جانب تقدمي اجلوائز العينية او النق70عن 
 االوائل. 
تؤخذ نتائج املشاركني يف الدورات التدريبية عند  خامسا:

  التالية:املفاضلة يف االمور 
 ارشغال الوظائف اإلرشراقية والقيادية.  – 1
 الرتقية والرتفيع للدرجات الوظيفية االعلى.  – 2
 الرترشيح لإلجازات الدراسية والزماالت والبعثات.  – 3
فادات خارج القطر ألغراض التدريب او الرترشيح لإل – 4

 االطالع. 
  من:يعترب فارشال يف الدورة كل  سادسا:

ختلف عن االلتحاق ابلدورة بدون عذر مشروع ومقبول  – 1
 من قبل دائرته واجلهة املنظمة للدورة. 

 ٪ من جمموع جلسات الدورة. 15جتاوزت نسبة غياابته  – 2
 مل جيتز الدورة بنجاح.  – 3

يرتتب على كل من اعترب فارشال يف الدورة ما  سابعا:
  يلي:

ارشراكه يف دورة تدريبية جديدة او اعادة تدريبه  – 1
 ابلشكل املناسب. 

اعادة النظر يف الوظيفة اليت يشغلها يف ضوء  – 2
 ارتباط وعالقة الدورة بطبيعة عمله. 

 أتخري ترفيعه مبقدار مدة الدورة. – 3
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