
  

 



 
 

الرمحن الرحيم ابسم   

)عليم لْمٍ ع ذي كُلِّ  وفَوقَ ۗ◌ رفَع درجات من نَّشاء (ن   
العلي العظيم اصدق   

)76( يوسف  

ب الطلبة يف خمتلف اختصاصاهتم فحس ينتهي بتخريج اجلامعة الخيفى على اجلميع من ان دور  ال

ا هلوامنا التواصل يف تشخيص املعضالت واملشاكل اليت تواجه اتمع واجياد احللول املناسبة 

علمي باإلضافة اىل تطوير قدرات املوارد البشرية يف خمتلف االختصاصات مبا يناسب  بأسلوب

الشعوب امهية خاصة يف حياة االمم و اهلالتنمية البشرية ن ا وم،عاملنا اليالتطورات السريعة يف 

   .والتطوير الفائق بالتدريب بقدر اهتمامهامرتبط تقدمها  أصبححتى 

ظرية الدورات التدريبية وورش العمل الن بإقامةالتعليم املستمر  قسم مركز /دأبت جامعة كربالء

) اىل وغريها القانونية، املالية، االدارية، اهلندسية، ة يف خمتلف االختصاصات ( الطبيةيلوالعم

ت منتسيب اجلامعة واجلامعات االخرى وموظفي دوائر الدولة والقطاع اخلاص وبالتنسيق مع كليا

كل حسب اختصاصه باإلضافة إىل التنسيق مع دوائر الدولة منتظمة اجلامعة لتهيئة مناهج 

ء تصبح جامعة كربالء القلب النابض ملدينة كربالل لتحديد االحتياجات التدريبية اخلاصة هبم

  . املقدسة

بلدنا  ر هبانسأل ا العلي العظيم أن يوفقنا خلدمة اتمع وخاصة يف هذه املرحلة الراهنة اليت مي

  .التوفيق االعزيز ومن 

  

  - اإللكرتوني: الربيد  علىلالستفسار املراسلة  
 dir@uokerbala.edu.iq-cs  
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يخرتاال  او الورشة إسم الدورة ت  االجور المدة 
مكان 
 اإلقامة

الفئة المستهدفة او 
 المستفيدة

1  
علم النفس االيجابي 

 االرشادي 
3/3/2022 يوم 28  كافة منتسبي الجامعة  كلية الطب مجانية 

  والطالب

2  
استخدام كوكل درايف في 

مشاركة وحفظ الملفات 
 والروابط 

6/3/2022 يوم 3    كافة منتسبي الجامعة كلية الطب مجانية 

3  
c/s complications 

and its management 
15/3/2022 يوم 3  مستشفى  مجانية 

النسائية 
 والتوليد

كافة منتسبي الجامعة 
 والطالب

4  
 مبادئ فحص 
Cytometry 

في امراض الدموتطبيقاتها   

21/3/2022 يوم 3  كافة منتسبي الجامعة  الكترونية مجانية 
 والطالب

5  
دورة طرائق التدريس التاسعة 

 للمجموعة الطبية 
22/3/2022 أسابيع 9  الف 150  كافة الكوادر الطبية  كلية الطب 

  والصحية

6  
Obstetrical 

emergencies  
10/4/2022 يوم 3  مستشفى  مجانية 

النسائية 
 والتوليد

كافة منتسبي الجامعة 
 والطالب

7  
17/4/2022 كتابة البحوث  يوم 3  كافة منتسبي الجامعة  كلية الطب مجانية 

 والطالب

8  
سحب خزعة االثنى عشري 
في تشخيص مرض حساسية 

 الحنطة 

26/4/2022 يوم 3  كافة منتسبي الجامعة  كلية الطب مجانية 
 والطالب

9 
Endometriosis 8/5/2022 يوم 3  مستشفى  مجانية 

النسائية 
 والتوليد

كافة منتسبي الجامعة 
 والطالب

10  
15/5/2022 كتابة االحصاء الطبي  يوم 3  كافة منتسبي الجامعة  كلية الطب مجانية 

 والطالب

11  
دورة طرائق التدريس 

 العاشرة للمجموعة الطبية 
13/9/2022 أسابيع 9  الف 150  كافة الكوادر الطبية  كلية الطب 

 والصحية

2022-لطب ا كليةدورات   
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 مكان اإلقامة االجور المدة التاريخ  او الورشة إسم الدورة ت
الفئة المستهدفة او 

 المستفيدة

1  

التعويضات الغير مباشرة 
 indirect(اهم المستجدات)
overlay restoration 

new concept  

4/1/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 
 التعليم المستمر

اساتذة الكلية واطباء 
 األسنان

2  
االالم ذات االصل السني 

 وغير السني
1/3/2022 يوم 3  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
االساتذة واطباء 

 االسنان في الكلية

3  
كيفية المحافظة على صحة 

 الجهاز العضلي
3/3/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
 اساتذة وموظفي الكلية

4  
الحشوات الراتنجية لالسنان 

الخلفية ومقارنتها مع 
 الحشوات الزئبقية

10/3/2022 يوم 4  طب االسنان/ قاعة  مجانية 
 التعليم المستمر

الكليةاطباء االسنان في    

5  
العظم الحرج في زراعة 

 االسنان
16/3/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
 اطباء االسنان في الكلية

6  
مناقشة موضوع اعادة 

 حيوية لب السن
2/4/2022 يوم 1  كلية طب االسنان  مجانية 

قاعة التعليم /
 المستمر

 اطباء االسنان في الكلية

7  
6/4/2022 تعريف بالتشخيص يوم 3  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
االساتذة واطباء 

 االسنان في الكلية

8 
الموجودات المرضية 

واالشعاعية الورام الغدة 
 اللعابية

10/4/2022 يوم 3  طب االسنان/ قاعة  مجانية 
 التعليم المستمر

االساتذة واطباء 
 االسنان في الكلية

9 
االسنان وجهة نظر فروع 

 بخصوص فرع الصناعة
14/4/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
االساتذة واطباء 

 االسنان في الكلية

10  

المستحدثات في الوجه 
المرضي والتشخيصي 

باستخدام االشعة الورام 
 الوجه

7/6/2022 يوم 3  طب االسنان/ قاعة  مجانية 
 التعليم المستمر

 االساتذة واطباء
 االسنان في الكلية

2022-طب االسنانكلية دورات   
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11  
االطباق في طقم االسنان 

 الجزئي والكلي
2/9/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
االساتذة واطباء 

 االسنان

12  
االورام المتنقلة في منطقة 

 الوجه والفكين
11/9/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
الكليةاطباء االسنان في   

13  
غلق الفراغات بين األسنان 

بالحشوات التجميلية (المزايا 
 والعيوب)والصعوبات   

1/10/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 
 التعليم المستمر

 اطباء االسنان في الكلية

14  
اختيار وعمل كل حالة من 

حاالت االسنان المعالجة 
 بحشوات الجذور

19/10/2022 يوم   االسنان/ قاعة طب  مجانية 4
 التعليم المستمر

 اطباء االسنان في الكلية

15  
ناسور الفم والجيوب االنفية 

العالج والتدابير) (تشخيص  
3/12/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
االساتذة والموظفين 

 الكلية

16  
التعريف بأهم أنواع طالء 
 زرعات االسنان ومميزاتها

5/12/2022 يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 
 التعليم المستمر

االساتذة واطباء 
 األسنان

17  
12/12/2022 تقنيات التخطيط النسيجي يوم 1  طب االسنان/ قاعة  مجانية 

 التعليم المستمر
تدريسيي واطباء 
 االسنان في الكلية
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 االجور المدة التاريخ  او الورشة إسم الدورة ت
مكان 
 اإلقامة

الفئة المستهدفة او 
 المستفيدة

1  
دورة تدريبية لتجنب مخاطر 
التعامل مع العوامل المسببة 

 لألمراض والسموم البايولوجية 

3/1/2022 يوم 3    العاملين في المختبرات كلية الصيدلة  مجانية  

2  
Classic and modern 
extraction methods 

16/1/2022 يوم 3   التدريسيين كلية الصيدلة  مجانية  

3  
لمستجدات في تعليمات ا

 الترقيات العلمية
19/1/2022 يوم 1    التدريسين كافة كلية الصيدلة  مجانيم  

4  
المراجع  ةتعلم كيفية ادار

 باستخدام برنامج مندلي
20/1/2022 يوم 3   طلبه المرحلة الخامسة كلية الصيدلة  مجانية  

5  
التطبيق االمثل لمعايير نظام  
 اعتمادية المختبرات التعليمية

25/1/2022 يوم 3    التريسين والفنيين كلية الصيدلة  مجانية  

6 
Interpretation of 
laboratory  data 

20/2/2022 يوم 3  االساتذة، الموضفين ،  كلية الصيدلة  مجانية  
 الطلبة

7 

Administration Of 
Drugs and 

Experimental 
Compounds in Mice , 

Rats and Rabbits. ( 
New information In a 

Technical Course ) 

20/3/2022 يوم 3  طالب الدراسات العليا  كلية الصيدلة  مجانية  
الباحثينوالتدريسين   

8  
دورة تدريبية حول استخدام 

 معدات الحماية الشخصية
1/4/2022 يوم 3   العاملين في المختبرات كلية الصيدلة  مجانية  

9 
Advance technology 

in drug delivery 
system 

17/4/2022 يوم 3   الصيادلة والمهتمين كلية الصيدلة  مجانية  

10  
Advanced technology 

in drug delivery 
system 

26/4/2022 يوم 3   الصيادلة والمهتمين كلية الصيدلة  مجانية  

11  
Effect of low 

magnesium level on 
human sleep 

يوم 3 15/7/2022 طالب وتدريسيي كلية  كلية الصيدلة  مجانية  
 الصيدلة

12 

تعليمات  اللجان االمتحانية 
المستحدثة و ضوابط ملئ 

وحساب السجالت االساس 
 المعدل

5/8/2022 يوم 3  اعضاء اللجان االمتحانية  كلية الصيدلة  مجانية  
 و التدقيقية

2022-لصيدلة ا كليةدورات   
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13  
Major vitamines and 

effect of deficiensy on 
human health 

15/8/2022 يوم 3    التدريسين والمهتمين كلية الصيدلة  مجانية  

14  

اعداد المختبرات إداريا وفق 
نظام ممارسات المختبر الجيد 

 مع بداية العام الدراسي 
 

19/12/2022 يوم 3   العاملين في المختبر كلية الصيدلة  مجانية  
  
 

15  
لسالمة واالمن الكيمياوي ا

 والبايولوجي في المختبرات
25/12/2022 يوم 3   العاملين في المختبرات كلية الصيدلة  مجانية  

16  

New inventions in the 
pharmaceutical 

industryNew 
inventions in the 
pharmaceutical 

industry 

28/12/2022 يوم 3    الصيادلة والمهتمين كلية الصيدلة  مجاني  
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يخرتاال  او الورشة إسم الدورة ت مكان  االجور المدة 
 اإلقامة

الفئة المستهدفة او 
 المستفيدة

1 
بعض منصات التعليم 

 moodleااللكتروني 
Google classroom 

18/1/2022 
 
يوم 3  منتسبي جامعة كربالء مبنى الكلية  مجانية 

2 
تأثير المواد الحافظة لألغذية 

على بعض أعضاء الجسم 
 وكيفية تفادي اضرارها

29/1/2022 
 
يوم 3  منتسبي جامعة كربالء مبنى الكلية مجانية 

 مبنى الكلية مجانية يوم 5 27/2/2022 دعم الحياة األساسية لألطفال 3
منتسبي مستشفى كربالء 

 التعليمي لالطفال

4  
ورشة عمل آفة المخدرات 

 وسبل معالجتها
6/3/2022 يوم 1  طلبة وموظفين كلية  مبنى كليتنا مجانية 

  التمريض

 8/3/2022 السالمة المختبرية 5
 
يوم 3  مبنى الكلية مجانية 

العاملين في المختبرات 
التعليمية في جامعة 

 كربالء

6  
تصنيف جودة المختبرات 

 التعليمية للمختبر التعليمي الجيد
13/3/2022 يوم 3  العاملين في المختبرات  مبنى كليتنا مجانية 

  التعليمية

7 
األولية لبعض اإلسعافات 

الحاالت التي يتعرض لها 
 الطلبة

3/4/2022 
 
يوم 3  مجانية 

ثانوية 
الصالحات 

 للبنات

مدرسات وطالبات ثانوية 
 الصالحات للبنات

8  
3/4/2022 ورشة عمل االبتزاز االلكتروني يوم 1  كلية  مجانية 

 التمريض
طلبة ومنتسبي كلية 

  التمريض

9 
تقنيات عزل البكتريا وتحضير 
األوساط الزرعيه المستخدمة 

 في عزلها
19/4/2022 

 
يوم 3  مبنى الكلية مجانية 

طلبة ومنتسبي كلية 
 التمريض

10  

التسمم الغذائي بواسطة األحياء 
المجهري المرضية وتأثيره 

الفسيولوجي على الجهاز 
     الهضمي

17/5/2022 

 
 
يوم 3  منتسبي جامعة كربالء مبنى الكلية مجانية 

11  
البحوث العلمية ونشرها اعداد 
 عالميا

10/6/2022 يوم 3  اساتذة الكلية وطلبة  مبنى كليتنا مجانية 
  الدراسات العليا

12  
  الحمل ومضاعفاته

     
26/6/2022 

يوم 3  
 مبنى الكلية مجانية

منتسبي دائرة صحة 
 كربالء

13  
تحديات مكافحة العدوى في 

 المجتمع 
5/8/2022 يوم 3  طلبة كليتنا وخريجي  مبنى كليتنا مجانية 

 المالكات الصحية

14  
21/8/2022 رعاية األطفال حديثي الوالدة  يوم 5  منتسبي مستشفى كربالء  مبنى كليتنا مجانية 

  التعليمي لالطفال

2022- التمريضدورات كلية   
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15  
29/8/2022 أساسيات إنقاذ الحياة  يوم 3  تدريسين وموظفين  مبنى كليتنا مجانية 

 الكليات

16  
العناية باالم خالل فترة النفاس 

       
11/9/2022 

يوم 3  
  منتسبي الكلية مبنى الكلية مجانية

17  
11/9/2022 األورام الخبيثة لدى االطفال  يوم 5  المالكات التمريضية في  مبنى كليتنا مجانية 

دائرة صحة كربالء 
  المقدسة

18  
كيفية قراءة المعلومات 

الصناعية على المعلبات الغذائية 
       

29/9/2022 
 
يوم 3  منتسبي جامعة كربالء مبنى الكلية مجانية 

19  
متالزمة المبيض متعددة 

   التكيسات
26/11/2022 

 
يوم3  
 

 منتسبي الكلية مبنى الكلية مجانية
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 مكان اإلقامة االجور المدة التاريخ  او الورشة إسم الدورة ت
الفئة المستهدفة او 

 المستفيدة

1  

 Soft ) دورة تدريبية
Robotics: A 

Perspective—Current 
Trends and 
Prosthetics 

applications ) 

19/1/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
االطراف 
والمساند 
 الصناعية

التدريسيين والموظفين 
 في كلية الهندسة

2  

ورشة تدريبية ( اسئلة واجوبة 
المقابالت للتعيين في الشركات 

العاملة في العراق لمهندسي 
 النفط الجدد )

20/1/2022 يوم 1  قسم هندسة  مجانية 
 النفط

 طلبة المرحلة الرابعة

3  

 plastic ) دورة تدريبة
forming in prosthetics 

applications) 

24/1/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
االطراف 
والمساند 
 الصناعية

التدريسيين والموظفين 
 في كلية الهندسة

4  
شرح تعليمات انضباط الطلبة 

 وتجنب الغش االمتحاني
25/1/2022 يوم 3   Google مجانية 

Meet 
 طلبة المرحلة األولى

5  

دورة تدريبية (طرق السيطرة 
في مجاالت االجهزة التعويضية 

 الذكية باستخدام الماتالب)

30/1/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
االطراف 
والمساند 
 الصناعية

التدريسيين والموظفين 
 في كلية الهندسة

6  
ANSYS  APDL 1/2/2022 يوم 7   Google مجانية 

Meet 
 طالب + تدريسين

7  
دورة تدريبية ( الطرق الرصينة 

لكتابة البحوث العلمية وطريقة 
 نشرها)

12/2/2022 يوم 3   الهندسة قسم  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

 طلبة الدراسات العليا

8  

 Using ) دورة تدريبية
SPSS Application  In 
Forecasting Model ) 

23/2/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
االطراف 
والمساند 
 الصناعية

التدريسيين والموظفين 
 في كلية الهندسة

9  

دورة تدريبية ( اختيار المواد 
بواسطة استخدام مخطط للمساند 
 اشبي)

26/2/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
االطراف 
والمساند 
 الصناعية

التدريسيين والموظفين 
 في كلية الهندسة

2022- الهندسةدورات كلية   
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10  

How to create quality 
scientific sketches 
and posters using 

CorelDraw software 

26/2/2022 يوم 3   Google مجانية 
Meet 

 التدريسيون وطلبة
الدراسات العليا في 

االختصاصات العلمية 
 كافة

11  
ورشة عمل (نبذه مختصرة عن 

وني و كيفية رالنظام االلكت
 التعامل مع منصة كال سرووم )

27/2/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

 طلبة المرحلة االولى

12  

دورة تدريبية ( استخـــدام 
في التطبيقات انتـرنت االشيـــاء 

 الطبية )

1/3/2022 يوم 3  هندسة الطب  مجانية 
 الحياتي

التدريسيين وطلبة 
 الدراسات العليا

13  

ورشة عمل ( البوابة 
االلكترونية و المعلومات 

البحثية و دورها في عرض 
 مخرجات البحث العلمي )

2/3/2022 يوم 1  قسم هندسة  مجانية 
 النفط

التدريسيون + الباحثون 
الدراسات العليا+ طلبة   

14  

دورة تدريبية ( برنامج معالجة 
 الجداول متقدم )

2/3/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
االطراف 
والمساند 
 الصناعية

التدريسيين والموظفين 
 في كلية الهندسة

15  
 Data) ورشة عمل

Analysis by Excel ) 
5/3/2022 يوم 1  قسم هندسة  مجانية 

 النفط
الرابعةطلبة المرحلة   

16  
Design  using solid 

work features 
7/3/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 

 الميكانيكية
 موظفين + طلبة

17  
مهارات عرض البحث العلمي 
 POWER  باستخدام برنامج

POINT 

8/3/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
 الميكانيكية

 طلبة المرحلة الرابعة

18  
) دورة تدريبية التخرج بحث 

وادارة المصادر باستخدام 
 ( Mendeley برنامج

15/3/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

 طلبة المرحلة الرابعة

19  
ورشة تدريبية ( التآكل و 

 معالجاته في المنشآت النفطية)
23/3/2022 يوم 1  قسم هندسة  مجانية 

 النفط
المهندسين العاملين في 

النفطيةالمنشآت   

20  
دورة تدريبية ( االردوينو في 

 التطبيقات الطبية ) 
3/4/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 

 الطب الحياتي
التدريسيين وطلبة 

 الدراسات العليا

21  

How to write 
references 

automatically with 
Microsoft Word.  ورشة

 عمل

3/4/2022 يوم 1  قسم هندسة  مجانية 
 النفط

الدراسات االولية طلبة 
 + العليا

22  
أساسيات ) دورة تدريبية

 (Labview وتطبيقات برنامج
5/4/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 

الكهربائية 
 وااللكترونية

السادة  المهندسين 
 المهتمين بالموضوع
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23  
دورة تدريبية ( مشاكل 

 حفراآلبار النفطية )
10/4/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 

 النفط
 طلبة المرحلة الرابعة

24 

 The) دورة تدريبية
approaches of 

research presentation 
in  ) 

12/4/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

 طلبة الدراسات العليا

25  
 Principal ) دورة تدريبية
operation of mobile 

communication) 

17/4/2022 يوم 3  الهندسة قسم  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

السادة المهندسين 
 المهتمين بالموضوع

26  
دورة تدريبة  (تأهيل طلبة 

المرحلة الرابعة إلنجاز و كتابة 
 مشروع التخرج )

25/4/2022 يوم 3  قسم هندسة  مجانية 
 النفط

 طلبة المرحلة الرابعة

27 
محاكاة الدوائر ) دورة تدريبية

برنامجااللكترونية باستخدام   
Multisem ) 

28/4/2022 يوم 3  سم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

 طلبة الدراسات االولية

28  
دورة تدريبة (  بوروورد 

 سيميولتر )
11/5/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 

الكهربائية 
 وااللكترونية

السادة المهندسين 
 المهتمين بالموضوع

29  

 كيفية استخدام برنامج
Tecplot   في عرض النتائج

وكيفية نقل النتائج من 
 Tecplot الى Ansysبرنامج

17/5/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
 الميكانيكية

االساتذة باالختصاص 
وطلبة الماجستير 

 وطلبة المرحلة الرابعة

30  

المختبرات   ) دورة تدريبية
االلكترونية لقسم الهندسة 

 الكهربائية باستخدام برنامج
Matlab) 

24/5/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

العاملين في المختبرات 
االلكترونية لقسم 
 الهندسة الكهربائية

31  

Combining active and 
passive seismic 

datasets to generate 
a wider shear-wave 

velocity-depth profile  

29/5/2022 يوم 3   Google مجانية 
Meet 

المهتمين بالتحريات 
الموقعية (في مجال 

الهندسة المدنية 
والجيوفيزياء) من 

التدريسيين والمهندسين 
 والجيولوجيين

32  
ANSYS  work  bench       1/6/2022 يوم 7   Google مجانية 

Meet 
 طالب + تدريسين

33  

ورشة عمل ( المحطات الثانوية 
 ( التحويلية) وطرق الحماية )

15/7/2022 يوم 3  الهندسة  مجانية 
الكهربائية 

وااللكترونية + 
و بالتعاون مع 
الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء 

 كربالء

السادة المهندسين 
 المهتمين بالموضوع
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34  
دورة تدريبية ( الشبكة 

الكهربائية :  
 مكوناتها،مواصفاتهها )

20/7/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 
 وااللكترونية

السادة المهندسين 
 المهتمين بالموضوع

35  

دورة تدريبية ( الفحوصات 
الالزمة للمواد والمعدات 

 الكهربائية )

28/7/2022 يوم 3  قسم الهندسة  مجانية 
الكهربائية 

وااللكترونية + 
و بالتعاون مع 
الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء 

 كربالء

السادة المهندسين 
بالموضوعالمهتمين   

36  

LATEX 1/8/2022 يوم 7   Google مجانية 
Meet 

 طالب + تدريسين
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 ت
او  إسم الدورة

  الورشة
يخرتاال الفئة المستهدفة  اإلقامةمكان  االجور المدة 

 او المستفيدة

1 
دورة حول كيفية كتابة 

الورقة البحثية للنشر في 
 مجالت عالمية

2/1/2022 يوم 3  طلبــة  الدراسات  قســـم الكيميــاء مجانية 
 العليا

2 

تطبيق قواعد األمن 
والسالمة الكيمياوية في 

المختبرات البحثية 
 المتقدمة لطلبة الدكتوراه

4/1/2022 يوم 3  طلبـــة الدراســـات  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 العليا (الدكــتوراه)

3 

تطبيق قواعد األمن 
والسالمة في المختبرات 

الكيمياوية  لطلبة الدراسة 
 االولية

10/1/2022 يوم 3  طلبــــة الدراسات  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 االولية

4 

Identification of 
organic 

compound by  1H 
–NMR 

spectroscopy 

11/1/2022 يوم 3  االساتذة وطلبة  Google Meet مجانية 
 الدراسات العليا

5  
citation indexing 12/1/2022 يوم 3  طلبـــة الدراســـات  قســـم علوم الحياة مجانية 

 األولية

 يوم 4 16/1/2022    الليــزر وتطبيقــــاته 6
 مجانية

 قسم علوم الفيزياء
منتسبي وطلبة 

 الكلية

7 

أساسيات طرق تحضير 
وتشخيص المواد النانوية 

Basics of 
synthesis and 

characterizations 
of nanomaterials  

 يوم 5 23/1/2022

 مجانية

 قسم علوم الفيزياء
طلبة الدراسات 

 العليا واالولية

8 
إستعمال جهاز 

pH       التوصيلية   و    
في القياسات المختبرية   

25/1/2022 يوم 3   الكوادر المختبرية مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 

9 

كيفيــة تجنب الصعقة 
الكهربائيــة وسبل ورشة 

الحماية داخل مختبر 
   الكهربائي

 يوم 2 30/1/2022

 مجانية

 مختبر قسم الفيزياء

مختبـــر كــــادر 
الكـــهربــائيــة 

وطلبـــة المرحلة 
 األولى

2022- العلومدورات كلية   
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10 

مفاهيم أساسية لعمل 
أجهزة مختبر التماثلية 

CRO األسلوسكوب  
     

 يوم 1 1/2/2022

 مجانية

 مختبـــر قســـم الفيـــزياء

طلبـــة الدراســــات 
األوليــة والعاملين 

في مختبري 
الكهــربائيــة 

 واأللكترونيكس

11 

الوقـــاية من المخـــاطر 
اإلشعــاعيـــة للعامليـن 

في القطــاع النفطي
   دينــار  يوم 12  

 يوم 12 6/2/2022

 مجانية

 قســـم الفيـــزياء
منتســـبي وزارة 

 النفــــط

12  

أهداف اإلستشارة 
 Goals of   الوراثية

genetic 
counseling 

10/2/2022 يوم 1  طلبــة الدراســة  قســـم علوم الحياة مجانية 
 األوليــة

13 
تطوير المهارات للنشر 

في المجالت العالمية 
 وزيادة االستشهادات

13/2/2022 يوم 3  االساتذة وطلبة  قســـم الكيميــاء مجانية 
 الدراسات العليا

14 
كيفيـــة إستخـــــدام 
  الكوكل كالس روم

       
  يوم 4 20/2/2022

 مجانية
Google Meet 

الدراسات طلبة 
األولية السيما 
 المرحلة االولى

15 
طرائق الكشف عن 

المركبات التربينية في 
 النباتات

22/2/2022 يوم 3  طلبـــة الدراســات  قســم علوم الحياة مجانية 
 األوليــة

16 
تطوير المهارات العملية 

لكوادر المختبرات 
 التعليمية

22/2/2022 يوم 3  الكيميــاءمختبرات قســم  مجانية   األساتذة و الفنيين 

17  
آليـــــة النشـــر في مجلة 

كــــربالء الدوليـــة 
 للعلوم الحديثـــة

27/2/2022 يوم1  طلبــــة الدراســــات  قســـــم الفيزياء مجانية 
 العليا والباحــثون

18  

Determination of 
microbial immune 

response in lab 
animals 

1/3/2022 يوم 3  طلبـــة الدراســـة  مختبر قســـم علوم الحياة مجانية 
 األولية

19  
6/3/2022 النشـــــاط اإلشعـــــاعي  يوم 5  منتســبي وطلبـــة  قســــم الفيـــزياء مجانية 

 جـــامعة كربــالء

20  

Management of 
chemical, 
biological, 

radiological and 
nuclear materials 

between the 
ministries 

6/3/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 الدراسات العليا
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21  
طرق إستخالص العقاقير 

 النباتية
12/3/2022 يوم 1  مختبــرات قســـم علوم  مجانية 

 الحياة
األســاتذة وطلبــة 
 الدراســات العليا

22  
Graphpad prism 13/3/2022 يوم 3  مختبـــرات قســـم علوم  مجانية 

 الحياة
طلبـــة الدراســـات 

 العليا واألوليـــة

23  
إســـتخدام التلسـكوبات 

الفلكيــــة ومعرفــــة 
 أنواعـــها المختلفـة

13/3/2022 يوم 5  طلبـــة الدراســــات  قســـم الفيـــزياء مجانية 
 األوليـــة

24  
 التدريب على تقنية
Schlenk line 

13/3/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  قســم الكيميـــاء مجانية 
 الدراسات العليا

25  

 طريقة إستخدام برنامج
CASSY LAP   في

تجارب مختبر الحالة 
 الصلبة

20/3/2022 يوم 5  العامــلون في  قســـــم الفيـــزياء مجانية 
المختبرات 

 العلميــــة

26  
فصائل الدم ومعرفة 

والالتوافق عند التوافق 
 عملية نقل الدم

20/3/2022 يوم 3   األساتذة والطلبة مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 

27  

 إستخدام نظام ال 
chem 

office             
لرسم المركبات  
 الكيميائية

27/3/2022 يوم 3  طلبة الدراســـات  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 العليا

28  
السالمة واألمن دورة في 
 الكيميائي

3/4/2022 يوم 3  طلبة  الدراســـات  مختبر قســـم الكيمياء مجانية 
 األولية

29  
Handling and 

restraint of lab 
animals 

5/4/2022 يوم 3  طلبــة الدراســـات  قســـم علوم الحياة مجانية 
 األوليــة والعليا

30  
Academic Writing 11/4/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  Google Meet مجانية 

 الدراسات العليا

31  

كيفية الحصول على 
معلومات من مصادر 
علمية  موثوقة للبحث 

 العلمي

17/4/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  Google Meet مجانية 
 الدراسات العليا

32  

Fuel 
Classifications 

and Types of Fire 
Extinguishers 

24/4/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 الدراسات العليا

33  

Applications of 
Computational 

Quantum 
Chemistry 

1/5/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 الدراسات العليا
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34  
كيفية التعامل مع 

الكيمياويات داخل 
 مختبرات الكيمياء

8/5/2022 يوم 3  طلبة الدراسات  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
األولية  وطلبة 
 الدراسات العليا

35  
التدريب على آليات نشر 
البحوث في المستوعبات 

 العالميــة الرصينة

15/7/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  Google Meet مجانية 
 الدراسات العليا

36  

ورشة  -كيفية رفع دورة 
لمية عندوة  –عمل 

 pdf او ppt بصيغة
 على موقع

slideshare  أو
 تحميل محاضرة منه

22/5/2022 يوم 3   األساتذة Google Meet مجانية 

37  
النفايات البيولوجية 

الكيميائية وكيفية التخلص 
 منها

29/5/2022 يوم 3  األساتذة وطلبة  مختبرات قســم الكيميــاء مجانية 
 الدراسات العليا

38  

األكسل  إستخدام دوال
المتقدمة في االعمال 

االدارية واللجنة 
 االمتحانية

21/7/2022 يوم 3  األســـاتذة  Google Meet مجانية 
والموظفين في 

 كليــة العلوم

39 
Preparation of 

histological 
specimens 

يوم 3 3/8/2022 طلبــة الدراســات  قســم علوم الحياة مجانية 
 العليا واألوليـــة

40  

2D ,near-
surface,shear 
wave velocity 

mapping utilizing 
MASW method 

4/9/2022 يوم 3  طلبــة الدراســات  قســم علوم الحياة مجانية 
 العليا واألولية

41  
آلية احتساب مؤشرات 

استمارة قياس درجة اداء 
 االقسام العلمية

12/9/2022 يوم 1  األســـاتذة  Google Meet مجانية 
في  والموظفين

 كليــة العلوم

42  
Culture of clinical 

specimens 
21/12/2022 يوم 3   طلبـــة الدراسات  قســـم علوم الحياة مجانية 

 العليــا واألوليـــــة
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يخرتاال  او الورشة إسم الدورة ت الفئة المستهدفة او  اإلقامةمكان  االجور المدة 
 المستفيدة

1  
Types of 

Mathematical 
Functions 

11/1/2022 يوم 3  كلية علوم الحاسوب  مجانية 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

2  

References 
Management 

Systems, How to 
Solve Main 
References 

Problems  

16/1/2022 يوم 3  كلية علوم الحاسوب  مجانية 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

3  
An Introduction to 

Programming 
Mobile Robot 

14/2/2022 يوم 3  كلية علوم الحاسوب  مجانية 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

4 
Free Services and 

privacy Abuse 
24/2/2022 يوم 1  كلية علوم الحاسوب  مجانية 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

5 

Constitutional 
Neural Networks 

Types and 
Applications 

6/3/2022 يوم 3  كلية علوم الحاسوب  مجانية 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

6 
Microsoft Office 7/3/2022 يوم 30  كلية علوم الحاسوب  25000 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

7 
Publons 22/3/2022 يوم 3  كلية علوم الحاسوب  مجانية 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المهتمين

2022- جيا المعلوماتكلية علوم الحاسوب وتكنولودورات   
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يخرتاال  او الورشة الدورةإسم  ت الفئة المستهدفة  اإلقامةمكان  االجور المدة 
 او المستفيدة

1  
معدات السالمة في المختبرات 

وكيفية التعامل مع االجهزة 
 المختبرية 

11/1/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية 

وموظفي  تدريسي
 الكلية

2  
A training course in 

standard English 
language 

17/1/2022 كلية العلوم  مجانية  أسابيع 3 
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

3  
تأثير المنكهات الغذائية على 
 تشوهات النطف في االنسان 

18/1/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

4  
applications of cell 

line in medical 
aspects 

18/1/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية  
 الطبية التطبيقية 

تدريسي وموظفي 
 الكلية

5  
Isolation and 

Diagnosis of bacteria 
from bloodstream 

25/1/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية 

تدريسي وموظفي 
 الكلية

6  
Eliza techniques( 

principle, types and 
applications)  

7/2/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية 

تدريسي وموظفي 
 الكلية

7  
10/2/2022 تشخيص البكتريا المرضية  يوم 3  كلية العلوم  مجانية 

 الطبية التطبيقية
تدريسي وموظفي 

 الكلية

8  
 استخدامات جهاز

Refractometer 
 في مجال االغذية 

13/2/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

9  
Immunofluorescent 

techniques( principle 
and application)  

14/2/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية  
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

10  
جهاز الترحيل الكهربائي االفقي 

:اجزاءه والمواد المستعمله 
 وطريقة العمل 

15/2/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

11  
المخاطر البيولوجية واالشعاعية 

والكيميائية في المختبرات 
 وكيفية التعامل معها 

21/2/2022 العلوم كلية  مجانية  يوم 4 
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

12  
 دورة في البرنامج االحصائي 

SPSS 
24/2/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 

 الطبية التطبيقية 
تدريسي وموظفي 

 الكلية

13  
التخليق الحيوي للمركبات 

 النانوية 
1/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 

 الطبية التطبيقية 
وموظفي تدريسي 

 الكلية

2022- طبيقيةالعلوم الطبية التدورات كلية   
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14  
التخليق الكيميائي للمركبات 

 النانوية 
1/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 

 الطبية التطبيقية
تدريسي وموظفي 

 الكلية

15  

Virus cultivation 
techniques and 

application 
Antimicrobial 

susceptibility test 

1/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية 

تدريسي وموظفي 
 الكلية

16  
دورة متخصصة باستخالص 

المركبات الفعالة من مصادرها 
 الطبيعية 

6/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

17  

السالمة المختبرية (التدريب 
على االجهزة المختبرية 
الخاصة بمختبر االحياء 

 المجهرية) 

8/3/2022 يوم  1  كلية العلوم  مجانية 
الطبية التطبيقية 

مختبر االحياء /
 المجهرية

تدريسي وموظفي 
 الكلية

18  
التدريب على االجهزة 

 المختبرية الخاصة بالوراثة 
13/3/2022 يوم  1  كلية العلوم  مجانية 

الطبية التطبيقية 
مختبر الوراثة /  

تدريسي وموظفي 
 الكلية

19  
تأثير ضغط الدم على جسم 

 االنسان وكيفية قياسه 
13/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية  

 الطبية التطبيقية
تدريسي وموظفي 

 الكلية

20  
Nucleic acid extract 
from diffrent type of 

cell 

14/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية 

تدريسي وموظفي 
 الكلية

21  
السالمة المختبرية(التدريب 

على طرق الكشف عن السموم 
 المايكروبية في دم االنسان) 

20/3/2022 يوم  1  كلية العلوم  مجانية 
الطبية التطبيقية 

مختبر السموم /  

تدريسي وموظفي 
 الكلية

22  

السالمة المختبرية (تدريب 
الفنيين في المختبر على طرق 

االستخدام االمثل لالجهزة 
المختبرية الخاصة بمختبر 

 االحياء العام) 

23/3/2022 يوم  1  كلية العلوم  مجانية 
الطبية التطبيقية 

مختبر االحياء /
 العام 

تدريسي وموظفي 
 الكلية

23 

PCR technology of 
technical staff of 
laboratories and 

teaching staff 

26/3/2022 يوم 3  كلية العلوم  مجانية 
 الطبية التطبيقية 

تدريسي وموظفي 
  الكلية

24 

السالمة المختبرية (تدريب 
الفنيين في المختبر على طرق 

االستخدام االمثل لالجهزة 
المختبرية الخاصة بمختبر 

 الكيمياء) 

28/3/2022 يوم  1  العلوم كلية  مجانية 
الطبية 

التطبيقية/مختبر 
 الكيمياء

تدريسي وموظفي 
  الكلية
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يخرتاال  او الورشة إسم الدورة ت الفئة المستهدفة  اإلقامةمكان  االجور المدة 
 او المستفيدة

1 
الطرق المثالية ألجراء 

 التحليالت السريرية مختبريا
9/1/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

2 
23/1/2022 الحمى النزفية يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

3 
 ةمقارنة بين األنواع الثالث
من لقاح فيروس كورونا 

 وطرق تحضيرها وفعاليتها 

1/2/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

4 

The main of 
methods to prepare 

samples for 
anatomical study  

20/2/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

5 

The most 
commonly used 
special stain for 

histopathological 
diagnosis  

10/3/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

6 
االستجابة للتهديدات 

 البايولوجية 
28/3/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 

 وطلبة كلية الطب
  البيطري

7  
المعالجات اآلنية لمشاكل 

التعرف على المخاطر 
 المختبرية 

4/4/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

8  

The main 
applications to get 

on image and 
analytic the 

elements by SEM 

17/4/2022 يوم 3  البيطريكلية الطب  مجانية  تدريسي وموظفي  
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

9  
The effect of 
vitamins and 

minerals 

26/4/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية 
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

10  
استخدام البروبايوتك في 

 المجاالت الوراثيه والدوائيه
10/5/2022 يوم 3  البيطريكلية الطب  مجانية  تدريسي وموظفي  

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

0222- الطب البيطريدورات كلية   
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11  
اإلجهاد الحراري في 

 الطيور 
22/5/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية  

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

12  
التلف الغذائي بسبب 

البكتيريا وكيفيه التحري عنه 
 وتجنبه

6/6/2022 يوم 3  البيطريكلية الطب  مجانية   تدريسي وموظفي  
وطلبة كلية الطب 

  البيطري

13  
تأثير المخدرات على 

 السلوك البشري 
19/6/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية  

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

14  
Immune suppresion 

disease in poultry  
4/7/2022 يوم 3  وموظفي تدريسي  كلية الطب البيطري مجانية  

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

15  
24/7/2022 تلوث الهواء  يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية  

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

16  
اللغة العربية بين المقبول 

 والمرفوض
9/8/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية  

وطلبة كلية الطب 
  البيطري

17  
المواصفات النوعية للبيض 
 وتأثير التغذيه في تحسينها 

21/8/2022 يوم 3  تدريسي وموظفي  كلية الطب البيطري مجانية  
وطلبة كلية الطب 

  البيطري
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 االجور المدة التاريخ  او الورشة إسم الدورة ت
مكان 
 اإلقامة

الفئة المستهدفة او 
 المستفيدة

1  
االعتداءات الواقعة على كرامة 

 العمال 
4/1/2022 يوم 1  اساتذة الجامعات  كلية القانون مجانية 

 والموظفين

2 
قراءة في قرار المحكمة 

١١٢/٢٠٢١االتحادية رقم   
5/1/2022 يوم 1   اساتذة الجامعات كلية القانون مجانية 

3 
مهارات عملية لمعالجة 
 مشكالت البحث العلمي 

9-11/1/2022 يوم 3  طلبة الدراسات االولية  كلية القانون مجانية 
 والعليا

4  
دراسة قانونية في قانون 

لسنة  ٢٢الضمان الصحي رقم 
٢٠٢٠ 

19/1/2022 يوم 1  اساتذة الجامعات  كلية القانون مجانية 
والمختصين بالشأن 

 التشريعي

5  
تداعيات نشر االحكام 

والقرارات على مواقع التواصل 
 االجتماعي 

24/1/2022 يوم 1   اساتذةالجامعات والطلبة كلية القانون مجانية 

6 
واقع عمل مراكز الوحدات 

البحثية في وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

2/2/2022 يوم 1   الباحثين واالساتذة كلية القانون مجانية 

7 
رؤية تشريعية في آليةاسترداد 
االموال المنهوبة الناشئة عن 

 الفساد 

6/2/2022 يوم 1  اساتذة الجامعات  كلية القانون مجانية 
 وموظفي هيئة النزاهة

8 
تنظيم داعش في جنوبي شرق 

 آسيا 
13/2/2022 يوم 1  الباحثين في الشأن  كلية القانون مجانية 

 واالساتذة

9  
رقابة المحكمة االتحادية على 

 دستورية القوانين الجزائية 
22/2/2022 يوم 1   اساتذة الجامعات كلية القانون مجانية 

10  
الزواج االلكتروني وآثاره 

 القانونية 
1-3/3/200 يوم 3  اساتذة الجامعات  كلية القانون مجانية 

 والباحثين في الشأن

11  
رؤية في مشروع قانون 

 العقوبات الجديد 
8/3/2022 يوم 1  اساتذة الجامعات  كلية القانون مجانية 

واصحاب الراي 
 التشريعي

12  
الديمقراطية في طور ما بعد 

 الحداثة 
13/3/2022 يوم 1   الباحثين واالساتذة كلية القانون مجانية 

13  
موقف القضاء الدستوري من 
استبدال المرشحين الفائزين 

 بانتخابات مجلس النواب 

22/3/2022 يوم 1  المهتمين بالشان القانوني  كلية القانون مجانية 
 واالساتذة

14  
قراءة قانونية واجتماعية في 

 مشروع العنف االسري 
4/4/2022 يوم 1   اساتذة الجامعات كلية القانون مجانية 

15  
السدود التخزينية في القانون 

 الدولي 
12/4/2022 يوم 1   اساتذة الجامعات كلية القانون مجانية 

2022- القانوندورات كلية   
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يخرتاال  او الورشة إسم الدورة ت الفئة المستهدفة  اإلقامةمكان  االجور المدة 
 او المستفيدة

1 
دورة تحليل البيانات األولية 

 باستخدام برنامج
smartpls  

11/1/2022 يوم 3  أساتذة وموظفي  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 الجامعة

2 
ورشة بعنوان التحليل 

االحصائي المتقدم باستخدام 
الماتالببرنامج   

11/1/2022 يوم 1  اساتذة وموظفي  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
  االدارة واالقتصاد

3 
ورشة بعنوان اساليب التنبؤ 

 للسالسل الزمنية
1/2/2022 يوم 1  لكافة موظفي  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 

 الجامعة

4  
ورشة استخدام التحليل 

 العاملي في برنامج
spss  

15/2/2022 يوم 1  قسم االحصاء في  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

5  
ورشة المصارف الحكومية 
بين خياري الخسارة وإعادة 

 الهيكلة

15/2/2022 يوم 1  موظفي وأساتذة  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 الجامعة

6  
ورشة نظام الدفع بالتجزئة في 

لواقع والتحدياتا-العراق   
24/2/2022 يوم 1  جميع موظفي  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 

 وأساتذة الجامعة

7  
دورة العناصر األساسية 

والصفات الجوهرية للبحث 
 العلمي

26/2/2022 يوم 3  طلبة المرحلة  االدارة واالقتصاد مجانية 
 الرابعة

8 
ورشة بعنوان تحليل االنحدار 

 اللوجستي باستخدام برنامج
spss 

1/3/2022 يوم 1  لموظفي االدارة  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 واالقتصاد

9 
ورشة بطاقة الوصف الوظيفي 

 وتقييم أداء العاملين
1/3/2022 يوم 1  موظفي وأساتذة  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 

 الجامعة

10  
ورشة عمل بعنوان دور 

المرأة في ظل جائحة كورونا 
 ( دراسة احصائية)

15/3/2022 يوم 1  لكافة منتسبي جامعة  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 كربالء

11  

ورشة تحليل البيانات 
باستخدام السالسل الزمنية 

باستخدام  panel المقطعية
 برنامج افيوز

15/3/2022 يوم 1  موظفي وأساتذة  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 الجامعة

12  
دورة خدمات الحوسبة 

السحابية في األجهزة الذكية 
 وأجهزة المحمول

29/3/2022 يوم 3  أساتذة وطلبة كلية  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 االدارة واالقتصاد

13  
ورشة بعنوان اساسيات 
 mobil استخدام برنامج

4/4/2022 يوم 1  لقسم االحصاء في  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 كليتنا

2022- كلية اإلدارة واالقتصاددورات   
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14 
التعليم الذكي دورة أساليب 

وإدارة االختيار في إطار 
 القلق النفسي

4/4/2022 يوم 3  موظفي وأساتذة  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
 الجامعة

15  
دورة تأثيرانتشار جائحة 

كورونا على إعداد التقارير 
 المالية وتدقيقها

23/4/2022 يوم 3  أساتذة وموظفي  كلية اإلدارة واالقتصاد مجانية 
االدارة كلية 

 واالقتصاد

16  
دورة القياس واالفصاح عن 

العمالت االفتراضية المشفرة 
 ومخاطر التداول

29/6/2022 يوم 3  أساتذة وموظفي  كلية االدارة واالقتصاد مجانية 
كلية االدارة 

 واالقتصاد
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 ت
او  الدورةإسم 

  الورشة
يخرتاال الفئة المستهدفة او  اإلقامةمكان  االجور المدة 

 المستفيدة

1 

10/1/2022 العنف ضد المراة يوم 1  التدريسيين وطلبة  قاعة سيد الشهداء مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

2 

التنمر واثره على 
 المجتمع

12/1/2022 يوم 1  الشهداءقاعة سيد  مجانية  التدريسيين وطلبة  
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

3 

كتاب المرقصات 
والمطربات (تحقيق 

 جديد)

12/1/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

4  

انواع مختلفة من التلوث 
 البيئي

17/1/2022 يوم 1  سيد الشهداءقاعة  مجانية  التدريسيين وطلبة  
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

5 

النحو القراني في ظالل 
 تفسير القران بالقران

26/1/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

6 

الكتاب والوزراء في 
كتاب الفخري البن 

 الطقطقي

9/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

7 

تحليل مكاني لواقع 
المشاريع الصناعية 

المميزة في كربالء حسب 
تصنيف المديرية العامة 
للتنمية الصناعية لعامي 

2018 - 2019  

15/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  قسم الجغرافية التطبيقية مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

8 

دراسة  -جغرافية الزمان 
 تطبيقية

16/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  قسم الجغرافية التطبيقية مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

0222- نسانيةالتربية للعلوم االدورات كلية   
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9 

دراسة  -جغرافية الزمان 
 تطبيقية

17/2/2022 يوم 1  الجغرافية التطبيقيةقسم  مجانية  التدريسيين وطلبة  
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

10 

مرض العصر 19كوفيد   19/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  قسم الجغرافية التطبيقية مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

11 

تحليل جغرافي لالمراض 
االنتقالية اللتهاب الكبد 

 الفايروسي انوذجا 

21/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  قسم الجغرافية التطبيقية مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

12 

مرض العصر 19كوفيد   20/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  قسم الجغرافية التطبيقية مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

13 

اللسانيات الحديثة واثرها 
 في اللغة العربية

23/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

14 

تدني مستوى التعليم في 
ذجا كربالء انمو -العراق 

المعالجاتواالسباب  -  

24/2/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  قسم الجغرافية التطبيقية مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

15  

نصوص شعرية عباسية 
قراءة في ضوء النقد 

 الثقافي

9/3/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

16  

والزوابع رسالة التوابع 
البن شهيد االندلسي 

 قراءة نقدية

23/3/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

17  

ديوان ابن الميلق (ت 
هـ) دراسة وتحقيق797  

6/4/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)

18  

الصيغة في الخطاب 
رواية وتاهت -السردي

 ً  بعد العمر نموذجا

20/4/2022 يوم 1  التدريسيين وطلبة  منصة كوكل ميت مجانية 
الدراسات 

-العليا(الماجستير 
 الدكتوراه)
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 ت
او  الدورةإسم 

  الورشة
يخرتاال الفئة المستهدفة او  اإلقامةمكان  االجور المدة 

 المستفيدة

1 
طرق حفظ األحياء 

 المجهرية
2/1/2022 يوم   كلية  التربية للعلوم  مجانية 3

الصرفة/ قسم علوم 
 الحياة

سبي كلية التربية تمن
 للعلوم الصرفة حصرا

2 
ورشة عمل ( تطبيقات 

 المعادالت التفاضلية)
4/1/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 1

الصرفة / قسم 
 الرياضيات

منتسبي كلية التربية 
 للعلوم الصرفة حصرا

3 
What is 

periodontitis in 
brief?  دورة تدريبية 

9/1/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

سبي كلية التربية تمن
  للعلوم الصرفة

4  
دورة تدريبية ( الية 

وضع األسئلة 
 االمتحانية)

11/1/2022 يوم   تدريسي كلية التربية  عمادة الكلية مجانية 3
 للعلوم الصرفة

5 

دورة تدريبية ( طرق 
الكشف عن التعديل 

الوراثي في الكائنات 
 الحية ) 

4/1/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

الكلية سبيتمن  

6 
دورة تدريبية ( السالمة 

الكيميائية للعاملين في 
 المختبرات الكيميائية)

15/1/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
 الصرفة / قسم الكيمياء

طلبة المرحلة االولى/ 
 قسم الكيمياء

7 
ورشة عمل ( الصفوف 

الدراسية كالس روم 
 لطلبة المرحلة األولى)

17/1/2022 يوم 1  كلية التربية للعلوم  مجانية 
الصرفة / قسم 

 الرياضيات

طلبة المرحلة االولى / 
 قسم الرياضات

8 

دورة تدريبية ( طريقة 
استخدام برنامج 

الالتكس لكتابة البحوث 
 العلمية)

18/1/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة / قسم 

 الرياضيات

التدريسيين وطلبة 
 الدراسات العليا

9 

دورة تدريبية ( المفاتيح 
 التصنيفية)

25/1/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة / قسم علوم 

 الحياة

قسم علوم الحياة يتدريس  

10 
ورشة عمل ( عمل 

 مقارح البحث
(proposal) 

1/2/2022 يوم 1  كلية التربية للعلوم  مجانية 
الصرفة / قسم 

 الرياضيات

منتسبي كلية التربية 
  للعلوم الصرفة

0222- صرفةالتربية للعلوم الدورات كلية   
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11 

دورة تدريبية (طرق 
 حفظ األحياء المجهرية)

2/2/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

 منتسبي الكلية

12 

 ) دورة تدريبية
التطبيقات العملية 

 DNA الستخالص
 ( المايتوكوندريا

7/2/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
قسم علوم الصرفة/ 

 الحياة

 منتسبي الكلية

13 

 ) دورة تدريبية
 word استخدام برنامج
وبعض البرامج السائدة 

في كتابة االطاريح 
والرسائل والبحوث 

 (العلمية

8/2/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
 الصرفة / قسم الكيمياء

طلبة الدراسات العليا 
 والباحثين

14 
كيفية  ) ورشة عمل

 استخدام برنامج
maple) 

15/2/2022 يوم 1  كلية التربية للعلوم  مجانية 
 الصرفة/ قسم الرياضيات

 منتسبي الكلية

15 
دورة تدريبية (  تأثير 
السموم الفطرية على 

 انسجة الجسم )

22/2/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

 منتسبي الكلية

16  

تدريبية ( طرق دورة 
تنمية طفيلي اللشمانيا 

 الحشويه )

26/2/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

 منتسبي الكلية

17  
طريقة ) ورشة عمل

 استخدام وعمل برنامج
Turnitin) 

27/2/2022 يوم 1  كلية التربية للعلوم  مجانية 
 الصرفة/ قسم الرياضيات

 منتسبي الكلية

18  
دورة تدريبية ( االدغال 

 ومكافحتها الحيويه )
1/3/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3

الصرفة/ قسم علوم 
 الحياة

 منتسبي الكلية

19  

دورة تدريبية ( التشريح  
مفاهيمه واستخداماته 

 في المختبر)

4/3/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة / قسم علوم 

 الحياة

 منتسبي الكلية

20  

دورة تدريبية ( مكافحة 
الحشرات المنزلية 

 بوسائل طبيعية)

10/3/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

 منتسبي الكلية
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21  

دورة تدريبية (  االدوية 
المثبطة للجهاز 

العصبي المركزي 
ومراكز عملها في 

 الجسم)

14/3/2022 يوم   كلية التربية للعلوم  مجانية 3
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

 منتسبي الكلية

22  

ورشة الكترونية ( 
البكتريا النافعة فوائدها 

 وانواعها )

1/5/2022 يوم 1   كلية التربية للعلوم  مجانية 
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

سبي الكليةتمن  

23  

دورة تدريبية ( 
المكافحة الحيوية 
 لالفات الحشرية)

19/5/2022 يوم 3  كلية التربية للعلوم  مجانية 
الصرفة/ قسم علوم 

 الحياة

الكلية يمنتسب  
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يخرتاال  او الورشة إسم الدورة ت الفئة المستهدفة  اإلقامةمكان  االجور المدة 
 او المستفيدة

1 
معالجة االمراض الجهاز البولي 

 بالنباتات الطبية
4/1/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

2 
استخدام التقنيات الحديثة 

 لتشخيص ومكافحة الحشرات
5/2/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

3 
الثانوية في النباتات المركبات 

 الطبية
1/2/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

4 
االرضة رة دورة حياة وانواع حش
 ومكافحتها في االبنية

28/2/2022 يوم 3    الدعوة عامة كلية الزراعة  مجانية 

5 
تداعيات شحة المياة واثرها في 

 الواقع الزراعي في العراق
1/3/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

6 

الكشف الجزيئي عن العالقات 
التطورية و التغايرات الوراثية 

بين الكائنات الحية وكيفية احداث 
الطفرات الوراثية في الحامض 

 (DNA) النووي

يوم 3 2021/3/2  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

7 
النباتات السامة وتاثيرها على 

 صحة االنسان
8/3/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

8 
 طرق احداث فرط اإلباضة
superovulation  في

 الحيوانات 

15/3/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

9 
التشخيص الجزيئي للحشرات 
والفطريات التي تستعمل في 

 مقاومتها

يوم 3 2022/3/25  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

10 
5/4/2022 مستقبل الوقود الحيوي يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

11 
النباتات الطبية في القران الكريم 

 وطرق استخالصها
5/4/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

12 
اهمية االمراض النيماتودية 

وعالقتها باالمراض االخرى 
 واهم سبل المكافحة الحديثة

10/4/2022 يوم 3    الدعوة عامة كلية الزراعة  مجانية 

13 
إدارة المراجع بواسطة البرامج 

 االلكترونية
19/4/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

14 
تكنولوجيا االدارة المتكاملة 

 لالفات
يوم 3 2022/4/26  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

2022- لزراعةاكلية دورات   
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15 
في البيئة  االثر المتبقي للمبيدات

ودورها في ظهور صفة المقاومة 
 في الحشرات

يوم 3 2022/4/28  الدعوة عامة كلية الزراعة  مجانية 

16 
عزل وتشخيص الديدان 

 الممرضة للنبات
يوم 3 2021/5/5  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

17 
االستخدام اآلمن واالمثل 

 للمبيدات 
6/5/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

18 
 طرق استزراع الفطر الغذائي

Agaricus 
يوم 3 2021/5/16  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

يوم 3 2022/5/19 طرق التعبير عن التركيز 19  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

20  
استخدام الوسائل التكنولوجية 

وتصميم المواقع االلكترونية في 
والتعلمتسهيل التعليم   

يوم 3 2022/5/30  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

مندلي استخدام برنامج 21 يوم 3 2022/6/20    الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

22 
انواع ومقاومة افة القوارض في 

 الحقول والمنازل
25/6/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

23 
 الحدائق في منطقة الحسينية

 وافاق تطويرها
31/6/2022 يوم 3   الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 

24 
مخاطر السموم الفطرية وطرائق 

 الكشف عنها
يوم 3 2021/7/19  الدعوة عامة كلية الزراعة مجانية 
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يخرتاال  شةاو الور إسم الدورة ت الفئة المستهدفة  اإلقامةمكان  االجور المدة 
 او المستفيدة

1  
الكفايات التعليمية  ) 

األساسية إلدارة الصف وفقا 
 لمتطلبات العصر الحديث)

10/1/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  
 الكلية

طلبة الدراسات العليا 
 والباحثين

2 
التوجيه واإلرشاد االكاديمي 

 والمهني 
12/1/2022 يوم 1  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
  اساتذة الكلية

3 
اساسيات كتابة الرسائل 
واالطاريح في التربية 

 الرياضية

19/1/2022 يوم 3  يةمجان  طلبة الدراسات العليا  قاعة المناقشات  
  والباحثين

4 
االساليب الحديثة في تدريب 

 كرة القدم الصاالت
يوم 3 25/1/2022 يةمجان   طلبة الكلية والباحثين االقسام العلمية 

5  
اساليب تصنيف االختبارات 
في التربية البدنية وعالقتها 
 باالحصاء والبحث العلمي 

6/2/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  
 الكلية

مدربي االلعاب وطلبة 
الدراسات االولية 

 والعليا

6 
الدورة التعليمية في استخدام 

 السبورة الذكية 
21/2/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
 اساتذة الكلية

7  
التعديالت الحديثة لقانون 

 كرة القدم 
28/2/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
مدربي االلعاب وطلبة 

الدراسات االولية 
 والعليا

8  
الرياضةالمنشطات في    13/3/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
مدربي االلعاب وطلبة 

  الدراسة االولية

9  
الفساد اإلداري والمالي 

األسباب، الحلول و طرق 
 الوقاية

15/3/2022 يوم 7  يةمجان    موظفي الجامعة قاعة المناقشات 

10 
العولمة بين النظرية 

 والتطبيق 
17/3/2022 يوم 1  يةمجان  منتسبي جامعة  قاعة المناقشات 

 كربالء

11 
28/3/2022 مبادئ التخطيط الرياضي  يوم 3  يةمجان  طلبة الدراسات العليا  قاعة المناقشات 

 والباحثين

12 
التعديالت الحديثه لالتحاد 

 الدولي بالمالكمة
11/4/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
طلبة الدراسة االولية 

 والعليا

13  
تطبيق مبادىء الحوكمة  
 في المؤسسات الرياضية

25/4/2022 يوم 1  يةمجان  االقسام العلمية في  
 الكلية

مدربي االلعاب وطلبة 
الدراسات االولية 

  والعليا

14  
االسعافات االولية 

 واالصابات الرياضية
2/5/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
االوليةطلبة الدراسة    

0222- التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية دورات   
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15  
تأثير الصمت التنظيمي على 

مستوى كفاءة العاملين في 
 القطاع العام

8/5/2022 يوم 7  يةمجان  موظفي القطاع  قاعة المناقشات 
 الحكومي

16  
االدارة الحديثة في المجال  

 الرياضي 
24/5/2022 يوم 1  يةمجان  االقسام العلمية في  

 الكلية
مدربي االلعاب وطلبة 

االولية الدراسات 
 والعليا

17  
االستشفاء بعد الجهد البدني 

 بالتبريد واالوزون
30/5/2022 يوم 1  يةمجان  طلبة الدراسات العليا  قاعة المناقشات 

 والباحثين

18  
91 -مدى تأثير كوفيد    

على مستوى تقديم   
 الخدمات في القطاع العام

3/7/2022 يوم 14  يةمجان  تدريسيي وموظفي  قاعة المناقشات 
  الجامعة

19  
اساليب تصنيف االختبارات 
في التربية البدنية وعالقتها 
 باالحصاء والبحث العلمي 

6/12/2022 يوم 3  يةمجان  االقسام العلمية في  
 الكلية

طلبة الدراسات 
 االولية والعليا
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 مكان اإلقامة االجور المدة التاريخ  او الورشة إسم الدورة ت
الفئة المستهدفة او 

 المستفيدة

1 
1/3/2022 مصادر الطاقة المتجددة يوم 3  مركز ابحاث  مجانية 

البيئة والطاقة 
 المتجددة

األساتذة/ الموظفين 
الفنيين / طلبة الدراسات 

 العليا

2 
العالقة بين نمو السكاني 

الطاقة والبيئةوموارد   
15/4/2022 يوم 3  مركز ابحاث  مجانية 

البيئة والطاقة 
 المتجددة

األساتذة /طلبة الدراسات 
 العليا/المهندسين

3 
االثار الضارة لالشعاع المؤين 

 ومبادئ الحماية منة
15/5/2022 يوم 3  مركز ابحاث  مجانية 

البيئة والطاقة 
 المتجددة

األساتذة 
المهندسين/الموظفين /

 الفنيين

4 
المواد المتجددة وغير المتجددة 

 للطاقة
1/6/2022 يوم 3  مركز ابحاث  مجانية 

البيئة والطاقة 
 المتجددة

الموظفين الفنيين 
المهندسين/طلبة /

 الدراسات العليا

5 
االمراض الطفيلية المنقولة 

 بالماء
15/7/2022 يوم 3  مركز ابحاث  مجانية 

البيئة والطاقة 
 المتجددة

/الموظفين  األساتذة
الفنيين/ طلبة الدراسات 

 العليا

6 
االمراض الطفيلية المنقولة 

 باللحم
15/8/2022 يوم 3  مركز ابحاث  مجانية 

البيئة والطاقة 
 المتجددة

طلبة الدراسات 
 العليا/الموظفين الفنيين

0222-اقة المتجددة مركز أبحاث البيئة والطدورات   
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 مكان اإلقامة االجور المدة التاريخ  او الورشة الدورةإسم  ت
الفئة المستهدفة او 

 المستفيدة

1 
تطوير الكوادر االدارية 

الوسطى وحقوق الموظف 
 العام وواجباته 

5/1/2022 يوم    قاعة مركز  50000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

2 
المفاهيم االساسية في 

االستراتيجية الدراسات 
 واالمنية المعاصرة

9/1/2022 يوم   قلعة مركز  35000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

3  
تنمية المهارات المخاطبات 

 والمراسالت الرسمية
1/3/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30

الدراسات 
 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

4  
6/3/2022 سالمة اللغة العربية قاعة مركز  25000 15يوم 

الدراسات 
 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
  الدولة

5  
تطوير الكوادر االدارية 

الوسطى وحقوق الموظف 
 العام وواجباته

6/3/2022 يوم   قاعة مركز  50000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

6  
المفاهيم االساسية في 

االستراتيجية الدراسات 
 واالمنية المعاصرة

8/3/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30
الدراسات 

 االستراتيجية 

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

7  
تطوير الكوادر االدارية 

 والقانونية
13/3/2022 قاعة مركز  35000 15يوم 

الدراسات 
 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
  الدولة

8  
حقوق االنسان ودورها في 

المواطنة في المجتمع بناء  
3/4/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30

الدراسات 
 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

9  
تطوير الكوادر االدارية 

الوسطى وحقوق الموظف 
 العام وواجباته

1/5/2022 يوم   قاعة مركز  50000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

10  
االساسية في المفاهيم 

الدراسات االستراتيجية 
 واالمنية المعاصرة

3/5/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

11  
تنمية المهارات المخاطبات 

 والمراسالت الرسمية
8/5/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30

الدراسات 
 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

12  
حقوق االنسان ودورها في 
 بناء المواطنة في المجتمع

1/6/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة

2022-يجية مركز الدراسات االستراتدورات   
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13  
المفاهيم االساسية في 

الدراسات االستراتيجية 
 واالمنية المعاصرة

5/6/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30
الدراسات 

 االستراتيجية

موظفي دوائر كافة 
 الدولة

14  
تنمية المهارات المخاطبات 

 والمراسالت الرسمية
26/12/2022 يوم   قاعة مركز  35000 30

الدراسات 
 االستراتيجية

كافة موظفي دوائر 
 الدولة


