
القسمتخصص برنامجاجور المشاركين بالدينارالعدد المخطط للمشاركين(عدد)مدة البرنامج بعدد االيام تاريخ االنعقادعنوان البرنامجت

ي العراق1
 
ي تطبيق معايير التدقيق الدولية ف

 
محاسبةاداري9/4/202252550000العوامل المؤثرة ف

يد2 ي دورة التير
 
موديناميكي لعملية التبخر ف ميكانيك القدرة هندسي9/6/202232010000التحليل الير

ي السيارة (السلف  )عمل بادئ الحركة 3
 
ميكانيك القدرة هندسي9/18/202233025000ف

ي المؤسسات التعليمية4
 
ادارة المواداداري9/18/202255020000تصميم الحقائب التدريبية الذاتية ف

ي9/18/202234025000التعرف عىل كيفية التعامل والوقاية من مرض ارتفاع الضغط5 تمريضطبر

ي كتابة البحوث العلمية6
 
ونهندسي9/25/202252525000تصميم الدوائر الكهربائية ف االلكير

ميكانيك القدرة هندسي10/2/202233025000ادارة الجودة الشاملة وادارة المصنع7

ي السيارات 8
 
ات وعيوب بطارية الرصاص الحامضية ف ميكانيك القدرة هندسي10/2/202233025000ممير 

ات التعليمية9 ي المؤسسات الصحية والمختير
 
اجهزة طبيةهندسي10/2/202252525000عمل وصيانة االجهزة الطبية ف

ي10/3/202232525000امراض الكىل عند االطفال10 ات الطبية طبر المختير

ي الصغر 11
 
ي تصنيع االجهزة المتناهية ف

 
ي عالي الجهد (النانوية )التقدم ف

ون  ونهندسي10/4/202232525000باستخدام شعاع الكير االلكير

انظمة الحاسوب معلوماتيةEXCEL 201910/9/202252025000برنامج الجداول الحسابية واالحصائية 12

ه عىل المفاصل Dعالقة فيتامير  13 ي10/9/202235025000 مع الكالسيوم وتاثير ات الطبية طبر المختير

ميكانيك القدرة هندسي10/10/202233025000الرسم الهندسي بالحاسوب 14

ي عىل جودة ادارة الخدمات 15
ادارة المواداداري10/10/202235020000اثر تطبيق الذكاء االصطناعي والعاطف 

ائح 16 انظمة الحاسوب معلوماتيةPower Point 10/16/202252025000برنامج عرض الشر

ي وادرة العوائد17  االفصاح المحاسبر
المحاسبةاداري10/16/202252550000قياس العالقة بير 

ميكانيك هندسي10/16/202252025000طرق تقوية المعادن 18

ي10/16/202233025000التعرف عىل مرض الحزام الناري19 صحة المجتمع طبر

انظمة الحاسوب معلوماتيةMicrosoft Word10/23/202252025000برنامج معالج النصوص 20

ي10/23/202233025000انواع اللقاحات واهميتها  21 صحة المجتمع طبر

ها عىل الصحة العامة 22 ي10/23/202234025000نظام التغذية الصحية وماهي انظمة تقليل الوزن وتاثير تمريضطبر

مساحةهندسي10/25/2022320100000التعرف عىل برنامج االيتابس للتصاميم االنشائية 23

ه عىل النساء الحوامل24 ي11/1/202235025000اسبابه وكيفية الوقاية منه,مرض داء المقوسات تاثير ات الطبية طبر المختير

ونية Falstadاستخدام برنامج 25 اجهزة طبيةهندسي11/5/202232525000(onlineبرنامج ) لربط ومحاكات الدوائر االلكير

انظمة الحاسوب معلوماتية11/6/202232025000اساسيات صيانة الحاسوب26

ي الدولة رقم 27
ح قانون انضباط موظف  ادارة قانونيةاداري11/6/202231525000 المعدل1991لسنة  (14)شر

ي11/6/202234025000كيفية التعامل مع اطفال التوحد ومتالزمة داون28 تمريضطبر

يد االنضغاطية 29 ي دورة التير
 
ميكانيك القدرة هندسي11/8/202232015000االتزان الحراري للمكثفات ف

ميكانيك القدرة هندسي11/8/202232010000دورة عن المواد المركبة30

انظمة الحاسوب معلوماتية11/13/202252025000معالجة الصور باستخدام لغة بايثون31

ي العراق32
 
 الموازنة العامة والناتج المحىلي االجمالي ف

محاسبةاداري11/13/202252550000تحليل العالقة بير 

ي الهياكل المعدنية 33
 
ميكانيكهندسي11/13/202252025000الحماية من التاكل ف

ي القطاعات الصحية34
 
ادارة المواداداري11/13/202235020000ادارة الخدمات االجتماعية ف

ي11/13/202233025000انواع السموم النباتية والتعامل معها35 صحة المجتمع طبر

انظمة الحاسوب معلوماتية11/20/202252025000معالجة الملفات النصية باستخدام لغة بايثون36

ية37 ي11/20/202233025000طرق اتالف المخلفات المختير صحة المجتمع طبر



ادارة القانونيةاداري12/4/202231525000أدارة االزمات38

ميكانيكهندسي12/4/20221220150000طرق اللحام الالتقليدية 39

ي المؤسسات التعليمية 40
 
ادارة المواداداري12/4/202255020000ادارة الجودة الشاملة ف

اجهزة طبيةهندسي12/4/202232525000معالجة الصور الطبية 41

ي ربط الخاليا الشمسي (DC/DC Converter)اهمية محوالت 42
 
اجهزة طبيةهندسي12/4/202232525000ف

ي12/18/202233025000مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية43 صحة المجتمع طبر

ي الدوري واالكتشاف المبكر لالمراض44 ي12/27/202234025000الفحص الطبر تمريضطبر

ي السيارات 45
 
يد وتدفئة الهواء ف ميكانيك القدرة هندسي1/2/202333025000تير

يهندسي1/2/2023425100000تقنية قذف الخرسانة 46
مدن 

ح قانون التقاعد الموحد رقم 47 ادارة القانونيةاداري1/8/202331525000 المعدل 2014لسنة  (9)شر

ي المرافق الصناعية48
 
ادارة المواداداري1/8/202355020000ادارة المشاري    ع ف

ة49 ي المحاض 
 
ي للطالب ف

ونهندسي1/8/202353025000المركز القانون  االلكير

يد االنضغاطية50 ي دورة التير
 
ميكانيك القدرة هندسي1/10/202332020000االتزان الحراري الجراء االنضغاط ف

يهندسي1/22/2023525100000خرسانة السيفيكون51
مدن 

ي تحقيق رضا الزبائن52
 
ها ف ادارة المواداداري1/22/202335020000االدارة التسويقية وتاثير

يهندسي2/5/2023525100000خرسانة التحشية للمنشاءات53
مدن 

اجهزة طبيةهندسي2/5/202352525000جهاز تخطيط العضالت 54

يهندسي2/19/2023525100000تقيم المنشات الخرسانية باستخدام الفحوصات االتالفية55
مدن 

ميكانيكهندسي2/26/202352025000تجميع االجزاء الميكانيكية بأستخدام االوتوكاد56

ية57 ادارة القانونيةاداري3/5/202331525000كيفية التخاطب باللغة االنكلير 

ي3/5/202331525000مرض الصدفية اسبابه والوقاية منه58 ات الطبية طبر المختير

يهندسي3/5/2023525100000معالجة المنشات الخرسانية المتدهورة59
مدن 

ي3/5/202333025000اهمية الكشف المبكر عن شطان الثدي60 صحة المجتمع طبر

ي3/5/202333025000تأثير السموم الفطرية عىل الصحة العامة 61 صحة المجتمع طبر

ي3/10/202333025000امراض الغدة الدرقية62 صحة المجتمع طبر

ونهندسيphp3/12/202352525000تصميم موقع باستخدام لغة 63 االلكير

ات الطبية  (العادية والخطرة والكيميائية )اتالف النفايات الطبية 64 ي المؤسسات والمختير
 
اجهزة طبيةهندسي3/12/202352525000ف

ي اللغة العربية 65
 
ادارة القانونيةاداري4/2/202331525000المراسالت الحكومية ف

مساحةهندسي4/2/202352050000بعض التطبيقات المساحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 66

يهندسي4/2/2023525100000تاثير استخدام المواد اليوزوالنية المختلفة عىل خصائص الخرسانه67
مدن 

اجهزة طبيةهندسي4/2/202352525000جهاز الرنير  المغناطيسي 68

ي المواد الهندسية69
 
ميكانيك القدرة هندسي4/4/202332010000دورة عن التاكل ف

ي واسبابه70 ي4/5/202333025000التعريف بالربو القصبر صحة المجتمع طبر

ي االبعاد باستخدام برنامج االوتوكاد71
اجهزة طبيةهندسي4/9/202351550000دورة اولية للرسم ثالنر

ونهندسي4/16/202332525000تصميم وتنفيذ المرشحات الفعالة72 االلكير

االدارة القانونيةاداري5/7/2023121525000القواعد القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة 73

ي صاالت العمليات الطبية 74
 
اجهزة طبيةهندسي5/7/202351550000منظومة التأريض ف


