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، 2007يف جامعة املثنى سنة          

والذي يعد من املراكز اخلدمية املهمة يف اجلامعة، يقدم خدماته 

واجملتمع، يرتبط مبكتب التدريبية والتطويرية والريادية للجامعة 

السيد مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية اذ يساهم املركز 

بتقديم خدمات متميزة لتلبية ومواكبة متطلبات سوق العمل 

واالندماج مع اجملتمع وتنمية املهارات التعليمية واألكادميية 

واإلدارية للمتدربني من خالل اعتماد التكنولوجيا احلديثة 

 .ادميية عالية اجلودةومواصفات اك

يعد مركز التعليم املستمر حلقة الوصل بني اجلامعة واجملتمع اذ         

يقدم برامج متنوعة لتليب االحتياجات الفعلية للمجتمع وكذلك 

االختبارات اليت تؤهل الفرد إلكمال متطلبات االلتحاق بالدراسات 

فادة من املوارد العليا يف اجلامعات املختلفة، وهذا يوفر فرصة لالست

 املتوفرة يف اجلامعة.
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دأب مركــــــــز التعلــــــــيم المســــــــتمر فــــــــي 
ــيم  ــر  التعلـــ ــوفير فـــ ــر تـــ ــر علـــ ــة الملنـــ جامعـــ

ــة  ــاركة المجتمعيــــــــــــــ ــامل والمشــــــــــــــ الشــــــــــــــ

باســـــتادام اســـــلوب علمـــــي متطـــــور مـــــن خـــــالل 
ــديم  ــة لتقـــــ ــة عاليـــــ ــايير اكاديميـــــ ــاد معـــــ اعتمـــــ
ــراد المجتمـــــــ  بهـــــــدف  المعرفـــــــة وتأهيـــــــل افـــــ
التنميـــــــــــة البشـــــــــــرية واالســـــــــــتغالل ا ملـــــــــــل 

ــات المجتمعيــــــة اعتمــــــادا  ــ للطاقــــ  ر بــــــرامجعلــــ

 تعكــــس معــــاييروالتــــدريب  متطــــورة للتأهيــــل

  الجودة الشاملة

 

جامعة     في  المستمر  التعليم  مركز  يسعر 

تلبي   التي  التعليمية  الفر   توفير  الر  الملنر 

التعلم   ثقافة  ترسيخ  خالل  من  المجتم   احتياجات 
المهنية  المهارات  تعزيز  علر  والعمل  الحياة  مدى 

عنوالتقنية   تدريبية    للمتدربين  برامج  عرض  طريق 

مب وترسيخ  والمؤسسات  با فراد  لالرتقاء  دأ متطورة 
الدولة   وقطاعات  الجامعة  بين  المستدامة  الشراكة 

  .ا خرى فضال عن افراد المجتم 
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يسعى مركز التعليم املستمر اىل توثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع 

من خالل إقامة برامج و دورات تدريبية وورش عمل ومناهج تطويرية 

للمتدربني من خالل اقامة أنشطة متنوعة تتماشى مع األهداف العامة 

للجامعة وتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضال عن 

تمع العلمية واألكادميية واالدائية من خالل توفري بيئة حاجات اجمل

ابتكارية تدريبية متطورة يف جمال التعليم املستمر ذات مصادر 

 .املنشودتعليمية متنوعة حتاكي التطور املعريف 
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كز التعليم املستمر ذي تعليمات تأسيس مر( اوالً من 4اشارة اىل املادة )

يف  6328  واشارًة اىل االمر اجلامعي ذي العدد  1992للعام 42العدد 

ملركز التعليم املستمر الذي  مت تشكل اجمللس العلمي 2020/11/4

 ،رية واملالية والتنظيمية للمركزيعنى بأدارة األمور العلمية اإلدا

يم املستمر يف جامعة يتألف اجمللس العلمي ملركز التعل

 :السادة املدرجة امسائهم ادناه من املثنى 

 اجمللس العلمي

 رئيسًا ا.د. حسني جابر عبد احلسني

 ـــًاـــــــنائب ا.م.د. نورس ناهض امني

 عضوًا ا.د. عماد عبد احلمزة العتابي

 عضوًا عبد ا.م.د. عالء حسني

 عضوًا م.د. اجمد حممد فاضل

 عضوًا فاضل حسنم.د. علي 

 عضوًا م.د. عمار مضر سليمان

 عضوًا م. سرمد محزة علي
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تعد شعبة التدريب أحد الركائز األساسية يف مركز التعليم املستمر 

ملا هلا من دور فّعال يف ختطيط وإدارة برامج وأنشطة تدريبية تعنى 

بتأهيل وحتديث قدرات مالكات اجلامعة التدريسية والوظيفية 

فضال عن تقديم برامج تدريبية خاصة بتحديث مهارات ومعلومات 

املؤسسات احلكومية واألهلية لبناء جسور الكوادر الوظيفية يف 

التواصل مع مستجدات الساحة العلمية يف التخصصات املختلفة عرب 

توظيف الطاقات العلمية واألكادميية واملادية للجامعة للوصل اىل 

لالستثمار األمثل هلذه الطاقات.  يتمثل عمل شعبة التدريب بادارة 

 ية: وختطيط وتنفيذ الربامج واألنشطة التال

 الربامج التدريبية اخلاصة  ▪

 برامج الشهادات املعتمدة  ▪

 الربامج التدريبية  ▪
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يوفر مركز التعليم املستمر برامج تدريبية ذات شهادات معتمدة 

وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص سوآءا حمليا او 

واجلامعة واجملتمع بالشهادات الالزمة اليت دوليا لرفد مؤسسات الدولة 

ومن  .تؤيد مهارة وكفاءة املتدربني يف جماالت علمية وعملية وإدارية

( واليت TOTالشهادات املعتمدة املتوفرة هي شهادة التدريب الدولي )

 .تصدر من اجمللس االوربي
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التعليم املستمر العديد من الربامج تقيم شعبة التدريب يف مركز 

التدريبية اخلاصة بتأهيل واعداد وتطوير مهارات موظفي القطاعني 

العام واخلاص واليت تتناول اجلوانب اإلدارية واألكادميية واملالية 

والوظيفية واليت من شأنها ان ترتقي باقع املتدربني لتحقيق األهداف 

 .عملوالرؤى اخلاصة باملتدربني وارباب ال

 ومن هذه الربامج:

 الشؤون العلمية اواًل: 

أطلق السيد مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية مشروعًا لتطوير 

( يهدف اىل 202020القيادات اجلامعية مسي مبشروع تطوير القيادات )

اخرى إقامة برامج تدريبية خاصة بالقيادات اجلامعية احلالية و

قيادية مستقباًل بهدف االرتقاء مبهام لمرشحني لتولي مناصب ل

وواجبات العمل اجلامعي ومت ادراج هذا املشروع ضمن خطة مركز 

 .2021-2020دريبية للعام الدراسي التعليم املستمر اخلاصة بالربامج الت

 :املشروعهذا  من برامج
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 الربنامج عنوان

)الفئة املستفيدة القيادات 

 اجلامعية احلالية(

 الربنامج عنوان

 ستقبلية()الفئة املستفيدة القيادات اجلامعية امل

 التفكري االسرتاتيجي والتخطيط ادارة الذات وادارة االداء

 ادارة املؤسسة وادارة املوارد البشرية

اسرتاتيجيات التخطيط والتنظيم اإلداري والتوجيه وإدارة 

 األزمات

 التقويم العلمي والرتبوي

التوجه اإلداري املتقدم لتطوير نظم العمل وتبسيط 

 االجراءات

 وياإلرشاد النفسي والتوجيه الرتب

النظم املتقدمة للتوصيف الوظيفي وإعداد اهليكل 

 التنظيمي ووضع خطط األداء

ة العربية بني التصحيح سالمة اللغ

 اللغوي ومناهج النظر الساني احلديثة

 القرارات اإلدارية -األعمال القانونية لإلدارة العامة

 -األعمال القانونية لإلدارة العامة

 القرارات اإلدارية
 االسس احملاسبية للنظام احملاسيب املوحد واحلكومي

كتابة بريد إلكرتوني باللغة 

 االنكليزية

 االرشاد النفسي و االكادميي والرتبوي

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم اساليب  الرفض والقبول الرمسية

االسس احملاسبية للنظام احملاسيب املوحد 

 واحلكومي

 دورة التعرف على انواع  املناهج الدراسية

القيادة االسرتاتيجية ووضع الرؤيا 

وإعداد اخلطط اإلدارية املستقبلية 

 وحتقيقها

 دورة للتعرف على نظريات البحث العلمي واخالقياته

https://www.eurotraining.co/-دورة-التفكير-الاستراتيجي-والتخطيط/429/الدورات-الإدارية-والقيادية/فينا%20(النمسا)
https://www.eurotraining.co/دورة-استراتيجيات-التخطيط-والتنظيم-الإداري-والتوجيه-وإدارة-الأزمات/1203/الدورات-الإدارية-والقيادية/المنامة%20(البحرين)
https://www.eurotraining.co/دورة-استراتيجيات-التخطيط-والتنظيم-الإداري-والتوجيه-وإدارة-الأزمات/1203/الدورات-الإدارية-والقيادية/المنامة%20(البحرين)
https://www.eurotraining.co/دورة-التوجه-الإداري-المتقدم-لتطوير-نظم-العمل-وتبسيط-الاجراءات/2108/الدورات-الإدارية-والقيادية/دبي%20(الإمارات%20العربية%20المتحدة)
https://www.eurotraining.co/دورة-التوجه-الإداري-المتقدم-لتطوير-نظم-العمل-وتبسيط-الاجراءات/2108/الدورات-الإدارية-والقيادية/دبي%20(الإمارات%20العربية%20المتحدة)
https://www.eurotraining.co/دورة-النظم-المتقدمة-للتوصيف-الوظيفي-وإعداد-الهيكل-التنظيمي-ووضع-خطط-الأداء/14979/الدورات-الإدارية-والقيادية/باكو%20(اذربيجان)
https://www.eurotraining.co/دورة-النظم-المتقدمة-للتوصيف-الوظيفي-وإعداد-الهيكل-التنظيمي-ووضع-خطط-الأداء/14979/الدورات-الإدارية-والقيادية/باكو%20(اذربيجان)
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 الشؤون االدارية ثانيًا: 

واملالية مشروعًا اطلق السيد مساعد رئيس اجلامعة للشؤون االدارية 

لتاهيل ( 202011) مشروع حتديد الفجوة التدريبيةاطلق عليه اسم 

عرضت لرئاسة واقسام اجلامعة. حيث الوظيفي  وتطوير الكادر

رئاسة جامعة املثنى احتياجاتها التدريبية بناءا على احصائيات 

واستبيانات للكادر الوظيفية والتدريسية ومت ادراج هذه الربامج 

-2020التدريبية ضمن خطة مركز التعليم املستمر للعام الدراسي 

2021  . 

 املشروع:ذا همن برامج 
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 ت

 الربنامج عنوان

 املستفيدة هي موظفي رئاسة اجلامعة( ةالفئ (

 االوفس برامج 1

 فن إدارة املكتب /املتابع واحلفظ واالرشفة والربيد االلكرتوني 2

 مهارات القيادة 3

 إدارة الوقت 4

 مهارات القيادة 5

 البيانات قواعد اعداد 6

 بالعمل اخلاصة والتعليمات القوانني 7

 التواصل مهارات 8

 والتفاوض كفريق العمل مهارات 9

 التنظيم مهارات 10
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تعنى الشعبة اإلدارية باألمور التنظيمية واإلدارية يف مركز التعليم 

الورقية املستمر باإلضافة اىل الربيد الصادر والربيد الوارد واالرشفة 

وااللكرتونية وتوزيع واستالم املهام املناطة بشعب املركز وإدارة املوقع 

جبانب اعداد  وني اخلاص مبركز التعليم املستمر،والربيد االلكرت

اهليكلية املالية اخلاصة بالربامج واألنشطة املقامة وتوفري 

 املستلزمات اخلاصة بتنفيذ مهام املركز. 
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شعبة التطوير رأس اهلرم يف مركز التعليم املستمر كونها متثل 

تعنى بأقامة دورات وبرامج وانشطة تطويرية تعمل على تأهيل 

وحتديث اإلمكانيات االكادميية والعلمية والعملية للعاملني يف 

القطاعني العام واخلاص فضال عن املالكات الوظيفية والتدريسية يف 

وحدة تعليم اللغة ات هي وحدثالث  اجلامعة. تتضمن شعبة التطوير

 مت استحداث وحدة جديدة هذا، وحدة طرائق التدريسو اإلنكليزية

 وحدة اخلدمات البحثية.  بعنوان 2021يف عام 
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تعد وحدة تعليم اللغة اإلنكليزية من الوحدات املستحدثة يف مركز 

بسبب ظهور احلاجة يف سوق العمل اىل تشكيل التعليم املستمر وذلك 

وحدة متخصصة يف إطالق وتنفيذ برامج وانشطة ومشاريع متخصصة 

باللغة اإلنكليزية لرفد الطاقات التدريسية والوظيفية يف اجلامعة 

واجملتمع باإلمكانيات اللغوية الالزمة ملواكبة التطور احلاصل يف 

ثقافات عاملية. مت تشكيل  البحث العلمي واالنفتاح االجتماعي على

النواة األوىل لوحدة اللغة اإلنكليزية من خالل ارسال بعثة من 

أساتذة اجلامعة اىل الواليات املتحدة لغرض التدرب على برنامج 

ومشروع متكامل لتعليم اللغة اإلنكليزية يف اجلامعة واحملافظة. 

وي ل التالي حيتوي على التفاصيل الكاملة للتقويم السنواجلد

اخلاص بوحدة تعليم اللغة اإلنكليزية يف مركز التعليم املستمر 

 :  2021-2020وذلك للعام الدراسي 
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تعترب وحدة طرائق التدريس من اهم الوحدات يف اجلناح العلمي 

للجامعة ملا تقدمه من خدمات للباحثني واألكادمييني الراغبني 

ي كون تقيم بشكل أساسي ودوري دورات باحلصول على اللقب العلم

طرائق التدريس واليت تعترب أحد اهم متطلبات خوض اختبار صالحية 

ادناه  التدريس والذي يؤهل الباحثني للحصول على األلقاب العلمية.

  التقويم السنوي اخلاص مبواعيد دورة طرائق التدريس:
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موعد التعليم 

 املصغر 

موعد االمتحان  

 النهائي 

رقم  

 الدورة 

تاريخ بداية   تاريخ نهاية الدورة 

 الدورة 

 ت

25-26 /10/2020 27/10/2020 TM-201 29\10\2020 2/10/2020 1 

29-30 /11/2020 3/12/2020 TM-202 8/12/2020 8/11/2020 2 

10-11 /1/2021 14/1/2021 TM-213 14/1/2021 13/12/2020 3 

7-8/2/2021 18/2/2021 TM-214 18/2/2021 24/1/2021 4 

21-22 /3/2021 25/3/2021 TM-215 25/3/2021 28/2/2021 5 

25-26 /4/2021 29/4/2021 TM-216 29/4/2021 4/4/2021 6 

23-24 /5/2021 28/5/2021 TM-217 27/5/2021 2/5/2021 7 
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الصالحية من االختبارات املهمة اليت يقيمها مركز يعد اختبار 

التعليم املستمر كونه ميثل املرحلة األخرية من مراحل منح اللقب 

العلمي للباحثني من محلة شهادة املاجستري والدكتوراه يقام هذا 

االختبار  بصورة دورية حيث جتتمع اللجنة اخلاصة باالختبار مرة 

تم تقييم مستوى الباحث واجازته واحدة من كل شهر ومن خالهلا ي

يد للحصول على اللقب العلمي . ادناه التقويم السنوي اخلاص مبواع

 : اختبار صالحية التدريس
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 رقم االختبار تاريخ إقامة االختبار   ت

1 28/10/2020 EFT-201 

2 18/11/2020 EFT-202 

3 23/12/2020 EFT-203 

4 13/1/2021 EFT-214 

5 10/2/2021 EFT-215 

6 10/3/2021 EFT-216 

7 14/4/2021 EFT-217 

8 12/5/2021 EFT-218 

9 9/6/2021 EFT-219 
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يقيم مركز التعليم املستمر دورات كفاءة اللغة اإلنكليزية 

باإلضافة اىل اختبار كفاءة اللغة العربية والالتي يعتربن واحلاسوب 

من متطلبات التقديم على الدراسات العليا )الدبلوم العالي , 

املاجستري, والدكتوراه( داخل العراق وتستمر هذه الدورات ملدة أسبوع 

)أربعة حماضرات واختبار( وتقام بشكل دوري يف مركز التعليم 

  اللغة  ت السنوية اخلاصة بدورات كفاءةاملستمر. ادناه التقوميا

 : اإلنكليزية واحلاسوب واختبار كفاءة اللغة العربية
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 النهائي موعد االمتحان رقم الدورة  تاريخ انطالق الدورة  ت

1 6/12/2020 EEC-201 10/12/2020 

2 20/12/2020 EEC-202 25/12/2020 

3 10/1/2021 EEC-213 14/1/2021 

4 24/1/2021 EEC-214 28/1/2021 

5 7/2/2021 EEC-215 11/2/2021 

6 21/2/2021 EEC-216 25/2/2021 

7 7/3/2021 EEC-217 11/3/2021 

8 22/3/2021 EEC-218 28/3/2021 

9 11/4/2021 EEC-219 15/4/2021 

10 25/4/2021 EEC-2110 29/4/2021 

11 9/5/2021 EEC-2111 13/5/2021 

12 23/5/2021 EEC-2112 27/5/2021 

13 6/6/2021 EEC-2113 10/6/2021 

14 20/6/2021 EEC-2114 24/6/2021 
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 النهائي  موعد االمتحان رقم الدورة  تاريخ انطالق الدورة  ت

1 13/12/2020 ECC-201 17/12/2020 

2 27/12/2020 ECC-202 31/12/2020 

3 10/1/2021 ECC-213 14/1/2021 

4 24/1/2021 ECC-214 28/1/2021 

5 31/1/2021 ECC-215 4/2/2021 

6 14/2/2021 ECC-216 18/2/2021 

7 28/2/2021 ECC-217 4/3/2021 

8 14/3/2021 ECC-218 18/3/2021 

9 28/3/2021 ECC-219 1/4/2021 

10 18/4/2021 ECC-2110 22/4/2021 

11 2/5/2021 ECC-2111 6/5/2021 

12 16/5/2021 ECC-2112 20/5/2021 

13 30/5/2021 ECC-2113 3/6/2021 

14 13/6/2021 ECC-21124 17/6/2021 
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 رقم االختبار   تاريخ إقامة االختبار   ت

1 6/12/2020 EArb-201 

2 20/12/2020 EArb-202 

3 10/1/2021 EArb-213 

4 24/1/2021 EArb-214 

5 7/2/2021 EArb-215 

6 21/2/2021 EArb-216 

7 7/3/2021 EArb-217 

8 22/3/2021 EArb-218 

9 11/4/2021 EArb-219 

10 25/4/2021 EArb-2110 

11 9/5/2021 EArb-2111 

12 23/5/2021 EArb-2112 

13 6/6/2021 EArb-2113 

14 20/6/2021 EArb-2114 
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عدد   االجور  تاريخ اقامتها عنوان الدورة   ت

 املشتركين 

  طرائق التدريسدورة  1

 TM-201االولى االلكترونية 

27-9\27-

10\2020 

 27 خمسة وسبعون الف دينار 

الثانية  دورة طرائق التدريس 2

TM-202 

8/11- 8/ 

12/2020 

 5 خمسة وسبعون الف دينار 

الثالثة   دورة طرائق التدريس 3

TM-213 

13/12/2020-  

11/01/2021 

 14 خمسة وسبعون الف دينار 

  طرائق التدريسدورة  4

 TM-214الرابعة االلكترونية 

1/24   – 

2/18 /2021 

 18 خمسة وسبعون الف دينار 

  دورة طرائق التدريس 5

 TM-215الخامسة االلكترونية 

3/7-

5/4/2021 

 12 خمسة وسبعون الف دينار 

  دورة طرائق التدريس 6

 TM-216السادسة االلكترونية 

11/4-

10/5 /2021 

 17 دينار خمسة وسبعون الف 

  دورة طرائق التدريس 7

 TM-217السابعة االلكترونية 

6/6-

5/7/2021 

 20 خمسة وسبعون الف دينار 
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تاريخ   عنوان االختبار ت

 اقامتها

عدد  

 املشتركين 

 االجور 

اختبار صالحية التدريس    1

EFT-201 

 الف دينار مائة  7 11/10/2021

اختبار صالحية التدريس   2

EFT-202   

 الف دينار مائة  6 28/10/2021

اختبار صالحية التدريس   3

EFT-203 

 الف دينار مائة  6 11/11/2021

 اختبار صالحية التدريس 4

EFT-214    

 الف دينار مائة  11 2021/1/13

 اختبار صالحية التدريس 5

EFT-215    

 مائة الف دينار  9 2021/ 10/2

 اختبار صالحية التدريس 6

EFT-216    

خمسةوسبعون   7 2021/3/10

 الف دينار 

 اختبار صالحية التدريس 7

EFT-217    

خمسةوسبعون   13 2021/4/14

 الف دينار 

 اختبار صالحية التدريس 8

EFT-218    

خمسةوسبعون   7 2021/5/26

 الف دينار 

 اختبار صالحية التدريس 9

EFT-219    

خمسةوسبعون   5 2021/6/9

 الف دينار 
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عدد   تاريخ اقامتها عنوان الدورة  ت

 املشتركين 

 االجور 

كفاءة اللغة االنكليزية   1

EEC-201 

خمسةوعشرون   19 2020/12/06

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   2

EEC-202 

خمسةوعشرون   21 2020/12/20

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   3

EEC-213 

خمسةوعشرون   25 2021/01/10

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   4

EEC-214 

خمسةوعشرون   19 2021/01/24

 الف دينار 

كفاءة اللغة  5

    EEC-215االنكليزية

خمسةوعشرون   26 2021/2/7

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   6

EEC-2115  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   26 2021/2/14

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   7

EEC-216  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   25 2021/2/21

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   8

EEC-2116  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   49 2021/2/28

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   9

EEC-217  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   50 2021/3/7

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   10

EEC-2117  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   49 2021/3/14

 الف دينار 
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كفاءة اللغة االنكليزية   11

EEC-218  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   41 2021/3/22

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   12

EEC-2118  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   25 2021/3/28

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   13

EEC-2119  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   21 2021/4/4

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   14

EEC-21110  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   44 2021/4/18

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   15

EEC-2110  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   30 2021/4/25

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   16

EEC-21111  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   36 2021/5/6-2

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   17

EEC-21112  
 
 الكترونيا

17-

21/5 /2021 

خمسةوعشرون   24

 الف دينار 

كفاءة اللغة االنكليزية   18

EEC-21113 
 
 الكترونيا

30/5-

3/6/2021 

خمسةوعشرون   10

 الف دينار 
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تاريخ   عنوان الدورة  ت

 اقامتها

عدد  

 املشتركين 

 االجور 

كفاءة اللغة العربية  1

EArb-201 

خمسةوعشرون   12 2020/12/06

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  2

EArb-202 

خمسةوعشرون   21 2020/12/20

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  3

EArb-213 

خمسةوعشرون   26 2021/01/10

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  4

EArb-214 

خمسةوعشرون   24 2021/01/24

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  5

EArb-215 

خمسةوعشرون   26 2021/2/7

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  6

EArb-2115  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   44 2021/2/14

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  7

EArb-216  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   36 2021/2/21

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  8

EArb-2116  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   41 2021/2/28

 دينار الف 

كفاءة اللغة العربية  9

EArb-217  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   38 2021/3/7

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  10

EArb-2117  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   50 2021/3/14

 الف دينار 
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كفاءة اللغة العربية  11

EArb-218  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   41 2021/3/22

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  12

EArb-2118  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   23 2021/3/28

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  13

EArb-2119  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   31 2021/4/4

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  14

EArb-21110  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   49 2021/4/18

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  15

EArb-2110  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   35 2021/4/25

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  16

EArb-21111  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون   34 2021/5/6-2

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  17

EArb-21112  
 
 الكترونيا

17-21  

/5/2021 

خمسةوعشرون   30

 الف دينار 

كفاءة اللغة العربية  18

EArb-21113  
 
 الكترونيا

30/5- 

3/6/2021 

خمسةوعشرون   11

 الف دينار 
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تاريخ   عنوان الدورة  ت

 اقامتها

عدد  

 املشتركين 

 االجور 

خمسةوعشرون الف   ECC-201 2020/12/13 24كفاءة الحاسوب  1

 دينار 

خمسةوعشرون الف   ECC-202 2020/12/27 24كفاءة الحاسوب  2

 دينار 

خمسةوعشرون الف   ECC-213 2021/01/10 24كفاءة الحاسوب  3

 دينار 

خمسةوعشرون الف   ECC-214 2021/01/24 27كفاءة الحاسوب  4

 دينار 

خمسةوعشرون الف   ECC-215 2021/01/31 24كفاءة الحاسوب  5

 دينار 

خمسةوعشرون الف   ECC-216 2021/2/7 25كفاءة الحاسوب  6

 دينار 

  ECC-2115كفاءة الحاسوب  7

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   27 2021/2/14

 دينار 

-ECC كفاءة الحاسوب  8

2116  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   38 2021/2/21

 دينار 

  ECC-217كفاءة الحاسوب  9

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   42 2021/2/28

 دينار 

 ECC-2117كفاءة الحاسوب  10

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   54 2021/3/7

 دينار 
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  ECC-218كفاءة الحاسوب  11

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   51 2021/3/14

 دينار 

 ECC-2118كفاءة الحاسوب  12

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   28 22/3/2021

 دينار 

 ECC-2118كفاءة الحاسوب  13

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   36 28/3/2021

 دينار 

 ECC-2119كفاءة الحاسوب  14

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   25 2021/4/4

 دينار 

 ECC-2110كفاءة الحاسوب  15

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   45 2021/4/18

 دينار 

-ECCكفاءة الحاسوب  16

21111  
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   20 2021/4/25

 دينار 

 ECC-2111كفاءة الحاسوب  17

 
 
 الكترونيا

خمسةوعشرون الف   31 2021/5/6-2

 دينار 

 ECC-2112كفاءة الحاسوب  18

 
 
 الكترونيا

17-

21/5 /2021 

خمسةوعشرون الف   30

 دينار 

 ECC-2113كفاءة الحاسوب  19

 
 
 الكترونيا

30/5-

3/6/2021 

خمسةوعشرون الف   14

 دينار 
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املدة   البرنامج  عنوان ت

 الزمنية

موعد   املحاضر

 االقامة

1 
 يوم واحد التفكير االستراتيجي والتخطيط 

ا.م.د. سالم  

 جاسم حمود

االحد 

10/1/2021 

استراتيجيات التخطيط والتنظيم  2

 اإلداري والتوجيه وإدارة األزمات 
 يوم واحد

ا.م.د. سالم  

 جاسم حمود

د    االح

24/1/2021 

التوجه اإلداري املتقدم لتطوير  3

 نظم العمل وتبسيط االجراءات 
 ديوم واح

د. عادل عجيل  

 عاشور 

االحد 

14/2/2021 

النظم املتقدمة للتوصيف   4

الوظيفي وإعداد الهيكل التنظيمي  

 ووضع خطط األداء 

 يوم واحد

ال  ا.م.د. كم

 كاظم طاهر 

االربعاء  

24/2/2021 

 -األعمال القانونية لإلدارة العامة 5

 القرارات اإلدارية 
 يوم واحد

ا.م.د. مجيد 

 مجهول درويش 

االحد 

28/2/2021 

6 
االسس املحاسبية للنظام 

 املحاسبي املوحد والحكومي 
 يومان 

ا.م.د. عقيل 

 دخيل كريم 

االحد 

 واالثنين 

7-8/3/2021 

7 

االرشاد النفس ي و االكاديمي  

 والتربوي 
 يومان 

ا.د. عماد عبد 

 حمزة

االحد 

 واالثنين 

14-

15/3/2021 

8 
 يوم واحد استراتيجيات التعليم والتعلم

ا.م.د. سيرين 

 حسين كاظم 

االثنين  

22/3/2021 

https://www.eurotraining.co/-دورة-التفكير-الاستراتيجي-والتخطيط/429/الدورات-الإدارية-والقيادية/فينا%20(النمسا)
https://www.eurotraining.co/دورة-استراتيجيات-التخطيط-والتنظيم-الإداري-والتوجيه-وإدارة-الأزمات/1203/الدورات-الإدارية-والقيادية/المنامة%20(البحرين)
https://www.eurotraining.co/دورة-استراتيجيات-التخطيط-والتنظيم-الإداري-والتوجيه-وإدارة-الأزمات/1203/الدورات-الإدارية-والقيادية/المنامة%20(البحرين)
https://www.eurotraining.co/دورة-التوجه-الإداري-المتقدم-لتطوير-نظم-العمل-وتبسيط-الاجراءات/2108/الدورات-الإدارية-والقيادية/دبي%20(الإمارات%20العربية%20المتحدة)
https://www.eurotraining.co/دورة-التوجه-الإداري-المتقدم-لتطوير-نظم-العمل-وتبسيط-الاجراءات/2108/الدورات-الإدارية-والقيادية/دبي%20(الإمارات%20العربية%20المتحدة)
https://www.eurotraining.co/دورة-النظم-المتقدمة-للتوصيف-الوظيفي-وإعداد-الهيكل-التنظيمي-ووضع-خطط-الأداء/14979/الدورات-الإدارية-والقيادية/باكو%20(اذربيجان)
https://www.eurotraining.co/دورة-النظم-المتقدمة-للتوصيف-الوظيفي-وإعداد-الهيكل-التنظيمي-ووضع-خطط-الأداء/14979/الدورات-الإدارية-والقيادية/باكو%20(اذربيجان)
https://www.eurotraining.co/دورة-النظم-المتقدمة-للتوصيف-الوظيفي-وإعداد-الهيكل-التنظيمي-ووضع-خطط-الأداء/14979/الدورات-الإدارية-والقيادية/باكو%20(اذربيجان)
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 اسم املحاضر البرنامج  عنوان ت

 أ.د عماد عبد حمزة  التقويم العلمي والتربوي  1

 أ.د عماد عبد حمزة  والتوجية التربوي األرشاد النفس ي  2

ومناهج   اللغوي سالمة اللغة العربية بين التصحيح  3

 النظر الساني الحديثة 

 خضير  باسم خيري  .د. ا.م

 حيدر حسن شطاوي   .أ.د ة يالقرارات األدار  -األعمال القانونية لألدارة العامة 4

 م. سالم عباس محمود  باللغة االنكليزية  كتابة بريد ألكتروني 5

 م. سالم عباس محمود  اساليب  الرفض والقبول الرسمية 6

االسس املحاسبية للنظام املحاسبي املوحد   7

 والحكومي

 ا.م.د.عقيل دخيل كريم 

دورة التعرف على انواع  املناهج   9

 الدراسية
 يوم واحد

حسن هادي  ا.د. 

 شروم 

االحد 

28/3/2021 

دورة للتعرف على نظريات البحث   10

 العلمي واخالقياته
 يوم واحد

ا.م.د. سالم  

 جاسم حمود

االحد 

4/4/2021 
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 االجور  عدد املشتركين  تاريخ اقامتها اسم الدورة   ت

 مجانية 22 30/10/2020-28 تنشيطية في اللغة االنكليزيةدورة  1

 

املحاضرة   املحاضرة االولى 

 الثانية

 االجور  تاريخ اقامتها

مفهوم االعالم املفهوم االعالم الحكومي 

 العالقات العامة

مفهوم الخبر 

 وعناصره 

 مجانية 15/11/2020

قوالب كتاب   قوالب كتاب الخبر 

 الخبر

 مجانية 16/11/2020

 مجانية 17/11/2020 اللغة االعالمية  التحرير االلكتروني

التصوير   التصوير الفيديوي 

 الفيديوي 

 مجانية 22/11/2020

التصوير   التصوير الفوتوغرافي

 الفوتوغرافي 

 مجانية 23/11/2020

اقع التواصل االجتماعي  مجانية 24/11/2020 - املونتاج ومو

 مجانية 3/6/2021-2 - السالمة العامة في الكتابة الصحفية 
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 االجور  تاريخ اقامتها الدورة   عنوان ت

دورة تدريبية على استخدام برنامج االكسل  1

Excel 

 مجانية 15-17/11/2020

دورة تدريبية على استخدام برنامج االكسس   2

Access 

 مجانية 25-28/5/2021

 

 االجور  تاريخ اقامتها الدورة   عنوان ت

دورة قانونية عن موضوع العقود  1

 الحكومية 

خمسة وعشرون  1-7/2/2021

 الف دينار 

خمسة وعشرون  14/2/2021-8 دورة قانونية عن موضوع التحقيق االداري  2

 الف دينار 

دورة قانونية عن موضوع واجبات املوظف  3

 وحقوقه العام 

15-21  

/2/2021 

خمسة وعشرون 

 الف دينار 

دورة قانونية عن اوجه الفساد في  4

 االعتمادات املستندية وسبل معالجتها 

 مجانية 5-6/4/2021

اعداد الهيكل التنظيمي والوصف   5

 الوظيفي

 مجانية 4-5/6/2021

  22-21 الكشف عن الجرائم املالية  6

/4/2021 

 مجانية
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عدد   االجور  تاريخ اقامتها الدورة   عنوان ت

 املشتركين 

دورة تدريبية لرفع مستوى كفاءة   1

املوظفين في مجال االمور املالية  

 واالدارية والرقابية والقانونية

17/1-

17/2/2021 

مائة الف 

 دينار 

- 

تدريبية لرفع مستوى كفاءة  دورة  2

املوظفين في مجال االمور املالية  

 واالدارية والرقابية والقانونية

21/2/2021-  

21/3/2021 

مائة الف 

 دينار 

5 
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 الجهة املنفذة  تاريخ اقامتها الدورة   عنوان ت

تعليم اللغة  اعداد مدربين في مجال   1

االنكليزية )للمالكات العاملة في  

 مديرية شباب ورياضة املثنى( 

 كلية التربية االنسانية  9-12/11/2020

رئاسة الجامعة/ قسم  Excel 15-17/11/2020استخدام برنامج االكسل  2

 التخطيط والدراسات

استخدام برنامج التسجيل   3

 االلكتروني

الجامعة/ قسم شؤون  رئاسة  22/11/2020

 الطلبة والتسجيل
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 الجهة املنفذة  تاريخ اقامتها الدورة   عنوان ت

-18 دورة تنشيطية في اللغة االنكليزية 1

29/10/2020 

مركز التعليم املستمر/  

وحدة تعليم اللغة 

 االنكليزية

-15 اعالمية تطويريةدورة  2

24/11/2020 

رئاسة الجامعة/ قسم  

 االعالم 
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عنوان التشري : تأسيس مركز التعليم المستمر في  

 الجامعة 

 التصنيف: تعليمات

 1المحتوى

 42رقم التشري : 

 1992سنة التشري : 

 00:00:00 01-01-1992تاريخ التشري : 

 

 1مادة 

للجامعة بناء علر اقتراح مجلسها وموافقة وزير  

التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس مركز  

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/14717.html


 

42 | P a g e  
 

للتعليم المستمر حسب الحاجة وعند توفر  

 . االمكانات، ويرتبط برئيس الجامعة

 2مادة 

 : يهدف المركز الر تحقيق ما يأتي

ايصال ما يستحدث من المعارف والمعلومات   –أوال 

ونتائج البحوث لذوي المهن وربطه بابرات العمل 

 . اليومي

تهيئة الفر  للعاملين في قطاعات الدولة   –ثانيا 

الماتلفة لالطالع واالستزادة والنمو المهني  

 . والوظيفي

مساعدة ذوي المهن الماتلفة من الموظفين   –ثالثا 

لمهارات والابرات التي  وغيرهم علر اكتساب ا

تمكنهم من مواجهة التغيرات والتطورات الحضارية  

واالجتماعية والتكنولوجية وغيرها، التي تحدثها  

  الفر   تهيئة – اللورة في مجاالت الحياة رابعا 

  لالطالع التدريسية الهيئة  عضاء التعليمية

  والتجارب والمعارف المعلومات من  واالستزادة

 . المهني النمو لغرض والناجمة الحديلة

أحداث التكامل بين برامج التعليم المستمر   – خامسا 
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 . والمؤسسات االنتاجية والصحية والمهنية

تحقيق التكامل بين التعليم النظامي   – سادسا 

والتعليم المستمر وذلك من خالل استحداث أساليب 

 . وصيغ تكفل نجاح هذا التكامل

 3مادة 

 : يعتمد المركز لتحقيق أهدافه الوسائل اآلتية

توثيق العالقات م  الهيئات والدوائر العلمية  –أوال 

وخارجه والجمعيات العلمية داخل العراق وخارجه 

أجل العمل العلمي والتربوي الهادف وتبادل   من

 . الابرات

اجراء الدراسات والبحوث المستفيضة   –ثانيا 

والمتصلة بواق  الحياة اليومية لذوي المهن  

 . الماتلفة

تنظيم برامج علمية وثقافية وتربوية لشرائح   –ثالثا 

المجتم  الماتلفة وحسبما يحدده حقل االختصا  

 . والعمل

يم دورات تدريبية وتأهيلية وتطويرية في  تنظ –رابعا 

 . االختصاصات الماتلفة للجامعة

عقد المؤتمرات والندوات والحلقات   – خامسا 
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الدراسية بما يعزز الروابط الفكرية بين العاملين 

 . والمهنيين في حقل االختصا 

المساهمة في الندوات والمؤتمرات   – سادسا 

بالتعليم الوطنية والعربية والعالمية الااصة 

 . المستمر

 4مادة 

للمركز مجلس علمي يتولر التاطيط واالشراف   –أوال 

 : علر شؤونه يتألف من

 رئيسا الجامعة رئيس مساعد  –أ 

 للرئيس نائبا المركز مدير – ب 

ويكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة  

 . جامعية ال تقل عن ثالث سنوات

 التدريسية الهيئة أعضاء من خمسة  الر ثالثة – جـ 

 أعضاء.  الجامعة في  االختصاصات ماتلف يمللون

 . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه –ثانيا 

يعين مدير المركز وا عضاء بقرار من رئيس   –ثالثا 

الجامعة، وذلك بناء علر ترشيح أعضاء الجامعية 

 . ا ولية
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 5مادة 

 : يمارس مجلس المركز ما يأتي

 . اقرار السياسة العامة للمركز  –أوال 

 . اقرار خطط وبرامج عمل المركز –ثانيا 

المصادقة علر خطط وبرامج الكليات والمراكز   –ثالثا 

 . تابعة للجامعة فيما يتعلق بالتعليم المستمرال

 . مناقشة تقارير المركز وتقويم نشاطاته  –رابعا 

بحث ا مور العلمية واللقافية والفنية  – خامسا 

والتربوية ذات العالقة المباشرة بالتعليم المستمر،  

 . واتااذ القرارات المناسبة بشأنها

باحلين اقتراح مالك المركز من موظفين و – سادسا 

وفنيين علر أن يتم تعيينهم من رئيس الجامعة، 

 . بناء علر ترشيح مجلسها

تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة من بين  –سابعا 

منتسبي المركز واالستعانة ببعض الابرات من خارج  

 . المركز سواء داخل الجامعة أو خارجها

اقتراح استحداث شعب أو أقسام أو الغائها أو  –ثامنا 

 . ادمجه

منح المكافآت النقدية أو العينية للكتاب   –تاسعا 
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وا دباء والباحلين والفنيين والمحاضرين ولمن 

يقدمون خدمات جليلة ومتميزة في تطوير أنشطة 

 . المركز علر أن ال تتجاوز مائة وخمسون دينارا

 6مادة 

يجتم  المجلس مرة واحدة في ا قل كل شهر   –أوال 

ل النصاب بحضور ثللي عدد  بدعوة من رئيسه، ويكتم

أعضائه وتتاذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند 

 . تساوي ا صوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 

يرف  رئيس المجلس القرارات والتوصيات التي   –ثانيا 

تق  خارج صالحية المجلس الر مجلس الجامعة 

 . للمصادقة عليها، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا

 7مادة 

 : يمارس مدير المركز ما يأتي

ادارة شؤون المركز من النواحي الفنية والمالية    –أوال 

 . واالدارية

 . توقي  العقود بعد موافقة المجلس –ثانيا 

 . تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها –ثالثا 

التوصية للمجلس بشأن اختيار العناصر التي    –رابعا 
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 . لمستمرتتولر ممارسة التعليم ا

 . اعداد مالك المركز – خامسا 

 8مادة 

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة 

 . الرسمية

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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دائرة   / كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في   2/5186والتطوير ذي العدد  ب تالبحث 

واالعمام الصادر عن دائرة البحث والتطوير  29/5/2019

 : 12/7/2015في  3/5675بالرقم ب ت

 

الجامعات كافة / السيد مساعد رئيس الجامعة 

 للشؤون العلمية 

 م/ الية توزيع االيرادات 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

ل الوزارة لشؤون  استنادا الى موافقة السيد وكي

على اعتماد الية موحدة  6/7/2015البحث العلمي في 

لتوزيع يارادات مراكز الحاسبة االلكترونية ومراكز  
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التعليم المستمر واختبار التوفل للدراسات العليا 

من قبل الجامعات والتشكيالت التابعة اعاله، نود 

 اعالمكم باعتماد االتي: 

  580/ 2و ب ت 2/577تالغاء التعاميم السابقة ب  

وايقاف العمل بها من قبل المراكز   20/1/2013في 

 المشار اليها اعاله التابعة الى جامعاتكم. 

اعتماد الية تحصيل االياردات الخاصة بالمراكز المشار 

اليها اعاله حسب ما جاء بتعليمات صندوق التعليم 

( الفقرة )و(  5المادة )  1999في  لسنة  122العالي رقم 

( الفقرة )هـ( والتي تتضمن بان موارد 6ادة )والم

صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيئة 

وكذلك في الكلية او المعهد من االيرادات الناجمة 

عن خدمات ونشاطات الجامعة او الهيئة )الكلية او  

 المعهد(. 

يكون صرف االيرادات الخاصة بالمراكز المشار اليها 

التعليم المستمر حسب ما جاء  اعاله وكذلك وحدات  

لسنة   122رقم  بتعليمات صندوق التعليم العالي

( وبموجب مضمون  10( والمادة )9المادة ) 1999
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( ومضمون الفقرة  9الفقرات )اوال( و )ثانيا( من المادة )

 (.10)ب(، اوال وثانيا من المادة )

يكون صرف االيرادات المتحققة من اختبار التوفل 

المتقدمين للدراسات العليا في  ( للطلبةIC3و)

 ( اعاله. 3الجامعات حسب ما جاء في الفقرة )

 للتفضل باالطالع والعمل بموجبه.. مع التقدير 

 

 ا.د. غسان حميد عبد المجيد 

 المدير العام بدائرة البحث والتطوير 

9/7/2015 
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