
 3من  1الصفحة 
 

 9112الدليل االلكتروني لجامعة بغداد للعام 

 قاد الدورةعمكان ان مدة الدورة أجور الدورة تأريخ الدورة أسم الدورة ت

 الدورات اإلدارية

 كلية العلوم االسالمية خمسة ايام 010111 7/9/9109 ادارة الوقت وتنظيم الذات 10

 "  أيام خمسة 010111 0/01/9109 االرشفة االلكترونية في المجال االداري 19

 "  أيام خمسة 010111 01/9/9109 االتكيت والدبلوماسية ومهارات االتصال 10

11 
االدارة المتقدمة للمكاتب او االداء المتميز 

 العمال السكرتارية
 "  أيام خمسة 010111 09/01/9109

 "  أيام خمسة 010111 0/7/9109 التخطيط االستراتيجي  10

 القانون

 "  أيام خمسة 010111 90/9/9109 الدولة موظفي إنضباط قانون 10

 "  أيام خمسة 010111 8/1/9109 األعمال القانونية لإلدارة العامة 17

 اللغات

18 
 في الشائعة خطاءاأل                     

  العربية اللغة
 "  أيام خمسة 010111 90/01/9109

 " ثالثة ايام  010111 9/0/9109 الرسميةاسلوب المخاطبات  19

 " خمسة ايام 010111 0/8/9109 اثر اللغة العربية في تحرير الكتب الرسمية 01

 "  أيام خمسة 010111 97/1/9109 اللغة االنكليزية للمستوى المبتدئ 00
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 " خمسة ايام 010111 8/0/9109 نكليزيةأساسيات اللغة األ 09

 " خمسة ايام 010111 08/0/9109 المتوسطاللغة األنكليزية للمستوى  00

01 
وكتابة  نكليزية للمستوى المتقدماللغة األ

CV 
99/0/9109 

010111 
 " خمسة ايام

00 English grammar 90/09/9109 010111 خمسة ايام " 

  خمسة ايام        010111 9/00/9109 مهارات اللغة االنكليزية 00

  خمسة ايام        010111 7/09/9109 دورة التاهيل الختبار كفاءة اللغة االنكليزية 07

08 
دورة طرائق وكتابة المصادر في البحوث 

 االكاديمية باللغة االنكليزية
90/9/9109 

 خمسة ايام        010111
" 

 الحاسوب

09 Windows 01 09/0/9109 010111  خمسة ايام " 

91 Microsoft Access 9/9/9109 010111  خمسة أيام " 

90 
تصميم المواقع االلكترونية باستخدام 

 ( CMSانظمة المحتوى ) 
9/0/9109 

010111 
 " خمسة أيام 

 " خمسة أيام  010111 01/1/9109 اساسيات الشبكات 99

90 Windows8 97/1/9109 010111  خمسة أيام " 

91 Excel9101 7/9/9109 010111  خمسة أيام " 

90 PowerPoint9101 9/0/9109 010111  خمسة أيام " 

90 Microsoft Word 90/9/9109 010111 خمسة ايام  

97 Access9101 9/9/9109 010111  خمسة أيام " 
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 البحث العلمي

98 Google class 0/0/9109 010111  خمسة أيام " 

99 Research Gate 01/0/9109 900111 يومان " 

01 Google scholar 97/0/9109 900111 يومان  " 
 "                   ثالثة ايام  900111 90/0/9109 المكتبة االفتراضية 00
09 Google drive 9/1/9109 900111 يومان                   " 

 

 االربعاء.. للتفضل بالعلمنود اعالمكم يبدا الدوام الرسمي في كليتنا في يوم السبت ولغاية يوم  :مالحظة 


