المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣
عنوان الدورة

ت

التاريخ  /الوقت

١

السالمة المھنية للعاملين في مجال البيئة والمجاري

٧/٤-٦/٣٠
الوقت ١١–٩

٢

حسابات المخازن

٧/٤-٦/٣٠
الوقت ١١–٩

ص٧-١

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئةالمستھدفة

ھدى احمد مطشر /ر.فيزياويين اقدم/
ماجستير
 /دائرة التخطيط والمتابعة
احمد علي حسين /محاسب اقدم
 /دائرة العقارات

اختصاصات فيزياوية وكيمياوية
وبايلوجية ) بكالوريوس والفنيين
العاملين في ھذا المجال(
اختصاصات مالية

٣

المخاطبات الرسمية واعداد التقارير

٧/٤-٦/٣٠
الوقت ١١–٩

عالء عبد الحسين/رئيس فيزياويين اقدم
/دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات ادارية واالخصاصات
المطلوبة بالوصف الوظيفي

٤

نصب وتنفيذ شبكات الري

٧/٤-٦/٣٠
الوقت ١–١١

ابو ذر طالب حميد/رئيس مھندسين
زراعيين اقدم /دائرة التخطيط والمتابعة

العاملين في ھذا المجال

استخدام برنامج  3D MAXالمستوى االول ) اساسي(
)االسبوع الثاني من الدورة (

٧/٤ - ٦/٢٣
الوقت ١–١١

المھندسة المعمارية  /نجالء ابراھيم
دائرة التصاميم

اختصاصات ھندسية

٤٥
تكملة
من ف٢
٥

شرح القانون ) (١٣لسنة  )٢٠٠١المخالفات البنائية(

٦

اساسيات صيانة الطرق

٧

النزاھة والشفافية

٨

لغة البرمجة ) JAVAاسبوعين(

٩

اعمال لجان الدراسة والتحليل

٧/١١-٧/٧
الوقت ١١–٩
٧/١١-٧/٧
الوقت ١١–٩
٧/١١-٧/٧
الوقت ١١–٩
٧/١٨-٧/٧
الوقت ١–١١

السيد جعفر جابر رحمه  /معاون مدير
عام دائرة بلدية الرشيد
مھندس اقدم /مصطفى صالح
اختصاص ھندسة مدني
دائرة بلدية الغدير
عالء عبد الحسين/رئيس فيزياويين اقدم اختصاصات ادارية واالختصاصات
المطلوبة بالوصف الوظيفي
/دائرة التخطيط والمتابعة
اختصاصات ھندسة حاسبات
ماھر عباس كاظم/مھندس اقدم /ماجستير
ومبرمجين
دائرة التخطيط والمتابعة

٧/١١-٧/٧
الوقت ١–١١

االختصاصات المطلوبة بالوصف
الوظيفي

العاملين في ھذا المجال

عماد انور مبارك /رئيس مھندسين اقدم
دائرة ماء بغداد

المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣
التاريخ  /الوقت

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئةالمستھدفة

 ١٠ادارة المشاريع ودراسة الجدوى )اسبوعين(

٧/٢٥-٧/١٤
الوقت ١١–٩

فائزة عزيز حسون /رئيس مھندسين
 /دائرة ماء بغداد

اختصاصات ھندسية مختلفة

 ١١صيانة اآلليات والمعدات ومنظومة التزييت

٧/١٨-٧/١٤
الوقت ١١–٩

عصام احمد/مھندس أقدم
دائرة الوحدات االنتاجية

اختصاصات ھندسية فقط

 ١٢إعداد المدربين في موضوع تعزيز النظافة العامة

٧/١٨-٧/١٤
الوقت ١١–٩

محاضر من منظمة اليونيسيف
بالتنسيق مع المديرية العامة للعالقات
واالعالم

موظفي الوعي البلدي والعاملين
في ھذا المجال

٧/١٨-٧/١٤
الوقت ١–١١

سمير عطية كاظم /مدير حسابات أقدم
دائرة التخطيط والمتابعة

االختصاصات المطلوبة بالوصف
الوظيفي

المعلومات االساسية ألنظمة القدرة الكھربائية في
١٤
المشاريع والمحطات باستخدام برنامج حاسوب

٧/٢٥-٧/٢١
الوقت ١١–٩

عمرعلي عبدﷲ /مھندس أقدم  /ماجستير
/دائرة ماء بغداد

اختصاصات ھندسة كھرباء

 ١٥استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى االرھاب

٧/٢٥-٧/٢١
الوقت ١١–٩

انعام عبد المھدي كاظم /قانوني
دائرة الحراسات واالمن

اختصاصات مختلفة

 ١٦معالجة النصوص باستخدام البرنامج المكتبي WORD

٧/٢٥-٧/٢١
الوقت ١–١١

رقية صالح ھادي/م.رئيس مبرمجين
/دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات مالية وادارية
واحصائية

 ١٧تصميم شبكات المجاري

٧/٢٥-٧/٢١
الوقت ١–١١

د .صبيح سلمان/رئيس مھندسين أقدم
/دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات ھندسة مدني
وميكانيك

ت

١٣

عنوان الدورة

ص٧-٢

االسس والمفاھيم االدارية والمالية والقانونية

المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣
عنوان الدورة

ص٧-٣

التاريخ  /الوقت

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئةالمستھدفة

 ١٨الدفاع المدني

٨/١-٧/٢٨
الوقت ١١-٩

عمر عبد االمير /معاون رئيس مھندسين
/دائرة الحراسات واالمن

للفنيين والحرفيين

 ١٩منظومة االنذار واالطفاء في المباني

٨/١-٧/٢٨
الوقت ١١-٩

عبد الستار لفتة /مھندس اقدم
دائرة التخطيط والمتابعة

المھندسين والفيزياويين –
ماعدا ھندسة الحاسبات

صيانة وادامة آليات كنس الشوارع ) تقام في معمل ماك
٢٠
التابع لدائرة الوحدات االنتاجية(

٨/١-٧/٢٨
الوقت ١١-٩

رياض عبد الحميد  /معاون رئيس
مھندسين
 /دائرة الوحدات االنتاجية

السواق

 ٢١نظام الرواتب رقم ) (٢٢لسنة ٢٠٠٨

٨/١-٧/٢٨
الوقت ١–١١

علي محمد علي /محاسب اقدم
الدائرة االدارية

اختصاصات مالية

 ٢٢مباديء تصميم المدن الذكية

٨/١-٧/٢٨
الوقت ١ -١١

د.محسن جبار عودة /رئيس مھندسين اقدم
/دائرة التصاميم

كافة االختصاصات الھندسية

تطوير االدارات الوسطى لمدة شھر
) ٢٣االسبوع االول  -اساليب االدارة الحديثة(

٩/٥-٨/٤
الوقت ١١–٩
٨/٨-٨/٤
الوقت ١١–٩

 ٢٥اجراءات الموازنة التخطيطية

٨/٨-٨/٤
الوقت ١١-٩

سمير عطية كاظم/مدير حسابات اقدم
/دائرةالتخطيط والمتابعة
عبد الرزاق عباس /محاسب اقدم -
ماجستير
 /الدائرة االدارية والمالية
حنان اياد/محاسب اقدم /دبلوم عالي
دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات ھندسية ومالية
ورقابية

دورة نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج
٢٦
ArcGIS

٨/٨-٨/٤
الوقت ١-١١

نادية غضبان حمزة /معاون رئيس مھندسين
اسھار حسين حمد /مھندس
/دائرة التصاميم

اختصاصات ھندسية وفنية من
العاملين في ھذا المجال

 ٢٧جباية ايرادات امانة بغداد وفق القوانين والقرارات النافذة

٨/٨-٨/٤
الوقت ١-١١

ياسر كاظم راھي  /م.مدير
الدائرة االدارية والمالية

العاملون في مجال الجباية

ت

٢٤

االستراتيجيات والسياسات

االختصاصات المطلوبة بالوصف
الوظيفي
االختصاصات المطلوبة بالوصف
الوظيفي

المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣
عنوان الدورة

ص٧-٤

التاريخ  /الوقت

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئةالمستھدفة

تطوير االدارات الوسطى لمدة شھر
) ٢٣االسبوع الثاني – قانون الخدمة المدنية(

٩/٥-٨/٤
الوقت ١١–٩

سھيلة نجم عبد /رئيس مھندسين
دائرة التخطيط والمتابعة

االختصاصات المطلوبة في
الوصف الوظيفي

 ٢٨وحدات معالجة مياه الشرب

٨/٢٢-٨/١٨
الوقت ١١–٩

فائزة عزيز حسون /رئيس مھندسين
 /دائرة ماء بغداد

اختصاصات ھندسية من العاملين
في ھذا المجال

 ٢٩شرح القرار  ٢٩٦لسنة  ) ١٩٩٠الغرامات(

٨/٢٢-٨/١٨
الوقت ١–١١

السيد كريم طاھر  /معاون مدير عام دائرة
بلدية بغداد الجديدة

العاملين في ھذا المجال

٨/٢٢-٨/١٨
الوقت ١–١١

صالح عزيز صالح  /ر.مھندسين اقدم
دائرة ماء بغداد

الكيمياويين والعاملين في ھذا
المجال من المھندسين والفنيين

تطوير االدارات الوسطى لمدة شھر
) ٢٣االسبوع الثالث – الرقابة اإلدارية (

٩/٥-٨/٤
الوقت ١١–٩

سمير عطية كاظم/مدير حسابات اقدم
/دائرةالتخطيط والمتابعة

االختصاصات المطلوبة في
الوصف الوظيفي

 ٣١التحليل المالي واتخاذ القرارات

٨/٢٩-٨/٢٥
الوقت ١١–٩

عادل جبار علي /محاسب اقدم
الدائرة االدارية والمالية

اختصاصات مالية ورقابية
والمطلوبة في الوصف الوظيفي

 ٣٢ملوثات المياه

٨/٢٩-٨/٢٥
الوقت ١١–٩

د.بشرى كاظم  /رئيس بكتريولوجيين
دائرة ماء بغداد

بكالوريوس اختصاص
بكتريولوجي-بايولوجي-
كيمياوي-فيزياوي

التعريف بحقوق المرأة العراقية الشرعية والدستورية
 ٣٣والقانونية

٨/٢٩-٨/٢٥
الوقت ١–١١

منى ناظم مطشر  /م.قانوني
الدائرة القانونية

كافة االختصاصات

تنمية ثقافة النزاھة واحترام القانون في مجال الخدمة
 ٣٤العامة

٨/٢٩-٨/٢٥
الوقت ١–١١

امير تحسين محمد جواد /قانوني/ماجستير
الدائرة القانونية

كافة االختصاصات

ت

٣٠

االحتياطات الواجب اتخاذھا للوقاية من تسرب غاز الكلور

المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣
التاريخ  /الوقت

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئةالمستھدفة

تطوير االدارات الوسطى لمدة شھر
|) ٢٣االسبوع الرابع – التخطيط االستراتيجي (

٩/٥-٨/٤
الوقت ١١–٩

ابو ذر طالب حميد/رئيس مھندسين
زراعيين اقدم  /دائرة التخطيط والمتابعة

االختصاصات المطلوبة في
الوصف الوظيفي

شرح قانون انضباط موظفي الدولة رقم  ١٤لسنة ١٩٩١
 ٣٥المعدل .

٩/٥-٩/١
الوقت ١١–٩

ظافر رضا ابراھيم /مستشار قانوني
/شركة تنفيذ مشاريع الماء

كافة االختصاصات

 ٣٦تصميم وصيانة محطات المجاري ) اسبوعين( .

٩/١٢-٩/١
الوقت ١١–٩

د .صبيح سلمان/رئيس مھندسين أقدم
/دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات ھندسة مدني
وميكانيك

 ٣٧اسلوب اعداد وتنفيذ موازنة البرامج واالداء

٩/٥-٩/١
الوقت ١–١١

غازي فيصل خنجر/مدير حسابات اقدم
مكتب المفتش العام

اختصاصات مالية ورقابية

تصميم قواعد البيانات باستخدام البرنامج المكتبي
Access ٣٨

٩/٥-٩/١
الوقت ١–١١

ماھر عباس كاظم /مھندس اقدم/ماجستير
دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاص ھندسة حاسبات
ومبرمجين

الجداول االحصائية بأستخدام برنامج ُ) Excelاساسي(
 ) ٣٩لمدة اسبوعين( .

٩/١٩-٩/٨
الوقت ١١–٩

رقية صالح ھادي /م.رئيس مبرمجين
دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات مالية وادارية
واحصائية والمطلوبة في
الوصف الوظيفي

 ٤٠اعداد الوثائق القياسية  /وثيقة االشغال العامة

٩/١٢-٩/٨
الوقت ١١–٩

 ٤١كفاءة الطاقة في مشاريع الماء والمجاري

٩/١٢-٩/٨
الوقت ١–١١

زينة عبد الرضا غضيب /رئيس مالحظين
قسم العقود العامة
حسين خضير /رئيس مھندسين اقدم /
ماجستير
/دائرة ماء بغداد

شرح القانون )  (٦٧لسنة  )١٩٨٦تنظيم عملية رفع
 ٤٢االنقاض(

٩/١٢-٩/٨
الوقت ١–١١

السيدة سھى خالد امام علي /معاون مدير
عام الدائرة القانونية

ت

عنوان الدورة

ص٧-٥

العاملين في ھذا المجال
اختصاصات ھندسية فقط
العاملين في ھذا المجال

المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣
التاريخ  /الوقت

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئة المستھدفة

 ٤٤المخالفات والتجاوزات من الناحية القانونية

٩/١٩-٩/١٥
الوقت ١١–٩
٩/١٩-٩/١٥
الوقت ١١–٩

اسھار حسين حمد /مھندس
دائرة التصاميم
احمد فالح شال /مستشار قانوني
الدائرة القانونية

مھندسين والفنيين العاملين في
ھذا المجال

 ٤٥االدارة البيئية

٩/١٩-٩/١٥
الوقت ١–١١

سعاد عبد مھدي /ر.م .اقدم/دبلوم عالي
دائرة المخلفات الصلبة والبيئة

اختصاصات ھندسية وفنية

 ٤٦تربية واكثار النخيل

٩/١٩-٩/١٥
الوقت ١–١١

ابو ذر طالب حميد/رئيس مھندسين
زراعيين اقدم  /دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات زراعية والفنيين
العاملين في ھذا المجال

الرسم الھندسي بأستخدام برنامج االوتوكاد )مستوى
 ٤٧اساسي( )لمدة اسبوعين(.

١٠/٣ - ٩/٢٢
الوقت ١١–٩

محمد عبدالحسن  /مھندس اقدم  /ماجستير
دائرة التصاميم

اختصاصات ھندسية وفنية من
العاملين بالرسم الھندسي
والمطلوبة بالوصف الوظيفي

٩/٢٦ - ٩/٢٢
الوقت ١١–٩
٩/٢٦ - ٩/٢٢
الوقت ١–١١

عالء عبد الحسين/رئيس فيزياويين اقدم
/دائرة التخطيط والمتابعة

الفنيين والحرفيين

وفاء شاتي سكر /رئيس مھندسين
شركة ابن رشد العامة

اختصاص ھندسة مدني

 ٥٠صيانة المحركات ) البنزين – الكاز(

٩/٢٦ - ٩/٢٢
الوقت ١–١١

عصام احمد  /مھندس أقدم
دائرة الوحدات االنتاجية

اختصاصات ھندسية فقط

 ٥١دراسة قدرة االحمال مع القواطع والكابالت

٩/٢٦ - ٩/٢٢
الوقت ١–١١

عبدالستار لفتة/مھندس أقدم
دائرةالتخطيط والمتابعة

اختصاصات ھندسة كھرباء
وفنيين

ت

عنوان الدورة

ص٧-٦

 ٤٣استخدام جھاز المساحة Total Station

 ٤٨السالمة المھنية
 ٤٩الفحوصات المختبرية لتربة الطرق ومواد الركام

العاملين في ھذا المجال

المنھاج التدريبي لمعھد التدريب المھني
الفصل الثالث من عام  ٢٠١٩للفترة من  ٢٠١٩/٦/٣٠ولغاية ٢٠١٩/١٠/٣

ص٧-٧

ت

عنوان الدورة

التاريخ  /الوقت

اسم المحاضر /عنوانه الوظيفي /دائرته

الفئةالمستھدفة

٥٢

المصطلحات باللغة االنكليزية التي تخص عمل امانة بغداد

١٠/٣-٩/٢٩
الوقت ١١–٩

علياء كريم جاسم /معاون رئيس مترجمين
 /ماجستير
 /دائرة التخطيط والمتابعة

اختصاصات ترجمة
واالختصاصات المطلوبة في
الوصف الوظيفي

 ٥٣القصة الخبرية

١٠/٣-٩/٢٩
الوقت ١١–٩

نجاح الركابي  /معاون مدير
المديرية العامة للعالقات واالعالم

اختصاص اعالم وصحافة

 ٥٤الدفاع المدني عند حدوث الزالزل

١٠/٣-٩/٢٩
الوقت ١–١١

عمر عبد االمير /معاون رئيس مھندسين
/دائرة الحراسات واالمن

للفنيين والحرفيين

المباديء االساسية للتصميم االنشائي لھيكل بناية
 ٥٥خرسانية باستخدام البرنامج الھندسي STAAD Pro.

١٠/٣-٩/٢٩
الوقت ١–١١

اسيل سامي/مھندس اقدم /ماجستير
/دائرة التصاميم

اختصاص ھندسة مدني حصرا"

