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  مـديـتق

، قتد يوتدن لته دا تد ثل استتثمارا  فتا المتدارد البةتري ، يمظمات بالتدريب، ألن ما ينفق فيهتهتم المن
 يظهر فا ةول زيادة اإلنتاجي  الولي .

دالمهارات، األمر التي  قتد يت د   أما دلى مستدى الفرد فتظهر أهمي  التدريب فا زيادة المعارف 
 .إلى رفع دافعي  دقدرة الفرد دلى العمل

متن األنةت   التتا ترفتع التتدرات دالمهتارات الواليت  دالمتبلت  للعتاملين.  Training ديعتبر التتدريب
تتدريب يروتز دلتى زيتادة التتدرات دالمهتارات التتا لهتا ديختلف التدريب دن التعليم، ديلك فتا أن ال

دتن زيتادة فتا المعتارف دالمتدارك التتا    Education موتدد، بينمتا يعتبتر التعلتيم دالقت  بعمتل
 .ترتب  بالضردرة بعمل مودد

يستعى التتدريب إلتى زيتادة مهتارات األفتراد ألدام دمتل موتدد. دمجمددت  األنةت   التتا تستعى إلتى 
يمون ادتبار التدريب دلى أنه "تتققلم متع العمتل"  فا مجمددها أنة   التدريب، هيا الغرض تمثل

أد أنتتته "تغييتتتر فتتتا ا تجاهتتتات النفستتتي  داليهنيتتت  للفتتترد تجتتتاع دملتتته، تمهيتتتدا  لتتتتتديم معتتتارف درفتتتع 
 "مهارات الفرد فا أدام العمل

أساليب تدريبي   ادتمادفا إ ار الت درات المتالوت  فا نظم التدريب، دالواج  الماس  إلى 
ة، يعتبر مروز التدريب دالبودث اإلوصا ي  هد العتل المدبر دالمودر األساسا إلدارة دموف

، فمن خالله تتاد المناهج الت ديري  داخل ددا ر المروز  لالوصام النظام التدريبا فا الجهاز
مس دل الر يس داقسام دةعب الجهاز، بهدف إددادها للتمييز، ويث يعتبر مروز التدريب هد ال

داخل المنظدم  اإلوصا ي  دالمتمثل  بالجهاز دن تنفيي دمتابع  اإلجرامات العملي  التدريبي ، 
 دبالتعادن دالتنسيق الوامل مع جميع ددا ر الجهاز الفني  منها داإلداري . 

جامت ضردرة إدداد هيا الوراس لمروز التدريب دالبودث اإلوصا ي  ضمن الجهد الي  يبيله 
فا السعا للنهدض بالنظام اإلوصا ا، دتدثيق الممارسات المثلى للعمل اإلوصا ا،  روزالم

 ديلك دن  ريق إدداد أدل  إلجرامات تسهم فا بنام إوصامات د ني  متوامل  دةامل .

دفا سعا مروز التدريب دالبودث اإلوصا ي  فا ت دير ادماله فتد ادد قاددة بيانات سندي  
يتم من خاللها  التا يتيمها، مات ودل واف  األنة   التدريبي  السندي تود  دلى جميع المعلد 

، لوا تودن التاددة بواف  تفاصيلها جمع واف  المعلدمات ودل  بيع  ا دمال التدريبي  المختلف 
داستخراج الر يس  التا ترفد المروز بالبيانات دالمرجع المعتمد فا ادداد التتارير الم لدب  

 . SPSSدام برنامج ستخادبالجدادل 

دمن أجل ضمان الت بيق السليم فا سير العملي  التدريبي ، يتدم مروز التدريب دالبودث 
فا توتيق ددر الجهاز درسالته فا  منه دسعيا   إيمانا  ، 2019لعام  انجازاتهاإلوصا ي  وراس 

 ت دير دتنةي  العمل اإلوصا ا دزيادة التفادل بين أروان النظام اإلوصا ا.



 

 

 مركز التدريب والبحوث اإلحصائية  بذةن: اوال

 2791( سن  12قاندن اإلوصام رقم )إلى  استنادا  نةق مروز التدريب دالبودث اإلوصا ي  
 .2799( لسن  2أووام الفترة )أد  ( من المادة السابع  من نظام الجهاز المروز  لإلوصام رقم )د 

 الهيكل التنظيمي لمركز التدريب: نيا  ثا

   التدريب شعبةأ. 
التدريب دالبودث اإلوصا ي  فا رفع مهارات العاملين فا الت اع العام  ةعب ض لع ت

ديلك من خالل اقام  ددرات دخلق المهارات فا مجال العمل اإلوصا ا بمختلف األنة   
العاملين فا د ديةمل يلك منتسبا الجهاز المروز  لإلوصام تدريبي  ددرش دمل مختلف  

صا ا فا دزارات دم سسات الددل  المختلف  لرفع قدراتهم الفني  داإلداري  دتنفيي الت اع اإلو
قام  ددرات تدريبي  إدويلك  الباوثدن،العمل اإلوصا ا بالوفامة الم لدب  التا ينفيها 

تتضمن خ   التدريب التا يعدها مروز التدريب  المختلف .خاص  بالمسدوات للمديريات 
دالددرات  جا ت اإلوصام داستخدام الواسباتددرات دديدة فا مدالبودث اإلوصا ي  

 الجامعات العراقي ضمن للتدريب المهنا دالصيفا ل لب  المعاهد دالوليات  ا داري  إضاف 
 دالتدريب الصيفا ل لب  الدبلدم العالا.

 التعاون الفنيشعبة ب. 
هيع الةعب  مجمدد  من المهام منها تنفيي دمتابع  البودث دالدراسات للباوثين تدلى ت

ضمن الخ   السندي  دمتابع  دتوديث بيانات قاددة النظام لها ددتد الولتات النتاةي  
دالنددات د بع البودث دالدراسات بعد انجازها درفد المدقع بملخصات البودث دالدراسات 

 للوليات دالجامعات.الدبلدم العالا  لب  للعنادين بودث  دالمساهم  بقدداد متتروات
  شعبة العالقات الخارجيةجـ. 

الخارجي  التعادن مع ا جهزة ا وصا ي  تض لع هيع الةعب  بعدة مهام دداجبات منها 
ا خرى فا الد ن العربا دالمنظمات الددلي  دمع الجامعات العراقي  دالعربي  دا جنبي  

دا  الع دلى المستجدات فا العلدم لمنتسبا الجهاز دالمةارو  لرفع الوفامة الفني  
دالتنسيق مع المعهد العربا للتدريب دالبودث اإلوصا ي  بةان الددرات اإلوصا ي ، 

، دمتابع   لب  الدبلدم العالا فا ها فا مترع اد التا يتيمها دن بعدالتدريبي  دالتا يتيم
قام  النددات دمتابع  الم تمرات ا وصا ي ، د الت بيتااإلوصام  باإلضاف  الى توديث  ا 

 المدقع ا لوتردنا للمروز دلى ةبو  ا نترنت.

 للمركز العامة األهداف: ثالثا  
  لعمل المروز دلى المستدى )التريب دالمتدس  دالبعيد( نود تدريب  مستتبلي  توديد ر ي

دمجال اإلدارة دالتاندني  دالمالي  دمجال توندلدجيا العاملين فا مجال اإلوصام 
 دسعيه لتوتيق أقصى فا دة.المعلدمات دنظم المعلدمات الجغرافي  



 

   ددل .قدرات العاملين فا الجهاز دفا أقسام اإلوصام فا أجهزة التنمي 

  أدام أددارهم بفادلي  دوفامةتموين العاملين من. 

 الةامل  الجددةالسعا لجعل دمل الجهاز دما ينتجه من إوصا يات دم ةرات تتصف ب. 

 منهجية التدريب للمركز : رابعا  

  توليل ا وتياجات التدريبي 
جترام متن التددرات التدريبيت ،  اوتياجتاتهمالتنسيق مع مديريات الجهاز بمعرفت  من خالل  دا 

دالتصتتدر ، يتت التدريب ا وتياجتتاتلمستتتديات ديلتتك لمناقةتت  ا متتتابالت مختلفتت  متتع مختلتتف
 .مما ي ثر سلبا دلى أدا هم الدظيفا التا يداجهها المدظفدن فا دملهمفا اإلموانيات 

 تصميم البرنامج التدريبا 

 يل ا وتياجات التدريبي .دفتا لنتا ج تولالسند  تصميم البرنامج التدريبا 
  تنفيي درة  دمل تدريبي 

يتتتم تنفيتتي ددتتتد درش العمتتتل التدريبيتت  بمتتا يتدافتتق متتتع أهتتداف التتتدريب الدادمتت  ألهتتتداف 
، من خالل  رق التدريب المختلف ، مثل: المواضرات التفادلي ، مناقة  جمادي ، المروز

 دتبادل الخبرات.
 دا د التدريبديم تت 

دالتتددرات التدريبيتت  متتن ختتالل استتتمارة خاصتت  للتتتتديم فعاليتت  درةتت  العمتتل التدريبيتت  تتتتديم 
 .المستتبلي  من أجل إنجاح العملي  التدريبي  دتتديم المزيد من التدصيات

 مهام المركز : خامسا  

 ...تنصب مهام المروز دلى

  مروز الجهاز تنمي  الوفامة المهني  دالفني  للعاملين فا المجال اإلوصا ا سدام فا
 دمديريات اإلوصام فا الموافظات دفا أجهزة الددل .

 ودادر تدريبي  إدداد. 
 دت دير مفاهيم الندع  فا الجهاز م  للعامليناالتنمي  المستد ىةجع دلت برامج تدفير

تدريب دادداد با ةراف دلى ددرات  التعادن مع منظم  ا سودا ا جتمادا من خالل
 .مدربين ددليين من داخل الجهاز داقام  ددرات تدريبي  فا مروز الجهاز دالدزارات 

 دخاص  العا دين من البعثات فا الجهاز، ا ستفادة من الخبرات المختلف  للعاملين ،
 .مهني ، د دلمي  ددرات دلىدالواصلين 

 الدزارات األخرى.فا الجهاز مع أقرانهم بالخبرات المختلف  للعاملين  تبادل 

  فا الجهاز. للعاملين الرضا الدظيفا ىزيادة مستد 



 

  خلق المهارات اإلوصا ي  المتندد  دت ديرها لدى منتسبا الجهاز المروز  لإلوصام
داألقسام دالةعب اإلوصا ي  فا دزارات دم سسات الددل  المختلف  داألجهزة اإلوصا ي  

 فا الد ن العربا.

  اإلوصا ي ، داإلسهام فا إدداد الدراسات التا تخدم ت دير إدداد البودث دالنددات
 العمل اإلوصا ا.

 . التدريب الصيفا ل لب  قسم اإلوصام فا المعاهد دالجامعات العراقي 

  استتتت اب الخبتترام وستتب واجتت  العمتتل اإلوصتتا ا إلتتيهم، ديلتتك متتن ختتالل التنستتيق متتع
ق بالتنستتتيق متتتع معهتتتد التتتتدريب أستتتاتية المعاهتتتد دالجامعتتتات العراقيتتت ، أد متتتن ختتتارج العتتترا

 دالبودث اإلوصا ي  أد األجهزة اإلوصا ي  العربي  أد المنظمات الددلي .

  دمتتتتا يت لبتتتته متتتتن استتتتتعدادات 1212د غتتتتراض التعتتتتداد العتتتتام للستتتتوان دالمستتتتاون لعتتتتام ،
( ق تاع التتدريب للتعتداد)ضتمن توضيري ، فتد تتدلى مروتز التتدريب دالبوتدث اإلوصتا ي  

الت تاع دبالتنسيق مع المروز الد نا للت دير اإلدار  دتتني  المعلدمات دبر ر است  هتيا 
اإلدارة دا ةتراف دادتداد الخ ت  مهم  دضع خ   تدريبي  تتضمن  بمدريرها العام، ممثل   

التدريبيتت  الالزمتت  دبالتنستتيق متتع ق ادتتات العمتتل األختترى بمتتا يضتتمن تتتدفير اوتياجتتاتهم 
 السليم فا التدريب )تخ ي  دتنفيي دتتديم(. اجالمنه التدريبي   دداد

  : يأتيما فيالتدريب مركز  تحدد اختصاصاتو

 دداد البرامج التدريبي  للعاملين فا مروز الجهاز دالموافظات دأجهزة الددل   تخ ي  دا 
 )من خالل إدداد خ   دمل قابل  للتنفيي(.

 موافظات.فا متر الجهاز أد فا الالتدريبي   البرامج تنفيي 

  فا الجهاز دأجهزة الددل تبادل دتنمي  المهارات الفني  بين العاملين. 

 زمال هم. دنتلها إلى ،عثين العا دين من الخارجتخبرات المب من ا ستفادة 

  بمروز التدريب من ددرات.الفني  لما تم تنفييع  المتابع 

  التدريبي  التا تعتد فا الجهاز تتديم جميع نداوا العملي  التدريبي  لتةمل تتديم البرامج
 دالمدربين، دتتديم إدارة المروز.

 .تقويد مفهدم الجددة الةامل  فا إدداد ودادر إوصا ي  متمون  دوف ة 

 .ددم الالمروزي  فا دملي  التدريب داخل متر الجهاز دالتدجه نود منافي متعددة 

 

 

 



 
 

 9102خالصة موجزة ألهم انجازات مركز التدريب والبحوث االحصائية لعام 

 عدد المشاركين العدد نوعه اسم النشاط ت 
 219 92 دورة تدريبية الدورات والمسوحات االحصائية داخل الخطة -0
 673 63 دورة تدريبية الدورات التدريبية خارج الخطة التدريبية -9
 230 02 دورة تدريبية الدورات التدريبية الخاصة بالمسوح خارج الخطة -6
 - 29 دورة تدريبية )داخل / خارج( الجهازمحاضرين ومدربين  -2
 66 06 دورة تدريبية طالب التدريب الصيفي ) اعدادية / معهد / جامعة ( -6
 06 - تدريب طلبة الدبلوم العالي -3
 - 01 مناقشات اتقات النقاشية والمحاضرات والندو الحل -7
 - 9 دراسات وبحوث 9102الدراسات والبحوث المنجزة لعام  -9
 0993 - تدريب ومسوح المشاركين من منتسبي الجهاز ) مركز / محافظات ( -2

 293 - تدريب ومسوح المشاركين من خارج الجهاز -01

الدورات الحتمية في المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية  -00
 المعلومات لمنتسبي الجهاز المركزي لإلحصاء

 39 26 دورة تدريبية

09- 
الحتمية التي اقامها مركز التدريب والبحوث الدورات 

 662 97 دورة تدريبية االحصائية في بغداد والمحافظات

الدورات التدريبية الخاصة بالتعداد العام للسكان  -06
 602 7 دورة تدريبية 9191والمساكن لسنة 



 

 نوع الدورةحسب  2119المنفذة لعام الدورات التدريبية يبين ( 1)رقم جدول 

 المجموع اخرى حاسبات ادارية فنية الدورات

 داخل الخطة

 5 0 2 3 0 حتمية

 19 0 1 0 18 غيرحتمية

 24 0 3 3 18 المجموع

 خارج الخطة

 22 0 2 17 3 حتمية

 14 0 2 0 12 غيرحتمية

 36 0 4 17 15 المجموع

 14 0 0 0 14 دورات تدريبية خاصة بالمسوح

 7 0 2 1 4 دورات تدريبية خاصة بالتعداد

 81 0 9 21 51 المجموع
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دورات خاصة بالمسوح خارج خارج الخطة داخل الخطة
الخطة 

داددورات تدريبية خاصة بالتع

2019يبين اعداد الدورات المنفذة لعام ( 1)شكل 



 

 حسب الجنس 2102الدورات التدريبية المنفذة لعام يبين ( 2)رقم جدول 

 المجموع اإلناث الذكور الدورات المنفذة

 68 41 27 دورات تدريبية داخل الخطة حتمية

دورات تدريبيةةةةة داخةةةةل الخطةةةةة غيةةةةر 

 حتمية
237 97 334 

 402 138 264 المجموع 

دورات تدريبيةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةارج الخطةةةةةةةةةة 

 حتمية
172 114 286 

دورات تدريبيةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةارج الخطةةةةةةةةةة 

 غيرحتمية
186 104 290 

 576 218 358 المجموع 

دورات تدريبية خاصة بالمسوح خارج 

 الخطة
734 227 961 

 313 137 176 دورات تدريبية خاصة بالتعداد

 2252 720 1532 المجموع الكلي 

 

 حسب الجنس ونوع الدورة 2102( يبين خالصة بالدورات التدريبية المنفذة لعام 3جدول )

 المجموع إناث ذكور الدورات المنفذة
 402 138 264 داخل الخطة 
 482 218 264 خارج الخطة 

 961 227 734 دورات تدريبية خاصة بالمسوح خارج الخطة
 313 137 176 تدريبية خاصة بالتعداددورات 
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دورات تدريبية خاصة خارج الخطة داخل الخطة 
بالمسوح خارج الخطة

دورات تدريبية خاصة 
بالتعداد

حسب الجنس ونوع 2102خالصة بالدورات التدريبية المنفذة لعام ( 2)شكل 

الدورة

ذكور  إناث المجموع 



 

 2102خالصة اعداد الدورات ومكان انعقادها لعام ( يبين 4جدول )

 

 مكان انعقاد الدورة

 نوع الدورة

 المجموع  حاسبات ادارية فنية

 37 7 7 23 مركزالجهاز

 10 0 6 4 مركز الوزارة

 9 0 0 9 مركز الفرات االوسط

 3 0 0 3 تابعة للوزاراتمراكز تدريبية 

 16 2 8 6 مديريات الجهاز في المحافظات

مراكز التخطيط التابعة لمركز 

 الوزارة في المحافظات
1 0 0 1 

 5 0 0 5 أخرى )قاعات خارجية،فندق(

 81 9 21 51 المجموع 

 
 2102خالصة اعداد الدورات والمحافظة التي عقدت فيها لعام يبين (  5جدول )

 

 التي عقدت بها الدورةالمحافظة 

 نوع  الدورة

 المجموع  حاسبات ادارية فنية

 0 0 0 0 دهوك

 2 1 0 1 الموصل

 0 0 0 0 السليمانية

 3 0 1 2 كركوك

 2 0 0 2 اربيل

 1 0 0 1 ديالى

 2 0 1 1 االنبار

 51 7 13 31 بغداد

 2 0 1 1 بابل

 1 0 0 1 كربالء

 1 1 0 0 واسط

 1 0 1 0 صالح الدين

 10 0 1 9 النجف

 1 0 1 0 القادسية

 1 0 0 1 المثنى

 1 0 1 0 ذي قار

 1 0 1 0 ميسان

 1 0 0 1 البصرة

 81 9 21 51 المجموع 

 
 



 

 
 )التدريب الصيفي(: جانب 

 عدد الطالب الذي شاركوا بالتدريب الصيفييبين ( 6جدول )

 للعام وحسب الجهة التي ينتسبون لها

 الجهة التي ينتسبون لها عدد الطالب ت

 جامعة بغداد 2  .0

 جامعات اهلية 3  .2

 الجامعة التكنولوجية 2  .3

 كلية بغداد للعلوم االقتصادية 2  .4

 الجامعة المستنصرية  12  .5

 معهد االدارة 12  .6

  33 المجموع
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دبلوم احصاء تطبيقي دبلوم احصاء بيئي

بة
طل

 ال
دد

ع

التخصص

صاعداد طلبة البلوم العالي في االحصاء حسب التخص

 اسماء طالب الدبلوم العالي في االحصاء وحسب التخصصيبين (  7جدول )

 التخصص االسم  ت

 احصاء تطبيقي اريج اكرم فاضل عليوي 1

 احصاء تطبيقي ازهار عبد هللا حساب 2

 احصاء تطبيقي حيدر ريسان كاظم 3

 احصاء تطبيقي رنا محمد ناجي 4

 احصاء تطبيقي سارة عايد نجم طاعوس 5

 احصاء تطبيقي فرح عماد محمد ياسين 6

 احصاء تطبيقي هاجر حيدر كاظم حيدر 7

 احصاء تطبيقي هدى طالب محمد حسن 8

 احصاء تطبيقي وسن عبد االله حسين 9

 احصاء بيئي احمد رشيد عبد علي 11

 احصاء بيئي ندى هشام وادي 11

 احصاء بيئي زياد احمد صوين 12

 احصاء بيئي هدى علي مهاجر 13

 احصاء بيئي ليث فالح حسن 14

 احصاء بيئي لمى كريم حمزة 15

 
 

 ( يبين اعداد طلبة الدبلوم العالي في االحصاء وحسب التخصص 4 شكل )           
 
 



 الباب االول 
 

 9102خطة التدريب لعام داخل   االحصائيةوالمسوحات التدريبية الدورات  يبين (  8جدول )

 تاريخ االنعقاد اسم الدورة ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

الدددددورة التدريبيددددة الت  يددددل  0

 االحصائي باستخدام برنامج

(SPSS) 

 

وزارة  00 3 7-2/0/9102

 الداخ ية

وكيفيددة  SPSSتعريددا البرنددامج االحصددائي 

التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة واسدددددتخرا  

المؤشددددرات االحصددددائية والبددددداول البيانيددددة 

وذلددب بددالتعرف ع ددا اهددم المهددام وااليعددازات 

 الموجودة في 

الدددددورة التدريبيددددة الت  يددددل  9

االحصائي باسدتخدام برندامج 

( (SPSS  

 

وزارة  00 3 03-01/0/9102

 الداخ ية

وكيفيددة  SPSSتعريددا البرنددامج االحصددائي 

التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة واسدددددتخرا  

المؤشددددرات االحصددددائية والبددددداول البيانيددددة 

وذلددب بددالتعرف ع ددا اهددم المهددام وااليعددازات 

 الموجودة في 

الددددددورة التدريبيدددددة االولدددددا  3

)استخدام البداول الم وريدة 

 Pivot-Table)في اكسل 

تنميددة ردددرة المددولفين ع ددا تنادديم البيانددات  بغداد 1 9 01-07/0/9102

وت خيصدددها وت  ي هدددا بطريقدددة جدوليدددة ممدددا 

يسدددهل فدددي احتسددداب المؤشدددرات وعر دددها 

بطريقة تكون وا د ة ومفهومدة ل مت قدي او 

كمدا اندد  يددوفر  البيانددات البهدة المعنيددة لهد   

خاصدددية الت عدددب بالبياندددات وترتيبهدددا بعددددة 

طرق سريعة وسهولة تمكنهم من ايباد القيم 

الشاذة واالخطاء التي ت تويها البيانات ومدن 

 ثم معالبتها بعد ذلب 

الدددددورة التدريبيددددة الت  يددددل  4

االحصائي باسدتخدام برندامج 

(SPSS) 

 

 وزارة الموارد المائية

وكيفيددة  SPSSتعريددا البرنددامج االحصددائي  بغداد 00 3 97-92/0/9102

التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة واسدددددتخرا  

المؤشددددرات االحصددددائية والبددددداول البيانيددددة 

وذلددب بددالتعرف ع ددا اهددم المهددام وااليعددازات 

 الموجودة في 

)طرائدددد  الدددددورة التدريبيددددة  1

 الب ث الع مي(

3-7/9/9102 طرائد   دورة أساسية تعريفية عن اساسديات بغداد 8 1 

الب ددث الع مددي واكسدداب المشدداركين مهددارة 

وردرة في كيفية كتابة خطوات الب ث الع مي 

بأسددد وب ع مدددي مددددروا وحسدددب منددداهج 

 الب ث الع مي

الدددددورة التدريبيددددة الت  يددددل  1

االحصائي باسدتخدام برندامج 

(SPSS)متوسطة( ) 

 

وكيفيددة  SPSSتعريددا البرنددامج االحصددائي  بغداد 07 1 3-7/9/9102

التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة واسدددددتخرا  

المؤشددددرات االحصددددائية والبددددداول البيانيددددة 

وذلددب بددالتعرف ع ددا اهددم المهددام وااليعددازات 

 الموجودة في 

)البرنددامج الدددورة التدريبيددة  7

 (SPSS االحصائي الباهز

 مستوى متوسط

 هيئة االع م العرارية  

وكيفيددة  SPSSتعريددا البرنددامج االحصددائي  بغداد 7 3 94-91/9/9102

التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة واسدددددتخرا  

المؤشددددرات االحصددددائية والبددددداول البيانيددددة 

وذلددب بددالتعرف ع ددا اهددم المهددام وااليعددازات 

 الموجودة في 



 تاريخ االنعقاد اسم الدورة ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

برنددددامج  الدددددورة التدريبيددددة 8

(Excel) 

 مستوى متوسط    

ع دددا اسددددتخدام تنميدددة مهدددارات المتددددربين  بغداد 01 1 3-7/3/9102

البرنددامج والتعددرف ع ددا االمكانيددات المتاحددة 

لغددرع عددرع البيانددات وتبويبهددا وامكانيددة 

 استخدام المعادالت والرسوم البيانية

الدددددورة التدريبيددددة برنددددامج  2

(MINITAB) 

 مستوى اساسي    

تزويددددد المشدددداركين بمعددددارف جديدددددة حددددول  بغداد 7 1 01-04/3/9102

المبادئ األساسية لع م اإلحصاء مع اكسدابهم 

مهددددارات اسددددتخرا  المؤشددددرات الرئيسددددية 

 Mintabباستخدام برنامج 

التنشدديطية  الدددورة التدريبيددة 01

)مسدددددددددددو  االحصددددددددددداءات 

 الزراعية(

شددددر  المفدددداهيم واسدددداليب جمددددع البيانددددات  بغداد 35 4 91-98/3/9102

والتدددريب العم ددي لمددولفي شددعبة االحصدداء 

الزراعددددي فددددي الم افاددددات ع ددددا اسددددتخدام 

 GPSمناومة الم اصيل ال ق ية واستخدام 

 APSلقيداا ال قدول المزروعدة وبرندامج 

MAB ولبميع المسو  االحصائية 

)اسدددعار الددددورة التدريبيدددة    00

 المنتبات الصناعية( 

حسدداب الددررم القياسددي ل منتبددات الصددناعية  النبا 07 4 97-98/3/9102

 9101بأساا  9102

21 

)مسددددد  الددددددورة التدريبيدددددة 

الفندددادق ومبمعدددات االيدددواء 

 السياحي(

تطوير اساليب العمل لمس  الفنادق وااليدواء  بغداد 31 9 91-91/3/9102

السياحي وحل المشك ت التي تواج  الباحدث 

 في ميدان العمل 

)شدددددر  الددددددورة التدريبيدددددة  03

مفددددددددددداهيم ومصدددددددددددط  ات 

 االحصاء الصناعي(

شدددر  مفصدددل لتعددداريا والمفددداهيم الخاصدددة  النبا 39 3 94-91/3/9102

باإلحصاء الصناعي وو ع ال  ول المناسبة 

لمواجهة المشداكل التدي تواجد  البداحفين فدي 

ملء االستمارة ل منشدتت الصدناعية )الكبيدرة 

 والصغيرة(

)النشدددددر الدددددورة التدريبيددددة  04

 االلكتروني(

التعريددا بالنشددر االلكترونددي وطددرق توزيددع  بغداد 2 3 3-7/4/9102

المع ومددات عبددر الشددبكة العنكبوتيددة واحددد  

 التقنيات

  تميددددةالدددددورة التدريبيددددة ال 01

)سدددديارات العمددددل الددددوليفي 

 واالداري(

السددد و  اكسدداب المشددداركين مع ومدددات عدددن  بغداد 07 1 7-00/4/9102

الدددوليفي والوليفدددة العامدددة والتعدددرف ع دددا 

واجبات وحقوق المولفين واندوا  العقوبدات 

التددي يمكددن ان يتعددرع لهددا المولددا  ددمن 

الوليفددددة العامددددة وكدددد لب تو ددددي  بعددددد  

 المفاهيم المرتبطة بالوليفة العامة 

الددددورة التدريبيدددة )الت  يدددل  01

االحصائي باسدتخدام برندامج 

Minitab) 

تزويددددد المشدددداركين بمعددددارف جديدددددة حددددول  بغداد 09 1 90-91/4/9102

المبادئ األساسية لع م اإلحصاء مع اكسدابهم 

مهددددارات اسددددتخرا  المؤشددددرات الرئيسددددية 

 MINTABباستخدام برنامج 



 تاريخ االنعقاد اسم الدورة ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

لمسددددد   الددددددورة التدريبيدددددة 07

)منشددددات الت ويدددددل المدددددالي 

 صرافة(وال

شدركات الت ويدل  توفير مؤشدرات عدن نشداط النبا 49 3 98-31/4/9102

المدددالي والصدددرافة التدددي تخددد  االيدددرادات 

والمصددروفات التددي تفيددد ال سددابات القوميددة 

في احتساب الناتج الم  ي االجمالي وتكدوين 

راا المال الفابت ا افة الا توفير مؤشرات 

عدن عدددد الشدركات العام ددة واعدداد العددام ين 

 التي ت بي متط بات البهات المستفيدة

)مهدددارات  التدريبيدددةالددددورة  08

كتابددددددة واعددددددداد التقددددددارير 

 االحصائية(

زيدددادة معددددارف المشددداركين فددددي المهددددارات  بغداد 1 3 00-03/1/9102

واألدوات المهمددددددة فددددددي كتابددددددة التقددددددارير 

 اإلحصائية

برندددامج الددددورة التدريبيدددة ) 02

Excel2013) 

 مستوى متوسط

اسددددتخدام تنميدددة مهدددارات المتددددربين ع دددا  بغداد 8 1 01-91/1/9101

البرنددامج والتعددرف ع ددا االمكانيددات المتاحددة 

لغددرع عددرع البيانددات وتبويبهددا وامكانيددة 

 استخدام المعادالت والرسوم البيانية

)شدددددر  الددددددورة التدريبيدددددة  91

اسددددددتمارات رطددددددا  البندددددداء 

 والتشييد الخاص والعام(

تعريددا المشدداركين وزيددادة مع ومدداتهم حددول  بغداد 91 9 01-07/1/9102

نشددداط البنددداء والتشدددييد مدددن حيدددث التغطيدددة 

والشددمول ل قطدداعين العددام والخدداص وكدد لب 

شر  االستمارات الخاصة باإلحصائيات التي 

 تغطي ه ا النشاط 

الددددددورة التدريبيدددددة )تنميدددددة  90

وتطوير المهدارات والقددرات 

 االدارية(

معارف المولفين واكسابهم المهدارات  زيادة بغداد 02 1 7-00/7/9102

االداريددددة وتوليفهددددا فددددي التطددددوير الدددد اتي 

 والشخصي 

الدددورة التدريبيددة )مؤشددرات  99

 –التنميدددددددددددة المسدددددددددددتدامة 

المفدددددددددددداهيم والتعدددددددددددداريا 

ومسددددددددددددتوى التصددددددددددددنيا 

 ل مؤشرات(

التعريددددددا بمفهددددددوم التنميددددددة المسددددددتدامة  بغداد 1 3 2-00/7/9102

ومصدددادر واالهدددداف والغايدددات ومؤشدددراتها 

البيانات وشدر  ثد   اهدداف )الق داء ع دا 

 جودة التع يم( –الق اء ع ا البو   –الفقر 

الددددددورة التدريبيدددددة )مسددددد   93

االحيددددداء المائيدددددة / مدددددزار  

 االسما (

 النبا 43 3 91-98/8/9102
ت ديد كميدة الفدروة السدمكية فدي العدراق مدن 

خ ل معرفة عددد مدزار  االسدما  وانواعهدا 

 متط بات المزار وكافة 

الددددورة التدريبيدددة )الت  يدددل  94

 االحصدددددائي باسدددددتخدام 

SPSS)  

وكيفيددة  SPSSتعريددا البرنددامج االحصددائي  بغداد 7 1 03-07/01/9102

التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة واسدددددتخرا  

المؤشددددرات االحصددددائية والبددددداول البيانيددددة 

وذلددب بددالتعرف ع ددا اهددم المهددام وااليعددازات 

 الموجودة في 

 402  المبمو  الك ي ل مشاركين

 

 

 



 

 ثانياً: خار  خطة العمل

 9102خطة التدريب لعام الدورات التدريبية والمسو  االحصائية خار  ( يبين 2)ررم جدول 

 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

الدددورة التدريبيددة )اسددتخدام وت  يددل  -0

( لمنددداط  العدددد ع دددا GIS)م فدددات 

االجهددددزة ال وحيددددة وادوات تسددددريع 

  العمل 

03-01/0/9102 تدريب وتطدوير كدوادر نادم المع ومدات  بغداد 09 4 

البغرافيددددددة وتددددددأهي هم ل عمددددددل ع ددددددا 

  GISالـ التطبيقات البديدة في 

الفتدددددوة  لمسددددد الددددددورة التدريبيدددددة  -9

 9102والشباب لسنة 

91/0-0/9/9102 تدددريب البدداحفين الميدددانين ع ددا كيفيددة  النبا 89 1 

 ملء استمارة المس 

الدددورة التدريبيددة )الورشددة الوطنيددة  -3

 إلحصاءات النو  االجتماعي(

91-93/0/9102 نشددددددر المعرفددددددة بعحصدددددداءات النددددددو   بغداد 08 4 

 االجتماعي واعداد مدربين وطنيين 

لمسددد  الدددوطني الددددورة التدريبيدددة ) -4

 (9102ل فتوة والشباب لسنة 

3-4/3/9102 تدددريب البدداحفين الميدددانين ع ددا كيفيددة  النبا 38 9 

 ملء استمارة المس 

الدددورة التدريبيددة االولددا )اسددتخدام  -1

البددددددداول الم وريددددددة فددددددي اكسددددددل 

(Pivot-table 

09-04/9/9102 تنميددددة ردددددرة المددددولفين ع ددددا تنادددديم  بغداد 7 3 

البيانددات وت خيصددها وت  ي هددا بطريقددة 

جدوليدددددة ممدددددا يسدددددهل فدددددي احتسددددداب 

المؤشدددرات وعر دددها بطريقدددة تكدددون 

وا ددد ة ومفهومدددة ل مت قدددي او البهدددة 

المعنيددة لهدد   البيانددات   كمددا اندد  يددوفر 

خاصدددية الت عدددب بالبياندددات وترتيبهدددا 

بعدة طرق سريعة وسهولة تمكدنهم مدن 

القدددديم الشدددداذة واالخطدددداء التددددي  ايبددداد

ت تويها البيانات ومن ثم معالبتهدا بعدد 

 ذلب 

الدورة التدريبية )المهارات االداريدة  -1

 في تطوير ال ات(

07-90/9/9102 زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  بغداد 1 1 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي

)سددديارات العمدددل الددددورة التدريبيدددة  -7

 الوليفي واالداري(

اكسددددداب المشددددداركين مع ومدددددات عدددددن  بغداد 03 1 94-98/9/9102

السدددد و  الددددوليفي والوليفددددة العامددددة 

والتعددددددرف ع ددددددا واجبددددددات وحقددددددوق 

المولفين وانوا  العقوبدات التدي يمكدن 

ان يتعرع لها المولا  من الوليفة 

العامددة وكدد لب تو ددي  بعدد  المفدداهيم 

 العامة المرتبطة بالوليفة 

الدورة التدريبيدة الت  يدل االحصدائي  -8

 SPSS) باستخدام برنامج )

 وزارة الكهرباء

 SPSSتعريددددا البرنددددامج االحصددددائي  بغداد 93 3 3-1/3/9102

وكيفيددددة التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة 

واسددددددتخرا  المؤشددددددرات االحصددددددائية 

والبداول البيانيدة وذلدب بدالتعرف ع دا 

 اهم المهام وااليعازات الموجودة في 

الدورة التدريبية ال تمية )المهدارات  -2

 االدارية في تطوير ال ات(

زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  بغداد 08 1 07-94/3/9102

االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي  المهدددددارات

 التطوير ال اتي والشخصي 



 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

)المهدارات  الدورة التدريبية ال تمية -01

 االدارية في تطوير ال ات(

94-98/3/9102 زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  النبا 03 1 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي 

)القواعددد الدددورة التدريبيددة ال تميددة  -00

 المنهبية لتصميم االستبيان(

94-98/3/9102 معرفددة القواعددد الخاصددة والمتبعددة عنددد  ديالا 09 1 

تصدددميم االسدددتبيان مدددن ربدددل البددداحفين 

واكسددابهم المهددارات وتوليددا االسددئ ة 

 بأس وب منطقي 

الدورة التدريبية ال تمية )مهارات  -09

 ادارة الورت في العمل المؤسسي(

التعريددددددا بددددددعدارة الورددددددت واهميتدددددد   بابل 01 1 94-98/3/9102

 وانواع  وت  ي   وم يعات الورت

03- 

)مسدددد  القددددرى الدددددورة التدريبيددددة 

 الريفية(

94-98/3/9102  1 092 

 االنبار

اعدددداد اسدددتراتيبيات ل تنميدددة الريفيدددة 

والتدددي تهددددف الدددا ت سدددين المسدددتوى 

المعيشددددي ل سددددكان مددددن خدددد ل تددددوفير 

البددوى الخدمات والمشاريع بما ي ق  

 االرتصادية

)تدريب المدرقين الدورة التدريبية  -04

الستمارة المس  الوطني ل فتوة 

 والشباب(

94-91/3/9102  3 09 

 بغداد
تددريب المدددرقين ع دا اسددتمارة المسدد  

الدددوطني ل فتدددوة والشدددباب فدددي العدددراق 

 9102 لسنة

01- 
)تنميدددة الددددورة التدريبيدددة ال تميدددة 

 االدارية(المهارات والقدرات 

7-00/4/9101  1 8 
 كركو 

زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي 

الدددورة التدريبيددة ال تميددة )المفدداهيم  -01

االحصائية االساسية الكتشاف صدق 

 وثبات االستبيان(

7-00/4/9102 والمتبعددة عنددد معرفددة القواعددد الخاصددة  المفنا 07 1 

تصدددميم االسدددتبيان مدددن ربدددل البددداحفين 

واكسددابهم المهددارات وتوليددا االسددئ ة 

 بأس وب منطقي 

الدددورة التدريبيددة ال تميددة )مهددارات  -07

 (Excel) في برنامج

7-00/4/9102 تنمية مهارات المتدربين ع دا اسدتخدام  واسط 01 1 

البرنددددامج والتعددددرف ع ددددا االمكانيددددات 

البيانددددددات المتاحدددددة لغدددددرع عدددددرع 

وتبويبهددا وامكانيددة اسددتخدام المعددادالت 

 والرسوم البيانية

ادارة الدددددورة التدريبيددددة ال تميددددة ) -08

 االجتماعات من المهارات القيادية(

7-00/4/9102 التعريددا بددعدارة االجتماعددات واهميتهددا  القادسية 09 1 

ومراح ها ومميزاتها واالجتما  الناج  

والقيددادة ومميزاتد  ودورهددا فددي االدارة 

 الناج ة

الددددورة التدريبيدددة ال تميدددة )تنميدددة  -02

 المهارات والقدرات االدارية(

04-08/4/9102 زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  ميسان 09 1 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي 

الددددورة التدريبيدددة ال تميدددة )االدارة  -91

 ال ديفة وولائا المنامة(

04-08/4/9102 تعريددددددا المددددددولفين اسدددددداليب االدارة  ذي رار 00 1 

 ال ديفة واهداف المنامة ال ديفة

الدددورة التدريبيددة ال تميددة )مهددارات  -90

 ادارة الورت في العمل الموؤسسي(

04-08/4/9102 ص    09 1 

 الدين

التعريددددددا بددددددعدارة الورددددددت واهميتدددددد  

 وانواع  وت  ي   وم يعات الورت

الدددورة التدريبيددة ال تميددة )الت  يددل  -99

االحصددددائي ل سدددددتبانات باسدددددتخدام 

 SPSS)برنامج 

04-08/4/9102  SPSSتعريددددا البرنددددامج االحصددددائي  النبا 2 1 

وكيفيددددة التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة 

واسددددددتخرا  المؤشددددددرات االحصددددددائية 

والبداول البيانيدة وذلدب بدالتعرف ع دا 



 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

 اهم المهام وااليعازات الموجودة في 

الدددددورة التدريبيددددة )مسدددد  القددددرى  -93

 الريفية(

90-91/4/9102 اعدددداد اسدددتراتيبيات ل تنميدددة الريفيدددة  نينوى 394 1 

والتدددي تهددددف الدددا ت سدددين المسدددتوى 

المعيشددددي ل سددددكان مددددن خدددد ل تددددوفير 

الخدمات والمشاريع بما ي ق  البددوى 

 االرتصادية

)مسدد  تكنولوجيددا الدددورة التدريبيددة  -94

لألسدددر واالفدددراد لسدددنة المع ومدددات 

9102) 

99-91/4/9102 ايبددداد راعددددة بياندددات السدددتخدامها فدددي  النبا 11 1 

الدراسددات والب ددو  لنشدداط تكنولوجيددا 

المع ومات واالتصاالت لألسدر واالفدراد 

وتزويددددددددددد البدددددددددداحفين والدارسددددددددددين 

والمستخدمين ومتخ ي القرار وراسمي 

السياسددات حددول هدد ا النشدداط باإل ددافة 

الا اجراء المقارنات الم  ية واالر يمية 

  والدولية 

التدريبية ال تمية )المهارات الدورة  -91

 االدارية في تطوير ال ات(

98/4-1/1/9102 زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  بغداد 01 1 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي 

الدددورة التدريبيددة لمسدد  )المتكامدددل  -91

لألو دددددا  االجتماعيدددددة والصددددد ية 

الخاصة  9102لسنة ل مرأة العرارية 

 بالمبرمبين(

92/4 /- 9/1/9102  1 08  
ندريب فري  البرمبة ع ا خزن وتنارل 

البياندات واليدة كتابدة البرندامج مدن ربددل 

 الخبير

الدددددددددورة التدريبيددددددددة )السدددددددديارات  -97

 والس وكيات الوليفية واالدارية(

1-2/1/9102 اكسددددداب المشددددداركين مع ومدددددات عدددددن  بغداد 01 1 

العامددددة السدددد و  الددددوليفي والوليفددددة 

والتعددددددرف ع ددددددا واجبددددددات وحقددددددوق 

المولفين وانوا  العقوبدات التدي يمكدن 

ان يتعرع لها المولا  من الوليفة 

العامددة وكدد لب تو ددي  بعدد  المفدداهيم 

 المرتبطة بالوليفة العامة 

دورة المسدددددددد  الددددددددوطني ل فتددددددددوة  -98

 9102والشدددباب فدددي العدددراق لسدددنة 

 )مدخ ي البيانات(

03-04/1/9102 التدريب ع ا كيفية ادخال بيانات مسد   بغداد 43 9 

 الفتوة والشباب

الددددورة التدريبيدددة ال تميدددة )االدارة  -92

 ال ديفة وولائا المنامة(

02-93/1/9102 تعريددددددا المددددددولفين اسدددددداليب االدارة  االنبار 91 1 

 ال ديفة واهداف المنامة ال ديفة

الددددورة التدريبيدددة )مسددد  اسدددتخدام  -31

 (9102لسنة تكنولوجيا المع ومات 

00-03/1/9102 ايبددداد راعددددة بياندددات السدددتخدامها فدددي  بغداد 31 3 

الدراسددات والب ددو  لنشدداط تكنولوجيددا 

المع ومات واالتصاالت لألسدر واالفدراد 

وتزويددددددددددد البدددددددددداحفين والدارسددددددددددين 

والمستخدمين ومتخ ي القرار وراسمي 

السياسددات حددول هدد ا النشدداط باإل ددافة 

واالر يمية  الا اجراء المقارنات الم  ية

 والدولية 

الدورة التدريبية  -30

(MicrosoftWord) 

 

93-97/1/9102 معرفددددة متط بددددات التشددددغيل ل برنددددامج  نينوى 8 1 

وكيفية الكتابة باستخدام ورد والتنسي  

ع ا النصوص المكتوبدة وكيفيدة أدرا  

البددددداول  ددددمن م ددددا الددددورد وأدرا  

الصدددددددور وال واشدددددددي والمخططدددددددات 



 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

وطباعددة مسددتند وكيفيددة مسددتخدام ورد 

فددددي طباعددددة الكتددددب الرسددددمية و يددددر 

 الرسمية

 الددددورة التدريبيدددة )س سددد ة صدددافي -39

 التراكم الرأسمالي(

08-02/1/9102 تعريددددددا المشدددددداركين مددددددن منتسددددددبي  بغداد 8 9 

ال سدددابات القوميدددة وديدددوان الدددوزارة 

باليدددات اعدددداد تقريدددر س سددد ة صدددافي 

التدددراكم الرأسدددمالي مدددن حيدددث االطدددار 

 المفاهيمي والتطبي  العم ي

الدورة التدريبية )الت  يل االحصدائي  -33

 ( SPSSباستخدام برنامج

01-94/1/9102 وزارة  99 01 

 الداخ ية

 SPSSتعريددددا البرنددددامج االحصددددائي 

وكيفيددددة التعامددددل معدددد  والعمددددل ع يددددة 

واسددددددتخرا  المؤشددددددرات االحصددددددائية 

والبداول البيانيدة وذلدب بدالتعرف ع دا 

 اهم المهام وااليعازات الموجودة في 

الددددورة التدريبيدددة )تنميدددة وتطدددوير  -34

 المهارات والقدرات االدارية(

01-90/7/9102 زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  بغداد 08 1 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي 

الدددورة التدريبيددة )اليددات ومنهبيددات  -31

جمددددع وت  يددددل البيانددددات المتع قدددددة 

بأهددددداف التنميددددة المسددددتدامة ع ددددا 

 المستوى الم  ي( 

04-07/7/9102 البيانات ومنهبيات جمع وت  يدل تعميم  كرب ء 33 4 

البياندددددات المتع قدددددة بأهدددددداف التنميدددددة 

المسددددتدامة ع ددددا المسددددتوى الم  ددددي 

وت ديددددد المؤشددددرات المتددددوفرة ع ددددا 

مسددتوى كددل رطددا  بمددا يخدد  اهددداف 

التنميددددة المسددددتدامة وت ديددددد فبددددوات 

البيانات ع ا المستوى الم  ي وت ديدد 

ت دديات جمددع البياندات وا ددافة شددراكة 

ت ذات الع رة ع ا المستوى بين البها

 الم  ي

الددددورة التدريبيدددة )نادددام الم اسدددبة  -31

البيئيددة االرتصددادية ودور  فددي رصددد 

 اهداف التنمية المستدامة(

98-30/7/9102 التعددرف ع ددا ناددام ال سددابات البيئيددة  بغداد 8 1 

اهميتدد  1االرتصددادية ل طددار المركددزي 

وفوائد  وع رت  برصد اهدداف التنميدة 

المسدددددتدامة ومعرفدددددة الدددددي احتسددددداب 

البدددداول الخاصدددة بال سدددابات البيئيدددة 

 االرتصادية لقطا  الميا  والطارة 

الددددورة التدريبيدددة ال تميدددة )تنميدددة  -37

مهدددددارات ورددددددرات العدددددام ين فدددددي 

المبدددددداالت الماليددددددة واالرتصددددددادية 

 والقانونية( 

98/7-8/8/9102 تهدددف الدددورة الددا تعريددا المشدداركين  بغداد 8 09 

بقددددددانون ان ددددددباط مددددددولفي الدولددددددة 

والسدددد وكيات الوليفيددددة ا ددددافة الددددا 

تعدددددريفهم بدددددأهم القواعدددددد و المبدددددادي 

المتع قة بالقانون واالرتصاد والم اسبة 

كددل حسددب اختصاصدد  بمددا يسدداعد ع ددا 

تنميدددددة وتطدددددوير مهددددداراتهم الع ميدددددة 

 والعم ية

الدورة التدريبية )مس  االنفاق السياحي  -38

 (9102لسنة 

91-99/8/9102 تهدددف هدد   الدددورة الددا جمددع بيانددات عددن  البصرة  17 3 

مبمددو  مددا ينفقدد  السددائ  بالدددينار العرارددي 

طي دددة مددددة مكوثددد  فدددي العدددراق سدددواء كدددان 

بمفرد  او مع عائ تد  او اراربد  او اصددرائ  

واحتسدداب مددا تددم انفاردد  ع ددا شددراء الغدد اء 

والم بس وال اجدات والسد ع والتدداوي وكدل 

 رة بنفقات السياحةمال  ع 



 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

الدددددورة التدريبيددددة )مسدددد  االنفدددداق  -32

 (9102السياحي لسنة 

97-92/8/9102 تهدف ه   الدورة الا جمع بيانات عدن  اربيل 18 3 

مبمددددو  مددددا ينفقدددد  السددددائ  بالدددددينار 

العرارددي طي ددة مدددة مكوثدد  فددي العددراق 

سدددواء كدددان بمفدددرد  او مدددع عائ تددد  او 

اراربددد  او اصددددرائ  واحتسددداب مدددا تدددم 

انفارددد  ع دددا شدددراء الغددد اء والم دددبس 

وال اجات والس ع والتدداوي وكدل مالد  

 ع رة بنفقات السياحة

الددددددددددورة التدريبيدددددددددة )المفددددددددداهيم  -41

 االحصائية الصناعية(

8-00/2/9102 دورة تنشددددددديطية لمنتسدددددددبي مديريدددددددة  بغداد 01 3 

االحصاء الصناعي الغرع منهدا شدر  

المفداهيم الخاصددة باسدتمارات المنشددتت 

الصدددددددناعية )الكبيدددددددرة والمتوسدددددددطة 

والصغيرة( ومعرفة كيفية ملء وتددري  

  والكترونياً  االستمارة مكتبياً 

الدددددددورة التدريبيددددددة )ادارة جهدددددداز  -40

 فورتيغيت( 

99-94/2/9102 تدددريب المددولفين مددن رسددم تكنولوجيددا  بغداد 00 3 

المع ومدددات فدددي مقدددر الدددوزارة ودائدددرة 

تكنولوجيدددددا المع ومدددددات فدددددي البهددددداز 

المركددددددزي لعحصدددددداء ع ددددددا جهدددددداز 

 فورتيغيت

الددددددورة التدريبيدددددة )مسددددد  ابدددددرا   -49

 لسدنةاالنترندت فدي القطدا  الخداص 

9102) 

91-91/2/9102 رصدددددد مؤشدددددرات ارتصدددددادية متع قدددددة  النبا 11 9 

باإلنتدددا  وعدددددد العددددام ين وااليددددرادات 

المتخصصددددة والمسددددت زمات السددددد عية 

والخدميددددددددة والمصددددددددروفات وعدددددددددد 

 المشتركين في خدمة االنترنت 

الدددورة التدريبيددة ال تميددة )مهددارات  -43

 وردرات العام ين االدارية( 

1-01/01/9102 زيددددادة معددددارف المددددولفين واكسددددابهم  بغداد 8 1 

المهدددددارات االداريدددددة وتوليفهدددددا فدددددي 

 التطوير ال اتي والشخصي 

الدورة التدريبية )شدر  االسدتمارات  -44

الخاصددددة بددددالررم القياسددددي ألسددددعار 

 (9102المسته ب لسنة 

99-94/01/9102 تنشدددديطية  الدددددورة دورةالهدددددف مددددن  بابل 09 3 

لشدددر  اليدددة جمددددع اسدددعار المسددددته ب 

الشهرية والتركيز ع ا االخطاء وكيفية 

التغ ب ع يها ن ربل الباحدث اثنداء جمدع 

  االسعار

الدددددورة التدريبيددددة )مفدددداهيم النددددو   -41

 االجتماعي(

94-91/00/9102 بغداد  91 9 

وزارة 

 العدل

تعريددددا المشدددداركين بمفدددداهيم النددددو  

االجتمداعي وادماجهدا بمؤشدرات النددو  

االجتمدداعي  ددمن الخطددط والسياسددات 

 والبرامج 

الدورة التدريبية )شدر  االسدتمارات  -41

الخاصددة لمسددو  برنددامج المقارنددات 

)مس  التع يم ومسد   9102الدولية 

 اآلالت والمعدات(

91-98/00/9102 شر  مفهوم برنامج المقارنات الدوليدة  كركو  03 3 

والمسددو  الخاصددة والغايددة مددن مؤشددر 

مكدددافل القدددوة الشدددرائية الددد ي يو ددد  

ترتيب الفرق بدين دول العدالم مدن حيدث 

القيمة ال قيقية ل رتصاد العراردي ومدن 

دون االستناد الدا اسدعار الصدرف التدي 

 تعتبر م   ة و ير حقيقية 

الدورة التدريبية )شدر  االسدتمارات  -47

مسددد  ابدددرا  االنترندددت فدددي القطدددا  

شر  مفدردات ومفداهيم اسدتمارة مسد   اربيل 93 9 02-91/00/9102

 ابرا  االنترنت 



 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 االنعقاد
 الهدف من الدورة

 (9102الخاص لسنة 

الدورة التدريبية )الية جمدع االسدعار  -48

 المسته ب وكيفية مواجهة الت ديات(

3-1/09/9102 ت سدددين مسدددتوى العدددام ين ع دددا جمدددع  كركو  8 3 

االسددددعار والخدددددمات الخاصددددة بسدددد عة 

المسته ب واالرتقاء بمستواهم من اجل 

 الدرة والمصدارية في جمع االسعار 

الددددورة التدريبيدددة )تنميدددة مهدددارات  -42

وردددرات العددام ين االداريددة والماليددة 

 واالرتصادية(

0-01/09/9102 المددولفين مددن تنميددة مهددارات وردددرات  بغداد 03 01 

النواحي االدارية والماليدة واالرتصدادية 

وزيدددددادة كفددددداءتهم ومعدددددرفتهم بهددددد   

 المباالت

الدددددورة التدريبيددددة )مسدددد  التع دددديم  -11

المدددددددددوازي والتددددددددددريب المهندددددددددي 

 والتطويري ومس  دور ال  انة(

شدددر  الت دددديفات التدددي اجريدددت ع دددا  بغداد 43 9 08-02/09/9102

المدددددوازي اسدددددتمارات مسددددد  التع ددددديم 

 والتدريب المهني ومس  دور ال  انة

 0422 المبمو  الك ي ل مشاركين

 

 

 

 

 9102لعام المسوحات االحصائية داخل وخار  الخطة ( يبين دورات 01جدول ررم )
 

 تاريخ بدء الدورة مكان االنعقاد الهدف من الدورة  اسم الدورة  التس سل
 عدد المشاركين 

 المبمو 
 اإلنا  ال كور

تنميددة القددرى الريفيددة فددي م افاددة  مس  تنمية القرى الريفية 1-

 االنبار

98/3/9102-94 االنبار  123 6 129 

تدريب المدرقين إلستمارة  2-

المس  الوطني ل فتوة 

والشباب في العراق لسنة  

9102 

تدددددريب المدددددرقين ع ددددا اسددددتمارة 

المس  الوطني ل فتوة والشباب فدي 

 9102العراق لسنة 

91/3/9102-94 بغداد  3 9 12 

دورة تدريبيددددة خاصددددة بمسدددد   4-

تكنولوجيدددددددددددددا المع ومدددددددددددددات 

واإلتصدددداالت لألسددددر واألفددددراد 

 9102لعام 

تعريدددا المشددداركين مدددن مشدددرفين 

م  يين وباحفين كيفية مدلء حقدول 

 االستمارة

91/4/9102-99 النبا  55 11 66 

تنميددة القددرى الريفيددة فددي م افاددة  مس  تنمية القرى الريفية 5-

 نينوى

91/4/9102-90 الموصل  289 35 324 

المسددددددددد  الدددددددددوطني ل فتدددددددددوة  6-

 9102والشباب لسنة  

تددددريب البددداحفين الميددددانين ع دددا 

 كيفية م اء أستمارة المس 

0/9/9102-91/0 النبا  47 35 82 

المسددددد  المتكامدددددل لألو دددددا   7-

والصددد ية ل مدددرأة  اإلجتماعيدددة

الخاصددة  9102العراريددة لسددنة 

 I -WISHبالمبرمبين 

البرمبدددة ع دددا  ITتددددريب فريددد  

خددزن وتنارددل البيانددات وتليددة كتابددة 

 البرنامج من ربل الخبير

9/1/9102-92/4 بغداد  8 10 18 

المسددددددددد  الدددددددددوطني ل فتدددددددددوة  8-

والشددددباب فددددي العددددراق لسددددنة 

9102 

 كيفيددة أدخددال بيانددات مسدد  الفنددوة

 والشباب

04/1/9102-03 بغداد  5 37 42 

المسددددددددد  الدددددددددوطني ل فتدددددددددوة  9-

والشددددباب فددددي العددددراق لسددددنة 

9102 

تددددوفير راعدددددة بيانددددات عددددن الفئددددة 

( سددددنة لتسددددهيل 31-01العمريددددة)

عمدل متخدد ي القدرارات واالسددتفادة 

مددددن نتائبهددددا لت سددددين المعددددارف 

والموارا والممارسدات وتطويرهدا 

وتوجيههدددا بمدددا يسددداعد ع دددا رفدددع 

مستوى البناء البسماني والنفسدي 

واالجتمدددددداعي والفقدددددددافي ل فتدددددددوة 

7/9/9102-3 النبا  48 29 77 



 تاريخ بدء الدورة مكان االنعقاد الهدف من الدورة  اسم الدورة  التس سل
 عدد المشاركين 

 المبمو 
 اإلنا  ال كور

 والشباب ل فئة المستهدفة

مسدددددد  مسددددددتخدام تكنولوجيددددددا  10-

 9102المع ومات لسنة 

ميبددداد راعددددة بياندددات وأسدددتخدامها 

ل دراسددددددددات والب ددددددددو  لنشدددددددداط 

 تكنولوجيددا المع ومددات واإلتصدداالت

لألسدددر واألفدددراد وتدددوفير البياندددات 

ل بددددددداحفين والمهتمدددددددين ومجدددددددراء 

المقارنددددددات الم  يددددددة واألر يميددددددة 

لنشددددددداط تكنولوجيدددددددا المع ومدددددددات 

 واإلتصاالت لألسر واألفراد

03/1/9102-00 بغداد  22 13 35 

تليات ومنهبيات جمدع وت  يدل  11-

البيانددددددات المتع قددددددة بأهددددددداف 

التنميدددددددة المسدددددددتدامة ع ددددددددا 

 الم  يالمستوى 

تعمددددديم تليدددددات ومنهبيدددددات جمدددددع 

وت  يددل البيانددات المتع قددة بأهددداف 

التنميددة المسددتدامة ع ددا المسددتوى 

الم  ددددددددي وت ديددددددددد المؤشددددددددرات 

المتددوفرة ع ددا مسددتوى كددل رطددا  

بمدددددددا يخددددددد  أهدددددددداف التنميدددددددة 

المستدامة وت ديد فبدوات البياندات 

ع ددددا المسددددتوى الم  ددددي وت ديددددد 

ت ددددديات جمددددع البيانددددات وأ ددددافة 

بدددين البهدددات ذات الع ردددة  شدددراكة

 ع ا المستوى الم  ي

07/7/9102-04 كرب ء  26 7 33 

مسدددد  أبددددرا  األنترنيددددت فددددي  12-

 9102القطا  الخاص لسنة 

متع قددة  رصددد مؤشددرات مرتصددادية

باإلنتا  وعدد العدام ين واإليدرادات 

المت ققددددة والمسددددت زمات السدددد عية 

والخدميدددددة والمصدددددروفات وعددددددد 

 المشتركين في خدمة األنترنيت

91/2/9102-91 النبا  48 17 65 

شدددددر  اإلسدددددتمارات الخاصدددددة  13-

بدددددددددددددددددددددالررم القياسدددددددددددددددددددددي 

 9102إلسعارالمسته ب لسنة 

دورة تنشددديطية لشدددر  أليدددة جمدددع 

المسددددددددته ب الشددددددددهرية أسددددددددعار 

والتركيددددز ع ددددا األخطدددداء وكيفيددددة 

التغ ب ع يها من ربل الباحدث أثنداء 

 جمع األسعار

94/01/9102-99 بابل  8 4 12 

مسدددد  أبددددرا  األنترنيددددت فددددي  14-

 9102القطا  الخاص لسنة 

شدددر  مفدددردات ومفددداهيم مسدددتمارة 

 مس  أبرا  األنترنيت

91/00/9102-02 أربيل  16 7 23 

01- التع ددددددددديم المدددددددددوازي مسددددددددد   

والتدددريب المهنددي والتطددويري 

 ومس  دور ال  انة

شددر  الت ددديات التددي أجريددت ع ددا 

مسددتمارات مسدد  التع دديم المددوازي 

والتددددددريب المهندددددي ومسدددددد  دور 

 ال  انة

02/09/9102-08 بغداد  36 7 43 

 210 المبمو  الك ي ل مشاركين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9102لعام اسماء الدورات ال تمية ( يبين 00ررم )  جدول

 

 تاريخ انعقادها اسم الدورة ال تمية التس سل
 عدد المشاركين 

 المبمو 
 اإلنا  ال كور

 8 7 1 3-2019/2/7 الدورة التدريبية )طرائ  الب ث الع مي( 1

 6 3 3 21/3/2019-17 الدورة التدريبية )المهارات اإلدارية في تطوير ال ات( 2

 13 1 12 28/2/2019-24 العمل الوليفي واإلداري(الدورة التدريبية )سيارات  3

 16 10 6 7/3/2019-3 متوسط( EXCELالدورة التدريبية )دورة برنامج  4

ال الدددورة التدريبيدددة )المهدددارات اإلداريددة فدددي تطدددوير  5

 ال ات(

17-24/3/2019 4 14 18 

الددددورة التدريبيدددة )تنميدددة مهدددارات ورددددرات العدددام ين  6

 اإلدارية(

24-28/3/2019 12 1 13 

 12 3 9 28/3/2019-24 الدورة التدريبية )القواعد المنهبية لتصميم اإلستبيان( 7

الدددددورة التدريبيددددة )مهددددارة مدارة الورددددت فددددي العمددددل  8

 المؤسسي(

24-28/3/2019 11 5 16 

 17 11 6 11/4/2019-7 الدورة التدريبية )سياسات العمل الوليفي واإلداري( 9

 8 3 5 11/4/2019-7 الدورة التدريبية )تنمية المهارات والقدرات اإلدارية( 10

الدددددورة التدريبيددددة )المفدددداهيم اإلحصددددائية األساسددددية  11

 إلستكشاف صدق وثبات اإلستبيان(

7-11/4/2019 14 3 17 

 7-11/4/2019 11 4 15 (EXCELالدورة التدريبية )مهارات في برنامج  12

13 
الددددورة التدريبيدددة )مدارة اإلجتماعدددات مدددن المهدددارات 

 القيادية(

7-11/4/2019 8 4 12 

14 
الددددورة التدريبيدددة )تنميدددة مهدددارات ورددددرات العدددام ين 

 اإلدارية(

14-18/4/2019 11 1 12 

الدددددورة التدريبيددددة )مهددددارة مدارة الورددددت فددددي العمددددل  15

 المؤسسي(

14-18/4/2019 11 1 12 

 11 1 10 18/4/2019-14 التدريبية )اإلدارة ال ديفة وولائا المنامة(الدورة  16

الدددددورة التدريبيددددة )الت  يددددل اإلحصددددائي ل سددددتبانات  17

 (SPSSباستخدام برنامج 

14-18/4/2019 7 2 9 

 15 12 3 5/5/2019-28/4 الدورة التدريبية )المهارات اإلدارية في تطوير ال ات( 18

)سديارات وسد وكيات العمدل الدوليفي الدورة التدريبيدة  19

 واإلداري(

5-9/5/2019 0 16 16 

 25 1 24 23/5/2019-19 الدورة التدريبية )اإلدارة ال ديفة وولائا المنامة( 20

الدددددددورة التدريبيددددددة )مهددددددارات مسددددددتخدام برنددددددامج  21

Excel2013  - مستوى متوسط 

16-20/6/2019 5 3 8 

22 )Microsoft Word الدورة التدريبية )    23-27/6/2019 2 6 8 

الددورة التدريبيددة )تنميدة وتطددوير المهدارات والقدددرات  23

 اإلدارية(

7-11/7/2019 9 10 19 

 18 15 3 21/7/2019-15 الدورة التدريبية )تنمية المهارات والقدرات اإلدارية( 24

الدورة التدريبية )تنمية مهارات ورددرات العدام ين فدي  25

 المباالت المالية واإلرتصادية والقانونية(

28/7-8/8/2019 4 4 8 

الددددورة التدريبيدددة )تنميدددة مهدددارات ورددددرات العدددام ين  26

 اإلدارية(

6-10/10/2019 6 3 9 

الدورة التدريبية )تنمية مهارات ورددرات العدام ين فدي  27

 اإلدارية والمالية واإلرتصادية( ألمباالت

0-01/09/9102  2 11 13 

 314 مبمو  المشاركين الك ي



 العمل )التعداد العام ل سكان( خار  خطة :ثالفا

 9102( يبين اعداد الدورات التدريبية الخاصة بالتعداد لعام 09جدول ررم ) 

 

 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 الهدف من الدورة االنعقاد

الدددورة التدريبيددة )اجددراءات موازنددة  -0

بدددرامج االداء ل تعدددداد العدددام ل سدددكان 

 (9102والمساكن لسنة 

شدددر  مفهددددوم موازندددة البددددرامج واالداء  بغداد 92 3 7-2/7/9102

والتعددرف ع ددا عناصددر التمييددز مددا بددين 

موازنددددة البنددددود وموازنددددة بددددرامج االداء 

ردددددات مدددددا بدددددين الموازندددددة وواهدددددم الفر

 التخطيطية والميزانية الختامية  

الورشددددة التدريبيددددة ل بددددان الماليددددة  -9

واالداريددددة الخاصددددة بالتعددددداد العددددام 

 9191ل سكان لسنة 

شر  مهام كل من )لبندة الصدرف ولبند   بغداد 87 9 98-92/8/9102

المشتريات ولبنة تص ي  السديارات لبند  

صددد حية اعتددددال االسدددعار( ا دددافة الدددا 

الشددراء واليددة الصددرف والشددراء وشددر  

امين المخزن والسب ت  03الية م اسبة 

الخاصة بالمخازن ف   عن كيفية اصدار 

 االوامر االدارية  

تعريا المشاركين عن كيفيدة التعامدل مدع  بغداد 92/2 -01/01/9102 01 8 ( VB – NETالدورة التدريبية ) -3

سدددددتوديو وانشددددداء  البرندددددامج الفبدددددوال

  VB- NETالواجهددات باسددتخدام لغددة 

والتعامددددل مددددع جددددداول رواعددددد البيانددددات 

 باستخدام ه   الواجهات 

الددددورة التدريبيدددة )تعزيدددز القددددرات  -4

والمهددارات فددي رسددم الخددرائط وناددم 

المع ومات البغرافية أل راع تهيئة 

العمدددل فدددي ال صدددر والتدددرريم  دددمن 

 مراحل التعداد االلكتروني(

القددددددرات تهددددددف الددددددورة الدددددا تعزيدددددز  بغداد 93 01 1-07/01/9102

والمهددددارات فددددي رسددددم الخددددرائط وناددددم 

المع ومدددات البغرافيدددة أل دددراع تهيئددددة 

العمل في ال صدر والتدرريم  دمن مراحدل 

 التعداد االلكتروني

الورشددة التدريبيددة الخاصددة بالتعددداد  -1

)شر  الية ال دزم والتدرريم وال صدر 

 التعداد(وملء استمارات 

تو ي  ورراءة الصدور الف دائية وشدر   بغداد 79 3 09-04/00/9102

اليدة حددزم الب ددو  وكيفيددة تددرريم الشددوار  

وشدددر  اليدددة تدددرريم المبددداني وشدددر  مدددا 

تت ددددمن  اسددددتمارات ال صددددر والتددددرريم 

وشدددر  مفددداهيم اسدددتمارة عددددد السدددكان 

 وشر  فقراتها

الورشددة التدريبيددة الخاصددة بالتعددداد  -1

الية ال دزم والتدرريم وال صدر )شر  

 وملء استمارات التعداد( )تنشيطية(

تو ي  ورراءة الصدور الف دائية وشدر   بغداد 81 3 9-1/09/9102

اليدة حددزم الب ددو  وكيفيددة تددرريم الشددوار  

وشدددر  اليدددة تدددرريم المبددداني وشدددر  مدددا 

تت ددددمن  اسددددتمارات ال صددددر والتددددرريم 

وشدددر  مفددداهيم اسدددتمارة عددددد السدددكان 

 فقراتهاوشر  

الددددددورة التدريبيدددددة )مسدددددب سدددددبل  -7

سدددددبل الموجدددددودات  03م اسدددددبة /

 الفابتة(

واجددراء  03اهميددة مسددب سددبل م اسددبة  بغداد 8 9 00-09/09/9102

 عم يات التبويب والترميز الخاصة ب 

8- 

التبربددددة الفانيددددة ل ختبددددار القب ددددي 

لعم ية الترريم وحزم وحصر المبداني 

ومددددددددلء  تتوالمسدددددددداكن والمنشدددددددد

اسدددتمارات ال صدددر والعدددد الخاصدددة 

 بالتعداد 

تنفي  عمدل ميدداني تبريبدي ل دزم وتدرريم  البصرة 37 4 2-09/09/9102

الب و  وكيفية ترريم الب و  وكيفيدة تدرريم 

الشددوار  وتددرريم وحددزم وحصددر المبدداني 

والمساكن والمنشات والتدريب ع ا كيفية 

 ملء استمارة ال صر والعد



 تاريخ االنعقاد الفعالية ت
عدد 

 األيام

عدد 

 المشاركين

مكان 

 الهدف من الدورة االنعقاد

2- 

التبربددددة الفانيددددة ل ختبددددار القب ددددي 

لعم ية الترريم وحزم وحصر المبداني 

والمسدددددددداكن والمنشددددددددات ومددددددددلء 

اسدددتمارات ال صدددر والعدددد الخاصدددة 

 بالتعداد 

تنفي  عمدل ميدداني تبريبدي ل دزم وتدرريم  اربيل 46 4 2-09/09/9102

الب و  وكيفية ترريم الب و  وكيفيدة تدرريم 

الشددوار  وتددرريم وحددزم وحصددر المبدداني 

ت والتدريب ع ا كيفية توالمساكن والمنش

 ملء استمارة ال صر والعد

 395 المبمو  الك ي ل مشاركين

 

 
 



 

 الباب الثاني 

 الحتمية  اسماء المشاركين في الدورات التدريبية يبين (31) جدول 
 

 اسم الدورة  عنوان المشارك اسم المشارك التسلسل

 المهارات االدارية في تطوير الذات مديرية الموارد البشرية  طالب طاهر ابتهال 1

 أحمد حسن عبد الزهرة 2
التخطةي  والمتابةةة وزارة الداخلية / مديريةة 

 / قسم التدريب والتطوير
 مستوى متوس  - Excel 2013برنامج  استخداممهارات 

 مديرية إحصاء المثنى أحمد خميس عبد 3
المفةةةاهيم ااحصةةةاسية ا ساسةةةية استوشةةةا   ةةةد  و بةةةات 

 ااستبيان

 مديرية إحصاء المثنى أحمد طار  أدهم 4
 ةةةد  و بةةةات  المفةةةاهيم ااحصةةةاسية ا ساسةةةية استوشةةةا 

 ااستبيان

 اادارة الحديثة ووظاسف المنظمة مديرية إحصاء ا نبار أحمد عبد الحميد أحمد 5

 اادارة الحديثة ووظاسف المنظمة مديرية إحصاء ا نبار أحمد عيسى عناد 6

 اادارة الحديثة ووظاسف المنظمة مديرية إحصاء ا نبار أحمد نةيم عبد 7

 تنمية المهارات والقدرات اادارية التدقيققسم  أريج رعد زكي 8

 أريج  باح جاسم 9
داسةةرة تونولوجيةةا المةلومةةات / هةةةبة تهي ةةة 

 المةلومات
 المهارات االدارية في تطوير الذات

 سياقات وسلوكيات الةمل الوظيفي وااداري داسرة تونولوجيا المةلومات أزهار خليل محمد 10

 إحصاء المثنىمديرية  أزهر رزا  ههيد 11
المفةةةاهيم ااحصةةةاسية ا ساسةةةية استوشةةةا   ةةةد  و بةةةات 

 ااستبيان

 مديرية الحسابات القومية أسماء هلش محمد 12

 المهارات االدارية في تطوير الذات

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت ااداريةةةة 

 والمالية وااقتصادية

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت الماليةةةة 

 وااقتصادية والقانونية

 مديرية إحصاء المثنى أسيل راهد عباس 13
المفةةةاهيم ااحصةةةاسية ا ساسةةةية استوشةةةا   ةةةد  و بةةةات 

 ااستبيان

 اادارة الحديثة ووظاسف المنظمة مديرية إحصاء ا نبار أسيل عبد الرحيم عبد الهادي 14

 مديرية الموارد البشرية أ يل عبد الةزيز عبد الستار 15

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت ااداريةةةة 

 والمالية وااقتصادية

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت الماليةةةة 

 وااقتصادية والقانونية

 البحث الةلميطراسق  مديرية إحصاءات البناء والتشييد أغادير فاضل حمزة 16

 سياقات وسلوكيات الةمل الوظيفي وااداري داسرة تونولوجيا المةلومات أنتصار مطشر حميد 17

 Microsoft Word مديرية إحصاء نينوى أنفال هويب ذنون 18

 مديرية إحصاء المثنى أنمار طالب  الح 19
المفةةةاهيم ااحصةةةاسية ا ساسةةةية استوشةةةا   ةةةد  و بةةةات 

 ااستبيان

 اادارة الحديثة ووظاسف المنظمة مديرية إحصاء ا نبار أويس خيري محمد 20

 القواعد المنه ية لتصميم االستبيان مديرية إحصاء ديالى أياد حميد عبد 21

 Microsoft Word مديرية إحصاء نينوى أياد سليمان فتاح 22

 متوس  Excelدورة برنامج  داسرة تونولوجيا المةلومات أية مازن طالب 23



 اسم الدورة  عنوان المشارك اسم المشارك التسلسل

 تنمية وتطوير المهارات والقدرات اادارية الشةبة الهندسية أيسر علي مطشر 24

 سياقات وسلوكيات الةمل الوظيفي وااداري داسرة تونولوجيا المةلومات إبتسام سةيد حسين 25

 متوس  Excelدورة برنامج  مديرية المطبةة إبراهيم هالل عبد الحسين 26

 مديرية ااحصاء ااجتماعي إنتصار جاسم كاظم 27

 المهارات االدارية في تطوير الذات

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت ااداريةةةة 

 والمالية وااقتصادية

 تنمية وتطوير المهارات والقدرات اادارية

 الوظيفي وااداريسياقات وسلوكيات الةمل  داسرة تونولوجيا المةلومات إيمان عبد الرزا  خطاب 28

 سياقات وسلوكيات الةمل الوظيفي وااداري مديرية ا مور اادارية إيمان عبد الرضا عبد الحسين 29

 Microsoft Word مديرية إحصاء نينوى إيمان محمد علي 30

 إيمان موسى سبتي 31
داسةةرة تونولوجيةةا المةلومةةات / هةةةبة تهي ةةة 

 المةلومات
 تطوير الذاتالمهارات االدارية في 

 داسرة تونولوجيا المةلومات إيناس إبراهيم محمد 32

 تنمية المهارات والقدرات اادارية

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت ااداريةةةة 

 والمالية وااقتصادية

 سياقات وسلوكيات الةمل الوظيفي وااداري

 تنمية مهارات وقدرات الةاملين اادارية قسم ا رقام القياسية إيناس  باح زهير 33

 تنمية المهارات والقدرات اادارية مديرية النشر والةالقات إيناس عبد الواحد قاسم 34

 االدارة الحديثة ووظاسف المنظمة مديرية إحصاء ذي قار ابتسام حسين عالوي 35

 والقدرات االداريةتنمية المهارات  مديرية إحصاء كركوك احسان عالوي مصطفى 36

 المهارات االدارية في تطوير الذات مديرية المطبةة احمد  امر يونس 37

 المهارات اادارية في تطوير الذات مديرية ا مور اادارية احمد جليل  دام 38

 SPSSالتحليل االحصاسي لالستبانات باستخدام  مديرية إحصاء ذي قار احمد جمال عبد الغني 39

 سياقات الةمل الوظيفي داسرة تونولوجيا المةلومات حسين احمداحمد  40

 تنمية مهارات وقدرات الةاملين االدارية مديرية إحصاء ميسان احمد ساب  طةيمة 41

 سياقات الةمل الوظيفي مديرية المطبةة احمد سمير قاسم 42

 االداريةتنمية مهارات وقدرات الةاملين  مديرية إحصاء الن ف احمد طالب ياس 43

 Excelمهارات في برنامج  مديرية إحصاء واس  احمد عبد الحسين ديوان 44

 Excelمهارات في برنامج  مديرية إحصاء واس  احمد عبد هويدي 45

 SPSSالتحليل االحصاسي لالستبانات باستخدام  مديرية إحصاء كربالء احمد عالوي حسين 46

 سياقات الةمل الوظيفي مديرية إحصاء بغداد احمد فوزي مهدي 47

 القواعد المنه ية لتصميم االستبيان مديرية إحصاء ديالى اخالص نوري محمد 48

 مديرية إحصاء المثنى اسراء عبد ال واد عبد الحسين 49
المفةةةاهيم ااحصةةةاسية ا ساسةةةية استوشةةةا   ةةةد  و بةةةات 

 ااستبيان

 Excelمهارات في برنامج  مديرية إحصاء واس  اسماء حسين علي 50

 المهارات االدارية في تطوير الذات مديرية الموارد البشرية ا يل عبد الةزيزعبد الستار 51



 اسم الدورة  عنوان المشارك اسم المشارك التسلسل

 سياقات الةمل الوظيفي مديرية المطبةة امل كاظم عباس علي 52

 سياقات الةمل الوظيفي مديرية ا مور اادارية امير ياسين خضر 53

 مديرية المطبةة انتصار عبد الرضا همت 54
 المهارات االدارية في تطوير الذات

 تنمية المهارات والقدرات اادارية

 سياسات الةمل الوظيفي واالداري داسرة تونولوجيا المةلومات انتصار مهدي راضي 55

 تنمية المهارات والقدرات االدارية مديرية إحصاء كركوك انةام موسى زيدان 56

 Excelمهارات في برنامج  مديرية تخطي  واس  انور  باح زماوي 57

 المهارات االدارية في تطوير الذات داسرة تونولوجيا المةلومات ايناس ابراهيم محمد 58

 تنمية المهارات والقدرات االدارية مديرية إحصاء كركوك باسم حسن حاج 59

 داسرة تونولوجيا المةلومات بان حسين علي 60

 تطوير الذاتالمهارات االدارية في 

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت ااداريةةةة 

 والمالية وااقتصادية

تنميةةةة مهةةةارات وقةةةدرات الةةةةاملين فةةةي الم ةةةاالت الماليةةةة 

 وااقتصادية والقانونية

 سياقات وسلوكيات الةمل الوظيفي وااداري

 اادارية في تطوير الذاتالمهارات  مديرية إحصاء بغداد بان  الح هاكر 61

 متوس  Excelدورة برنامج  مديرية ااحصاء الصناعي بان فارو  جمةة 62
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 سماء المشاركة في الدورات التدريبية من خارج ال هاز وحسب ال نس  ( يبين ا41) جدول

 

 داسرة المشارك ت

 جنس المشاركين

 الم موع
 االناث الذكور 

 2 1 1 اادارة َكرميان 1

 1 0 1 البنك المركزي / داسرة ااحصاء وا بحاث 2

 1 1 0 البنك المركزي الةراقي  / فرع المو ل 3

 2 1 1 المركزي الةراقي / الداسرة ااداريةالبنك  4

 1 1 0 البنك المركزي الةراقي / فرع البصرة 5

 2 1 1 البنك المركزي الةراقي / فرع أربيل 6

 1 0 1 جامةة ا نبار 7

 1 0 1 جامةة البصرة 8

 1 1 0 جامةة كربالء / كلية اادارة وااقتصاد 9

 1 0 1 البصرةجهاز ا من الوطني / مديرية أمن  10

 1 0 1 داسرة الةمل والتدريب المهني / كربالء 11

 1 0 1 داسرة  حة ا نبار 12

 1 0 1 داسرة  حة البصرة 13

 1 0 1 التخطي  -داسرة  حة كربالء / هةبة ااحصاء  14

 3 2 1 ديوان الرقابة المالية ااتحادي / داسرة الشؤون الفنية والدراسات 15

 3 2 1 الشيةي / داسرة التخطي  والمتابةةديوان الوقف  16

 2 1 1 ديوان الوقف المسيحي والديانات االخرى 17

 4 1 3 ديوان أوقا  الديانات المسيحية واايزيدية والصاب ة المنداسية 18

 1 1 0 ديوان محافظة ا نبار / موتب تموين المرأة 19

 2 0 2 ديوان محافظة البصرة 20

 1 1 0 البصرة / قسم التخطي ديوان محافظة  21

 1 0 1 ديوان محافظة البصرة / قسم تموين المرأة 22

23 
قسةةةةم ااحصةةةةاء  -ديةةةةوان محافظةةةةة كةةةةربالء / اادارة المحليةةةةة 

 والسياسات الةامة
1 0 1 

 1 0 1 ديوان محافظة  نبار / مديرية التخطي  والمتابةة 24

 1 0 1 ال ناسي قيادة هرطة كربالء المقدسة / هةبة ااحصاء 25

 6 0 6 م لس النواب / ا مانة الةامة / الداسرة اادارية 26

 1 0 1 م لس محافظة كربالء / ل نة المرأة والطفولة 27

 28 0 28 مديرية إحصاء ا نبار 28

 27 4 23 مديرية إحصاء السليمانية 29

 25 7 18 مديرية إحصاء أربيل 30



 داسرة المشارك ت

 جنس المشاركين

 الم موع
 االناث الذكور 

 2 0 2 مديرية إحصاء حلب ة 31

 15 0 15 مديرية إحصاء دهوك 32

 1 0 1 مديرية إحصاء كرميان 33

 1 0 1 مديرية بلديات كربالء 34

 1 1 0 مديرية بلدية البصرة 35

 1 0 1 مديرية بلدية الرمادي 36

 1 0 1 مديرية تخطي  ا نبار 37

 1 0 1 مديرية تخطي  البصرة 38

 1 1 0 مديرية تخطي  كربالء 39

 11 1 10 مديرية تخطي  نينوى 40

 3 0 3 مديرية تخطي  واس  41

 1 0 1 مديرية تربية ا نبار / قسم التخطي  42

 1 0 1 مديرية تربية كربالء / هةبة ااحصاء 43

 6 3 3 مديرية هباب ورياضة ا نبار 44

 6 2 4 مديرية هباب ورياضة البصرة 45

 6 5 1 مديرية هباب ورياضة القادسية 46

 6 4 2 مديرية هباب ورياضة المثنى 47

 6 5 1 مديرية هباب ورياضة الن ف 48

 5 4 1 مديرية هباب ورياضة بابل 49

 10 8 2 مديرية هباب ورياضة بغداد 50

 7 3 4 مديرية هباب ورياضة ديالى 51

 6 5 1 مديرية هباب ورياضة ذي قار 52

 6 3 3 مديرية هباب ورياضة كربالء 53

 6 5 1 مديرية هباب ورياضة ميسان 54

 6 4 2 مديرية هباب ورياضة واس  55

 1 0 1 مديرية هرطة محافظة ا نبار / قسم ا هغال الهندسية 56

 1 0 1 مديرية نربية محافظة البصرة 57

 2 1 1 هي ة ااعالم وااتصاالت / داسرة تونولوجيا المةلومات 58

 1 0 1 هي ة السفر والسياحة / أربيل 59

 2 1 1 هي ة إحصاء ااقليم / أربيل 60

 2 1 1 هي ة إحصاء إقليم كوردستان 61

 1 0 1 وزارة االتصاالت 62

 3 0 3 وزارة ااتصاالت / الشركة الةامة لإلتصاالت والمةلوماتية 63



 داسرة المشارك ت

 جنس المشاركين

 الم موع
 االناث الذكور 

 1 1 0 وزارة ااعمار وااسوان / موتب المفتش الةام 64

 3 1 2 لت ارة السيارات والمواسن وزارة الت ارة / الشركة الةامة 65

66 
وزارة الت ةةارة / الشةةركة الةامةةة لتوزيةةع كهربةةاء الوسةة  / فةةرع 

 توزيع كهرباء كربالء المقدسة
1 0 1 

67 
وزارة الت ةةارة / الشةةركة الةامةةة للمةةةارض والخةةدمات الت اريةةة 

 الةراقية
1 0 1 

 1 1 0 وزارة الت ارة / داسرة الةالقات ااقتصادية الخارجية 68

 1 1 0 وزارة التخطي  69

 1 1 0 وزارة التخطي  / اادارة التنفيذية استراتي ية التخفيف من الفقر 70

 2 0 2 وزارة التخطي  / الداسرة ااقتصادية / قسم السياسات ااقتصادية 71

 1 0 1 وزارة التخطي  / الشؤون اادارية 72

 1 0 1 الةقاريوزارة التخطي  / داسرة التس يل  73

 1 1 0 وزارة التخطي  / داسرة التةاون الدولي 74

 9 4 5 وزارة التخطي  / داسرة التنمية ااقليمية والمحلية 75

 6 6 0 وزارة التخطي  / داسرة التنمية البشرية 76

 4 3 1 وزارة التخطي  / داسرة السياسات ااقتصادية 77

 1 1 0 ااقتصادية والماليةوزارة التخطي  / داسرة السياسات  78

 1 0 1 وزارة التخطي  / داسرة الشؤون اادارية والمالية 79

 3 0 3 وزارة التخطي  / داسرة الةقود الحوومية 80

 4 4 0 وزارة التخطي  / داسرة تخطي  القطاعات 81

 2 1 1 مديرية تخطيط األنبار 82

 2 1 1 وزارة التخطي  / قسم الحسابات 83

 1 0 1 وزارة التخطي  / قسم إدارة الموارد البشرية 84

 3 1 2 وزارة التخطي  / قسم تونولوجيا المةلومات 85

 1 0 1 وزارة التربية / المديرية الةامة للشؤون االدارية 86

87 
وزارة التةليم الةالي والبحث الةلمي / داسةرة الدراسةات والتخطةي  

 والمتابةة
0 1 1 

 22 0 22 وزارة الداخلية 88

 4 0 4 وزارة الداخلية / المديرية الةامة لإلستخبارات 89

 1 0 1 وزارة الداخلية / أربيل 90

91 
وزارة الداخليةةةة / مديريةةةة التخطةةةي  والمتابةةةةة / قسةةةم التةةةدريب 

 والتطوير
2 0 2 

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات البصرة 92

 1 0 1 إستخبارات الديوانيةوزارة الداخلية / مديرية  93

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات المثنى 94



 داسرة المشارك ت

 جنس المشاركين

 الم موع
 االناث الذكور 

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات الن ف 95

 2 0 2 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات بابل 96

 2 0 2 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات بغداد 97

 1 0 1 إستخبارات ديالىوزارة الداخلية / مديرية  98

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات ذي قار 99

 2 0 2 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات  الح الدين 100

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات كربالء 101

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات كركوك 102

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات ميسان 103

 1 0 1 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات نينوى 104

 2 0 2 وزارة الداخلية / مديرية إستخبارات واس  105

 2 1 1 وزارة الزراعة / داسرة الغابات وموافحة التصحر 106

 3 1 2 وزارة الشباب والرياضة / القسم ااداري 107

 2 0 2 وزارة الشباب والرياضة / داسرة التنسق والمتابةة 108

 1 1 0 وزارة الصناعة والمةادن 109

 2 0 2 وزارة الةدل / الداسرة اادارية والمالية 110

 15 3 12 وزارة الةدل / داسرة اا الح الةراقية 111

 1 1 0 وزارة الةدل / داسرة التخطي  الةدلي 112

 3 1 2 داسرة التنفيذوزارة الةدل /  113

 2 2 0 وزارة الةدل / داسرة الوقاسع الةراقية 114

 1 1 0 وزارة الةدل / داسرة رعاية القا رين 115

 2 0 2 وزارة الةدل / داسرة كتاب الةدول 116

117 
وزارة الةةةةدل / موتةةةب السةةةيد وكيةةةل الةةةوزارة للشةةةؤون ااداريةةةة 

 والمالية
0 2 2 

 1 0 1 ذوي ااعاقةوزارة الةمل / قسم  118

 1 0 1 وزارة الوهرباء 119

 1 0 1 وزارة الوهرباء / التشغيل والتحوم 120

121 
وزارة الوهربةةاء / الشةةركة الةامةةة لتوزيةةع كهربةةاء الوسةة  / فةةرع 

 توزيع كهرباء كربالء المقدسة
1 0 1 

 1 1 0 وزارة الوهرباء / الشركة الةامة لفحص وتأهيل منظومات الطاقة 122

 1 1 0 وزارة الوهرباء / الفحص والورش بغداد 123

 2 0 2 وزارة الوهرباء / إنتاج الفرات االوس  124

 3 2 1 وزارة الوهرباء / توزيع الشمال 125

 1 1 0 وزارة الوهرباء / توزيع الورخ 126



 داسرة المشارك ت

 جنس المشاركين

 الم موع
 االناث الذكور 

 2 1 1 وزارة الوهرباء / توزيع الوس  127

 1 1 0 وزارة الوهرباء / توزيع الوس  ديالى 128

 1 0 1 وزارة الوهرباء / توزيع الرمادي 129

 1 0 1 وزارة الوهرباء / هركة توزيع بغداد 130

 1 0 1 وزارة الوهرباء / هركة توزيع كهرباء بغداد 131

 2 0 2 وزارة الوهرباء / مشاريع نقل الطاقة 132

 2 0 2 وزارة الوهرباء / نقل ال نوب 133

 1 0 1 الشمالوزارة الوهرباء / نقل  134

 2 1 1 وزارة الوهرباء / نقل الطاقة الوسطى 135

 1 0 1 وزارة الوهرباء / نقل الفرات االوس  136

 1 1 0 وزارة الموارد الماسية / الهيأة الةامة للسدود والخزانات 137

 1 1 0 وزارة الموارد الماسية / الهيأة الةامة للمساحة 138

 2 2 0 الهيأة الةامة للمياه ال وفية وزارة الموارد الماسية / 139

 4 2 2 وزارة الموارد الماسية / داسرة التخطي  140

 1 1 0 وزارة الموارد الماسية / داسرة المصب الةام 141

 1 1 0 وزارة الموارد الماسية / داسرة تنفيذ اعمال كري ا نهر 142

 1 1 0 الهندسيةوزارة الموارد الماسية / مركز الدراسات والتصاميم  143

 1 0 1 وزارة النقل / مطار السليمانية 144

 426 140 286 الم موع

 
 



(لشاا نفل اادلم ااد رلالااددنابلالمدن ب ااملظفبااملماا لمااد  دلمن اا لالماادن ال)المح ضاان  :لالباا الالل لاا ل

دالبحااااد لائحةاااا ا ملب ئضاااا  ملالااااللمااااد  دلالوماااا  لالمن اااا  لل حةاااا  لدمح ضاااان  لماااا ل

لبعضلالد انابلدالمظ م بلالددل م.

 

 اسم  لالمح ضن  لدالمدنب   ب  ل(ل61)وددلل

 دائرة المحاضر الشهادة اسم المحاضر ت

 مركز التدريب والبحوث االحصائية دبلوم عالي احصاء بسمة عبد الوهاب قدوري  .1

 مركز التدريب والبحوث االحصائية بكالوريوس علوم حاسبات باسل صالح الدين عبد الكريم  .2

 مركز التدريب والبحوث االحصائية بكالوريوس ادارة اعمال ميسم فتاح حسين  .3

 مركز التدريب والبحوث االحصائية بكالوريوس لغات شيماء ناصر محسن  .4

 مركز التدريب والبحوث االحصائية دبلوم عالي احصاء تطبيقي احمد جمال احمد  .5

 مديرية الحسابات القومية دكتورا اقتصاد د.زياد طارق حسين  .6

 مدير قسم االرقام القياسية ماجستير احصاء حيوي وسكاني احمد سلمان طعمة  .7

 مدير قسم التحليل االحصائي دكتوراه احصاء حسند.  اياد جواد   .8

 مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي بكالوريوس احصاء أيمان عبد الوهاب عبد الرزاق  .9

 مدير قسم احصاءات التنمية البشرية بكالوريوس اقتصاد زينب علي حسين  .11

 االحصاء الزراعيمدير  دبلوم عالي احصاء تطبيقي اثير محمد ناجي  .11

 قسم البيئة بكالوريوس احصاء سامي علي أبو كطيف  .12

 مديرية احصاءات البناء والتشييد بكالوريوس ادارة اعمال اغادير فاضل حمزة  .13

 مديرية احصاءات احوال المعيشة دكتوراه االحصاء الحيوي والسكاني د. فاضل نايوخ خيزران  .14

 مدير احصاء نينوى ماجستير احصاء نوفل سليمان طلب  .15

 قسم االرقام القياسية دبلوم عالي احصاء تطبيقي خولة جعفر احمد  .16

 مديرية النقل واالتصاالت بكالوريوس اقتصاد هناء مجبل نجم  .17

 مديرية االحصاء الصناعي ماجستير احصاء ياسمين سعدون صليبي  .18

 للتطوير االداريالمركز الوطني  ماجستير محاسبة تكاليف عبد األمير حماد ذياب  .19

 دائرة تكنولوجيا المعلومات بكالوريوس تربية رياضيات عمر عامر سعدي  .21

 دائرة تكنولوجيا المعلومات دبلوم عالي احصاء تطبيقي طارق محمود شاكر  .21

 صندوق االمم المتحدة لالسكان برمجة هدكتورا أنور محمد أحمد فرحان  .22

 النقل واالتصاالتمديرية  بكالوريوس إحصاء إباء صالح مهدي  .23

 مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة دبلوم عالي احصاء تحرير محمد علوان  .24

 مكتب المفتش العام بكالوريوس ادارة اعمال بالل إسماعيل عبد الحميد  .25

 المركز الوطني للتطوير االداري ماجستير علوم حاسبات زينة عبد الغفار ذنون  .26



 دائرة المحاضر الشهادة اسم المحاضر ت

 مديرية الحسابات القومية ماجستيررياضيات أنس خليل محمد  .27

بكاااااااااالوريوس نمااااااااام المعلوماااااااااات  احمد عصام ضاري  .28

 والحاسبات

 دائرة تكنولوجيا المعلومات

 مديرية احصاء التجارة دبلوم عالي احصاء تطبيقي عباس فاضل محمد  .29

 مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة دبلوم عالي احصاء سمير خضير هادي  .31

 دائرة التنمية االقليمية والمحلية دكتورا جغرافية جبار ابراهيمسوسن   .31

 قسم التدقيق بكالوريوس علوم مالية ومصرفية سوسن صالح شحاذة  .32

 المركز الوطني للتطوير االداري بكالوريوس علوم بحوث عمليات سيف عقيل هادي  .33

وتقنية المعلومات شركة النبضة لالتصاالت  بكالوريوس هندسة حاسبات سيف نجم راشد  .34

 المحدودة

 دائرة تكنولوجيا المعلومات بكالوريوس هندسة سيطرة ونمم شيماء أنور إبراهيم  .35

 قسم االرقام القياسية دبلوم عالي إحصاء أالء إسماعيل محمد جواد  .36

 قسم االرقام القياسية بكالوريوس إحصاء ألحان حمودي إبراهيم  .37

 القسم القانوني بكالوريوس قانون خولة مجيد حسين  .38

 مكتب رئيس الجهاز بكالوريوس احصاء ابراهيم سهاد صادق  .39

 قسم احصاءات التنمية البشرية بكالوريوس رياضيات عباس محمد أزهر  .41

 دائرة تكنولوجيا المعلومات بكالوريوس هندسة سيطرة ونمم دنيا فوزي كاظم  .41

 مديرية االحصاء الصناعي بكالوريوس احصاء رنا رعد جواد  .42

 مديرية الحسابات القومية دبلوم عالي مراقبة حسابات محمد خضر ياسين  .43

 قسم احصاءات التنمية البشرية دبلوم عالي إحصاء أنس ميسر فتاح  .44

 قسم التحليل االحصائي دبلوم عالي تخطيط ستراتيجي عبد الناصر يوسف مجول  .45

 للشؤون الفنيةمكتب المدير العام  دبلوم عالي تخطيط ستراتيجي عمر نبيل طالب  .46

 مديرية االحصاء الزراعي بكالوريوس احصاء نضال جاسم محمد  .47

 مديرية االحصاء الزراعي بكالوريوس زراعة فراس عبد القادر بهاء الدين  .48

 مديرية االحصاء الزراعي لغة عربية بكالوريوس  مجيد عبد هللازينة   .49

الاااوطني للتطاااوير اوداري وتقنياااة المركاااز  بكالوريوس هندسة برامجيات فاطمة هشام قاسم  .51

 المعلومات

 مديرية االحصاء الصناعي علوم حياة بكالوريوس  سجى قاسم كاظم  .51

 مديرية الحسابات القومية بكالوريوس علوم تجارية ومصرفية صبا رجاء مجيد  .52

 مديرية احصاءات البناء والتشييد اعدادية زينب خلف كاظم  .53

 مديرية االحصاء الصناعي إقتصاد قياسي هدكتورا زينة أكرم عبد اللطيف  .54

 قسم احصاءات البيئة ماجستير هندسة الصحية والبيئة سيف فوزي عباس  .55

 قسم التدقيق بكالوريوس محاسبة علي كاظم جبر  .56



 دائرة المحاضر الشهادة اسم المحاضر ت

 مديرية الحسابات القومية دبلوم عال احصاء حمد أميناكولجين   .57

 قسم البيئة بكالويوس علوم حياة لهيب جليل عبود  .58

 قسم البيئة بكالوريوس تربية كردي ندى هادي زاير  .59

 دائرة تكنولوجيا المعلومات بكالوريوس هندسة حاسبات نورس نهاد حاتم  .61

 مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة دبلوم عالي احصاء تطبيقي بشرى حسين قادر  .61
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9564159المجموع

246للمؤشرات التصنيف ومستوى والتعاريف المفاهيم-  المستدامة التنمية مؤشرات1

28935324الريفية القرى تنمية مسح2

34539الزراعية اإلحصاءات مسوح حول تنشيطية دورة3

32544369المجموع

36743الحضانة دور ومسح والتطويري المهني والتدريب الموازي التعليم مسح1

201953742 لسنة العراق في والشباب للفتوة الوطني المسح2

414485المجموع

36743الحضانة دور ومسح والتطويري المهني والتدريب الموازي التعليم مسحكبة الحسين عبد هديل591

36743المجموع

26733المحلي المستوى على المستدامة التنمية بأهداف المتعلقة البيانات وتحليل جمع ومنهجيات آليات1

31518االجتماعي النوع إلحصاءات الثانية الوطنية الورشة2

292251المجموع

231235السياحي واإليواء الفنادق مسحراضي حسين إبتهال611

231235المجموع

20198412 لسنة إلسعارالمستهلك القياسي بالرقم الخاصة اإلستمارات شرحفرج هللا عبد براء621

8412المجموع

25732الصناعية اإلحصائية المفاهيمخلف حميد حسين631

25732المجموع

34539الزراعية اإلحصاءات مسوح حول تنشيطية دورةمجيد هللا عبد زينة641

34539المجموع

3710الصناعية اإلحصائية المفاهيمكاظم قاسم سجى651

3710المجموع

718الرأسمالي التراكم صافي سلسلةمجيد رجاء صبا661

718المجموع

21113واإلقتصادية والمالية اإلدارية ألمجاالت في العاملين وقدرات مهارات تنمية1

448والقانونية واإلقتصادية المالية المجاالت في العاملين وقدرات مهارات تنمية2

61521المجموع

1236129الريفية القرى تنمية مسحجبير إسماعيل قيصر681

1236129المجموع

16420(والعام الخاص) والتشييد البناء قطاع إستمارات شرحسعيد رشاد لونا691

16420المجموع

201934539 األسماك مزارع مسح1

34539الزراعية اإلحصاءات مسوح حول تنشيطية دورة1

681078المجموع

2020602787 لسنة للسكان العام بالتعداد الخاصة واإلدارية المالية للجان تدريبية ورشةحسين علوان مها711

602787المجموع
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36743الحضانة دور ومسح والتطويري المهني والتدريب الموازي التعليم مسحاألمير عبد محمد نغم721

36743المجموع

26733المحلي المستوى على المستدامة التنمية بأهداف المتعلقة البيانات وتحليل جمع ومنهجيات آلياتفتاح ميسر أنس731

26733المجموع

1236129الريفية القرى تنمية مسح1

483886التعداد إستمارات وملء والحصر والترقيم الحزم آلية شرح2

17144215المجموع

2020602787 لسنة للسكان العام بالتعداد الخاصة واإلدارية المالية للجان تدريبية ورشةسلمان محمد حسنين751

602787المجموع

2019473582  لسنة والشباب للفتوة الوطني المسحشهد عداي رافد761

473582المجموع

25732الصناعية اإلحصائية المفاهيممحمد خليفة زيد771

25732المجموع

16420(والعام الخاص) والتشييد البناء قطاع إستمارات شرحعباس محمد سحر781

16420المجموع

343872التعداد إستمارات وملء والحصر والترقيم الحزم آلية لشرح بالتعداد خاصة تدريبية ورشةمحمود حسن عمار791

343872المجموع

448والقانونية واإلقتصادية المالية المجاالت في العاملين وقدرات مهارات تنميةحسين أنور لؤي801

448المجموع

201934539 األسماك مزارع مسحقنبر يوسف نادية811

34539المجموع

3710الصناعية اإلحصائية المفاهيمشناوة هاشم ناهدة821

3710المجموع

36743الحضانة دور ومسح والتطويري المهني والتدريب الموازي التعليم مسحهمت الرضا عبد وفاء831

36743المجموع

16420(والعام الخاص) والتشييد البناء قطاع إستمارات شرحمغير تركي أمل841

16420المجموع

36743الحضانة دور ومسح والتطويري المهني والتدريب الموازي التعليم مسحالحسين عبد الجواد عبد بشرى851

36743المجموع

2019473582  لسنة والشباب للفتوة الوطني المسحطالع مجبل ستار861

473582المجموع

201934539 األسماك مزارع مسحكريم الصاحب عبد سوسن871

34539المجموع

2020602787 لسنة للسكان العام بالتعداد الخاصة واإلدارية المالية للجان تدريبية ورشةجبار هاشم طه881

602787المجموع

483886التعداد إستمارات وملء والحصر والترقيم الحزم آلية شرححمد حاتم فاروق891

483886المجموع

28935324الريفية القرى تنمية مسححسن أحمد مصطفى901

28935324المجموع

28935324الريفية القرى تنمية مسحالجبار عبد هللا سعد فاتن911

28935324المجموع

343872التعداد إستمارات وملء والحصر والترقيم الحزم آلية لشرح بالتعداد خاصة تدريبية ورشةوسيج رشيد فراس921

343872المجموع

201934539 األسماك مزارع مسححسن سلمان هدى931

34539المجموع

28935324الريفية القرى تنمية مسححميد محسن إبتسام941

28935324المجموع

36743الحضانة دور ومسح والتطويري المهني والتدريب الموازي التعليم مسحراضي الدين سعد حسام951

36743المجموع

28935324الريفية القرى تنمية مسحأحمد شهاب أشواق961

28935324المجموع
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 الباب الرابع 
 في المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلوماتسماء المشاركين بالدورات التدريبية المقامة ايبين ( 81) رقم  جدول

 

 تاريخها عنوان الدورة اسم الدائرة اسم المرشحين ت

 
 شباط

 2/10 - 2019/2/14 المخاطبات الرسميةسالمة اللغة العربية في  مديرية المطبعة انتصار عبد الرضا همت 1   

 2/10- 2019/2/14 دورة مهارات التحدث باللغة اإلنكليزية دائرة تكنولوجيا المعلومات فاطمة داود سلمان 2

 2/10 - 2019/2/14 دورة مهارات التحدث باللغة اإلنكليزية دائرة تكنولوجيا المعلومات ايناس ماجد عبود 3

 2/17 - 2019/2/21 صيانة الحاسبات المحمولة تكنولوجيا المعلومات دائرة صادق جعفر صادق 4

 2/17 - 2019/2/21 صيانة الحاسبات المحمولة دائرة تكنولوجيا المعلومات صفاء رعد داود 5

 2/24 - 2019/3/7 أساسية Access 2013 دائرة تكنولوجيا المعلومات مروة فاروق محمد 6

 2/24 - 2019/2/28 تطوير مهارات أمناء المخازن اإلداريةمديرية األمور  علي حميد علي 7

 2/24 - 2019/2/28 أساسية   Word2013معالجة النصوص  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت علي حسن خلف 8

 2/24 - 2019/3/7 أساسية Access 2013 دائرة تكنولوجيا المعلومات مقدام لؤي محمد 9

 2/24 - 2019/3/7 أساسية Access 2013 تكنولوجيا المعلوماتدائرة  علي هاني لوزان 10

 
 آذار

   Visual Basic. NET دائرة تكنولوجيا المعلومات ندى احمد امين 1   

 3/3 - 2019/3/14 مستوى متوسط-تطوير مهارات اللغة اإلنكليزية مديرية اإلحصاء الزراعي ايات حسين علي 2

 3/3 - 2019/3/14 اساسيات الشبكات تكنولوجيا المعلوماتدائرة  عهود محمود كيم  3

 3/10 - 2019/3/14 دورة صيانة الطابعات دائرة تكنولوجيا المعلومات فاطمة داود سلمان 4

 3/10 - 2019/3/14 صيانة الحاسبات المحمولة دائرة تكنولوجيا المعلومات نصير صبري جعفر 5



 تاريخها عنوان الدورة اسم الدائرة اسم المرشحين ت

 3/10 - 2019/3/14 صيانة الطابعة اإلداريةمديرية األمور  رقية رياض قدوري 6

 3/10 - 2019/3/14 صيانة الطابعة مديرية األمور اإلدارية شيماء رياض قدوري 7

 3/10 - 2019/3/14 دورة صيانة الطابعات دائرة تكنولوجيا المعلومات فاطمة داود سلمان 8

الطابعاتصيانة  دائرة تكنولوجيا المعلومات شيماء أنور ابراهيم 9  2019/3/14 - 3/10 

 3/10 - 2019/3/14 صيانة الطابعات دائرة تكنولوجيا المعلومات دنيا فوزي كاظم 10

 Oracle data base 2019/3/20 - 3/10 دائرة تكنولوجيا المعلومات اروى باسم سعيد 11

 
 نيسان

 win server 6182 2019/4/25 -4/4إدارة الشبكات باستخدام  دائرة تكنولوجيا المعلومات عهود محمود كيم  1   

 4/7 - 2019/5/2 تطوير اإلدارات الوسطى مديرية األمور اإلدارية طه هاشم جبار 2

 4/7 - 2019/5/2 تطوير اإلدارات الوسطى قسم التدقيق والرقابة الداخلية علي كاظم جبر 3

 4/14 - 2019/4/18 في التحليالت اإلحصائية spssاستخدام نظام  إحصاءات النقل واالتصاالت مصطفى قاسم عمر 4

 4/14 - 2019/4/25 أساسية Access 2013 دائرة تكنولوجيا المعلومات هدى سلمان محسن 5

 4/14 - 2019/4/25 أساسية Access 2013 دائرة تكنولوجيا المعلومات رقية عبود احمد 6

 4/14 - 2019/4/25 أساسية Access 2013 المعلوماتدائرة تكنولوجيا  غيداء سوادي عبد 7

 ASPN.NET 2019/4/25 - 4/14 دائرة تكنولوجيا المعلومات هدى سلمان محسن 8

 AUTO CAD 2019/4/25 - 4/14 مديرية المطبعة مروة رافع عبد 9

 4/14 - 2019/4/25 تأهيل وتطوير القادة االداريين اإلحصاء الصناعي مالمح صابر حسين 10

 
 حزيران

 6/30- 2019/7/4 مواقع التواصل االجتماعي دائرة تكنولوجيا المعلومات شيماء أنور ابراهيم 1   

 6/30- 2019/7/11 دراسات الجدوى وأساليب تقييم المشروعات مديرية المطبعة احمد عبد السالم نعمة 2



 تاريخها عنوان الدورة اسم الدائرة اسم المرشحين ت

 
 تموز

 Quantim Gis 2019/8/1 - 7/21 دائرة تكنولوجيا المعلومات  احمد بهاء الدين محمد 1   

 Quantim Gis 2019/8/1 - 7/21 دائرة تكنولوجيا المعلومات  وسام شعيب فاخر 2

 Quantim Gis 2019/8/1 - 7/21 دائرة تكنولوجيا المعلومات اروى باسم سعيد 3

 Quantim Gis 2019/8/1 - 7/21 دائرة تكنولوجيا المعلومات صادق جعفر صادق 4

 Quantim Gis 2019/8/1 - 7/21 دائرة تكنولوجيا المعلومات عبد الوهاب احمدانوار  5

 Quantim Gis 2019/8/1 - 7/21 دائرة تكنولوجيا المعلومات احمد ناجي صاحب 6

 7/21 - 2019/8/1 متقدمة -  Excel2013معالجة الجداول االلكترونية  دائرة تكنولوجيا المعلومات ميس عمر عبد الكريم 7

 7/21 - 2019/8/1 متقدمة -  Excel2013معالجة الجداول االلكترونية  إحصاءات النقل واالتصاالت مصطفى قاسم عمر 8

 Photo shop 2019/8/1 - 7/21 مديرية المطبعة علي عماد لطوفي 9

 
 آب

 8/4 - 2019/8/6 االخرينورشة فن التواصل والتعامل مع  مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منار حسين عبد االمير 1   

 8/4- 2019/8/8 إدارة المخاطر واألزمات مديرية األمور اإلدارية مازن عبد الحسن 2

 8/18 - 2019/8/29 تطوير المهارات باللغة اإلنكليزية مستوى متوسط مديرية األمور اإلدارية شذى إبراهيم فرحان 3

 8/18 - 2019/8/29 متوسطة -دورة مهارات التحدث باللغة اإلنكليزية دائرة تكنولوجيا المعلومات فاطمة داود سلمان 4

 8/18 - 2019/8/29 متوسطة -دورة مهارات التحدث باللغة اإلنكليزية دائرة تكنولوجيا المعلومات انوار عبد الوهاب احمد 5

 8/18 - 2019/8/29 متوسطة -دورة مهارات التحدث باللغة اإلنكليزية دائرة تكنولوجيا المعلومات احمد ناجي صاحب 6

 In Design 2019/8/29-8/18 مديرية المطبعة عثمان عبد الكريم حسين 7

 Adobe In Design 2019/8/29-8/18اساسيات برنامج  دائرة تكنولوجيا المعلومات احمد عصام ضاري 8

 
 أيلول

   



 تاريخها عنوان الدورة اسم الدائرة اسم المرشحين ت

 9/15 - 2019/9/19 تحليل األنظمة دائرة تكنولوجيا المعلومات حنان مهدي محمد 1

 Excel  2019/9/19 - 9/15معالجة الجداول االلكترونية  مديرية المطبعة إبراهيم هالل عبد الحسين 2

 Power Point 2013  2019/9/26-9/22 دائرة تكنولوجيا المعلومات دنيا فوزي كاظم 3

 Power Point 2013  2019/9/26-9/22 دائرة تكنولوجيا المعلومات مروة علي حسين 4

 Power Point 2013  2019/9/26-9/22 مديرية األمور اإلدارية شيماء رياض قدوري 5

 Power Point 2013  2019/9/26-9/22 دائرة تكنولوجيا المعلومات شيماء أنور ابراهيم 6

 Power Point 2013  2019/9/26-9/22 مديرية األمور اإلدارية رقية رياض قدوري 7

 ASP.NET  2019/10/3 - 9/22تصميم المواقع الديناميكية باستخدام  دائرة تكنولوجيا المعلومات صالح الدينصفاء  8

 Oracle Developer  g10  2019/10/10 - 9/29 دائرة تكنولوجيا المعلومات ندى احمد امين 9

 
 تشرين االول

 10/13 - 2019/10/17 تشغيل االفتراضي للحاسباتتنصيب أنظمة  دائرة تكنولوجيا المعلومات ايناس ماجد عبود 1   

 10/13 - 2019/10/17 االبداع في اتخاذ القرارات مديرية األمور اإلدارية مازن عبد الحسن 2

 10/17 - 2019/11/7 تطوير المهارات باللغة االنكليزي متقدم مديرية الموارد البشرية بيداء حاتم عبد 3

 10/17 - 2019/11/7 تطوير المهارات باللغة االنكليزي متقدم تكنولوجيا المعلوماتدائرة  صفاء صالح الدين 4

 
 تشرين الثاني

 Photoshop 2019/11/28 - 11/17 مديرية المطبعة علي فاضل محمد 1   

 Photoshop CS5 2019/11/28 - 11/17باستخدام التصميم  دائرة تكنولوجيا المعلومات هند عبد الحسين فرحان 2

 HTML5 2019/11/28 - 11/24 مديرية األمور اإلدارية رقية رياض قدوري 3

 HTML5 2019/11/28 - 11/24 مديرية األمور اإلدارية شيماء رياض قدوري 4

 HTML 5 2019/11/28 - 11/24 دائرة تكنولوجيا المعلومات دنيا فوزي كاظم 5



 تاريخها عنوان الدورة اسم الدائرة اسم المرشحين ت

 Photoshop cs5 2019/11/28 - 11/27 باستخدام التصميم دائرة تكنولوجيا المعلومات شهد ليث إبراهيم 6

 
 كانون االول

 12/1 - 2019/12/19 تدريب المدربين دائرة تكنولوجيا المعلومات طارق محمود شاكر 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :  الخامس الباب 

التي اقامها مركز التدريب المنجزة  والمحاضرات والندواتالحلقات النقاشية يبين ( 91)رقم جدول 

 9191لعام والبحوث االحصائية 

 

 9191الحلقات النقاشية والمحاضرات والندوات المنفذة لسنة 

 داخل/خارج الخطة عدد الحاضرين تاريخ االنعقاد   اسم المحاضرة / الدراسة اسم المحاضر / الباحث ت

 مصطفى جمعة حمادي 9

عررررررررررح تقررررررررررديمي حررررررررررول 

المشررررررراركة مورشرررررررة عمرررررررل 

)مؤشرررررر التنميرررررة المسرررررتدامة 

( فررررررررررري  يطاليرررررررررررا( 9،5،59)

للمررررررررررررررررررررررررررردة مرررررررررررررررررررررررررررن           

9192/99/91-92 

 االرمعاء      

9/9/9191 
 خارج الخطة 1،

 محمد خضر ياسين 9

الدراسرررة حلقرررة نقاشرررية حرررول 

الموسررررررومة )تليررررررات تو يرررررر  

الفوائررررررد المصرررررررفية حسررررررب 

متطلبررررررات نحررررررام الحسررررررامات 

 (9112القومية لسنة 

االرمعاء          

01/9/9191 
 9192داخل خطة  03

 اثير محمد ناجي 0

حلقررررة نقاشررررية حررررول مقتررررر  

مديريرررررة االحصررررراء الزراعررررري 

معنرررروال )الرررررمت مررررين التعررررداد 

 السكاني والتعداد الزراعي(

 خارج الخطة 09 3/9/9191الخميس 

 سهى عبد هللا محمود ،

عرررررح تقررررديمي حررررول ورقررررة 

عمرررررررررل معنررررررررروال )التعرررررررررداد 

السرررررررركاني مررررررررين اسررررررررتخدام 

التقانررررررات الحديغررررررة وال ايررررررة 

 المنشودة(

 االرمعاء 

91/9/9191 
 خارج الخطة 01

 احمد عصام ضاري ،

عررررح تقرررديمي حرررول )تليرررات 

جمرررر  اسررررعار المسررررتهل  عررررن 

مررررررردال  مرررررررن  طريرررررررد االيبررررررراد

 الطريقة التقليدية الحالية(

 االرمعاء 

9،/،/9191 
 خارج الخطة 91

 انس خليل محمد 2

عررررررررررح تقررررررررررديمي حررررررررررول 

البرنررررامت الترررردريبي )نحريررررات 

وتطبيقرررررات فررررري االحصررررراءات 

الرسررررررررمية لر ررررررررد ا رررررررردا  

التنميررررررررة المسررررررررتدامة( فرررررررري 

 اليامال

 االرمعاء 

99/،/9191 
 خارج الخطة 03

 حسين حميد خلف 3

عررررح تقرررديمي حرررول الررردورة 

التدريبيرررررررة )امتكرررررررارات فررررررري 

اسرررتخدام منهجيررررات ومصررررادر 

البيانرررات الجديررردة الحصرررائيات 

ا ررررردا  التنميرررررة المسرررررتدامة( 

 في اليامال

 خارج الخطة 9، 9191/،/92الغالثاء 

 حنال رحيم عنيد  2

عررررح تقرررديمي حرررول ورشرررة 

عمررررررررل الطاقررررررررة )المبررررررررادرة 

 المشرررررررررررتركة لالحصررررررررررراءات

الشررررررررهرية النفطيررررررررة( فرررررررري 

 لبنال –ميروت 

 خارج الخطة 92 92/2/9191الغالثاء 



 9191الحلقات النقاشية والمحاضرات والندوات المنفذة لسنة 

 داخل/خارج الخطة عدد الحاضرين تاريخ االنعقاد   اسم المحاضرة / الدراسة اسم المحاضر / الباحث ت

 احمد سلمال طعمة 1

ورقرررة نقاشرررية حرررول )تجرمرررة 

العرررررا  فررررري تنفيرررررذ تعررررردادات 

 السكال والمساكن( 

 داخل الخطة ،0 2/9191/،االحد 

91 
ايمال عبد الو اب عبد 

 الر ا 

عرررح تقررديمي حررول )ورشررة 

العمررررررررل االقليميررررررررة لر ررررررررد 

الهرررررد  الرامررررر  مرررررن ا ررررردا  

التنميرررة المسرررتدامة( فررري شررررم 

 مصر –الشيخ 

 خارج الخطة 01 3/2/9191االرمعاء 

 

 
 

 

 

 

 

 9191الدراسات والبحوث المنجزة لعام يبين ( 90)رقم جدول 

 

 المالححات تاريت اإلنجا  الدائرة  سم الباحث اسم الدراسة ت

1 
العوامررل المررؤثرة فرري حررراالت الطررال  فرري محافحرررة 

 ديالى )محث تحليلي(

     عمار احمد مجيد

 جاسم سعيد حسين
 أنجزت 22/7/2019 مديرية  حصاء ديالى

2 
مفررا يم الحكومرررة المفتوحررة وامعاد رررا فرري المنطقرررة 

 العرمية / ورقة نقاشية
 أنجزت 27/6/2019 قواعد البيانات أمجد  امل حسين

3 

االثررار السررلبية المترتبررة عررن عرردم تطبيررد سياسررات 

واجررراءات تكنولوجيررا المعلومررات وسياسررة النسرررخ 

 االحتياطي / ورقة نقاشية

 أنجزت 01/06/2019 تكنولوجيا المعلومات سهى عبد هللا محمود

4 
تجرمررة العرررا  فرري تنفيررذ تعررداد السرركال والمسرراكن 

 /ورقة نقلشية
 أنجزت 30/4/2019 قسم األرقام القياسية أحمد سلمال

5 
لتحليل نمرو اقتصرادات  Turil wallاستخدام قانول 

 الشر  االوست المصدرة للنفت
 أنجزت 20/10/2019 مديرية الحسامات القومية عمار حسن محمود

6 
المشررراكل والمعوقرررات التررري تواجرررب نحرررام الحسرررامات 

 9112القومية لسنة 
 أنجزت 21/11/2019 مديرية الحسامات القومية محمد خضر

7 
مرالعرا  ومقارنتهرا  التعرفة الجديدة لخدمة الكهرمراء

 مبعض دول الجوار
 أنجزت 18/2/2019 مديرية  حصاء واست راف  احمد حسن

8 
رية في التعداد العام للسركال تتطبيقات التقنية البايوم

 والمساكن في العرا / خارج الخطة

 ارو  حاتمف

 عبد هللا داود

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 أنجزت 07/03/2019

 

 



 2/1/9112الى  7/1/9112للمدة من (   SPSS مهارات استخدام برنامج) الدورة التدريبية  ( 1ملحق )

   

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 بسمة عبد الوهاب قدوري وزارة الداخلية احمد جودة صنكور 1

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

منار حسين عبد 

 االمير

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 شيماء ناصر محسن وزارة الداخلية حيدر حسن علي 2

 أحمد جمال أحمد وزارة الداخلية حيدر نعمة عودة 3

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها وزارة الداخلية رائد ابراهيم نعمة 4

 11 0 11 بغداد وزارة الداخلية رائد عبد الرضا كامل 5

         وزارة الداخلية ضياء ناهي حمزة 6

         وزارة الداخلية علي حسين عبد حسين 7

         وزارة الداخلية علي عقيل مجدوع 8

         وزارة الداخلية فاضل عباس عزيز 9

         وزارة الداخلية محمد خضر حمود 10

 وزارة الداخلية مطشر حشيش خليف 11

     

 

 11/1/9112 الى11/1/9112 من للمدة(  SPSS برنامج استخدام مهارات)   التدريبية الدورة (9ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشرف اسم الدائرة اسم المحاضر اسم الدائرة اسم المشارك ت

 وزارة الداخلية احمد جودة صنكور 1
بسمة عبد الوهاب 

مركز التدريب  قدوري

 والبحوث اإلحصائية
 زينب عقيل حميد

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 أحمد جمال أحمد وزارة الداخلية حيدر حسن علي 2

 مجموع اناث ذكور مكان انعقادها وزارة الداخلية حيدر نعمة عودة 3

 11 0 11 بغداد وزارة الداخلية رائد ابراهيم نعمة 4

 الداخليةوزارة  رائد عبد الرضا كامل 5
    

 وزارة الداخلية ضياء ناهي حمزة 6
    

 وزارة الداخلية علي حسين عبد حسين 7
    

 وزارة الداخلية علي عقيل مجدوع 8
    

 وزارة الداخلية فاضل عباس عزيز 9
    



 اسم الدائرة اسم المشرف اسم الدائرة اسم المحاضر اسم الدائرة اسم المشارك ت

 وزارة الداخلية محمد خضر حمود 10
    

 وزارة الداخلية مطشر حشيش خليف 11
    

 

 11/1/9112( للمدة من pivot tableالدورة التدريبية  )استخدام الجداول المحورية في االكسل ( 1ملحق )

 17/1/9112الى 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 انس خليل محمد 1
مديرية إحصاء 

 الحسابات القومية
 االحصائيقسم التحليل  علي أمجد عبد االمير

منار حسين عبد 

 االمير

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

 حيدر خالد رشيد 2
مديرية إحصاء 

 الحسابات القومية
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 زياد طارق حسين 3
مديرية إحصاء 

 الحسابات القومية
 6 0 6 بغداد

 عمار حسن محمود 4
مديرية إحصاء 

 الحسابات القومية
        

 عمار مجيد حميد 5
مديرية إحصاء 

 الحسابات القومية
        

 محمد علي حسين 6
مديرية إحصاء 

 الحسابات القومية
        

 

 

 

 92/1/9112الى  97/1/9112( للمدة من SPSSالدورة التدريبية  )التحليل االحصائي باستخدام ( 4ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 احمد نهاد رشيد 1
وزارة الموارد المائية / 

 دائرة التخطيط

بسمة عبد الوهاب 

 قدوري

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 جمانة سري طارق

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

 ازهار ناجي عبد 2

وزارة الموارد المائية / 

الهيأة العامة للمياه 

 الجوفية

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

3 
انعام عبد جواد 

 محمد

وزارة الموارد المائية / 

 الهيأة العامة للمساحة
 11 9 2 بغداد

 تمارة صديق بكر 4
وزارة الموارد المائية / 

 دائرة التخطيط
        

5 
حنان ياسين 

 ابراهيم

وزارة الموارد المائية / 

مركز الدراسات 

 الهندسيةوالتصاميم 

        

6 
داليا عبد القادرعبد 

 الحميد

وزارة الموارد المائية / 

 دائرة التخطيط
        

 سرور جاسم رضا 7

وزارة الموارد المائية / 

الهيأة العامة للسدود 

 والخزانات

        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 سهى محمد نصير 8

وزارة الموارد المائية / 

الهيأة العامة للمياه 

 الجوفية

        

9 
غيداء شاكر 

 مصلح

وزارة الموارد المائية / 

دائرة تنفيذ اعمال كري 

 األنهر

        

10 
مصطفى اسماعيل 

 عبود

وزارة الموارد المائية / 

 دائرة التخطيط
        

 هيام عماد عبد 11
وزارة الموارد المائية / 

 دائرة المصب العام
        

 

 

 7/9/9112الى  1/9/9112( للمدة من SPSSالدورة التدريبية  )التحليل االحصائي باستخدام ( 1ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 الهام توما كاكو 1
البنك المركزي العراقي / 

 فرع أربيل

علي طارق عبد 

 المجيد
 زينب عقيل حميد قسم التحليل اإلحصائي

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
انفال سعدي 

 صالح
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها وزارة الصناعة والمعادن

 ايمن محمد احمد 3
وزارة الشباب والرياضة / 

 دائرة التنسق والمتابعة
 17 11 6 بغداد

4 
جنان محمود 

 خضير
         قسم التنمية البشرية

5 
راني فؤاد 

 عمانوئيل

ديوان الوقف المسيحي 

 والديانات االخرى
        

6 
رجاء محمود 

 عواد

مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
        

7 
ريم عبد الكريم 

 قاسم

مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
        

         مديرية اإلحصاء الزراعي زينة عبدهللا مجيد 8

9 
ساندي قيس 

 موشي

الوقف المسيحي ديوان 

 والديانات االخرى
        

10 
علي محمد 

 مظلوم
         وزارة الكهرباء

 علي هاني لوزان 11
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

12 
علياء نيازي 

 طاهر

البنك المركزي العراقي  / 

         فرع الموصل

 محمد كاظم غالم 13
وزارة الشباب والرياضة / 

         والمتابعة دائرة التنسق

14 
نضال غالب 

 شمخي

البنك المركزي العراقي / 

         فرع البصرة

15 
هيشو محمد 

 كانبي

البنك المركزي العراقي / 

         فرع أربيل

16 
وفاء عبد الرضا 

 همت

مديرية اإلحصاء 

         اإلجتماعي



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

17 
ياسين عبد القادر 

 جميل
 وزارة االتصاالت

        

 

 

 

  7/9/9112الى  1/9/9112الدورة التدريبية  )طرائق البحث العلمي( للمدة من ( 1)ملحق 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
أغادير فاضل 

 حمزة

مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
 ميسم فتاح حسين

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

اسراء جنديل 

 حسين

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
حيدر رياض عبد 

 األمير
 شيماء ناصر محسن مديرية المطبعة

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية الموارد البشرية رويدة عابد نجم 3

 8 7 1 بغداد قسم التنمية البشرية زينب علي حسين 4

5 
سرى محمد 

 عمران
         قسم التنمية البشرية

6 
سهاد صاد 

 إبراهيم
         مكتب رئيس الجهاز

7 
فاطمة عيدان 

 علي
         قسم األرقام القياسية

         مديرية المطبعة منال عدنان سعد 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94/1/9112مستوى أساسي( للمدة من  SPSSالدورة التدريبية  )البرنامج اإلحصائي الجاهز  (  7ملحق )

 91/1/9112الى 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
إخالص فالح 

 حسن

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي / دائرة 

الدراسات والتخطيط 

 والمتابعة

 بسمة عبد الوهاب
مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 جمانة سري طارق

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
اسراء حسين 

 جاسم

ديوان الوقف الشيعي / 

 دائرة التخطيط والمتابعة
 أحمد جمال أحمد

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
    

3 
تحسين علي 

 محمدي

ديوان الوقف الشيعي / 

 دائرة التخطيط والمتابعة
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 زهراء حاكم علي 4
ديوان الوقف الشيعي / 

 دائرة التخطيط والمتابعة
 7 5 2 بغداد

5 
ساندي قيس 

 موشي

ديوان أوقاف الديانات 

المسيحية واإليزيدية 

 والصابئة المندائية

        

 سجى علي حسين 6

هيئة اإلعالم واإلتصاالت / 

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

        

7 
مصطفى محمد 

 مجبل

هيئة اإلعالم واإلتصاالت / 

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7/1/9112الى  1/1/9112متوسط( للمدة من  EXCELالدورة التدريبية  )دورة برنامج ( 8ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 دائرة تكنولوجيا المعلومات مازن طالبأية  1
باسل صالح الدين 

 عبد الكريم

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

شيماء ناصر 

 محسن

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

2 
إبراهيم هالل عبد 

 الحسين
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية المطبعة

 16 10 6 بغداد مديرية اإلحصاء الصناعي بان فاروق جمعة 3

4 
رؤى حاتم 

 نصيف

وزارة التخطيط / دائرة 

 التعاون الدولي
        

5 
رعد مهدي 

 بريسم

وزارة العدل / الدائرة 

 اإلدارية والمالية
        

         دائرة تكنولوجيا المعلومات رقية عبود أحمد 6

 رياض حسين 7
وزارة التخطيط / دائرة 

 السياسات اإلقتصادية
        

8 
سحر محمد 

 عباس

مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
        

9 
سمير شفيق عبد 

 المجيد

وزارة العدل / دائرة كتاب 

 العدول
        

         مديرية الموارد البشرية شهد حسين مطر 10

11 
علي محمود 

 حسين

وزارة العدل / الدائرة 

 اإلدارية والمالية
        

12 
كفاح نعيم 

 سلطان
         مديرية إحصاء بغداد

13 
منار رياض 

 شاكر
         مديرية اإلحصاء السكاني



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

14 
نور صائب 

 محمود

وزارة التخطيط / دائرة 

 السياسات اإلقتصادية
        

         دائرة تكنولوجيا المعلومات نورس نهاد حاتم 15

 وليد خالد شناوة 16
وزارة العدل / دائرة كتاب 

 العدول
        

 

 

 

الى  11/1/9112اساسية( للمدة من  minitabالدورة التدريبية  )التحليل االحصائي باستخدام ( 2ملحق )

14/1/9112 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
اسل سعد عبد 

 الهادي

وزارة التجارة / الشركة العامة 

 والمكائنلتجارة السيارات 
 أحمد جمال أحمد

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

جمانة سري 

 طارق

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية

 ايمن عباس نجم 2

وزارة التجارة / الشركة العامة 

لتوزيع كهرباء الوسط / فرع 

 توزيع كهرباء كربالء المقدسة

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 عامر نوح رفو 3

ديوان أوقاف الديانات 

المسيحية واإليزيدية والصابئة 

 المندائية

 7 3 4 بغداد

 عبير جمال حسين 4

ديوان الرقابة المالية اإلتحادي 

/ دائرة الشؤون الفنية 

 والدراسات

        

 معن مخلص حماد 5
وزارة التجارة / الشركة العامة 

 لتجارة السيارات والمكائن
        

6 
منتهى زهير 

 محسن

وزارة التخطيط / دائرة 

 السياسات اإلقتصادية والمالية
        

 هديل محمد زكي 7
وزارة التجارة / دائرة العالقات 

         اإلقتصادية الخارجية

 

 



 9112 /91/1الى  94/1/9112الدورة التدريبية  )المفاهيم االحصائية الصناعية( للمدة من ( 11ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء ديالى احمد ابراهيم علي 1
ياسمين سعدون 

 صليبي

مديرية اإلحصاء 

 الصناعي

منار حسين عبد 

 االمير

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
انعام عبد الكاظم 

 عبيد
 رنا رعد جواد مديرية إحصاء النجف

اإلحصاء مديرية 

 الصناعي
    

 حسين حميد خلف مديرية إحصاء نينوى اياد طارق يوسف 3
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
    

 زيد خليفة محمد مديرية إحصاء األنبار ثائر سلمان محمد 4
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء ذي قار حسن يحيى حسن 5

 32 7 25 النجف مديرية إحصاء بغداد علي ابراهيمحسين  6

         مديرية إحصاء كركوك خليل نعمان سمير 7

         مديرية إحصاء ديالى ديار يونس خليل 8

         مديرية إحصاء واسط رافع احمد حسن 9

 مديرية إحصاء كربالء رسول جواد كاظم 10

    
11 

رواد كريم عبد 

 حسون
 إحصاء صالح الدينمديرية 

    
 مديرية إحصاء القادسية رياض تركي زغير 12

    
 مديرية إحصاء األنبار زكريا يحيى نجيب 13

    
 مديرية إحصاء كربالء زينب محمد باقر 14

    
15 

سميرة ناجي 

 علوان
 مديرية إحصاء بابل

    
16 

شهدي عبد االمير 

 ماجد
 مديرية إحصاء البصرة

    
17 

عبد علي ضفاف 

 محمد
 مديرية إحصاء بغداد

    
 مديرية إحصاء ذي قار علي احمد مرداس 18

    
 مديرية إحصاء البصرة علي جاسم محمد 19

    
 مديرية إحصاء البصرة علي حسين يوسف 20

    
 مديرية إحصاء ميسان علي لطيف حسن 21

    
 مديرية إحصاء النجف علي محمد جاسم 22

    
 مديرية إحصاء نينوى عطية حسينعماد  23

    
 مديرية إحصاء واسط غادة كريم عبود 24

    
25 

فارس سعدي 

 سحري
 مديرية إحصاء نينوى

    



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء كركوك فهد قادر شهاب 26

    
 مديرية إحصاء بغداد قيس غازي جواد 27

    
 مديرية إحصاء ميسان كاظم حسن كليش 28

    
29 

السالم محمد عبد 

 ناصر
 مديرية إحصاء األنبار

    
30 

محمد عبد المرتاح 

 خير هللا
 مديرية إحصاء صالح الدين

    
31 

نبأ عبد الزهرة 

 شمخي
 مديرية إحصاء المثنى

    
32 

نعيم محمد عبد 

 الرضا
 مديرية إحصاء بابل

     

 

 

الى  91/1/9112السياحي( للمدة من الدورة التدريبية  )مسح الفنادق ومجمعات االيواء ( 11ملحق )

91/1/9112  

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 عباس فاضل محمد مديرية إحصاء كربالء احمد جادر سوادي 1
مديرية إحصاءات 

 التجارة
 احمد جمال احمد

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

 ندى أحمد امين مديرية إحصاء األنبار جاسماحمد جبير  2
مديرية إحصاءات 

 التجارة
    

3 
اسراء عبد الجواد 

 عبد الحسين
 إبتهال حسين راضي مديرية إحصاء المثنى

مديرية إحصاءات 

 التجارة
    

 أحمد عصام ضاري مديرية إحصاء بابل افتخار علي عمران 4
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
    

 محمد خضر ياسين مديرية إحصاء المثنى طالب صالحانمار  5
مديرية الحسابات 

 القومية
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء البصرة حسن رشيد عاشور 6

 35 12 23 بغداد مديرية إحصاء ذي قار حسين علي كعيد 7

         مديرية إحصاء ذي قار حسين علي يونس 8

9 
االمير حنان عبد 

 غلوم

مديرية إحصاءات 

 التجارة
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء بغداد خالد كاظم عباس 10

 مديرية إحصاء األنبار رسل حاتم طارق 11
        

 مديرية إحصاء ديالى رشا رشيد حسن 12
        

 زينب سفاح عبد 13
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 زينة علي كاظم 14
إحصاءات مديرية 

 التجارة
        

 مديرية إحصاء كركوك سندس جمعة نوري 15
        

 مديرية إحصاء ديالى صكبان حسين عكلة 16
        

17 
عبد الرحمن قابل 

 حسيب
 مديرية إحصاء كركوك

        

 عالء حميد عجمي 18
مديرية إحصاء 

 القادسية
        

 مديرية إحصاء البصرة عالء محمود طه 19
        

 علي ضياء جابر 20
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

21 
غيدان عباس 

 سلطان
 مديرية إحصاء نينوى

        

 مديرية إحصاء ميسان كرار هادي سليم 22
        

 ماجدة صبري بكر 23
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

 محمد ثابت محمد 24
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

25 
مهند عبد الهادي 

 سلمان
 مديرية إحصاء بابل

        

 مديرية إحصاء واسط مهند محمد طاهر 26
        

 مديرية إحصاء ميسان ميثم خنجر عبد هللا 27
        

 مديرية إحصاء واسط ميثم طاهر مطلك 28
        

29 
نبيل صالح محمد 

 رضا
 مديرية إحصاء النجف

        

 محمودنهى يوسف  30
مديرية إحصاء 

 القادسية
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء النجف هدى يوسف حمزة 31
        

 هيثم هشام قاسم 32
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 وصال طارق خليل 33
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 مديرية إحصاء نينوى وعد مرعي عبد هللا 34
        

 يوسف عيسى علي 35
إحصاءات مديرية 

 التجارة
        

 

 

الى  91/1/9112الدورة التدريبية التنشيطية  )حول مسوح االحصاءات الزراعية( للمدة من ( 19ملحق )

98/1/9112   

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أيات حسين علي 1
مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
 ناجي أثير محمد

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
 جمانة سري طارق

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
احمد اسماعيل 

 ابراهيم
 نضال جاسم سيد مديرية إحصاء بغداد

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

3 
احمد جاسم عبد 

 الرحمن
 زينة عبد هللا مجيد مديرية إحصاء البصرة

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

 حامد حسين احمد 4
مديرية إحصاء صالح 

 الدين

مصطفى جمعة 

 حمادي

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء ميسان احمد سابط طعيمة 5

 39 5 34 بغداد مديرية إحصاء واسط احمد سعد فاضل 6

         مديرية إحصاء نينوى احمد مخلد صابر 7

         مديرية إحصاء كركوك حاجباسم حسن  8

9 
بهاء عبد الحسين 

 كريم
         مديرية إحصاء كربالء

 مديرية إحصاء النجف حسين جبار عبد 10
        

 مديرية إحصاء بغداد حيدر شناوة حمزة 11
        

 مديرية إحصاء النجف حيدر كاطع جبار 12
        

13 
خالد عبد الكريم 

 حمودي
 إحصاء ديالىمديرية 

        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 دنيا حسين راضي 14
مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
        

 مديرية إحصاء كربالء ربيع محمد صبح 15
        

 مديرية إحصاء نينوى صالح ياسين صالح 16
        

17 
صالح مهدي 

 سرهيد
 مديرية إحصاء بغداد

        

 مديرية إحصاء بابل عامر معز مهدي 18
        

 مديرية إحصاء ذي قار عباس عودة رميح 19
        

 مديرية إحصاء األنبار عثمان محمد نجم 20
        

 مديرية إحصاء واسط عالء خضير عبيس 21
        

 عالء هاشم عبود 22
مديرية إحصاء 

 القادسية
        

 مديرية إحصاء ذي قار علي جليل نجم 23
        

24 
علي فاضل عبد 

 الحسن
 مديرية إحصاء ميسان

        

 مديرية إحصاء بغداد عمر احمد فرحان 25
        

 فخري امين عبد هللا 26
مديرية إحصاء صالح 

         الدين

27 
فراس معين عبد 

 الرضا

مديرية إحصاء 

         القادسية

 مديرية إحصاء البصرة مازن جاسم محمد 28
        

 إحصاء بابلمديرية  محمد حسين حسن 29
        

 مديرية إحصاء األنبار محمد مخلف عبيد 30
        

31 
محمود سعد عبد 

 هللا

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
        

32 
محمود عبد الزهرة 

 كريم
 مديرية إحصاء المثنى

        

33 
ميثم عبد المعين 

 جبر
 مديرية إحصاء ديالى

        

 نادية سالم ابراهيم 34
اإلحصاء مديرية 

 الزراعي
        

 نادية لؤي حسن 35
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
        

 مديرية إحصاء بغداد نبيل محمد كاظم 36
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 ندى حسن كريم 37
مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
        

 مديرية إحصاء كركوك نزار محمد احمد 38
        

39 
وهاب عبد الخضر 

 عبد الحسن
 المثنىمديرية إحصاء 

        

 

 

 

 

 98/1/9112الى   97/1/9112الدورة التدريبية  )جمع اسعار المنتجات الصناعية( للمدة من ( 11ملحق )

 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 القياسية قسم األقام أحمد سلمان طعمة مديرية إحصاء ميسان ابتهال رياض نعيم 1
بسمة عبد الوهاب 

 قدوري

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

 مديرية إحصاء ديالى احمد ابراهيم علي 2
ألحان حمودي 

 إبراهيم
     قسم األقام القياسية

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء األنبار ثائر سلمان محمد 3

 رياض تركي زغير 4
مديرية إحصاء 

 القادسية
 17 6 11 النجف

5 
زينب محمد باقر 

 صادق
         مديرية إحصاء كربالء

         مديرية إحصاء بابل سميرة ناجي علوان 6

         قسم األرقام القياسية سندس صبر ناصر 7

8 
شهدي عبد االمير 

 ماجد
 مديرية إحصاء البصرة

    
 مديرية إحصاء ذي قار علي امجد مرداس 9

    
 مديرية إحصاء النجف علي محمد جاسم 10

    
 مديرية إحصاء نينوى عماد عطية حسين 11

    
 مديرية إحصاء واسط غادة كريم عبود 12

    
 مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 13

    
 مديرية إحصاء كركوك فهد قادر شهاب 14

    
 مديرية إحصاء بغداد قيس غازي جواد 15

    
16 

محمد عبد المرتاح 

 خير هللا

مديرية إحصاء صالح 

 الدين

    
17 

نبأ عبد الزهرة 

 شمخي
 مديرية إحصاء المثنى

     



 

 7/4/9112الى  1/4/9112الدورة التدريبية  )النشر االلكتروني( للمدة من ( 14ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
احمد عبد االمير 

 جاسم
 شيماء أنور إبراهيم مديرية النشر والعالقات

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 زينب عقيل حميد

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
ساهرة شنين 

 صخي

مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
 دنيا فوزي كاظم

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية النشر والعالقات ساهر محمدسهير  3

 قسمة مهدي نايف 4
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
 9 5 4 بغداد

5 
مارفن بطرس 

 جبرائيل

ديوان أوقاف الديانات 

المسيحية واإليزيدية 

 والصابئة المندائية

        

6 
مصطفى عبد 

 الحسين نعمة
         والعالقاتمديرية النشر 

 نور زيدان خلف 7

ديوان أوقاف الديانات 

المسيحية واإليزيدية 

 والصابئة المندائية

        

8 
هدى عبد هللا 

 فارس
 مديرية النشر والعالقات

    
 مديرية النشر والعالقات هناء كريم حسن 9

     

 

 

 

 

 11/4/9112الى  7/4/9112واالداري( للمدة من ات العمل الوظيفي قالدورة التدريبية  )سيا( 11ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
انتصار مهدي 

 راضي

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 ميسم فتاح حسين

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية
 جمانة سري طارق

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية األمور اإلدارية تغريد مصدق كمر 2

 11 11 6 بغداد مديرية إحصاء ديالى ديار يونس خليل 3

 رقية حاتم كريم 4
وزارة التخطيط / دائرة 

 تخطيط القطاعات
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية الموارد البشرية رويدة عايد نجم 5

 سلوان سعيد عليوي 6

مكتب المدير العام 

للشؤون اإلدارية 

 والمالية

        

 صباح رباح جاسم 7
مديرية الحسابات 

 القومية
        

8 
عبد الصاحب رحمة 

 حاتم
 مديرية المطبعة

        

 عالء عزيز فرحان 9

وزارة التربية / 

المديرية العامة للشؤون 

         االدارية

10 
         اإلداريةمديرية األمور  علي حميد علي

11 
         مديرية األمور اإلدارية فرح ماجد حميد

12 
         مديرية األمور اإلدارية كريم كاظم مسلم

13 
 مالمح صابر حسين

مديرية اإلحصاء 

         الصناعي

14 
ميس عمر عبد 

 الكريم

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

15 

 نجاة محمد عريبي

التخطيط / دائرة وزارة 

         تخطيط القطاعات

         مديرية النشر والعالقات هدى عبد هللا فارس 16

17 
هناء عدنان 

         مديرية الموارد البشرية مصطفى

 

 

 

الى  91/4/9112( للمدة من Minitabالدورة التدريبية  )التحليل االحصائي المتقدم باستخدام ( 11ملحق )

91/4/ 9112   

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 احمد غانم خالد 1

وزارة التجارة / الشركة 

العامة للمعارض 

والخدمات التجارية 

 العراقية

 أحمد جمال أحمد
مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 جمانة سري طارق

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

2 
االء جميل عبد 

 الرضا

البنك المركزي العراقي 

 / الدائرة اإلدارية
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 ايمن عباس نجم 3

وزارة الكهرباء / 

الشركة العامة لتوزيع 

كهرباء الوسط / فرع 

توزيع كهرباء كربالء 

 المقدسة

 12 6 6 بغداد



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

4 
دعاء اياد عبد 

 الجبار

وزارة التخطيط / دائرة 

 السياسات اإلقتصادية
        

         مديرية إحصاء ديالى رافد ياسين وهيب 5

 سارة معن يحيى 6
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

 ضحى صبار حسن 7
وزارة اإلعمار واإلسكان 

         / مكتب المفتش العام

8 
عبد الرزاق طالل 

 اكرم

العراقي البنك المركزي 

 / الدائرة اإلدارية
        

 عبيرجمال حسين 9

ديوان الرقابة المالية 

اإلتحادي / دائرة 

الشؤون الفنية 

         والدراسات

10 
 فرح فيصل شنيشل

وزارة التخطيط / دائرة 

         السياسات اإلقتصادية

11 
مصطفى هاشم 

 حسن

ديوان الرقابة المالية 

/ دائرة  اإلتحادي

الشؤون الفنية 

         والدراسات

12 

 معن مخلص حماد

وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة السيارات 

         والمكائن

 
 

 

 98/4/9112( للمدة من 9118التحويل المالي والصرافة لسنة  منشاتالدورة التدريبية  )مسح  (17ملحق )

  11/4/9112الى 

 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت

 مديرية إحصاءات التجارة عباس فاضل محمد مديرية إحصاء ديالى أحمد إبراهيم علي 1
منار حسين عبد 

 االمير

  

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

  
2 

أحمد اسماعيل 

 إبراهيم
 الحسابات القومية مديرية محمد خضر ياسين مديرية إحصاء بغداد

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء كربالء أحمد جادر سوادي 3

 42 10 32 النجف مديرية إحصاء األنبار أحمد جبير جاسم 4

5 
أحمد عبد الحافظ 

 سلمان
         مديرية إحصاء البصرة



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت

         قسم التحليل اإلحصائي أياد جواد حسن 6

 حسين راضي إبتهال 7
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 قسم التحليل اإلحصائي بشرى نصيف جاسم 8
        

 مديرية إحصاء األنبار ثائر سلمان محمد 9
        

 مديرية إحصاء ديالى جاسم سعيد حسين 10
        

 مديرية إحصاء ذي قار حمودي الزم محمد 11

        

12 
حنان عبد األمير 

 غلوم

مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 حنان مهدي محمد 13
دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

 مديرية إحصاء ذي قار خالد أحمد فرحان 14
        

 زينب سفاح عبد 15
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 زينة علي كاظم 16
مديرية إحصاءات 

         التجارة

 سليمان حسين جواد 17
المركزي / دائرة  البنك

 اإلحصاء واألبحاث

        

 مديرية إحصاء واسط عادل لطيف غافل 18
        

 مديرية إحصاء كربالء عباس طامي عناد 19
        

 مديرية إحصاء كركوك عدنان رضا بابا عادل 20
        

 مديرية إحصاء بابل عقيل صادق هادي 21
        

 إحصاء بغدادمديرية  عالء حسين عباس 22
        

 عالء حميد عجمي 23
مديرية إحصاء 

 القادسية
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء البصرة عالء محمود طه 24

        

25 
علي صادق عبد 

 مسلم
 مديرية إحصاء النجف

        

 علي ضياء جابر 26
مديرية إحصاءات 

         التجارة

 مديرية إحصاء ميسان علي عريان صالح 27
        

 مديرية إحصاء كركوك عمار محمد فوزي 28
        

 عمر عادل محي 29
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

 غزوان عزاوي خليل 30
مديرية إحصاء صالح 

         الدين

 مديرية إحصاء نينوى فادية فالح حسن 31
        

 مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 32

        

 مديرية إحصاء نينوى رحيم خلفلمى  33
        

 محمد عبد مرشد 34
مديرية إحصاء 

         القادسية

 مديرية إحصاء ميسان مخلص نجم عبود 35
        

 مديرية إحصاء المثنى معين لويتي إبراهيم 36

        

37 
مهند عبد الهادي 

 سلمان
 مديرية إحصاء بابل

        

 مديرية إحصاء واسط ميثم ظاهر مطلك 38

        

 ندى أحمد أمين 39
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 ندى أحمد جمعة 40
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت

 هيثم هشام قاسم 41
مديرية إحصاءات 

 التجارة
        

 مديرية إحصاء المثنى واثق فالح علي 42

        

 

 

الى  11/1/9112)مهارات كتابة وإعداد التقارير اإلحصائية( للمدة من الدورة التدريبية  ( 18ملحق )

11/1/9112  

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أسعد محمد ذياب 1

مجلس النواب / األمانة 

العامة / الدائرة 

 اإلدارية

 أحمد جمال أحمد
مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

جمانة سري 

 طارق

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

 بهاء عيسى ياس 2

مجلس النواب / األمانة 

العامة / الدائرة 

 اإلدارية

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 سرود هوشيار توفيق 3

مجلس النواب / األمانة 

العامة / الدائرة 

 اإلدارية

 6 0 6 بغداد

 علي محسن باقر 4

النواب / األمانة مجلس 

العامة / الدائرة 

 اإلدارية

        

 قاسم أسماعيل جاسم 5

مجلس النواب / األمانة 

العامة / الدائرة 

 اإلدارية

        

6 
مصطفى محمد 

 راضي

مجلس النواب / األمانة 

العامة / الدائرة 

 اإلدارية
        

 

قطاع البناء والتشييد )الخاص والعام (( للمدة من  الدورة التدريبية  )شرح إستمارات( 12)ملحق 

   17/1/9112الى  11/1/9112

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أغادير فاضل حمزة مديرية إحصاء األنبار أويس خيري محمد 1
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد

اسراء جنديل 

 حسن

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 زينب خلف كاظم مديرية إحصاء ميسان جمعة جبار عذيب 2
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
    

 لونا رشاد سعيد مديرية إحصاء المثنى خالد مسلم جاسم 3
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
    

 ربيع محمد صكبان 4
مديرية إحصاء 

 القادسية
 عباسسحر محمد 

مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
    

5 
زين العابدين عبد 

 الواحد شكر
 أمل تركي مغير مديرية إحصاء كركوك

مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
    

 ساهرة شنين صخي 6
مديرية إحصاءات 

 البناء والتشييد
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 سمير حميد رشيد 7
مديرية إحصاءات 

 البناء والتشييد
 20 4 16 بغداد

         مديرية إحصاء البصرة سيف منير عبد هللا 8

 صفاء نجم عبد علي 9
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

 مديرية إحصاء األنبار علي حسين صالح 10

        

 مديرية إحصاء ديالى عمار أحمد مجيد 11

        

12 
فاضل عبد الحسين 

 هادي
 مديرية إحصاء بغداد

        

 قحطان غازي دهام 13
مديرية إحصاء صالح 

 الدين

        

 قسمة مهدي نايف 14
مديرية إحصاءات 

 البناء والتشييد

        

 مديرية إحصاء ذي قار كاظم جويد جاسم 15

        

16 
لبنى عبد القادر 

 خورشيد
 مديرية إحصاء نينوى

        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء واسط حسين مهدي صيهود 17

        

18 
نبيل صالح محمد 

 رضا
 مديرية إحصاء النجف

        

 ديرية إحصاء بابل وفاء كاظم علي 19

        

 مديرية إحصاء كربالء ياس خضير ميري 20

        

 

 

 

مستوى متوسط( للمدة من  - Excel 2013الدورة التدريبية  )مهارات أستخدام برنامج ( 91ملحق )

  91/1/9112الى  11/1/9112

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
أحمد حسن عبد 

 الزهرة

وزارة الداخلية / مديرية 

التخطيط والمتابعة / قسم 

 التدريب والتطوير

باسل صالح الدين 

 عبد الكريم

والبحوث مركز التدريب 

 اإلحصائية

جمانة سري 

 طارق

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

 تغريد فائز زكي 2
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

3 
خالد عبد الكريم 

 حمودي
 8 3 5 بغداد مديرية إحصاء ديالى

 مديرية إحصاء ديالى رائد حاضر فرمان 4
        

 شاكرطارق محمود  5
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

 علي فالح خليفة 6

وزارة الداخلية / مديرية 

التخطيط والمتابعة / قسم 

 التدريب والتطوير
        

 لبنى رياض حسين 7
دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

8 
نيفين صبحي 

 خدابخش
 قسم التدقيق

        

 



الى  7/7/9112)تنمية وتطوير المهارات والقدرات اإلدارية( للمدة من الدورة التدريبية  ( 91ملحق )

11/7/9112  

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 ميسم فتاح حسين الشعبة الهندسية أيسر علي مطشر 1
مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

اسراء جنديل 

 حسن

التدريب والبحوث مركز 

 اإلحصائية

 إنتصار جاسم كاظم 2
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 19 10 9 بغداد مديرية األمور اإلدارية تغريد مصدق كمر 3

4 
حسين عبد هللا 

 حسين
 مديرية إحصاء بغداد

        

 مديرية إحصاء بغداد حسين علي كاظم 5
        

 مديرية المطبعة حيدر كاظم ناصر 6
        

 مديرية إحصاء بغداد خالد وليد محمد 7
        

 رقية حاتم كريم 8
وزارة التخطيط / دائرة 

 تخطيط القطاعات
        

9 
سوسن صالح 

 شحاذة
 قسم التدقيق

        

 شذى عبود مشرف 10
وزارة الزراعة / دائرة 

 الغابات ومكافحة التصحر
        

 مديرية األمور اإلدارية عيسى صالح حمود 11
        

 لؤي مجيد مهدي 12
وزارة الزراعة / دائرة 

 الغابات ومكافحة التصحر
        

 الشعبة الهندسية محمد ضياء سمير 13
        

14 
محمد نزار عبد 

 الرحمن
 مديرية األمور اإلدارية

        

15 
مالمح صابر 

 حسين

مديرية اإلحصاء 

         الصناعي

 نجاة محمد عريبي 16
وزارة التخطيط / دائرة 

         تخطيط القطاعات

 ندى حسن كريم 17
مديرية اإلحصاء 

         الزراعي

 هبة هشام يوسف 18
مكتب المدير العام 

         للشؤون الفنية

 مديرية األمور اإلدارية وليد حمزة محمد 19
        

 



المفاهيم والتعاريف ومستوى التصنيف  -الدورة التدريبية  )مؤشرات التنمية المستدامة ( 99ملحق )

 11/7/9112الى   2/7/9112للمؤشرات( للمدة من 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أحمد يوسف أحمد 1
قسم إحصاءات التنمية 

 البشرية
 سيدنضال جاسم 

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي

منار حسين عبد 

 االمير

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

2 
رشا كامل عبد 

 الرزاق

مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 ريم عبد الكريم قاسم 3
مديرية إحصاءات 

 البناء والتشييد
 6 4 2 بغداد

 زينب عقيل حميد 4
مركز التدريب 

         والبحوث اإلحصائية

 عمر نبيل طالب 5
مديرية إحصاءات 

         أحوال المعيشة

 وصال طارق خليل 6
مديرية إحصاءات 

         التجارة

 

  98/8/9112الى  91/8/9112( للمدة من 9112الدورة التدريبية  )مسح مزارع األسماك ( 91ملحق )

 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
أحمد جاسم عبد 

 الرحمن
 أثير محمد ناجي مديرية إحصاء بغداد

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي

بسمة عبد الوهاب 

 قدوري

مركز التدريب والبحوث 

 االحصائية

 فراس عبد القادر مديرية إحصاء بابل أحمد حمدي عبيد 2
مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

 أحمد خليل إبراهيم 3
مديرية إحصاء صالح 

 الدين

مصطفى جمعة 

 حمادي

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

 أحمد سالم جبر 4
مديرية إحصاء 

 القادسية
 نادية يوسف قنبر

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

 مديرية إحصاء ميسان أحمد سعد حمد 5
سوسن عبد 

 الصاحب كريم

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء واسط أحمد عبيد هديوي 6

 إنتصار أسعد أحمد 7

مكتب المدير العام 

للشؤون اإلدارية 

 والمالية

 39 5 34 النجف



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

8 
حسام الدين أحمد 

 سعدون
 مديرية إحصاء النجف

    

 حسام حسين حسان 9
مديرية إحصاء 

 القادسية

    
 مديرية إحصاء النجف حسين جبار عبد 10

    

 مديرية إحصاء ذي قار حسين خشان غضبان 11

    
 مديرية إحصاء واسط حيدر ناجي عبيد 12

    
 دنيا حسين راضي 13

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي

    
 مديرية إحصاء ديالى رافد ياسين وهيب 14

    
 زينة عبد هللا مجيد 15

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي

    
 سمير نجم عبد هللا 16

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي

    

 مديرية الحسابات شذى رمزي جاسم 17

    

18 
عبد الناصر يوسف 

 مجول
 قسم التحليل اإلحصائي

    

 مديرية إحصاء بغداد عالء حسين عباس 19

    
 قسم التحليل اإلحصائي علي أمجد عبد األمير 20

    
21 

علي فاضل عبد 

 الحسن
 مديرية إحصاء ميسان

    
 مديرية إحصاء بغداد عمر أحمد فرحان 22

    

 مديرية إحصاء كركوك فاضل رشيد ضاحي 23

    



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

24 
فرح فاضل محمد 

 علي

مديرية الموارد 

 البشرية

    

 مديرية إحصاء كربالء قاسم فاضل خضير 25

    
 مديرية إحصاء كربالء لؤي هادي علي 26

    
 مديرية إحصاء األنبار فرحانماهر جاسم  27

    
 مديرية إحصاء نينوى محمد أحمد صالح 28

    

 مديرية إحصاء بابل محمد حسين حسن 29

    

 مديرية إحصاء المثنى محمد سلمان شريف 30

    
 محمود سعد عبد هللا 31

مديرية اإلحصاء 

 الزراعي

    

32 
مضر محمود 

 إسماعيل

مديرية إحصاء صالح 

 الدين

    
33 

معتز مضر عبد 

 القادر
 مديرية إحصاء البصرة

    

34 
مهند عبد العباس 

 خلف
 مديرية إحصاء ذي قار

    
 مديرية إحصاء األنبار مهند نافع اسعد 35

    
 مديرية إحصاء ديالى ميثم عبد المعين جبر 36

    
 مديرية إحصاء نينوى نوفل سعد حميد 37

    

38 
وهاب عبد الخضر 

 الحسنعبد 
 مديرية إحصاء المثنى

    

39 
يوسف مصطفى 

 محمد
 مديرية إحصاء كركوك

     

 

 



الى  11/11/9112( للمدة من  SPSSبرنامج   باستخدامالتحليل اإلحصائي  الدورة التدريبية  )( 94ملحق )

17/11/9112  

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 انتصار جاسم كاظم 1
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي

بسمة عبد الوهاب 

 قدوري

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية
 شيماء ناصر محسن

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

 رشا كامل عبد الرزاق 2
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي

عبد الناصر يوسف 

 مجول

قسم التحليل 

 اإلحصائي
    

 منتظر مكي حسين 3
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 نغم محمد عبد األمير 4
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
 7 5 2 بغداد

5 
هديل عبد الحسين 

 كبة

مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
        

 وفاء عبد الرضا همت 6
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
        

 دعدوش حسنياسين  7
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
        

 



 

للمدة  (( لمناطق العد على االجهزة اللوحية وادوات تسريع العمل  GISتدريبية )استخدام وتحليل ملفات ) الورة الد( 25ملحق )

 31/3/9132-31من 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 الجغرافيةشعبة نظم المعلومات  احمد بهاء الدين محمد 1

طارق محمود 

 شاكر

شعبة نظم 

المعلومات 

 الجغرافية

 جمانة سري طارق
مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 شعبة نظم المعلومات الجغرافية احمد ناجي صاحب 2

 شعبة نظم المعلومات الجغرافية اروى باسم سعيد 3

4 
انوار عبد الوهاب 

 احمد
         شعبة نظم المعلومات الجغرافية

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها شعبة نظم المعلومات الجغرافية رشا حميد محمود 5

 12 10 2 بغداد شعبة نظم المعلومات الجغرافية رقية عبد الرضا غالي 6

         شعبة نظم المعلومات الجغرافية ريم معاد عباس 7

         شعبة نظم المعلومات الجغرافية زينة سنان يوسف 8

         شعبة نظم المعلومات الجغرافية سجى عادل رشيد 9

         شعبة نظم المعلومات الجغرافية سهى داود سليمان 10

         شعبة نظم المعلومات الجغرافية غدير حسين محمد 11

         شعبة نظم المعلومات الجغرافية لميس عبد هللا هادي 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91/3/9132-91النوع االجتماعي للمدة من   إلحصاءات الورشة الوطنية الثانية  ( 26ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 إباء صالح مهدي 1
مديرية إحصاء النقل 

 واإلتصاالت

إيمان عبد الوهاب 

 عبد الرزاق

مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي

شيماء ناصر 

 محسن

  

  

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

  

  

 ابراهيم خليل مجيد 2
مديرية إحصاء أحوال 

 المعيشة
 مكتب رئيس الجهاز سهاد صادق

3 
اسراء عبدالجوادعبد 

 الحسن

وزارة التخطيط / دائرة 

 التنمية البشرية
 أزهر عباس محمد

قسم إحصاءات 

 التنمية

 أغاديرفاضل حمزة مديرية اإلحصاء الصناعي بان فاروق جمعة 4
مديرية إحصاء البناء 

 والتشييد

         قسم التنمية البشرية جنان محمود خضر 5

         قسم التنمية البشرية رنا سعدي خليل 6

         مديرية اإلحصاء الصناعي زينب سفاح عبد احمد 7

         الزراعيمديرية اإلحصاء  زينة عبدهللا مجيد 8

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها قسم التحليل اإلحصائي سارة جبار عبد الكريم 9

 18 15 3 بغداد قسم التنمية البشرية سرى محمد عمران 10

 سمير حميد رشيد 11
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
        

 سوسن عبد الرزاق 12
مديرية إحصاء أحوال 

 المعيشة
        

 شيماء فاخر علي 13
مديرية إحصاء النقل 

 واإلتصاالت
        

 شيماء ناصر محسن 14
مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
        

         مديرية اإلحصاء السكاني صادقة سلمان علوان 15

 محمد موجد حسين 16
مديرية إحصاء النقل 

 واإلتصاالت
        

         اإلحصاء الصناعيمديرية  هديل عبيد فارس 17

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي وفاء عبد الرضا همت 18

 

 

-39للمدة من  ( pivot tableإستخام الجداول المحورية في  برنامج أكسل الدورة التدريبية ) -( 92 ملحق )

31/9/9132 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية اإلحصاء الزراعي إنتصار جاسم كاظم 1
علي امجد عبد 

 االمير 

قسم التحليل 

 االحصائي 

ياسل صالح الدين 

 عبد الكريم

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية
 مديرية اإلحصاء الزراعي ايات حسين علي 2

 مديرية اإلحصاء الزراعي زينة عبد هللا مجيد 3

         مديرية اإلحصاء الزراعي عبير كامل حسن 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية اإلحصاء الزراعي محمود سعد عبد هللا 5

6 
مصطفى جمعة 

 حمادي
 7 5 2 بغداد مديرية اإلحصاء الزراعي

         مديرية اإلحصاء الزراعي ندى حسن كريم 7



 

 93/1/9132-32للمدة من  ( المهارات اإلدارية في تطوير الذاتالتدريبية  الحتمية )الدورة  - (92ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية األمور اإلدارية احمد جليل صدام 1
أحمد جمال 

 أحمد

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

إسراء جنديل 

 حسن

مركز التدريب 

والبحوث 

 مديرية إحصاء بغداد بان صالح شاكر 2 اإلحصائية

 مديرية األمور اإلدارية بشار ضاري علي 3

         مديرية إحصاء بغداد شيماء أحمد علي 4

 فائزة عراك عبد 5
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 6 3 3 بغداد مديرية إحصاء بغداد حميدقيس عريبي  6

 

 

 92/9/9132-91للمدة من  (سياقات وسلوكيات العمل الوظيفي الدورة التدريبية الحتمية ) -( 92ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 دائرة تكنولوجيا المعلومات احمد حسين احمد 1
ميسم فتاح 

مركز التدريب  حسين

 والبحوث اإلحصائية

شذى يحيى 

 عبد ولي

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 مديرية المطبعة احمد سمير قاسم 2

 مديرية إحصاء بغداد احمد فوزي مهدي 3

 مديرية المطبعة امل كاظم عباس علي 4
شيماء ناصر 

 محسن
    

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها األمور اإلداريةمديرية  امير ياسين خضر 5

 13 1 12 بغداد مديرية المطبعة جاسم محمد عبد علي 6

         مديرية األمور اإلدارية حسن محمد جاسم 7

         مديرية المطبعة رامي مجيد حسو 8

         مديرية األمور اإلدارية عدنان صادق مهدي 9

         مديرية األمور اإلدارية عالء حسين حسن 10

         مديرية األمور اإلدارية علي محمد جاسم 11

         دائرة تكنولوجيا المعلومات محمد عبد هللا خلف 12

         مديرية إحصاء بغداد مروان رحيم حميد 13

 

 

 

 

 



 5/1/9132-1للمدة من  ( مستوى مبتدىء spssالبرنامج االحصائي  الدورة التدريبية ) -( 11ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 وزارة الكهرباء / نقل الجنوب احمد عبد الحميد شعبان 1

 بسمة عبد الوهاب قدوري

مركز 

التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

شذى يحيى 

 عبد ولي

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية
 وزارة الكهرباء / توزيع الوسط احمد غسان عبد اللطيف 2

 وزارة الكهرباء / توزيع الكرخ ايمان سالم محسن 3

 ثائر جواد كاظم 4
وزارة الكهرباء / مشاريع نقل 

 الطاقة
        

 حسام عبد علي حسام 5
وزارة الكهرباء / مشاريع نقل 

 الطاقة
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

6 
زهراء عبد الحسين 

 ناصر
 23 8 15 بغداد وزارة الكهرباء / توزيع الوسط

         وزارة الكهرباء / نقل الشمال زياد طارق سعدي 7

 سارة ابراهيم محمد 8
وزارة الكهرباء / الفحص 

 والورش بغداد
        

         وزارة الكهرباء / توزيع الشمال سرى موفق عمر 9

 حسنسمير فليح  10
وزارة الكهرباء / شركة توزيع 

 بغداد
        

         وزارة الكهرباء / توزيع الشمال سندس صالح محمد 11

 عذراء ثابت حامد 12
وزارة الكهرباء / الشركة العامة 

 لفحص وتأهيل منظومات الطاقة
        

13 
عالء عبد الكريم 

 مصطفى

وزارة الكهرباء / التشغيل 

 والتحكم
        

 علي ثامر عدنان 14
وزارة الكهرباء / نقل الطاقة 

 الوسطى
        

 علي غازي جبر 15
وزارة الكهرباء / شركة توزيع 

 كهرباء بغداد
        

 علي محمد مظلوم 16
وزارة الكهرباء / إنتاج الفرات 

 االوسط
        

         وزارة الكهرباء / توزيع رمادي فيصل فراس شعبان 17

 قائد هادي جريو 18
وزارة الكهرباء / نقل الغرات 

 االوسط
        

         وزارة الكهرباء / توزيع الشمال محمد صالح محمد 19

 محمد مصدق مضحي 20
وزارة الكهرباء / إنتاج الفرات 

 االوسط
        

 مروة ابراهيم محمد 21
وزارة الكهرباء / توزيع الوسط 

 ديالى
        

         وزارة الكهرباء / نقل الجنوب الحميد خضر موفق عبد 22

 نور حسن هاشم 23
وزارة الكهرباء / نقل الطاقة 

 الوسطى
        

 



 

 91/1/9132-32) المهارات االدارية في تطوير الذات ( للمدة من الحتمية الدورة التدريبية  -( 13ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 مديرية اإلحصاء اإلجتماعي إنتصار جاسم كاظم 1

أحمد جمال 

 أحمد

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

جمانة سري 

 طارق

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 مديرية المطبعة احمد ثامر يونس 2

3 
اصيل عبد العزيزعبد 

 الستار
 البشريةمديرية الموارد 

         مديرية المطبعة انتصار عبد الرضا همت 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها دائرة تكنولوجيا المعلومات ايناس ابراهيم محمد 5

 18 14 4 بغداد دائرة تكنولوجيا المعلومات بان حسين علي 6

         مكتب رئيس الجهاز سرى سالم عبد علي 7

         دائرة تكنولوجيا المعلومات إسماعيلشروق منذر  8

         مديرية اإلحصاء السكاني صادقة سلمان علوان 9

         مديرية المطبعة صفاء حنون رشم 10

         القسم القانوني علي عبد الخالق علي 11

         مديرية إحصاء بغداد فاضل عبد الحسين هادي 12

         مديرية الموارد البشرية فاطمة وعيوع صياح 13

 قسمة مهدي نايف 14
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
        

         مديرية اإلحصاء الزراعي نادية يوسف قنبر 15

         مديرية اإلحصاء الزراعي ندى حسن كريم 16

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي هاشمية عبيس حسن 17

         دائرة تكنولوجيا المعلومات محسنوفاء شاكر  18

 

 

 

 

 

 



 92/1/9132-91للمدة من ( تنمية مهارات وقدرات العاملين االدارية الدورة التدريبية  الحتمية )  -( 19ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 النجفمديرية إحصاء  احمد طالب ياس 1

 ميسم فتاح حسين
مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية

إسراء 

جنديل 

 حسن

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
 مديرية إحصاء النجف جواد جبار حمد 2

3 
حسن عبود عبد 

 علي
 مديرية إحصاء النجف

         مديرية إحصاء النجف حيدر محمد علي 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها النجفمديرية إحصاء  خضر ناصر حسين 5

 13 1 12 النجف مديرية إحصاء النجف ستار جبار علي 6

7 
سليمة عبودي 

 هادي
         مديرية إحصاء النجف

         مديرية إحصاء النجف ضاحي عبيس حمد 8

         مديرية إحصاء النجف ضياء ناصر حسين 9

         النجفمديرية إحصاء  غسان يحيى عبيد 10

11 
كرار حميد عبد 

 الزهرة
         مديرية إحصاء النجف

12 
محمد مجيد محمد 

 امين
         مديرية إحصاء النجف

13 
ميثاق محسن عبد 

 الرضا
         مديرية إحصاء كربالء

 

 92/1/9132-91للمدة من   ( القواعد المنهجية لتصميم االستبيانالدورة التدريبية  الحتمية  ) -( 11ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء ديالى أياد حميد عبد 1

علي طارق عبد 

 المجيد

قسم التحليل 

 االحصائي 

  

  

  

  

  

  

 مديرية إحصاء ديالى اخالص نوري محمد 2

3 
رؤؤف عبد الرحمن 

 حسين
 مديرية إحصاء ديالى

4 
شهد عبد الكريم 

 احمد
 مديرية إحصاء ديالى

 

      

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء ديالى صكبان حسين عكلة 5

6 
عبد الجبار عبد 

 الرضا داوود
 12 3 9 ديالى مديرية إحصاء ديالى

         مديرية إحصاء ديالى عمر محمد خلف 7

         مديرية إحصاء ديالى احمد سالممحمد  8

         مديرية إحصاء ديالى محمود جدوع عيادة 9

         مديرية إحصاء ديالى محمود فرج علي 10

         مديرية إحصاء ديالى مقداد عليوي ناصر 11

         مديرية إحصاء ديالى وصال غازي محمد 12



 92/1/9132-91للمدة من (  مهارة ادارة الوقت في العمل المؤسسي الحتمية )  الدورة التدريبية  -( 11ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء بابل زينب خير هللا جاسم 1

علي أمجد 

 عبد االمير

قسم التحليل 

 االحصائي
 مديرية إحصاء بابل ساهرة منصور سعيد 2    

 مديرية إحصاء بابل سرمد علي فرحان 3

         مديرية إحصاء بابل شذى تركي عباس 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء بابل صالح حمزة شنان 5

 16 5 11 بابل مديرية إحصاء بابل عقيل جعفر عباس 6

         بابلمديرية إحصاء  عالء حسين حميد 7

         مديرية إحصاء بابل علي احمد حسين 8

         مديرية إحصاء بابل علي طالب عبد الكاظم 9

         مديرية إحصاء بابل علي عباس عبود 10

         مديرية إحصاء بابل فوزية عبد علي خضير 11

         مديرية إحصاء بابل كاظم عبيس كاظم 12

         مديرية إحصاء بابل كريم محمد شهيد 13

         مديرية إحصاء بابل محمود شاكر عودة 14

         مديرية إحصاء بابل نصير فاروق غازي 15

16 
هناء ناصر عبد 

 الحسين
         مديرية إحصاء بابل

 

 

 

 33/1/9132-2للمدة من )تنمية المهارات والقدرات االدارية(  الحتمية الدورة التدريبية  -( 15ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
احسان عالوي 

 مصطفى
 مديرية إحصاء كركوك

شيماء ناصر 

 محسن

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية

شذى يحيى 

 عبد ولي

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

 مديرية إحصاء كركوك انعام موسى زيدان 2

 مديرية إحصاء كركوك باسم حسن حاج 3

4 
درياه عب الجليل 

 محمد
         مديرية إحصاء كركوك

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء كركوك سندس جمعة نوري 5



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

6 
عبد الرحمن قابل 

 حسيب
 8 3 5 كركوك مديرية إحصاء كركوك

         مديرية إحصاء كركوك فهد قادر شهاب 7

         مديرية إحصاء كركوك يوسف مصطفى محمد 8

 

 33/1/9132-2للمدة من  ( لمفاهيم اإلحصائية األساسية الستكشاف صدق وثبات االستبيانلدورة التدريبية الحتمية ) اا -( 11 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء المثنى أحمد خميس عبد 1

علي طارق 

 عبد المجيد

قسم التحليل 

 االحصائي
    

 مديرية إحصاء المثنى أحمد طارق أدهم 2

3 
 مديرية إحصاء المثنى أزهر رزاق شهيد

         مديرية إحصاء المثنى أسيل راشد عباس 4

5 
مكان  مديرية إحصاء المثنى أنمار طالب صالح

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

6 
اسراء عبد الجواد عبد 

 الحسين

 مديرية إحصاء المثنى
 17 3 14 المثنى

         مديرية إحصاء المثنى جلوب رويش حسن 7

         مديرية إحصاء المثنى حسن بهيد مشكور 8

         مديرية إحصاء المثنى حسن خميس عبد 9

         مديرية إحصاء المثنى حسين رحيم لوفي 10

         مديرية إحصاء المثنى عارف عبد الرزاق حسين 11

         مديرية إحصاء المثنى عالء فالح عبد الحسين 12

13 
 مديرية إحصاء المثنى مصطفى وهاب عبد الخضر

        

         مديرية إحصاء المثنى ناصر جاسم منصور 14

         مديرية إحصاء المثنى نايف علي محمد 15

         مديرية إحصاء المثنى نبأ عبد الزهرة شمخي 16

         مديرية إحصاء المثنى واثق فالح علي 17

 

 

 33/1/9132-2للمدة من  ( EXCELمهارات في برنامج الدورة التدريبية الحتمية  ) -( 12 لحق )م

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

باسل صالح  مديرية إحصاء واسط احمد عبد الحسين ديوان 1

الدين عبد 

 الكريم

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 مديرية إحصاء واسط احمد عبد هويدي 2    

 مديرية إحصاء واسط اسماء حسين علي 3

         مديرية تخطيط واسط انور صباح زماوي 4

 مديرية إحصاء واسط حازم عجيل عبد 5
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 15 4 11 واسط مديرية إحصاء واسط حسين جميل نوروز 6

         مديرية إحصاء واسط حيدر محمد علي 7

         مديرية إحصاء واسط زينب سليم عاشور 8

         إحصاء واسطمديرية  زينة جبار راشد 9

         مديرية تخطيط واسط صفاء صالح مهدي 10

         مديرية إحصاء واسط عدنان رضيو كشاش 11

         مديرية إحصاء واسط غادة كريم عبود 12

         مديرية إحصاء واسط مشتاق طالب علي 13

         مديرية إحصاء واسط منتظر ابراهيم فرهود 14

         مديرية تخطيط واسط يحيى قاسم كاظم 15

 

 

 

 33/1/9132-2للمدة من ( ادارة االجتماعات من المهارات القيادية  الدورة التدريبية الحتمية ) -( 12 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 القادسيةمديرية إحصاء  حسن فرهود كاظم 1

عبد الناصر 

 يوسف مجول

قسم التحليل 

 االحصائي 
 مديرية إحصاء القادسية حمزة شعبان صالح 2    

 مديرية إحصاء القادسية حميد شعبان صالح 3

         مديرية إحصاء القادسية خضير عباس حبيب 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء القادسية ركزان تركي عطية 5

 12 4 8 القادسية مديرية إحصاء القادسية زينب محمد عبد علي 6

         مديرية إحصاء القادسية سهامة عباس عبود 7

         مديرية إحصاء القادسية ماجد حميد مظلوم 8

         مديرية إحصاء القادسية مروان حميد مظلوم 9

         القادسيةمديرية إحصاء  نهى يوسف محمود 10

         مديرية إحصاء القادسية هديل مهند محمود 11

         مديرية إحصاء القادسية هشام فالح طرفان 12

 

 

 

 



 32/1/9132-31للمدة من  ( تنمية مهارات وقدرات العاملين االدارية الدورة التدريبية الحتمية ) -( 12 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

1 
 مديرية إحصاء ميسان احمد سابط طعيمة

ميسم فتاح 

 حسين

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

إسراء جنديل 

 حسن

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
2 

 مديرية إحصاء ميسان حامد كاظم شاكوس

3 
 ميسانمديرية إحصاء  رياض شاكر عودة

4 
   مديرية إحصاء ميسان زهراء نجم عبد هللا

      

5 
مكان  مديرية إحصاء ميسان سالم جبر موزان

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

6 
 مديرية إحصاء ميسان عبد الواحد كاظم داغر

 12 1 11 ميسان

         مديرية إحصاء ميسان علي لطيف حسن 7

         إحصاء ميسانمديرية  كاظم حسن كليش 8

         مديرية إحصاء ميسان كاظم هاشم ناصر 9

         مديرية إحصاء ميسان كرار هادي سليم 10

         مديرية إحصاء ميسان مهدي محمد لفتة 11

         مديرية إحصاء ميسان هادي مكي عبد العزيز 12

 

 32/1/9132-31للمدة من  ( مهارة ادارة الوقت في العمل المؤسسيالدورة التدريبية الحتمية  ) -( 11 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء صالح الدين عائد جمال احمد 1

عبد الناصر 

 يوسف مجول

قسم التحليل 

 االحصائي 
 صالح الدينمديرية إحصاء  عباس حسين جاسم 2    

 مديرية إحصاء صالح الدين عمر عادل محي 3

         مديرية إحصاء صالح الدين غسان علي محمد 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء صالح الدين قحطان غازي ادهام 5

 12 1 11 صالح الدين مديرية إحصاء صالح الدين محمد ضياء عزيز 6

7 
المرتاح خير  محمد عبد

 هللا
         مديرية إحصاء صالح الدين

         مديرية إحصاء صالح الدين محمد موسى محمود 8

         مديرية إحصاء صالح الدين مضر محمد اسماعيل 9



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

10 
مظاهر زين العابدين 

 حسين
         مديرية إحصاء صالح الدين

         الدينمديرية إحصاء صالح  مها عبد الوهاب احمد 11

         مديرية إحصاء صالح الدين وليد خالد محمد 12

 

 

 32/1/9132-31للمدة من  ( االدارة الحديثة ووظائف المنظمةالدورة التدريبية الحتمية ) -( 13 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
حسين ابتسام 

 عالوي
 مديرية إحصاء ذي قار

عمر نبيل 

 طالب

مديرية إحصاءات 

 أحوال المعيشة
 مديرية احصاء ذي قار جودة كاظم ضيدان 2    

 مديرية إحصاء ذي قار سعد وحيد برهان 3

         مديرية احصاء ذي قار عباس عودة رميح 4

 مجموع  اناث ذكور  انعقادهامكان  مديرية احصاء ذي قار عدنان لفتة جعاز 5

 11 1 10 ذي قار مديرية إحصاء ذي قار علي جليل نجم 6

         مديرية إحصاء ذي قار علي حسن عبد هللا 7

         مديرية إحصاء ذي قار علي خضير صلبوخ 8

9 
علي عبد الرزاق 

 حميد
         مديرية إحصاء ذي قار

         ذي قارمديرية احصاء  كاظم جويد جاسم 10

         مديرية إحصاء ذي قار مظفر حسن جبري 11

 

 



 32/1/9132-31للمدة من (   SPSS التحليل االحصائي لالستبانات باستخدام  الدورة التدريبية الحتمية ) -( 19 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

1 
احمد جمال عبد 

 الغني
 مديرية إحصاء ذي قار

 أحمد جمال أحمد

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

    
2 

احمد عالوي 

 حسين
 مديرية إحصاء كربالء

 مديرية إحصاء ذي قار حسين جبار عبد 3

         مديرية إحصاء ذي قار حنان جواد هادي 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها قارمديرية إحصاء ذي  رسول جواد كاظم 5

6 
زينب علي محمد 

 حسن
 9 2 7 النجف مديرية إحصاء ذي قار

         مديرية إحصاء ذي قار عقيل مسلم محمد 7

         مديرية إحصاء ذي قار علي صاحب مهدي 8

         مديرية إحصاء ذي قار ياس خضير ميري 9

 

 5/5/9132 – 92/1للمدة من (  المهارات االدارية في تطوير الذات التدريبية الحتمية  )الدورة  -( 11 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 مديرية الموارد البشرية  أبتهال طالب طاهر 1

أحمد جمال 

 أحمد

مركز 

التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

جمانة 

سري 

 طارق

مركز التدريب والبحوث 

 أريج صباح جاسم 2 اإلحصائية
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات

 مديرية الحسابات القومية أسماء شلش محمد 3

 إيمان موسى سبتي 4
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

 بهاء محمد حسين 5
تكنولوجيا المعلومات /  دائرة

 شعبة تهيئة المعلومات

مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 15 12 3 بغداد مديرية إحصاء بغداد حسين علي كاظم 6

 حليمة عبد الوهاب لعيبي 7
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

         مديرية إحصاء بابل خضير عبد هللا عناوة 8

 رشا منير سلمان 9
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 زهاء سالم متي 10
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

 قاهرة جالب عبد 11
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

 مها إبراهيم علوان 12
تكنولوجيا المعلومات / دائرة 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

 ميساء محمد ولهان 13
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

         مديرية األمور اإلدارية ناجي عباس ناجي 14

 وداد فاضل عباس 15
دائرة تكنولوجيا المعلومات / 

 شعبة تهيئة المعلومات
        

 

 

 2/5/9132-5للمدة من  ( سياقات وسلوكيات العمل الوظيفي واإلداريالدورة التدريبية الحتمية  ) -( 11 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

1 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات أزهار خليل محمد

ميسم فتاح 

مركز التدريب  حسين

والبحوث 

 اإلحصائية

  

 جمانة سري طارق

  

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

  

2 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات أنتصار مطشر حميد

3 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات إبتسام سعيد حسين

4 

إيمان عبد الرزاق 

 خطاب

شيماء  دائرة تكنولوجيا المعلومات

ناصر 

 محسن

5 

الرضا عبد إيمان عبد 

 الحسين

 مديرية األمور اإلدارية

    

6 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات إيناس إبراهيم محمد
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 16 16 0 بغداد دائرة تكنولوجيا المعلومات بان حسين علي 7

         مديرية إحصاء صالح الدين ساهرة خليل وهيب 8

         رئيس الجهازمكتب  سرى سالم عبد علي 9

         مديرية األمور اإلدارية شذى إبراهيم فرحان 10

         دائرة تكنولوجيا المعلومات شروق منذر إسماعيل 11

         دائرة تكنولوجيا المعلومات عالية هاتف عليوي 12

         دائرة تكنولوجيا المعلومات منى رشيد يوسف 13

         دائرة تكنولوجيا المعلومات ميسون غانم حميد 14



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

15 
نداء عبد الهادي عبد 

 الرزاق

مكتب المدير العام للشؤون 

         الفنية

         دائرة تكنولوجيا المعلومات وفاء شاكر محسن 16

 

 91/5/9132-32للمدة من  ( إلدارة الحديثة ووظائف المنظمةالدورة التدريبية الحتمية  )ا -( 15ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 مديرية إحصاء األنبار أحمد عبد الحميد أحمد 1

 عمر نبيل طالب
مديرية إحصاءات 

 أحوال المعيشة
 مديرية إحصاء األنبار أحمد عيسى عناد 2    

 مديرية إحصاء األنبار أحمد نعيم عبد 3

4 
أسيل عبد الرحيم عبد 

 الهادي
         مديرية إحصاء األنبار

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء األنبار أويس خيري محمد 5

 25 1 24 االنبار مديرية إحصاء األنبار بالل خاشع داود 6

         مديرية إحصاء األنبار حارث حاتم حمادي 7

         مديرية إحصاء األنبار خلدون وليد عبد الصمد 8

         مديرية إحصاء األنبار زياد طارق محمد 9

         مديرية إحصاء األنبار سفيان أسعد شالل 10

         مديرية إحصاء األنبار شكري عبد هللا محمد 11

         مديرية إحصاء األنبار صباح جاسم محمد 12

         مديرية إحصاء األنبار عثمان محمد نجم 13

         مديرية إحصاء األنبار علي حسين صالح 14

         مديرية إحصاء األنبار علي مشرف على هللا 15

         مديرية إحصاء األنبار عمر كاظم علي 16

         مديرية إحصاء األنبار عمر محمد أحمد 17

         مديرية إحصاء األنبار ماهر جاسم فرحان 18

         مديرية إحصاء األنبار محمد أمير عبد 19

         مديرية إحصاء األنبار محمد عبد السالم ناصر 20

         مديرية إحصاء األنبار محمود خضر ياس 21

         مديرية إحصاء األنبار مهند مهدي صالح 22

         األنبار مديرية إحصاء مهند نافع أسعد 23



 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

         مديرية إحصاء األنبار وسام نجم عبد هللا 24

         مديرية إحصاء األنبار وقاص سامي محيسن 25

 

 

 32/1/9132-32للمدة من (  سلسلة صافي التراكم الرأسمالي ) التدريبيةالدورة   -( 11ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية الحسابات القومية أسماء شلش محمد 1

 محمد خضر ياسين

مديرية الحسابات 

 القومية

 زينب عقيل حميد

  

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

  

 مديرية الحسابات القومية أنس خليل محمد 2

3 

وزارة التخطيط / الدائرة  تحسين محمود مثنى

اإلقتصادية / قسم السياسات 

 اإلقتصادية

 كولجين حمد أمين مديرية الحسابات القومية زيد عبد الهادي 4

5 

وزارة التخطيط / الدائرة  صباح جندي منصور

اإلقتصادية / قسم السياسات 

 اإلقتصادية
 صبا رجاء مجيد

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها القومية مديرية الحسابات عمار حسن محمود 6

 8 1 7 بغداد مديرية الحسابات القومية عمار مجيد حميد 7

         مديرية الحسابات القومية محمد علي حسين 8

 

 91/1/9132-31للمدة من (   SPSSالتحليل اإلحصائي بأستخدام برنامج الدورة التدريبية ) -( 12ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أحمد عبد الجبار 1
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات المثنى

 أحمد جمال أحمد

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

    2 
أحمد عبد الرزاق شمس 

 الدين

وزارة الداخلية / المديرية العامة 

 لإلستخبارات

 أحمد كاظم جنجول 3
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات بابل

 أسعد سالم خميس 4
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات واسط
        

 أمجد كاظم عليج 5
وزارة الداخلية / المديرية العامة 

 لإلستخبارات
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 باسل عبد الخالق حسين 6
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات نينوى
 22 0 22 بغداد

 حيدر عبد السادة ظاهر 7
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات الديوانية
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 حيدر هاشم علوان 8
وزارة الداخلية / المديرية العامة 

 لإلستخبارات
        

 خميس شالل غياض 9
وزارة الداخلية / مديرية 

 كربالء إستخبارات
        

 زياد أحمد صالح 10
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات صالح الدين
        

 صفاء عباس علوان 11
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات بابل
        

 عائد حاتم جالب 12
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات ميسان
        

 عالء حسوني محمد 13
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات بغداد
        

 علي شياع معرب 14
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات ذي قار
        

 علي قاسم باكور 15
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات النجف
        

 مالك حسين شرقي 16
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات بغداد
        

 محمد حبيب هللا غالم 17
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات كركوك
        

 محمد مجيد سعيد 18
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات واسط
        

 محمد ياسين جالل 19
وزارة الداخلية / المديرية العامة 

 لإلستخبارات
        

 ياس خضر عبد هادي 20
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات البصرة
        

 ياسر مهدي عيسى 21
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات ديالى
        

 يوسف فاضل عبد هللا 22
وزارة الداخلية / مديرية 

 إستخبارات صالح الدين
        

 

 

 92/1/9132-91( للمدة من Microsoft Word ) الحتمية  الدورة التدريبية -( 12 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة المشارك اسم ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 مديرية إحصاء نينوى أنفال شكيب ذنون 1

 نوفل سليمان طلب
مديرية احصاء 

 نينوى 
 مديرية إحصاء نينوى أياد سليمان فتاح 2    

 مديرية إحصاء نينوى إيمان محمد علي 3



 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة المشارك اسم ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

         مديرية إحصاء نينوى عمار علي عباس 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء نينوى فادية سعيد مجيد 5

 8 6 2 نينوى مديرية إحصاء نينوى فادية فالح حسن 6

         مديرية إحصاء نينوى فادية موفق سحري 7

8 
لبنى عبد القادر 

 خورشيد
         مديرية إحصاء نينوى

 

 9132 /93/2-35للمدة من ( تنمية المهارات والقدرات اإلدارية الدورة التدريبية الحتمية  ) -( 12 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

1 
 قسم التدقيق أريج رعد زكي

شيماء 

ناصر 

 محسن

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

شذى يحيى 

 وليعبد 

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

2 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات إيناس إبراهيم محمد

3 

 مديرية النشر والعالقات إيناس عبد الواحد قاسم

4 
 مديرية المطبعة انتصار عبد الرضا همت

        

5 

 مديرية األمور اإلدارية حيدر أحمد صكيب
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

6 

 مديرية الموارد البشرية رويدة عايد نجم

 18 15 3 بغداد

         قسم األرقام القياسية سندس صبر ناصر 7

         دائرة تكنولوجيا المعلومات شروق منذر إسماعيل 8

         مديرية الموارد البشرية شهلة ياس حسن 9

         مكتب مدير عام فني شيماء حسن عبد 10

         القسم القانوني شيماء غازي ذياب 11

         مديرية المطبعة صفاء حنون رشم 12

         قسم البيئة عباس فاضل عباس 13

         مديرية الموارد البشرية فاطمة وعيوع صياح 14

         قسم التدقيق فرح رغيد حسين 15



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

         مديرية الموارد البشرية الرا محمد عجمي 16

         ديرية اإلحصاء الزراعي نادية يوسف قنبر 17

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي هاشمية عبيس حسين 18

 

 

 (نظام المحاسبة البيئية واإلقتصادية ودوره في رصد أهداف التنمية المستدامةالدورة التدريبية  ) – ( 51ملحق )

 13/2/9132-92للمدة من   

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت بشرى هادي صادق 1

 قسم البيئة  أنس خليل محمد
منار حسين 

 عبد األمير

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية
 مديرية إحصاءات البناء والتشييد ريم عبد الكريم قاسم 2

 مديرية إحصاءات البناء والتشييد سمير حميد رشيد 3

         قسم إحصاءات البيئة شيماء فريد الزم 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية اإلحصاء الزراعي عبير كامل حسن 5

 9 6 3 بغداد مديرية الحسابات القومية كولجين محمد أمين 6

         مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت محمد موجد حسين 7

         قسم إحصاءات البيئة مها عايد أحمد 8

 

 

 

 



 

  ( تنمية مهارات وقدرات العاملين في المجاالت المالية واإلقتصادية والقانونيةالدورة التدريبية الحتمية  ) -( 53 ملحق )

 2/2/9132-92/2للمدة من 

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  الدائرةاسم  اسم المشارك ت 
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 مديرية الحسابات القومية أسماء شلش محمد 1

 زياد طارق حسين
مديرية الحسابات 

زينب عقيل  القومية

 حميد

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

2 
أصيل عبد العزيز عبد 

 الستار

 مديرية الموارد البشرية

 دائرة تكنولوجيا المعلومات عليبان حسين  3

4 
 محمد خضر ياسين مديرية األمور اإلدارية تغريد مصدق كمر

 قسم التدقيق علي كاظم جبر مديرية إحصاء بغداد حسين علي كاظم 5

     القسم القانوني لؤي أنور حسين مديرية إحصاء بابل خضير عبد هللا عناوة 6

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها الحسابات القوميةمديرية  صباح رباح جاسم 7

 8 4 4 بغداد القسم القانوني علي عبد الخالق علي 8

 

 99/2/9132-91للمدة  ( مسح اإلنفاق السياحيالدورة التدريبية )  -( 59 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء بغداد أحمد إسماعيل إبراهيم 1

 ندى أحمد أمين

مديرية 

إحصاءات 

 التجارة

باسل صالح 

 الدين عبد الكريم

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية
 مديرية إحصاء األنبار أحمد جبير جاسم 2

 مديرية إحصاء ميسان أحمد سابط طعيمة 3

         مديرية إحصاء واسط أحمد سعد فاضل 4

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء بغداد أحمد سماوي فاضل 5

 67 11 56 البصرة مديرية إحصاء البصرة أحمد عبد الحافظ سلمان 6

         مديرية الحسابات أحمد نصيف جاسم 7

         مديرية الحسابات القومية أنس خليل محمد 8

         إحصاء ديالىمديرية  أنيس أديب أحمد 9

         مديرية إحصاءات التجارة إبتهال حسين راضي 10

         مديرية إحصاءات أحوال المعيشة إبراهيم خليل مجيد 11

         مديرية إحصاء البصرة إبراهيم عبد الكريم عبد هللا 12

         مكتب المدير العام للشؤون الفنية بتول صباح ظاهر 13

         قسم التحليل اإلحصائي بشرى نصيف جاسم 14

         مديرية إحصاء األنبار ثائر سلمان محمد 15

         مديرية إحصاء ديالى جاسم سعيد حسين 16

         مديرية إحصاء النجف حسين جبار عبد 17

         مديرية اإلحصاء الصناعي حسين حميد خلف 18

         مديرية إحصاء واسط حسين صاحب حسين 19

         مديرية إحصاءات التجارة حنان عبد األمير غلوم 20

         دائرة تكنولوجيا المعلومات حنان مهدي محمد 21

         مديرية إحصاء النجف حوراء باسل عباس 22

         مديرية إحصاء النجف حيدر كاطع جبار 23

         إحصاء واسطمديرية  حيدر محمد علي 24

         مديرية إحصاء بغداد خالد وليد محمد 25

         مديرية إحصاءات أحوال المعيشة د. فاضل نايوخ خيزران 26

         مديرية إحصاء واسط رافع أحمد حسن 27



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية الحسابات زهير جميل إبراهيم 28

         التجارةمديرية إحصاءات  زينب سفاح عبد 29

         مديرية إحصاءات التجارة زينة علي كاظم 30

 سلوان سعد عليوي 31
مكتب المدير العام للشؤون 

 اإلدارية والمالية
        

         مديرية إحصاء النجف سهام طالب شهاب 32

         مديرية إحصاءات أحوال المعيشة سوسن عبد الرزاق إبراهيم 33

         مديرية إحصاء البصرة عبد األمير ماجدشهدي  34

         مديرية إحصاء بغداد صالح حسين أحمد 35

         مديرية إحصاء بغداد صالح مهدي سرهيد 36

         مديرية إحصاء النجف عادل كردي عطية 37

         مديرية إحصاءات التجارة عباس فاضل عباس 38

         قسم التحليل اإلحصائي مجولعبد الناصر يوسف  39

         مديرية إحصاء النجف عزام رزاق محمد 40

         مديرية إحصاء ميسان عالء جاسم خليف 41

         مديرية إحصاء البصرة عالء محمود طه 42

         قسم التحليل اإلحصائي علي أمجد عبد األمير 43

         ميسانمديرية إحصاء  علي خلف علي 44

         مديرية إحصاءات التجارة علي ضياء جابر 45

         قسم التحليل اإلحصائي علي طارق عبد المجيد 46

         مديرية إحصاء واسط علي عبد الهادي حمزة 47

         مديرية إحصاء ميسان علي عريان صالح 48

         مديرية إحصاء األنبار علي فخري عبد الملك 49

         مديرية إحصاء ميسان علي لطيف حسن 50

         مديرية إحصاء بغداد علي مصطفى جواد 51

         مديرية إحصاء ديالى عمار أحمد مجيد 52

         مديرية الحسابات القومية عمار مجيد حميد 53

         مديرية إحصاءات أحوال المعيشة عمر نبيل طالب 54

         مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 55

         مديرية إحصاء بغداد قيس عريبي حميد 56

         مديرية الحسابات القومية محمد خضر ياسين 57

         مكتب رئيس الجهاز محمود صكيب سعد 58

         مديرية إحصاء البصرة محمود عدنان محمود 59

         مديرية إحصاء ميسان مخلص نجم عبود 60

         مديرية إحصاء البصرة مصطفى محمد خضير 61

         مديرية إحصاء واسط منتظر إبراهيم فرهود 62

         مديرية إحصاء واسط مهند محمد طاهر 63

         مديرية إحصاء واسط ميثم ظاهر مطلك 64

         مديرية إحصاء النجف نبيل صالح محمد رضا 65

         مديرية إحصاء النجف هدى يوسف حمزة 66

         مديرية إحصاء بغداد ياسر محمد ندا 67

 

 

 

 

 

 



 92/2/9132-92للمدة  ( مسح اإلنفاق السياحيالدورة التدريبية  ) -( 51 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء أربيل أحمد بارزان جالل 1

مديرية  عباس فاضل محمد

إحصاءات 

 التجارة

 زينب عقيل حميد

  

  

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية

  

  

 مديرية إحصاء السليمانية أحمد عزيز محمد 2

 مديرية إحصاء أربيل أياد أحمد حسن 3

 ندى أحمد أمين التجارةمديرية إحصاءات  إبتهال حسين راضي 4

5 
ئاوات رسول علي 

 محمد
 قسم التحليل أياد جواد كاظم مديرية إحصاء السليمانية

         مديرية إحصاء أربيل بارزان لَزًكين فرحو 6

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء أربيل به شدار أحمد خضر 7

 58 16 42 اربيل إحصاء دهوكمديرية  بيمان رسول عبد هللا 8

         مديرية إحصاء السليمانية جه زا علي مراد 9

10 
حنان عبد األمير 

 غلوم
         مديرية إحصاءات التجارة

         مديرية الحسابات القومية د. زياد طارق حسين 11

         مديرية إحصاء أربيل رشا قيس محمد 12

         الداخلية / أربيلوزارة  رياض صديق فرياد 13

         مديرية إحصاء السليمانية ريبه بختيار عبد هللا 14

         مديرية إحصاء أربيل ريبين قرين طه 15

         مديرية إحصاء السليمانية ريكار جمال محمد 16

         مديرية إحصاء السليمانية زانا جزا سعيد 17

         مديرية إحصاء أربيل سامال محمود غيدان 18

         مديرية إحصاء أربيل سامي عبد هللا نقيب 19

         مديرية إحصاء السليمانية ستار محمد اولقادر 20

         مديرية إحصاء السليمانية سوما صباح علي 21

22 
سيروان حمة صالح 

 رستم
         مديرية إحصاء السليمانية

         مديرية إحصاء السليمانية حمه فتاح سيروان 23

24 
سيروان محمد محي 

 الدين

هيئة إحصاء اإلقليم / 

 أربيل
        

         مديرية إحصاء السليمانية شيراز نجيب كريم 25

 شيماء حسن عبد 26
مكتب المدير العام 

 للشؤون الفنية
        

27 
شيماء محمد شاكر 

 أحمد

/  هيئة إحصاء اإلقليم

 أربيل
        

         مديرية إحصاء دهوك صليوا سادة ميخائيل 28

         مديرية إحصاء أربيل عبد الستار جالل مال 29

30 
عبد الستار محمد عبد 

 هللا
         مديرية إحصاء دهوك

         مديرية إحصاء السليمانية علي صالح علي 31

         السليمانيةمديرية إحصاء  غفار احمد محمد 32

 فوزي يوسف توما 33
هيئة السفر والسياحة / 

 أربيل
        

         مديرية إحصاء السليمانية كريم علي محمد 34

         مديرية إحصاء دهوك كمال علي إسماعيل 35

         مديرية إحصاء دهوك كوفان جمال زبير 36

         السليمانيةمديرية إحصاء  كونا نوري علي 37

َكيََكن جميل أسحق 38          مديرية إحصاء دهوك ََ

         مديرية إحصاء دهوك محمد طيب قاسم 39

40 
محمد قادر محمد 

 كمال

وزارة النقل / مطار 

 السليمانية
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

41 
محمد كمال محمد 

 عزيز
         مديرية إحصاء السليمانية

42 
مروة عبد الوهاب 

 الجليلعبد 
         مكتب رئيس الجهاز

43 
مزدة فخر الدين 

 رسول
         مديرية إحصاء أربيل

44 
مه ريوان حسن عبد 

 هللا
         مديرية إحصاء أربيل

45 
ميهفان صدقي 

 مصطفى
         مديرية إحصاء دهوك

         مديرية إحصاء السليمانية ناراس جالل محمد 46

         مديرية الحسابات نبأ يعقوب مهدي 47

 ندى احمد جمعة 48
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

         مديرية إحصاء السليمانية نسرين حميد محمد 49

         مديرية إحصاء أربيل نه فين جبار عثمان 50

         مديرية إحصاء أربيل نه فين صالح حسين 51

         إحصاء أربيلمديرية  هاوكار توفيق حمد 52

         مديرية إحصاء دهوك هكار جالل قاسم 53

         مديرية إحصاء السليمانية هونر سبار رشيد 54

55 
هيرو غريب محمد 

 صالح
         مديرية إحصاء أربيل

         مديرية إحصاء أربيل هيرو قاسم شريف 56

57 
هيمن محمود اغا 

 باوة
         السليمانيةمديرية إحصاء 

         مديرية إحصاء أربيل يونس شيخة عبد هللا 58

 

 33/2/9132-2للمدة من  (المفاهيم اإلحصائية الصناعيةالدورة التدريبية ) -( 51 ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أروة شاكر إبراهيم 1
اإلحصاء  مديرية

 الصناعي

ياسمين سعدون 

 صليبي

مديرية 

اإلحصاء 

 الصناعي

شيماء ناصر 

 محسن

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية

 بان فاروق جمعة 2
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي

زينة أكرم عبد 

 اللطيف

 حنان رحيم عنيد 3
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
 سجى قاسم كاظم

 حيدر خالد رشيد 4
الحسابات مديرية 

 القومية
 ناهدة هاشم شناوة

 د. زياد طارق حسين 5
مديرية الحسابات 

 القومية
        

 رنا رعد جواد 6
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 مصطفى عادل حسين 7
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
 10 7 3 بغداد

 مالمح صابر حسين 8
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
        

 نادية نوري حسن 9
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 هديل عبيد فارس 10
مديرية اإلحصاء 

 الصناعي
        

 

 91/2/9132-99للمدة من (  إدارة جهاز فورتيغيت الدورة التدريبية ) -( 55 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

 أحمد كفاح عبد األمير 1
وزارة التخطيط / قسم 

 تكنولوجيا المعلومات

سيف نجم 

 راشد

شركة النبضة 

لإلتصاالت وتقنية 

 المعلومات المحدودة

زينب عقيل 

 حميد

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية
 إيناس ماجد عبود 2

شعبة نظم المعلومات 

 الجغرافية

 ريا كريم حسين 3
شعبة نظم المعلومات 

 الجغرافية

 سارة علي عبد 4
شعبة نظم المعلومات 

 الجغرافية
        

 دائرة تكنولوجيا المعلومات سالم سامي محمد 5
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 11 5 6 بغداد دائرة تكنولوجيا المعلومات علي عطا غني 6

         المعلوماتدائرة تكنولوجيا  فراس ثامر محمد 7

         دائرة تكنولوجيا المعلومات مصطفى خضير عباس 8

 مصطفى يوسف جاسم 9
وزارة التخطيط / قسم 

 تكنولوجيا المعلومات
        

 ميساء حسن عبد األمير 10
وزارة التخطيط / قسم 

 تكنولوجيا المعلومات
        

 نورا عدنان صابر 11
شعبة نظم المعلومات 

 الجغرافية
        

 

 31/31/9132-1للمدة من  (  تنمية مهارات وقدرات العاملين اإلداريةالدورة التدريبية الحتمية  ) -( 51 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 قسم األرقام القياسية إيناس صباح زهير 1

شيماء 

ناصر 

 محسن

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

شذى يحيى 

 عبد ولي

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 دائرة تكنولوجيا المعلومات سالم سامي محمد 2

 مديرية إحصاء كربالء سالم محسن حسين 3



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة 

اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

         مديرية األمور اإلدارية شروق يحيى محمد 4

 اإلداريةمديرية األمور  عمر فاضل دعيفس 5
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 قسمة مهدي نايف 6
مديرية إحصاءات البناء 

 والتشييد
 9 3 6 بغداد

         مديرية إحصاء كربالء لؤي حمد جاسم 7

         مديرية األمور اإلدارية لؤي قاسم محمد 8

         مديرية األمور اإلدارية مظفر سعيد داود 9

 

 95/33/9132-91ورشة تدريبية للنوع االجتماعي للمدة من  -( 52 ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

 أحمد حبيب عيسى 1
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية

زينب علي 

 حسين
 قسم التنمية البشرية

شيماء ناصر 

 محسن

والبحوث مركز التدريب 

 اإلحصائية

 أحمد راضي عباس 2
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية

 أحمد سعد علي موسى 3
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية

 أصيل عامر إبراهيم 4
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 أيدن سامي خضير 5
وزارة العدل / دائرة الوقائع 

 العراقية

مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 بان صاحب محمد 6
وزارة العدل / دائرة الوقائع 

 العراقية
 25 10 15 بغداد

         وزارة العدل / دائرة التنفيذ دريد زغير سعيد 7

 رجاء خلف زناد 8

وزارة العدل / مكتب السيد 

وكيل الوزارة للشؤون 

 اإلدارية والمالية

        

 رشا إسماعيل جاسم 9
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

         وزارة العدل / دائرة التنفيذ رغد جاسم محمد 10



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

 رنا خالد شاكر 11

وزارة العدل / مكتب السيد 

وكيل الوزارة للشؤون 

 اإلدارية والمالية

        

 سالي كمال وفيق 12
وزارة العدل / دائرة رعاية 

 القاصرين
        

 سيام عبد الكريم هادي 13
وزارة العدل / دائرة التخطيط 

 العدلي
        

 ظافر عبد الستار مزهر 14
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

         وزارة العدل / دائرة التنفيذ عباس محسن عجيل 15

 عدي خليل غاجي 16
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 علي سعيد عبد علي 17
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 علي نعمة ناهي 18
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 كريم شهد عبار 19
وزارة التخطيط / دائرة 

 التسجيل العقاري
        

 مازن عارف مجيد 20
 وزارة العدل / دائرة اإلصالح

 العراقية
        

 مالك شنشول بداي 21
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

22 
ماهر عبد الحسين 

 محمود

وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 مصطفى منير كرم 23
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 مصعب ناصر أحمد 24
اإلصالح  وزارة العدل / دائرة

 العراقية
        

 نغم مجيد صابر 25
وزارة العدل / دائرة اإلصالح 

 العراقية
        

 

 (/ مسح التعليم ومسح اآلالت والمعدات 9132شرح إستمارة مسح المقارنات الدولية لسنة الدورة التدريبية ) -( 52 ملحق )

 92/33/9132-91للمدة من 

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 مديرية إحصاء بغداد أحمد إسماعيل إبراهيم 1

 أحمد سلمان طعمة
قسم االرقام 

 القياسية

زينب عقيل 

 حميد

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية

 مديرية إحصاء البصرة أحمد عبد الحافظ سلمان 2

 إحصاء كركوك مديرية إسماعيل خليل إبراهيم 3

 أالء إسماعيل محمد  قسم األرقام القياسية إيناس صباح زهير 4

         مديرية إحصاء كركوك حنان شرف الدين قادر 5

         مديرية إحصاء كركوك سارة سمير حنا 6

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء النجف سهام طالب شهاب 7

 13 6 7 كركوك قسم األرقام القياسية علوان سوزان كنعان 8



 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

         مديرية إحصاء بغداد علي عبد الكريم إبراهيم 9

         مديرية إحصاء كركوك عمار محمد فوزي 10

         قسم األرقام القياسية عمر أحمد جاسم 11

         مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 12

13 
عبد  ميساء عبد الكريم

 الجبار
         مديرية إحصاء البصرة

 

 

 

 ( تنمية مهارات وقدرات العاملين في المجاالت اإلدارية والمالية واالقتصاديةالدورة التدريبية الحتمية  ) -( 52 ملحق )

 35/39/9132-3للمدة من   

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أسماء شلش محمد 1
مديرية الحسابات 

 القومية

شيماء ناصر 

 محسن

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

جمانة سري 

 طارق

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

2 
أصيل عبد العزيز عبد 

 الستار

مديرية الموارد 

 البشرية
 زياد طارق حسين

مديرية الحسابات 

 القومية

 إنتصار جاسم كاظم 3
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي

محمد خضر 

 ياسين

 إيناس إبراهيم محمد 4
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 قسم التدقيق علي كاظم جبر

 بان حسين علي 5
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية األمور اإلدارية تغريد مصدق كمر 6

 13 11 2 بغداد مكتب رئيس الجهاز علي سرى سالم عبد 7

 شروق منذر إسماعيل 8
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

         مديرية المطبعة صفاء حنون رشم 9

         مديرية المطبعة عبد الرزاق حسين حسون 10

 قسمة مهدي نايف 11
مديرية إحصاءات 

 البناء والتشييد
        

 ندى حسن كريم 12
مديرية اإلحصاء 

 الزراعي
        

 هاشمية عبيس حسن 13
مديرية اإلحصاء 

 اإلجتماعي
        



 

 5/39/9132-1للمدة من ( آلية جمع أسعار المستهلك وكيفية مواجهة التحديات الدورة التدريبية ) -( 11ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

 قسم األرقام القياسية ألحان حمودي إبراهيم 1

خولة جعفر 

 أحمد

قسم األرقام 

 القياسية

شذى يحيى عبد 

 ولي

مركز التدريب والبحوث 

 2 اإلحصائية
حنان شرف الدين 

 قادر
 مديرية إحصاء كركوك

 مديرية إحصاء أربيل دلزار عارف جرجيس 3

         إحصاء كركوكمديرية  سارة سمير حنا 4

 مديرية إحصاء السليمانية ستار محمد عبد القادر 5
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 8 4 4 كركوك هيئة إحصاء إقليم كوردستان شهلة هاني علي 6

         مديرية إحصاء كركوك عمار محمد فوزي 7

         مديرية إحصاء دهوك كوفان جمال زبير 8

 

 

 

 



 

 (42/3/4162-42دورة مسح القرى الريفية للمدة من ) (16ملحق )
 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 سوسن جبار ابراهيم مديرية إحصاء األنبار ابراهيم حامد عبود 1

التنمية االقليمية 

والمحلية / مقر 

 الوزارة

شذى يحيى عبد 

 ولي

كز التدريب مر

 والبحوث اإلحصائية

 ابراهيم حسن ابراهيم 2
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
 قيصر إسماعيل جبير

شيماء ناصر 

 محسن

 ابراهيم حمدان عبد هللا 3
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
 تحرير محمد علوان

مديرية اإلحصاء 

 السكاني

    

 ابراهيم قيس حامد 4
يرية باحث عقد في مد

 إحصاء األنبار
 بشرى حسين قادر

  

  

         مديرية إحصاء األنبار ابو بكر وميض حامد 5

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء األنبار احمد شاكر عبيد 6

 129 6 123 االنبار مديرية إحصاء األنبار احمد صالح عبد هللا 7

         ارمديرية إحصاء األنب احمد صباح عبد 8

         مديرية إحصاء األنبار احمد صباح فرحان 9

         مديرية إحصاء األنبار احمد عبد السالم لطيف 10

 احمد عبد هللا احمد 11
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

         مديرية إحصاء األنبار احمد عالء الدين محمود 12

         حصاء األنبارمديرية إ احمد علي جاسم 13



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء األنبار احمد مثنى حميد 14

 احمد محمود سليمان 15
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

 احمد مساعد كريم 16
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 احمد نجاح عجاج 17
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار حمد نزهان ردعانا 18

 ازهر ابراهيم مطلك 19
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 اسامة فياض حسين 20
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار اسماعيل صالح حسين 21

22 
اسماعيل عبد العزيز 

 سلطان

إحصاء األنبار / مديرية 

 الفلوجة
        

23 
اسيل عبد الرحيم عبد 

 الهادي
         مديرية إحصاء نينوى

         مديرية إحصاء األنبار افراح علي حسين 24

         مديرية إحصاء األنبار اكرم حسين فرحان 25

         مديرية تخطيط األنبار انمار عايد عبد 26

 اوس مثنى سعيد 27
ث عقد في مديرية باح

 إحصاء األنبار
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء األنبار اويس خيري محمد 28

         مديرية إحصاء األنبار ايوب سحاب مطر 29

 بالل حميد عبد 30
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

         مديرية إحصاء األنبار تحسين علي زيدان 31

         مديرية إحصاء األنبار يم محمودحاتم عبد الكر 32

         مديرية إحصاء األنبار حارث حاتم حمادي 33

         مديرية إحصاء األنبار حارث رعد محمد 34

 حامد حكمت عبد الرزاق 35
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار حامد طركي محمد 36

         مديرية إحصاء األنبار علي حسين حسين 37

 حمزة عمار حمزة 38
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 حيدر ماجد جاسم 39
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء نينوى خالد سامي علي 40

         مديرية إحصاء األنبار خالد صالح عبود 41



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 خالد فخري عالوي 42
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار خالد مزهر كافي 43

 ذكريات عبد الغفرر سبتي 44
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار رامي رياض عبد الواحد 45

         اء األنبارمديرية إحص زياد طارق محمد 46

 سامر تحرير مهدي 47
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار سامر كريم محمد 48

 سرور جسام محمد 49
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

 سري ياسين عبد الجبار 50
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار سفيان اسعد شالل 51

 سليمان عيسى عناد 52
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

         مديرية إحصاء األنبار شكري عبد هللا محمد 53

 شكيب بشير ناجي 54
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         رمديرية إحصاء األنبا صدام حسين فرحان 55



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء األنبار صدام محيسن علي 56

 صهيب غني لطيف 57
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار طه عادل كريم 58

         مديرية إحصاء األنبار عادل جدعان عبد هللا 59

 عامر كافي طلي 60
باحث عقد في مديرية 

 اء األنبارإحص
        

         مديرية إحصاء األنبار عبد االله يحيى هادي 61

 عبد الرحمن جاسم فرحان 62
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار عبد الرحمن محمد خضر 63

 عبد الرحمن منيف حمود 64
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

65 
عبد الصمد وليد عبد 

 الصمد
         مديرية إحصاء األنبار

         مديرية إحصاء األنبار عبد العزيز سعود متعب 66

 عبد اللطيف طالب محمد 67
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 عبد هللا بديع خيري 68
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 عايد عبد عبد هللا 69
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 عبد هللا عماد خميس 70
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار عبد هللا نافع عبيد 71

 عبد هللا ياسين شكر 72
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 عثمان قصي توفيق 73
عقد في مديرية باحث 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار عالء حميد حسين 74

         مديرية إحصاء األنبار علي انور لطيف 75

         مديرية إحصاء األنبار علي حسين صالح 76

 علي حسين فرحان 77
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار يكعلي سليمان ارز 78

         مديرية إحصاء األنبار علي فخري عبد الملك 79

         مديرية إحصاء األنبار علي مدحت عبد السالم 80

         مديرية إحصاء األنبار علي مشرف على هللا 81

 علي مهنا عايش 82
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 طارق حميدعماد  83
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء األنبار عماد نمر خلف 84

 عمار ثامر عودة 85
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار عمار حمزة علي 86

         مديرية إحصاء األنبار عمار هاشم نمر 87

         مديرية إحصاء األنبار مر انور لطيفع 88

         مديرية إحصاء األنبار عمر حميد عبد جديع 89

         مديرية إحصاء األنبار عمر رجب محسن 90

         مديرية إحصاء األنبار عمر عزمي جاسم 91

         مديرية إحصاء األنبار عمر مثنى محسن 92

         رية إحصاء األنبارمدي غزوان منذر حامد 93

 فيصل سلمان محمد 94
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 قيس سامي عناد 95
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

 ليث محمد خميس 96
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار محمد احمد عبد هللا 97



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 محمد ايوب سحاب 98
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار محمد عبد االمير حماد 99

         مديرية إحصاء األنبار محمد عماد نمر 100

 محمد مؤيد عبد الرحيم 101
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         حصاء األنبارمديرية إ محمد منذر حامد 102

         مديرية إحصاء األنبار محمد هاشم نمر 103

         مديرية إحصاء األنبار محمود انور عبود 104

         مديرية إحصاء األنبار محمود خضر ياس 105

         مديرية تخطيط األنبار مروة محمد حميد 106

 مريم عبد الفتاح محمد 107
يرية باحث عقد في مد

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار مشتاق طالب محمد 108

         مديرية إحصاء األنبار مصطفى جواد سنجار 109

 مصطفى حامد عبود 110
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 مصطفى شعالن كافي 111
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء األنبار مصطفى كامل مطر 112

         مديرية إحصاء األنبار مصطفى نوري حسين 113

         مديرية إحصاء األنبار معاذ محمد امين 114

 منار هاشم نمر 115
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء نينوى منتصر ابراهيم احمد 116

         مديرية إحصاء األنبار مهند احمد خلف 117

118 
مهند عبد الستار عبد 

 الهادي

باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 نصر حميد محمد 119
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

 نعيم ربيع عباد 120
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار زيكهشام فاضل ر 121

         مديرية إحصاء األنبار همام رياض عبد الواحد 122

         مديرية إحصاء األنبار همام مهند نافع 123

 وائل عبد الكريم راكع 124
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

         مديرية إحصاء األنبار وسام نجم عبد هللا 125



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء األنبار وقاص سامي محيسن 126

 وليد خالد دحام 127
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

 ياسر طالب زيدان 128
مديرية إحصاء األنبار / 

 الفلوجة
        

 ياسر كسار بتال 129
باحث عقد في مديرية 

 إحصاء األنبار
        

 

 

 

  4162المدققين الستمارة المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة تدريب (  دورة 14ملحق )
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 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية الحسابات القومية حيدر خالد رشيد 1
سامي علي 

قسم  أبوكطيف

إحصاءات 

 البيئة

جمانة سري 

 طارق

التدريب مركز 

والبحوث 

 اإلحصائية
 قسم إحصاءات البيئة داليا صبري عبد الكريم 2

لهيب جليل 

 عبود

         قسم إحصاءات البيئة ذكرى عبد الكريم هادي 3

         مديرية اإلحصاء السكاني رباب محمد علي جابر 4

 مجموع  اناث ر ذكو مكان انعقادها مديرية اإلحصاء السكاني سارة جبار عبد الكريم 5

 12 9 3 بغداد مديرية األمور اإلدارية سرور ستار منيس 6

         قسم إحصاءات البيئة سعاد حسن فاضل 7

         قسم إحصاءات البيئة سيف فوزي عباس 8

         قسم إحصاءات البيئة شيماء فريد الزم 9

         مديرية الحسابات القومية صباح رباح جاسم 10

         قسم إحصاءات البيئة مها عايد احمد 11

         قسم إحصاءات البيئة ندى هادي زاير 12



 

 4162دورة تدريبية خاصة بمسح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألسر واالفراد لعام  ( 13ملحق )

 42/2/4162-44للمدة من 

 اسم الدائرة  م المشرف اس اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 هناء مجبل نجم مديرية إحصاء ديالى احسان روضان اسماعيل 1
مديرية إحصاءات 

باسل صالح  النقل واالتصاالت

الدين عبد 

 الكريم

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية
 إباء صالح مهدي مديرية إحصاء كربالء احمد جادر سوادي 2

3 
ايمان عبد الوهاب عبد 

 الرزاق

مديرية إحصاءات النقل 

 واالتصاالت
 اياد جواد حسن

قسم التحليل 

 االحصائي

 بشرى هادي صادق 4
مديرية إحصاءات النقل 

 واالتصاالت
        

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء ديالى جاسم سعيد حسين 5

 جوان سلمان حسين 6
مديرية إحصاءات النقل 

 واالتصاالت
 66 11 55 النجف

         مديرية إحصاء ذي قار حسن يحيى حسن 7

         مديرية إحصاء بغداد حمدي وليد حمدي 8

         مديرية إحصاء كربالء حنان جواد هادي 9

         مديرية إحصاء كركوك حنان شرف الدين قادر 10

         مديرية إحصاء النجف حيدر ازهر شاكر 11

         مديرية إحصاء القادسية يحيدر حميد عجم 12

         مديرية إحصاء ذي قار خالد احمد فرحان 13

         مديرية إحصاء النجف خضر ناصر حسين 14

         مديرية إحصاء القادسية خضير عبد العباس محمد 15

         مديرية إحصاء كركوك درياه عبد الجليل محمد 16

         ة إحصاء واسطمديري رشاد حميد عبد 17

         مديرية إحصاء ميسان رياض شاكر عودة 18

 زينة ماجد ابراهيم 19
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 سرمد حميد ياسين 20
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

         مديرية إحصاء بابل سرمد علي فرحان 21

         لوجيا المعلوماتدائرة تكنو سكينة قاسم مهدي 22

         مديرية إحصاء كركوك سندس جمعة نوري 23

         قسم التحليل اإلحصائي سندس جواد حسين 24

         مديرية إحصاء ديالى صكبان حسين عكلة 25

         مديرية إحصاء ذي قار ضياء داود سلمان 26

         مديرية إحصاء ذي قار طه ياسين علي 27

         مديرية إحصاء واسط عادل لطيف غافل 28



 اسم الدائرة  م المشرف اس اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء كربالء عباس خالد علي 29

         مديرية إحصاء كربالء عباس طامي عناد 30

         مديرية إحصاء ذي قار عباس عودة رميح 31

         مديرية إحصاء ديالى عباس فاضل خير هللا 32

         مديرية إحصاء كركوك عزيزعبد المعين خضر  33

         مديرية إحصاء بابل عبد الودود صائب مراد 34

         مديرية إحصاء كركوك عدنان رضا بابا عادل 35

         مديرية إحصاء بابل عقيل صادق هادي 36

         مديرية إحصاء النجف عقيل عبد الحسين دخيل 37

         إحصاء واسطمديرية  علي جداح محمد 38

         مديرية إحصاء القادسية علي حسين يوسف 39

         قسم التحليل اإلحصائي علي طارق عبد المجيد 40

         مديرية إحصاء ميسان علي عريان صالح 41

 علي فاروق حمد 42
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

         مديرية إحصاء ديالى عمار احمد مجيد 43

         مديرية إحصاء بغداد عمار خضير هادي 44

 عمر عادل محي 45
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

         مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 46

 فخري امين عبد هللا 47
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

         مديرية إحصاء بغداد قيس عريبي حميد 48

         مديرية إحصاء بغداد يس غازي جوادق 49

         مديرية إحصاء ميسان كرار هادي سليم 50

         مديرية إحصاء كربالء لؤي هادي علي 51

         مديرية إحصاء القادسية مالك رحمان ياسر 52

         مديرية إحصاء بابل مالك فاضل فهد 53

         صاء بغدادمديرية إح محمد ابراهيم محمد 54

         مديرية إحصاء النجف محمد رشيد مجيد 55

         مديرية إحصاء القادسية محمد عبد مرشد 56

 محمد موجد حسين 57
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 مروة صالح صالح 58
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 مصطفى قاسم عمر 59
إحصاءات النقل مديرية 

 واإلتصاالت
        

 مضر محمود اسماعيل 60
مديرية إحصاء صالح 

 الدين
        

         مديرية إحصاء واسط منتظر ابراهيم فرهود 61

         مديرية إحصاء واسط ميثم ظاهر مطلك 62

 ناهدة احمد راضي 63
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء ميسان بد العزيزهادي مكي ع 64



 اسم الدائرة  م المشرف اس اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء بابل ياس خضير محمد 65

         مديرية إحصاء ميسان يوسف حبيب حريز 66

 

 42/2/4162-46دورة مسح القرى الريفية للمدة من (  12ملحق )

 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 ابراهيم خالد خضير 1
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 وىنين
 ايوخ خيزرانفاضل ن

مديرية إحصاءات 

 احوال المعيشة

شذى يحيى عبد 

 ولي

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 ابراهيم محمود احمد 2
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
 مصطفى أحمد حسن

ميسم فتاح 

 حسين 

 تحرير محمد علوان مديرية تخطيط نينوى ماناحسان احمد سلي 3
مديرية اإلحصاء 

 السكاني

شيماء ناصر 

 محسن

 احمد ابراهيم محمد 4
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
 منار حسين  قسم االرقام القياسية االء اسماعيل احمد

 احمد اسامة احمد 5
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
 نضال جاسم سيد

حصاء مديرية اال

 الزراعي

بتول صباح 

 ظاهر

مكتب المدير 

 العام الفني

 احمد بدر خلف 6
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى

فاتن سعد هللا عبد 

 الجبار

دائرة التنمية االقليمية 

 والمحلية / مقر الوزارة

    

 احمد حسن علي 7
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
     إبتسام محسن حميد

 ان زيداناحمد رمض 8
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
     أسيل مهدي راضي

 مديرية إحصاء نينوى احمد شاهر علي 9
حبيب سعدون 

 دعيفس
    

 احمد صالح عبد هللا 10
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
 أشواق شهاب أحمد

مديرية تخطيط بغداد / 

 مقر الوزارة
    

 احمد فاضل علي 11
ديرية إحصاء باحث عقد في م

 نينوى
        

 احمد قيس رمضان 12
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 احمد مبرد عرابي 13
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 324 35 289 نينوى مديرية تخطيط نينوى احمد محمد احمد 14

 احمد محمد حسين 15
رية إحصاء باحث عقد في مدي

 نينوى
        

 احمد محمد عادل 16
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء نينوى احمد مخلد صابر 17

 احمد منير جاسم 18
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى احمد ناظم ابراهيم 19

 احمد هشام جاسم 20
حث عقد في مديرية إحصاء با

 نينوى
        

 احمد هالل سلطان 21
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 احمد يونس خلف 22
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 اريج زهير يونس 23
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى ازهر عبد هللا عيسى 24

 اسامة نهير علي 25
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 اسراء صباح حسين 26
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى اسراء غانم حسين 27

         وزارة التخطيط اطياف سالم محمد 28

29 
امجد عجيل عزيز 

 احمد

صاء باحث عقد في مديرية إح

 نينوى
        

 امير محمد احمد 30
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى انفال شكيب ذنون 31

 انمار محمد احمد 32
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 انمار محمود علي 33
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مديانور حسين ح 34
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 انور سعيد طعمة 35
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 انور محمد صابر 36
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 اوس سالم الياس 37
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 اياد سليمان علي 38
إحصاء باحث عقد في مديرية 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى اياد سليمان فتاح 39

 اياد طارق يوسف 40
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 اياد محمد ابراهيم 41
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ايمان عصام انور 42
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى محمد عليايمان  43

 ايوب سليمان حسين 44
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 باهر سالم باهر 45
وزارة التخطيط / دائرة 

 التنمية اإلقليمية والمحلية
        

 براء جنيد سالم 46
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 برزان محمد سلطان 47
عقد في مديرية إحصاء باحث 

 نينوى
        

 بشار احمد محمد 48
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 بشار عصمان محمد 49
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 بهاء اكرم حسن 50
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ثائر احمد سلطان 51
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 وىنين
        

 ثامر محمد عواد 52
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى جاسم فتحي محمد 53

 جاسم محمد مصطفى 54
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 جاسم محمد يونس 55
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 جمعة صالح حسين 56
عقد في مديرية إحصاء باحث 

 نينوى
        

 جميل بازو عز 57
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 جنيد طارق مولود 58
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حارث تركي محمد 59
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حارث يوسف حسين 60
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حامد سلطان كصب 61
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

62 
حسام حازم حسين 

 علي

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسام عدنان عزيز 63
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسام غانم عطية 64
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ي يونسحسن تق 65
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

66 
حسن عبد العزيز 

 الياس

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسن علي جرجيس 67
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسن علي عبو 68
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسن غازي عبد هللا 69
مديرية إحصاء باحث عقد في 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى حسن مرعي حسن 70



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 حسن مسلم احمد 71
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسين احمد عباس 72
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسين خلف رومي 73
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عباسحسين علي  74
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حسين محمد علي 75
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حميد احمد محمد 76
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حميد خديدا خلف 77
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى حميد محمد سليمان 78

 حميد هجيج عبيد 79
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حنان مثني محمود 80
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حنيظل نواف ابراهيم 81
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حيدر طالب احمد 82
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى حمد غربيخالد ا 83

         مديرية إحصاء نينوى خالد خضر عبد هللا 84

85 
داؤد عبد الكريم 

 ابراهيم

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 درباز دارا عمر 86
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

87 
دلوفان عبد هللا 

 عثمان

حصاء باحث عقد في مديرية إ

 نينوى
        

 دموع ماجد زيدان 88
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى رائدة نوري متي 89

 راغب خضر علي 90
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 رافع سليمان احمد 91
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ليراكان احمد ع 92
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 راني نجيب جرجيس 93
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 رجب عباس خليل 94
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 رشا طالل متي 95
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 رشيد حسن اسماعيل 96
صاء باحث عقد في مديرية إح

 نينوى
        

 رضوان محمد عزو 97
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء نينوى رواء بتي حنا 98

 ريان محمد سويلم 99
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ريبوار نايف جعفر 100
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

101 
احمد ريبين صباح 

 بيرد داؤود

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ريم حامد محمد 102
وزارة التخطيط / دائرة 

 التنمية اإلقليمية والمحلية
        

103 
زينب عبد الرحيم 

 احمد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ساالر معادي حجي 104
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سالم احمد جاسم 105
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سالم حامد دبيسان 106
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سالم خميس محمود 107
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سالم سعيد محمد 108
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 دسالم عمر محم 109
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سامي احمد حسن 110
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سان سمير ميخا 111
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

112 
ساير عبد الجبار 

 تركي

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سبهان احمد فتحي 113
ديرية إحصاء باحث عقد في م

 نينوى
        

 سرور صباح عبد هللا 114
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سعاد علي سعيد 115
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سعد جاسم مجيد 116
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سعد جاسم محمد 117
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سعد سليمان سعد 118
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سعد علي ظاهر 119
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سعدي مهيدي علي 120
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

121 
سعود عبد الغني 

 مجيد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 جدعان محمدسعيد  122
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى سفانة صابر قادر 123



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 سفيان حسين علي 124
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سفيان سالم عبد هللا 125
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سفيان محمد يوسف 126
يرية إحصاء باحث عقد في مد

 نينوى
        

 سلو خلف رشو 127
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى سلوان عدنان خليل 128

 سليمان خضر حسين 129
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سليمان خضر محمد 130
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى ميرة احمد عبد هللاس 131

132 
سنكر اسماعيل 

 ابراهيم

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سيدو شمو حسن 133
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سيف اكرم هادي 134
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

135 
سيف الدين سامي 

 غافل

عقد في مديرية إحصاء باحث 

 نينوى
        

 سيف هاني مشهد 136
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

137 
شعالن فضل هللا 

 عواد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 شهاب حجي عبد هللا 138
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

139 
شورش سليمان 

 حسن

ة إحصاء باحث عقد في مديري

 نينوى
        

140 
شيروان امين 

 سعدون

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 صادق عماش حسين 141
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى صالح ابالل صالح 142

 صالح فارس حسن 143
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 لح ياسين صالحصا 144
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 صباح حميد محمد 145
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 صباح صالح احمد 146
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

147 
صخر حسن عزيز 

 احمد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 صدام حمدي حسين 148
ث عقد في مديرية إحصاء باح

 نينوى
        

 صدام محمد علي 149
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 صالح حسن محمد 150
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 طارق احمد اوتيد 151
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

152 
طه عبد الجواد 

 صالح

حصاء باحث عقد في مديرية إ

 نينوى
        

153 
عادل عاكوب حسن 

 يونس

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عامر احمد عزيز 154
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عامر غانم صادق 155
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

156 
عبد االله اسماعيل 

 خليل

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نوىني
        

157 
عبد الجبار احمد 

 جاسم

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

158 
عبد الحكيم راكان 

 خلف

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

159 
عبد الرحمن عبد هللا 

 عيسى

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

160 
عبد العزيز احمد 

 صالح

إحصاء باحث عقد في مديرية 

 نينوى
        

161 
عبد العزيز علي 

 محمود

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

162 
عبد القادر احمد 

 جاسم

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

163 
عبد القادر رمضان 

 صالح

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

164 
عبد الكريم حميد 

 نهار

يرية إحصاء باحث عقد في مد

 نينوى
        

165 
عبد الكريم محمد 

 عبد الهادي

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

166 
عبد اللطيف عبد 

 الغفور زين

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

167 
عبد اللطيف علي 

 محمود

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عبد هللا حسين كاكو 168
احث عقد في مديرية إحصاء ب

 نينوى
        

 عبد هللا سعيد عبد هللا 169
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

170 
عبد هللا عيسى 

 حسين

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عبد هللا محمد احمود 171
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى عبد هللا محمد فوزي 172

         مديرية إحصاء نينوى عبد هللا ناطق سعيد 173

 عبد هللا ياسين صالح 174
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

175 
عبد المجيد خالد 

 رشيد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

176 
عدنان خالد عبد 

 اللطيف

اء باحث عقد في مديرية إحص

 نينوى
        

 عدي هاشم فاضل 177
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عذراء عادل توما 178
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى عزام اكرم احمد 179

180 
عصام اسماعيل 

 سنجار

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 حمد رموعصري م 181
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عالء حسن محمد 182
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عالء خضر علي 183
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عالء نجيب جاسم 184
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عالء نواف ياسين 185
يرية إحصاء باحث عقد في مد

 نينوى
        

 علي احمد عبد هللا 186
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

187 
علي جاسم محمد 

 حسن

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

188 
علي جعفر محمد 

 باقر

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 علي حامد احمد 189
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

190 
علي حسين علي 

 احمد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 علي حميد ملوش 191
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

192 
علي رجب خضر 

 رجب

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 علي عايد عطشان 193
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

194 
علي عبد العزيز 

 محمد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 علي محمد محمود 195
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى علي محمود سلطان 196

 عماد خضر حسين 197
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عماد عطية حسين 198
ي مديرية إحصاء باحث عقد ف

 نينوى
        

 عماد محمد صالح 199
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمار احمد عباوي 200
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمار سالم محمود 201
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 عمار سليمان عمر 202
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نوىني
        

         مديرية إحصاء نينوى عمار علي عباس 203

         مديرية تخطيط نينوى عمار ندا جدعان 204

 عمر ابراهيم خضر 205
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

206 
عمر احمد محمد 

 جمعة

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمر ادريس محمد 207
في مديرية إحصاء  باحث عقد

 نينوى
        

 عمر اسامة احمد 208
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمر جاسم محمد 209
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمر خليل يونس 210
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمر عبد هللا فيصل 211
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نوىني
        

 عمر محمود برجس 212
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمر مروان عبد 213
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عمر ياسين محمد 214
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

215 
عناد خير الدين 

 نوري

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 عيسى يوسف شحاذة 216
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 غادة علي سباك 217
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 غازي حقي اسماعيل 218
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 غيدان عباس سلطان 219
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

220 
فؤاد سليمان 

 اعيل علياسم

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى فادية سعيد مجيد 221

         مديرية إحصاء نينوى فادية موفق سحري 222

 فارس بشير ياسين 223
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى فارس سعدي سحري 224

         مديرية تخطيط نينوى فارس فواز حسن 225

226 
فاضل عباس محمد 

 نور

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فاطمة مقداد ميكائيل 227
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى فتحي عيسى حسن 228

229 
فخر الدين سعد فخر 

 الدين

ديرية إحصاء باحث عقد في م

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 فراس ناصر محمد 230
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فراس هشام محمد 231
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فرحان سلطان حمدي 232
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فالح زبير عجاج 233
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فهد خالد محمود 234
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فهد سليمان احمد 235
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 فهد موفق عمر 236
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 قاسم رشو الياس 237
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 يد عبد هللاقيدار سع 238
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى لؤي نضال امين 239

 النا سمير بطرس 240
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 لوزن يوسف سليمان 241
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ليرد سمير بطرس 242
إحصاء باحث عقد في مديرية 

 نينوى
        

 مارتينا عادل توما 243
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مارسيل باسم متي 244
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

245 
مازن احمد محمد 

 امين

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مانع عجيل صالح 246
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ماهر محمد عبد هللا 247
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى مجيد احمد شاطي 248

 مجيد صالح جاسم 249
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مجيد عطية مفلح 250
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى محسن صالح حسن 251

 محمد ابراهيم محمد 252
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد احمد حسين 253
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد احمد صالح 254
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

255 
محمد احمد صالح 

 محمد

 باحث عقد في مديرية إحصاء

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 محمد احمد طه 256
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد جدعان محمد 257
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد حيدر علي 258
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد خضر علي 259
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 رمضان صالح محمد 260
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد سالم محمد 261
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد سلطان نوح 262
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

263 
محمد عبد العزيز 

 مطلك

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

264 
محمد عبد هللا 

 ورعاش

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد عصمان محمد 265
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد فهمي محمود 266
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

267 
محمد محمود عبد 

 محمد

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         اء نينوىمديرية إحص محمد مصدق نجيب 268

 محمد مقداد محمد 269
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد منصور يونس 270
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

271 
محمد نجم الدين تاج 

 الدين

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمد هاوار اسعد 272
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 ىنينو
        

273 
محمد ياسين كانبي 

 اسماعيل

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمود ابراهيم محمد 274
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمود امين محمود 275
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 محمود خلف علي 276
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مروان خليل حاجي 277
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

278 
مروان محجوب 

 محمود

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

279 
مروان هاشم حسين 

 علي

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مشتاق حازم مهيدي 280
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

281 
مشتاق طالب 

 رمضان

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مصطفى سعد خلف 282
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 معد محمد ابراهيم 283
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية تخطيط نينوى معن عبد المنعم بكر 284

         إحصاء نينوى مديرية معن يونس عبد هللا 285

         مديرية إحصاء نينوى منذر جاسم محمد 286

 مها صالح حبو 287
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مهدي صالح علي 288
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 مهدي فاضل عباس 289
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ابراهيم مهند رياض 290
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 موسى صالح خليل 291
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

292 
ميسر اسماعيل 

 محمد
         مديرية إحصاء نينوى

 ميعاد ابراهيم صالح 293
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ناجي حجي خدر 294
إحصاء  باحث عقد في مديرية

 نينوى
        

 ناظم ياسين احمد 295
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى ناهدة صليوا متي 296

 نايف طالع ازحيان 297
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 نداء انور عناد 298
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ى حسن حسينند 299
وزارة التخطيط / دائرة 

 التنمية اإلقليمية والمحلية
        

 نسرين محمد جاسم 300
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 نشوان مشير باوة 301
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى نوفل سعد حميد 302

         ديرية إحصاء نينوىم نوفل سليمان طلب 303

 هادي فارس سالم 304
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى هاني سليمان طلب 305

306 
هاني عبد العزيز 

 عصمان

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 هاني نواف ياسين 307
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 هدار سعيد توما 308
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 هديل احمد عبد هللا 309
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        



 ائرة اسم الد اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 همام ادريس قاسم 310
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 وسام محمد خلف 311
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 سالم وسن جنيد 312
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 وعد مرعي عبد هللا 313
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 وليد خالد محمود 314
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

315 
وليد عبد حمادي 

 جلعو

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

 ياسر اسماعيل خليل 316
حث عقد في مديرية إحصاء با

 نينوى
        

 ياسر ساير خطاب 317
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى ياسر محمد مصطفى 318

         مديرية إحصاء نينوى يزن ثامر مصطفى 319

         مديرية إحصاء نينوى يعرب صبر سلوم 320

 يوسف وسام هرمز 321
باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

322 
يونس صادق محمد 

 علي
         مديرية إحصاء نينوى

323 
يونس قيس عبد 

 الرزاق

باحث عقد في مديرية إحصاء 

 نينوى
        

         مديرية إحصاء نينوى يونس محمد ذنون 324

 

 

 6/4/4162 – 41/6للمدة   4162دورة المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة ( 12ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 سامي علي أبوكطيف مديرية شباب ورياضة واسط أثير سلمان عبد الحسن 1
قسم إحصاءات 

 البيئة

شذى يحيى عبد 

 ولي

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية
 ندى هادي زاير مديرية إحصاء كربالء أديب محمد علي ماجد 2

 سمير خضير هادي مديرية شباب ورياضة واسط أفراح عبد الرحيم عبد الرضا 3

مديرية 

اإلحصاء 

 السكاني

   أحمد جمال أحمد

 رافد عداي شهد مديرية إحصاء كربالء أميرة كاظم رفيع 4

وزارة الشباب 

 والرياضة

    

     ستار مجبل طالع شباب ورياضة البصرة مديرية أنعام عبد الحسين سبتي 5

         مديرية شباب ورياضة بغداد إسراء إبراهيم مجيد 6



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية شباب ورياضة بغداد إيثار عصام مصطفى 7

         مديرية إحصاء بغداد إيناس صباح عبد هللا 8

 مجموع  اناث ذكور  عقادهامكان ان مديرية إحصاء البصرة ابراهيم عبد الكريم عبد هللا 9

 82 35 47 النجف مديرية إحصاء واسط احمد سعد فاضل 10

         مديرية إحصاء البصرة احمد عبد االمير صمد 11

         مديرية إحصاء البصرة احمد عبد الحافظ سلمان 12

         مديرية إحصاء بغداد بالل كاظم عبد 13

         اب ورياضة النجفمديرية شب ثناء غانم حمادي 14

         مديرية إحصاء بغداد جاسم زغير عبد السادة 15

         مديرية شباب ورياضة كربالء جليل عباس جليل 16

         مديرية شباب ورياضة واسط جنان عباس أمانة 17

         مديرية إحصاء ذي قار حمودي الزم محمد 18

         رية شباب ورياضة النجفمدي حميدة جواد عبد مسلم 19

         مديرية شباب ورياضة بغداد حنان أنور محمود 20

         مديرية شباب ورياضة بغداد حنان إبراهيم عطية 21

         مديرية إحصاء كربالء حنان جواد هادي 22

         مديرية شباب ورياضة بغداد حنين سلمان رحيم 23

         مديرية إحصاء البصرة صرحوراء مصطفى نا 24

         مديرية إحصاء واسط حيدر جبار حيذور 25

         مديرية شباب ورياضة كربالء حيدر عبد السجاد ناجي 26

         مديرية إحصاء واسط حيدر ناجي عبيد 27

         مديرية إحصاء ذي قار خالد أحمد فرحان 28

         شباب ورياضة البصرةمديرية  خالد ياسين موسى 29

         مديرية إحصاء بغداد داود سالم شبيب 30

         مديرية شباب ورياضة النجف دعاء جابر حسن 31



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء كربالء ربيع محمد صبح 32

         مديرية شباب ورياضة كربالء رجاء عبد الرضا عمران 33

         حصاء كربالءمديرية إ رسول جواد كاظم 34

         مديرية شباب ورياضة البصرة رعد مجيد حميد 35

         مديرية شباب ورياضة النجف زينب جواد عبد مسلم 36

         مديرية إحصاء كربالء زينب محمد باقر صادق 37

         مديرية إحصاء بغداد سالي عماد علي 38

         ورياضة بغدادمديرية شباب  سامر كاظم رحيم 39

         مديرية شباب ورياضة كربالء سعاد عبيد عطوان 40

         مديرية شباب ورياضة ذي قار سعاد محسن حبيب 41

         مديرية إحصاء ذي قار سالم كامل كاطع 42

         مديرية شباب ورياضة بغداد سمارة علي عبد 43

         ورياضة النجف مديرية شباب سندس جعفر موسى 44

         مديرية شباب ورياضة بغداد سيناء صادق فهيم 45

         مديرية إحصاء واسط صادق جواد جرو 46

         مديرية شباب ورياضة واسط صباح عبيد بريسم 47

         مديرية إحصاء ذي قار صفاء عبد هللا محمد 48

         نجفمديرية إحصاء ال عادل كردي عطية 49

         مديرية إحصاء واسط عادل لطيف غافل 50

         مديرية شباب ورياضة النجف عباس هادي كبون 51

         مديرية إحصاء ذي قار عبد الهادي سلطان هلوم 52

         مديرية إحصاء البصرة عذراء فاضل عبد هللا 53

         مديرية إحصاء النجف عقيل مسلم محمد 54

         مديرية شباب ورياضة واسط عال رحيم عوفي 55

         مديرية إحصاء بغداد عالء حسين عباس 56



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء النجف علي محمد جاسم 57

         مديرية إحصاء بغداد علي مصطفى جواد 58

         مديرية إحصاء بغداد عمار خضير هادي 59

         مديرية شباب ورياضة كربالء غزوان كاظم رحم 60

         مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 61

         مديرية شباب ورياضة واسط فاطمة كامل شاطي 62

         مديرية إحصاء بغداد فراس زكي هادي 63

         مديرية شباب ورياضة ذي قار فضاء حسن ضيدان 64

         ة إحصاء بغدادمديري فالح حسن علي 65

         مديرية إحصاء بغداد قيس عريبي حميد 66

         مديرية إحصاء بغداد محمد إبراهيم محمد 67

         مديرية إحصاء النجف محمد رشيد مجيد 68

         مديرية شباب ورياضة بغداد مصطفى محمد حمودي 69

         سطمديرية إحصاء وا منتظر إبراهيم فرهود 70

         مديرية إحصاء ذي قار مهند عبد العباس خلف 71

         مديرية إحصاء البصرة نادية خلف مطشر 72

         مديرية شباب ورياضة ذي قار نادية محسن شاني 73

         مديرية شباب ورياضة ذي قار ناصر حليم مطرود 74

         رياضة بغدادمديرية شباب و نجاة عبد المنعم محمد 75

         مديرية شباب ورياضة ذي قار ندى جميل عطية 76

         مديرية إحصاء النجف نسوم رزاق كاظم 77

         مديرية شباب ورياضة ذي قار نغم سعد حسن 78

         مديرية شباب ورياضة البصرة هاشم سالم جاسم 79

         ضة البصرةمديرية شباب وريا هاشم عباس هاشم 80

         مديرية شباب ورياضة كربالء هدير فيصل حسن 81



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية شباب ورياضة البصرة وجدان عبد المهدي عبادي 82

 

 

 4162لسنة  I-WISHالمسح المتكامل لالوضاع االجتماعية والصحية للمرأة العراقية  - ( 11ملحق )

 4/2/4162-42/2الخاصة بالمبرمجين للمدة من 

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات آية مازن طالب 1

أنور محمد 

أحمد 

 فرحان

صندوق األمم 

 المتحدة للسكان

بسمة عبد الوهاب 

 قدوري

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 ت التنمية البشريةقسم إحصاءا أزهر عباس محمد 2

 قسم إحصاءات التنمية البشرية أنس ميسر فتاح 3

         دائرة تكنولوجيا المعلومات إيهاب أعياد عباس 4

5 
بشرى عبد الجواد عبد 

 الحسين
 دائرة تكنولوجيا المعلومات

مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

6 
حسام سعد الدين 

 راضي
 18 10 8 بغداد لوماتدائرة تكنولوجيا المع

         دائرة تكنولوجيا المعلومات رقية عبود أحمد 7

         قسم إحصاءات التنمية البشرية رنا سعدي خليل 8

         قسم إحصاءات التنمية البشرية زينب علي حسين 9

         دائرة تكنولوجيا المعلومات سكينة قاسم مهدي 10

         دائرة تكنولوجيا المعلومات سيف مظفر عبد الكريم 11

         دائرة تكنولوجيا المعلومات عبد هللا داود سلمان 12

         دائرة تكنولوجيا المعلومات عمر عامر سعدي 13

         دائرة تكنولوجيا المعلومات غيداء سوادي عبد 14

         دائرة تكنولوجيا المعلومات مقدام لؤي محمد 15

         دائرة تكنولوجيا المعلومات ورس نهاد حاتمن 16

         دائرة تكنولوجيا المعلومات هاجر مصطفى خزعل 17

         دائرة تكنولوجيا المعلومات هدى سلمان محسن 18

 

 



 4162المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة  دورة( 16ملحق )

 62/2/4162-63للمدة من 

 

 اسم الدائرة اسم المشرف اسم الدائرة اسم المحاضر اسم الدائرة كاسم المشار ت

1 

دائرة تكنولوجيا  أريج صباح جاسم

 المعلومات

 عمر عامر سعدي

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

منار حسين عبد 

 األمير

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية
2 

دائرة تكنولوجيا  أزهار خليل محمد

 المعلومات

 نورس نهاد حاتم

3 

إيمان عبد الرزاق 

 خطاب

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

4 

إيمان موسى 

 سبتي

دائرة تكنولوجيا 

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها المعلومات

5 

إيناس ابراهيم 

 محمد

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
 42 37 5 بغداد

6 

ابتسام سعيد 

 حسين

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

        

7 

انتصار مطشر 

 حميد

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

8 

دائرة تكنولوجيا  بان حسين علي

         المعلومات

9 

دائرة تكنولوجيا  بهاء محمد حسين

 المعلومات

        

10 

حليمة عبد 

 الوهاب لعيبي

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

        

11 

رباب محمد علي 

 جابر

مديرية اإلحصاء 

         لسكانيا

12 

دائرة تكنولوجيا  رشا منير سلمان

         المعلومات

13 
دائرة تكنولوجيا  رقية عبود أحمد

         المعلومات

14 
دائرة تكنولوجيا  زمن أزناد نادر

         المعلومات

15 
دائرة تكنولوجيا  زهاء سالم متي

         المعلومات

16 
سارة جبار عبد 

 الكريم

ة اإلحصاء مديري

         السكاني

17 
سامي علي ابو 

 كطيف

 قسم إحصاءات البيئة

        



 اسم الدائرة اسم المشرف اسم الدائرة اسم المحاضر اسم الدائرة كاسم المشار ت

18 
دائرة تكنولوجيا  سمر رشيد محمد

         المعلومات

19 
سمير خضير 

 هادي

مديرية اإلحصاء 

         السكاني

20 
سيف فوزي 

 عباس

 قسم إحصاءات البيئة

        

21 
شروق منذر 

 إسماعيل

جيا دائرة تكنولو

         المعلومات

         قسم إحصاءات البيئة شيماء فريد الزم 22

23 
عالية هاتف 

 عليوي

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

24 
عبد هللا خالد 

 عارف

مديرية اإلحصاء 

         السكاني

25 
غيداء سوادي 

 عبد

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

26 
تكنولوجيا  دائرة قاهرة جالب عبد

         المعلومات

         قسم إحصاءات البيئة لهيب جليل عبود 27

28 
مديرية الحسابات  محمد علي حسين

         القومية

29 
مروة فاروق 

 محمد

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

30 
مديرية اإلحصاء  منار رياض شاكر

         السكاني

31 
ولوجيا دائرة تكن منى رشيد يوسف

         المعلومات

32 
مها إبراهيم 

 علوان

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

         قسم إحصاءات البيئة مها عايد أحمد 33

34 
دائرة تكنولوجيا  ميادة غانم قاسم

         المعلومات

35 
دائرة تكنولوجيا  ميس علي مولود

         المعلومات

36 
ميس عمر عبد 

 الكريم

ائرة تكنولوجيا د

         المعلومات

37 
ميساء محمد 

 ولهان

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

38 
ميسون غانم 

 حميد

دائرة تكنولوجيا 

         المعلومات

39 
دائرة تكنولوجيا  نور محمد موفق

         المعلومات

         قسم إحصاءات البيئة هديل نعمان عزيز 40

41 
دائرة تكنولوجيا  باسوداد فاضل ع

         المعلومات

42 
دائرة تكنولوجيا  وفاء شاكر محسن

         المعلومات

 

 

 

 

 



 6/4/4162-3للمدة من  4162المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة  دورة( 12ملحق )

 

  اسم الدائرة اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 سامي علي أبوكطيف مديرية إحصاء األنبار أحمد جبير جاسم 1
قسم 

إحصاءات 

 البيئة

بسمة عبد 

مركز التدريب  الوهاب قدوري

 ندى هادي زاير مديرية شباب ورياضة ديالى أحمد علي حسن 2 والبحوث اإلحصائية

 لهيب جليل عبود مديرية إحصاء ديالى أركان كرم حسن 3
منار حسين عبد 

 ميراأل

4 
أسيل عبد الرحيم عبد 

 الهادي
 سمير خضير هادي مديرية إحصاء األنبار

مديرية 

االحصاء 

 السكاني 

    

         مديرية إحصاء ديالى أياد حميد عبد 5

         مديرية شباب ورياضة األنبار أيمن إبراهيم إسماعيل 6

         مديرية إحصاء المثنى إسراء حاتم عبد 7

         مديرية شباب ورياضة المثنى ء سعد لعيبيإسرا 8

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية شباب ورياضة األنبار بشار قدوري جاسم 9

10 
بيداء عصام عبد 

 الرحمن

وزارة الشباب والرياضة / القسم 

 اإلداري
 77 29 48 النجف

         مديرية شباب ورياضة القادسية بيداء كاظم عباس 11

         مديرية إحصاء ديالى جاسم سعيد حسين 12

         مديرية إحصاء ميسان جاسم علي علوان 13

         مديرية إحصاء ميسان جمعة جبار عذيب 14

         مديرية شباب ورياضة ميسان جواد أشتيوي زغير 15

         مديرية إحصاء المثنى جواد كريم سهر 16

         مديرية إحصاء القادسية سانحسام حسين ح 17

18 
خالد عبد الكريم 

 حمودي
         مديرية إحصاء ديالى

         مديرية إحصاء المثنى خالد مسلم جاسم 19

         مديرية إحصاء بابل خضير عبد هللا عناوة 20

         مديرية إحصاء ديالى رائد حاضر فرمان 21

         ة شباب ورياضة األنبارمديري راوية حميد غافل 22

         مديرية إحصاء األنبار رسل حاتم طارق 23

         مديرية شباب ورياضة القادسية رواء حنتوش كاظم 24

         مديرية شباب ورياضة ميسان زهراء بشير صفر 25

         مديرية شباب ورياضة األنبار زينب عبد الفتاح محمد 26

         مديرية شباب ورياضة المثنى سى وناسزينب مو 27

         مديرية شباب ورياضة بابل سحر هادي كريم 28

         مديرية شباب ورياضة ميسان سراب عدنان هاشم 29

         مديرية شباب ورياضة القادسية سعد عبد األميرنور 30

         مديرية شباب ورياضة ديالى سميرة أحمد محمود 31

         مديرية شباب ورياضة ميسان سهاد محسن محمد 32

         مديرية شباب ورياضة بابل شيرين يحيى عبد هللا 33



  اسم الدائرة اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية شباب ورياضة المثنى صائب عباس فاضل 34

         مديرية إحصاء ميسان صبيح شراتي حافظ 35

         مديرية شباب ورياضة القادسية صفا علي خضير 36

         مديرية شباب ورياضة بابل صالح عبيس محسن 37

         مديرية شباب ورياضة األنبار طيبة عادل كريم 38

         مديرية إحصاء بابل عباس عبد األمير جابر 39

         مديرية إحصاء بابل عقيل جعفر عباس 40

         مديرية إحصاء بابل عقيل صادق هادي 41

         مديرية إحصاء ميسان علي عريان صالح 42

         مديرية إحصاء األنبار علي فخري عبد الملك 43

 علي وجر عالوي 44
وزارة الشباب والرياضة / القسم 

 اإلداري
        

         مديرية إحصاء ديالى عمار أحمد مجيد 45

46 
غصون عدنان عبد 

 الكريم
         مديرية شباب ورياضة ديالى

         مديرية شباب ورياضة ميسان فاتن مجيد معلة 47

         مديرية إحصاء القادسية قحطان مالك كاظم 48

         مديرية إحصاء بابل قعقاع علي خضير 49

         مديرية شباب ورياضة القادسية كريمة ناصر حسون 50

         مديرية شباب ورياضة المثنى كفاء مسلم فرحان 51

         مديرية شباب ورياضة ديالى لؤي ستار عباس 52

         مديرية شباب ورياضة ديالى لمى عباس خضير 53

         مديرية شباب ورياضة المثنى مائدة كاظم خضر 54

         مديرية إحصاء األنبار ماهر جاسم فرحان 55

         مثنىمديرية شباب ورياضة ال محمد جاسم عبد مهدي 56

         مديرية إحصاء بابل محمد حسين حسن 57

58 
محمد عبد الحسين 

 غناوي

وزارة الشباب والرياضة / القسم 

 اإلداري
        

         مديرية إحصاء القادسية محمد عبد مرشد 59

         مديرية إحصاء ميسان مخلص نجم عبود 60

         القادسيةمديرية إحصاء  مروان حميد مظلوم 61

         مديرية إحصاء المثنى معين لويتي إبراهيم 62

         مديرية إحصاء القادسية مهدي فالح مهدي 63

         مديرية شباب ورياضة األنبار مهند فيصل حمادي 64

         مديرية إحصاء األنبار مهند نافع أسعد 65

         ديالى مديرية إحصاء ميثم عبد المعين جبر 66

         مديرية إحصاء المثنى ناصر جاسم منصور 67

         مديرية شباب ورياضة بابل نضال نزار شياع 68

         مديرية شباب ورياضة ميسان نهاد محسن محمد 69

         مديرية إحصاء ميسان هادي مكي عبد العزيز 70

         اضة بابلمديرية شباب وري هبة عبد الكاظم خادم 71

         مديرية إحصاء القادسية هشام فالح طرفان 72



  اسم الدائرة اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية شباب ورياضة القادسية وسام قائد محمد 73

         مديرية إحصاء بابل وفاء كاظم علي 74

         مديرية شباب ورياضة ديالى وليد عباس فاضل 75

         ىمديرية إحصاء المثن وليد عطية سويلم 76

         مديرية شباب ورياضة ديالى ياسر رشيد حميد 77

 

 

 

 63/1/4162-66للمدة من 4162تكنولوجيا المعلومات لسنة  استخداممسح ( 12ملحق )

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر
 اسم الدائرة اسم المشرف اسم الدائرة

 مديرية إحصاء األنبار أحمد صالح عبد 1
جبل هناء م

 نجم

مديرية 

إحصاءات 

النقل 

 واالتصاالت

باسل صالح الدين عبد 

مركز التدريب  الكريم

والبحوث 

 اإلحصائية
 شيماء ناصر محسن مديرية إحصاء البصرة أحمد عبد الحافظ سلمان 2

         مديرية إحصاء المثنى أنمار طالب صالح 3

         قسم التحليل اإلحصائي أياد جواد حسن 4

 أية مازن طالب 5
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 35 13 22 بغداد مديرية إحصاء األنبار أيوب سحاب مطر 6

 إباء صالح مهدي 7
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

8 
إيمان عبد الوهاب عبد 

 الرزاق

مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 بشرى عبد الجواد 9
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

 بشرى هادي صادق 10
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء المثنى جواد كريم سهر 11

 جوان سلمان حسين 12
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         وميةمديرية الحسابات الق حيدر خالد رشيد 13

 زينة ماجد إبراهيم 14
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء األنبار سفيان أسعد شالل 15

 سكينة قاسم مهدي 16
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات
        

         قسم التحليل اإلحصائي سندس جواد حسين 17

         البصرة مديرية إحصاء عالء محمود طه 18

         قسم التحليل اإلحصائي علي طارق عبد المجيد 19

         مديرية إحصاء األنبار علي فخري عبد الملك 20

         مديرية إحصاء نينوى غيدان عباس سلطان 21



 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر
 اسم الدائرة اسم المشرف اسم الدائرة

         مديرية إحصاء نينوى فهد سليمان أحمد 22

         مديرية إحصاء البصرة مازن جاسم محمد 23

         مديرية إحصاء األنبار ماهر جاسم فرحان 24

 مروة صالح صالح 25
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 مصطفى قاسم عمر 26
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

27 
ميساء عبد الكريم عبد 

 الجبار
         مديرية إحصاء البصرة

         رية إحصاء البصرةمدي نادية خلف مطشر 28

         مديرية إحصاء المثنى ناصر جاسم منصور 29

 ناهدة أحمد راضي 30
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء نينوى نوفل سليمان طلب 31

         مديرية إحصاء نينوى هاني نواف ياسين 32

         ء المثنىمديرية إحصا واثق فالح علي 33

         مديرية إحصاء المثنى وليد عطية سويلم 34

         مديرية إحصاء نينوى يونس صادق محمد علي 35

 

 

 

اليات ومنهجيات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على دورة   ( 61ملحق )

 66/6/4162-62للمدة من  المستوى المحلي

 

 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة شاركاسم الم ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 أحمد خميس سبع 1

مديرية شرطة محافظة 

األنبار / قسم األشغال 

 الهندسية

 زينب علي حسين

قسم إحصاءات 

 التنمية البشرية
إسراء 

جنديل 

 حسن

مركز 

التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 أزهر عباس محمد إحصاء البصرةمديرية  أحمد عبد الحافظ سلمان 2

 أسامة سعيد حمد 3
ديوان محافظة البصرة / 

 قسم تمكين المرأة
 أنس ميسر فتاح

 أمال عبد الرزاق جاسم 4
ديوان محافظة البصرة / 

 قسم التخطيط
بسمة عبد الوهاب 

 قدوري

مركز التدريب 

والبحوث 

 إيناس حسين زيد 5 اإلحصائية
/  ديوان محافظة األنبار

 مكتب تمكين المرأة
    

         مديرية تخطيط األنبار تحسين علي زيدان 6

 جاسم مدلل ملهود 7
مجلس محافظة كربالء / 

 لجنة المرأة والطفولة
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها



 اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة شاركاسم الم ت
اسم 

 المشرف 
 اسم الدائرة 

 جنان محمود خضير 8
قسم إحصاءات التنمية 

 البشرية
 33 7 26 كربالء

 حازم عبد الكريم إبراهيم 9
مديرية تربية األنبار / قسم 

 التخطيط
        

 حسن عمر حسن 10

ديوان محافظة كربالء / 

قسم  -اإلدارة المحلية 

اإلحصاء والسياسات 

 العامة

        

         مديرية بلدية البصرة حنان عبد هللا هجول 11

 خليل محمد صالح 12
ديوان محافظة ألنبار / 

 مديرية التخطيط والمتابعة
        

 رشا مجيد عبد 13
جامعة كربالء / كلية 

 اإلدارة واإلقتصاد
        

 رفعت حامد ضاحي 14
وزارة العمل / قسم ذوي 

 اإلعاقة
        

         مديرية تخطيط كربالء زهراء إبراهيم خضير 15

         دائرة صحة األنبار زياد خلف جاسم 16

 سرى محمد عمران 17
مية قسم إحصاءات التن

 البشرية
        

 سعد عباس جابر 18
دائرة صحة كربالء / شعبة 

 التخطيط -اإلحصاء 
        

         جامعة األنبار عادل حاتم نوار 19

         مديرية إحصاء كربالء عبد هللا هادي حمود 20

 عدنان وهاب سعيد 21
مديرية تربية كربالء / 

 شعبة اإلحصاء
        

         مديرية إحصاء األنبار عبد الملكعلي فخري  22

         مديرية تخطيط البصرة علي محمد صبيح 23

 فاضل عودة طه 24
دائرة العمل والتدريب 

 المهني / كربالء
        

         مديرية بلدية الرمادي فراس حامد عبد 25

 فالح عبد عون نعمة 26

قيادة شرطة كربالء 

 المقدسة / شعبة اإلحصاء

 الجنائي

        

         مديرية بلديات كربالء قيس سامي مهدي 27

 ليث حسن زبيل 28
جهاز األمن الوطني / 

 مديرية أمن البصرة
        

 مسلم عبد الكريم ناصر 29
مديرية نربية محافظة 

 البصرة
        

30 
مصطفى عبد الزهرة عبد 

 هللا
         دائرة صحة البصرة

31 
الكريم مصطفى عبد 

 خضير
         ديوان محافظة البصرة

         جامعة البصرة منتظر جمعة مهدي 32

         ديوان محافظة البصرة نهاد جبر عبود 33



 

 

 41/2/4162-42للمدة من  4162مسح أبراج األنترنيت في القطاع الخاص لسنة ( 66ملحق )

 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  ئرة اسم الدا اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أياد جواد حسن مديرية إحصاء بغداد أحمد إسماعيل إبراهيم 1
قسم التحليل 

بسمة عبد  اإلحصائي

 الوهاب قدوري

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية

 هناء مجبل نجم مديرية إحصاء كربالء أحمد جادر سوادي 2
مديرية إحصاءات 

 النقل واإلتصاالت

         مديرية إحصاء البصرة عبد الحافظ سلمانأحمد  3

         مديرية إحصاء المثنى أنمار طالب صالح 4

 إباء صالح مهدي 5
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

6 
إبراهيم عبد الكريم عبد 

 هللا
 65 17 48 النجف مديرية إحصاء البصرة

7 
هاب عبد إيمان عبد الو

 الرزاق

مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         قسم التحليل اإلحصائي بشرى نصيف جاسم 8

         مديرية إحصاء بغداد بشير أحمد علي 9

         مديرية إحصاء بغداد بالل كاظم عبد 10

         مديرية إحصاء ديالى جاسم سعيد حسين 11

 جليل حسين بدر 12
زارة اإلتصاالت / الشركة و

 العامة لإلتصاالت والمعلوماتية
        

         مديرية إحصاء ميسان جمعة جبار عذيب 13

 جوان سلمان حسين 14
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء النجف حسام الدين أحمد سعدون 15

         ارمديرية إحصاء ذي ق حسين علي يونس 16

 حسين عناد قاسم 17
وزارة اإلتصاالت / الشركة 

 العامة لإلتصاالت والمعلوماتية
        

         مديرية إحصاء ذي قار حمودي الزم محمد 18

         مديرية إحصاء كربالء حنان جواد هادي 19

         مديرية إحصاء ذي قار خالد أحمد فرحان 20

         ديرية إحصاء المثنىم خالد مسلم جاسم 21

         مديرية إحصاء كركوك درياه عبد الجليل محمد 22

         مديرية إحصاء القادسية ربيع محمد صكبان 23

         مديرية إحصاء األنبار زياد طارق محمد 24

 زينة ماجد إبراهيم 25
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        



 اسم الدائرة  اسم المشرف  ئرة اسم الدا اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء كركوك ريسندس جمعة نو 26

         مديرية األمور اإلدارية شروق يحيى محمد 27

         مديرية الحسابات القومية صباح رباح جاسم 28

         مديرية إحصاء واسط عادل لطيف غافل 29

         مديرية إحصاء بابل عامر معز مهدي 30

         ءمديرية إحصاء كربال عباس طامي عناد 31

         مديرية إحصاء نينوى عبد هللا محمد فوزي 32

         مديرية إحصاء كركوك عدنان رضا بابا عادل 33

         مديرية إحصاء بابل عقيل صادق هادي 34

         مديرية إحصاء القادسية عالء حميد عجمي 35

         مديرية إحصاء البصرة عالء محمود طه 36

         مديرية إحصاء المثنى علي جواد موسى 37

         مديرية إحصاء ميسان علي عريان صالح 38

         مديرية إحصاء األنبار علي فخري عبد الملك 39

         مديرية إحصاء بغداد عمار أحمد علي 40

         مديرية إحصاء صالح الدين عمر عادل محي 41

         ة تكنولوجيا المعلوماتدائر عمر عامر سعدي 42

         مديرية إحصاء النجف فاضل عبد الحر عبد 43

         مديرية إحصاء ديالى فاطمة علي خضير 44

         مديرية الحسابات القومية كولجين محمد أمين 45

         مديرية إحصاء صالح الدين ماجدة صبري بكر 46

         حصاء ديالىمديرية إ محمد أحمد سالم 47

         مديرية إحصاء القادسية محمد عبد مرشد 48

         مديرية إحصاء األنبار محمد مخلف عبيد 49

 محمد موجد حسين 50
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 مروة صالح صالح 51
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

 مصطفى قاسم عمر 52
ية إحصاءات النقل مدير

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء صالح الدين مضر محمود إسماعيل 53

         مديرية إحصاء واسط منتظر إبراهيم فرهود 54

         مديرية إحصاء بابل مهند عبد الهادي سلمان 55

         مديرية إحصاء واسط ميثم ظاهر مطلك 56

         مديرية الحسابات ميالد قاسم محمد 57

 ناهدة أحمد راضي 58
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

59 
نداء عبد الهادي عبد 

 الرزاق
         مكتب مدير عام فني

         مديرية إحصاء النجف نسوم رزاق كاظم 60

         مديرية إحصاء نينوى نوفل سليمان طلب 61



 اسم الدائرة  اسم المشرف  ئرة اسم الدا اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء ميسان يزهادي مكي عبد العز 62

 وسام عيدان حاوي 63
وزارة اإلتصاالت / الشركة 

 العامة لإلتصاالت والمعلوماتية
        

         مديرية إحصاء نينوى وعد مرعي عبد هللا 64

65 
ياسين عبد السالم 

 إسماعيل
         مكتب رئيس الجهاز

 

 

 م القياسي إلسعار المستهلك لسنة شرح اإلستمارات الخاصة بالرق( 64ملحق )

 42/61/4162-44للمدة من  4162

 

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
اسم 

 المحاضر 
 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة 

 مديرية إحصاء البصرة أحمد عبد األمير صمد 1
أحمد سلمان 

 طعمة

قسم األرقام 

 القياسية

شيماء ناصر 

 محسن

مركز التدريب والبحوث 

 إلحصائيةا

 مديرية إحصاء بابل أفتخار علي عمران 2
خولة جعفر 

 أحمد

 مديرية إحصاء كركوك إسماعيل خليل إبراهيم 3
براء عبد 

 هللا فرج
    

         مديرية إحصاء ديالى إيمان ياسر دهش 4

 مديرية إحصاء بابل حوراء رمزي مشكور 5
مكان 

 انعقادها
 مجموع  اناث ذكور 

 12 4 8 بابل مديرية إحصاء القادسية يد عجميحيدر حم 6

         مديرية إحصاء ذي قار خالد حيال حسين 7

         مديرية إحصاء صالح الدين رافد حميد محمود 8

         مديرية إحصاء واسط رباب جهاد رمضان 9

         مديرية إحصاء بابل سرمد علي فرحان 10

         صاء بابلمديرية إح علي عباس عبود 11

         مديرية إحصاء كركوك عمار محمد فوزي 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41/66/4162-62 4162مسح أبراج األنترنيت في القطاع الخاص لسنة ( 63ملحق )

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 أحمد وهاب شهاب 1
هيئة إحصاء إقليم 

 وردستانك
 هناء مجبل نجم

مديرية إحصاءات 

 النقل واإلتصاالت
 أحمد جمال أحمد

مركز التدريب 

 والبحوث اإلحصائية

 أياد جواد حسن مديرية إحصاء أربيل أفين جبار عثمان 2
قسم التحليل 

 اإلحصائي

         مديرية إحصاء أربيل أياد أحمد حسن 3

 إباء صالح مهدي 4
ل مديرية إحصاءات النق

 واإلتصاالت
 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها

 23 7 16 اربيل اإلدارة َكرميان ئاوات صالح علي 5

         مديرية إحصاء دهوك جيايى طاهر رفعت 6

         مديرية إحصاء السليمانية دانا حمه سعيد مه ردان 7

         مديرية إحصاء السليمانية دانش عبد الرحمن أحمد 8

         مديرية إحصاء دهوك باز عبد الحكيم أحمدري 9

         مديرية إحصاء السليمانية زوزك كمال محمد 10

 زينة ماجد إبراهيم 11
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         مديرية إحصاء دهوك شكري عبد هللا عمر 12

         مديرية إحصاء أربيل شهال محمد قادر 13

 شيماء حسن عبد 14
مكتب المدير العام للشؤون 

 الفنية
        

         مديرية الحسابات القومية صباح رباح جاسم 15

         مديرية الحسابات عبد الكريم عباس مرعي 16

         مديرية إحصاء دهوك عمر عبد هللا إسماعيل 17

         مديرية إحصاء حلبجة غفار أحمد محمد 18

         مديرية إحصاء السليمانية كاوه محمد صالح 19



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 ناهدة أحمد راضي 20
مديرية إحصاءات النقل 

 واإلتصاالت
        

         اإلدارة َكرميان نجات كريم علي 21

         مديرية إحصاء أربيل هيرو قاسم شريف 22

         مديرية إحصاء حلبجة يادَكار رفيق حمه خان 23

 

 

 مسح التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري ومسح دور الحضانة دورة ( 62ملحق )

 62/64/4162-62للمدة من  

 

 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

 مديرية إحصاء بغداد أحمد إسماعيل إبراهيم 1
إيمان عبد الوهاب عبد 

 الرزاق

حصاء مديرية اإل

 اإلجنماعي

جمانة سري 

 طارق

مركز التدريب 

والبحوث 

 اإلحصائية
 هديل عبد الحسين كبة مديرية إحصاء األنبار أحمد جبير جاسم 2

     نغم محمد عبد األمير مديرية إحصاء البصرة أحمد عبد الحافظ سلمان 3

     وفاء عبد الرضا همت مديرية إحصاء المثنى أنمار طالب صالح 4

5 
إبراهيم عبد الكريم عبد 

 هللا
 مديرية إحصاء البصرة

بشرى عبد الجواد عبد 

 الحسين

دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات

    

     نورس نهاد حاتم مديرية اإلحصاء اإلجتماعي إنتصار جاسم كاظم 6

 مديرية إحصاء كركوك بسام إبراهيم رمضان 7
حسام سعد الدين 

 راضي
    

8 
ب بسمة عبد الوها

 قدوري

مركز التدريب والبحوث 

 اإلحصائية
        

 مجموع  اناث ذكور  مكان انعقادها مديرية إحصاء ديالى جاسم سعيد حسين 9

 43 7 36 بغداد مديرية إحصاء ذي قار حسين علي يونس 10

         مديرية إحصاء ذي قار حمودي الزم محمد 11

         مديرية إحصاء كربالء حنان جواد هادي 12



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء المثنى خالد مسلم جاسم 13

14 
زين العابدين عبد الواحد 

 شكر
         مديرية إحصاء كركوك

         مديرية إحصاء ديالى صكبان حسين عكلة 15

         مديرية إحصاء واسط عادل لطيف غافل 16

         مديرية إحصاء كربالء عباس طامي عناد 17

         مديرية إحصاء بابل عقيل صادق هادي 18

         مديرية إحصاء النجف عقيل مسلم محمد 19

         مديرية إحصاء القادسية عالء حميد عجمي 20

         مديرية إحصاء ميسان علي عريان صالح 21

         مديرية إحصاء األنبار علي فخري عبد الملك 22

         ة إحصاء صالح الدينمديري عمر عادل محي 23

         دائرة تكنولوجيا المعلومات عمر عامر سعدي 24

         مديرية إحصاء بغداد فراس زكي هادي 25

         مديرية إحصاء بغداد قيس عريبي حميد 26

         مديرية إحصاء صالح الدين ماجدة صبري بكر 27

         ح الدينمديرية إحصاء صال محمد ثابت محمد 28

         مديرية الحسابات القومية محمد خضر ياسين 29

         مديرية إحصاء القادسية محمد عبد مرشد 30

         مديرية إحصاء ميسان مخلص نجم عبود 31

         دائرة تكنولوجيا المعلومات مقدام لؤي محمد 32

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي منتظر مكي حسين 33

         مديرية إحصاء بابل مهند عبد الهادي سلمان 34

         مديرية إحصاء واسط ميثم ظاهر مطلك 35



 اسم الدائرة  اسم المشرف  اسم الدائرة  اسم المحاضر  اسم الدائرة اسم المشارك ت

         مديرية إحصاء النجف نبيل صالح محمد رضا 36

         مديرية النشر والعالقات نداء حسين عبد هللا 37

         مديرية إحصاء نينوى نوفل سعد حميد 38

         مديرية إحصاء نينوى نوفل سليمان طلب 39

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي هاشمية عبيس حسن 40

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي هدى غانم حميد 41

         مديرية إحصاء نينوى وعد مرعي عبد هللا 42

         مديرية اإلحصاء اإلجتماعي ياسين دعدوش حسن 43
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��"
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P8و rا�"!�� (77) 4+[�[ ا��7رات وا���Cرات �N ر�
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 ا��ا�ةا�
 ا�����ا�
 ا��ا�ةا�
 ا����ركت
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ر
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ل ���د6

"=�3عا�8ثذ�3ر"�9ن ا8+�7دھ���م إ���ءات ا�(��
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ل ��
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ا�رزاق
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��م ا�ر��م ا��
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��م ا�(��
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س15�
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در ��3د ر"
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���د ��
ن 


د��
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�م 0(�ح �

ن��

�ر!ز ا�(در
ب 
وا���وث 
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��م إ���ءات ا��


��ء 0ر
د 8زم37"�&
��م إ���ءات ا��
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ل ����ن ز
ز67

�د
ر
� إ���ءات ا���ل وا�(��8تھ��ء ���ل ��م68

�د
ر
� إ���ءات أ�وال ا���
"�ھ
:�ء د��ن ��� ا�د
ن69

"��� �ظم ا����و��ت ا��2را0
�و��م "�
ب 3�0ر70

�د
ر
� ا����ء ا��(���و�0ء �د ا�ر/� ھ�ت71

72��

ن ��دون �����
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 ا�����ا�
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V.�ء XVح ا���' "���3
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�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B� /

�+�اد!�
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38رس �C8د )�4
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 ا���فا�
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*��XV Dح 
ا���' �@� 
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,��, وا���!��!�ا0
��در '�ى )��*'���ح )�N 
��"
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 ا?ر��م ا�7����( 
�Nروق )�4
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�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�
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وا�@�3ث 
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ا���8�9
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 ا��ا�ةا�
 ا�����ا�
 ا��ا�ةا�
 ا����ركت
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�, ا��B@+,أ"D ��ظ
 �@�س11��"

12���" D�!E \8أ,��, ا����*�ت ا�37"��"

13��=" D�!E 
��, إ)�bءات أ)3ال ا��+��,إ*اھ��"


 ر)�' �8در14��, إ)�bء أر*�Dإ*اھ��"

إ��Cب أ���د �@�س15
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�
16
��, إ)�bء *�Oادا)�� إ�����D إ*اھ��"

17'�(
 �@� ا���Y ��(ةاb@ء ا��b(إ ,���"

ا��B7ع ا�./� وا����ا�8 �!�+�ادا)�� �!��ن ط+�,18

ةا)�� �@� ا���pN �!��ن19b@ء ا��b(إ ,���"

20
ا���ن �@� ا�3ھ�ب �@� 

ا�زاق
�����Y0ء ا�b(0ا ,���"

��در21 '��+�اد*�ى )�!� ,�-�./�ا0دارة ا�

22
��Y M�b8 ى�*���b(0ا D�!��
 ا���

 "��� �!3ان23�ا��B7ع ا�./� وا����ا�8 �!�+�اد�4

24'�3Yان �!��ن )�
�-ي ./�9�L ا���� ا�+�م ا�"

�+�اد!�

25\��L �+�ون �@@(
 ,��/��r / دا�ة ا�B^�وزارة ا�

,��, وا���!��!�ا0

26t3� '��, إ)�bء أر*�D)�� ا"��"

 _!3م27��, إ)�bءات ا��=�رة)/�ن �@� ا?"��"

28���" ���, إ)�bء *�Oاد���E و���"

9�L ا������ر ا�3ط/� �!�+�ادر*�ب "��� �!�29"

30��ر�8 38ري �@� ا�
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�
�D ا���b(0رو�8 �+�ي31!��
 ا���

ز��د ���ء �@�س32
�r / دا�ة ا�+37د B^�وزارة ا�

,�ا��39"
33���" ,.�!E ز�����/bء ا��b(0ا ,���"

34'��( �!� L/ز�,��, ا�@��/�
 إ)�bءات ا���

�+�اد��رة Y@�ر35!� ,�-�./�ا0دارة ا�

36M�B� 3*"� �!� أ��اد�+�ا��B7ع ا�./� وا����ا�8 �!

 "��� �@�س37��������, إ)�bءات ا�@/�ء وا���"

�+�اد�"� "��� �@� هللا38!� ,�-�./�ا0دارة ا�


 "�Cي39��� ,/�9�
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�

�, إ)�bءات أ)3ال ا��+��,�3�' �@� ا�زاق40��"
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 ا�����ا�
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 إ)�bءات ا�@��

44
� �@� ا�9.P" M��
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�
45�Y�" �ة�CQي �@� ا?"b@ء ا��b(إ ,���"
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��ء ھ�دي ��Qذة48�
�r / دا�ة ا�+37د B^�وزارة ا�
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49��Q ط�رق "��3د
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�

��دل )��' �!3ان50
�-ي ./�9�L ا���� ا�+�م ا�"

�+�اد!�

51���" D��N رة�@�س�=��, إ)�bءات ا���"

�@� هللا داود �!��ن52
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�
 �3�M "=3ل53V�/ا� �@����b(0ا D�!��
 ا���

�+�اد�@�هللا ���E ��رف54!� ,�-�./�ا0دارة ا�

55Zء "��3د طXة�b@ء ا��b(إ ,���"
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�r / دا�ة ا��cون B^�وزارة ا�

,�ا0دار�, وا����
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 �@� ا������ء !�,���, إ)�bءات أ)3ال ا��+��"

 �+�ي60"�� ��
�� ا��+!3"�ت Y3�3/94 ع�B�

�+�اد!�
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��, إ)�bء *�Oاد_��ن �ا*� إ*اھ��"

63'�(�+�اد�Nط�, �@� ا�!� ,�-�./�ا0دارة ا�

64���( �@�� \���, إ)�bء *�Oاد��"

65�@Y D� إ����b��
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