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  مـديـتق

عائد  ، قد يكان لهثل استتتتتتثماراا مو الماارش ال  تتتتت ي ، يمظمات بالتدريب، ألن ما ينفق فيهتهتم المن
 يظه  مو شكل زياشة اإلنتاجي  الكلي .

ي والمهارات، األم  الذي قد يؤش أما على مستتتتتتار الف ش متظه  أامي  التدريب مو زياشة الم ار  
 .إلى رمع شامعي  وقدرة الف ش على ال مل

ين. من األن تتتتتتتتتر  التو ت مع المدرات والمهارات المالي  والممبل  لل امل Training وي تب  التدريب
ا تدريب ي كز على زياشة المدرات والمهارات التو لهويختلف التدريب عن الت ليم، وذلك مو أن ال

عن زيتتاشة مو الم تتار  والمتتدار  التو    Education ممتتدش، نينمتتا ي تب  الت ليم عالقتت  ب متتل
 .ت ت ط بالض ورة ب مل ممدش

يستتتتت ى التدريب إلى زياشة مهارات األم اش ألشا  عمل ممدش. وم ماع  األن تتتتتر  التو تستتتتت ى إلى 
يمكن اعت ار التدريب على أنه "تأقلم مع ال مل"  مو م ماعها أن تتتتتتر  التدريب، اذا الغ ض تمثل

مهارات  أو أنه "تغيي  مو ا ت ااات النفسي  والذاني  للف ش ت اه عمله، تمهيداا لتمديم م ار  ورمع
 "الف ش مو أشا  ال مل

ة، ا أساليب تدريبي  كف اعتماشمو إطار الترارات المتالحم  مو نظم التدريب، والماج  الماس  إلى 
دريبو ي تب  م كز التدريب وال ماث اإلحصائي  اا ال مل المدن  والممار األساسو إلشارة النظام الت

، ممن خالله تماش المنااج التراي ي  شاخل شوائ  واقسام وش ب الم كزي لالحصا  مو ال هاز
مسؤول ال ئيس شاخل المنظام  ال هاز، نهد  إعداشاا للتمييز، حيث ي تب  م كز التدريب اا ال

لتنسيق اإلحصائي  والمتمثل  بال هاز عن تنفيذ ومتاب   اإلج ا ات ال ملي  التدريبي ، وبالت اون وا
 الكامل مع جميع شوائ  ال هاز الفني  منها واإلشاري . 

جا ت ض ورة إعداش اذا الك اس لم كز التدريب وال ماث اإلحصائي  ضمن ال هد الذي يبذله 
مو الس و للنهاض بالنظام اإلحصائو، وتاثيق الممارسات المثلى لل مل اإلحصائو، وذلك   كزالم

 عن ط يق إعداش أشل  إلج ا ات تسهم مو ننا  إحصا ات وطني  متكامل  وشامل .

 عن ط يق اعداشتراي  اعماله الى  2018عام  م كز التدريب وال ماث اإلحصائي  مو ىس  قدو 
تماي على جميع الم لامات حال كام  األن ر   Spssب  شاشات ن نامج ع قاعدة نيانات سناي 

ريبي  يتم من خاللها جمع كام  الم لامات حال طبي   ا عمال التد التو يقيمها، التدريبي  السناي 
لم تمد ، لكو تكان الماعدة ال ئيس  التو ت مد الم كز بالبيانات والم جع ابكام  تفاصيلها المختلف 

عدة ، با ضام  الى نظام قاSPSSستخدام ن نامج ابواستخ اج ال داول التماري  المرلاب  مو اعداش 
  نيانات الدراسات وال ماث ا حصائي  ونظام التدريب الصيفو .
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ومن أجل ضمان التربيق السليم مو سي  ال ملي  التدريبي ، يمدم م كز التدريب وال ماث اإلحصائي  
مو تمميق شور ال هاز ورسالته مو تراي  وتن يط  منه وسعياا  إيماناا ، 2019ل ام  ان ازاتهك اس 

 ال مل اإلحصائو وزياشة التفاعل نين أركان النظام اإلحصائو.

 

 مركز التدريب والبحوث اإلحصائية  بذة: ناوال

أحكام و  1972( سن  21قانان اإلحصا  رقم )إلى  استناشاا ن أ م كز التدريب وال ماث اإلحصائي  
 .1987( لسن  1الفم ة )أو ا( من الماشة الساب   من نظام ال هاز الم كزي لإلحصا  رقم )

 الهيكل التنظيمي لمركز التدريب: نيا  ثا

   التدريب شعبةأ. 
التدريب وال ماث اإلحصائي  مو رمع مهارات ال املين مو المراع ال ام وخلق  شع  ضرلع ت

وذلك من خالل اقام  شورات تدريبي  المهارات مو م ال ال مل اإلحصائو بمختلف األن ر  
ال املين مو المراع و وي مل ذلك منتسبو ال هاز الم كزي لإلحصا  وورش عمل مختلف  

 مل دول  المختلف  ل مع قدراتهم الفني  واإلشاري  وتنفيذ الاإلحصائو مو وزارات ومؤسسات ال
قام  شورات تدريبي  خاص  إوكذلك  ال احثان،اإلحصائو بالكفا ة المرلاب  التو ينفذاا 

تتضمن خر  التدريب التو ي داا م كز التدريب وال ماث  المختلف .بالمساحات للمدي يات 
 ا شاري  إضام والدورات  واستخدام الماس ات  ا ت اإلحصا اإلحصائي  شورات عديدة مو م

و والتدريب الصيف ال ام ات ال  اقي ضمن للتدريب المهنو والصيفو لرل   الم ااد والكليات 
 لرل   الدنلام ال الو.

 التعاون الفنيشعبة ب. 
 اذه ال ع   م ماع  من المهام منها تنفيذ ومتاب   ال ماث والدراسات لل احثين ضمنتالى ت

ت الخر  السناي  ومتاب   وتمديث نيانات قاعدة النظام لها وعمد الملمات النماشي  والندوا
وط ع ال ماث والدراسات ب د ان ازاا ورمد الماقع بملخصات ال ماث والدراسات والمساام  

 للكليات وال ام ات.الدنلام ال الو رل   لل ناوين بماث  بأعداش ممت حات
  شعبة العالقات الخارجيةجـ. 

الخارجي  الت اون مع ا جهزة ا حصائي  تضرلع اذه ال ع   ب دة مهام وواج ات منها 
 مع لا خ ر مو الاطن ال  بو والمنظمات الدولي  ومع ال ام ات ال  اقي  وال  بي  وا جنبي  

 اإلحصائي ،وا طالع على المست دات مو ال لام لمنتسبو ال هاز والم ارك  الكفا ة الفني  
ها قيموالتنسيق مع الم هد ال  بو للتدريب وال ماث اإلحصائي  ب ان الدورات التدريبي  والتو ي

ام  إق، و التربيمو، ومتاب   طل   الدنلام ال الو مو اإلحصا  مو مم ه او التو يقيمها عن ب د
ى باإلضام  الى تمديث الماقع ا لكت ونو للم كز عل الندوات ومتاب   المؤتم ات ا حصائي 

 ش ك  ا نت نت.
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 للمركز العامة األهداف: ثالثا  
  ل مل الم كز على المستار )الم يب والمتاسط وال  يد( نما تدريب  مستمبلي  تمديد رؤي

امات وم ال اإلشارة والماناني  والمالي  وم ال تكنالاجيا الم لال املين مو م ال اإلحصا  
 وسعيه لتمميق أقصى مائدة.ونظم الم لامات ال غ افي  

   دول .قدرات ال املين مو ال هاز ومو أقسام اإلحصا  مو أجهزة التنمي 

  أشا  أشوارام بفاعلي  وكفا ةتمكين ال املين من. 

 ال امل  ال اشةالس و ل  ل عمل ال هاز وما ينت ه من إحصائيات ومؤش ات تتصف ب. 

 : منهجية التدريب للمركز رابعا  

  تمليل ا حتياجات التدريبي 
وإج ا  من الدورات التدريبي ،  احتياجاتهمالتنستتتتتتتيق مع مدي يات ال هاز بم  م  من خالل 

والمصتتتتتتار ، ي التدريب ا حتياجاتلمستتتتتتتايات وذلك لمناق تتتتتت  ا ممانالت مختلف  مع مختلف
 .مما يؤث  سل ا على أشائهم الاظيفو التو يااجهها الماظفان مو عملهممو اإلمكانيات 

 تصميم الب نامج التدريبو 

 تمليل ا حتياجات التدريبي .ومما لنتائج السناي تصميم الب نامج التدريبو 
  تنفيذ ورش  عمل تدريبي 

يتم تنفيتتذ وعمتتد ورش ال متتل التتتدريبيتت  بمتتا يتاامق مع أاتتدا  التتتدريتتب التتداعمتت  ألاتتدا  
، من خالل ط ق التدريب المختلف ، مثل: المماض ات التفاعلي ، مناق   جماعي ، الم كز

 وت اشل الخب ات.
 عائد التدريبايم تم 

م والدورات التدريبي  من خالل استتتتتتتتمارة خاصتتتتتتت  للتمايورشتتتتتتت  ال مل التدريبي  م الي  تمايم 
 .المستمبلي  من أجل إن اح ال ملي  التدريبي  وتمديم المزيد من التاصيات

 : مهام المركز خامسا  

 ...تنصب مهام الم كز على

 هاز تنمي  الكفا ة المهني  والفني  لل املين مو الم ال اإلحصائو ساا  مو م كز ال 
 ومدي يات اإلحصا  مو الممامظات ومو أجهزة الدول .

 كااشر تدريبي  إعداش. 
  وتراي  مفاهيم الناع  مو ال هاز م  لل امليناالتنمي  المستد ى  ع علت ن امج تامي

تدريب واعداش با ش ا  على شورات  الت اون مع منظم  ا سكاا ا جتماعو من خالل
 والازارات.مدربين شوليين من شاخل ال هاز واقام  شورات تدريبي  مو م كز ال هاز 
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 وخاص  ال ائدين من ال  ثات مو ال هاز، ا ستفاشة من الخب ات المختلف  لل املين ،
 .مهني ، و علمي  شورات علىوالماصلين 

 لازارات األخ ر.مو ال هاز مع أق انهم باالخب ات المختلف  لل املين  ت اشل 

  مو ال هاز. لل املين ال ضا الاظيفو ر زياشة مستا 

   خلق المهارات اإلحصائي  المتناع  وتراي اا لدر منتسبو ال هاز الم كزي لإلحصا
واألقسام وال  ب اإلحصائي  مو وزارات ومؤسسات الدول  المختلف  واألجهزة اإلحصائي  

 مو الاطن ال  بو.

 ل إلحصائي ، واإلسهام مو إعداش الدراسات التو تخدم تراي  ال مإعداش ال ماث والندوات ا
 اإلحصائو.

 . التدريب الصيفو لرل   قسم اإلحصا  مو الم ااد وال ام ات ال  اقي 

  استتتتتتتمرار الخب ا  حستتتتتتب حاج  ال مل اإلحصتتتتتتائو إليهم، وذلك من خالل التنستتتتتتيق مع
بالتنستتتتتتتتتتتتتتيق مع م هد التدريب  أستتتتتتتتتتتتتتاتذة الم ااد وال ام ات ال  اقي ، أو من خارج ال  اق

 وال ماث اإلحصائي  أو األجهزة اإلحصائي  ال  بي  أو المنظمات الدولي .

  وما يترل ه من استتتتتتتتتتتتتت داشات 2020و غ اض الت داش ال ام للستتتتتتتتتتتتتكان والمستتتتتتتتتتتتتاكن ل ام ،
( قراع التدريب للت داش)ضتتتتمن تمضتتتتي ي ، ممد تالى م كز التدريب وال ماث اإلحصتتتتائي  

المراع وبالتنستتتيق مع الم كز الاطنو للتراي  اإلشاري وتمني  الم لامات عب  رئاستتت  اذا 
اإلشارة وا شتت ا  واعداش الخرط مهم  وضتتع خر  تدريبي  تتضتتمن  بمدري اا ال ام، ممثل ا 

التدريبي  الالزم  وبالتنستتتتتتتتتتتتيق مع قراعات ال مل األخ ر بما يضتتتتتتتتتتتتمن تامي  احتياجاتهم 
 السليم مو التدريب )تخريط وتنفيذ وتمايم(. اجالمنه التدريبي   عداش

  : يأتيما فيالتدريب مركز  تحدد اختصاصاتو

 من )مو م كز ال هاز والممامظات وأجهزة الدول   تخريط وإعداش الب امج التدريبي  لل املين
 خالل إعداش خر  عمل قانل  للتنفيذ(.

 الممامظات.مو مم  ال هاز أو مو التدريبي   الب امج تنفيذ 

  مو ال هاز وأجهزة الدول ت اشل وتنمي  المهارات الفني  نين ال املين. 

 زمالئهم. ونملها إلى ، ثين ال ائدين من الخارجتخب ات المب من ا ستفاشة 

   بم كز التدريب من شورات.الفني  لما تم تنفيذه  المتاب 

  هاز التدريبي  التو ت مد مو التمايم جميع نااحو ال ملي  التدريبي  لت مل تمايم الب امج 
 والمدربين، وتمايم إشارة الم كز.

 .تأكيد مفهام ال اشة ال امل  مو إعداش كااشر إحصائي  متمكن  وكفؤة 

 .شعم الالم كزي  مو عملي  التدريب شاخل مم  ال هاز والتاجه نما منامذ مت دشة 
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 االول : القسم

 
 2021انجازات مركز التدريب والبحوث االحصائية لعام خالصة موجزة ألهم يبين  (1)جدول رقم 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 عدد المشاركين العدد نوعه اسم النشاط ت

 147 10 دورة تدريبية الدورات التدريبية خارج الخطة 1

 237 15 دورة تدريبية الدورات التدريبية خارج الخطة  2

3 
خاصة بالمسوح اإلحصائية داخل الدورات التدريبية 

 الخطة
 873 20 تدريبيةدورة 

4 
خاصة بالمسوح اإلحصائية الدورات التدريبية 

 خارج الخطة
 464 15 دورة تدريبية

 52 - مدرب محاضرين ومدربين داخل الجهاز 5

 6 - مدرب محاضرين ومدربين خارج الجهاز 6

 1645 - متدرب عدد المتدربين من داخل الجهاز 7

 10 - تدريب طالب التدريب الصيفي )معهد/جامعة( 8

 16 - تدريب طلبة الدبلوم العالي 9

 120 8 مناقشات الحلقات النقاشية والمحاضرات والندوات  10

 105 7 دراسات وبحوث 2020الدراسات والبحوث المنجزة لعام  11
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 مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةالدورات التدريبية داخل خطة  (2)جدول 

 

 المحافظة إسم الدورة  ت
تاريخ بدء 

 الدورة

تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة 

1 
طرررق ارررث   ررر ررر ررر  

   علمي
 8 3 5 2021/01/21 2021/01/17 بغد د

أسرررررتسررررر ع  عقهج ع  ا بحث  تع         علمي وأث           دورة 

  علم ع وك ج ع كتتبع خط  ع         علمي و ألدو ع   مسررررررت دبع 

 وفث كل بحث  ع.

2 
 EXCELبقثرررتب  

 حتم ع
 7 3 5 2021/04/08 2021/04/04 بغد د

د م بثتر ع   م ظج ا بما  دهثم خ قة ستبقع أو بس طع في  ست  حم ع 

   قثتب  بشرررال  حتق في و سرررت د م خبرررتابرررو بمت هت ام وحت تثم 

    و.

3 

  سررررررررررررر ررررررررت ررررررررتع 

و  سررررررررررلرررر كرررر ررررتع 

    ظ ج ع و إلد رهع

 6 9 5 2021/04/15 2021/04/11 بغد د

 كتسررتا   مشررترك ا بعل بتع  ا   سررل ي    ظ جي   عتبع و  تعق  

ى و   رررتع وحق ل   م ظج ا و ث      عق برررتع   تي هماا     ل

هتعقض  ثت   م ظف و  ضرررررر ا بعا   مجتم م   مق  طع بت  ظ جع 

   عتبع.

4 

برررثرررتر ع كرررترررتبرررع 

و  رررد د   ررتررقرررترهررق 

  الحبتا ع

 9 0 5 2021/06/29 2021/06/25 بغد د

  مشرررررررترك ا بت معتر  و  مثتر ع   جح ع  إلحبرررررررتا ع و  تي  زوهد 

 سرررررت د في كتتبع   تقترهق  إلحبرررررتا ع وفث  إلسرررررل ا   علمي و  تي 

  سثم في بحتء و ط هق   قدر ع  الحبتا ع.

5 

أبرررر ررررا   ررررمرررر ررررز  

و  مسؤول  ا بسك 

سرررررر ل   م تسرررررر ع 

(13) 

 5 11 3 2021/07/08 2021/07/06 بغد د

 13عتبل ا في ك ج ع فتا سرررررر ل ب تسرررررر ع  حم ع بثتر ع و در ع   

 وطقهقع   عمل بو.

6 

 رررحرررمررر رررع برررثرررتر ع 

و ررردر ع   عرررتبل ا 

  إلد رهع

 2 9 5 2021/06/03 2021/05/30 بغد د

دورة  عقهج ررع  ا بجث م   مثررترة وعث   ثررت وطقل  حم ررع   مثررتر ع 

 تثت   مت ققع با  كتسررررررتبثت و سرررررر تا  المتمتم بتحم إلد رهع و  ج  اد 

 وشقوطثت.
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 المحافظة إسم الدورة  ت
تاريخ بدء 

 الدورة

تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة 

7 
 officeبررقثرررتبرر   

2016 
 10 8 5 2021/06/24 2021/06/20 بغد د

 كسرررررررتا   مشرررررررترك ا   مثتر ع    تبع  السرررررررتسرررررر ع  لتعتبل ب  

في و ت   تسرررررري وبال حقف ع و بد   كمت  2016   ق ب  تع أوفس 

 كسل وب رب هحت (.شملت   دورة    ق ب    ث   )ورد و 

8 
 قح تع ض ط     دة 

  إلحبتا ع
 4 3 5 2021/09/09 2021/09/05 بغد د

 بحتء و ط هق   قدر ع  الحبررررررتا ع و  تعق   لى  ألدو ع و  معته ق

 الحبررررررتا ع   مق  طع بتط  ث عد رة     دة   شررررررتبلع في   مح متع 

   بحت  ع و   دب ع.

9 

دورة  دره  ع ختصع 

بح رررتم  ألرشرررررررجرررع 

 و ألفق د

 21 14 5 2021/09/09 2021/09/05 كقك ي

تهتدة  در ع وخ ق ع ب ظجي   م  رد في   مدهقهتع  لى أسررررررت د م 

 ث تبي   م  رد    شقهع   م حد و ألرشجع  أل اتقوث ع.

 9 6 5 2021/11/25 2021/11/21 بغد د أبا وسقهع     تثتع 10
تفع  عتبل ا ح ل أبح ع   معل بتع وتهتدة     ي و  ثق ط هق  در ع  

  ا تهتدة    ب ص ع وحمتهع   ملجتع  ألفق د و  مؤسستع.

 81 66   م م    
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 والبحوث اإلحصائيةالدورات التدريبية الخاصة بالمسوح اإلحصائية داخل خطة مركز التدريب  (3) جدول

 تاريخ بدء الدورة المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد 

أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

شقح بجتم م   محشتع   بحت  ع   ا  قة و  مت سطع  1

 و  بغ قة

 تثتع   ت   تتع   زبح ع   م      ط هق كجتءة    تحث ا وبحت شع  9 43 3 2021/04/28 2021/04/26   ح ف

 و        لى بع  تع   عمل  غقض  ه تد    ل ل    تبع  ثت.

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة في   م تف تع  2

 -ذي  تر(  -كقك ي  -  ح ف -  قتدس ع  -)كقب ء

 2020ي   قطت     تص  سحع ف  -  س تر ع  إلثتت  ع 

  ف ق     تثتع و  مؤشق ع  إلحبتا ع  ا عهق د ع وببقوفتع  20 25 2 2021/06/07 2021/06/07 بغد د

   س تر ع  إلثتت  ع في   قطت     تص.

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة في   م تف تع  3

  س تر ع  - مثحى(   -   بقة  - ست ب -قب ء ك -)بغد د

 2020ي   قطت     تص  سحع ف  - إلثتت  ع 

  ف ق     تثتع و  مؤشق ع  إلحبتا ع  ا عهق د ع وببقوفتع  16 30 2 2021/06/09 2021/06/09 بغد د

   س تر ع  إلثتت  ع في   قطت     تص.

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة في   م تف تع )دهت ى  4

  س تر ع  - ص ح   دها( -و سط   -بتبل -الث تر   -

 2020ي   قطت     تص  سحع ف  - إلثتت  ع 

  ف ق     تثتع و  مؤشق ع  إلحبتا ع  ا عهق د ع وببقوفتع  13 28 2 2021/06/15 2021/06/14 بغد د

   س تر ع  إلثتت  ع في   قطت     تص.

بسا   جحتدل و إله  ء   س تحي )  ل تحث ا وبدخلي  5

  ل م كقدستت  )ب تف ع   سل متث ع(  -    تثتع 

  ف ق ب تثتع  حبتا ع  ا ح م    دبتع   جحد  ع وب معتع  17 13 3 2021/06/16 2021/06/14   سل متث ع

ت    إله  ء   س تحي   م   دة في   عق ل وبدى بستممتثت في   ح

   م لي  لحشتط   ت تري وكذ ك  لى   مست ى    طحي.

ح بسا   ق ى   عتبلع   لم تف تع )دهت ى،  الث تر، ص  6

 2021  -   دها، بتبل ، و سط (   دورة  ألو ى   سحع 

 دد    ف ق  ت دة ب تثتع  ا   عمت ع و   طت ع و  ف ق ب تثتع  ا 11 31 4 2021/06/09 2021/06/06 بغد د

  سات    حشط ا   تبتدهت وبعا    بت اص  إل تمت  ع 

  ألخقى    تي  ست د    تحث ا وبت ذي   قق ر  قسم   س تستع

    تصع بس ل   عمل.
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 تاريخ بدء الدورة المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد 

أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

 لم تف تع )كقب ء ،   ح ف، بسررررررا   ق ى   عتبلع   7

  -كقك ي،   قتدسرررر ع  ، ذي  تر(   دورة   ثتث ع   سررررحع  

2021 

دد    ف ق  ت دة ب تثتع  ا   عمت ع و   طت ع و  ف قب تثتع  ا  14 29 4 2021/06/16 2021/06/13 بغد د

   سررررات    حشررررط ا   تبررررتدهت وبعا    بررررت اص  إل تمت  ع

  ألخقى    تي  سررت د    تحث ا وبت ذي   قق ر  قسررم   سرر تسررتع

    تصع بس ل   عمل.

بسرررا   ق ى   عتبلع   لم تف تع )   برررقة  ، ب سرررت ،  8

 2021  -ث ح ى، بغد د  ،   مثحى(   دورة   ثت ثع  سحع  

دد  و  ف قب تثتع  ا   ف ق  ت دة ب تثتع  ا   عمت ع و   طت ع  9 35 4 2021/06/23 2021/06/20 بغد د

  سررررات    حشررررط ا   تبررررتدهت وبعا    بررررت اص  إل تمت  ع 

  ألخقى    تي  سررت د    تحث ا وبت ذي   قق ر  قسررم   سرر تسررتع

    تصع بس ل   عمل.

 دورة   مس ح    تصع ب قثتب    مقترثتع   دو  ع  سحع 9

ICP  2021 

 شررقح بجث م بقثتب    مقتر ثتع   دو  ع و  مسرر ح    تصررع   تي 12 11 3 2021/07/28 2021/07/26   ح ف

-كقك ي  -سررتحجذ ب د ث ت  لى مذ     قثتب    لم تف تع )أرب ل 

   ح ف(.-   بقة-بغد د

حد  ع وب معتع  إله  ء  6 26 2 2021/05/04 2021/05/03 بغد د بسا   جحتدل وب معتع  إله  ء   س تحي  لم تف تع 10 قتء   ضرررررر ء  لى ح م    دبتع   ج   

  سرررررر تحي   م   دة في   عق ل وبسررررررتممتثت في   حت     م لي 

  لحشتط    ت تري  لى بست ى   م تف تع و  عق ل.

تء  حم ع  در ع   مشرقف ا و   تحث ا في  م  ب تثتع عحبرتء    ح 19 21 2 2021/08/04 2021/08/03 كقك ي بسا  بح ع وعثشتء ع   قطت    عتم 11

 و  تش د ب    ده   إلستمتر ع  إلحبتا ع.

ي   ف ق  ت دة ب تثتع   د د بز ر   السررررمتي و  تهعثت    غق ف 11 35 3 2021/08/17 2021/08/15 كقك ي بسا  الح تء   متا ع بز ر   السمتي 12

  مز ر  و  تعق   لى  مم و قررردهق كم رررتع  الثترررت   ثرررذ  

ل   مع  تع و  مشرررتكل   تي     و   مدرب ا بتإلضرررتفع   ى  اتب

 بح  بع ب تثتع    ستبتع   ق ب ع و حم ع.

  قتء   ض ء  لى ح م    دبتع   جحد  ع وب معتع  اله  ء  8 8 1 2021/08/24 2021/08/24 بغد د   تمت  ح ل بسا   جحتدل و إله  ء   س تحي 13

  س تحي   م   دة في   عق ل وبستممتثت في   حت     م لي 

  لحشتط   ت تري  لى بست ى   م تف تع و  عق ل
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 تاريخ بدء الدورة المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد 

أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

  ف ق     تثتع و  مؤشق ع  إلحبتا ع  ا عهق د ع وببقوفتع  15 11 3 2021/09/15 2021/09/13   سل متث ع بسا كلجع  شع ل س تر ع  ال قة في   قطت     تص 14

  إلثتت  ع في   قطت     تص.  س تر ع 

 ست ق   ر م  م ق تع   بحت ع   ت  هل ع  لمحشأع   بحت  ع  18 31 3 2021/09/16 2021/09/14 بغد د   د د   ق م   ق تسي  إلثتت    بحت ي 15

  ا  قة  لى بسررررررت ى ب ررتف ررتع    سررررررط و   ح ا و عم م 

   عق ل.

  ت    تعق  بأمم ع بسا  ألص ل   عقترهع وشقح آ  ع   مسا ب د ث 24 36 1 2021/08/25 2021/08/25 بغد د ورشع  دره  ع ختصع بمسا  ألص ل   عقترهع 16

2021بسا  ألسعتر و إله تر ع في   عق ل  17 عحتسرررتا   ق م   ق تسررري  ألسرررعتر و إله تر ع في   عق ل  سرررحع  19 27 3 2021/10/06 2021/10/04  رب ل 

2021. 

ر  د خل ع    ملع و  مجقد   ده   الطتبسا   ت ترة  18    ده  آطتر   محشآع  مسا   ت ترة   د خل ع. 28 62 2 2021/09/23 2021/09/22 بغد د 

بسا   ت ترة   د خل ع    ملع و  مجقد و ص ح  19

   مقك تع ذ ع   م قكتع و  در  تع   حترهع

ع   ف ق بؤشق ع  ا ثشتط   ت ترة   د خل ع با ح    دد   محشآ 21 67 2 2021/11/01 31/10/2021 بغد د

ي  ل ي   عتبلع و  عتبل ا و ال  ر و  م  عتع و  ف ق     تثتع   ت

بتطل تع و حت ت تع    ستبتع   ق ب ع إلحتستا   مؤشق ع 

ر تم   متعلقع بت حت     م لي  إل مت ي و  ف ق ب تثتع إل د د  

 تر    ملع.  تس ع السعتر   مجقد و سع

بسا   ت ترة   د خل ع  ت ترة    ملع و  مجقد وب    20

 وعص ح   مقك تع ذ ع   م قكتع

  ف ق بؤشق ع  جب ل ع  ا ثشتط   ت ترة   د خل ع و  ف ق  8 6 2 2021/11/22 2021/11/21 بغد د

     تثتع   تي  عحي  بمتطل تع و حت ت تع    ستبتع   ق ب ع

   ملع    مطل بع أل د د  ألر تم   ق تس ع ألسعترو  ف ق     تثتع 

 و  مجقد.

  298 575  المجموع
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 الدورات التدريبية خارج خطة مركز التدريب والبحوث اإلحصائية (4)جدول 
 

 تاريخ بدء الدورة المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ إنتهاء 

 الدورة

عدد أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الدورةالهدف من 

 كستا   مشترك ا با بست قي   تقف     ى در ع بدهق  5 7 30 2021/02/22 24/01/2021 بغد د ك ف  ا   بدهق   ثت  ت   1

  معتر  و  مثتر ع في  الد رة و  ق تدة و   ق ل 

و      تع    تصع بت م ظف و  عق بتع و تث   

   عق بتع في  تث   عثض تط ب ظجي   دو ع.

 زوهد   مشترك ا بت معتر   و  مثتر ع  إلد رهع  6 7 5 2021/04/01 2021/03/28 بغد د  الد رهع في  ط هق   ذ ع  ا بعد  مثتر ع  2

  ضقورهع و  تي  ست د في  ط هق وبحتء  در ع 

   مشترك ا في   م تل  إلد ري    ظ جي و  ش بي.

 حم ع بثتر ع   م ظج ا بما  دهثم خ قة ستبقع أو  6 2 5 2021/04/15 2021/04/11 بغد د Excel 2016دورة في بقثتب   3

بس طع في  ست د م    قثتب  بشال  حتق في و ست د م 

 خبتابو بمت هت ام وحت تثم    و.

دورة  ستس ع  عقهج ع  ا  ستس تع طق اث        1 5 5 2021/04/01 28/03/2021 بغد د طق اث         علمي 4

   علمي و كستا   مشترك ا بثترة و درة ف ا ج ع كتتبع

 خط  ع         علمي.

 ط هق  ْ  ع  مل  م  ب تثتع  إلحبتء ع  5

   زر   ع بإست د م  إلستشعتر  ا بعد

   تقح تع    دهثع   م  درهب   مشترك ا  لى  ست د م  9 6 5 2021/07/15 2021/07/11 بغد د

د م   شلب( بتست -  شع ق  -ب تثتع   م تص ل  )   حطع 

  قح ع  إلستشعتر  ا بعد.

با  word-2016  تعق   لى ك ج ع عست د م بقثتب   5 2 3 2021/03/03 2021/03/01 بغد د Word 2016دورة في بقثتب    6

ح     مم ز ع و   بتاص    دهدة   مت فقة في مذ  

   حس ع و ط هق  تبل ع   عتبل ا في    ثتت وبست د ثم

 لى عظثتر ثتتا  بم زة وحدهثع وأث قع با ح   ط ت ع 

   حب ص وع د د    د ول   م تلجع.

 كسرررررتا   مشرررررترك ا بعل بتع  ا   سرررررل ي    ظ جي  8 7 3 2021/08/26 2021/08/24 بغد د س ت تع وسل ك تع   عمل    ظ جي 7

و  تعق   لى و   رررتع وحق ل   م ظج ا و ث    
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 تاريخ بدء الدورة المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ إنتهاء 

 الدورة

عدد أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الدورةالهدف من 

ثت   م ظف ضررررررما    عق بتع   تي هماا    هتعقض  

    ظ جع   عتبع.

 إلحبتء و        علمي بتست د م بقثتب   8

SPSS 

بحتء  در ع ب ظجي    ثتت   مقكزي  إلحبررتء وتهتدة  11 14 3 2021/11/23 2021/11/21 بغد د

بإسررررررت د م  كجتءةء ثم في   ت ل ل  إلحبرررررررتاي وذ ك 

 .SPSS  تط  قتع  إلحبتا ع    تمزة ب قثتب  

 9 3 3 2021/11/30 2021/11/28 بغد د ورشع  دره  ع   شجتف ع وحمتهع   متل   عتم 9
 قس خ باتف ع   جستد بال أشات و وبست هت و با خ ل 

 و ط  ث بعته ق   حز مع    طح ع في بؤسستع   دو ع.

 ط هق بثرررتر ع   ا  در   جح رررع في ب رررتل   ت ل رررل  7 14 3 2021/12/07 2021/12/05 بغد د Eviews  ت ل ل   ق تسي بتست د م  10

 Eviews إلحبرررررررتاي وبحتء ثمتذ  با خ ل بقثتب  

  لم تدا  ا.

 ط هق بثرررتر ع   م ظج ا في   لغرررع  الثال زهرررع في  7 2 9 2021/10/12 2021/10/04 بغد د   مت سط  لغع  الثال زهع   مست ى  11

 ع ب تالع   قق ءة و  اتتبع و  ق   د و  م تدثع   م  ك

  تط ر ع    تصرلع في  سرت د م   لغع با   ل صر ت ع 

 وض ط بعا ب  ض     تق مع بب رة  تبع.

 رردرهررب ث قي و ملي  لى عسررررررت ررد م ث ررتم   م  رد  25 19 5 2021/10/07 2021/10/03    بقة و ألرشجعدورة ختصع بح تم  ألفق د  12

    شقهع.

في  13 ل ا  ب بثرررتر ع و ررردر ع   عرررت م رررع  ح  

   م تالع   مت  ع و إل تبتدهع و  قتث ث ع

  حم ع  در ع   عتبل ا في    ثتت   مقكزي   حبررررررتء 11 5 15 2021/08/15 2021/08/01 بغد د

 في ب تل  ملثم  غقض ب ت   ست قت تثم  لتقف  .

31/10/2021 بغد د ث تم  ال ثزة   مجت حع ODKبقثتب   14  حم ع بثتر ع   مشرررررترك ا في  سرررررت د م    قثتب    حتء  26 2 5 2021/11/04 

ة  سررت  ت   هسررت دم   م      تثتع با   م د     ق   ثز

  أله تد و  ث   ف   م م  ع.

وبعت  ع     تثتع   ماتث ع  لمشتره   ث ئع  15

    تصع بت محبع    طح ع   قا س ع

عكستا   مشترك ا   معتر  و  مثتر ع   جح ع   تي  5 1 12 2021/11/11 2021/10/31 بغد د

  ست دمم في  ط هق  ملثم    جحي.

  141 96  المجموع
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 خطة الجهاز المركزي لإلحصاء والبحوث اإلحصائية ( الدورات التدريبية الخاصة بالمسوح اإلحصائية خارج5) جدول

 

 المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ بدء 

 الدورة

تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد 

أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

دورة  إلخت تر   ت قه ي  مسا   ق ى  1

 2021  عتبلع في   عق ل 

 درهب    تحث ا  لى  ستمترة بسا   ق ى   عتبلع  غقض  حج ذ  2 7 6 2021/05/02 2021/04/27 بغد د

  الخت تر   ت قه ي  لمسا.

بدخلي     تثتع  مسا   جحتدل و اله  ء  2

   س تحي  لم تف تع

حتدل و إله  ء  10 9 2 2021/05/05 2021/05/04 بغد د مترة   ج ثتع  لى ث تم  سررررررت بدخلي     ت  درهب 

   س تحي.

  مستج دها و ست  ت    تس بسا رضت  3

 2021 ثط ت تع   مستج دها  سحع

ت         لى   دة    دبتع   مقدبع با وت رة   ت ط ط /    ثت 24 15 2 2021/06/14 2021/06/13 بغد د

   مقكزي  إلحبتء و  س ا مذ     دبتع بمت هت ام ب  بتطل تع

   مست دب ا  ل  تثتع  إلحبتا ع بشال ختص.

 24 22 1 2021/08/24 2021/08/24 بغد د ح ل بسا س ل   عمل  تمت   4
 و  مؤسررسررتع   عتبع في   قطت    ف ق  ت دة ب تثتع  ا   محشررأع

   تص بتإلضررررررتفع   ى أ د د   عتبل ا    تصررررررل ا  لى  درهب 

 بثحي و  ف ق ب تثتع  ا   ت برربررتع   علم ع   عتبلع في   قطت 

    تص و  ف ق  الحت ت تع   مستق ل ع  ا   مثا   مطل بع

بسررررا  ألسررررعتر و إله تر ع في   عق ل  5

  مسررررررتثلك )  ق م   ق تسرررررري ألسررررررعتر 

 و إله تر ع في   عق ل (

 شقح بجبل  ا   مقترثتع   دو  ع )بسا  الستث ي  السقي(. 16 19 3 2021/07/14 2021/07/12  رب ل

شقح بجتم م عستمترة   محشآع   بحت  ع  6

   ا  قة و  مت سطع

 إلسررتمترة  لمحشررآع  عقهف ب ظجي   ل م ك رد سررتت  بم ت هتع  7 25 2 2021/09/23 2021/09/22  رب ل

ت   بحت  ع   ا  قة و  مت سطع وخب صت  بعد  أث ق  تا ع كتروث

وضررررقورة  م      تثتع  ا   مع  إلثتت  و  مسررررتلزبتع وع د د 

  عتبل ا و إل  ر  إلسررررررتجتدة بحثت في   ل ل ب تثتع   محشرررررررآع 

   بحت  ع.
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 المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ بدء 

 الدورة

تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد 

أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

  د د   مدرب ا  ألستس  ا  تدرهب  7

و  مقكزه ا    تصع   مشقف ا   م ل  ا 

 بمسا س ل   عمل

 درهب   مدرب ا  ألسرررتسررر  ا با   مشرررقف ا   مقكزه ا   م ل  ا  15 20 3 2021/09/30 2021/09/28 كقك ي

 .2021 لى عستمترة بسا س ل   عمل  لقطت     تصع  سحع 

بسا   تس  خ   تع    ظ جع في   قطت   8

    ا بي

 غقض         لى أمم   مؤشررررررق ع   تي  تعلث برررت جسرررررررررتد  13 23 3 2021/10/26 2021/10/24 بغد د

وب   ثتو بتالضررررتفع   ى بؤشررررق ع   تحم ع   مسررررتد بع   قشرررر ة 

 و  جستد  الد ري و ألبا و ألبت .

 رردرهررب    ررتحث ا في برردهقهررع  حبررررررررتء بغررد د وبعا ب ظجي  14 13 3 2021/10/28 2021/10/26 بغد د بسا س ل   عمل 9

بسررا سرر ل   عمل في  لقطت     تص  سررحع     ثتت لى عسررتمترة

2021. 

دورة  دره  ع  شقح وبحت شع عستمترة  10

  مسا  إل تمت ي و إل تبتدي  ألسقة 

 2022في   عق ل 

شقح و  تعقهف بمجتم م وبحت شع عستمترة   مسا  إل تمت ي  8 12 5 2021/11/11 2021/11/07   ح ف

و  مقتقحتع و إلضتفع  و إل تبتدي و إلستمت    ى  ألر ء

 و  تعدهل  لى عستمترة   مسا.

بسا   ت ترة   د خل ع  ت ترة )   ملع  11

و  مجقد( وب   و ص ح   مقك تع ذ ع 

   م قكتع

  ف ق بؤشق ع  جب ل ع  ا ثشتط   ت ترة   د خل ع و  ف ق  11 7 2 2021/11/15 2021/11/14 بغد د

و حت ت تع    ستبتع   ق ب ع     تثتع   تي  عحي  بمتطل تع 

  ملع  و  ف ق     تثتع   مطل بع إل د د  ألر تم   ق تس ع ألسعتر 

 و  مجقد.

 درهب   مشترك ا  لى  طتر و ستمترة بسا حق ل   دو  ا  14 30 4 2021/11/10 2021/11/07 بغد د بسا حق ل   دو  ا 12

   اتقوث ت و ط  ث  ملي  لى    ثتت   ل حي.

 ق  م    ض   إل تمت ي و  ب ي  ا تر  13

 2021دور ر تهع   مسح ا 

بثد    د د  ت دة ب تثتع  ق تهع   مسح  ا وبعت  ع شؤوثثم  18 9 2 2021/11/17 2021/11/16 بغد د

    تصع  ثم و  عمل  لى عثبتفثم و ضتهتمم و أب ا  إلحت ت تع

ب ا   جئتع   عمقهع   م تلجع حسب خطع  مل بدرهد   دو  ع 

  لش   خع.

دورة  دره  ع  شقح وبحت شع عستمترة  14

  مسا  إل تمت ي و إل تبتدي  ألسقة 

 2022في   عق ل 

  مسا و  دهد   بع بتع   تي  بحت شع وشقح بجتم م عستمترة 6 15 5 2021/11/25 2021/11/21    بقة

    و   مسا وبحت شع   جقق ع   مست دة با أ ل    قو  

 بت ص تع ح ل فقق ع  إلستمترة.
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 المحافظة إسم الدورة ت
تاريخ بدء 

 الدورة

تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد 

أيام 

 الدورة

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

بسا س ل   عمل    تص بمدخلي  15

     تثتع

عدختل ب تثتع بسا س ل   عمل   ق  إلثتقث ت هعمل بح تم  28 28 3 2021/12/07 2021/12/05 كقب ء

   س تب ع  وعصد ر   تقترهق   ج رهع.  إلستضتفع

   210 254   عالمجمو
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 الدورات التدريبية الخاصة باإلدارة التنفيذية للتعداد (6)جدول 

 

 ع
 المحافظة إسم الدورة

تاريخ بدء 

 الدورة

تاريخ انتهاء 

 الدورة

عدد أيام 

 الدورة
 عددالذكور

عدد 

 اإلناث
 الهدف من الدورة

شقح    ع    زم و  تق  م  1

 إلستمتر ع  و   بق بلىء

أ اتقوث ت ضما أ متل 

  تث ىع  لتعد د   عتم  لسات  

 و  مستكا.

شررررررقح    ررع    زم و  تق  م  21 10 4 2021/03/25 2021/03/22 بغد د

و   بق وبلىء إلستمتر ع 

أ اتقوث رررت ضررررررما أ مرررتل 

  تث ىع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا.

  دورة   تدره  ع   تعقهج ع  2

)  ت قبع   ق ل ع  ال اتقوث ع 

 لتعد د   عتم  لسات  

 و  مستكا(

  رردورة   ترردره  ررع   تعقهج ررع  13 7 2 2021/10/14 2021/10/13 بغد د

)  ت قبع   ق ل ع  ال اتقوث ع 

تعرررد د   عرررتم  لسرررررررارررت   ل  

 و  مستكا (.

  دورة   تدره  ع )  ت قبع  3

 ال اتقوث ع  لتعد د   ق ل ع 

  عتم  لسات  و  مستكا في 

 ب تف ع دم ي (

  رردورة   ترردره  ررع  )  ت قبررع  24 73 5 2021/10/20 2021/10/16 دم ي

  ق ل رررع  ال اتقوث رررع  لتعرررد د 

  عتم  لسرررات  و  مسرررتكا في 

 ب تف ع دم ي (.

  58 90   م م  

 

 داخل وخارج الخطة عدد المشاركون بالدورات التدريبية المنفذة (7)جدول 

 المجموع عدد األناث عدد الذكور الدورات المنفذة

 147 81 66 د خل    طع

 237 141 96 ختر     طع

 873 298 575 دور ع  دره  ع ختصع بت مس ح د خل    طع

 464 210 254 دور ع  دره  ع ختصع بت مس ح ختر     طع

 148 58 90 دور ع  دره  ع ختصع بت تعد د

 1869 788 1081 المجموع

 

 عدد الدورات التدريبية داخل وخارج الخطة  (8)جدول 

 حسب نوع الدورة والمحافظة التي أقيمت فيها الدورة
   م م    خقى حتس تع  د رهع فح ع   م تف تع

 3 0 0 0 3  رب ل

 2 0 0 1 1    بقة

 2 0 0 0 2   سل متث ع

 3 0 0 0 3   ح ف

 47 0 6 9 32 بغد د

 1 0 0 0 1 دم ي

 1 0 1 0 0 كقب ء

 4 0 0 1 3 كقك ي

 63 0 7 11 45   م م  
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 ( عدد المشاركون بالدورات التدريبية داخل وخارج الخطة (9)جدول 

 حسب نوع الدورة والمحافظة التي أقيمت فيها الدورة

 المحافظة

 المجموع اخرى حاسبات ادارية فنية

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث

عدد 

 الذكور

عدد 

 اإلناث

 71 42 0 0 0 0 0 0 71 42 اربيل

 34 31 0 0 0 0 19 25 15 6 البصرة

 24 32 0 0 0 0 0 0 24 32 السليمانية

 66 29 0 0 0 0 0 0 66 29 النجف

 695 536 0 0 22 63 60 49 613 424 بغداد

 73 24 0 0 0 0 0 0 73 24 دهوك

 28 28 0 0 28 28 0 0 0 0 كربالء

 90 66 0 0 0 0 14 21 76 45 كركوك

 1081 788 0 0 50 91 93 95 938 602 المجموع
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 فصيل لإلحصاء حسب مستوى التتدريبية من داخل الجهاز المركزي ( المحاضرون في الدورات ال10)جدول 

 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

بررردهرررقهرررع  الحبرررررررررتء   حبتء أث ق ب مد ثت ي 1

   زر  ي

بسررررررا  الح ررتء   مررتا ررع بز ر  

  السمتي

35 11 

 14 30 بسا حق ل   دو  ا

 أحمد  متل أحمد 2

  حبتء

بقكز   تدرهب و       

  إلحبتا ع

و  ررد د   تقررترهق بثررتر ع كتررتبررع 

  الحبتا ع

0 9 

بقكز   تدرهب و       

  إلحبتا ع

  مثرررتر ع  الد رهرررع في  ط هق 

   ذ ع  ا بعد

7 6 

بقكز   تدرهب و       

  الحبتا ع

 4 3  قح تع ض ط     دة  الحبتا ع

 3 7 ك ف  ا   بدهق  ثت  ت 

محدسع    تس تع  د . أحمد   د    سا  ل     3

   متقدبع

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر

   معل بتع

دورة  رردره  ررع خررتصررررررررع بح ررتم 

  ألرشجع و ألفق د

14 21 

دورة خرررتصرررررررررع بح رررتم  ألفق د 

 و ألرشجع

19 25 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر  ل م حتس تع  حمد  بتم ضتري 4

   معل بتع

 9 6 أبا وسقهع     تثتع

حتدل  ثتع  مسررررررا   ج بدخلي     ت

  لم تف تعو اله  ء   س تحي 

9 10 

بدهقهع  حبرررررررتء    حتء   د رة   متل   تدهق فتضل حمزة 5

 و  تش د

   دورة   تدره  ع  )  ت قبع   ق ل ع

 ال اتقوث ع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا في ب تف ع دم ي (

73 24 

بسرا رضرت   مسرتج دها و سرت  ت  

  ررتس  ثط ررت ررتع   مسررررررتج رردها 

 2021 سحع

15 24 

  ت ررترة   ررد خل ررع    ملررع  بسررررررا

 و  مجقد   ده   الطتر

62 28 

 بسا  بح ع وعثشتء ع   قطت    عتم
21 19 

بقكز  تدرهب و         ل م حتس تع بتسل ص ح   دها   د   اقهم 6

  إلحبتا ع

 Excel 2016 2 6بقثتب  

 7 3 حتم ع Excel 2016بقثتب  

 Word 2016 2 5بقثتب  

 Office 2016 8 10دورة في 
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 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

بررردهقهرررع  حبرررررررررتء ع   حبتء بشقى حس ا  تدر 7

   سات  و  ق ى   عتبلع

  تمرررت  ح ل بسرررررررا   جحرررتدل 

 و إله  ء   س تحي

8 8 

دورة  خت تر  مسا   ق ى   عتبلع 

 2021في   عق ل 

7 2 

 درهب   مدرب ا  السرررتسررر  ا با 

  مشررررررقف ا   مقكزه ا   م ل ا 

بسررا سرر ل   عمل   لى  سررتمترة

 2021 لقطت     تص  سحع 

20 15 

بسرررررا   ق ى   عتبلع   لم تف تع 

)   بقة  ، ب ست ، ث ح ى، بغد د  

  -،   مثحى (   دورة   ثتث ع   سررحع  

2021 

35 9 

بسرررررا   ق ى   عتبلع   لم تف تع 

)دهت ى،  الث تر، صرررررر ح   دها، 

بل ، و سررررررط (   دورة  ألو ى   بت

 2021  - سحع  

31 11 

بسرررررا   ق ى   عتبلع   لم تف تع 

)كررقبرر ء ،   ررحرر ررف، كررقكرر ي، 

  قررتدسرررررر ررع  ، ذي  ررتر (   رردورة 

 2021  -  ثتث ع   سحع  

29 14 

بسررا   تس  خ   تع    ظ جع في   سم   ت ل ل  الحبتاي  حبتء بشقى ثب ف  تسم 8

   قطت     ا بي

23 13 

بسرا رضرت   مسرتج دها و سرت  ت  

  ررتس  ثط ررت ررتع   مسررررررتج رردها 

 2021 سحع

15 24 

أب ا   م ز  و  مسرررررررؤول  ا  بدهقهع  الب ر  الد رهع  ل م بت  ع وببقف ع  غقهد ببدل كمق 9

 (13بسك س ل   م تس ع )

11 5 

بررردهرررقهرررع  الحبرررررررررتء   حبتء حس ا حم د خلف 10

   بحت ي

 درهب   مدرب ا  السرررتسررر  ا با 

  مشررررررقف ا   مقكزه ا   م ل ا 

 سررتمترة بسررا سرر ل   عمل   لى

 2021 لقطت     تص  سحع 

20 15 

شرررقح بجتم م عسرررتمترة   محشرررآع 

   بحت  ع   ا  قة و  مت سطع

25 7 

شررقح بجتم م   محشررتع   بررحت  ع 

   ا  قة و  مت سطع و  بغ قة

43 9 

  تمرررت  ح ل بسرررررررا   جحرررتدل 

 و إله  ء   س تحي

8 8 

بسررررررا سرررررر ل   عمرررل    رررتص 

 بمدخلي     تثتع

28 28 

 إلحبرررررررررتء و  ر ر ررر    رعرلرمري   سم  ألر تم   ق تس ع   تبتد د . تهحع أكقم   د   لط ف 11

 SPSSبتست د م بقثتب  

14 11 

بسرررررا  ألسرررررعتر و إله تر ع في 

 2021  عق ل 

27 19 

دورة   مس ح    تصع ب قثتب  

 2021  مقترثتع   دو  ع  سحع

11 12 
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 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

 دره  ع ختصرررررع بمسرررررا ورشرررررع 

  ألص ل   عقترهع

36 24 

  رررد د   ق م   ق رررتسرررررري  إلثترررت  

   بحت ي

31 18 

  ت ل ررل   ق ررتسرررررري بررتسررررررت ررد م 

Eviews 

14 7 

بررردهقهرررع  حبرررررررررتء ع   حبتء د . فتضل ثته خ خ زر   12

  ح  ل   مع شع

شرررقح وبحت شرررع  سرررتمترة   مسرررا 

 ألسررقة   إل تمت ي و إل تبررتدي

في  2021في   عق ل  سررررررحرررع  

 ب تف ع   ح ف

12 8 

شرررقح وبحت شرررع  سرررتمترة   مسرررا 

 إل تمت ي و إل تبررتدي  ألسررقة 

في  2021في   عق ل  سررررررحرررع  

 ب تف ع    بقة

15 6 

بررردهرررقهرررع  الحبرررررررررتء   حبتء ساتثي د.  حمد هتس ا   د   اقهم 13

  ال تمت ي و  تقب ي

  ررقرر رر ررم   رر ضرررررررر   إل ررتررمرررت رري

و  برررررر ي  ا رررتر دور ر رررتهرررع 

 2021  مسح ا 

9 18 

شرررقح وبحت شرررع  سرررتمترة   مسرررا 

 إل تمت ي و إل تبررتدي  ألسررقة 

في  2021في   عق ل  سررررررحرررع  

 ب تف ع   ح ف

12 8 

شرررقح وبحت شرررع  سرررتمترة   مسرررا 

 إل تمت ي و إل تبررتدي  ألسررقة 

في  2021في   عق ل  سررررررحرررع  

 ب تف ع    بقة

15 6 

بسرا رضرت   مسرتج دها و سرت  ت    سم   ت ل ل  إلحبتاي  حبتء    د حسا د.  هتد 14

  ررتس  ثط ررت ررتع   مسررررررتج رردها 

 2021 سحع

15 24 

بسا كلجع  شع ل س تر ع  ال قة 

 في   قطت     تص

11 15 

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة 

 -كقب ء  -في   م تف تع ) بغد د

 - مثحى(  -  بررررررقة    -ب سرررررررت 

في   قطت    -  سرر تر ع  إلثتت  ع 

 2020   تص  سحع 

30 16 

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة 

 الث تر  -في   م تف تع ) دهت ى 

 - ص ح   دها( -و سط   -تبلب -

في   قطت    -  سرر تر ع  إلثتت  ع 

 2020   تص  سحع 

28 13 

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة 

 -كررقبرر ءفرري   ررمرر رررتفرر رررتع ) 

ذي  -كقك ي  -  ح ف -  قتدسرر ع 

في   -ثتت  ع   سررر تر ع  إل - تر( 

 2020  قطت     تص  سحع 

25 20 

بسررا   تس  خ   تع    ظ جع في 

   قطت     ا بي

23 13 



21 - 30  
 

 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

بررردهقهرررع    سرررررررررتبرررتع    تبتد د. تهتد طترل حس ا 15

   ق ب ع

شرررررررقح   ر رررع   ر ررزم و  رتررق ر رم 

و   بررررررق وبلىء إلسررررررتمتر ع 

ىع  أ اتقوث ت ضررررررما أ متل   تث 

  لتعد د   عتم  لسات  و  مستكا

10 21 

ج رررع  تعقه   ررردورة   تررردره  رررع   

)  ت قبرررع   ق ل رررع  ال اتقوث رررع 

  لتعد د   عتم  لسات  و  مستكا (

7 13 

عتبل ا  ثتر ع و در ع     حم ع ب

في   م تالع   مت  ع و ال تبتدهع 

 و  قتث ث ع

5 11 

   تدره  ع  )  ت قبع   ق ل ع  دورة 

 ال اتقوث ع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا في ب تف ع دم ي (

73 24 

د ارررقة  رررارررحررر  ررر  ررر رررت   ل م حتس تع سترة  متل هتس ا 16

   معل بتع

ئع وبعت  ع     تثتع   ماتث ع   ث 

 لمشرررررتره     تصرررررع بت محبرررررع 

    طح ع   قا س ع

1 5 

شرررررررقح   ر رررع   ر ررزم و  رتررق ر رم   سم عحبتء ع     ئع  حبتء ستبي  لي  ب  كط ف 17

و   بررررررق وبلىء إلسررررررتمتر ع 

ىع  أ اتقوث ت ضررررررما أ متل   تث 

  لتعد د   عتم  لسات  و  مستكا

10 21 

ج رررع  تعقه   ررردورة   تررردره  رررع   

)  ت قبرررع   ق ل رررع  ال اتقوث رررع 

  لتعد د   عتم  لسات  و  مستكا(

7 13 

 )  ت قبع   ق ل ع  دورة   تدره  ع  

 ال اتقوث ع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا في ب تف ع دم ي(

73 24 

   دورة   تدره  ع  )  ت قبع   ق ل ع  إلد رة   تحج ذهع  لتعد د  حبتء سم ق خض ق متدي 18

 ال اتقوث ع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا في ب تف ع دم ي(

73 24 

بسرررررا   ق ى   عتبلع   لم تف تع  بدهق  تم   شؤو    جح ع  حبتء  بي   د   جتتح رؤو  19

)   بقة  ، ب ست ، ث ح ى، بغد د  

  -،   مثحى (   دورة   ثتث ع   سررحع  

2021 

35 9 

بسرررررا   ق ى   عتبلع   لم تف تع 

)دهت ى،  الث تر، صرررررر ح   دها، 

بل ، و سررررررط (   دورة  ألو ى   بت

 2021  - سحع  

31 11 

  ق ى   عتبلع   لم تف تع  بسرررررا

)كررقبرر ء ،   ررحرر ررف، كررقكرر ي، 

  قررتدسرررررر ررع  ، ذي  ررتر (   رردورة 

 2021  -  ثتث ع   سحع  

29 14 

ورشررررع  دره  ع   شررررجتف ع وحمتهع    قسم   قتث ثي  تث    ؤي أث ر حس ا 20

   متل   عتم

3 9 

بقكز   تدرهب و        عد رة أ متل ب سم فتتح حس ا 21

  إلحبتا ع

 8 3 طق اث         علمي

 5 7 ك ف  ا   بدهق   ثت  ت  



22 - 30  
 

 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

  سرررر ت تع و  سررررل ك تع    ظ ج ع 

 و إلد رهع

9 6 

سرررررر ررت ررتع وسررررررل ك ررتع   عمررل 

    ظ جي

7 8 

 1 5 طق اث         علمي

 حم ع بثتر ع و در ع   عتبل ا 

  إلد رهع

9 2 

 Word 2016 2 5دورة في 

  لغع  الثال زهع   مست ى  بدهقهع   حشق و  ع  تع  غتع حس ا   د هللاثد ء  22

   مت سط

2 7 

بررردهقهرررع  حبرررررررررتء ع   حبتء ثدى أحمد أب ا 23

   ت ترة

بسررررررا   جحتدل وب معتع  إله  ء 

   س تحي  لم تف تع

26 6 

   تمت  ح ل بسا س ل   عمل
22 24 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع    ملررع 

   ده   الطترو  مجقد 

62 28 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع  ت ررترة 

)   ملع و  مجقد( وب   و صرررر ح 

   مقك تع ذ ع   م قكتع 

67 21 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع  ت ررترة 

)   ملع و  مجقد( وب   و صرررر ح 

  ررمررقكرر رررتع ذ ع   ررمرر ررقكرررتع 

  م تف ع دهت ى 

7 11 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع  ت ررترة 

و  مجقد وب   وعصرررررر ح    ملررع 

  ررمررقكرر رررتع ذ ع   ررمرر ررقكرررتع 

  م تف تع ع ل م كقدستت 

6 8 

بسرا   جحتدل و إله  ء   سر تحي ) 

  ل م  - ل تحث ا وبدخلي     تثتع 

 كقدستت  ) ب تف ع   سل متث ع   (

13 17 

قل  ع تبتد محتء ب  ل ث م 24 بدهقهع  حبرررررررتء   ح

 و إل بتالع

 ال قة بسا كلجع  شغ ل س تر ع 

 -كقب ء  -في   م تف تع ) بغد د

 -  مثحى   ( -   بررررقة   -ب سررررت 

في   قطت    -  سرر تر ع  إلثتت  ع 

 2020   تص  سحع 

30 16 

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة 

 الث تر  -في   م تف تع ) دهت ى 

 (  ص ح   دها  -و سط   -تبلب -

في   - سرررررر ررتر ع  إلثتررت  ررع   -

 2020 سحع    قطت     تص

28 13 

بسا كلجع  شغ ل س تر ع  ال قة 

 -فرري   ررمرر رررتفرر رررتع ) كررقبرر ء

ذي  -كقك ي  -  ح ف -  قتدسرر ع 

  -ثتت  ع   سرررررر تر ع  إل - تر  ( 

 2020في   قطت     تص  سحع 

25 20 
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 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

بسا كلجع  شع ل س تر ع  ال قة 

في   قطررت     ررتص في ب ررتف ررع 

   سل متث ع

11 15 

دورة  رردره  ررع خررتصررررررررع بح ررتم  بدهقهع   م  رد    شقهع  د رة   متل  تسم  حمد ثب ف 25

  ألرشجع و ألفق د

14 21 

دورة خرررتصرررررررررع بح رررتم  ألفق د 

 و ألرشجع

19 25 

برررردهررررقهررررع  حبررررررررررتء   د رة  تبع  بل  قكي صغ ق 26

    حتءو  تش د

 19 21 بسا  بح ع وعثشتء ع   قطت    عتم

ت ى  باتب را س    ثتت  ثال زي غتع  بت ل   د   قت ل كتظم 27 ل زهرررع   مسررررررر ا لغرررع  الث   

   مت سط

2 7 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر عحبتء حس ا بت ك 28

   معل بتع

بسررررررا سرررررر ل   عمرررل    رررتص 

 بمدخلي     تثتع

28 28 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر  ل م حتس تع ححت  بثدي ب مد 29

   معل بتع

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع    ملررع 

  مقك تع ذ ع و  مجقد و صررر ح 

   م قكتع و  در  تع   حترهع

67 21 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع  ت ررترة 

)   ملع و  مجقد( وب   و صرررر ح 

  ررمررقكرر رررتع ذ ع   ررمرر ررقكرررتع 

  م تف ع دهت ى

7 11 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع  ت ررترة 

   ملررع و  مجقد وب   وعصرررررر ح 

  ررمررقكرر رررتع ذ ع   ررمرر ررقكرررتع 

  م تف تع ع ل م كقدستت 

6 8 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع    ملررع 

 و  مجقد   ده   الطتر

62 28 

بسررررررا سرررررر ل   عمرررل    رررتص 

 بمدخلي     تثتع

28 28 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر محدسع بحتء وعثشتء ع رثت ث ري   د   قضت 30

   معل بتع

ئع وبعت  ع     تثتع   ماتث ع   ث 

 لمشرررررتره     تصرررررع بت محبرررررع 

    طح ع   قا س ع

1 5 

بررردهرررقهرررع  الحبرررررررررتء   حبتء تهد خل جع ب مد 31

   بحت ي

شرررقح بجتم م عسرررتمترة   محشرررآع 

   بحت  ع   ا  قة و  مت سطع

25 7 

  رررد د   ق م   ق رررتسرررررري  إلثترررت    سم  الر تم   ق تس ع  سحدس ص ق ثتصق 32

   بحت ي

31 18 

بع  ب تس ع س سا صت ا ش تذة 33  سررررررم   ترد  ث و  ق رت

   د خل ع

و  مسرررررررؤول  ا  أب ا   م ز 

 (13بسك س ل   م تس ع )

11 5 

بررردهرررقهرررع  الحبرررررررررتء   د رة س سا   د   بتحب كقهم 34

   زر  ي

بسررررررا  الح ررتء   مررتا ررع بز ر  

  السمتي

35 11 

بقكز   تدرهب و         غتع ش متء ثتصق حس ا 35

  الحبتا ع

سرررررر ررت ررتع وسررررررل ك ررتع   عمررل 

    ظ جي

7 8 

   ظ ج ع   سرررر ت تع و  سررررل ك تع 

 و إلد رهع

9 6 

 9 8 طق اث         علمي

 5 7 ك ف  ا   بدهق   ثت  ت  



24 - 30  
 

 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

بررردهقهرررع    سرررررررررتبرررتع   حبتء  متر حسا ب م د 36

   ق ب ع

عتبل ا  ثتر ع و در ع     حم ع ب

في   م تالع   مت  ع و ال تبتدهع 

 و  قتث ث ع

5 11 

ورشررررع  دره  ع   شررررجتف ع وحمتهع    قسم   قتث ثي  تث    مقب مد  حمد تهد   37

   متل   عتم

3 9 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر  ل م حتس تع ثدى  حمد  معع 38

   معل بتع

حتدل  ثتع  مسررررررا   ج بدخلي     ت

 و اله  ء   س تحي  لم تف تع

9 10 

د اررررقة  رررراررررحررررلرررر  رررر ررررت   قح تع بعل بت  ع هتسم ا فتضل صتحب 39

   معل بتع

دورة خرررتصرررررررررع بح رررتم  ألفق د 

 و ألرشجع

19 25 

 14 30 بسا حق ل   دو  ا

د ارررقة  رررارررحررر  ررر  ررر رررت  ف زهتوي أ دم أب د ت بل حس ا 40

   معل بتع

بسررررررا سرررررر ل   عمرررل    رررتص 

 بمدخلي     تثتع

28 28 

بسررررررا   ت ررترة   ررد خل ررع    ملررع 

 و  مجقد   ده   الطتر

62 28 

خررتصررررررررع بح ررتم دورة  رردره  ررع    قطت   الدري  د رة   متل حام ب مد  دوري 41

  ألرشجع و ألفق د

14 21 

بسررا   تس  خ   تع    ظ جع في   سم   ت ل ل  الحبتاي  حبتء د. حمد حسا  لي 42

   قطت     ا بي

23 13 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر محدسع   بتالع تبا  تثتد ثتدر 43

   معل بتع

حتدل  ثتع  مسررررررا   ج بدخلي     ت

 و اله  ء   س تحي  لم تف تع

9 10 

بدهقهع  حبرررررررتء    حتء    د دهع تهحب خلف كتظم 44

 و  تش د

 19 21 بسا  بح ع وعثشتء ع   قطت    عتم

بررردهرررقهرررع  الحبرررررررررتء   حبتء س سا   د   بتحب كقهم 45

   زر  ي

 14 30 بسا حق ل   دو  ا

بررردهقهرررع    سرررررررررتبرررتع   حبتء  متر حسا ب م د 46

   ق ب ع

ج رررع  تعقه   ررردورة   تررردره  رررع   

  ق ل رررع  ال اتقوث رررع )  ت قبرررع 

  لتعد د   عتم  لسات  و  مستكا (

7 13 

سرررررر ررت ررتع وسررررررل ك ررتع   عمررل    قسم   قتث ثي  تث    مق ب مد  حمد 47

    ظ جي

7 8 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر حتس تع فترول حت م  ب مد 48

   معل بتع

   دورة   تدره  ع  )  ت قبع   ق ل ع

 ال اتقوث ع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا في ب تف ع دم ي (

4 0 

   دورة   تدره  ع  )  ت قبع   ق ل ع

 ال اتقوث ع  لتعد د   عتم  لسرررررات  

 و  مستكا في ب تف ع دم ي (

69 24 

شرررررررقح   ر رررع   ر ررزم و  رتررق ر رم 

و   بررررررق وبلىء إلسررررررتمتر ع 

ىع  أ اتقوث ت ضررررررما أ متل   تث 

  لتعد د   عتم  لسات  و  مستكا

10 21 

بررردهقهرررع    سرررررررررتبرررتع  ب تس ع ب مد خضق هتس ا 49

   ق ب ع

عتبل ا  ثتر ع و در ع     حم ع ب

في   م تالع   مت  ع و ال تبتدهع 

 و  قتث ث ع

5 11 

 ررر  ررر رررت  د ارررقة  رررارررحررر  حبتء مدى سلمت  ب سا 50

   معل بتع

بسررررررا  الح ررتء   مررتا ررع بز ر  

  السمتي

35 11 

 ررر  ررر رررت   رررارررحرررد ارررقة  محدسع بق ب  تع ر  ع    د أحمد 51

   معل بتع

 14 30 بسا  ق ل   دو  ا
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 عنوان الدورة دائرة المحاضر إختصاص المحاضر اسم المحاضر ت
 المشاركون 

 انثى ذكر

هقه  عحبرررررررررتء ع  حتس تع ث ر بدري حم د 52 برررد

   ت ترة

 14 13 بسا س ل   عمل

 

 

 ( المحاضرون في الدرات التدريبية من خارج الجهاز المركزي لإلحصاء حسب مستوى التفصيل 11)جدول 

 اسم المحاضر ت
إختصاص 

 المحاضر
 عنوان الدورة دائرة المحاضر

 المشاركون 

 انثى ذكر

1 
  ل م حتس تع آبحع  تسم بثدي

د اقة   تحم رررع    شررررررقهرررع / 

    ت رة
 14 13 بسا س ل   عمل

2 

 بقثتب    غذ ء   عت مي  ل م حتس تع فؤ د رضت
 ط هق آ  ع  مل  م  ب تثتع  إلحبرررررتء ع 

   زر   ع بإست د م  إلستشعتر  ا بعد
6 9 

3 

برررررقو    ررررر ر  

  ط س
 26 2 ث تم  ال ثزة   مجت حع odkبقثتب   UNDP- TEAM  ل م حتس تع

4 
 26 2 ث تم  ال ثزة   مجت حع odkبقثتب   UNDP- TEAM  ل م حتس تع  هلي  بي  تثم

5 

 عحبتء ش متء ب مد شتكق
 -م ئرررع عحبرررررررررتء  إل ل م 

   سل متث ع 

بسرررا   جحتدل و إله  ء   سررر تحي )  ل تحث ا 

ت  ) ب تف ع   ل م كقدست -وبدخلي     تثتع 

   سل متث ع (

13 17 

6 
بسررررا رضررررت   مسررررتج دها و سررررت  ت    تس   سم     دة / بقكز    ت رة ع تبتد فض لع ب  د هتس ا

 2021 ثط ت تع   مستج دها  سحع
15 24 
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 د المشاركين في الدورات التدريبية عد (12)جدول 

 ودورات المسوح اإلحصائية والجهة التي ينتسبون لها من موظفي الجهاز

 إسم الدائرة ت
 عدد المشاركين

 المجموع إناث ذكور

 10 6 4 باتب را س    ثتت   مقكزي  إلحبتء  .1

 19 11 8 باتب   مدهق   عتم  لشؤو    جح ع  .2

 117 72 45 د اقة  اح     ت   معل بتع   .3

 13 11 2 عباتب   مدهق   عتم  لشؤو   إلد رهع و  مت    .4

 51 6 45 بدهقهع عحبتء ث ح ى  .5

 54 25 29 بدهقهع عحبتء كقك ي  .6

 39 5 34 بدهقهع عحبتء دهت ى  .7

 40 7 33 بدهقهع عحبتء  ألث تر  .8

 107 16 91 بدهقهع عحبتء  بغد د  .9

 51 8 43 بدهقهع عحبتء بتبل  .10

 42 9 33 بدهقهع عحبتء كقب ء  .11

 42 3 39 بدهقهع عحبتء و سط   .12

 40 3 37 بدهقهع عحبتء ص ح   دها  .13

 50 14 36 بدهقهع عحبتء   ح ف   .14

 42 7 35 بدهقهع عحبتء   قتدس ع  .15

 43 6 37 بدهقهع عحبتء   مثحى  .16

 49 1 48 عحبتء ذي  تربدهقهع   .17

 36 7 29 بدهقهع عحبتء ب ست   .18

 57 10 47 بدهقهع عحبتء    بقة  .19

 33 22 11 بدهقهع عحبتء ع   سات  و  ق ى   عتبلع  .20

 44 30 14 بدهقهع  إلحبتء   زر  ي  .21

 32 24 8 بدهقهع  إلحبتء   بحت ي  .22

 30 7 23 بدهقهع    ستبتع   ق ب ع  .23

 53 44 9 و إل بتالعبدهقهع عحبتء   حقل   .24

 20 9 11 بدهقهع عحبتء ع أح  ل   مع شع  .25

 20 17 3 بدهقهع  إلحبتء  إل تمت ي و  تقب ي  .26

 54 42 12 بدهقهع عحبتء ع   ت ترة  .27

 36 29 7 بدهقهع عحبتء ع    حتء و  تش  د  .28

 13 11 2  سم عحبتء ع     ئع  .29

 8 4 4  سم عحبتء ع   تحم ع    شقهع  .30

 84 55 29   ق تس ع سم  ألر تم   .31

 37 17 20  سم   ت ل ل  إلحبتاي  .32

 66 55 11 بقكز   تدرهب و        إلحبتا ع  .33

 34 12 22 بدهقهع  ألب ر  إلد رهع  .34

 79 61 18 بدهقهع   حشق و  ع  تع  .35

 35 32 3 بدهقهع   م  رد    شقهع  .36

 17 10 7 بدهقهع    ستبتع  .37

 7 4 3  سم   تد  ث و  ق تبع   د خل ع  .38

 11 5 6   قسم   قتث ثي  .39

 3 2 1   شع ع   ثحدس ع  .40

 10 1 9 بدهقهع   مط عع  .41
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 إسم الدائرة ت
 عدد المشاركين

 المجموع إناث ذكور

 4 4 0 ع    غق ف عتث م   معل ب   .42

 13 9 4  إلد رة   تحج ذهع  لتعد د  .43

 1645 733 912   م م   

 
 ( أعداد المشاركين في الدورات التدريبية والمسوح 13)جدول 

 التي ينتسبون لها من خارج الجهازودورات المسوح اإلحصائية والجهة 

 

 المجموع انثى ذكر إسم الوزارة أو الدائرة ت

 50 23 27 وت رة   ت ط ط/ بقق    ت رة  .1

 5 4 1 وت رة   زر  ع /   ت ط ط و  متتبعع  .2

 13 11 2 م ئع عحبتء ع ل م كقدستت   .3

 23 6 17 بدهقهع عحبتء أرب ل  .4

 24 7 17 بدهقهع عحبتء   سل متث ع  .5

 51 2 49 بدهقهع عحبتء دم ي  .6

 WFP 2 0 1بقثتب    غذ ء   عت مي   .7

 56 2 54 بدهقهع عحبتء بغد د / بتحث ا ختر   ا ) ق د(  .8

 224 55 169 المجموع 

 
 2021لسنة ( التدريب الصيفي )طلبة الدبلوم العالي أسماء  (14)جدول 

 التخصص اسم الطالب المتدرب ت

  ط  قي حبتء  حم د ب  د حم د 1

  حبتء  ط  قي ث رس رح م   ع ا 2

  حبتء  ط  قي  لي   د   لط ف دخت  3

  حبتء  ط  قي بأا ث ري حسا 4

  حبتء  ط  قي ث ر تم ق ص قي 5

  حبتء  ط  قي ب مد فتضل   تس 6

  حبتء  ط  قي رحتا خت د ب م د 7

  حبتء  ط  قي سحدس ب سا وحل 8

  ط  قي حبتء  ضق تم  تسم ب ل م 9

  حبتء  ط  قي هتس ا   د   غجتر هتس ا 10

  حبتء  ط  قي تهحب حم د ب  د 11

  حبتء ب ئي بسمع ص تح فق  12

  حبتء ب ئي ثتال  حمد صت ا 13

  حبتء ب ئي ب مد  هتد حمد   14

  حبتء ب ئي ستر  ب مد  تسم 15

  حبتء ب ئي هتسق  بق م م ثب ف 16
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 2021لعام  النقاشية والمحاضرات والندوات الحلقات( 15)جدول 

 داخل / خارج الخطة اسم المحاضرة / الدراسة الدائرة اسم المحاضر / الباحث ت

1 
س ف ف تي   تس            

 ش متء فقهد التم
  سم عحبتء ع     ئع

و    خدبتع   بررررررق    برررررر ي في 

   عق ل
 د خل    طع

   ق ب عبدهقهع    ستبتع  ب مد خضق هتس ا  2
آثق  تا ع ك روثت و ث جتض  سررررررعتر 

   حجط  لى  ال تبتد   عق  ي 
 د خل    طع

3 
  تس   د   اتظم ب مد         

 ثدى أحمد  معع
 د اقة  اح     ت   معل بتع

 خت رررتر  رررتث ق  ررردد با   متغ ق ع 

   ظ ج ررع بررتسررررررت ررد م  رردول  ال تق   

   متعدد

 د خل    طع

 د اقة  اح     ت   معل بتع سثى   دهللا ب م د  4
 السررررررتمررترة  ال اتقوث ررع في  ال مررتل 

  الحبتا ع 
  قض  قدهمي

 د خل    طع ثتر  وآ  تع عص حوآ –د م   طت ع   سم عحبتء ع     ئع س ف ف تي   تس 5

6 

    ب مد خضق هتس ا                 

                 د. هسقى ب مد ك ه ع

      أسمتء شلش ب مد                 

 ح در خت د

 بدهقهع    ستبتع   ق ب ع
  حشررتط  –و      قطت    عتم في   عق ل 

   بحت ي ) در سع حت ع( 
 ختر     طع

  سم  اح     ت   معل بتع د.  حمد  د    سا  ل    7
 د رة   دة     تثتع في  الث مع و سعع 

   حطتل 
  قض  قدهمي

 بدهقهع    ستبتع   ق ب ع د. تهتد طترل حس ا   8

بعدالع   جقق و   طت ع في ظل  التبع 

  مقك ع في   عق ل وبت بعدمت ) رؤهع 

  ستشق ف ع ( 

 ختر     طع
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 2021الدراسات والبحوث المنجزة لعام  (16)جدول 

 المالحظات الدائرة اسم الباحث اسم الدراسة ت

1 
ثتر ع و در ع  تدره  ع في  حم ع ب دور   دور ع   

   م ظج ا 
 أث زع بدهقهع عحبتء و سط ث تح   د   قح م   د   قضت

2 
أثق  ررتا ررع ك روثررت وعث جررتض أسررررررعررتر   حجط  لى 

  ال تبتد   عق  ي
 ب مد خضق هتس ا

بدهقهع    ستبتع 

   ق ب ع
 أث زع

3 
طت ع في ظل  التبع   مقك ع في  بعدالع   جقق و   

   عق ل وبت بعدمت             ) رؤهع عستشق ف ع(
 د. تهتد طترل حس ا

بدهقهع    ستبتع 

   ق ب ع
 أث زع

4 
عخت تر  أث ق  دد با   متغ ق ع    ظ ج ع بإسررررررت د م 

  دول  ال تق     متعدد

  تس   د   اتظم ب مد          

 أحمد  مععثدى 

د اقة  اح     ت 

   معل بتع
 أث زع

 أث زع  سم عحبتء ع     ئع س ف ف تي   تس ثتر  وأو  تع عص حو آ -  د م    ا بي  لطت ع  5

  أث ق ب ت    بق    ب ي  لى     ئع 6
س ف ف تي   تس          

 ش متء فقهد التم
 أث زع  سم عحبتء ع     ئع

7 
ت ي   حشررررررتط   بررررررح -  عق ل و      قطت    عتم في 

 )در سع حت ع(

            ب مد خضق هتس ا                 

           د. هسقى ب مد ك ه ع             

              أسمتء شلش ب مد                 

 ح در خت د

بدهقهع    ستبتع  

   ق ب ع
 أث زع
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 اإلداريالمشاركين بالدورات التدريبية المقامة في المركز الوطني للتطوير  أسماء (17)جدول 

 2021وتقنية المعلومات لسنة 

 اسم الدائرة اسم المشارك ت
 الدورةعنوان 

 تاريخ االنعقاد

 اح     ت   معل بتع /  مل تع   هحتس  ت ي بطق 1

    تس ع

 بعررت  ررع    ررد ول  ال اتقوث ررع 

 Excel 2013  بتقدبع

2021/08/29 2021/09/02 

 اح     ت   معل بتع/ الث مع  ر د  معع  تسم 2

 و   ق ب 

 بعررت  ررع    ررد ول  ال اتقوث ررع 

 Excel 2013  بتقدبع

2021/08/29 2021/09/02 

 Access 2013 2020/12/20 2020/12/24    د     تثتع   اح     ت   معل بتع ثدى  حمد  معع 3

 Access2013  2020/12/20 2020/12/24    د     تثتع   اح     ت   معل بتع فقح  تدل سلمت  4

 2021/09/09 2021/09/05  الستق    ي ستس تع   ت ط ط  د اقة  اح     ت   معل بتع فق س رش د وس   5

 PowerPoint 2013 2021/10/24 2021/10/28 د اقة  اح     ت   معل بتع  هثتر  تبق ب سى 6

 Access 2013 2021/09/05 2021/09/16 د اقة  اح     ت   معل بتع رو ء   د ب مد حمد 7

 الد ر ع  رررطررر هرررق برررثرررتر ع   سم  اح     ت   معل بتع  روى ببطجى طو 8

    سطى

2021/10/24 2021/11/18 

 اح     ت   معل بتع /   ش اتع   الء  معع حمتدي 9

 و  ب تثع

 بعررت  ررع    ررد ول  ال اتقوث ررع 

 Excel 2013  بتقدبع

2021/08/29 2021/09/02 

سررررررر برررع   لغرررع   عقب رررع في  بدهقهع   م  رد    شقهع فتطمع و     ص تح 10

   م تط تع   قسم ع

2021/06/27 2021/07/04 

 2021/07/04 2021/06/27 س بع   لغع   عقب ع بدهقهع   م  رد    شقهع روهدة  تهد ث م 11

 عل مررتع  حج ررذ   عق د    ا ب ررع    شع ع   ثحدس ع حجبع تم ق  رح م 12

 2014(  سحع 2)

2021/07/07 2021/07/11 

و  مجتم م  الد رهع  السس  بدهقهع   م  رد    شقهع  س ل كتظم سع د 13

    دهثع

2021/09/05 2021/09/09 

 السرررررررس و  مجرررتم م  الد رهرررع  بدهقهع   م  رد    شقهع فتطمع و     ص تح 14

 و  مت  ع و  قتث ث ع

2021/08/22 2021/09/02 

 السرررررررس و  مجرررتم م  الد رهرررع  بدهقهع   م  رد    شقهع روهدة  تهد ث م 15

 و  مت  ع و  قتث ث ث ع

2021/08/22 2021/09/02 

 السرررررررس و  مجرررتم م  الد رهرررع  د اقة  اح     ت   معل بتع  هحتس  بق م م ب مد 16

 و  مت  ع و  قتث ث ع

2021/08/22 2021/09/02 

 Access 2013 2021/09/05 2021/09/16 د اقة  اح     ت   معل بتع  ثتبتر بثدي ر ضي 17

في  SPSS سرررررررت رررد م ث رررتم   اح     ت   معل بتعد اقة  حس ا بت ك   د   اقهم 18

   ت ل  ع  الحبتا ع

2021/09/19 2021/09/30 

   ثتاث   ق تس ع / وث قع  الشغتل    شع ع   ثحدس ع  مق بتسل طو 19

   ا  قة و  مت سطع

2021/12/05 2021/12/09 

   ثتاث   ق تس ع / وث قع  الشغتل    شع ع   ثحدس ع م ع ب  د فقحت  20

   ا  قة

2021/12/05 2021/12/09 

 
 
 
 
 
 



مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادضمن الخطةمديرية اإلحصاء الزراعيأثير محمد ناجي1
اسم المحاضرقسم إحصاءات التنمية البشريةأزهر عباس محمد2
ميسم فتاح حسينقسم إحصاءات التنمية البشريةأنس ميسر فتاح3
شيماء ناصر حسينمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتإباء صالح مهدي4
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء النقل واالتصاالتإيمان عبد الوهاب عبد الرزاق5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرقسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم6
مديرية الموارد البشريةبيداء حاتم عبد مفتن7
قسم إحصاءات التنمية البشريةرنا سعدي خليل8
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتشيماء فاخر علي9

مديرية إحصاءات البناء والتشييدقسمة مهدي نايف10
مديرية الموارد البشريةنور عدنان علي11

مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادضمن الخطة دائرة تكنولوجيا المعلوماتحسين مالك عبد الكريم1
اسم المحاضرمديرية األمور اإلداريةحيدر عبد االمير حسن2
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد نادر3
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتشيماء حسين عطشان4
اسم الدائرةاسم المشرف دائرة تكنولوجيا المعلوماتغدير حسين محمد5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرمديرية اإلحصاء الزراعيمحمود سعد عبد هللا6
دائرة تخطيط القطاعاتمنتهى شاكر عبد الحسن7
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتميادة غانم قاسم8
مديرية الحساباتنبأ يعقوب مهدي9

 دائرة تكنولوجيا المعلوماتنهاد عبد الزهرة علي10

الدورة التدريبية طرائق البحث العلمي من 2021/1/17 الى 2021/1/21              

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

الدورة التدريبية رنامج اكسل حتمية من 2021/4/4 الى 2021/4/8              

مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريم

(72 -  01)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية المطبعةاحمد ثامر يونس1
اسم المحاضرمديرية الحسابات القوميةاسماء شلش محمد2
مديرية النشر والعالقاتأشواق محمد علي كيش3
قسم التدقيق والرقابة الداخليةجاسم محمد جدران4
شيماء ناصر حسينمديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد5
احمد جمال احمدمديرية األمور اإلداريةشهلة أبراهيم شكر6
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية المطبعةصفاء حنون رشم7
وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية صالح كريم عباس8

/ مديرية تخطيط بغداد
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األمير

مديرية األمور اإلدارية / شعبة المخزنغزوان حسون عبد الغني9
مديرية األمور اإلدارية / قسم اإلدارةفالح كريم عباس10
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن11
مديرية األمور اإلدارية / قسم اإلدارةوسام خضير عباس12

مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةرفل احمد محمد1
اسم المحاضرمديرية األمور اإلداريةسرور ستار منيس2
مديرية الموارد البشريةشهلة ياس حسن3
مديرية الحساباتعزمي عبد الجليل جواد4
ميسم فتاح حسينمديرية الموارد البشريةفاطمة وعيوع صياح5
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية األمور اإلداريةمازن عبد الحسين محمود6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرمديرية الحساباتميالد قاسم محمد7

باسل صالح الدين عبد الكريم
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

الدورة التدريبية كيف تكون مديراً ناجحاً  من 2021/1/24 الى 2021/2/22              

الدورة التدريبية word 2016 من 2021/3/1 الى 2021/3/3              

ميسم فتاح حسين
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

(72 -  02)



مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطة مديرية إحصاء بابلاحمد مزعل فرحان1
اسم المحاضر دائرة تكنولوجيا المعلوماتأروى مصطفى طه2
مديرية إحصاء بغداد/ المحموديةاحمد سماوي فاضل3
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةانتصار اسعد احمد4
اسم الدائرةاسم المشرف مديرية إحصاء بابلعامر معز مهدي5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريم مديرية إحصاء بابلعلي صافي حمزة6
 مديرية إحصاء بابلفوزية عبد علي7
 مديرية إحصاء بابلمحمد شهيد كريم8
مديرية إحصاء كربالءمحمد ناصر سلطان9

مديرية إحصاء المثنىميثم نعوم صالح10
 مديرية إحصاء بابلنورا صباح ظاهر11
مديرية إحصاء األنباروليد خالد دحام12
مديرية إحصاء األنبارياسر طالب زيدان13

مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية اإلحصاء الصناعياروة شاكر ابراهيم1
اسم المحاضرالشعبة الهندسيةاسراء جمال انجاد2
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتامجد زامل حسين3
مديرية النشر والعالقاتبتول عبد الرزاق4
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية اإلحصاء الصناعيسجى قاسم كاظم5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرالشعبة الهندسيةلميس طاهر حسن6
الشعبة الهندسيةمصطفى وجدي فؤاد7
مديرية اإلحصاء الصناعيهديل عبيد فارس8

احمد جمال احمد

باسل صالح الدين عبد الكريم

الدورة التدريبية أكسل 2016 من 2021/4/11 الى 2021/4/15              

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

الدورة التدريبية المهارات اإلدارية في تطوير الذات من 2021/3/28 الى 2021/4/1              
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مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية إحصاء بغدادحيدر شناوة حمزة1
اسم المحاضرقسم األرقام القياسيةخولة جعفر احمد2
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينمديرية اإلحصاء الزراعيسمير نجم عبد هللا3
شيماء ناصر حسينمديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم ابراهيم4
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية الحسابات القوميةغزوان حكمت مهدي5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةإسراء جنديلمديرية الموارد البشريةمحمد خضر فرهود6

مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
وزارة التخطيط/الدائرة اإلدارية والمالية / قسم اسماعيل عامر ابراهيم1

الموارد البشرية
بغدادداخل الخطة

اسم المحاضرمكتب معالي السيد الوزيرايسر عدنان مظلوم2
ميسم نصيف حسينوزارة التخطيط /اإلدارية والماليةباسم حميد سبع3
شيماء ناصرحسينمديرية األمور اإلداريةبشار محمد احمد4
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية المطبعةحيدر كاظم ناصر5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةإسراء جنديل حسينمديرية األمور اإلداريةسرور ستار منيس6
وزارة التخطيط / الدائرة القانونيةعبد الكريم ثابت محمد7
وزارة التخطيط /اإلدارية والماليةعلي احمد عبود8
وزارة التخطيط/الدائرة اإلدارية والمالية / قسم فراس مصطفى عبد الغفور9

الموارد البشرية
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتفرح عادل فرحان10
وزارة التخطيط/الدائرة اإلدارية والمالية / قسم مصطفى امير عبد اللطيف11

الموارد البشرية
وزارة التخطيط/الدائرة اإلدارية والمالية / قسم معد خالد موالن12

الموارد البشرية
وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعاتمنتهى شاكر حسن13

وزارة التخطيط/ الدائرة اإلدارية والمالية /المكتبةنبأ عبد الجليل محمد14

مديرية األمور اإلداريةنور عبد الرحمن نصر هللا15

الدورة التدريبية السياقات والسلوكيات الوظيفية واإلدارية في تطوير الذات من 2021/4/11 الى 2021/4/15              

الدورة التدريبية طرائق البحث العلمي من 2021/3/28 الى 2021/4/1              

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية
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مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةايمان ياسر دهش1
اسم المحاضرمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة جبار عبد الكريم2
قسم األرقام القياسيةسوزان كنعان علوان3

بشرى حسين قادر
مديرية إحصاءات السكان والقوى

العاملة
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةعادل حسين علوان4
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرقسم التحليل اإلحصائيعلي طارق عبد المجيد6
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةعمر نبيل طالب7
مديرية إحصاء بغدادقيس عريبي حميد8
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةمصطفى احمد حسن9

مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
النجفداخل الخطةمديرية إحصاء ميسانابتهال رياض نعيم1
اسم المحاضرمديرية إحصاء ديالىاحمد ابراهيم علي2
مديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم3
مديرية إحصاء البصرةاحمد ثارطالب4
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء ديالىاحمد هذال خليل5
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد وليمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح6
مديرية إحصاء نينوىاياد سليمان فتاح7
مديرية إحصاء نينوىاياد طارق يوسف8
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتتغريد فائز زكي9

مديرية األمور اإلدارية - المخازنتغريد مصدق كمر10
مديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسن11
مديرية إحصاء ميسانجاسم علي علوان12
مديرية إحصاء ذي قارحسن يحيى حسن13
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلف14
مديرية إحصاء بغدادحسين علي ابراهيم15
مديرية الحسابات القوميةد. زياد طارق حسين16
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان17

مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلف

الدورة التدريبية إلختبار مسح القوى العاملة في العراق 2021 من 2021/4/27 الى 2021/5/2              

الدورة التدريبية شرح مفاهيم المنشآت الكبيرة والمتوسطة من 2021/4/26 الى 2021/4/28              
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مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كربالءرسول جواد كاظم18
مديرية اإلحصاء الصناعيرنا رعد جواد19
قسم األرقام القياسيةزهير جميل ابراهيم20
مديرية إحصاء كربالءزينب محمد باقر21
مديرية اإلحصاء الصناعيزينة خليل ابراهيم22
مديرية إحصاء ذي قارسامر كاظم غالب23
مديرية إحصاء ذي قارسجاد امين علي24
 مديرية إحصاء بابلسميرة ناجي علوان25
مديرية إحصاء األنبارسنان حكيم فليح26
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحي عبد ولي27
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير  ماجد28
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل29
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد30
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد31
 مديرية إحصاء بابلعلي طالب عبد الكاظم32
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح33
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك34
مديرية إحصاء نينوىعماد عطية حسين35
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي36
 مديرية إحصاء واسطغادة كريم عبود37
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي38
مديرية إحصاء القادسيةفراس معين عبد الرضا39
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب40
مديرية إحصاء بغدادقيس غازي جواد41
مديرية إحصاء ميسانمحمد زورة كريدي42
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد43
مديرية إحصاء البصرةمحمود عدنان محمود44
مديرية إحصاء بابل/ شعبة الهاشميةمرتضى خليل كاظم45
مديرية اإلحصاء الصناعيمصطفى عادل حسين46
مديرية إحصاء بغدادمصطفى فالح عباس47
مديرية إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح48
 مديرية إحصاء واسطمهند محمد طاهر49
مديرية إحصاء المثنىنبأ عبد الرزهرة شمخي50
مديرية إحصاء نينوىنوفل سلمان طلب51
مديرية إحصاء كركوكدرياه  عبد الجليل محمد52
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مكان إنعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
النجفداخل الخطةمديرية إحصاءات البناء والتشييداغادير فاضل حمزة1
اسم المحاضرقسم األرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد2
قسم إحصاءات البيئةسامي علي أبو كطيف دائرة تكنولوجيا المعلوماتايهاب اعياد عباس3
مديرية الحسابات القوميةد . زياد طارق حسينمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادر4
دائرة تكنولوجيا المعلوماتفاروق حاتم حمدقسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم5
اسم الدائرةاسم المشرفاإلدارة التنفيذية للتعدادجوان سلمان حسين6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي مديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد7
قسم األرقام القياسيةخولة جعفر احمد8
قسم األرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيف9

مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد10
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتزينة عبد الغفار11
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتسكينة قاسم مهدي12
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويسوسن عبد الرزاق علي13
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسيف عصام محمد14
قسم إحصاءات البيئةسيف فوزي عباس15
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةعبد هللا خالد عارف16
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعبد هللا داود17
مديرية إحصاءات التجارةعلي ضياء جابر18
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةعلياء قاسم غبد الرضا19
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعمر عامر سعدي20
قسم إحصاءات البيئةلهيب جليل عبود21
اإلدارة التنفيذية للتعدادمروة صالح صالح22
مديرية اإلحصاء الزراعيمصطفى جمعة حمادي23
مديرية النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم محمد24
اإلدارة التنفيذية للتعدادمها علوان حسين25
مديرية إحصاءات التجارةندى احمد امين26
قسم إحصاءات البيئةندى هادي زاير27
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوينغم محمد عبد االمير28
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتنورس نهاد حاتم29
قسم إحصاءات البيئةهديل نعمان عزيز30
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتهناء مجبل نجم31

شرح الية الحزم والترقيم والحصر وملء الستمارات الكترونيا ضمن اعمال التهيئة للتعداد العام للسكان والمساكن من 2021/3/22 الى 2021/4/25
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت

بغدادداخل الخطةمديرية إحصاء كربالءاحمد جادر سوادي1
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتأميمة حميد احمد2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتأنوار فريد الزم3
مديرية إحصاءات النقل واالتصاالتهناء مجبل نجممديرية إحصاء النقل واإلتصاالتإباء صالح مهدي4
قسم التحليل األحصائيد . اياد جوادحسنمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتإيمان عبد الوهاب عبد الرزاق5
مديرية النشر والعالقاتإيناس عبد الواحد قاسم6
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق7
اسم الدائرةاسم المشرف مديرية إحصاء النجفحسام الدين احمد سعدون8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري مديرية إحصاء النجفحسين جبار عبد9

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسنمديرية إحصاء ذي قارحسين علي يونس10
مديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد11
مديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي12
مديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد13
 مديرية إحصاء النجفحيدر محمد علي عبد النبي14
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان15
مديرية الحسابات القوميةد.زياد طارق حسين16
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان17
مديرية إحصاء القادسيةرياض تركي صغير18
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتريم ناهض19
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتزينة ماجد إبراهيم20
مديرية إحصاء ذي قارسالم كامل كاطع21
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر22
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي23

مسح كلفة تشغيل سيارات االجرة في المحافظات ( كربالء- القادسية - النجف- كركوك - ذي قار  ) - السيارات اإلنتاجية -  في القطاع الخاص لسنة 2020  
للمدة من 2021/6/6 - 2021/6/7
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد24
مديرية النشر والعالقاتعالء حسين25
مديرية إحصاء القادسيةعالء حميد عجمي26
قسم التحليل اإلحصائيعلي أمجد عبد األمير27
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي28
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد29
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب30
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد31
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسين32
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد33
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمحمد موجد حسين34
مديرية إحصاء كربالءمحمد ناصر سلطان35
مديرية النشر والعالقاتمصطفى حسين36
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم عمر37
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين38
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا39
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم40
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي41

(72 -  09)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية إحصاء نينوىاحمد مخلد صابر1
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتاباء صالح مهدي2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم3
مديرية إحصاءات النقل واالتصاالتهناء مجبل نجممديرية إحصاء بغداداحمد سماوي فاضل4
قسم التحليل األحصائيد . اياد جوادحسنمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتاميمة حميد احمد5
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح6
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتانوار فريد الزم7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتايمان عبد الوهاب عبد الرزاق8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق9

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسنمديرية إحصاء البصرةحسن رشيد عاشور10
مديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد11
مديرية الحسابات القوميةد.زياد طارق حسين12
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتريم ناهض نصيف13
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتزينة ماجد ابراهيم14
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر15
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي16
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد17
مديرية إحصاء بغدادصالح حسين احمد18
مديرية إحصاء نينوىعبد هللا محمد فوزي19
مديرية إحصاء بغدادعلي احمد مرداس20
قسم التحليل اإلحصائيعلي امجد عبد األمير21
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح22
مديرية إحصاء نينوىعمار علي عباس23
مديرية إحصاء بغدادعمر احمد فرحان24
مديرية إحصاء بغدادفراس زكي هادي25
مديرية إحصاء المثنىكاظم حمزة طارش26

مسح كلفة تشغيل سيارات االجرة في المحافظات ( بغداد- كربالء - ميسان- البصرة  -المثنى   ) - السيارات اإلنتاجية -  في القطاع الخاص لسنة 2020 للمدة من 
2021/6/9 - 2021/6/8

(72 -  10)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء المثنىكاظم مظلوم شافي27
مديرية إحصاء ميسانكرار هادي سليم28
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد29
مديرية إحصاء بغدادمحمد ابراهيم محمد30
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمحمد موجد حسين31
مديرية الحسابات القوميةمحمدة خضر ياسين32
مديرية إحصاء ميسانمخلص نجم عبود33
مديرية إحصاء البصرةمصطفى عدنان قاسم34
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم عمر35
مديرية إحصاء المثنىمصطفى وهاب عبد الخضر36
مديرية إحصاء البصرةمعتز مضر عبد القادر37
مديرية إحصاء ميسانميثم خنجر عبد هللا38
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين39
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا40
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب41
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم42

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية إحصاء األنباراحمد صالح عبد1
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتأميمة حميد احمد2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتأنوار فريد الزم3
مديرية إحصاءات النقل واالتصاالتهناء مجبل نجممديرية إحصاء ديالىأياد حميد عبد4
قسم التحليل األحصائيد . اياد جواد حسنمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتإباء صالء مهدي5
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتإيمان عبد الوهاب عبد الرزاق6
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق7

مسح كلفة تشغيل سيارات االجرة في المحافظات ( ديالى - االنبار - بابل- واسط  - صالح الدين   ) - السيارات اإلنتاجية -  في القطاع الخاص لسنة 2020 للمدة من 
2021/6/15 - 2021/6/14

(72 -  11)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد9

مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسنمديرية الحسابات القوميةد. زياد طارق حسين10
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتريم ناهض نصيف11
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتزينة ماجد إبراهيم12
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر13
مديرية إحصاء ديالىصكبان حسين عكلة14
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل15
 مديرية إحصاء بابلعامر معز مهدي16
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد17
مديرية النشر والعالقاتعالء حسين18
 مديرية إحصاء واسطعلي عبد الهادي حمزة19
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك20
 مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي21
 مديرية إحصاء صالح الدينفخري أمين عبد هللا22
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد23
 مديرية إحصاء صالح الدينمحمد ثابت محمد24
مديرية إحصاء ديالىمحمد حسن محمد25
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسين26
مديرية إحصاء األنبارمحمد مخلف عبيد27
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمحمد موجد حسين28
مديرية النشر والعالقاتمصطفى عبد الحسين29
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم عمر30
مديرية إحصاء األنبارمصطفى محمد بهجت31
 مديرية إحصاء صالح الدينمضر محمود إسماعيل32
 مديرية إحصاء بابلمهند عبد الهادي سلمان33
 مديرية إحصاء واسطمهند محمد طاهر34
 مديرية إحصاء واسطميثم ظاهر مطلك35
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم36
 مديرية إحصاء بابلياس خضير محمد37

(72 -  12)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
السليمانيةداخلمديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي1
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاري2
اسم الدائرة اسم المحاضرقسم األرقام القياسيةازاد حسن جاسم3
مديرية احصاءات التجارةندى أحمد أمينقسم األرقام القياسيةبشدار احمد خضر4
هيئة احصاء االقليم - السليمانيةشيماء محمد شاكرمديرية الموارد البشريةبيداء حاتم عبد6
دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاريمديرية إحصاءات التجارةحنان عبد االمير غلوم8
دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد جابرقسم األرقام القياسيةدقراف عبد هللا ناصر9

اسم الدائرةاسم المشرفمكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةرفل احمد محمد10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةميسم فتاح حسينقسم األرقام القياسيةريبه ر به ختيار عبد هللا11
قسم األرقام القياسيةريبين قرين طه12
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد نادر13
قسم األرقام القياسيةزوزك  كمال محمد14
قسم األرقام القياسيةسامي عبد هللا نقيب15
قسم األرقام القياسيةسوما صباح علي16
قسم األرقام القياسيةشيراز نجيب كريم17
هيئة إحصاء إقليم كردستانشيماء محمد شاكر18
قسم األرقام القياسيةصليو سادة ميخائيل19
قسم األرقام القياسيةعبد الستار محمد عبد هللا20
مديرية األمور اإلداريةفالح كريم عباس21
قسم األرقام القياسيةكونا نوري علي22
قسم األرقام القياسيةمحمد طيب قاسم محمد23
قسم األرقام القياسيةمريوان حسن عبد هللا24
قسم األرقام القياسيةمزدة فخر الدين رسول25
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين26
قسم األرقام القياسيةناسك سالم صالح27
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا28
مديرية إحصاءات التجارةندى احمد امين29
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتندى احمد جمعة30
قسم األرقام القياسيةنياز كمال ابو بكر31
قسم األرقام القياسيةهكار حاجي ناصر32

مسح الفنادق واإليواء السياحي ( للباحثين ومدخلي البيانات - اقليم كردستان ( محافظة السليمانية ) للمدة من 2021/2/18 - 2021/2/20
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ديالىاحمد ابراهيم علي1
 مديرية إحصاء صالح الديناحمد حامد حسين2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء واسطاحمد سعد فاضل3
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادرمديرية إحصاء األنباراحمد عبدهللا احمد4
 مديرية إحصاء صالح الديناحمد عبدهللا محمد6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري8
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادر9

اسم الدائرةاسم المشرفقسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين11
مركز التدريب والبحوث االحصائيةمنار حسين عبد االمير مديرية إحصاء واسطحيدر ناجي عبيد12
 مديرية إحصاء بابلخضير عبد هللا عناوة13
 مديرية إحصاء صالح الدينرواد كريم عبد حسون14
قسم التحليل اإلحصائيرونق سعدي15
مديرية إحصاء األنبارزياد طارق محمد16
مديرية إحصاءات البناء والتشييدسحر عباس17
مديرية إحصاء األنبارسرور جسام محمد18
 مديرية إحصاء واسطصادق جواد جرو19
مديرية إحصاء ديالىصكبان حسين علكة20
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل21
 مديرية إحصاء بابلعباس عبداالمير جابر22
مديرية إحصاء ديالىعالء حسن حميد23
قسم التحليل اإلحصائيعلي طارق عبد المجيد24
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك25
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد26
 مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي27
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعمر عامر سعدي28
 مديرية إحصاء صالح الدينغزوان عزاوي خليل29
 مديرية إحصاء صالح الدينغسان علي محمد30
 مديرية إحصاء بابلفوزية عبد علي خضير31
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةقصي عبد الفتاح رؤوف32

بغدادداخل

مسح القوى العاملة  للمحافظات (ديالى، االنبار، صالح الدين، بابل ، واسط )  الدورة األولى  لسنة  -  2021  للمدة من 2021/6/6 - 2021/6/9
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد33
 مديرية إحصاء بابلمالك فاضل فهد34
مديرية إحصاء األنبارماهر جاسم فرحان35
مديرية إحصاء ديالىمحمد احمد سالم36
 مديرية إحصاء واسطمشتاق طالب علي37
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االمير38
 مديرية إحصاء واسطمنتظر ابراهيم فرهود39
مديرية إحصاء األنبارمهند نافع اسعد40
مديرية إحصاء ديالىميثم عبدالمعين جبر41
مديرية النشر والعالقاتنداء عبد هللا42
 مديرية إحصاء بابلنعيم محمد عبدالرضا43
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن44

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل مديرية إحصاء النجفاحمد جمال عبدالغني1
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء النجفبشرى حسن مهدي3
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادرمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادر4
مديرية إحصاء ذي قارحسن يحيى حسن6
مديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد8
مديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي9

اسم الدائرةاسم المشرف مديرية إحصاء النجفحوراء باسل عباس10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريممديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان11
مركز التدريب والبحوث االحصائيةشذى يحيى عبد وليمديرية إحصاء القادسيةخضير عبدالعباس محمد12
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد13
مديرية إحصاء كربالءرسول جواد كاظم14
 مديرية إحصاء النجفزينب حمودي هاني15
مديرية إحصاء ذي قارسالم كامل كاطع16
مديرية إحصاء كركوكسلوى عادل فاضل17
مديرية إحصاءات البناء والتشييدسمير حميد رشيد18

مسح القوى العاملة  للمحافظات (كربالء ، النجف، كركوك، القادسية  ، ذي قار ) الدورة الثانية  لسنة  -   2021 للمدة من 2021/6/13 - 2021/6/16
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد19
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي20
مديرية إحصاء كربالءعباس خالد علي21
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد22
مديرية إحصاء كركوكعبدالمعين خضر عزيز23
 مديرية إحصاء النجفعزام رزاق محمد24
مديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم25
مديرية إحصاء القادسيةعلي حسين يوسف26
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعمر عامر سعدي27
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةعمر نبيل طالب28
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي29
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد30
مديرية إحصاء القادسيةفالح حسن مسير31
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةقصي عبد الفتاح رؤوف32
مديرية إحصاء القادسيةكمال الدين عبد الكاظم فرج33
مديرية إحصاء كربالءلؤي هادي علي34
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد35
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد36
مديرية إحصاء القادسيةمحمد ياس خضير37
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةمصطفى احمد حسن38
مديرية إحصاء ذي قارمهند عبدالعباس خلف39
مديرية اإلحصاء الزراعينادية يوسف  قنبر40
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن41
مديرية إحصاء ذي قارهيثم عداي دخيل42
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي43
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويوفاء عبد الرضا همت44
مديرية إحصاء كركوكيوسف مصطفى محمد45

(72 -  16)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخلمديرية إحصاء البصرةابراهيم عبد الكريم1
مديرية إحصاء البصرةاحمد ثامر طالب2
اسم الدائرة مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمد3
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادرمديرية إحصاء البصرةاحمد سابط طعيمة4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية أحمد إسماعيل إبراهيم6
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبتول صباح ظاهر9

اسم الدائرةمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادر10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةاحمد جمال احمدمديرية إحصاء بغدادبالل كاظم عبد11
مركز التدريب والبحوث االحصائيةشذى يحيى عبد وليمديرية إحصاء البصرةجاسم رسن ثعلب12
مديرية إحصاء البصرةحيدر منعم رمضان13
مديرية إحصاء بغدادداود سالم شبيب14
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة جبار عبد الكريم15
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسرمد محمد16
مديرية النشر والعالقاتسهر ساهر محمد17
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسيف عصام محمد18
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي19
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبداالمير ماجد20
مديرية إحصاء نينوىصالح ياسين صالح21
مديرية إحصاء البصرةصبيح شراتي حافظ22
مديرية إحصاء بغدادصالح مهدي سرهيد23
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةعبد هللا خالد عارف24
مديرية إحصاء نينوىعبد هللا ناطق سعيد25
قسم التحليل اإلحصائيعلي امجد عبد األمير26
مديرية إحصاء المثنىعلي جواد موسى27
مديرية إحصاء البصرةعلي عريان صالح28
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعمر عامر سعدي29
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةقصي عبد الفتاح رؤوف30
مديرية إحصاء بغدادقيس عريبي حميد31
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد32
مديرية إحصاء المثنىمحمد سلمان شريف33

مسح القوى العاملة  للمحافظات (البصرة  ، ميسان، نينوى، بغداد ، المثنى ) الدورة الثالثة  لسنة  2021  للمدة من 2021/6/20 - 2021/6/23
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء المثنىمحمود عبد الزهرة كريم34
مديرية إحصاء البصرةمحمود عدنان محمد35
مديرية إحصاء البصرةمصطفى محمد خضير36
مديرية إحصاء البصرةمصطفى نعمه شالش37
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين38
مديرية إحصاء بغدادنبيل محمد كاظم39
مديرية إحصاء نينوىنوفل سعد حميد40
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب41
مديرية إحصاء البصرةهادي مكي عبد العزيز42
مديرية إحصاء المثنىواثق فالح علي43
مديرية إحصاء نينوىوعد مرعي عبد هللا44
مديرية إحصاء المثنىوليد عطية سويلم45
مديرية إحصاء نينوىيونس صادق محمدعلي46

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخلاإلدارة التنفيذية للتعدادجوان سلمان حسين1
قسم إحصاءات البيئةذكرى عبد الكريم هادي2
اسم الدائرة اسم المحاضرقسم إحصاءات البيئةشيماء فريد الزم3
مركز التدريب والبحوث االحصائيةاحمد جمال احمداإلدارة التنفيذية للتعدادمروة صالح صالح4
مديرية الموارد البشريةندى حمادي محمود6
مركز الوزارة / اإلدارية والماليةندى نجدت بهجت8
قسم إحصاءات البيئةندى هادي زاير9

اسم الدائرةدائرة التنمية اإلقليمية والمحليةهديل عالء برهان10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةمنارحسين عبد االميرمديرية إحصاءات البناء والتشييدهديل غازي ابراهيم11

مهارات كتابة واعداد التقارير االحصائية للمدة من 2021/6/25 - 2021/6/29

(72 -  18)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخلمديرية إحصاء ميسانجواد فاضل حسين1
مديرية إحصاء ذي قارحسين علي كعيد2
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء القادسيةحنان جواد عبد هللا3
مديرية االمور االداريةتغريد مصدق كمر مديرية إحصاء واسطحيدر كاظم راضي4
قسم التدقيقسوسن صالح شحاذة مديرية إحصاء النجفخضر ناصر حسين6
 مديرية إحصاء النجفزينب علي محمد حسن8
 مديرية إحصاء بابلصفاء نجم رزوقي9

اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء ذي قارطالب جواد حسن10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةمنار حسين عبد االميرمديرية إحصاء البصرةعذراء فاضل عبد هللا11
مديرية إحصاء البصرةعالء محمود طه12
 مديرية إحصاء واسطعالء محيسن زهاوي13
مديرية إحصاء كربالءعلي صاحب مهدي14
مديرية إحصاء كربالءفاطمة دينار اسماعيل15
مديرية إحصاء القادسيةقحطان مالك كاظم16
 مديرية إحصاء بابللؤي جواد عبيس17
مديرية إحصاء المثنىمحمد عالء جواد18

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
النجفداخلمديرية إحصاء بغدادأثير موفق سلمان1
مديرية إحصاء  بغدادأحمد إسماعيل إبراهيم2
اسم الدائرة اسم المحاضرمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةإسراء جنديل حسن3
قسم االرقام القياسيةد. زينة أكرم عبد اللطيفقسم األرقام القياسيةاالء إسماعيل محمد جواد4
مديرية إحصاء البصرةجالل محمد عبد الحميد6
 مديرية إحصاء النجفحسام الدين أحمد سعدون8
قسم األرقام القياسيةد. زينة أكرم عبد اللطيف9

اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةاسراء جنديل حسنمديرية إحصاء أربيلدلزار عارف جرجيس11
مديرية إحصاء أربيلرشا قيس محمد12
قسم األرقام القياسيةرويدة عايد نجم13

أمين المخزن والمسؤول عن مسك سجل المحاسبة (13) للمدة من 2021/7/6 - 2021/7/8

دورة المسوح الخاصة ببرنامج المقارنات الدولية لسنة 2021  للمدة من 2021/7/26 - 2021/7/28

(72 -  19)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كركوكساره سمير حنا14
قسم األرقام القياسيةسندس صبر ناصر حسين15
 مديرية إحصاء النجفسهام طالب شهاب16
مديرية إحصاء البصرةسيف منير عبد هللا17
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد18
هيئة إحصاء إقليم كردستانشهلة هاني علي19
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم إبراهيم20
مديرية إحصاء كركوكعمار محمد فوزي21
قسم األرقام القياسيةعمر أحمد جاسم22
مديرية إحصاء بغدادغسان عرابي إبراهيم23
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد24
مديرية إحصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار25

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخلمديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي1
مديرية إحصاء البصرةابراهيم عبد الكريم عبد هللا2
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء كربالءاحمد جادر سوادي3
مديرية احصاءات التجارةندى احمد امينمديرية إحصاء األنباراحمد جبير جاسم4
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاري6
مديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد8
مديرية إحصاء بغدادحمدي وليد حمدي9

اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةميسم فتاح حسينمديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي11
مديرية إحصاء بغدادخالد كاظم عباس12
مديرية إحصاء كركوكخليل نعمان سمير13
مديرية الحسابات القوميةد . زياد طارق حسين14
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد نادر15
مديرية إحصاء ديالىصكبان حسين علكه16
 مديرية إحصاء النجفضرغام محي نجم17
مديرية إحصاء القادسيةعالء حميد عجمي18

مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي للمحافظات  للمدة من 2021/5/3 - 2021/5/4

(72 -  20)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء البصرةعالء محمود طه19
مديرية إحصاء بغدادفراس زكي20
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةقصي عبد الفتاح رؤوف21
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسين22
مديرية إحصاء كربالءمحمد عبد االمير محمد كاظم23
مديرية إحصاء ميسانمخلص نجم عبود24
مديرية إحصاء المثنىمعين لويتي ابراهيم25
 مديرية إحصاء بابلمهند عبد الهادي سلمان26
 مديرية إحصاء صالح الدينمهندعساف صالح27
 مديرية إحصاء واسطميثم ظاهر مطلك28
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح نصيف29
 مديرية إحصاء النجفنبيل صالح محمد رضا30
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةنداء عبد الهادي عبد الرزاق31
مديرية إحصاءات التجارةندى احمد امين32
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي33
مديرية إحصاء نينوىوعد مرعي عبد هللا34

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاري1
مديرية إحصاء المثنىاسراء عبد الجواد عبد الحسين2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء بابلافتخار علي عمران3
دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاري مديرية إحصاء النجفانعام عبد الكاظم عبيد4
مديرية احصاءات التجارةندى احمد جمعةمديرية إحصاء كركوكبسام ابراهيم رمضان6
دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد نادرمديرية إحصاء ذي قارحسين علي كعيد8
مديرية إحصاء بغدادحمدي وليد حمدي9

اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء األنباررسل حاتم طارق10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةميسم فتاح حسينمديرية إحصاء ديالىرشا رشيد حسن11
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد نادر12
 مديرية إحصاء واسطعلي عبد الهادي حمزة13
مديرية إحصاء نينوىغيدان عباس سلطان14

مدخلي البيانات لمسح الفنادق وااليواء السياحي للمحافظات  للمدة من 2021/5/4 - 2021/5/5
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ميسانكرار هادي سليم15
مديرية إحصاء صالح الدينماهر شدهان دحام16
مديرية إحصاء القادسيةمحمد ياسين خضر17
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين18
مديرية إحصاء البصرةنادية خلف مطشر19
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتندى احمد جمعة20
مديرية إحصاء كربالءنور اديب محمد علي21

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارجبرنامج الغذاء العالمي WFPأحمد عبد هللا عبد اللطيف1
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةإسراء جنديل حسن2
اسم الدائرة اسم المحاضروزارة الزراعة / التخطيط والمتابعةرند جاسم علوان3
برنامج الغذاء العالمي WFPفؤاد رضامديرية اإلحصاء الزراعيزينة عبد هللا مجيد4

 دائرة تكنولوجيا المعلوماتساره جمال ياسين6
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتسجى عادل رشيد8
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد9

اسم الدائرةاسم المشرف دائرة تكنولوجيا المعلوماتشيبان أحمد زيدان10
مركز التدريب والبحوث االحصائيةاسراء جنديل حسنوزارة الزراعة / التخطيط والمتابعةشيماء عبد الملك رمضان11
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتطارق محمود شاكر12
وزارة الزراعة / التخطيط والمتابعةعذراء حامد جاسم13
وزارة الزراعة / التخطيط والمتابعةعلي بسام إبراهيم14
برنامج الغذاء العالميفؤاد رضا15
وزارة الزراعة / التخطيط والمتابعةفريال كاظم محمد16
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن17

تطوير آلية عمل جمع بيانات اإلحصاءات الزراعية بإستخدام اإلستشعار عن بعد  للمدة من 2021/8/3 - 2021/8/4

(72 -  22)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت

كركوكداخل الخطةمديرية إحصاء البصرةاحمد جاسم عبد الرحمن1
مديرية إحصاء المثنىأسيل راشد عباس2
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاءات البناء والتشييدأغادير فاضل حمزة3
مديرية احصاء البناء والتشيداغادير فاضل حمزةمديرية إحصاءات البناء والتشييدأمل تركي مغير4
مديرية احصاء البناء والتشيدامل تركي مغيرمديرية إحصاء كركوكارواء حميد مجيد5
مديرية احصاء البناء والتشيدزينب خلف كاظممديرية إحصاء بغدادبالل كاظم عبد6
مديرية احصاء البناء والتشيدلونا رشا سعيدمديرية إحصاءات البناء والتشييدتغريد فاضل حمزة7
اسم الدائرةاسم المشرف مديرية إحصاء النجفحيدر كاطع جبار8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح  حسينمديرية إحصاء المثنىخالد مسلم جاسم9
مديرية إحصاء كركوكخليل نعمان10
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد11
مديرية إحصاء القادسيةرياض تركي زغير12
مديرية إحصاءات البناء والتشييدزينب خلف كاظم13
مديرية إحصاءات البناء والتشييدساهرة شنين صخي14
مديرية إحصاء نينوىسفانة صابر قادر15
مديرية إحصاء كركوكسندس جمعة نوري16
مديرية النشر والعالقاتسهام عليوي عويد17
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتصفاء نجم عبد علي18
 مديرية إحصاء النجفضرغام محي نجم19
مديرية إحصاء ذي قارعبد الهادي سلطان هلوم20
مديرية الحساباتعزمي عبد الجليل جواد21
مديرية إحصاء األنبارعلي محمد جاسم22
مديرية الموارد البشريةفاطمة وعيوع صياح23
مديرية إحصاء بغدادقاسم محمد صاحب24
مديرية إحصاءات البناء والتشييدقسمة مهدي نايف25
مديرية إحصاء ذي قاركاظم جويد جاسم26
مديرية إحصاء نينوىلبنى عبد القادر خورشيد27
مديرية إحصاءات البناء والتشييدلونا رشاد سعيد28

مسح ابنية وإنشاءات القطاع العام للمدة من 2021/8/4-2021/8/3

(72 -  23)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت

مديرية إحصاء البصرةمازن جاسم محمد29
 مديرية إحصاء صالح الدينماهر شدهان دحام30
 مديرية إحصاء بابلمحمد عبد الرضا جاسم31
مديرية إحصاء كربالءمحمد ناصر سلطان32
مديرية إحصاء األنبارمصطفى محمد بهجت33
 مديرية إحصاء صالح الدينمضر محمود إسماعيل34
مديرية إحصاء القادسيةمنار عيسى عبد هللا35
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمها إبراهيم علوان36
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين37
مديرية األمور اإلداريةنور عبد الرحمن نصر هللا38
 مديرية إحصاء بابلوفاء كاظم علي39
مديرية إحصاء كربالءياس خضير ميري40

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية الحسابات القومية د. يسرى محمد كويجة1
اسم الدائرة اسم المحاضرمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمد2
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسنمديرية النشر والعالقاتاحمد غالب عالوي3
قسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسممديرية الحسابات القوميةاسماء شلش محمد4
قسم ادارة الجودة  / وزارة التخطيطفضيلة مجيد ياسينمديرية إحصاءات البناء والتشييداغاديرفاضل حمزة5
مديرية احصاء البناء والتشيداغادير فاضل حمزةمديرية النقل واإلتصاالتانوار فريد الزم6
اسم الدائرةاسم المشرفقسم األرقام القياسيةايناس صباح زهير7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنارحسين عبد االمير دائرة تكنولوجيا المعلوماتايهاب اعياد عباس8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمد دائرة تكنولوجيا المعلوماتبشرى عبد الجواد حسين9
قسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم10
مكتب معالي السيد الوزيرحيدر عبد الكاظم حسب11
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسن12
قسم التحليل اإلحصائيد.احمد حسن علي13
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةدينة صالح داود14
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةرنا سامي داود15
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرندة فخري جاسم16

مسح رضا المستفيدين واستبيان قياس انطباعات المستفيدين لسنة 2021 للمدة من 2021/6/13 الى 2021/6/14
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
قسم التحليل اإلحصائيرونق سعدي مجيد17
مديرية النقل واإلتصاالتزينة ماجد عبد هللا18
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد19
قسم األرقام القياسيةطه ازهر محمد20
قسم إحصاءات البيئةعباس فاضل عباس21
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعبد هللا داود سلمان22
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةعلي سعيد داود23
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين24
قسم التحليل اإلحصائيفريال محمود كاظم25
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةفضيلة مجيد ياسين26
مديرية النشر والعالقاتلميس محمد حمد27
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويليلى محمد عريبي28
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةمحمد داود حسن29
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةمحمد علي صهيود30
مديرية اإلحصاء الزراعيمحمود سعيد عبد هللا31
مديرية اإلحصاء الزراعيمصطفى جمعة حمادي32
قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةمصطفى علي عبد33
مديرية اإلحصاء الزراعيمالمح صابر حسين34
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االمير35
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتميادة غانم قاسم36
مديرية اإلحصاء الزراعينادية نوري حسن37
مديرية اإلحصاء الزراعيناهدة هاشم شناوة38
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن39
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةوزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةانغام رجب عبد الحليم1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء  بغدادحمدي وليد حمدي2
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينوزارة التخطيط / الدائرة القانونيةذو الفقار شعالن يوسف3
مديرية إحصاء  بغدادصالح حسين احمد4
مكتب معالي السيد الوزيرصهيب جهاد صادق5
مديرية إحصاء  بغدادعباس فاضل حسين6
اسم الدائرةاسم المشرفمكتب معالي السيد الوزيرعمر عبد المحسن محي الدين7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنوزارة التخطيط / الدائرة القانونيةمحمد محسن حسن8
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمصطفى معن9
وزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةمها هادي فنجان10
مديرية إحصاء  بغدادنعمان علي حسين11

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية إحصاءات البناء والتشييدتغريد فاضل حمزة1
اسم الدائرة اسم المحاضروزارة التخطيطحازم كاظم عبد هللا2
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريموزارة التخطيطرشا سمير عبد3
مديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم4
وزارة التخطيطسجى فؤاد محمود5
مديرية إحصاءات البناء والتشييدسمير حميد رشيد6
اسم الدائرةاسم المشرفوزارة التخطيطسيف فوزي ابراهيم7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليوزارة التخطيططيبة صباح محمد8
وزارة التخطيطعبد الرحمن ضياء كمال9
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعبد الوهاب عبدهللا ماذي10
مديرية اإلحصاء الزراعيعبير كامل حسن11
وزارة التخطيطعمر خليل محمد صديق12
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمهند عبد هللا جاسر13
وزارة التخطيطنرجس محمد عبيد14
قسم األرقام القياسيةنهى ناجي مطلك15

تنمية مهارات وقدرات العاملين اإلدارية للمدة من 2021/5/30 ولغاية 2021/6/3

برنامج office للمدة  من 2021/6/24-2021/6/20
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
قسم األرقام القياسيةهدى محمود اسماعيل16
وزارة التخطيطوئام موسى صالح17
وزارة التخطيطوليد خالد محمد18

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كركوكداخل الخطةمديرية إحصاء كركوكاحمد اياد وداد1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء ميساناحمد سابط طعيمة2
مديرية االحصاء الزراعيأثير محمد ناجي مديرية إحصاء واسطاحمد سعد فاضل3
مديرية االحصاء الزراعيسوسن عبد الصاحب كريممديرية إحصاء األنباراحمد عبدهللا احمد4
دائرة تكنلوجيا المعلوماتهدى سلمان محسنمديرية إحصاء القادسيةاحمد وليد عبد5
مديرية الحسابات القوميةاسماء شلش محمد6
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية الموارد البشريةانعام ساجت يوسف7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صاحب8
مديرية إحصاء كركوكايمان حسن اغا9
مديرية إحصاء كركوكبسام ابراهيم رمضان10
مديرية إحصاء كربالءبهاء عبد الحسين كريم11
 مديرية إحصاء النجفحسين جبارعبد12
مديرية إحصاء القادسيةحيدر ثاقب مايع13
مديرية إحصاء البصرةحيدر منعم رمضان14
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان15
مديرية إحصاء بغدادخالد كاظم عباس16
مديرية إحصاء بغدادخالد وليد محمد17
مديرية إحصاء كركوكخليل نعمان سمير18
قسم التحليل اإلحصائيد. احمد حسن علي19
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسن20
مديرية إحصاء كركوكدريا عبد الجليل محمد21
مديرية إحصاء ديالىدريد مؤيد مجيد22
مديرية اإلحصاء الزراعيدنيا حسين راضي23
مديرية اإلحصاء الزراعيرنا رعد جواد24

مسح االحياء المائية مزارع االسماك 2021/8/17-2021/8/15
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كركوكزين العابدين عبد الواحد25
مديرية اإلحصاء الزراعيزينة عبدهللا مجيد26
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةسلوان سعد عليوي27
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد28
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد29
 مديرية إحصاء النجفعادل كردي عطية30
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل31
مديرية إحصاء ميسانعالء جاسم خليف32
 مديرية إحصاء بابلعالء حسين حميد33
 مديرية إحصاء بابلعلي خلف محمد34
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك35
مديرية اإلحصاء الزراعيعمر جواد باقر36
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي37
مديرية إحصاء كربالءلؤي هادي علي38
مديرية إحصاء نينوىمحمد احمد صالح39
 مديرية إحصاء بابلمحمد حسين حسن40
مديرية إحصاء المثنىمحمد سلمان شريف41
مديرية إحصاء ذي قارمهند عبد العباس خلف42
مديرية إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح43
مديرية إحصاء ديالىميثم عبد المعين جبر44
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب45
قسم التدقيق والرقابة الداخليةهدى جاسم سعيد46
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز2
مديرية احصاءات التجارةندى احمد أمينمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري3
مديرية إحصاءات التجارةحنان عبد االمير غلوم4
 مديرية إحصاء السليمانيةريبة بة ختيار عبد هللا5
مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد6
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد ولي مديرية إحصاء أربيلسامي عبد هللا نقيب8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنارحسين عبد االميرمديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد9
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي10
هيئة إحصاء إقليم كردستانشيماء محمد شاكر احمد11
 مديرية إحصاء دهوكعبد الستار محمد عبد هللا12
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنارحسين عبد االمير13
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا14
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن15
مديرية إحصاءات التجارةيوسف عيسى علي16

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية اإلحصاء الصناعيأروة شاكر ابراهيم1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي2
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادرمديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم3
مديرية االحصاء الصناعيحسين حميد خلفمديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز4
مديرية إحصاءات البناء والتشييداغادير فاضل حمزة5
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتامجد زامل حسين6
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليمديرية اإلحصاء الصناعيبان فاروق جمعة8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنارحسين عبد االميرمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري9
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادر10

اجتماع حول مسح الفنادق واإليواء السياحي ليوم 2021/8/24

اجتماع حول مسح سوق العمل 2021/8/24
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد مجيد11
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلف12
مديرية إحصاءات التجارةحنان عبد االمير غلوم13
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتحنان مهدي محمد14
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد ابراهيم15
القسم القانونيخولة مجيد حسين16
قسم التحليل اإلحصائيد . اياد جواد حسن17
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد18
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان19
مديرية اإلحصاء الصناعيرنا رعد جواد20
مديرية اإلحصاء الصناعيرنا عبد الرضا كريم21
مديرية اإلحصاء الصناعيزيد خليفة محمد22
مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد23
مديرية إحصاءات التجارةزينة خليل ابراهيم24
مديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم25
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد26
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي27
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد28
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل29
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد30
مديرية إحصاء ميسانعالء جاسم خليف31
 مديرية إحصاء بابلعالء حسين حميد32
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك33
 مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي34
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد35
مديرية األمور اإلداريةمازن عبد الحسن محمود36
مديرية الحساباتمحمود قيس يحيى37
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االمير38
مديرية اإلحصاء الصناعينادية نوري39
مديرية اإلحصاء الصناعيناهدة هاشم شناوة40
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية اإلحصاء الصناعينجالء هادي جودة41
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا42
مديرية إحصاءات التجارةندى احمد امين43
مديرية إحصاء نينوىنوقل سليمان طلب44
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن45
مديرية إحصاءات التجارةيوسف عيسى علي46

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
السليمانيةداخل الخطةمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتأميمة حميد احمد1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء النقل واإلتصاالتاباء صالح مهدي2
مديرية احصاء النقل واإلتصاالتهناء مجبل نجمهيئة إحصاء إقليم كردستاناحمد وهاب شهاب3
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسنمديرية النشر والعالقاتاشواق محمد علي4
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتانوار فريد الزم5
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتايمان عبد الوهاب التحافي6
اسم الدائرةاسم المشرفمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية إحصاء دهوكحسن محمد سعيد8
باسل صالح الدين عبد الكريممديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد9
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسن10
مديرية إحصاء السليمانيةدانا حمة سعيد مردان11
مديرية إحصاء السليمانيةدانش عبد الرحمن احمد12
مديرية إحصاء دهوكريباز عبد الحكيم عمر13
مديرية إحصاء أربيلريبين قرين طه14
مديرية إحصاء السليمانيةزوزك كمال محمد15
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتزينة ماجد ابراهيم16
مديرية إحصاء أربيلشةهال محمد قادر17
مديرية إحصاء دهوكشكري عبد هللا عمر18
هيئة إحصاء إقليم كردستانشهلة هاني علي19
مديرية إحصاء دهوكعمر عبد هللا اسماعيل20
مديرية إحصاء السليمانيةكاوة حمه صالح شريف21

مسح كلفة تشغيل سيارات األجرة في القطاع الخاص للمدة من 2021/9/15-2021/9/13 

(72 -  31)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء أربيلكزنك بارزان جالل22
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةلميس محمد حمد23
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءمحمود صكيب سعد24
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتهناء مجبل نجم25
مديرية إحصاء أربيلهيرو قاسم شريف26

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية إحصاءات أحوال المعيشةابراهيم خليل مجيد1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز2
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدمديرية النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق3
مديرية النقل واإلتصاالتحلى مثنى محمد فتحي4
مديرية النقل واإلتصاالتعمر احمد جاسم5
مديرية النقل واإلتصاالتفريال عزيز عليوي6
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية النقل واإلتصاالتوفاء عبد الرضا همت7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األمير8

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية إحصاء ديالىاحمد ابراهيم علي1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم2
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدقسم األرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد3
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صاحب4
مديرية إحصاء نينوىاياد سليمان فتاح5
قسم األرقام القياسيةايناس صباح زهير6
اسم الدائرةاسم المشرفمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريم7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرقسم األرقام القياسيةبراء عبدهللا فرج8
مديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين9
مديرية إحصاء ميسانجاسم علي علوان10
مديرية إحصاء ذي قارحسن يحيى حسن11

اعداد الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي 2021/9/16-2021/9/14 

تقنيات ضبط الجودة اإلحصائية 2021/9/9-2021/9/5
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بغدادحسين علي ابراهيم12
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان13
قسم األرقام القياسيةخولة جعفر احمد14
قسم األرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيف15
مديرية إحصاء كركوكدريا عبد الجليل محمد16
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان17
قسم األرقام القياسيةرقية رياض قدوري18
مديرية اإلحصاء الصناعيسجى قاسم كاظم19
مديرية إحصاء األنبارسنان حكيم فليح20
قسم األرقام القياسيةسندس صبر ناصر21
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد22
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي23
قسم األرقام القياسيةشهدي عبد االمير ماجد24
قسم األرقام القياسيةشهالء كاظم علوان25
قسم األرقام القياسيةطه ازهر محمد26
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل27
قسم األرقام القياسيةعباس طامي عناد28
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد29
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم ابراهيم30
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح31
قسم األرقام القياسيةعلي فخري عبد الملك32
 مديرية إحصاء النجفعلي محمد جاسم33
قسم األرقام القياسيةعمر احمد جاسم34
 مديرية إحصاء صالح الدينعمرعادل محي35
 مديرية إحصاء واسطغادة كريم عبود36
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر37
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب38
مديرية إحصاء بغدادقيس غازي جواد39
 مديرية إحصاء بابلليث عباس حسون40
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد41
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء البصرةمحمود عدنان محمود42
 مديرية إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح43
مديرية إحصاء المثنىنبأ عبد الزهرة شمخي44
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبدهللا45
قسم األرقام القياسيةنهى ناجي مطلك46
قسم األرقام القياسيةنوفل سليمان طلب47
قسم األرقام القياسيةهدى محمود اسماعيل48
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن49
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء أربيلئاويزان محمد امين خضر1
قسم التدقيق والرقابة الداخليةاسراء محمد علي2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء ميساناسيل كاظم عبد الرضا3
قسم األرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد4
مديرية إحصاء دهوكبيمان رسول عبد هللا5
مديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد6
 مديرية إحصاء واسطحسين صاحب حسين7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منار حسين عبد األميرمديرية الموارد البشريةخالدة حميدي حافظ9
مديرية إحصاء القادسيةختام سوادي كشمر10
قسم األرقام القياسيةخولة جعtر احمد11
القسم القانونيخولة مجيد حسين12
مديرية إحصاء أربيلدلزار عارف جرجيس13
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان14
مديرية إحصاء أربيلرشا قيس محمد15
مديرية إحصاء دهوكزفان حجي عبد الغفار16
 مديرية إحصاء النجفزيد محمد صالح عبد17
مديرية إحصاء ميسانسجى صبيح كريم18
 مديرية إحصاء النجفسهام طالب شهاب19
قسم األرقام القياسيةشهالء كاظم علوان20
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل21
مديرية الحساباتعبد هللا يونس فارس22
 مديرية إحصاء واسطعلي جداح محمد23
مديرية إحصاء ذي قارعلي عبد الرزاق حميد24
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح25

مسح األسعار واإليجارات في العراق (الرقم القياسي ألسعار المستهلك واإليجارات في العراق )  للمدة من 2021/7/12 - 2021/7/14

قسم األرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيف

أربيلخارج الخطة
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
قسم األرقام القياسيةعمر احمد جاسم26
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد27
قسم التدقيق والرقابة الداخليةفرح رغيد حسين28
مديرية إحصاء كربالءمحمد عبد االمير محمد كاظم29
مديرية إحصاء ذ ي قارمحمد فليح حسن المشرف30
قسم األرقام القياسيةنهى ناجي مطلك31
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةهبه هشام يوسف32
مديرية إحصاء دهوكوليد عبوش احمد33

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كركوكداخل الخطةمديرية الموارد البشريةابتهال طالب طاهر1
مديرية إحصاء بابلافتخار علي عمران2
اسم الدائرة اسم المحاضر القسم القانونيانتصار بلبول مطر3
قسم تكنولوجيا المعلوماتد.احمد عبد الحسن علوانمديرية إحصاء ديالىاياد حميد عبد4
مديرية الموارد البشريةاحمد نصيف جاسمدائرة تكنولوجيا المعلوماتايثار عامر موسى5
مديرية الموارد البشريةحكم محمد قدوريالقطاع اإلداري للتعدادايمان محمود كاظم6
دائرة تكنولوجيا المعلوماترويدة فوزي مهديمكتب المدير العام للشؤون الفنيةبتول صباح ظاهر7
اسم الدائرةاسم المشرفمكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءبتول عبد الرزاق كاظم8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األميرمديرية الحساباتحال سالم صباح9
مديرية األمور اإلداريةحيدر حسين علي10
مديرية المطبعةحيدر عبد األمير حسن11
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد12
مديرية إحصاء كركوكدرين يوحل احمد13
مديرية إحصاء األنباررسل حاتم طارق14
 مديرية إحصاء صالح الدينساهرة خليل وهيب15
دائرة تكنولوجيا المعلوماتسيف مظفر عبد الكريم16
مديرية األمور اإلداريةشهلة إبراهيم شكر17
مديرية الموارد البشريةشهلة ياس حسن18

دورة تدريبية خاصة بنظام األرشفة واألفراد   للمدة من 2021/9/5 - 2021/9/9
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية الحساباتصباح كريم كاظم19
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةضحى ثامر عبد الستار20
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعباس عبد الكاظم محمد21
القسم القانونيعلي محمد جاسم22
مديرية إحصاء نينوىغيدان عباس سلطان23
مديرية إحصاء نينوىفادية موفق سحري24
مديرية إحصاء ديالىفاطمة علي خضير25
 مديرية إحصاء صالح الدينماهر شدهان دحام26
مديرية إحصاء كركوكمحمود ياسين محمود27
مديرية الموارد البشريةمنتهى إبراهيم عبد االحد28
اإلدارة التنفيذية للتعدادمها علوان حسين29
مديرية الموارد البشريةنور عدنان علي30

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءد. ضياء عواد كاظم1
 مدير عام دائرةالشؤون الفنيةقصي عبد الفتاح رؤوف2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء دهوكئازاد حسن جاسم3
قسم األرقام القياسيةد. زينة أكرم عبد اللطيفمديرية إحصاء بغداداثير موفق سلمان4
مديرية إحصاء سليمانيةجينه ر فاضل توفيق5
مديرية إحصاء أربيلاحمد برزان جالل6
مديرية إحصاء األنباراسيل عبد الرحيم عبد الهادي7
اسم الدائرةاسم المشرفقسم األرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية شذى يحيى عبد وليمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح9
قسم األرقام القياسيةايناس صباح10
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءبتول عبد الرزاق كاظم11
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري12
مديرية إحصاء دهوكبه يمان رسول عبد هللا13

ورشة تدريبية خاصة بمسح األصول العقارية  يوم  2021/8/25
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين14
 مديرية إحصاء واسطحسين صاحب حسين15
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان16
قسم األرقام القياسيةخولة جعفر احمد17
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءداليا حسن18
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد19
مديرية إحصاء أربيلدلزار عارف جرجيس20
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان21
مديرية إحصاء سليمانيةستار محمد اولقادر22
مديرية إحصاء ميسانسجى صبيح كريم23
 مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان24
قسم األرقام القياسيةسندس صبر ناصر25
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءسهاد صادق ابراهيم26
 مديرية إحصاء النجفسهام طالب شهاب27
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد28
مديرية إحصاء البصرةسيف منير عبد هللا29
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد30
قسم األرقام القياسيةشهالء كاظم علوان31
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةشيماء حسن32
مديرية إحصاء نينوىصالح ابالل صالح33
مديرية إحصاء ميسانصبيح شراتي حافظ34
قسم األرقام القياسيةطه ازهر ناظم35
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل36
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد37
 مديرية إحصاء بابلعالء حسين حميد شكري38
مديرية إحصاء المثنىعلي جواد موسى39
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم40
مديرية إحصاء ذي قارعلي عبدالرزاق حميد41
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك42
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كركوكعمار محمد فوزي43
 مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي44
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد45
مديرية إحصاء القادسيةكمال الدين عبد الكاظم46
 مديرية إحصاء صالح الدينماجدة صبري بكر47
مديرية إحصاء ديالىمحمد احمد سالم48
مديرية إحصاء كربالءمحمد عبد االمير محمد كاظم49
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءمحمود صكيب50
مديرية النشر والعالقاتمصطفى عبد الحسين نعمة51
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األمير52
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا53
قسم األرقام القياسيةنهى ناجي مطلك54
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب55
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةهبه هشام56
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن57
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةوالء حسين58

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
أربيلخارج الخطةمديرية إحصاء السليمانيةئارام ناصر طه1
مديرية إحصاء أربيلاياد احمد حسن2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء نينوىاياد طارق يوسف3
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلفمديرية إحصاء أربيلبة شدار احمد خضر4
مديرية اإلحصاء الصناعيزيد خليفة محمدمديرية إحصاء السليمانيةبه ختيار احمد علي5
قسم التدقيق والرقابة الداخليةجاسم محمد جدران6
مديرية إحصاء السليمانيةجنار عمر محمد7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء السليمانيةجنور حمه غريب8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية ميسم فتاح حسينمديرية إحصاء السليمانيةحسن حسين خدر نبي9

شرح مفاهيم إستمارة المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة   للمدة من 2021/9/22 - 2021/9/23
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء دهوكدارفان تحسين طه10
مديرية إحصاء دهوكده راف عبدهللا ناصر11
مديرية إحصاء السليمانيةراز جمال فتاح12
مديرية إحصاء أربيلريكان خالد علي13
مديرية إحصاء دهوكزياد اسماعيل يونس14
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين15
مديرية إحصاء نينوىعماد عطية حسين16
مديرية إحصاء السليمانيةفريدون محمد محمود17
مديرية إحصاء أربيلمادو عمر خدر18
هيئة إحصاء إقليم كردستانمحمد توفيق رسول19
مديرية إحصاء دهوكمحمد طيب قاسم20
مديرية إحصاء السليمانيةمحمد عادل جاسم21
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمحمد عبدهللا خلف22
مديرية إحصاء أربيلمحمد وداد جبرائيل23
مديرية إحصاء السليمانيةمحمود حمه غريب24
مديرية إحصاء أربيلمه ريوان حسن عبد هللا25
مديرية إحصاء السليمانيةميديا احمد محمد26
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب27
مديرية إحصاء السليمانيةنياز جمال علي28
مديرية إحصاء أربيلهاوكار توفيق حمد29
مديرية اإلحصاء الزراعيهديل عبيد فارس30
مديرية إحصاء دهوكهكار حجي ناصر31
هيئة إحصاء إقليم كردستانهيرو زرار حسين32
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كركوكخارج الخطةمديرية إحصاء كركوكاحمد اياد وداد1
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتايمان عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي3
مديري إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادرمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةايمان ياسر دهش4
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلفمديرية اإلحصاء الزراعيرنا عبد الرضا كريم5
مديرية إحصاءات البناء والتشييدزينب خلف كاظم6
مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية شيماء ناصر محسنمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة جبار عبد الكريم9
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منار حسين عبد األميرمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة محمد عماد الدين10
مديرية اإلحصاء الزراعيسجى قاسم كاظم11
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسرمد محمد عبد هللا12
مديرية المطبعةسعد عبد المسيح الياس13
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةسلوان سعد عليوي14
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد15
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشيماء ناصر محسن16
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل17
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةعبد هللا خالد عارف18
مديرية الحسابات القوميةعدنان قصي عبد الحسين19
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد20
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح21
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك22
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي23
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب24
مديرية إحصاء بغدادقيس غازي جواد25
مديرية األمور اإلداريةلؤي قاسم محمد26
مديرية إحصاءات البناء والتشييدلونا رشاد سعيد27

          تدريب المدربين االساسيين من المشرفين المركزيين المحلين على استمارة مسح سوق العمل للقطاع الخاص لسنة 2021
 للمدة من 2021/9/28 - 2021/9/30
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األمير28
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمنار رياض شاكر29
مديرية الحساباتنضال حميد محمد30
مديرية اإلحصاء الزراعينوال جاسم خميس31
مديرية إحصاءات التجارةنور بدري حميد32
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب33
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن34
مديرية األمور اإلداريةوليد حمزة حمد35

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
أربيلداخل الخطةهيئة إحصاء إقليم كردستانئه فين محمد عمر1
مديرية إحصاء األنبارابو بكر وميض حامد2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء بغداداثير موفق سلمان3
قسم األرقام القياسيةد. زينة أكرم عبد اللطيفمديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم4
مديرية الحساباتاحمد يوسف احمد5
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتاروى مصطفى طه6
مديرية إحصاء األنباراسيل عبد الرحيم عبد الهادي7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية الموارد البشريةاسيل كاظم سعود8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية احمد جمال احمدقسم األرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد9
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةانتصار اسعد احمد10
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح11
قسم األرقام القياسيةايناس صباح زهير12
مديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين13
مديرية إحصاء السليمانيةجينه ر فاضل توفيق14
مديرية إحصاء المثنىحسين رحيم لوفي15
مديرية إحصاء السليمانيةحيدر رسول محمد16

                 مسح األسعار واإليجارات في العراق 2021  للمدة من 2021/10/4 - 2021/10/6
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
قسم األرقام القياسيةخولة جعفر احمد17
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد18
مديرية إحصاء كركوكسارة سمير حنا19
مديرية إحصاء السليمانيةستار محمد اولقار20
 مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان21
قسم األرقام القياسيةسندس صبر ناصر حسين22
مديرية إحصاء البصرةسيف منير عبد هللا23
مديرية الموارد البشريةشهد حسين مطر24
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد25
هيئة إحصاء إقليم كردستانشهال هاني علي26
هيئة إحصاء إقليم كردستانصونكول عمر علي27
قسم األرقام القياسيةطه ازهر محمد ناظم28
مديرية األمور اإلداريةعذراء خضير عباس29
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد30
مديرية النشر والعالقاتعالء حسين احمد31
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم ابراهيم32
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك33
مديرية إحصاء كركوكعمار محمد فوزي34
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي35
مديرية إحصاء نينوىفهد سليمان احمد36
مديرية إحصاء صالح الدينقتيبة هشام عبد اللطيف37
مديرية إحصاء صالح الدينماجدة صبري بكر38
مديرية إحصاء ديالىمحمد احمد سالم39
مديرية إحصاء المثنىمحمد سعد لطيف40
 مديرية إحصاء بابلمحمد عبد الوهاب جابر41
مديرية إحصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار42
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب43
مديرية إحصاء ديالىوصال غازي محمد44
مديرية إحصاء نينوىياسر محمد مصطفى45
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية النشر والعالقاتاحمد غالب عالوي1
مديرية إحصاءات البناء والتشييدامل تركي مغير2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية الموارد البشريةانعام ساجت يوسف3
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللاوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةتارة موفق عبد4
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءبتول عبد الرزاق كاظممديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةرباب محمد علي5
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة عماد الدين محمد6
مديرية النشر والعالقاتقصي علي هادي7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمنار رياض شاكر8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية شيماء ناصر محسنوزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعاتنور علي عبد السالم9

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
البصرةخارج الخطةمديرية إحصاء ميسانأسيل جواد علي1
مديرية إحصاء ميسانأسيل كاظم عبد الرضا2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية الموارد البشريةأصيل عبد العزيز عبد الستار3
قسم تكنولوجيا المعلوماتد.احمد عبد الحسن علواناإلدارة التنفيذية للتعدادأنس ناجي رحيم4
قسم تكنولوجيا المعلوماتاحمد نصيف جاسمدائرة تكنولوجيا  المعلوماتأيهاب أعياد عباس5
قسم تكنولوجيا المعلوماتياسمين فاضل صاحبمديرية الموارد البشريةإبتهال طالب طاهر6
القسم القانونيإخالص فاضل حسين7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية الموارد البشريةايمان محمود كاظم8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسن مديرية إحصاء النجفبشرى حسن مهدي9
مديرية إحصاء البصرةبهير احمد عبد العزيز10
مكتب رئيس غرفة العمليات للتعدادحسام الدين حبيب جواد11

                 دورة خاصة بنظام األفراد واألرشفة  للمدة من 2021/10/3 - 2021/10/7

                 اللغة االنكليزية المستوى المتوسط   للمدة من 2021/10/4 - 2021/10/12
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ذي قارحسين علي كعيد12
مديرية إحصاء القادسيةحنان جواد عبد هللا13
مديرية إحصاء ذي قارحوراء كاظم عبد الحسين14
 مديرية إحصاء واسطحيدر محمد علي15
مكتب رئيس القطاع المالي للتعدادرفل احمد محمد16
مديرية الموارد البشريةرويدة عايد نجم17
 مديرية إحصاء واسطرياض عبد الباري عبد الحسن18
مديرية الحساباتزينب احمد عبد هللا19
دائرة تكنولوجيا  المعلوماتسيف مظفر عبد الكريم20
مديرية األمور اإلداريةشعالن طه عباس21
مديرية الموارد البشريةشهلة إبراهيم شكر22
مكتب رئيس القطاع الفني والميداني للتعدادشيماء حسن عبد صالح23
المطبعةصفاء حنون رشم24
اإلدارة التنفيذية للتعدادعادل حسين علوان25
مديرية إحصاء البصرةعبد هللا خالد عبد هللا26
مديرية األمور اإلداريةعبد هللا علي جاسم27
مديرية إحصاء القادسيةعلي حسين يوسف28
مديرية األمور اإلداريةعيسى صالح حمود29
مديرية الموارد البشريةفرح ماجد حميد30
 مديرية إحصاء النجفكحالء يحيى علي31
دائرة تمنولوجيا المعلوماتلبنى رياض حسن32
مديرية األمور اإلداريةلقاء صالح حسين33
مديرية إحصاء بغدادمحمد عامر عباس34
مديرية إحصاء المثنىمحمد عالء جواد35
مديرية إحصاء كركوكمحمود ياسين محمود36
مديرية إحصاء المثنىمصطفى وهاب عبد الخضر37
المطبعةمنال عدنان سعد38
مديرية الموارد البشريةمنتهى إبراهيم عبد االحد39
مديرية إحصاء بغدادميسون حميد جاسم40
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية الموارد البشريةنغم حسن زاير41
مديرية الحساباتنور زكي سليمان42
قسم التدقيق والرقابة الداخليةنيفين صبحي خدابخش43
مديرية إحصاء بغدادياسين عبد السالم إسماعيل44

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية اإلحصاء الزراعياثير محمد ناجي1
مديرية األمور اإلدارية - المخازناحمد جليل صدام2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوياحمد ياسين عبد الكريم3
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسنمديرية النشر والعالقاتاشواق محمد علي4
قسم التحليل اإلحصائيد. احمد حسن عليمديرية الموارد البشريةانعام ساجت يوسف5
قسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم مديرية إحصاء النجفانعام عبد الكاظم6
مديرية إحصاء نينوىانفال شكيب ذنون7
اسم الدائرةاسم المشرفمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منار حسين عبد األميرمديرية إحصاء بغدادبالل كاظم عبد9
مديرية إحصاء ذي قارحسين خشان غضبان10
مديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد11
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةد. فاضل نايوخ خيزران12
قسم التحليل اإلحصائيرونق سعدي13
مديرية الموارد البشريةرويدة عايد نجم14
 مديرية إحصاء النجفزينب حمودي هاني15
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد16
مديرية إحصاء نينوىشذى رمزي جاسم17
مديرية إحصاء نينوىشيماء سامي داود18
مديرية إحصاء نينوىصالح ابالل صالح19
مديرية إحصاء بغدادصالح حسين احمد20

                 مسح قياس اخالقيات الوظيفة في القطاع الحكومي  للمدة من 2021/10/24 - 2021/10/26
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ذي قارطالب جواد حسن21
قسم التحليل اإلحصائيعلي امجد عبد األمير22
مديرية إحصاء ذي قارعلي جليل نجم23
 مديرية إحصاء النجفعلي صادق عبد مسلم24
مديرية إحصاء بغدادعمار خضير هادي25
مديرية األمور اإلدارية - المخازنغزوان حسون26
 مديرية إحصاء النجفكرار نوماس كنبر27
مديرية إحصاء نينوىلمى رحيم خلف28
 مديرية إحصاء النجفمحمد رشيد مجيد29
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األمير30
مديرية إحصاء ذي قارمهند عبد العباس خلف31
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا32
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةوالء حسين صالح33

                                                     

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةقسم إحصاءات التنمية البشريةأزهر عباس محمد1
مديرية الحسابات القوميةأنس خليل محمد2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق3
مديرية الحسابات القويةد. زياد طارق حسينمديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد4
مديرية الحسابات القويةعمار حسن محمودمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةرباب محمد علي جابر5
قسم إحصاءات البيئةسامي علي أبو كطيفمديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرشا كامل عبد الرزاق6
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرندة فخري جاسم7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية اإلحصاء الزراعيزينة عبد هللا مجيد8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسنمديرية إحصاءات البناء والتشييدسحر محمد عباس9
قسم إحصاءات التنمية البشريةسرى محمد عمران10

   للمدة من 2021/10/13 - 2021/10/14
الدورة التدريبية التعريفية (التجربة القبلية االلكترونية للتعداد العام للسكان والمساكن )
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةسندس جواد حسين11
مديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم12
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين13
قسم التحليل اإلحصائيفريال محمود كاظم14
رئيس القطاع الفني والميداني للتعدادقصي عبد الفتاح رؤوف15
قسم إحصاءات البيئةلهيب جليل عبود16
مديرية اإلحصاء الصناعيمصطفى عادل حسين17
مديرية اإلحصاء الصناعينادية نوري حسن18
مديرية اإلحصاء الزراعينادية يوسف قنبر19
قسم إحصاءات البيئةندى هادي زاير20
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطة مديرية النشر والعالقاتاحمد غالب عالوي1
 دائرة تكنولوجيا المعلوماترسل سعد خليل2

اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية األمور اإلداريةرنا حسين صفر3
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية ميسم فتاح حسين  دائرة تكنولوجيا المعلوماترواء عبدمحمد4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية شيماء ناصر محسن قسم التحليل اإلحصائيرونق سعدي مجيد5
القسم القانوني عمر محمد احمد مديرية األمور اإلداريةسالم سعد كاظم6
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتشهد عبد السالم عبد الهادي7

اسم الدائرةاسم المشرفمكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةضحى ثامر عبد الستار8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسن مديرية األمور اإلداريةعبد هللا علي جاسم9
مديرية االمور االدارية/ مركز الوزارةعثمان عبد المحسن10

قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةعلي سعيد داود11

مديرية اإلحصاء الزراعيعمر جواد باقر12

مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةلميس محمد حمد13

 دائرة تكنولوجيا المعلوماتليث مؤيد غازي14

قسم ادارة الجودة / مركز الوزارةمصطفى علي عبد15

سياقات وسلوكيات العمل الوظيفي للمدة من 2021/8/26-2021/8/24
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطة مديرية إحصاء بغداد / باحثآية عمران عثمان1
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةأبو الحسن سعد صبري2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةأيوب مجيد خلف3
مديرية احصاءات التجارة ندى احمد أمينمديرية إحصاء بغداد / باحثإبراهيم إسماعيل إبراهيم4
مديرية احصاءات البناء والتشييدأغادير فاضل حمزةمديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةإبراهيم رياض احمد5
دائرة تكنلوجيا المعلوماتحنان مهدي محمدمديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي6
دائرة تكنلوجيا المعلوماتامجد زامل حسينمديرية إحصاء بغداداحمد إسماعيل إبراهيم7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةاحمد اكبر عبد هللا احمد8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منار حسين عبد االمير مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخاحمد األمين صباح محمد9
مديرية إحصاء بغداداحمد جبار مصطاف10
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخاحمد عبد األمير عبد الرضا11
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةاحمد عبد هللا خلف12
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةاحمد فالح خضير13
مديرية إحصاء بغداد / باحثاحمد ماجد محسن14
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةالسيد قصي عبد الفتاح رؤوف15
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةالمهدي خميس خطاب16
مديرية إحصاءات البناء والتشييدامل تركي مغير17
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخامير علي فرج18
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخانس محمد زيدان19
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوري20
مديرية اإلحصاء الصناعيبشرى محمد جاسم21
مديرية إحصاءات البناء والتشييدتغريد فاضل حمزة22
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخحاتم كريم عذاب23
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةحسين جوحي مزعل24
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةحسين علي حسين25
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةحسين علي عرمان26
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةحيدر خضير عباس27

مسح التجارة الداخلية الجملة والمفرد تحديث االطار  للمدة من 2021/9/23-2021/9/22
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بغداد / باحثزهراء ماجد محسن28
مديرية إحصاءات البناء والتشييدزينب خلف كاظم29
مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد30
مديرية إحصاءات البناء والتشييدساهرة شنين صخي31
مديرية اإلحصاء الصناعيسجى قاسم كاظم32
مديرية إحصاءات البناء والتشييدسحر محمد عباس33
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد34
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحيى عبد ولي35
مديرية إحصاء بغداد / باحثشيماء عادل احمد36
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعادل طالب تركي37
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةعباس سوادي عبد هللا38
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعقيل طالب جربوع39
مديرية إحصاء بغدادعالء حسين عباس40
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعالء صباح حسين41
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةعلي السجاد كريم زغير42
مديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم43
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةعلي جاسم زغير44
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعلي حميد جاسم45
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعلي سماوي فاضل46
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةعلي عبد الجليل فاخر برهان47
مديرية إحصاء بغداد / باحثعلي مصطفى جواد48
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعمر حمود خلف49
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخعمر مجيد حميد50
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةغزوان رعد احمد51
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةغيث كريم زغير52
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخفراس قيس رؤوف53
مديرية إحصاءات البناء والتشييدقسمة مهدي نايف54
مديرية إحصاء بغدادقيس عريبي حميد55
مديرية إحصاءات البناء والتشييدلونا رشا سعيد56
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةلينا حازم ناصر57
مديرية إحصاء بغداد / باحثمحمد إبراهيم محمد58
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةمحمد جواد مطر نعمة59
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةمحمد عبد العباس نعمة60
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخمحمد محمود محي61
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةمحمد مكي زغير62
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخمحمد موفق سلمان63
مديرية إحصاء بغدادمحمد وليد محمد64
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخمحمد ياسين صايل عبد65
مديرية إحصاء بغداد / باحثمرتضى مسلط مانع66
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخمروان عبد المحسن حمدان67
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخمصطفى خالد محمود68
مديرية اإلحصاء الصناعيمصطفى عادل حسن69
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةمصطفى عباس عبد الرحمن70
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةمصطفى عالوي عواد71
مديرية إحصاء بغداد / باحثمصطفى مجيد حسن72
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخمعاذ احمد خضير73
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االمير74
مديرية اإلحصاء الصناعينادية نوري حسن75
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا76
مديرية إحصاءات التجارةنور بدري حمد77
مديرية إحصاءات البناء والتشييدهديل غازي إبراهيم78
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن79
مديرية إحصاءات التجارةوصال طارق خليل80
مديرية إحصاء بغداد / باحثوليد خالد جاسم81
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةياسر تركي راضي82
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الكرخياسر سند مخلف83
مديرية إحصاء بغداد / باحث / الرصافةياسر عمار علي84
مديرية إحصاء بغدادياسر محمد ندى85
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بغداد / باحثياسين صايل عبد86

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطة مديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي1
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةابراهيم خليل مجيد2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء البصرةابراهيم عبد الكريم عبد هللا3
مديرية احصاءات التجارة ندى احمد أمينمديرية إحصاء البصرةاحمد ثامر طالب4
دائرة تكنلوجيا المعلوماتحنان مهدي محمدمديرية إحصاء كربالءاحمد جاور سوادي5
مديرية إحصاء األنباراحمد جبير جاسم6
مديرية إحصاء بغداداحمد صبار مصطاف7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاءات التجارة     احمد صبيح عزيز8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية ميسم فتاح حسينمديرية إحصاء بغداداسراء عامر منعم9
مديرية إحصاءات التجارةايناس عبد الواحد10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريم11
قسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم12
مديرية إحصاء بغدادبشير احمد علي13
مديرية إحصاء ميسانجاسم رسن ثعلب14
مديرية إحصاء ميسانجواد فاضل حسين15
مديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد16
مديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي17
مديرية إحصاءات التجارةحنان عبد االمير18
 مديرية إحصاء النجفحيدر ازهر شاكر19
مديرية إحصاء بغداد     حيدر شناوة حمزة20
 مديرية إحصاء واسطحيدر محمد علي21
مديرية إحصاء بغدادخلدون صبحي خزعل22
مديرية إحصاء كركوكخليل نعمان سمير23

مسح التجارة الداخلية الجملة والمفرد واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية للمدة من 2021/11/1-2021/10/31
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بغداد      رانة مخلص عبد الرزاق24
 مديرية إحصاء واسطرشاد حميد عبد25
مديرية إحصاء األنبارزياد طارق محمد26
مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد27
مديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم28
مديرية إحصاء ذي قارسالم كامل كاطع29
مديرية إحصاء كربالءسالم محسن حسين30
مديرية إحصاء كركوكسهيلة سيد رشيد31
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتشهد ليث ابراهيم32
مديرية إحصاء ميسانصبيح شراتي حافظ33
مديرية إحصاء نينوىعبد هللا ناطق سعيد34
 مديرية إحصاء واسطعدنان مخيلف شاهين35
 مديرية إحصاء بابلعدي رجا عنيد36
مديرية إحصاء ذي قارعدي عذاب فرهود37
 مديرية إحصاء النجفعزام رزاق محمد38
 مديرية إحصاء النجفعقيل عبد الحسين دخيل39
مديرية إحصاء بغدادعالء حسين عباس40
مديرية إحصاء القادسيةعالء حميد عجمي41
مديرية إحصاء المثنىعلي جواد موسى42
مديرية إحصاءات التجارةعلي ضياء جابر43
 مديرية إحصاء واسطعلي عبد الهادي حمزة44
مديرية إحصاء ميسانعلي فاضل عبد الحسن45
 مديرية إحصاء النجفعلي محمد جاسم46
مديرية إحصاء بغداد      علي ياسين صالح47
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين48
مديرية إحصاء صالح الدينعماد كمال علي49
مديرية إحصاء نينوىعمار علي عباس50
مديرية إحصاء نينوىغيدان عباس سلطان51
مديرية إحصاء كربالءفاطمة دينار اسماعيل52

(72 -  54)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بغدادفراس صباح حمادي53
مديرية إحصاء القادسيةفالح حسن مسير54
مديرية إحصاء صالح الدينقتيبة ماهر محمود55
مديرية إحصاء صالح الدينقتيبة هشام عبد اللطيف56
مديرية إحصاء صالح الدينقحطان غازي دهام57
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةقصي عبد الفتاح رؤوف58
مديرية إحصاء بغدادقيس عريبي حميد59
 مديرية إحصاء بابلمالك فاضل فهد60
مديرية إحصاء بغدادمحمد ابراهيم محمد61
مديرية إحصاء األنبارمحمد احمد عبد هللا62
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسين63
مديرية إحصاء بغداد      محمد عامر عباس64
مديرية إحصاء البصرةمحمود عدنان محمود65
مديرية إحصاء القادسيةمروان حميد مظلوم66
مديرية إحصاء بغداد      مصطفى مجيد حسن67
مديرية إحصاء األنبارمصطفى محمد بهجت68
مديرية إحصاء البصرةمصطفى محمد خضير69
مديرية إحصاء المثنىمصطفى وهاب عبد الخضر70
مديرية إحصاء المثنىمعين لويتي ابراهيم71
مديرية إحصاء القادسيةمهدي فالح مهدي72
 مديرية إحصاء بابلمهند عبد الهادي سلمان73
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا74
مديرية إحصاء كركوكنزار محمد احمد75
مديرية إحصاءات التجارةنور بدري حميد76
مديرية إحصاء نينوىهاني نواف ياسين77
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن78
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتهند عبد الحسين79
مديرية إحصاء ذي قارهيثم عداي دخيل80
مديرية إحصاء المثنىواثق فالح علي81

(72 -  55)



مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي82
 مديرية إحصاء بابلياس خضير محمد83
مديرية إحصاء بغدادياسر محمد ندا84
مديرية إحصاءات التجارةيوسف عيسى علي85

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطة  دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحالم عبد السادة عجيل1
مديرية إحصاء  بغداداحمد اسماعيل ابراهيم2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية اإلحصاء الصناعياروه شاكر ابراهيم3
دائرة التنمية البشرية / الوزارةآمنة قاسم مهديمديرية إحصاء  بغداداياد مهدي عباس4
مديرية احصاءات التجارةنوربدري حميد دائرة تكنولوجيا المعلوماتايناس غالي مطر5
مديرية اإلحصاء الصناعيبشرى محمد جاسم6
مديرية إحصاء  بغدادحسين علي ابراهيم7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية إحصاء  بغدادحمدي وليد حمدي8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية اسراء جنديل حسن دائرة تكنولوجيا المعلوماتحنان مهدي محمد9
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية شيماء ناصر محسن مديرية اإلحصاء الصناعيزينة خليل ابراهيم10
مديرية النشر والعالقاتسهير ساهر محمد11
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةشيماء فاخر علي12
مديرية إحصاء  بغدادعلي احمد مرداس13
مديرية إحصاء  بغدادعمار احمد علي14
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةفاطمة عبد الرحمن حميد15
مديرية إحصاء  بغدادقاسم محمد صاحب16
مديرية إحصاء  بغدادقيس غازي جواد17
مديرية إحصاء  بغدادمحمد شاكر محمود18
مديرية إحصاء  بغدادمحمد علي حسين19
مديرية إحصاء  بغدادمصطفى فالح عباس20
مديرية اإلحصاء الصناعيناهدة هاشم شناوة21

                      مسح سوق العمل للمدة من 2021/10/28-2021/10/26
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية اإلحصاء الصناعينجالء هادي جودة22
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبدهللا23
مديرية إحصاء  بغدادنصر كمر خلف24
مديرية اإلحصاء الصناعيهديل عبيد فارس25
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن26
مديرية إحصاء  بغدادياسر فريد سعيد27

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطة مديرية الحسابات القوميةاسماء شلش حسن1
مديرية الموارد البشريةاصيل عبد العزيز عبد الستار2
اسم الدائرة اسم المحاضر  دائرة تكنولوجيا المعلوماتبان حسين علي3
مديرية الحسابات القوميةد. زياد طارق حسينالقسم القانونيبشارضاري علي4
مديرية الحسابات القوميةعمار حسن محمودمديرية األمور اإلداريةتغريد مصدق كمر5
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسينالقسم القانونيرواءحميد عبد6
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتسرى سالم عبد علي7
اسم الدائرةاسم المشرف دائرة تكنولوجيا المعلوماتشروق منذر اسماعيل8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منارحسين عبد االميرمديرية الحسابات القوميةصبا رجاء مجيد9
مديرية المطبعةصفاء حنون رشم10
القسم القانونيعلي عبد الخالق علي11
مديرية الحسابات القوميةعمار مجيد حميد12
القسم القانونيلؤي أنور حسين13
مديرية اإلحصاء الزراعينادية يوسف قنبر14
مديرية اإلحصاء الزراعيندى حسين كريم15

تنمية مهارات وقدرات العاملين في المجاالت المالية واالقتصادية والقانونية  للمدة من 2021/8/15-2021/8/1
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
دهوكخارج الخطة مديرية إحصاء دهوكأفان فريد محمد1
مديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء دهوكاحمد محمد يونس3
اإلدارة التنفيذية للتعدادسمير خضير هاديمديرية إحصاء دهوكازاد اسماعيل جرجيس4
قسم البيئةسامي علي ابو كطيفقسم إحصاءات التنمية البشريةازهر عباس محمد5
دائرة تكنلوجيا المعلوماتفاروق حاتم  محمدمديرية إحصاء دهوكاسامة عصمت مجيد6
مديرية الحسابات القوميةد. زياد طارق حسينمديرية إحصاء دهوكاسماعيل خليل علي7
اسم الدائرة اسم المشرف  دائرة تكنولوجيا المعلوماتامجد زامل حسين8
قطاع التدريبباسل صالح الدين عبد الكريممديرية الحسابات القوميةانس خليل محمد9
قطاع التدريبشذى يحيى عبد وليمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح10
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتاية مازن طالب11
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتايهاب اعياد عباس12
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق13
مديرية إحصاء دهوكبلند جواد سعدهللا14
مديرية إحصاء دهوكبيمان رسول عبدهللا15
مديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين16
اإلدارة التنفيذية للتعدادجوان سلمان حسين17
مديرية إحصاء دهوكجيافان عبد الرزاق سليمان18
مديرية إحصاء دهوكحسين علي علي19
مديرية إحصاء دهوكحكمت عثمان جبر20
مديرية الحسابات القوميةحيدر خالد رشيد21
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان22
مديرية إحصاء دهوكدراف عبدهللا ناصر23
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد24
مديرية إحصاء دهوكدلير عبدهللا خالد25
مديرية إحصاء دهوكرافع محمد حافظ26
مكتب المستشار الفني للتعدادرباب محمد علي27

الدورة التدريبية  (التجربة القبلية االلكترونية للتعداد العام للسكان والمساكن في محافظة دهوك )  للمدة من 2021/10/20-2021/10/16
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرشا كامل عبد الرزاق28
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرندة فخري جاسم29
مديرية إحصاء دهوكريباز عبد الحكيم احمد30
مديرية إحصاء دهوكريبر اكرم صديق31
مديرية إحصاء دهوكزياد احمد كريم32
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتزينا عبد الغفار ذنون33
مديرية اإلحصاء الزراعيزينة عبدهللا مجيد34
مديرية إحصاء أربيلسامان عزالدين رشيد35
مديرية إحصاءات البناء والتشييدسحر محمد عباس36
مديرية األمور اإلداريةسرور ستار منيس37
قسم إحصاءات التنمية البشريةسرى محمد عمران38
مديرية إحصاء دهوكسعود هشام محمد39
مديرية إحصاء دهوكسعيد ياسين سعيد40
مديرية إحصاء دهوكسليمان زاهد سليمان41
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةسندس جواد حسين42
مديرية إحصاء دهوكشكري عبدهللا عمر43
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد44
مديرية إحصاء السليمانيةشوان جبار فتاح45
مديرية إحصاء دهوكصابراحمد سيدو46
مديرية إحصاء دهوكصباح ابراهيم محمد47
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتضياء داوود صيوان48
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل49
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد50
وزارة التخطيط / العالقاتعبد الزهرة محمد وحيد51
مديرية الحساباتعبد الكريم عباس مرعي52
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعبدهللا داود سلمان53
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد54
مديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم55
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح56
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك57
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعلي هاني لوزان58
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعمر رعد محمد صالح59
 مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي60
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتعمر عامر سعدي61
مديرية إحصاء دهوكفارس جالل خالد62
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد63
مديرية إحصاء دهوكفاضل مصطفى محمد64
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتفراس ثامر محمد65
مديرية الموارد البشريةفرح فاضل محمد علي66
قسم التحليل اإلحصائيفريال محمود كاظم67
مديرية إحصاء دهوككاروان حسين محمد68
مديرية إحصاء دهوككاروان محمد خالد69
مديرية إحصاء دهوككاظم ابراهيم عبد الرحمن70
مديرية إحصاء دهوككاوة عبد الباقي اسماعيل71
مديرية إحصاء دهوككرين احمد محمد72
مديرية إحصاء أربيلكوهدار محمد علي سعيد73
قسم إحصاءات البيئةلهيب جليل عبود74
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتليث مؤيد غازي75
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد76
مديرية إحصاء دهوكمحمد نقيب عبد الرحمن77
مديرية الحساباتمحمود قيس يحيى78
اإلدارة التنفيذية للتعدادمروة صالح صالح79
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمصطفى خضير عباس80
مديرية اإلحصاء الصناعيمصطفى عادل حسين81
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمصطفى معن يحيى82
اإلدارة التنفيذية للتعدادمها علوان حسين83
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمهند ايسر صبيح84
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمهند عبدهللا جاسر85
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتميادة غانم حسين86
مديرية إحصاء دهوكميكائيل طه حجي87
مديرية اإلحصاء الصناعينادية نوري حسن88
مديرية اإلحصاء الزراعينادية يوسف قنبر89
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبدهللا90
قسم إحصاءات البيئةندى هادي زاير91
مديرية إحصاء دهوكنزيار محمد يعقوب92
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتنورس نهاد حاتم93
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب94
مديرية إحصاء دهوكهكار جالل قاسم95
مديرية إحصاء دهوكهكار طاهر محمد96
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتياسمين فاضل صاحب97

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطة  دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاري1
مديرية إحصاءات البناء والتشييدامل تركي مغير2
اسم الدائرة اسم المحاضر  دائرة تكنولوجيا المعلوماتاية مازن طالب3
UNDP- TEAMمروان جورج غطوسمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريم4
UNDP- TEAMايلي ابي غانممكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءبتول عبد الرزاق5
قسم األرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيف6
اسم الدائرة اسم المشرف قسم األرقام القياسيةرقية رياض قدوري7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية بسمة عبد الوهاب قدوريقسم التحليل اإلحصائيرونق سعدي مجيد8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منارحسين عبد االميرمديرية اإلحصاء الزراعيزيد خليفة محمد9
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة جبار عبد الكريم10
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتسكينة قاسم مهدي11
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتسهى عبد هللا محمود12

برنامج odk نظام االجهزة المفتوحة للمدة من 2021/11/4-2021/10/31
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتشيماء حسين عطشان13
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةعلياء قاسم عبد الرضا14
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتغيداء سوادي عبد15
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتلمى عبد الحسين فرحان16
مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةلميس محمد حمد17
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمروة قاسم ابراهيم18
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم عمر19
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتمهدي شفيق مهدي20
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتندى احمد جمعة21
مديرية اإلحصاء الزراعينضال جاسم سيد22
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوينغم محمد عبد األمير23
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتهاجر مصطفى خزعل24
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةهبه هشام يوسف25
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويوفاء عبد الرضا همت26

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
النجف خارج الخطة مديرية إحصاء بغداداحمد اسماعيل ابراهيم1
اسم الدائرة اسم المحاضر  دائرة تكنولوجيا المعلوماتبشرى عبد الجواد عبد الحسين2
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةد. فاضل نايوخ خيزرانقسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسم3
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوياحمد ياسين عبد الكريممديرية إحصاء ديالىجاسم سعيد حسين4
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسن5
اسم الدائرة اسم المشرف مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية ميسم فتاح حسين دائرة تكنولوجيا المعلوماتسكينة قاسم مهدي7
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبداالمير ماجد8
مديرية الموارد البشريةشهلة ياس حسن9
قسم التحليل اإلحصائيعلي امجد عبد االمير10

شرح ومناقشة استمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة في العراق لسنة  2021 في محافظة النجف  للمدة من 2021/11/7- 2021/11/11
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك11
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةعلياء قاسم عبد الرضا12
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةعمر صاحب احمد13
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي14
مديرية األمور اإلداريةمازن عبد الحسن محمود15
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةنداء عبد الهادي عبد الرزاق16
مديرية إحصاء نينوىنوفل سليمان طلب17

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطة مديرية إحصاءات التجارةابتهال حسن راضي1
اسم الدائرة اسم المحاضرمديرية إحصاء ديالىانيس اديب احمد2
مديرية احصاءات التجارةندى احمد أمينمديرية إحصاءات التجارةايناس عبد الوهاب قاسم3
دائرة تكنلوجيا المعلوماتحنان مهدي محمدمديرية إحصاءات التجارةحنان عبد األمير غلوم4
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتحنان مهدي محمد5
اسم الدائرة اسم المشرف مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية احمد جمال احمدمديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم7
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتشهد ليث إبراهيم8
مديرية إحصاء ديالىضحى ناظم مصطفى داوود9
مديرية إحصاءات التجارةعلي ضياء جابر10
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين11
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسين12
مديرية إحصاء ديالىمحمد عبد هللا محمود13
مديرية إحصاءات التجارةندى احمد امين14
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتهند عبد الحسين فرحان15
مديرية إحصاءات التجارةوصال غازي محمد16
مديرية إحصاءات التجارةيوسف عيسى علي17

مسح التجارة الداخلية لتجارة (الجملة والمفرد) وبيع واصالح المركبات ذات المحركات لمحافظة ديالى  للمدة من 2021/11/15-2021/11/14
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية إحصاء بغدادأبو بكر احمد نايف1
مديرية إحصاء ميساناسيل جواد علي2
اسم الدائرة اسم المحاضر مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاالنسة منار حسين عبد األمير3
مديرية االحصاء االجتماعي والتربويد. احمد ياسين عبد الكريمقسم األرقام القياسيةالسيد احمد ياسين عبد الكريم4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةالسيدة بسمة عبد الوهاب قدوري5
مديرية النشر والعالقاتالسيدة نداء حسين عبد هللا6
مديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي7
اسم الدائرةاسم المشرفمديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرشا كامل عبد الرزاق8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية منار حسين عبد االميرمديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرندة فخري جاسم9
مديرية إحصاء القادسيةرياض تركي زغير10
 مديرية إحصاء النجفزينب علي محمد حسن11
مديرية إحصاء بغدادسالي عماد علي12
 مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان13
مديرية إحصاء بغدادشيماء احمد علي14
مديرية إحصاء بغدادضفاف عبد علي15
مديرية إحصاء ذي قارعلي حميد طعيمة16
مديرية إحصاء بغدادفرقد خالد علي17
مديرية إحصاء نينوىفهد سليمان احمد18
مديرية إحصاء بغدادكفاح نعيم سلطان19
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويليلى محمد عريبي20
مديرية إحصاء المثنىمعين لويتي إبراهيم21
 مديرية إحصاء واسطميثم ظاهر مطلك22
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوينغم محمد عبد األمير23
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويهدى غانم حميد24
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي25
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويوفاء عبد الرضا همت26
مديرية إحصاء البصرةيوسف عالء الدين عبد الحافظ27

تقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار دور رعاية المسنين 2021 للمدة من 2021/11/16 - 2021/11/17
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطة مديرية اإلحصاء الزراعيبان فاروق جمعة1
مديرية اإلحصاء الزراعيرشا محمود ابراهيم2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة جبار عبد الكريم3

مديرية المطبعةسيف هللا محمدعلي4
احمد عصام ضاري دائرة 

تكنولوجيا المعلومات
مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي

مديرية األمور اإلداريةشذى ابراهيم فرحان5
نظم المعلومات الجغرافيةشناي برهان عباس6
مديرية األمور اإلداريةصالح مهدي صالح7
اسم الدائرةاسم المشرفنظم المعلومات الجغرافيةضحى جواد علوان8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائية ميسم فتاح حسين مديرية إحصاء بغدادعلي مصطفى جواد9
مديرية الحساباتفاتن فوزي مهدي10
قسم األرقام القياسيةقسمة مهدي نايف11
مديرية اإلحصاء الزراعيمحمود سعد عبدهللا12
مديرية إحصاء بغدادمصطفى فالح13

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد خارج الخطة مديرية إحصاء األنباراسيل عبد الرحيم عبد الهادي1
قسم األرقام القياسيةاالء إسماعيل محمد جواد2
اسم الدائرة اسم المحاضر قسم األرقام القياسيةبيمان رسول عبد هللا3
قسم االرقام القياسية د. زينة اكرم عبد اللطيف مديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد4
 مديرية إحصاء النجفحوراء باسل عباس5
مديرية إحصاء القادسيةختام سواري كشمر6
اسم الدائرة اسم المشرف قسم األرقام القياسيةخولة جعفر احمد7
مركز التدريب والبحوث االحصائية اسراء جنديل حسن قسم األرقام القياسيةدانا حمة سعيد مردان8

أمن وسرية البيانات للمدة من 2021/11/12 - 2021/11/25

اإلحصاء والبحث العلمي باستخدام برنامج SPSS للمدة من 2021/11/21 - 2021/11/23
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قسم األرقام القياسيةدلزار عارف جرجس9
مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كركوكساره سمير حنا10
قسم األرقام القياسيةستار محمد اولقادر11
مديرية إحصاء ميسانسجى صبيح كريم12
 مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان13
قسم األرقام القياسيةسندس صبر ناصر14
هيئة إحصاء إقليم كردستانشهلة هاني علي15
مديرية إحصاء نينوىصالح ابالل صالح16
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين17
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد18
مديرية إحصاء بغدادغسان عرابي إبراهيم19
 مديرية إحصاء واسطفوزية عبد شرقي20
 مديرية إحصاء صالح الدينماهر شدهان دحام21
مديرية إحصاء المثنىمحمد سعد لطيف22
مديرية إحصاء ذي قارمحمد فليح حسن23
مديرية إحصاء البصرةمحمود عدنان محمود24
قسم األرقام القياسيةهدى محمود إسماعيل25

مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد داخل الخطة مديرية احصاءات التجارة ابتهال حسين راضي1
مركز التدريب والبحوث االحصائية بسمة عبد الوهاب قدوري2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية احصاءات التجارة حنان مهدي محمد3
مديرية احصاء التجارة ندى احمد امين  دائرة تكنولوجيا المعلوماتريبةر بةختيار عبد هللا4
دائرة تكنولوجيا المعلومات حنان مهدي محمد  مديرية إحصاء السليمانيةسامي عبد هللا نقيب5
مديرية إحصاء أربيلشهد ليث إبراهيم6
اسم الدائرة اسم المشرف  دائرة تكنولوجيا المعلوماتشيماء محمد شاكر احمد7

مسح التجارة الداخلية لتجارة الجملة والمفرد وبيع وإصالح المركبات ذات المحركات لمحافظات إقليم كردستان
  للمدة من 2021/11/21 - 2021/11/22
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مكان إنعقادهاضمن / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مركز التدريب والبحوث االحصائية منار حسين عبد االمير  هيئة إحصاء إقليم كردستانعبد الستارمحمد عبد هللا8
مديرية إحصاء دهوكعلي امجد عبد األمير9
قسم التحليل اإلحصائيمازن عبد الحسن محمود10
مديرية األمور اإلداريةمحمد خضر ياسين11
مديرية الحسابات القوميةندى احمد امين12
مديرية إحصاءات التجارةهند عبد الحسين13
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتوصال طارق خليل14

مكان االنعقادضمن / خارج الخطة اسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد خارج الخطة  دائرة تكنولوجيا المعلوماتاالء جمعة حمادي1
اسم الدائرة اسم المحاضر القسم القانونيالسيد عمر محمد احمد زيدان2
القسم القانوني لؤي انور القسم القانونيالسيد لؤي أنور حسين3
القسم القانوني عمر محمدمركز التدريب والبحوث اإلحصائيةالسيدة بسمة عبد الوهاب قدوري4
مديرية إحصاء النقل واإلتصاالتانوار فريد الزم5
اسم الدائرة اسم المشرف قسم إحصاءات التنمية البشريةسرى محمد عمران6
مركز التدريب والبحوث االحصائية شذى يحيى قسم األرقام القياسيةشهالء كاظم علوان7
مركز التدريب والبحوث االحصائية منار حسين قسم إحصاءات البيئةشيماء فريد الزم8
 نظم المعلوملت الجغرافيةلميس عبد هللا هادي9
نظم المعلومات الجغرافيةمريم هاشم عيسى10

ورشة تدريبية الشفافية وحماية المال العام للمدة من 2021/11/28 - 2021/11/30
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ضمن/ خارج الخطة مكان النعقاد اسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد خارج الخطة مديرية إحصاء ميسانابتهال رياض نعيم1
 مديرية إحصاء بابلافتخار علي عمران2
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء دهوكبيمان رسول عبد هللا3
د.زينة اكرم عبد اللطيف قسم االرقام القياسية مديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد4
 مديرية إحصاء النجفحسام الدين احمد سعدون5
مديرية إحصاء اربيلدلزار عارف جرجيس6
اسم الدائرة اسم المشرف مديرية إحصاء األنبارزياد طارق محمد7
مركز التدريب والبحوث االحصائية احمد جمال احمدمديرية إحصاء ذي قارسامر كاظم غالب8
مديرية إحصاء السليمانيةستار محمد اولقادر9
قسم األرقام القياسيةشهد حسين مطر10
مديرية إحصاء ديالىشهد عبد الكريم احمد11
هيئة إحصاء إقليم كردستانشهلة هاني علي12
مديرية إحصاء كركوكعمار محمد فوزي13
مديرية إحصاء القادسيةفراس معين عبد الرضا14
مديرية إحصاء نينوىفهد سليمان احمد15
 مديرية إحصاء صالح الدينمحمد ثابت محمد16
مديرية إحصاء المثنىمحمد سلمان شريف17
مديرية إحصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار18
قسم األرقام القياسيةنهى ناجي مطلك19
 مديرية إحصاء واسطوسام ناصر قنيد20

 التحليل القياسي باستخدام Eviews  للمدة من 2021/12/5 - 2021/12/7
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مكان االنعقادضمن/ خارج الخطة اسم الدائرة اسم المشاركت
البصرة خارج الخطة مديرية إحصاءات أحوال المعيشةابراهيم خليل مجيد1
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوياحمد ياسين عبد الكريم2
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح3
اسم الدائرة اسم المحاضر  دائرة تكنولوجيا المعلوماتحسام سعد الدين راضي4
احوال المعيشة د. فاضل نايوخ مديرية المطبعةحيد رياض عبد االمير5
االحصاء االجتماعي احمد ياسين مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان6
اسم الدائرة اسم المشرف مديرية إحصاءات أحوال المعيشةد. يسرة محمد كويجة7
مركز التدريب والبحوث االحصائية شذى يحيى عبد ولي  دائرة تكنولوجيا المعلوماترقية عبود احمد8
مديرية إحصاءات أحوال المعيشةسندس جواد حسين9
مديرية إحصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد10
 مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل11
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد12
 مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد13
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح14
 مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد15
مديرية النشر والعالقاتقيثار عبد الكريم اسماعيل16
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد17
مديرية الموارد البشريةنور عدنان علي18
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتياسمين فاضل صاحب19

شرح ومناقشة استمارة المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة في العراق لسنة  2021 في محافظة البصرة للمدة من 2021/11/21 - 2021/11/25
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مكان االنعقادضمن/ خارج الخطة اسم الدائرة اسم المشاركت
كربالء خارج الخطة  دائرة تكنولوجيا المعلوماتأحالم عبد السادة عجيل1
مديرية إحصاء ديالىاحمد ابراهيم علي2
 مديرية إحصاء صالح الديناحمد حامد حسين3
اسم الدائرة اسم المحاضر مديرية إحصاء نينوىاحمد مخلد صابر4
تكنولوجيا المعلومات حنان مهدي مديرية إحصاء المثنىاسيل راشد عباس5
تكنولوجيا المعلومات حسين مالك  دائرة تكنولوجيا المعلوماتامجد زامل حسين6
تكنواوجيا المعلومات امجد زامل مكتب المدير العام للشؤون اإلدارية والماليةانتصار اسعد احمد7
مديرية إحصاء بغدادانتصار عبد الرضا همت8
اإلدارة التنفيذية للتعدادانس ناجي رحيم9
مديرية إحصاء نينوىاياد طارق يوسف10
مديرية إحصاء بغدادبان صالح شاكر11
مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاءبتول عبد الرزاق كاظم12
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةبشرى حسين قادر13
مديرية إحصاء البصرةبهير احمد عبد العزيز14
اسم الدائرة اسم المشرف مديرية الموارد البشريةبيداء حاتم عبد15
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين مديرية إحصاء بغدادجاسم زغير عبد السادة16
قسم التدقيق والرقابة الداخليةجاسم محمد جدران17
مديرية إحصاء بغدادجنان كاطع مطر18
مديرية النشر والعالقاتحسام الدين حبيب19
مديرية إحصاء ذي قارحسن يحيى حسن20
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلف21
مديرية إحصاء بغدادحسين علي كاظم22
مديرية الحساباتحال سالم صباح23
مديرية إحصاء بغدادحنان منعم علي24
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتحنان مهدي محمد25
 مديرية إحصاء النجفحوراء باسل عباس26
 مديرية إحصاء بابلحيدر حسين علي27

مسح سوق العمل الخاص بمدخلي البيانات للمدة من 2021/12/5 - 2021/12/7
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مكان االنعقادضمن/ خارج الخطة اسم الدائرة اسم المشاركت
 مديرية إحصاء واسطحيدر كاظم راضي28
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتد. اميرة نجم عبيد29
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسن30
مديرية إحصاء كربالءدانية محمد عبد الكريم31
مديرية إحصاء بغدادداود سالم شبيب32
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان33
 دائرة تكنولوجيا المعلوماترغد جمعة قاسم34
مديرية إحصاء البصرةرفاه عبد الحسين محمد35
 مديرية إحصاء النجفزينة عالء حسين36
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسارة عماد الدين محمد37
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسرمد محمد عبد هللا38
مديرية إحصاء األنبارسنان حكيم فليح39
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةسيف عصام محمد40
مديرية إحصاء ذي قارضياء داود سلمان41
اإلدارة التنفيذية للتعدادعادل حسين علوان42
مديرية إحصاء كربالءعباس عناد طامي43
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةعبد هللا خالد عارف44
مديرية إحصاء البصرةعذراء فاضل عبد هللا45
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد46
قسم التحليل اإلحصائيفريال محمود كاظم47
مديرية إحصاء ميسانكرار هادي سليم48
 دائرة تكنولوجيا المعلوماتلمى عبد الحسين فرحان49
 مديرية إحصاء بابلمحمد عبد الوهاب جابر50
مديرية إحصاء كركوكمحمود ياسين محمود51
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد األمير52
مديرية إحصاء بغدادميسون حميد جاسم53
مديرية الحساباتهبه صالح فخري54
مكتب المدير العام للشؤون الفنيةوالء حسين صالح55
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مكان االنعقادضمن/ خارج الخطة اسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد خارج الخطة وزارة التخطيط /االستثمار الحكومياسيل ضياء محمود1
اسم الدائرة اسم المحاضر وزارة التخطيط /االستثمار الحكومياسيل عوض عبد الحميد2
دائرة تكنولوجيا المعلومات سارة جمال ياسينوزارة التخطيط /االستثمار الحكوميتقى احسان مطلوب3
دائرة تكنولوجيا المعلومات رنا نوري وزارة التخطيط /االستثمار الحكوميمحمد نزار علي4
اسم الدائرة اسم المشرف وزارة التخطيط /االستثمار الحكوميميس قصي سعيد5
مركز التدريب والبحوث االحصائية شذى يحيى وزارة التخطيط /االستثمار الحكوميهالة كامل جاسم6

تهيئة ومعالجة البيانات المكانية للمشاريع الخاصة بالمنصة الوطنية الرئيسية  للمدة من 2021/10/31 - 2021/11/11
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