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 الـــفــهـــــرســــت

 رقم الصفحة العنوان

 1 نبذة تعريفية عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 2 القوانين واالنظمة التي تنظم عمل الجهاز

 0  2202 رؤيتنا 

 0 رسالتنــــــــا

 0 القيـــــــم

 0 االهـــداف

 4 المحــــاور

 6 الــــدورات

 7 ( متوسط/  مستوى  انكليزية لغة) دورة

 8 (     متوسط/  مستوى التعاقبيه الترجمة مبادئ)  دورة

 ISO /IEC 17025 الدولية المواصفة تطبيق تعريفية دورة

/2017 
9 

 02 ( داخليين جودة مدققي اعداد)     دورة

 00 ( متقدم/  مستوى  انكليزية لغة) دورة

 02 ( مبتدأ/  مستوى  انكليزية لغة)  دورة

 و الشد قوة فحص مكائن و االثبات حلقات معايرة) دورة

 (االنضغاط
00 

 04 (مبتدأ/  فرنسية لغة) دورة

 ةالسالم و الصحة لنظام داخليين يينقمدق اعداد) دورة

 ISO الدولية القياسية المواصفة وفق المهنية

45001/2018) 

01 

 06 (   الموازين معايرة/  الكـــتــــــــلة قيـــاســـــات)     دورة

 07 (االوتوماتيكية غير الوزن اجهزة معايرة) دورة

 08 (  مبتدأ/  مستوى  انكليزية لغة)  دورة

 09 (االعتماد منح اجراءات و الداخلي التدقيق)  دورة

 22 (   متوسط/  مستوى نكليزيةإ محادثة)    دورة

 فقو البيئة ادارة لنظام داخليين يينقمدق اعداد) دورة

 ( ISO 14001 / 2015 الدولية القياسية المواصفة
20 

 22 (  الفحص مختبرات في القياس التأكدية تقدير)   دورة



 

 الـــفــهـــــرســــت

 20 ( متقدم/  مستوى  نكليزيةإ لغة) دورة

 24 ( داخليين جودة مدققي اعداد)     دورة

 21 (  متوسط/  مستوى نكليزيةإ محادثة)    دورة

 ةالكهربائي القياسات مجال في الالتأكدية حساب) دورة

 ( المجهزات و المليمتر معايرة
26 

 تراعاالخ براءة لطلب الوثائقي البحث و الفحص آلية) دورة

 (الصناعي والنموذج
27 

 و قياسال في الالتأكدية لحساب االحصائية االساليب) دورة

 (  المعايرة
28 

 29 ( ( برامفيرا) برنامج بأستخدام المشاريع أدارة)    دورة

 فقو البيئة ادارة لنظام داخليين يينقمدق اعداد)  دورة

 ( ISO 14001 / 2015 الدولية القياسية المواصفة
02 

 ISO /IEC 17020 الدولية المواصفة تطبيق تعريفية دورة

/2017 
00 

 02 (      الالتأكدية حساب و الحرارية القياسات)     دورة

 ةالسالم و الصحة لنظام داخليين يينقمدق اعداد)  دورة

 ISO الدولية القياسية المواصفة وفق المهنية

45001/2018) 

00 

 04 (     القـانــونيـة المعــايــرات)        دورة

 01 ( الضغط قياسات) دورة

 06 ( االلكترونية الحكومة تطبيقات) دورة

 07 ( االختراع براءة طلب كتابة و صياغة)   دورة

 08 ( الالتـأكدية حساب و الحجمية القياسات)   دورة

  



 

 الـــفــهـــــرســــت

 09  2220منهــاج الندوات لعام 

 العالمية ظمةالمن/  الفكرية الملكية بفعاليات تعريفية)   ندوة

 شأنب واالتفاقيات المعاهدات وبيان( الفكرية للملكية

 ومميزاتها PCT البراءات

40 

 42 ( االحيائية السالمة)  ندوة

 ماعيةاالجت المسؤولية الدارة االستراتيجي التقويم)  ندوة

 ( ISO 26000-2010 المواصفة متطلباتوفق 
40 

 44 (الطاقة كفاءة ملصقات في الباركود استخدام)  ندوة
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 نبذة تعريفية عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 

( لسنة 45تأسس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بموجب القانون رقم )

بهدف ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة واصدار  9191

المواصفات القياسية العراقية لمختلف المنتجات حيث اسهم بتطوير ورفع الكفاءة 

ية من خالل فعاليات تأكيد الجودة االنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات الوطن

وكذلك الحد من تدفق السلع ذات الجودة المنخفضة من خالل فحص السلع 

المستوردة ومراقبة النوعية للسلع والمنتجات المحلية للمشاريع المجازة وفق قانون 

االستثمار الصناعي وكذلك وسم المصوغات والمعادن الثمينة ومشاركة الجهات 

عالقة في مجال حماية المستهلك ودعم المنتجين المحليين والحد المختلفة ذات ال

من ظاهرة الغش الصناعي، وينظم الجهاز فعاليات تسجيل ومنح براءات االختراع 

والنماذج الصناعية وتقديم المشورة الفنية في مجال انظمة. ادارة الجودة 

قوم لها، كما ويمنح شهادة الجودة العراقية وهذه النظم لوترخيص مكاتب التأهيل 

الجهاز بتأهيل مختبرات الفحص للوصول الى المستوى العالمي وتعزيز الثقة بنتائج 

 فحص هذه المختبرات.

 

على تقديم خدماته ومشورته الفنية لكافة  9191دأب الجهاز منذ تأسيسه في عام 

الجهات الرسمية وغير الرسمية من مستهلكين ومنتجين ومستوردين وحمايتهم 

من الفترات الصعبة التي مر بها، حيث ان عمل الجهاز يرتبط بالنشاط االقتصادي بالرغم 

اضافة  والوضع االمني في القطر، وان اي خلل فيهما يؤثر تأثيرا سلبيا على فعالياته 

مرتبطة بمؤسسات اخرى حيث يأتي دور الجهاز كحلقة الى ذلك فأن بعض فعالياته 

يؤثر على عمله كما هو الحال في فحص ثانية وان اي خلل في هذه المؤسسات 

 .والمنافذ الحدودية مباشرا بالكمارك ارتباطاً ترتبط المستوردة التي  المواد 

 

وبالرغم من كل المعوقات التي واجهت الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

فقد كان وال يزال الجهة التي تقود حملة التوعية ضد الغش الصناعي والتجاري 

ويرفع شعار الجودة في المنتجات والخدمات وذلك من خالل فعالياته التي يقدمها 

 .للمجتمع
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 -والتعليمات:القوانين واالنظمة 

 

 القوانين   اوالً: 

 

 المعدل.  9191( لسنة 45قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ) -9

 .9191المعدل لسنة  52رقم  التجاريةقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل  -2

 المعدل. 9191( لسنة 13قانون وسم المصوغات رقم ) -3

 المعدل. 9191( لسنة 14قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية رقم ) -5

 

 ثانياً: االنظمة 

 .9111لسنة   النظام القومي للقياس الصادر -9

 .9111لسنة    النظام القومي للسيطرة النوعية الصادر-2

 / المعدل.2199( لسنة 3رقم )    النظام الداخلي للجهاز -3

 

 ثانياً:  التعليمات

 المعدلة. 2112( لسنة 9تعليمات منح شهادة المطابقة العراقية )الجودة( رقم )-9

 .2199( لسنة 2تعليمات شهادة عالمة الجودة العراقية رقم )-2

 .2112( لسنة 5دة رقم )تعليمات  تأهيل تطبيق نظام ادارة الجو-3

 .2199( لسنة 9تعليمات ممارسة مهنة الصياغة رقم ) -5

 .2119( لسنة 9تعليمات مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضة والبالتينية رقم ) -4
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 -:2131     رؤيتنا

 

االبتكار  فز وحمن الجودة االريادة االقليمية في حماية المستهلك والصحة العامة وض

 نحو تنمية مستدامة.

 

 -رسالتنــــــــا: 

 

حماية صحة وسالمة المستهلك وحقوق الملكية الفكرية واعداد وتطوير ومراقبة 

 وترسيخ ونشر مفاهيم الجودة وتقييم المطابقة لتعزيز ودعم والمعايير،  المواصفات

 االقتصاد الوطني.

 

 -:مناـقيــــــ

 

 الحيادية،       الشفافية،     السرية،    االبداع ،     االحترافية،    النزاهةروح الفريق،       

 

 ـدافاالهــ

 

تنمية مهارات الموارد البشرية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  -9

 وتأهيلها.

 اعداد مالكات تدريبية ذات خبرة معرفية ومهنية عالية. -2

 اسس علمية رصينة.اعداد وتطوير مناهج تدريبية وفق  -3

 االسهام في نشر المعرفة والثقافة ذات الصلة بعمل الجهاز. -5

بناء صورة ذهنية ايجابية لكل من يستفيد من الخدمات التدريبية للجهاز  -4

 المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
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 -المحــــاور:

  شهادة المطابقة )الجودة(  منح محور  -9

 ( داخليين جودة مدققي اعداد)     دورة 

 وفق المهنية السالمة و الصحة لنظام داخليين مدققيين اعداد)  دورة 

 ( ISO 45001/2018 الدولية القياسية المواصفة

 فةالمواص وفق البيئة ادارة لنظام نيداخلي مدققيين اعداد) دورة 

 ( ISO 14001 / 2015 الدولية القياسية

 ( داخليين جودة مدققي اعداد)     دورة 

 فةالمواص وفق البيئة ادارة لنظام داخليين مدققيين اعداد)  دورة 

 ( ISO 14001 / 2015 الدولية القياسية

 وفق المهنية السالمة و الصحة لنظام نيداخلي مدققيين اعداد)  دورة 

 ( ISO 45001/2018 الدولية القياسية المواصفة

 محور المقاييس )المعايرات(. -2

 (االنضغاط و الشد قوة فحص مكائن و االثبات حلقات معايرة)   دورة 

 (   الموازين معايرة/  الكـــتــــــــلة قيـــاســـــات)     دورة 

 (االوتوماتيكية غير الوزن اجهزة معايرة)   دورة 

 لمليمترا معايرة الكهربائية القياسات مجال في الالتأكدية حساب)    دورة 

 ( المجهزات و

 (عايرةوالم القياس في الالتأكدية لحساب االحصائية االساليب) دورة 

 (  الالتأكدية حساب و الحرارية القياسات)     دورة 

 (     القـانــونيـة المعــايــرات)        دورة 

 ( الضغط قياسات) دورة 

 ( الالتـأكدية حساب و الحجمية القياسات)   دورة 
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 محور الملكية الصناعية. -3

  والنموذج  الوثائقي لطلب براءة االختراعدورة )  آلية الفحص و البحث

 ( الصناعي

 غة و كتابة طلب براءة االختراع (دورة )  صيا 

 

 محور اعتماد المختبرات. -5

  دورة تعريفية تطبيق المواصفة الدوليةISO /IEC 17025 /2017   

  )دورة )  التدقيق الداخلي و اجراءات منح االعتماد 

 ورة )  تقدير التأكدية القياس في مختبرات الفحص  (د  

 الدولية المواصفة تطبيق تعريفية دورة  ISO /IEC 17020 /2017 

 

 محور تكنولوجيا المعلومات. -4

 ( تطبيقات الحكومة االلكترونيةدورة  ) 

   بأستخدام برنامج )برامفيرا((دورة )ادارة المشاريع 

 

 محور اللغات والترجمة. -1

  ) دورة )  لغة انكليزية  مستوى / متوسط 

 )دورة )مبادئ الترجمة التعاقبية مستوى / متوسط 

 )دورة )لغة انكليزية مستوى / متقدم 

 )دورة )لغة انكليزية مستوى / مبتدأ 

 )دورة )لغة فرنسية مستوى / مبتدأ 

 )دورة )لغة انكليزية مستوى / مبتدأ 

 )دورة ) محادثة انكليزية مستوى / متوسط 
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 دوراتــــال
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 لغة انكليزية  مستوى / متوسط ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / التدريب 

 و البحوث

مائة  911.111

 الف دينار
 99/2/2129-9 اسبوع

 

 أهداف الدورة 

أختبارات اللغة االنكليزية بأستخدام ء ( ألجرا  ( Tell me moreأطالع المشاركين على برنامج 

 مهارات التحدث واالستيعاب لدى المشاركينو تعزيز الحاسبة 

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة االعدادية أن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ـألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 قواعد اللغة االنكليزية االساسية   -1

 عربي ( –انكليزي نحو مقارن ) -2

 محادثة وكتابة وأستيعاب بأستخدام الحاسبة -3
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 دورة  )   مبادئ الترجمة التعاقبيه مستوى / متوسط     (

 

 التاريخ الفترة الدورةأجور  أسم الجهة التي تقيم الدورة

  د. الخدمات الفنية و أالدارية /

 التدريب و البحوث

مائة  911.111

 الف دينار
 24/2/2129-95 اسبوعان

 

 أهداف الدورة 

اطالع المشاركين على مبادئ الترجمة التعاقبية للنصوص االقتصادية والقانونية 

يوفره مختبر اللغة والتركيز على  ( الذيTell me moreومهارات التحدث باستخدام برنامج )

 تعزيز مهارات االستيعاب وتحليل مقاطع الفيديو.

 

 دورة ـــاركة في الــروط المشــش

 ان يكون المشارك على أطالع بأساسيات الترجمة وأنواع النصوص. -1

 ان يكون المشترك على اطالع بقواعد اللغة اإلنكليزية ) مستوى متوسط(. -2

 ألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 دورة ـــردات الــــمف

 الترجمة التعاقبيةاساسيات  -1

 مهارات الترجمة التعاقبية للنصوص القانونية -2

 تعزيز مهارات االستيعاب و المحادثة -3
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 دورة تعريفية تطبيق المواصفة الدولية 

ISO /IEC 17025 /2017 

 

 التاريخ الفترة أجور الدورة تقيم الدورةأسم الجهة التي 

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة و  941.111

 خمسون الف دينار
 99/3/2129-9 أيام 4

 

 أهداف الدورة 

في مختبرات  ISO /IEC 17025تعريف المشاركين بأهمية تطبيق المواصفة الدولية

شهادة االعتماد و كيفية أعداد دليل الجودة و دليل الفحص أو المعايرة للحصول على 

 االجراءات

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 أن يكون المشارك من العاملين في مختبرات الفحص -1

 أن تكون لدى المشارك خبرة في مجال الفحص مدة ال تقل عن خمس سنوات -2

على المشارك أكمال البرنامج بدخوله بدورتي للتدقيق الداخلي و اجراءات منح  3-

 االعتماد و دورة ال تأكدية القياس في مختبرات الفحص بعد هذه الدورة

 

 مفردات الدورة 

 مقدمة حول االعتماد و أهميته و لماذا االعتماد الدولي- -1

 ISO /IEC 17025 /2017المواصفة الدولية  -2

 المتطلبات أالدارية و الفنية- -3

 كيفية أعداد دليل الجودة و االجراءات  -5

 أمثلة و أختبار -4
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 دورة )    اعداد مدققي جودة داخليين ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة  911,111

 دينارالف 

2 

 أسبوع
29/2-5/3/2129 

 

 أهداف الدورة 

 أعداد مدققين جودة داخليين حاصلين على شهادة مدقق جودة

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 اأن يكون المشارك لديه شهادة التقل عن الدبلوم أو مايعادله -1

 لديه خبرة في مجال أختصاصه . -2

 على المشارك جلب السيرة الذاتية في مجال العمل واالختصاص مصدقة من الدائرة 3-

 

 مفردات الدورة 

 نظم أدارة الجودة ومكوناتها  -1

 مبادئ أدارة الجودة-2

 - ISO/9001-2015المواصفة القياسية الدولية نبذة عن -3

 ISO 9001 /2015شرح عملية المواصفة القياسية الدولية  -5

 شرح عملية التوثيق-4

 شرح عملية التدقيق  -1

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   11   

 لغة انكليزية  مستوى / متقدم ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

911.111 

 مائة الف دينار
 91/3/2129-7 اسبوعان

 

 ورة دأهداف ال

 تطوير مهارات اللغة من أستماع ومحادثة وأستيعاب وتلفظ  -

 و كتابة ة ءتحسين مهارات التواصل بمجاالت التعلم والعمل والمواقف اليومية  ( قرا-

 مهارات اللغة من قواعد ومفردات ء بنا -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة البكلوريوسأن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 لمتقدمةقواعد اللغة االنكليزية ا  -1

 عربي ( –انكليزي نحو مقارن ) -2

 محادثة وكتابة وأستيعاب بأستخدام الحاسبة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   12   

 لغة انكليزية  مستوى / مبتدأ ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة  911.111

 الف دينار
 9/5/2129  -  29/3 اسبوع

 

 أهداف الدورة 

أختبارات اللغة االنكليزية بأستخدام ء ( ألجرا  ( Tell me moreأطالع المشاركين على برنامج 

 مهارات التحدث واالستيعاب لدى المشاركينو تعزيز الحاسبة 

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة االعدادية أن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 أستخدام الحاسوب ألمام بأساسيات  3-

 

 مفردات الدورة 

 قواعد اللغة االنكليزية االساسية   -1

 عربي ( –انكليزي نحو مقارن ) -2

 محادثة وكتابة وأستيعاب بأستخدام الحاسبة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   13   

 معايرة حلقات االثبات و مكائن فحص قوة الشد و االنضغاط( دورة )  
 

 التاريخ الفترة الدورةأجور  أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 ألف دينار

4 

 أيام
21/3  -  9/5/2129 

 

 أهداف الدورة 

تعريف المشاركين أهمية علم القياس ) المترولوجيا ( بأنواعه في كافة المرافق  -

 الخدمية

 فهم بعض المصطلحات المترولوجية  -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

سنوات في استخدام  5خريج بكالوريوس هندسة أو علوم فيزياء و خدمة ال تقل عن -1

 اجهزة القياس و خصوصآ مقاييس القوة

سنوات في مجال استخدام اجهزة  91حملة شهادة الدبلوم فني و خبرة ال تقل عن  -2

 القياس و خصوصآ مقاييس القوة

 بالقياس و المعايرة و وحدات القياسمعرفة اساسية 3-

 

 مفردات الدورة 

 محاضرات نظرية عن قياسات القوة -1

 معايرة أجهزة قياس القوة -2

 حساب الالتأكدية -3

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   14   

 لغة فرنسية / مبتدأ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

 د. الخدمات الفنية و أالدارية /

 التدريب و البحوث

911.111 

 مائة الف دينار
 94/5/2129  -   5/5 اسبوعان

 

 أهداف الدورة 

و تعليم المشاركين طريقة بسيطة من قواعد ومفردات الفرنسية مهارات اللغة  ء بنا -

 للتواصل بهذه اللغة و كيفية التعريف عن أنفسهم بأستخدام اللغة الفرنسية

 

 أهداف الدورة 

و تعليم المشاركين طريقة بسيطة من قواعد ومفردات الفرنسية مهارات اللغة  ء بنا -

 للتواصل بهذه اللغة و كيفية التعريف عن أنفسهم بأستخدام اللغة الفرنسية

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة االعداديةأن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ـألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 الفرنسية االساسيةقواعد اللغة   -1

 محادثة و نصوص فرنسية -2

 تعريف المشارك عن نفسه باللغة الفرنسية -3

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   15   

ين لنظام الصحة و السالمة المهنية ييين داخلقدورة ) اعداد مدق

 (  ISO 45001/2018وفق المواصفة القياسية الدولية 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة الف  100,000

 دينار

2 

 سبوعأ
23/4-3/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

اكساب المدققين الداخليين مهارات المدقق الداخلي لنظام أدارة الصحة و السالمة 

 المهنية  

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 ان يكون المشارك لديه شهادة ال تقل عن دبلوم او ما يعادلها -1

 لديه خبرة في مجال اختصاصه – 2

 االختصاص مصدقة من الدائرةعلى المشارك جلب السيرة الذاتية في مجال العمل و  -3

 

 مفردات الدورة 

 التعريف بمتطلبات بنظام ادارة الصحة و السالمة المهنية -9

 تعريف بمراحل عملية التوثيق  -2

 تعريف بمراحل دورة حياة عملية التدقيق الداخلي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   16   

 دورة )    قيـــاســـــات الكـــتــــــــلة / معايرة الموازين   ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 الف دينار
 22/5/2129-91 ايام 4

 

 أهداف الدورة 

 المترولوجيا( بأنواعه في كافة المرافقأهمية علم القياس )لمشاركين على تعريف ا

 الخدمية العلمية

 فهم بعض المصطلحات المترولوجية

الموازين و االوزان المختبرية( و اس )تعريف المشاركين بطرق أستخدام اجهزة القي

 المحافظة على دقتها )نظري(

 يتم التدريب العملي على معايرة الموازين المختبرية

 

 شروط المشاركة في الدورة 

سنوات في استخدام  5خريج بكالوريوس هندسة أو علوم فيزياء و خدمة ال تقل عن -1

 الموازين المختبرية الدقيقة

 سنوات في أستخدام الموازين 91خريج دبلوم فني و خدمة ال تقل عن  -2

حيات تحديد السمامعرفة أساسيات عن المعايرة و أخطاء القياس و طريقة حسابها و 3-

 بأستخدام المواصفات القياسية

 

 مفردات الدورة 

 محاضرة نظرية عن المصطلحات المترولوجية و الفنية -1

 انواع الموازين المختبرية و اصناف دقتها و اختيار االوزان المناسبة للمعايرة-2

 تطبيق عملي عن معايرة الموازين و حساب الالتأكدية -3

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   17   

 معايرة اجهزة الوزن غير االوتوماتيكية( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 ألف دينار

4 

 أيام
2-1/4/2129 

 

 أهداف الدورة 

 اكساب المشاركين المهارات في مجال معايرة اجهزة الوزن غير االوتوماتيكية  -

 

 في الدورة  شروط المشاركة

 يعمل في مجال القياس و المعايرة -1

 بكلوريوس ...(، )دبلوممن حملة الشهادات العلمية  -2

 

 مفردات الدورة 

 مفاهيم مترولوجية -1

 طرق معايرة الموازين -2

 الخطأ االقصى المسموح به عند المعايرةحساب  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز
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 لغة انكليزية  مستوى / مبتدأ  ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

911.111 

 مائة الف دينار
 93/4/2129-2 اسبوعان

 

 أهداف الدورة 

أختبارات اللغة االنكليزية ء ( ألجرا  ( Tell me moreأطالع المشاركين على برنامج  -

 مهارات التحدث واالستيعاب لدى المشاركينو تعزيز بأستخدام الحاسبة 

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة االعدادية أن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ـألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 قواعد اللغة االنكليزية االساسية   -1

 عربي ( –انكليزي نحو مقارن ) -2

 محادثة وكتابة وأستيعاب بأستخدام الحاسبة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز
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 دورة )  التدقيق الداخلي و اجراءات منح االعتماد( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة و  941.111

 خمسون الف دينار

4 

 أيام
1-91/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

تعريف المشاركين عن كيفية و أهمية التدقيق الداخلي و التعرف على االجراءات المتبعة 

 العتماد المختبرات الخاصة بالفحص و الحصول على شهادة اعتماد 

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 أن يكون المشارك من العاملين في مختبرات الفحص-1

  أن يكون المشارك قد أشترك في دورة تطبيق المواصفة الدولية  -2

ISO/IEC 17025  و الخاصة بتأهيل مختبرات الفحص قبل هذه الدورة و أن يكمل بعدها

 دورة ثانية خاصة بالتأكدية القياس في مختبرات الفحص 

 أن يكون للمشارك خبرة في مجال الفحص مدة ال تقل عن خمس سنوات 3-

 

 مفردات الدورة 

 اجراءات و تعليمات االعتماد -1

  ISO/IEC 17025 مراجعة المواصفة -2

 التدقيق الداخلي و مراجعة االدارة -3

 اجراءات عملية التقييم -5

 كفاءة و أهلية المقيمين -4

 االختبار -1

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   20   

 دورة )   محادثة أنكليزية مستوى / متوسط   ( 
 

 التاريخ الفترة الدورةأجور  أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة  911.111

 الف دينار
 91/1/2129-1 أسبوع

 

 أهداف الدورة 

تعزيز مهارات المحادثة و التلفظ و االستماع باللغة االنكليزية و زيادة الملكة الفكرية  -

 للمشارك من مفردات و قواعد

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة االعدادية أن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ـألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 على تمرين المحادثة التركيز  -1

 الحاسبةاالستماع و التلفظ بأستخدام -2

 تعزيز الثقة بالنفس و التحدث بطالقة -3

 

 

 

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   21   

يين داخلين لنظام ادارة البيئة وفق المواصفة قدورة ) اعداد مدق

 (  ISO 14001 / 2015القياسية الدولية 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة  100,000

 الف دينار

2 

 سبوعأ
93-25/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

 اكساب المدققين الداخليين مهارات المدقق الداخلي لنظام أدارة البيئة -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 ان يكون المشارك لديه شهادة ال تقل عن دبلوم او ما يعادلها -1

 لديه خبرة في مجال اختصاصه – 2

 المشارك جلب السيرة الذاتية في مجال العمل و االختصاص مصدقة من الدائرةعلى  -3

 

 مفردات الدورة 

 التعريف بمتطلبات بنظام ادارة الصحة و السالمة المهنية -9

 تعريف بمراحل عملية التوثيق  -2

 تعريف بمراحل دورة حياة عملية التدقيق الداخلي  -3

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   22   

 دورة )  تقدير التأكدية القياس في مختبرات الفحص  ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة الجهة التي تقيم الدورةأسم 

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة و  941.111

 خمسون الف دينار

4 

 أيام
29/1  -  9/9/2129 

 

 أهداف الدورة 

 تعريف المشاركين عن كيفية تقدير الالتأكدية

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 العاملين في مختبرات الفحص أن يكون المشارك من-1

  أن يكون المشارك قد أشترك في دورتي تطبيق المواصفة الدولية  -2

ISO/IEC 17025  و الخاصة بتأهيل مختبرات الفحص و دورة التدقيق الداخلي و أجراءات

 منح االعتماد

 أن يكون للمشارك خبرة في مجال الفحص مدة ال تقل عن خمس سنوات 3-

 

 مفردات الدورة 

 مقدمة عن التأكدية القياس-1

 أهمية الالتأكدية في مختبرات الفحص-2

 انواع الالتأكدية-3

 مصادر الالتأكدية -5

 تطبيقات و أمثلة ثم اختيار نوع الالتأكدية -4

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   23   

 لغة انكليزية  مستوى / متقدم ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

911.111 

 مائة الف دينار
 1/9/2129-5 اسبوعان

 

 ورة دأهداف ال

 تطوير مهارات اللغة من أستماع ومحادثة وأستيعاب وتلفظ  -

 و كتابة ة ءتحسين مهارات التواصل بمجاالت التعلم والعمل والمواقف اليومية  ( قرا-

 مهارات اللغة من قواعد ومفردات ء بنا -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة البكلوريوسأن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 لمتقدمةقواعد اللغة االنكليزية ا  -1

 عربي ( –انكليزي نحو مقارن ) -2

 محادثة وكتابة وأستيعاب بأستخدام الحاسبة -3

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   24   

 دورة )    اعداد مدققي جودة داخليين ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة الف  100,000

 دينار

2 

 أسبوع
9-92  /1 /2129 

 

 أهداف الدورة 

 أعداد مدققين جودة داخليين حاصلين على شهادة مدقق جودة -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 امايعادلهأن يكون المشارك لديه شهادة التقل عن الدبلوم أو  -1

 لديه خبرة في مجال أختصاصه مدة التقل عن خمسة سنوات  -2

 على المشارك جلب السيرة الذاتية في مجال العمل واالختصاص مصدقة من الدائرة 3-

 

 مفردات الدورة 

 نظم أدارة الجودة ومكوناتها  -1

 مبادئ أدارة الجودة-2

 - ISO/9001-2015المواصفة القياسية الدولية نبذة عن -3

 شرح عملية المواصفة القياسية الدولية -5

 شرح عملية التوثيق-4

 شرح عملية التدقيق  -1

 

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   25   

 دورة )   محادثة أنكليزية مستوى / متوسط  ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

911.111 

 مائة الف دينار
 92/1/2129-1 أسبوع

 

 أهداف الدورة 

تعزيز مهارات المحادثة و التلفظ و االستماع باللغة االنكليزية و زيادة الملكة الفكرية  -

 للمشارك من مفردات و قواعد

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 حاصل على شهادة ال تقل عن شهادة االعدادية أن يكون المشارك -1

 بأساليب التعلم الحديثةأن يكون المشارك على أطالع  -2

 ألمام بأساسيات أستخدام الحاسوب 3-

 

 مفردات الدورة 

 التركيز على تمرين المحادثة -1

 االستماع و التلفظ بأستخدام الحاسبة-2

 تعزيز الثقة بالنفس و التحدث بطالقة -3

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   26   

دورة )   حساب الالتأكدية في مجال القياسات الكهربائية معايرة 

 المليمتر و المجهزات ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 ألف دينار

4 

 أيام
94-91/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

المشاركين أهمية علم القياس ) المترولوجيا ( بأنواعه في كافة المرافق تعريف  -

 الخدمية

 فهم بعض المصطلحات المترولوجية  -

 تعريف المشاركين بطرق أستخدام أجهزة القياس و كيفية تقدير الالتأكدية  -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

سنوات في استخدام  5خريج بكالوريوس هندسة أو علوم فيزياء و خدمة ال تقل عن -1

 اجهزة القياس الكهربائية 

سنوات في مجال استخدام اجهزة  91حملة شهادة الدبلوم فني و خبرة ال تقل عن  -2

 القياس الكهربائية 

 معرفة اساسية بالقياس و المعايرة و وحدات القياس3-

 

 مفردات الدورة 

 محاضرات نظرية عن مترولوجيا الكهرباء -1

 تعاريف مترولوجية و مراجع قياس الكهرباء -2

 تدريب عملي على معايرة المليمتر و المجهزات و حساب الالتأكدية -3

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   27   

 آلية الفحص و البحث الوثائقي لطلب براءة االختراعدورة )  

 ( والنموذج الصناعي
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة التي تقيم الدورةأسم الجهة 

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

41,111 

 خمسون ألف دينار

4 

 أيام
22-21/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

 تعريف الفاحصين آللية فحص الطلبات   -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 كافة الوزارات من ذوي الخبرة ) الفاحصين (  -

 كافة الجامعات من اساتذة الجامعات -

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   28   

 ( معايرةة في القياس والاالساليب االحصائية لحساب الالتأكديدورة )
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 الف دينار
 1/1/2129-4 أيام 4

 

 أهداف الدورة 

تعريف المشاركين عن أهمية علم القياس ) المترولوجيا ( بأنواعه في كافة  -

 المرافق الخدمية و العلمية

 فهم بعض المصطلحات التقنية و المترولوجية  -

رقام التصحيحات و االتعريف المشاركين بمصادر اخطاء القياس و أنواع األخطاء و  -

 المعنوية

انواع الالتأكدية في القياس )مصادرها و طرق حسابها و كيفية االستفادة من   -

 الشهادة 

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة -1

أجهزة ( سنوات في مجال القياس و المعايرة و أستخدام 5لديه خبرة ال تقل عن )-2

 القياس المختلفة

 

 مفردات الدورة 

محاظرات نظرية عن )القياس و المعايرة , اخطاء القياس , انواع التوزيعات و طرق 1

 حساب الالتأكدية و أنواعها و تصنيفها و طريقة كتابة شهادة المعايرة (

 تطبيق عملي و أمثلة في حساب الالتأكدية في المعايرة في بعض مجاالت القياس  -2

 

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   29   

 دورة )   أدارة المشاريع بأستخدام برنامج )برامفيرا ( ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

41,111 

 دينارخمسون ألف 

4 

 أيام
92-91/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

اعداد المهندسين و تدريبهم حول تقنيات التخطيط و متابعة التنفيذ و مراقبة   -

 الكلفة و تقدم العمل بأستخدام برنامج البرامفيرا 

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 مهندسي المشاريع المشرفين , المنفذين , المقاولين -1

المهتمين و الراغبين بتطوير مهاراتهم في مجال أدارة المشارع بالطرق المهندسين  -2

 الحديثة

 

 ت الدورة امفرد

 التعرف على واجهة البرنامج و كيفية أنشاء مشروع جديد -1

 انشاء هيكل تجزئة العمل و هيكل تنظيمي و هيكلة المشاريع للمؤسسة -2

 الهندسيةالمفاهيم األساسية ألدارة المشاريع  -3

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   30   

 ن لنظام ادارة البيئة وفق المواصفةييين داخليقدورة ) اعداد مدق

 (  ISO 14001 / 2015القياسية الدولية 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة  100,000

 الف دينار

2 

 سبوعأ
91-23/1/2129 

 

 أهداف الدورة 

 اكساب المدققين الداخليين مهارات المدقق الداخلي لنظام أدارة البيئة -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 ان يكون المشارك لديه شهادة ال تقل عن دبلوم او ما يعادلها -1

 لديه خبرة في مجال اختصاصه – 2

 مجال العمل و االختصاص مصدقة من الدائرةعلى المشارك جلب السيرة الذاتية في  -3

 

 مفردات الدورة 

 التعريف بمتطلبات بنظام ادارة الصحة و السالمة المهنية -9

 تعريف بمراحل عملية التوثيق  -2

 تعريف بمراحل دورة حياة عملية التدقيق الداخلي  -3

 

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   31   

 دورة تعريفية تطبيق المواصفة الدولية 

ISO /IEC 17020 /2017 

 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

 الهيئة العراقية لالعتماد
مائة و  941.111

 خمسون الف دينار
 91/99/2129-9 أيام 4

 

 أهداف الدورة 

في مختبرات  ISO /IEC 17020تعريف المشاركين بأهمية تطبيق المواصفة الدولية

شهادة االعتماد و كيفية أعداد دليل الجودة و دليل الفحص أو المعايرة للحصول على 

 االجراءات

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 تفتيشأن يكون المشارك من العاملين في مختبرات ال -1

 مدة ال تقل عن خمس سنوات التفتيشأن تكون لدى المشارك خبرة في مجال  -2

على المشارك أكمال البرنامج بدخوله بدورتي للتدقيق الداخلي و اجراءات منح  3-

 بعد هذه الدورة التفتيشرة ال تأكدية القياس في مختبرات االعتماد و دو

 

 مفردات الدورة 

 مقدمة حول االعتماد و أهميته و لماذا االعتماد الدولي- -1

 ISO /IEC 17020 /2017المواصفة الدولية  -2

 المتطلبات أالدارية و الفنية- -3

 كيفية أعداد دليل الجودة و االجراءات  -5

 أمثلة و أختبار -4

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   32   

 دورة )    القياسات الحرارية و حساب الالتأكدية      ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 الف دينار

4 

 ايام
99-29/91/2129 

 

 أهداف الدورة 

تعريف المشاركين أهمية علم القياس ) المترولوجيا ( بأنواعه في كافة المرافق   -

 الخدمية

 فهم بعض المصطلحات المترولوجية  -

 تعريف المشاركين بطرق أستخدام أجهزة القياس الحرارية  -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 أن يكون لدى المشارك خبرة في مجال أستخدام أجهزة القياس الحرارية-1

أن يكون لدى المشارك خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال أستخدام أجهزة  -2

 القياس الحرارية

 أن يكون من حملة شهادة البكلوريوس هندسة أو علوم فيزياء3-

 

 مفردات الدورة 

 المعايرة و أخطاء القياس في مجال القياسات الحراريةمبادئ أساسية عن أهمية  -1

 خطوات حساب التأكدية القياس في القياسات الحرارية -2

 أمثلة عملية عن كيفية تطبيق حساب الالتأكدية-3

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   33   

يين داخلين لنظام الصحة و السالمة المهنية قدورة ) اعداد مدق

  ( ISO 45001/2018وفق المواصفة القياسية الدولية 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائة  100,000

 الف دينار

2 

 سبوعأ
25/91-5/99/2129 

 

 أهداف الدورة 

اكساب المدققين الداخليين مهارات المدقق الداخلي لنظام أدارة الصحة و السالمة 

 المهنية  

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 ان يكون المشارك لديه شهادة ال تقل عن دبلوم او ما يعادلها -1

 لديه خبرة في مجال اختصاصه – 2

 االختصاص مصدقة من الدائرةعلى المشارك جلب السيرة الذاتية في مجال العمل و  -3

 

 مفردات الدورة 

 التعريف بمتطلبات بنظام ادارة الصحة و السالمة المهنية -9

 تعريف بمراحل عملية التوثيق  -2

 تعريف بمراحل دورة حياة عملية التدقيق الداخلي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   34   

 ة     ( ـونيـدورة )       المعــايــرات القـانـ
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة تقيم الدورةأسم الجهة التي 

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

مائتان  211.111

 الف دينار

4 

 أيام
29-24/99/2129 

 

 أهداف الدورة 

 PimLالتعرف على انواع أجهزة الوزن غير االوتوماتيكية بموجب المواصفة القياسية  -

R76   

 طريقة المعايرة و الشهادات الخاصة  -

 فئات االوزان المستخدمة في التحقق  -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

في حالة اجتياز الدورة من قبل المشارك بنجاح فأن المشارك يحصل على شهادة  -1

 مشاركة فقط و ليس له الحق في القيام بأعمال التحقق و أصدار شهادة التحقق

 خبرة في مجال استخدام الموازين األلكترونيةأن يكون له  -2

أن يكون لدى المشارك خبرة ال تقل عن ثالث سنوات ) خريج بكالوريوس علوم  -3

 هندسية او علوم فيزياء (

 

 مفردات الدورة 

 تعريف عام عن اجهزة الوزن غير أالوتوماتيكية و موازين جسرية -1

 بهاطريقة المعايرة و الشهادات الخاصة  -2

 فئات االوزان القياسية المستخدمة في التحقق – 3

 

 

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   35   

 دورة )قياسات الضغط ( 
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

ماتتان  211.111

 الف دينار

4 

 أيام
4-1/92/2129 

 

 أهداف الدورة 

أساسية بقياسات الضغط و معايرة مقاييس الضغط المختلفة و حساب معرفة  -

 الالتأكدية

 

 شروط المشاركة في الدورة 

سنوات  4خريج أو من حملة شهادة البكالوريوس علوم أو هندسة و خدمة ال تقل عن   -1

 في مجال استخدام أجهزة القياس

في أستخدام مقاييس  سنوات 91من حملة شهادة دبلوم و له خدمة ال تقل عن  -2

 الضغط و أجهزة القياس

 له معرفة أساسية عن المعايرة و القياس و المصطلحات الفنية 3-

 

 مفردات الدورة 

 مصطلحات فنية و مترولوجية-1

 اساسيات قياس الضغط2

 معايرة مقاييس الضغط بأستخدام مراجع  -3

 قياس الضغط بطريقة مباشرة و غير مباشرة -5

 حساب الالتأكدية في معايرة مقاييس الضغط المختلفة  -4

 

 

 

 



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   36   

 (  تطبيقات الحكومة االلكترونيةدورة )
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

خمسون  41.111

 الف دينار
 91/92/2129-92 اسبوع

 

 أهداف الدورة 

 التحول من الورق الى تقديم خدمات الكترونية وتقليل الوقت والجهد -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 جميع موظفي الدولة ممن يعملون في مجال الحكومة االلكترونية  -1

 

 مفردات الدورة 

 تعريف الحكومة االلكترونية-1

 الحكومة االلكترونيةاستخدامات  -2

  االلكترونيةفوائد الحكومة  -3

 المعوقات -5

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   37   

 صياغة و كتابة طلب براءة االختراع ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

41,111 

 خمسون ألف دينار

4 

 أيام
91-23/92/2129 

 

 أهداف الدورة 

 دورة تعريفية لمقدمي طلبات براءة االختراع  -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

 كافة فئات المجتمع  -

 

  



 التخطيـــــط وزارة

 النوعية والســـيطــرة  للتــقيــس  المــركــزي  الـجهــاز

   38   

 القياسات الحجمية و حساب الالتـأكدية ( دورة )  
 

 التاريخ الفترة أجور الدورة أسم الجهة التي تقيم الدورة

د. الخدمات الفنية و أالدارية / 

 التدريب و البحوث

211.111 

 مائتان ألف دينار

4 

 أيام
21-31/92/2129 

 

 أهداف الدورة 

تعريف المشاركين أهمية علم القياس ) المترولوجيا ( بأنواعه في كافة المرافق  -

 الخدمية

 فهم بعض المصطلحات المترولوجية  -

 تعريف المشاركين بطرق أستخدام أجهزة القياس  -

 

 شروط المشاركة في الدورة 

سنوات في استخدام اجهزة  5هندسة أو علوم  و خدمة ال تقل عن خريج بكالوريوس -1

 القياس و خصوصآ مقاييس الحجوم

سنوات في مجال استخدام اجهزة  91حملة شهادة الدبلوم فني و خبرة ال تقل عن  -2

 القياس و خصوصآ مقاييس الحجوم

 معرفة اساسية بالقياس و المعايرة و وحدات القياس3-

 

 مفردات الدورة 

 محاضرات نظرية عن أساسيات الحجوم -1

 انواع مقاييس الحجوم و طرق معايرتها -2

 حساب الالتأكدية في القياسات الحجمية -3
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 الندوات اجــمنه

  2129 لعام
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 2129منهاج الندوات لعام 
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ندوة )  تعريفية بفعاليات الملكية الفكرية / المنظمة العالمية للملكية 

 ومميزاتها PCTوبيان المعاهدات واالتفاقيات بشأن البراءات  الفكرية   (
 

 أسم الجهة التي تقيم الندوة الفترة التاريخ

 د. الخدمات الفنية و أالدارية / التدريب و البحوث يوم 9 21/5/2129

 

 أهداف الندوة 

   تعريف عن الملكية الفكرية كحق تكفله السلطة و كل ما يبدعه فكر االنسان في

 مجاالت االختراعات و التطوير العلمي و الصناعي و الزراعي

 

 مفردات الندوة 

 حماية براءة االختراع ما الفوائد المتوخاة من الحصول على براءة اختراع -9

 حماية النماذج الصناعية و الرسوم الصناعية  -2

 العالمات التجارية و البيانات الجغرافية -3

حق المؤلف و الحقوق المجاورة ) مسرحية , رواية , شعر , مسلسل تلفزيوني , مسلسل  -5

 أذاعي , النشر على مواقع التواصل أالجتماعي(
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 ندوة ) السالمة االحيائية (
 

 أسم الجهة التي تقيم الندوة الفترة التاريخ

 د. الخدمات الفنية و أالدارية / التدريب و البحوث يوم 9 9/1/2129

 

 أهداف الندوة 

   التعريف بالسالمة االحيائية و محاورها 

 

 مفردات الندوة 

 السالمة االحيائية  -9

 االمن البيولوجي -2

 قوانين السالمة االحيائية -3
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 فقو االجتماعية المسؤولية الدارة االستراتيجي التقويم)  ندوة

 ( ISO 26000-2010 المواصفة متطلبات
 

 أسم الجهة التي تقيم الندوة الفترة التاريخ

 د. الخدمات الفنية و أالدارية / التدريب و البحوث يوم 9 93/1/2129

 

 أهداف الندوة 

   التعريف( عن الموافقةISO 26000وكيفية تطبيقه في دائرة السيطرة النوعية )  

 

 مفردات الندوة 

 نبذه مختصرة عن المسؤولية االجتماعية   -9

 متطلبات ادارة المسؤولية االجتماعية -2

وبين الواقع الفعلي  ( ISO 26000)تشخيص الفجوة بين متطلبات الموافقة الدولية   -3

 في دائرة السيطرة النوعية
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 ندوة ) استخدام الباركود في ملصقات كفاءة الطاقة(
 

 أسم الجهة التي تقيم الندوة الفترة التاريخ

 د. الخدمات الفنية و أالدارية / التدريب و البحوث يوم 9 2/99/2129

 

 أهداف الندوة 

  وكذلك التعريف بمصطلحات الطاقة لالجهزة الكهربائية  التعريف بنظام الباركود

 المنزلية

  كيفية استخدام الباركود في ملصقات كفاءة الطاقة 

 فوائد استخدام نظام الباركود في ملصقات كفاءة الطاقة 

 

 مفردات الندوة 

 نبذة عن الملصقات و تطويرها في العراق  -9

 التعريف بنظام الباركود -2

 الباركود في ملصقات كفاءة الطاقةاستخدام  -3

 


