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    مـديـتق
هته ال ف  ، ألن ما ي ر ال ة، ات  ــ ــ ـ ارد ال ارًا في ال ن له عائ ل اســـــ ، ق 

ة. ل ة ال اج ل زادة اإلن   ه في ش
عارف  ر في زادة ال ة ال ه أه د ف ـــــ الف د  أما على م هارات، األم ال ق ي وال

ل د على الع رة الف ة وق  .إلى رفع داف
ر ع ال .  Training و لة للعامل ق ة وال ال هارات ال رات وال فع الق ي ت ة ال ـــــ ــ ــ م األن

، وذل في أن ال عل ر ع ال لف ال ي لها و هارات ال رات وال ادة الق ر ي على ز
ــل ع عل عالقــة  ع ال ــا  د، ب ــ ي ال  Education م ارك ال ــ عــارف وال ع زــادة في ال

د ل م ع ورة  ال ت   .ت
د ل م اد ألداء ع ر إلى زادة مهارات األف ــعى ال ــعى إلى  ،ـــ ـــ ي ت ة ال ـــــ عة األن وم

ل ض ت ا الغ ، ه ر ة ال ـــــ ـ عها أن ل"  في م ر على أنه "تأقل مع الع ار ال  اع
ق معارف ورفع مهارات  ًا ل ه له، ت اه ع د ت ة للف ه ة وال ف اهات ال أو أنه "تغ في االت

ل د في أداء الع  "الف
اسة إلى  اجة ال ، وال ر الحقة في ن ال رات ال ار ال ادفي إ ف اع ة  ر ة، ءأسال ت

ي  ر ام ال ر األساسي إلدارة ال ب وال ة ه العقل ال ائ ث اإلح ر وال ع م ال
هاز اء في ال ام وشع ال لالح ة داخل دوائ واق اهج ال ، ف خالله تقاد ال

ر ه ال ع م ال ، ح  ادها لل ف إع هاز، به مة ال ئ داخل ال ول ال
عاون وال  ال ة، و ر ة ال ل اءات الع عة اإلج ا ف وم هاز ع ت ال لة  ة وال ائ اإلح

ها واإلدارة.  ة م هاز الف ع دوائ ال امل مع ج   ال

له  ه ال ي ة ض ال ائ ث اإلح ر وال اس ل ال ا ال اد ه ورة إع جاءت ض
ائي، وذل  ال ل اإلح لى للع ارسات ال ث ال ائي، وت ام اإلح ال ض  ه عي لل في ال

املة وشاملة. ة م اءات و اء إح ه في ب اءات ت اد أدلة إلج  ع  إع

ة في ىسع قو  ائ ث اإلح ر وال اله الى  2018عام  م ال ادت اع  ع  اع

ة انات س ة ب نامج  قاع ة  SPSSع شاشات ب افة األن ل  مات ح عل ع ال ت على ج

ة ة ال ر ها، ال ي  ة  ال ر ال ال عة االع ل  مات ح عل افة ال ع  ي م خاللها ج

لفة لها ال ع افة تفاص جع ال انات وال ال ف ال  ي ت ة ال ئ ة ال ن القاع ي ت ، ل

ة  ل قار ال اد ال اول في اع اج ال نامج اواس ام ب ة SPSSس ام قاع االضافة الى ن  ،

ث راسات وال انات ال في ب ر ال ام ال ة ون ائ    .االح
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ل في س الع ان ال ال ة وم أجل ض ائ ث اإلح ر وال م م ال ق ة،  ر ة ال ل
اس  ازاتهك اناً ، 2021لعام  ان اً  إ ه وس ه في ت وت  م هاز ورسال ق دور ال في ت

ائي. ام اإلح ان ال فاعل ب أر ائي وزادة ال ل اإلح  الع

  

  مركز التدريب والبحوث اإلحصائية عن  بذة: ناوال
ة  ائ ث اإلح ر وال أ م ال اداً ن اء رق (إلى  اس ن اإلح ة 21قان ام و  1972) س أح

اء رق ( هاز ال لإلح ام ال عة م ن ا ادة ال ة (أوًال) م ال ة 1الفق   .1987) ل

ً ثا   الهيكل التنظيمي لمركز التدريب: نيا
ةأ.  ر ش    ال
ةلع ت اع العام وخل  ش ة في رفع مهارات العامل في الق ائ ث اإلح ر وال ال

ة  لف األن ائي  ل اإلح ال الع هارات في م ة ال ر وذل م خالل اقامة دورات ت
لفة  ل م اء وورش ع هاز ال لإلح ي ال ل ذل م اع و و العامل في الق

ات ال س ائي في وزارات وم ل اإلح ف الع ة واإلدارة وت راته الف فع ق لفة ل ولة ال
ها  ف ي ي ة ال ل فاءة ال ال ائي  ن،اإلح اح ل  ال ة خاصة إو ر قامة دورات ت

ات  ي حات لل لفة.ال ث  ال ر وال ها م ال ع ي  ر ال ة ال ت خ
ة في م ي ة دورات ع ائ اءاإلح ات االت اإلح اس ام ال اتها  واس ام ورات و وال

ات  االدارة إضافة ل عاه وال ة ال ل في ل ي وال ه ر ال ةض لل ا امعات الع  ال
م العالي. بل ة ال ل في ل ر ال م و ا  وال ه التق عاون مع م ال ه ال ة 

مات م خالل ارسال عل ة ال هاز ال االدار وتق في مق ال ش م م   م
ة ج ل ة وال ن وراته االدارة والقان ا ب اء لالن اض  لالح رات الغ ة وت ق ت

ار او  ع.ال ة وال   ال
ة ب.  يش عاون الف   ال

اح ضلى ت راسات لل ث وال عة ال ا ف وم ها ت هام م عة م ال ة م ه ال  ه
ام لها ة ال انات قاع ي ب عة وت ا ة وم ة ال وات  ،ال ة وال قاش لقات ال عق ال

ة  اه راسات وال ث وال ات ال ل قع  ازها ورف ال ع ان راسات  ث وال ع ال و
ث  او  حات لع اد مق ة لأع م العالي ل بل امعات.ال ات وال ل   لل

عاون وال ل ال ة  و راسات ال ث وال ال ه  زارة ورف اء في مق ال مع ف ال
ضها في  ها وع اق زارةل م ي لل م ال ر في  ال ش لل اء ال أس ه  و وت

ي. م ال زارة لل ي تقام في مق ال راسات ال ث وال ة ال اق ل وم   ورش الع
ةجـ.  ارج ة العالقات ال    ش

ها  ات م ة مهام وواج ع ة  ه ال لع ه ة ت ائ ة االح عاون مع االجه ة ال ارج ال
فع  ة ل ة واالج ة والع ا امعات الع ة ومع ال ول ات ال ي وال االخ في ال الع



3 - 29  
 

ة  فاءة الف ة ال ار هاز وال ي ال م ل ات في العل الع على ال ة، واال ائ اإلح
ة وال ائ ث اإلح ر وال ي لل عه الع ها  أن مع ال ي  ة وال ر ورات ال ال

ع ها ع  ي  ه او ال ة، و في مق ائ ات االح ت عة ال ا وات وم اإلضافة  قامة ال
. ن ة االن وني لل على ش قع االل ي ال   الى ت

  

ات االوس ه. ر الف ة ت   ش
د ( زار ذ الع اًد الى االم ال ــ ــ ــ اســ ــ ات االوســ ر الف ة ت ـــــ ل شـ ـــــ ـ في  15871ت

ة 14/6/2022 ر هام اقامة دورات ت ة  ــ ــ ــــ ــ ه ال لع ه ـــــ ــ ــ ـ ح ) ، وت ـــــ ــ ـــ ال ــة  ــ ــــ خاصــ
ات  ي ـــــائي ل ـ ال االح ة للعامل في ال ة والف ه فاءة ال ة ال لفة وت ات ال ي لل

ات وت اف اء في ال ات االح ي انه  هاز مع اق لفة للعامل في ال ات ال ادل ال
امعات  عاه وال ــــاء في ال ــ االح ــ ة ق ل في ل ــ ــ ر ال ات وال اف ــــاء في ال االح
ر  ــة في (ت ــ ــ ــ ــ ــ ة ال ر الكات ال اد ال ف واع ـــــ ف االشـ ة ال اف ة في م ا الع

ر  )في ال اك ان وال اد العام لل ع ة  ال ر ة واقامة دورات ت ة ف اض م ألغ
اد ع   .لل

 ً  للمركز العامة األهداف: ثالثا
 ة ي رؤ ة ت ل ق ر  م ) ن ت ع س وال ل ال على ال (الق وال لع

اء  ال اإلح مات العامل في م عل ا ال ج ل ال ت ة وم ال ة وال ن ال اإلدارة والقان وم
ة  ا غ مات ال عل ة.ون ال ى فائ ق أق ه ل  وس

  ة ولة.ت ة ال اء في أجه ام اإلح هاز وفي أق رات العامل في ال  ق
  فاءةت العامل م ة و فاعل  .أداء أدواره 
 ه م هاز وما ي ل ال عل ع عي ل ف ال ات ت ش ات وم ائ دة إح املة ال  .ال

 ً   : منهجية التدريب للمركز رابعا
 ة ر اجات ال ل االح ل   ت

فة م خالل  ع هاز  ات ال ي ــــــ مع م ـ اجاتهال ة،  اح ر ورات ال اء م ال وج

لف لفة مع م ة ا  مقابالت م اق ات وذل ل اجاتل ر االح قار، ةال في  واالف

ات  ان لهاإلم ن في ع ف اجهها ال ي ي في ال ا على أدائه ال ث سل ا ي   .م

 ي ر نامج ال  ت ال

ي  ر نامج ال ة.ال ت ال ر اجات ال ل االح ل ائج ت   وفقا ل
 ة ر ل ت ف ورشة ع   ت
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اف  ــة ألهــ اع ــ الــ ر ــ اف ال اف مع أهــ ــا ي ــة  ر ــ ــل ال ــ وعقــ ورش الع ف ي ت
ة، ال ا ة ج اق ة، م فاعل ات ال اض ل: ال لفة، م ر ال ق ال ، م خالل 

ات. ادل ال   وت
 ر تق   عائ ال

ة تق  ر ل ال ـــة الع ــ ة ورشــ ــفعال ــ ة م خالل اســـ ر ورات ال ق وال ـــــة لل ارة خاصــ
ات ص ة وتق ال م ال ر ة ال ل اح الع ة م أجل إن ل ق   .ال

 ً   التدريب والبحوث االحصائية: مهام مركز خامسا
  ...ت مهام ال على

  هاز اء في م ال ائي س ال اإلح ة للعامل في ال ة والف ه فاءة ال ة ال ت
اء في ال ات اإلح ي ولة.وم ة ال ات وفي أجه  اف

 اد ة إع ر   .ادر ت
 ف امج ت ة ال ىع علت ب هاز مة للعاملاال ع  في ال وت مفا ال

اعي.  االج

 لفة للعامل ات ال فادة م ال هاز، االس ات في ال ع ي م ال ، وخاصة العائ
اصل  ة دورات علىوال ة، و عل   .مه

 ادل لفة للعامل  ت ات ال .ال زارات األخ ال انه  هاز مع أق  في ال

  اء هاز ال لإلح ي ال ها ل م عة وت ة ال ائ هارات اإلح خل ال
ة  ائ ة اإلح لفة واألجه ولة ال ات ال س ة في وزارات وم ائ ع اإلح ام وال واألق

ي.  في ال الع

  ث اد ال ل إع م ت الع ي ت راسات ال اد ال ة، واإلسهام في إع ائ وات اإلح وال
ائي.  اإلح

  هاج اف على م ـــــ امعات االشــ عاه وال ــــاء في ال ــ ـ ـــــ اإلح ــ ة ق ل في ل ــ ــ ـــ ر ال ال
ة. ا  الع

  ـــــ مع ـ ، وذل م خالل ال ه ـــائي إل ـــ ل اإلح ـــــ حاجة الع ـ اء ح اب ال ق ــ ــ اســ
امعات عاه وال ة ال ـــــات ـــــ ر  أســــ ــ مع معه ال ـــ ــــ ـــــ ال اق  ة، أو م خارج الع ا الع

ة. ول ات ال ة أو ال ة الع ائ ة اإلح ة أو األجه ائ ث اإلح  وال

  لى ة، فق ت ادات ت ع ه م اس ل ، وما ي اك ان وال اد العام لل ع اض ال والغ
ة  ــائ ث اإلح ر وال ر (ضــ م ال اع ال ادق ع ــ مع ال لل ال ) و

ا  ــة ه ــ مات ع رئاسـ عل ة ال ي لل اإلدار وتق لةً ال اع م ها العام، الق  ر
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ـــــ  ــ ــ ـ ة ت ر ة ت ـــــع خ ــ ة وضـــ ة الالزمة مه ر اد ال ال اف واع ـــــ ــ ــ اإلدارة واالشـ
ة ر اجاته ال ف اح ــــــ ت ــــ ــ ـ ا  ل األخ  اعات الع ـــــ مع ق ــ ــ ـــ ـ ال اد  و الع

ه ). اجال ف وتق ر (ت وت ل في ال  ال

  

  إجراءات العمل لتنفيذ الدورة التدريبيةساً: ساد
 .ع ة اس ف ورة  ع انعقاد ال ل م اءه ق ش واس ف ال د ال  د ع

 .ورة ع عق ال ع م م ل اس اض ق  ابالغ ال

 ة القا ر ورة ال مات ال ل ـــــ ــ ــ ــ ة م ر ته هاج ال ـــــ م ــ ــ ــ ي ت ر وال ة ال عة، حق
ورة  امل لل اض  -ال ة. -ت اال اس ات وق  دف مالح

  اد على ان ع اق ال ــ ورة ووف ال ــار في ال مي لل ر ال ــ عة ال ا ة  ال يم ــ ن
ورة  ارك ع ال ورة. 10تغ ال ام ال د ا  % م ع

 ة اس هاج ف ورة. احةي ال ام انعقاد ال لة ا ا و م  ي

  ارسة ف م ازرة ل احة ال ر الى  وج ال ة في حالة خ ة االم افقة الل ال م اس
ور  ع ال لي ل ر الع ات ال ل ة ض م ان ل دورة ام  .GPSت م

 ه حال ل م ــ ر وت ورة ال م االخ م ال ورة في ال ارة تق ال زع اســ هاء  ت االن
ها.  م مل

  ر اذا ز ار لل ة اخ ل ر له اوام ات ع ــ ــ ـــــ ــــ ــ ام، وت ورة ع ارعة ا ة ال دت م
ورة. ار ال ائج اخ ة ون ار  ال

  ان الى ال رئ ائج االم ار وف ن ادة ال اء ال فع اس ار وت ائج االخ ق ن ت
اصــل على  ــادة ال اء ال د اســ هاز و ع ال ع االول م م قة ضــ ال ف ائج م ن

لي ار ال ادة ال  .ال

  في هاز او م م هاز وخارج ال ر م م ال ـــادة ال ــ ـــ ة لل ــــار ــــ اد  ال اع
تها  ع م ي ال ت ورة ال هاء م ال ع االن ل له  ات وت اف اء في ال ات االح ي م

. ام فق  ارعة ا

 ق ـــــ وال ــ ــ ـ هاز فقتع  ال ادر ال ع االول م  ـــــ ال ــ ــ ق ضـ ف ــادة ال ـــ ــــ ـ  ي لل
هاز. ع ال رئ ال  و

  ها ــــ ف ــ ي اضــ قات ال ــــ ف م ــــ ات ل ــــا ة ال ي ة الى م ار  رســــ ــ اصــ
ورة وم ان ال اضــع ة لل ل ــاعات ال د ال ف معها ا تها وع ا ي  ، اضــ ت واســ ال
اض  ول ال مياج  .ت ال
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 اد ة  اع ـــــ ــ اء رسـ ـــــ ــ هاز ووف  أسـ ــ رئ ال ــ ــــ فع الى ال ـــــار وت ـــ ــادة ال ــ ــ ــ ال
ل بها. ع ا ال  ال

 .هاز وني لل قع االل ار على ال ائج االخ  ت ن

 :ي االتي ، ث ف وال ض ال ة لغ ف ورة ال ال  ع ملف خاص 

 .ة ف ورة ال  ل ع ال

 ورة ال اص  ي ال ر هاج ال  .ال

  ر عة ال ا ة م اءقائ ورة أس ام ال ال ا ار  ادة ال  .ال

 ورة ارة تق ال  .اس

  ائج ال ة  ـــافة الى قائ ــ ار، اضـــ ائج االخ ــار ون ــ ــــ ــادة ال ــ ــ ــ ورة لل ار ال ارة اخ ــ ــ اســــ
ورة ة لل هائ  .ال

  إجراءات العمل للمحاضريناً: سابع
  ر م خالل ملء ل الى م ال ارةتق    .االس

  غ ي ي ورة ال هاج ال ع م تارخ تق  إلقاءتق م ة اســـــ ة بها خالل م اضـــــ ال
مي) ل ال ول الع ارة ج ل (وف اس   .ال

  اض فق م ال ي اق غة ال ورة وف ال د في ال ع ال ض اهات ال ة ي اس غة  م
(Word, PowerPoint, PDF) 

  اض فا ال لاح ار. ةأس م االخ ار في ي له على ال زع م ق ار وت  االخ

 ر ادر م ال ورة اح  ار الى م ال ائج االخ م ن عة  تق اها س ة اق (خالل م
ام) . ا ار في ملف مغل ح لل ائج ال ار ون لة االخ ف معها اس  وت

  ار ن ؛ اخ ـــــ ــاســ ئ اســـــ ار الى ج ف درجة االخ ـــــــ لي/ت ار ع ة   واخ ــار ــ ـــ م
ع  ة  هائ رجة ال ى ال اح  100وتع  .فأعلى 60ت درجة ال

 ً   إجراءات العمل للبحوث والدراسات: ثامنا
  

  ـــة ــ ـــــ /دراســ اد  إع اغ  ة وال او ال افة م الع ل  ــ ــ ــــ ــ ــ اب إلى ال ام  إع
راسات ث/ ال او ال حات ع ق مق  .ب

  ها ها وف أه ـــــ ــ ــ ــــ ـ اق ــها وم ــــ ــــ ــ اضــ ع ــ ــ ــــ ــ ــ ض إســ ق لغ ة ال م الى ل ات وتق ل ح ال ت
ارها. ها وق افقة عل ها، وال اجة إل ات ال ل  وم

 ـــــة إلى ي ــــ ــ ة ال ة م الل ق ــات ال ــ ــ ــــ راسـ ث/ال او ال ع ول  ـــــ فع ج ــ ــ ــ رئ ال
ل نهائي. ها  افقة عل ال ال اء إلس هاز ال لإلح  ال
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  ـــــ ــ ــــة ن عـــ ا ـــــ م د، وتــ ــ ــ ـــ ـــي ال ــــ م ول ال ـــــ ــ ـــــ ال ــــة وفــ راســـ ـــــ / ال ــ ــــاز ال ـــ ــ ان ــ يـــ
ــــى  ــالها ال ورها ارســ م بــــ ــ ــي تقــ ــ ــ وال ــ ــات وال ــ ــــة العالق ي ــــل م ة مــــ ق ــــل ـــاز الف ـ االن
ـــــالل  ــاز خـــ ــ ــــ ـــــ االن ــ ـ ــة ن ــ ــ عــ ا ض م ــــــ ــة لغــ ــ عــــ ا ــ وال ــ ــــ ــ ال ــ ــــ ـــــ / ق ــ ـ وزارة ال

ة.   ال

  و ا ال ـــــ ة (وف ضــ ــــة ال راســـ ض ال ــ تع ــ ـــ ل ال ه م ق ـــــادق عل ــ عل وال ل ال
اء مال ـــة الب راســـ /ال ع ال ــ ــ ضــ ـــة  ـــ ق ال ة ال هاز) على ل اتها رئ ال ح

ل ال ر ح /ال يل ال اح تع لى ال ق، ي ة ال ات ل ء مالح  .اسة في ض

 رتها ال ها  اجع ق ل ة ال لة إلى ل ع راسة ال /ال ة.عاد إرسال ال  هائ

  ـــة ــ ــ راســ /ال ــة ال ــ ـــــ اق ع ل د م از ال  هاء م ان ـــه م خالل ع االن ــ ضــــ ع
ــة ـــــ ــ ــ ــــ زارة ذات لقــة نقــاشـ ان ال ه ودوائ م دي ــة وال وائ الف ــافــة الــ ة  ، وت دع

راسة. ة ال /ال اق ر م ع ال ل ض  العالقة 

 ل ــــة م ق ــــ راسـ /ال يالت الالزمة لل ع اء ال ائج  إج ء ن ــــــ ـــــة في ضـــ راســــ /ال ُمع ال
اد درجة (تق ها واع ـــــادقة عل ـــ هاز لل ــ رئ ال ــ ــــ فع إلى ال ـــــة وت ــ ــ اق ة ال ) ل ي

ق  .ال

 / را ي ن مل ال وني للال قع االل  . سة على ال

 ض ال ة لغ ـ ة ال عها في نها ة ي ت راسـة ال / ال ث ال ة ت ل ان ع ـ ام ول
افقة  ع اخ م ها  ـــــ اع ــ لال هاز ب ــالها الى، رئ ال ــــ هات ذات العالقة  وارسـ ال

ج بها  ي خ ات ال ــ صـ اجات وال فادة م االســـ ض االســـ راســـة لغ / ال ع ال ضـــ
راسة /ال  . ال

  افقة ع م ًا  ة نهائ ـــات ال ــ راسـ ث/ ال ـــخ ال ــ ـ ــال ن ــــــ ي ارســــ هاز الى ال رئ ال
اء زارة /ف ال ان ال ض  دي ي لغ ع اح ال ـــة مع ال ــ ــ ــــ راســـ ــــة ال / ال ــ ــ ــــ ــ اق ل م

اصة  ل ال ضه في ورش الع زارةع ه ال ي ال ت م ال  .   ال

  إجراءات العمل لاللتحاق بالدورات المنفذة خارج الجهاز المركزي لإلحصاءتاسعاً : 
  

  هاز ال جهة الى ال ات ال ع ل  ال اءت ة. لإلح ارج هات ال ل ال  م ق

  ــة ــ ــــ ـ اق ض وم وراتع ي  ال ـــة وت وضــــــ ع وراتال ل  ال ة ع ــ خ ــ رج ضـــــ ي ل ت ال
الئ ا ي ازرة، و الت ال ـــ ة او ع اح ت ــ ـ ة ال ــائ ـ ث االح ر وال  م ال

ة ق جهات ت هاز ال ار مع ت ة في ال ــ ارد ال ــاءت ال ، مع االخ ب لإلح
ار ان مع  وراتاالع هاز  ال اردة لل رال ة. أج  نق

  ام وراتي اع ة. ال ة داخل افة وف م هاز   على دوائ ال
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  هاز ــ رئ ال ــ ــــ ــ ـــ ـ فع الى ال ائ وت ق هاز وت  اردة م دوائ ال ات ال ح االجا ت
.الس ش ة ال افقة على ت  ال ال

  ات ا ة ال ي افقة الى م ة م ال سل ن هاز ت افقة ال رئ ال ال م ع اس
ة  ال الغ ال ف ال ض ص وراتلغ ورة. لل ر ال ي اج ض ت  لغ

  ار ار اوام لل وراتاص ة. ال ع هات ال ة الى ال ر  ال

 ر ورة ال هاء ال عة ان ا ار م خالل م امة لل ها  االل ضح ف ة م ار   ال

 .ت ورة ان وج ائج ال ة، ن ار ة ال ، م  االس

 ام ورة إل ـــارك في ال وراتوهي خاصـــة  ال ي تعق خارج الع  ال اد( قاال تق ع  إع
ها) ا ف ــــ ورة م ها ال ــعف ف ــ ة ونقا ال اورها، ونقا الق ورة، واه م اف ال واه  ،اه

ات. ص اجات وال  االس
  

  : يأتيما فيالتدريب مركز  تحدد اختصاصاتو
 ة للعامل ر امج ال اد ال ولة (م  ت وع ة ال ات وأجه اف هاز وال في م ال

.( ف ل قابلة لل ة ع اد خ  خالل إع
 ف امج ت ة  ال ر ات.ال اف هاز أو في ال  في مق ال
  ة ب العامل هارات الف ة ال ادل وت ولةت ة ال هاز وأجه  .في ال
 فادة ات ال م االس ارجخ ي م ال . ونقلها إلى ،ع العائ  زمالئه
 عة ا ه  ال ف ا ت ت ة ل ر م دورات.الف   ال
  ة ر امج ال ل تق ال ة ل ر ة ال ل احي الع ع ن هاز تق ج ي تعق في ال ال

. ، وتق إدارة ال ر   وال
 .ة ف ة و ة م ائ ادر إح اد  املة في إع دة ال م ال  تأك مفه
 .دة ع اف م جه ن م هاز وال ر داخل مق ال ة ال ل ة في ع  دع الالم

  

  التحديات والصعوبات التي تواجه مركز التدريب والبحوث اإلحصائية
  

ل  قلة .1 ا ه مع ات و اف ة في ال ر ا ال ة ضــ خ ف ة ال ر ورات ال د ال ع
ــات او  ــ ــ قلة ال ات  اف ــاء في ال ات االح ي ا العامل في م ف ه ل

ها. ف م ت  ع

ف  .2 ــــة لل ــ ــ ة م ر له في دورات ت ــ ات ل ي شــ اف د في ال ف ال ال
د او ل  اته وال فاءة  اقابل فع ال ورات ل ي م ال اجة الى الع وف ال ه مع

.  وال
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ا  .3 ات وه ـــا ــ ــ ق وال ازن وال ال ة االدارة  ر ورات ال ي م ال ف الع  أثل ي ت
ات. اف ف في ال ادر ال ل  ل ال م ق  على الع

اف .4 هاز في ال وال ات ال ي م م ا اد الى ل تق ة وه ة ح ر اجات ت ات اح
ها  ي ت ت حات ال ق ع ال ع اال م  د وال ة الع ة م ناح ف ورات ال ضعف في ال

م. هاز ال نا وال رئ ال ل م  م ق

ة  .5 ج قاعة واح ر ت ة ل ال ـــ رب لال ة على ل ف قاعة اضـــا ات وال ت اســـ ال
وحات الخ.لإلقامة دورا ق ش ة او ل عة ادارة او ف  ت ذات 

ح  .6 ــ ــ ـ ة وزادتها ع ال ال ورات خارج ال ة ال ــ  ــ اضـ ـــــ ال ح خالل ال ل
 ه.

ها. .7 ي م ل الع ا اد الى تأج ورات وه ع ال ار في  د ال  قلة ع

ال  .8 ة الســ غ م انها مه ال ات األوســ  ر الف ة ت ة في شــ ف ورات ال د ال قلة ع
. أك  م دورة في وق واح

ــ  .9 ــ اضـــــ ها م ف ف ورات ال ي ة ح ان مع ال ر ورات ال ــ لل ــ اضـــــ د ال قلة ع
يل.  ب

عها. .10 ورة ون ث على م ال ار ي اي في م ال  ال

ه م آثار.   .11 رونا وما ت ة   إضافة الى جائ

  

  السبل المقترحة لمواجهة هذه التحديات والصعوبات 
  

ل  .1 ة له ت ات إلقامة دورات ت اف في ال ال االدنى ل صة ول  ف ف ن ت
ة  د ف ــ وج ــ ـــــ ـــ ورات  ه ال ل ه م اقامة م ة الن ع احي ادارة وف ة ن ل ق ــ ــ ــــ ــ ــ ب م

ات.ال  اف  وال

ة .2 ي غة ج ــ اد صــ اجات  اع راســــة االح دها ل ورات وع ع ال ة ل ــ ــ فة و ال ه ــ ــ ة ال الف
ها.  م

ورات  .3 ي اوًال وال له الف ــاء في دورات ت ع ــ ـ ات االح ي في م زج العامل م م
ة. ان ة ال ت ال ن   االخ ت

ة. .4 ر ورات ال نا لل ة ل ف قاعة اضا  ت

د  .5 ة.وج ر ورات ال ق االوائل م ال ف ة لل اف ت  ح

ارة تق  .6 اد اس ل دورة. أثاع هاء  ع ان ر   ال

7. . ع اخ اض ة م ة وا ي ة ال ائ ع االح اض ال ة  ر اد ورش ت اجة الى اع  ال
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ات. .8 اس ر ال ل ج لقاعة ت ن و ف االن اجة الى ت  ال

شح الس .9 ل م ار تق  ا اخ ى ل اس ل ق م ة و ر ل دورة ت ل  ح ق ش ارة ال
. ا اس وح ال  ما ي

ة  .10 ن مالئ ل ل ات والى تأه ه اجة الى ت ة  ــ ــ ــــ اســ ورات ال ــة ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ القاعة ال
ة. اس  وم

ء  .11 ان  ــ ــ ــــ ــ ــ دســ ات او في اقل  اف ة في ال ر ف دورات ت ة ب ات الف ي ام ال
ر م  ــ مع م ال قل دون ال ــ ل م ــ ة  ــائ حات االح ــ ف ال ات ت ل م

. ر ال ي اساسًا  ع ة ال ائ ث االح  وال

دة في  .12 ورات ال ع مع ال قا ة ن انها ت ها وهي خارج ال ف ل ت اك دورات ي ه
ء الى ا ـــــ ال الى الل ــ ا  ة. م ة واح ر د قاعة ت ج ة ل ل ال ــ ــ ـــ زارة لل ل

ة. دة في ال ورة ال ل ال لة ف تأج غ ان م  على قاعة واذا 

  المعالجات المقترحة 
ث  . 1 ــ ــ ـــ ر وال ــ ــ ـــ ــــــ ال ـ ــة م ــ ـــ ان ام م ـــــ اســ ة  ــ ــ اســـ ورات ال ــ ــ ـــة بـــ ــ اصــ ـــة ال ــ ـــــل القاعــ ــ تأه

ة نفقاتها. غ ة ل ائ  االح

ــــي  . 2 ــ فـــ ــ شـــ ــاق ال ــ ـــ ال ــات  ــ ـــ اف ـــــ وال ــ ات فـــــــي ال ي ـــــ ــ ام ال ــ ــ ـــ ــــل ال ـــ ورات و ـــــ الــ
. ة ذل ول ي م  ال

أة  . 3 نها مه ة خالل العام  ر ورات ال ات األوســـ ع إقامة ال ر الف ة ت ل دور شـــ تفع
. ل  ل

ة  . 4 ـــائ ث االح ر وال اضـــ وابالغ م ال ل ال اع م ق قة في ت ال خي ال ت
ام ال  فاد او االل ة في حالة اال اس ة م اوزه.ف  ال  ت

ام . 5 ص  إل ــ ة  ــائ ث االح ر وال ــ مع م ال ال هاز  ة في ال ات الف ي ال
ة. ائ حات االح ف لل ي ت ة ال ر ورات ال  ال

ة. . 6 ائ ث االح ر وال ف في م ال رات ال  تع ق

ة. . 7 ائ ث اإلح ر وال ة ل ال ان ف م   ت
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  117  13  دراسات وبحوث  2022الدراسات والبحوث المنجزة لعام   16
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 )داخل خطة مركز التدريب والبحوث اإلحصائية( الدورات التدريبية )2(جدول 

  

  المحافظة الفعالية ت
بدء تاريخ 

 الدورة
تاريخ انتهاء 

 الدورة
عدد أيام 

 الدورة
  هدف الدورة االناث الذكور

المعايير واألدوات اإلحصائية في  -1
2022/02/24 2022/02/20 بغداد  الجودة الشاملة  5 2 5 

ة والتعرف على  ائي درات اإلحص اء وتطوير الق بن
ائية المرتبطة بتطبيق ادارة  األدوات والمعايير اإلحص

 الجودة الشاملة في المنظمات الصناعية والخدمية
2022/03/10  2022/03/06  بغداد  اللغة اإلنكليزية مستوى متوسط  -2  تطوير مستوى الموظفين باللغة اإلنكليزية 9 3 5 

  2016دورة اكسل  -3
2022/04/21  2022/04/17  بغداد  5 1 7 

ابقة أو بتنمية مهارات الموظفين ممن لديهم خ رة س
بسيطة في استخدام البرنامج بشكل احترافي واستخدام 

 خصائصه بما ويتالئم وحاجتهم اليه

مهارات وقدرات العاملين تنمية   -5
2022/05/29  2022/05/22  بغداد  االدارية  8  8 8 

دورة تعريفية عن مفهوم المهارة وانواعها وطرق 
تنمية المهارات االدارية والفوائد المتحققة من 

  اكتسابها واسباب االهتمام بتنميتها وشروطها
ائي   -6 ل االحص ارات التحلي مه

  MiniTabباستخدام برنامج 
2022/06/02  2022/05/29  بغداد  5  3 4 

تخدام برنامج  ائية باس بناء وتطوير القدرات االحص
minitab  ات ان ب على انواع البي دري من خالل الت

ائ ي وكيفية ادخالها ومعالجتها واختيار االختبار االحص
  المناسب وكيفية قراءة النتائج وتفسيرها

  مدخل الى العمل المؤسسي  -7

2022/06/23  2022/06/19 بغداد  5  1 8  

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات االدارية 
الضرورية لممارسة العمل المؤسسي والتعرف على 

العملية في تطبيق  احدث النظريات والممارسات
  ية العالميةسالمعايير المؤس

  Excelبرنامج  -8
2022/07/28  2022/07/24 بغداد  5  3 4 

تطوير قدرات الموظفين واكسابهم مهارات متنوعة في 
ل كيفية ادارة وتحليل البيانات بمختلف انواعها من خال

  Excelبرنامج 
  دورة احصاءات البناء والتشييد  -9

2022/08/18  2022/08/16 بغداد  3  11 11 

تطوير قدرات الباحثين الميدانيين واكسابهم اهم 
مرتكزات العمل االحصائي في مجال جمع البيانات 

والتعريف عن اهم  الخاصة باحصاءات البناء والتشييد
المفاهيم الخاصة بنشاط البناء والتشييد واهم 

  المؤشرات االحصائية
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  المحافظة الفعالية ت
بدء تاريخ 

 الدورة
تاريخ انتهاء 

 الدورة
عدد أيام 

 الدورة
  هدف الدورة االناث الذكور

مهارة التحليل االحصائي باستخدام   -10
SPSS  2022/08/25  2022/08/21 بغداد  5  3 5 

 بناء وتطوير القدرات االحصائية للعاملين في الدوائر
 الفنية االحصائية وكيفية توظيف البرنامج في التحليل

  االحصائي والتفسير واستخراج التقارير االحصائية
  فن االتصاالت االدارية  -11

2022/09/08  2022/09/04 بغداد  5  9 11 

المعارف الحديثة والمعلومات عن اكساب المشاركين 
مفهوم االتصاالت واهميتها وعناصرها الرئيسية 
واتجاهاتها ووسائل االتصال بشكل عام والتعرف على 
االتصاالت االدارية بشكل خاص ومعرفة اهميتها 
بالنسبة للموظف واالدارة وكيفية تدفقها داخل 

 المؤسسة
  Accessبرنامج   -12

2022/10/16  2022/10/09 بغداد  8  2 7 

تكوين قواعد بيانات سريعة وسهلة التشكيل وسوف 
ات ينتج عنها بيانات مرنة ويستطيع ادارة وتنظيم البيان

المحددة وسيتوفر له امكانية البحث والحصول عن 
 معلومات معينة وحسب الحاجة في قاعدة البيانات

  طرائق البحث العلمي  -13
2022/10/20  2022/10/16 بغداد  5  5 3 

دورة اساسية تعريفية عن مناهج البحث العلمي وانواع 
البحوث العلمية وكيفية كتابة خطوات البحث العلمي 

 واالدوات المستخدمة وفق كل منهجية
  Accessبرنامج   -14

2022/11/10  2022/11/06 بغداد  5  3 4 

ة تهدف الدورة التدريبية الى تكوين قواعد بيانات سريع
عنها بيانات مرنة يستطيعون من وسهلة التشكيل ينتج 

خاللها ادارة وتنظيم البيانات المحددة ويوفر لهم 
امكانية البحث والحصول على معلومات معينة وحسب 

 الحاجة في قاعدة البيانات
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 )خطة مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةداخل (الخاصة بالمسوحات اإلحصائية  الدورات التدريبية )3(جدول 

  المحافظة الفعالية ت
بدء تاريخ 

 الدورة
تاريخ انتهاء 

 الدورة
عدد أيام 

 الدورة
  هدف الدورة االناث الذكور

اعي   -1 ح التجريبي اإلجتم المس
 14 18 11 2022/04/20  2022/04/10  اربيل  واإلقتصادي لألسرة في العراق

تمارة ح من حيث  تقييم ومراجعة اإلس ة بالمس الخاص
رات مع اختبار البرنامج المعد  الحية بعض المؤش ص

  إلدخال بيانات المسح

ك   -2 تهل ار المس ع ح اس مس
 15 30 3 2022/05/12  2022/05/10  بغداد  2022وااليجارات لسنة 

لة  رح الكراس الجديد الذي يحوي مفردات الس ش
 السلعية الشهرية وتدقيق وحساب الرقم القياسي العام

  والتضخم لشهر نيسان

3-  
اج  ي لالنت اس داد الرقم القي اع

ة  ن اعي لس ن في  2022الص
  محافظة كربالء

 16 21 3 2022/06/07  2022/06/05  كربالء

اب مخرجات  يلي عن ألية العمل الحتس رح تفص ش
أت لع من المنش ناعي ( اختبار عينة الس  الناتج الص

ل  اب الفص ناعية الكبيرة ) وتهيئة الباحثين لحس الص
  2022االول من عام 

4-  

ا  دام تكنولوجي تخ ح اس مس
ر  االت لالس المعلومات واالتص

في محافظة  2022واالفراد لسنة 
  بغداد

 16 36 4 2022/06/09  2022/06/06  بغداد
اذ  دى نف ة عن م ديث رات ح ات ومؤش ان توفير بي

د واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لالسر واالفرا
  2022لعام 

5-  
اج  ي لالنت اس داد الرقم القي اع

ة  ن اعي لس ن في  2022الص
  محافظة بغداد

 6 17 3 2022/06/14  2022/06/12  بغداد

اب مخرجات  يلي عن ألية العمل الحتس رح تفص ش
أت  لع من المنش ناعي ( اختبار عينة الس الناتج الص
ل  اب الفص ناعية الكبيرة ) وتهيئة الباحثين لحس الص

  2022االول من عام 

6-  

ا  دام تكنولوجي تخ ح اس مس
ر  االت لالس المعلومات واالتص

في محافظة 2022واالفراد لسنة  
  كربالء

 8 39 4 2022/06/15  2022/06/12  كربالء
اذ  دى نف ة عن م ديث رات ح ات ومؤش ان توفير بي

د واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لالسر واالفرا
  2022لعام 

 8 15 3 2022/10/12  2022/10/10  بغداد  دورة احصاءات البناء والتشييد  -7

ات  ان رفين في جميع بي درات المش ة ق تطوير وتنمي
ييد والتعريف باهم المفاهيم  اءات البناء والتش احص
ييد واهم  ة بحركة البناء والتش ائية الخاص االحص
ث  دي رح وتح ك ش ذل ة وك ائي رات االحص المؤش
ات  ان ا بي ة التي تجمع فيه ائي ارات االحص تم االس

  احصاءات البناء والتشييد
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 )خطة مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةخارج (الخاصة بالمسوحات اإلحصائية  الدورات التدريبية )4(جدول 

  المحافظة الفعالية ت
بدء تاريخ 

 الدورة
تاريخ انتهاء 

 الدورة
عدد أيام 

 الدورة
  هدف الدورة االناث الذكور

ية   -1 يل الحقلية الرئيس بة المحاص منظومة حوس
تمارة  عار والثانوية واإلس جيل أس األلكترونية لتس

الجملة للمحاصيل والخضروات والفواكه والتمور 
  ةوالمنتجات الحيواني

يطية لتدريب الباحثين على برنامج  2 18 4 2022/04/06  2022/04/03  بغداد عار odkدورة تنش  لجمع بيانات اس
  الحقل

ح   -2 ة بمس تمارة األلكترونية الخاص رح االس ش
  الصناعية الكبيرة التراكمية المنشأت

ناعي في المحافظات على حل  6 25 2 2022/04/14  2022/04/13  بغداد اء الص عب اإلحص تدريب الباحثين في ش
  اإلستمارة األلكترونية الخاصة بمسح المنشأت الكبيرة التراكمية

تخدام برنامج  6 26 2 2022/05/26  2022/05/25  بغداد  مسح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع الخاص  -3 ح باس تمارة المس الذي  ODKتدريب الباحثين على اس
يوفر بيانات عن عدد المولدات الكهربائية وفيه االجراءات وكميات  س

  الوقود المستخدمة
أت  -4 تمارة المنش رح اس غيرة  ش ناعية الص الص

اص)  اع الخ ة في القط ائي دات الكهرب (المول
ة في اجهزة  ارة االلكتروني تم ب االس ي وتنص

  الباحثين

ب المحافظات ومعرفة  9 33 3 2022/05/31  2022/05/29  كربالء اب اعداد المولدات الكهربائية  الموزعة حس حس
تلزمااعداد العاملين في المولدات وقيمة االيرادات المتحققة  ت والمس

غيل  اعات التش والوقود والموجودات الثابتة للمولدات ومعرفة عدد س
  وكمية وقيمة الوقود

ح   -5 ة بمدخلي البيانات لمس دورة تدريبية خاص
  الفنادق ومجمعات االيواء السياحي للمحافظات

اد الوطني  15 40 3 2022/06/01  2022/05/30  بغداد اهمتها في دعم االقتص ياحة اهمية كبيرة لمس ب الس تكتس
اهم في عملية التننمية لذلك ت هدف نتيجة لما تحققه من موارد مالية تس

ح  تمارة المس الدورة الى تدريب الباحثين ومدخلي البيانات على اس
ياحي  وء على حجم الخدمات الفندقية وااليواء الس بهدف القاء الض

  لعراقالموجودة في ا
يلية عن ابنية وعائدية دور  11 18 2 2022/06/02  2022/06/01  بغداد  2021مسح دور الحضانة لسنة   -6 انة بيانات تفص ح دور الحض يوفر مس

تيعابية والخدمات المقدمة والعاملين فيها ، انة والطاقة االس هذا  الحض
ب الموجودين في دور الحضانة حس الى جانب البيانات الخاصة باالطفال

  فئات العمر والحالة التعليمية لالم
اع   -7 ة في القط ات الوظيف اس اخالقي ح قي مس

  2022الحكومي 
توفير مؤشرات مهمة حول سلوكيات الموظف في القطاع الحكومي من  19 12 3 2022/06/28  2022/06/26  بغداد

الرضا عن الوظيفة حيث تلقي الرشوة وتفشي الفساد االداري ومستوى 
ه  ة ونزاهة الموظف في طرق تعامل لدرجات الوظيفي والتدريب ومنح ا

  اليومية مع افراد المجتمع وتقديرهم للخدمات
اع   -8 ة في القط ات الوظيف اس اخالقي ح قي مس

  2022الحكومي لسنة 
توفير مؤشرات مهمة حول سلوكيات الموظف في القطاع الحكومي من   10 19 3 2022/09/08  2022/09/06  النجف

حيث تلقي الرشوة وتفشي الفساد االداري ومستوى الرضا عن الوظيفة 
ه  ة ونزاهة الموظف في طرق تعامل لدرجات الوظيفي والتدريب ومنح ا

جهزة اليومية مع افراد المجتمع في تقديمهم للخدمات وثقة المواطن باال
  الرقابية
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 الدورات التدريبية الخاصة باإلدارة التنفيذية للتعداد )5(جدول 
 

  المحافظة الفعالية ت
بدء تاريخ 

 الدورة
تاريخ انتهاء 

 الدورة
عدد أيام 

 الدورة
  هدف الدورة االناث الذكور

تنمية مهارات وقدرات   -1
ب  ان املين في الج الع

  المالي

ة  5 10 2 2022/03/31  2022/03/30  بغداد ي م ل ع س ال ح األس ي وض ت
ات  ذ الواجب ة في تنف انوني والق
ة  عب ة لموظفي ش ابي الحس
ات في  افظ ات في المح اب الحس
ان  ك ام للس داد الع ال التع مج
افة الىتأمين  اكن باإلض والمس
بي  تحقات لمنتس الرواتب والمس
ف  ل ك ل ال ي ل ق ة ت ي غ از ب ه ج ال

  واختصار الوقت

  

  الخارجيةمع المنظمات عدد المشاركون بالدورات التدريبية المنفذة  )6(جدول 

  المحافظة الفعالية ت
بدء تاريخ 

 الدورة
تاريخ انتهاء 

 الدورة
عدد أيام 

 الدورة
  هدف الدورة االناث الذكور

توى  Rبرنامج   -1 للمس
  المبتدأ

امج  4 5 5 2022/09/22  2022/09/19  بغداد ة عن البرن دريبي دورة ت
ائي   لتطوير مهارات  Rاالحص

ل  ة تحلي اركين في كيفي المش
تخدمة  وحات المس بيانات المس

  في الجهاز
توى  Rبرنامج   -2 للمس

  المتوسط
امج  5 5 4 2022/10/27 2022/10/23  بغداد ة عن البرن دريبي دورة ت

ائي   لتطوير مهارات  Rاالحص
ل  ة تحلي اركين في كيفي المش
تخدمة  وحات المس بيانات المس

  في الجهاز
توى  Rبرنامج   -3 للمس

  المتقدم
امج  5 6 5 2022/09/01 2022/08/28  بغداد ة عن البرن دريبي دورة ت

ائي   لتطوير مهارات  Rاالحص
ل  ة تحلي اركين في كيفي المش
تخدمة  وحات المس بيانات المس

  في الجهاز

 

  ن بالدورات التدريبية المنفذة داخل وخارج الخطةيعدد المشارك )7(جدول 

  المجموع  عدد  اإلناث  عدد  الذكور الدورات المنفذة

 140 86  54  داخل الخطة

 174 104  70 خارج الخطة

وح داخل  ة بالمس دورات تدريبية خاص
 الخطة

176  83 259 

وح خارج  ة بالمس دورات تدريبية خاص
 الخطة

191  78 269 

 15 5  10 دورات تدريبية خاصة بالتعداد

 30 14  16 دورات خارجية مع منظمات

 887 370  517 المجموع
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  المنفذة داخل وخارج الخطةوالمسوحات عدد الدورات التدريبية  )8(جدول 

  المجموع  غيرحتمية  حتمية الدورات المنفذة

 13 1 12  داخل الخطة

 5 3 2 خارج الخطة

ل دورات  وح داخ ة بالمس ة خاص تدريبي
 الخطة

0 7 7 

ارج  وح خ ة بالمس ة خاص دورات تدريبي
 الخطة

0 8 8 

 1 1 0 دورات تدريبية خاصة بالتعداد

 3 3 0 دورات خارجية مع منظمات

 37 23 14 المجموع

  

  

  

54 70

176 191

10 16

86 104
83 78

5 14
0

40
80

120
160
200
240

داخل الخطة خارج الخطة دورات تدريبية 
خاصة بالمسوح 

داخل الخطة

دورات تدريبية 
خاصة بالمسوح 

خارج الخطة

دورات تدريبية 
خاصة بالتعداد

دورات خارجية مع 
منظمات

عدد المشاركين بالدورات التدريبية) 1(شكل 
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  عدد الدورات التدريبية داخل وخارج الخطة  )9(جدول 
 فيها الدورةحسب نوع الدورة والمحافظة التي أقيمت 

  المجموع  اخرى  حاسبات  ادارية  فنية المحافظات
 1 0 0 0 1 كركوك

 1 0 0 0 1 اربيل

 31 0 5 9 17 بغداد

 3 0 0 0 3 كربالء

 1 0 0 1 0 النجف
 37 0 5 10 22 المجموع

 

 

  ن بالدورات التدريبية داخل وخارج الخطة يعدد المشارك )10(جدول 
 التي أقيمت فيها الدورةحسب نوع الدورة والمحافظة 

 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

 15 8 0 0 0 0 0 0 15 8 كركوك

 18 14 0 0 0 0 0 0 18 14 اربيل

 372 305 0 0 13 28 83 81 276 196 بغداد

 93 33 0 0 0 0 0 0 93 33 كربالء

 19 10 0 0 0 0 19 10 0 0 النجف

 517 370 0 0 13 28 102 91 402 257 المجموع

  

  

  ) اعداد المشاركين بالدورات التدريبية ودورات المسوح 11(جدول 
  الجهاز داخلوالجهة التي ينتسبون اليها من 

  المجموع  انثى  ذكر الوزارة أو الدائرة  ت
 1 1 0  مكتب مدير عام دائرة الشؤون الفنية . 1
 2 2 0 القسم القانوني . 2
 2 2 0 مركز التدريب والبحوث اإلحصائية . 3
 3 3 0 قسم التدقيق والرقابة الداخلية . 4
 12 9 3 مديرية اإلحصاء الزراعي . 5
 16 12 4 مديرية اإلحصاء الصناعي . 6
 20 16 4 مديرية إحصاءات البناء والتشييد . 7
 12 7 5 مديرية إحصاءات التجارة . 8
 18 16 2 مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالت . 9
 5 4 1 مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوي . 10
 4 4 0 مديريةإحصاءات السكان والقوى العاملة . 11
 12 6 6 مديرية احصاءات أحوال المعيشية . 12
 9 1 8 مديرية الحسابات القومية . 13
 3 2 1 البيئةقسم إحصاءات  . 14
 9 4 5 قسم احصاءات التنمية البشرية . 15



19 - 29  
 

  المجموع  انثى  ذكر الوزارة أو الدائرة  ت
 13 9 4 قسم التحليل اإلحصائي . 16
 29 27 2 قسم االرقام القياسية . 17
 36 31 5 لوجيا المعلوماتوقسم تكن . 18
 8 7 1 مديرية الموارد البشرية . 19
 9 2 7 مديرية األمور اإلدارية . 20
 6 2 4 مديرية النشر والعالقات . 21
 5 0 5 مديرية المطبعة . 22
 3 1 2 مديرية الحسابات . 23
 30 8 22 مديرية احصاء نينوى . 24
 33 16 17 مديرية إحصاء كركوك . 25
 33 3 30 مديرية إحصاء صالح الدين . 26
 38 6 32 مديرية إحصاء األنبار . 27
 32 9 23 مديرية إحصاء بابل . 28
 30 9 21 مديرية إحصاء ديالى . 29
 49 6 43 مديرية إحصاء بغداد . 30
 34 7 27 كربالءمديرية إحصاء  . 31
 25 4 21 مديرية إحصاء النجف . 32
 30 6 24 مديرية إحصاء واسط . 33
 31 6 25 مديرية إحصاء القادسية . 34
 31 5 26 مديرية إحصاء المثنى . 35
 25 2 23 مديرية إحصاء ذي قار . 36
 30 4 26 مديرية إحصاء ميسان . 37
 35 7 28 مديرية احصاء البصرة . 38
 3 0 3 مديرية إحصاء السليمانية . 39
 GIS)( 0 6 6نظم المعلومات الجغرافية  . 40

 732 272 460 المجموع

  

  اعداد المشاركين بالدورات التدريبية ودورات المسوح  )12(جدول 
  والجهة التي ينتسبون اليها من خارج الجهاز

  المجموع  انثى  ذكر الوزارة أو الدائرة  ت
 15 2 13  مديرية إحصاء اربيل . 1
 11 2 9 مديرية إحصاء السليمانية . 2
 12 0 12 مديرية إحصاء دهوك . 3
 9 6 3 هيئة إحصاء كوردستان . 4
 6 3 3 وزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والمالية . 5
 1 1 0 وزارة التخطيط / الدائرة القانونية . 6
 1 1 0 وزارة التخطيط / دائرة العقود . 7
 3 3 0 وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات . 8
 9 9 0 ليةوزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والما . 9
 10 7 3 ةوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحلي . 10
 9 8 1 وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشرية . 11
 4 4 0 وزارة التخطيط / دائرة التعاون الدولي . 12
 2 1 1 وزارة التخطيط /إستراتيجية التخفيف من الفقر . 13
 11 8 3 وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلومات . 14



20 - 29  
 

  المجموع  انثى  ذكر الوزارة أو الدائرة  ت
 1 1 0 وزارة التخطيط / دائرة السياسات السكانية . 15
 1 1 0 وزارة التخطيط / مكتب معالي السيد الوزير . 16
 5 5 0 وزارة الصناعة والمعادن . 17
 2 2 0 ةوزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العام . 18
 2 2 0 والسياحة واالثاروزارة الثقافة  . 19
 11 7 4 وزارة االتصاالت . 20
 1 1 0 وزارة التربية . 21
 2 2 0 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 22
 1 1 0 وزارة الخارجية . 23
 1 1 0 وزارة الداخلية . 24
 1 1 0 وزارة الدفاع . 25
 2 2 0 وزارة الزراعة . 26
 3 3 0 وزارة الصحة . 27
 1 1 0 وزارة العدل . 28
 6 6 0 والتكنولوجيا وزارة العلوم . 29
 2 2 0 وزارة الكهرباء . 30
 1 1 0 وزارة الموارد المائية . 31
 2 2 0 وزارة النفط . 32
 2 1 1 وزارة النقل . 33
 1 1 0 الهيأة العراقية لالعتماد . 34
 2 1 1 المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات . 35
 1 1 0 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 36
 1 0 1 االعالم واالتصاالتهيئة  . 37

 155 100 55 المجموع

  

  

  عدد المحاضرين في الدورات التدريبية  )13(جدول 
  من داخل الجهاز المركزي لإلحصاء حسب مستوى التفصيل

تسلسل 
 الدورة

  اسم المحاضر
اختصاص 
  المحاضر

  اسم الدورة  اسم الدائرة
  المشاركون

  اناث  ذكور

مركز التدريب والبحوث   تطبيقياحصاء  احمد جمال احمد  1
  اإلحصائية

المعايير واألدوات اإلحصائية في 
  الجودة الشاملة

2  5 

 4  4 مهارات ادارات االعمال الحديثة

مهارات التحليل االحصائي باستخدام 
 Minitabبرنامج 

3  4 

مهارة التحليل االحصائي باستخدام 
SPSS 

3  5 

 8  1 المؤسسيمدخل الى العمل 

 Excel 3  4برنامج 

ة بمدخلي البيانات   مديرية إحصاءات التجارة  احصاء تطبيقي ندى احمد امين 2 دورة تدريبية خاص
ات االيواء  ادق ومجمع ح الفن لمس

  السياحي للمحافظات

40  15 

 11  18  2021لسنة مسح دور الحضانة   احصاء احمد ياسين عبد الكريم 3
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تسلسل 
 الدورة

  اسم المحاضر
اختصاص 
  المحاضر

  اسم الدورة  اسم الدائرة
  المشاركون

  اناث  ذكور

مديرية اإلحصاء 
  اإلجتماعي والتربوي

ي  اع م ت ي اإلج ب ري ج ت ح ال مس ال
 واإلقتصادي لألسرة في العراق

18  14 

مسح اسعار المستهلك وااليجارات لسنة   قسم االرقام القياسية  اقتصاد قياسي د. زينة اكرم عبد اللطيف 4
2022  

30  15 

ناعي  ي لالنتاج الص اعداد الرقم القياس
 في محافظة كربالء 2022لسنة 

21  16 

ناعي  ي لالنتاج الص اعداد الرقم القياس
 في محافظة بغداد 2022لسنة 

17  6 

كني  ول العقارية القطاع الس ح االص مس
 2022لسنة 

53  20 

مديرية  إحصاءات النقل   ادارة واقتصاد هناء مجبل نجم 5
  واإلتصاالت

تخدام تكنولوجيا المعلومات  ح اس مس
ر االت لالس نة   واالتص واالفراد لس

  في محافظة بغداد 2022

36  16 

تخدام تكنولوجيا المعلومات  ح اس مس
نة   ر واالفراد لس االت لالس واالتص

 في محافظة كربالء2022

39  8 

ة في   قسم التحليل اإلحصائي  احصاء بشرى نصيف جاسم 6 ات الوظيف اس اخالقي ح قي مس
  (بغداد) 2022القطاع الحكومي 

12  19 

ح  ة في مس ات الوظيف اس اخالقي قي
 (النجف) 2022القطاع الحكومي لسنة 

19  10 

مديرية إحصاءات البناء   إدارة اعمال اغادير فاضل حمزة 7
  والتشييد

 11  11  دورة احصاءات البناء والتشييد (بغداد)

ييد  اء والتش اءات البن دورة احص
 (كركوك)

15  8 

التدريب والبحوث مركز   ادارة اعمال ميسم فتاح حسين 8
  اإلحصائية

املين  درات الع ارات وق ة مه تنمي
  االدارية

8  8 

 11  9 فن االتصاالت االدارية

 3  5 طرائق البحث العلمي

 16  6 المهارات االدارية والمالية

مركز التدريب والبحوث   احصاء بسمة عبد الوهاب قدوري 9
  اإلحصائية

 spss  4  6البرنامج االحصائي 

 9  3  اللغة اإلنكليزية مستوى متوسط  مديرية النشر والعالقات  احصاء تطبيقي نداء حسين عبد هللا 10

املين في   مديرية الحسابات  محاسبة عبد الكريم عباس مرعي 11 درات الع ارات وق ة مه تنمي
  الجانب المالي

10  5 

ة   مديرية اإلحصاء الزراعي  احصاء تطبيقي اثير محمد ناجي 12 يل الحقلي بة المحاص ة حوس منظوم
تمارة  ة واإلس ية والثانوي الرئيس
ة  عار الجمل جيل أس ة لتس األلكتروني
ه  روات والفواك يل والخض للمحاص

  والتموروالمنتجات الحيوانية

18  2 

ة   مديرية اإلحصاء الصناعي  احصاء حسين حميد خلف 13 تمارة األلكتروني رح االس ش
أت ح المنش ة بمس ناعية  الخاص الص

  الكبيرة التراكمية

25  6 

ة  درة الكهربائي دات الق ح مول مس
 للقطاع الخاص

26  6 

ناعية  أت الص تمارة المنش رح اس ش
ي  ة ف دات الكهربائي غيرة ( المول الص
يب  اص ) وتنص اع الخ القط

33  9 
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تسلسل 
 الدورة

  اسم المحاضر
اختصاص 
  المحاضر

  اسم الدورة  اسم الدائرة
  المشاركون

  اناث  ذكور

زة  ي اجه ة ف تمارة االلكتروني االس
 الباحثين

مركز التدريب والبحوث   حساباتعلوم  باسل صالح الدين عبد الكريم 14
  اإلحصائية

 7  1  2016دورة اكسل 

ي   مديرية أحوال المعيشية  اجصاء . فاضل نايوخ خيزراند 15 اع م ت ي اإلج ب ري ج ت ح ال مس ال
  واإلقتصادي لألسرة في العراق

18  14 

 Access  2  7برنامج   مديرية إحصاءات التجارة  إحصاء احمد صبيح عزيز 16

 Access 3  4برنامج 

املين في   مديرية الحسابات  محاسبة فاتن فوزي مهدي 18 درات الع ارات وق ة مه تنمي
  الجانب المالي

10  5 

يل الحقلية   مديرية اإلحصاء الزراعي  احصاء نضال جاسم سيد 19 بة المحاص منظومة حوس
ارة  تم ة واإلس انوي ة والث ي الرئيس

ية عار الجملة  األلكترون جيل أس لتس
ه  روات والفواك ل والخض ي اص للمح

  والتموروالمنتجات الحيوانية

18  2 

ة   لوجيا المعلوماتوقسم تكن  حاسبات اية مازن طالب 20 تمارة األلكترونية الخاص رح االس ش
ناعية الكبيرة  أت الص ح المنش بمس

  التراكمية

26  9 

ح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع   مديرية اإلحصاء الصناعي  احصاء زيد خليفة محمد 21 مس
  الخاص

26  6 

ناعية  مديرية اإلحصاء الصناعي أت الص تمارة المنش رح اس ش
ة في  ائي دات الكهرب غيرة ( المول الص
تمارة  يب االس القطاع الخاص ) وتنص

  االلكترونية في اجهزة الباحثين

33  9 

وزارة التخطيط / دائرة   حاسبات احمد عصام ضاري 22
  تكنولوجيا المعلومات

ة بمدخلي البيانات  دورة تدريبية خاص
ات االيواء  ادق ومجمع ح الفن لمس

  السياحي للمحافظات

40  15 

 11  18  2021مسح دور الحضانة لسنة   مديرية الحسابات القومية  محاسبة محمد خضر ياسين 23

 16  6  المهارات االدارية والمالية مديرية الحسابات القومية

ا   قسم التحليل اإلحصائي  علوم احصاء اياد جواد حسند.  24 تخدام تكنولوجي ح اس مس
ر  االت لالس ات واالتص المعلوم

نة   راد لس ة  2022واالف ي محافظ ف
  بغداد

36  16 

ا  تخدام تكنولوجي ح اس مس
ر  االت لالس ات واالتص المعلوم

نة   راد لس ة 2022واالف ي محافظ ف
 كربالء

39  8 

ي   قسم التحليل اإلحصائي  احصاء د. احمد حسن علي 25 ة ف ات الوظيف اس اخالقي ح قي مس
  ( بغداد) 2022القطاع الحكومي 

12  19 

ي  ة ف ات الوظيف اس اخالقي ح قي مس
نة  ومي لس اع الحك  2022القط

 (النجف)

19  10 

مديرية إحصاءات البناء   ادارة عامة امل تركي مغير 26
  والتشييد

ييد  اء والتش اءات البن دورة احص
  (بغداد)

11  11 
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تسلسل 
 الدورة

  اسم المحاضر
اختصاص 
  المحاضر

  اسم الدورة  اسم الدائرة
  المشاركون

  اناث  ذكور

ييدة  اء والتش اءات البن دورة احص
 (كركوك)

15  8 

ي   مديرية الحسابات  محاسبة مثال ابراهيم محمد 27 املين ف درات الع ارات وق ة مه تنمي
  الجانب المالي

10  5 

ة   مديرية اإلحصاء الصناعي  هندسة إتصاالت مصطفى عادل حسين 28 تمارة األلكتروني رح االس ش
ح  ة بمس ناعية الخاص أت الص المنش
  الكبيرة التراكمية

26  9 

اعي   لوجيا المعلوماتوقسم تكن  هندسة برامجيات د.احمد عبد الحسن 29 ي اإلجتم ح التجريب المس
  واإلقتصادي لألسرة في العراق

18  14 

مديرية اإلحصاء   احصاء رشا كامل عبد الرزاق 30
  اإلجتماعي والتربوي

 11  18  2021مسح دور الحضانة لسنة 

مديرية إحصاءات البناء   دبلوم إحصاء لونا رشاد سعيد 31
  والتشييد

دورة احصاءات البناء والتشييد 
  (كركوك)

15  8 

علوم في ادارة  سحر محمد عباس 32
  االعمال

مديرية إحصاءات البناء 
  والتشييد

 11  11  دورة احصاءات البناء والتشييد (بغداد)

ييد  اء والتش اءات البن دورة احص
 (كركوك)

15  8 

قسم احصاءات التنمية   ادارة عامة عادل عرنوص جمعة 33
  البشرية

 16  6  المهارات االدارية والمالية

ي   مديرية الحسابات  محاسبة صباح نوري رحيم 34 املين ف درات الع ارات وق ة مه تنمي
  الجانب المالي

10  5 

اعي   لوجيا المعلوماتوقسم تكن  علوم حاسبات حسام سعد الدين راضي 35 ي اإلجتم ح التجريب المس
  واإلقتصادي لألسرة في العراق

18  14 

مديرية اإلحصاء   اقتصاد ليلى محمد عريبي 36
  اإلجتماعي والتربوي

 11  18  2021مسح دور الحضانة لسنة 

ي   مديرية الحسابات  اقتصاد محمود قيس يحيى 37 املين ف درات الع ارات وق ة مه تنمي
  الجانب المالي

10  5 

  

  عدد المحاضرين في الدورات التدريبية  )14(جدول 
  من خارج الجهاز المركزي لإلحصاء حسب مستوى التفصيل

تسلسل 
 الدورة

  اسم المحاضر
اختصاص 
  المحاضر

  اسم الدورة  اسم الدائرة
  المشاركون

  اناث  ذكور
تقنيات  سحر فيض هللا محمد علي  1

  عمليات
وزارة 

ط /  ي ط خ ت ال
ة  دائرة التنمي

  البشرية

دف  ة حول اله دريبي دورة ت
ة  داف التنمي امس من اه الخ
ات  ياس تدامة (الس المس

  والتوجيهات الوطنية)

3  58 

وكالة   GIZ  حاسبات عماد مجيد رشيد 2
اون  ع ت ال
ي  دول ال

  االلمانية

 4  5 للمستوى المبتدأ Rبرنامج 

ج  ام رن وى  Rب ت مس ل ل
 المتوسط

5  5 

 5  6 للمستوى المتقدم Rبرنامج 

وزارة   احصاء رغدة زياد طارق 3
ط /  ي ط خ ت ال
ة  دائرة التنمي

  البشرية

دف  ة حول اله دريبي دورة ت
ة  داف التنمي امس من اه الخ
ات  ياس تدامة (الس المس

  والتوجيهات الوطنية)

3  58 



24 - 29  
 

  
   الصيفي بالتدريب شاركوا الذين الطالب عدد )15( جدول

  2022لسنة  اليها ينتسبون التي الجهة وحسب
  ت الجامعة أو الكلية اسم الطالب عدد

  .1  اعدادية مهنية 1

  .2 جامعات اهلية 7

  .3 لوجيةوالتكن الجامعة 1

  .4  الجامعة الستنصرية 1

  .5 جامعة النهرين 1

  .6  جامعة بغداد 2

  المجموع 13

  
  2022لسنة ) التدريب الصيفي(طلبة الدبلوم العالي أسماء  )16(جدول 
  التخصص  اسم الطالب المتدرب ت

1.   احصاء تطبيقي اسراء يعرب ابراهيم محمود 

2.   احصاء تطبيقي اسيل فوزي محمد جمعه 

3.   احصاء تطبيقي اياس منعم اكرم حسن 

4.   احصاء تطبيقي مصطفى عبود حمود محمد 

5.   احصاء تطبيقي نمير عوني رزوقي وهيب 

  
  

  قات النقاشية والمحاضرات والندوات لالحوالدراسات والبحوث القسم الثاني : 
  

  2022الدراسات والبحوث المنجزة لعام  )17(جدول 
  

  المالحظات  الدائرة  اسم الباحث  اسم الدراسة ت
خم في  1 ادية في معدالت التض تأثير أهم العوامل االقتص

 ) (دراسة قياسية)2020-1980العراق للمدة (
ً   القياسيةقسم األرقام   د. زينة أكرم عبد اللطيف    أنجزت نهائيا

ة  2 ال دلي البط ام في مع اق الع ل الكمي آلثر االنف التحلي
دة ( ة للم امي دول الن ة من ال خم في عين -2009والتض

2012         ( 
ً   مديرية إحصاء صالح الدين  سرمد حميد ياسين   أنجزت نهائيا

اد  3 ى الفس ي عل والء التنظيم وافز وال ن الح ل م ر ك أث
 اإلداري

 
  أنجزت نهائياً   مديرية إحصاء صالح الدين  كامل رشيدأسامة 

دم  4 ميم ع ي تص ات ف أثير المعالج ة ت دير معلم تق
  استمرارية االنحدار بطريقة التمثيل البياني

ً   مديرية إحصاء ذي قار  حسن يحيى حسن   أنجزت نهائيا

ً   ذي قار مديرية إحصاء  سامر كاظم غالب  مقومات التنمية السياحية لمحافظة ذي قار 5   أنجزت نهائيا

ً   مديرية الحسابات القومية  د. زياد طارق حسين تحليل االستدامة المالية في االقتصاد العراقي 6   أنجزت نهائيا

ً   قسم إحصاءات البيئة  سيف فوزي عباس الدعم الحكومي للطاقة وآليات إصالحه 7   أنجزت نهائيا
ا 8 ة كورون ل جائح ي ظ ي ف وي والتعليم ع الترب  الواق

 والتعليم االلكتروني في مدارس قضاء الفهود
ً   مديرية إحصاء ذي قار  حسين خشان غضبان   أنجزت نهائيا

ً   مديرية إحصاء كربالء  عباس طامي عناد الزيارة الشعبانية ( واقع وتحديات) 9   أنجزت نهائيا

10 
  تاثير مياه الصرف الصحي على البيئة

شيماء فريد الزم              
  عباسسيف فوزي 

  قسم إحصاءات البيئة
 ً   أنجزت نهائيا
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  المالحظات  الدائرة  اسم الباحث  اسم الدراسة ت
راق  11 ي الع ام ف اع الع ع القط ن - واق اط الص اعي النش

  (دراسة حالة)
اسين               يمحمد خضر 

د. يسرى محمد كويجه           
أسماء شلش محمد        

  حيدر خالد رشيد 

ً   مديرية الحسابات القومية   أنجزت نهائيا

ر  12 دالت الفق ي مع ة ف ة المركب ل االزم ي ظ ة ف والبطال
  العراق وما بعدها  رؤية استشرافية

ً   مديرية الحسابات القومية  د. زياد طارق حسين   أنجزت نهائيا

ي  13 ابوق ف ناعة الط ائي لص اني واالحص ع المك التوزي
  محافظة ذي قار

ً   مديرية إحصاء ذي قار  سلمى مناتي دافر   أنجزت نهائيا

  
  2022النقاشية والعروض التقديمية والورش لسنة الحلقات  )18(جدول 

  المالحظات  تاريخ االنعقاد  اسم الباحث  عنوان الحلقة النقاشية / عرض تقديمي  ت
محلياً ضمن خوادم الجهاز  odk centerتفعيل العمل   -1

  المركزي لالحصاء 
  حسين حميد

  لمى عبد الحسين
  اية مازن

  نضال جاسم
  رشا محمود

  تقديميعرض   28/2/2022

ة   -2 وى العامل ح الق ائج مس ة نت ل (مناقش ة عم  –ورش
  عن بعد ) 

مديرية احصاءات السكان 
والقوى العاملة مع منظمة 

  العمل الدولية

  ورشة عمل  14-16/3/2022

ا   -3 ة كورون ائح ل ج الواقع التربوي والتعليمي في ظ
اء الفهود /  دارس قض والتعليم االلكتروني في م

  محافظة ذي قار 

  خشان غضبان حسين
  احصاء ذي قار

  حلقة نقاشية  31/5/2022

تخدام التكنولوجيا   -4 جالت االدارية واس التحول الى الس
  الحديثة في تنفيذ التعداد في العراق 

  رشا خالد ابراهيم
  قطاع تكنولوجيا المعلومات

  ورقة بحثية  12/6/2022

اد   -5 ل من الحوافز والوالء التنظيمي على الفس أثر ك
  االداري في العراق 

  اسامة كامل رشيد
  احصاء صالح الدين

  حلقة نقاشية  28/6/2022

دم   -6 ميم ع ات في تص الج اثير المع ة ت دير معلم تق
  اسنمرارية االنحدار بطريقة التمثيل البياني 

  حسن يحيى حسن
  احصاء ذي قار

  حلقة نقاشية  6/7/2022

تاثير اهم العوامل االقتصادية في معدالت التضخم في   -7
  )2020-1980العراق للمدة (

  حلقة نقاشية  2/10/2022  د. زينة اكرم عبد اللطيف

  ورشة عمل  22/12/2022  اغادير فاضل حمزة  التعريف بالخطة االستراتيجية لوزارة التخطيط  -8
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  دورات المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات  القسم الثالث :
  

  2022وتقنية المعلومات لسنة  أسماء المشاركين بالدورات التدريبية المقامة في المركز الوطني للتطوير اإلداري) 19(جدول 
  

 

 

        

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اركت م المش دورةالدائرةاس دءعنوان ال اءتاريخ الب اريخ االنته الدرجةت
االتاميمة حميد احمد1 ل واالتص ة احصاءات النق يةمديري ة Excel اساس 2022/02/202022/02/2481معالجة الجداول االلكتروني
ة الحساباتالحمزة بليغ مكي2 2022/03/062022/03/1780تدريب المدربين / TOTمديري
ا المعلوماتمريم هاشم عيسى3 ةقسم تكنولوجي 2022/05/082022/05/1981نظم المعلومات الجغرافي
ة حاتم4 تراتيجيمديرية المطبعةعبد الصاحب رحم 2022/06/052022/06/0989التخطيط االس
ين5 طىمديرية المطبعةابراهيم هالل عبد الحس ارات االدارة الوس ر مه 2022/05/222022/06/1688تطوي
احب6 ا المعلوماتاحمد ناجي ص ثقسم تكنولوجي ة GIS/ المستوى الثال 2022/11/132022/11/2487نظم المعلومات الجغرافي
ة الحساباتالحمزة بليغ حمدي7 تقبلمديري تراتيجي فن ادارة المس 2022/02/132022/02/1781التخطيط االس
ةمديرية المطبعةغيث محمد حسين ابراهيم8 ة والقانوني ة والمالي اهيم االداري 2022/02/282022/03/1372االسس والمف
ة الحساباتمحمد موجد حسين9 2022/03/062022/03/1769تدريب المدربين / TOTمديري
ل االحصائياحمد حسن علي10 2022/03/062022/03/1762تدريب المدربين / TOTقسم التحلي
ان11 ا المعلوماتشيماء حين عطش تخدام ASP.NETقسم تكنولوجي ة باس 2022/03/062022/03/1771تصميم المواقع الديناميكي
ا المعلوماتايناس ماجد عبود12 االولقسم تكنولوجي ير االستشارية/  ة الخدمات غ يز/ وثيق 2022/04/032022/04/0771وثيقة التجه
ناي برهان عباس13 ا المعلوماتش انيقسم تكنولوجي ة GIS المستوى الث 2022/05/082022/05/1972نظم المعلومات الجغرافي
باح علي14 ا المعلوماتميديا ص انيقسم تكنولوجي ة GIS المستوى الث 2022/05/082022/05/1976نظم المعلومات الجغرافي
رقصي علي هادي15 ىدائرة العالقات والنش ة / االول ة االنكليزي 2022/05/222022/06/0579تطوير المهارات باللغ
يماء غازي ذياب16 انونيش اليالقسم الق اد االداري والم يدة ومكافحة الفس ة الرش 2022/06/052022/06/0980الحوكم
راهيم17 ة الحساباتزهير جميل اب ةمديري ة والقانوني ة والمالي اهيم االداري 2022/06/192022/06/3067االسس والمف
الي18 ا المعلوماترقية عبد الرضا غ 2022/07/172022/07/2886تدريب المدربين TOT الثانيةقسم تكنولوجي
انونيبشار ضاري علي19 م (2) لسنة 2014القسم الق ة رق 2022/07/242022/08/0486تعليمات تنفيذ العقود الحكومي
ي20 ا المعلوماتانتصار مهدي راض ة Excelقسم تكنولوجي 2022/09/042022/09/0872معالجة الجداول االلكتروني
ا المعلوماتمقدام لؤي محمد21 ة Excelقسم تكنولوجي 2000/09/042022/09/0866معالجة الجداول االلكتروني
دريب والبحوث االحصائيةاحمد جمال احمد22 يةمركز الت ة / اساس ة الحديث اهيم االداري 2022/05/152022/05/1982االسس والمف
ر23 بري جعف ا المعلوماتنصير ص تراتيجيقسم تكنالوجي 2022/10/302022/11/0384التخطيط االس
ةعلي كاظم جبر24 ة الداخلي تراتيجيقسم التدقيق والرقاب 2022/10/302022/11/0383التخطيط االس
ي25 ا المعلوماتصفاء نجم عبد عل ثقسم تكنولوجي ة GIS/ المستوى الثال 2022/11/132022/11/2485نظم المعلومات الجغرافي
ا المعلوماتوسام شعيب فاخر26 ثقسم تكنولوجي ة GIS / المستوى الثال 2022/11/132022/11/2483نظم المعلومات الجغرافي
ا المعلوماتسعد حسين علي27 ثقسم تكنولوجي ة GIS/ المستوى الثال 2022/11/132022/11/2477نظم المعلومات الجغرافي
ناي برهان عباس28 ا المعلوماتش ثقسم تكنولوجي ة GIS / المستوى الثال 2022/11/132022/11/2475نظم المعلومات الجغرافي
باح علي29 ا المعلوماتميديا ص ثقسم تكنولوجي ة  GIS/ المستوى الثال 2022/11/132022/11/2473نظم المعلومات الجغرافي
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  والورش  واالجتماعات: أسماء الحاضرين للندوات القسم الرابع 
  

 ) 10/1/2022اجتماع مسك سجل الفنادق ( .1
 

  الدائرة  عنوان الوظيفة  االسم الثالثي ت
  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء     د. ضياء عواد كاظم 1

 مديرعام الشؤون الفنية   قصي عبد الفتاح رؤوف 2

  مديرية االستخبارات لمكافحة االرهاب   مدير االمن السياحي العميد ناصر خلف شلش 3

  مديرة / مديرية إحصاءات التجارة  رئيس احصائيين اقدم ندى احمد امين 4

 مدير مديرية الحسابات   عبد الكريم عباس مرعي 5

 مديرية المطبعة   عبد الصاحب رحمة حاتم 6

  مديرية إحصاءات التجارة  م. ر. احصائيين ابتهال حسين راضي 7

  إحصاءات التجارةمديرية   م. ر. مترجمين ايناس عبد الواحد قاسم 8

  مستشارية االمن القومي    معاون مدير عام  ياسر حسن هليل 9
  هيئة السياحة / دائرة التدريب والمتابعة  مدير قسم التدريب عبد الكريم عبد الحسين عباس 10

  مديرية إحصاءات التجارة  رئيس احصائيين اقدم احمد صبيح عزيز 11

  دائرة تكنولوجيا المعلومات / ديوان الوزارة  رئيس مبرمجين احمد عصام ضاري 12

  القسم القانوني  مستشار قانوني خولة مجيد حسين 13

  مستشارية االمن القومي    معاون مدير عام اإلدارية والمالية حسن جاسم عطية 14

  مركز التدريب والبحوث اإلحصائية  معاون مدير منار حسين عبد األمير 15
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لقطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة وآلية تحديث بيانات التقرير ومناقشة اهم المؤشرات المبينة في التقرير عن لاجتماع مناقشة تقرير إحصاء السيارات  .2
 اطوال الطرق في العراق.

  
  الدائرة  عنوان الوظيفة  االسم الثالثي ت
  لإلحصاءرئيس الجهاز المركزي     د. ضياء عواد كاظم 1

  مدير مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  رئيس احصائيين هناء مجبل نجم 2

  وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة  مدير قسم التخطيط والمتابعة العميد نهاد حميد وهيب 3

  المرور العامةوزارة الداخلية / مديرية   مدير شعبة األنظمة والتطبيقات الرائد ضرغام عبد الحسين ناجي 4

  وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة  ضابط إحصاء ومتابعة الرائد ميالد علي معيليج 5

  وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة  معاون رئيس فيزياويين سيف خالد احمد 6

  وزارة االعمار واإلسكان / دائرة الطرق والجسور  رئيس مهندسيين اقدم سراب مهدي فاضل 7

  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  رئيس احصائيين انوار فريد الزم 8

  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  معاون رئيس احصائيين زينة ماجد إبراهيم 9

  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  رئيس احصائيين اباء صالح مهدي 10

  إحصاءات النقل واالتصاالت مديرية  رئيس احصائيين ايمان عبد الوهاب عبد الرزاق  11

  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  معاون رئيس احصائيين بشرى هادي صادق 12

  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  معاون رئيس مبرمجين مصطفى قاسم عمر 13

  مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  معاون احصائي اميمة حميد احمد 14
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 .Zoom 14-16/3/2022اجتماع مع منظمة العمل الدولية لمناقشة مسح التشغيل والبطالة عن بعد عبر منصة  .3
  

  الدائرة  عنوان الوظيفة االسم الثالثي  ت
  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء     د. ضياء عواد كاظم . 1
  الفنيةمدير عام دائرة الشؤون   مدير عام دائرة الشؤون الفنية  قصي عبد الفتاح رؤوف . 2
  مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  رئيس حصائيين اقدم  بشرى حسين قادر . 3
  قسم التحليل اإلحصائي  رئيس ابحاث اقدم  د. اياد جواد حسن . 4
  مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  رئيس احصائيين  احمد اسماعيل ابراهيم . 5
  والعالقاتمديرية النشر   مدير فني  اشواق محمد علي . 6
  مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  احصائي اقدم  ايمان ياسر دهش . 7
  مركز التدريب والبحوث اإلحصائية  رئيس حصائيين اقدم  بسمة عبد الوهاب قدوري . 8

  مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  مبرمج اقدم  سارة جبار عبد الكريم . 9

  إحصاءات السكان والقوى العاملةمديرية   مترجم  سارة عماد الدين محمد . 10
  مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  رئيس مالحظين  سرمد محمد عبدهللا . 11
  مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة  م. رئيس احصائيين  عبدهللا خالد عارف . 12
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ان انعقادهاضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
بغدادداخل الخطةمديرية إحصاءات البناء والتشييدامل تركي مغير1
مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةايمان ياسر دهش2
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةرونق سعدي مجيد3
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدمديرية اإلحصاء الصناعيزيد خليفة محمد4
مديرية احصاءات أحوال المعيشيةسندس جواد حسين5
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية احصاءات أحوال المعيشيةعمر صاحب احمد6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليمديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتهناء مجبل نجم7

ان انعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
ل فخري محمد1 ةأس ة والمال اسات اإلقتصاد ط / دائرة الس غدادداخل الخطةوزارة التخط
اح زه 2 ةإيناس ص اس قسم االرقام الق
ا المعلوماتحسام سعد الدين را 3 قسم تكنولوج
ة عبود أحمد4 ا المعلوماترق اسم الدائرةاسم المحا قسم تكنولوج
د5 ةرواء نوار عب ة والمال اسات اإلقتصاد ط / دائرة الس د هللاوزارة التخط ة ال والعالقاتنداء حس ع مدي
ان والقوى العاملةساره عماد الدين محمد6 ة إحصاءات الس مدي
ا المعلوماتض جواد علوان7 قسم تكنولوج
ة ال والعالقاتعالء حس أحمد8 مدي
ا المعلوماتمصط عالء حس 9 فقسم تكنولوج اسم الدائرة اسم الم

اس علوان10 ةم ع ة األمور اإلدار ل حسنمدي اء جند ةا حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر
ةنور صائب محمود11 ة والمال اسات اإلقتصاد ط / دائرة الس وزارة التخط
ا المعلوماتنور محمد موفق12 قسم تكنولوج

مكان انعقادهاضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية احصاء البصرةحسن رشيد عاشور1
مديرية إحصاء كركوكحنان قحطان سرحان2
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء ذي قارخديجة عبد النبي حسن3
مديرية الحساباتعبد الكريم عباس مرعيمديرية إحصاء كربالءربيع محمد صبح4
مديرية الحساباتفاتن فوزي مهديمديرية احصاء نينوىشذى رمزي جاسم5
مديرية الحساباتمثال ابراهيم محمدمديرية إحصاء بغدادشيماء أحمد علي6
مديرية الحساباتصباح نوري رحيممديرية إحصاء ديالىضحى ناظم مصطفى7
مديرية الحساباتمحمود قيس يحيمديرية إحصاء النجفعزام رزاق محمد8
مديرية إحصاء األنبارعالء عطية عبد الجبار9

مديرية إحصاء األنبارعلي مشرف على هللا10
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء القادسيةفالح حسن مسير11
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةباسل صالح الدين عبد الكريممديرية إحصاء صالح الدينمطر عطية حمد12
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنمديرية إحصاء ميسانميثم خنجر عبد هللا13
مديرية إحصاء واسطوسام ناصر قنيد14
مديرية إحصاء بابلياس خضير محمد15

الدورة التدريبية المعايير واألدوات اإلحصائية في الجودة الشاملة 24-20 /4 /2022

الدورة التدريبية  اللغة اإلنكليزية مستوى متوسط 10-6 /3 /2022

الورشة التدريبية تنمية مهارات وقدرات العاملين في الجانب المالي 31-30 / 3 / 2022
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مكان انعقادهاضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
دهللا1 م ع د ال م ع ةابراه ة احصاء ال غدادخارج الخطة مدي
ة إحصاء واسطاحمد سعد فاضل2 مدي
غداداحمد سماوي فاضل3 ة إحصاء  مدي
م4 دالرح دالمحسن ع ةاحمد ع ة إحصاء القادس اسم الدائرةاسم المحا مدي
م رمضان5 ة إحصاء كركوكسام ابراه ة اإلحصاء الزرا اث محمد نا مدي مدي
ة إحصاء النجفخ نا حس 6 دمدي ة اإلحصاء الزرا نضال جاسم س مدي
اس 7 د  ة إحصاء صالح الدينمد حم مدي
ة إحصاء صالح الدينسعد ع حسن8 مدي
د9 ة اإلحصاء الزرا عدي رجا عن مدي

ف10 سانعالء جاسم خل ة إحصاء م مدي
مه11 د طع ة إحصاء ذي قارع حم مدي
الءقاسم فاضل خض 12 ة إحصاء ك مدي

مكان انعقادهاضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
نوىمحمد احمد صالح13 ة احصاء ن مدي
د14 ارمحمد مخلف عب ة إحصاء األن فمدي اسم الدائرة اسم الم
م15 د الزهرة ك ة إحصاء المث محمود ع ل حسنمدي اء جند ةا حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر
ةمصط عدنان قاسم16 ة احصاء ال مدي
ارمهند نافع اسعد17 ة إحصاء األن مدي
د المع 18 اميثم ع ة إحصاء د مدي
اح ظاهر19 لنورا ص ا ة إحصاء  مدي
ار20 د الرزاق ج ة اإلحصاء الزرا وفاء ع مدي

منظومة حوسبة المحاصيل الحقلية الرئيسية والثانوية واإلستمارة األلكترونية لتسجيل أسعار الجملة للمحاصيل والخضروات والفواكه والتمور 
والمنتجات الحيوانية 3-6/ 4 /2022

منظومة حوسبة المحاصيل الحقلية الرئيسية والثانوية واإلستمارة األلكترونية لتسجيل أسعار الجملة للمحاصيل والخضروات والفواكه والتمور 
والمنتجات الحيوانية 3-6/ 4 /2022
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ان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
م1 اض نع ة اإلحصاء الصنا ابتهال ر غدادخارج الخطةمدي
م ع 2 ااحمد ابراه ة إحصاء د مدي
ةاحمد ثامر طالب3 ة احصاء ال مدي
اراحمد جب جاسم4 ة إحصاء األن اسم الدائرةاسم المحا مدي
ل5 ااحمد هذال خل ة إحصاء د د خلفمدي ة اإلحصاء الصنا حس حم مدي
مان فتاح6 اد سل نوىا ة احصاء ن ة مازن طالبمدي ا المعلوماتا قسم تكنولوج
اد طارق يوسف7 نوىا ة احصاء ن ة اإلحصاء الصنا مصط عادل حس مدي مدي
ارثائر سلمان محمد8 ة إحصاء األن مدي
سانجاسم ع علوان9 ة إحصاء م مدي

ح حسن10 ة إحصاء ذي قارحسن  فمدي اسم الدائرة اسم الم
ر11 در ازهر شا ة إحصاء النجفح د و مدي ةشذى  ع حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر
ان12 يع محمد صك ةر ة إحصاء القادس مدي
اظم13 الءرسول جواد  ة إحصاء ك مدي
ة اإلحصاء الصنا رنا رعد جواد14 مدي
د المحسن15 ا المعلوماتزهراء نهاد ع قسم تكنولوج
فة محمد16 د خل ة اإلحصاء الصنا ز مدي
اظم غالب17 ة إحصاء ذي قارسامر  مدي
ة نا علوان18 لسم ا ة إحصاء  مدي
ماء حس عطشان19 ا المعلوماتش قسم تكنولوج

ان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
دهللا هادي محمود20 الءع ة إحصاء ك مدي
ة إحصاء النجفع محمد جاسم21 مدي
م عبود22 ة إحصاء واسطغادة ك مدي
ة إحصاء صالح الدينغسان فاضل محمد23 مدي
د الرضا24 ةفراس مع ع ة إحصاء القادس مدي
ة إحصاء كركوكفهد قادر شهاب25 مدي
ف26 ة إحصاء المث محمد سلمان  مدي
د الوهاب جابر27 لمحمد ع ا ة إحصاء  مدي
ة إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح28 مدي
ة إحصاء واسطمهند محمد طاهر29 مدي
د الزهرة شم 30 أع ة إحصاء المث ن مدي
ة إحصاء كركوكيوسف مصط محمد31 مدي

شرح االستمارة األلكترونية الخاصة بمسح المنشأت الصناعية الكبيرة التراكمية 14-13 /4 /2022

شرح االستمارة األلكترونية الخاصة بمسح المنشأت الصناعية الكبيرة التراكمية 14-13 /4 /2022
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ان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
ة اإلحصاء الصنا رنا رعد جواد1 غدادخارج الخطةمدي
ا المعلوماتسعد حس ع 2 غدادخارج الخطةقسم تكنولوج
د الستار حس 3 ة ال والعالقاتعماد ع مدي
ح فاضل محمد ع 4 ةف ة الموارد ال اسم الدائرةاسم المحا مدي
اظم5 س  لاظم عب ا ة إحصاء  ةاحمد جمال احمدمدي حوث اإلحصائ ب وال مركز تدر
د الحسن محمود6 ةمازن ع ة األمور اإلدار مدي
د االم 7 ةمنار حس ع حوث اإلحصائ ب وال فمركز التدر اسم الدائرة اسم الم
ةنغم حسن زاير8 ة الموارد ال د و مدي ح ع ةشذى  حوث اإلحصائ ب وال مركز تدر

مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
ل حسن1 اء جند ةا حوث اإلحصائ ب وال غدادداخل الخطةمركز التدر
ل2 ا المعلوماتحنان محمد خل قسم تكنولوج
د3 د الهادي ع د ع ةز ات القوم ة الحسا مدي
ف4 دقسمة مهدي نا ش ة إحصاءات البناء وال اسم الدائرةاسم المحا مدي
د الحس فرحان5 ا المعلوماتل ع مقسم تكنولوج د ال ةاسل صالح الدين ع حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر
م هاشم ع6 ا المعلوماتم قسم تكنولوج

مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
اس7 ا المعلوماتمها خض ع فقسم تكنولوج اسم الدائرة اسم الم
ة نوري حسن8 ة اإلحصاء الصنا ناد ةاحمد جمال احمدمدي حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر

مهارات ادارات االعمال الحديثة 1 /3 - 4 /4 /2022

دورة برنامج اكسل 2016      17 - 21 /4 /2022

دورة برنامج اكسل 2016      17 - 21 /4 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
د1 ل مج م خل ةابراه ش ة احصاءات أحوال المع لداخلمدي أر
م رحمان نادر2 لابراه ة إحصاء ار مدي
ز3 د الع ف ع كر احمد نا غدادابو  ة إحصاء  مدي
صل حمادي4 اراحمد ف ة إحصاء األن اسم الدائرةاسم المحاضرمدي
اس محمد5 ةازهر ع ة ال رانقسم احصاءات التنم خ خ ةد . فاضل ناي ش ة أحوال المع مدي
س م فتاح6 ةا ة ال مقسم احصاءات التنم د ال اس ع وياحمد  ة اإلحصاء اإلجتما وال مدي
ب ذنون7 نوىانفال شك ة احصاء ن د الحسنمدي ا المعلوماتد.احمد ع قسم تكنولوج
د8 د الحم ةجالل محمد ع ة احصاء ال ا المعلوماتحسام سعد الدين را مدي قسم تكنولوج
م9 غدادحس ع ابراه ة إحصاء  مدي

جة10 ى محمد ك ةد.  ش ة احصاءات أحوال المع اسم الدائرة اسم المشرفمدي
ة عبود احمد11 ا المعلوماترق سم فتاح حس قسم تكنولوج ةم حوث اإلحصائ ب وال  مركز التدر
ل12 ةرنا سعدي خل ة ال قسم احصاءات التنم
ن مامند حمد13 هيئة إحصاء كوردستانر
ةى محمد عمران14 ة ال قسم احصاءات التنم
لشهال محمد قادر15 ة إحصاء ار مدي
ارع محمد جاسم16 ة إحصاء األن مدي
د الرضا17 اء قاسم ع ةعل ش ة احصاءات أحوال المع مدي
ةعمر صاحب احمد18 ش ة احصاءات أحوال المع مدي
اس سلطان19 دان ع نوىغ ة احصاء ن مدي
ة فالح حسن20 نوىفاد ة احصاء ن مدي
اظم21 ال محمود  ل اإلحصا ف قسم التحل
ة إحصاء المث اظم حمزة طارش22 مدي
د هللا23 لكه شاو غازي ع ة إحصاء ار مدي
كر ع 24 هيئة إحصاء كوردستانلنجة ابو 

المسح التجريبي اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة في العراق 20-10 /4 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
هيئة إحصاء كوردستانل قاسم محمد25
ةمازن جاسم محمد26 ة احصاء ال مدي
ف27 ة إحصاء المث محمد سعد لط مدي
ر محمود28 غدادمحمد شا ة إحصاء  مدي
ة إحصاء المث محمد عالء جواد29 مدي
ةمحمود عدنان محمود30 ة احصاء ال مدي
ارمصط محمد بهجت31 ة إحصاء األن مدي
ا المعلوماتاسم فاضل صاحب32 قسم تكنولوج

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد داخلمديرية إحصاء اربيلأحمد بارزان جالل1
مديرية إحصاء دهوكازاد حسن جاسم2
مديرية إحصاء األنباراسيل عبد الرحيم عبد الهادي3
اسم الدائرةاسم المحاضرقسم االرقام القياسيةاالء إسماعيل محمد جواد4
قسم االرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيفقسم االرقام القياسيةايناس صباح زهير5
قسم االرقام القياسيةبراء عبد هللا فرج6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء دهوكبيمان رسول عبد هللا7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنمديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد8
مديرية إحصاء السليمانيةجينه ر فاضل توفيق9

مديرية إحصاء المثنىحسين رحيم لوفي10
مديرية إحصاء ذي قارخالد أحمد فرحان11
مديرية إحصاء القادسيةختام سوادي كشمر12
قسم االرقام القياسيةخولة جعفر احمد13
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد14
مديرية إحصاء اربيلدلزار عارف جرجيس15
قسم االرقام القياسيةرقية رياض قدوري16
مديرية إحصاء السليمانيةستار محمد اولقادر17
مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان18
قسم االرقام القياسيةسندس صبر ناصر19
مديرية إحصاء النجفسهام طالب شهاب20
مديرية احصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد21

مسح اسعار المستهلك وااليجارات لسنة   10 - 12 /5 /2022

المسح التجريبي اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة في العراق 20-10 /4 /2022

(32 - 6)



مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
هيئة إحصاء كوردستانشهلة هاني علي22
مديرية إحصاء ميسانصبيح شراتي حافظ23
مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل24
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد25
مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد26
مديرية إحصاء المثنىعلي جواد موسى27
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم28
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح29
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك30
مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد31
مديرية إحصاء كركوكعمار محمد فوزي32
قسم االرقام القياسيةعمر احمد جاسم33
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي34
قسم االرقام القياسيةفاطمة عيدان علي35
مديرية احصاء نينوىفهد سليمان احمد36
مديرية إحصاء واسطفوزية عبد شرقي37
مديرية إحصاء بغدادقيس غازي جواد38
مديرية إحصاء ديالىمحمد أحمد سالم39
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد40
مديرية إحصاء ذي قارمحمد فليح حسن41
مديرية إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح42
مديرية احصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار43
قسم االرقام القياسيةنهى ناجي مطلك44
مديرية احصاء نينوىنوفل سليمان طلب45

مسح اسعار المستهلك وااليجارات لسنة   10 - 12 /5 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداد داخلمديرية المطبعةاحمد سمير قاسم1
مديرية الموارد البشريةاحمد نصيف جاسم2
وزارة التخطيط / دائرة السياسات السكانيةازهار خليل محمد3
اسم الدائرةاسم المحاضروزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماترويدة فوزي مهدي4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينمديرية األمور اإلداريةزياد طارق باقر5
قسم احصاءات التنمية البشريةسرى محمد عمران6
اسم الدائرة اسم المشرفوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةشيماء قحطان عبد7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةعروبة صدام عبد السادة8
وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةعلي سعد عباس9

مديرية األمور اإلداريةعيسى صالح حمود10
مديرية األمور اإلداريةمحمد هدوان عبيد11
مديرية المطبعةمختار عامر هادي12
وزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةمصطفى امير عبد اللطيف13
وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعاتنجاة محمد عريبي14
وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعاتهدى عبدهللا فارس15
وزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةهديل صباح مهدي16

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارجقسم تكنولوجيا المعلوماتآية مازن طالب1
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح2
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية الحسابات القوميةد. زياد طارق حسين4
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلفمديرية إحصاء دهوكدارفان تحسين طه5
مديرية اإلحصاء الصناعيزيد خليفة محمدمديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء دهوكدهراف عبد هللا ناصر7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االميرمديرية اإلحصاء الصناعيرنا رعد جواد8
قسم تكنولوجيا المعلوماتزهراء نهاد عبد المحسن9

مديرية إحصاء السليمانيةشه مال رؤوف محمد10
مديرية إحصاء السليمانيةشه مام مجيد جميل11
مديرية احصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد12
قسم تكنولوجيا المعلوماتشيماء حسين عطشان13

تنمية مهارات وقدرات العاملين االدارية  22 -29 /5 /2022

مسح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع الخاص   25 -26 /5 /2022

(32 - 8)



مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل14
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد15
مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد16
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح17
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك18
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد19
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي20
مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد21
مديرية إحصاء السليمانيةفريدون محمد محمود22
هيئة إحصاء كوردستانمحمد توفيق رسول23
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد24
مديرية إحصاء اربيلمرده فخر الدين رسول25
مديرية إحصاء اربيلمه ريوان حسن عبدهللا26
مديرية إحصاء السليمانيةميديا احمد محمد27
مديرية احصاء نينوىنوفل سليمان طلب28
مديرية إحصاء السليمانيةنياز جمال علي29
مديرية إحصاء اربيلهاوكار توفيق حمد30
مديرية إحصاء دهوكهكار حاجي ناصر31
هيئة إحصاء كوردستانوسام جميل كريم32

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كربالءخارجقسم تكنولوجيا المعلوماتآية مازن طالب1
مديرية إحصاء ديالىأحمد إبراهيم علي2
مديرية احصاء البصرةأحمد ثامر طالب3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية احصاء نينوىأياد سليمان فتاح4
مديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلفمديرية إحصاء األنباراحمد محمود سليمان5
مديرية اإلحصاء الصناعيزيد خليفة محمدمديرية إحصاء ميسانجاسم علي علوان6
مديرية إحصاء المثنىجواد كريم سهر7
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء ذي قارحسن يحيى حسن8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنمديرية إحصاء بغدادحسين علي إبراهيم9

مديرية إحصاء النجفحيدر أزهر شاكر10

شرح استمارة المنشأت الصناعية الصغيرة ( المولدات الكهربائية في القطاع الخاص )
 وتنصيب االستمارة االلكترونية في اجهزة الباحثين    29 -31 /5 /2022

مسح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع الخاص   25 -26 /5 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية احصاء البصرةحيدر منعم رمضان11
مديرية إحصاء بغدادخالد وليد محمد12
مديرية إحصاء ديالىديار يونس خليل13
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان14
مديرية إحصاء كربالءرسول جواد كاظم15
مديرية إحصاء األنباررفعت خليفة عاصي16
مديرية اإلحصاء الصناعيرنا رعد جواد17
قسم تكنولوجيا المعلوماتزهراء نهاد عبد المحسن18
مديرية إحصاء كربالءزينب محمد باقر19
مديرية إحصاء ذي قارسجاد امين علي20
مديرية إحصاء بابلسميرة ناجي علوان21
مديرية إحصاء األنبارسنان حكيم فليح22
قسم تكنولوجيا المعلوماتشيماء حسين عطشان23
مديرية إحصاء صالح الدينعبد الودود شعالن حسين24
مديرية إحصاء بغدادعالء حسين عباس25
مديرية إحصاء النجفعلي محمد جاسم26
مديرية احصاء نينوىعماد عطية حسين27
مديرية إحصاء بغدادعمار أحمد علي28
مديرية إحصاء واسطغادة كريم عبود29
مديرية احصاء نينوىفارس سعدي سحري30

شرح استمارة المنشأت الصناعية الصغيرة ( المولدات الكهربائية في القطاع الخاص )
 وتنصيب االستمارة االلكترونية في اجهزة الباحثين    29 -31 /5 /2022

(32 - 10)



مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي31
مديرية إحصاء القادسيةفراس معين عبد الرضا32
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب33
مديرية إحصاء بغدادقيس غازي جواد34
مديرية إحصاء ميسانمحمد زورة كريدي35
مديرية إحصاء بغدادمحمد علي حسين36
مديرية احصاء البصرةمحمود عدنان محمود37
مديرية اإلحصاء الصناعيمالمح صابر حسين38
مديرية إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح39
مديرية إحصاء واسطمهند محمد طاهر40
مديرية إحصاء المثنىميثم نعوم صالح41
مديرية إحصاء بابلنعيم محمد عبد الرضا42

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارجمديرية احصاء البصرةإبراهيم عبد الكريم عبد هللا1
مديرية إحصاءات التجارةابتهال حسين راضي2
مديرية إحصاء كربالءاحمد جادر سوادي3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء األنباراحمد جبير جاسم4
مديرية إحصاءات التجارةندى احمد امينمديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز5
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتاحمد عصام ضاريمديرية إحصاء المثنىاسراء عبد الجواد عبد الحسين6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء بابلافتخار علي عمران7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنارحسين عبد األميرمديرية إحصاءات التجارةايناس عبد الواحد9

مديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد10
مديرية إحصاء ذي قارحسين علي كعيد11
مديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد12
مديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي13
مديرية إحصاءات التجارةحنان عبد األمير غلوم14
مديرية إحصاء النجفحوراء باسل عباس15
مديرية إحصاء كركوكخليل نعمان سمير16
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد17
مديرية إحصاء كربالءربيع محمد صبح18

دورة تدريبية خاصة بمدخلي البيانات لمسح الفنادق ومجمعات االيواء السياحي للمحافظات 5-30 / 6-1 /2022

شرح استمارة المنشأت الصناعية الصغيرة ( المولدات الكهربائية في القطاع الخاص )
 وتنصيب االستمارة االلكترونية في اجهزة الباحثين    29 -31 /5 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء األنباررسل حاتم طارق19
مديرية إحصاءات التجارةزينب سفاح عبد احمد20
مديرية إحصاءات التجارةزينة علي كاظم21
مديرية إحصاء صالح الدينساهرة خليل وهيب22
مديرية إحصاء كركوكسهيلة سيد رشيد23
مديرية احصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد24
مديرية إحصاء ديالىصكبان حسين عكلة25
مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل26
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد27
مديرية إحصاء النجفعقيل مسلم محمد28
مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد29
مديرية إحصاء القادسيةعالء حميد عجمي30
مديرية احصاء البصرةعالء محمود طه31
مديرية إحصاء واسطعلي عبد الهادي حمزة32
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح33
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك34
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد35
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي36
مديرية احصاء نينوىغيدان عباس سلطان37
مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد38
مديرية إحصاء ديالىفاطمة علي خضير39
مديرية إحصاء صالح الدينقتيبة ماهر محمود40
مديرية إحصاء ميسانكرار هادي سليم41
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسين42
مديرية إحصاء كربالءمحمد عبد األمير محمد كاظم43
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد44
مديرية إحصاء القادسيةمحمد ياس خضير45
مديرية إحصاء ميسانمخلص نجم عبود46
مديرية إحصاء المثنىمعين لويتي إبراهيم47
مديرية إحصاء بابلمهند عبد الهادي سلمان48
مديرية إحصاء واسطميثم ظاهر مطلك49

دورة تدريبية خاصة بمدخلي البيانات لمسح الفنادق ومجمعات االيواء السياحي للمحافظات 5-30 / 6-1 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية احصاء البصرةنادية خلف مطشر50
مديرية إحصاء النجفنسوم رزاق كاظم51
مديرية احصاء نينوىنوفل سليمان طلب52
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي53
مديرية احصاء نينوىوعد مرعي عبد هللا54
مديرية إحصاءات التجارةيوسف عيسى علي55

مهارات التحليل االحصائي باستخدام برنامج MiniTab للمدة من 5/29 - 2022/6/2
مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت

بغدادداخلمديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتاباء صالح مهدي1
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةامنة قاسم مهدي2
وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةباهر سالم باهر3
اسم الدائرةاسم المحاضروزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والماليةدعاء اياد عبد الجبار4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدمديرية إحصاء بغدادعمار خضير هادي5
مديرية إحصاء بغدادعمر احمد فرحان6
مديرية إحصاءات البناء والتشييدلونا رشاد سعيد7

اسم الدائرة اسم المشرف
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمد

مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارجمديرية إحصاء بغدادأسامة عدنان مناتي1
مديرية إحصاء كركوكاحمد اياد وداد2
مديرية إحصاء المثنىاسراء عبد الجواد عبد الحسين3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء بغدادبان صالح شاكر4
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوياحمد ياسين عبد الكريممديرية إحصاء السليمانيةبختيار احمد علي5
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسينمديرية إحصاء النجفبشرى حسن مهدي6
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرشا كامل عبد الرزاقمديرية إحصاء بغدادبالل كاظم عبد7
مديرية إحصاء كربالءبهاء عبد الحسين كريم8
مديرية إحصاء األنبارحاتم جاسم زيدان9

اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء ذي قارحسين علي يونس10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمدمديرية إحصاء بغدادحمدي وليد حمدي11

مسح دور الحضانة لسنة 2021 2-1 / 6 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء بابلحيدر حسين علي12
مديرية إحصاء واسطحيدر كاظم راضي 13
مديرية إحصاء دهوكرافع محمد حافظ عبدهللا14
مديريةإحصاءات السكان والقوى العاملةرباب محمد علي15
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويرندة فخري جاسم16
هيئة إحصاء كوردستانشوان عباس خضر17
مديرية إحصاء ديالىضحى ناظم مصطفى داود18
مديرية إحصاء بغدادقيس عريبي حميد19
مديرية إحصاء بغدادكفاح نعيم سلطان20
مديرية إحصاء اربيلمازن فتح هللا21
مديرية إحصاء ميسانمخلص نجم عبود22
مديرية إحصاء صالح الدينمضر محمود إسماعيل23
مديرية احصاء البصرةمعتز مضر عبد الخالق24
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوينغم محمد عبد األمير25
مديرية إحصاء القادسيةنهى يوسف محمود26
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويهدى غانم حميد27
مديرية احصاء نينوىوعد مرعي عبدهللا28
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربويوفاء عبد الرضا همت29

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كربالءداخلمديرية إحصاء اربيلاحمد برزان جالل1
قسم االرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد2
مديرية الموارد البشريةانعام ساجت يوسف3
اسم الدائرةاسم المحاضرقسم االرقام القياسيةايناس صباح زهير4
قسم االرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيفقسم االرقام القياسيةبراء عبد هللا فرج5
مديرية إحصاء دهوكبيمان رسول عبد هللا6
مديرية إحصاء ميسانجاسم علي علوان7
مديرية إحصاء دهوكحسن محمد سعيد8
مديرية إحصاء ذي قارحسن يحيى حسن9

اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء النجفحيدر ازهر شاكر10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االميرقسم االرقام القياسيةخولة جعفر احمد11

اعداد الرقم القياسي لالنتاج الصناعي لسنة 2022 في محافظة كربالء 7-5 /6 / 2022

مسح دور الحضانة لسنة 2021 2-1 / 6 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء اربيلدلزار عارف جرجيس12
مديرية إحصاء القادسيةربيع محمد صكبان13
مديرية إحصاء ذي قارسلمى مناتي داغر14
مديرية إحصاء بابلسميرة ناجي علوان15
قسم االرقام القياسيةسندس صبر ناصر16
هيئة إحصاء كوردستانشهلة هاني علي17
مديرية إحصاء بغدادضفاف عبد علي محمد18
مديرية إحصاء واسطضياء بايش سلمان19
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد20
مديرية إحصاء بغدادعلي احمد مدراس21
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم إبراهيم22
مديرية إحصاء النجفعلي محمد جاسم23
مديرية إحصاء واسطغادة كريم عبود24
قسم االرقام القياسيةفاطمة عيدان علي25
مديرية إحصاء القادسيةفراس معين عبد الرضا26
مديرية إحصاء بغدادقيس غازي جواد27
مديرية إحصاء دهوككوفان جمال زبير28
مديرية إحصاء بغدادمحمد إبراهيم محمد29
مديرية إحصاء ميسانمحمد زوره كريدي30
مديرية إحصاء اربيلمه ريوان حسن عبد هللا31
مديرية إحصاء المثنىميثم نعوم صالح32
مديرية إحصاء المثنىنبأ عبد الزهرة شمخي33
مديرية إحصاء بابلنعيم محمد عبد الرضا34
قسم االرقام القياسيةنهى ناجي مطلك35
مكتب مدير عام دائرة الشؤون الفنيةهبه هشام يوسف36
مديرية الحسابات القوميةياسمين محمد مكي37

مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخلقسم تكنلوجيا المعلوماتآية مازن طالب1
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتاباء صالح مهدي2
هيئة االعالم واالتصاالتاحمد اسماعيل شريف3
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مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء كربالءاحمد جادر سوادي4
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتهناء مجبل نجممديرية احصاء البصرةاحمد عبد االمير صمد5
قسم تكنلوجيا المعلوماتاحمد عبد الحسن علوان6
مديرية إحصاء ديالىاركان كرم حسن7
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتاميمة حميد احمد8
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتانوار فريد الزم9

اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء األنباراياد صبري فنيخر10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدمديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتايمان عبد الوهاب عبد الرزاق11
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق12
مديرية احصاء البصرةحسن رشيد عاشور13
مديرية إحصاء النجفحسين جبار عبد14
مديرية إحصاء كربالءحنان جواد هادي15
مديرية إحصاء ديالىخالد عبد الكريم حمودي16
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد17
قسم تكنلوجيا المعلوماتزهراء نهاد عبد المحسن18
مديرية إحصاء األنبارزياد طارق محمد19
مديرية إحصاء كركوكزين العابدين عبد الواحد شكر20
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتزينة ماجد ابراهيم21
مديرية إحصاء األنبارسرور جسام محمد22
مديرية إحصاء كربالءسالم محسن حسين23
مديرية احصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد24
مديرية إحصاء النجفعادل كردي عطية25
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد26
مديرية إحصاء النجفعزام رزاق محمد27
مديرية إحصاء صالح الدينعصام احمد شاكر28
مديرية إحصاء صالح الدينعلي فاروق حمد29
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك30
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين31
مديرية إحصاء صالح الدينعماد كمال علي32
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد33
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مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء األنبارعمر احمد جاسم34
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي35
مديرية الحسابات القوميةغزوان حكمت مهدي36
مديرية احصاء نينوىفادية فالح حسن37
مديرية احصاء نينوىفادية موفق سحري38
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي39
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب40
مديرية إحصاء كربالءقاسم فاضل خضير41
مديرية إحصاء النجفكرار نوماس كنبر42
مديرية احصاء نينوىلمى رحيم خلف43
قسم تكنلوجيا المعلوماتلمى عبد الحسين فرحان44
مديرية إحصاء ديالىمحمد احمد سالم45
مديرية إحصاء ديالىمحمد حسن محمد46
مديرية احصاء البصرةمصطفى عدنان قاسم47
مديرية إحصاء صالح الدينمضر محمود اسماعيل48
مديرية احصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار49
مديرية احصاء نينوىنوفل سعد رحيم50
مديرية احصاء نينوىنوفل سليمان طلب51
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي52

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخلمديرية إحصاء األنبارأيوب سحاب مطر1
مديرية إحصاء ديالىاحمد إبراهيم علي2
مديرية احصاء البصرةاحمد ثامر طالب3
اسم الدائرةاسم المحاضرقسم االرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد4
قسم االرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيفمديرية احصاء نينوىاياد سليمان فتاح5
مديرية احصاء نينوىاياد طارق يوسف6
قسم االرقام القياسيةبراء عبد هللا فرج7
مديرية إحصاء السليمانيةجينه ر فاضل توفيق8
قسم االرقام القياسيةخولة جعفر احمد9

اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء ديالىرائد حاضر فرمان10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةمنار حسين عبد االميرمديرية إحصاء كربالءرسول جواد كاظم11
قسم االرقام القياسيةرقية رياض قدوري12
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء كربالءزينب محمد باقر صادق13
مديرية إحصاء السليمانيةستار محمد اولقادر14
مديرية إحصاء األنبارسنان حكيم فليح15
مديرية إحصاء السليمانيةشه مال رؤوف محمد16
قسم االرقام القياسيةعمر احمد جاسم17
مديرية إحصاء صالح الدينغسان فاضل محمد18
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي19
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب20
مديرية احصاء البصرةمحمود عدنان محمود21
مديرية إحصاء صالح الدينمهند عساف صالح22
قسم االرقام القياسيةنهى ناجي مطلك23
مديرية احصاء البصرةشهدي عبد االمير ماجد24
مديرية إحصاء النجفعادل كردي عطية25
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد26
مديرية إحصاء النجفعزام رزاق محمد27
مديرية إحصاء صالح الدينعصام احمد شاكر28
مديرية إحصاء صالح الدينعلي فاروق حمد29
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك30
مديرية النشر والعالقاتعماد عبد الستار حسين31
مديرية إحصاء صالح الدينعماد كمال علي32
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد33
مديرية إحصاء األنبارعمر احمد جاسم34
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي35
مديرية الحسابات القوميةغزوان حكمت مهدي36
مديرية احصاء نينوىفادية فالح حسن37
مديرية احصاء نينوىفادية موفق سحري38
مديرية إحصاء كركوكفاضل رشيد ضاحي39
مديرية إحصاء كركوكفهد قادر شهاب40
مديرية إحصاء كربالءقاسم فاضل خضير41
مديرية إحصاء النجفكرار نوماس كنبر42
مديرية احصاء نينوىلمى رحيم خلف43
قسم تكنلوجيا المعلوماتلمى عبد الحسين فرحان44
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ديالىمحمد احمد سالم45
مديرية إحصاء ديالىمحمد حسن محمد46
مديرية احصاء البصرةمصطفى عدنان قاسم47
مديرية إحصاء صالح الدينمضر محمود اسماعيل48
مديرية احصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار49
مديرية احصاء نينوىنوفل سعد رحيم50
مديرية احصاء نينوىنوفل سليمان طلب51
مديرية إحصاء كركوكوريا هادي فرض علي52

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كربالءداخل الخطةمديرية إحصاء ميساناحمد سابط طعيمه1
مديرية إحصاء بغداداحمد سماوي فاضل2
مديرية إحصاء واسطاحمد عبيد هديوي3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء القادسيةاحمد وليد عبد زويد4
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتهناء مجبل نجممديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتاميمة حميد احمد5
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسنمديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتانوار فريد الزم7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمدمديرية إحصاء بغداداياد مهدي عباس8
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتايمان عبد الوهاب عبد الرزاق9

مديرية إحصاء بغدادايمان محمود عبد الكريم10
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق11
 مديرية إحصاء بغدادبشير احمد علي12
مديرية إحصاء ميسانجاسم رسن ثعلب13
مديرية إحصاء ميسانجمعة جبار عذيب14
مديرية إحصاء القادسيةحسام حسين حسان15
مديرية إحصاء ذي قارحمودي الزم محمد16
مديرية إحصاء واسطحيدر كاظم راضي17
مديرية إحصاء واسطحيدر محمد علي18
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان19
مديرية إحصاء القادسيةخضير عبد العباس محمد20
قسم تكنولوجيا المعلوماتزهراء نهاد عبد المحسن21
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتزينة ماجد إبراهيم22
مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان23
مديرية إحصاء ذي قارسالم كامل كاطع24
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية احصاءات أحوال المعيشيةسندس جواد حسين25
مديرية إحصاء ذي قارصفاء عبد هللا محمد26
مديرية إحصاء بغدادصالح مهدي سرهيد27
مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل28
مديرية إحصاء واسطعدنان مخيلف شاهين29
مديرية إحصاء ذي قارعدي عذاب فرهود30
مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد31
مديرية إحصاء بابلعلي احمد حسين32
مديرية إحصاء المثنىعلي جواد موسى33
مديرية إحصاء القادسيةعلي حسين يوسف34
مديرية إحصاء ميسانعلي خلف علي35
مديرية إحصاء بابلعلي عباس عبود36
مديرية إحصاء ميسانعلى عريان صالح37
مديرية الحسابات القوميةغزوان حكمت مهدي38
مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد39
مديرية إحصاء بغدادفرقد خالد علي40
مديرية إحصاء المثنىكاظم مظلوم شافي41
مديرية إحصاء المثنىمحمد سلمان شريف42
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد43
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم عمر44
مديرية إحصاء المثنىمصطفى وهاب عبد الخضر45
مديرية إحصاء بابلمهند عبد الهادي سلمان46
مديرية إحصاء بغدادنبيل محمد كاظم47

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةوزارة النقلآرا بابكين ماركار1
وزارة الثقافة والسياحة واالثارآالء إسماعيل غالب2
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامةآمال حسن عبد حسن3
اسم الدائرةاسم المحاضروزارة الصناعة والمعادنأريج عبد هللا عبد المجيد4
وزارة التخطيط / دائرة التنمية البشريةسحر فيض هللا محمد عليوزارة النقلأفنان فوزي جواد5
وزارة التخطيط / دائرة التنمية البشريةرغدة زياد طارقوزارة العلوم والتكنولوجياإنتصار كريم كاظم6
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةازهار خليل محمد صالح7
وزارة الصناعة والمعادناسراء ادريس كاظم8
وزارة الكهرباءاسمار مسلم هادي9

دورة تدريبية حول الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة ( السياسات والتوجيهات الوطنية)   15-13 /6 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
اسم الدائرة اسم المشرفوزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والماليةاسيل فخري محمد10
 مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسين وزارة العلوم والتكنولوجياالدكتورة إسراء علي رشيد11
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنوزارة التربيةالدكتورة زينة عبد مطشر12
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةجمانة سري طارقوزارة الصحةالدكتورة شيماء صالح الدين 13
وزارة العلوم والتكنولوجياالدكتورة صفاء عبد الهادي صا14
وزارة العلوم والتكنولوجياالدكتورة فرح داود سالم15
وزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والماليةالدكتورة منتهى زهير محسن16
وزارة التعليم العالي والبحث العلميالدكتورة ندى فاروق عبود17
وزارة الكهرباءانوار صبحي عبد الرزاق18
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةايناس نجم عبيد19
وزارة العلوم والتكنولوجيابتول طاهر نوري20
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامةتحرير منذر رضا21
وزارة النفطتغريد حميد ساجت22
المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلوماتجمال عبد الرزاق شنشول23
قسم احصاءات التنمية البشريةجنان محمود خضير24
وزارة التخطيط / دائرة التعاون الدوليحنين حسين كاظم25
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةحنين شالل إبراهيم26
وزارة الصحةخولة قيس حسين27
وزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والماليةدعاء اياد عبد الجبار28
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةديان حميد مجيد29
وزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والماليةذكرى عبد الكريم هادي30
وزارة التخطيط / دائرة السياسات اإلقتصادية والماليةرؤى سالم جهاد31
وزارة الداخليةرؤى فتحي سبع32
وزارة الثقافة والسياحة واالثاررغد محمد هادي33
وزارة الدفاعرقية سليم مالخ34
وزارة الصحةرنا احمد رشيد35
وزارة الزراعةرنا عادل محمد36
وزارة التخطيط /إستراتيجية التخفيف من الفقررواء عدنان كاظم37
وزارة الصناعة والمعادنزهراء صادق عبد الرزاق38
وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعاتزهرة صالح مخلف39
وزارة الخارجيةزينب علي كاظم40
وزارة العلوم والتكنولوجيازينب محسن محل41
وزارة التعليم العالي والبحث العلميزينة حفيظ فاضل42
وزارة التخطيط / دائرة التعاون الدوليزينة شوقي عباس43
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةساره عبد السالم عبد الكريم44
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةسها جعفر عبد الصاحب45
وزارة النفطسهى جاسم محمد46
وزارة العدلسيام عبد الكريم هادي47
وزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةعلي جودت كاظم48
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةفادية نعمان رجب49
وزارة الموارد المائيةفخرية كاظم عبرة50
وزارة االتصاالتلمياء احمد عبد الخالق51
وزارة الصناعة والمعادنمروة صادق عبد الرزاق52
وزارة التخطيط / الدائرة القانونيةمروة مصطاف داوود53
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةمريم مظفر حميد54
المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلوماتمي هاشم محمد55
وزارة التخطيط / مكتب معالي السيد الوزيرناهدة حسن بداي56
مديرية النشر والعالقاتنداء حسين عبد هللا57
الهيأة العراقية لالعتمادهبة عثمان محمد58
وزارة الصناعة والمعادنهدى طالب صدام59
مديرية النشر والعالقاتهناء كريم حسن60
وزارة الزراعةهويدا خطاب محمد61

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية الموارد البشريةاصيل عبد العزيز عبد الستار1
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتسارة معن يحيى2
مديرية إحصاء صالح الدينشهد حسين مطر3
اسم الدائرةاسم المحاضروزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتشهد ليث ابراهيم4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةشيماء قحطان عبد5
وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةعلي سعد عباس6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية الموارد البشريةمريم صالح سامي7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةجمانة سري طارقمديرية اإلحصاء الزراعينادية يوسف قنبر8
وزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةهديل صباح مهدي9

مدخل الى العمل المؤسسي  23-19 /6 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية إحصاء المثنىاحمد طارق ادهم1
مديرية إحصاء بابلافتخار علي عمران2
مديرية إحصاء بابلحسين عبيس عبيد3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء كركوكحنان شرف الدين قادر4
قسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسممديرية إحصاء كركوكحنان قحطان سرحان5
قسم التحليل اإلحصائيد. احمد حسن عليمديرية احصاء البصرةحوراء مصطفى ناصر6
قسم التحليل اإلحصائيد. اياد جواد حسن7
مديرية إحصاء ديالىرشا رشيد حسن8
مديرية احصاء البصرةرفاه عبد الحسين محمد9

اسم الدائرة اسم المشرفقسم التحليل اإلحصائيرونق سعدي مجيد10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليقسم تكنولوجيا المعلوماتزهراء نهاد عبد المحسن11
مديرية إحصاء كربالءزينب محمد باقر صادق12
مديرية إحصاء المثنىساهرة ناصر جواد13
مديرية إحصاء كركوكسندس جمعة نوري14
مديرية إحصاء ديالىضحى ناظم مصطفى15
مديرية إحصاء كربالءعباس خالد علي16
مديرية احصاء البصرةعال عبد المرتضى محمد حسين17
مديرية إحصاء كربالءعلي صاحب مهدي18
مديرية إحصاء كربالءفاطمة دينار اسماعيل19
قسم التحليل اإلحصائيفريال كاظم محمود20
مديرية إحصاء بابلكفاح علي صبح21
مديرية إحصاء بابلمحمد حسين حسن22
مديرية إحصاء المثنىمحمد سعد لطيف23
مديرية إحصاء بابلمحمد هاني ونان24
مديرية إحصاء كركوكمحمود ياسين محمود25
مديرية احصاء البصرةمصطفى محمد خضير26
مديرية إحصاء المثنىمعين لويتي ابراهيم27
مديرية إحصاء كربالءنور اديب محمد علي28
مديرية إحصاء ديالىهند شاكر سرحان29
مديرية إحصاء ديالىوصال غازي محمد30
مديرية إحصاء المثنىوهاب عبد الخضر عبد الحسن31

مسح قياس اخالقيات الوظيفة في القطاع الحكومي    28-26 /6 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية إحصاء األنبارأبوبكر وميض حامد1
مديرية إحصاء بغداداثير موفق سلمان2
مديرية إحصاء اربيلاحمد بارزان جالل3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية احصاء البصرةاحمد عبد األمير صمد4
قسم االرقام القياسيةد. زينة اكرم عبد اللطيفمديرية إحصاء األنباراحمد فيصل حمادي5
مديرية إحصاء ديالىاركان كرم حسن6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء األنباراسيل عبد الرحيم عبد الهادي7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشيماء ناصر محسنمديرية إحصاء ميساناسيل كاظم عبد الرضا8
مديرية إحصاء بابلافتخار علي عمران9

قسم االرقام القياسيةاالء اسماعيل محمد جواد10
مديرية إحصاء المثنىانمار طالب صالح11
 مديرية إحصاء كربالءجواد كاظم محمد12
مديرية إحصاء النجفحسام الدين احمد سعدون13
مديرية إحصاء دهوكحسن محمد سعيد14
مديرية إحصاء كربالءحسين إبراهيم عبد الحسين15
مديرية إحصاء المثنىحسين رحيم لوفي16
مديرية إحصاء واسطحسين صاحب حسين17
مديرية إحصاء كركوكحنان شرف الدين قادر18
مديرية إحصاء ذي قارحيدر حسن ياسين19
مديرية إحصاء القادسيةحيدر حميد عجمي20
مديرية إحصاء السليمانيةحيدر رسول محمد21
مديرية إحصاء ذي قارخالد احمد فرحان22
مديرية إحصاء القادسيةختام سوادي كشمر23
قسم االرقام القياسيةخولة جعفر احمد24
مديرية إحصاء كركوكدرياه عبد الجليل محمد25
مديرية إحصاء اربيلدلزار عارف جرجيس26
مديرية إحصاء اربيلرزكار عارف جرجيس27
مديرية إحصاء السليمانيةزانا جزا سعد28
مديرية إحصاء كركوكسارة سمير حنا29
مديرية إحصاء السليمانيةستار محمد اولقادر30
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ميسانسجى صبيح كريم31
مديرية إحصاء بابلسرمد علي فرحان32
مديرية احصاء نينوىسميرة احمد عبد هللا33
قسم االرقام القياسيةسندس صبر ناصر34
مديرية إحصاء النجفسهام طالب شهاب35
مديرية احصاء البصرةسيف منير عبد هللا36
مديرية احصاء البصرةشهدي عبد األمير ماجد37
هيئة إحصاء كوردستانشهلة هاني علي38
مديرية احصاء نينوىصالح ابالل صالح39
مديرية إحصاء ميسانصبيح شراتي حافظ40
مديرية إحصاء بابلصفاء نعيم رزوقي41
مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل42
مديرية إحصاء كربالءعباس طامي عناد43
مديرية إحصاء بغدادُعال حميد جاسم44
مديرية إحصاء بابلعالء حسن حميد45
مديرية إحصاء واسطعلي جداح محمد46
مديرية إحصاء المثنىعلي جواد موسى47
مديرية إحصاء ذي قارعلي عبد الرزاق حميد48
مديرية إحصاء بغدادعلي عبد الكريم إبراهيم49
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح50
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك51
مديرية إحصاء ديالىعمار احمد مجيد52
مديرية إحصاء كركوكعمار محمد فوزي53
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي54
مديرية إحصاء النجففاضل عبد الحر عبد55
قسم االرقام القياسيةفاطمة عيدان علي56
مديرية إحصاء واسطفوزية عبد شرقي57
مديرية إحصاء صالح الدينقتيبة هشام عبد اللطيف58
مديرية إحصاء القادسيةكمال الدين عبد الكاظم فرج59
مديرية إحصاء دهوككوفان جمال زبير60
مديرية إحصاء صالح الدينماجدة صبري بكر61
مديرية إحصاء صالح الدينماهر شدهان دحام62
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية إحصاء ديالىمحمد احمد سالم63
مديرية إحصاء ديالىمحمد حسن محمد64
مديرية إحصاء المثنىمحمد سعد لطيف65
مديرية إحصاء كربالءمحمد عبد األمير محمد كاظم66
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد67
مديرية إحصاء ذي قارمحمد فليح حسن68
مديرية احصاء البصرةميساء عبد الكريم عبد الجبار69
مديرية إحصاء دهوكميكائيل طه حجي70
قسم االرقام القياسيةنهى ناجي مطلك71
مديرية احصاء نينوىنوفل سليمان طلب72
مديرية احصاء نينوىيونس محمد ذنون73

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةشعبة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)أسماء عبد الملك عبد الرحمن1
مديرية إحصاءات البناء والتشييدريم عبد الكريم قاسم2
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء األنبارزينب محمد كرير3
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاحمد جمال احمدمديرية إحصاء بغدادعبد الرحمن حردان علي4
مديرية اإلحصاء الزراعيعدي رجا عنيد5
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمدمديرية اإلحصاء الزراعيوفاء عبد الرزاق جبار7

ان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
اس معارج1 ة إحصاء صالح الديناحمد ع غدادداخل الخطةمدي
د2 د مج ة إحصاء كركوكارواء حم مدي
ة عبود احمد3 ا المعلوماترق قسم تكنولوج
م قاسم4 د ال م ع در ش ة إحصاءات البناء وال اسم الدائرةاسم المحا مدي
نوىسفانة صابر قادر5 ة احصاء ن داغادير فاضل حمزةمدي ش ة إحصاءات البناء وال مدي
ة إحصاء كركوكسندس جمعة نوري6 دامل تر مغ مدي ش ة إحصاءات البناء وال مدي
د ع 7 دصفاء نجم ع ش ة إحصاءات البناء وال اسمدي دسحر محمد ع ش ة إحصاءات البناء وال مدي
د االم جابر8 اس ع لع ا ة إحصاء  مدي
دع جابر مظلوم9 ش ة إحصاءات البناء وال مدي

ارع حس صالح10 ة إحصاء األن مدي
ارع محمد جاسم11 ة إحصاء األن فمدي اسم الدائرة اسم الم
ف12 دقسمة مهدي نا ش ة إحصاءات البناء وال ماء نا محسنمدي ةش حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر
امحمد حسن محمد13 ة إحصاء د مدي

دورة في برنامج Excel  للمدة من 2022/7/24 - 2022/7/28

دورة احصاءات البناء والتشييد 18-16 /8 /2022
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ان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
ب14 نوىمحمد مصدق نج ة احصاء ن مدي
ل15 ة إحصاء صالح الدينم محمود اسماع مدي
م فرهود16 ة إحصاء واسطمنتظر ابراه مدي
ا المعلوماتهدى سلمان محسن17 قسم تكنولوج
م18 ل غازي ابراه دهد ش ة إحصاءات البناء وال مدي
حان19 ر  اهند شا ة إحصاء د مدي
اظم ع 20 لوفاء  ا ة إحصاء  مدي
ي21 الءاس خض م ة إحصاء ك مدي
ا المعلوماتاسم فاضل صاحب22 قسم تكنولوج

ان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت م
اء صالح مهدي1 ل اإلحصا إ غدادداخل الخطةقسم التحل
ة اإلحصاء الصنا ان فاروق جمعة2 مدي
ج3 د هللا ف ةبراء ع اس قسم االرقام الق
د4 م عن ة اإلحصاء الصنا حنان رح اسم الدائرةاسم المحا مدي
اس5 غدادعالء حس ع ة إحصاء  ةاحمد جمال احمدمدي حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر
غدادع أحمد مرداس6 ة إحصاء  مدي
غدادعمار احمد ع 7 ة إحصاء  فمدي اسم الدائرة اسم الم
ز8 ل نعمان ع ئةهد ي طارققسم إحصاءات الب ةجمانة  حوث اإلحصائ ب وال مركز التدر

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداددورات خارجية مع منظماتقسم التحليل اإلحصائياباء صالح مهدي1
مديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز2
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي والتربوياحمد ياسين احمد3
اسم الدائرةاسم المحاضرقسم احصاءات التنمية البشريةازهر عباس محمد4
وكالة التعاون الدولي االلمانية GIZعماد رشيد مجيدقسم تكنولوجيا المعلوماترغد جمعة قاسم5
مديرية إحصاءات البناء والتشييدريم عبد الكريم قاسم6
اسم الدائرة اسم المشرفقسم إحصاءات البيئةعباس فاضل عباس7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية احصاءات أحوال المعيشيةعمر صاحب احمد8
مديرية اإلحصاء الزراعينضال جاسم سيد9

دورة احصاءات البناء والتشييد 18-16 /8 /2022

مهارة التحليل االحصائي SPSS باستخدام  25-21 /8 /2022              

برنامج R للمستوى المبتدأ  1-8/28 /9 /2022
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مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةوزارة التخطيط / دائرة التعاون الدولياطياف فاضل عويد1
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتامجد زامل حسين2
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتبان حسين علي3
اسم الدائرةاسم المحاضروزارة التخطيط /إستراتيجية التخفيف من الفقرحسام عبد الرضا شعيل4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةخديجة عبدهللا شيخة5
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتزهاء سالم متي6
قسم إحصاءات البيئةسعاد حسين فاضل7
مديرية المطبعةسعد عبدالمسيح الياس8
مديرية إحصاء بغدادعبد الرزاق مهدي حسن9

اسم الدائرة اسم المشرفوزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةعروبة صدام عبد السادة10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمدمديرية المطبعةغيث محمد حسين ابراهيم11
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتفرح عادل سلمان12
شعبة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)فضيلة كاظم عباس13
مديرية إحصاء بغدادمحمد ابراهيم محمد14
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتمروة فاروق محمد15
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتمصطفى قاسم عمر16
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتمهند ايسر صبيح17
مديرية األمور اإلداريةنسرين محمد رشيد18
وزارة التخطيط / دائرة التعاون الدوليهالة داخل ناصر19
مديرية إحصاء بغدادياسر فريد سعيد20

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
النجفخارج الخطةقسم التحليل اإلحصائياباء صالح مهدي1
مديرية إحصاء صالح الديناحمد رشيد عبد الرزاق2
مديرية إحصاء األنباراحمد صالح عبد3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاء األنباراحمد فيصل حمادي4
قسم التحليل اإلحصائيبشرى نصيف جاسممديرية إحصاء ميساناسيل جواد علي5
قسم التحليل اإلحصائيد. احمد حسن عليمديرية إحصاء األنباراسيل عبد الرحيم عبد الهادي6
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاء ميساناسيل كاظم عبد الرضا7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريقسم التحليل اإلحصائياياد جواد حسن8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليمديرية إحصاء القادسيةختام سوادي كشمر9

مديرية إحصاء األنبارساهر جاسم فرحان10
مديرية إحصاء واسطعادل لطيف غافل11
 مديرية إحصاء ميسانعالء جاسم خليف12

فن االتصاالت االدارية   8-4 /9 /2022

مسح قياس اخالقيات الوظيفة في القطاع الحكومي للمدة    8-6 /9 /2022

(32 - 28)



مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
قسم التحليل اإلحصائيعلي امجد عبد االمير13
مديرية إحصاء ميسانعلي عريان صالح14
مديرية إحصاء األنبارعلي فخري عبد الملك15
مديرية إحصاء صالح الدينعمر عادل محي16
مديرية إحصاء واسطغادة كريم عبود17
مديرية إحصاء صالح الدينفخري امين عبدهللا18
قسم التحليل اإلحصائيفريال محمود كاظم19
مديرية إحصاء واسطفوزية عبد شرقي20
مديرية إحصاء القادسيةقحطان مالك كاظم21
مديرية إحصاء ميسانكرار هادي سليم22
مديرية إحصاء صالح الدينمحمد ثابت محمد23
مديرية إحصاء القادسيةمحمد عبد مرشد24
مديرية إحصاء صالح الدينمضر محمود اسماعيل25
مديرية إحصاء القادسيةمنار عيسى عبدهللا26
مديرية إحصاء واسطمهند محمد طاهر27
مديرية إحصاء القادسيةنهى يوسف محمود28
مديرية إحصاء واسطوسام ناصر قنيد29

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةوزارة االتصاالتتغريد مهنا سالم1
وزارة االتصاالتسجى صباح سلمان2
وزارة االتصاالتسرمد سعد شهاب3
اسم الدائرةاسم المحاضروزارة االتصاالتسرمد محمود شاكر4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريوزارة االتصاالتقسمة فرج خلف5
وزارة االتصاالتلمياء احمد عبد الخالق6
وزارة االتصاالتمصطفى مؤيد مصطفى7
اسم الدائرة اسم المشرفوزارة االتصاالتنازك موفق احمد8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشيماء ناصر محسنوزارة االتصاالتورود فايق حسين9

وزارة االتصاالتيوسف عبد الحسن مخيف10

دورة في البرنامج االحصائي SPSS للمدة من 9/25 - 2022/10/4

مسح قياس اخالقيات الوظيفة في القطاع الحكومي للمدة    8-6 /9 /2022

(32 - 29)



مكان انعقادها ضمن الخطة /خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
كركوكداخل الخطةمديرية احصاء البصرةاحمد جاسم عبد الرحمن1
قسم تكنولوجيا المعلوماتاالء جمعة حمادي2
مديرية إحصاء بغدادبالل كاظم عبد3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاءات البناء والتشييدتغريد فاضل حمزة4
مديرية إحصاءات البناء والتشييداغادير فاضل حمزةمديرية إحصاء بغدادجاسم صغير عبد السادة5
مديرية إحصاءات البناء والتشييدامل تركي مغيرمديرية إحصاء ميسانجمعة جبار عذيب6
مديرية إحصاءات البناء والتشييدسحر محمد عباسمديرية إحصاء ميسانجواد فاضل حسين7
مديرية إحصاءات البناء والتشييدلونا رشاد سعيدمديرية إحصاء كركوكخليل نعمان سمير8
مديرية إحصاء القادسيةرياض تركي زغير9

اسم الدائرة اسم المشرفمديرية إحصاءات البناء والتشييدريم عبد الكريم قاسم10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشيماء ناصر محسنمديرية إحصاءات البناء والتشييدزينب خلف كاظم11
 مديرية إحصاءات البناء والتشييدساهرة شنين صخي12
مديرية إحصاء كركوكسندس جمعة نوري13
مديرية إحصاء النجفضرغام محي نجم14
مديرية إحصاء ذي قارعبد الهادي سلطان هلوم15
مديرية إحصاءات البناء والتشييدعلي جابر مظلوم16
مديرية إحصاء بغدادقاسم محمد صاحب17
مديرية إحصاءات البناء والتشييدقسمة مهدي نايف18
مديرية إحصاء ذي قاركاظم جويد جاسم19
مديرية إحصاء النجفمحمد رشيد مجيد20
مديرية إحصاء القادسيةمحمد ياس خضير21
مديرية احصاء البصرةمعتز مضر عبد القادر22
مديرية إحصاءات البناء والتشييدهديل غازي ابراهيم23

دورة في برنامج Access للمدة من 2022/10/9 - 2022/10/16
مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية المطبعةحيدر رياض عبد االمير1
شعبة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)رشا حميد محمود2
قسم تكنولوجيا المعلوماتزهراء نهاد عبد المحسن3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية اإلحصاء الزراعيزينة عبدهللا مجيد4
مديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيزمديرية إحصاءات التجارةشهالء كاظم علوان5
مديرية الحسابات القوميةعمار حسن محمود6
اسم الدائرة اسم المشرفشعبة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)لميس عبدهللا هادي7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمدشعبة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)مروة نصرة عبد االحد8
شعبة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)هديل علي حمد9

دورة احصاءات البناء والتشييد 12-10 /10 /2022

(32 - 30)



مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةوزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةإسماعيل عامر إبراهيم1
وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةانسام صباح مهنا2
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية اإلحصاء الزراعيرشا محمود إبراهيم3
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينوزارة التخطيط / الدائرة اإلدارية والماليةسميرعماد علي4
مديرية اإلحصاء الزراعيفراس عبد القادر بهاء الدين5
اسم الدائرة اسم المشرفوزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتمحمد منير عبد الرحمن6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنمديرية النشر والعالقاتمصطفى عبد الحسين نعمة7
وزارة التخطيط / دائرة التنمية اإلقليمية والمحليةهديل عالء برهان8

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادداخل الخطةمديرية اإلحصاء الصناعيبان فاروق جمعة1
وزارة التخطيط / دائرة تكنولوجيا المعلوماتزمن ازناد نادر2
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية إحصاءات البناء والتشييدسحر محمد عباس3
مديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيزمديرية إحصاء بغدادعلي احمد مرداس4
مديرية إحصاء بغدادمحمد شاكر محمود5
اسم الدائرة اسم المشرفمديرية اإلحصاء الصناعينادية نوري حسن6
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةجمانة سري طارقمديرية إحصاء بغدادهارون وليد حميد7

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغدادخارج الخطةمديرية الموارد البشريةانعام ساجت يوسف1
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتأنوار فريد الزم2
مديرية إحصاءات التجارةإبتهال حسين راضي3
اسم الدائرةاسم المحاضرالقسم القانونيإخالص فاضل حسين4
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةميسم فتاح حسينقسم التدقيق والرقابة الداخليةإسراء محمد علي5
مديرية الحسابات القوميةمحمد خضر ياسينالقسم القانونيإنتصار بلبول مطر6
قسم احصاءات التنمية البشريةعادل عرنوص جمعةمديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتبشرى هادي صادق7
وزارة التخطيط / دائرة العقودجنان عصفور عبد8
مديرية  إحصاءات النقل واإلتصاالتزينة ماجد إبراهيم9

اسم الدائرة اسم المشرفمديرية الموارد البشريةسهام عليوي عويد10
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةشذى يحى عبد وليمديرية اإلحصاء الزراعيسوسن عبد الصاحب كريم11
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةاسراء جنديل حسنمديرية الحساباتصباح نوري رحيم12
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةسهير ساهر محمد مديرية األمور اإلداريةعامر علي موسى13
مديرية الحساباتعبد هللا يونس فارس14

طرائق البحث العلمي  20-16 /10 /2022

دورة في برنامج Access للمدة من 2022/11/6 - 2022/11/10

المهارات االدارية والمالية 5-11/6 /12 /2022

(32 - 31)



مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
مديرية األمور اإلداريةعيسى صالح حمود15
مديرية إحصاءات البناء والتشييدلونا رشاد سعيد16
وزارة التخطيط/دائرة التنمية البشريةمحمد عباس عبود17
مديرية اإلحصاء الصناعيمالمح صابر حسين18
مديرية الحساباتميالد قاسم محمد19
قسم التدقيق والرقابة الداخليةهبة صالح فخري20
قسم التدقيق والرقابة الداخليةهدى جاسم سعيد21
مديرية األمور اإلداريةوليد عبد هللا هادي22

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداددورات خارجية مع منظماتقسم التحليل اإلحصائياباء صالح مهدي1
مديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز2
قسم احصاءات التنمية البشريةازهر عباس محمد3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية الحسابات القوميةانس خليل محمد4
وكالة التعاون الدولي االلمانية GIZعماد مجيد رشيدمديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلف5
قسم تكنولوجيا المعلوماتد. اميرة نجم عبيد6
مديرية احصاءات أحوال المعيشيةد. يسرى محمد كويجة7
اسم الدائرة اسم المشرفقسم تكنولوجيا المعلوماترغد جمعة قاسم8
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية احصاءات أحوال المعيشيةعمر صاحب احمد9

مديرية اإلحصاء الزراعينضال جاسم سيد10

مكان انعقادها ضمن الخطة / خارج الخطةاسم الدائرة اسم المشاركت
بغداددورات خارجية مع منظماتقسم التحليل اإلحصائياباء صالح مهدي1
مديرية إحصاءات التجارةاحمد صبيح عزيز2
قسم احصاءات التنمية البشريةازهر عباس محمد3
اسم الدائرةاسم المحاضرمديرية الحسابات القوميةانس خليل محمد4
وكالة التعاون الدولي االلمانية GIZعماد مجيد رشيدمديرية اإلحصاء الصناعيحسين حميد خلف5
قسم التحليل اإلحصائيد. احمد حسن علي6
اسم الدائرة اسم المشرفقسم تكنولوجيا المعلوماتد. اميرة نجم عبيد7
مركز التدريب والبحوث اإلحصائيةبسمة عبد الوهاب قدوريمديرية احصاءات أحوال المعيشيةد. يسرى محمد كويجة8
قسم تكنولوجيا المعلوماترغد جمعة قاسم9

مديرية احصاءات أحوال المعيشيةعمر صاحب احمد10
مديرية اإلحصاء الزراعينضال جاسم سيد11

برنامج R للمستوى المتوسط  22-19 /9 /2022

المهارات االدارية والمالية 5-11/6 /12 /2022

برنامج R للمستوى المتقدم  27-23 /10 /2022
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تاريخ االلتحاقالجهة المنظمةتاريخهااسم الدورةالدائرةعنوان الوظيفةاالسم الثالثيت
مجتاز 
الدورة

قسم إحصاءات البيئةرئيس مهندسينسيف فوزي عباس1
دورتين للتعلم االلكتروني: دورة حول مؤشرات اهداف التنمية 

المستدامة للبيئية ودورة حول إحصاءات الطاقة
2022/2/1-12/15

المعهد االحصائي آلسيا والمحيط الهادىء (SIAP) واألمم المتحدة للبيئة 
UNITAR ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث UNEP

اجتاز2022/2/1-12/15

اجتاز1/23-2022/2/3صندوق النقد الدولي1/23-2022/3/2ورشة اعداد جداول العرض واالستخداممديرية الحسابات القوميةمدير حسابات اقدممحمد خضر ياسين2

اجتاز1/23-2022/2/3صندوق النقد الدولي1/23-2022/3/2ورشة اعداد جداول العرض واالستخداممديرية الحسابات القوميةر. احصائيين اقدمعمار حسن محمود3

اجتاز1/23-2022/2/3صندوق النقد الدولي1/23-2022/3/2ورشة اعداد جداول العرض واالستخداممديرية الحسابات القوميةاحصائي اقدمانس خليل محمد4

اجتاز1/23-2022/2/3صندوق النقد الدولي1/23-2022/3/2ورشة اعداد جداول العرض واالستخداممديرية الحسابات القوميةم. مدير حساباتعدنان قصي عبد الفتاح5

اجتاز1/23-2022/2/3صندوق النقد الدولي1/23-2022/3/2ورشة اعداد جداول العرض واالستخداممديرية الحسابات القوميةم.ر. احصائيينحيدر خالد رشيد6

اجتازت1/31-2022/2/2مديرية إحصاءات البناء والتشييدم.ر. احصائيينهديل غازي إبراهيم7

لم تلتحققسم تكنولوجيا المعلوماترئيس احصائيين اقدمرقية عبد الرضا غالي8

اجتازتمدير مديرية اإلحصاء الصناعيرئيس احصائيينحسين حميد خلف9

اجتازتمديرية إحصاءات البناء والتشييدمديرلونا رشاد سعيد10

اجتازتمديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوير. احصائيين اقدمرشا كامل عبد الرزاق11

اجتازتمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمترجم اقدمسارة عماد الدين محمد12

اجتازتمديرية إحصاءات البناء والتشييدم. رئيس مترجمينتغريد فاضل حمزة13

اجتازتالمعهد العربي للتخطيط في الكويت3/7-2022/3/9مهارات تحليل السياسات العامة
9/5-2022/9/9وزارة الخارجية الهندية / العهد الفني واالقتصادي9/5-2022/9/9تحليل البيانات للمبتدئين

3/14-2022/3/16المعهد العربي للتخطيط في الكويت3/14-2022/3/16نماذج وأساليب التطوير المؤسسي والبشريمديرية إحصاءات البناء والتشييدباحث اقدمقسمة مهدي نايف15

3/14-2022/3/16المعهد العربي للتخطيط في الكويت3/14-2022/3/16استخدام النمذجة في رسم وتحليل السياسات االقتصاديةمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةم. رئيس احصائيينفاطمة عبد الرحمن حميد16

 مديرية اإلحصاء الصناعيم.ر. مهندسينبان فاروق جمعة17

مديرية إحصاءات البناء والتشييدم. رئيس مترجمينتغريد فاضل حمزة18

3/28-2022/3/30المعهد العربي للتخطيط في الكويت3/28-2022/3/30استراتيجيات وسياسات التنمية االقتصاديةمديرية إحصاءات النقل واالتصاالتمديربشرى هادي صادق19

مجتازةمديرية إحصاءات البناء واالنشاءاتاحصائي اقدمهديل غازي إبراهيم20

مجتازةمديرية اإلحصاء الصناعيمدير تدقيقنوال جاسم خميس21

2/14-2022/2/17كيفية حساب تكلفة العمالةمديرية إحصاءات البناء واالنشاءاتم. مدير فنيزينب خلف كاظم22
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك)
مجتازة2022/2/17-2/14

رئيس احصائيين اقدملهيب جليل عبود23

رئيس مهندسينسيف فوزي عباس24

معاون مديرعباس فاضل عباس25

رئيس احصائيين اقدمندى هادي زاير26

رئيس احصائيينهديل نعمان عزيز27

الحماية البيئية وجمع البيانات وبناء منصة للبيانات الكبيرة في 
الدول النامية

الملحقية التجارية في السفارة الصينية 2022/3/30-3/172022/3/30-3/17

المعهد العربي للتخطيط في الكويت 2022/2/9-2/7 الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية

المعهد العربي للتخطيط في الكويت1/31-2022/2/2التخطيط الحضري

14

المعهد العربي للتخطيط في الكويت2/21-2022/2/23سياسات التعليم وسوق العمل

مديرية إحصاءات أحوال المعيشةاحصائي اقدمإبراهيم خليل مجيد

قسم إحصاءات البيئة

مهارات االبداع واالبتكار في مجال المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المعهد العربي للتخطيط في الكويت2022/3/23-3/21

11/22-11/222021/11/23-2021/11/23خدمات مهارات التدريب

مجتازة

2022/3/23-3/21

مجتاز

2022/2/9-2/7

2022/2/23-2/21

وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية / اذربيجان

جدول بالمشاركين في المسوحات واالجتماعات والدورات المقامة عن بعد لعام 2022
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تاريخ االلتحاقالجهة المنظمةتاريخهااسم الدورةالدائرةعنوان الوظيفةاالسم الثالثيت
مجتاز 
الدورة

جدول بالمشاركين في المسوحات واالجتماعات والدورات المقامة عن بعد لعام 2022

4/13-2022/4/26الملحقية التجارية في السفارة الصينية4/13-2022/4/26حلقة دراسية كفاءة إدارة الزراعة البيئية للدول الناميةمديرية اإلحصاء الزراعيرئيس احصائيينعبير كامل حسن28

مجتازمدير مديرية اإلحصاء الزراعيرئيس احصائيين اقدماثير محمد ناجي عزت29

مجتازمديرية اإلحصاء الزراعيم. ر. مهندسيين زراعيينمصطفى جمعة حمادي30

مجتازر. احصائيين اقدمعمار حسن محمود31

مجتازم.ر. احصائيينحيدر خالد رشيد32

مجتازاحصائي اقدمعمار مجيد حميد33

مجتازم. مدير حساباتصبا رجاء مجيد34

مجتازم.ر. احصائيينهبه عبد هللا حسن ماذي35

3/14-2022/3/16مؤشرات التنمية المستدامة (العمل المناخي)قسم إحصاءات البيئةرئيس مهندسيينسيف فوزي عباس36
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/3/16-3/14

مجتازة6/6-2022/6/16صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط6/6-2022/6/16اطر المالية العامةقسم التدقيق والرقابة الداخليةم. مدير تدقيقاسراء محمد علي37

7/4-2022/7/5تنفيذ التعداد العام للسكان باالعتماد على السجالت اإلدارية
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/7/5-7/4

مجتاز9/1-2022/9/14الملحقية التجارية في السفارة الصينية9/1-2022/9/14االقتصاد األخضر وحماية البيئة

مجتازة9/5-2022/9/8المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية9/5-2022/9/8الحسابات الفرعية للحسابات القومية
مجتازة6/13-2022/6/16بالتعاون مع الوكالة التونسية 6/13SESRIC-2022/6/16إدارة هدر المياه وإعادة تدويرها

مجتازة3/7-2022/4/1شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة3/7-2022/4/1قياس تدفقات المواد في اهداف التنمية المستدامة

5/23-2022/5/26تعزيز حلول الطاقة المتجددة في البلدان
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتازة2022/5/26-5/23

مجتازة9/7-2022/9/26الملحقية التجارية الصينية9/7-2022/9/26إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية في العراق

مجتازة9/12-2022/9/16منظمة االتحاد الدولي لالتصاالت 9/12ITU-2022/9/16اجتماع الثالث عشر والعاشر لالتحاد الدولي لالتصاالتمديرة مديرية إحصاءات النقل واالتصاالترئيس احصائيين اقدمهناء مجبل نجم42

مجتازةمعاون رئيس احصائيينانوار فريد الزم43
مجتازمعاون رئيس مبرمجينمصطفى قاسم عمر44

مديرية إحصاءات النقل واالتصاالتمعاون رئيس احصائيينزينة ماجد إبراهيم45
التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني في مجال التعليم والتدرب الفني 

والمهني
2022/9/22-9/20

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
( سيسرك )

مجتازة2022/9/22-9/20

مجتازةمعاون رئيس احصائيينزينة علي كاظم46

مجتازةمهندس اقدمشهالء كاظم علوان47

9/20-2022/9/22إحصاء بحوث االجتماعيةمديرية اإلحصاء االجتماعي والتربويرئيس احصائيينوفاء عبد الرضا همت48
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتازة2022/9/22-9/20

مجتازةالمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية3/7-2022/7/5العينات اإلحصائيةمديرية اإلحصاء الزراعيرئيس احصائييننضال جاسم سيد49

مجتاز9/6-2022/9/25الملحقية التجارية في السفارة الصينية9/6-2022/9/25الوقاية من التصحر وتقييم سالمة البيئةمديرية اإلحصاء الزراعيم. ر. مهندسيين زراعيينمصطفى جمعة حمادي50

6/19-2022/6/23تحليل متقدم STATA, SPSSمديرية اإلحصاء الزراعيم. ر. مبرمجينرشا محمود إبراهيم51
المنظمة العربية للتنمية الزراعية / المعهد العربي للتدريب والبحوث 

اإلحصائية
مجتازة2022/6/23-6/19

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
( سيسرك )

2022/7/28-7/26

قسم إحصاءات البيئةرئيس احصائيين اقدمشيماء فريد الزم41

9/13-2022/9/15المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية9/13-2022/9/15إحصاءات التجارة الدولية وميزان المدفوعاتمديرية إحصاءات التجارة

قسم إحصاءات البيئةرئيس مهندسيينسيف فوزي عباس38

قسم إحصاءات البيئةرئيس احصائيينهديل نعمان عزيز40

الملحقية التجارية في السفارة الصينية4/7-2022/4/27حلقة دراسية تكنولوجيا تربية االحياء المائية للدول النامية

مديرية الحسابات القومية
ورشة تدريبية حول احتساب الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة 

االنفاق
3/22-3/24-2022/3/29البنك الدولي2022/3/29-3/24-3/22

2022/4/27-4/7

7/26-2022/7/28دورة حول النقل واالتصاالتمديرية إحصاءات النقل واالتصاالت
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تاريخ االلتحاقالجهة المنظمةتاريخهااسم الدورةالدائرةعنوان الوظيفةاالسم الثالثيت
مجتاز 
الدورة

جدول بالمشاركين في المسوحات واالجتماعات والدورات المقامة عن بعد لعام 2022

مديرية اإلحصاء الزراعي ر. مهندسيين زراعيين اقدموفاء عبد الرزاق جبار52
التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني في مجال التعليم والتدرب الفني 

والمهني
2022/9/22-9/20

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
( سيسرك )

مجتازة2022/9/22-9/20

مجتاز2/21-2022/3/29المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2/21-2022/3/29اإلدارة والقيادة والتخطيط االستراتيجي في مجال اإلحصاء

6/19-2022/6/23التحليل المتقدم باستخدام البرمجيات الجاهزة
المنظمة العربية للتنمية الزراعية / المعهد العربي للتدريب والبحوث 

اإلحصائية
مجتاز2022/6/23-6/19

5/23-2022/5/26العيناتمديرية اإلحصاء الزراعيمعاون رئيس احصائيينحلى مثنى محمد فتحي54
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتازة2022/5/26-5/23

مجتاز9-2022/11/10صندوق النقد الدولي9-2022/11/10االجتماع التاسع لمبادرة اإلحصاءات العربية ( عربسات )

مجتاز2022/11/14المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2022/11/14النمو االقتصادي في ظل االزمات جائحة كورونا 19 وما بعدها

مديرية الحسابات القوميةمعاون مدير حساباتغزوان حكمت مهدي56
دورة متوسطة ( اإلدارة والتخطيط االستراتيجي من اجل تدعيم 

العمل االحصائي )
مجتاز3/21-2022/3/29المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2022/3/29-3/21

مجتازةمعاون رئيس احصائيينهبه عبد هللا حسن ماذي57
مجتازةمعاون رئيس احصائيينشهد عادل عبد الغفور58

مجتاز9/7-2022/9/26الملحقية التجارية في السفارة الصينية9/7-2022/9/26إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية للعراقمديرية الحسابات القوميةمعاون مدير حساباتد. مصطفى عبد الكريم علي59

مجتازمدير حسابات اقدممحمد خضر ياسين60

مجتازمعاون مدير حساباتعدنان قصي عبد الحسين61

مجتازاحصائي اقدمانس خليل محمد62

مجتازةمعاون مدير حساباتصبا رجاء مجيد63

مجتازاحصائي اقدمعمار مجيد حميد64

مجتازةمعاون مدير حساباتأسماء شلش محمد65

مجتازة3/6-2022/3/17ميتاك3/6-2022/3/17احتساب الرقم القياسي الصناعي ppiمديرية الحسابات القوميةبايولوجيياسمين محمد مكي66

مجتازة9/5-2022/9/8المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية9/5-2022/9/8الحسابات الفرعية في الحسابات القوميةمديرية الحسابات القوميةمعاون رئيس احصائيينشهد عادل عبد الغفور67

مجتازكانون الثاني / 2022ميتاككانون الثاني / 2022جداول العرض واالستخدام
مجتاز11/9-2022/11/10صندوق النقد الدولي11/9-2022/11/10االجتماع التاسع لمبادرة اإلحصاءات العربية
مجتازة2022/7االسكوا2022/7اهداف التنمية المستدامة / الهدف الخامس
مجتازة2022/4االسكوا2022/4اهداف التنمية المستدامة / الهدف الثالث

مجتازة2022/10االسكوا2022/10اهداف التنمية المستدامة / الهدف السادس عشر
مجتازة2022/8االسكوا2022/8المنتدى العالمي للتنمية المستدامة

مجتازة2022/8االسكوا2022/8اعداد كراس الجيب إلحصاءات النوع االجتماعي
مجتازة2022/9المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2022/9نظام التغير البيئي

مجتاز2022/10االسكوا2022/10اعداد قاعدة بيانات - اهداف التنمية المستدامةقسم إحصاءات التنمية البشريةم.ر احصائيينانس ميسر فتاح71

SDMX مجتاز2022/3االسكوا2022/3برنامج تناقل البيانات
مجتاز2022/6UN2022/6نظام المحاسبة االقتصادية البيئية

مجتاز2022/10االسكوا2022/10اعداد قاعدة بيانات - اهداف التنمية المستدامة
مجتاز2022/2المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2022/2مؤشرات اهداف التننمية المستدامة

مجتاز6/27-2022/7/1االسكوا6/27-2022/7/1معايير البيانات اإلحصائية وتبادل البيات الوصفية

2/23 -1-2022/6/2ورشة عمل تحديث التشريعات اإلحصائية - جلسة األولى
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
 جلسة) -2022/6/2-1

األولى)2/23
مجتازة

م.ر احصائيينازهر عباس محمد72

قسم إحصاءات التنمية البشريةمعاون رئيس احصائيينرنا سعدي خليل70

مديرة قسم إحصاءات التنمية البشريةرئيس احصائيينزينب علي حسين69

قسم إحصاءات التنمية البشرية

مديرية الحسابات القوميةاحصائي اقدمانس خليل محمد68

ميتاكميتاك6/12-2022/6/16جداول العرض واالستخداممديرية الحسابات القومية

10/17-2022/12/29المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية10/17-2022/12/29دورة متوسطة ( حول النظام الحسابات القومية 2008 )

مديرية اإلحصاء الزراعيم. ر. مهندسيين زراعيينفراس عبد القادر بهاء الدين53

مدير مديرية الحسابات القوميةرئيس احصائيين اقدمد. زياد طارق حسين55

مديرية الحسابات القومية
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تاريخ االلتحاقالجهة المنظمةتاريخهااسم الدورةالدائرةعنوان الوظيفةاالسم الثالثيت
مجتاز 
الدورة

جدول بالمشاركين في المسوحات واالجتماعات والدورات المقامة عن بعد لعام 2022

ورشة عمل الستعراض تجربة قطر في اجراء التعداد اعتمادا على 
السجالت االدارية - جلسة الثانية، الجلسة الثالثة

  الثالثة2022/4/20- (جلسة 
الثانية)3/28

االسكوا
  الثالثة 2022/4/20- 

(جلسة الثانية) 2022/3/28
مجتازة

مجتازة2022/01/19دولة االمارات المتحدة2022 01 19ورشة عمل دور القيادات الحكومية في تحفيز التميز
مجتازة2022/5/10-2022/7/5المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2022/5/10-2022/7/5تصميم العينات ومنهجيات المسوح في اإلحصاءات الرسمية

مجتازة2022/03/07المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية2022/03/07اإلدارة والقيادة االستراتيجي في المجال االحصائي

3/28-2022/3/29إحصاءات سوق العمل
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/3/29-3/28

تصميم المسوح اإلحصائية
 يومين في كل - 2022

اسبوع/5/10-7/5
المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

 يومين في كل - 2022
اسبوع/5/10-7/5

مجتاز

مجتازة9/7-2022/9/26الملحقية التجارية في السفارة الصينية9/7-2022/9/26إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية للعراقمديرية اإلحصاء الصناعيمديررنا رعد جواد76

مجتازة8/29ILO2022/8/31-8/29-2022/8/31االجتماع اإلقليمي لمراجعة إحصاءات العمالة غير المنظمة

3/28-2022/3/30ورشة التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتازة2022/3/30-3/28

مجتازة10/12-2022/11/2المركز الدولي للتدريب / منظمة العمل الدولية10/12-2022/11/2اكاديمية إحصاءات سوق العمل للمنطقة العربيةمديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمعاون رئيس احصائيينايمان ياسر دهش78

مجتازة5/16-2022/5/18المعهد العربي للتخطيط في الكويت5/16-2022/5/18سياسات التشغيل

مجتازة3/28-2022/3/30المعهد العربي للتخطيط في الكويت3/28-2022/3/30استخدام سجالت االعمال لإلحصاءات الديموغرافية وريادة االعمال

مجتازة2022/06/29المنظمة الدولية للهجرة في العراق2022 06 29برنامج كومبارس
مجتازة7/19-2022/7/21المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية7/19-2022/7/21تحليل إحصاءات الهجرة

مجتازة10/12-2022/11/2المركز الدولي للتدريب / منظمة العمل الدولية10/12-2022/11/2اكاديمية إحصاءات سوق العمل للمنطقة العربية
مجتازة3/28-2022/3/30المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية3/28-2022/3/30ورشة التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية

مجتازة5/9-2022/5/12المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية5/9-2022/5/12التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية

مجتازة5/9-2022/5/12المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية5/9-2022/5/12التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية

مجتازة2022/06/29المنظمة الدولية للهجرة في العراق2022 06 29برنامج كومبارس
مجتازة3/28-2022/3/30المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية3/28-2022/3/30ورشة التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية

مجتازة3/14-2022/3/16المعهد العربي للتخطيط في الكويت3/14-2022/3/16استخدام النمذجة في رسم وتحليل السياسات االقتصادية

3/28-2022/3/29منهجيات أبحاث العمل
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/3/29-3/28

Series of SDG Wbinars For The Arab Region2022/06/22مجتاز2022/06/22االسكوا

7/4-2022/7/5تنفيذ التعداد العام للسكان باالعتماد على السجالت اإلدارية
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/7/5-7/4

5/24-2022/5/26إدارة القوى العاملة المهاجرة
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/5/26-5/24

مجتاز5/9-2022/5/12المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية5/9-2022/5/12التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية

مجتاز7/19-2022/7/21المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية7/19-2022/7/21تحليل احصائيات الهجرة

مديرة مديرية إحصاءات البناء والتشييدرئيس احصائييناغادير فاضل حمزة73

مدير مديرية اإلحصاء الصناعيرئيس احصائيينحسين حميد خلف75

مديرية إحصاءات البناء والتشييداحصائي اقدمريم عبد الكريم قاسم74

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمبرمج اقدمسارة جبار عبد الكريم80

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمعاون رئيس احصائيينفاطمة عبد الرحمن حميد81

رئيس احصائيين اقدمبشرى حسين قادر77
مديرة مديرية إحصاءات السكان والقوى 

العاملة

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمترجم اقدممنار رياض شاكر79

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةرئيس احصائييناحمد إسماعيل إبراهيم82

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةرئيس مالحظينسرمد محمدعبد هللا83
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تاريخ االلتحاقالجهة المنظمةتاريخهااسم الدورةالدائرةعنوان الوظيفةاالسم الثالثيت
مجتاز 
الدورة

جدول بالمشاركين في المسوحات واالجتماعات والدورات المقامة عن بعد لعام 2022

مجتاز2022/07/03المعهد العربي للتخطيط في الكويت2022 07 03وظائف المستقبل في اطار تطورات سوق العمل

مجتاز5/16-2022/5/18المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية5/16-2022/5/18سياسات التشغيل

مجتاز5/9-2022/5/12المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية5/9-2022/5/12التحليل الديموغرافية وإنتاج المؤشرات الديموغرافية

2022/06/29المنظمة الدولية للهجرة في العراق2022/06/29برنامج كومبارس
2022/10/

27-
10/23

7/4-2022/7/5تنفيذ التعداد العام للسكان باالعتماد على السجالت اإلدارية
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

( سيسرك )
مجتاز2022/7/5-7/4

مجتازة10/23-2022/10/27صندوق النقد الدولي10/23-2022/10/27احتساب الرقم القياسي السعار المستهلك

مجتازة3/6-2022/3/17صندوق النقد الدولي3/6-2022/3/17احتساب الرقم القياسي الصناعي للمنشأت الصناعية

مجتازة2022/05/16االسكوا2022/05/16برنامج المقارنات الدولية

مجتازة6/12-2022/6/23صندوق النقد الدولي6/12-2022/6/23مؤشر أسعار العقارات - احتساب الرقم القياسي لألصول العقارية

مجتازة2022/05/16االسكوا2022/05/16برنامج المقارنات الدوليةقسم األرقام القياسيةرئيس مترجمينايناس صباح زهير87

مجتازة3/6-2022/3/17صندوق النقد الدولي3/6-2022/3/17احتساب الرقم القياسي الصناعي للمنشأت الصناعية
مجتازة2022/05/16االسكوا2022/05/16برنامج المقارنات الدولية

مجتازة6/12-2022/6/23صندوق النقد الدولي6/12-2022/6/23مؤشر أسعار العقارات - احتساب الرقم القياسي لألصول العقارية

مجتازة10/23-2022/10/27صندوق النقد الدولي10/23-2022/10/27احتساب الرقم القياسي السعار المستهلك

مجتازة6/12-2022/6/23صندوق النقد الدولي6/12-2022/6/23مؤشر أسعار العقارات - احتساب الرقم القياسي لألصول العقارية

مجتازة10/23-2022/10/27صندوق النقد الدولي10/23-2022/10/27احتساب الرقم القياسي السعار المستهلك

مجتازة3/6-2022/3/17صندوق النقد الدولي3/6-2022/3/17احتساب الرقم القياسي الصناعي للمنشأت الصناعية

مجتازة6/12-2022/6/23صندوق النقد الدولي6/12-2022/6/23مؤشر أسعار العقارات - احتساب الرقم القياسي لألصول العقارية

مجتازة10/23-2022/10/27صندوق النقد الدولي10/23-2022/10/27احتساب الرقم القياسي السعار المستهلك
مجتازة11/7-2022/11/10المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية11/7-2022/11/10الرقم القياسي السعار المستهلك

مجتازة11/7-2022/11/10المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية11/7-2022/11/10الرقم القياسي السعار المستهلكقسم األرقام القياسيةاحصائي اقدمعائشة جبار حسن91

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمترجمسارة عماد الدين محمد84

مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملةمعاون رئيس احصائيينعبد هللا الد عارف85

قسم األرقام القياسيةاحصائي اقدمفاطمة عيدان علي89

90

مديرة قسم األرقام القياسيةرئيس احصائيين اقدمد. زينة اكرم عبد اللطيف86

قسم األرقام القياسيةرئيس احصائيين اقدماالء إسماعيل محمد جواد88

قسم األرقام القياسيةرئيس احصائيين اقدمسندس صبر ناصر
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تاريخ االلتحاقالجهة المنظمةتاريخهااسم الدورةالدائرةعنوان الوظيفةاالسم الثالثيت
مجتاز 
الدورة

جدول بالمشاركين في المسوحات واالجتماعات والدورات المقامة عن بعد لعام 2022

مجتازة3/6-2022/3/17صندوق النقد الدولي3/6-2022/3/17احتساب الرقم القياسي الصناعي للمنشأت الصناعيةمعاون رئيس احصائييننهى ناجي مطلك92

مجتازة6/12-2022/6/23صندوق النقد الدولي6/12-2022/6/23مؤشر أسعار العقارات - احتساب الرقم القياسي لألصول العقاريةرئيس احصائيين اقدمخولة جعفر احمد93

مجتازة3/6-2022/3/17صندوق النقد الدولي3/6-2022/3/17احتساب الرقم القياسي الصناعي للمنشأت الصناعية

مجتازة11/7-2022/11/10المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية11/7-2022/11/10الرقم القياسي السعار المستهلك
مجتاز10/23-2022/10/27صندوق النقد الدولي10/23-2022/10/27احتساب الرقم القياسي السعار المستهلكقسم األرقام القياسيةاحصائي اقدمعمر احمد قاسم95

قسم تكنولوجيا المعلوماتم. رئيس مبرمجيننورا عدنان صابر96
تعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف 

العامة
2022/10/20-10/19

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
( سيسرك )

مجتازة2022/10/20-10/19

قسم تكنولوجيا المعلوماترئيس مبرمجينهاجر مصطفى خزعل97
Training Coorse on Fasting information 

Technology (IT)
2022/10/20-10/18

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
( سيسرك )

مجتازة2022/10/20-10/18

قسم تكنولوجيا المعلوماتم. ر. مهندسينساره علي عبد98
RIPE NCC assisted e- learning & Certification 

Track for IPR, fundamentals 
مجتازة2022/09/27منظمة RIPE NCC الدولية2022/09/27

مجتازةم. رئيس مبرمجينسكينة قاسم مهدي99

مجتازةمهندس اقدمرغد جمعة قاسم100

مجتازةم. رئيس مبرمجينمروة عدنان جاسم101

مجتازة2022/05/22صندوق األمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع االكاديمية اإلنسانية للتنمية2022/05/22مايكروسوفت اوفيسقسم تكنولوجيا المعلوماترقية عبود احمد102

مجتازةمديرة مديرية إحصاءات النقل واالتصاالترئيس احصائيين اقدمهناء مجبل نجم103

مجتازاحصائي اقدمانس خليل محمد104

مجتازاحصائي اقدمعمار مجيد احمد105

قسم األرقام القياسية

2022/1/261/15المعهد العربي للتخطيط في الكويت2022/1/261/15سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي
مديرية الحسابات القومية

قسم األرقام القياسيةمعاون رئيس مبرمجينرقية رياض قدوري 94

2022/7/28-7/25 7/25-2022/7/28المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةالمستوى األول -CSPROقسم تكنولوجيا المعلومات
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