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العرباتحاد نقابات المدربين   

 نفع ذات جماهيرية، نقابية، مهنية، حكومية، غير دولية عربية منظمة هو
 وتجسيدا   ،( العرب العمال لنقابات الدولي االتحاد ) مظلة تحت عام،

 والجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابات من فاعله لمشاركة
 والعمل التدريب بمهنة االرتقاء اجل من العرب المدربين وجموع

 ووعيا   وأخالقياتها، تقاليدها وترسيخ استقاللها، وتأكيد االستشاري،
 باعتباره العربية مجتمعاتنا في الديمقراطي النهج سيادة ألهمية
 العربية األمة بوحدة وإيمانا والرخاء، التقدم لصنع األساسية الضمانة

 أبناء بين والمصير والمصلحة الوجود لوحدة وإدراكا   القومية، وبأهدافها
 عاتقنا على الملقى المقدس بالواجب واضطالعا   الواحدة، األمة هذه

 العالم لشعوب والسالم والتقدم التحرر لقضايا وانتصارا   عرب، كمدربين
 .أجمع

 

 للعماات لنقابام لعاد االتحاا
 

 لعماليةا لنقابيةا ةآلحرا ديقوو لنقابيةا تللتنظيما لعلياا لهيئةا هو
 لنقابيةا تلتنظيماا تنشاطا على قبةالمروا افالشرا يتولىو اق،لعرا في
  يتمتعو ،معنوية شخصية لهو ،تصرفاتها عيةومشر علىو نىدالا

  . ملعاا دالتحاا ئيسر يمثلهو واداري، مالي لباستقال

 

 

 النقابة العامة للمدربين العراقيين
 في العمال لنقابات العام االتحاد لواء تحت المنطوية النقابات احدى هي

 واالداري المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية يتمتع الذي العراق
 والممثل االجتماعية والشؤون العمل لوزارة االجتماعي والشريك
 بالعاملين وتعنى . والدولية العربية المحافل في العراق لعمال الشرعي

 مؤتمرات) .والتنموي التخصصي والتدريب المهني التدريب مجال في
 ، مدربين اعتماد ، تخصصية تدريبية دورات ، علمية وندوات ورش ، علمية
   (تدريبية مؤسسات اعتماد ، صفية ال انشطة



 مؤسسة الحس الهندسي 

 NGO عراقية حكومية غير منظمة هي 

 لتسد 2020 عام بداية في رسميا   انطلقت
 والتطوير التدريب مجال في كبيرة فجوة

 ميسان محافظة في واالكاديمي التقني
 الميساني الشباب من مجموعة فكرة وكانت

 مخرجات بين الفجوة وردم بالواقع للنهوض
 في خصوصا   العمل سوق ومتطلبات الجامعات

  وبدأت االن نعيشه كالذي ومتطلب متغير جو
 التقنية الكورسات من مجموعة بإعطاء

 والموظفين والخريجين للطلبة واالكاديمية
 كفوئين مدربين يد على سواء حد على

  باختصاصاتهم الشهادات اعلى على حاصلين
 ادائهم وتحسين المستهدفة الفئات لتطوير

 للوصول لهم حقيقي مسار ورسم واعانتهم
 او الخاص بالقطاع العمل سواء رغبتهم الى
 تطوير او بهم الخاص مشروعهم فتح او العام

 التقدم عجلة ودفع وظائفهم في عملهم
 في التقنيات احدث تعلمهم نتيجة العلمي
 حقيقي اعداد واعدادهم الحديث عصرنا
 . المستقبلي للتطور



 االهداف

 تسبب العملي والواقع الجامعي التعليم بين فجوة وجود _١
  بأرفاد الفجوة هذه سد على نعمل للخريج مشكلة

 العام بالقطاع للعمل تؤهلهم التي بالمعلومات الخريجين
 .والخاص

 والتي العراق داخل بالتعليم االختصاصات بعض نقص _2
 حيث العراق داخل المستثمرة االجنبية الشركات تحتاجها
 الخريجين تهيئة على نعمل معهم العملية خبرتنا وبسبب
 جدا والمهمة الجديدة التخصصات هذه على وتدريبهم
 .وغيرها واالنشائي النفطي القطاع مجال في للعمل

 قدراتهم يجعل الدولة موظفي اغلب لعمل الكبير الروتين _٣
 الفنية خبراتهم وزيادة تدريبهم على فنعمل تقل الذاتية
 اداء مستوى لرفع الحديثة االلكترونية التقنيات على والتعلم
 .والخاصة الحكومية والمؤسسات الدوائر في الموظف

 الحديثة والعلوم التكنلوجيا مجال في النوعية الطفرة _٤
 في التقنيات هذه الستخدام خبرة تتطلب تقنيات باستخدام

 او الدولة ومؤسسات  العام القطاع لموظفي سواء العمل
 على نعمل العام القطاع موظفي او الجدد الخريجين
 والتكنلوجيا الحديثة العلوم بعجلة اللحاق على تدريبهم

 هذه على المستهدفة الفئات كافة وتدريب المتسارعة
 .عليها لتعليمهم رسمي منهج وجود لعدم االمكانيات

 الكليات في ونادرة جديدة تخصصات توفر عدم _ ٥ 
 قدرات وتطوير تدريب على نعمل حيث العراقية والجامعات

  لما نظرا منها الهندسية وخصوصا والكليات الجامعات طلبة
 تطور وجود ضل في اضمحالل من الهندسة مهنة تعانيه
 متوفرة غير ودقيقة نادرة واختصاصات العالم دول في كبير
 .الجامعي التعليم في



 .دورات تدريبية و ورش تطويرية● 

 

 .تصميم واشراف واستشارات هندسية●

 

منح شهادات وتأييد اكمال متطلبات دورات لغرض ● 

الجدول الثاني )العالوة والترفيعات والترقيات العلمية 

 (.للترقيات

 

اعتماد مدربين ومنحهم إجازة ممارسة مهنة التدريب ● 

 .وهوية المدرب

  

 برعاية اتحاد نقابات المدربين العرب

 تقدم النقابة العامة للمدربين العراقيين

 فرع ميسان 

 و مؤسسة الحس الهندسي 

 

 



المدربين المعتمدين للنقابة   
 والمؤسسة

لطيفم حسين صادق . م 

لطيفصادق مصطفى . د 

سارة سالم خفي. د 

م حيدر عبد الكريم رحيم. م 

حنظل ماهودم محمد . م 

زبير ذيبان عمارة ضيف الضيف. م 

م نوار سعد رحيم. م 

م يوسف الشرع. م 

م تحسين علي محيسن. م 

م عمار عباس عبد. م 

م علي سمير اسماعيل. م 

م محمد كاظم حمادي الهاشمي. م 

م ليث عباس كامل العابدي. م 

م قاسم جابر يوسف. م 

م محمد عيدان هامل. م 

نورا كاظم غالي. م 

احمد كاظم. م 

علي قاسم ياسين. م 

حسن علي. م 

ديار علي خلف 

 

 



 الدورات التدريبية
  دورات البرامج الهندسية: 

REVIT بتقنية وتحليل تصميم اداة اضخم BIM الختصاص 

 والميكانيك والكهرباء والصحيات والمعماري االنشاءات

ArtCAM بالة والحفر الرسم برنامج CNC  

ROBOT البنية واحدثها االنشائي والتصميم التحليل برامج افضل 

   الطوابق متعددة االبنية عناصر لكامل والحديد الكونكريت

SAP2000 القبب وتصميم االنشائي والتصميم التحليل برنامج 

 الطوابق متعددة لالبنية الزالزل الحمال والتصميم

StaadPro انشائي وتصميم تحليل برنامج 

Civil 3D االحترافي المساحي الرسم برنامج  

ANSYS البحوث في االشهر والتصميم والتحليل النمذجة برنامج 

   العلمية

3D Max المعمارية التصاميم برنامج 

Primavera P6 المشاريع ادارة برنامج 

ETAPS االنشائي والتصميم لتحليلا برنامج 

AutoCAD 2 االحترافي بالمستوى االوتوكاد برنامجD&3D  

MS Project المشاريع ادارة 



 الدورات التدريبية

برنامج  Safe  االنشائي والتصميم للتحليل 

Design of Foundation   وبواسطة يدويا االسس تصميم 

 البرامج

Cis column 

 Concrete Design يدويا المختلفة الكونكريت تصاميم 

 المختلفة البرامج وباستخدام

QA / QC العالمية الشركات في الجودة توكيد – الجودة ضبط 

HSE_Oil & Construction field والبيئة والصحة السالمة 

 االختصاصات لمختلف العالمية الشركات في

مدني مهندس اعداد دورة 

الشاملة المساحة دورة 

الميكانيكية الهندسة ومناهج برامج 

المعماري المهندس واعداد مجبرا 

والشبكات بالحاسبات الخاصة والدورات البرامج جميع 

 الكهرباء من بها متعلق وما واالتصاالت 

Steel Structure Design 

في المتبعة واالجراءات البيئة بهندسة يتعلق ما كل 

 االجنبية الشركات 

TOT المدربين نقابات اتحاد من المعتمدة المدربين تدريب دورة 

 العراقيين للمدربين العامة النقابةو العرب

للمدربين العامة للنقابة العضوية وهوية التدريب مهنة مزاولة اجازة 

 العراقيين

 

 

 



 لدورات التدريبيةا

اساسيات الحاسوب للمبتدئين 

برامج Microsoft office 

برنامج Matlab   

 اساسيات البرمجةC++  وPython 

اساسيات االتصاالت 

اساسيات الشبكات 

مهارات االلقاء والذكاء االجتماعي والعمل كفريق 

خطوات البحث العلمي 

ومهاراتها اساسيات اللغة اإلنكليزية 

التحضير المتحانات اللغة اإلنكليزية المعيارية 

  (GRE,TOEFL,IELTS) 

المساعدة في كتابة سيرة ذاتية احترافية 

  المساعدة في إيجاد منح دراسية 

المساعدة في اختيار وانجاز مشاريع التخرج 

 االتصاالت و الشبكات )المساعدة في اختيار و انجاز البحوث العلمية في مجال

وانترنيت األشياء و الذكاء االصطناعي والشبكات العصبية و شبكات التحسس 

الالسلكي و جميع المجاالت المرتبطة بمجال هندسة الحاسوب واالتصاالت و 

 (الكهرباء و االلكترونيك



الدورات الخاصة بالشركات االجنبية العاملة في 

 الحقول النفطية
 ❖PMP   إدارة المشاريع 

❖HSE   الصحة والسالمة والبيئة 

❖HR   إدارة المشاريع 

❖QA / QC ضبط الجودة وتوكيد الجودة 

❖DCC  إدارة الملفات 

❖PLANNER مخطط مشاريع 

❖CONSTRUCTION مدير او مهندس انشائي 

❖SURVEYING  مساح يعمل على أجهزة اللفل

 والتوتل ستيشن وبرامج الحسابات المساحية

❖QS مهندس تخمين وحساب ذرعات 

❖DESIGNER   مصمم يدوي وباستخدام مختلف

   البرامج الهندسية

 

 



 م حسين صادق لطيف. م
 

البصرة جامعة / انشاءات - مدني هندسة ماجستير 

بتصنيف العراق على االول  ACI الكونكريت بمجال 

ميسان فرع العراقيين للمدربين العامة النقابة رئيس 

ميسان محافظة – العرب المدربين نقابات اتحاد ممثل 

الهندسي الحس مؤسسة مدير  

منها كليات بعدة درس جامعي استاذ: 

 ميسان جامعة الهندسة كلية •

   ميسان في الهندسية التقنيــــة الكلية•

 المدنية الهندسة قسم - الجامعة مزايا كلية –•

   العمارة في التقني المعهد•

 ميسان في النفطي التدريب معهد –•

- بالحقول العاملة االجنبية بالشركات ومصمم مشاريع مدير 

 النفطية



 
 د مصطفى صادق لطيف

 
 دكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة تنسي ناكسفيل في الواليات المتحدة االمريكية 

 2010و 2007وماجستير في هندسة الحاسوب من جامعة البصرة لالعوام بكالوريوس 

 على التوالي 

نائب رئيس النقابة العامة للمدربين العراقيين فرع ميسان 

نائب مدير مؤسسة الحس الهندسي 

 2013مؤسس مدونة مصطفى صادق العلمية منذ عام   

 صاحب قناةMustafa Sadiq ICT Academy   2015على اليوتيوب منذ عام 

 2017بحوث في مؤتمرات ومجالت دولية منذ عام  10نشر اكثر من   

 مقيم علمي للكثير من المؤتمرات والمجالت الدولية في مجال الشبكات واالتصاالت

 الالسلكية 

 حاصل على شهادات في اللغة االنجليزية منها 

TOEFL Paper based 607 

IELTS 6.5 

GRE Verbal 145 

GRE quantitative 159 

OPIC (for teaching in English ) Advanced high 

 



 
 بعض الدورات التي اقامتها

  
 النقابة العامة للمدربين العراقيين فرع ميسان 

 

 ومؤسسة الحس الهندسي
 

وبرعاية اتحاد نقابات المدربين العرب    

 

 دورة برنامجAutoCAD  ولثالث مرات ، االحترافية 

 دورة ادارة المشاريع برنامجPrimavera P6 + MS Project  ،ولمرتين 

 توكيد الجودة  –دورة ضبط الجودةQA\AC   

 دورة اللغة االنجليزية للمبتدئين 

دورة اساسيات الشبكات من سيسكو 

دورة اعداد المستشار الدبلوماسي 

 المساحة الشاملة دورة 

 دورة برنامجRobot Structural االحترافية 

 دورةPMP   

 دورةHSE   

 الى انترنت االشياء دورة مقدمةIOT  

 ورشة التصميم الحديث بين PIM&CAD  

ورشة خطوات البحث العلمي 

ورشة المخلفات الصناعية 

 5ورشة شبكات الجيل الخامسG  













 الكتب الرسمية واالوامر االدارية التي تؤيد
 
 
 
 

 محافظة ميسان –جمهورية العراق  –اتحاد نقابات المدربين العرب 

 
 

 النقابة العامة للمدربين العراقيين فرع ميسان 
 
 

 مؤسسة الحس الهندسي

















بعض الشهادات العالمية للمدربين 

المعتمدين للتدريب في النقابة العامة 

 للمدربين العراقيين فرع ميسان 

 ومؤسسة الحس الهندسي

 
















