
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة الفرات األوسط التقنية    

 الديوانية  –المعهد التقني      

 الشعبة العلمية            

 

 

 

 0202 – 0202للعام الدراسي  الدورات التدريبية المخططة والمؤتمرات والندوات وورش العملخطة 

 

 ل توجد –المؤتمرات  -: أولا 

 

ا   الندوات - :ثانيا

 

 ت
نوع 

 النشاط 
 الجامعة  

الجهة 

 المنظمة 
 عنوان النشاط 

فترة  تاريخ االنعقاد 

 االنعقاد 

مكان 

 الى من النشاط

 ندوة   1
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

المحاور العلمية المتبعة في عمليات 

 التشكيل للمعادن
 يوم واحد  11/9/0202 11/9/0202

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

 ندوة   0
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  00/9/0202 00/9/0202 التدقيق الخارجي لألصول الثابتة 

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

 ندوة   3
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  08/9/0202 08/9/0202 امرض الكولير

قسم تقنيات 

 التمريض

 ندوة   4
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  4/12/0202 4/12/0202 ترسيخ القيم الجامعية 

قسم تقنيات 

 إدارة المواد 

 ندوة   1
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اقشة تعليمات انضباط الطلبة من

داخل القاعة الدراسية والمعهد مع 

 توضيح التعليمات المتحانية 

 يوم واحد  6/12/0202 6/12/0202
قسم تقنيات 

 صحة المجتمع 

 ندوة   6
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  11/0/0201 11/0/0201 الدوائر المتكاملة 

التقنيات  قسم

 الميكانيكية 

 ندوة   7
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

عمل وأداء المضخة الطاردة 

 المركزية في مشاريع الماء
 يوم واحد  17/0/0201 17/0/0201

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

 ندوة   8
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  0/3/0201 0/3/0201 مقوسات داء ال

قسم تقنيات 

 التمريض

 ندوة   9
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

التعليم اللكتروني للطبة وكيفية 

ادخال المقررات الدراسية على 

 النظام 

 يوم واحد  12/3/0201 12/3/0201
قسم تقنيات 

 إدارة المواد 

 ندوة   12
ة الفرات جامع

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

الغذاء الصحي وتأثيره على صحة 

 الفرد 
 يوم واحد  11/3/0201 11/3/0201

قسم تقنيات 

 صحة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا   ورش العمل -: ثالثا

 

 ت
نوع 

 النشاط 
 الجامعة  

الجهة 

 المنظمة 
 عنوان النشاط 

فترة  تاريخ االنعقاد 

 االنعقاد 

ن مكا

 الى من النشاط

1 
ورشة 

 عمل 

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

عمل وادامة المطاحن الميكانيكية 

 باستخدام الطرق العلمية الحديثة 
 يوم واحد  02/9/0202 02/9/0202

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

0 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

التقني المعهد 

 الديوانية 

دور التأخير التمويلي في تحقيق 

 التنمية المستدامة 
 يوم واحد  01/11/0202 01/11/0202

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

3 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  02/10/0202 02/10/0202 الستجابة المناعية واللقاحات 

ت قسم تقنيا

 التمريض

4 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  08/10/0202 08/10/0202 نظام المقررات الدراسية 

قسم تقنيات 

 إدارة المواد 

1 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
Mycoplasma Pneumonia 4/1/0201 4/1/0201  يوم واحد 

قسم تقنيات 

 صحة المجتمع 

6 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  End not 3/3/0201 3/3/0201استخدام برنامج 

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

7 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

امج العروض استخدام برن

PowerPoint  في اعداد والقاء

 المحاضرات

 يوم واحد  14/3/0201 14/3/0201
قسم تقنيات 

 المحاسبة 

8 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

األخطاء التي يقع فيها الباحث خالل 

 مرحلة البحث العلمي 
 يوم واحد  19/3/0201 19/3/0201

قسم تقنيات 

 التمريض

9 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  11/4/0201 11/4/0201 كيفية التنسيق مع سوق العمل 

قسم تقنيات 

 إدارة المواد 

12 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

جالت كيفية نشر البحوث في الم

 العالمية 
 يوم واحد  01/4/0201 01/4/0201

قسم تقنيات 

 صحة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا   الدورات التدريبية  -: رابعا

 

 عنوان البرنامج  ت

العدد  تاريخ انعقاد البرنامج التدريبي 

المخطط 

 للمشاركين

اجرة 

 المشاركة
 التخصص

 الى  من

1 
المبادلت الحرارية للطاقة العوامل المؤثرة على أداء 

 الشمسية   
 هندسي  12222 11 12/9/0202 6/9/0202

0 
تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة تمويلية في البيئة 

 العراقية
 اداري 12222 02 17/9/0202 13/9/0202

 طبي 12222 02 04/9/0202 02/9/0202 قياس العالمات الحيوية   3

 اداري 12222 11 04/9/0202 02/9/0202 يب الحديثةأساليب التدريس / التدر 4

1 
طرق الحصول على عينة الدم والفحوصات المختبرية 

 لها   
 طبي 12222 02 1/12/0202 07/9/0202

 تقنية معلومات  12222 02 8/12/0202 4/12/0202 اللياف الضوئية 6

 هندسي  12222 11 11/12/0202 11/12/0202 عمل وأداء المضخة الطاردة المركزية في مشاريع الماء 7

 اداري 12222 11 00/12/0202 18/12/0202 استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات 8

 طبي 12222 02 09/12/0202 01/12/0202 استخدام المقياس الضوئي المطيافي 9

 اداري Electronic Marketing     1/11/0202 1/11/0202 11 12222التسويق اللكتروني  12

 طبي 12222 02 10/11/0202 8/11/0202 حمى مالطا     11

 تقنية معلومات  SPSS   11/11/0202 19/11/0202 02 12222البرنامج الحصائي  10

 هندسي  12222 11 06/11/0202 00/11/0202 الختبارات الهندسية للمواد    13

 اداري 12222 02 3/10/0202 09/11/0202 المحاسبة عن ترجمة العمالت األجنبية      14

11 
لنمو الحياء  تحضير واستخدام بعض المواد المثبطة

 المختبرية 
 طبي 12222 02 12/10/0202 6/10/0202

 اداري 12222 11 17/10/0202 13/10/0202 تطبيق اإلدارة اللكترونية في شركات التأمين    16

 طبي 12222 02 04/10/0202 02/10/0202 ة في المختبر وخارجه    كيفية التعامل مع الحياء المجهري 17

 تقنية معلومات  12222 02 31/10/0202 07/10/0202 متقدمة في الوفيس 18

19 
كيفية أتمتة مصادر البحث العلمي باستخدام برنامج 

Refwork   
 هندسي  12222 11 7/1/0201 3/1/0201

 اداري 12222 02 14/1/0201 12/1/0201 لمسؤولية الجتماعيةالمحاسبة عن الموارد البشرية وا 02

 طبي 12222 02 01/1/0201 01/1/0201 القلب والوعية الدموية والجهاز البولي والتنفسي 01

 اداري 12222 11 18/0/0201 14/0/0201 يرها على أداء العاملين   ثالغيرة التنظيمية تأ 00

 طبي 12222 02 4/3/0201 08/0/0201 الفحوصات السيرولوجية     03

 تقنية معلومات  12222 02 11/3/0201 7/3/0201 تطبيقات الترانزستور 04

 هندسي  MSC Adams View 14/3/0201 18/3/0201 11 12222برنامج  01

06 
ير رعلى اعداد التقا IFRSاثر معايير اإلبالغ المالي 

 المالية
 اداري 12222 02 01/3/0201 01/3/0201

 طبي 12222 02 1/4/0201 08/3/0201 فحص الدم للمدخنين وغير المدخنين 07

 اداري 12222 11 11/4/0201 11/4/0201 مدى احتياجات اإلدارة لنظم المعلومات المحاسبية    08

 طبي 12222 02 00/4/020 18/4/0201 أهمية استخدام برنامج الكسيل في البحث العلمي     09

 تقنية معلومات  12222 02 09/4/0201 01/4/0201 حاسبات  متقدمة في ال 32

 


