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 2023 – 2022خطة الدورات التدريبية المخططة والمؤتمرات والندوات وورش العمل للعام الدراسي 

 

 ال توجد  –أوالً: المؤتمرات 

 

 ثانياً: الندوات 

 ت
نوع 

 النشاط 
 الجامعة  

الجهة 

 المنظمة 
 عنوان النشاط 

فترة  تاريخ االنعقاد 

 االنعقاد 
 مكان النشاط

 الى من

 ندوة   1
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

االساليب الحديثة في ادارة 

 المختبرات التعليمية 
 يوم واحد  3/10/2022 3/10/2022

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

 ندوة   2
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  10/10/2022 10/10/2022 اخالقيات المهنة 

قسم تقنيات 

 االدارة الصحية 

 ندوة   3
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اثر استخدام الحاسوب على انظمة 

 الرقابة الداخلية في المصارف 
 يوم واحد  17/10/2022 17/10/2022

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

 ندوة   4
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

هد التقني المع

 الديوانية 

اضرار المخدرات وطرق الوقاية 

 منها 
 يوم واحد  24/10/2022 24/10/2022

قسم تقنيات 

 التمريض

 ندوة   5
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اضرار المخدرات ومخاطرها 

 الصحية 
 يوم واحد  7/11/2022 7/11/2022

قسم تقنيات إدارة 

 المواد 

 ندوة   6
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  14/11/2022 14/11/2022 القدم السكري وكيفية تجنبه 

قسم تقنيات صحة 

 المجتمع 

 ندوة   7
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

مدخل الى برامج التصميم بمساعدة 

 الحاسوب
 يوم واحد  5/12/2022 5/12/2022

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

 ندوة   8
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

داء السكري، انواعه واسبابه 

وطرائق تجنب عواقبه وتأخير 

 ظهورها 

 يوم واحد  12/12/2022 12/12/2022
قسم تقنيات 

 االدارة الصحية 

 ندوة   9
جامعة الفرات 

 وسط التقنيةاأل

المعهد التقني 

 الديوانية 

اساليب المحاسبة االبداعية 

 وموثوقية المعلومات المحاسبية 
 يوم واحد  19/12/2022 19/12/2022

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

 ندوة   10
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اسبابها وكيفية  –الحمى النزفية 

 الوقاية منها 
 يوم واحد  26/12/2022 26/12/2022

قسم تقنيات 

 التمريض

 ندوة   11
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اضرار المخدرات ومخاطرها 

 الصحية 
 يوم واحد  9/1/2023 9/1/2023

قسم تقنيات إدارة 

 المواد 

 ندوة   12
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 يوانية الد

مضاعات كورونا وتأثيرها على 

 الجهاز التنفسي 
 يوم واحد  16/1/2023 16/1/2023

قسم تقنيات صحة 

 المجتمع

 ندوة   13
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  Abaqus  13/2/2023 13/2/2023المحاكاة في برنامج 

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

 دوة  ن 14
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

مضار االشعة الصادرة من أجهزة 

 الموبايل والكمبيوتر 
 يوم واحد  20/2/2023 20/2/2023

قسم تقنيات 

 االدارة الصحية 

 ندوة   15
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

بة طرق فحص وتقييم انظمة الرقا

 المالية 
 يوم واحد  6/3/2023 6/3/2023

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

 ندوة   16
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

ممرضون وممرضات في طليعة 

 التغيير: تحدي الوضع الراهن 
 يوم واحد  20/3/2023 20/3/2023

قسم تقنيات 

 التمريض

 ندوة   17
جامعة الفرات 

 التقنية األوسط

المعهد التقني 

 الديوانية 

آثار التفكير السلبي على الصحة 

 النفسية لطلبة المعاهد التقنية 
 يوم واحد  10/4/2023 10/4/2023

قسم تقنيات إدارة 

 المواد 

 ندوة   18
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  17/4/2023 17/4/2023 وتأثيره على المفاصل  Dفيتامين 

قسم تقنيات صحة 

 المجتمع 
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 العملورش ثالثاً: 

 ت
نوع 

 النشاط 
 الجامعة  

الجهة 

 المنظمة 
 عنوان النشاط 

فترة  تاريخ االنعقاد 

 االنعقاد 
 مكان النشاط

 الى من

1 
ورشة 

 عمل 

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

تأثير رطوبة  طرق الحد من

المختبرات على دقة القياسات 

 المختبرية 

 يوم واحد  6/10/2022 6/10/2022
قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

2 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  13/10/2022 13/10/2022 تقييم االداء وكيفية احتسابه 

قسم تقنيات االدارة 

 ية الصح

3 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

دور الجامعة في تحقيق التنمية 

 المستدامة 
 يوم واحد  20/10/2022 20/10/2022

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

4 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

ولية المبادئ االساسية لالسعافات اال

 الصعقة الكهربائية ( –)االختناق 
 يوم واحد  27/10/2022 27/10/2022

قسم تقنيات 

 التمريض

5 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  10/11/2022 10/11/2022 اخالقيات مهنة التعليم 

قسم تقنيات إدارة 

 المواد 

6 
ورشة 

 عمل

ات جامعة الفر

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

على الجهاو  Omicronتأثير 

 العصبي 
 يوم واحد  17/11/2022 17/11/2022

قسم تقنيات صحة 

 المجتمع 

7 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  8/12/2022 8/12/2022 الطاقة الشمسية 

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

8 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  15/12/2022 15/12/2022 تقنية النانو واآلفاق المستقبلية 

قسم تقنيات االدارة 

 الصحية 

9 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اداء قيم هوفستيد الوطنية و

 المحاسب المالي 
 يوم واحد  22/12/2022 22/12/2022

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

10 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

االضطرابات  –الغدد الصماء 

 الهرمونية واالستقاللية 
 يوم واحد  29/12/2022 29/12/2022

قسم تقنيات 

 التمريض

11 
ورشة 

 عمل

معة الفرات جا

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

التخطيط االستراتيجي لمؤسسات 

 التعليم العالي 
 يوم واحد  12/1/2023 12/1/2023

قسم تقنيات إدارة 

 المواد 

12 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

 – Epstein-barrفيروس 

 والعالج االلتهابات والتشخيص
 يوم واحد  19/1/2023 19/1/2023

قسم تقنيات صحة 

 المجتمع

13 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 
 يوم واحد  CAD-CAM  19/2/2023 19/2/2023تطبيقات الـ 

قسم التقنيات 

 الميكانيكية 

14 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

نقل وتداول المواد الكيمياوية 

 والبيولوجية الخطرة 
 يوم واحد  23/2/2023 23/2/2023

قسم تقنيات االدارة 

 الصحية 

15 
ورشة 

 عمل

جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

تقنيات المحاسبة االدارية 

 مدخل نظري  –االستراتيجية 
 يوم واحد  9/3/2023 9/3/2023

قسم تقنيات 

 المحاسبة 

16 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

ممارسة الممرضين تجاه الضائقة 

التنفسية لحديثي الوالدة في 

 المستشفيات 

 يوم واحد  23/3/2023 23/3/2023
قسم تقنيات 

 التمريض

17 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 التقنية األوسط

المعهد التقني 

 الديوانية 

سبل تحقيق الجودة في العملية 

 التعليمية 
 يوم واحد  13/4/2023 13/4/2023

قسم تقنيات إدارة 

 المواد 

18 
ورشة 

 عمل
جامعة الفرات 

 األوسط التقنية

المعهد التقني 

 الديوانية 

اثر المكمالت الغذائية والمنشطات 

 في المجال الرياضي واالجتماعي 
 يوم واحد  20/4/2023 20/4/2023

قسم تقنيات صحة 

 المجتمع 
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 رابعاً: الدورات التدريبية 

 اسم البرنامج التدريبي  القسم او المراكز  ت
 تاريخ انعقاد البرنامج التدريبي 

 الى من

 4/9/2022 8/9/2022 (HAZOP)  دراسة المخاطر وقابلية التشغيل قسم التقنيات الميكانيكية  1

 15/9/2022 11/9/2022 ( في برنامج االكسل Developerتصميم نظام الغيابات باستخدام المطور ) مركز الحاسبة  2

 22/9/2022 18/9/2022 استخدام المستخلصات النباتية لتحضير المواد النانوية  قسم تقنيات التمريض 3

 22/9/2022 18/9/2022 عليها في قانون الخدمة المدنية العراقي  بيان االحكام القانونية المنصوص الوحدة القانونية  4

 29/9/2022 25/9/2022 العوامل المؤثرة في تحديد االهمية النسبية للبيانات المالية الخاضعة للتدقيق قسم تقنيات المحاسبة  5

 29/9/2022 25/9/2022 ثقافة الحوار ومفهوم التسامح وحدة االرشاد النفسي والتربوي 6

 6/10/2022 2/10/2022 التسكع التنظيمي وتأثيره على اداء العمل  قسم تقنيات االدارة الصحية  7

 13/10/2022 9/10/2022 دور المحاسبة القانونية في الحفاظ على مصداقية البيانات المالية قسم تقنيات إدارة المواد  8

 13/10/2022 9/10/2022 ة والمختبرية كيفية اتالف النفايات الطبي قسم تقنيات صحة المجتمع  9

 20/10/2022 16/10/2022 طرق انتاج المواد المركبة  قسم التقنيات الميكانيكية  10

 27/10/2022 23/10/2022 ( في ادارة المكتبات Accessاستخدام برنامج ) مركز الحاسبة  11

 COVID 23/10/2022 27/10/2022لاللتهابات في عالج دور العقاقير غير الستيرويدية المضادة  قسم تقنيات التمريض 12

 3/11/2022 30/10/2022 واجبات وحقوق الموظف العام وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  الوحدة القانونية  13

 10/11/2022 6/11/2022 اثر تطبيق نظام ادارة الجودة في اداء عمل المدقق الخارجي  قسم تقنيات المحاسبة  14

 17/11/2022 13/11/2022 التسويق االلكتروني قسم تقنيات االدارة الصحية  15

 17/11/2022 13/11/2022 اثر المكمالت والمنشطات في المجال الرياضي واالجتماعي  شعبة النشاطات الطالبية  16

 24/11/2022 20/11/2022 كاليفدور تقنيات الكلفة االسترتيجية في تخفيض الت قسم تقنيات إدارة المواد  17

 1/12/2022 27/11/2022 الهرمونات الستيرويدية االندروجينية وتأثيرها على اعضاء الجسم  قسم تقنيات صحة المجتمع  18

 1/12/2022 27/11/2022 ادارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية  قسم التقنيات الميكانيكية  19

 8/12/2022 4/12/2022 في تصميم التطبيقات (python languageدام لغة البايثون )استخ مركز الحاسبة  20

 PCR 11/12/2022 15/12/2022تفاعل البلمرة المتسلسل  قسم تقنيات التمريض 21

 15/12/2022 11/12/2022 دور حوكمة الشركات في تخفيض آثار ازمة كورونا  قسم تقنيات المحاسبة  22

 SPSS 18/12/2022 22/12/2022برنامج  اختبار الفرضيات في البحوث الطبية باستخدام دارة الصحية قسم تقنيات اال 23

 22/12/2022 18/12/2022 اعتمادية ادارة العالقات في معالجة رفض مشاركة الزبون قسم تقنيات إدارة المواد  24

 29/12/2022 25/12/2022 لالنسان  السموم الطحلبية واالمراض التي تسببها قسم تقنيات صحة المجتمع  25

 CAD 8/1/2023 12/1/2023مدخل الى برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر  قسم التقنيات الميكانيكية  26

 12/1/2023 8/1/2023 تصميم الصور واألشكال الهندسية ببرنامج الكوريل مركز الحاسبة  27

 19/1/2023 15/1/2023 ية وقياس العالمات الحيوية وطرق زرق االبر التدريب على االجهزة الطب قسم تقنيات التمريض 28

 2/3/2023 26/2/2022 اعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية  قسم تقنيات المحاسبة  29

 9/3/2023 5/3/2023 المضادات الحياتية ومضار االستخدام العشوائي لها  قسم تقنيات االدارة الصحية  30

 9/3/2023 5/3/2023 االدارة القانونية واثرها في االجراءات القضائية والعدلية قنيات إدارة المواد قسم ت 31

 16/3/2023 12/3/2023 االضرار الصحية للمخلفات الطبية  قسم تقنيات صحة المجتمع  32

 MSC ADAMs View 19/3/2023 23/3/2023الوصالت في برنامج   قسم التقنيات الميكانيكية  33

 23/3/2023 19/3/2023 في تصميم التطبيقات( machine learningاستخدام لغة البرمجة ) مركز الحاسبة  34

 30/3/2023 26/3/2023 المبادئ االساسية في التمريض السريري  قسم تقنيات التمريض 35
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 6/4/2023 2/4/2023 سبياستخدام التقنيات الحديثة في تطوير االطار الفكري المحا قسم تقنيات المحاسبة  36

 SPSS 2/4/2023 6/4/2023كيفية تفريغ بيانات االستبانة على برنامج  قسم تقنيات إدارة المواد  37

 13/4/2023 9/4/2023 تأثير كورونا على مرضى السرطان  قسم تقنيات صحة المجتمع  38

 20/4/2023 16/4/2023 اساسيات االردوينو قسم التقنيات الميكانيكية  39

 20/4/2023 16/4/2023 تصميم الصور واألشكال الهندسية ببرنامج الكوريل مركز الحاسبة  40

 27/4/2023 23/4/2023 الفحوصات المختبرية واهميتها للكشف المبكر عن االمراض  قسم تقنيات التمريض 41

 4/5/2023 30/4/2023 التحفظ المحاسبي كمؤشر الداء المحاسب المالي  قسم تقنيات المحاسبة  42

 4/5/2023 30/4/2023 تحليل البيانات الوصفية باستخدام البرامج االحصائية  قسم تقنيات االدارة الصحية  43

 11/5/2023 7/5/2023 صفات القائد الناجحاوممهارات القيادة  قسم تقنيات إدارة المواد  44

 11/5/2023 7/5/2023 البتر لالطراف السفلية التأهيل الرياضي للمصابين ب قسم تقنيات صحة المجتمع  45

 


