
))االولالتقریر الفصلي((

))احصائیة التقریر الفصلي ((

ط
تد

عنوان اسم البرنامج
البرنامج

عدد 
المشاركین

طریقة التنفیذتاریخ تنفیذ الدورةنوع البرنامج

مباشر١٩/١٠/٢٠٢١مخطط١٤دورة PCRاستخدام جھاز ١

طرق قیاس ضغط الدم ومخاطره على ٢
االنسان 

مباشر٧/١٢/٢٠٢١مخطط١٥دورة

مباشر ١٧/١١/٢٠٢١مخطط١٥دورةواھمیتھ في جسم االنسان Aفیتامین ٣

مباشر ٥/١/٢٠٢٢مخطط١٦دورةفي جسم االنسان Cاھمیة فیتامین ٤

مباشر ٢٨/١١/٢٠٢١مخطط١٢ندوة التعامل مع العینات الكختبریة ٥

مباشر٢٨/١١/٢٠٢١مخطط١٢ندوة كیفیة الوقایة من مرض السكري ٦

فن كتابة المذكرة والمخاطبات 7
الرسمیة

مباشر١٦/١١/٢٠٢١مضاف٢٦دورة

مباشر١٩/١١/٢٠٢١مضاف٢٠دورةشرح قانون انظباط موضفي الدولبة ٨

مباشر٢١/٩/٢٠٢١مضاف١٠دورةاالستخدام الخاطئ للمضادات الحیویة ٩

تشخیص البكتیریا وراثیا باستخدام ١٠
بعض البرامج التصامیم الوراثیة 

مباشر٢٧/١٠/٢٠٢١مضاف١٠دورة

التقنیات الحدیثة في تشخیص مرض ١١
السكري 

مباشر٣٠/١١/٢٠٢١مضاف١٩دورة

مباشر١٢/١٢/٢٠٢١مضاف١٢ندوةمرض الكزاز١٢

مباشر٥/١/٢٠٢٢مضافندوة سالمة اللغة العربیة١٣

االبتزاز االلكتروني والوسائل المتبعة 14
لمحاربتھ

مباشر١/١٢/٢٠٢١مضاف١٩ندوة

مباشر٢٠/١٠/٢٠٢١مضاف٩ورشة عمل االنظمة البیئیة للمیاه العذبة ١٥

كیفیة كتابة بحث التخرج والطرق ١٦
االحصائیة المستخدمة في تحلیل 

النتائج 

مباشر١٠/١١/٢٠٢٠مضاف٥٨ندوة 

العدد     نوع البرنامجت
٦مخطط١
١٠مضاف٢
١٦المجموع٣





التقریر الفصلي الثاني 

عنوان اسم البرنامج ت
البرنام
ج 

نوع 
البرنامج

عدد 
المشارك

ین 

طریقة تاریخ تنفیذ البرنامج 
التنفیذ 

واھمیتھ في Cفیتامین١
جسم االنسان  

مباشر ٩/١/٢٠٢٢-١٦٤/١مخطط دورة 

لقاح كورونا بین ٢
القبول والرفض 

مباشر١٦/١/٢٠٢٢- ١٥١٢/١مضافدورة 

- /١٣١٩/١٢مخططدورة تحلیل الخروج العام ٣
٢١/١٢/٢٠٢١

مباشر 

التعیین بموجب ٤
قانون الخدمة المدنیة 

مباشر ١٨/١/٢٠٢٢- ١٧١٦/١مضاف دورة 

امراض داء ٥
اللشیمانیا وطرق 
االنتقال وكیفیة 

التشخیص 

- ١٠١٢/١٢مخططدورة 
١٥/١٢/٢٠٢١

مباشر 

الطرق الحدیثة في ٦
تشخیص االمراض 

النسیجیة 

مباشر ٩/١٢/٢٠٢١- ١٥٥/١٢مخططدورة 

المختصرات لبعض ٧
المصطلحات الطبیة 

مباشر ٢٣/١/٢٠٢٢- ١٨١٩/١مضاف دورة 

التعامل مع العینات ٨
المختبریة 

مباشر ١٠١٧/١/٢٠٢٢مخطط ندوة 

كیفیة الوقایة من ٩
امراض الكلى 

مباشر ١٠٢٤/١/٢٠٢٢مخطط ندوة 

مباشر ١٠١٦/١/٢٠٢٢مخطط ندوة االدمان ١٠
مباشر١٠١٨/١/٢٠٢٢مخطط ندوة تكیس المبایض١١
التعلیم االلكتروني ١٢

والتعلیم المدمج 
مباشر١٠١٢/١/٢٠٢٢مضاف ندوة 

مباشر١٢١٧/١/٢٠٢٢مخطط ندوة الفشل الكلوي ١٣
اصابات االسكارس ١٤

في االطفال المتطورة 
مباشر١٠١٣/١/٢٠٢٢مخطط ندوة 

اضرار التدخین على ١٥
النساء الحوامل 

مباشر١٣٢٤/١/٢٠٢٢مضاف ندوة 

االورام النسیجیة ١
الحمیدة 

مباشر١٣١٦/١/٢٠٢٢مضافندوة 

التحالیل الوراثیة ١٧
والجزئییة المتطورة 

مباشر١٠١٩/١/٢٠٢٢مخطط ندوة 

تطبیقات الھندسة ١٨
الوراثیة في مجاالت 

الحیاة 

ورشة 
عمل 

مباشر١١١٤/٤/٢٠٢١مضاف 



مباشر١٢١٢/١٢/٢٠٢١مخطط ندوة مرض الكزاز ١٩
االبتزاز االلكتروني ٢٠

والوسائل المتبعھ 
لمحاربتھ 

مباشر٣٧١/١٢/٢٠٢١مضاف ندوة 

مباشر١٧٥/١/٢٠٢٢مضاف ندوة سالمة اللغھ العربیة ٢١



وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جامعھ الفرات االوسط التقنیة 

كلیة التقنیات الصحیة والطبیة /الشعبة العلمیة 

الدورات التدریبیة-

عنوان أسم البرنامج ت
البرنامج

رقم وتاریخ األمر 
اإلداري

نوع 
البرنامج

تاریخ التنفیذ
طریقة التنفیذ

القسم

أدارة الصفوف األلكترونیة١
Edmodo على منصة

في ٢٧/١٣٥٣ت.م/دورة
١٨/٤/٢٠٢١

المختبرات مباشر٢٥/٣/٢٠٢١-٢٣مخطط
الطبیة

في ٢٧/١٠٤٧ت.م/دورةدورة االسعافات االولیة٢
١٥/٣/٢٠٢١

التخدیرمباشر٣/٣/٢٠٢١-١/٣مخطط

في ٢٧/١١١٩ت.م/دورةمناعھ القطیعمفھوم ٣
٢٥/٣/٢٠٢١

صحة مباشر٢٤/٣/٢٠٢١-٢٢/٣مخطط
المجتمع

في ٢٧/١٣٢٩ت.م/دورةspssدورة احترافیة لتعلیم ٤
١٣/٤/٢٠٢١

صحة مباشر٦/٤/٢٠٢١-٤مخطط
مجتمع

ادارة الصفوف االلكترونیة ٥
googleعلى منصة 

classroom

في ٢٧/١٤١٥ت.م/دورة
٢٥/٤/٢٠٢١

المختبرات مباشر٢٠/٤/٢٠٢١-١٨مخطط
الطبیة

احدث التقنیات المستخدمة ٦
في تشخیص الطفلیات 

المعویة

في ٢٧/١١٧٨ت.م/دورة
٣١/٣/٢٠٢١

المختبرات مباشر٢٣/٣/٢٠٢١-٢١/٣مخطط
الطبیة

عزل وتشخیص الفیروسات ٧
المعویة من االطفال

مؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةدورة

اعداد نماذج االسئلة عبر ٨
form googleمنصة 

في ٢٧/١٤٣١ت.م/دورة
٢٦/٤/٢٠٢١

تخدیرمباشر٢٣/٤/٢٠٢١-٢١مخطط

التعامل مع االصابات داخل ٩
المختبر

في ٢٧/١٤٨٣ت.م/دورة
٣/٥/٢٠٢١

المختبرات مباشر٢٧/٤/٢٠٢١-٢٥مخطط
الطبیة

ت.م دورةتحضیر المقاطع النسیجیة ١٠
في ٢٧/١٦١٢/

تخدیرمباشر١٥/٤/٢٠٢١-١٣مخطط



الدورات التدریبیة-

الندوات والورش والسمنارات 

٢٤/٥/٢٠٢١

دورة مطیافیة لألشعة فوق ١١
البنفسجیة 

في ٢٧/١٧٨٦ت.م/دورة
٨/٦/٢٠٢١

تخدیرمباشر٢٧/٥/٢٠٢١-٢٥مخطط

Bاھمیة فیتامین ١٢
بالجسم وعالقتھ

في ٢٧/١٥٧٥ت.م/دورة
١٠/٥/٢٠٢١

صحة مباشر١٣/٤/٢٠٢١-١١مخطط
المجتمع

المسببات التعرف على - ١٣
المرضیة والسموم

في ٢٧/١٧٨٣ت.م/دورة
٨/٦/٢٠٢١

صحة مباشر ٣١/٥/٢٠٢١-٢٦مضافة
مجتمع

عنوان اسم البرنامجت
البرنامج

رقم وتاریخ األمر 
األداري 

نوع 
البرنامج

طریقة برنامجتاریخ تنفیذ ال
التنفیذ

القسم

٢٧/١١٨٥ت.م/ندوةالسالمة المختبریة للكادر الطبیة ١
في 

٣١/٣/٢٠٢١

المختبراتمباشر١٠/٣/٢٠٢١مخطط
الطبیة

الناتج الموجبة والسالبة للتحالیل ٢
الخاصة بإصابات 
toxoplasmosis

٢٧/١٢٠٤ت.م/ندوة
٤/٤/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر٢٤/٣/٢٠٢١مخطط
الطبیة

في RSعوامل تؤدي الى زیادة ٣
research kit

في ٧/٥٩/١٤٦٤ندوة
٢/٥/٢٠٢١

المجتمعصحةمباشر٢٥/٤/٢٠٢١مخطط

٤Cri-du-chat syndrome٢٧/١٦٧٢ت.م/ندوة
في 

٣٠/٥/٢٠٢١

المجتمعصحةمباشر٢٥/٥/٢٠٢١مخطط

الفحوص المختبریة للكشف عن ٥
فایروس كورونا

٢٧/١٦٧١ت.م/ندوة
في 

٣٠/٥/٢٠٢١

المجتمعصحةمباشر٥/٥/٢٠٢١مخطط

٦Basic in microbiology٢٧/١٧٩٨ت.م/سمنار
٩/٦/٢٠٢١في 

المختبرات مباشر١٢/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

٧Immunology٢٧/١٧٩٤ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر١١/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

٨General physiology٢٧/١٧٠١ت.م/سمنار
في 

٣١/٥/٢٠٢١

المختبراتمباشر١١/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

٩Aspects of zoonosis٢٧/١٧٩٠ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر٣٠/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٠Helminthes theology٢٧/١٧٨٧ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر١٣/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١١Medical parasitologyت.مسمنار
في ٢٧/١٧٩٦/

٨/٦/٢٠٢١

المختبراتمباشر٢٧/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة



١٢Concepts of biology٢٧/١٧٩١ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر٢٣/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٣Diagnostic microbiology٢٧/١٧٨٨ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر١١/٤/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٤Diagnostic genetics٢٧/١٦٧٣ت.م/سمنار
في 

٣٠/٥/٢٠٢١

صحة مجتمعمباشر١١/٥/٢٠٢١مخطط

١٥Diagnostic immunology٢٧/١٢٠٥ت.م/سمنار
٤/٤/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر ٧/٣/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٦Diagnostic biochemistry٢٧/١١٧١ت.م/سمنار
في 

٣١/٣/٢٠٢١

المختبراتمباشر ١٤/٣/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٧Diagnostic mycology٢٧/١١٨٤ت.م/سمنار
في 

٣١/٣/٢٠٢١

المختبراتمباشر ٢١/٣/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٨Diagnostic rheumatoid
arthritis

٢٧/١١٨٦ت.م/سمنار
٤/٤/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر ٢٨/٣/٢٠٢١مخطط
الطبیة

١٩Diagnostic parasitologyالمختبراتمباشر٤/٤/٢٠٢١مخطط٢٧/١٧٩٣/ت.مسمنار
الطبیة

٢٠Clincal embryology٢٧/١٧٩٢ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر٧/٤/٢٠٢١مخطط
الطبیة

٢١Advanced physiology٢٧/١٧٩٥ت.م/سمنار
٨/٦/٢٠٢١في 

المختبراتمباشر٨/٤/٢٠٢١مخطط
الطبیة

االحصاء الحیاتي في البحوث ٢٢
الطبیة 

ورشة 
عمل

٢٧/١٦٧٠ت.م/
في 

٣٠/٥/٢٠٢١

صحة المجتمعمباشر٢٤/٥/٢٠٢١مخطط

٢٣In vitro fertilizationورشة
عمل

٢٧/١٦٧٤ت.م/
في 

٣٠/٥/٢٠٢١

المجتمعصحةمباشر٢٤/٥/٢٠٢١مخطط

٢٤The relationship between
the some biochemical

changes and brain store

ورشة 
عمل

٢٧/١٢٣٧ت.م/
٦/٤/٢٠٢١في 

صحة مجتمعمباشر٥/٤/٢٠٢١مخطط

٢٥General physiology سمنار
علمي

٢٧/١٧٠١ت.م/
في 

٣١/٥/٢٠٢١

المختبرات مباشر١١/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

ت.م ندوةالتحالیل المناعیة المراض الدم ٢٦
في ٢٧/١٦٩٩/

٣١/٥/٢٠٢١

المختبرات مباشر٢٤/٥/٢٠٢١مخطط
الطبیة

شذوذ الكروموسومات واالمراض ٢٧
الوراثیة

/٧/٢٧ت.م/ندوة
في ١٠٨٠

١٨/٣/٢٠٢١

مضاف
١٥/٣/٢٠٢١

صحة مجتمعمباشر

تطبیقات الھندسة الوراثیة في ٢٨
مجاالت الحیاة

٢٧/١٣٥٥ت.م/ندوة
في 
١٨/٤/٢٠٢١

صحة مجتمعمباشر١٤/٤/٢٠٢١مضاف

٢٧/١٥٧٢ت.م/ندوة مكافحة خطر تعاطي المخدرات٢٩
في 
١٠/٥/٢٠٢١

صحة مجتمعمباشر٣/٥/٢٠٢١مضاف
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