
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعه الفرات االوسط التقنية 

 كلية التقنيات الصحية والطبية /الشعبة العلمية 

 

 

 

 الدورات التدريبية-1

 عنوان أسم البرنامج  ت
 البرنامج

رقم وتاريخ األمر 
 اإلداري

نوع 
 البرنامج

  التنفيذتاريخ 
 طريقة التنفيذ

 القسم

1 Diagnostics and 
pathogenesis of 

pantoea 

في 27/2482ت.م/ دورة

16/10/2022 

تقنيات  مباشر 25/10/2022-2 مخطط
صحة 
 مجتمع

التنمية المستدامة والطاقة  2

 البديلة

في 7/59/3375 دورة

19/12/2022 

تقنيات  مباشر 13/12/2022-11/12 مضاف
صحة 
 مجتمع

3 The relationship 

between biofilm 
formation and 

antibiotic resistance 

في 27/3158ت.م/ دورة

28/11/2022 

صحة  مباشر 16/11/2022-13/15 مخطط

 المجتمع

 بالحبة المعالجة كيفية 4
 الجسم على واثارها السوداء

في 27/3352ت.م/ دورة

13/12/2022 

صحة  مباشر 13/11/2022-11/12 مخطط
 مجتمع

في 27/2498ت.م/ دورة العلمي البحث كتابه كيفية 5

16/10/2022 

صحة  مباشر 11/10/2022-9 مخطط
 مجتمع

العالمات الحيوية وكيفية  6
 قياسها

في 27/115ت.م/ دورة

12/1/2022 

صحة  مباشر 14/12/2023-12 مضاف
 مجتمع

الطرق الحديثة لتشخيص  7
 االحياء المجهرية

في  27/211./ت.م دورة

17 /1/2023 

صحة  مباشر 12/1/2023-8/11 مضاف
 مجتمع

في 27/252ت.م/ دورة المسرطنه الغذائية المواد 8

23/1/2022 

صحة  مباشر 11/1/2023-8 مخطط
 مجتمع

اختبارات المقارنه وعالقات في االحصائية  9

 spssللبيانات الطبية في 

 

في 27/329ت.م/ دورة

30/1/2023 

تقنيات  مباشر 8/1/2023-2 مخطط

 التخدير

 تحضير المقاطع النسيجية  10

 للفحص بالمجهر الضوئي 

في 27/360ت.م / دورة

31/1/2023 

تقنيات  مباشر 14/12/2022-12 مخطط

صحة 

 2023-2022للعام الدراسي االول التقرير الفصلي 

 



 

 

 الندوات والورش والسمنارات 

 مجتمع

في 27/293ت.م/ دورة العالجات العطرية  11

25/1/2023 

صحة  مباشر 18/1/2023-16 مخطط

 المجتمع

الحساسية المفرطة  تاثير -12
 على جسم االنسان 

في 27/208ت.م/ دورة

17/1/2023 

صحة  مباشر  11/1/2023-8 مخطط
 مجتمع

في 27/3538ت.م/ دورة كيف تحدث العدوى 13

29/12/2022 

صحة  مباشر 18/12/2022-14 مخطط
 مجتمع

االحصاء الحياتي في  14
 البحوث الطبية

في 27/3541ت.م/ دورة

29/12/2022 

صحة  مباشر 14/12/2022-12 مخطط
 مجتمع

تاثير االجهزة الذكية على  15

 سلوكيات المراهقين

في 27/3545ت.م/ دورة

29/12/2022 

صحة  مباشر 6/12/2022-4 مخطط

 مجتمع

عنوان  اسم البرنامج ت
 البرنامج

رقم وتاريخ األمر 
 األداري 

نوع 
 البرنامج

طريقة  برنامجتاريخ تنفيذ ال
 التنفيذ

 القسم

ادخال البيانات في برنامج وتهيئتها  1
 االحصائي spssلتحليل 

 

في 7/59/213 ندوة

17/1/2023 

 تقنيات التخدير مباشر 29/12/2022 مخطط

عرض نتائج الفحوصات المختبرية  2
 في برنامج االكسل 

 

ورشة 
 عمل

في 7/59/2411

11/10/2022 

 تقنيات التخدير مباشر 4/10/2022 مخطط

ورشة  االسعافات االولية واخماد الحرائق  3
 عمل 

في 7/59/319

29/1/2023 

 المجتمع صحة مباشر 21/11/2022 مضاف

اشتراطات السالمة في المختبرات  4
 الطبية

ورشة 
 عمل

في 7/59/290

25/1/2023 

 المجتمع صحة مباشر 21/12/2022 مضاف

في 7/59/3514 ندوة الحد من اوجه عدم المساواة 5

29/12/2022 

 المجتمع صحة مباشر 29/12/2022 مضاف

في 7/59/3513 ندوة المساواة بين الجنسين 6

28/12/2022 

 صحة المجتمع مباشر 22/12/2022 مضاف  

المخدرات وتاثيرها السلبي على  7
 الفرد والمجتمع

في 7/59/212 ندوة

17/1/2023 

 صحة المجتمع مباشر 4/1/2023 مضاف

في 7/59/3421 ندوة الصحة الجيدة 8

21/12/2022 

 المختبرات مباشر 13/10/2022 مضاف
 الطبية

دور الشرطة المجتمعية والعنف  9
 االسري

في 7/59/2724 ندوة

3/11/2022 

 صحة المجتمع مباشر 31/1/2022 مضاف

في 7/59/212 ندوة القضاء على الفقر  10

17/1/2023 

 المختبرات مباشر 13/12/2022 مضاف
 الطبية

في 7/59/3506 ندوة طاقة نظيفة وباسعار معقولة 11

28/12/2022 

 تقنيات التخدير مباشر 20/12/2022 مضاف



      

  

 

في 7/59/3491 ندوة القضاء على الجوع 12

28/12/2022 

 المختبرات مباشر 11/12/2022 مضاف
 الطبية

في 7/59/3509 ندوة عقد الشراكات لتحقيق االهداف 13

28/12/2022 

 تقنيات التخدير مباشر 22/12/2022 مضاف

في 7/59/3487 ندوة مدن ومجتمعات محلية مستدامة 14

28/12/2022 

 صحة مجتمع مباشر 20/12/2022 مضاف

توظيف تكنولجيا المعلومات  15
واالتصاالت لتحقيق اهداف التنمية 

 المستدامة

ورشة 
 عمل 

في 7/59/3488

28/12/2022 

 صحة المجتمع مباشر  19/12/2022 مضاف

ورشة  الطاقة النظيفة  16
 عمل

في 7/59/3489

28/12/2022 

 المختبرات مباشر  20/12/2022 مضاف
 الطبية

في 7/59/3495 ندوة الصناعة واالبتكار والبنية التحتية 17

28/12/2022 

 صحة المجتمع مباشر  21/12/2022 مضاف

في  7/59/3506 ندوة طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 18

28/12/2022 

 تقنيات التخدير مباشر  20/12/2022 مضاف

في  7/59/3505 ندوة المياه النظيفة والنظافة الصحية 19

28/12/2022 

 تقنيات التخدير مباشر 18/12/2022 مضاف

في  7/27/3457 ندوة في البراة الحي 20

22/12/2022 

 المختبرات مباشر 12/12/2022 مضاف
 الطبية

ورشة  التعليم الجيد 21
 عمل 

في  7/59/3419

21/12/2022 

 المختبرات مباشر 12/10/2022 مضاف
 الطبية

في  7/59/3440 ندوة االستهالك واالنتاج المسؤوالن 22

21/12/2022 

 تقنيات التخدير مباشر 20/12/2022 ضافم

في  7/59/3439 ندوة الحياة في البحر 23

21/12/2022 

المختبرات  مباشر 13/12/2022 مضاف
 الطبية

في  7/59/2769 ندوة  الطاقة المتجددة مفتاح الحل 24

8/11/2022 

 مباشر 23/10/2022 ضافم
 

المختبرات 
 الطبية

كيفية استخدام جهاز االرشفة  25
 االلكتروني

ورشة 
 عمل

 27/2698ت.م/

 1/11/2022في 

المختبرات  مباشر 30/10/2022 مضاف
 الطبية

في 7/59/2666 ندوة  الثدي الكشف المبكر لسرطان 26

30/10/2022 

 صحة المجتمع مباشر 26/10/2022 ضافم

االبتزاز االلكتروني جريمة بحق  27

 االنسانية

في  7/59/2641 ندوة

26/10/2022 

  مضاف
25/10/2022 

 صحة مجتمع مباشر

تطبيقات الهندسة الوراثية في  28
 مجاالت الحياة

ف27/1355ت.م/ ندوة

 18/4/2021ي 

 صحة مجتمع مباشر 14/4/2021 مضاف

التحول المستدام في نظام الطاقة  29
 العراقي

في  7/59/2766 ندوة 

8/11/2022 

 صحة مجتمع مباشر 2/11/2022 مضاف

حقوق االنسان وانواعة في  30
 المواثيق الدولية

في  7/59/2989 ندوة

21/11/2022 

 الشعبة العلمية مباشر 16/11/2022 مضاف

في  7/59/3017 ندوة المراةالعنف ضد  31

22/11/2022 

 صحة المجتمع مباشر 20/11/2022 مضاف


