
نامجت ةتاري    خ االنعقادعنوان البر ن العدد المخططالفبر بالدينار اجور المشارك للمشاركي 

1525ثالث ايام20/09/2020لتعزيز سلسلة العرض المعلومات المحاسبية  مع نظم ( ERP)اثر تكامل 1

1525ثالث ايامppt01/10/2020 تعليمية بأستخدام برنامج كيفية إنشاء حقيبة2

2030ثالث ايام11/10/2020دوة اولية بنظم المعلومات الجغرافية  3

اتيجيات التدريس4 ي ظل جائحة  دوراستر
 
2525ثالث ايام25/10/2020 كورونا  الحديثة ف

ي الدولة 5
2030ثالث ايام01/11/2020.بأستخدام برنامج االكسل  ترقية موظف 

1525ثالث ايام08/11/2020 للمواد الهندسية االختبارات االتالفيه واالاتالفية6

ي استخدام جهاز7
 
1530ثالث ايامTotal station17/11/2020 المحطة الكاملة    دورة أولية ف

2525ثالث ايامpandemic 22/11/2020الجائحة  الفايروسية عند اندالع  كيفية الوقاية من االصابات 8

2025ثالث ايام06/12/2020 باستخدام برنامج الفوتوشوب تصميم بطاقة تعريفية للمنتسب9

2025ثالث ايام03/01/2021انواعها وعالجها,الفطريات الجلدية 10

1530ثالث ايام01/02/2021صيانة الحاسوب وتنصيبه11

ونية استخدام برنامج االكسل 12 ي االرشفة االلكتر
 
2030ثالث ايام01/03/2021ف

ي حالة 13
 
2525ثالث ايام02/03/2021اإلمراض المعدية أسس الحجر الصحي ف

1525ثالث ايام07/03/2021 تقليل استهالك الطاقة دورة تحسي   معامل القدرة وكيفية14

2030ثالث ايام14/03/2021 مرحلة الكتابة إىل مرحلة النشر إلية إعداد البحث العلمي من15

2025ثالث ايامArduino) 14/3/2021ا لخطوات األساسية لتعلم16

ي 17
1525ثالث ايام16/03/2021فحوصات الطابق الطين 

2030ثالث ايام18/04/2021 األعشاب والنباتات الطبية18

1525ثالث ايام25/04/2021 بالحياة اليومية  التقنيات النانو تكنولوجية19

1525ثالث ايام27/04/2021أنواع السقوف الخراسانية 20

21/1/2021-17/1 الدولة باستخدام برنامج اإلكسل  ترقية موظفي1

شهر15/12/2020***15/11اإلدارة واإلدارة الصناعية2

3/12/15  29/11/2020 الطبية تدريب العاملين في المختبرات3

28/1/17  24/1/2021 التجارب العملية األساليب الحديثة في أداء4

امج التدريبية لسنة  وحدةالتعليم المستمر/الشعبة العلمية  2021/2020البر

ي /جامعة الفرات االوسط التقنية
السماوة/المعهد التقنن

2020/2021الدورات المضافة 



2/2021*  25/2/202116/(DNA)الدورة االلكترونية 5

Googl meet14/3/2021 18/3/202126التعليم االلكتروني 6

18/3/202236 14/3/2021أساسيات التعليم االلكتروني7

Google classroom14/3/2021 18/3/202316  التعليم االلكتروني8

Google Class Room14/3/2021 18/3/202317 االلكتروني  التدريب على مهارات إدارة الصف9

H.S.E20/3/2021  25/3/2021170الصحة والسالمة البيئية 10

20218 13/3-11/3دورة تدريبية في التعليم االلكتروني11

20218 /6/ 9 11/05/2021الفحوصات الهندسية الميكانيكية 12

23/12/2020 21/12/2020 واعمال التسليك  التاسيسات الكهربائية13

18/4/2021 14/3/2021أساسيات التعليم االلكتروني14



التخصص

محاسبة

تقنية معلومات 

تقنيات مساحة

محاسبة

تقنية معلومات 

تقنيات ميكانيكية

تقنيات مساحة

ي تمريض طن 

تقنيات المعلومات

ي تقنيات طن 

تقنية معلومات 

تقنية معلومات 

ي تمريض طن 

تقنيات كهربائية

تقنيات ميكانيكية

تقنيات المعلومات

بناء وانشاءات

ي تقنيات طن 

تقنيات كهربائية

بناء وانشاءات

ونية مركزالحاسبة االلكتر

الشعبة العلمية/التعليم المستمر 

االقسام الطبية

قسم الكهرباء

امج التدريبية لسنة  وحدةالتعليم المستمر/الشعبة العلمية  2021/2020البر

ي /جامعة الفرات االوسط التقنية
السماوة/المعهد التقنن



قسم صحة المجتمع

قسم التمريض

قسم المحاسبة

قسم صحة المجتمع

قسم تكنولوجيا المعلومات

التعليم المستمر/الشعبة العلمية 

قسم الميكانيك

التعليم المستمر/الشعبة العلمية 

قسم الكهرباء

قسم تكنولوجيا المعلومات


