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  2021 – 2020للسنة الدراسية  للمعهد التقني / كربالء الخطة التدريبية                                      

  

 التخصص مدة البرنامج تاريخ اإلنعقاد عنوان البرنامج ت

 تقنية المعلومات أيام MS PowerPoint  13  /9  /2020 5اتقان العروض التقديمية باستخدام  1

 تقنية المعلومات أيام 4 2020 /10 /11 السبراني للحاسبات وأجهزة الهاتف المحمول األمن 2

 طبي أيام 3 2020/  10/  13 طيف التوحد والمجتمع 3

 هندسي أيام 3 2020 / 11 / 1 برنامج االوتوكاد 4

 طبي أيام 3 2020 / 11  / 15 العامل في  أماكن العمل .الفرد المخاطر المهنية وتأثيرها على صحة  5

 تقنية المعلومات أيامMS Excel  15  /11  /2020 5كيفية التعامل مع جداول البيانات باستخدام  6

 هندسي أيام 5 2020 / 11 / 22 مكائن النجارة وتطبيقاتها 7

 هندسي أيام 3 2020/  12/  1 المواد المطاطية والبوليمرات الطبية 8

 إداري أيام 5 2020 / 12 / 6 المشاريع تحديد وتحليل وإدارة المخاطر في 9

 هندسي   أيام 5 2020 /12 / 6 مكائن اللحام وتطبيقاتها 10

 طبي أيام 5 2020 / 12 / 13 الفحوصات المختبرية الروتينية وكيفية قراءتها 11

 هندسي أيام cnc . cat /can 13   /12  /2020 10مكائن       12

 إداري أيام 3 2020 / 12 /14 في تعزيز القطاع السياحيدور إدارة الجودة الشاملة  13

 هندسي أيام5 2021 / 1 /3 مكائن التفريز وتطبيقاتها 14

 هندسي أيام 4 2021 / 1 / 10 مكائن الخراطة وتطبيقاتها 15

 هندسي أيام3 2021 / 1 / 17 مكائن القشط وتطبيقاتها 16
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 إداري أيام 3 2021 / 1 / 25 التنظيم األداري وإدارة األزمات 17

 هندسي أيام SOLIDWORKS  1 /2   /2021 5 )) الرسم والتصاميم 18

 إداري أيام 3 2021 / 2 / 9 أثرإستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل السياحي 19

 هندسي أيام LabVIEW / Core 1 21   /2  /2021 5تعريف بـ  20

 تقنية المعلومات أيام Microsoft Team 21  /2  /2021 5كيفية تنصيب واستخدام برنامج  21

22 Nano /Micro fabrication techniques  1 /3  /2021 5 تقنية المعلومات أيام 

 تقنية المعلومات أيام ANDROID  7  /3  /2021 4تصميم تطبيقات الهاتف المحمول  23

 هنسي أيام 5 2021/  3/   7 محاكاة الدوائر الكهربائية بإستخدام برنامج المتالب  24

25 Geostudio  2020 14  /3  /2021 5 هندسي أيام 

 إداري أيام 5 2021/  3/  14 التعامل مع التزوير والتزييف واالحتيال المصرفي 26

 طبي أيام 3 2021/  3/  15 الفحوصات المختبرية والكشف المبكر عن االمراض 27

 إداري أيام 3 2021/  4/   4 ستراتيجية كايزن –نظام التحسين المستمر  28

 تقنية المعلومات أيام 5 2021/  4/  11 تصميم إنشاء قاعدة بيانات 29

 المعلوماتتقنية  أيام 5 2021/  4/  11 كيفية عمل األسئلة واالمتحانات والشهادات على المنصات االلكترونية 30

 تقنية المعلومات أيام End note 18 /4 /2021 3إدارة المصادر او المراجع في البحث العلمي باستخدام  31

 تقنية المعلومات أيام 5 2021/  5/  23 إنشاء وإدارة الملف الشخصي في منصات الباحث العلمي  32
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