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    2022 – 2021للسنة الدراسية  التقني / كربالء التدريبية للمعهدالخطة 

 القسم /الوحدة مدير البرنامج مدة  تاريخ اإلنعقاد عنوان البرنامج ت

 المعامل والورش حسين يونس أيام CADCAM 3 / 10 / 2021 5متقدمة في الكاد كام  1

 المعامل والورش حسين يونس  أيام 3 2021  / 9/ 19 لحام القوس الكهربائي واللحام الغازي 2

 تقنيات أنظمة الحاسوب عمار جهاد أيام 3 2021 /10 /10 أهم برامج المحاكاة المستخدمة في التعليم اإللكتروني 3

 مركز الحاسوب واالنترنت عمار جهاد أيام MS power point /10 /17 2021 5إتقان العروض التقديمية باستخدام  4

 تقنيات السياحة حيدر عبد زيد أيام 3 2021/  10/  17 استخدام فن اإلتكيت في زيادة جودة الخدمات السياحية 5

 تقنيات محاسبة   أيام 5 2 / 1710021 / االتجاهات الحديثة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 6

 تقنيات أنظمة الحاسوب مريم قيس كاظم أيام 3 2021/  10/  19 تعلم برمجة سكراتش 7

 مركز الحاسوب واالنترنت عمار جهاد أيام MS EXCEL 14   /11  /2021 5كيفية التعامل مع جداول البيانات باستخدام  8

9 
 ادارة الجودة الطبية

 تقنيات صحة مجتمع د.نجاة حمزة أيام3 2021/  12/  5

 تقنيات ميكانيك احمد عبد األمير  أيام 5 / 12 / 2021 3 ( ANSYSمهارات في استخدام أنسز )  10

 تقنيات صحة مجتمع د.سالم حسين أيام 5 2021 / 12  / 12 الفحوصات المختبرية البكتريولوجية األساسية 11

 تقنيات مدنية د.سحر صفاء أيام 3 2022 / 1 / 3 أساليب تحسين خصائص التربة 12

 تقنيات ميكانيك جليل محمد صالح أيام 3 2022 /1 / 10 إستخدامات إضافية لأللواح الشمسية  13

 تقنيات كهرباء فالح جعفر أيام 5 2022 / 1 / 16 االستخدامات الهندسية لبرنامج أكسل  14

 تقنيات سياحية عبد الحسين موسى  أيام 3 2022 / 2 / 8 دراسة جدوى المشاريع السياحية 15

 تقنيات إدارة مكتب د.امال غالب أيام 3 2022 / 2 / 8 التغيير الرقمياستراتيجيات إدارة الموارد البشرية لقيادة  16

 تقنيات محاسبة  أيام 5 2022/  3/   6 مهارات التحليل المالي وإعداد الموازنات  17

 تقنيات كهرباء عدنان طوفان أيام 5 2022 / 3 / 13 محاكاة الدوائر الكهربائية باستخدام برنامج الماتالب 18

 تقنيات مدنية محمد حسين أيام 3 2022/  4/  3 المواد اإلنشائية وأهم فحوصاتها 19

 تقنيات إدارة مكتب د.علي كاظم أيام3 2022 / 4 /5 دور إدارة المعرفة في الحد من الجهل التنظيمي 20

 

 


