
   جامعة الفرات االوسط التقنية

 المعهد التقني كربالء  

                            

 

 

 ت نوع النشاط التاريخ

 1-   التكافل  اجتماع لجنة صندوق  2021/10/24 

الندوة االرشادية مع طلبة المرحلة الثانية المسائي  لقسم تقنيات  2021/10/31 

 صحة المجتمع       

 -2 

 2021/11/9 

  

 3-    االجتماع االول لوحدة االرشاد مع مرشدي االقسام العلمية 

 4-  )المرحلة الثانية(ندوة ارشادية لطلبة التقنيات الكهربائية 2021/12/6 

ندوة ارشادية حول مخاطر المخدرات بالتعاون مع قسم صحة  2021/12/8 

 المجتمع  

 -5 

( التطور التاريخي  ندوة االعالن العالمي لحقوق االنسان بعنوان 2021/12/12 

لحقوق االنسان في ضوء المواثيق الدولية ) بالتعاون مع لجنة 

 حقوق االنسان . 

 -6 

 7-  المرحلة الثانية ندوة ارشادية لطلبة تقنيات المحاسبة  2021/12/13 

 8-  المرحلة الثانية  الميكانيكية ندوة ارشادية لطلبة قسم التقنيات  2021/12/20 

ندوة العنف ضد المرأة بعنوان ( العنف المرتكب ضد المرأة في  2021/12/21 

والتدابير لمكافحته ) بالتعاون  1969قانون العقوبات العراقي لعام 

 مع لجنة حقوق االنسان في المعهد  

 -9 

 10-  اجتماع لجنة صندوق التكافل  2021/12/27 

 11-  المرحلة الثانية  ندوة ارشادية لطلبة قسم التقنيات المدنية 2021/12/27 

  /29/12ــ  27

     2021 

برنامج تدريبي بعنوان ( الكشف المبكر عن مرض سرطان 

 الثدي)  

 -12 

 13-  المرحلة الثانية  ندوة ارشادية لطلبة تقنيات السياحة  2022/1/3 

 14-  المرحلة الثانية ندوة ارشادية لطلبة تقنيات انظمة الحاسوب  2022/1/10 

 15-   االولىللسنة ندوة حول التعليمات  االمتحانية   2022/1/18 

 16-  المرحلة الثانية  ندوة ارشادية لطلبة قسم تقنيات صحة المجتمع  2022/1/17  

 17-  كيفية استثمار الوقت  2022/1/18 

 18-  المرحلة الثانية ارشادية لطلبة تقنيات ادارة المكتب ندوة  2022/1/22 



 19-  اجتماع لجنة صندوق التكافل  2022/1/25  

برنامج تدريبي بعنوان ( المرشد التربوي ضرورة من ضروريات  2022/1/30 

بالتعاون مع وحدة االرشاد التعلم والتعليم ) صحة المجتمع 

 التربوي.  

 -20 

 12-  اجتماع لجنة صندوق التكافل  2022/2/23 

 22-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم تقنيات صحة المجتمع  2022/3/14 

 23-  وحدائق المعهد   حملة تطوعية لتنظيف اروقة 2022/3/16 

 24-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم التقنيات الميكانيكية  2022/3/22 

 25-  اجتماع لجنة صندوق التكافل  2022/3/23 

 26-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم التقنيات الكهربائية  2022/3/28 

 27-  ندوة عن التعايش السلمي والتقارب بين االديان  2022/3/29 

 2022/4/3 

 ولمدة اسبوعين 

 28-  اقامة سوق خيري يعود ريعه لألطفال المصابين بالسرطان 

 29-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم تقنيات الحاسوب  2022/4/4 

 30-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم التقنيات المدنية  2022/4/11 

 31-  ندوة ارشادية حول مخاطر التدخين  2022/4/13 

 32-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم تقنيات ادارة المكتب  2022/4/18 

 33-  ندوة ارشادية حول االثار السلبية لأللعاب االلكترونية  2022/4/20 

 34-  اجتماع لجنة صندوق التكافل  2022/4/24 

 35-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم تقنيات السياحة  2022/4/25 

 36-  رعاية وتنمية مهارات الشباب  2022/4/26 

 37-  المرحلة االولى ندوة ارشادية لطلبة قسم تقنيات المحاسبة  2022/5/2 

 38-  )التطرف العنيف  (ندوة بعنوان 2022/5/3 

 39-  اجتماع لجنة صندوق التكافل  2022/5/24 

      

      

                                                                                      

ashimHd ailM  

 adminebsite W 


