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ورشةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 1
دور المؤسسات التعليمية في تطوير الفكر الثقافي واالجتماعي 

للطالب الجامعي
قسم الكهرباء(2)قاعة يوم واحد01/09/2021

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد06/09/2021البرمجة اللغويه العصبيه وحياتنا ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 2

يوم واحد07/09/2021تكنولوجيا االدارة المتكامله لمكافحة االرضهندوةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 3
قسم االنتاج النباتيقاعة القسم 

 يوم19/9/20212 نمذجة محرك رباعي االشواطورشةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 4
قسم ميكانيك القدرةورشة المحركات

قسم التقنيات الميكانيكيةمختبرات القسمواحد يوم13/09/2021حول تطبيقات الهواتف النقالةورشة هندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 5

قسم ميكانيك القدرةالورشة الذكيةيوم واحد03/10/2022االختيار االمثل لنوع الزيت لمحرك سيارتكندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 6

قسم التقنيات الميكانيكيةمختبرات القسمواحد يوم11/10/2021حول برامج التواصل االجتماعيندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 7

ندوةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 8
نسوية االراضي, المسح الطوبوغرافي عمل الخطوط الكنتوريه 

11/10/2021

يوم واحد

قاعة القسم 

قسم االنتاج النباتي

 قسم صحة المجتمعقاعة القسم يوم واحد11/10/2021ماذا عليك ان تتعلم عند شراء المعلباتندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 9

 يوم12/10/20211تاثير الفيتامينات والحالة النفسية في زيادة الجهاز المناعي للجسمندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 10
قسم تقنيات التمريضقاعة القسم 

قسم االطراف والمساند الصناعية قاعة القسم يوم واحد13/10/2021طرق الفص السريري للمريض ندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 11

 قسم تقنيات ادارة الموادقاعة القسم يوم واحد13/10/2021اهمية دراسة االبداع في حل المشكالت واتخاذ القراراتندوةاداريكوفه / المعهد التقني 12

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد22/10/2021هرمون السعادة والعوامل المساعدة في زيادته ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 13

قسم االنتاج النباتيقاعة القسم يوم واحد01/11/2021التعليم االلكتروني لطلبة القسمورشةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 14

هندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 15
ورشة

دراسة تأثير المعاملة الحرارية على الخواص المكانيكية للصلب 

الكاربوني
واحد يوم01/11/2021

قاعة القسم 
قسم التقنيات الميكانيكية

  قسم صحة المجتمعقاعة القسم يوم واحد01/11/2022كيفية كتابة مشروع بحث لتخرجندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 16
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قسم االنتاج النباتيقاعة القسم يوم واحد07/11/2021سلوك الطالب داخل الحرم الجامعيندوةعلوم الزراعية 17

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد11/11/2021مضادات االكسده ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 18

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد12/11/2021تأثير كرونا ومضاعفاتها لدى االشخاص المدخنين ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 19

قسم التقنيات الميكانيكيةمخترات القسمواحد يوم13/11/2021التأكل في المعادن وطرق الوقاية منهاندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 20

ندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 21
مياه الصنبور عند تحضير , مياه االوزون , roالفرق بين مياه ال

15/11/2021الطعام
يوم واحد

قاعة القسم 

 قسم صحة المجتمع

قسم أألنتاج الحيوانيقاعة القسم يوم واحد16/11/2021تربية أألسماك المتعددة وأهميتها أألقتصاديةورشة عملعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 22

 قسم تقنيات ادارة الموادقاعة القسم يوم واحد17/11/2021دور القيادات المبدعة في تفوق منظمات االعمالندوةاداريكوفه / المعهد التقني 23

قسم تقنيات التمريضقاعة القسم  يوم3-23/11/20211االسعافات االولية للسيطرة على النزيف بمختلف أنواعهورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 24

قسم أألنتاج الحيوانيقاعة القسم يوم واحد2021\12\22سبل تحسين انتاج الجاموس في العراقورشة عملعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 25

قسم ميكانيك القدرةورشة المحركاتيوم واحد22/11/2021ايهما افضل شراء سيارة بمحرك مع تيربو ام تنفس طبيعيندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 26

قسم التقنيات الميكانيكيةمخترات القسمواحد يوم03/12/2021شرح التعليمات الجامعية وااللتزام بالزي الموحدندوةتربويهكوفه / المعهد التقني 27

قسم الكهرباء(2)قاعة يوم واحد04/12/2022  االخطار الكهربائية على االشخاص والممتلكات واالجهزة ندوةكهرباء/تكنلوجي كوفه / المعهد التقني 28

وكيفية الوقاية منها

قسم االنتاج النباتيقاعة القسم يوم واحد06/12/2021انتاج القمح في العراقندوةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 29

07/12/2022اختبار فعالية النواتج الطبيعية للنبات تجاه نمو الكائنات المجهريةندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 30
يوم واحد

قاعة القسم 
 قسم صحة المجتمع

 قسم تقنيات ادارة الموادقاعة القسم يوم واحد07/12/2021اثر الفساد االداري على جودة المنظماتندوةاداريكوفه / المعهد التقني 31

الصيدلهقاعة القسم يوم واحد07/12/2021دور تكنولوجيا المعلومات في الجوائح واالزماتورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 32

قسم  االطراف والمساند الصناعية  قاعة القسم يوم واحد12/12/2021زراعة االطراف الصناعية ندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 33

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد12/12/2021الغده الدرقية وعالقتها باضطرابات النوم ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 34

قسم الكهرباء(2)قاعة يوم واحد15/12/2021الغش في االمتحانات األلكترونية أسبابه وعالجهورشةكهرباء/تكنلوجي كوفه / المعهد التقني 35
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قسم ميكانيك القدرةالورشة الذكيةيوم واحد20/12/2021متى تغير وكيف , انواعها )التعرف على شرارة القدح ندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 36

تعمل وماهو تاثيرها على غازات العادم

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد20/12/2021  على جسم االنسان Dتأثير فيتامين ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 37

قسم تقنيات التمريضقاعات القسم يوم2-27/12/20211الساعة الذهبية وما بعدها: الرعاية الطارئةورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 38

قسم أألنتاج الحيوانيقاعات القسميوم واحد03/01/2022أألمن ألحيوي لمشاربع ألدواجنندوةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 39

قسم التقنيات الميكانيكيةقاعات القسميوم واحد03/01/2022اهمية علم الموادندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 40

ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 41
قسم صحة المجتمعقاعات القسميوم واحد03/01/2022ظاهرة االحتباس الحراري وصحة المجتمع

قسم االطراف والمساند الصناعية  قاعات القسميوم واحد05/01/2022أسس التأهيل النفسي والفيزياوي للمصابين بالبترندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 42

قسم التقنيات الميكانيكيةمخترات القسمواحد يوم10/01/2022اهمية الصيانة وجدولتها لالجهزة المختبريةندوةعلميةكوفه / المعهد التقني 43

قسم االنتاج النباتيقاعة القسم يوم واحد10/01/2022تصنيع االسمدة العضويه ودورها في االنتاج الزراعيندوةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 44

ورشةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 45

يوم واحد11/01/2022الطرق الواجب اتباعة للمحافظة على البيئة من عوادم السيارات

قاعات القسم

قسم ميكانيك القدرة

قسم التقنيات الميكانيكيةمخترات القسمواحد يوم11/01/2022الطاقة المتجددةندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 46

قسم ميكانيك القدرةالورشة الذكيةيوم واحد2022-1-18التعرف على فوائد ومضار تسخين السيارة عند التشغيل الصباحي ندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 47

قسم تقنيات التمريضقاعات القسميوم واحد18/1/2022عوامل خطورة ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتهندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 48

قسم التقنيات الميكانيكيةقاعة القسم يوم واحد02/02/2022اهم الفحوصات التركيبية للموادورشةتكنولوجيكوفه / المعهد التقني 49

قسم المختبرات الطبيه قاعة القسم يوم واحد02/02/2022نظام الكيتو دايت ورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 50

الصيدلهقاعة القسم يوم واحد03/02/2022سبب رفض المجالت العالميه نشر بعض االوراق العلميهورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 51

قسم صحة المجتمعقاعة القسم يوم واحدMicroflora of human body17/02/2022ندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 52

قسم ميكانيك القدرةالورشة الذكيةيوم واحد21/02/2022كيفية اختيار االطار االمثل لسيارتكندوةتكنلوجيكوفه / المعهد التقني 53

قسم االطراف والمساند الصناعية  قاعة القسم يوم واحد23/02/2022استخدام المواد المركبة بالمجاالت الطبيةندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 54

قسم الكهرباء(1)قاعة يوم واحد27/2/2022ندوة علمية حول ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية ندوةكهرباء/تكنلوجي كوفه / المعهد التقني 55
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 قسم صحة المجتمعقاعة القسم يوم واحد01/03/2022قلة الخصوبة عند الرجال وتاثير نمط الحياةورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 56

قسم أألنتاج الحيوانيقاعة القسم يوم واحد14/03/2022هرمونات الغدة الكظرية واهمبتها في التكاثرندوةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 57

قسم ميكانيك القدرةالورشة الذكيةيوم واحد2022-3-23تاثير استخدام وقود واطئ االوكتان على عمر المحرك ندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 58

ندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 59
المعفرات وطريقة استخدامها الصحيحة في مواجهة فايروس 

COVID19كورونا 
20/3/2022

يوم واحد

قاعة القسم 

قسم تقنيات التمريض

قسم الكهرباء(1)قاعة يوم واحد22/3/2022الطاقة المتجددةورشةكهرباء/تكنلوجي كوفه / المعهد التقني 60

 قسم تقنيات ادارة الموادقاعة القسم يوم واحد21/3/2022دور المزيج الترويجي في تحقيق رضا المستهلكسورشةاداريكوفه / المعهد التقني 61

 قسم تقنيات ادارة الموادقاعة القسم يوم واحد01/04/2022عالقة الرقابة االدارية الفعالة باالداء الوظيفيورشةاداريكوفه / المعهد التقني 62

قسم الكهرباء(1)قاعة يوم واحد03/04/2022حماية االشخاص من الصدمة الكهربائيةورشةكهرباء/تكنلوجي كوفه / المعهد التقني 63

قسم التقنيات الميكانيكيةمخترات القسمواحد يوم05/04/2022عمليات تشكيل المعادن بالدرفلةورشةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 64

قسم التقنيات الميكانيكيةمخترات القسمواحد يومcnc13/04/2022مكائن التفريز الَمبرمجه ندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 65

الصيدلهقاعة القسم يوم واحد17/04/2022امراض المناعه الذاتيهندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 66

قسم أألنتاج الحيوانيقاعة القسم يوم واحد19/04/2022جودة ألغذاء وأهميته أألقتصادية في ألمجترات ورشةعلوم الزراعية كوفه / المعهد التقني 67

قسم صحة المجتمع /قاعة القسم يوم واحد20/04/2022كيفية استخدام موقع سكوبسورشةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 68

قسم تقنيات التمريضقاعة القسم يوم واحد25/4/2022تأثير التكنولوجيا الحديثة على صحة الطفلندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 69

قسم ميكانيك القدرةقاعات القسميوم واحد10/05/2022كيفية اختيار المجلة المحكمة المالئمة لنشر بحثكندوةهندسية وتكنولوجيةكوفه / المعهد التقني 70

 قسم صحة المجتمعقاعة القسم يوم واحدD13/07/2022كيف تقرأ تقرير فيتامين ندوةعلوم طبية وصحيةكوفه / المعهد التقني 71
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