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  ١٩/١٢/٢٠١٥المؤتمر العلمي االول لكلية التمريض في جامعة القادسية 

-٢١المؤتمر العلمي االفتراضي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة دهوك للفترة من 
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جامعة القادسية / مركز   ناجحة   
االرشاد والخدمات النفسية  
 واالجتماعية   

يو  ٢٠ 
 م 

 دورة االرشاد التربوي   

جامعة القادسية / مركز تطوير   اجتياز 
 التدريس الجامعي  

 دورة التأهيل التربوي  يوم   30 

جامعة القادسية/ كلية علوم الحاسوب  اجتياز 
 والرياضيات 

يو ٧ 
 م 

  icdl دورة 

 دورة االسعافات االولية    يوم  3  جامعة القادسية / كلية التربية للبنات   اجتياز 

 دورة السالمة المهنية    يوم  3  جامعة القادسية /كلية التربية    اجتياز 

يو  ١٢  جامعة القادسية / مركز الحاسبة    اجتياز 
 م 

 دورة االنترنت 

دورة البرامج الرياضية  يوم  6  جامعة القادسية / كلية التربية    اجتياز 
 والعالجية 

  

  

  

  

   -التشكرات والتكريم:  -23

 رقم وتاريخ الكتاب   الجهة المانحة للكتاب    اسباب المن ح 

        
  

  



عميد          – رئيس جامعة   -( الوزير 
 ( 

 

  ١/٣/20١٧في ٣٢٥ عميد  الجهود المبذولة للجنة التحضير لالحتفال بيوم الجامعة   

  ١٢/1٠/201٧في١٤٦٤ عميد  الجهود المبذولة من قبل لجنة االمتحانات الفرعية   

   ٣/10/20١٧في١٥٨٩  رئيس الجامعة  الجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية المركزية   

الجهود المبذولة في ادخال درجات طالبات قسم التربية الفنية لالعوام الدراسية 
   السابق ة

   ٣/١/٢٠١٧في ١٤٩  عميد

  / 6في  2/208م.و    الوزي ر   الجهود المبذولة من قبل منتسبي الجامعة 
5/2020   

الجهود المبذولة لالشراف على االعمال التطوعية من قبل طالبات قسم التربية 
  البدنية وعلوم الرياضة لتنظيف القاعات الدراسية وملحقات القسم 

  ١/١١/201٨في ٢١٥٩  العميد

   ١/٣/٢٠١٨في ٥٤٢  العميد   الجهود المبذولة للمشاركة في االعمال التطوعية في الكلية 

      

      

  


