
جامعة الفرات األوسط التقنیة

كوفة\كلیة التقنیات الصحیة والطبیة

الخطة العلمیة للعام الدراسي

٢٠٢١–٢٠٢٠



):الطلبة المخطط قبولھم١جدول(

المنفذالمخطط قبولھمالقسم

)٢٠٢١-٢٠٢٠(قسم المختبرات الطبیة

٥٠

-

)٢٠٢١-٢٠٢٠(قسم صحة المجتمع

٥٠

-

٢٠٢١-٢٠٢٠(التخدیرقسم 

٥٠

-



):الدراسات العلیا٢جدول(

المخطط قبولھمالقسم

)٢٠٢١- ٢٠٢٠(

المنفذ

-٥قسم المختبرات الطبیة

-الیوجدقسم صحة المجتمع

-الیوجدقسم التخدیر

):الرسائل الجامعیة ومشاریع بحوث الصفوف المنتھیة٣جدول (

المنفذالعددالقسم

١٨١٨الطبیةالمختبرات 

-5قسم صحة المجتمع

الیوجدالیوجدقسم التخدیر



ت

الشھااسم التدریسياسم البحث
اللقبدة

المالحظاتالمنشور

الدولةالتاریخالعدداسم المجلد

١--Identifying for some
Immune and

Hematological
Indicators in Crohn,s

Patients Infested
through Entamoeba
histolytica Infection

دكتورد.رعد عجم صایل
جدیداه

٢-

-Immunological and hematological
estimation of  Matrix metalloproteinase-9

(MMP9)level in a Serum of  female infested
through Trichomonas vaginalis

دكتورعجم صایلد.رعد
جدیداه

٣-

Immunological assessment of IL-22
concentration level in serum woman

Infested per Toxoplasmosis

دكتورد.رعد عجم صایل
جدیداه

٤-

Evaluation of Il-8 concentration level in
Irritable Bowel Syndrome patients that
suffering from Blastocystis infection in

Al.Najaf Province

دكتورد.رعد عجم صایل
جدیداه



٥-
Correlation between some cytokines in

patient with foot diabetes
جاسم أ.د.انغام

محمد
دكتور

مدوراه

٦-Comparative study of electrolyte levels in
hyperlipemia cases by using spectrometry

and ISE techniques

أ.م.د. علي محمد 
عبد حمود

دكتور
منشورأ.مساعداه

٧-Estimation the reducding power  of ascoobic
acid , U.A, gallic acid and GSH to DPPH

radical

أ.م.د. علي محمد 
عبد حمود

دكتور
منشورأ.مساعداه

٨-Detection of oxidative stress status in the
girls with hyperprolactinemia through some

biochemical parameters

أ.م.د. علي محمد 
عبد حمود

دكتور
منشورأ.مساعداه

٩-

musculoskeletal trends over physical therapy
for curing

knee injuries

Dr. abdul-
samad

Miss. Rawya

Mrs. Zahraa
falah

دكتور
اه

ماجس
تیر

ماجس
تیر

ا.مساعد

مدرس

مدرس

منشور

١٠-

physiological acidic-correction of metabolic
alkalosis in cattles

Dr. abdul-
samad

Dr. shatha
obaid

Dr. ali al-

دكتور
منشورا.مساعداه



dugaily

١١-Study and synthesis of Rubia Tinctrum
silver nanoparticles extract

أ.م.د. علي محمد 
عبد حمود

دكتور
جدیدأ.مساعداه

١٢-A Modified Method to determine lipids
peroxidation in patients with HPV16

Cervicitis

أ.م.د. علي محمد 
عبد حمود

دكتور
منشورأ.مساعداه

١٣-Antibacterial and antibiofilm Activity of
Aqueous and Organic Extracts of Krameria
triandra on Some Pathogenic Bacteria and

their Activity on Some Physiological
Parameters of Blood in the Male of White

Rats

م.م. عقیل عبد 
العظیم

ماجس
مقبول للنشرمدرس مساعدتیر

١٤Extraction, isolation and purification
artemisinin from artemisia herba alba

م.م. قاسم محمد 
ھاشم

ماجس
مقبول للنشرمدرس مساعدتیر

١٥Molecular study of MDR bacteria
contaminated hospital environment

م.م. سالم رزاق 
مفتاح

ماجس
مقبول للنشرمدرس مساعدتیر



):البحوث العلمیة وتألیف وترجمة الكتب٤جدول(

عدد البحوث ٢٠٢١-٢٠٢٠عدد البحوث 
المخططة للعام 

٢٠٢١-٢٠٢٠

كتب 
منھجیة

كتب 
مساعدة

كتب 
أخرى

القسم

مخطط 
(الجدید)

منجز(المنشور 
والمقبول للنشر)

غیر منجز 
(دوار)

قسم المختبرات الطبیةالیوجدالیوجد١١٤١١٠

قسم صحة المجتمعالیوجدالیوجدالیوجد١١١١الیوجد١١

قسم التخدیرالیوجدالیوجدالیوجد١٣١٣١٣

): بحوث التدریسیین٥(جدول



المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة داخل وخارج القطر):٦(جدول

القسم

المؤتمرات 
العلمیة

الحلقات الندوات العلمیة
الدراسیة

استضافة 
الزائرین

اخرى

مخطمنفذ
ط لھا

مخطمنفذ
ط لھا

مخطط منفذ
لھا

مخطمنفذ
ط لھا

مخطط لھامنفذ

المختب
رات 
الطبیة

----٢٨-----٩-----١------
-

)١١الدورات عدد (---- ٦

صحة 
المجتمع

(
---8---2--

رالتخدی
(

---١٢---2--



لمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة داخل وخارج القطر):٧(جدول

الكلیة

المؤتمرات 
العلمیة

الندوات

العلمیة

الحلقات

الدراسیة

ةاستضاف

الزائرین
اخرى

مخطط منفذ
لھا

مخطط منفذ
لھا

من
فذ

مخطط 
لھا

من
فذ

مخط
ط لھا

من
فذ

مخط
ط لھا

--2---١٢---قسم التخدیر

قسم المختبرات الطبیة

----٩-----١---
--

٢٨---
---
-

٦ ----
الدور
ات 
عدد 

)١١(

--2---8---صحة مجتمعقسم 



المالك التدریسي حسب اللقب):٨(جدول

المجموعالموجود الفعليالكلیة

قسم المختبرات 
الطبیة

مدرس 
مساعد

منفذمخطط لھأستاذأستاذ مساعدمدرس

١٠-١٣٦

قسم صحة مجتمع
٢41٣١7

١٥٣-1٤١قسم التخدیر



المالك التدریسي حسب الشھادة):٩(جدول

المخطط لھالموجود الفعليالقسم

منفذمخطط لھدكتوراهماجستیردبلومبكالوریوس

قسم المختبرات 
الطبیة

 ----- -----٥٥ -----------

قسم صحة مجتمع
دبلوم(-)دبلوم(3)43-٤

(8)
بكالوریوس(4)بكالوریوس

(17)
ماجستیر(4)ماجستیر



)١٤(
دكتوراه) 3(دكتوراه

قسم التخدیر
دبلوم(0)دبلوم(3)٢١-1

(2)
بكالوریوس(1)بكالوریوس

(8)

ماجستیر
ماجستیر(2)

)(5
دكتوراه

)1 دكتوراه) 



المالك االداري:)١٠(جدول

اعدادیة فما دوندبلومبكالوریوسدبلوم عاليالقسم

مخطط منفذمخطط لھمنفذمخطط لھمنفذمخطط لھ
لھ

منفذ

------ال یوجد1مختبرات طبیة

التخدیر

10030--130



قسم صحة مجتمع

--٢-٨12-



المالك الفني):١١(جدول

المجموعاعدادیة فما دوندبلومبكالوریوسالقسم

المخطط 
لھ

المخطط المنفذ
لھ

المخطط المنفذ
لھ

المخطط المنفذ
لھ

المنفذ

----- ------- ----------------------- ----- -------------- مختبرات طبیة

قسم التخدیر

--312-1-

قسم صحة مجتمع

10431--135



الفني واالداري داخل العراقبرنامج تطویر المالك ):١٢(جدول

دورات لإلداریین (المخطط دورات للتدریسین (المخطط لھ)القسم
لھ)

دورات للفنیین(المخطط 
لھ)

عدد عدد المشاركینعدد الدوراتالمختبرات الطبیة
الدورات

عدد 
المشاركین

عدد 
الدورات

عدد 
المشاركین

١٢٢٠١٥١٥قسم التخدیر

قسم صحة المجتمع

٤
20----

9٨----





)٢٠٢١-٢٠٢٠):الدورات التدریبیة التي شارك فیھا المنتسبین داخل العراق للعام (١٣(جدول

ادارتدریسياسم الدورةالكلیة
ي

المجموعتاریخ االنعقادفني

قسم المختبرات 
الطبیة

حیثیات تقانة 
اللطخة في 

البحث الوراثي

م. احمد راھي

م.م.م فھد داخل فھد

م.م. جنان كریم 
عیسى

١٥-
١٧/١١/

٢٠٢

١٢

تحالیل الدم 
المختبریة

أ.م.د. رعد عجم 
صایل

أ.م.د.علي محمد عبد

م.م. جنان كریم 
عیسى

٤-
٧/١٠/

٢٠٢٠



تقنیات 
التشخیص 
المیكروبي 

الحدیثة

أ.م.د. احمد عباس

م.م. عقیل عبد 
العظیم

م.م. رؤى كریم

٢٣-
٢٥/١٠/

٢٠٢

االمن والسالمة 
البایبولوجیة 
للعاملین في 

المختبر

أ.م. رضیة حسین 
فاضل

م. زھراء فالح عبد 
العالي

السید احمد تكلیف 
تالي

م.م. عقیل عبد 
العظیم

١٦/٦/
٢٠٢٠

تعزیزمبادئ 
االمن والسالمة 

المختبریة

ا.م.رضیة حسین

ا.م.سعید ھالل

١١\٢٦\
٢٠٢



تقنیة المطیاف 
في التحالیل 
الكیمیاویة

أ.م.د.علي محمد عبد

أ.م.د. رعد عجم 
صایل

م.م. فھد داخل فھد

١٢\١٨\
٢٠٢

استخدام جھاز 
بي سي ار

ا.م.د. علي محمد 
عبد

م.م.عقیل عبد العظیم

١\١٢\
٢٠٢٠

اختبارات 
المناعة الذاتیة 
للجھاز الھضمي

ا.م.د.احمد عباس

م.م.رؤى كریم

م.م.حسن عقیل

٢٠٢١\٢\٩

كیف تتعامل مع 
المخاطر 

والحرائق داخل 
المختبر

م.م. عقیل عبد 
العظیم جواد

م.م. رؤى كریم

٦-
٨/١٠/

٢٠٢٠



تقنیة التحلیالت 
المرضیة 
للطفیلیات 

المعویة

ا.م.د.رعد عجم

م.م. میس كاظم 
علیوي

٣\١٩\
٢٠٢١

التعامل مع 
المخاطر داخل 

المختبر

م.زھراء فالح

ا.م.رضیة حسین

م.م.میس كاظم

٤\١١\
٢٠٢١

احدث التقنیات 
المستخدمة في 

تشخیص 
الطفیلیات 

المعویة

أ.م.د. رعد عجم

م.م. میس كاظم

١٩/٣/
٢٠٢١



د. محمد عبدالرزاق ١
عاصي

-١٥مركز الحاسبةواھمیتھ في جسم االنسانEفیتامین 
١٧/١١/٢٠٢٠

٥/١/٢٠٢١-٣مركز الحاسبةوعالقتھ بالجسمD اھمیة فیتامین 

د. محمد عبدالرزاق ٢
عاصي

اھمیة ضغط الدم في جسم االنسان ( 
اعراضھ واسباب ارتفاعھ في الجسم )

-١٤مركز الحاسبة
١٦/٢/٢٠٢١

عزل وتشخیص الفیروسات المعویة م.م. احسان عدنان ھاشم٤
من االطفال

-١٢مركز الحاسبة
١٤/١/٢٠٢١

مقاومة المضادات الحیویة مشكلة د.میعاد كاظم الخضیري٥
الحدیثعالمیة تواجھ الطب

٦/١/٢٠٢١-٤مركز الحاسبة

١١/٣/٢٠٢١-٩مركز الحاسبةمفھوم مناعة القطیعد.میعاد كاظم الخضیري٦

٧
م.م. احمد حامد الیاس

م.م. غسان ظاھر

مركز الحاسبةSPSSدورة احترافیة لتعلیم برنامج 
١٥/٣/٢٠٢١

٨

م.د. محمد عبدالرزاق 
عاصي

م.م. اثیر حسن عطیة

م.م. احمد راھي عبد

Iron deficiencyتشخیص وعالج 
anemia

مركز الحاسبة

٦/٤/٢٠٢١-٤

٤/٥/٢٠٢١-٢مركز الحاسبةPreparation of drug loadedم.د. محمد عبدالرزاق ٩



عاصي

م. سعد سلیم رحیم

nanoparticle



م.د ھشام محمد حسن١٠
م.م حیدر یحیى احمد

دورة األسعافات األولیة
مركز الحاسبة

٣/٣/٢٠٢١-قسم التخدیر

م.د ھشام محمد حسن١١
م.د احمد عدنان عبد 

االمیر
م.م حیدر یحیى احمد

- دورة مطیافیة األشعة فوق البنفسجیة
المرئیة (ومبادئ وتطبیقات)

مركز الحاسبة

٢٨/٤/٢٠٢١قسم التخدیر

م.محمد عبد المھدي١٢
المھندس/احمد تكلیف 

تالي

أعداد نماذج األسئلة عبر منصة 
Google form

مركز الحاسبة

١٥/٣/٢٠٢١قسم التخدیر

أ.م.د حسن علي -١٣
فرمان

م.د مرتضى محمد 
جواد

تحضیر المقاطع النسیجیة
الحاسبة

١٥/٤/٢٠٢١قسم التخدیر



ریع اإلنشائیةمشا):١٤(جدول

جھة التمویلالتخصیص السنويالكلفة الكلیةاسم المشروع



):توفیر المصادر العلمیة والمكتبیة والتعلیم المجاني١٥جدول(

المصادر المتوقع توفیرھا القسم
للمكتبة

المالحظاتالدوریا تالمنھجیةالكتب 

عدد عدد النسخعدد العناوین
العناوین

عدد 
النسخ

اجنبیةعربیةعراقیة

المختبرات 
الطبیة

٧٢٧٢٧٢٧٢

صحة 
--٤٥١المجتمع

التخدیر
١٠١٠--



الجامعة والمجتمع):١٦(جدول

دورات الكلیة ال
التدریبیة

ا م  المھ
االستشاریة

ة  دمات العام الخ
حسب نوع الخدمة

المالحظات

المختبرات الطبیة

----

ال یوجدال یوجدال یوجدصحة المجتمع

ال یوجدال یوجدال یوجدالتخدیر



):البعثات واالجازات الدراسیة١٧جدول(

عدد عدد الزماالتالقسم
البعثات

النفقة 
الخاصة

عدد االجازات 
الدراسیةداخل

العراق

عدد  
االعارات

عدد 
حاالت 
التفرغ 
العلمي

المالحظات

دراسیةبحثیة

المختبرات 
الطبیة

-٢

--

٢

١

-

صحة 
المجتمع

-٢

-١

١-

--------التخدیر



):اتفاقیات ثنائیة١٨جدول(

المخطط لھ لعام        االتفاقیة الثنائیةالكلیة
٢٠١٩-٢٠١٨

االتفاقیة الثنائیة المنفذة

كلیة التقنیات الصحیة 
ال توجد لكون الكلیة حدیثة--/ كوفةوالطبیة

صحة مجتمع

التخدیر



نشاط التوجیھ والنشاط التربوي):١٩جدول(

عنوان النشاط وتاریخ ومكان انعقادهالكلیة

)٢٠٢١- ٢٠٢٠المخطط (

المالحظات

المختبرات 
الطبیة

* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة األولى

* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة الثانیة

* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة الثالثة
* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة الرابعة

جمیع المراحل الدراسیةاالنضباط الجامعي/ مكتبة الكلیةصحة مجتمع

جمیع المراحل الدراسیةالتدریب لصیفي ومستلزماتھ/ مكتبة الكلیة



جمیع المراحل الدراسیةالمحافظة على الممتلكات العامة/ مكتبة الكلیة

المراحل الدراسیةجمیعالتفوق العلمي ومؤتمر بحوث التخرج/ مكتبة الكلیةصحة مجتمع

جمیع المراحل الدراسیةاالنضباط الجامعي/ مكتبة الكلیةالتخدیر

جمیع المراحل الدراسیةالتدریب لصیفي ومستلزماتھ/ مكتبة الكلیة

جمیع المراحل الدراسیةالمحافظة على الممتلكات العامة/ مكتبة الكلیة

جمیع المراحل الدراسیةالكلیةالتفوق العلمي ومؤتمر بحوث التخرج/ مكتبة 



المواسم الثقافیة):٢٠(جدول

عنوان الموسم الثقافي المخطط مكان وتاریخ االنعقادالقسم
اقامتھ

المالحظات

المختبرات 
الطبیة

صحة 
المولد النبوي الشریفقاعة المكتبة٢٨/١١/٢٠٢٠المجتمع

الخطابة والشعرقاعة المكتبة2021/١١/٣



الثقافیة (الیوجد)

التخدیر



النشاطات الریاضیة

عنوان النشاط الریاضي مكان وتاریخ االنعقادالقسم
المخطط اقامتھ

المالحظات

المختبرات الطبیة

-

-

-



قاعة مكتبة الكلیةصحة مجتمع
١٧/١٢/٢٠٢٠

معرض تشكیلي قاعة مكتبة 
الكلیة

صحة مجتمع
قاعة مكتبة الكلیة

٢٥/٣/2021
معرض تشكیلي قاعة

معرض تشكیلي
نیة لوحات تشكیلیة ف

ولوحات الخط 
العربي

التخدیر

النشاطات الفنیة



عنوان النشاط الفني المخطط مكان وتاریخ االنعقادالقسم
اقامتھ

المالحظات

المختبرات الطبیة

-

--

صحة المجتمع



):المشاركین في االیفادات خارج العراق٢١جدول(

للتدریسین(المخطط لھ)

مؤتمر دورة تدریبیةالقسم
علمي

المجموعاخرىورشة عمل

-٣٣٣المختبرات الطبیة

٩



-----صحة المجتمع

-----التخدیر



للفنیین(المخطط لھ)

مؤتمر دورة تدریبیةالقسم
علمي

المجموعاخرىورشة عمل

-----المختبرات الطبیة

-----صحة مجتمع



-----التخدیر

(المخطط لھ)االداریین

مؤتمر دورة تدریبیةالكلیة
علمي

المجموعاخرىورشة عمل

المختبرات الطبیة

٣-١١١



---- -- -صحة المجتمع

-----التخدیر



)٢٠٢١-٢٠٢٠):المشاركین حسب نوع االیفادات (٢٢جدول(

(الیوجد لكون الكلیة حدیثة)

عنوان الدورة الكلیة
التدریبیة

اللقب العلمي الدولة
للموفدین

عدد الموفدین



) الزیارات العلمیة ٢٣جدول (

المالحظاتالمرحلة الدراسیةمكان الزیارة العلمیةتالقسم
المختبرات 

الطبیة
ضمن مواد المرحلةللمراحل االربعةمصرف الدم١

المرحلةضمن مواد للمراحل االربعةمستشفى الفرات٢
ضمن مواد المرحلةللمراحل االربعةمستشفى الصدر٣
ضمن مواد المرحلةللمراحل االربعةمستشفى الحكیم٤
متنزه النواره -م.الكفیل٥

كربالء\
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعة

ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةبغداد\نصب الشھید٦
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةاثار بابل\م.مرجان٧
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةجامعة الكوفھ٨

صحة 
المجتمع

مشروع تصفیة ماء النجف 
الموحد

ضمن مادة خدمات المرحلة الثانیة
صحة المجتمع

مشروع تصفیة ماء النجف 
الموحد

ضمن مادة خدمات المرحلة الثانیة
صحة المجتمع

لمالحظة إجراءات المرحلة األولىالكوفةمعمل سمنت 
السالمة المھنیة

ضمن مادة قوانین المرحلة الثالثةمعمل بیبسي الكوفة



الرقابة الصحیة
مركز األمراض المتوطنة/ 

النجف
لمالحظة إجراءات المرحلة الرابعة

الصحة والسالمة 
المھنیة

لمالحظة المرحلة األولىمركز العقم
العالجیةاإلجراءات 

لمالحظة االجھزهمرحلة االولىمختبرات كلیة العلوم
لمالحظة قیاس مرحلة الرابعةمختبرات قسم البیئة

التلوثات البیئیة 
باالجھزة البیئیة

لمالحظة مرحلة االولىمختبرات كلیة الصیدلیة
التحضیرات 

الكیمیاویة
لمالحظةاالولىالمستشفیات التعلیمیةالتخدیر

اإلجراءات العالجیة
لمالحظة االولىمركز العقم

اإلجراءات العالجیة



) تفرغ التدریسیین٢٤جدول (

مكان التفرغاسم التدریسيالقسم
كلیة التقنیات الصحیة ا.م.رضیھ حسین فاضلالمختبرات الطبیة

بغداد\والطبیة
روسیام.م.امیر عبود كریم

روسیاا.م.عالء ھاشم عبد علي

ایرانم.زھراء فالح عبد العالي

الطب البیطري جامعة م. سعد سلیم رحیمصحة المجتمع
بغداد

كلیة التربیة الجامعة م.م. باسم محمد ملكط
المستنصریة

خارج القطر (تركیا)م.م. أحسان عدنان ھاشم

التخدیر



الندوات العلمیة: )٢٥جدول (

تاریخ االنعقادمكان االنعقادعنوان الندوةقسماسم التدریسيت

١

م.م. میس كاظم 

علیوي

م.م.فھد داخل

م.م.جنان كریم

التعامل مع العینات المختبرات الطبیة

المختبریة

قسم تقنیات المختبرات 

الطبیة

١٧/٢/٢٠٢١

٢

م.احمد راھي

م.م.رسل فاضل

م.م.عباس حسین

التحالیل الوراثیة 

المتطوره

تقنیات المختبرات قسم 
الطبیة

١٥/٢/٢٠٢١

م.م. رؤى كریم ٣

سرحان

م.م.دعاء عبد 

الزھره

التحالیل المناعیة 

المراض الدم

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

١٦/٢/٢٠٢١

Basic inم.م. فھد داخل فھد٤

Chemistry

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

١٦/١٢/٢٠٢٠



أ.م.د.علي محمد ٥

عبد

كاظمم.م.میس

م.م.قاسم محمد

االجھزه الحدیثة 

للتحالیل الكیمیائیة

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٢٠٢٠\١١\٢٢

أ.د. عبد الصمر ٦

علیوي

أ.م.د. علي محمد 

عبد

تألیف وترجمة 

الكتب

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٥/١/٢٠٢١

م.م. عقیل عبد ٧

العظیم

م.م. میس كاظم 

علیوي

م.م.رؤى كریم

الفطریات الممرضة 

لالنسان

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٢/٢/٢٠٢١

د. احمد عباس٨

م.م.حسن عقیل

الست دعاء عالء

تشخیص االحیاء 

المجھریة

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٢٠٢٠\١٢\٢٣



م.م. رؤى كریم٩

السید سالم رزاق

السالمھ المختبریھ 

للكادر الطبي

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٢٠٢١\٣\١٠

م.م. میس كاظم١٠

م.م. رؤى كریم

النتائج الموجبة 

والسالبة للتحالیل 

الخاصة بأصابات 

التوكسوبالزما

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٢٠٢١\٣\٢٤

م.م. عباس حسین ١١

عبید

دعاء عالء حسن

قسم تقنیات المختبرات االمان البیولوجي
الطبیة

٢٠٢١\٣\٢٩

حسن عقیل م.م. ١٢

مجید

دعاء عالء حسن

Laboratory of

Diagnosis of

COVID-19

قسم تقنیات المختبرات 
الطبیة

٢٣/١٢/٢٠٢٠

م.د. محمد 
عبدالرزاق عاصي

كیفیة تشخیص 
مرض السكر 
وماھي أعراضھ

١٠قاعة 
٦/٦/٢٠٢١



ا.م.د. میعاد كاظم 
علي

اللقاحات البكتیریة 
والفایروسیة وعامل 

الوقت

١٠٢/١٢/٢٠٢٠قاعة 

ا.م.د. میعاد كاظم 
علي

عوامل تؤدي الى 
فيRSزیادة

الرسیرج كیت

١٠قاعة 
٥/١/٢٠٢١

م.أحمد راھي عبد
الفحوص المختبریة 
للكشف عن فیروس 

كورونا

١٠قاعة 
٥/٥/٢٠٢١

م.م. أحسان عدنان 
ھاشم

طرق تشخیص 
البكتریا باستخدام 
Chromogenic

agar

١٠قاعة 

١٢/١/٢٠٢١

السید أثیر حسن 
عطیة

Cri-du-chat
syndrome

١٠٣١/٥/٢٠٢١قاعة 

السید یقظان ناجح 
طاھر

شذوذ 
الكروموسومات 

واألمراض الوراثیة

١٠قاعة 
١٥/٣/٢٠٢١

ا.م.د حسن علي 
فرمان

االنترنت ادمان 
العصر

١٦/٠٣/1٢٠٢مركز الحاسبة

الھرمونات 
البنكریاس

١٠/٠٢/1٢٠٢مركز الحاسبة



د. حسن علي 
فرمان

التحالیل المختبریة 
للدم

1٢٠٢\٣\٢٤-٢٢م. الفسلجة

م. انعام مھدي 
داوود

د. ھشام محمد 
حسن

السالمة واالمن 
الكیمیاوي

٢٠٢١\٥\٢٥-٢٣م. الكیمیاء

د.مرتضى محمد 
جواد

الدلیل العائلي 
لمرضى السكر 

DM
بروتوكول تحضیر 

النسیجیة المقاطع 
باستخدام المجھر 

االلكتروني

م. الفسلجة

٢٠٢١\٤\٦-٤

د. احمد عدنان عبد 
االمیر

مدقق الجودة 
دورة\الداخلي 

تقنیة الحقن 
ندوة\الجریاني 

معاییر المختبر 
ندوة\الجید 

م. الكیمیاء

٢٠٢١\٤\٢٠-١٨



د. ھشام محمد 
حسن

د. احمد عدنان عبد 
االمیر

م.م. حیدر یحیى 
احمد

مبادئ واساسیات 
UV-VISمطیافیة 

م. الكیمیاء

٢٠٢١\٥\٤-٢
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