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جامعة الفرات االوسط التقنیة
كلیة التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة

الخطة العلمیة للعام الدراسي

٢٠٢١-٢٠٢٠

التخـدیــــــرات ـــتقنیم ـــقس

:التخدیر والعنایة المركزةھیكلیة قسم تقنیات 



٢

)دكـتوراه(أستاذ         حسن علي فرمان                  د.رئیس القسم: 
)ماجستیر(مساعدمدرسحیدر یحیى احمدمقرر القسـم: 

الكادر التدریسي:
السید احمد عدنان عبد األمیر                        مدرس                       (دكتوراه)

مدرس                       (دكتوراه)السید مرتضى محمد جواد
(ماجستیر) مدرس         السیدة انعام مھدي داوود                              

م. محمد عبد المھدي / طالب دكتوراه
م. راویة عبد هللا / طالب دكتوراه

الكادر الفني:

/ ممرض فنيالسید اسعد مسیب مسیب / بكلوریوس -١
السید قاسم عباس كحیوش / بكلوریوس / تقني صحة مجتمع / طالب ماجستیر-٢

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي



٣

كلیة التقنیات الصحیة والطبیة
التخدیر والعنایة المركزةقسم تقنیات

: الھـــــــدف

ریج:توصیف عمل الخ

إلى تخریج كوادر متخصصة للعمل في مجال تقنیات التخدیر والعنایة المركزة في صاالت یھدف القسم
العملیات وكذلك في وحدات العنایة المركزة واإلفاقة حیث یتم منح الخریج عنوان ( تقني طبي / 

ل األجھزة ومتابعة اختصاص تخدیر ) ویعمل في مجال المشاركة في التخدیر ،المراقبة السریریة ،تشغی
.المرضى في صاالت العملیات و وحدات العنایة المركزة واإلفاقة



٤

:)اآلتيوفق الجدول نسب الساعات الدراسیة () ١جدول رقم (



٥

٢١20-٢٠٢٠ة والمخطط لھا للعام الدراسي غیر المنجز): تفاصیل البحوث٢(جدول

وفةالتقنیات الصحیة والطبیة / ككلیة 

اللقبالشھادةاسم التدریسياسم البحثت
العلمي

غیر 
منشور

منشور

مقبول
للنشر

اسمالمجلد

العدد

التاریخ

الدولة

١
Effect  of  diluted  Royal  Jelly  on  semen
quality, immunological and biochemical
parameters in white rabbits.

أستاذ دكتوراها.م.د. حسن علي فرمان

مدرسماجستیرم. انعام مھدي داود

٢
Comparison visfatin level between obese and
non-obese ,hypertension and normotensive
patients with ischemic heart disease.

ستاذ مساعدادكتوراهد. مرتضى محمد جواد

٣
Assessment of visfatin level in patients
with coronary heart disease.ستاذ مساعدادكتوراهد. مرتضى محمد جواد

٤
Association of ABO blood groups with
breast cancer  in diwaniya province-
Iraq

ستاذ مساعدادكتوراهد. مرتضى محمد جواد

أستاذ دكتوراها.م.د. حسن علي فرمان

٥Effect of Quinine on hepatotoxicity on
male rat.

ستاذ مساعدادكتوراهد. مرتضى محمد جواد
أستاذ مساعددكتوراها.م.د. حسن علي فرمان

٦
New plasmid mediated Quinolone
resistance gene (QNRC) found in
proteus mirabilis.

مدرسدكتوراهعدنان عبد االمیردد. احم

٧
Correlation ship between some
hematological parameters and smoking
for students.

مدرسدكتوراهعدنان عبد االمیردد. احم

٨
Estimate the level of cholesterol and
Triglycerides in patient with type II
diabetes in the province of najaf.

مدرسراهدكتوعدنان عبد االمیردد. احم

٩
The relationship between diabetes
mellitus and renal failure in Babylon
province.

مدرس مساعدماجستیرم.م. حیدر یحیى

١
٠

Estimation of sodium and potassium
levels in type one diabetes human beings
by automated flame photometry.

مدرس مساعدماجستیرىم.م. حیدر یحی

1
١

Assessment of serum electrolyte in
patient with thyroid disorder.مدرس مساعدماجستیرم.م. حیدر یحیى

١
٢

Laboratory administration of clinical
Trachoma cases caused and Ruled by
Musa domestica in Mesopotamia.

مدرسماجستیرم. انعام مھدي داود

١
٣

Role of selective cytokines in
pathophysiology of patients with celiac
disease.

ستاذ مساعدادكتوراهد. مرتضى محمد جواد

أستاذ دكتوراها.م.د. حسن علي فرمان



٦

المؤتمرات المنعقدة):٣جدول (

المالك التدریسي حسب اللقب):٤(جدول
المجموعالموجود الفعليالكلیة

صحیة كلیة التقنیات ال
/ كوفةوالطبیة

منفذمخطط لھاستاذاستاذ مساعدمدرسمدرس مساعد

1١٥٣-٤١

الكلیة
المجموعالموجود الفعلي

منفذمخطط لھدكتوراهماجستیردبلوم عاليبكالوریوس

كلیة التقنیات الصحیة 
٢١-1/ كوفةوالطبیة

دبلوم(0) دبلوم(3)
كالوریوسب(1) بكالوریوس(2) 

 (8)
رماجستی(2) ماجستیر

دكتوراه) 1(دكتوراه5)(

الفنيالمالك ):٥(جدول
اعدادیة فما دوندبلومبكالوریوسدبلوم عالي

الكلیة

المؤتمرات 
العلمیة

ندواتال
العلمیة

الحلقات
الدراسیة

استضافة
اخرىالزائرین

مخطط منفذ
مخطط منفذلھا

مخطط منفذلھا
مخطط منفذلھا

مخطط منفذلھا
لھا

--2---١٢---المختبرات الطبیة



٧

مخططالكلیة
مخططمنفذلھ

مخططمنفذلھ
مخطط منفذلھ

منفذلھ

-1-312--/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

المالك االداري):٦(جدول

الكلیة
المجموعاعدادیة فما دوندبلومبكالوریوس

المخطط 
المخطط المنفذلھ

المخطط المنفذلھ
المخطط المنفذلھ

المنفذلھ

130--10030/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

داخل العراقواإلدارير المالك الفني برنامج تطوی):٧(جدول

(المخطط لھ)دورات للفنیین(المخطط لھ)لإلدارییندورات (المخطط لھ)نللتدریسییدورات 

عدد المشاركینعدد الدوراتعدد المشاركینعدد الدوراتعدد المشاركینعدد الدورات

٤20----

الدورات التدریبیة التي شارك فیھا المنتسبین داخل العراق للعام):٨(جدول

اإلنشائیةریع مشاال):٩(جدول

المجموعفنياداريتدریسياسم الدورةالكلیة
كلیة التقنیات الصحیة 

/ كوفةوالطبیة



٨

جھة التمویلالتخصیص السنويالكلفة الكلیةاسم المشروع

توفیر المصادر العلمیة والمكتبیة والتعلیم المجاني):١٠(جدول

المالحظاتالدوریا تالكتب المنھجیةالمصادر المتوقع توفیرھا للمكتبةالكلیة
عدد عدد النسخعدد العناوین

العناوین
عدد 
النسخ

اجنبیةعربیةعراقیة

كلیة التقنیات الصحیة 
--١٠١٠/ كوفةوالطبیة

الجامعة والمجتمع):١١(جدول
الدورات الكلیة

التدریبیة
مالمھا

االستشاریة
الخدمات العامة حسب نوع 

الخدمة
المالحظات

ال یوجدال یوجدال یوجدة/ كوفكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

الدراسیةواإلجازات):البعثات ١٢جدول(

الكلیة
عدد عدد الزماالت

البعثات
النفقة 
الخاصة

اإلجازاتعدد 
داخلالدراسیة

القطر

عدد  
االعارات

عدد حاالت 
المالحظاتالتفرغ العلمي

دراسیةبحثیة
كلیة التقنیات 

الصحیة 
كوفة/والطبیة



٩

اتفاقیات ثنائیة):١٣(جدول
تفاقیة الثنائیة المنفذةاال٢٠١٩- ٢٠١٨المخطط لھ لعاماالتفاقیة الثنائیةالكلیة

ال توجد لكون الكلیة حدیثة--/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

نشاط التوجیھ والنشاط التربوي):١٤(جدول
المالحظات)2018-2019المخطط (عنوان النشاط وتاریخ ومكان انعقادهالكلیة

كلیة التقنیات الصحیة 
والطبیة/ كوفة

جمیع المراحل الدراسیة/ مكتبة الكلیةاالنضباط الجامعي
جمیع المراحل الدراسیة/ مكتبة الكلیةالتدریب لصیفي ومستلزماتھ

جمیع المراحل الدراسیةالمحافظة على الممتلكات العامة/ مكتبة الكلیة

جمیع المراحل الدراسیة/ مكتبة الكلیةومؤتمر بحوث التخرجالتفوق العلمي

المواسم الثقافیة:):١٥جدول(
المالحظاتعنوان الموسم الثقافي المخطط اقامتھمكان وتاریخ االنعقاد

:النشاطات الریاضیة):١٦جدول(
المالحظاتإقامتھالمخطط النشاط الریاضي عنوان دمكان وتاریخ االنعقا

(المخطط لھ)نللتدریسییالمشاركین في االیفادات خارج العراق):١٧(جدول



١٠

المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

-----/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

:(المخطط لھ)للفنیینالمشاركین في االیفادات خارج العراق ):١٨جدول(
المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

-----/ كوفةالتقنیات الصحیة والطبیةكلیة 

:(المخطط لھ)اإلداریین):١٩(جدول
المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

-----/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

)٢٠٢٠-٢٠١٩():المشاركین حسب نوع االیفادات٢٠(جدول

دورة عنوان الالكلیة
اللقب العلمي الدولةالتدریبیة

عدد الموفدینللموفدین

كلیة التقنیات الصحیة 
ال یوجدال یوجدال یوجدال یوجد/ كوفةوالطبیة

:نالحلقات الدراسیة للتدریسیی):٢١(جدول
التاریخالتدریسي المكلف بھاعنوان الحلقة

---

):الندوات التربویة :٢٢(جدول
المكانتاریخ انعقادھاان الندوةعنو

المستجدات العلمیة ):٢٣(جدول



١١

تاریخ ومكان االنعقاداسم التدریسيعنوان المستجد
--ال یوجد
--ال یوجد

الزیارات العلمیة):٢٤جدول(
المالحظاتالمرحلة الدراسیةةمكان الزیارة العلمیت

لمالحظة اإلجراءات العالجیةاالولىتعلیمیةالمستشفیات ال١
لمالحظة اإلجراءات العالجیةاالولىمركز العقم ٢
٣
٤
٥

الندوات العلمیة ):٢٥جدول(
تاریخ االنقادمكان اإللقاءعنوان الندوةاسم التدریسيت

ا.م.د حسن علي فرمان1

١٦/٠٣/1٢٠٢مركز الحاسبةاالنترنت ادمان العصر

البنكریاسالھرمونات
١٠/٠٢/1٢٠٢مركز الحاسبة

د. حسن علي فرمان2
التحالیل المختبریة للدم

-٢٢م. الفسلجة
٣\٢٤\1٢٠٢ م. انعام مھدي داوود3

السالمة واالمن الكیمیاويد. ھشام محمد حسن4
-٢٣م. الكیمیاء

٢٠٢١\٥\٢٥

د.مرتضى محمد جواد٥
DMیل العائلي لمرضى السكر الدل

بروتوكول تحضیر المقاطع النسیجیة باستخدام المجھر 
االلكتروني

م. الفسلجة
٢٠٢١\٤\٦-٤

د. احمد عدنان عبد ٦
االمیر

دورة\مدقق الجودة الداخلي
ندوة\تقنیة الحقن الجریاني
ندوة\معاییر المختبر الجید 

-١٨م. الكیمیاء
٢٠٢١\٤\٢٠

د حسند. ھشام محم
د. احمد عدنان عبد 

االمیر
م.م. حیدر یحیى احمد

UV-VISمبادئ واساسیات مطیافیة 

م. الكیمیاء

٢٠٢١\٥\٤-٢



١٢

المواد المشتركة في المعھد:):٢٧جدول(
القسمالدروس المشتركةاالسم الثالثيت

---

:المقترحات

ادة -١ ذه الم ون ھ ث یجتمع مدرس ادة حی ل م ا لك اج مركزی دریس ویكون المنھ ي الت ة ف االعتماد على االجھزه الحدیث

لمناقشة مفردات ھذه المادة . 

الكاملة.مع توفیر مستلزمات القاعة Data showقاعة خاصة بالقسم مجھزة بجھاز عرض تأسیس-٢

.لیتمكن من االتصال في الجامعات العالمیة يوقع المعھد االلكترونأنشاء صفحات خاصة بكل تدریسي على م-٣

رئیس القسمرر القسم                 مق

ا.د حسن علي فرمانم.م حیدر یحیى احمد

مكان االنعقادالمشاركاسم المؤتمر
---
---



تاريخ الكتابرقم الكتاب تاريخ التنفيذ مضاف/مخططاسم منفذ النشاطاسم النشاط نوع النشاط القسم العلمي 

/17/3/20221069/27-14/3مخططد مرتضى محمد جواد .م.د حسن علي فرمان  ا.ااهمية ضغط الدم في جسم االنسان دورةقسم تقنيات التخدير 10/05/2022م.ت

/10/5/20221057/27-8/5مخططد احمد عدنان عبد االمير .م حيدر يحيى احمد  م.د هشام محمد حسن  م.متشخيص المركبات الكيمائية دورةقسم تقنيات التخدير 10/05/2022م.ت

/18/4/20221002/27-12/4مضاف م كاظم ثائر يونس .ماالحتراق الوظيفي دورةقسم تقنيات التخدير 26/04/2022م.ت

/7/4/20221063/27-3/4مخططم عباس حسين عبيد .د مرتضى محمد جواد  م.م.د عدي متعب هادي   ا.ااستخدام االصباغ الخاصة في التشخيص النسيجي دورةقسم تقنيات التخدير 10/05/2022م.ت

/28/4/20221078/27-26/4مخططم حيدر يحيى احمد  .د هشام محمد حسن  م.مالسالمة واالمن الكيميائي دورةقسم تقنيات التخدير 10/05/2022م.ت

/25/4/20221097/27-17/4مخططم غسان ظاهر محمد  مصطفى رزاق جودة  احمد محمد سعيد .مspssدورة احترافية تعليم برنامج دورةقسم تقنيات التخدير 15/05/2022م.ت

27/106010/05/2022/م.ت10/5/2022-8/5مضاف د مرتضى محمد جواد  .م.د مرتضى محمد جواد  ا.م.د عدي متعب هادي   ا.االوقاية من العدوى ومكافحتها لفيروس كورونا المستجد دورةقسم تقنيات التخدير

27/103028/04/2022/م.ت21/04/2022مضاف د ليلى صالح عبد الحسن .م.د مرتضى محمد جواد   ا.م.اتاليف وترجمة الكتب ورشة عمل  قسم تقنيات التخدير

27/104610/05/2022/م.ت20/04/2022مضاف د ليلى صالح عبد الحسن .م.د مرتضى محمد جواد   ا.م.االعنف ضدالمراةندوة علمية  قسم تقنيات التخدير

27/102128/04/2022/م.ت21/04/2022مضاف مصفى رزاق جودة التعليم االلكتروني ورشة عمل  قسم تقنيات التخدير

27/106410/05/2022/م.ت21/04/2022مخططم حنان سعد هاشم .م على مرضى الفشل الكلوي CMVتاثير فايروس ندوة علمية  قسم تقنيات التخدير

2022-2021الخطة العلمية لقسم تقنيات التخدير للعام الدراسي 
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