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جامعة الفرات االوسط التقنیة
كلیة التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة
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تقنیات صحة المجتمعقسم 
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٢

ھیكلیة قسم تقنیات صحة المجتمع:

(دكتوراه)مدرس عاصي           محمد عبدالرزاقد.:قسمرئیس ال
)(ماجستیرمدرس   مقرر القسـم: م. أحمد راھي عبد        

الكادر التدریسي:

)دكتوراه(استاذد. كاظم محمد سبع    
(دكتوراه)مدرس           الحسند. لیلى صالح عبد

(الدكتوراه)(ماجستیر) دراسات علیامدرسید سعد سلیم  رحیم              الس
(الدكتوراه)دراسات علیا(ماجستیر)مدرس مساعد م        احسان عدنان ھاشالسید

(الدكتوراه)(ماجستیر) دراسات علیامدرس مساعد سید باسم محمد ملكط       ال

الكادر الفني:

السیدة ایمان حبیب مطلك             رئیس مدربین فنیین   (بكلوریوس)
بكلوریوس)السید عصام نجم عبد غالي           مدرب فني              (

السیدة زھراء احمد عبد مزعل       تقني طبي متدرب      (بكلوریوس)
تقني طبي متدرب      (بكلوریوس)نعیم                 السیدة سارة حلیم 

دراسة (البكلوریوس)/(دبــــــلـــوم)السید سجاد كاظم جبیر                مالحظ فني        
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٣

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
كلیة التقنیات الصحیة والطبیة

قسم تقنیات صحة المجتمع

الھـــــــدف : 
یھدف القسم الى تخریج مالكات تقنیة في صحة البیئة والسالمة المھنیة والتفتیش والرقابة 

والقیام بحمالت التوعیة الصحیة الصحیة والمسح الصحي وتنفیذ برامج الرعایة الصحیة االولیة 
وتشغیل االجھزة الخاصة والعنایة بھا.

:لــــــــــرؤیــاا
صحة المجتمع مؤسسة تعلیمیة تقنیھ رائده في تقدیم برامج بنوعیة عالیة تقنیات أن یكون قسم 

قسم صحة المجتمع . مالزمة للتطور العلمي المعرفي والمھارات التقنیة في مختلف بلدان العالم

یھدف القسم إلى إعداد مالكات تقنیھ تعمل في حقول الصحة والسالمة المھنیة والتفتیش و

. والرقابة الصحیة وتنفیذ برامج الرعایة الصحیة األولیة وحمالت التوعیة الصحیة

:الرسالـــــــــــــة

لجودة یسعى إلى تنمیة تجسید أخالقیات التعلیم التقني من خالل تقدیم تعلیم تقني عالي ا

.المعارف والمھارات البشریة تتالءم مع المتغیرات الحاصلة في البیئة والمجتمع

األھــــــــــــــــداف :
صحة المجتمع: یھدف القسم إلى إعداد مالكات تقنیھ تعمل في حقول الصحة تقنیات قسم 

الرعایة الصحیة األولیة وحمالت والسالمة المھنیة والتفتیش والرقابة الصحیة وتنفیذ برامج

. التوعیة الصحیة

ي.بلوغ المعاییر الدولیة في التعلیم التقني الطبي والصح.١

استیعاب التطور الحاصل في حقل العمل من خالل استحداث أقسام تقنیة طبیة وصحیة .٢

.األسلوب العالجي والوقائيمواكبھ للتغیر في

ومھاریا للتعامل مع التطور التقني الحاصل في حقل العمل إعداد كادر وسطي مؤھل معرفیا .٣

. والبیئة العالمیة

.توفیر البیئة المثالیة جھد اإلمكان لبلوغ حالة التعلم األمثل.٤

. التأكید على احترام الذات واحترام اآلخر.٥

المواكبة المستمرة واالطالع على التطور الحاصل في مختلف فروع التخصص الطبي .٦

.والصحي لرفد مھارات
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٤

.التأكید على احترام التقالید الجامعیة الرصینة وتقدیس المھنة وآدابھا.٧

. توثیق العالقات في البیئة وحقل العمل.٨

. السعي الدؤوب الستمرار العالقات االیجابیة مع الكلیات المناظرة.٩

تطویر المھارات لغرضتشجیع الطلبة للمشاركة في النشاطات والمنظمات الطالبیة.١٠

. والعمل كفریق واحدالتأكید على روح العمل الجماعي، والقیادیة

توصیف عمل الخریج:
یعمل الخریج في امور الصحة العامة والسالمة المھنیة وصحة البیئة والتفتیش والرقابة -١

والصحیة للمجتمع الصحیة والسیطرة على االمراض االنتقالیة من خالل دراسة المشاكل البیئیة 
والمشاركة في اعداد الخطط لمعرفة عمقھا وطرق الوقایة والسیطرة علیھا.

الوقائیة الصحیة.باإلجراءاتالمسح البیئي والصحي ویتولى القیام بأعمالیقوم -٢

یعمل على تنفیذ برامج الرعایة الصحیة االولیة.-٣

.المسح الصحي والبیئي والمجاالت االخرىالقیام بتشغیل االجھزة المستخدمة في عملیات-٤
الوقایة الصحیة والعنایة بھا.بأمورالخاصة 

Objective:
To graduate technical subject in occupational and environmental health
and health inspection and monitoring, health survey and implementing
primary health care program, and health education, medical equipment
and machines maintains.

Job description:
1- Graduated student works: public health, occupational, environmental
health, health inspection, monitoring, control of communicable disease
through the study of health & environmental problems of the community
and participation in preparation of plans for assessment of the degree of
these problems & their method in prevention and control.

2- Perform In environment & health survey & implementing prevention
methods.
3-Implement the program of primary health care working.
4- Monitoring of machines & equipment used in  environmental
Health survey and other aspects of health prevention.
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٥

):اآلتينسب الساعات الدراسیة (وفق الجدول ) ١جدول رقم (

العددالتفاصیلت

الدراسیة للسنوات األربعةالساعاتمجموع ١
٤٠٥٠سنة)٤أسبوع*٣٠(ساعة أسبوعیا * 

١٩٦مجموع الوحدات الدراسیة للسنوات األربعة٢
%٤٢٫٠٢نسبة الساعات النظریة٣
%٥٧٫٧نسبة الساعات العملیة٤
%٦٦٫٤٢نسبة الساعات التخصصیة٥
%٣٠٫٦٧نسبة الساعات المساعدة٦
%٢٫٩١الساعات العامةنسبة٧
ساعة٥٤٠) شھر لكل من السنة الثانیة والثالثة٢التدریب المنھجي (٨
٥٥٧مجموع الساعات الدراسیة مضافا إلیھا التدریب المنھجي٩

): الطلبة المخطط قبولھم٢جدول (
المنفذ)٢٠٢١-٢٠٢٠المخطط قبولھم (الكلیة

-50كلیة التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة

): الدراسات العلیا (قسم تقنیات صحة المجتمع)٣جدول (
المنفذ)٢٠٢١-٢٠٢٠المخطط قبولھم  (الكلیة

-ال یوجد (كلیة حدیثة)كلیة التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة

): الرسائل الجامعیة ومشاریع بحوث الصفوف المنتھیة٤جدول (

المنتھیةبحوث الصفوف الرسائل الجامعیةالكلیة
المنفذ)٢٠٢١-٢٠٢٠(بحوث التخرج

-٦ال یوجد (كلیة حدیثة)كلیة التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة

): البحوث العلمیة وتألیف وترجمة الكتب٥جدول (

عدد البحوث غیر المنشورة البحوثعدد 
(مخطط)

)٢٠20-2021(

كتب 
منھجیة

كتب 
كتب أخرىمساعدة

المجموعغیر منجزمنجزمخطط

140   الیوجدالیوجد١١١١١١-١١
)(كتب مكتبیة
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٦

2020٢٠١٩ - ): البحوث المنجزة للعام الدراسي ٦جدول رقم (

كلیة التقنیات الصحیة والطبیة / كوفة
منشورمنجزاللقب الشھادةاسم التدریسياسم البحثت
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٧

مقبولللنشرالعلمي

اسمالمجلد

العدد

التاریخ

الدولة

١Study theHistopathological
changes of Parasitological
infections of Livers in sheep
at Diyala Province

م.د. محمد عبدالرزاق 
عاصي

منشورنعممدرسدكتوراه

٢Prevalence of metallo B-
lactamase producing
pseudomonas aeruginosa in
skin soft tissue affections

د. میعاد كاظم علي
م.م. احسان عدنان

دكتوراه
ریماجست

مدرس
مدرس 
مساعد

منشورنعم

٣Detection malta fever by
interferon –gamma and
steroid hormone s level

د. علي عنوك نجم
د.لیلى صالح عبد الحسن
م.م احسان عدنان ھاشم

دكتوراه
دكتوراه
ماجستیر

داستاذ مساع
مدرس

مدرس مساعد

منشورنعم

٤Cytokines levels among
patients with celiac disease
and celiac-coexisted with
infections in najaf province .

مدرسدكتوراهد.لیلى صالح عبد الحسن
منشورنعم

٥Evaluation of some cytokine
in Behcet disease in Al- Najaf
province.

نم.د لیلى صالح عبدالحس
دكتوراهكاظم محمد سبع. ا.د

دكتوراه
مدرس
أستاذ

منشورنعم

٦Some results of fuzzy
separation axiom in fuzzy
topological ring space.

م.م باسم محمد ملكط
ماجستیرمنیر عبدالخالق عزیزا.د

دكتوراه
مدرس مساعد

أستاذ
منشورنعم

٧On mixed fuzzytopological
ringكطم.م باسم محمد مل

ا.د منیر عبدالخالق عزیز
ماجستیر
دكتوراه

مدرس 
مساعد
أستاذ

منشورنعم

٨Cytokine response to mdr-
salmonella typhi in patients
with typhoid fever in najaf
province

د. لیلى صالح عبد الحسن
د. عدي متعب ھادي
د. علي عنوك نجم

دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه

مدرس
استاذ مساعد
استاذ مساعد

منشورنعم

٩Prevalence of aminoglycoside
modifying enzyme genes in
pseudomonas aerosa isolated
from Al Diwaniya burn
center.l

د. ماجدة مالك متعب
د. میعاد كاظم علي

دكتوراه
دكتوراه

استاذ مساعد
مدرس

منشورنعم

١٠Molecular detection of B-
lactamase genes in Klebsiella
pneumonia isolate from
patients with pneumonia.

میعاد كاظم علي.د
انغام جاسم محمد علي.ا.د

ظبى ضرغام

دكتوراه
دكتوراه
ماجستیر

مدرس
استاذ

-

مقبول نعم
للنشر

١١Biofilm formation and
virulance mdeterminations of
Klebsiella oxytoca clinical
isolates from patients with
coloreectal cancer

ا.م د. االء فاھم
ا.م.د امال غازي

میعاد كاظم عليا.م.د

دكتوراه 
دكتوراه
دكتوراه

استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد

منشورنعم
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٨

لحلقات الدراسیة داخل وخارج القطرالمؤتمرات والندوات وا):٨جدول (

): المالك التدریسي حسب اللقب٩جدول (
المجموعالموجود الفعليالكلیة

كلیة التقنیات الصحیة 
/ كوفةوالطبیة

منفذمخطط لھاستاذاستاذ مساعدمدرسمدرس مساعد

٢41٣١7

الكلیة
المجموعالموجود الفعلي

منفذمخطط لھدكتوراهماجستیردبلوم عاليبكالوریوس

كلیة التقنیات الصحیة 
43-٤/ كوفةوالطبیة

دبلوم(-) دبلوم(3)
بكالوریوس(4) بكالوریوس(8) 

 (17)
رماجستی(4) ماجستیر

دكتوراه) 3(دكتوراه)١٤(

المالك اإلداري:)١٠(جدول

الكلیة
اعدادیة فما دوندبلومبكالوریوسدبلوم عالي

مخطط
مخططمنفذلھ

مخططمنفذلھ
مخطط منفذلھ

منفذلھ

-٢12-٨--/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

المالك الفني):١١(جدول

الكلیة
المجموعاعدادیة فما دوندبلومبكالوریوس

المخطط 
المخطط المنفذلھ

المخطط المنفذلھ
المخطط المنفذلھ

المنفذلھ

135--10431/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

الكلیة

المؤتمرات 
العلمیة

الندوات
العلمیة

الحلقات
الدراسیة

استضافة
اخرىالزائرین

مخططمنفذ
مخطط منفذلھا

مخطط منفذلھا
مخطط منفذلھا

مخطط منفذلھا
لھا

كلیة التقنیات الصحیة والطبیة
--2---8---(ال توجد كلیة حدیثة)
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٩

العراقبرنامج تطویر المالك الفني واإلداري داخل ):١٢(جدول

دورات للفنیین (المخطط لھ)دورات لإلداریین (المخطط لھ)(المخطط لھ)ندورات للتدریسیی

عدد المشاركینعدد الدوراتعدد المشاركینعدد الدوراتعدد المشاركینعدد الدورات

9٨----

): المشاریع اإلنشائیة١٣جدول (
جھة التمویلالسنويالتخصیص الكلفة الكلیةاسم المشروع

 --

): توفیر المصادر العلمیة والمكتبیة والتعلیم المجاني١٤جدول (

المالحظاتالدوریا تالكتب المنھجیةالمصادر المتوقع توفیرھا للمكتبةالكلیة
عدد عدد النسخعدد العناوین

العناوین
عدد 
النسخ

اجنبیةعربیةعراقیة

الصحیة كلیة التقنیات 
--٤٥١/ كوفةوالطبیة

): الجامعة والمجتمع  ١٥جدول (
الدورات الكلیة

التدریبیة
مالمھا

االستشاریة
الخدمات العامة حسب نوع 

الخدمة
المالحظات

ال یوجدال یوجدال یوجد/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة
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١٠

واإلجازات الدراسیة):البعثات ١٦جدول(

الكلیة
عدد عدد الزماالت

البعثات
النفقة 
الخاصة

عدد اإلجازات 
الدراسیة داخل

القطر

عدد  
االعارات

عدد حاالت 
المالحظاتالتفرغ العلمي

دراسیةبحثیة
كلیة التقنیات 

الصحیة 
كوفة/والطبیة

11

): اتفاقیات ثنائیة١٧جدول (
االتفاقیة الثنائیة المنفذة٢٠٢١- ٢٠٢٠المخطط لھ لعام االتفاقیة الثنائیةالكلیة

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

): نشاط التوجیھ والنشاط التربوي١٨جدول (
المالحظات)٢٠٢١-٢٠٢٠عنوان النشاط وتاریخ ومكان انعقاده المخطط (الكلیة

التقنیات الصحیة كلیة
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 الدراسیةالكلیةالتفوق العلمي ومؤتمر بحوث التخرج/ مكتبة

): المواسم الثقافیة:١٩جدول(
المالحظاتعنوان الموسم الثقافي المخطط اقامتھمكان وتاریخ االنعقاد

المولد النبوي الشریفقاعة المكتبة٢٨/١١/٢٠٢٠

الخطابة والشعرقاعة المكتبة2021/١١/٣

):النشاطات الریاضیة:٢٠جدول(
المالحظاتعنوان النشاط الریاضي المخطط إقامتھوتاریخ االنعقادمكان 

):النشاطات الفنیة:٢١جدول (
المالحظاتعنوان النشاط الفني المخطط اقامتھمكان وتاریخ االنعقاد

قاعة مكتبة الكلیة
عربيلوحات تشكیلیة فنیة ولوحات الخط المعرض تشكیلي ١٧/١٢/٢٠٢٠

عربيلوحات تشكیلیة فنیة ولوحات الخط المعرض تشكیلي الكلیةقاعة مكتبة 



نیحیحصلا فلملاو عقوملا ىلإ ریشي طابترالا نأ نم دكأت .هفذح وأ هتیمست ةداعإ وأ فلملا لقن مت نوكي دق  .ةطبترملا ةروصلا ضرع نكمي ال .

١١

٢٥/٣/2021

(المخطط لھ)ن): المشاركین في االیفادات خارج العراق للتدریسیی٢٢جدول (

المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

-----/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

): المشاركین في االیفادات خارج العراق للفنیین (المخطط لھ):٢٣جدول(
المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

-----/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

): اإلداریین (المخطط لھ):٢٤جدول (
المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

-----/ كوفةكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

)٢٠٢١-٢٠٢٠):المشاركین حسب نوع االیفادات (٢٥جدول (

عنوان الدورة الكلیة
اللقب العلمي الدولةالتدریبیة

عدد الموفدینللموفدین

كلیة التقنیات الصحیة 
ال یوجدال یوجدال یوجدال یوجد/ كوفةوالطبیة

:ن): الحلقات الدراسیة للتدریسیی٢٦جدول (
التاریخالتدریسي المكلف بھاعنوان الحلقة

---

):الندوات التربویة :٢٧جدول (
المكانتاریخ انعقادھاعنوان الندوة

١٠قاعة ١٠/٣/٢٠٢١اھمیة التسامح والتعایش السلمي ونشر ثقافة السالم والمصالحة المجتمعیة. -١
٩قاعة ٦/١٢/٢٠٢٠االلتزام بالزي الموحد-٢
١٠قاعة ٧/١٢/٢٠٢٠االعراف والقیم الجامعیة-٣

): المستجدات العلمیة ٢٨جدول (
تاریخ ومكان االنعقاداسم التدریسيعنوان المستجد

--ال یوجد
--ال یوجد
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): الزیارات العلمیة٢٩جدول(
المالحظاتالمرحلة الدراسیةمكان الزیارة العلمیةت

ضمن مادة خدمات صحة المجتمع المرحلة الثانیةمشروع تصفیة ماء النجف الموحد١
لمالحظة إجراءات السالمة المھنیةالمرحلة األولىمعمل سمنت الكوفة ٢
ضمن مادة قوانین الرقابة الصحیة المرحلة الثالثةمعمل بیبسي الكوفة ٣
لمالحظة إجراءات الصحة والسالمة المھنیة المرحلة الرابعة األمراض المتوطنة/ النجفمركز ٤
لمالحظة اإلجراءات العالجیةالمرحلة األولىمركز العقم ٥

لمالحظة االجھزهمرحلة االولى مختبرات كلیة العلوم 
البیئیة باالجھزة البیئیة لمالحظة قیاس التلوثاتمرحلة الرابعة مختبرات قسم البیئة 

لمالحظة التحضیرات الكیمیاویة مرحلة االولى مختبرات كلیة الصیدلیة 
الندوات العلمیة): ٣٠جدول (

تفرغ التدریسیین): ٣١جدول(

تاریخ االنقادمكان اإللقاءعنوان الندوةاسم التدریسيت

كیفیة تشخیص مرض السكر م.د. محمد عبدالرزاق عاصي١
وماھي أعراضھ

١٠٦/٦/٢٠٢١قاعة 

ا.م.د. میعاد كاظم علي٢
یة اللقاحات البكتیریة والفایروس

وعامل الوقت
١٠٢/١٢/٢٠٢٠قاعة 

ا.م.د. میعاد كاظم علي٣
فيRSعوامل تؤدي الى زیادة
الرسیرج كیت

١٠قاعة 
٥/١/٢٠٢١

م.أحمد راھي عبد٤
الفحوص المختبریة للكشف عن 

فیروس كورونا
١٠قاعة 

٥/٥/٢٠٢١

م.م. أحسان عدنان ھاشم٥
طرق تشخیص البكتریا باستخدام 

Chromogenic agar
١٠قاعة 

١٢/١/٢٠٢١

١٠٣١/٥/٢٠٢١قاعة Cri-du-chat syndromeالسید أثیر حسن عطیة٦

السید یقظان ناجح طاھر٧
شذوذ الكروموسومات واألمراض 

الوراثیة
١٠قاعة 

١٥/٣/٢٠٢١

مكان التفرغاسم التدریسي
الطب البیطري جامعة بغدادم. سعد سلیم رحیم

كلیة التربیة الجامعة المستنصریةم.م. باسم محمد ملكط
خارج القطر (تركیا)م.م. أحسان عدنان ھاشم
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١٣

: الدورات العلمیة )٣٢جدول(

االنقادتاریخ مكان اإللقاءدورةعنوان الاسم التدریسيت

د. محمد عبدالرزاق عاصي١
١٧/١١/٢٠٢٠-١٥مركز الحاسبةواھمیتھ في جسم االنسانEفیتامین 

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

اھمیة ضغط الدم في جسم االنسان ( اعراضھ د. محمد عبدالرزاق عاصي٢
واسباب ارتفاعھ في الجسم )

١٦/٢/٢٠٢١-١٤مركز الحاسبة

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

١٤/١/٢٠٢١-١٢مركز الحاسبة

مقاومة المضادات الحیویة مشكلة عالمیة د.میعاد كاظم الخضیري٥
الحدیثتواجھ الطب

٦/١/٢٠٢١-٤مركز الحاسبة

١١/٣/٢٠٢١-٩الحاسبةمركزمفھوم 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

٩
عبدالرزاق عاصيم.د. محمد 

م. سعد سلیم رحیم

Preparation of drug loaded
nanoparticle

مركز الحاسبة
٤/٥/٢٠٢١-٢
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١٤

ورش العمل ):٣٣جدول(
تاریخ االنقادمكان اإللقاءورشةعنوان الاسم التدریسيت

١

أ.د. عبد الكریم عبد هللا 
محمود

االحصاء الحیاتي في البحوث الطبیة 
)Biostatistics in medical

research)

مركز الحاسبة

٢١/١٢/٢٠٢٠

١/٦/٢٠٢١مركز الحاسبةاالدویة المؤثرة على األم والطفلم. سعد سلیم رحیم٢

٣
تطبیقات الھندسة الوراثیة في مجاالت السید یقظان ناجح طاھر

الحیاة
مركز الحاسبة

١٤/٤/٢٠٢١

١٥/١٢/٢٠٢٠مركز الحاسبة١٩- كوفیدالسیدة سارة عباس عبید٤

أ.د. كاظم محمد سبع ٥

In vitro fertilization ٩١٤/١٢/٢٠٢٠قاعھ

The relationship between
postmenopausal age and some

biochemical change

٩قاعھ 

٢٠/١/٢٠٢١

The relationship between
some biochemical changes

and brain stroke

٩قاعھ 

٨/٣/٢٠٢١
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١٥

: المؤتمرات )٣٤جدول(

المواد المشتركة في المعھد:):35جدول(
القسمالدروس المشتركةاالسم الثالثيت

---

) : النشاطات التطوعیة:٣٦جدول (

النشاط التطوعياالسمت

محمد عبدالرزاق عاصيد. ١
م. أحمد راھي عبد

زیارة دار المسنین في النجف االشرف.

د. محمد عبدالرزاق عاصي٢
م. أحمد راھي عبد

زھراء أحمد عبد

زیارة مختبرات جامعة جابر ابن حیان الطبیة في 
النجف االشرف.

د. محمد عبدالرزاق عاصي٣
م. أحمد راھي عبد

سارة حلیم نعیم

االطفال المرضى في مركز االورام زیارة 
السرطانیة في النجف االشرف.

د. محمد عبدالرزاق عاصي٤
م. أحمد راھي عبد
د. كاظم محمد سبع

زیارة مختبرات الفرات االوسط في النجف 
االشرف لالطالع على الخدمات المقدمة.

المقدمة إلى القسم :التقاریر الطالبیة–٣٧
.صات والبحث من االنترنیت) تقریر لمختلف االختصا٧٠ھناك أكثر من (من المتوقع أن یكون 

مجاالت االنفتاح على المجتمع: –٣٨

ف الصحي -أ ة والتثقی ي األمراض المزمن ة ف رات نموذجی اء محاض دني إللق ع الم التعاون مع منظمات المجتم
دویة الكیمیاویة  .الیجاد البدائل العالجیة األخرى الطبیعیة التي تقلل من استخدام األ

مكان االنعقادالمشاركاسم المؤتمر
---
---
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١٦

:المقترحات

ذه المدمجاالعتماد على االجھزه الحدیثة في التدریس-١ ث یجتمع مدرسون ھ ادة حی ل م ا لك ون المنھاج مركزی ویك

المادة لمناقشة مفردات ھذه المادة . 

مع توفیر مستلزمات القاعة الكاملة. Data showتأسیس قاعة خاصة بالقسم مجھزة بجھاز عرض -٢

ا -٣ ر بھ ي یم التواصل مع الطلبة من خالل مواقع التواصل الرسمیة ومواقع التواصل األجتماعي للظروف الراھنة الت

العالم أجمع بسبب جائحة كورونا. 

م.د. محمد عبدالرزاق عاصي
رئیس القسم            



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

/18/4/2022949/27-12/4مضاف م قاسم عباس كحيوش .مالنظام الغذائي لمرضى السكريدورة قسم تقنيات  صحة المجتمع  م.ت  20/04/2022

/26/2/20221075/27-24/4مضاف علي حسن حمش .داالم اسفل الظهر دورة قسم تقنيات  صحة المجتمع  10/05/2022م.ت

/5/4/20221083/27-3/4مخططم يقظان ناجح طاهر .د سعد سليم رحيم  م.مpreapartion of drug loaded nanoparticleدورة قسم تقنيات  صحة المجتمع  10/05/2022م.ت

/24/4/20221072/27-20/4مخططم يقظان ناجح طاهر .متطبيقات بعض التحليالت المرضية في المختبر دورة قسم تقنيات  صحة المجتمع  10/05/2022م.ت

19/4/20227/59/102828/04/2022-17/4مضاف د احمد راهي عبد.د محمد عبد الرزاق عاصي  م.م.ا iron deficiency anemiaدورة قسم تقنيات  صحة المجتمع 

/15/5/20221123/27-11/5مخططم رؤى كريم سرحان .د زهراء حميد عودة م.عقيل عبدالعظيم  م.دكيف تحصن نفسك من االصابات الفايروسية دورة قسم تقنيات  صحة المجتمع  17/05/2022م.ت

27/113317/05/2022/م.ت14/5/2022-10/5مخططنذير رسن مودان االسعافات االولية دورة قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/92118/04/2022/م.ت17/04/2022مخططم يقظان ناجح طاهر .مالشذوذ الكروموسومات واالمراض الوراثية ندوة علمية  قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/95220/04/2022/م.ت17/04/2022مخططد ليلى صالح عبد الحسن.م.االجراثيم واالنسان ندوة علمية  قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/102528/04/2022/م.ت19/04/2022مخططم احمد حامد الياس .م في البحوث الطبية  spssكيفية استخدام برنامجورشةعمل قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/102028/04/2022/م.ت17/04/2022مضاف م قاسم عباس كحيوش .مالحمى النزفية ورشةعمل قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/102928/04/2022/م.ت24/04/2022مخطط د محمد عبد الرزاق عاصي .م.اكيفية الوقاية من مرض السكر ورشةعمل قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/102428/04/2022/م.ت18/04/2022مضاف م يقظان ناجح طاهر .مالبصمة الوراثية ورشةعمل قسم تقنيات  صحة المجتمع 

27/106510/05/2022/م.ت25/04/2022مضاف م سارة عباس عبيد.مظغط الدمورشةعمل قسم تقنيات  صحة المجتمع 
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