
التقنیةاألوسطجامعة الفرات 
كوفة\كلیة التقنیات الصحیة والطبیة

الخطة العلمیة للعام الدراسي

٢٠٢١–٢٠٢٠

تقنیات المختبرات الطبیةلقسم 



ھیكلیة القسم

د. رعد عجم صایلم. ا.رئیس القسم: 

رر القسم: أ.م.د. علي محمد عبد حمود مق

الكادر التدریسي

دكتوراه)-( دراسات علیا استاذ مساعد السید عالء ھاشم عبد علي       

دكتوراه)                     -( دراسات علیا السیدة رضیة حسین فاضل          استاذ مساعد 

دكتوراه)-( دراسات علیا مدرسالسیدة زھراء فالح عبد العالي     

دكتوراه)-( دراسات علیا السید امیر عبود                       مدرس مساعد 

استاذالسید عبد الصمد علیوي          

مدرسالسیدة زھراء حمید عودة

استاذ مساعدالسید احمد عباس حسن  

العقود الوزاریة

مدرس مساعد م.م. جنان كریم عیسى

دكتوراه)- ( دراسات علیا م.م.حسن عقیل مجید

مدرس مساعدم.م.دعاء عبد الزھره دلي

دكتوراه)-( دراسات علیا م.م.رؤى كریم سرحان

مدرس مساعدم.م.عباس حسین عبید

دكتوراه)-( دراسات علیا م.م.عقیل عبد العظیم جواد

مدرس مساعدم.م.فھد داخل فھد

دكتوراه)-( دراسات علیا م.م.قاسم محمد ھاشم

مدرس مساعدم.م.میس كاظم علیوي

مدرس مساعدم.م.رسل فاضل عبد العباس

ماجستیر)-( دراسات علیا السید سالم رزاق مفتاح

بكالوریوسالست دعاء عالء حسن



اھداف القسم
.المرضیةالتحلیالتعلممجاالتفياألساسیةالمھاراتوالمعارفكافةاكتساب. ١

. المرضیةالتحلیالتأعماللتنفیذالمطلوبةالموادتھیئةواختیار. ٢

.المختبریةاألجھزةكافةصیانةواستعمال. ٣

اكتسابوأو فیروسیةفطریةطفیلیة،بكتیریة،المسبباتھذهأكانتسواءالمرضیةالمسبباتعلىالتعرف. ٤

.عنھاللتحريالقدرة

.المكتسبةاألمراضعنتمییزھاوالوراثیةاألمراضتشخیص. ٥

تنفیذخاللمنالمختبرداخلمنھاالوقایةكیفیةوالساریةوالمعدیةالمرضیةالحاالتمعالتعامل. ٦

.المھنیةبالسالمةالخاصةاإلرشادات

.العالجمنمھمجزءیعتبرالذيوالمریضمعاإلنسانیةبالجوانباإللمام. ٧

General goals
1. Acquired for all the knowledge and basic skills in the fields of pathological

analysis.

2. Selection and creation of materials required for the satisfactory execution of

the analysis.

3. Use and maintenance of all laboratory equipment.

4. Identify the etiology, whether this causes bacterial, parasitic, fungal or viral

and acquire the ability to investigate them.

5. Diagnosis of genetic disease and distinguish them from the acquired disease.

6. Dealing with cases of infectious and communicable disease and how to prevent

them in the laboratory through the implementation of guidelines for

occupational safety.

7. Familiar with aspects of humanity with the patient and who is considered an

important part of treatment



):الطلبة المخطط قبولھم١جدول(
المنفذالمخطط قبولھمالكلیة

)٢٠٢١-٢٠٢٠(والطبیةكلیة التقنیات الصحیة
٥٠

-

):الدراسات العلیا٢جدول(

المخطط قبولھمالكلیة
)٢٠٢١-٢٠٢٠(

المنفذ

-٥والطبیةكلیة التقنیات الصحیة

الرسائل الجامعیة ومشاریع بحوث الصفوف المنتھیة):٣جدول (

المنفذالعدد الكلیة

١٨١٨والطبیةكلیة التقنیات الصحیة

الكتبوتألیف وترجمة):البحوث العلمیة٤جدول(

٢٠٢١-٢٠٢٠عدد البحوث 
عدد البحوث المخططة 

٢٠٢١-٢٠٢٠للعام 
كتب 

منھجیة
كتب 

مساعدة
كتب 
أخرى مخطط

(الجدید)
(المنشور منجز

غیر منجز (دوار)والمقبول للنشر)

الیوجدالیوجد١١٤١١٠



): بحوث التدریسیین٥دول(ج
المالحظاتالمنشوراللقبالشھادةاسم التدریسياسم البحث

اسم 
المجلد

الدولةالتاریخالعدد

-Identifying for
some Immune and

Hematological
Indicators in

Crohn,s Patients
Infested through

Entamoeba
histolytica
Infection

جدیددكتوراهد.رعد عجم صایل

-Immunological
and hematological

estimation of
Matrix

metalloproteinase-
9 (MMP9)level in

a Serum of  female
infested through

Trichomonas
vaginalis

جدیددكتوراهد.رعد عجم صایل

Immunological
assessment of IL-
22 concentration

level in serum
woman

Infested per
Toxoplasmosis

جدیددكتوراهد.رعد عجم صایل

Evaluation of Il-8
concentration level
in Irritable Bowel
Syndrome patients

that suffering
from Blastocystis

infection in
Al.Najaf Province

جدیددكتوراهد.رعد عجم صایل

Correlation
between some
cytokines in

patient with foot
diabetes

دكتوراهأ.د.انغام جاسم محمد 
مدور

Comparative
study of electrolyte

levels in
hyperlipemia cases

by using

أ.م.د. علي محمد عبد 
حمود

منشور أ.مساعددكتوراه



spectrometry and
ISE techniques

Estimation the
reducding power
of ascoobic acid ,
U.A, gallic acid

and GSH to DPPH
radical

أ.م.د. علي محمد عبد 
حمود

منشورأ.مساعددكتوراه

Detection of
oxidative stress

status in the girls
with

hyperprolactinemi
a through some

biochemical
parameters

أ.م.د. علي محمد عبد 
حمود

منشورأ.مساعددكتوراه

musculoskeletal
trends over

physical therapy
for curing

 knee injuries

Dr. abdul-
samad
Miss. Rawya
Mrs. Zahraa
falah

دكتوراه

ماجستیر
ماجستیر

ا.مساعد

مدرس
مدرس

منشور

physiological
acidic-correction

of metabolic
alkalosis in cattles

Dr. abdul-samad
Dr. shatha obaid
Dr. ali al-dugaily

منشورا.مساعددكتوراه

Study and
synthesis of Rubia
Tinctrum silver
nanoparticles
extract

محمد عبد علي د. م.أ.
حمود

دجدیأ.مساعددكتوراه

A Modified
Method to
determine lipids
peroxidation in
patients with
HPV16 Cervicitis

أ.م.د. علي محمد عبد 
حمود

منشور أ.مساعددكتوراه

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

مدرس ماجستیر م.م. عقیل عبد العظیم 
مساعد 

مقبول 
للنشر 

Extraction,
isolation and
purification
artemisinin from
artemisia herba
alba

مدرس ماجستیر قاسم محمد ھاشم م.م. 
مساعد 

مقبول للنشر



Molecular study of
MDR bacteria
contaminated
hospital
environment

مدرس ماجستیر م.م. سالم رزاق مفتاح 
مساعد 

مقبول للنشر 

):المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة داخل وخارج القطر٦جدول(

استضافة الحلقات الدراسیةالندوات العلمیةالمؤتمرات العلمیةالكلیة
الزائرین

اخرى

مخطط منفذ
لھا

مخطط منفذ
لھا

مخطط منفذمخطط لھامنفذ
لھا

مخطط منفذ
لھا

كلیة
التقنیات 
الصحیة
و الطبیة

الدورات ---- ٦-------٢٨-----٩-----١----
)١١عدد (

):المؤتمرات المنعقدة٧دول(ج

عدد المشاركینتاریخ االنعقادعنوان المؤتمر

حلقة ندوةمؤتمر
جمیع المشاركینشارك في البحث   دراسیة

-----ال یوجد

):المالك التدریسي حسب اللقب٨جدول(

المجموعالموجود الفعليالكلیة

التقنیات الصحیة 
والطبیة

منفذمخطط لھأستاذمساعدأستاذمدرسمساعدمدرس 

١٠-١٣٦



):المالك التدریسي حسب الشھادة٩جدول(

المخطط لھالموجود الفعليالكلیة

منفذمخطط لھدكتوراهماجستیردبلوم بكالوریوس

----------- ٥٥----- ----- والطبیةالتقنیات الصحیة

االداري):المالك ١٠جدول(

اعدادیة فما دوندبلومبكالوریوسدبلوم عاليالكلیة

مخطط منفذمخطط لھمنفذمخطط لھمنفذمخطط لھ
لھ

منفذ

لتقنیات الصحیة ا
والطبیة

------ال یوجد1

):المالك الفني١١جدول(

المجموعدوناعدادیة فما دبلومبكالوریوسالكلیة

المخطط 
لھ

المخطط المنفذالمخطط لھالمنفذالمخطط لھالمنفذ
لھ

المنفذ



التقنیات الصحیة والطبیة
 -------------- ----- ----------------------- ------- -----

):برنامج تطویر المالك الفني واالداري داخل العراق١٢جدول(

دورات للفنیین(المخطط لھ)(المخطط لھ)لإلدارییندورات دورات للتدریسین (المخطط لھ) 

عدد عدد المشاركینعدد الدوراتعدد المشاركینعدد الدورات
الدورات

عدد 
المشاركین

١٢٢٠١٥١٥

)٢٠٢١-٢٠٢٠():الدورات التدریبیة التي شارك فیھا المنتسبین داخل العراق للعام١٣جدول(

المجموعتاریخ االنعقادفنياداريتدریسياسم الدورةالكلیة

التقنیات الصحیة 
كوفة\والطبیة

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

احمد عباس أ.م.د. 
م.م. عقیل عبد العظیم 

م.م. رؤى كریم 

٢٣-
٢٥/١٠/٢٠٢

االمن والسالمة 
البایبولوجیة 
للعاملین في 

المختبر 

أ.م. رضیة حسین فاضل
زھراء فالح عبد م. 

العالي
السید احمد تكلیف تالي
م.م. عقیل عبد العظیم 

١٦/٦/٢٠٢٠



اإلنشائیةریع ):١٤جدول(

جھة التمویلالتخصیص السنويالكلفة الكلیةاسم المشروع

):توفیر المصادر العلمیة والمكتبیة والتعلیم المجاني١٥جدول(

تعزیزمبادئ االمن 
والسالمة 
المختبریة

ا.م.رضیة حسین
ا.م.سعید ھالل

٢٠٢\١١\٢٦

تقنیة المطیاف في 
التحالیل الكیمیاویة

د.علي محمد عبدم.أ.
أ.م.د. رعد عجم صایل 

م.م. فھد داخل فھد

٢٠٢\١٢\١٨

استخدام جھاز بي 
سي ار

ا.م.د. علي محمد عبد 
م.م.عقیل عبد العظیم

٢٠٢٠\١\١٢

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 

٢٠٢١\٣\١٩

التعامل مع 
المخاطر داخل 

المختبر

م.زھراء فالح
ا.م.رضیة حسین

م.م.میس كاظم

٢٠٢١\٤\١١

احدث التقنیات 
المستخدمة في 

تشخیص الطفیلیات 
المعویة 

أ.م.د. رعد عجم 
م.م. میس كاظم 

١٩/٣/٢٠٢١



المالحظاتالدوریا تالكتب المنھجیةالمصادر المتوقع توفیرھا للمكتبةالكلیة

عدد عدد النسخعدد العناوین
العناوین

عدد 
النسخ

اجنبیةعربیةعراقیة

التقنیات الصحیة 
والطبیة

٧٢٧٢٧٢٧٢

):الجامعة والمجتمع١٦جدول(

المھا م الدورات التدریبیةالكلیة
االستشاریة

الخدمات العامة حسب 
نوع الخدمة

المالحظات

التقنیات الصحیة 
والطبیة

----

):البعثات واالجازات الدراسیة١٧جدول(

النفقة عدد البعثاتعدد الزماالتالكلیة
الخاصة

عدد االجازات 
الدراسیةداخل

العراق

عدد  
االعارات

عدد حاالت 
التفرغ 
العلمي

المالحظات

دراسیةبحثیة

التقنیات الصحیة 
والطبیة

-٢
--

٢
١

-

):اتفاقیات ثنائیة١٨جدول(

المخطط لھ لعام        االتفاقیة الثنائیةالكلیة
٢٠١٩-٢٠١٨

االتفاقیة الثنائیة المنفذة



حدیثةال توجد لكون الكلیة التقنیات الصحیة والطبیة

):نشاط التوجیھ والنشاط التربوي١٩جدول(

عنوان النشاط وتاریخ ومكان انعقادهالكلیة
)٢٠٢١-٢٠٢٠المخطط (

المالحظات

التقنیات الصحیة 
والطبیة

* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة األولى 
* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة الثانیة

لطلبة السنة الثالثةبویة إرشادیة * ندوة تر
* ندوة تربویة إرشادیة لطلبة السنة الرابعة

):٢٠جدول(
(الیوجد)المواسم الثقافیة

المالحظاتعنوان الموسم الثقافي المخطط اقامتھمكان وتاریخ االنعقاد

---

النشاطات الریاضیة
المالحظاتالمخطط اقامتھالنشاط الریاضي عنوان مكان وتاریخ االنعقاد

-
-

-



النشاطات الفنیة

المالحظاتالمخطط اقامتھالنشاط الفني عنوان مكان وتاریخ االنعقاد

---

):المشاركین في االیفادات خارج العراق٢١جدول(

للتدریسین(المخطط لھ)

المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

التقنیات الصحیة 
والطبیة

٣٣٣-
٩

للفنیین(المخطط لھ)

المجموعاخرىورشة عملمؤتمر علميدورة تدریبیةالكلیة

التقنیات الصحیة 
والطبیة

-----



االداریین(المخطط لھ)

المجموعاخرىورشة عملعلميمؤتمر دورة تدریبیةالكلیة

التقنیات الصحیة 
٣-١١١والطبیة

)٢٠٢١-٢٠٢٠():المشاركین حسب نوع االیفادات٢٢جدول(
(الیوجد لكون الكلیة حدیثة)

عنوان الدورة الكلیة
التدریبیة

اللقب العلمي الدولة
للموفدین

عدد الموفدین

) الزیارات العلمیة ٢٣جدول (

المالحظاتالمرحلة الدراسیةمكان الزیارة العلمیةت
مواد المرحلةضمن للمراحل االربعةمصرف الدم١
مواد المرحلةضمن للمراحل االربعةمستشفى الفرات٢
مواد المرحلةضمن للمراحل االربعةمستشفى الصدر٣
مواد المرحلةضمن االربعةللمراحل حكیممستشفى ال٤
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةكربالء\متنزه النواره -م.الكفیل٥
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةبغداد\نصب الشھید٦
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةاثار بابل\م.مرجان٧
ترفیھیة- علمیةللمراحل االربعةجامعة الكوفھ٨



) تفرغ التدریسیین ٢٤جدول (

مكان التفرغاسم التدریسي 

كلیة التقنیات الصحیة ا.م.رضیھ حسین فاضل
بغداد\والطبیة

روسیاكریمم.م.امیر عبود

روسیاعبد عليا.م.عالء ھاشم

ایرانم.زھراء فالح عبد العالي

)  الندوات العلمیة٢٥جدول (

تاریخ االنعقادمكان االنعقادالندوةعنوان اسم التدریسيت

١

م.م. میس كاظم علیوي

م.م.فھد داخل

م.م.جنان كریم

التعامل مع العینات 

ةالمختبری

١٧/٢/٢٠٢١قسم تقنیات المختبرات الطبیة

٢

م.احمد راھي

م.م.رسل فاضل

م.م.عباس حسین

التحالیل الوراثیة 

المتطوره

١٥/٢/٢٠٢١قسم تقنیات المختبرات الطبیة

م.م. رؤى كریم سرحان ٣

م.م.دعاء عبد الزھره

التحالیل المناعیة 

مراض الدمال

١٦/٢/٢٠٢١قسم تقنیات المختبرات الطبیة

Basic inم.م. فھد داخل فھد ٤

Chemistry

١٦/١٢/٢٠٢٠قسم تقنیات المختبرات الطبیة

أ.م.د.علي محمد عبد ٥

م.م.میس كاظم

م.م.قاسم محمد

االجھزه الحدیثة 

للتحالیل الكیمیائیة

٢٠٢٠\١١\٢٢قسم تقنیات المختبرات الطبیة



أ.د. عبد الصمر علیوي ٦

أ.م.د. علي محمد عبد 

٥/١/٢٠٢١قسم تقنیات المختبرات الطبیةتألیف وترجمة الكتب 

م.م. عقیل عبد العظیم٧

م.م. میس كاظم علیوي

م.م.رؤى كریم

الفطریات الممرضة 

لالنسان

٢/٢/٢٠٢١قسم تقنیات المختبرات الطبیة

احمد عباسد. ٨

م.م.حسن عقیل 

الست دعاء عالء

تشخیص االحیاء 

المجھریة

٢٠٢٠\١٢\٢٣قسم تقنیات المختبرات الطبیة

م.م. رؤى كریم ٩

السید سالم رزاق 

السالمھ المختبریھ 

للكادر الطبي

٢٠٢١\٣\١٠قسم تقنیات المختبرات الطبیة

م.م. میس كاظم ١٠

م.م. رؤى كریم 

الموجبة جالنتائ

والسالبة للتحالیل

الخاصة بأصابات 

التوكسوبالزما

٢٠٢١\٣\٢٤قسم تقنیات المختبرات الطبیة

م.م. عباس حسین عبید١١

دعاء عالء حسن 

٢٠٢١\٣\٢٩قسم تقنیات المختبرات الطبیةاالمان البیولوجي

م.م. حسن عقیل مجید١٢

دعاء عالء حسن 

Laboratory of

Diagnosis of

COVID-19

٢٣/١٢/٢٠٢٠قسم تقنیات المختبرات الطبیة

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 . 

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

.لیتمكن من االتصال في الجامعات العالمیة يأنشاء صفحات خاصة بكل تدریسي على موقع المعھد االلكترون-٣

رئیس القسمرر القسم                 مق

رعد عجم صایلد. ا.م.أ.م.د. علي محمد عبد 



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

27/92418/04/2022/م.ت12/4/2022-10/4مخططعقيل عبد العظيم جواد.زهراء حميد عودة   د.دتصميم البادئات المستخدمة في تحديد المتغيرات النيوكلوتيدية دورة قسم تقنيات المختبرات الطبية 1

/19/4/2022981/27-17/4مخططعلي محمد عبد حمود .سجاد جبير  د.زهراء حميد عودة   د.د predicitive diagnosis for autoimmune rheumaticدورة قسم تقنيات المختبرات الطبية 2 25/04/2022م.ت

/28/4/20221126/27-26/4مخططم اشواق كاظم مطشر .د علي محمد عبد  م.م.ابرنامج المندلي دورة قسم تقنيات المختبرات الطبية3 17/05/2022م.ت

/1181/27 18/5/2022-15/5مضاف د ليلى صالح عبد الحسن.م.د مرتضى محمد جواد   ا.م.د انغام جاسم محمدعلي ا.اكيفية التعامل مع مرضى كورونا في الحجر المنزلي والفحوصات المختبرية دورة قسم تقنيات المختبرات الطبية4 25/05/2022م.ت

/12/5/20221130/27-10/5مخططم رؤى كريم سرحان .د زهراء حميد عودة   م.عقيل عبد العظيم جوادة  م.دpcrتصميم البادئات المستخدمة في تقنية دورة قسم تقنيات المختبرات الطبية5 17/05/2022م.ت

27/103128/04/2022/م.ت24/04/2022مخططم عباس حسين عبيد.مالزراعة الخلوية ورشة عملقسم تقنيات المختبرات الطبية6

27/102228/04/2022/م.ت21/04/2022مخططم هديل ثائر احمد .مالتهاب الكبد الفايروسي ندوة علميةقسم تقنيات المختبرات الطبية7

27/102328/04/2022/م.ت26/04/2022مخططم عباس حسين عبيد.مفحوصات التطابق النسيجي ورشة عملقسم تقنيات المختبرات الطبية8

19/05/20227/47/119225/05/2022مخططعدد من التدريسين المذكورة اسمائهم بالكتاب +د زهراء حميد عودة .مزيارة مؤسسة العين الخيرية لاليتام نشاط الصفي 9

26/05/20227/47/122531/05/2022مخططعدد من التدريسين المذكورة اسمائهم بالكتاب +د زهراء حميد عودة .منشاط الصفي زيارة الى طلبة المدارس للتوعية حول الوقاية من االمراض االنتقالية10

12/06/20227/47/136014/06/2022مخططعدد من التدريسين المذكورة اسماؤهم+د ليلى صالح عبد الحسن.م.د مرتضى محمد جواد   ا.م.د انغام جاسم محمدعلي ا.ازراعه الحدائق وتشجير حدائق كليتكم نشاط تطوعي الصفي11

12

13

14

15

16

2022-2021الخطة العلمية لقسم تقنيات المختبرات الطبية للعام الدراسي 


	C:\Users\healthcomcent\Downloads\خطة_علمية_مختبرات.pdf
	E:\استمارات_ملفات_متنوعة\قسم المختبرات الطبية.docx

	C:\Users\healthcomcent\Downloads\علمية_مختبرات.pdf

