
٢٠٢١/٢٠٢٢متابعة البرامج التدریبیةاستمارة 

المنفذة

البیاناتالفقراتت

كیفیة التعامل مع مرضى كورونا في الحجر المنزلي والفحوصات المختبریة برنامجعنوان ال١

١٨/٥/٢٠٢٢-١٥/٥تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())٢٠(من داخل الجامعة )٢٠(عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

ا.د انغام جاسم محمدعلي أسم المحاضر٥

ا.م.د مرتضى محمد جواد 

ا.م.د لیلى صالح عبد الحسن 

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

٥/مدرس مساعد

٢/مدرس 

٢أستاذ مساعد 

/أستاذ      

١١/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

أخــــــــرى       

/محاضر خارجي)

للشؤون العلمیةمسؤول الشعبة العلمیة                                                                           معاون العمید 

د. عدي متعب ھاديأأ.م.د.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              



٢٠٢١/٢٠٢٢المنفذة التدریبیةاستمارة متابعھ البرامج 

البیاناتالفقراتت

كیف تحصن نفسك من االصابات الفیروسیة برنامجعنوان ال١

١٠/٥/٢٠٢٢-٨تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())١٠من داخل الجامعة ()١٠(عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

ا.م.د لیلى صالح عبد الحسن  أسم المحاضر٥

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

٤/مدرس مساعد

/مدرس 

٢أستاذ مساعد 

/أستاذ      

٤/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)أخــــــــرى          

معاون العمید للشؤون العلمیةمسؤول الشعبة العلمیة                                              

أ.م.د.لیلى صالح عبد الحسن                                                                           أ.م د. عدي متعب ھادي



منھاج 

مقدمة تعریفیة عن النیوكلیوتیدیة والمادة النوویةالھدف
التعرف على كیفیة تصمیم البادئات بالطرق الحدیثة 
التعرف على اھمیة تصمیم البادئات وماھي المشاكل 

الرئیسیة التي تواجھ التصمیم .

الیوم االول
١٠/٤/٢٠٢٢

عن المادة الوراثیة للخلیة وماھي مقدمة تعریفیة 
.النیوكلیوتیدات ومكوناتھا 

.التعرف على كیفیة تصمیم البادئات بالطرق الحدیثة 

الیوم الثاني
١١/٤/٢٠٢٢

التعرف على كیفیة تصمیم البادئات بالطرق الحدیثة 
وماھي المشاكل التي تواجھ التصمیم 

الیوم الثالث
١٢/٤/٢٠٢٢

التعرف على االیجابیات والسلبیات لتصمیم البادئات 
وكیفیة تجنب االخطاء التي تحصل اثناء التصمیم 



مكان العمل االسمت
قسم تقنیات التخدیر م احمد راھي عبد ١
معاون العمید للشؤون العلمیة د. عدي متعب ھادي ٢
قسم تقنیات التخدیر اسعد مسیب مسیب ٣
قسم تقنیات التخدیر احمد محمد مجید ٤
قسم تقنیات التخدیر ا.م.د مرتضى محمد جواد ٥
قسم تقنیات التخدیر سجاد محمد حامد ٦
قسم تقنیات التخدیر مروة ثائر عبد الباقي ٧
قسم تقنیات التخدیر غدیر طیف ھاشم ٨
قسم تقنیات التخدیر ن سعد ھاشم م.م حنا٩

قسم تقنیات التخدیر م.م ھدیل ثائر احمد ١٠
قسم تقنیات التخدیر م.د احمد عدنان الخفاجي ١١
قسم تقنیات التخدیر مصطفى رزاق جودة ١٢
الشعبة العلمیة سارة حلیم نعیم ١٣



٢٠٢١/٢٠٢٢استمارة متابعھ البرامج التدریبیة المنفذة 

البیاناتالفقراتت

كیف تتجنب النشر في المجالت المفترسةبرنامجعنوان ال١

١٣/٣/٢٠٢٢-٨/٣تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())من داخل الجامعة ()١٢عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

أسم المحاضر٥

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

/مدرس مساعد

/مدرس 

أستاذ مساعد 

/أستاذ      

٤/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)٨أخــــــــرى        

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

أ.م.د.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب 
ھادي



االسعافات االولیة منھاج دورة

ح

االطفاء واالسعافات االولیة وم االولالی

مخاطر الحرائق الیوم الثاني

كیفیة التعامل مع الحرائق داخل المؤوسسة الیوم الثالث



٢٠٢١/٢٠٢٢استمارة متابعھ البرامج التدریبیة المنفذة 

البیاناتالفقراتت

تاثیر الھواتف الذكیة على صحة االنسان برنامجعنوان ال١

٦/٣/٢٠٢٢--- ٢٢/٣تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())١٢من داخل الجامعة ()١٢عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

م .م قاسم عباس كحیوش المحاضرأسم ٥

م. م یقظان ناجح طاھر 

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

١/مدرس مساعد

١/مدرس 

أستاذ مساعد 

١/أستاذ      

٣/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)٦أخــــــــرى       

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب أ.م.د



مكان العملاالسمت
١

.رعد عجم صایل د
المختبرات الطبیة تقنیات 

المختبرات الطبیة تقنیات .م دعاء عبد الزھرة دلي م٢

المختبرات الطبیة تقنیات دعاء عالء حسن ٣

المختبرات الطبیة تقنیات د زھراء حمید عودة م.٤

تقنیات المختبرات الطبیةازھار كریم محسن٥

تقنیات المختبرات الطبیة.م جنان كریم عیسى م٦

تقنیات المختبرات الطبیةباسم محمد ملكط د. ٧

تقنیات المختبرات الطبیةم میس كاظم علیوي .م٨

تقنیات المختبرات الطبیة.م زھراء حمزة عبد الزھرة م٩

تقنیات المختبرات الطبیة.م نور حسن ناصر م١٠

تقنیات المختبرات الطبیةم قاسم محمد ھاشمم.١١

تقنیات المختبرات الطبیةم .م دعاء رحیم ھادي ١٢

المختبرات الطبیةتقنیات علي ظاھر محمد ١٣

تقنیات المختبرات الطبیةم .م حسن عقیل مجید١٤

معاون العمید للشؤون العلمیة ا.د عدي متعب ھادي ١٥

قسم تقنیات التخدیر ا.د حسن علي فرمان١٦

قسم تقنیات التخدیر حیدر یحیى احمد١٧

قسم تقنیات التخدیرمصطفى رزاق جودة١٨

الشعبة  العلمیة سارة حلیم نعیم١٩

الشعبة العلمیةرضا داوود عبد الرضا٢٠



كیفیة التعامل مع مرضى كورونا في الحجر المنزلي والفحوصات منھاج دورة 
المختبریة 

كیفیة التعامل مع مرضى المصابین الیوم االول 

الفحوصات التشخیصیة السریعھالیوم الثاني 

الوقایة من عدوى كورونامعاییرالیوم الثالث



٢٠٢١/٢٠٢٢استمارة متابعھ البرامج التدریبیة المنفذة 

البیاناتالفقراتت

استخدام االصباغ في التشخیص النسیجي برنامجعنوان ال١

٧/٤/٢٠٢٢-٣تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())١١من داخل الجامعة )١١عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

ا.د  عدي متعب ھاديأسم المحاضر٥

ا.م.د مرتضى محمد جواد 

م.م عباس حسین عبید  

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

/مدرس مساعد

١/مدرس 

أستاذ مساعد 

٢/أستاذ      

١١/الفنیــــــــون 

اإلداریون               



/

/محاضر خارجي)١١أخــــــــرى      

التعلیم المستمر                                   معاون العمید م.وحدةمسؤول الشعبة العلمیة                         
للشؤون العلمیة         

د عدي متعب ھادي                                  ا.م.تقني احیائي سارة حلیم نعیم                 صالح عبد الحسن          أ.م.د.لیلى

مل مكان العاالسمت

العمیدا.د انغام جاسم محمدعلي١

قسم تقنیات صحة المجتمع ا.م.د محمد عبد الرزاق عاصي ٢

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.د زھراء حمید عودة ٣

الشعبة المالیة ندى محمد علي محمد٤

طالبةزینب مھدي علي٥

طالبةجنان عبد الحسین٦

طالبةدعاء كریم حسین٧

طالبةراینا حسین عبد الرضا٨

طالبةتبارك حاكم حبیب ٩

طالبةبراء عزیز عبد مسلم١٠

الشعبة المالیة لیلى سعید مھدي ١١

الشعبة المالیةمنار محسن شھید١٢

صحة المجتمع قسم تقنیات یقظان ناجح طاھر١٣

صحة المجتمع قسم تقنیات د.علي حسن حمش ١٤

طالب محمد ناصر حسین١٥



الشعبة العلمیة سارة حلیم نعیم ١٦

صحة المجتمعقسم تقنیات م.م قاسم عباس كحیوش ١٧

الشعبة العلمیةرضا داوود عبد الرضا ١٨

مسؤول الشعبة العلمیة ا.م.د لیلى صالح عبد الحسن١٩

الشعبة العلمیة قاھرة جبر حسین٢٠



منھاج دورة 

SPSSمقدمة في االحصاء وتوضیح برنامج ١٧/٤/٢٠٢٢

كیفیة ادخال البیانات في البرنامج ١٨/٤/٢٠٢٢

SPSSاالحصاء الوصفي لبرنامج ١٩/٤/٢٠٢٢

االرتباط واالنحدار الخطي البسیط ٢٠/٤/٢٠٢٢

االختیارات االحصائیة ٢٥/٤/٢٠٢٢



العملمكان االسمت

طالب دراسات /مختبرات زھرة جواد كاظم ١
الطبیة

طالب دراسات /مختبرات عماد سعد٢
الطبیة

طالب دراسات /مختبرات زھراء محمد رسول٣
الطبیة

صحة /طالب بكالوریوس محمد حمدان مجھول ٤
المجتمع

صحة /بكالوریوسطالبكرر حیدر یونس ٥
المجتمع

طالب دراسات /مختبرات قاھرة جبر حسین٦
الطبیة

طالب دراسات /مختبرات برھان تحسین برھان ٧
الطبیة

الشعبة العلمیة رضا داوود عبد الرضا ٨

الشعبة العلمیة حسین ستار رباط٩

الشعبة العلمیة سارة حلیم نعیم ١٠

طالبة بكالوروس /صحة فرح فرج علي ١١
المجتمع

طالب بكالوریوس /صحة اني شزھراء احمد ١٢
المجتمع  



ظز

المنھاجالیوم والتاریخت
الیوم االول ١

٨/٣/٢٠٢٢
تحدید مشكلة البحث -
ترتیب المراجع التي سوف تستخدم -
اجراءات البحث -

الیوم الثاني ٢
٩/٣/٢٠٢٢

استخدام محركات البحث العلمي للحصول -
على المصادر الحدیثة والرصینھ 

الثالثالیوم ٣
١٣/٣/٢٠٢٢

Microsoftاستخدام - Acedemic
-Semantic scholar
-Sciencedirect
-Springer
-Sci-hub
االطالع على البحوث ،المشكلة ،الفرضیة -

،حل مقترح ،طریقة عمل ،نتائج ،استنتاج 
.

عملیة تقییم البحوث في المجالت العلمیة -
عند الدخول الى موقع اي مجلة تبحث -

عن
نطاق المجلة - ١
رصانھ المجلة - ٢
النشر مجاني او ال- ٣
مالحظات مھمة لكتابة البحث- ٤



مكان العمل االسمت
رئیس قسم تقنیات التخدیر د.حسن علي فرمان ١
قسم تقنیات التخدیر م.م ھدیل ثائر احمد٢
قسم تقنیات التخدیر م.م حنان سعد ھاشم ٣
قسم تقنیات التخدیر مروة ثائر عبد الباقي ٤
قسم تقنیات التخدیر یاسر سعید محمود ٥
قسم تقنیات التخدیر مصطفى رحیم منصور ٦
قسم تقنیات التخدیر احمد عدنان عبداالمیر ٧
قسم تقنیات التخدیر حیدر یحیى احمد٨
قسم تقنیات التخدیر م.م منار كریم فاضل ٩

قسم تقنیات التخدیر اسعد مسیب مسیب١٠
قسم تقنیات التخدیر مصطفى رزاق جودة ١١



موقع العملاالسم خ
قسم تقنیات المختبرات الطبیةم.م عقیل عبد العظیم جواد ١
قسم تقنیات المختبرات الطبیةدعاء رحیم ھادي ٢
الطبیةقسم تقنیات المختبرات د.سجاد جبیر كاظم ٣
قسم تقنیات المختبرات الطبیةشذى عبد الزھرة عبود ٤
قسم تقنیات المختبرات الطبیةعلي ظاھر محمد ٥
قسم تقنیات المختبرات الطبیةفھد داخل فھد٦
قسم تقنیات المختبرات الطبیةمعراج ناظم ٧
قسم تقنیات المختبرات الطبیةسما خضیر كمر ٨
قسم تقنیات المختبرات الطبیةاجان صالح مھدي ٩

قسم تقنیات المختبرات الطبیةمنار محمد غناوي ١٠
قسم تقنیات المختبرات الطبیةروعھ احمد حسن ١١
قسم تقنیات المختبرات الطبیةاالء خضیر عباس ١٢
قسم تقنیات المختبرات الطبیةسالم رزاق مفتاح١٣
المختبرات الطبیةقسم تقنیات رؤى كریم سرحان ١٤
قسم تقنیات المختبرات الطبیةد.رعد عجم صایل ١٥
قسم تقنیات المختبرات الطبیةسار حلیم نعیم ١٦
قسم تقنیات المختبرات الطبیةم.م عباس حسین عبید ١٧



االساتذة المشاركون 
القسماالسمت
المختبرات الطبیةقسم تقیناتم.د زھراء حمید عودة ١
قسم تقینات المختبرات الطبیةا.م.د علي محمد عبد حمود٢
قسم تقینات المختبرات الطبیةد. سجاد جبیر كاظم ٣
المختبرات الطبیةقسم تقنیات ا.م.د مرتضى محمد جواد ٤
الشعبة العلمیة السید حسین ستار رباط٥
المختبرات الطبیة قسم تقنیات ا.م.د رعد عجم صایل ٦
قسم تقنیات المختبرات الطبیة م. انعام مھدي داوود٧
قسم تقنیات صحة المجتمع ا.م.د لیلى صالح عبد الحسین ٨
قسم تقنیات المختبرات الطبیة د.عقیل عبد العظیم جواد٩

رئاسة جامعھ الفرات االوسط التقنیة ا.م.د میعاد كاظم علي ١٠
قسم تقنیات المختبرات الطبیةرؤى كریم سرحان م.م١١
قسم تقنیات المختبرات الطبیةم.م اشواق كاظم مطشر ١٢
قسم تقنیات المختبرات الطبیةم.م عباس حسین عبید ١٣
قسم تقنیات المختبرات الطبیةا.د عبد الصمد علیوي حسن ١٤
قسم تقنیات صحة المجتمعم.م قاسم عباس كحیوش ١٥
العمید ا.د انغام جاسم محمد علي ١٦



ةنیالطلبة المشاركون/المرحلة الثا

حسن سمیر اسماعیل -١

محمد احمد ھندال -٢

محمد علي -٣

ضاري فارس فرحان -٤

كرار كریم -٥

عبدهللا محمد باقر ٦

مصطفى عامر-٧

مؤمل كریم -٨

نور ومیض -٩

استبرق ھالل -١٠

رسل عبد الحسن -١١

كوثر نجاح عبد الحسن -١٢

عھود حلیم -١٣

غدیر حیدر -١٤

تفاصیل النشاط

محاضرات توعویة لطلبة المدارس -١



توزیع منشورات لطلبة المدارس -٢

توزیع كمامات وكفوف ومعقمات لطلبة المدارس -٣

اجراء بعض الفحوصات المختبریة لطلبة المدارس-٤

٥الیوم٤الیوم ٣الیوم ٢الیوم ١الیوم االسم ت



مكان العمل االسمت

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م عقیل عبد العظیم جواد ١

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م عباس حسین عبید ٢

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م میس كاظم علیوي ٣

قسم تقنیات المختبرات الطبیة شذى عبد الزھرة عبود ٤



قسم تقنیات المختبرات الطبیة نور حسن ناصر ٥

قسم تقنیات المختبرات الطبیة د. رعد عجم صایل ٦

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م حسین عقیل  مجید ٧

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.د مرتضى محمد جواد ٨

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م رؤى كریم سرحان ٩

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م سالم رزاق مفتاح ١٠

قسم تقنیات المختبرات الطبیة حیدر یحیى ابراھیم ١١

كیف تحصن نفسك من االصابات الفایروسیة منھاج دورة 

الموضوعالیوم والتاریخت



االصابات الفایروسیة ومدى تاثیرھا على ١١١/٥/٢٠٢٢

االنسان 

تركیب الفایروس وتشخیصة مختبریا ٢١٢/٥/٢٠٢٢

كیفیة الوقایة والعالج من االصابات ٣١٥/٥/٢٠٢٢

الفایروسیة 



مكان العمل االسم ت

المعھد التقني الكوفة د. اثیر كاظم عبادي١

مسؤول الشعبة العلمیة لیلى صالح عبد الحسن ا.م.د٢

قسم تقنیات صحة المجتمع یقظان ناجح طاھر ٣

قسم تقنیات صحة المجتمعاحمد حامد الیاس ٤

طالب دراسات علیاامیر نزار عدنان ٥

الشعبة العلمیة سارة حلیم نعیم ٦
طالب دراسات علیایاسر سعید محمود٧
الشعبة العلمیة احمد عقیل شراد٨
الشعبة العلمیة حسین ستار رباط٩

الشعبة العلمیة قاھرة جبر حسین ١٠
الشعبة االداریة شیماء ناظم عبد١١
دراسات علیازھراء احمد عبد ١٢

مكان العملاالسمت



قسم تقنیات التخدیرسارة عباس عبید ١

المجتمعصحة قسم تقنیات م. احمد راھي عبد ٢

قسم تقنیات صحة المجتمعد.لیلى صالح عبد الحسن٣

قسم تقنیات صحة المجتمعاحمد حامد الیاس ٤

قسم تقنیات صحة المجتمع م.د سعد سلیم رحیم٥

قسم تقنیات صحة المجتمع زینب رزاق حسن ٦

الشعبة العلمیة رضا داوود عبد الرضا ٧

قسم تقنیات صحة المجتمع ا.م.د محمد عبد الرزاق ٨

الشعبة العلمیة قاھرة جبر حسین ٩

قسم تقنیات التخدیر م.د احمد عدنان عبد االمیر١٠

قسم تقنیات التخدیر أ.د حسن علي فرمان ١١

قسم تقنیات التخدیر اسعد مسیب مسیب١٢

قسم تقنیات التخدیر مصطفى رزاق جودة ١٣

قسم تقنیات التخدیر احمد عقیل شراد١٤

قسم تقنیات المختبرات الطبیة قاسم عباس كحیوش ١٥



منھاج دورة (استخدام االصباغ الخاصة في التشخیص النسیجي )

الموضوع الیوم والتاریخ ت



PCRمقدمة تعریفیة عن تقنیة ١١٠/٥/٢٠٢٢

التعرف على التقنیات الحدیثة التي یستخدم ٢١١/٥/٢٠٢٢
فیھا البادئات 

NCBIكیفیة تصمیم البادئات باستخدام ٣١٢/٥/٢٠٢٢



مكان العمل االسمت

تقنیات صحة المجتمع ا.م.د رعد عجم صایل ١

المختبرات الطبیةتقنیات ا.د حیدر حمزة ابراھیم ٢

المختبرات الطبیةتقنیات مرتضى محمد جوادا.م.د٣

المختبرات الطبیةتقنیات م.م عباس حسین عبید ٤

المختبرات الطبیة تقنیات م.م سالم رزاق مفتاح ٥

المختبرات الطبیةتقنیات دعاء عالء حسن ٦

المختبرات الطبیةتقنیات م.م زھراء حمزة عبد الزھرة ٧

تقنیات المختبرات الطبیةدعاء رحیم ھادي م.م٨

تقنیات المختبرات الطبیةازھار كریم محسن ٩

تقنیات المختبرات الطبیةم.م دعاء عبد الزھرة دلي ١٠

تقنیات المختبرات الطبیة شذى عبد الزھرة عبود ١١

تقنیات المختبرات الطبیة علي ظاھر محمد ١٢

تقنیات المختبرات الطبیة م.د زھراء حمید عودة ١٣

تقنیات المختبرات الطبیة ا.م.د اثیر كاظم عبادي ١٤

تقنیات المختبرات الطبیة د. باسم محمد ملكط ١٥

االسم الثالثي ت

ا.د انغام جاسم محمدعلي ١

ا.م.د محمد عبد الرزاق عاصي ٢

م.م سھاد عبید صبي٣

م. احمد راھي عبد العبیدي٤

م.د سعد سلیم رحیم ٥



م.م یقظان ناجح طاھر ٦

منتظر غضبان نوري السید ٧

قاسم زھیر جھاد السید ٨

دعاء سعد راوي ة السید٩

لیلى سعید مھدي ١٠

نور سوید شناوة ١١

وسام غني حسن ١٢

ندى محمد علي ١٣

منار محسن شھید ١٤

سارة حلیم نعیم ١٥

قاھرة جبر حسین ١٦

زھراء احمد عبد ١٧

سمیرة علي كاظم ١٨

نضال عبد النبي محمد ١٩

شیماء ناظم عبد ٢٠

منى كاظم جبر٢١

كرار كامل عبد الكاظم السید ٢٢

احمد محمد حمید ٢٣

صالح عواد محمد ٢٤

نجیحة كمر عبد ٢٥

مكان العمل االسم ت

قسم تقنیات التخدیرد. احمد عدنان عبد االمیر ١

قسم تقنیات التخدیرم.م حسین ظاھر عزیز ٢



قسم تقنیات التخدیرم.م حیدر یحیى احمد ٣

قسم تقنیات التخدیرم.م غسان ظاھر عزیز ٤

قسم تقنیات التخدیركحالء محمد عباس٥

قسم تقنیات التخدیربلسم باسم شنان ٦

قسم تقنیات التخدیرمروة ثائر عبد الباقي ٧

قسم تقنیات التخدیرغدیر طیف ھاشم ٨

قسم تقنیات التخدیرفاطمة تحسین علي حسین ٩

قسم تقنیات التخدیراسعد مسیب مسیب ١٠

قسم تقنیات التخدیرمصطفى رزاق جودة ١١

مختبرات الطبیة قسم تقنیات الا.م.د علي محمد عبد حمود ١٢

المختبرات الطبیة قسم تقنیاتا.م.د علي محمد عبد حمود ١٣

صحة المجتمع قسم تقنیات م. احمد راھي عبد ١٣

مكان العملاالسم الثالثي ت

تقنیات صحة المجتمع ا.م.د محمد عبد الرزاق عاصي ١

تقنیات صحة المجتمع م.د سعد سلیم رحیم ٢



تقنیات صحة المجتمع سارة حلیم نعیم ٣

تقنیات صحة المجتمع م.م قاسم عباس كحیوش ٤

تقنیات صحة المجتمع جنات محمد حمادي٥

تقنیات صحة المجتمع دجى زیدون طارق ٦

تقنیات صحة المجتمع زھراء عاید طاوي ٧

تقنیات صحة المجتمع زھراء مؤید عواد ٨

تقنیات صحة المجتمع محمدزھراء عبد مسلم ٩

تقنیات صحة المجتمع رضا داود عبد الرضا ١٠

التوقیعاالسمت

قسم تقنیات المختبرات الطبیةد.رعد عجم صایل١

قسم تقنیات المختبرات الطبیةاحمد راھي عبد٢



قسم تقنیات المختبرات الطبیةعلي ظاھر محمد٣

تقنیات المختبرات الطبیةقسم نجالء كاظم تكلیف٤

قسم تقنیات المختبرات الطبیةدعاء عالء حسن ٥

قسم تقنیات المختبرات الطبیةحسن عقیل مجید٦

قسم تقنیات المختبرات الطبیةشذى عبد الزھرة ٧

قسم تقنیات المختبرات الطبیةجنان كریم عیسى ٨

قسم تقنیات المختبرات الطبیةعباس حسین عبید٩

قسم تقنیات المختبرات الطبیةسالم رزاق مفتاح١٠

قسم تقنیات المختبرات الطبیةدعاء عبد الزھرة ١١

قسم تقنیات المختبرات الطبیةمیس كاظم علیوي١٢



القسماالسم

العمید ا.د انغام جاسم محمدعلي 

قسم تقنیات المختبرات الطبیة ا.م.د رعد عجم صایل 

الشعبة االداریة وسیم جبار ابراھیم م.د

قسم تقنیات التخدیر ا.م.د احمد عدنان الخفاجي 

قسم تقنیات التخدیر ا.د حسن علي فرمان 

قسم تقنیات صحة المجتمع ا.م.د محمد عبد الرزاق عاصي

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.د باسم محمد ملكط

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م. د زھراء حمید عودة 

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م اشواق كاظم مطشر 

قسم تقنیات المختبرات الطبیة د. ضرغام عبد الجلیل

قسم تقنیات صحة المجتمع م.م قاسم عباس كحیوش 

قسم تقنیات المختبرات الطبیةم. انعام مھدي 

المجتمعقسم تقنیات صحة م. احمد راھي عبد 

قسم تقنیات المختبرات الطبیةا.د عبد الصمد علیوي حسن

قسم تقنیات المختبرات الطبیةا.م.د علي محمد عبدحمود 

رئاسة جامعھ الفرات االوسط التقنیة ا.م.د میعاد كاظم علي 

قسم تقنیات صحة المجتمع ا.م.د لیلى صالح عبد الحسن

رات الطبیة قسم تقنیات المختبعباس حسین عبید





٢٠٢١/٢٠٢٢متابعة البرامج التدریبیةاستمارة 

المنفذة

البیاناتالفقراتت

اعداد الصفوف االلكترونیة ونماذج كوكل فورم برنامجعنوان ال١

٢٤/٢/٢٠٢٢- ٢٢تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())الكترونیاًمن داخل الجامعة ()(عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

م.م محمد عبد المھدي محمدعلي أسم المحاضر٥

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

/مدرس مساعد

/مدرس 

أستاذ مساعد 

١/أستاذ      

/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)أخــــــــرى          

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب أ.م.د.لیلى
ھادي



٢٠٢١/٢٠٢٢المنفذة التدریبیةاستمارة متابعھ البرامج 

البیاناتالفقراتت

برنامجعنوان ال١

تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())من داخل الجامعة ()(عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

أسم المحاضر٥

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

/مدرس مساعد

/مدرس 

أستاذ مساعد 

/أستاذ      

٣/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)٧أخــــــــرى         

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب أ.م.د.لیلى
ھادي



منھاج دورة مواصفات المختبر الجید

تحسین نوعیة البیانات الناتجة -الھدف
عن االختبار ودقتھا اعتمادا 
على تنفیذ برنامج لضمان 

الجودة
الیوم االول

٨/٢/٢٠٢٢
GIPمقدمة تعریفیة حول -

الھدف من مبادئ الممارسات -
المختبریة

GIPالغرض من -
الیوم الثاني

٩/٢/٢٠٢٢
المنظمة والعاملین-
برنامج ضمان الجودة-

المدقق-
الیوم الثالث

١٠/٢/٢٠٢٢
االجھزة والمحالیل-

نظام االختبار-
الفحص والمصادر-

تقریر النتائج-



مكان العمل االسمت
قسم تقنیات التخدیر ا.د حسن علي فرمان ١
معاون العمید للشؤون العلمیة د. عدي متعب ھادي ٢
قسم تقنیات التخدیر م.م غسان ظاھر محمد ٣
قسم تقنیات التخدیر احمد محمد مجید ٤
قسم تقنیات التخدیر د.ھشام محمد حسن ٥
قسم تقنیات التخدیر سجاد محمد حامد ٦
قسم تقنیات التخدیر مروة ثائر عبد الباقي ٧
قسم تقنیات التخدیر غدیر طیف ھاشم ٨
قسم تقنیات التخدیر م.م حنلن سعد ھاشم ٩

قسم تقنیات التخدیر م.م ھدیل ثائر احمد ١٠
قسم تقنیات التخدیر م.د احمد عدنان الخفاجي ١١
قسم تقنیات التخدیر مصطفى رزاق جودة ١٢
قسم تقنیات التخدیر نبا طارق حسین ١٣
قسم تقنیات التخدیر حیدر یحیى احمد ١٤
قسم تقنیات التخدیر انعام مھدي داوود ١٥
قسم تقنیات التخدیر منار كریم فاضل ١٦
قسم تقنیات التخدیر علي ظاھر محمد ١٧
قسم تقنیات التخدیر قاھرة جبر حسین ١٨
قسم تقنیات التخدیر حسین ستار رباط ١٩
قسم تقنیات التخدیر سارة حلیم نعیم ٢٠



٢٠٢١/٢٠٢٢استمارة متابعھ البرامج التدریبیة المنفذة 

البیاناتالفقراتت

كیف تتجنب النشر في المجالت المفترسةبرنامجعنوان ال١

١٣/٣/٢٠٢٢-٨/٣تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())من داخل الجامعة ()١٢عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

أسم المحاضر٥

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

/مدرس مساعد

/مدرس 

أستاذ مساعد 

/أستاذ      

٤/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)٨أخــــــــرى        

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

أ.م.د.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب 
ھادي



	cancer	for	important	its	and	markers	Tumorمنھاج دورة
detection		

مقدمة تعریفیة عن االمراض السرطانیة -وم االولالی
واسبابھ وطرق تشخیصھ النسیجیة 

والبایوكیمیائیة والمناعیة من خالل استخدام 
tumor markers

تراكیبھا لmarkers;tumor-الیوم الثاني
وكذلك واالنسجة المخلقة لھا البایوكیمیائیة

طرق قیاسھا  كالھورمونات واالنزیمات 
والبروتینات ومستقبالت الخالیا

Tumor markersتوضیح طرق قیاس -الیوم الثالث
وتفسیر النتائج الخاصة بھا مع االمثلة 



٢٠٢١/٢٠٢٢استمارة متابعھ البرامج التدریبیة المنفذة 

البیاناتالفقراتت

تاثیر الھواتف الذكیة على صحة االنسان برنامجعنوان ال١

٦/٣/٢٠٢٢--- ٢٢/٣تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())١٢الجامعة (من داخل )١٢عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

م .م قاسم عباس كحیوش أسم المحاضر٥

م. م یقظان ناجح طاھر 

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

١/مدرس مساعد

١/مدرس 

أستاذ مساعد 

١/أستاذ      

٣/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)٦أخــــــــرى       

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب أ.م.د



مكان العملاالسمت
١

.رعد عجم صایل د
المختبرات الطبیة تقنیات 

المختبرات الطبیة تقنیات .م دعاء عبد الزھرة دلي م٢

المختبرات الطبیة تقنیات دعاء عالء حسن ٣

المختبرات الطبیة تقنیات د زھراء حمید عودة م.٤

تقنیات المختبرات الطبیةازھار كریم محسن٥

تقنیات المختبرات الطبیة.م جنان كریم عیسى م٦

تقنیات المختبرات الطبیةباسم محمد ملكط د. ٧

تقنیات المختبرات الطبیةم میس كاظم علیوي .م٨

تقنیات المختبرات الطبیة.م زھراء حمزة عبد الزھرة م٩

تقنیات المختبرات الطبیة.م نور حسن ناصر م١٠

تقنیات المختبرات الطبیةم قاسم محمد ھاشمم.١١

تقنیات المختبرات الطبیةم .م دعاء رحیم ھادي ١٢

المختبرات الطبیةتقنیات علي ظاھر محمد ١٣

تقنیات المختبرات الطبیةم .م حسن عقیل مجید١٤



منھاج دورة تأثیر الھواتف الذكیة على صحة االنسان

٢٠٢١/٢٠٢٢استمارة متابعھ البرامج التدریبیة المنفذة 

البیاناتالفقراتت

مخاطر الھاتف الذكي٢/٣/٢٠٢٢الیوم االول 

.م یقظان ناجح طاھر م٣/٣/٢٠٢٢الیوم الثاني 

.م قاسم عباس كحیوشم٦/٣/٢٠٢٢الیوم الثالث 



تقدیر مجموعھ الدھون الكلیة في الجسم وعالقتھا ببعض االمراضبرنامجعنوان ال١

٩/٣/٢٠٢٢-٧/٣تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())١٧من داخل الجامعة ()١٧عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

أ.م.د علي محمد عبد حمودأسم المحاضر٥

م.د زھراء حمید عودة 

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

/مدرس مساعد

١/مدرس 

أستاذ مساعد 

٢/أستاذ      

٢/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/

/محاضر خارجي)١٢أخــــــــرى      

مسؤول الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون 
العلمیة

أ.م.د.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب 
ھادي

مكان العمل االسمت

رئیس قسم تقنیات المختبرات الطبیة .رعد عجم صایل د١

قسم تقنیات المختبرات الطبیة علي ظاھر محمد ٢

قسم تقنیات المختبرات الطبیة د .باسم محمد ملكط ٣



قسم تقنیات المختبرات الطبیة دعاء عالء حسن ٤

قسم تقنیات المختبرات الطبیة میس كاظم علیوي ٥

قسم تقنیات المختبرات الطبیة حسن عقیل مجید ٦

قسم تقنیات المختبرات الطبیة رعد عجم صایل ٧

قسم تقنیات المختبرات الطبیة ازھار كریم محسن ٨

قسم تقنیات المختبرات الطبیة شذى عبد الزھرة عبود ٩

قسم تقنیات المختبرات الطبیة احمد محمد حمید ١٠

قسم تقنیات المختبرات الطبیة دیار محمد كاظم ١١

قسم تقنیات المختبرات الطبیة م.م عقیل عبد العظیم جواد١٢

قسم تقنیات المختبرات الطبیة جنان كریم عیسى ١٣

قسم تقنیات المختبرات الطبیة دعاء عبد الزھرة دلي ١٤

قسم تقنیات المختبرات الطبیة اثیر حسن عطیة م.م١٥

قسم تقنیات المختبرات الطبیة ا.د عبد الصمد علیوي ١٦

قسم تقنیات المختبرات الطبیة صالح عواد محمد رضا١٧



منھاج دورة اعداد الصفوف االلكترونیة ونماذج كوكل فورم

االعدادات الخاصة اضافة صف الكتروني جدید واجراء الیوم االول
بالصف االلكتروني وكذلك دعوة الطلبة والتدریسین 

المساعدین لالنضمام
تحمیل المحاضرات للصف واجراء محاضرة الكترونیة الیوم الثاني

google meeting عن طریق الكترونیة تفاعلیة

اعداد االسئلة وادارة االقسام وتوقیت فتح وغلق النموذج الیوم الثالث
ل النتیجة للطالب تلقائیا او یدویا /ایصا



مكان العملاالسمت

طالب دراسات /مختبرات زھرة جواد كاظم ١
الطبیة

طالب دراسات /مختبرات عماد سعد٢
الطبیة

طالب دراسات /مختبرات زھراء محمد رسول٣
الطبیة

صحة /طالب بكالوریوس محمد حمدان مجھول ٤
المجتمع

صحة /بكالوریوسطالبكرر حیدر یونس ٥
المجتمع

طالب دراسات /مختبرات قاھرة جبر حسین٦
الطبیة

طالب دراسات /مختبرات برھان تحسین برھان ٧
الطبیة

الشعبة العلمیة رضا داوود عبد الرضا ٨

الشعبة العلمیة حسین ستار رباط٩

الشعبة العلمیة سارة حلیم نعیم ١٠

طالبة بكالوروس /صحة فرح فرج علي ١١
المجتمع

طالب بكالوریوس /صحة اني شزھراء احمد ١٢
المجتمع  



المنھاجالیوم والتاریخت
الیوم االول ١

٨/٣/٢٠٢٢
تحدید مشكلة البحث -
ترتیب المراجع التي سوف تستخدم -
اجراءات البحث -

الیوم الثاني ٢
٩/٣/٢٠٢٢

استخدام محركات البحث العلمي للحصول -
على المصادر الحدیثة والرصینھ 

الیوم الثالث٣
١٣/٣/٢٠٢٢

Microsoftاستخدام - Acedemic
-Semantic scholar
-Sciencedirect
-Springer
-Sci-hub
االطالع على البحوث ،المشكلة ،الفرضیة -

،حل مقترح ،طریقة عمل ،نتائج ،استنتاج 
.

عملیة تقییم البحوث في المجالت العلمیة -
عند الدخول الى موقع اي مجلة تبحث -

عن
نطاق المجلة - ١
رصانھ المجلة - ٢
النشر مجاني او ال- ٣
مالحظات مھمة لكتابة البحث- ٤



مكان العمل االسمت
رئیس قسم تقنیات التخدیر د.حسن علي فرمان ١
قسم تقنیات التخدیر م.م ھدیل ثائر احمد٢
قسم تقنیات التخدیر م.م حنان سعد ھاشم ٣
قسم تقنیات التخدیر مروة ثائر عبد الباقي ٤
قسم تقنیات التخدیر یاسر سعید محمود ٥
قسم تقنیات التخدیر مصطفى رحیم منصور ٦
قسم تقنیات التخدیر احمد عدنان عبداالمیر ٧
قسم تقنیات التخدیر حیدر یحیى احمد٨
قسم تقنیات التخدیر م.م منار كریم فاضل ٩

قسم تقنیات التخدیر اسعد مسیب مسیب١٠
قسم تقنیات التخدیر مصطفى رزاق جودة ١١



٢٠٢١/٢٠٢٢المنفذة التدریبیةاستمارة متابعھ البرامج 

البیاناتالفقراتت

تحلیل االدرار العام وطرق الزرع برنامجعنوان ال١

٥/٤/٢٠٢٢-٣/٤تاریخ التنفیذ٢

طبيالتخصص٣

خارج الجامعة ())من داخل الجامعة ()١٧(عدد المشاركین الفعلي المجموع ٤

أ.م.دعلي محمد عبد حمودأسم المحاضر٥

م.د زھراء حمید عودة 

٦

عدد المشاركین حسب األلقاب

)جامعةوالوظائف ( داخل ال

التدریسیون

١/مدرس مساعد

/مدرس 

أستاذ مساعد 

١/أستاذ      

١٥/الفنیــــــــون 

اإلداریون               

/محاضر خارجي)أخــــــــرى        

الشعبة العلمیة                                                                               معاون العمید للشؤون مسؤول 
العلمیة

أ.م.د.لیلى صالح عبد الحسن                                                                              أ.م د. عدي متعب 
ھادي

(تحلیل االدرار العام وطرق الزرع)منھاج دورة



مقدمة تعریفیة عن تحلیل االدرار العام الیوم االول 
وكیفیة معرفة بعض المؤشرات على 

االمراضیة 
وظائف الكلى الطبیعیة واالمراض التي الیوم الثاني 

تصیب الكلى وتاثیرھا 
كیفیة زراعھ االدرار وقراءة النتائج مع الیوم الثالث

العلمي التفسیر 

االسمت



م.م عقیل عبد العظیم جواد ١
دعاء رحیم ھادي 

د.سجاد جبیر كاظم 
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