
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الفرات االوسط التقنية  

 وحدة التنمية المستدامة 

 كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية اسم التشكيل //

 لمحاور االستدامة 31/12/2022الى    1/1/2022المعلومات التالية تخص الفترة من 

 معلومات المنتسبين   -1

 العدد -

المالك 

 الدائم

 المجموع الكلي االناث الذكور المتقاعدين العقود

81 28 1 56 53 110 

 

 عدد االناث في المناصب االدارية  -

 رئيس قسم معاون عميد عميد

 

 المجموع مسؤول شعبة

1 - - 4 5 

 

 انشطة تمكين المراة في التشكيل // تدرج كل االنشطة والفعاليات التي تمت في التشكيل اومشاركة

 نساء التشكيل في مؤتمرات اوندوات او مهرجانات خارج التشكيل :

 . 2022\1\30في  294\59\7االدمان حسب االمر االداري  تحت عنوانندوة علمية -

 . 2022\21\1ندوة علمية تحت عنوان االبتزاز االلكتروني والوسائل المتبعة لمحاربته بتاريخ -

قاية من المخدرات حسب االمر االداري ندوة علمية تحت عنوان سبل التوعية للو-

 .2022\2\28في  538\27\ت.م.



في  1046\27\ندوة علمية تحت عنوان العنف ضد المرأة حسب االمر االداري ت.م-

10\5\2022. 

ندوة علمية تحت عنوان  االبتزاز االلكتروني جريمة بحق االنسانية حسب االمر االداري ت -

 .2022\10\52في  2641\59\7.م.

  دعم المنتسبين المالي   :  -

 مبالغ المكافئات 

للعقود محاضرين   لإلداريين للفنيين للتدريسيين

 وموظفين

+ لإلجراء اليومين 

 اخرى

 مجموع المبالغ

 المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد

من)  38

50-

100 

الف( لكل 

 شخص

من )  48

50-

100 

الف لكل 

 شخص

من )  25

50-

100 

الف( 

لكل 

 شخص

-50من)  35

100 

الف( لكل 

 شخص

99 +

104 

من ) 

50-100 

الف( لكل 

 شخص

349  

مايقارب 

(مليو15)

 ن

 

  2022( الف  دينار عراقي  غير موزعة لسنة  426188يوجد مبلغ قدره ):  الحوافز       

للعقود محاضرين   لإلداريين للفنيين للتدريسيين

 وموظفين

 المجموع لإلجراء اليومين

العد المبلغ العدد المبلغ العدد

 د

 المبلغ  العدد المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ

            

 

 

 

 

 

 



 دعم المعنوي ال -

 

  اعداد كتب الشكر والتقدير 

 للتدريسيين

 

 

 

60 

 

 للفنيين

 

 

 

70 

 لإلداريين

 

 

 

22 

للعقود 

محاضرين  

 وموظفين

10 

 لإلجراء اليومين

 + اخرى

 

 

30  +14 

 المجموع

 

 

 

206 

 

 التكريم  بتثمين  الجهود  للمتميزين 

 للتدريسيين

 

 

 

(22) 

 نللفنيي

 

 

(26) 

 لإلداريين

 

 

 

(4) 

للعقود 

محاضرين  

 وموظفين

(8) 

لإلجراء 

 اليومين

 

 

(7) 

 المجموع

 

 

 

67 

 

 

 - تكريم الباحثين 

 

 المالية / دينارمبالغ المكافئات  عدد كتب الشكر

 مائة الف دينار لكل باحث 4

 

 تكريم المتقاعدين 

 

 مبالغ المكافئات المالية عدد الشهادات التقديرية عدد كتب الشكر

 (2)هدايا عينية عدد  2 2

 

 .) مساعدات مالية لبعض  المنتسبين ) تكافل اجتماعي بين المنتسبين  : 

 واالنسانية  للمنتسبين ولكنها لم توثقتوجد مساعدات مالية للحاالت المرضية 



 عدد الحاالت انسانية عدد الحاالت مرضية

 المبلغ العدد المبلغ العدد

- - - - 

 

 الطلبة   - 2

 العدد الكلي الطلبة في الدراسات  العليا عدد الطلبة في الدراسة عدد الطلبة في الدراسة

 دكتوراة ماجستير

 الخريجين ةالمسائي الخريجين الصباحية

 1581 5 38 ال يوجد 598 169 771

 

 الدعم المالي : 

 

مساعدات الطلبة المتعففين   مبالغ تكريم الطلبة االوائل المكافئات المالية

)التكافل االجتماعي من 

 المنتسبين ( او من التشكيل

مساعدة 

الطلبة  الكمال 

دراستهم 

الذين 

يتعرضون الى 

حوادث اثناء 

 العام الدراسي

 المجموع

عدد 

 الطلبة

عدد   المبلغ عدد الطلبة المبلغ عدد الطلبة المبلغ

 الطلبة

 المبالغ

2 100 

الف 

دينار 

لكل 

 شخص

هدايا عينية  3

وتكريم خالل 

الحفل 

 المركزي

الف  250 1

 دينار

ال توجد هكذا 

 حاالت

5 450 

الف 

 دينار

 

 

 

 



  الدعم المعنوي 

 المهرجانات الفنية االدبيةالمهرجانات  المهرجانات الرياضية

عدد الطلبة  العدد

 المشاركين

عدد الطلبة  العدد

 المشاركين

عدد الطلبة  العدد

 المشاركين

4 36 1 2 2 116 

 

  الخريجيندعم الطلبة 

نشاطات تأهيل حيث ان التعيين مركزي  : التوجد للطلبة الخريجين  والتوظيف التأهيلنشاطات  -

 لطلبة كلية التقنيات الصحية الطبية على وزارة الصحة 

  النشاطات التوعوية للطلبة -

 فرص العمل الندوات الورش الدورات

عدد الطلبة  العدد

المشتركين 

 فيها

عدد الطلبة  العدد

 المشتركين فيها

عدد الطلبة  العدد

المشتركين 

 فيها

عدد 

 الفرص

عدد 

 المشتغلين

- - - - - - - - 

 الندوات الورش الدورات

عدد الطلبة  العدد

المشتركين 

 فيها

عدد  العدد

الطلبة 

المشتركين 

 فيها

عدد الطلبة  العدد

 المشتركين فيها

) 3دورة عدد 

دورة حول 

السالمة واالمن 

الكيميائي +  

طلبة قسم 

تقنيات 

المختبرات 

الطبية وقسم 

 1ورشة عمل  عدد 

)لفحص الدم للمدخنين 

 وغير المدخنين (

( للتوعية 5ندوه )عدد  

ضد االدمان والوقاية 

من المخدرات   + 

ندوه حول دور 

طلبة قسم تقنيات 

المختبرات الطبية 

وقسم صحة 

 المجتمع



 

 اوجة دعم اخرى للطلبة        -

 

معالجة المشاكل عن طريق 

 الرشاد النفسي

دعم الطلبة بمساعدات  اقامة مادب الطعام

 عينية

 انشطة التعاون العلمي للطلبة

توجد لجنة  \عدد الطلبة 

مشكلة في كل قسم )لجنة 

االرشاد التربوي والنفسي( 

 - اضافة للجنة المركزية

الطلبة  عدد العدد

 المستفيدين

عدد الطلبة  العدد

 المستفيدين

عدد الطلبة  العدد

 المشاركين

بحوث عالمية  3 1 1 - -

 مشتركة مع الطلبة

18 

 

 

 يدرج التشكيل اي انشطة اخرى لدعم الطلبة لم تذكر في اعالة :

 سفرات علمية  للطلبة  -

 منح مكافئات للطلبة الفائزين والمتميزين في االنشطة الرياضية-

 طالب 25تخفيض اجور الطلبة للدراسة المسائية ألسباب اجتماعية واقتصادية )ألكثر من  -

 .االنشطة التي تقام في المناسبات الوطنية والدينية كالمهرجانات  -

 

دورة حول كيفية 

التعامل مع 

مرضى كورونا 

في الحجر 

المنزلي 

والفحوصات 

المختبرية + 

دورة حول  

االسعافات 

 االولية (

صحة 

 المجتمع

الشرطة المجتمعية 

+ والعنف االسري 

ندوه حول حقوق 

االنسان وانواعه في 

المواثيق الدولية + 

ندوه حول االبتزاز 

االلكتروني + ندوه 

حول  سبل التوعية 

للوقاية من المخدرات 

+ندوه حول العنف ضد 

 المرأه( .



 المجتمع .  - 3

 المالي دعم ال. 

 

المساعدات المالية لفئات  توزيع سالت غذائية

خاصة من المجتمع       

 )دور المسنين(

المساعدات المالية 

لفئات خاصة من 

المجتمع  ) دور 

 االيتام(

المساعدات المالية 

لفئات خاصة من 

المجتمع ) ذوي 

 االحتياجات الخاصة (

المبلغ /  العدد

 دينار

المبالغ /  العدد المبالغ / دينار العدد المبالغ / دينار العدد

 دينار

1 250-300 

 الف دينار

الف  250-300 1

 دينار

1 250-

 الف دينار300

1  

الف  100

 دينار

 

  الدعم المعنوي 

 خدمات  صحية مجانية  -

 

تقديم خدمات صحية مجانية لفئات مختلفة 

 من المجتمع

القيام بحمالت  صحية تطوعية للمداس بمختلف 

 المراحل الدراسية

 المرحلة الدراسية العدد الفئة العدد

منتسبي مديرية شرطة محافظة  1

 والمنشآتالنجف االشرف 

 المدارس االبتدائية 1

 

 البطالة على  مساهمة في القضاء  ال -

 ------ك  االشخاص بعقود عدد  االجراء اليوميينعدد 

 موظفين محاضرين 55

 - 28 

 

 ة لخدمة المجتمع يالمساهمة االكاديم -

البحوث والدراسات   لمعالجة  تسويق البحوث

 المشاكل في المجتمع

لدعم   براءات االختراع

 المجتمع

 البراءة حقل العدد موضوع الدراسة العدد الجهة المستفيدة العدد

 طبي 2 طبي - - -



 -رايعا //   االنشطة االخرى االجتماعية التي لم تذكر في الجداول اعالة : 

دورة علمية تخصصية تم اقامتها لخدمة شريحة االساتذة والطلبة  39 توجد دورات مايقارب -

 ورشة عمل  16ندوه و  46في الكلية , اضافة ل 

تم نشر العديد من  البحوث في سكوبس  وكالريفيت وهي بحوث علمية ضمن تخصص - 

 الكادر لخدمة المجتمع  

  الماجستير في الكلية –ا مناقشة اكثر من عشرون رسالة ماجستير لطلبة الدراسات العلي -

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ترشيد استخدام الطاقة   : -اوال 

 المياة  -1

 ( تخفيض استهالك كميات المياة1جدول رقم )

عدد الدورات 

 والورش

عدد االنشطة 

المنفذة 

لتخفيض 

استهالك 

 المياه

السياسات 

المحددة 

للحفاظ على 

 المياة

عدد البحوث والدراسات  عن 

 ترشيد استهالك المياة

تم القاء  3 3

محاضرات 

للطلبة  لتثقيف 

للحفاظ الطلبة 

على الموارد 

 يةئالما

 ال توجد

 

 استهالل المياه والمحافظة عليها أي انشطة اخرى لتخفيض 

 

 الطاقة الكهربائية : -2

 ( تخفيض  استهالك الطاقة الكهربائية :2)جدول رقم 

الدورات عدد 

 والورش

) والندوات 

بالتفاصيل 

االوامر االدارية 

 والعناوين (

انشطة انتاج الطاقة عدد 

 البديلة

 وحجم االنتاج / باالمبير

التدابير المتخذة لتخفيض 

 استهالك الكهرباء



تجهيز مختبر الدراسات  3

العليا بمنظومة الخاليا 

 الشمسية

- 

 

 أي انشطة عن تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية .

 انخفاض استهالك الطاقة الكهربائية لطلبة  لتثقيف الطلبة حولعلى اتم القاء محاضرات  -

 

 انبعاث الغازات : -3-

 (  تخفيض  غازات االنبعاث :3جدول رقم )

عدد الدورات 

والورش 

 والندوات

النشاطات المنفذة 

 انبعاث الغازاتلتقليل 

عدد البحوث والدراسات  عن 

 تخفيض غازات االنبعاث

أي انشطة اخرى عن تقليل 

 االنبعاث

 

 دورة 1

 ندوة 4

 

التثقيف من خالل -

 وضع الصور

والبوسترات  في 

 مداخل البنايات .

فيديوات توعوية في  -

شاشات االقسام العلمية 

 وفي الممرات

 لطلبة  تم القاء محاضرات على ا ال توجد

لتثقيف الطلبة حول تقليل 

 االنبعاث

 المحافظة على البيئة وحمايتها . -4

 

 ( التثقيف المستمر للمحافظة على  البيئة وحمايتها 4جدول رقم )

عدد الدورات 

والورش للمنتسبين  

 والطلبة

التثقيف من خالل 

 وضع الصور

والبو سترات  في 

 مداخل البنايات

النفايات انشطة  التخلص من 

 بطرق صحية

 

تدوير انشطة االستفادة من 

 النفايات  .

5 2 1 1 

 

 

 ( التثقيف المستمر للمحافظة على  البيئة وحمايتها 5جدول رقم )

الدورات والورش  لعامة المجتمع 

 )خدمة مجتمع

النشاطات التوعوية لطلبة واساتذة التشكيل  لمساعدة المجتمع على 

 . استخدام الطاقة المتجددة 

 (بوسترات موزعة ,زيارات لمواقع عمل , دورات خارج التشكيالت)

5 

 

3 

 



 ثانبا // البيئة الجامعية  وتتضمن :

 

 . المساحات الخضراء -1

 (  المساحات الخضراء6جدول رقم )

النشاطات عن زيادة 

المساحات الخضراء عن 

العام الماضي بالمتر او 

 كم

النشاطات عن 

التشجير  /عدد 

زيادة عن االشجار 

 العام الماضي

النشاطات  عن اكساء 

االرصفة للعام الحالي 

 المساحة بالمتر او كم

تجميل واجهات البنايات/ 

الصبغ بالمتر //   االكساء 

 بالحجر بالمتر

 2م 12000

 

 2م 225 2م 3500 2م 12000

 

 . انشطة البيئة الجامعية -

 

 الجامعية(  االنشطة الخاصة بالبيئة  7جدول رقم  )

عدد القاعات 

والمختبرات 

 الدراسية

)المنشأة حديثا 

 والمؤهلة (

نشاطات التشكيل على 

الموقع الرسمي عن 

 البيئة الجامعية المناسبة

)النشاطات 

الالصفية ( عن 

الحمالت التطوعية 

للتنظيف  وزراعة 

االشجار داخل 

 وخارج التشكيل .

 

 انشاء االبنية والقاعات والمسقفات

 الصديقة للبيئة

 يلصالتفا العدد

 23قاعات + 8

 مختبر

كثير من النشاطات التي 

ترفع بشكل دوري 

 بموقع الرسمي للكلية(.

 

بناية االقسام  1

العلمية الجديدة 

 3المتكونة من 

 طوابق

تفاصيل البناية في 

ملفة الشعبة 

في  الهندسية 

 نهاية التقرير

 

 الجامعية .أي انشطة  اخرى عن البيئة  -ج 

كثير من االنشطة حول البناية الجديدة لالقسام العلمية للكلية من انشاء وتجهيز الكلية  -

بالنافورات والحدائق والداخلية والخارجية في سبيل  توفير والحفاظ على بيئة جامعية 

 مرموقة 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تعزيز الموارد االقتصادية  الذاتية في الجامعة :اوال // 

  زيادة االيرادات . -1



 (  زيادة االيرادات بتنوع مصادرها 1جدول رقم ) 

المشاريع االنتاجية  وحسب االقسام في 

 تشكيل.) نباتي  , حيواني ( / دينارال

مبالغ انشطة المكاتب 

االستشارية في التشكيل / 

 دينار

مبالغ  انشطة الية التعاون / 

 دينار

 دينار 5830000 استالل بحوث مبلغ االيراد السنوي العدد / النوع

االيرادات من 

تأييد ووثائق 

 الطلبة

   دينار 721980

 

 مصادر االيرادات االخرى: -2

مبلغ ايرادات التعليم 

 الموازي

 / دينار

مبلغ ايرادات الدراسات 

 المسائية / دينار

مبلغ المشاريع الخدمية الطلبة والمنتسبين  من 

 النادي الطالبي والكافتيريا  ومكاتب االستنساخ

 

 

291104875 

 دينار

 

 دينار 929475000

 

 يوجد مكتب  استنساخ  قيد  االنشاء

 

 17ال  )  اهداف التنمية المستدامة  لتغطية التشكيل ادراج االنشطة والفعاليات التي نفذت في 

 :معززة باالوامر االدارية والصور    (

 

 الهدف االول / القضاء على الفقر  :

في  1192\47\7نشاط تطوعي الى مؤسسة العين الخيرية حسب االمر االداري -1

25\5\2022.  

في  3522\59\7حسب االمر االداري ت.م. فقرندوة علمية تحت عنوان القضاء على ال -2

29\12\2022 . 

 

 الهدف الثاني  / القضاء التام على الجوع  :

في  3491\59\7ندوة علمية تحت عنوان القضاء على الجوع حسب االمر االداري ت.م.1

28\12\2022 . 

 في االرياف . سالت غذائية للعوائل الفقيره -2

 

 



 الصحة الجيدة والرفاة :الهدف الثالث / 

 4421\59\7حسب االمر االداري ت.م.الصحة الجيدة والرفاة ندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\12\21في 

 ورشة .  6ندوة و  21دورة طبية للحفاظ على الصحة الجيدة و  26تم انجاز -2

حول الوقاية من االمراض االنتقالية عمل تطوعي الى طلبة المدارس للتوعية  -3

 . 2022\5\31في  1225\47\7

)تقديم خدمات عالجية مجانية الى االيتام وعوائل الشهداء والقوات نشاط تطوعي الصفي   -4

 .2022\2\6في  376\27\7االمنية حسب االمر االداري 

مديرية شرطة محافظة النجف )تقديم خدمات عالجية مجانية الى نشاط تطوعي الصفي  -5

 .2022\3\15في  690\47\7حسب االمر االداري  االشرف والمنشآت 

 

 الهدف الرابع / التعليم الجيد :

في  3419\59\7حسب االمر االداري ت.م.التعليم الجيد تحت عنوان ورشة عمل  -1

21\12\2022 

 لطلبة الدراسات العليا في الكلية . رسالة ماجستير 21 انجاز -2

 نشر العديد من البحوث في مجالت عالمية للكادر. -3

 نشر بحوث عالمية مشتركة مع طالب الدراسات واالولية والعليا . -4

 

 الهدف الخامس / المساواة بين الجنسين :

 3513\59\7حسب االمر االداري ت.م.المساواة بين الجنسين ندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\12\28في 

حسب االمر االداري دور الشرطة المجتمعية والعنف االسري ندوة علمية تحت عنوان  -2

 . 2022\11\3في  2724\59\7ت.م.

حسب االمر االداري حقوق االنسان وانواعه في المواثيق الدولية ندوة علمية تحت عنوان  -3

 . 2022\11\21في  2989\59\7ت.م.

 

 

 



 النظيفة والنظافة الصحية :  الهدف السادس / المياة

 

حسب االمر االداري المياة النظيفة والنظافة الصحية ندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\12\28في  3505\59\7ت.م.

للحفاظ على الموارد تخصيص الكادر التدريسي جزء من وقت المحاضرات لتثقيف الطلبة  -2

 .يةئالما

 

 معقولة : الهدف السابع / طاقة نظيفة وباسعار

حسب االمر االداري  الطاقة المتجددة مفتاح الحلندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\11\8في  2769\59\7ت.م.

 التحول المستدام في نظام الطاقة العراقي \التنمية المستدامة ندوة علمية تحت عنوان  -2

 . 2022\11\8في  2766\59\7حسب االمر االداري ت.م.

في  3489\59\7حسب االمر االداري ت.م. النظيفةندوة علمية تحت عنوان الطاقة  -3

28\12\2022 . 

حسب االمر االداري  التنمية المستدامة والطاقة البديلةة علمية تحت عنوان ردو-4

 . 2022\12\19في  3378\59\7ت.م.

حسب االمر االداري طاقة نظيفة وباسعار معقولة دورة علمية تحت عنوان -5

 . 2022\12\28في  3506\59\7ت.م.

 

 

  -العمل الالئق ونمو االقتصاد :الهدف الثامن / 

حسب االمر االداري  االنتاج واالستهالك المسؤوالنعلمية تحت عنوان  ندوة--1

 . 2022\12\21في  3440\59\7ت.م.

 

 الهدف التاسع /  الصناعة واالبتكار والبنى التحتية:

حسب االمر االداري  الصناعة واالبتكار والبنى التحتية ندوة علمية تحت عنوان-1

 . 2022\12\28في  3495\59\7ت.م.



توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق اهداف التنمية ندوة علمية تحت عنوان -2

 . 2022\12\28في  3488\59\7حسب االمر االداري ت.م. المستدامة

 

 عدم المساواة : الحد من اوجةالهدف العاشر / 

حسب االمر االداري الحد من اوجة عدم المساواة ندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\12\29في  3514\59\7ت.م.

 

 الهدف الحادي عشر / مدن ومجتمعات محلية مستدامة :

حسب االمر االداري مدن ومجتمعات محلية مستدامة ندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\12\28في  3487\59\7ت.م.

 

 الهدف الثاني عشر / االستهالك واالنتاج المسؤوالن :

حسب االمر االداري االستهالك واالنتاج المسؤوالن ندوة علمية تحت عنوان  -1

 . 2022\12\21في  3440\59\7ت.م.

 

 الهدف الثالث عشر / العمل المناخي :

االمر االداري حسب االستهالك واالنتاج المسؤوالن ندوة علمية تحت عنوان -1

 . 2022\12\28في  3486\59\7ت.م.

 

 الهدف الرابع عشر / الحياة تحت الماء :

في  3439\59\7حسب االمر االداري ت.م.الحياة تحت الماء ندوة علمية تحت عنوان  --1

21\12\2022 . 

 

 الهدف الخامس عشر / الحياة في البر :

في   3457\27\7االمر االداري ت.م.حسب  في البرالحياة ندوة علمية تحت عنوان  -1

22\12\2022 . 



والتشجير واكساء االرصفة واالهتمام  النشاطات عن زيادة المساحات الخضراء في التشكيل -2

 بالقاعات والمختبرات والمسقفات الصديقة للبيئة.

حسب االمر  المتمثل بعملية زراعة وتشجير حداق الكلية الداخلية والخارجية نشاط تطوعي  -3

 .2022\6\14في  1360\47\7االداري 

 الهدف السادس عشر / السالم والعدالة والمؤسسات القوية :

 1\30في  294\27\ حسب االمر االداري ت.م.  االدمانالتعيين  ندوة علمية تحت عنوان -1

\2022 . 

 538\27\ت.م. حسب االمر االداري    ندوة علمية حول سبل التوعية للوقاية من المخدرات -2

 . 2022\ 2\28في 

 5\10في  1046\27\ 7حسب االمر االداري ت.م.  العنف ضد المرأةندوة علمية حول -3

\2022 . 

ندوة علمية تحت عنوان االبتزاز االلكتروني جريمة بحق االنسانية حسب االمر االداري  -4

 . 2022\10\26في  2641\59\7ت.م.

في  3017\59\ 7حسب االمر االداري ت.م. حول العنف ضد المرأة  اخرى ندوة علمية--5

22\11 \2022 .  

 حسب االمر االداري ت.م. التعيين بموجب قانون الخدمة المدنية  ندوة علمية تحت عنوان -6

 . 2022\ 1\25في  250\27\

 الهدف السابع عشر / عقد الشراكات لتحقيق االهداف : 

 7حسب االمر االداري ت.م.عقد الشراكات لتحقيق االهداف حول   ندوة علمية-1

 . 2022\ 12\28في  3509\597\

حسب االمر االداري المرقم   للمستشفيات والمراكز الصحية سفرات علمية للطلبة -2

 .2022\12\11في  3281\27\7

 صفي الى مستشفى الفرات االوسط لالورام  في النجف االشرف حسب االمرعمل تطوعي ال-3

 . 2022\3\9بتاريخ  2266\27\7االداري 

عمل تطوعي ال صفي الى مستشفى الفرات االوسط لالورام  في النجف االشرف حسب --4

 . 2022\4\24بتاريخ  966\27\7االمر االداري 

 



 ملفة الشعبة الهندسية

 

البناية الجديدة لالقسام العلمية لكلية التقنيات الصحية والطبية \كوفة التي تم انجازها في العام 

 الدراسي 2022-2021

- مساحة بناية االقسام العلمية الجديدة للكلية التقنية الطبية المتكونة من ثالث طوابق هي 2500 

 م2 للطابق الواحد ) مجموع المساحة 7500 م2(. 

-حجم المساحة الخضراء :)12,000م2( وتشمل الثالث حدائق الخارجية  بواقع 4000م2  لكل 

 واحدة اما الحدائق الداخلية تشمل حدائق اثنان بواقع 250 م2 لكل واحدة .

 -حجم اكساء االرصفة :)3500م2(

 -حجم مساحة تجميل واجهات البنايات) التغليف الحجري( :)225م2(

القاعات المؤهلة :-  

 1-قاعة د.عماد السعبري )مساحة 100 م2 , سعة 80 طالب (                            

 2-قاعة رقم )1( )مساحة 144 م2 , سعة 150 طالب( 

 3-قاعة رقم )2( )مساحة 100 م2 , سعة 80 طالب (                                        

 4-قاعة صحة المجتمع )مساحة 36 م2 , سعة 30 طالب (                                  

 5-قاعة االم )مساحة 150 م2 , سعة 100 طالب (                                          

 6-قاعة الشهيد )مساحة 200 م2 , سعة 180 طالب (                                        

 7-قاعة العراق)مساحة 200 م2 , سعة 180 طالب (

 8- قاعة مكتبة1 )قاعة مناقشة طلبة الدراسات العليا( )مساحة 50 م2, سعة 36 طالب (

 9-قاعة مكتبة 2 )قاعة مناقشة طلبة الدراسات العليا( )مساحة 50 م2, سعة 36 طالب(

  10- غرفة ضيافة )مساحة 20م2(

المختبرات المؤهلة : -    



مختبرات مركز الحاسبة:-1  

 -مختبر رقم )1( )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                        

 -مختبر رقم )2( )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                        

 -مختبر رقم )3( )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                         

مختبرات قسم صحة المجتمع: -2  

 -مختبر الفسلجه )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                       

 -مختبر علوم الحياة )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                      

 -مختبر االجهزه )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                         

 -مختبر الكيمياء)مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                        

 -مختبر صحه البيئة)مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                   

مختبرات قسم المختبرات الطبية: -3  

 - مختبر االحياء المجهرية واالحياء الجزيئي)مساحة 110 م2 , سعة 80 طالب (   

 -مختبر الكيمياء )مساحة 110 م2 , سعة 80 طالب (                                     

 - مختبر الطفيليات الطبية )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب( 

 -مختبر المناعة)مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                          

 - مختبر التشريح والشرائح النسيجية)مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (             

 -مختبر الفسلجة )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                         

 - مختبر الدراسات العليا)مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                  

مختبرات قسم التخدير والعناية المركزة :-4  

 -مختبر الكيمياء )مساحة 110 م2 , سعة 80 طالب (                   



 -مختبر الفسلجة )مساحة 110 م2 , سعة 80 طالب (                              

 -مختبر علوم الحياة )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (         

 -مختبر اجهزة  التخدير)مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                        

 -مختبر التخدير )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                         

 -مختبر التشريح )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                          

 -فيزياء طبية )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                                           

 -مختبر الدوائيات )مساحة 75 م2 , سعة 50 طالب (                             

مختبر (23*مجموع المختبرات )     

الغرف االدارية :  -  

 - مكتب السيد العميد + غرفة السكرتارية )75 م2(

 -غرفة مجلس الكلية )85م2(

 - غرفة الضيافة )75م2(

 -غرفة معاون العميد االداري )40م2(

 -السكرتارية )18م2(

 -القلم السري )40م2(

 -الصادرة والواردة )36م2(

 -غرفة الشعبة المالية 1 )36م2( 

 -غرفة الشعبة المالية2 )36م2( 

 -غرفة التدقيق )36م2( 

 -غرفة الشعبة االدارية )36م2( 

 -غرفة االرشيف  )36م2( 



 -غرفة االمنية )20م2(

 -غرفة المكتب االستشاري )20م2( 

 - مركز الحاسبة 1  )20 م2(

 - مركز الحاسبة 2  )30 م2(

 -الغرفة اللجنة االمتحانية المركزية للكلية )50م2( 

 - الصحيات : توجد 9 صحيات ) لكل طابق 3 صحيات ( بواقع 10م2 لكل واحد 

غرف االقسام العلمية : حيث توجد ثالث اقسام علمية في الكلية  -  

عناية المركزة قسم تقنيات التخدير وال -1  

قسم تقنيات المختبرات الطبية  -2  

قسم صحة المجتمع   -3  

غرف ادارية وتشمل :  8حيث توجد لكل قسم   

 - غرفة رئاسة القسم )36م2(

   -غرفة مقرر القسم )15م2( 

 -السكرتارية )15م2( 

 -غرفة اللجنة االمتحانية ) 25م2(

 -غرف الكادر التدريسي  اربع غرف بواقع)15م2( لكل غرفة.

 

 

 التوقيع /                                                                    

 د.زهراء حميد عوده سم /اال                                                                      

 عضو ارتباط وحدة التنمية المستدامة                                                                      


