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 و محتوى فهرس  
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 في قسم تقنيات التخدير  ياإلرشاد التربو 3 فهرس و محتوى  أ

 37 المهنيةأخالقيات اإلرشاد النفسي ومعاييره   29 4 كلمة السيد رئيس القسم المحترم ب
 37 المعلم المرشد  30  رؤية و رسالة واهداف قسم تقنيات التخدير          

 37 المرشد في التعليم 31 5 نبذة عن القسم 1
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تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة  
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     قسم تقنيات التخدير المحترمكلمة السيد رئيس  

 الدكتور المساعد األستاذ                

   زهراء حليم القيم                      

 سْمِ الل َّـهِ الرمحن الر َّحِيمِ ب  

 إِن َّهُ مِنْ سُل يْم ان  و إِن َّهُ بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْم نِ الر َّحِيمِ 

 )ص دق اهلل العلي العظيم( 
  في تعليم   والذي يساهم  الجامعةاقسام كلية المستقبل    أحدالتخدير بكونه  تقنيات  يفتخر قسم      

متخصص وكفوء بفضل جهود عمادته ومنتسبيه االكفاء    أكاديميطبي علمي و    وتخريج كادر

عز هللا  من  طالبين  النجباء  طالبه  ومثابرة  لرفد   وعزم  والعزم  بالقوة  جميعاً  يمدهم  أن  وجل 

بكا المستقبل  المجتمع  كلية  تعتبر  يجب.  كما  المجتمع  وخدمة  رعاية  في  يساهم  كفوء  طبي  در 

التخدير وذلك لسد النقص الحاد    تقني  بتخريجتقوم    العراقية التيأوائل الجامعات    الجامعة من

   .والحاجة الماسة لمثل هذا التخصص في العراق

بيئة تعليمية ممتازة تعزز التفكير النقدي واالعتماد على الذات. وسوف    لتقديميهدف القسم      

مناهج  اليتحقق ذلك من خالل وجود أعضاء هيئة تدريس على درجة عالية من الكفاءة وتطبيق  

 . سنوات 4فيه ومدة الدراسة  المتطورة

لعالي والبحث الصادر من وزارة التعليم ا  اإلدارياالمر    التخدير بموجبتأسس قسم تقنيات      

العدد   ذي  كلية    (2018  /  10  /16في    17778  /ق  أ      /ه  )تالعلمي  اقسام  من  كقسم 

هو من األقسام الحديثة التي تهدف إلى تخريج كوادر متخصصة للعمل في  و   الجامعة.المستقبل  

المركزة  مجال تقنيات التخدير والعناية المركزة في صاالت العمليات وكذلك في وحدات العناية  

بهذا  الدراسة  ومدة  تخدير  اختصاص   / طبي  تقني  عنوان  الخريج  منح  يتم  حيث  واإلفاقة 

 التخصص أربع سنوات دراسية. 

المستقبل        كلية  في  التخدير  تقنيات  قسم  علىيحرص  مجاالت    الجامعة  أربعة  على  التركيز 

 ( الدولية 1متميزة:  المراكز  في  التدريب  مواصلة  للخريجين  يسمح  الذي  الجامعي  التعليم   )

( والتطوير  2المتميزة،  المستمر  التعليم  لجميع(  تقنيات    الطبي  تخصص  في  التخدير  العاملين 

( البحوث 3لمميزة )واالحتياجات المجتمع وخدمة المرضى في صاالت العمليات والعناية    تلبية

 . ( تقديم الخدمات الطبية للمجتمع4وتدريب الباحثين الجدد )



  wI-522,D15-4  1-01-01رمز الدليل:                                التخديرقسم تقنيات  
 

5 
 

 

 

 -نبذة عن القسم: 

بموجب االمر اإلداري الصادر    2019/ 2018تأسس قسم تقنيات التخدير في العام الدراسي      

العدد )ت ه العلمي ذي  والبحث  العالي  التعليم    /  10  /16( في  17778  /أ ق      /من وزارة 

إلى   2018 تهدف  التي  الحديثة  األقسام  من  وهو  الجامعة.  المستقبل  كلية  اقسام  من  كقسم 

صصة للعمل في مجال تقنيات التخدير والعناية المركزة في صاالت العمليات تخريج كوادر متخ

  / طبي  )تقني  عنوان  الخريج  منح  يتم  حيث  واإلفاقة  المركزة  العناية  وحدات  في  وكذلك 

تخدير( خاللها    .اختصاص  الطالب  يُتِم  دراسية؛  سنوات  أربع  التخصص  بهذا  الدراسة  ومدة 

وحده(، على مدى أربع سنوات    176وحدة دراسية )  دراسة ما مجموعه مائة وسته وسبعون

 .دراسية كاملة

  الميا وع  م التقني على مستوى العراق محليافي مجال التعلي  اويطمح القسم في ان يكون رائد    

والمهن  األكاديمي  المجالين  وعملياوفي  نظريا  متميزة  مخرجاته  تكون  ان  ت  ي.  خالل  قديم  من 

في   المعرفية  البرامج  الميدان  أفضل  في  الفعلية  الحاجة  من  القسم  رؤية  تنطلق  التخدير.  حقل 

الصحي الى كوادر التخدير لسد الحاجة الى هذا االختصاص الحيوي، وتحقيق الكفاية والتوازن  

 . المطلوب بين الجراحين والمخدرين

   -رؤية القسم: 

العلمية     التقنيات  بأحدث  القسم  المؤتمرات   رفد  في  التدريسين  من  القسم  كوادر  ومشاركة 

  . العلمية العالمية وفتح الدراسات العليا في التخصصات الدقيقة للقسم بما يخدم حاجة المجتمع

ويهدف القسم الى اعداد نوعية متميزة من الخريجين بمستوى رفيع يتمتعون بخلفية اكاديمية  

تمكنهم من سد حاجات المجتمع كما يحرص القسم ومزودين بالمهارات األساسية الالزمة لكي  

المهنية ألصحاب  والقيم  االخالقيات  على  بالحفاظ  التمسك  مع  للطلبة  الذهني  التميز  دعم  على 

مستقبل   تحقيق  يضمن  بما  الفردية  والخبرات  المهارات  تنمية  على  والتركيز  الصحية  المهن 

 . وظيفي أفضل

 -رسالة القسم: 

الصحية       الرعاية  فريق  في  مميزين  اعضاء  ليكونوا  علميا،  تأهيال  مؤهلة  كوادر  اعداد 

ملتزم   القسم  ان  كما  المختلفة،  لمعاونة  بالمستشفيات  مدربين  تخدير  تقنية  أخصائي  بتخرج 

الجراحي. للمريض  عالية  جودة  وذات  امنية  رعاية  توفير  في  التخدير  اطباء 

 قسم تقنيات التخدير  واهداف رؤية ورسالة
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 -: القسم  أهداف

   .تخرج كوادر علمية باالختصاص -1

 يتمكن الطالب من المساهمة في حاالت اإلنعاش والتدخل حسب ما يلزم. -2

المطلوبة   -3 المهارات  الطالب  والعناية  تعلم  التخدير  في  المختلفة  الحالت  مع  للتعامل 

 . المركزة

 . تعلم الطالب كيفية تحضير األدوية والمحاليل المطلوبة للتخدير -4

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والتفهم الفكري والمهاري للتعرف على اجهزة   -5

 . التخدير وطرق ادامتها

 . يب التخدير المختصرتدريب الطالب على تخدير المريض تحت اشراف طب  -6
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 -القســــم: جملــس 

 عضاء جملس قسم تقنيات التخدير أ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 د. مازن عبد اللطيف محمد الزبيدي 

 د محمد سامي حسن م. 

 عوض قد سرى عبد الخال. م 

 أ.م. د زهراء حليم القيم 

 سالم محمد ناصر م. م
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خديرالهيكل التنظيمي لقسم تقنيات الت

رئاسة القسم

يه اللجنة االمتحان العلميةاللجنه

مقررية القسم

وحدة الجوده 

 الموقع االلكتروني

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 لجنة االنشطة الطالبية لجنة دفوعات الطلبة

لجنة انضباط 

 الطلبة
لجنة مشاريع بحوث 

 التخرج

لجنة التدريب 

 الصيفي
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 رئاسة القسم 

 

 

 

 -اإلدارية:  الشؤون -1

توزيع الواجبات على منتسبي القسم او الفرع على وفق ما تمليه مصلحة القسم العلمية   •

 .بذلكواصدار االوامر االدارية 

 .الضرورةدعوة مجلس القسم لالنعقاد في جلسات استثنائية عند  •

من  • بها  المسموح  النسبة  يتجاوز  لمن  الغياب  بسبب  الفصل  قرارات  بإصدار  التوصية 

 .النافذةع على وفق التعليمات طلبة القسم او الفر

لألنظمة   • ومخالفتهم  تقصيرهم  عند  او  بالغيابات  الطلبة  ورسوب  التنبيه  اوامر  اصدار 

 والتعليمات

بإلقاء المحاضرات من قبل المنتسبين او المحاضرين   • اصدار االوامر االدارية الخاصة 

االستمارات الخاصة بها مع  ( وفتح السجالت او  رجيين )بالتنسيق مع عمادة الكليةالخا

قبل   من  اجورها  صرف  ومتابعة  بشأنها  الصادرة  االدارية  االوامر  وفق  على  تدقيقها 

 امانة القسم بالتنسيق مع القسم المالي في الكلية

من  • هم  لمن  وكذلك  الفرع  او  القسم  لمنتسبي  والتقدير  الشكر  كتب  بتوجيه  التوصية 

 . خارجه في حاالت االداء المتميز

 - الشؤون االكاديمية: -2

خططها   • وتنفيذ  التعليمية  العميلة  سير  على  برامجهااالشراف  في    وتطوير  االكاديمية 

 . القسم

  .األكاديميويم واالعتماد قوالت ولوائح الجودةتطبيق نظم  •

 . االشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم •

   .مراقبة اداء االمتحانات وضبط النظام داخل القسم •

 .لبرامج القسم األكاديمياالشراف على عمليه التطوير  •

واالداري والبحثي في    األكاديمياالعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واالداء   •

 .عميد الكلية ورفعة الىالقسم 

 -العلمية:  الشوؤن   -3

 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم •

 .للقسم ومتابعة تنفيذها االستراتيجيةاإلشراف على إعداد الخطة   •
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 .اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية •

 .اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا •

 .تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها . •

 .توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والماليةاإلشراف على  •

 .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها •

 .تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم •

 .القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية •

القسم   • مناهج  بتطوير  الكفيل  الدوري  والتقييم  المراجعة  واألكاديمية  عمل  العلمية 

 .وعرضها على مجلس الكلية

 .العلمياعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم  •

اقتراح اصدار االوامر االدارية الخاصة بالتفرغ الجامعي والمحاضرات االضافية على  •

 الكلية  وفق الحاجة الفعلية وانسجاما مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس

 .الدراسيةاالشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف المراحل  •

 

 

 

النيابة عن رئيس القسم في بعض الصالحيات التي يخولها له رئيس   .1

 .ل االشراف على تنظيم شؤون القسمالقسم من خال

 تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس ورئاسة القسم.  .2

القسم في اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم مساعدة رئيس   .3

 العلمية.

العلمية .4 الشؤون  على  االشراف  في  القسم  رئيس  المراحل   مساعدة  لمختلف  للطلبة 

 .الدراسية

اخالل  .5 من  القسم  موظفي  او  الطلبة  من  يقع  ما  كل  في  القسم  لرئيس  مذكرات  رفع 

 . فات اخرىمخالبالواجبات المطلوبة او اي  

 . من تدريسيين والفنيين واالداريينرفع المذكرات الخاصة بتحديد احتياجات القسم  .6

القسم  .7 في  التدريسية  الهيئة  اعضاء  على  الدروس  توزيع  في  القسم  رئيس  مساعدة 

 العلمي.

 .وجداول االمتحانات الخاصة بالقسموضع الجداول الدراسية  .8

 .للمحاضرين الداخليين والخارجيين تاعداد الحمل التدريسي واجور المحاضرا .9

 مهام مقرريه القسم
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ورفع  .10 الموحد  والزي  الجامعية  والتعليمات  بالضوابط  الطلبة  التزام  متابعة 

النسبة   يتجاوز  لمن  للطلبة  الغياب  بسبب  الفصل  قرارات  باصدار  بالتوصية  مذكرات 

 .مات النافذةيالمسموحة بها من طلبة القسم على وفق التعل

 

 

 

 االمتحانية: مهام اللجنة 

والضوابط   ▪ التعليمات  والجامعة    والتوجيهاتتطبيق  الوزارة  عن  الصادرة 

بشأن   المركزية  االمتحانية  واللجنة  الكلية  والسجالت   االمتحاناتومجلس 

 .االمتحانية

مع  ▪ بأعمالها  للبدأ  الكلية  تسجيل  من  الورقي  شيت(  )الماستر  السجل  استالم 

 .ا خاليا من الحك والشطب واالضافةالمحافظة عليه طيلة اعماله 

شيت(  ▪ )الماستر  االساس  السجل  في  دراسية  مرحلة  كل  طلبة  أسماء  كتابة 

الى  استناداً  بهم  الخاصة  المالحظات  مع  االبجدية  االحرف  حسب  الورقي 

 .االوامر االدارية الصادرة من التسجيل فضال عن كتابة أسماء المواد

تدريسي  استالم   ▪ من  النهائية  االمتحانات  درجات  وقوائم  السعي  درجات  قوائم 

من تثبيت درجات جميع الطلبة فيها وموقعة    قالمواد الدراسية مطبوعة والتحق

القسم ورئيس  المادة  تدريسي  قبل  من  من  ضافة  واال  والشطب  كالح  وخالية 

 س يدوياً.األسال الخاصة بكل منها في السجل ات في الحقووتدوين تلك الدرج

اللجنة  ▪ من  مادة(  لكل  االمتحان  الطلبة  أداء  )بعد  االمتحانية  الدفاتر  استالم 

األمتحانية المركزية أو مسؤولي القاعات االمتحانية )حسب األلية التي تطبقها 

األرقام تثبيت  الالزم  اجراء  و  األسماء  الكلية(  وحجب  الجزء    السرية  )قص 

ة والسنة واسم المادة األمتحانية( وحفظها والمرحلة الدراسي  الخاص بالطالب

استالمها   ثم  ومن  تصحيحها  لغرض  المادة  تدريسي  الى  الدفاتر  تلك  وتسليم 

والتحقق تصحيحها  استكمال  بعد  الدرجات على    منهم  تثبيت  امن  تر  لدفغالف 

اعادة  و    الدرجات   كتل  ىالتدريسي عل  عود توقيع وجات موسالمة جمع الدرج

 . هالخاص ب الجزء المتضمن اسم الطالب عل الدفتر االمتحاني

ً ال  والدور الثانيي النهائي )الدور االول  تحانكتابة درجات الطلبة في االم ▪ ( حقا

ع درجات السعي و)درجات العملي والتطبيقي  مجم  اني ومن ث المتحفي السجل ا

في حقل    وكتابة المجموع  والدور الثانيان وجدت( ودرجة امتحان الدور االول  

النهائ السجل  الدرجة  في  ماالية  العاشر    االلتزامع  ساس  الفصل  في  ورد  بما 

 .تدوين الدرجاتعند   مراعاتهايجي   (مالحظات)

 االمتحانيةاللجنة 
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كل   ▪ في  الطلبة  نتائج  عن  تقرير  الثاني  اعداد  والدور  االول  الدور  امتحان  من 

في   دراسته  لغرض  المعني  القسم  الى رئيس  وتقديمه  النجاح(  )متضمنا نسب 

 مجلس القسم واتخاذ التوصيات المناسبة لغرض عرضه في مجلس الكلية.

النص   ▪ الكلية كما ورد في  او الجامعة او قرار مجلس  الوزارة  تنفيذ توجيهات 

في    هوتاريخ  هأو القرار رقم   وتثبيت نص التوجيه  بشأن معالجة حاالت الطلبة 

 . (الصفحةأو القرار في تفس  فظ نسخة من التوجيهتح)ي نمتحاالسجل اال

نتا ▪ ية وفقا لما ورد في التعليمات ئج الطلبة بعد اقرارها من مجلس الكلاعالن 

يس اللجنة  رئ  تلك النتائج مطبوعة وموقعة من  االمتحانية وتزويدهم بنسخ من

الفرعية م المتحانا بنسخة منها وتسليمه  عية  الاالحتفاظ  الك  ىا   ع لية متسجيل 

 .في ملفة الطالب لغرض حفظهانموذج براءة الذمة للطالب 

 

 

 

 

 

مسؤولية        تتولى  جديد  دراسي  عام  كل  بدايت  العلمية  األقسام  في  الجودة  لجان  تشكيل  يتم 

  إدارة ضمان الجودة وتنفيذ المهام الموكلة اليها من قبل السيد العميد المحترم ومسؤولي شعبة 

تنفيذ إجراءات التقويم   األكاديمي وتطوير   واالعتمادضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بهدف 

اللجان   مهام  وتتمثل  الدراسي  القسم  في  الجودة  ثقافة  الجوانب ونشر  كافة  في  األداء  مستوى 

 باآلتي: 

 التنسيق مع السيد رئيس القسم العلمي إلنجاز المهام المكلف بها. .1

باأل .2 شخصي  ملف  التدريسية  فتح  الهيئة  بأعضاء  الخاصة  واإلدارية  العلمية  نشطة 

 . والموظفين

 المساعدة في مليء الملفات التقويمية لمنسبي القسم العلمي.   .3

المعمول   .4 الدراسية والنظام  المراحل  المناهج والوصف األكاديمي وحسب  توثيق مفردات 

 الموقع االلكتروني.فيه وتحديثها لكل عام دراسي جديد ومتابعة نشرها في  

استمارة   .5 التدريسي ومن خالل  المالك  الدراسية وفق نصاب  المناهج  انجاز  تنفيذ  متابعة 

 تعد من قبل وحدة ضمان الجودة.

وحدة  .6 قبل  من  تعد  استمارة  وفق  جودتها  تحقيق  بهدف  االمتحانية  العملية  سير  متابعة 

 ضمان الجودة. 

سم العلمي وفق استمارة صادرة من شعبة جمع البيانات واالحصائيات التفصيلية عن الق .7

 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  

واالعتماد   .8 الجودة  ضمان  تطبيق  وقواعد  ألساليب  االرشادية  االدلة  نشر  في  المساعدة 

 األكاديمي 

 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 اعداد تقرير فصلي وسنوي يتضمن كافة نشاطات القسم العلمي وبمختلف الجوانب. .9

 السجالت البرامجية التخصصية للقسم العلمي. تحديث وإنجاز األدلة والوثائق و .10

 (. 1العمل على استمارة تقييم القسم العلمي نهاية كل عام دراسي. استمارة رقم )  .11

الجودة  .12 ضمان  شعبة  قبل  من  القسم  في  الجودة  مسؤول  بها  يكلف  أخرى  مهام  أي 

 واالعتماد األكاديمي لتعزيز دور ضمان جودة واالعتماد األكاديمي. 

 

 

اللقب   الشهادة مسؤول الجودة 

 العلمي 

 االختصاص 

 

د. سرى عبد الخالق  

 عوض 

 

 

 دكتوراه

 

 

 مدرس 

 

Embryology & 

reproductive physiology 

 
 

   

 

 

 .وضع الخطط لتطويرهاتابعة الحركة العلمية في القسم وم •

القسم المقترحات المقدمة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في النظر في الطلبات و •

 .البت بها ة المحددة بالتعليمات وحسب النسبوالحذف منها و باإلضافةبتعديل المناهج 

عدد الوحدات  قرار مفردات المواضيع الدراسية ومتابعة تنفيذ المناهج الدراسية وأ •

 .لمواضيع الدراسات األولية

 .المنتسبين في القسملنشاط البحثي لكافة التدريسيين ومتابعة اتسجيل و  •

 رات التطويرية في القسم  فتح الدو •

وورش ورفع   والندوات والحلقات الدراسيةالنظر في عقد المؤتمرات العلمية  •

 .لعقدها التوصيات

 .لتحديثها وتقديم المقترحاتمراجعة الكتب المنهجية  •

 

 

 

 

 

 مهام اللجنة العلمية
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   تقنيات التخدير   االجور الدراسية لقسم 

 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  السنة الدراسية 

2018-2019 4.000.000 4.000.000 

2019-2020 4.000.000 4.000.000 

2020-2021 4.000.000 4.000.000 

2021-2022 4.000.000 4.000.000 

 النظام الدراسي 
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 المنهاج الدراسي 
 

 ت

 

 المادة الدراسية 

  عدد الساعات االسبوعية

 الوحدات

 

Name المجموع  العملي النظري 

  المرحلة االولى المنهاج الدراسي   

 الكورس األول
 Medical Physics (1) 3 4 2 2 ( 1) الفيزياء الطبية 1

 Anatomy (1) 3 4 2 2 ( 1)  التشريح 2

 General physiology (1) 3 4 2 2 (1) الفسلجة العامة 3

 Chemistry   General 3 4 2 2 العامةالكيمياء  4

 Biology 3 4 2 2 البايلوجي 5

 Computer Principles (1) 2 3 2 1 (1مبادئ الحاسوب ) 6

 2 2 - 2 حقوق االنسان  7
Human rights and 

Democracy 

 English language 2 2 - 2 اللغة االنكليزية  8

 الثانيالكورس 

 Medical Physics (1) 3 4 2 2 ( 1) الفيزياء الطبية 1

 Anatomy (2) 3 4 2 2 ( 2) التشريح 2

 General physiology (2) 3 4 2 2 (2) الفسلجة العامة 3

 Chemistry   Bio 4 6 4 2 الحيوية الكيمياء  4

 Microbiology 4 6 4 2 الميكروبيولوجي  5

 Computer Principles (2) 2 3 2 1 ( 2مبادئ الحاسوب ) 6

 Arabic language 2 2 - 2 اللغة العربية 7

  المرحلة الثانية المنهاج الدراسي   

 Anesthesia1 10 7 4 3 1التخدير 1

 6 5 4 1 1تقنيات اجهزه التخدير 2
Anesthesia device 

techniques1 

 Medical physiology 9 6 3 3 الطبيةالفسلجة  3

 basics of surgery 1 5 4 3 1 1اسس الجراحه 4

 Internal Medicine1 7 5 3 2 1الطب الباطني 5

 Pharmaceuticals 4 3 2 1 الدوائيات 6

ــ  1 المصطلحات الطبية  7  Medical terms 2 1 ـــ

  المنهاج الدراسي المرحلة الثالثة   

 Anesthesia 11 8 5 3 التخدير 1

 Intensive care techniques1 9 7 5 2 1تقنيات العناية المركزيه 2

 7 7 5 2 2تقنيات اجهزه التخدير 3
Anesthesia device 

techniques2 

 Internal Medicine2 7 5 3 2 2الطب الباطني 4

 Surgery 2 5 4 3 1 2الجراحه 5
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والماجستير ويكلف من هم يحملون   الدكتوراهتتكون الهيئة االكاديمية من تعدد حملة شهادة      

مساعد  مدرس  لقب  يحملون  من  ويكلف  النظرية  المقررات  بتدريس  فأعلى  مدرس  لقب 

مجلس   وموافقة  الحاجة  عند  النظرية  المقررات  بتدريس  او  والمختبرات  العملية  بالمقررات 

 القسم. 
 الكادر التدريسي لقسم تقنيات التخدير

 المنصب التخصص العلمياللقب  اسم التدريسي  ت

 رئيس القسم  علوم حياة أستاذ مساعد زهراء حليم القيم  1

 مقرر القسم كيمياء علوم  مدرس مساعد سالم محمد ناصر  2

 مسؤول الجودة علوم حياة مدرس  سرى عبد الخالق عوض  3

 تدريسي  بورد جراحه بوليه  دكتور  بشار هادي شعالن معليف  4

 تدريسي  بورد تخدير وعنايه مركزة  بورد  محمد سامي حسن 5

 تدريسية  بورد تخدير  دكتور  ميعاد عبد السالم ابراهيم 6

7 
مازن عبد اللطيف محمد  

 امين
 تدريسي  بورد جراحه  دكتور 

 تدريسي  طب عدلي  بورد بورد  مهدي  نعمة حسوني 8

 تدريسي  كسور  بورد بورد  طالب جيجان طاهر 9

 تدريسية  كيمياء علوم  مساعدمدرس   زينب محسن نجم عبد  10

 Computers applications 4 3 2 1 تطبيقات الحاسبة  6

  المنهاج الدراسي المرحلة الرابعة   

 Anesthesia 8 6 4 2 التخدير 1

 8 6 4 2 3تقنيات اجهزة التخدير  2
Anesthesia Device 

Techniques3 

 Intensive care techniques2 8 6 4 2 2تقنيات العناية المركزية 3

 Surgical internal medicine 6 5 4 1 الطب الباطني الجراحي 4

 Nursing 6 5 4 1 التمريض  5

ــ  مشروع التخرج  6 ــ  ــــــــ  Graduation Project 4  ـــــــــــ

 االكادمييةاهليئة 
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 تدريسية  علوم حياة مدرس مساعد عطاء خليل حسين 11

 تدريسية  معلومات اللوجيا وتكن مدرس مساعد مهدي عباس  هرغد 12

 تدريسية  فيزياء طبيه  مدرس مساعد ايالف مهدي محمد  13

 تدريسية  احياء مجهرية طبية  مدرس مساعد عال عبدهللا مهدي  14

 تدريسي  احياء مجهرية  استاذ الرضا كحيوش يونس عبد  15

 تدريسية  هندسة معادن مدرس مساعد فاطمة صفاء فاهم  16

 تدريسية  علوم حياة مدرس مساعد سرى حسن حسناوي 17

 تدريسية  فيزياء  مدرس مساعد نور حيدر عبيد  18

 تدريسية  كيمياء علوم  مدرس مساعد هاله ثامر محمد  19

 تدريسي  علوم حياة مدرس مساعد داوود وليد خالد محمد  20

 تدريسية  علوم حياة مدرس مساعد حنا عبد الكريم حسين 21

 تدريسية  تكنولوجيا معلومات  مدرس مساعد مروة مدلول مهدي  22

 تدريسية  تقانات احيائية  مدرس مساعد هدى صباح جبر  23

 تدريسية  علوم فيزياء  مدرس مساعد حوراء عبد الكريم  24

 تدريسية  تشريح وانسجه  مدرس مساعد مروه ناجح حمود  25

 تدريسية  لغة عربية  مدرس مساعد حوراء نعمه حسن  26

 اداري علوم حاسبات  اداري طيبه حسين شامان حسين  27

 اداري علوم حاسبات  اداري قمر ثامر عبيد مهدي 28

 تدريسي  اإلنكليزية اللغة  اداري جعفر صادق حسن 29

 

التخدير   ❖ تقنيات  قسم  بمختلف    أساتذةيضم  خارجين(  )محاضرين  مختصين 

والعناية   التخدير  اجهزه  وتقنيات  الجراحة  منها    المركزة االختصاصات 

 وغيرها من االختصاصات التي يحتاجها المنهاج الدراسي للقسم  
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 اعداد التدريسيين في قسم تقنيات التخدير حسب الشهادة واللقب العلمي 

 

 

 الكادر الدائمي
 

 القسم

 اللقب العلمي الشهادة 

 بورد  دكتوراه  ماجستير 
مدرس  

 مساعد
 مدرس 

استاذ 

 مساعد
 استاذ

قسم تقنيات  

 التخدير
16 4 6 16 2 1 2 

 

 الخارجيين  المحاضرين
 

 القسم
 الشهادة 

 بكالوريوس  دبلوم ماجستير  بورد 

قسم تقنيات  

 التخدير
7 6 4 15 

  

 

الكادر الفني واالداري: عدد العاملين في قسم تقنيات التخدير من حملة  

 واالداريين( شهادة البكالوريوس )المعيدين 

 

 المجموع  االداريين المعيدين  القسم 

 9 3 6 قسم تقنيات التخدير
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 -: توصيف عمل اخلريج 
طبي تخدير، يعملون على تقديم مستوى يتبنى قسم تقنيات التخدير تخريج اخصائيين تقني       

متميز من الرعاية الصحية، الى جانب أفضل معايير الممارسة الطبية في التخدير، حيث يعتمد 

عليهم في التخدير في غرف العمليات بشكل كبير جدا، فأخصائي تقنية التخدير هو االخصائي  

ويف فيجهز  العمليات  قبل  التخدير  معدات  تجهيز  في  يساعد  قبل  الذي  والمعدات  االجهزة  حص 

كافة  في  التخدير  اطباء  ويساعد  العملية،  اثناء  المطلوبة  االدوية  توفير  على  ويتأكد  العملية، 

 .خطوات التخدير الكلي والنصفي والموضعي وفي حاالت االنعاش الطارئة

 آلية اجراء االمتحانات والتقييم 

   -:  واليومية الشهرية  االمتحانات  .1

 في الدراسي العام او الدراسي الفصل مدار على الدراسة فترة خالل الطلبة تقييم اجراء يتم    

 مع بالتنسيق التدريسي قبل من تحدد ويومية شهرية امتحانات اجراء خالل من البرنامج العلمي

 بها يكلف التي  والالصفية الصفية النشاطات احتساب الى باإلضافة. القسم ورئاسة  الطلبة

التقييم في الدراسي الفصل خالل الطلبة الفصل االول  درجة  الطلبة يجمع حيث النهائية درجة 

% تشمل درجات االمتحانات النظرية والعملية اضافة الى التقييم وكذلك درجة الفصل   25من  

 اجراء قبل للطلبة اعالنها يتم ،  %50بالتالي تكون درجة السعي السنوي من    %25الثاني من  

 النهائية  االمتحانات

 - النهائي:  االمتحان .2

 حيث   العملية  الجوانب  تتضمن  التي  المواد  في%  50  من  النهائي  االمتحان  يكون           

  خاصة   امتحانية  وبدفاتر  الطلبة  مع  بالتشاور  يحدد  امتحاني  جدول  وحسب  للطلبة  امتحان  يجرى

  حجب   بعد  المادة  مدرس  الى  االمتحانية  الدفاتر  تسلم  حيث  االمتحانية  اللجان  قبل  من  ومختومة

  تقوم   التي  االمتحانية  اللجان   الى   وتسلم  التدريسي   قبل  من  الدفاتر  وتصحح  الدفاتر  من  االسماء

 حيث  الطلبة  على  النتائج  عرض  يتم  ثم  ومن  النهائي  االمتحان  درجة  مع   السعي   درجة  بجمع

 .مادة لكل التقييم يعلن

 

 

  الطلبة
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 -الصيفي:  التدريب .3

  احدى  في  الصيفي   التدريب  فترة  الطلبة  اجتياز  هي  الدراسة  متطلبات  ضمن  من         

 ليكون  الطلبة  مهارة  تطوير  على  تساعد  التي  الطالب  سكن  لمكان  التابعة  الصحية  المستشفيات

  القسم   تخصصات  لتالءم  مناسبة  تدريب  اماكن   انتقاء  يتم  حيث  العملية  الحياة  مع  مباشر  بمحك

 الصف   الى  الثالث   الصف  من  الناجح  الطلبة   النتقال  اساسي  متطلب  الصيفي   التدريب  ويعتبر

  علمي  مشرف  تحديد  ويتم.  القادمة  السنة  في  التدريب  الطلبة  على  يتوجب   فانه  وبخالفه  الرابع

  عملي   مشرف  وجود  الى  باإلضافة  التدريب  مكان  في  الطالب  واداء  حضور  لمتابعة  القسم  من

  فيها. يتدرب التي الجهة تحدده

 

 -: التخرجمشروع   .4

يعتبر مشروع التخرج احدى المتطلبات الالزم تلبيتها خالل السنة االخيرة من الدراسة ويتوجب  

على الطلبة اكماله ومناقشة والنجاح به من الدور االول او الثاني واال فانه سوف يضطر الى 

 األمثل اعادة الدراسة سنه تالية لتغطية المشروع البحثي واستكماله بالشكل 

 لبة ومتطلبات التخرجاليات تقييم الط

 سنوات ( 4)  مدة الدراسة 
 اللغة االنكليزية وبعض المواد لغة عربية  لغة الدراسة

 االقسام المناظرة في الجامعات التقنية الحكومية  المناهج المعتمدة 

 االمتحانات والتقويم 
 الثاني(الفصل 25الفصل االول + 25)  %50السعي السنوي 

 عملي( 10نظري +  40% )  50االمتحان النهائي  

 التدريب الصيفي 

مرحلة  مؤسسات الصحة فيانجاز فترة التدريب الصيفي في 
االنتقال من المرحلة الثانية الى الثالثة ومن المرحلة الثالثة الى 

 المرحلة الرابعة ولمدة شهر كامل
 يعتبر من االساسيات لتخرج الطالب  مشروع التخرج 
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اعداد الطلبة لقسم تقنيات التخدير للعام الدراسي 

2021-2022 

 الرابعة الثالثة  الثانية  االولى المرحلة

 123 396 615 612 الصباحي

 137 444 473 534 المسائي
 

 مخطط بأعداد الطلبة 
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 حيدر علي كريم

 -االوائل: الطلبة 

 

قسم 
تقنيات  
 التخدير

 2022-2021الطلبة األوائل للمرحلة االولى للعام الدراسي 

ئل 
وا

ال
 ا
بة

طل
ال

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 2022-2021الطلبة االوائل للمرحلة الثانية للعام الدراسي 

   

 2022-2021الطلبة االوائل للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 

 

 

 
 

 أواب ثائر عمران 

 بنين حياوي علي 

 

 احمد عدنان طالب 

 

 سبأ زاهد علي  كاظم كريم كاظم 

 حمزة   محسين عبد الكري

 حسن ناجح حسين 

 محمد حسين علي كاظم 
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 2022-2021للعام الدراسي  رابعةالطلبة االوائل للمرحلة ال

 

 

 

 

 

 

 

 نشر بحث علمي 

( بحث الثانية  المرحلةمرزه( في قسم تقنيات التخدير )  حمزةنشر الطالب )عباس صبري      

االوسط   الشرق  مستوعبات  ضمن  قبل   الثانية   للمرةعلمي  من  امتياز  وبتقدير  التوالي  على 

االسباب التي    أحدوتأثيرها على صحة االنسان وتعتبر    المجمدةبعنوان الدهون    العملية  المجلة

    fat and its effect on the human body Frozenوالدماغية القلبيةتصيب الجلطات 

 المشاركات العلمية للطلبة

 زهراء حسين هادي 

 

 االء حسين جاسم 

 

 ميار حيدر عبدالزهرة 
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 -االدارية:  المكاتب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحتية البنية
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 -: الدراسيةلقاعات ا

 

مخصصة للطلبة ومزودة بعارضات بيانات ومهيئة للدراسة  توجد للقسم قاعات دراسية      

وجميع القاعات مكيفة ومزودة بمقاعد دراسية جيدة ومريحة وبسبورات من نوعية جيدة ومهيأة  

 للدراسة. 
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 التخديرتقنيات  ت قسمخمتربا
 -  :التخديرمختبر 

يتم توضيح  خالل مختبر  من       للطالب  يتيح  مما  المتنوعة،  التخدير  وإجراءات  لعمليات  حيوي  التخدير 
  المستشفيات.   في   العملي  التطبيق  مع  بالتزامن  المرضى   رعاية  من  مبكر  وقت  في  الخبرة  الكتساب  فرصة 
  مجسمات   على  الواقع  ومحاكاة  الطوارئ  حاالت   والتعامل مع  االزمات  إدارة  كيفية  على  الطلبة  تدريب  يتم

 لذلك.   خصيصا   أعدت

 المختبر: األدوات المتوفرة في 

 لوحدة العناية المركزة. 4أسرة عدد   •

 دمى ومجسمات تحاكي الواقع للكبار، األطفال وحديثي الوالدة. •

 معدات الفحص الفيزيائية: سماعة الطبيب، المنظار، منظار العين، ومنظار األذن •

االن • المنظار،  والرئتين:  الهواء  مجرى  وتشخيص  لمعالجة  متقدمة   إنعاشجهاز    الرئوي،بوب  أدوات 
 القلب

 جهاز تنفس صناعي متنقل، اسطوانة األكسجين التنفسي:أجهزة داعمة للجهاز  •

 المتقدم. القلب  إنعاشجهاز مراقبة دقات القلب، جهاز  القلب:أجهزة مراقبة وتقييم  •

 ومركزية.معدات قسطرة وريدية وتشمل تركيب تروية وريدية طرفية  •

 ، شاشة الفيديو، التعلم االلكتروني القائم على استخدام اإلنترنتLCD المتقدمة:األجهزة التعليمية  •
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 -: المركزةالعناية مختبر 

  مبكر   وقت   في   الخبرة   الكتساب   فرصة  للطالب   المركزة تتيحالعناية    خالل مختبر   من    

  على   الطلبة  تدريب   يتم   المستشفيات.  في  العملي  التطبيق  مع  بالتزامن  المرضى   رعاية  من

مع   االزمات   إدارة  كيفية   أعدت   مجسمات   على   الواقع   ومحاكاة  الطوارئ   حاالت   والتعامل 

 . لذلك خصيصا  

 المختبر: األدوات المتوفرة في 

 جهاز تنفس صناعي متنقل، اسطوانة األكسجين  التنفسي: أجهزة داعمة للجهاز  •

 المتقدم. جهاز مراقبة دقات القلب، جهاز انعاش القلب   القلب:أجهزة مراقبة وتقييم  •

 ومركزية. معدات قسطرة وريدية وتشمل تركيب تروية وريدية طرفية   •

القائم على استخدام  ، شاشة الفيديو، التعلم االلكتروني  LCD  المتقدمة: األجهزة التعليمية   •

 اإلنترنت 
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 -: التخديرتقنيات أجهزة مختبر  

  مما   المتنوعة،   التخدير   وإجراءات   لعمليات   حيوي   التخدير يتم توضيح   خالل مختبر   من     

  مع   بالتزامن  المرضى   رعاية  من  مبكر   وقت   في  الخبرة  الكتساب   فرصة   للطالب   يتيح

  والتعامل مع   االزمات   إدارة  كيفية  على  الطلبة  تدريب   يتم  المستشفيات.  في  العملي  التطبيق

 . لذلك خصيصا    أعدت  مجسمات  على   الواقع ومحاكاة  الطوارئ  حاالت 

 المختبر: األدوات المتوفرة في 

 لوحدة العناية المركزة.  4أسرة عدد   •

 معدات الفحص الفيزيائية: سماعة الطبيب، المنظار، منظار العين، ومنظار األذن  •

االنبوب   • المنظار،  والرئتين:  الهواء  وتشخيص مجرى  لمعالجة  متقدمة    الرئوي، أدوات 

 القلب  إنعاشجهاز 

 جهاز تنفس صناعي متنقل، اسطوانة األكسجين  التنفسي: أجهزة داعمة للجهاز  •

 المتقدم. القلب  إنعاشجهاز مراقبة دقات القلب، جهاز   القلب:أجهزة مراقبة وتقييم  •

 ومركزية. معدات قسطرة وريدية وتشمل تركيب تروية وريدية طرفية   •

، شاشة الفيديو، التعلم االلكتروني القائم على استخدام  LCD  المتقدمة: األجهزة التعليمية   •

 اإلنترنت 

 

   -التشريح:  مختبر 

تقنيات       لقسم  التابعة  المختبرات  أبرز  من  وأكثرهاهو  بالتدريب    التخدير  يختص  حيث  أهمية 

ويسع   المختبرية  واألجهزة  المستلزمات  بأحدث  مجهز  وهو  التشريح  لمادة  طالب    35العملي 

وطالبة، ويشرف على تدريب الطلبة اساتذة من ذوي االختصاص ويحتوي على مجموعة متنوعة  

العظمي الهياكل  على  من  الشرائح  لعرض  خاص  ومجهر  واألعضاء،  والدمى   LCDشاشة  ة 
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منهاج   ضمن  العملي  التشريح  علم  مقرر  أهداف  لتحقيق  الضرورية  األخرى  والمستلزمات 

تقنيات   التعرف على المبادئ األساسية لعلم  يتمكن الطالب من    التخدير.المرحلة األولى في قسم 

في   العلمية  والمصطلحات  التشريحية والعالقة  وكذلكالتشريح.  التشريح  التراكيب  التعرف على 

 المتداخلة بينهما لألنظمة واألعضاء المختلفة في جسم األنسان 

 

 

   -التحاليل الطبيه )االحياء والفسلجه(: مختبر

  الدم  على  دقيقة   اختيارات   وتنفيذ  ألجراء عالي   تقني   مستوى   ذات   االجهزة  بأحدث  مجهز   وهو      

يتمكن الطالب من معرفة االعمال المختبرية    وطالبة،  طالب   35  المختلفة ويسع  الجسم  وسوائل

اضافة الى تحضير    السريرية  العينات   في  الموجودة  صبغ، فحص الجراثيم   عزل،   تخص   التي

  الجسم   وسوائل والخروج  اإلدرار  فحوصات   بإجراء  يقوم   الزراعية وكذللك  األوساط  كافة   وتعقيم

 . المنوي(  ل لقشع، السائا الركبة، سوائل)  المختلفة
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   -:السريرية مختبر الكيمياء

  اساتذة  الطلبة  تدريب   على  ويشرف  وطالبة،  طالب   35  ويسع   اجهزة    بأحدث   مجهز  وهو     

  بما   السريرية   الكيميائية   االختبارات   بأهمية   دراية   لديهم   الذين   والعلمية   الطبية   الخبرة   ذوي   من 

  والمحاليل   الكيميائية  األجهزة   مع   التعامل  على   القدرة   لديهم.  التحاليل  وأداء  إجراءات   ذلك  في

 . النتائج  تفسير  بشأن  المشورة  اعطاء على  القدرة لديهم  الطبية. ايضا 

 

   -الطبيه: مختبر الفيزياء
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  القياس   أجهزة  الطبيـــة  الفيزياء  مختبر  في  الطلبة   تعريف  يتم  االول  الدراسي   الفصل  بداية  في    

  تتناول   والتي  العمـــلية   التجارب   على  الطلبة  توزيع   يتم   ثم   الجهاز   في الخطأ  ونسب   الدقة  وحساب 

  االنابيب   خالل  المـــاء   ســريان  تجربة   مثل   الطبي   المجال   في   وتطبيقاتها    الميكانيكية   الفيزياء 

  مقاومة  على  يطرأ   الذي   والتغير  الصوت   سرعة  وقياس   السطحي  والشد   اللزوجة  وقياس   الشعرية

  وكيفية  الرئة   وظائف وتجربـــــــة(    الثرمستر )   الحرارة  درجة   في   الحاصل  االختالف  خالل   من 

  وفي (   Sphygmomanometer)  الطبي   الضغط   جهاز   باستخدام  االنــــــــسان   ضغط  وقياس 

  التطبيقات   في  اهمية  لها  لما   والليزر  البصريات   فيزياء  التجارب   تتناول  الثاني   الدراسي  الفصل

  وتطبيقاته   االشعاع   أنواع   على  الطالب   خاللها  من  يتعرف   النووية   الفيزياء  عــن   وتجارب   الطبية 

 االنســــان  صــحة  على   وتأثيرها   المشعة المصادر عن   الناجمة  والمخاطر

 

 

   -: الحاسوب مختبر

ويسع  اجهزة  بأحدث   مجهز  وهو        تدريب   على   ويشرف  وطالبة،  طالب   35  الحاسوب 

  تقنية   من  لالستفادة  الخبرة  إكساب   من  الطالب   ويتمكن.  االختصاص   ذوي  من  اساتذة  الطلبة

  الحاسب   وبرمجيات   تطبيقات   واستخدام  متنوعة  مجاالت   في   الشخصي  الحاسب   وتطبيقات 

 .التطوير  عملية  في منها  لالستفادة

 



  wI-522,D15-4  1-01-01رمز الدليل:                                التخديرقسم تقنيات  
 

32 
 

 

 المرافق الترفيهية   
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  العلمي،وتشجيع نشر ثقافة البحث   العامة للوزارة والجامعة بتنمية الكلية وضمن التوجيهات تقوم 

 الكلية.حيث يرتكز البحث لعلمي في 

تقوم االقسام العلمية في الكلية بالطلب من التدريسيين الشروع بتسجيل بحوثهم   :البحثيةالخطة  -

  البحثية.ضمن الخطة 

على المشاركة في المؤتمرات   األكاديميةتشجع الكلية اعضاء الهيئة  :المؤتمرات حضور  -

 الداخلية والخارجية. 

منحهم كتاب   خاللعلمي من تقوم الكلية بتحفيز الباحثين على النشر ال :والتقدير كتب الشكر  -

 فيت.الرشر في قواعد بيانات سكوبس او كشكر وتقدير لكل باحث يقوم بالن

يقوم القسم بتنظيم ندوات علمية تعرض فيها بحوث ومواضيع علمية بحثية او مواضيع علمية   -

 حديثة ذات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العلمي  

 



  wI-522,D15-4  1-01-01رمز الدليل:                                التخديرقسم تقنيات  
 

34 
 

 الملتقى الدولي األول لقسم تقنيات التخدير

 

 2022 للعام الدراسي شورةالعلمية المنلبحوث ابعض 

 عنوان البحث اسم التدريسي  ت

 أ.م.د. زهراء حليم القيم 1
Stem cell-derived exosomes in bone healing: focusing on their role in 

angiogenesis 

 ?Mitofusin-2: Friend or foe in cancer أ.م.د. زهراء حليم القيم 2

 زهراء حليم القيمأ.م.د.  3

Applications of electrochemical and optical bio sensing techniques 

based on nanomaterials for detection of SARS-COV-2 specific 

antibodies: An update Review 

 أ.م.د. زهراء حليم القيم 4
COVID-19 vaccination in patients with cancer: opportunities and 

challenges 

 أ.م.د. زهراء حليم القيم 5

Elucidation the by-products and toxicity assessment the treated 

solution of "10, 11 dihydro-10 hydroxy carbamazepine" after 

electrochemical degradation process. 

 م.م. سالم محمد ناصر 6
Optimization and Modelling of Electrochemical Removal of Nitrate 

from 
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 سرى عبد الخالق امين م.د  7

The roles of CCR10/CCL27-CCL28 axis in tumor development: 

Mechanisms, Diagnostic & Therapeutic Approaches, and 

Perspectives 

 م.د سرى عبد الخالق امين  8
The efficiency of purified bacteriocin from Lactobacillus acidophilus 

as a bioremediator of the burned engine and motor oils 

 م.د سرى عبد الخالق امين  9
Ketoprofen suppresses triple negative breast cancer cell growth by 

inducing apoptosis and inhibiting autophagy 

 م.م مروه مدلول مهدي 10
An Ensemble Learning Approach for Glaucoma Detection in Retinal 

Images 

11 
ا.د يونس عبد الرضا  

 اكحيوش 

Study Level of TNF- alpha and anti CMV  in Pulmonary 

Tuberculosis Patients 

 م.م نور حيدر عبيد 12

Chromenone-based GSK-3β inhibitors as potential therapeutic 

targets for cardiovascular diseases: in silico study, molecular 

dynamics, and ADMET profiles 

 م.م نور حيدر عبيد 13

Insights into the Electronic Properties of Coumarins: A Comparative 

Study Synthesis and Characterization of Fe2O3/Mn2O3 Magnetic 

Nanocomposites for the Photocatalytic Degradation of Methylene 

Blue 

 م.م فاطمه صفاء فاهم  14
Influence of Microalloying Process on Dynamic Mechanical 

Relaxation of ZrCo-Based Amorphous Alloy 

 م.م فاطمه صفاء فاهم  15
Engineered Nanomaterials, Plants, Plant Toxicity and 

Biotransformation: A review 

 Fouling resistance investigations of seaweed products م.م هدى صباح جبر 16

 م.م هدى صباح جبر 17

Determination and Evaluation of Total Antioxidant Capacity of Oak 

(Quercus brantii), Thyme (Tymbra spicata), and Watermelon 

(Citrullus colocynthis) Native of Ilam 
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   (زهراء حليم القيم اعداد د.)في قسم تقنيات التخدير   التربوي اإلرشاد

        

المرشد      بين  خاصة  مهنية  عالقة  على  مبنية  عملية  المتخصص، )المعلم   وهو   )

المرشد  ويعمل  طر)المعلم(    والمسترشد)الطالب(.  مساعدةعن  على  اإلرشادية  العالقة  وفهم    يق 

المسترشد )الطالب( ومساعدته على فهم نفسه واختيار أفضل البدائل المتاحة له بناًءا على وعيه 

 الواقعية.  هوقدراته وإمكانياتبمتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمه لذاته 

 

 أخالقيات اإلرشاد النفسي ومعايريه املهنية: 

سلوك     تحدّد  ومعايير  أخالق  مهمة  ومن لكل  واإلرشاد،  التوجيه  مهنة  والسيما  عليها  القائمين 

وينبغي   واإلرشاد،  التوجيه  بمجال  له صلة  من  كل  مع  التعامل  كيفية  تتضح  المعايير  هذه  خالل 

 للمرشد أن يلتزم بحدود تلك األخالقيات والمعايير وال يتعداها

 

 املعلم املرشد   

 اوال /من هو المعلم المرشد؟ 
علم المرشد في أنّه يعين لكل فصل دراسي مرشداً من معلمي هذا الفصل، تتلخص فكرة الم      

كما  اإلرشاد(  تسمى  حصة  )في  أسبوع  كل  من  األقل  على  مرة  بتالميذه  المرشد  هذا  يلتقي 
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يخّصص عدداً آخر من حصص الجدول المعتاد للمقابالت الفردية لمن يرغب في ذلك من طالبه 

ا األساليب  والستعمال  بأول،  االضأوالً  من  للوقاية  تمهد  التي  وتجنب  لنفسية  السلوكية  طرابات 

 االنحراف. 

 

 : ثانيا/ أمهية املعلم املرشد 

 

   هناك أساسان عاّمان تقوم عليهما أهمية وجود المعلم المرشد:

 

 . أن المعلم المرشد هو محور العملية التربوية واإلرشادية1

 

 . المعلم هو أقرب شخص إلى التلميذ 2

 المرشد في التعليم: 

 

 يؤدي المرشد أثراً كبيراً في العملية التربوية، وهو عامل أساس في تحديد مخرجاتها        

 2007( لسنة 160) العلمي رقمتعليمات انضباط الطلبة يف مؤسسات وزارة التعليم العايل والبحث 

 يلتزم الطالب بما يأتي  :1المادة ـــ 

بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة واألوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي التقّيد    اواًل:
 (. الجامعة، الهيئة، الكلّية، المعهد والبحث العلمي ومؤسساتها )

أو    ثانيًا: بسوٍء  القومّية  الَمشاعر  أو  الوطنية  الوحدة  أو  الدينّية  بالُمعتقدات  الَمساس  َعَدم 
 الطائفية او العرقية او الدينية فعال او قوال.تعمد اثارة الفتن 

 خارجها.عدم االساءة الى ُسمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها او  ثالثًا:

وهيئة    رابعًا: لإلدارة  واحترام  عاٍل  انضباط  من  الجامعي  السلوك  مع  يتنافى  ما  كل  تجنب 
 الطلبة. التدريس والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين
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للبعثات    خامسًا: التعيين والترشيح  ايجابيًا عليه عند  الذي سيؤثر  القويم  المنضبط  السلوك 
 والزماالت الدراسية.

االمتناع عن اي عمل من شأنه االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم   سادسًا:
 التستر على القائمين به. الجامعي )الكلّية او المعهد( او المشاركة فيه والتحريض عليه او 

 الُمحافظة على الُمستلزمات الدراسّية وُممتلكات الجامعة او الكلّية او المعهد. سابعًا:

 عدم اإلخالل بحسن سير الدراسة في الملية أو المعهد. ثامنًا:

بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة    تاسعًا: التقّيد 
 على حدة.

تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من    اشرًا:ع
 االجتماعي. صنوف االضطهاد السياسي او الديني او 

تجنب الدعاية ألي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او    حادي عشر:ال
 والملصقات او اقامة الندوات.طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واالفتات 

عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات واقامة ندوات حزبية او دينية    ثاني عشر:ال
 دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.

 :2المادة ـــ 

 :ارتكب احدى المخالفات االتية  إذايُعاقب الطالب بالتنبيه 

 الموحد الُمقرر في الجامعة او الهيئة. عدم التقّيد بالزي  اواًل:

 الطلبة.  أحد اإلساءة الى عالقة الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على  ثانيًا:

 :3المادة ــ

 اآلتية:ُيعاقب الطالب باإلنذار اذا ارتكب احدى الُمخالفات 
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 فعاًل يستوجب الُمعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه. اواًل:

 إخالله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او المعهد.  نيًا:ثا

 :4المادة ــ 

 االتية: ارتكب احدى الُمخالفات  إذا( يوما 30ُيعاقب الطالب بالفصل لمدة )

 فعاًل يستوجب الُمعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبته عقوبة االنذار.  اواًل:

 ُمنتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسّية. أحد تجاوزه بالقول على  ثانيًا:

 :5المادة ــ 

ارتكب   إذايعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة  
 االتية: إحدى المخالفات 

 ذه التعليمات.( من ه4االفعال المنصوص عليها في المادة ) أحد تكرر ارتكابه  إذا اواًل:

مارس او حرض على التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية الحزبية    ثانيًا:
 داخل الحرم الجامعي.

 منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.  أحد اعتدائه بالفعل على  ثالثًا:

 استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة.  رابعًا:

 التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.  خامسًا:

 حمل السالح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي. :سادساً 

احداثه عمدا أو بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية أو    سابعًا:
 المعهد. 

 اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.  ثامنًا:
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على    عًا:تاس بالقول  أو   أحد تجاوزه  المعهد  او  الكلية  داخل  في  التدريسية  الهيئة  اعضاء 
 خارجهما.

 االساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل. عاشرًا:

 أخالله المتعمد بُحسن سير الدراسة. حادي عشر:ال

عشر:ال زمالئه    ثاني  على  واالحتيال  النصب  ارتكابه  او  ثبوت  الكلية  ومنتسبي  الطلبة 
 المعهد. 

 :6المادة ــ 

الهيئة ويرقن   الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او  النهائّي من  بالفصل  ُيعاقُب الطالب 
 اآلتية: ارتكَب إحدى الُمخالفات  إذاقيده 

 ( من هذه التعليمات. 5تكرار أحَد الُمخالفات المنصوص عليها في المادة ) أواًل:

او  اع  ثانيًا: الجامعة  في  الُمحاضرين  او  التدريسية  الهيئة  اعضاء  أحد  على  بالفعل  تدائه 
 الهيئة او الكلّية او المعهد.

 اتيانه بفعٍل ُمشيٍن وُمناٍف لألخالق واآلداب العامة.  ثالثًا:

أو    رابعًا: ُمزّورٍة  بكونها  ِعلِمِه  أو وثائق ُمزوّرٍة مع  ُكتٍب  ُمستنداٍت أو  اّيِة  كونِه من  تقديمه 
 المحرضين على التزوير. 

ثبوت ارتكابه عماًل يخل باألمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه    خامسًا:
 أو المساعدة عليه. 

عند الُحكم عليه بجنايٍة أو ُجنحٍه ُمخلٍة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها ألكثر من    سادسًا:
 سنة. 

 :7المادة ــ
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يمنع َفرُض   أواًل: المواد )ال  المنصوص عليها في  العقوباِت  ( 6)و(  5) و(  4( و)3)و(  2 
وقعت الُمخالفة    إذامن هذه التعليمات على الطالِب الُمخاِلف، من فرَض العقوباِت األخرى  

 تحت طائلة القوانين العقابّية. 

المعهد    إذا   ثانيًا: أو  الجامعة  اليِه خارج  ُنِسَب  فعٍل  الطالب عن  دعوة جزائّية ضد  ُحّركة 
 فيكون النظر فيه انضباطّيا ُمستأخرا الى حين البّت في الدعوى الجزائّية. 

 :8المادة ــ 

ُيشكل عميد الكلّية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة ُمعاون العميد وعضوية اثنين من  
اعضاء اللجنة قانونيا وممثل عن اتحاد الطلبة   أحد اعضاء الهيئة التدريسّية على ان يكون  

 الموظفين اإلداريين بأعمال مقرريه اللجنة.  أحد )المنتخب( ويكلف 

 عقوبة انضباطية مالم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.ال يجوز فرض اي  :9المادة ــ

ــ تفرض العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات لقرار من   :10المادة 
 مجلس الكلّية أو المعهد، وللمجلس تخويل صالحياته الى عميد الكلّية او المعهد.

 :11المادة ــ 

 واالنذار قطعية. تكون عقوبة التنبيه  اواًل:

( يوما االعتراض على  30للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة ال تزيد على )   ثانيًا:
 قرار الفصل لدى مجلس الكلّية أو المعهد ويكون قراره قطعيا. 

( يوما االعتراض على  30للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة ال تزيد على )  ثالثًا:
 يس الجامعة ويكون قراره قطعيا. قرار الفصل لدى رئ

الفصل    رابعًا: قرار  على  االعتراض  نهائيا  فصال  المعهد  أو  الكلّية  من  المفصول  للطالب 
 لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا. 
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)ثانيا(   :12المادة   البنود  في  عليها  المنصوص  الفصل  قرارات  على  االعتراض  للطالب 
( ايام من تاريخ تبلغه بالقرار  7)خالل ن هذه التعليمات ( م11و)ثالثا( و)رابعا( من المادة )

( يوما من تاريخ نشر قرار 15الصادر بحقه، فإن تعذر تبلغه فله حق االعتراض خالل )
 الفصل في لوحة االعالنات. 

عن  : ُيعلق قرار العقوبة في لوحة اإلعالنات في الكلّية أو المعهد مدة ال تقل  13المادة ــ
 غ بها ولي أمر الطالب تحريريًا. ( يوما، وُيبلّ 15)

 . 1989( لسنة  19ُتلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ) :14المادة ــ

: ُتنَفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.15المادة ــ
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  الخاتمة
 

 

 الية التواصل مع القسم: 

تقنيات الوفي            البرنامج االكاديمي لقسم  بأهم تفاصيل  الدليل الى التعريف  ختام يهدف هذا 

تهم    تخديرال التي  المعلومات والتفاصيل  الدليل على جميع  يجد    الطالب،وايضا احتوى  نأمل أن 

 .والمعلومات الكافية الطالب فيه الفائدة

يل الجامعي الخاص بكلية المستقبل عن طريق االيم  لكادر التدريسييتم التواصل بين الطلبة واأذ  

 الجامعة 

 

   zahraahaleem@uomus.edu.iq          أ.م.د. زهراء حليم القيم رئيس القسم : 

   salam.mohammed@uomus.edu.iq      م.م. سالم محمد ناصرمقرر القسم : 

 التالية: االجتماعي التواصل ومواقع الرسمي االيميل عبر والكلية القسم مع التواصل ويتم كما

 

 college.edu.iq-info@mustaqbal  البريد االلكتروني الرسمي:

 

 رام  كاو موقع الكلية على صفحة االنست  

 

https://www.instagram.com/al_mustaqbal_university/  

 

 او صفحة اعالم كلية المستقبل الجامعة على الفيس بوك 

 

https://www.facebook.com/1834184843525713 

                                                                                              اعداد:

 

 

   تخدير وحدة ضمان الجودة في قسم تقنيات المسؤولة 

 م.د. سرى عبد الخالق عوض  
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