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 ل الجامعة المحترمكلمة السيد عميد كلية المستقب

 األستاذ المساعد الدكتور

 حسن شاكر مجدي

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بَُد َفيَْذَهُب ُجَفاءً َوأَم ا َما يَْنَفُع الن اَس َفيَْمُكُث في  اَفأَم   (  ) الأرضالز 

 صدق هللا العلي العظيم
)صدددددددل  و عليددددددد  وعلددددددد   لددددددد   والحمدددددددد ع رم العدددددددالميالم والصدددددددألة والسدددددددألم علددددددد  رسدددددددول  األمددددددديال محمدددددددد

 : الطاهريال( وبعد

لقدددددددد تطدددددددً كليتندددددددا أريقددددددداً واضدددددددحاً ل دددددددا فدددددددي أن ت دددددددون صدددددددرحاً علميددددددداً متميددددددد اًم وفدددددددي صددددددددارة الجامعدددددددات 

وال ليدددددددات المصددددددددنفة عالميددددددداًم واضددددددددعة تصدددددددي أعين ددددددددا ت دددددددجي  الطلبددددددددة علددددددد  التفددددددددو  ورعدددددددايت م علميدددددددداً 

م م ليتسددددددددن  للطلبددددددددة الحصددددددددو  علدددددددد  المعددددددددار  وتربويدددددددداً م ورفدددددددد  مسددددددددتوع الجددددددددودة فددددددددي التعلدددددددديم والددددددددتعل

والتقنيددددددددات العلميددددددددة الجديدددددددددة التددددددددي يحتاي ددددددددا سددددددددو  العمددددددددل م واسددددددددت مار ت نولوييددددددددا المعلومددددددددات وتقنيددددددددة 

 االتصدددددداالت لرفدددددد  كفددددددااة منعومددددددة التعلدددددديم الجدددددددامعي والمنعومددددددة ا داريددددددة . وتلدددددد  بي ددددددة أكاديميددددددة محفددددددد ة

لبحددددددوم العلميددددددة . لمواكبددددددة الجامعددددددات العالميددددددة المتقدمددددددة م لإلبدددددددات واالبت ددددددار. واالرتقدددددداا بمسددددددتوع يددددددودة ا

ل دددددي يبقددددد  األسدددددتات والطالدددددي والمنتسدددددي فدددددي كليتندددددا تدددددوراً ينيدددددر أريددددد  القريدددددي والبعيدددددد م ومدددددال هندددددا أبدددددار  

م وكدددددد ل  QSل ددددددم سدددددديداتي سددددددادتي بندددددداتي وأبنددددددااي بدددددددا دتددددددو  الجامعددددددة مددددددال بدددددديال الجامعددددددات فددددددي تصددددددني 

م ولن دددددون مدددددال ضدددددمال أفردددددل الجامعدددددات العربيدددددة و ن  Web Matrics تصدددددني  المواقددددد  االل تروتيدددددة

شددددددداا و تحقددددددد  تات التقددددددددم عالميددددددداً والتدددددددي تعدددددددد تطدددددددوة م مدددددددة للوصدددددددو   لددددددد  االعتماديدددددددة الدوليدددددددة التدددددددي 

ترددددددمال قبددددددو  تريجددددددي كليتنددددددا فددددددي الجامعددددددات العالميددددددة  كمددددددا  دراسددددددت م العليددددددا   المايسددددددتير والدددددددكتوراه م 

 .ألقيات الحرم الجامعي الرصينةفرألً عال السمعة العلمية وأت



م  لددددددد  أن ت سددددددد م فدددددددي بنددددددداا المجتمددددددد م 0222لقدددددددد دأبدددددددً ال ليدددددددة ومدددددددال اليدددددددوم األو  لت سيسددددددد ا فدددددددي العدددددددام 

وتطدددددددورهم كوت دددددددا مصدددددددددر  شدددددددعات ف ددددددددرا وعلمددددددديم وتم دددددددل صددددددددرحاً حردددددددارياً يعدددددددد    م اتيدددددددات المجتمدددددددد  

والتطددددددور كافددددددة... وسددددددتعمل ال ليددددددة ويسددددددنده ب ددددددل مصددددددادر العلددددددم والمعرفددددددةم ويقدددددددم  ليدددددد   م اتيددددددات ا بدددددددات 

علدددددد  رفددددددد المجتمدددددد  بددددددال وادر العلميددددددة وا داريددددددة والفنيددددددة لتسدددددداهم بت  يددددددة المجتمدددددد  ليدددددددوم عطددددددا ه ويسددددددتمر 

تطددددددوره وتقدمدددددد  فددددددي شددددددت  مجدددددداالت الحيدددددداة وتسددددددخير الطاقددددددات وتددددددوفير ا م اتيددددددات بمددددددا يسدددددد م فددددددي تدمددددددة 

ل دددددؤون ا داريدددددةم  تمدددددا يقددددددم ياتبدددددا مدددددال الجواتدددددي أبنددددداا بلددددددتا الع يددددد م  ن هددددد ا التقريدددددر الددددد ا يعدددددده قسدددددم ا

 .الم رقة ل لية المستقبل

قسددددددماً علميدددددداًم وعدددددددداً مددددددال الوحدددددددات العلميددددددة والبح يددددددة واالست ددددددارية م فددددددي  ع ددددددريال ترددددددم ال ليددددددة حاليدددددداً 

( قاعددددددددة 58م دددددددديد علي ددددددددا اك ددددددددر مددددددددال ) 0( م733770حدددددددديال بل ددددددددً المسدددددددداحة السددددددددطحية لل ليددددددددة بحدددددددددود )

( تدددددددادا أألبدددددددي م ومسددددددداحة تردددددددراا ت يدددددددد 7( م تبدددددددة علميدددددددة م و )7ر علمدددددددي م و )( مختبددددددد221دراسددددددديةم و)

( متعددددددددة اال ددددددراو م وتدددددد ميال مواقدددددد  حدي ددددددة 0م مدددددد  ويددددددود مألعددددددي رياضددددددية عدددددددد ) 0( م8222عددددددال الدددددد  )

 . لوقو  السيارات

لقدددددد حرصدددددً ال ليدددددة علددددد  عقدددددد اتفاقيدددددات علميدددددة ومقافيدددددة عددددددة مددددد  عددددددد مدددددال الجامعدددددات العالميدددددة  ت تدددددم عقدددددد 

 University البريطاتيددددةم واتفاقيددددة التبدددداد  ال قددددافي مدددد  Northampton مدددد كرة تفدددداهم مدددد  يامعددددة

of Arizona األمري يددددددددةم واتفاقيددددددددة التعدددددددداون مدددددددد  مؤسسددددددددة (baden-wurttemberg 

international germany)م واتفاقيددددة مدددد  يامعددددة MIT art Desgin and Technology 

 Manav ال نديدددددةم واتفاقيدددددة مددددد  معاهدددددد Acharya Institutes ال نديةماتفاقيدددددة مددددد  معاهدددددد

Rachna Educational Institutes  ال نديدددددة. كمددددددا تدددددم عقددددددد عددددددد مدددددال االتفاقيددددددات مددددد  الجامعددددددات

العراقيدددددة من دددددا اتفاقيدددددة تعددددداون علمدددددي مددددد  يامعدددددة بابدددددلم اتفاقيدددددة تعددددداون علمدددددي مددددد  الجامعدددددة الت نولوييدددددة م 

الوسدددددط  م وعقدددددد مددددد كرة تفددددداهم مددددد  كليدددددة هندسدددددة المدددددواد فدددددي  واتفاقيدددددة تواامدددددة علميدددددة مددددد  الجامعدددددة التقنيدددددة

يامعدددددددة بابدددددددلم وعقدددددددد مددددددد كرة تفددددددداهم مددددددد  قسدددددددم ال ندسدددددددة ال يمياويدددددددة فدددددددي الجامعدددددددة الت نولوييدددددددةم اتفاقيدددددددة 

 .االعتمادية م  تقابة الم ندسيال العتماد أقسام ا ال ندسية

اا بدددددالواق  العلمدددددي والبح دددددي مدددددال ان كليتندددددا تسدددددع  بخطدددددوات ح ي دددددة مدددددال ايدددددل تحويل دددددا الددددد  يامعدددددة م واالرتقددددد

تدددددأل  تطددددددة سدددددديتم تطبيق ددددددا بفددددددتم مراكدددددد  بح يددددددة متنوعدددددة وتددددددوفير يميدددددد  مسددددددتل مات البحدددددد  العلمددددددي . كمددددددا 

ت ددددتم ال ليددددة بخدمددددة المجتمدددد  عبددددر تفعيدددددل مبدددددأ الجامعددددة فددددي تدمددددة المجتمددددد  والدددد ا مددددال تأللدددد  سددددو  ترددددد  

ة بابددددددل والمحافعددددددات القريبددددددة وفددددددي يميدددددد  ال ليددددددة يميدددددد  ام اتيات ددددددا العلميددددددة والبح يددددددة فددددددي تدمددددددة محافعدددددد

 .المجاالت

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلمة السيد راس قسم تقنيات المختبرات الطبية المحترم

 األستات الدكتور

 علي شعألن معيل  االعريي

 بسم و الرحمال الرحيم

ك  التسليم.الحمد عم والصألة والسألم عل  رسو  و سيدتا محمد النبي األمي وعل   لة أفرل الصألة وأ   

وباسم منتسبي ومنتسبات القسم مال ال ي ة  يسرتي أن أرّحي ب م في موق  قسم تقنيات المختبرات الطبية بإسمي

 األكاديمية والفنية وا داريةم وباسم يمي  الطألم والطالبات ال يال ت لوا مال علوم  ومعارف  تأل  السنوات الماضية.

المختبرات  تقنياتحداً مال أهم العلوم الطبية األساسية وأك رها تمواً وتطوراً. يقوم قسم يعتبر قسم تقنيات المختبرات الطبية وا

بتدريس عدة مقررات لطألم وأالبات ال ليات الطبيةم فبا ضافة ال  تدريب م في المست فيات والمراك  الصحية عل   الطبية

 مختل  عموم البألد.

ستقبل الجامعة ك حد أقدم أقسام التقنية الطبية. يرم القسم كوكبة مال أعراا أت ئ قسم تقنيات المختبرات الطبية ب لية الم

تدمة المجتم ؛ مال تأل  ما يمل   القسم  هي ة التدريس توا الم ارات األكاديمية والبح ية المتمي ة وا س امات الراادة في

مال   عداد تريج عل  مستوع عا    ل لية فيلتت امل ي ودهم م  أعراا هي ة التدريس با  مال تبرات ب رية أكاديمية وبح ية

ال فااة العلمية والخبرة العملية تساعده عل  ممارسة م نة التحليألت المرضيةم وتم ن  أن يواكي التقدم المستمر في مجا  

ية لطبالفحوصات الطبيةم وأن ي ون ل  القدرة عل  مواصلة البح  العلمي في كافة المجاالت الطبيةم واالرتقاا بالخدمات ا

 داتل المنعومة الصحية في بلدتا العرا  الحبيي .

 وفقنا و يميعاً لخدمة عراقنا الحبيي مال تأل  ه ا الصرح ال بير كلية المستقبل الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر ية ورسالة واهدا  قسم تقنيات المختبرات الطبية

 نبذة عن القسم:

بمويي األمر ا دارا الصادر مال و ارة التعليم  0220-0222ام الدراسي أسس قسم تقنيات المختبرات الطبية للع            

. يعد أحد التوي ات الحدي ة في تخصص العلوم الطبية 0222   20   4في     8882ه   والبح  العلمي تا العدد ج  العالي

معاهد التقنية في التخصصات وب  ل تاص المختبرات الطبية. يقبل في القسم تريجو الدراسة ا عدادية الفرت العلمي وال

التقنية المناظرة. مدة الدراسة أرب  سنوات يمنم الخريج بعدها ش ادة ب الوريوس في المختبرات الطبية معادلة لل  ادات 

 الممنوحة في االتتصاص مال ال ليات التقنية في هي ة التعليم التقني.

 ماتياً   ر ية القسم:

ت ا وتقل ما هو يديد عال المختبرات الطبية لصالم المجتم .الرقي بمستوع العلوم الطبية وتطبيقا  

 مال اً   رسالة القسم:

يسع  القسم  ل  اتتيار أفرل الطر  العلمية الحدي ة في  يصا  المعلومة الجيدة  ل  الطلبة مال تأل  كادر متمي  مال 

مختبرات القسم.التدريسييال وك ل   كسام الطلبة الخبرات العملية مال تأل  التدريي العملي في   

 رابعاً   أهدا  القسم :

ي د  القسم  ل  تخريج مألكات تقني  قادرة عل  العمل في المختبرات الطبية و يراا التحليألت الروتينية المختبرية 

 والفحوصات ال يماوية العامة وفحص السواال وت  يل و دامة األي  ة المختبرية.

 تامساً   توصي  عمل الخريج:

 الجراميم المويودة في العينات السريرية. ا  المختبرية التي تخص ع  م صبغم فحصيقوم با عم 

 .يقوم بتحرير وتعقيم كافة األوساأ ال راعية وفحص األ  ية فيما يخص الملومات ال  ااية 

 التحليألت والفحوصات التي تخص الدم. يقوم بإيراا كافة 

 المختلفة )سواال الركبة سواال النخات أل وكيم  يقوم بإيراا فحوصات ا درار والخروج وسواال الجسم

 الق  م الساال المنوا(.

 .يقوم بتحرير ال راام النسيجية لمختل  أعراا الجسم وتج ي ها للفحص 

 .يقوم بتحرير كافة المحاليل المختبرية 

 في مختبرات التحليألت المرضية. يقوم بت  يل و دامة األي  ة المختبرية الطبية المستخدمة 

 م بالعمل في استعألمات المختبرات ويترمال استألم النماتج وعملية سحي الدم وتويي  المريض وتسليم يقو

 النتااج وك ل  القيام با عما  ألمخ تي  لمخا ن المختبرات الطبية.

 

 



 

 مجلــس القســــم:-

المختبرات الطبية تقنيات قسم مجلس اعضاء  

 

 

 



 

 

 

 

رااسة القسم 

علي شعألن .د.أ

لجنة دفوعات 
الطلبة

لجنة االنشطة 
الطالبية

لجنة انظباط 
الطلبة 

لجنة 
االمتحانية

لجنة التدريب 
الصيفي

لجنة مشاريع 
بحوث التخرج 

مجلس القسم

قاعدة بيانات 
الطلبة 

اللجنة 
العلمية 

مقررية القسم

فاأمة هاشم . د.م

توالفقار احمد. م.م

سارة عبد الرحيم . م.م

الموق  االكتروتي

حيدر محمد 

وحدة الجودة

مروة فاضل الصفار. د.م.ا

تقنيات المختبرات الطبية لقسمهي ل التنعيمي   



 

 

قسم م تي تاص لرايس القسم و رفة اللجنة االمتحاتية و رفة وحدة الجودة و ر  التدريسييال يتوفر في ال            

والتدريسيات وال رفة االدارية وه ه ال ر  مج  ة ومؤم ة ب  ل ممتا  مال حي  المستل مات الم تبية وكل اي  ة التدف ة 

 ة اتصا  وتدمة اتترتيً اضافة ال  كاميرات مراقبة والتبريد م  توفر كل اي  ة الت نولوييا الحدي ة في ا مال حاسبة واي 

 لعمل ارتباأ بيال القيادات والت  يألت المختلفة لل لية .

  

  

 

 

تقنيات المختبرات الطبية هي ل تخطيطي )بسيط( لقسم  

المدتل

وحدة الجودة  رفة التدريسيات

3ال رفة التدريسيي

2 رفة التدريسييال

1 رفة التدريسييالالقسمرااسة

مقررية القسم صالة اتتعار

ادارة القسم

اللجنة االمتحاتية

صحياتمخ ن



 

 

 

 

 

ال ؤون ا دارية: -2  

   رااسة مجلس القسم وا شرا  عل  تنعيم شؤوت  والدعوة لحرور يلسات  وتنفي  قرارات  و رسا

 محاضر يلسات   ل  عميد ال لية.

 هدا  والسياسات العليا في الجامعة.تحقي  األ 

 .تنفي  قرارات مجلس ال لية فيما يتعل  بالقسم 

 .ا شرا  عل   عداد الخطة االستراتيجية للقسم ومتابعة تنفي ها 

 .ا شرا  عل   دارة شؤون القسم التعليمية والبح ية وا دارية وال قافية 

 ا.ً ا شرا  عل  تطوير القسم  دارياً وأكاديمياً وبح ي 

 .تنسي  وتطوير عألقات القسم داتل الجامعة وتاري ا 

 .ا شرا  عل  توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبح ية وا دارية 

 .ا شرا  عل  رف  مستوع الجودة وتطوير مخريات ا 

 .تنفي  ومتابعة قرارات مجلس القسم 

 .القيام بما يفوو  لي  مال صألحيات مال قبل عميد ال لية 

 ميد ال لية كل ما يق  مال عرو هي ة التدريس ومال في ح م  مال  تأل  بالويبات المطلوبة أو الرف  لع

 أا مخالفات أترع.

  تقديم تقرير عال سير الدراسات العليا في القسم  ل  عميد ال لية وعميد الدراسات العليا في ت اية كل عام

 دراسي.

ال ؤون األكاديمية: -0  

 وتنفي  تطط ا وتطوير برامج ا األكاديمية في القسم. يميةا شرا  عل  سير العملية التعل 

 .تطبي  تعم ولواام الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي 

 .ا شرا  عل  مختل  الن اأات الطألبية بالقسم 

 .مراقبة أداا االمتحاتاتم وضبط النعام داتل القسم 

 .ا شرا  عل  عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم 

 

رئاسة القســــم 



  تقرير سنوا شامل عال سير الدراسة واألداا األكاديمي وا دارا والبح ي في القسم ورفع   ل   عداد

 عميد ال لية.

 .ا شرا  عل  استقطام أعراا هي ة التدريس بالقسم 

  اقتراح عرو هي ة تدريس  ير عرو هي ة تدريس المقرر الدراسي لير  أس لة االتتبار الن ااي للمقرر

 عند اقتراا الحاية.

صألحيات رااسة القسم:-7  

 .صدار القرارات الداتلية التي يقتري ا حسال سير العمل بالقسم وفقاً لألتعمة واللواام  

 .تو ي  العيا الدراسي عل  أعراا هي ة التدريس 

 .عداد تقارير األداا الوظيفي ألعراا هي ة التدريس  

 اري ا.ي القسم الدورات التدريبية داتل ال لية وتبستالتوصية بحرور من 

 .التنسي  م  لجنة التدريي الصيفي في متابعة أوضات الطلبة المتدربيال 

مهام اللجنة االمتحانية     

. تطبي  التعليمات والروابط والتويي ات الصادرة عال الو ارة والجامعة ومجلس ال لية واللجنة  2  

االمتحاتية المرك ية ب  ن االمتحاتات والسجألت االمتحاتية.   

م السجل األساس )الماستر شيً( الورقي مال تسجيل ال لية للبدا ب عمال ا م  المحافعة علي  أيلة . استأل  0

 أعمال ا وتالياً مال الح  وال طي واالضافة .

.  كتابة أسماا ألبة كل مرحلة دراسية في السجل األساس )الماستر شيً( الورقي حسي األحر  االبجدية م  7

اً ال  األوامر االدارية الصادرة مال التسجيل فرأل عال كتابة أسماا المواد المألحعات الخاصة ب م استناد

الدراسية ل ل مرحلة وعدد وحدات ا حسي ما مويود في المن ج الدراسي المعتمد و ضافة حقل للتدريي الصيفي 

 ضمال الماستر شيً لل ليات الم مولة ب .

الن ااية مال تدريسي المواد الدراسيةم مطبوعة  .  استألم قواام دريات السعي وقواام دريات االمتحاتات4

والتحق  مال ت بيً دريات يمي  الطلبة في ا وموقعة مال قبل تدريسي المادة ورايس القسم وتالية مال الح  

 وال طي واالضافة وتدويال تل  الدريات في الحقو  الخاصة ب ل من ا في السجل األساس يدوياً.

عد أداا الطلبة االمتحان ل ل مادة( مال اللجنة االمتحاتية المرك ية أو مسؤولي .  استألم الدفاتر االمتحاتية )ب8

 القاعات االمتحاتية )حسي اآللية التي تطبق ا ال لية( و يراا الأل م ت بيً األرقام

السرية وحجي األسماا )قص الج ا الخاص بالطالي والمرحلة الدراسية والسنة واسم المادة االمتحاتية( 

سليم تل  الدفاتر ال  تدريسي المادة ل رو تصحيح ا ومال مم استألم ا من م بعد است ما  تصحيح ا وحفع ام وت

الجنة االمتحانية



 

والتحق  مال ت بيً الدريات عل   أل  الدفتر وسألمة يم  الدريات م  ويود توقي  التدريسي عل  تل  

 الدرياتم و عادة الج ا المترمال اسم الطالي عل  الدفتر االمتحاتي الخاص ب .

كتابة دريات الطلبة في االمتحان الن ااي )الدور االو م الدور ال اتي الحقاً( في السجل االمتحاتيم ومال مم .  6

يم  دريات السعي و)دريات العملي والتطبيقي ان ويدت( ودرية امتحان الدور االو  أو الدور ال اتي وكتابة 

م بما ورد في الفصل العاشر )مألحعات( يجي المجموت في حقل الدرية الن ااية في السجل االساس م  االلت ا

 مراعات ا عند تدويال الدريات.

.  اعداد تقرير عال تتااج الطلبة في كل مال امتحان الدور االو  والدور ال اتي )مترمناً تسي النجاح(  وتقديم  3

ي مجلس ال  رايس القسم المعني ل رو دراست  في مجلس القسم واتخات التوصيات المناسبة ل رو عرض  ف

 ال لية.

. تنفي  تويي ات الو ارة او الجامعة او قرار مجلس ال لية كما ورد في النص ب  ن معالجة حاالت الطلبة 5

وت بيً تص التويي  أو القرار رقم  وتاريخ  في السجل االمتحاتي )تحفظ تسخة مال التويي  أو القرار في تفس 

 الصفحة(.

ال مجلس ال لية وفقا لما ورد في التعليمات االمتحاتية وت ويدهم بنسخ مال .  اعألن تتااج الطلبة بعد اقرارها م1

تل  النتااج مطبوعة وموقعة مال قبل رايس اللجنة االمتحاتية الفرعية م  االحتفاظ بنسخة من ا وتسليم ا ال  

 تسجيل ال لية م  تموتج برااة ال مة للطالي ل رو حفع ا في ملفة الطالي.

 7الطلبة عل  تتااج م في كل مال الدوريال االو  وال اتي تأل  السق  ال مني المحدد ). استألم اعتراضات 22

 ايام( مال تاريخ اعألت ام وتدقي  تل  االعتراضات واعألن تتااج التدقي .

. االلت ام ب تام و ارة التعليم العالي والبح  العلمي   داارة الدراسات والتخطيط والمتابعة   القبو  المرك ا 22

وتص  )عدم يوا  عد الطالي تايحا اال بعد ت ديت  لألمتحاتات  0228 5 26في  2320    8العدد ت م تا 

الن ااية للدور االو  او الدور ال اتي او كلي ما ات ال يم ال اعتماد تجاح الطالي في درية السعي ألا مادة حت  

ا كتام يصدر الحقاً ب ل  الخصوص(وان حصل عل  درية النجاح في تل  المادة )م  مراعاة تنفي  مرمون أ  

. كتابة النتيجة الن ااية للطلبة في السجل االساس.20  

. فيما يخص المرحلة الدراسية المنت ية حسام معد  الطلبة في كل مرحلة وتسبت ا مال المعد  الن ااي مم 27

مات االمتحاتية الناف ة.حسام المعد  التراكمي الن ااي للطالي مترمنا مألم مراتي بعد الفار ة حسي التعلي  

. االلت ام بتويي  الو ارة بصدد التعامل م  درية الطالي في المواد المحمل في ا بالعبور استناداً ال  كتام 24

.و ارة التعليم العالي والبح  العلمي   داارة الدراسات والتخطيط والمتابعة   الدراسات والتخطيط  

ل االساس مال قبل رايس و اعراا اللجنة االمتحاتية كافة )كل . التوقي  في كل صفحة مال صفحات السج28

 حسي المرحلة الدراسية المسؤو  عن ا(.

. المحافعة عل  سرية دريات الطلبة م  المحافعة عل  الدفاتر االمتحاتية وقواام السعي و)دريات 26

 االمتحاتات العملي و التطبيقي ان ويدت(

ا للمراحل االمتحاتية بما ال ي يد عال تمسة ايام عمل للمراحل المنت ية بما . تست مل اللجان االمتحاتية اعمال 23

 في تل  اللجان التدقيقية وبما ال ت يد عال ع رة ايام عمل لبقية المراحل للدوريال.



 

. تسليم السجل االساس ال  معاون العميد ل ؤون الطلبة او لل ؤون العلمية بعد است ما  اعما  اللجنة 25

سليم واستألم وال ا يقوم بتسليم  اصولياً ال  تسجيل ال لية.بمويي محرر ت  

 

 

    ت ر مقافة الجودة بيال أعراا هي ة التدريس والطألم ويمي  العامليال بالجامعة ب همية تطبي  تعام ضمان

 .المتعلقة بآليات ضمان الجودة واالعتماد الجودة واالعتماد األكاديمي وترسيخ المعلومات 

  لرقابة والمتابعة الدورية لتنفي  معايير ضمان الجودة واالعتمادت سيس برامج ا . 

  اهج المن –البن  التحتية للجامعة  -ضبط الجودة لم وتات العملية التعليمية و التي ت مل) الطالي الجامعي– 

 .البحوم األكاديمية ( –عرو ال ي ة التدريسية 

 ي لم تحق  المستويات المطلوبة مال ضمان الجودة في تقديم الم ورة والنصم والتويي  ل ليات الجامعة الت

 . الجواتي المطلوم اعتمادها

 عداد تقارير المتابعة الدورية عال ت اأات ال عبة وتقديم ا لقسم ضمان الجودة واالعتماد في الجامعة . 

 أعدادا التقييم ال اتي السنوا لل ليات . 

  في عمادة ال لية لتع ي  ضمان يودة العملية أا م ام أترع ت ل  ب ا ال عبة مال قسم ضمان الجودة

 .التعليمية في المستقبل

  أا م ام أترع ت ل  ب ا ال عبة مال قسم ضمان الجودة في عمادة ال لية لتع ي  ضمان يودة العملية

 .التعليمية في المستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجودة واالعتماد االكاديميوحدة



  تأل  ا شرا  عل  تنعيمالنيابة عال رايس القسم في بعض الصألحيات التي يخول ا ل  رايس القسم مال 

 . شؤون القسم

 تنفي  ومتابعة قرارات مجلس ورااسة القسم. 

 مساعدة رايس القسم في اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عال ت اأات القسم العلمية . 

 مساعدة رايس القسم في االشرا  عل  ال ؤون العلمية للطلبة لمختل  المراحل الدراسية 

  يس القسم في كل ما يق  مال الطلبة او موظفي القسم مال  تأل  بالويبات المطلوبة أو أا م كرات لرا رف

 .مخالفات أترع

 رف  الم كرات الخاصة بتحديد احتيايات القسم مال التدريسييال والفنييال واالدارييال . 

 مساعدة رايس القسم في تو ي  الدروس عل  اعراا ال ي ة التدريسية في القسم العلمي . 

 لجداو  الدراسية ويداو  ا متحاتات الخاصة بالقسموض  ا . 

 اعداد الحمل التدريسي وايور المحاضرات للمحاضريال الداتلييال والخاريييال 

  متابعة الت ام الطلبة بالروابط والتعليمات الجامعية وال ا الموحد ورف  م كرات بالتوصية بإصدار قرارات

 . بة المسموح ب ا مال ألبة القسم عل  وف  التعليمات الناف ةالفصل بسبي ال يام للطلبة لمال يتجاو  النس

 

  النعددددددر فددددددي الطلبددددددات و المقترحددددددات المقدمددددددة مددددددال قبددددددل اعردددددداا ال ي ددددددة التدريسددددددية فددددددي القسددددددم

بتعدددددددديل المنددددددداهج با ضدددددددافة و الحددددددد   من دددددددا و حسدددددددي النسدددددددبة المحدددددددددة بالتعليمدددددددات و البدددددددً 

 .ب ا

  تنفيدددددد  المندددددداهج الدراسددددددية و عدددددددد الوحدددددددات أقددددددرار مفددددددردات المواضددددددي  الدراسددددددية و متابعددددددة

 .لمواضي  الدراسات األولية

  التوصددددددية الدددددد  مجلددددددس القسددددددم بدددددداقرار مقترحددددددات م دددددداري  المرحلددددددة الرابدددددد  بعددددددد تدددددددقيق ا و

مرايعت ددددددددا بمددددددددا يخدددددددددم المجتمدددددددد  و الجاتددددددددي العلمددددددددي فددددددددي القسددددددددم ة و تقددددددددديم المقترحددددددددات 

 .بتطويرها

 متابعة الحركة العلمية في القسم و وض  الخطط لتطويرها. 

 تسجيل و متابعة الن اأ البح ي ل افة التدريسييال و المنتسبيال في القسم. 

مهام مقررية القسم

مهام اللجنة العلمية في القسم



 

 

 

  فدددددددتم الددددددددوررات التطويريدددددددة فدددددددي القسدددددددم و الترشددددددديم للددددددددورات التطويريدددددددة تدددددددارج القسدددددددم

 .ل افة منتسبيال القسم

  و الحلقددددددددات الدراسددددددددية و ور  و رفدددددددد  النعددددددددر فددددددددي عقددددددددد المددددددددؤتمرات العلميددددددددة و الندددددددددوات

 .التوصيات لعقدها

 مرايعة ال تي المن جية و تقديم المقترحات لتحدي  ا. 

  دراسدددددة السدددددديرة الدراسددددددية و معادلددددددة شدددددد ادة الطلبدددددة المنقددددددوليال الدددددد  الدراسددددددات األوليددددددة فددددددي

القسدددددددددم و األقتدددددددددراح بالصددددددددد  الدراسدددددددددي المناسدددددددددي و التوصدددددددددية باألسدددددددددتيفااات الددددددددددروس 

 يفاا االمطلوم أست

 النعام الدراسي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االيور الدراسية لقسم تقنيات المختبرات الطبية
 

 اجور الدراسة المسائية اجور الدراسة الصباحية السنة الدراسية ت

1 5102-5102  002110111 002110111 
2 5102-5102  002110111 002110111 
3 5102-5102  001110111 001110111 
4 5102-5102  011101110  001110111 
5 5102-5151  001110111 001110111 
6 5151-5150  001110111 001110111 
    

 مالحظة/      االجور الدراسية تستمر على نفس املبلغ من املرحلة االولى الى املرحلة الرابعة

 



 

  الأولىمنهاج الدراسي للمرحلة 

 

 منهاج الدراسي للمرحلة الثانية 

 

 

 

 

 Name الوحدات عدد الساعات االسبوعية املادة الدراسية ت

 املعدل العملي النظري 

 General chemistry 8 6 4 2 كيمياء العامة 1

 Human biology 8 6 4 2 علم االحياء البشري  2

 Anatomy & Medical terminology 8 6 4 2 تشريح ومصطلحات طبية 3

 Lab. Instrumentation 5 4 3 1 اجهزة مختبرية 4

 Histology 8 6 4 2 انسجة 5

 Medical Ethics 4 2 - 2 سلوك منهي واالمان 6

 Computer applications 4 3 2 1 تطبيقات الحاسبة االلكترونية 7

 Human rights and Democracy 4 2 - 2 حقوق االنسان وديمقراطية 8

 Language English 2 1 _ 1 لغة إنكليزية 9

 Language Arabic 2 1 _ 1 لغة عربية 11

  53 37 21 16 موعاملج 

 املادة الدراسية ت
 عدد الساعات االسبوعية

 Name الوحدات
 املعدل العملي النظري 

 Molecular Biology 8 6 4 2 احياء جزيئي 1

 Clinical Biochemistry 8 6 4 2 كيمياء حياتية السريرية 2

 Human physiology 6 4 2 2 فسلجة البشرية 3

 Medical microbiology 6 4 2 2 احياء مجهرية طبية 4

 Histology 8 6 4 2 انسجة 5

 Medical parasitology 8 6 4 2 طفيليات طبية 6

 Language English 2 1 _ 1 لغة إنكليزية 7

 Systematic training  تدريب منهجي 8

ـــوع  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   46 33 21 13 املجمـ



 منهاج الدراسي للمرحلة الثالثة

 

 منهاج الدراسي للمرحلة الرابعة

 

ــه املاده الدراسيـــــــــــــــــــه ت ــ ــدات عدد الساعات االسبوعيـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ  Name الوحــ

 املعدل العملي النظري 

 Histo Pathology 7 5 3 2 علم االمراض النسيجيه 1

 Blood disease 6 4 2 2 علم دم 2

 Virology & Mycology 6 4 2 2 فيروسات وفطريات 3

 Clinical Chemistry 6 4 2 2 كيمياء سريريه 4

 Human genetics 7 5 3 2 وراثه بشريه 5

 Immunology 6 4 2 2 املناعة 6

 Advanced laboratory techniques 6 4 2 2 تقنيات مختبريه متقدمه 7

تطبيقات الحاسوب+إحصاء  8

 حياتي

1 2 3 4 Computer applications and 

biostatistics 

 Systematic training  تدريب منهجي 9

 Language English 2 1 _ 1 لغة إنكليزية 11

ــــوع  ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ   51 34 18 16 املجمــ

 Name الوحدات عدد الساعات االسبوعية املادة الدراسية ت

 املعدل العملي النظري 

 Clinical Immunology 8 6 4 2 ةمناعة سريري 1

 diagnostic bacteriology 8 6 4 2 بكتريا تشخيصية 2

 Advance Clinical biochemistry 8 6 4 2 كيمياء سريرية  متقدمة 3

 Medicel Parasitology 8 6 4 2 طفيليات طبية 4

 Hematology 8 6 4 2 امراض دم 5

 Histo Pathology 5 4 3 1 علم االمراض النسيجية 6

 Research Project 4 5 5  املشروع 7

ـــوع  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   49 41 28 12 املجمـ



 الهيئة االكاديمية : 
تت ون ال ي ة االكاديمية مال تعدد مال حملة ش ارة الدكتوراه والمايستير  وي ل  مال هم          

لقي مدرس فاعل  بتدريس المقررات النعرية وي ل  مال يحملون لقي مدرس مساعد  يحملون

 س القسم .النعرية عند الحاية وموافقة مجل بالمقررات العملية  والمختبرات او بتدريس المقررات

 قسم تقنيات املختبرات الطبيةالكادر التدريس ي ل
 

 الوظيفة االسم الرباعي واللقي العلمي ت

شعألن معلي  حسيال   أ.د علي 1  رايس قسم  

 تدريسي أ.د علي حسيال دمال الخفايي 2

 تدريسي أ.د حبيي صاحي ت ر عبد علي  3

 تدريسي أ.م.د مامر عبد الحم ة محمد حسيال    4

 تدريسي أ.م.د عبدعلي عبيد عبيس حسال  5

 تدريسي أ.م.د صاد  يعفر باقر  يواد  6

 تدريسي أ.م.د فؤاد  ا ا حسال الحمداتي  7

 تدريسي أ.م.د مروة فاضل عبد ال ريم الصفار 8

 محاضر تاريي  م.د أحألم موس  يعفر 9

 تدريسي م.د  مال سلمان حم ه  10

 تدريسي م.د هبة صالم ش يد م دا   11

 تدريسي م.د مصطف  يواد عبد ترير   12

 تدريسي م.د مروة هاشم عباس كاظم  13

 مقرر قسم       م.د فاأم  هاشم عباس  كاظم 14

 تدريسي م.د  هراا حليم تليل كريم القيم 15

 تدريسي م.د ساره فاضل بنية  16

 مقرر قسم  م.م تو الفقاراحمد حم ة كاظم 17

 تدريسي م.م فرح صفاا عبد الحسيال   18

 تدريسي م.م اما  ه ام حميد حساتي  19

 تدريسي م.م لي  احمد عمران  20

ر تورا م.م سي  اتور يعف 21  تدريسي 

 تدريسي م.م اسراا صالم كامل كريم  22

 تدريسي م.م سألم محمد تاصر 07



 تدريسي م.م تور حامد عباس 04

 تدريسي م.م اسراا حبيي تاصر 08

 تدريسي م.م اسراا ترير عبيس 06

 تدريسي م.م االا يوس  عوده 23

 تدريسي م.م  هراا عبدالم دا مجباس  25

د الرحيم علي م.م سارة عب 21  مقرر قسم   

 تدريسي م.م محمد حيدر حمد  72

ةتدريسي م.م ظفر باسم علي 72  

ةتدريسي م.م سرمد ياسم محمد 70  

ةتدريسي م.م هبة يبر صألن 77  

ةتدريسي م.م سماح سجاد كاظم 74  

ةتدريسي م.م صفاا عبدالعباس عبدال اظم حسيال 78  

ةتدريسي م.م. توره عامر تاصر 76  

ةتدريسي م.م. سارة كامل عبود 73  

 تدريسي م.م. حيدر عبد االمير  75

 تدريسية م.م حوراا سعد حمود 71

 معيدة ر ع محمود يواد هادا  42

 معيدة ضفا  صألح حسال حسيال  42

 معيدة هند عدتان فليم تليل   40

 معيدة ابرار رياو كريم يوهر  47

 معيدة ايات عبدال ريم عبدالحسال 44

 معيدة تبار  منور عبدااللة  48

 معيدة ايمان حامد شمخي  46

 معيدة علي صألح عبد 43

 معيدة ايمان صالم عبد 45

 معيدة  يني سامي عباس  41

 معيدة ايمان كريم كاظم  82

 معيدة  اده  سان علي 82

 معيدة هاير علي عناد 80

 معيدة اما  محسال كاظم 87



 معيدة تور محسال يواد 84

 ادارا حيدر محمد تاصر شل وم  88

  دارية ر د و ير حمادا حم ه 86

  دارية الجودة ساره حسيال عبيد  83

 محاضر تاريي م.م وسام سرمد  85

 

 

 حسب الشهادة واللقب العلمي قسم تقنيات المختبرات الطبيةاعداد التدريسيين في 

 

 

) المعيديال  مال حملة ش ادة الب الوريوس المختبرات الطبيةال ادر الفني واالدارا : عدد العامليال في قسم تقنيات 

 واالدارييال (

لمعيديالا القسم  المجموت االدارييال 

المختبرات الطبيةقسم تقنيات   51 3 51 
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13%
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احصائية عدد الكادر التدريسي
يةلقسم تقنيات المختبرات الطب

17الدكتوراه 

22الماجستير 
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0الدبلوم 
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8% استاذ مساعد
13%

مدرس
23%

مدرس مساعد
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المختبرات الطبية
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استاذ مساعد
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مدرس مساعد
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 اللقب العلمي الشهادة

 دكتوراه ماجستير
مدرس 

 مساعد
 مدرس

استاذ 

 مساعد
 استاذ

 3 1 7 42 51 42 المختبرات الطبيةقسم تقنيات 



 

 

 ت ليفات ال ادر التدريسي حسي المراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   للعام الدراسي 2020 -2021
 
ي المرحلة االوىل  : الدراسه الصباحيه + المسائ

ن
ن ف جدول تكليف التدريسي 

الدراسه النظري/ العملي مدرس المادة المادةت

أ.م.د.صادق جعفر+أ.م.د. ثامر عبد 

الصباحيه/المسائية  النظري   الحمزه

الصباحيه/المسائية    العملي   م.م. ساره  عبد الرحيم

ن دمن الصباحية النظري / العملي أ .د.علي حسي 

المسائية النظري / العملي   م.م. حيدر عبد االمي 

ن جديد ( الصباحيه النظري / العملي م.م. نوره عامر نارص ) تعيي 

المسائية النظري / العملي   د. ميثم علي شعالن

الصباحيه النظري / العملي 

المسائية النظري / العملي 

الصباحية النظري / العملي 

المسائية النظري / العملي 

الصباحيه النظري 

المسائية النظري 

الصباحية النظري

المسائية النظري 

الصباحية النظري / العملي 

المسائية النظري / العملي 

الصباحية النظري

المسائية النظري 

م.م. كرار هادي

8

االجهزه طبيه

9

ي 
سلوك مهنن

م.م. رسول عظيم

م.م. نور عباس

م.م. حيدر جواد 

م.م. احمد جليل 

م.م. سارة كامل عبود

كيمياء عامه1

احياء عام2

ي    ح عام3 التشر

حقوق انسان4

تطبيقات حاسوب 5

ية  6 ن اللغه االنكلي 

اللغه العربية  7



 

تيةالمرحلة ال ا  

 

 المرحلة ال ال ة

 

ي  للعام الدراسي 2020 -2021
 
ي المرحلة الثانية : الدراسه الصباحيه + المسائ

ن
ن ف جدول تكليف التدريسي 

الدراسه النظري/ العملي مدرس المادة المادةت

ي +م.م. فرح   ا. د.علي شعالن االعرج 
ن الصباحيه النظري / العملي صفاء عبد الحسي 

 المسائية  النظري / العملي  م.م. نور حامد 

الصباحية النظري / العملي م.د مروة هاشم عباس 

المسائية النظري / العملي اليوجد تدريسي 

الصباحيه النظري / العملي ا.م.د.عبد علي عبيد

المسائية النظري / العملي  م.م.سيف انور جعفر 

ن ن امي  الصباحيه النظري / العملي م.م. طيف حسي 

المسائية النظري / العملي م.م. صفاء عباس عبد الكاظم 

الصباحية النظري / العملي م.د. ساره فاضل بنيه

المسائية النظري / العملي   م.م.سماح سجاد كاظم 

الصباحيه النظري / العملي م.م. هبه جي  صالن 

المسائية النظري / العملي  م.د. زمن سلمان حمزه

الصباحية النظريم.م.عبد علي داخل 

المسائية النظري م.م.ظفر باسم 

طفيليات 

ي 
احياء جزين 

فسلجه

احياء مجهريه 

ية   ن اللغه االنكلي 

1

2

3

4

5

6

7

انسجة 

كيمياء 

 

الدراسه النظري/ العملي مدرس المادة المادةت

الصباحيه/المسائية  النظري / العملي م.د.زهراء حليم خليل   وراثة1

الصباحيه/المسائية  النظري م.وسام سرمد 
اللغة االنكليزية 9

الصباحيه/المسائية  النظري / العملي م.م.امال هشام  حميد

الصباحيه/المسائية  النظري / العملي م.م. هادي ساجد عبد العباس ) تعيين جديد (

الصباحيه/المسائية  النظري / العملي أ.م.د مروه فاضل الصفار+م.م.ليث احمد عمران 

النظري / العملي  الصباحيه/المسائية  م.م.اسراء صالح كامل 

الصباحيه/المسائية  

الصباحيه/المسائية  

الصباحيه/المسائية  النظري / العملي م.م. سالم محمد ناصر 

النظري / العملي 

امراض نسيجة النظري / العملي م.م.محمد حيدر حمد2

جدول تكليف التدريسين في المرحلة الثالثة : الدراسه الصباحيه + المسائي -   للعام الدراسي 2020 -2021

8

7

مناعة

كيمياء حياتية

فايروسات 

وفطريات

حاسبات 6

5

4

3

دم

تقنيات مختبرية

م.د.مصطفى جواد 



 

لرابعةالمرحلة ا  

 

 

 

 

جدول تكليف التدريسين في المرحلة الرابعه : الدراسه الصباحيه + المسائي   للعام الدراسي 2020 -2021

الدراسه النظري/ العملي مدرس المادة المادةت

الصباحيه/المسائية  النظري   ا.م.د. فؤاد غازي حسن1

الصباحيه/المسائية  العملي م.م. اسراء حبيب

الصباحيه/المسائية  النظري ا. د. حبيب صاحب نهر

الصباحيه/المسائية   العملي م.م. زهراء عبد المهدي

الصباحيه/المسائية  النظري م.م. ذوالفقار احمد حمزه

الصباحيه/المسائية  ) جزئي( العملي م.م. حوراء سعد حمود

الصباحيه/المسائية  النظري م.د. هبة صالح شهيد

الصباحيه/المسائية   العملي م.م. سرمد جاسم

الصباحيه/المسائية  النظري د. احالم موسى

الصباحيه/المسائية   العملي م.م. ليث احمد عمران

الصباحيه/المسائية  النظري م.د. فاطمة هاشم عباس

الصباحيه/المسائية   العملي م.م. اسراء خضير

مناعة

طفيليات طبية6

امراض نسيجية4

امراض دم5

بكتيريا تشخيصية2

كيمياء سريرية3



 

 

 

 

 

 



 الطلبة

 

 

 النسبة عدد الطلبة الدراسة المحافظة

 بابل
 313 الصباحية

82.7% 
 321 المسائية

 %0.1 1 الصباحية واسط

 كربالء
 26 الصباحية

5.3% 
 15 المسائية

 %0.1 1 الصباحية ديالى

 %0.1 1 الصباحية ةالبصر

 المثنى
 10 الصباحية

1.4% 
 1 المسائية

 %0.1 1 المسائية ذي قار

 النجف
 5 المسائية

 

2.7% 
 16 الصباحية

 القادسية
 35 الصباحية

7.3% 
 21 المسائية

 المجموع
 403 الصباحية

 

 364 المسائية

طالب 767 المسائية-الصباحية المجموع النهائي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحلة ال اتية  حصااية الطلبة بحسي المحافعات لطلبة  
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بابل المسائية
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3%
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2%
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1%

المثنى المسائية
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النجف المسائية
1%

النجف الصباحية
2%

القادسية الصباحية
5%

القادسية المسائية
3%



 

 النسبة عدد الطلبة الدراسة المحافظة

 بابل

 %72.7 164 الصباحية

 174 المسائية 

 %0.9 4 الصباحية واسط

 كربالء

 %8.8 26 الصباحية

 15 المسائية 

 %0.4 2 الصباحية ديالى

 %0.2 1 الصباحية ةالبصر

 المثنى

 %1.3 5 الصباحية

 1 المسائية 

 %0.2 1 المسائية ذي قار

 النجف

 %5.6 5 المسائية

 21 الصباحية 

 القادسية

 %12.0 25 الصباحية

 21 المسائية 

 المجموع

 248 حيةالصبا

 

 217 المسائية

 465 المسائية-الصباحية المجموع النهائي
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  حصااية الطلبة بحسي المحافعات لطلبة المرحلة ال ال ة
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 اعداد الطلبة الخريجين: 

 

  4245-4242للعام الدراسي  اعداد الطلبة

 

 

 

 :القاعات الدراسية 

تويد للقسم قاعات دراسية مخصصة للطلبة وم ودة بعارضات بياتات وم ي ة للدراسة 3 ويمي           

 القاعات م يفة وم ودة بمقاعد دراسية ييدة ومريحة وبسبورات مال توعية ييدة وم ي ة للدراسة.

 

 

 
 
ي  ياملجموع الكل ين للعام الدراس   للمتخرج 

2114/2115  

ةيالصباح    املجموع الكلي  املسائية 

37 7 44 

 
 
ي  ياملجموع الكل ين للعام الدراس   للمتخرج 

2115/2116  

ة ةاملسائي الصباح   املجموع الكلي  

137 43 181 

ي  ي  املجموع الكل ين للعام الدراس   للمتخرج 

2116/2117  

ة  املجموع الكلي  املسائية الصباح 

179 121 297 

ي  ي  املجموع الكل ين للعام الدراس   للمتخرج 

2117/2118  

ة  املجموع الكلي  املسائية الصباح 

191 166 356 

ين ل ي  املجموع الكل ي للمتخرج  لعام الدراس  

9211/2121  

 املجموع 121 127

248 

 المرحلة الرابعة المرحلة ال ال ة المرحلة ال اتية المرحلة االول  القسم

 466 731 520 832 قسم تقنيات المختبرات الطبية



 -: مختبرات القسم

تخصصي م ودة باالي  ة العلمية الحدي ة والتج ي ات مختبر  24يرم قسم تقنيات المختبرات الطبية 

 الأل مة الداا التجارم في مجاالت وتخصص القسم .

 مختبر الطفيليات 

  مختبر الفايروسات 

  مختبر المناعة 

  مختبر الب تريا الت خيصية 

 مختبر الفسلجة 

 مختبر الورامة 

 مختبر الدم 

 بر االتسجة مخت 

  مختبر الجراميم 

  مختبر ال يمياا العامة 

 مختبر االمراو النسيجية 

  مختبر االحياا 

  مختبر ال يمياا السريرية 

   مختبر ال يمياا الحياتية 

 

 



 

 



 



Classroom 

 التعليم االل تروتي: 

فتم الصفو  االل تروتية للطلبة والتي بلغ عددها تعرا لتطبي  التعليم االل تروتي بسبي يااحة كوروتا فقد تم           

 ( ص  للمراحلة ال اتية وال ال ة والرابعة فقط.228)

تم ات اا الصفو  مال قبل ال ادر التدريسي واضافة الطلبة الي ا تمً ىمال قبل اعراا اللجنة االمتحاتية وي ر  عل  ه ه 

سم لمتابعة ادراة ه ه الصفو  مال قبل ال ادر التدريسي الصفو  كل مال رايس القسم والمقرريال وعرو الجودة في الق

  والطلبة ولحل الم اكل ان توفرت .

)الدراسة الصباحية  صفو  ل ل مادة 7ب  ل  والتي هي مو عة (228والتي يبلغ عددها ) الصفو  االل تروتية عالتموتج 

 .+الدراسة المسااية +الدراسة المسااية الفعلية(

 



 

 

 

 

 



 

 اعداد الطلبة المنعميال ال  الصفو  االل تروتيةاحصااية 

 

 عدد الطلبة المرحلة
عدد 

 الذكور

عدد 

 االناث
 عدد الكالسات

عدد الطلبة المتفاعلين 

 للكالس

 الثانية

(224) 

 394 51 240 169 224 الدراسة الصباحية

 368 45 201 192 343 الدراسة المسائية

 

 

 

 عدد الطلبة المرحلة
عدد 

 الذكور

عدد 

 االناث
 عدد الكالسات

عدد الطلبة المتفاعلين 

 للكالس

 الثالثة

(374) 

 424 55 554 555 432 الدراسة الصباحية

 534 45 24 12 524 الدراسة المسائية

 

 

 

 عدد الطلبة المرحلة
عدد 

 الذكور

عدد 

 االناث
 عدد الكالسات

عدد الطلبة المتفاعلين 

 للكالس

 الرابعة

211 

 234 12 122 128 412 الدراسة الصباحية

 166 42 90 127 217 الدراسة المسائية

 

  المرحلة االولى 

  ( 411( ) الدراسة المسائية :  321) الدراسة الصباحية :   172عدد الطالب الكلي 

 

 

 

 



 المرحلة ال اتية

 

 المرحلة ال ال ة

 

عدد الذكور 

عدد االناث

عدد الكالسات

عدد الطلبة المتفاعلين للكالس
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الدراسة المسائية الدراسة الصباحية

عدد الذكور 

عدد االناث

عدد الكالسات

عدد الطلبة المتفاعلين للكالس

0 50 100 150 200 250

الدراسة المسائية الدراسة الصباحية



 

 الرابعة المرحلة 

 

 : ألية تقييم الطلبة 

الدراسة التي يقضيها الطلبة في الكلية يتطلب منه اجتياز العديد من االمتحانات التي تنقله من ومتطلبات التخرج :خالل سنوات 

سنة دراسية الى سنة دراسية اخرى والتي تنتهي بتخرجه وحصوله على شهادة بكالوريوس في تقنيات المختبرات الطبية . حيث 

 يتم تقييم الطالب من خالل االتي:

 ليومية : االمتحاتات ال  رية وا -أ 

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

العلمي من خالل اجراء امتحانات شهرية ويومية تحدد من قبل التدريسي بالتنسيق مع الطلبة ورئاسة القسم . 

ية التي يكلف بها الطلبة خالل الفصل الدراسي في درجة باالضافة الى احتساب النشاطات الصفية والالصف

حسب طبيعة  %04او من  %04او  %04من التقييم النهائية حيث يجمع الطلبة درجة التقييم )درجة السنوي( 

 المادة على ان يتم اعالنها للطلبة قبل اجراء االمتحانات النهائية .

تبارات اضافية في حالة وجود تلكؤ في مادة ما لتعمل على تعطى صالحية لالقسام العلمية والتدريسي الداء اخ

تحسين نتائج الطلبة وتترك الحرية للتدريسي بتقدير الوزن الخاص بذلك االمتحان مع بقية االمتحانات . يتم 

عرض نتائج االمتحانات على الطلبة لالطالع واالستفادة من االخطاء التي يمكن تجاوزها من خالل عرض 

 ذجية لالمتحانات على الطلبة .الحلول النمو

 االمتحان الن ااي : –م 

في المواد التي تتضمن الجوانب العملية حيث يجرى امتحان للطلبة % 04يكون االمتحان النهائي من            

وحسب جدول امتحاني يحدد بالتشاور مع الطلبة وبدفاتر امتحانية خاصة ومختومة من قبل اللجان االمتحانية 

م الدفاتر االمتحانية الى مدرس المادة بعد حجب االسماء من الدفاتر وتصحح الدفاتر من قبل التدريسي حيث تسل

عدد الذكور 

عدد االناث

عدد الكالسات

عدد الطلبة المتفاعلين للكالس

0 50 100 150 200 250

الدراسة المسائية الدراسة الصباحية



وتسلم الى اللجان االمتحانية التي تقوم بجمع درجة السعي مع درجة االمتحان النهائي ومن ثم يتم عرض النتائج 

 على الطلبة حيث يعلن التقييم لكل مادة .

 التدريي الصيفي : –ج 

من ضمن متطلبات الدراسة هي اجتياز الطلبة فترة التدريب الصيفي في احدى المستشفيات الصحية التابعة لمكان سكن          

الطالب التي تساعد على تطوير مهارة الطلبة ليكون بمحك مباشر مع الحياة العملية حيث يتم انتقاء اماكن تدريب مناسبة لتالءم 

ب الصيفي متطلب اساسي النتقال الطلبة الناجح من الصف الثالث الى الصف الرابع وبخالفه تخصصات القسم ويعتبر التدري

فانه يتوجب على الطلبة التدريب في السنه القادمة . ويتم تحديد مشرف علمي من القسم لمتابعة حضور واداء الطالب في مكان 

 ها . التدريب باالضافة الى وجود مشرف عملي تحدده الجهه التي يتدرب في

 م روت التخرج : –د 

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

ومناقشته والنجاح به من الدور االول او الثاني واال فانه سوف يضطر الى اعادة الدراسة سنة تالية لتغطية المشروع البحثي 

 كماله بالشكل االمثل .واست

 متابعة الخريجيال : 

توجد في الكلية ضمن هيكلها االداري وحدة ادارية لمتابعة الخريجين وتوظيفهم متمثلة بوحدة التاهيل والتوظيف والمتابعة         

ين بمهارات لخريجيقع على عاتقها التنسيق مع شعبة التاهيل والتوظيف والمتابعة في الجامعة لغرض تدريب وتاهيل الطلبة ا

اضافية لدمجهم بسوق العمل والمساعدة في توظيفهم . مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الخريجين تتضمن احصائيات 

 ومعلومات دقيقة وموثقة باستخدام احدث البرامج .

 مختبرات الطبيةللتقنيات ال  اليات تقييم الطلبة ومتطلبات التخرج

 

 سنوات ( 0)  مدة الدراسة

 وبعض المواد لغة عربية  اللغة االنكليزية ل ة الدراسة

 الجامعات التقنية الحكوميةاالقسام المناظرة في  المناهج المعتمدة

 الفصل الثاني (50الفصل االول +50) %04السعي السنوي  االمتحاتات والتقويم

 عملي(04نظري + 04) % 04النهائي االمتحان 

ال في مرحلة االنتق  الصحة مؤسسات انجاز فترة التدريب الصيفي في  التدريي الصيفي

 المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعةالثالثة ومن الى  الثانيةالمرحلة من 

 ولمدة شهر كامل

 يعتبر من االساسيات لتخرج الطالب م روت التخرج

 



 

 البح  العلمي :

ت ر مقافة البح  العلمي . حي  يرت   البح   تقوم ال لية وضمال التويي ات العامة للو ارة والجامعة بتنمية وت جي           

 العلمي في ال لية .

تقوم االقسام العلمية في الكلية بالطلب من التدريسيين الشروع بتسجيل بحوثهم ضمن الخطة : الخطة البح ية  -

 البحثية . 

  .ةية والخارجيتشجع الكلية اعضاء الهيئة االكاديمية على المشاركة في المؤتمرات الداخل: حرور المؤتمرات  -

تقوم الكلية بتحفيز الباحثين على النشر العلمي من خالل منحهم كتاب شكر وتقدير لكل : كتي ال  ر والتقدير   -

 باحث يقوم بالنشر في قواعد بيانات سكوبس او كالرفيت.

 تيقوم القسم بتنظيم ندوات علمية تعرض فيها بحوث ومواضيع علمية بحثية او مواضيع علمية حديثة ذا -

 اهتمامات تخص القسم. 

 

 القسم
 عدد البحوث المنشورة

 ) سكوباس (
 الكتب و المؤلفات

تقنيات المختبرات الطبيةقسم   521 
1 

 
 

 ادارة الجودة وتحسين االداء
 

 مسؤول الجودة القسم

تقنيات المختبرات الطبيةقسم   أ.م.د. مروة فاضل الصفار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الطلبة االواال 

 0221 0202أسماا األواال للعام الدراسي 

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

 المعد   الدراسة المرحلة  االسم ت

 90.47 المسااية  األول  سامر سامي عبداللطي  عبود 1

 89.51 المسااية   ين  ر ا  حبيي يبار 2

 88.82 الصباحية  مصطف  وام  حسيال يعقوم 3

 المعد   الدراسة المرحلة  االسم ت

 88.70 المسااية ال اتية ريم حافظ عبيد حسون 1

 88.39 الصباحية علي تحسيال علي مع ور 2

 87.70 المسااية دعاا عبد الحسيال ت ان عبدالرضا 3

 المعد   الدراسة المرحلة  االسم ت

 87.66 الصباحية ال ال ة ش ألا أعمة عودة يع وم 1

 86.44 الصباحية اماتي فألح م دا حريج  2

 86.38 المسااية كاظم يبار مطر عرم 3

 المعد   الدراسة المرحلة  االسم ت

 92.25 المسااية الرابعة هدع مال  م دا ياسر 1

 89.03 الصباحية علي صألح عبد الحسال عنون  2

 88.10 الصباحية ايمان حم ه عباس ر وقي 3

 



من صور طالب قسم تقنيات المختبرات الطبية اثناء التعليم المدمججانب   

 



  

  



 

 لل ادر التدريسي في المختبرات والنعرا صور الج ا العملي ياتي مال

 

 

 

 



 

 انشطة القسم : 

 

 

 

 

 :                            كلية المستقبل الجامعة: بمناسبة العيد الماسي لجيشنا الشجاع

المقدام مائة عام ماجدة بكل معاني البطولة و الظفر ،مرت على تاسيس جيشنا .. تضع وردةً على جبين كل مقاتل عراقي غيور

 الذي ولد من معاناة هذا الشعب و بقى المدافع األمين عن شرف الوطن و تبني األهداف العليا ألبنائِه االمجاد) ٩٢٩١_١٢٩١)

لقد اسهم هذا الجيش العريق في صنع تاريخ العراق الحديث بكل . وهم يسعون من اجل الحياة الحرة الكريمة و االنسانية السعيدة

الراية العراقية الخفاقة التي يستظل بها العراقيون جميعا و ترمز الى وحدتهم و  حتى اصبحو مآثر خالدة ، يحملة من عنفوان ما

ومنذ تكالب اعداء العراق للنيل من وحدتِة و سلب ثرواتة من دواعش وطامعين تصدى هذا الجيش الشجاع لهم  و قوتهم.  ايمانهم

وكوادرها  إن كلية المستقبل الجامعة بعمادتها وهيئاتها العلمية. شوكتهم ودحرهمو حقق ومازال يحقق االنتصارات الباهرة لكسر 

تحية لكل قطرة دم زكية طاهرة لشهداء . االدارية وطلبتها النجباء قادة المستقبل تحيي هذه الذكرى العطرة و المفاخر العزيزة

 و جيشِه الباسل التليد عاش شعبنا المجيد .. تحية لكل قادتة و مقاتليه األبطال جيشنا الباسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=8&newid=4050-https://mustaqbal 

 

 

Link to subject  

المستقبل الجامعة : تر  وردةً عل  يبيال كل بمناسبة العيد الماسي لجي نا ال جات : كلية 

 .. مقاتل عراقي  يور



 

 

 

امعة ممثلة بالسيد تتقدم كلية المستقبل الج الثانيبمناسبة الذكرى التاسعة والتسعون لتأسيس الشرطة العراقية في التاسع من كانون 

وأساتذة وموظفي وطلبة الكلية بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة منتسبي  (حسن شاكر مجدي)العميد االستاذ المساعد الدكتور 

من كل  من الوطن وحراسهالشرطة االبطال والى أبناء شعبنا العراقي الحبيب بهذه الذكرى العطرة سائلين هللا تعالى إن يحفظ ا

مكروه وان ينصرنا على الكفر واإلرهاب وان يسكن شهداء الشرطة وشهداء العراق الذين ضحوا بأرواحهم من اجل حفظ الوطن 

والمواطن فسيح جناته انه سميع مجيب.الرحمة لشهداء الشرطة األبطال والشفاء العاجل لجرحاهم.. وكل عام والجميع بخير 

 .وسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال كرع التاسعة والتسعون لت سيس ال رأة العراقية

https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=1&newid=0104 Link to subject  



 

 

 

 

لعضو في االتدريسي في قسم تقنيات المختبرات الطبية و) (الحمدانيفؤاد غازي حسن )شارك االستاذ المساعد الدكتور            

صباحا في الكوفه  00/0/5450( في الورشة العلمية التي اقيمت اليوم االثنين مجلس تحسين جودة التعليم التقني الصحي والطبي

ة المجلس الى اعضاء مجلس تحسين جود رئيس (شكرية شدهان)مقر الجامعة التقنية استنادا الى الدعوه المقدمه من قبل الدكتوره 

التعليم التقني الصحي والطبي والتي كانت حول االعتماد المؤسسي واالكاديمي وقدمها رئيس قسم االعتماد الدولي في جهاز 

 يمشكورا وبامتياز وحضرها ايضا اعضاء مجلس جوده تحسين التعليم التقني الهندس (ا.م .د علي عبد الكريم الصفار)االشراف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=1&newid=0222 Link to subject  

تدريسي في قسم تقنيات المختبرات الطبية ي ار  في الورشة العلمية لمجلس تحسيال يودة 

 التعليم التقني الصحي والطبي



 

 

 

 

 يقيم قسم تقنيات المختبرات الطبية

 .في كلية المستقبل الجامعة

 ورشة توعوية بعنوان

 . األولية المجتمعية وسألمة امال المختبراتا سعافات 

 :الراغبين في المشاركة الدخول عبر الرابط

https://meet.google.com/lookup/hnfifphrsj?authuser=0&hs=179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة توعوية بعنوان ا سعافات األولية المجتمعية وسألمة امال المختبرات

https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=8&newid=4250 Link to subject  



 

 

 

 

استقبلت كلية المستقبل الجامعة طلبة المرحلة االولى الجدد لالقسام التالية ) تقنيات المختبرات الطبية ،قسم التخدير ، قسم ادارة 

، قسم البناء واالنشاءات وذلك سعياً من الكلية الحتضان طلبتها واالرتقاء بهم االعمال ، قسم االعالم ،هندسة تقنيات الحاسبات 

وشهد االستقبال حظور السيد عميد كلية المستقبل الجامعة أ.م.د. حسن شاكر . لتحقيق اعلى درجات التفوق العلمي والمعرفي

عاون القى السيد الم… كلية المستقبل الجامعة مجدي والسادة المعاونين ورؤساء االقسام والسادة التدريسيين وبحظور طلبة 

العلمي ورؤساء االقسام كلمة ترحيبية وتوعوية للطلبة وتثقيفهم وتعريفهم بالجامعة والكلية واالقسام والمتطلبات المطلوبة منهم 

ط الجوهرية والمهمة في والتركيز على النقا. وقوانين انضباط الطلبة وسلوكهم والتعليمات والضوابط الخاصة بالطلبة الجامعيين

تقويم سير الطلبة االكاديمي والتعليمي والتربوي وضرورة االنضباط وااللتزام بالدوام وتوقيتات المحاضرات والدراسة، حاثين 

الطلبة الجدد على متابعة جدول المحاضرات االسبوعي وتعريفهم باروقة الكلية والقسم والقاعات الدراسية والمختبرات وتقسيم 

 .ضرات النظرية والعمليةالمحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

المرحلة االول  في كلية المستقبل الجامعة التي يرت في يوم االربعاا استقبا  ألبة 

 0202 2 02المواف 

https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=8&newid=4334 Link to subject  



 

 في الختام :

استنادا الى توجيهات معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوصيات كل ماتم أيجازه في هذا الدليل ماهو اال       

التاكيد  ي تمت فيهمجلس كلية المستقبل الجامعة  برئاسة السيد عميد الكلية االستاذ المساعد الدكتور حسن شاكر مجدي والذ

 في ظل التحديات التي يعيشها العراق والعالمااللكتروني والمدمج تطبيق آليات التعليم  على

ات في كلية المستقبل  طيلة العام الدراسي ومن ضمنها قسم تقنيات المختبرات حدالو كل ولمواصلة المسيرة العلمية باشرت

لكتروني حول كيفية تطبيق التعليم اإلوالطلبة من الورش التعريفية لألساتذة  سلسلةبعمل تكنولوجيا المعلومات  الطبية ووحدة

, وايضا قيام الكادرالتدريسي لقسم تقنيات المختبرات الطبية بعمل الورش  والمتابعة والتواصل الحثيث مع الطلبة وااللتزام 

 بالمنهاج الدراسي .

ة التواصل بين األساتذة واالقسام العلمية مع الطلبة اليصال المواد تهيئة الوسائل والمستلزمات الضرورية النجاح عملي وتم

 تابعة المحاضرات من خالل اعتمادلتحقيق الفائدة لطلبتنا إلكمال المواد الدراسية و م الوقتالعلمية الدراسية واستثمار 

 المواد الدراسية كصفوف مكملة للصف الواقعي وتعويض اي نقص في  (Googl  class room)الصفوف االلكترونية

 نجاح باهر وبدون أي معرقالت تذكر.للطلبة ب االمتحانات النهائية  كمال كل المناهج واجراءال

ي دد العميد أم د حسن شاكر مجللسيلذا اليسعنا اال ان نحمد هللا كثيرا وان نتقدم  بالشكر الجزيل والدعاء بالتوفيق الدائم 

 . 1020-0202لعام الدراسي الضرورية النجاح لدعمه المتواصل وتوفير كل المتطلبات ا

 وفي الختام وفق هللا الجميع وبارك هللا سعيهم ..

 

 الجودة في قسم تقنيات المختبرات الطبية ضمانوحدة مسؤولة 
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