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 ( المالك التدريسي ) حسب الشهادة
  اإلضافات المطلوبة )الشواغر( )في تاريخ إعداد الخطة( الموجود الفعلي

المالحظا
دبلوم  ماجستير  دكتوراه  ت

 عالي
 بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير  دكتوراه المجموع بكالوريوس 

2 4 - - 7 0 5    

 
 ( حسب اللقب العلمي المالك التدريسي )

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي
 المالحظات

أستاذ  أستاذ
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

أستاذ  أستاذ المجموع
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

1 0 2 1 7   0 5  

 
 المالك الفني 

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( الموجود الفعلي

دبلوم  المالحظات
 عالي
 فأعلى

 دبلوم فني  بكالوريوس
إعدادية 

 المجموع دون  فما
 دبلوم عالي

 فأعلى
 دبلوم فني بكالوريوس

 إعدادية
 فما دون

- 6 2 - 9  2 12   

 
 المالك اإلداري

 اإلضافات المطلوبة )الشواغر( لموجود الفعلي

دبلوم  المالحظات
 عالي
 فأعلى

إعدادية  دبلوم فني  بكالوريوس
 دون  فما

 دبلوم عالي المجموع
 فأعلى

 إعدادية دبلوم فني بكالوريوس
 فما دون

- - - - - - - - - - 
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 أعداد الطلبة للعام الدراسي .....

 المخطط قيولهم الفرع
 المتوقع تواجدهم

 المجموع الصف الثاني الصف األول

 013 061 051 011 التمريض

 03 01 55 52 االسعاف

 
 

 * الطلبة المخطط قبولهم / يعني عدد الطلبة المخطط قبولهم حسب خطة القسم العلمي
 ** الطلبة المتوقع تواجدهم للصف األول = العدد المخطط للقبول في القسم العلمي + عدد الراسبين و المؤجلين من العام الماضي

 الطلبة المتوقع تواجدهم للصف الثاني =  الناجحون من الصف االول + عدد الراسبون و المؤجلون في الصف الثاني** 
 
 

 (0302-0301الخطة االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لالعوام )

 عنوان النشاط
التدريسي 

 المكلف

تاريخ عقد 

 النشاط

مكان 

إنعقاد 

 النشاط
- - - - 

 
 
 

 تطوير الوعي االمني خطة

 اسم عضو االرتباط اسم القسم تاريخ إقامتها التدريسي المكلف نوع النشاط اسم النشاط

 _ _ _ _ _ اليوجد

 
 

 الخطة السنوية لبرنامج تقليل االنبعاثات الملوثة للبيئة كهدف استيراتيجي

 اسم عضو ارتباط اسم القسم تاريخ إقامتها التدريسي المكلف نوع النشاط اسم النشاط

 _ _ _ _ _ اليوجد
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  البحث العلمي  أوال : 
 بحوث التدريسيين خالل سنة الخطة –أ 

 تاريخ اإلنجاز تاريخ المباشرة أسماء الباحثين عنوان البحث ت
تجاه النفايات حول  مجتمعمعارف واتجاهات وممارسات ال 1

 المنزلية

 رفاعي ياسين حميدد.

 د.ثائرة ادريس يونس
1 / 9 / 0200 21 / 8 / 0202 

0 Diversity of bacterial pathogens in urban 

rivers impacted by domestic sewage 
 0202/  8/  21 0200/  9/  1 ندوه محمد خضرد.

 0202/  8/  21 0200/  9/  1 خالدة نايف مصطفى الربو القصبي _المسببات _طرق العالج والوقاية 2

4 Study the cardiac arrhythmia and disease 

among CCU Patients 
 0202/  8/  21 0200/  9/  1 ميسر محسن عزيز

5 
Quality of Life Among Cancer Patients 

with Oral Mucositis 

 

 0202/  8/  21 0200/  9/  1 ايهاب محمد شاكر

التحري عن بعض جينات الضراوة في الكورات العنقودية  6

 الذهبية
 0202/  8/  21 0200/  9/  1 نادية قحطان محمود

 
 

 ب: البحوث الجارية ) المستمرة من العام الماضي ( 
 تاريخ اإلنجاز تاريخ المباشرة أسماء الباحثين عنوان البحث ت

1 
Efficacy and safety of vaccines against 

Covid 19 among adults in Nineveh 

governorate _ Iraq 

 0200/  8/  21 0201/  9/  1 نايف مصطفىخالدة 

على  دينة الموصلفي م االجتماعيةتأثير بعض المتغيرات  0

 . العائلة انموذجا  Covid  19   مرض
 0200/  8/  21 2021/  9/  1 ميسر محسن عزيز

2 Epidemiology of Breast Cancer and 

Obesity in Basra Province 

 ايهاب محمد شاكر

 شكر عبد الكريم 

أ.د.ماجد عبد الوهاب 

 معتوق

1  /4  /2022 21  /8  /2023 

4 Assessment the risk factors of peptic ulcer 

disease in Mosul city 

 فهد ميسر محمد تقي 

 ايهاب محمد شاكر 
1  /4  /2022 21  /8  /2023 

5 Challenges Associated with Nurses Works 

in Mosul City Hospitals  

 محمد احمد سلطان

 ايهاب محمد شاكر
1  /4  /2022 21  /8  /2023 

 الحلقات الدراسية للتدريسيين  : ثانيا  
 تاريخ عقد الحلقة التدريسي المكلف عنوان الحلقة الدراسية ت

 االمراض المزمنة  1
د.رفاعي ياسين 

 حميد

5 /  0  / 0202 

 0202 / 0  / 10 ميسر محسن عزيز السكر ي نوع االول والسكري النوع الثاني 0

 موشر تشخيصي لمجموعة من االمراضESR فحص  2
خالدة نايف 

 مصطفى

19 /  2  / 0202 

4 Methan gas as renwakle energy 0202 /  1  /12 د.ندوة محمد خضر 

5 
المعايرة الدقيقة في التحري عن استخدام طريقة اطباق 

 االغشيةالحيوية للبكتريا
 ننادية قحطا
 محمود

07 /  4  / 0202 

 :جميع الحلقات الدراسية تعقد في مختبر اسس التمريض ) تابع للقسم (. مالحظة 
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 :جلسات عرض المستجدات العلمية   ثالثا   
 

 التدريسي المكلف موضوع الجلســـة ت
النشاط)بما اليزيد نبذة عن 

 عن سطرين(

 تاريخ إقامتها
التعاون مع 

 الجهات

 سنة شهر يوم
 

1 
Impact of alkaline on 

biogas production 
د.ندوه محمد 

 خضر 

The effect of 
alkaline to 

enhance biogas 
production 

0 2 0300  

 اللقاح الخماسي والسداسي  0
ميسر محسن 

 عزيز
  0300 2 11 اللقاحاتمدى اهمية 

 تاثير التواصل االجتماعي على الطفل 0
د.رفاعي ياسين 

 حميد

اهمية تاثير قنوات 
التواصل االجتماعي على 

 حياة الطفل 
01 0 0300  

2 
هشاشة العظام خطر يهدد الجسم دون 

 شعور
د.ثائرة ادريس 

 يونس
  0300 2 2 التشخيص والعالج

 االقتران البكتيري 5
نادية قحطان 

 محمود
 11 2 0300  

1 
تكامل الوظائف الدفاعية لكريات الدم 

 البيضاء في جسم االنسان
خالدة نايف 

 مصطفى

يختص كل نوع من كريات 
الدم البيضاء بالية مختلفة 
 للتعامل مع االجسام الغريبة

19 4 0300  

 . مختبر اسس التمريض ) تابع للقسم (مالحظة : كافة الجلسات تتم في  
 
 
 

 رابعا  : الترقيات العلمية  
 

 العدد المخطط للترقية حسب اللقب العلمي  عدد المستحقين للترقية خالل العام الدراسي 

 أستاذ
أستاذ 
 مدرس مساعد

مدرس 
 أستاذ المجموع مساعد

أستاذ 
 مدرس مساعد

مدرس 
 المجموع مساعد

1 2 - 1 5 1 2 - 1 5 
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 دورات التعليم المستمر  خامسا  :
 

 مدة الدورة تاريخ إقامتها أسم الدورة ت
عدد المشاركين 

 المخطط

 05 أيام 5 0200/  10/  00 – 18 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها 1

 05 أيام 5 0202 /  2 /  9 - 5 االمراض المزمنة 0
 05 أيام 5   11/5/0202_7   العالمات الحيوية وطرق قياسها 2

 

 ماالندوات العلمية لألقس :سادسا 
 عنوان الندوة

نبذة عن النشاط)بما 
 اليزيد عن سطرين(

 مكان إقامتها تاريخ إقامتها

 جدول اللقاحات /تاثير اللقاحات
توضيح عن جدول 
اللقاحات المطبق 

 حديثا في العراق
 )تابع للقسم( مختبر اسس التمريض 0202 /  5 / 14

 االمراض المزمنة

كامل عن توضيح  
مخاطر االمراض 

المزمنة وكيفية تقليل 
 المضاعفات

 )تابع للقسم( مختبر اسس التمريض 0202 /  5  / 09

 
 
 

 الدراسات التطويرية المقدمة إلى المجاميع االستشارية: سابعا  
 تاريخ تقديمها إلى المجموعة االستشارية المكلفون بإعداد الدراسة عنوان الدراسة

 -- -- ال يوجد

الخ(و التي تعدها عة الخريجين ؛ دراسة تطوير مناهج .... * تشمل أية دراسة تطويرية مثل)استحداث أقسام علمية ؛ دراسة متاب
 2األقسام العلمية بواقع دراسة واحدة على األقل لكل قسم علمي سنويا
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 األفالم العلمية :ثامنا 
 الصف المستفيد تاريخ عرضه عنوان الفلم العلمي ت

1.  Forceps delivery 15  / 11 / 1011 الثاني 

 األول 1011 / 11 /  11 العناية بوحدة المريض  .0

2.  Human Anatomy 5 / 1 / 1013 األول 

4.  Electrophysiology of the Heart 11 / 1 / 1013 الثاني 

5.  Interactive physiology of Nervous System 11 / 1 / 1013 األول 

 األول 1013 / 1 / 16 أولية اسعافات  .6

3101 / 3 / 5 عمليات  .7  األول 

8.  Maternal-Child Health Nursing 11 / 3 / 3101  الثاني 

9.  Hypertension 1 / 4 / 3101  األول 

12.  Atherosclerosis 01 / 4 / 3101  الثاني 

11.  Blood Gases & Acid-Base Analysis 11 / 4 / 3101  األول 

3101 / 5 / 7 الذكاء اختبارات  .10  الثاني 

3101 / 5 / 8 شرائح توضيحية إلشكال البكتريا والطفيليات   .12  االول  

3101 / 5 / 1 تشريح جسم االنسان   .14  االول  

15.  Bed making  01 / 5 / 3101  االول  

16.  Medication  11 / 5 / 3101   الثاني 

17.  Donning sterile gloves  11 / 5 / 3101  االول  

18.  Oxygenation  13 / 5 / 1013  االول 

19.  Urinary catheterization  14 / 5 / 1013  االول 

02.  Urinary elimination 15 / 5 / 1013   االول 

 ( فلم علمي لكل قسم02يجوز تكرار الفلم بحيث تكون الحصيلة )ال 
 

 الندوات التربوية   تاسعا  :
 

 الصف المستفيد تاريخ الندوة موضوع الندوة ت
 الثاني 1011 / 10 / 14 خالل العام الماضيمشاكل الطلبة  1
 األول 1013 / 10 / 00 التعليمات الجامعية 0
 األول + الثاني 1013 /1 / 02 ةالمتحانياالتعليمات  2
 األول + الثاني 1013 / 4 / 11 متابعة المسيرة العلمية 4
 الثاني 1013 / 5 / 7 التطلعات المستقبلية في العمل الوظيفي 5
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 :الزيارات العلمية والميدانية    عاشرا  
 الصف المستفيد تاريخ الزيارة مكان الزيارة )الجهة المخطط زيارتها( ت
 الثاني شباط دار رعاية االيتام 1
 الثاني اذار مركز الصحة النفسية في مستشفئ السالم 0
 الثاني نيسان مركز تاهيل المعوقين واالحتياجات الخاصة 2
 الثاني نيسان البان الموصلمعمل  4

 

 المشاركة في الدورات التدريبية   الحادي عشر :
 
 
 ت

أسماء التدريسيين 
 موعد إقامة الدورة اسم الدورة المرشحين

الجهة المنظمة 
 للدورة

 ميسر محسن عزيز 1

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 وطرق قياسهادورة العالمات الحيوية  -
 

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

 قسم التمريض 7_20235/11/

 رفاعي ياسين حميد  0
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 خالدة نايف مصطفى 2
 والسكري وطرق قياسهاضغط الدم  -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 ثائرة ادريس يونس 4
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 نادية قحطان محمود 5
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 ندوه محمد خضر 6
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 العالمات الحيوية وطرق قياسهادورة  -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 

 ايهاب محمد شاكر 7
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 التدريسيون أ:
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 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

 
إقامة الدورة و الجهة المنظمة لها يتم تثبيت أسماء التدريسيين المرشحين ) حسب النسبة المقررة في المعيار (ونوع الدورة في حالة صعوبة تحديد موعد 

 يين.التي يخطط القسم العلمي إشراكهم فيها بغض النظر عن تثبيت موعد إقامة الدورة و الجهة المنظمة لها...وهكذا بالنسبة للفنيين و اإلدار 
 
 
 

 

 
 موعد اقامة الدورة اسم الدورة أسماء الفنيين المرشحين ت

الجهة المنظمة 
 للدورة

 يسرى عزت احمد 1

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 فاطمة محمود محمد 0

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

2 
عبد  اإلله غصون عبد

 هللا

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 سعد علي رشيد 4

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 محمد مؤيد 5
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 العالمات الحيوية وطرق قياسهادورة  -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

6 
علي جاسم محمد 

 عمر

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 غانم سعيد إيمان 7

 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 زهراء محمود احمد 8
 ضغط الدم والسكري وطرق قياسها -

 االمراض المزمنة  -

 دورة العالمات الحيوية وطرق قياسها -

18_23/12/2022 

9 / 3 / 2023 -5  

/20235/11_7 
 قسم التمريض

 

 فنيونب : ال
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 الجهة المنظمة للدورة  موعد إقامة الدورة اسم الدورة  أسماء اإلداريين المرشحين  ت 
-- -- -- -- -- 

 
 

 الثاني عشر: استخدام الحاسبة
 المالحظات تاريخ اإلنجاز تاريخ المباشرة اسم البرنامج أو الرزمة التعليمية ت
-- -- -- -- -- 

  الجدول أعاله يخص مركز الحاسبة
   
     

 البحوث الطالبية الثالث عشر:
 عنوان البحث  ت

عدد الطلبة 
 المكلفين 

 تاريخ اإلنجاز أسم المشرف

 15 وعي الطالب حول صحة الفم  1
د.رفاعي ياسين 

 حميد
0300/35/21 

الفراش لدى المرضى تقيم مضاعفات قرحة  0
 الراقدين في مستشفيات الموصل

 0300/35/22 ايهاب محمد شاكر 12

معارف الكادر التمريضي حول انابيب  0
 التصريف في مستشفيات الموصل

15 
ميسر محسن 

 عزيز
0300/35/00 

 معلومات الجدول تشمل طلبة الصف الثاني فقط
 
 
 

 الحلقات الدراسية للطلبة الرابع عشر : 
 تاريخ اإللقاء أسم المشرف عدد الطلبة المكلفين  عنوان الحلقة  

تاثير وسائل التواصل االجتماعي  1
 على الطفل 

15 
د.رفاعي ياسين 

 حميد
11/10/0300 

 15 مرض فقر الدم بكافة انواعه  0
ميسر محسن 

 عزيز
10/10/0300 

تحضير المريض للفحص   2
 السريري

 10/10/0300 ايهاب محمد شاكر 15

 
 
 
 

 جـ :االداريون
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 الالمنهجيةالفعاليات الطالبية  الخامس عشر:
المعارض والنشاطات  النشاطات الفنية 

 العلمية 
 النشاطات الرياضية  النشاطات الثقافية 

نوع  التاريخ نوع النشاط 
 النشاط 

 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ نوع النشاط  التاريخ

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

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

 
 
 

 التقارير الطالبية  السادس عشر:
 عدد التقارير 

160 
 

 *تشمل التقارير التي يعدها الطلبة باستخدام مصادر و مراجع علمية خارج الكتب المنهجية 
 
 

 السابع عشر: مجاالت المساهمة في االنفتاح على المجتمع
 
 

 تفرغ تدريسيين استشارة فنية  محاضرة أو حلقة دراسية  براءات االختراع 
االسم المخطط 

أو المسجل 
 لبراءة االختراع

تاريخ 
اإلنجاز 
 المخطط

الجهة  التاريخ  الموضوع
 المستفيدة 

الجهة  التاريخ  نوعها 
 المستفيدة 

أسم 
 التدريسي 

المكان وجهة 
 التفرغ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 أ : النشاطات العلمية
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 ب: النشاطات اإلنتاجية 
 

 ت
 نشاطات  تكنولوجية  استشارات إدارية  اإلنتاج الزراعي والحيواني  الطبية 

 التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط  التاريخ  نوع النشاط
 -- -- -- -- -- -- 0200الشهر الثاني عشر /   حملة لقاحات  1

 -- -- -- -- -- -- 0202الشهر الرابع  /   تبرع دم  0

 
 
 

 المــالحــــق
 

 الكتب المخطط تأليفها وترجمتها1ملحق رقم / 

 عدد الكتب المخطط تأليفها
 المجموع عدد الكتب المخطط ترجمتها

 المجموع مساعدة منهجية
-- -- -- -- -- 

 
 المتاحة االستيعابيةالطاقة    0ملحق رقم /   

 المالحظات أخرى المالعب الحقول ورش مختبرات قاعة مطالعة دراسيةقاعة 

عدد
ال

سعة 
ال

 

دد
الع

سعة 
ال

 
دد

الع
سعة 

ال
 

دد
الع

سعة 
ال

 
دد

الع
سعة 

ال
 

دد
الع

سعة 
ال

 

دد
الع

سعة 
ال

  

5 52 - - 2 05 - - - - - - - - - 
 السعة ) الستيعاب أعداد الطلبة (

 
 

 المجدولةلساعات األسبوعية ا   2   ملحق رقم /

 المجموع الصف الثاني الصف األول
130 105 235 

 عدد الساعات األسبوعية للشعبة× الساعات األسبوعية ألمجدولة = عدد الشعب 
 
 

 المشاريع اإلنشائية*4ملحق رقم / 

 المالحظات نسبة اإلنجاز التاريخ المتوقع لإلنجاز تاريخ البت اسم المشروع
-- -- -- -- -- 

 مسؤول الوحدة الهندسية والصيانة في إعداد الجدول*يشترك 
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 توفير المصادر العلمية )المكتبة و مجانية التعليم (   5ملحق رقم / 
المصادر المتوقع توفرها 

 للمكتبة
 الكتب المنهجية
 المالحظات )خاص بالمكتبة(  الدوريات )مجانية التعليم(

 أجنبية عربية عراقية النسخعدد  عدد العناوين عدد النسخ عدد العناوين
 

-- -- 62 0812 -- -- -- 

 
 
 
 
 
 

 إنجازات المكتب االستشاري 6 ملحق رقم /

 الجهة المستفيدة موضوع االستشارة )النشاط( اسم المكتب االستشاري

-- -- -- 

 يشترك المكتب االستشاري التابع للمعهد )إن وجد( في إعداد هذا الجدول ... 

 
 
 
 
 
 

 

 م  0200/  9/   02  المنعقدة بتاريخ االولى الخطة في مجلس القسم الجلسةتم عرض 
 م  0202/ 0200وتم إقرارها واعتمادها كخطة علمية للعام الدراسي  

 
 
 
 
 
 

 التوقيع
 

اسم رئيس 
  القسم

 التاريخ
 

 

 ــع  : ـالـتوقيـــ

 ايهاب محمد شاكر :  اسم عضواالرتبـاط

 1011/  1/  11 ــخ : ـالتاريــــ

 

 ـع :  ـالتوقيــــ

 ميسر محسن عزيز  م  :ـالقساسم رئيس 

 1011/  1/  11  التاريــــــخ :


