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 كلمة السيد عميد المعهد

 

يعتبر التعليم التقني مسارا مهما من مسارات التعليم العالي 

في العراق وقد كان المعهد التقني في الديوانية هو اول 

م العالي والبحث العلمي تفتتح في مؤسسة تابعه لوزارة التعلي

افتتاح المعهد التقني  9191مدينة الديوانية حيث شهد عام 

بالديوانية بعد ان كان باسم المعهد الطبي وكان ارتباطه 

بوزارة الصحة وبعد التوسع الحاصل في مجريات التعليم 

العالي تم ارتباط المعهد بوزارة التعليم العالي وبهيئة التعليم 

بالذات وقد بدأ المعهد بقسم واحد فقط هو قسم التقنيات  التقني

ستة الطبية واستمر بالتطور حتى اصبح اليوم يتكون من 

اقسام وفرعين ويضم بين جنباته المئات من ابناء المحافظة 

وبمختلف االختصاصات الطبية  والمحافظات المجاورة .

 واالدارية والهندسية 

شاطات في مجال خدمة وقد شارك المعهد بالكثير من الن

المجتمع الديواني حيث شارك منتسبيه بالحمالت الطبية 

لدائرة صحة الديوانية وكذلك بالحمالت التوعوية في كافة 

 3002المجاالت . واصاب المعهد دمار كامل خالل عام 

ولكن المعهد استطاع من جديد النهوض بسواعد ابنائه مما 

 لفت االنظار اليه .

 



اليوم بحمالت االعمار التي تجري في ويشارك المعهد 

المحافظة عن طريق الفحوصات المختبرية االنشائية التي 

يجريها المختبر االنشائي في المعهد وباقامة الدورات 

المختلفة لشرائح المجتمع لتطوير قابلياتهم ومهاراتهم العلمية 

والعملية .ويسعى المعهد جاهدا للوصول الى تطبيق نظام 

عن طريق تطبيق معايير  1009لمية االيزو الجودة العا

 الجودة الشاملة في كل المجاالت .

اضافة الى هذا فان المعهد يسعى الى توسيع نشاطاته العلمية 

ات ثقافية واقامة المعارض الفنيه واالماسي لتضم نشاط

 .الشعرية

 

 من الله التوفيق
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 زيد معن حسن الدليمي                                   
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 ة عن المعهد التقني ـ ديوانيةنبذ

 

 

ليكون اول صرح علمي  9191تأسس المعهد التقني في الديوانية في العام 

 تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينشأ في المحافظة 

وقد كان المعهد بداية تأسيسه يضم قسما واحدا هو قسم التقنيات الصحية 

وتواصل فتح االقسام العمل  واستمر المعهد يواكب التطورات في سوق

حتى وصل العدد حاليا الى خمسة اقسام علمية وفرعين وتوزعت 

اختصاصات الدراسة في المعهد باالختصاصات الطبية والهندسية 

واالدارية واصبح المعهد يستوعب ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة 

اديمية والقريبة من خريجي الدراسة االعدادية بمختلف فروعها االك

 والمهنية .

 

وانفتح المعهد على المجتمع عن طريق المكتب االستشاري والية التعاون 

ليقدم خدمات فنية واستشارية في مختلف المجاالت  حتى توجت جهوده 

بافتتاح المختبر االنشائي للفحوصات والذي اصبح يمتلك سمعه جيده جدا 

 يجريها في المحافظة من حيث دقة ومصداقية الفحوصات التي 

 

ويسير المعهد بخطى واثقة نحو زيادة انفتاحه على المجتمع عن طريق 

 اقامة المعارض الفنية والندوات والدورات في مختلف المجاالت 

 

 

 

 

 



 الرؤية المستقبلية للمعهد

ويركز على الحاجات خلق نظام تعليم تقني ابداعي يبنى على احتياجات السوق بمشاركة الجميع 

ل مسؤولية تغطية حاجات ارباب العمل في المحافظة ويخدم الحاجات المتغيرة المحلية ويتحم

 للسوق

 

 الرسالة 

تقديم تعليم تقني عالي الجودة يجعل العائد المستهدف من عملية التعلم اكثر كفاءة وتميزا وتوسيع 

عه قاعدته كما ونوعا وارساء دعائم التنمية البشرية واخالقيات المهنية واالستجابة السري

للحاجات المتغيرة من خالل مواكبة التطورات العلمية والتقنية واالنفتاح الخارجي واعتماد 

 التعليم من اجل السوق وضمان توكيد جودة العائد المستهدف من عملية التعلم.

 

 

 االهداف

اعداد اطر تقنية بمستويات تعليمية متعدده مؤهلة علميا وعمليا قادرة على التعامل مع  .9

 الحديثة وممارسة العمل حال تخرجها الطالعها المسبق على بيئة العمل التقنيات

استكمال البناء العمودي للتخصصات التقنية لمواكبة التطورات الكبيرة في التقنيات  .3

 الحديثة .

نشر التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم مدى الحياة والنهوض بمستواه العلمي  .2

وبما اقع واحتياجات القطاعات المختلفه في المجتمع والتطبيقي بما يؤدي الى ربطه بو

 يساهم في احداث التغييرات في مفاهيم العمل واالنتاج .

مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية عن طريق توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع  .4

 الجامعات والمعاهد والمنظمات العلمية العربية والعالمية .

المعهد والقطاعات المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات التفاعل المستمر بين  .5

العلمية في تبادل المعلومات والخبرات واالخصائيين والمحاضرين واالستفادة من مرافق 

 الدولة ذات العالقة لتحقيق االهداف المشتركة .

 وضع شراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل . .6

 

 



 اقسام المعهد

 دراسة صباحية ومسائية -يات صحة المجتمعتقنقسم 

 دراسة صباحية ومسائية -تقنيات التمريضقسم 

 بفرعيها:التقنيات الميكانيكية قسم 

 فرع االنتاج -    

 والتشغيل الصيانةفرع  -    

 قسم تقنيات ادارة المواد

 تقنيات المحاسبةقسم 

 االدارة الصحيةتقنيات قسم 

 شعب ووحدات المعهد
 رد البشريةشعبة الموا

 الشعبة العلمية

 شعبة شؤون الطلبة

 الشعبة المالية

 شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

 شعبة االعالم

 الوحدة الهندسية 

 وحدة االقسام الداخلية 

 الوحدة الرياضية

 الوحدة الفنية

 وحدة المكتبة ومجانية التعليم

 مركز الحاسبة واالنترنت

 الوحدة القانونية

  وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة 



 
تقنيات قسم 

صحة 
 المجتمع



 
 نبذه تعريفية 

 ـــــــــــــــــــــــ

 9191يعد قسم صحة المجتمع اول قسم انشيء في المعهد حيث تاسس القسم في عام 

 تم تبديل اسمه الى االسم 9111وكانت تسميته قسم التقنيات الصحية  وفي عام 

الحالي وذلك لمواكبة التطورات الحاصله في حاجات سوق العمل والمناهج التعليمية 

ويسعى القسم الى استيعاب خريجي اعداديات التمريض واالعداديات االخرى  في 

المحافظة والمحافظات المجاورة لغرض رفع المستوى العلمي والعملي عن طريق 

قسم سنتين يمنح بعدها الطالب المتخرج تزويدهم بالمعلومات تكون مدة الدراسة في ال

شهادة الدبلوم الفني في صحة المجتمع تؤهله للعمل في مختلف المجاالت الصحية 

 . مثل المختبرات والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية االولية

 هدف القسم 

 ـــــــــــــــــ

حة والسالمه يهدف القسم الى تخريج  مالكات تقنية قادرة على العمل في جقول الص

المهنية والرقابة الصحية والمساعدة في تنفيذ برامج الرعاية الصحية االولية 

 وحمالت التوعية الصحية ومساعدة الطبيب في االجراءات التشخيصية والعالجية  

 رسالة القسم 

 ـــــــــــــــــــ

اكثر كفاءة تقديم تعليم تقني عالي الجوده يجعل العائد المستهدف من عملية التعليم 

وفائده واالستجابة للتطورات والتغيير الحاصل في المجال الصحي واالنفتاح 

الخارجي على المجتمع واعتماد التعليم من اجل السوق وضمان توكيد جودة العائد 

 المستهدف من عملية التعليم . 



يضم القسم اربعة  قاعات دراسية مجهزة باحدث ما وصل من مواد دراسية من 

سبورات معدنية وكذلك يحتوي القسم على مختبرات عدد تسعه ستة منها كراسي و

 مشتركة مع قسم التمريض  

 

 

 

 

 ويضم القسم كادر تدريسي:ـ

 الشهادة االسم الثالثي
اختصاص 

 عام
 اختصاص دقيق

تاريخ الحصول 
 على الشهادة

 اللقب العلمي
تاريخ الحصول 
 على اللقب العلمي

 10/01/2019 مدرس مساعد 10/01/2019 الكيمياء العضوية   كيمياء ماجستير احمد حمزة نجم عبود العفلوكي

 24/06/2014 مدرس مساعد 2014 رياضيات رياضيات ماجستير اسراء عبدالجليل حسن السعدي

 01/09/2016 استاذ مساعد 2000 فسلجه طب بيطري ماجستير افراح عبد الواحد حبيب غالم 

 علوم الحياة ماجستير ثريا عامر حبيب ظاهر البديري
احياء مجهرية 

 طبية
 15/03/2016 مدرس  2010

 2015 مدرس مساعد 2013 فسلجة  علوم الحياة ماجستير حسين مهدي كريم نعمة 

 14/11/2019 مدرس مساعد 26/01/2018 حقوق انسان قانون ماجستير حيدر ناجي طاهر سلمان 

 23/02/2012 مدرس  1988 ــــــ احصاء بكالوريوس  فاطمة عبد الرزاق عبود 

 ماجستير  فالح حسن كاظم السعيدي
التحليالت  

 المرضية

تقنيات التحليالت 

 المرضية
 2007 مدرس مساعد 2007

 07/08/2019 مدرس مساعد 07/08/2019 التقانات االحيائية  علوم حياة ماجستير مروة علي عودة عربي 

 ماجستير نوفل صالح داخل جاسم العادلي
يه الترب

 الرياضية 

تكييف والتأهيل 

 الرياضي 
 2010 مدرس مساعد 2010

 

 

كذلك يضم القسم كادر فني واداري يمارس اعمال مختلفة في القسم والمختبرات  في 

 المعهد وكما يلي

 االداريين الفنيين

 ــ 12



 

 

 

 

 

 

 

تقنيات قسم 
 كالميكاني

 

 

  9191ديوانية سنة تأسس قسم الميكانيك  في المعهد التقني /           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة القسم

تقديم تعليم ميكانيكي عالي الجودة وكفوء ومميز ولديه االمكانية في توسيع قاعدته 

لالستجابة للمتغيرات وحسب الحاجة والتطور ولديه االمكانية في االعتماد على 

 التعليم من اجل حاجة السوق.

 

 هدف القسم

 لوسطية الفنية القادرة على التشغيل واالنتاج والصيانةرفد المحافظة بالكوادر الفنية ا

 

 ويضم القسم كادر تدريسي:ـ

 اختصاص عام الشهادة االسم الثالثي
اختصاص 

 دقيق

تاريخ 
الحصول على 

 الشهادة
 اللقب العلمي

تاريخ الحصول 
على اللقب 

 العلمي

 دكتوراه  احمد هاشم يوسف الحمزاوي 
هندسة المكائن 

 والمعدات
 2011 استاذ مساعد 2006 رارياتهندسة ح

 ماجستير اريج غازي عبد الشهيد الفتالوي
هندسة 

 الميكاترونكس

هندسة 

 الميكاترونكس
 18/03/2013 مدرس مساعد 2012

 27/02/2018 مدرس مساعد  19/09/2017 معادن هندسة المواد ماجستير اسيا مشعل سالم كلول الزيادي

 تيرماجس امير عبد الكاظم عودة الشمخي
هندسة االنتاج 

 والمعادن

معدات قطع 

 المعادن
 23/10/2013 مدرس مساعد  2013

 19/12/2018 مدرس  19/12/2018 حراريات  الهندسة الميكانيكية دكتوراه  حاكم ترتيب كاظم الحميداوي



 الهندسة المدنيه دكتوراه  حميد شاكر طراد االعسم 
تصاميم هندسه 

 حديثة
 2013 مدرس 2013

 30/10/2013 مدرس مساعد 2014 اتمته وربوت هندسة ميكانيكية ماجستير  صاحب حسن الخالطيحميدة 

 هندسة المواد دكتوراه  ضحى فالح كليف الصالحي
هندسة المواد 

 /معادن
 21/01/2019 مدرس 21/01/2019

 الهندسة ميكانيكية  ماجستير عبد الكاظم سلمان صنكور الماجدي
قسم الميكانيك 

 تطبيقي
 1990 مدرس مساعد 1990

 16/05/2013 مدرس 1989 ــــــ الهندسة ميكانيكية  بكالوريوس  عبد الله خواف جبر المحمودي

 2011 /4 /13 مدرس مساعد 1988 سيارات الهندسة الميكانيكيه بكالوريوس  علي ستار مسلم ال شريف

 03/01/2012 مدرس مساعد 2009 متصامي الهندسة الميكانيكية  ماجستير فارس عبدالهاني جبار السويدي

 16/12/2015 مدرس مساعد 16/12/2015 اتمته وربوت الهندسة الميكانيكية ماجستير  فائق حامد جبوري مغيض النغيشي

 دكتوراه  فرح كامل عبد مسلم الجبوري 
هندسة انتاج 

 ومعادن
 22/06/2017 مدرس  22/06/2017 هندسه صناعية 

 23/11/2015 مدرس مساعد 23/11/2015 تصميم مكائن  الهندسة الميكانيكية  ماجستير  ريماهر رهيف خضير والي العم

 25/11/2015 مدرس مساعد 25/11/2015 اتمته وربوت الهندسة الميكانيكية  ماجستير  مهندعزيز كاظم سلمان البوزين

 العلوم الزراعية دكتوراه  موسى عبد شوجه شعبان الجبوري
هندسة مكائن 

 راعية واالت ز
 19/03/2019 استاذ 25/07/2017

 1992 مدرس مساعد 1979 ــــــ الهندسة الكهربائية  بكالوريوس  نجاح غائب خلف التميمي

 

 

 الفنيين واإلداريين في قسم الميكانيك

*********************** 

 االداريين الفنيين

66 3 

 

 (.8*عدد القاعات الدراسية في القسم)

 (.8في القسم)*عدد المختبرات 

 (. 01*عدد الورش في القسم)

 



 

 

 

 

 

 
تقنيات قسم 
 المواد إدارة

  

 



 

 

 

 نبذه تعريفية

 ـــــــــــــــــــــــ

يعد قسم تقنيات ادارة المواد احد  االقسام العلمية في المعهد التقني الديوانية وقد 

لكوادر بأسم قسم ادارة المخازن ويهدف الى تخريج ا 9191تاسس القسم في عام 

القادرة على ادارة ومناقلة المواد المخزنية والتي تحتاجها مختلف دوائر الدوله 

والشركات ونتيجة للتطور الحاصل في المناهج التعليمية وتوسع النشاطات المخزنية 

تم تغيير اسمه الى قسم تقنيات ادارة المواد وتكون مدة الدراسة في القسم سنتين يمنح 

 م الفني في ادارة الموادالطالب شهادة الدبلو

 هدف القسم 

 ـــــــــــــــــ

يهدف القسم الى اعداد مالكات تقنية مؤهلة لممارسة االنشطة المتعلقة بالشراء 

 . واالنتاج والتخزين والتسويق في منظمات االعمال

 رسالة القسم 

 ـــــــــــــــــــ

نيات ادارة المواد من خالل االرتقاء بالمستوى التعليمي التقني على مستوى قسم تق

معالجة التطورات العلمية في مجال المناهج الدراسية واالنفتاح على سوق العمل 

لمعرفة مشاكلهم في مجال تقنيات ادارة المواد وتعزيز المناهج بما يضمن معالجة 

 تلك المشاكل من خالل ايجاد الحلول العلمية المالئمه لها .

 

سية مجهزة باحدث ما وصل من مواد دراسية من يضم القسم ثمانية قاعات درا

كراسي وسبورات معدنية وكذلك يحتوي القسم على مختبرات عدد اثنان هما مختبر 

العمليات المخزنية ومختبر الحاسبات حيث يحتوي مختبر العمليات على نماذج 

 نية .لآلالت والمكائن التي تستخدم في انجاز اعمال ادارة المواد ونماذج للمواد المخز



  حاسبة تستخدم لتدريب الطلبة مع كافة ملحقاتها 12اما مختبر الحاسبات فيضم 

 

 

 

 -:ويضم القسم كادر تدريسي 

 اختصاص دقيق اختصاص عام الشهادة االسم الثالثي
تاريخ 

الحصول على 
 الشهادة

 اللقب العلمي
تاريخ 

الحصول على 
 اللقب العلمي

اسماء عبد الواحد مالك مهدي 
 الغانمي 

 21/11/2018 مدرس مساعد 24/05/2018 ادارة اعمال ادارة اعمال ماجستير 

 22/10/2015 مدرس مساعد 22/10/2015 ادارة التسويق ادارة االعمال ماجستير  افراح رحيم عيدان ضاري البديري

 1997 مدرس مساعد 1988 ــــــ ادارة االعمال بكالوريوس  ايمان عبيد جاسم العامري 

 2001 استاذ مساعد 1980 أدارة مخازن ادارة االعمال ماجستير عبود العفلوكي حمزة نجم

 ادارة االعمال ماجستير  خيرية عبد فضل عباس ال حمد
نظرية المنطمة 

 والسلوك التنظيمي 
 20/02/2019 مدرس 09/02/2016

 07/05/2019 تاذ مساعداس 25/11/2018 ادارة اعمال  ادارة االعمال دكتوراة  زكي محمد عباس ادريس بهية 

 18/11/2018 مدرس مساعد 18/11/2018 لتسويق الدولي ادارة اعمال  ماجستير سليمة نجم عبدالله حمادي العماري

 ادارة اعمال ماجستير  سناء سعد كاظم مطرود القريشي
نظرية المنطمة 

 والسلوك التنظيمي 
 06/05/2019 مدرس مساعد 06/05/2019

 ادارة االعمال ماجستير يس بهيةطاهر حميد عباس ادر
ادارة االنتاج 

 والعمليات
 04/05/2017 مدرس 2014

 اللغة االنكليزية  دكتوراه  علي عبد الحسين صكبان الشيباني
طرائق تدريس 

 اللغة االنكليزية
 01/11/2016 استاذ مساعد 2013

 24/03/2019 رس مد 19/11/2015 محاسبة محاسبة ماجستير  مصطفى صالح داخل جاسم العادلي

 20/05/2019 مدرس  11/10/2015 محاسبة محاسبة ماجستير  نعيم صباح خلخال عبد الكارضي 

 هنوة حسين احمد حسين الزيرجاوي
دبلوم عالي معادل 

 للماجستير 
 09/03/2017 مدرس مساعد 07/06/2016 تأمين ادارة اعمال

 وسام عبدالكاظم عبدالرضا الحميشي
دبلوم عالي معادل 

 للماجستير 
 06/08/2015 مدرس مساعد 06/08/2015 ضرائب  محاسبة

 ادارة اعمال ماجستير وسن كامل عفلوك فليح الحسناوي
نظم المعلومات 

 االدارية
 11/12/2012 مدرس مساعد 2011

 12/06/2016 مدرس مساعد 12/06/2016 محاسبة محاسبة ماجستير  ياس خضير عباس كاظم الموسوي

 

 



كذلك يضم القسم كادر فني يمارس اعمال مختلفة في القسم والوحدات االدارية في 

 المعهد وكما يلي

 االداريين الفنيين

 ــ 02

 
 

 

تقنيات قسم 
 المحاسبة



 

 

 

 نبــذة تعــريفية.

********** 

يعد قسم المحاسبة احد األقسام العلمية في المعهد التقني الديوانية تأسس القسم في عام 

ويهدف إلى تخريج الكوادر المحاسبية والتدقيقية التي يقع على عاتقها أعداد  9112

وتنظيم وتدقيق العمليات المالية للوحات الحسابية. مدة الدراسة في القسم سنتين يمنح 

 في المحاسبة. مالطالب شهادة الدبلو

 

 

 توصيف عمل الخريـج

  ***************    

 ا وتنظيم المستندات وأعداد موازين المراجعة.مسك السجالت المحاسبية بأنواعه -9
المشاركة بأعمال الجرد المستمر أو النهائي وخاصة اللجان التي تتطلب ان يكون  -3

فيه عضو مالي وكذلك المشاركة والقيام بأعمال التدقيق الداخلي للبيانات المالية 
 )عندما يسند إليه هذا العمل(.

 فات المتعلقة باألعمال المكلف بها.القيم بأعمال المطابقات وتحضير الكشو -2
 القيام بأعمال أمانة الصندوق وكل مايتعلق بهذه العملية من إجراءات. -4
 تنظيم قوائم الرواتب والسلف وكل مايتعلق بعملية احتساب وصرف الرواتب. -5
العمل في أقسام حسابات الكلفة والمساهمة بتوزيع التكاليف على مراكز الكلفة  -6

 إلى سجالت الكلفة.المختلفة وترحيلها 
 القدرة في استخدام التقنيات الجديدة في مجال تخصصه. -1

 



 

 

 

 التدريسسيون في قسم المحاسبة

 الشهادة االسم الثالثي
اختصاص 

 عام
 اختصاص دقيق

تاريخ الحصول 
 على الشهادة

اللقب 
 العلمي

تاريخ الحصول 
على اللقب 

 العلمي

 2016 مدرس مساعد  23/06/2015 محاسبة  ةمحاسب ماجستير  امجد كريم غضب جواد المرمضي 

 11/04/2019 مدرس 11/04/2019 محاسب قانوني محاسبة دكتوراه  امل مرزة صخيل عامر الخزاعي

 24/03/2019 مدرس  27/05/2013 محاسبة مالية  محاسبة ماجستير بشائر خضير عباس عطية الخفاجي

 18/09/2015 استاذ مساعد 2009 داريةكلفة وا محاسبة ماجستير خضير مجيد عالوي السعيدي

ديانا نعمة عبدالرزاق جميل 
 الخزرجي

 18/09/2017 تحليل قوائم مالية  محاسبة ماجستير
مدرس 
 مساعد

26/10/2017 

 21/06/2019 مدرس 19/11/2015 محاسبة مالية  محاسبة ماجستير  سهام جبار مزهر معن العبادي 

 17/11/2015 مدرس مساعد 17/11/2015 محاسبة مالية  محاسبة تير ماجس شيماء نهرو جبل راضي العفلوكي

 صادق جعفر كاظم عبد النبي العتابي
دبلوم عالي 

 معادل للماجستير 
 09/06/2019 مدرس 05/06/2016 ضرائب محاسبة

 02/05/2019 استاذ مساعد 2013 محاسب قانوني محاسبة دكتوراه  عدنان كاظم مطرود الحمداني

 2016 مدرس مساعد  18/09/2016 كلفة وادارية محاسبة ماجستير  ميد غلوب الداوديعلي مهدي ح

 24/07/2017 مدرس مساعد 15/01/2017 ادارة موارد بشرية ادارة اعمال ماجستير عمودة عبيد حسين علوان الشبالوي

 07/07/2013 مدرس 1988 ــــــ احصاء بكالوريوس  فضاء حسين جالوي العبدلي

 2012 مدرس 10/02/2016 احصاء احصاء دكتوارة  الحسين محمد الغريباويمحمد عبد

 1983 ــــــ محاسبة بكالوريوس  معين كاظم عبد الله الكميتي
مدرس 
 مساعد

1995 

 11/11/2018 مدرس  19/11/2015 ادارة التسويق ادارة االعمال ماجستير  مؤمل حسين جوسيم محمد الحمداني

 04/05/2017 مدرس 2010 اقتصاد اقتصاد ماجستير نيميادة حسن رحيم  الشبا

 1985 ــــــ محاسبة بكالوريوس  هيفاء مالك كاظم حمود المحنة
مدرس 
 مساعد

1997 

 ماجستير ندى طاهر مالك هدوان الزبيدي
هندسة تقنية 

 اتصاالت
 12/12/2019 اتصاالت

مدرس 
 مساعد

12/12/2019 

 29/03/2017 مدرس 27/12/2016 نظرية نقدية اقتصاد اه دكتور حقي امين توماس فرمان البراك   



 

 

 

 الفنيين واالداريين في قسم المحاسبة          

 االداريين الفنيين

01 1 

 

 

 
 



 
 

تقنيات قسم 
 التمريض



 

 
 

 نبذه تعريفية

 ـــــــــــــــــــــــ

تاسس القسم  يعد قسم التمريض احد  االقسام العلمية في المعهد التقني الديوانية وقد

ويسعى القسم الى استيعاب خريجي اعداديات التمريض في المحافظة  9111في عام 

والمحافظات المجاورة لغرض رفع المستوى العلمي والعملي عن طريق تزويدهم 

بالمعلومات االعمق واالشمل في مجال اختصاصهم وكذلك لسد النقص الذي يحصل 

متمرس والمزود باحدث تقنيات التمريض في دوائر الصحة من الكادر التمريضي ال

ولحاجه دائرة صحة المحافظة الى رفع المستوى  1292ـ1221وفي العام الدراسي 

العلمي لكوادرها التمريضية تم فتح دورة موازية لكادر دائرة الصحة ليمنح الخريج 

بعدها شهادة الدبلوم الفني في اختصاص التمريض شأنه شأن طلبة الدراسة الصباحية 

 بعد اكماله مدة دراسة امدها سنتين مع شروط التدريب المنهجي والصيفي . 

 هدف القسم 

 ـــــــــــــــــ

يهدف القسم الى تخريج  مالكات تقنية قادرة على القيام بالمهام التمريضية التي 

 يتطلبها عالج المريض والعناية به باشراف الطبيب في الردهات 

 رسالة القسم 

 ـــــــــــــــــــ

تقديم تعليم تقني عالي الجوده لجعل عملية التعليم اكثر فائده وكفاءة وتحسين االداء 

وارساء اخالقيات المهنة ومواكبة التطورات العلمية والتقنية واالنفتاح على العالم 

 الخارجي



 

يضم القسم ثالث قاعات دراسية مجهزة باحدث ما وصل من مواد دراسية من 

نية وكذلك يحتوي القسم على مختبرات عدد سته مشتركة مع كراسي وسبورات معد

 قسم صحة المجتمع  

 

 

 

 -:ويضم القسم كادر تدريسي 

 الشهادة االسم الثالثي
اختصاص 

 عام
 اختصاص دقيق

تاريخ الحصول 
 على الشهادة

 اللقب العلمي
تاريخ الحصول 
 على اللقب العلمي

 2002 مدرس مساعد 2001 وماتيةمعل حاسبات دبلوم عالي احالم عباس بطي الحسين

 14/04/2016 مدرس  2010 طفيليات طب بيطري ماجستير ثناء اسماعيل جواد المحنة

 2002 استاذ مساعد 1990 تمريض اطفال التمريض ماجستير غانم عويز عباس الشباني

 ماجستير  فاطمه عبود جلوب العفجي 
التحليالت  

 المرضية 

تقنيات التحليالت  

 المرضية
 23/03/2015 استاذ مساعد 2004

 27/01/2015 مدرس  03/06/2010 احياء مجهرية  علوم حياة ماجستير ليلى جاسم شعيبث فهد الناشي 

 05/04/2016 مدرس 2010 فسلجه طب بيطري ماجستير  مسار جبار جري صبار الكردي 

نورس عدنان عبد االمير شمخي 
 التويجي

 علوم حياة ماجستير 
ية العلوم الخلو
 والجزيئية 

 30/05/2018 مدرس مساعد 16/10/2017

 

 

كذلك يضم القسم كادر فني واداري يمارس اعمال مختلفة في القسم والوحدات 

 االدارية في المعهد وكما يلي

 االداريين الفنيين

 ــ 19

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



تقنيات قسم 
االدارة 
 الصحية

 تأسس القسم العام الدراسي 0202-0202

 
 

 الرؤيــا



 

حية صحية تمتلك القدرة على تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة الخدمات الص ادارية تخريج كوادر تقنية

مع متطلبات الواقع الصحي العراقي يتالئم بما . 

 الرسالة
الصحية يتمتعون في كافة المهارات  اإلدارة تقنية مؤهلة ساندة في مالكات إعداد

نسيق بين والتأكيد على ضرورة الت حفيز وتوجيه وتقويم ومراقبة ، ت إشراف ، تخطيط ، واألشرافية اإلدارية

خريج على األسرةوتمكين ال أنظمة الحالة وطب إنجاح الكوادر الصحية والكوادر الساندة في المستشفيات لغرض

ية والمحادثة االنكليز واالنترنت الحاسبة المعلومات وتطوير المهارات في استخدام مكننة تطبيق نظام

لألمراض لحات الطبيةوالمصط . 

 الهدف
هلة للعمل إدارية صحية مؤ تقنية إلى رفد المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بكوادر يهدف القسم

القضايا  إدارة القطاع الصحي واستخدام أساليب ومفاهيم حديثة في أداء الخدمات ومعالجة في

المجتمع ألفراد المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية والمشكالت    

الصحية األدارةتقنيات  قسماألهداف التي يحققها   

ريد وصيانة الب   التي تشمل حفظ الدفاتر وتوزيع األنشطة على باالشراف تقوم ادارية األدارية: الخدمات ادارة • 

 المكاتب

نظم المعلومات والحاسوب: مهمته تخطيط وتنسيق وتوجيه األنشطة المتعلقة بالحاسوب ادارة •   

المالية والميزانيات والتقارير باألمور إدارة كل ما يتعلق إدارة مالية : •   

وظفين الم للمنظمة ويشرف على توظيف االدارية إدارة الموارد البشرية: يقوم بتنظيم وتنسيق الوظائف •

النقابات الشخصية واجراء الجدد   

ا بدقة لتوفير قاعدة بياناتإدارة السجالت الطبية: ينظم المعلومات الصحية ويديرها ويصنفه •   

  إدارة الخدمات االجتماعية والمجتمعية •

ةأجهزة الحاسوب بمهارة عالي القدرة على التعامل •   

 

 

 

 

 

 

 

 الكادر التدريسي لقسم تقنيات االدارة الصحية
 

 



 التدريسيون -1
 

 

 اللقب العلمي التخصص الشهادة األسم الثالثي ت

          

 استاذ مساعد  احصاء  دكتوراه  د.محمد عبد الحسين   1

 مدرس مساعد  علوم حياة  ماجستير  ندى احمد فيروز   2

 مدرس مساعد  تقانة احيائية  ماجستير  مروة علي عودة   3

 مدرس مساعد    قانون ماجستير حسنين علي هادي           4

 مدرس مساعد علوم حياة ماجستير ريام وسام حسن 5

 مدرس مساعد احصاء ماجستير زهراء سعد كاظم 6

 مدرس مساعد مالية ومصرفية ماجستير هبة محمد عبد الزهرة 7

 

8 
 مدرس مساعد لغة انكليزية ماجستير زيد فؤاد هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنيون -1



 

 

 العنوان الوظيفي التخصص الشهادة األسم الثالثي  ت

 ر.مدربين فنيين اقدم علوم حياة بكالوريوس سهاد عبد الحسين سلمان  1

 ر.مالحظين فنيين ادارة بكالوريوس رحاب كريم هادي   

 ر.مدربين فنيين زراعة دبلوم فني هيام صالح محمد  2

 مدرب فني اقدم صحة مجتمع دبلوم فني اعتماد جميل حلواص  3

 مدير فني علوم حاسبات بكالوريوس ابتسام محسن عباس  4

 م.ر.مدربين فنيين محاسبة دبلوم فني خلود مزين خليف  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية األولى

 



 المادة ت
عدد 

 الساعات

عدد 

 الوحدات

نوع 

 المادة
 المالحضات

       م ع ن    

   تخصصية 6 3 1 2 األدارة  1

     10 5 3 2 النظم الصحية  2

     8 5 3 2 بريد وحفظ  3

     10 5 4 1 حياتي  احصاء 4

     8 4 3 1 الصحية  األدارة 5

   مساعدة 6 3 1 2 أفراد  ادارة 6

     6 3 2 1 تطبيقات الحاسوب  7

     2 2 – 2 األنسانوالديمقراطية  حقوق 8

     2 1 – 1 األنكليزية  اللغة 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدرجات االكاديمية التي يمنحها المعهد

 دبلوم تقني طبي -1



 دبلوم تقني تكنولوجي -1

 دبلوم تقني اداري -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


