
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصفحة  العنوان  ت 

 أ قائمه المحتويات  أ

 ب  المحترم  السيد العميد  ةكلم ب 

 ت  المحترم السيد رئيس القسمة كلم ت 

 التوجه االستراتيجي 

 1 نبذة عن القسم 1

 1 رؤية القسم  1

 2 رسالة القسم 1

 2 هداف القسمأ 1

   2 ي تقويم البصر ئصاالتوصيف الوظيفي ألخ 1

 إدارة القسم 

 3 مجلس القسم  2

 4 مخطط مجلس القسم 2

 5 الهيئة التدريسية  2

 6 الكادر الفني و اإلداري  2

 6 النظام الدراسي و مدة الدراسة و لغة الدراسة  2

 6 مفردات المناهج الدراسية و اعتمادها 2

 مهام القسم العلمي و صالحياته 

 11 جان العلمية لال 3

 11 الشؤون العلمية  3

 11 الشؤون اإلدارية  3

 الطلبة 

 12 آلية قبول الطلبة  4

 12 األجور الدراسية و المساعدات المالية  4

 12 توصيف عمل الخريج  4

 12 آلية توزيع الطلبة على الصفوف  4

 13 آليه اجراء االمتحانات و التقويم  4

 14 آلية التدريب الصيفي للطلبة  4

 14 القسمالطلبة المقبولين في  اعداد 4

 البنى التحتية 

 15 مخطط بناية القسم و المرافق األساسية  5

 16 المختبرات )أسماء و صور المختبرات (  5

 كاديمي عتماد األضمان الجودة و األ

 17 لجنة ضمان الجودة  6

 17 الجودة ة توصيف عمل لجن 6

 اهداف التنمية المستدامة 

 )االتفاقات(   العالقات الخارجية

 ية التواصل مع القسملالخاتمة: آ 

 

 



 

 

بأ     الجامعة  نطمح  المستقبل  كلية  تصبح  ن 

في   ووطنياً  محلياً  والتعلم  التعليم  في  رائدة 

والقانونية  والهندسية  الطبية  االختصاصات 

أكاديمية برامج  تقديم  في  والتميز   واإلدارية، 

واالنفتاح   للجودة  الدولية  المعايير  وفق  على 

العلمية،  بالبحوث  واالرتقاء  المجتمع  على 

ت إبداعية  أفكار  البنى وتبني  تطوير  في  سهم 

 .التحتية وتحسين األداء الوظيفي واألكاديمي 

الجامعات      متميزاً، وفي صدارة  أن تكون صرحاً علمياً  لها في  كليتنا طريقاً واضحاً  لقد خطت 

يات المصنفة عالمياً، واضعة نصب أعينها تشجيع الطلبة على التفوق ورعايتهم علمياً وتربوياً،  والكل

الجودة في التعليم والتعلم، ليتسنى للطلبة الحصول على المعارف والتقنيات العلمية  فع مستوى  ور

رفع كفاءة الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، واستثمار تكنولوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت ل

رتقاء منظومة التعليم الجامعي والمنظومة اإلدارية. وخلق بيئة أكاديمية محفزة لإلبداع واالبتكار واال

والطالب   األستاذ  يبقى  لكي  المتقدمة،  العالمية  الجامعات  لمواكبة  العلمية  البحوث  جودة  بمستوى 

من أفضل الجامعات العربية والمنتسب في كليتنا نوراً ينير طريق القريب والبعيد، ولنكون من ض

ادية الدولية التي وإن شاء هللا نحقق ذات التقدم عالمياً والتي تعد خطوة مهمة للوصول إلى االعتم

 ...تضمن قبول خريجي كليتنا في الجامعات العالمية إلكمال دراستهم العليا / الماجستير والدكتوراه

 

 

          مجدي    شاكر  حسن   د  أ. 

    ل الجامعة االهلية عميد كلية المستقب 



 

 

قسم تقنيات البصريات احــــــــــــــــد االقســــــــــام      
كلية   في  القسم  هذا  افتتح   ... الطبية  التقنية 
الدراسي   العام  في  االهلية  الجامعة  المستقبل 

الموافقة الصادرة من  ( بموجب2021-2022) 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم  

( يهتم  2021/ 11/ 21( والمؤرخ في ) 13741) 
و   متخصص  طبي  تقني  كادر  بتخريج  القسم 
الرؤيا   درجة  وتحديد  العيون  فحص  في  متمكنًا 

الحول وتحديد المناسبة    وتقويم  العدسات  درجة 
العدسات   الطبية وكذلك  في مجال للنظارات  كفاءة عالية  ذو  الخريج  يكون هذا    الالصقة وبالتالي 

الدراسة وكذلك ذا امكانية عالية في العمل باستخدام االجهزة الحديثة والمتخصصة في طب العيون  
وفي جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية ومما يتالءم مع المعايير الطبية المعتمدة عالميا 

 .عتماد االكاديمي في مجال الجودة واال

يتلقى الطالب في قسم تقنيات البصريات تعليما اكاديميا على مدى اربع سنوات دراسية للمواد      
- العملية ذات الطابع الطبي وكذلك المواد الدراسية المساعدة في العلوم االساسية مثل )الفيزيــــــاء

وكذلك-الكيميـــــــاء نظرية,  دراسة   ... االحيــــــــاء(  المعدة    علم  المختبرات  في  العملية  الدراسة 
لألختصاصات المختلفة وان قسم تقنيات البصريات من األقسام التقنية الطبية والمستمدة بالتعيين  

 .المركزي ...كذلك يمنح المتخرج الرخصة الرسمية بفتح الورش الخاصة بالفحص وتحديد الرؤيا

 

 أ.م. د ياسين حسن كاظـــم                                                                  

 رئيس قسم تقنيات البصريات                                                                
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قسم تقنيات البصريات احــــــــــــــــد االقســــــــــام التقنية الطبية ... افتتح هذا القسم في كلية      

( بموجب الموافقة الصادرة من وزارة  2022-2021المستقبل الجامعة االهلية في العام الدراسي ) 

( يهتم القسم  2021/ 21/11( والمؤرخ في )13741التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم )

بتخريج كادر تقني طبي متخصص و متمكناً في فحص العيون وتحديد درجة الرؤيا وتقويم الحول  

هذا   يكون  وبالتالي  الالصقة  العدسات  وكذلك  الطبية  للنظارات  المناسبة  العدسات  درجة  وتحديد 

العمل   في  امكانية عالية  ذا  الدراسة وكذلك  في مجال  كفاءة عالية  ذو  االجهزة  الخريج  باستخدام 

الحديثة والمتخصصة في طب العيون وفي جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية ومما يتالئم  

 .مع المعايير الطبية المعتمدة عالمياً في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 

 

 

 

 

ومؤثراً في الميدان التقني الصحي الطبي  عاالً  دي دوراً تطبيقياً فؤعلى ان ي  اعداد خريج قادراً     

بذلك حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل من خالل قدرته على العمل على االجهزة الطبية   ملبياً 

والع بوالبصرية  الرؤناية  درجة  وتحديد  البصر  فحص  في  ووتقويم  يا  ها  النظارات الحول  وصف 

 ت الالصقة والبدائل العينية والبصرية المقترحة. الطبية والعدسا

 

 

 نبذة عن

 القسم:

رؤية 

: القسم  
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تعليم تقني متميز قادر على وصف النظارات الطبية والعدسات الالصقة وتركيب العدسات للنظارات  

ا البدائل الطبية واستخدام  النظارات وتصنيع  البصر وتصليح  لحاسوب في عمليات فحص وتقويم 

م باألجهزة  فحص البصر وتحديد درجة الرؤيا وتقويم الحول للمرضى واالهتماوالعينية للمرضى  

 الطبية والبصرية والعناية بها. 

 

 

 

 

 

 

 بمهارة وفاعلية. وتحديد المشاكل فحص البصر  إمكانيةالطلبة امتالك  -1

 احترافية.ب ةالطبية والبصري األجهزة التعامل مععلى  القدرة  -2

يع مداركهم المعرفية من خالل توفير السبل  السعي لتطوير مهارات الطلبة العلمية وتوس -3

 .الكفيلة بتحقيق الطموحات العلمية والمهنية لطلبة القسم

دور التعليم التقني وفاعليته في مجتمع المعرفة من خالل تبني مسارات ونظم ومناهج  تعزيز   -4

 . علمية

 

 

رسالة  

 القسم

اهداف  

 القسم 
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 يتكون مجلس القسم من: 

 رئيس القسم  -1

 مقرر القسم   -2

 اعضاءاً  /ي القسم  الرئيسية فتدريسية المكلفين برئاسة المهمة أعضاء الهيئة ال -3

 - االتية:  تولى مجلس القسم المهام ي

 ن في القسم. يالتوصية بما يحتاجه القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفني .أ

 العميد. تنفيذ قرارات مجلس الجامعة المحالة من  .ب

 تأليف اللجان العلمية وفقا لمتطلبات القسم.  -ج  .ت

القسم واقتراح سبل إنجازها    لعلمية المقدمة من قبل أعضاءإقرار المشاريع والبحوث ا  -د .ث

توفير طرق والنشر واالهتمام ببحوث الطلبة ووكذلك التوصية بتعضيد التأليف والترجمة  

 تنفيذها.

والتقني  -و . ج  العلمية  التطورات  الدراسمتابعة  المناهج  وتطوير  لتحديث  مناقشه ة  وكذلك  ية 

اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات راسية ومنهاج الدراسة ومفرداتها والكتب الد

 ئة التدريسية.الهي

التدريسية   -ز . ح  الهيئة  أعضاء  أداء  مستوى  وتقيم  واساليبه  التدريس  سير  على  االشراف 

 الشؤون العلمية للطلبة القسم. ك متابعة لكذو  ومنتسبي القسم

مجلس  

 القسم: 
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 مخطط مجلس القسم 

 

 

 

د ياسين . م.أ
حسن كاظم 

رئيسا ً

م ضي علي .م
صبر 

عضواً 

م نور ضياء .م
عبد االمير 

عضواً 

م زينب جواد .م
كاظم 

عضوا ً

م مهيمن سمير .م
عارف 

عضواً و مقرر 
المجلس 

م مروان هشام .م
محمد 

عضواً 
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 ة التدريسية:ئالهي
حملة الشهادات العليا ويكلف من يحملون لقب مدرس  يسية من مجموعة من  تتكون الهيئة التدر

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

 أليهم .ررات النظرية حسب حاجة القسم بتدريس المقوالمختبرات او 

 الكادر التدريسي لقسم تقنيات البصريات 

  ال االسم  الوظيفة 
 
 ت  و اللقب العلم   ثالث

ن حسن كاظم   د أ.م.  رئيس القسم   1 ياسي 

 2 م مهيمن سمي  عارف   م.  مقرر القسم 

 3 م مروان هاشم محمد   م.  تدريس  

  عل  صي    م.  تدريسية 
 4 م ضن

 5 م نور ضياء عبد األمي    م.  تدريسية 

 6 م زينب جواد كاظم   م.  تدريسية 

 7 م زينب وضاح ناص   م.  تدريسية 

 8 م نور خميس حمد   م.  ة يسيتدر 

 

 الهيئة التدريسية في قسم تقنيات البصريات حسب الشهادة واللقب العلمي 

 القسم  الشهادة  اللقب العلمي 

أستاذ   أستاذ 

 مساعد 

مدرس   مدرس 

 مساعد 

 ماجستير  دكتوراه 

 

تقنيات   7 1 7 0 1 0

 البصريات 
 

 -واإلداري: الكادر الفني 

حملة شهادة البكالوريوس   يات المختبرات الطبية منعدد العاملين في قسم تقن

 ين( ي)المعيدين واالدار

 المجموع  اإلداريين  المعيدين  القسم 

 6 3 3 تقنيات البصريات 
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 - الدراسة: النظام الدراسي ومدة الدراسة ولغة  

 نظام سنوي )اربع سنوات (  نظام و مده الدراسة

 واد باللغة العربية اللغة اإلنكليزية و بعض الم لغة الدراسة 

 األقسام المناظرة في الجامعات الحكومية المناهج المعتمدة 

 % الفصل الثاني(25األول , % الفصل 25%)50السعي السنوي  االمتحانات و التقويم 

 عملي( 10نظري + 40% )50االمتحان النهائي 

االنتقال  انجاز فترة التدريب الصيفي في مؤسسات الصحة في مرحلة  التدريب الصيفي 

 من المرحلة 

 يعتبر من األساسيات لتخرج الطالب  مشروع التخرج
 

 المنهاج الدراسي للمرحلة األولى 

 المادة  ت 
 الساعات عدد 

 المالحظات  نوع المادة  عدد الوحدات 
 م ع ن

 اللغة االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 والعين رقبة تشريح الراس وال 1

2 
 اتية الحي والكيمياءلكيمياء ا

 مساعدة 8 6 4 2
 اللغة االنكليزية 

 اللغة االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 الفيزياء الطبية والبصرية  3

 اللغة االنكليزية  مساعدة 8 6 4 2 االحياء 4

 اللغة االنكليزية  عامة  4 3 2 1 تطبيقات الحاسبة  5

 اللغة االنكليزية  مساعدة 4 2 - 2 المصطلحات الطبية  6

 ة اللغة العربي عامة  4 2 - 2 والديمقراطية  حقوق االنسان 7

 األنكليزية اللغة  عامة  2 1 - 1 اللغة األنكليزية  8

 اللغة العربية  عامة  2 1 - 1 اللغة العربية  9

 المجموع 
 

15 18 33 48 / 
 

/ 
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 المنهاج الدراسي للمرحلة الثانية  

 المادة  ت
عدد  عدد الساعات 

 الوحدات 
 المالحظات  مادة نوع ال 

 م ع ن

 االنكليزية  تخصصي  6 4 2 2 والرؤيا  العين هفسلج 1

 االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 ( 1) وادوات بصرية اجهزة  2

 االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 صحة عينية  3

 االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 ( 1)االنكسار اخطاء  4

 االنكليزية  مساعدة 4 2 - 2 االدوية  5

 اللغة العربية  عامة  6 4 2 2 حصاء الحياتي الا 6

العربية اللغة  عامة  4 2 - 2 سلوك مهني  7  

 اللغة األنكليزية  عامة  2 1 - 1 اللغة األنكليزية  8

 المجموع

 

 
15 16 31 46   

 

 المنهاج الدراسي للمرحلة الثالثة 

 المادة  ت
عدد  عدد الساعات 

 الوحدات 
 المالحظات  نوع المادة 

 م ع ن

1 
  باألمراضمشاكل العين 

 الباطنية والعصبية 
 تخصصي  7 5 3 2

االنكليزية اللغة   

 اللغة االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 ( 1النظارات الطبية ) 2

 اللغة االنكليزية  تخصصي  7 5 3 2 ( 1الحول ) 3
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   المنهاج الدراسي للمرحلة الرابعة   

 ة الماد ت 
عدد  عدد الساعات 

 الوحدات 
 المالحظات  نوع المادة 

 م ع ن

 اللغة االنكليزية  تخصصي  6 4 2 2 ( 2امراض العين ) 1

 اللغة االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 ( 2الحول ) 2

 اللغة االنكليزية  تخصصي  4 3 2 1 طب عيون االطفال   3

نكليزية اللغة اال تخصصي  6 4 2 2 ( 2) نظارات وعدسات الصقة 4  

االنكليزية اللغة  تخصصي  8 6 4 2 عينية   بدائل 5  

 اللغة االنكليزية  تخصصي  6 4 2 2 اشعة وسونار العين  6

 اللغة االنكليزية  تخصصي  4 - - - المشروع  7

 اللغة االنكليزية  تخصصي  3 4 4 - الورشة  8

 اللغة االنكليزية  مساعدة 2 1 - 1 اللغة االنكليزية  9

 

 

 

 

 

 اللغة االنكليزية  تخصصي  8 6 4 2 ( 2) اخطاء االنكسار 4

 اللغة االنكليزية  ةمساعد 4 2 - 2 طرق بحث  5

االنكليزية اللغة  مساعدة 4 3 2 1 تطبيقات الحاسبة  6  

 اللغة االنكليزية  تخصصي  4 3 2 1 ( 2االجهزة البصرية ) 7

 اللغة االنكليزية  مساعدة  2 1 - 1 اللغة االنكليزية   8

 المجموع 

 

 
13 18 31 44 / / 
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 جان: ل القسم ومسؤولياته وال  ممها

 - العلمية: جان  لال

التوصية الى مجلس القسم بإقرار مقترحات مشاريع التخرج المرحلة الرابعة بعد تدقيقها  ❖

بما يخدم الجانب العلمي في القسم والمجتمع وتقديم المقترحات ومتابعة الحركة العلمية في  

 ضع الخطط لتطويرها.  والقسم و

والنظر في الطلبات والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء   يع الدراسيةإقرار مفردات المواض ❖

المحددة التعليمات  القسم وحسب  التدريسية بخصوص مناهج  تنفيذ كذلك  و  الهيئة  متابعة 

متابعة النشاط البحثي  لمناهج الدراسات وكذلك تسجيل و   المنهاج الدراسي وعدد الوحدات

 لكافة التدريسين ومنتسبي القسم. 

ال ❖ الدورات  والندوات  تطويفتح  العلمية  المؤتمرات  إقامة  في  النظر  وكذلك  القسم  في  رية 

 والورش. 

 - العلمية: الشؤون 

من خالل   ًوأكاديميا  االشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية واإلدارية وكذلك تطوير القسم إدارياً 

 السياسات العليا في الكلية.داف ووخارجها من اجل تحقيق األه  تنسيق وتطوير عالقات داخل الكلية

 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يخص القسم وكذلك تنفيذ قرارات مجلس القسم. 

االشراف على وضع الخطط االستراتيجية للقسم وتنفذيها وكذلك االشراف على توفير كل متطلبات 

 عميد الكلية.  فوض اليه من صالحيات من قبل القسم العلمية واإلدارية وكذلك القيام بما ي

 - اإلدارية: الشؤون 

  على  التي يخول بها رئيس القسم من خالل االشرافالنيابة عن رئيس القسم في بعض الصالحيات 

شؤون القسم وتنفيذ قرارات مجلس ورئاسة القسم ومساعدة رئيس القسم في اعداد التقارير الكلية  

 القسم.كذلك في إدارة الشؤون العلمية لطلبة ات القسم وعن نشاط
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 قبول الطلبة 

 آليه قبول الطلبة

تسديدة  يعتبر الطالب مسجال بصورة نظامية بعد صدور أمر اداري بقبوله في أحد اقسام الكلية و

األجور الدراسية وحسب النسب المحددة في وحده القبول المركزي ............ بعدها يتم شراء  

عد ملئ أستماره التقديم وحسب شروط القبول  استمارة القبول من وحدة التسجيل في مقر الكلية وب

 ا. المطلوبة معه المستمسكاتلكل قسم تسلم االستمارة الى وحدة التسجيل بعد رفق جميع 

 

 - المالية: المساعدات األجور الدراسية و

 أجور الدراسة الصباحية السنة الدراسية ت

1 2021-2022 3.000.000 

 .  في الكلية فس المبلغ طول فترة دراسة الطالبعلى ن  األجور الدراسية تستمر/ ةمالحظ

ة  جور الدراسية للسناأليعفى الطالب األول على مرحلة لكل قسم من األقسام العلمية في الكلية من  

 التي تليها.

 

 توصيف عمل الخريج

 

البصريات بتقييم عيون المرضى لتحديد عيوب الرؤية واألمراض واإلصابات.    م خريج قسم تقنياتيقو

تشمل واجباتهم الحفاظ على الملفات الطبية وتقييم عيوب العين وتسجيل خطط المعاينة وإجراء  كما

فحوصات العين. حيث يجب أن يكون لدى المرشحين ترخيص من الدولة التي يرغبون في ممارسة 

 ه طبيب عيون يُتوقع منه استخدام مهاراتك ومعرفتك لتوفير رعاية بصرية عالية المهنة فيها. وبصفت

الجودة لمرضى. تشمل مسؤولياته أيًضا فحوصات العين وتعيين العدسات التصحيحية وتحديد رؤية  

ون أخصائي تقويم البصر مرخًصا من الدولة، كما  يكللنجاح في هذا الدور الوظيفي يجب أن    المريض
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تقويم    ي كما أن أخصائ  والظروف والعالج المتعلقة بالعينك معرفة متعمقة باالضطرابات  تليميجب أن  

 .لخدمة العمالء بمهارات تحليلية وتواصلية ممتازة  اً البصر المثالي سيكون موجه

 

 

 آلية توزيع الطلبة على الصفوف 

والبحث  آتطبيق  مع    العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  المدمج  التعليم  صفوف    العلمي لية  فتح  تم 

وف وتم انشاء هذه الصفمنصة الكالس روم ترونية على ف الكبعدد خمسة صفولكترونية للطلبة الا

وتم إضافة جميع    ومقرر القسم  السيد رئيس القسم  بأشراف كل منالتعليم االلكتروني و  ةمن قبل لجن

 . الطلبة الى هذه الصفوف من قبل اللجنة األمتحانية
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 آلية  اجراء االمتحانات وتقيم الطلبة: - 

ن االمتحانات التي  م  جتياز العديد ا الطلبة في الكلية يتطلب منه اخالل سنوات الدراسة التي يقضيه

سنة الى  دراسية  سنة  من  أخرى    تنقله  و دراسية  بتخرجه  تنتهي  شهادة والتي  على  حصوله 

 تي: الطالب من خالل اآلم  يبكالوريوس في تقنيات البصريات. حيث يتم تقيال

 -واليومية: االمتحانات الشهرية  -1 

تقي فترةيكون  الطلبة خالل  األول والثاني من    يم  الدراسي  امتحانات شهرية و الفصل  اجراء  خالل 

التدريسي و بالتنسيق مع الطلبة ورئاسة القسم باإلضافة الى احتساب كافة   الكادر  يومية من قبل 

م النهائية حيث يجمع الطلبة  يقيتالنشاطات التي تقدم من قبل الطلبة خالل الفصل الدراسي في درجه ال

صلين دراسين على ان يتم إعالنها للطلبة  موزعة على ف  (%50)وي و التي تكون  درجه السعي السن

داء اختبار إضافي في حال وجود تلكؤ  ي و كذلك تعطى صالحية للتدريسي اقبل اجراء االمتحان النهائ

لتعمل على تحسين نتائج الطلبة و تترك الحرية للتدريسي في تقدير  في درجات الطلبة في مادة ما  

 . أاء السابقة وعدم تكرار نفس الخطمن األخطلبة المادة و كذلك لكي يستفاد الطحسب ذلك 

 - النهائي: االمتحان  -2

ل جدول يتم متحان للطلبة من خال %( في المواد حيث يجري ا50تكون درجة االمتحان النهائي من )

االم  لقب  تحديده من والتدريسين  تحانيةاللجنة  القسم  مع مجلس  خاصة    امتحانيةبدفاتر    بالتشاور 

نة االمتحانية حيث تسلم الدفاتر الى مدرس المادة بعد حجب األسماء من قبل  مختومة من قبل اللجو

ة االمتحانية التي تقوم  الى اللجن  من قبل التدريسي   تعادو  قبل التدريسي ح الدفاتر من  يوتصح  اللجنة

التدقيق   عرض النتائج الى الطلبة بعد عمليةمن ثم ت االمتحان النهائي و مع درجةلسعي ا بجمع درجة

   . التدقيق بل لجنةمن ق

 

 آلية اجراء التدريب الصيفي: -  

هو احدى متطلبات التخرج التي يجب على طالب اجتازها والتي تكون في احدى   التدريب الصيفي 

تساعد على تطوير مهارة   مستشفيات او مراكز الصحة التي تكون قريبه من مكان سكن الطالب والتي 

ة حيث يتم انتقاء امكان خاصة للطلبة مما يالئم تخصصات مباشر مع الحياة العلمي  كحتكاوتجعله بأ

ألالقسم   أساس  الصيفي مطلب  التدريب  ال  ل نتقاويعتبر  الثالث  الصف  من  الناجح  الصف  الطالب  ى 

التي تلهيا ويتم تحديد مشرف من   الطلبة ادائه في السنةيتوجب على    الرابع و في حال عدم ادائه

   و االلتزام و التعلم خالل فترة التدريب الصيفي.   ةبلعة حضور الطل على متابالقسم يعم

 

 

 عداد الطلبة المقبولين في القسم ا
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 العدد الكلي للطالب  السنه الدراسية  ت 

 طالب و طالبة   200 2021-2022 1
 

   البنى التحتية  

كل من  خاصه بالسادة متحانية وغرف توفر بالقسم مكتب خاص لرئيس القسم وغرفة اللجنة االي

از  بشكل ممت مؤثثةو  وكذلك التدريسين والتدريسيات وهذه الغرف مجهزة  نياإلداريومقرر القسم 

التكنلوجيا و التواصل وسائل أحدثوالتدفئة والتبريد  يث المستلزمات المكتبية وكل اجهزةمن ح

   تطورة وخدمة االنترنيتالم

 مخطط بناية القسم  

 

 

 لقاعات الدراسية  ا

غرفه التدريسين
والتدريسيات 

غرفه اللجنة 
االمتحانية 

و غرفه مقرر القسم
االداريين  

م غرفه رئيس القس



 

 

 14 

دراسية خاصة به ومخصصة للطلبة ومزودة بعارضات بيانات  ثالث قاعات توجد للقسم قاعات 

مريحة وبسبورات ذكية للدراسة وجميع القاعات مكيفة ومزودة بمقاعد دراسية جيدة وومهيئ 

 مخاصة بالقس

 المختبرات  

ء االنكسار  )مختبر أخطاالعديد من المختبرات مثل  يضم قسم تقنيات البصريات مختبرات  

التجارب    ألداءة والتجهيزات الالزمة  ثمزودة باألجهزة العلمية الحدي  ( +مختبر التشريح

 من هذه المختبرات هي: في مجال تخصصات القسم.

 مختبر التشريح.  ❖

 . ريةالبصومختبر الفيزياء الطبية  ❖
   . مختبر أخطاء االنكسار ❖
 . السريرية  مختبر الكيمياء ❖

                    

 

  

 

المختبرات

التشريح

أخطاء 
االنكسار 

الكيمياء 
السريرية

الفيزياء الطبية 
والبصرية 
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ت ه عن بعض المختبرانبذ   

 

 مختبر التشريح: - 

يقوم برسمم السمياسمة العامة للمختبر بالتعاون مع مدير الجودة ووضمع االسمتراتيجيات الالزمة لتنفيذ  

يشممممرف على مختبر التشممممريح ويوزع    (GLP)االلتزام بتطبيق معمايير المختبر الجيمدةاالهمداف. 

المختبر وتنظيم وتوجيمه وتنسمممميق ومراقبمة العممل  المهمام على العماملين في المختبر ويتمابعهما. ادارة

فيه والعمل على تذليل المشماكل والصمعوبات التي تعترض عمل تشمكيالته. تحديد احتياجات المختبر 

واد والمسمتلزمات ورفعها الى رئيس القسمم لغرض االيعاز بتوفيرها. تحديد الحاجة السمنوية من الم

رات لغرض االيعماز بتمدريمب وتمأهيمل الكوادر المطلوبمة. من الكوادر الفنيمة ورفعهما لممدير المختب

االشممممراف على الظروف البيئية في مختبر الفيزياء الطبية والبصممممرية من حيث الحرارة والرطوبة 

التوجيهممات وال ابممداء  االختبممارات والتجممارب.  المواصممممفممات المعتمممدة ألجراء  نظممافممة وبموجممب 

الداء في المختبر. مراجعة تقارير الفحص والمالحظات التي من شممممأنها رفع وتحسممممين مسممممتوى ا

المختبري ومصممممادقتها. منح االجازات للعاملين في مختبره ورفعها لرئيس القسممممم للموافقة عليها 

يممممممممؤثممممممممر   ال  الممممممممعممممممممممممممممملوبممممممممممممممممما  سممممممممممميممممممممر   .عمممممممملممممممممى 
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 األكاديم  مان الجودة واالعتماد ض                

 لجنه الجودة وتقيم األداء: 

 
 قسم تقنيات 

 البصريات   

 ضمان الجودة  ضاء لجنةأع

 المنصب  ب العلمي قلاالسم وال

 رئيسا اللجنة ضي علي صبر م  م.

 )مبرمج (  عضواً  مصطفى مرتضى خلف 

 عضوا  األمير نور ضياء عبد م  م.
  

 

 توصيف عمل لجنة الجودة: - 

مسؤولية لجنة  لكل عام دراسي حيث تتولى هذه ا  الجودة في األقسام العلمية بدايةيتم تشكيل لجان  

تنفيذ المهام التي توكل اليها من قبل السيد العميد ومسؤول شعبه ضمان الجودة بهدف تنفيذ اجراء  

الجوانب من خالل التنسيق مع السيد   تطوير مستوى األداء في كافةيمي و  التقويم واالعتماد االكاد

العلمية  لمالمهام ا  زنجا  الس القسم  رئي واإلدارية الخاصة كلف بها و فتح ملف شخصي باألنشطة 

بالقسم  وتوثيق مفردات المنهج و الوصف االكاديمي و حسب المراحل الدراسية و النظام المعمول 

ذ انجاز المناهج الدراسية و متابعة سير عملية اجراء االمتحانات للطلبة  به في القسم ومتابعة تنفي

تقرير واعداد  اللجنة  قبل  من  تعد  استمارة  وفق  تحقيق جودتها  القسم   بهدف  فصلي وسنوي عن 

 .يم القسم نهاية كل عام دراسي يوالعمل على استمارة تق
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 اهداف التنمية المستدامة 

ويصل عددها الى اكثر    نجاز الكثير من اهداف التنمية المستدامةفي ا   تقنيات البصريات  شارك قسم

حمالت كذلك  الحمالت التطوعية لفحص بصر وحيث شرع القسم بإقامة    نجاز مختلفمن عشرون ا

حمالت التطوعية لزراعة وتشجير المدن وال سيما تطوعية لفحص امراض الدم والكثير الكثير من  

إقامة الكثير من الندوات والورشات العلمية حول اهداف التنمية المستدامة التي قد ال يتسع المجال 

 كرها. وهذه بعض الصور من حمالت القسم التطوعية مع طلبة القسم. لذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حملة لفحص 
امراض السكر 

ى التي تأثر عل
البصر 

حملة لتشجير 
المناطق و صبغ

االرصفة

حملة لفحص 
البصر 
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 الخاتمة

   : ية التواصل مع القسملآ

لقسم تقنيات البصريات    األكاديمي تفاصيل البرنامج    بأهمفي الختام يهدف هذا الدليل الى التعريف  و    

ان يجد الطالب  الطالب والتي تهم سم والتفاصيل والمعلومات عن جميع الق كافةعلى  أيضا احتوائهو

 فيه الفائدة والمعلومات الكافية. 

الجامعي الخاص بكلية    ليمياألأذ يتم التواصل بين الطلبة والكادر وكل منتسبي القسم عن طريق       

 المستقبل الجامعة  

 حسن ياسين دأ.م. رئيس القسم: 

 college.edu.iq-yassin.hasan@mustaqbal          

م مهيمن سمير عارف                مقرر القسم: م.

college.edu.iq-mohaemn.samir@mustaqbal   

mailto:yassin.hasan@mustaqbal-college.edu.iq
mailto:mohaemn.samir@mustaqbal-college.edu.iq
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االيميل الرسمي او مواقع التواصل  كما ويتم التواصل مع الكلية عبر 

 -االجتماعي: 

 07806079868: هاتف

 college.edu.iq-info@mustaqbal   -البريد اإللكتروني" 

 - كرام: اموقع الكلية على تطبيق االنست

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

 - موقع الكلية على تطبيق الفيس بوك: 

 https://www.facebook.com/1834184843525713 
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