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    المحترم التطبيقية الطبية الفيزياءكلمة السيد رئس قسم 

 الدكتور المساعد األستاذ

 ياسين حسن كاظم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و األنبياء اشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 ..وبــــــــعد وسلم عليه واله هللا صلى محمد ونبينا سيدنا المرسلين

الفيزياء الطبية  قسم في والعاملين التدريس هيئة أعضاء زمالئي عن وبالنيابة نفسى عن باألصالة

 . بكم أرحب في كلية المستقبل الجامعة التطبيقية 

ما  المقبولين الطلبة عدد وكان  20182017- الدراسي العام التطبيقية الطبية الفيزياء قسم  افتتاح تم

 افتتح قسم اول قسم الفيزياء الطبية التطبيقية كان وقد والمسائية طالب وللدراستين الصباحية 300 يقارب

 . االوسط الفرات في منطقه

 والظواهر والقوانين المفاهيم على  العلم هذا ويعتمد  التطبيقية الفيزياء  فروع احد هو  الطبية الفيزياء 

 المفاهيم تقنيه على المعتمدة   االجهزة هذه وتشمل  الحديثة  الطبية االجهزة تقنيه في وتطبيقها  الفيزيائية

  العالية الدقة على الحصول في الكبير االثر لها وكان  والتشخيصية العالجية االجهزة الفيزيائية

 بالكفاءة مزود الطبية الفيزياء قسم والتشخيصية  ويعتبر الطالب خريج العالجية النتائج  في  والسرعة

 .الطبية االجهزة  وتشغيل صيانه على العالية

 الطب اجهزة وفي التصويرية االجهزة في العالجية االجهزة استخدام مهمه  وتسهيل مساعدة لغرض

  المريض لجسم المناسبة األشعة كميه   وتثبيت دراسة  في  الطبي الفيزيائي  يعمل حيث النووي

 جسم الى مناسبه تكون ان يمكن التي الجرعة اإلشعاعية  كميه  تحدد التي الفيزيائية القوانين وحسب

 الصحية المؤسسات جميع في  العمل في علميا مؤهل  الطبية الفيزياء قسم خريج يكون كذلك.  المريض

 .المتقدمة البحثية  األكاديمية المراكز في وكذلك  الحكومية وغير الحكومية

 لوال يتحقق أن له يكن لم الفيزياء الطبية قسم به يقوم الذي الدور هذا بأن التذكير إال يسعني ال ختاما

كليه المستقبل  في والمتمثلة والمشجعة الداعمة والتعليمية العلمية المنظومة ثم وتعالى سبحانه هللا فضل

 خاص.                                       بشكل الجامعة

  

                                                                           مع فائق االحترام                
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تعتمد ممارسة الطب الحديث بشكل فاعل على عدد هام من التقنيات واألدوات والمبادئ   

اإلداء  المطلوب لطرائق التشخيص  ان الحاجه الملحة للدقة العالية والسرعة وكذلك  تحسين الفيزيائية . 

والعالج الطبي  ادت الى  التطوير المستمر  للتقنيات المعتمدة على الظواهر  والمفاهيم الفيزيائية 

والمطلوب استخدامها  في تقنيات الطب الحديث  مما شكل والدة مجال علمي جديد يعرف  علم الفيزياء 

يختص بتطبيق مبادئ وطرائق  الذي لفيزياء  التطبيقيةالطبية التطبيقية وهو واحد من فروع  علم ا

 .وتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة ( .Therapy( وعالجها )Diagnosis) الفيزياء لتشخيص األمراض

، وكما يسعى لتلبية الفيزياء الطبيةيقع على عاتق القسم في كليتنا أن يواكب التقدم السريع في مجال 

المتغيرة، من خالل تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتوفير الكفاءات العلمية احتياجات المجتمع 

المؤهلة للتدريس وتوفير مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والمتميزة نوعا وكما، واالهتمام 

 لذا تم اعداد دليل يشمل كل مرافق القسم .بجوانب البحث العلمي، والنهوض بمستوى التعليم في العراق

واالحصائيات المتمثلة بأعداد الطلبة واهم فقرات من ناحية الكوادر التدريسية والموظفين والمختبرات 

 القسم .

 المقدمة
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االستراتيجي للقسم بالفقرات المذكورة ادناهيتمثل التوجه 

 

بموجسسسسب االمسسسسر االدار  الصسسسسادر مسسسسن و ارة التعلسسسسيم  2017تأسسسسسس اسسسسسم الفيزيسسسساء الطبيسسسسة سسسسسن      

( . ويعسسسسسسد احسسسسسسد 2017 /7/  24( فسسسسسسي  5030أق / /5العسسسسسسالي والبحسسسسسسث العلمسسسسسسي    العسسسسسسدد  ت 

هسسسات الحديثسسسة فسسسي تخصسسسل الفيزيسسساء الطبيسسسة بشسسسكل خسسساي فسسسي مواكبسسسة التطسسسور العلمسسسي فسسسي التوجي

 مجال الفيزياء الطبية .

يقبل في القسم خريجو الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي  االحيائي والتطبيقي ( والمعاهد التقنية في       

الدراسة  اربع سنوات  يمنح بعدها التخصصات التقنية المناظرة وبمعدل تحدده الو ارة سنويا.  مدة 

 الخريج شهاده بكالوريوس في الفيزياء الطبية و لغة التدريس هي اللغة االنكليزية .

 

بناء وتأهيل اسم علمي متكامل مستند على تجارب علمية متميزة تتناغم مع سوق العمل وتلبية احتياجات    

المؤسسات العلمية واتباع اساليب علمية تواكب وتنافس االاسام المماثلة في الجامعات المحلية والعالمية وبناءأ 

 على توجيهات الو ارة العلمية.

 

ف الوسائل واالساليب العلمية المنهجية اضافة جديده ونوعية في مجال الفيزياء الطبية من خالل اتباع اهدا

المدروسة واالبحاث النوعية المميزة والمختبرات الطبية والكادر االكاديمي المتمرس وتأهيل اخصائيين في 

الفيزياء الطبية على درج  عالية من المهارة العلمية والفنية يساهمون في تلبية احتياجات سوق العمل واالرتقاء 

 بهذا المجال .

 

اء الطبية لهم ادرة على تقديم خدمات طبية ساندة في مجال تخريج وتأهيل كادر متخصل في مجال الفيزي -1

التشخيل والعالج وبجودة عالية  التصوير الطبي باستخدام االشعة السينية ، الرنين المغناطيسي ،العالج 

 باإلشعاع ، وغيرها من المجاالت  ات العالاة(
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ديده في البحث العلمي ولهم القابلية المساهمة في تطوير البحث العلمي والصحي ،وفتح أفاق ومفاهيم ج -2  

 على العمل الصحي الميداني واكسابهم المهارات االدارية والعلمية في هذا المجال .

 إدارة القسم

 

 المالحظات الوظيفة اللقب العلمي الشهادة  االسم ت

 رئيس المجلس  رئيس القسم استاذ مساعد دكتوراه د. ياسين حسن كاظم 1

 عضوا مقرر القسم مدرس دكتوراه د. فرات حمزه عبد 2

 عضوا تدريسي استاذ دكتوراه د. رسل عبد االمير 3

 عضوا تدريسية مدرس دكتوراه د. نور الهدى طالب احمد   4

 عضوا تدريسية مدرس   دكتوراة  د. أصيل قاسم كريم 5

 عضوا تدريسية مدرس مساعد ماجستير  م.م  رؤى  سالم كاظم  6

 عضوا تدريسية مدرس مساعد ماجستير  م.م هيام عدنان علي 7

 

 

 

 

 عضاء مجلس القسما-5 
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 مخطط مجلس القسم 6

 

 أ.م.د. ياسين حسن كاظم

 رئيسا

م. رؤى سالم كاظمم.  

 عضوا

د.اصيل قاسم كريمم .  

 عضوا

االمير د عب د. رسلم. 

 يغاز

 عضوا

 م.د نورالهدى طالب احمد

 عضوا

حمزة عبد د. فراتم.  

 عضوا

هيام عدنان علي مم.  

 عضوا
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 تتكون الهيئة األكاديمية من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير

 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت

 رئيس القسم دكتوراه أ.م.د. ياسين حسن كاظم 1

عبدم.د. فرات حمزة  2  مقرر القسم دكتوراه 

 تدريسي دكتوراه د. عبد الحسين مزهر عريبي 3

 تدريسية دكتوراه م. د. رسل عبد االمير غازي 4

 تدريسية دكتوراه م.د نورالهدى طالب احمد 5

 تدريسية دكتوراه م.د نسمة عدنان جبر 6

 تدريسية دكتوراه م .د.اصيل قاسم كريم 7

 تدريسي دكتوراه م.د. محمد هاشم 8

 تدريسية ماجستير م.م عال علي عبيد 9

 تدريسية ماجستير م.م. رؤى سالم كاظم 10

 تدريسية ماجستير م.م. نور ضياء محمد تقي علي 11

 تدريسي ماجستير م.م علي فاهم محمد 12

 تدريسية ماجستير م.م هيام عدنان علي 13

 تدريسية ماجستير م.م هبة باسم عباس 14

ايمان احمد عبد المنعم م.م 15  تدريسية ماجستير 

 تدريسي ماجستير م.م محمد صالح هادي 16

 تدريسية ماجستير  هاديم.م  نور رائد  17

 تدريسي ماجستير   علي حيدرم.م  18

.م عيسى فرحانم    تدريسي ماجستير 

 

 

 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت

نعمة كمالرسل  1  ادارية بكالوريوس 

 معيد بكالوريوس حسين جاسم خليل 2

 مبرمجة بكالوريوس نور فراس محمد رضا 3

 معيده بكالوريوس ساره حامد دانه 4

 معيده بكالوريوس مريم لطيف شندل 5

 الهيئة االكاديمية : 7

 

 الكااااااااااادر الفنااااااااااي 8 

  واالداري
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 .لغة الدراسةو النظام الدراسي ومدة الدراسة 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات    المواد الدراسية الكورس   المرحلة

المرحلة 

 االولى

الكورس 

 االول

 عملي Mechanics I 3الميكانيك     

Electricity   عملي 3  الكهربائية 

General Chemistry I عملي 3 الكيمياء العامة 

Mathematics    I 2 الرياضيات   

General Biology      Iعملي 3 احياء عام 

Computer I  عملي 2  علم الحاسوب 

Arabic Language 2 اللغة العربية   

Human Rights  2 حقوق االنسان   

   20 مجموع الوحدات

الكورس 

 الثاني

 عملي Magnetism 3المغناطسية  

 عملي II   Mechanics 3  الميكانيك   

General Chemistry  II عملي 3 الكيمياء العامة 

لغة 

 .الدراسة

النظام 

 الدراسي
مدة 

 الدراسة

 كورسات
اللغة 

 اإلنكليزية
 اربع سنوات

 10  مفردات المناهج الدراسية واعتماديتها
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Mathematics       II 2  الرياضيات   

General Biology      II   عملي 3 احياء عام 

 عملي 2 برمجة حاسوب

English Languag         2  اللغة االنكليزية   

Democracy & Freedom     2 حرية و ديمقراطية   

   18 مجموع الوحدات

المرحلة 

 الثانية

الكورس 

 االول

 عملي Heat &Thermodynamics 3الديناميكا الحرارية    

 عملي Geometrical Optics  3البصريات الهندسية      

Mathematical Physics     2 الفيزياء الرياضية   

Statistucal Analysis      2 تحليل احصائي   

Modern physics      عملي 3 الفيزياء الحديثة 

Bio Chemistry      عملي 3 الكيمياء الحياتية 

 NanoScience inعلم النانو في الفيزياء الطبية     

Medical      
2   

   18 مجموع الوحدات

الكورس 

 الثاني

 عملي Physical Statistics 3االحصاء الفيزيائي        

 عملي Physical Optics  3البصريات الفيزيائية      

   Analytical Mechanics 2الميكانيك التحليلي        

   Complex Function 2الدوال العقدية             

   Program Language    2لغة برمجة                 

   2 مقدمة في الفيزياء الطبية

Medical Imaging          عملي 3 التصوير الطبي 

   17 مجموع الوحدات

المرحلة 

 الثالثة

الكورس 

 االول

   I      Medical Physical   2الفيزياء الطبية

Anatomy              I عملي 3 تشريح 

Quantum Mechanics       2  ميكانيك الكم   

Medical Physics Terminology       2مصطلحات   
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 الفيزياء الطبية

    Professional Ethics      2 اخالقيات المهنة   

Principles of Laser   عملي 3   اساسيات الليزر 

   Digital Electronics 2الكترونيك رقمي       

   16 مجموع الوحدات

الكورس 

 الثاني

   IIMedical Physical        2الفيزياء الطبية     

 عملي Anatomy 3           2تشريح 

 عملي Nuclear Physics 3فيزياء نووية       

   2 الفيزياء الحياتية

 Medical Applications ofتطبيقات الليزر الطبية     

Laser                                                                   
2   

   Analog Electronics 2الكترونيك تماثلي        

   Environmental pollution 2تلوث بيئي      

 Cell Biology    2 بيولوجيا الخلية   

   19 مجموع الوحدات

المرحلة 

 الرابعة

الكورس 

 االول

   Medical Physics III 2فيزياء طبية 

 عملي Medical Image Processing 3معالجة صور طبية 

       Physicsفيزياء االجهزة طبية                                 

  Medical Instrumentation 
 عملي 3

Physiology عملي 3   فسلجة 

Radiation Protection    2  الوقاية من االشعاع   

Photonics         2  ضوئيات   

   Project 2مشروع التخرج     

   17 مجموع الوحدات

الكورس 

 الثاني

   Medical Physics VI 2الفيزياء الطبية 

   Neurophysics 2فيزياء االعصاب 

   Image Analysis 2تحليل الصور  
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  مهام القسم العلمي وصالحياته 

 بالفقرات المبينة ادناه مهام القسم العلمي وصالحياتهتمثل       

 

 

 

 

 ت

 

 االسم

 

 الشهادة 

 

 اللقب العلمي

 

 الوظيفة

 

 المالحظات
1  

 د. ياسين حسن كاظم

 

 دكتوراه

 

 استاذ مساعد

 

 رئيس القسم

 

 رئيس المجلس 

2  

 د. فرات حمزه عبد

 

 دكتوراه

 

 مدرس

 

 مقرر القسم

 

 عضوا

3  

 د. رسل عبد االمير

 

 دكتوراه

 

 مدرس

 

 تدريسي

 

 عضوا

4  

د. نور الهدى طالب 

 احمد  

 

 دكتوراه

 

 مدرس

 

 تدريسية

 

 عضوا
5  

 م.م  رؤى  سالم كاظم 

 

 ماجستير 

 

 مدرس مساعد

 

 تدريسية

 

 عضوا
 

 

 

 

 

 عملي 3 طب نووي و العالج االشعاعي 

Biomaterials عملي 3    مواد احيائية 

   Project 2مشروع التخرج 

   14 مجموع الوحدات

  11 اعضاء اللجنه العلمية
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  إاسسسسسسسرار مفسسسسسسسسردات المنسسسسسسسساهج الدراسسسسسسسسسية و متابعسسسسسسسسة تنفيسسسسسسسسذ المنسسسسسسسساهج الدراسسسسسسسسسية و عسسسسسسسسدد

 .األوليةالوحدات لمناهج الدراسة 

  اعسسسسادة النيسسسسسر فسسسسسي المقترحسسسسسات المقدمسسسسة مسسسسسن ابسسسسسل اع سسسسساء الهيئسسسسة التدريسسسسسسية فسسسسسي القسسسسسسم

بتعسسسسسديل المنسسسسساهج مسسسسسن حيسسسسسث الحسسسسسذف واإلضسسسسسافة و حسسسسسسب النسسسسسسب المحسسسسسددة بالتعليمسسسسسات 

 .و البت بها

  متابعسسسة النشسسسساط العلمسسسي والبحثسسسسي  فسسسي القسسسسسم و وضسسسسع خطسسسط  مناسسسسسب  للتطسسسوير القسسسسسم مسسسسن

 ثيةوالبح الناحية العلمية

  فسسسسستح السسسسسدورات التطويريسسسسسة فسسسسسي القسسسسسسم و الترشسسسسسيح للسسسسسدورات التطويريسسسسسة خسسسسسارج القسسسسسسم

 .لكافة منتسبين القسم

   النيسسسسسسسر فسسسسسسسي عقسسسسسسسد المسسسسسسسؤتمرات العلميسسسسسسسة باإلضسسسسسسسافة السسسسسسسى  ااامسسسسسسس  بعسسسسسسس  السسسسسسسور  و

 .الندوات و رفع التوصيات لعقدها

 مراجعة الكتب المنهجية و تقديم المقترحات  المناسبة لتحديثها. 

 ة السسسسسسسى مجلسسسسسسسس القسسسسسسسسم بسسسسسسس ارار مقترحسسسسسسسات مشسسسسسسساريع المرحلسسسسسسسة الرابسسسسسسسع بعسسسسسسسد التوصسسسسسسسي

تسسسسسسدايقها و مراجعتهسسسسسسا بمسسسسسسسا يخسسسسسسدم المجتمسسسسسسسع و الجانسسسسسسب العلمسسسسسسي فسسسسسسسي القسسسسسسسم  و تقسسسسسسسديم 

 .المقترحات بتطويرها

   إصسسدار اسسرارات الفصسسسل بسسسبب الغيسساب للطلبسسسة لمسسن يتجسسساو  النسسسبة المسسسمو  بهسسسا مسسن طلبسسسة

 القسم على وفق التعليمات النافذة

 

   

   رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنييم شؤون  والدعوة لح ور جلسات  وتنفيذ ارارات

 وإرسال محاضر جلسات  إلى عميد الكلية.

 .تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة 

 .تنفيذ ارارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم 

الشؤون اإلدارية: 13   

مهام اللجنة  12 

 العلمية في القسم
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  االستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.اإلشراف على إعداد الخطة 

 .اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والثقافية 

 ً.اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا 

 .تنسيق وتطوير عالاات القسم داخل الجامعة وخارجها 

 ية واإلدارية.اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحث 

 .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها 

 .تنفيذ ومتابعة ارارات مجلس القسم 

 .القيام بما يفوض إلي  من صالحيات من ابل عميد الكلية 

  الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من ع و هيئة التدريس ومن في حكم  من إخالل بالواجبات

 المطلوبة أو أ  مخالفات أخرى.

  الطلبــــــــــــــــة

 

  ان يكـسسسسسـون الطالــسسسسسـب خــسسسسسـريج الــــسسسسسـدراسة االعداديسسسسسة أو مسسسسسا يعادلهــسسسسسـا بتأيـيــــــسسسسسـد مسسسسسن

 احيائي -تطبيقي –و ارة التربيـــــــة العراايـــة للفــــــــروع : العلمي 

  الثــــالث األخيرة.يقبل الطلبة الذكـــور خريجــــي السنوات 

 .يحق للطالبات التقديم من خريجات السنوات الخمس االخيرة 

  يجـــسسسسسـب تقسسسسسديم الوثسسسسسائق األصسسسسسولية المطلوبسسسسسة وفسسسسسق الشسسسسسروط وب سسسسسمنها وثيقسسسسسة الدراسسسسسسة

االعداديسسسسسة المحتويسسسسسة علسسسسسى السسسسسدرجات والمصسسسسسداة مسسسسسن ابسسسسسل مديريسسسسسة التربيسسسسسة خسسسسسالل مسسسسسدة 

   يعد القبول الغيا.أسبــــوع من تاريـــــخ التقديم وبخالف

  يمسسسسنح الطالسسسسب المتقسسسسدم للقبسسسسول فسسسسي الكليسسسسة نفسسسسس االمتيسسسسا  الممنسسسسو  مسسسسن ابسسسسل و ارة التعلسسسسيم

العسسسالي والبحسسسث العلمسسسسي للطالسسسب الحاصسسسسل علسسسى لغسسسة اضسسسسافية خسسسالل دراسسسسست  فسسسي المرحلسسسسة 

مسسسن الدرجسسسة التسسسي حصسسسل عليهسسسا الطالسسسب عسسسن دراسسسسة  %16االعداديسسسة وهسسسو اضسسسافة نسسسسبة 

 ضافية في مرحلة اإلعدادية.مادة اللغة اإل

 .يعفــــى الطالـــــب األول على المرحلــة من األجــور الدراسية للسنة التي تليها 

   14 آلية قبول الطلبة
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الجسسسدول ادنسسساه يبسسسين  االجسسسور الدراسسسسية الرسسسسمية ولكسسسن هنالسسس  العديسسسد مسسسن التخفي سسسات مسسسن 

ابسسسل  الكليسسسة للطلبسسسة مسسسن العوائسسسل  و  السسسدخل المحسسسدود وكسسسذل  هنسسسا  تخفسسسي  للطالسسسب فسسسي حسسسال كسسسان 

لديسسس  اي فسسسي نفسسسس القسسسسم او ا  اسسسسم اخسسسر فسسسي الكليسسسة باإلضسسسافة السسسى ابنسسساء التدريسسسسين و ابنسسساء منتسسسسبي 

لشسسسسسعبي و و  الشسسسسسهداء و و  السسسسسسجناء السياسسسسسسسيين باإلضسسسسسافة السسسسسى الحسسسسساالت اإلنسسسسسسسانية الحشسسسسسد ا

 الخاصة . 

 

 

 

 

  يهسسدف القسسسم السسسى تخسسريج كسسوادر طبيسسسة اسسادرة تصسسسميم منيومسسات تقنيسسات الفيزيسسساء الطبيسسة المتنوعسسسة

 وتحليل اجزائها  وبصف    معاون فيزيائي(

  يقسسسسوم بتشسسسسغيل وأدامسسسس   األجهسسسسزة المختبريسسسسة الطبيسسسسة المسسسسستخدمة فسسسسي المستشسسسسفيات والمختبسسسسرات

 المتقدمة

  بتحليل النتائج التي يتم استخراجها من األجهزة وتحليل هذه النتائج.يقوم 

  

 

 الدراسة المسائية الدراسة الصباحية السن  الدراسية ت

1 2017-2018 2.000 000 2.000 000 

2 2018-2019 2.250 000 2.250 000 

3 2019-2020 2.250 000 2.250 000 

4 2020-2021 2.250 000 2.250 000 

  االجور الدراسية 15 

 

  16 توصيف عمل الخريج
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حسسسسسب  تعليمسسسسات السسسسو ارة  وتوجيسسسس  السسسسسيد العميسسسسد تسسسسم تو يسسسسع الطلبسسسسة فسسسسي الصسسسسفوف اإللكترونيسسسسة 

طالسسسب  25للجسسسزء النيسسسر  وكسسسذل  تسسسم تو يسسسع الطلبسسسة بوااسسسع طالسسسب لكسسسل صسسسي الكترونسسسي   50بنسسسسب  

 لكل صي الكتروني بالنسبة للجانب العملي

 

يسسستم تقسسسيم الطلبسسسة مسسسن خسسسالل اجسسسراء امتحانسسسات  شسسسهري  ويوميسسس  للطلبسسسة خسسسالل فتسسسرة الدراسسسسة 

تحسسسدد مسسسن ابسسسل التدريسسسسي بالتنسسسسيق مسسسع رئاسسسسة القسسسسم باإلضسسسافة السسسى   النشسسساط الصسسسفي للطالسسسب  

الطالسسسسب مسسسسن االنتقسسسسال مسسسسن مرحلسسسس  السسسسى اخسسسسرى لغسسسسرض حصسسسسول  علسسسسى شسسسسهادة  لكسسسسي يسسسستمكن

البكسسسالوريوس يجسسسب ان يجتسسسسا  االختبسسسارات المعسسسسدة لسسس  مسسسن ابسسسسل اسسسساتذة كسسسسل مرحلسسس  يجسسسسب ان 

 يجتا ها وصوال الى مرحل  التخرج

 فيما يخل االمتحانات النهائية

 %60ودرج  النهائي  %40المواد الدراسية بدون جزء عملي يكون السعي 

امسسسا المسسسواد الدراسسسسية  نيسسسر   عملسسسي( يكسسسون السسسسعي السسسذ  يسسسدخل بسسس  الطالسسسب السسسى االمتحسسسان 

 %50ودرج  النهائي  %50النهائي 

 

 

يعتبسسسسر التسسسسدريب الصسسسسيفي مسسسسن ضسسسسمن متطلبسسسسات  االنتقسسسسال مسسسسن المرحلسسسسة الثالثسسسسة السسسسى المرحلسسسسة 

للطلبسسسة المراكسسسز الصسسسحية والمستشسسسفيات فسسسي جميسسسع انحسسساء الرابعسسسة حيسسسث يسسستم التسسسدريب الصسسسيفي 

محافيسسسة بابسسسل وبسسسااي المحافيسسسات وكلسسست حسسسسب مواعسسسة الجغرافسسسي و لسسس  بتحديسسسد مشسسسرف مسسسن 

 القسم لمتابع  ح ور واداء الطالب في مكان التدريب .

 مشروع التخرج

يعتبسسسسر مشسسسسروع التخسسسسرج مسسسسن ضسسسسمن متطلبسسسسات التخسسسسرج للطالسسسسب لسسسسذا علسسسسى الطالسسسسب انجسسسسا   

وع التخسسرج  ضسسسمن الفتسسرة الزمنيسس  المحسسسددة لسس   خسسسالل المرحلسسة الرابعسسة حيسسسث يسستم منااشسسس  مشسسر

الطالسسب  بالمشسسسروع المنجسسسز مسسن ابسسسل لجنسسس  علميسسس  مقسسرة مسسسن ابسسسل رئاسسسة القسسسسم لغسسسرض اعطسسساء 

القسسسرار النهسسسائي فيمسسسا يخسسسل اجتيسسسا  الطالسسسب  بنجسسسا  مسسسن عدمسسس  بالمشسسسروع المنجسسسز مسسسن ابسسسل 

باالجتيسسسا  يعتبسسسر الطالسسسب راسسسسب للسسسسن  الدراسسسسية التسسسي لسسسم  الطالسسسب وفسسسي حسسسال فشسسسل الطالسسسب

 يتمكن فيها من اجتيا  مشروع تخرج  بنجا    

 علااااااى الطلباااااة توزيااااااع الياااااة 17 

 الصفوف

آليااااااااة اجااااااااراء االمتحانااااااااات  18

 والتقييم

 آلية التدريب الصيفي للطلبة 19
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 رسم مخطط يوضح الزيادة الحاصلة في اعداد الطلبة للسنوات االربعة االخيرة

 

 

 

 704 المرحلة االولى

 343 المرحلة الثانية

 390 المرحلة الثالثة

 237 المرحلة الرابعة

اعداد الطلبة المقبولين في القسم حسب  20

اعداد الطلبة المقبولين في القسم حسب  السنوات

 السنوات
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غرفه رئاسة 

 القسم
 غرقه اإلدارية

غرفه  المدخل

 التدريسيات

غرفه 

مقرريه 

 القسم

اللجنة 

 االمتحانية
W.C 

  البنى التحتية

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

االساسيةمخطط بناية القسم والمرافق   21  
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صور المكاتب االدارية للقسم  22  
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 القاعات 23 

 الدراسية
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 لحرارية واالحصاء الفيزيائيمختبر الديناميكا ا - 1مختبر الميكاني  العام                                  -1

 مختبر البصريات الهندسية -2مختبر الكيمياء العامة                                  -2

 مختبر الفيزياء الحديثة -3مختبر البايولوجي                                      -3

 سوبمختبر علم الحا -4مختبر الحاسوب                                        -4

 مختبر الكهربائية   -5

 مختبر الكيمياء الحياتية -5مختبر المغناطيسية                                       -6

  

 مختبر فسلج  -1                                                               

 مختبر معالج   صور   -2ختبر التشريح                                              م -1

 مختبر األجهزة الطبية  -3مختبر تطبيقات الليزر الطبية                              -2

 

 

 

يعنى مختبر الميكاني  للمرحلة االولى بدراسة اليواهر الطبيعية لألجسام الساكنة والمتحركة والموائع ودراسة      

-25الصوت في الهواء .الطااة االستيعابية للمختبر مقاومة المواد ،حساب االو ان، البكرات ،اوانين نيوتن وسرعة 

 طالب 30

مختبرات قسم الفيزياء الطبية  24 
 -التطبيقية:
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الغرض من مختبر الدوائر الكهربائية هو إلضفاء خبرة عملية من خالل التحقق من القوانين والنيريات الكهربائية   

ئر الكهربائية . كما إن  يعطي فرصة واياس معامالت الدوائر ودراسة خصائل الدوائر وفهم أساسيات تصميم الدوا

 طالب 35-30الطااة االستيعابية للمختبر .عملية الستخدام مصادر القدرة ومولد الدوال وأجهزة أخرى
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اضرات العملية لمادة الحاسوب للمرحلة االولى والتي تت من استخدام المهارات يعنى مختبر الحاسبات بتقديم المح    

 )word (االساسية ألنيمة الحاسوب واالنترنيت وكذل  تعلم المهارات االساسية لتطبيقات االوفيس مثل نيام الطباعة

رنيت من بريد الكتروني ومهارات استخدام االنت )Power Point (ونيام العروض التقدمية )Excel (ونيام الجداول

 .طالب 30-25الطااة االستيعابية للمختبر .وتصفح
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يهدف درس الكيمياء إلى إعطاء فكرة عامة عن المركبات الع وية والحيوية وينمي اابلية الطالب وأداء مختلي 

وينيي األدوات الزجاجية واألجهزة  ايح ر المحاليل المختلفة ويقيس تركيزه . التجارب والتفاعالت الكيمياوية

 .طالب 30-25الطااة االستيعابية للمختبر  .المختبرية
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يهتم مختبر البيولوجي العام ب عطاء الطالب اهم المعلومات االساسية عن المجهر اإللكتروني  باإلضافة الى      

الطااة االستيعابية  نواة وبدائية النواة اواسس علم الخلية واألنسجة واالختالفات الحقيقية بين الخلية حقيقي  ال

طالب. 35-30للمختبر  
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يؤد  مختبر دينامي  الحرارة دورا جوهريا وفاعال في تمكين الطالب من اكتساب الفهم المعرفي والمعلومات       

التجريبية في مجال تحقيق القانون االول والثاني للحرارة تحقيق اانون بويل لحساب ال غط الجو  ، ويستخدم هذا 

المختبر في سلسلة من التجارب التي تخدم مقررات المادة النيرية والمشاريع البحثية .الطااة االستيعابية لهذا المختبر 

طالب 30-35  
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يهدف مختبر البصريات الفيزيائية الى إكساب الطالب الخبرة العلمية والعملية من خالل التعرف على اليواهر    

لى التعامل مع اشعة الليزر .الطااة الموجية  التداخل الحيود واالستقطاب بصورة عملية ( باإلضافة الى التدريب ع

 طالب( 35-30االستيعابية للمختبر  
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يهدف مختبر الفيزياء الحديثة  الى فهم الطالب للتجارب العملية الذرية والتي تشمل االطياف الذرية والنشاط       

 اإلشعاعي والمصطلحات النووية وظواهر كمية مختلفة . الطااة االستيعابية لهذا المختبر 30-35 طالب .
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الدم  بالكيمياء الحياتية و كيمياء التحليالت الكيميائية المختبرية الخاصة بتقنيات يختل هذا المختبر بكل ما يتعلقو    

طالب وطالبة، ويشرف على تدريب الطلبة أساتذة من  و  35 واالنزيمات وغير  ل ، يسع المختبروالغدد الصماء 

 .االختصاي ويحتو  على كافة األجهزة والمستلزمات ال رورية لتحقيق اهداف مادة الكيمياء الحياتية 
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 صورة مكتبة القسم مع نبذة 25

 

المكتبة اهم و احدث المصادر و الكتب و  تعد مكتبة القسم من الشعب المهمة في هيكلية الكلية ت م      

البحوث، تقوم المكتبة بتزويد الطلبة بما يحتاجون  من المصادر والكتب المنهجية والغير منهجية لتساعد 

 .علميا وثقافياكل ما يسهم بنهوض المجتمع  الطلبة في إنشاء البحوث واالطالع على ما
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 المرافق الترفيهية )نوادي وساحات خضراء( 26 
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 م.د. نور الهدى طالب احمد عزيز االعرجي اسم عضو ارتباط الجودة واللقب العلمي: 27 

 دكتوراه :الشهادة  

 فيزياء مواد التخصص.  

 توصيف عمل لجنة الجودة في القسم العلمي 28 

يتم تشكيل لجان الجودة في األقسام العلمية بدايت كل عام دراسي جديد تتولى مسؤولية إدارة ضمان      
الجودة وتنفيذ المهام الموكلة اليها من قبل السيد العميد المحترم ومسؤولي شعبة ضمان الجودة واالعتماد 

مستوى األداء في كافة الجوانب  األكاديمي بهدف تنفيذ إجراءات التقويم واالعتماد األكاديمي وتطوير
 ونشر ثقافة الجودة في القسم الدراسي وتتمثل مهام اللجان باآلتي:

 التنسيق مع السيد رئيس القسم العلمي إلنجاز المهام المكلف بها. .1
 فتح ملف شخصي باألنشطة العلمية واإلدارية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين .2
 فات التقويمية لمنسبي القسم العلمي. المساعدة في مليء المل  .3
توثيق مفردات المناهج والوصف األكاديمي وحسب المراحل الدراسية والنظام المعمول فيه وتحديثها  .4

 لكل عام دراسي جديد ومتابعة نشرها في الموقع االلكتروني.
ة تعد من قبل متابعة تنفيذ انجاز المناهج الدراسية وفق نصاب المالك التدريسي ومن خالل استمار  .5

 وحدة ضمان الجودة.
 متابعة سير العملية االمتحانية بهدف تحقيق جودتها وفق استمارة تعد من قبل وحدة ضمان الجودة. .6
جمع البيانات واالحصائيات التفصيلية عن القسم العلمي وفق استمارة صادرة من شعبة ضمان  .7

 الجودة واالعتماد األكاديمي 
 رشادية ألساليب وقواعد تطبيق ضمان الجودة واالعتماد األكاديميالمساعدة في نشر االدلة اال .8
 اعداد تقرير فصلي وسنوي يتضمن كافة نشاطات القسم العلمي وبمختلف الجوانب. .9

 تحديث وإنجاز األدلة والوثائق والسجالت البرامجية التخصصية للقسم العلمي.  .10
  العمل على استمارة تقييم القسم العلمي نهاية كل عام دراسي.  .11
أي مهام أخرى يكلف بها مسؤول الجودة في القسم من قبل شعبة ضمان الجودة واالعتماد  .12

 األكاديمي لتعزيز دور ضمان جودة واالعتماد األكاديمي.
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 )االتفاقيات( العالقات الخارجية 

  تم تشكيل لجنتتمثل العالاات الخارجية بالتعاون البحثي والتوأمة  وغيرها من االمور المهمة  ولذل    

لغرض   الفطر وخارج داخل  المناظرة والكليات االخرى االاسام مع اتياالتفاا عقد ي القسم مسؤول  عنف

 االرتقاء بمستوى القسم العلمي.  

. 

 

  

 

أيجا ه في هذا الدليل ماهو اال استنادا الى توجيهات معالي السيد و ير التعليم العالي  كل ماتم       

والبحث العلمي وتوصيات مجلس كلية المستقبل الجامعة  برئاسة السيد العميد المحترم االستا  المساعد 

 والمدمج في ظل الدكتور حسن شاكر مجد  والذ  تمت في  التأكيد على تطبيق آليات التعليم االلكتروني 

ولمواصلة المسيرة العلمية باشرت كل الوحدات في كلية  الصعوبات والمعواات التي يعيشها البلد والعالم

المستقبل  طيلة العام الدراسي ومن ضمنها اسم الفيزياء الطبية التطبيقية بعمل سلسلة من الور  التعريفية 

روني ، واي ا ايام الكادر التدريسي للقسم بعمل  العديد لألساتذة والطلبة حول كيفية تطبيق التعليم اإللكت

 من الور  والمتابعة والتواصل الحثيث مع الطلبة وااللتزام بالمنهاج الدراسي .

و اد تم تهيئة الوسائل والمستلزمات ال رورية إلنجا  عملية التواصل بين االستا  والطالب  الطلبة 

المواد العلمية الدراسية واستثمار الوات لتحقيق الفائدة لطلبتنا إلكمال المنهج الدراسي و متابعة  إليصال

كصفوف مكملة للصي  )Google  class room (الصفوف االلكترونية المحاضرات من خالل اعتماد

 شاكل .المناهج كليا واجراء االمتحانات النهائية  للطلبة بنجا  وبدون أ  أ  م لغرضالوااعي 

لذا ال يسعنا اال ان نحمد هللا كثيرا وان نتقدم  بجزيل الشكر واالمتنان الى السيد العميد المحترم ا.م.د. 

-2020لدعم  المتواصل وتوفير كل المتطلبات ال رورية إلنجا  العام الدراسي  حسن شاكر مجد 

2021 . 

 

 

 الخاتمه
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 مقابل جامعة بابل –طريق حلة / نجف -بابل –العراق 
 مع القسم عن طريق األ يميل  الخاي في بريد القسم المذكور أدناه مكن التواصلي

rusul@gmail.com 
 التواصل وموااع الرسمي األيميل عبر والكلية القسم معكذل  يمكن التواصل  مع القسم  

 المدرجة ادناه:  االجتماعي

 E-mail : info@mustaqbal-college.edu.iq                

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

 https://www.facebook.com/1834184843525713المستقبل-  الجامعة--

-كلية اعالم    

    
 

 

 آلية التواصل مع القسم
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