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 البيانات الوصفية   1-1
-2020  ) قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية من االقسام المستحدثة في كلية المستقبل الجامعة للعام الدراسي 

2021  . ) 
 الرؤية  -1

الكفاءات المتميزة والمبتكرة علميا و مهاريا وسلوكيا في مجال تكنولوجيا المعدات الطبية وموا كبة  تأهيل 
ال في  له  المناظرة  احدث  االقسام  بتقديم  المجتمعية  الخدمات  توفير  الرصينة من خالل  العالمية  جامعات 

 البرامج الدراسية لخلق بيئة اكاديمية متقدمة.

 رسالة القسم  -2

أن يتعلم الطالب في كل مرحله دراسية مختلف وأهم المناهج والمهارات ذات العالقة مع مختلف القطاعات  
 ألتخصص. والعملية وألتي تبين أهمية هذاالعلمية 

 أهداف القسم  -3

تخريج كادر هندسي يمتلك مهارات علمية وعملية في تشخيص وتصليح االعطال الناتجة في االجهزة   .1
 .الطبية

تهيئة مهندسين اكفاء لهم القدرة على مواكبة التطور السريع في مجال االجهزة الطبية واكسابهم المهارات   .2
 .الطبيةلتطوير وتحديث االجهزة الالزمة 

 .نصب وتشغيل مختلف االجهزة الطبية االلكترونية والكهروميكانيكية بنوعيها التشخيصية والعالجية .3

 .المساهمة واالشراف في إدامة وصيانة واجراء المعايرة لألجهزة الطبية المختلفة .4

 .يةالمتعلقة باألجهزة الطبالتصميم والتطوير ومحاولة ايجاد البدائل لبعض االجزاء  .5

 .القيام بجدولة وبرمجة اعمال الصيانة الدورية .6

 .العمل على تعزيز معايير االداء بما يتضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال التعليم التقني .7

 مواكبة التطورات الحاصلة في المناهج الدراسية  .8



 تعزيز الصالت بين القسم ومختلف شرائح المجتمع  .9

 مع المؤسسات العلمية المناظرة داخل وخارج القطر. . االنفتاح والتواصل 10

 شروط القبول  -4
صباحي و    60تطبيقي( بمعدل    – يقبل طلبة خريجي الدراسة االعدادية الفرع العلمي ) احيائي   •

 مسائي . 55
والسيطرة   • االلكترونيك   ( الصناعة  إعدادية  خريجي  طلبة  بمعدل   – يقبل   ) الطبية    63  االجهزة 

 مسائي .   58صباحي و 
 السنوات الدراسية  -5

 عدد سنوات الدراسة )أربع سنوات ( .

 األجور الدراسية -6

 القسط الدراسي ثالثة ماليين دينار  

 وصف الخريجين -7

يؤهل الخريج من قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية ليكون مهندسًا تطبيقيًا ملمًا بالتقنيات الحديثة في مجال  
 اختصاصه .  

 ظيم والحوكمه تنال-8

يتكون الهيكل االداري والتنظيمي لقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية من السيد رئيس القسم والسيد مقرر  
حيث أن السيد رئيس القسم يمثل الرئيس األعلى للقسم والذي تسند إليه صالحيات    القسم والكادر التدريسي . 

 على سلطة إدارية في الكلية.  معينة يخولها به السيد عميد الكلية والذي يمثل أ 

تؤخذ القرارات عادة حسب الصالحيات التي يتمتع بها السيد رئيس القسم أو قد يحتاج إلى مصادقة مجلس  
( أو قد يحتاج إلى رفعه والتداول مع السيد العميد للتشاور  1ا مبين في الجدول رقم ) القسيم العلمي كم

إلى الكتابة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيها  والبت في الموضوع وهناك بعض األمور تحتاج  
 ألنها تقع خارج صالحيات السيد عميد الكلية.  



 هزة الطبية  ( : مجلس قسم هندسة تقنيات االج1جدول )  

 مجلس هندسة تقنيات االجهزة الطبية 
 الصفة في المجلس  المنصب  االسم  التسلسل

 يسا  ئر  رئيس القسم  أ.د. عدي غني االسدي   1
 عضوا   مقرر القسم  م.د. فراس فاضل محمد  2

 عضوا   تدريسي م.د. مصطفى مجيد   3
 عضوا   تدريسية م.د. رؤى محمد منير   4
 عضوا   تدريسية م.م. ميس خالد محمد   5
 عضوا   تدريسية م.م. مياسة رزاق عبدعلي 6

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهيكل األداري للقسم  -9

رئيس القسم 

اللجان

اللجنة االمتحانية

عدي غني االسدي . د.أ-1

فراس فاضل . د.م-2

رؤى محمد . د.م-3

رزاق مياسة . م.م-4

اللجنة العلمية

عدي غني االسدي . د.أ-1

فراس فاضل . د.م-2

مصطفى مجيد . د.م-3

رؤى محمد منير  . د.م-4

لجنة قاعدة البيانات 

مصطفى مجيد . د.م-1

فراس فاضل . د.م-2

مياسة رزاق . م.م-3

فاطمة عامر -4

لجنة متابعة الدفوعات 
واالقساط الدراسية 

والهويات 

مياسة رزاق . م.م-1

ميس خالد . م.م-2

الهيئة التدريسية

عدي االسدي . د.أ-1

فراس فاضل . د.م-2

مصطفى مجيد . د.م-3

رؤى محمد منير .د.م-4

ميس خالد محمد . م.م-5

مياسة رزاق عبد . م.م-6

المحاضرون 
الخارجيون 

زينب حامد. م.م

مسؤؤلة الجودة 

ميس خالد . م.م

المختبرات

مقرر القسم 



 رئاسة القسم   –  10

 القسم   مهام رئيس  - أ
 تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة. -1
 يتعلق بالقسم.تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما  -2
 اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها. -3
 اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.  -4
 بحثيا.ً م إداريًا وأكاديميًا و اإلشراف على تطوير القس -5
 دراسي.القيام بالعب التدريسي المكلف فيه لكل فصل  -6
 مراقبة مواظبة الطلبة وإجراء االمتحانات للمساقات النظرية والعملية . -7
 تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.  -8
 ة والمالية.اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلداري -9

 اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها. -10
 قرارات مجلس القسم. تنفيذ ومتابعة  -11
 القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية. -12
الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات المطلوبة   -13

 أو أي مخالفات أخرى.
عرضها على مجلس  عة والتقييم الدوري الكفيل بتطوير مناهج القسم العلمية واألكاديمية و لمراجعمل ا -14

 الكلية.
استضافة المحاضرين الخارجيين إللقاء محاضرات في موضوعات محددة على طلبة الدراسات االولية   -15

 والعليا.
 تدريسية بواجباتهم .االشراف على سير التدريسات واساليب التدريس وعلى قيام اعضاء الهيئة ال  -16
 لقسم العلمي .اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات ا -17
 عرض البحوث على اللجان العلمية ألغراض التعضيد والترقية . -18
توزيع الطلبة على المواقع التدريبية وتوزيع االشراف عليه بين منتسبي القسم واصدار االوامر االدارية  -19

 الالزمة لذلك .



ااقتر  -20 علاح  والمحاضرات االضافية  الجامعي  بالتفرغ  الخاصة  االدارية  االوامر  الحاجة  صدار  ى وفق 
 الفعلية وانسجاما مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية 

 االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف المراحل الدراسية . -21
 ريسيي القسم .اقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتد -22
اجة الى ذلك بغض النظر عن السقف  تكليف اي من التدريسيين للقيام بالمهمات التدريسية وحسب الح -23

 المحدد من قبل الجهات االعلى .
الموافقة على قيام اعضاء الهيئة التدريسية بإلقاء المحاضرات في البرامج التدريسية او الدراسية لألقسام   -24

 االخرى .
 .التدريسية للمشاركة في اللجان الفنية واالدارية والعلمية يح اعضاء الهيئة الموافقة على ترش -25
المحاضرات   -26 دخول  عن  تأخرهم  او  تغيبهم  حالة  في  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  االستفسارات  توجيه 

 ومساءلتهم .
 رئاسة اللجنة العلمية في القسم . -27
الم -28 العلمية  الجامعة واالقسام  في  العلمية  االقسام  االخرى وهيئة  مفاتحة  العراقية  الجامعات  في  ناظرة 

بالشؤون العلمية والتدريسية او انتقاء المحاضرين واستحصال الموافقة الالزمة على  فيما يتعلق    المعاهد الفنية
 االستفادة من خدماتهم على ان تعلم عمادة الكلية بذلك .

ة بعد استحصال موافقة العمادة عليها  اصدار االوامر االدارية الالزمة فيما يتعلق بشؤون القسم العلمي -29
 .على وفق صالحيتها العلمية  

 د احتياجات القسم من التدريسيين والفنيين واالداريين .تحدي -30
 اقتراح االعداد والشروط الخاصة بخطة القبول في القسم العلمي وحسب الطاقة االستيعابية . -31
 لطلبة في كل ما يتعلق بسيرهم الدراسي .التوصية بإقرار النتائج النهائية لطلبة القسم ومتابعة ا -32
 ة التدريسية في القسم العلمي .توزيع الدروس على اعضاء الهيئ -33
 وضع الجداول الدراسية وجداول اإلمتحانات الخاصة بالقسم وإبالغها لعمادة الكلية . -34
تياجاتهم  عقد اجتماع بطالب وطالبات القسم بما ال يقل عن مرة واحدة لكل فصل دراسي للوقوف على اح -35

امعة واالستماع إلى مقترحاتهم وأرائهم وايجاد  والمشاكل والصعوبات التي تواجههم خالل مسيرتهم العلمية بالج
 الحلول الالزمة بذلك ورفع توصياته لعميد الكلية إن لزم.



ورفعه إعداد تقاريرتقويم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين في القسم التابع له   -36
 لعميد الكلية 

 وزيع الطلبة على أعضاء هيئة التدريس.األشراف على عملية اإلرشاد األكاديمي في القسم وت -37
 إجراء معادالت المواد للطلبة المنتقلين من تخصصات أخرى أو من جامعة أخرى. -38
 النظر في األعذار المقدمة من الطلبة للغياب عن المحاضرات أو االمتحانات.  -39
على   -40 المختبرا اإلشراف  صالحية  عمل  من  والتأكد  الفنية   والورش  والمشاغل  واستكمال  ت  األجهزة 

 النواقص. 
 اللجنة األمتحانية   -11

   -تتألف اللجنة األمتحانية الفرعية من : 
 رئيس القسم / رئيسًا   -1
 مقرر القسم / نائباً  -2
 (  2أستاذ تدريسي عدد )  -3

 مهام اللجنة األمتحانية  

جامعة ومجلس الكلية واللجنة األمتحانية  وجيهات الصادرة عن الوزارة والتطبيق التعليمات والضوابط والت -أ
 المركزية بشأن األمتحانات والسجالت االمتحانية .  

 يكون عمل اللجنة الفرعية تحت أشراف مباشر من السيد العميد . -ب
 تشكيالتها سنويًا وحسب مستجدات األمور.اللجان االمتحانية للتغير في قابلية  -ج
 االمتحانية الفرعية بالمهام األتية :    اللجنة تقوم -د
 تنظيم القاعات االمتحانية وتوزيع الطلبة عليها بما يضمن سالمة سير االمتحانات.  -1
 والغياب والعبور والتأجيالت بشكل دقيق .تهيئة قوائم باسماء الطلبة مع تأشير حاالت الرسوب  -2
 استالم درجات السعي بعد إعالنها من القسم.   -3
 سئلة االمتحانية صبيحة يوم االمتحان.م االاستال -4
توزيع الدفاتر االمتحانية على القاعات وأستالمها بعد أنتهاء االمتحان على ان تكون الدفاتر االمتحانية   -5

 مختومة بختم الكلية.  



ء ووضع االرقام السرية على أغلفة الدفاتر االمتحانية وإعادة لصقها بعد االنتهاء من عملية  رفع االسما -6
 تصحيحها وتدقيقها.

تشكيل لجان لتصحيح الدفاتر وتدقيقها من ذوي االختصاص داخل القسم على أن يصحح أستاذ المادة ما   -7
وسؤال واحد اذا كانت االسئلة اقل  ( اسئلة او اكثر  5ال يقل عن سؤالين من أسئلة االمتحان اذا كانت ) 

 من ذلك.
الدفاتر االمتحانية    -8 المثبتة على  ا في  في قوائم خاصة بكل مادة وتدقيقها نهائيا وتنزيلهتنزيل الدرجات 

 سجل الدرجات وذلك بأنجازه من خالل ترقيم صفحاته ومنع الحك.  
باللجنة فضال عن االحتفاظ بالنتائج  حفظ الدرجات االمتحانية كافة للطلبة في برنامج ألكتروني خاص   -9

 ( حفاظا عليها من التلف.CDالنهائية على أقراص ) 
 انات الى السيد العميد للمصادقة عليها تمهيدًا العالنها.  رفع النتائج لالمتح -10
 اعالن النتائج االمتحانية للدورين االول والثاني..   -11
 ( أيام.  5تحانية والنظر فيها خالل مدة ) استالم االعتراضات المقدمة من الطالب على نتائجهم االم -12
خل القاعة االمتحانية فللجنة التوصية بفصله او  في حالة ثبوت غش الطالب او اساءة التصرف دا -13

 رسوبه حسب التعليمات النافذة .  
 مقررية األقسام   -12

 مهام مقرر القسم 

القسم من خالل اإلشراف على  النيابة عن رئيس القسم في بعض الصالحيات التي يخولها له رئيس  -1
 . تنظيم شؤون القسم 

 .تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس ورئاسة القسم -2
 .عدة رئيس القسم في اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم العلميةمسا -3
 الدراسية مساعدة رئيس القسم في االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف المراحل  -4
رفع  مذكرات لرئيس القسم في كل ما يقع من الطلبة او موظفي القسم من إخالل بالوجبات المطلوبة   -5

 .مخالفات أخرى  أو أي 
 . رفع المذكرات الخاصة بتحديد احتياجات القسم من التدريسيين والفنيين واالداريين -6



 . في القسم العلمي مساعدة رئيس القسم في توزيع الدروس على اعضاء الهيئة التدريسية -7
 . وضع الجداول الدراسية وجداول اإلمتحانات الخاصة بالقسم -8
 محاضرات للمحاضرين الداخليين والخارجيين اعداد الحمل التدريسي واجور ال -9
متابعة التزام الطلبة بالضوابط والتعليمات الجامعية والزي الموحد ورفع مذكرات بالتوصية بإصدار   -10

ب للطلبة لمن يتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة القسم على وفق التعليمات  قرارات الفصل بسبب الغيا
 .النافذ

 مهام اللجنة العلمية   -13

 م اللجنة العلمية في القسم  مها

المناهج   -1 بتعديل  القسم  الهيئة التدريسية في  المقدمة من قبل أعضاء  النظر في الطلبات والمقترحات 
 حددة بالتعليمات والبت بها.  باالضافة والحذف منها وحسب النسبة الم

الدراسية وعدد الوحدات   -2 المناهج  تنفيذ  الدراسية ومتابعة  المواضيع  الدراسات  أقرار مفردات  لمواضيع 
 األولية .

 متابعة الحركة العلمية في القسم و وضع الخطط لتطويرها. -3
 في القسم.تسجيل ومتابعة النشاط البحثي لكافة التدريسين والمنتسبين  -4
 فتح الدورات التطويرية في القسم والترشيح للدورات التطويرية خارج القسم لكافة منتسبين القسم. -5
 ت العلمية والندوات والحلقات الدراسية و ورش و رفع التوصيات لعقدها.  النظر في عقد المؤتمرا -6
 المنهجية وتقديم المقترحات لتحديثها.  مراجعة الكتب  -7

 ممثل الجودة واألعتماد األكاديمي   -14

 بم أن ممثل الجودة هو حلقة الوصل بين القسم العلمي ووحدة ضمان الجودة واألعتماد األكاديمي.

   -األعتماد األكاديمي هي:مهام ممثل الجودة و 

بضمان الجودة من أجل بناء نظام داخلي للجودة  متابعة تنفيذ خطط الجودة داخل القسم فيما يتعلق   -1
 مما يعزز جودة العملية التعليمية.



الكادر التدريسي  -2 تنفيذ تعليمات وحدة الجودة و االعتماد االكاديمي من قبل  في التدريسات    متابعة 
فق أستمارات معدة لهذا الغرض وجمعها وأرسالها بشكل دوري الى وحدة الجودة  العلمية و النظرية و  

 االعتماد االكاديمي .  و 
االكاديمي   -3 االعتماد  و  الجودة  تعليمات وحدة  كافة  تطبيق  القسم بضرورة  السيد رئيس  التنسيق مع 

 وتذليل جميع العقبات التي يواجهها الكادر التدريسي.
 الحاجة أو التلكؤ في تطبيق تعليمات وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي.    مساعدة الكادر التدريسي عند -4

 أعداد األلقاب العلمية في القسم  -15

 العدد  اللقب العلمي 
 1 أستاذ 

 0 أستاذ مساعد 
 3 مدرس

 2 مدرس مساعد 
 

 األلقاب العلمية في قسم هندسة تقنيات األجهزة الطبية 
 

أستاذ 
14%

أستاذ مساعد
0%

مدرس 
57%

مدرس مساعد
29%



 تقنيات األجهزة الطبية  أختصاصات الكادر التدريسي لقسم هندسة

 
 

 الهيئة األكاديمية   -16

 (  2أعضاء هيئة تدريس بألقاب علمية مختلفة و حسب الجدول رقم )   7من يتألف القسم 

 المنصب  التخصص  اللقب العلمي الشهادة  أسم التدريسي  ت
 رئيس القسم   هندسة كهربائية   أستاذ دكتوراه   أ.د. عدي غني األسدي   1
 مقرر القسم   هندسة أتصاالت  مدرس  دكتوراه   محمد  م.د. فراس فاضل  2
 تدريسي علوم حاسبات   مدرس  دكتوراه   م.د. مصطفى مجيد   3
 تدريسية  هندسة مواد  مدرس  دكتوراه  م.د. رؤى محمد منير   4
 تدريسية هندسة كهرباء  مدرس مساعد  ماجستير  م.م. مياسة رزاق عبد علي  5
 تدريسية هندسة كهرباء  مدرس مساعد  ماجستير  م.م. ميس خالد محمد   6

 

هندسية
71%

علوم 
29%



 الكادر الفني واألداري  -17

 التخصص  الشهادة  الجنس األسم  ت
 هندسة كهرباء بكالوريوس  أنثى  طيبة محسن حاتم 1

 

 أعداد الطلبة   -18
 االعداد هي بالنسبة لبوابة القبول االولى  *

 

 أعداد الخريجين أعداد المقبولين العام الدراسي
 مسائي صباحي  يمسائ صباحي  2020-2021

 بنات بنين  بنات بنين  بنات بنين  بنات بنين 
136 32 145 40 - - 

 - 185 168 المجموع 
 المناهج الدراسية  -19

وحدة دراسية موزعة على     184   لكي يتخرج الطالب من قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية يحتاج ألكمال
 ناهج التالية  أربع مراحل وحسب جداول الم

 الولى  المرحلة ا -1
 ت  المادة  عدد الساعات  عدد الوحدات  نوع المادة 

 النظري  العملي  المجموع 

 1 الديمقراطية وحقوق االنسان  2 ـــ 2 4 عامة

 2 1الرياضيات/ 3 ـــ 3 6 مساعدة 

 3 الرسم الهندس ي  ـــ 4 4 3 مساعدة 

 4 مبادئ الهندسة الكهربائية  2 3 5 7 تخصيصة 

 5 الطبية  الكيمياء 2 2 4 6 مساعدة 

 6 الفيزياء الطبية  2 2 4 6 مساعدة 

 7 امليكانيك 2 ـــ 2 4 مساعدة 

 8 1تطبيقات الحاسبة/  2 2 4 6 مساعدة 



 9 املعامل ـــ 4 4 3 تخصيصة 

 54  23  17 51  المجموع  

 المرحلة الثانية   -2
 ت  المادة  عدد الساعات  عدد الوحدات  نوع المادة 

 النظري  العملي  المجموع 

ة مساعد  1 2رياضيات/ 3 ـــ 3 6 

 2 تشريح وفسلجة  2 2 4 6 مساعدة 

 3 اجهزة كيمياء سريرية 2 2 4 6 تخصيصة 

 4 مكونات ودوائر الكترونية  2 3 5 7 تخصيصة 

 5 تقنيات رقمية  2 2 4 6 تخصيصة 

 6 قياسات ومحوالت طبية  2 3 5 7 تخصيصة 

 7 1اجهزة طبية/ 2 3 5 7 تخصيصة 

 8 ات الحاسبة تطبيق 1 2 3 4 مساعدة 

 9 التدريب املنهجي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تخصيصة 

 49 33  17 61  المجموع  

 المرحلة الثالثة   -3
 ت  المادة  عدد الساعات  عدد الوحدات  نوع المادة 

 النظري  العملي  المجموع 

 1 2رياضيات/ 3 ـــ 3 6 مساعدة 

 2 تشريح وفسلجة  2 2 4 6 مساعدة 

 3 كيمياء سريرية اجهزة  2 2 4 6 تخصيصة 

 4 مكونات ودوائر الكترونية  2 3 5 7 تخصيصة 

 5 تقنيات رقمية  2 2 4 6 تخصيصة 

 6 قياسات ومحوالت طبية  2 3 5 7 تخصيصة 

 7 1اجهزة طبية/ 2 3 5 7 تخصيصة 

 8 تطبيقات الحاسبة  1 2 3 4 مساعدة 

 9 التدريب املنهجي  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تخصيصة 

 49 33  17 61  المجموع  

 
 



 عة  المرحلة الراب -4
 ت  المادة  عدد الساعات  عدد الوحدات  نوع المادة 

 النظري  العملي  المجموع 

 1 3اجهزة طبية/ 2 3 5 7 تخصيصة 

 2 نظم سيطرة  2 2 4 6 تخصيصة 

 3 هندسة اجهزة االشعاع  2 2 4 6 تخصيصة 

 4 نظم الليزر الطبية  2 2 4 6 تخصيصة 

 5 قمي متقدم تصميم ر  2 2 4 6 تخصيصة 

 6 مشاريع   ادارة  2 ـــ 2 4 عامة

 7 تطبيقات حاسبة 1 2 3 4 مساعدة 

 8 املشروع  ـــ 6 6 4 تخصيصة 

 34  23  19 31  المجموع  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 129 . مجموع الساعات الدراسية لالربع سنوات1

 184 . مجموع الوحدات2

% 47.37 . نسبة الساعات النظرية لالربع سنوات3  

% 54.26 ملية لالربع سنوات. نسبة الساعات الع4  

% 68 . نسبة الساعات التخصصية لالربع سنوات5  

% 29 الساعات املساعدة لالربع سنوات. نسبة 6  

% 5 . نسبة الساعات العامة لالربع سنوات7  



 المختبرات   -20
 مختبرات قسم هندسة تقنيات األجهزة الطبية توزيع 

 العملية  عدد الساعات أسم المختبر المرحلة 

 األولى 

 2 (  Medical Physicsالفيزياء الطبية )

 3 (Electrical Circuitsالدوائر الكهربائية )

 2 ( Medical Chemistryالكيمياء الطبية )

 4 ( Engineering Drawingالمرسم )

 2 ( Computer Applicationsالحاسوب )تطبيقات 

 4 ة ، ميكانيكية كهربائية ، إلكتروني - ( Workshopsالورش )

 الثانية 

 2 ( Anatomy and Physiologyالتشريح والفسلجة )

 2 ( Clinical Chemistryالكيمياء السريرية )

 3 (Medical Instrumentation I)  1األجهزة الطبية 

 3 ( Electronic Circuitsالدوائر اإللكترونية )

 2 ( Digital Techniquesالتقنيات الرقمية )

 Measurements and Medicalالطبية ) والمحوالت  سات القيا

Transducers  ) 

3 

 2 ( Computer Applicationsتطبيقات الحاسوب )

 الثالثة 

 2 ( Microprocessor and Microcontroller) ة الدقيق والحاسبة  المعالج 

 2 (Power Electronicsالقدرة )  الكترونيات 

 3 (Medical Instrumentation II)  2األجهزة الطبية 

 2 (Medical Communication Systemsطبية )نظم اإلتصاالت ال

 2 ( Medical Electronic Systemsطبية )النظم اإللكترونية ال

 2 (Signal Processingمعالجة اإلشارات )

 2 ( Computer Applicationsتطبيقات الحاسوب )

 2 ( Electrical Technology) تكنولوجيا الكهرباء

 الرابعة 

 3 (Medical Instrumentation III)  3األجهزة الطبية 

 2 ( Control Systemsنظم السيطرة )

 2 (Medical Laser Systems) ةالليزر الطبي نظم 

 2 ( Radiation Instruments)  أجهزة اإلشعاع

 2 ( Computer Applicationsتطبيقات الحاسوب )

 2 إختياري  - ( Advanced Logic Designالتصميم الرقمي المتقدم )

 

 

 

 

 



 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  بعض الصور عن مختبرات 

 



 القاعات الدراسية  -21

 تياجات الطلبة  دة بكافة احزو م قاعات دراسيةيحتوي القسم على 

 

 

 آلية تقييم الطلبة ومتطلبات التخرج   -22

خالل فترة االربع سنوات التي يقضيها الطالب في الكلية وفي القسم يتعين عليه النجاح في كل مرحلة بجميع  
البكالوريوس   التخرج للحصول على شهادة  للمراحل االخرى وبالتالي  للعبور  من قسم هندسة تقنيات  مفرداتها 

   -االجهزة الطبية ، حيث يتم تقييم الطالب من خالل: 

 االمتحانات الشهرية واليومية  -1
ية وواجبات  تم تقييم أداء الطلبة من خالل أجراء امتحانات شهرية وامتحانات يومية ونشاطات ال صفي

%  50ر النهائي . والسعي يكون  ختبا بيتية لتحديد درجة السعي لكل مادة دراسية وبعد ذلك يجرى اال
للمادة  50هائي  ون و%  نظري+عملي(  و  40)  سعي  وتعطى  %60  فقط  النظرية  للمادة  نهائي   %

الصالحية للتدريسي بأعادة االمتحان الفصلي في حالة حدوث تلكؤ في االجابات لبعض الطلبة واعطاء  
النهائية بدوريها االول والثاني وفي  فصة اخرى لتحسين درجة السعي وبالتأكيد فأن هناك االمتحانات  

 وزارة .  بعض الحاالت دور ثالث حسب صالحيات ال



 االمتحان النهائي   -2

ى  عملية ، حيث يجر   تتضمن جوانب % للمواد التي  50% للمواد النظرية و60يكون االمتحان النهائي من  
ووفق توقيتات زمنية معلنة في بداية كل عام  شاور مع الطلبة االمتحان النهائي وفق جدول يتم وضعه بالت

ج  تقويم  معدة  امعي(  دراسي)  خاصة  بدفاتر  االمتحان  ويجرى  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 
لالمتحان ومختومة بختم اللجنة االمتحانية وفي قاعات محددة وفق اسماء مرتبة ، ثم تقوم اللجنة االمتحانية  

عادتها  رقيم الدفاتر االمتحانية بارقام سرية وتعطى للتدريسي لكي يقوم بالتصحيح وا ص اسماء الطلبة وتبق
 ئية لكل مادة ولكل مرحلة دراسية.  ثبيت الدرجات النهاللجنة االمتحانية التي بدورها تقوم بتدقيقها وت

 التدريب الصيفي   -3

ها للحصول على شهادة  تاز جب أن يجيعد التدريب الصيفي واحد من المتطلبات المهمه للطالب والتي ي
البكالوريوس ويعتبر التدريب الصيفي جزء مهم جدا ليكون بمحك عملي فعلي مع الحياة الواقعية لتطوير  

لمي مشرف علمي لمتابعة حضور واداء الطالب  قابلياته وتطبيق ما درسه من مادة نظرية ويعين القسم الع 
 في التطبيق.  

 ج  خر مشروع الت -4

ها الطالب في المرحلة االخيرة من دراسته اي  يعد مشروع التخرج واحد من متطلبات التي يجب ان يجتاز 
في السنة الرابعة. ويتوجب على الطالب انجاز بحث التخرج مع المشرف العلمي الذي تم تعيينه من القسم  

ل الدورين االول والثاني يعد الطالب راسبا للعام الدراسي  وان يقوم بمناقشته وفي حالة اخفاقه في انجازه خال 
 في مشروع البحث ويتعين عليه اعادة العام الدراسي كاماًل حتى يتخرج.

 التعليم االلكتروني   -23

نظرًا للظروف الراهنة التي يشهدها العالم بأسره نتيجة جائحة كورونا أصبح التعليم االلكتروني ضرورة .  
برنامج  عبر ى فقط ( صف للمرحلة االول   56م فتح الصفوف االلكترونية للطلبة ) والتي كان عددها  وعليه ت

CLASSROOM    فوف االلكترونية من قبل لجنة  إضافة الطلبة الى الص   من قبل التدريسين  حيث تم
 من قبل رئيس القسم  المتابعة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة القسم حيث تتم متابعة الصفوف من قبل كالً 

 ومقرر القسم ومسؤولة الجودة  



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 فوف االلكترونية لبة المنظمين للص اعداد الط 

عداد الطلبة للدراسة  ا  لمرحلةا
 صباحيةال

عداد الطلبة للدراسة  ا 
 المسائية

اعداد الطلبة 
 نالمتفاعلي

 216 185 168 االولى 
 

ضرة الصف  تعليمهم كيفية الحضور لمحاجانب من ورشة العمل التي اجريت لطلبة المرحلة االلولى لغرض 
 االلكتروني  

 

 

 

 



 البحث العلمي  -24

وانسجاما مع توجيهات عمادة الكلية وضع القسم  طة العلمية  رار حركة البحث العلمي وتنفيذ للخستمنتيجة ال
م الى نشر عدد من البحوث في  هيئة التدريسية في القسهدف النشر العلمي كهدف أساس اذ سعى اعضاء ال

للدخول الى مختلف التصنيفات العالمية التي    مجالت علمية عالمية رصينة تساعد في تصنيف الكلية مستقبال 
 تعتمد على اساس النشر العالمي لمعيار لذلك.  

 


