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 عمٌد كلٌة العلوم

 أ.م. د. محمد صاحب مهدي



 

حسؼً كهُت انؼهىو انً اسخخذاو حكُهىجُب انًؼهىيبث       

واالحصبالث يٍ اجم بُبء يشبسَغ انحىسبت االنكخشوَُت وانخٍ 

حشًم حذاول انًؼهىيبث وحىافشهب فٍ خبدو انكهُت واسخخذاو 

وسبئم االحصبل االنكخشوٍَ بٍُ السبو وشؼب انكهُت حطبُمبً 

نًببدئ انحىكًت انخٍ حخُبغى يغ يشبسَغ انبشَبيج انحكىيٍ حخً 

انىصىل انً يشحهت حُفُز يششوع سلًٍ شبيم نجًُغ طشفُبث 

انشبكت انشلًُت فٍ كهُت انؼهىو، وانزٌ سُسبهى كثُشاً فٍ ححمُك 

يشاحب اػهً فٍ انخصُُف انًحهٍ نهجبيؼبث. رنك اضبفت انً يب 

حممخه انكهُت يٍ اَجبصاث فٍ يجبل ححسٍُ َىع انًخشجبث 

 نهؼًهُت انخؼهًُُت وسفغ جىدة انًخخبشاث َحى االػخًبد االكبدًٍَ.

اٌ حىجهبث وصاسة انخؼهُى انؼبنٍ َحى حبٍُ يؼبَُش انجىدة لذ      

احبح انفشصت ألسسبء أسس انًشبسكت فٍ بُبء صشوح حشبىَت 

وػهًُت حهُك بأصبنت ػشالُب انحبُب، وهزا يب جؼم سؼُُب َحى 

انخطىَش انًؤسسٍ جبداً وحثُثبً وانزٌ ال ًَكٍ اٌ َحممه اال 

 بخكبحف اَبدٌ هُئت انخذسَس وانًسبهًت انفبػهت نكبدسَب انىظُفٍ.

 

 كلمة السيد عميد كلية العلوم

 

كهُت انؼهىو هٍ يٍ انكهُبث انشائذة فٍ انجبيؼت وانخٍ 

بهذف اػذاد كىادس  8811حأسسج يغ حأسُس انجبيؼت ػبو 

يخًُضة فٍ يجبالث انؼهىو انصشفت َكىَىٌ بًثببت يشبسَغ 

ػهًبء َسبهًىٌ فٍ حًُُت انًجخًغ، ويُز رنك انحٍُ 

والصانج كهُت انؼهىو سافذاً حؼهًُُبً يخًُضاً فٍ أػذاد االجُبل 

انخٍ حُهم يٍ سبم انخكُىنىجُب انحذَثت انخٍ حىفشهب انكهُت 

بكىادسهب انخذسَسُت راث انًشاحب انؼهُب انً انطهبت خالل 

فخشة دساسخهى. اٌ اسخخذاو وسبئم حؼهًُُت يخخهفت راث صهت 

ببنخمذو انخكُىنىجٍ لذ احبح انفشصت نهطهبت نهخؼهُى انُظشٌ 

وانخذسَب انؼًهٍ بشكم اسخثُبئٍ َؤهههى نًُبفست الشاَهى فٍ 

 سىق انؼًم وانحصىل ػهً انجذاسة.

سبهًج كهُت انؼهىو يٍ خالل يكخبهب االسخشبسٌ انؼهًٍ      

فٍ اجشاء انبحىد وانذساسبث انًخخصصت نالسهبو فٍ 

انًجبالث انؼهًُت انخٍ حصب فٍ خذيت انًجخًغ يٍ خالل 

ابحبد انخذسَسٍُُ وحمذَى انخبشة وانًشىسة واَشبء انًشبسَغ 

 االخشي.فٍ يؤسسبث انذونت 

    



 

 موقع كلية العلوم الجغرافي
 

تقع كلية العلوم ضمن مجموعة كليات جامعة النهرين الواقعة في 
مجمع الجادرية. يعد موقعها ىذا في قلب العاصمة بغداد الحبيبة 
عاماًل يعطيها االىمية البالغة يضاف الى تميزىا العلمي واالكاديمي. 
اذ ان موقعها ىذا ضمن مجموعة الكليات اضافة الى انها مجاورة 
لجامعة بغداد العريقة، يضيف اليها بعدًا آخر يخلق جوًا من التواصل 
والتفاعل االكاديمي مابين استذة الكليات والطلبة وتبادل الخبرات 

 والمعارف العلمية لتعم الفائدة لجميع االطراف. 

اضافة الى ذلك فان المنطقة تتميز بجمال طبيعتها وىوائها النقي  
كونها مطلة على نهر دجلة وتتمتع بمساحات واسعة مفتوحة 
وساحات خضراء وبساتين النخيل واراضي مزروعة باالشجار 
والنباتات الجميلة مما يخلق بيئة نظيفة وخالية من التلوث تساعد 

 على الدراسة واالبداع والراحة النفسية.

 



 

 

بساباا الاةااجاة الاء ان اا   3988ُأسست كمية العموم مع تأسيس جامعة النهرين في عاام 
مؤسسة اكاديمية ترعء الطمبة المتفوقين من خالل برامج متميزة في التعميم والبةث والاتادرياا لاتاكاون 
كوادر مؤهمة لإلسهام في تنمية المجتمع. وقد ضمت ةينذاك ثالثة أقساام فاقاط هاي قسام الاكاياماياا   

 3991قسم الفيزيا   وقسم الةاسوا. ثم تم أستةداث قسم الرياضياات وتاطاباياقاات الاةااساوا عاام 
  لتصبح كمية العموم مكون أكاديمي يضام خاماساة أقساام عاماماياة 3994وقسم التقانة اإلةيائية عام 

تسعء الء تكوين قاعدة متميزة لمعموم األساسية ذات خطط وبرامج دراساياة ماتامايازة تافاي باماتاطاماباات 
المعايير األكاديمية العالمية التي تؤهمها لمناح  اهاادات الاباكاالاورياوس والامااجساتايار والادكاتاورا  فاي 

 تخصصات العموم الصرفة والتطبيقية.

وقد ساهمت الكمية في إعداد متخصصين في ةقول العمم والمعرفة والتقنيات وتزويدهم بااإلماكااناياات    
الالزمة لمواصمة البةث ومواكبة التطور الهائل في مجال البةث العممي والتكاناولاوجاياا  بااإلضاافاة إلاء 
ن ر ثقافة اإلبداع في مجال العموم األساسية واالنفتاح عمء متطمبات المجتمع وسد اةتياجاته. وقاامات 
الكمية من خالل أقسامها بأعداد الخطط البةثية العممية وت جيع الما اارياع االساتاراتاياجاياة فضااًل عان 
ن اطاتها في إقامة عالقات تعاون وتبادل معرفي مع المؤسسات العاماماياة داخال الاقاطار وخاارجاه عان 
طريق الم اركة في المؤتمرات والندوات المةمية والدولية من اجل خمق الفرص لتدريسي الكمياة لاتاباادل 
الخبرات ونتائج التجارا واألبةاث. ونتيجة لذلك  ةصمت الكمية عمء العضوية في جمعية كميات الاعاماوم 

. ومن اجل مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا العموم  تاعامال 8118في اتةاد الجامعات العربية عام 

 نشاة الكلٌة



 

تقدم كمية العموم براماج دراساياة ماتامايازة وماناظاوماة لاماباةاث 
العممي لتةقيق طموةات المستفاياديان وتسااهام كابايات خابارة 
عممي في خدمة المجتمع تاكاناولاوجاياًا وصانااعاياًا مان خاالل 
أعداد خريجيان ذوي كافاا ة عاالاياة الاجاودة لادعام الاتاناماياة 

  الوطنية وضمان التوظيف االمثل لم راكة العامة.

 رسالة  الكلية رؤية الكلية

يمية متميزة ذات جودة تسهم بتزويد الطمبة بأصول الاماعارفاة وتاناماياة قادرات الاطاماباة عاماء الاتافاكايار الاتاةاماياماي . تقديم برامج تعل1
  والتأصيمي ألعداد رواد من ال باا المبدع والموهوا في مجاالت العموم والتقنية.

. مواكبة التقدم العممي والتقني من خالل تطوير الخطط التعميمية والمناهج الدراساياة ذات الاجاودة باماا يساهام فاي تاكاويان كاوادر 8
  اكاديمية وبةثية قادرة عمء المساهمة في خدمة المجتمع.

. تأهيل الطمبة ألكاسبهم المهارات التطبيقية التي تةتاجها سوق العمل وذلك من خالل توفير مختبرات عممية وبةثياة وةااساوباياة 1
  متطورة  باإلضافة الء تجهيز مختبرات المغة اإلنكميزية بالتقنيات الةديثة.

. تطبيق نظام ضمان جودة االدا  الجامعي عمء جميع مفاصل الكمية من اجل ضبط مخرجاتها التعميمية والبةثية ما يكسباهاا ثاقاة 4
  المجتمع والمؤسسات التعميمية االخرى.

. تطوير وتنمية مهارات الكادر التدريسي من خالل توفير تكنولوجيا تدريس ةديثة ودعمهم لاماما ااركاة فاي الادورات والاماؤتامارات 5
  المةمية والعالمية المتميزة.

. إعداد ون ر البةوث العممية القيمة من خالل الخطط البةثية التي تتبناها المجان البةثية في اقسام الكمية العممية والتاي تسااهام 6
  في ةل الم اكل العممية عمء الصعيد المةمي والدولي.

. تقديم االست ارات والدراسات العممية والبةثية لةل الم اكل الفنية والعممياة لاماجاهاات الاماساتافايادة مان الاماؤساساات الاةاكاوماياة 7
  .واالهمية

 اهداف الكلية

 

 

 

ان تكون كمية العموم رائدة في مجال الاتاعامايام والاباةاث فاي 
ومركزًا لالبتكاار  العموم االساسية والتطبيقية لخدمة المجتمع

واالبداع من خالل تطوير برامجها التعميمية وبجودة عاالاياة 
  وضمن المعايير الدولية.



 



وىو أعلى ىيئة علمية ادارية ومالية في الكلية، ويمارس مهامو وفـق 
القوانين الخاصة بمجلس الكلية. ويتالف من السيد العمـيـد رئـيـسـاً 
للمجلس وعضوية كل من معاوني العميد ااشؤون العلمـيـو واالداريـو 

 ورؤساء االقسام العلمية:

 أ.د. محمد صاحب مهدي

 عمُد الكلُت

 الخخصص: )حاصوب /وصائط مخعددة (                  

 رئِط املجلط

 أ.م.د. فاضل صبحي فاضل

ت  معاون العمُد للشؤون الاداٍر

اضُاث/ هظم دًىامُكُت(الخخصص:                    )ٍر

 عضو املجلط

 م.د. حضً حُاد صوادي

 معاون العمُد للشؤون العلمُت

اضُاث /حبر حدًث (الخخصص:                     )ٍر

 عضو املجلط

 أ.د. مهدي صالح شهاب احمد

 رئِط قضم الكُمُاء

ت(الخخصص:                     )كُمُاء / عضٍو

 عضو املجلط

 أ.م.د. قاصد عبد الضخار صالح

اء  رئِط قضم الفيًز

اء/ مواد صيرامُكُت(الخخصص:                     )فيًز

 عضو املجلط

 ا.د. بان هدًم ذهون ًووط

 رئِط قضم علوم الحاصوب

 )حاصوب/ معالجت صور وذكاء اصطىاعي(الخخصص:                   

 عضو املجلط

 أ.م.د. اصامت حمُد محمد علي

اضُاث وجطبُقاث الحاصوب  رئِط قضم الٍر

اضُاث /جحلُل عددي (الخخصص:                      ) ٍر

 عضو املجلط

  مجلـــــــس الكليـــــــــة

 

 



  العميـــــــــــــــــد
 

ىو المشرف األعلى ألدارة الكلية بأقسامها وتشـكـيـالتـهـا كـافـة ويـمـارس مـهـامـو 
 بموجب الصالحيات المخولة لو بقانون الجامعة وترتبط بو التشكيالت التالية:

 مكتب العميد 
تولى إعداد جدول أعمال مجلس الـكـلـيـة وتـنـظـيـم إجـتـمـاعـاتـو وتـو ـيـق مـقـرراتـو 
ومحاضره وتبليغها ومتابعة المعامالت ذات العالقة مع مختلف الجهات والقـيـام 

 بالمراسالت التي تقتضيها مهامو وحفظ الو ائق الخاصة بو.
 
 أمانة مجلس الكلية 

وىي الوحدة االدارية المتخصـصـة فـي ادارة شـؤون مـجـلـس الـكـلـيـة مـن نـاحـيـة 
التنسيق وادارة الوقت وجدولة االعمال . اضافة الى تنفيذ قرارات المجلس مـع 
االقسام ومتابعة التوصيات التي يرفها المجلس الى رئاسة الجامعة التخاذ القرار 

 بشأنها.
 
  شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي 

 8003/8004استحد ت شـعـبـة ضـمـان الـجـودة فـي كـلـيـة الـعـلـوم فـي سـنـة 
استكمااًل لقسم ضمان الـجـودة واالداء الـجـامـعـي فـي رئـاسـة جـامـعـة الـنـهـريـن، 

تطبيق نظام ضـمـان الـجـودة الـتـعـلـيـمـيـة فـي كـافـة فـعـالـيـات الـكـلـيـة  وتعمل على
التعليمية والبحثية والنشاطات األخـر  لضـمـان تـقـديـم بـرامـي أكـاديـمـيـة عـالـيـة 

 الجودة والحصول على التميز في ىذاالمجال.

 شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي 
 

يتولى الرقابة الشاملة لمختلف التصرفات المالية واإلدارية عـلـى الـتـشـكـيـالت 
التابعة للجامعة وكذلك مهمة تدقيق اإلجراءات والمعامالت المالية للتأكد من 

 مطابقتها الضوابط والتعليمات المالية والصالحيات المخولة.
 
 وحدة المجلة 

بأصدار مجلة عـلـمـيـة  6441تقوم كلية العلوم ومنذ عام 
متخصصة محكمة تـهـدف الـى نشـر نـتـاج الـبـاحـثـيـن فـي 

جميع التخصصات باللغة األنكليزية. تسـعـى الـمـجـلـة الـى إ ـراء الـمـعـرفـة فـي 
المجاالت المختلفة وأن تظـهـر جـهـود الـبـاحـثـيـن مـن خـالل الـمـادة الـعـلـمـيـة 
المنشورة التي يجب أن تتصف باألبتكار والجودة والمنهجية العلمـيـة وصـحـة 
اللغة وسالمة األسلوب. كما وتعمل الـمـجـلـة مـن خـالل ىـيـئـة الـتـحـريـر عـلـى 
تطوير المجلة واألرتقاء بمستواىا نحـو األفضـل مـن خـالل إخـتـيـار الـبـاحـثـيـن 
الجادين المتميزين الذين يضيفون افقاً جديدة للمعرفة. كذلك ويتـم الـتـنـسـيـق 
مع الجهات المختصة حول طلبات االشتراكات والعضوية في الـمـجـلـة ،كـمـا 

  . ISSN:1814-5922تم استحصال الترقيم الدولي الخاص بالمجلة : 
 
 

 



  وحدةاالعالم 
وىي بمثابة المرآة العاكسة للكلية، اذ تعنى بمتابعة وتغطية 
اخبار ونشاطات الكلية وتو يقـهـا وتصـويـرىـا ونشـرىـا عـلـى 
الموقع االلـكـتـرونـي، اضـافـة الـى الـتـنـسـيـق والـتـواصـل مـع 
وحـــدات االعـــالم االخـــر  خـــارج الـــكـــلـــيـــة لـــتـــزويـــدىـــم 
بالمعلومات ونقل صورة ايجابـيـة عـن الـكـلـيـة. كـمـا وتـعـنـى 
باعداد وتوزيع المطبـوعـات والـنـشـرات الـتـعـريـفـيـة واصـدار 

 دليل الكلية باللغتين العربية واالنكليزية.

 وحدة املوقع الالكترووي 

أهتتتتتتختتتتتتمتتتتتتذ تتتتتتتالتتتتتتكتتتتتتلتتتتتتُتتتتتتت تتتتتتتبتتتتتت وشتتتتتتاء تتتتتتتمتتتتتتوقتتتتتتع تتتتتتتالتتتتتتكتتتتتتتتتتتتترووتتتتتتي تتتتتتتلتتتتتتهتتتتتتا تتتتتتت)

sc.nahrainuniv.edu.iq ضتُتيتن (، ٌضتاعتد تتالتختدَر

والطلبت على معرفت آخر أخبار الكلُتت تتوالتيتشتاعتاث تتالتعتلتمتُتت 

املضخقبتلتُتت، تتبتااضتافتت تتا تى تتمتعتلتومتاث تتعتً تتالتكتلتُتت تتووحتدا ت تا 

وشعب ا وأقضامها ودورا  ا، ومعرفتت تتاملتىتادتا تتالتدراصتُتت تتالت ت  

ضُين وبحوث م امليشورة في الخارج  جدرش في ا واصماء الخدَر

تتجتتيتتن، تتبتتااضتتافتتت تتا تتى تتأمتتكتتاهتتُتتت تتجصتتفتت   واصتتمتتاء تتالتتطتتلتتبتتت تتالتتختتٍر

تً تت التعتلتوم( تتوالاعت     –مجلت ا العلمُت )متجتلتت تتحتامتعتت تتالت ت تٍر

عتتلتتى تتتآختتر تتتالتتبتتحتتور تتتاملتتيتتشتتورة تتتفتتيتت تتا تتتأو تتتالتتبتتحتتث تتتعتتً تتتبتتحتتور 

.
ً
  ميشورة صابقا

د الالكتتترووتي  وفر املوقع ألالكترووي أمكاهُت اصخخدام ألبًر ٍو

 مع مضؤو ي 
ً
الخاص بموقع الكلُت وح ى الخواصل الكتروهُا

التتتتوحتتتتداث تتتتتوالشتتتتعتتتتب تتتتتور صتتتتاء تتتتتألاقضتتتتام تتتتتوعتتتتمتتتتُتتتتد تتتتتالتتتتكتتتتلتتتتُتتتتت 

تتدهتتم تتألالتتكتتتتترووتتي  تت  تتبتتٍر ومتتعتتاوهتتُتت  تتالتتعتتلتتمتتي تتوألاداري تتعتتً تتعتتٍر

 الورشت السحاحُت 

كتتاوو تتوحتتدة تتفتتي  تت2793كتتان تتجتتاصتتِتتط تتالتتورشتتت تتالتتسحتتاحتتُتتت تتالتتعتتلتتمتتُتتت تتعتتام تت

العراق، وكاهذ فتي بتادالا تتالامتر تتجتامتعتت تتا تى تتمتجتلتط تتالتبتحتث تتالتعتلتمتي. تتمتعتدهتا 

تتاث تتالتتوحتتدة تتا تتى تتكتتلتتُتتت تتالتتعتتلتتوم تت/حتتامتتعتتت  تت2771وفتتي تتعتتام تت جتتم تتهتتقتتل تتمتتحتتختتٍو

ً وباشرث عملها في جصيتُتع تتوجصتلتُت  تتالاحتهتسة تتالتسحتاحتُتت تتالتعتلتمتُتت  الىعٍر

ال   حضخخدم في جحتالتُتل تتاملتختختبتراث تتالتختطتبتُتقتُتت. تتاضتافتت تتا تى تتذلت  تتجتقتوم 

ع البحث املقدمت مً قبل علبت  الورشت بخصيُع مىظوماث كاملت ملشاَر

الدراصاث الاولُت والعلُا وحضب هوعُت الطلب تتواملتختطتط تتمت تل تتجصتيتُتع 

املتتتكتتت تتتفتتتاث تتتتبتتتاهتتتواعتتتهتتتا تتتتالتتت تتت ر تتتتوجصتتتيتتتتُتتتع تتتتاحتتتهتتتسة تتتتاملتتتاء تتتتاملتتتقتتتطتتتر تتتتواحتتتهتتتتسة 

الاصخخ ص وحهاز كلفىجر والفضكومُتراث والقطاراث واهابِتب تتالاختختبتار 

ت والفى ث واحهسة اخرالا حضب الطلب.  والاهابِب الشعٍر

كما وجقدم الوحدة خدما  ا للجامعاث الاخرالا اضتافتت تتا تى تتدوائتر تتالتدولتت 

تب تتالتكتوادر تتالتفتىتُتت تتوجتقتدًتم تتالاصتدتشتاراث تتوجصتيتُتع تتالاحتهتسة  كافت متً تتجتدٍر

 وجصلُحها 



 

 شعبة االحصاء والتخطيط والمتابعة 

تتولى مهمة خزن وأرشفة المـعـلـومـات الـخـاصـة بـمـنـتـسـبـي الـكـلـيـة مـن 
تدريسيين وإداريين ضمـن أنـظـمـة حـفـظ خـاصـة وتسـهـيـل إسـتـخـدامـهـا 
والرجوع اليها عند الحاجة ، إضافة الى معلومات كاملة عن موجودات 
الــكــلــيــة. وتــتــألــف مــن وحــدتــيــن ىــمــا وحــدة االحصــاء ووحــدة قــاعــدة 

 البيانات.

 شعبة الحسابات 

تـتـولـى تـنـفـيـذ عـمـلـيـات الصـرف وتـنـظـيـم اوجـو االنـفـاق فـي مـخـتـلـف 
المجاالت وفق التبويبات والتخصيصات المـقـرة فـي الـمـوازنـة. اضـافـو 
الى متابعة الصرف المالي واالجـراءات الـحـسـابـيـو ومسـك السـجـالت 
واعداد الـتـقـاريـر الـدوريـة والـخـتـامـيـة وتـنـفـيـذ اعـمـال الشـراء الـمـحـلـي 
والمناقصات والتعاقد عليها. وتتألف من وحدتين ىـمـا وحـدة الـرواتـب 

 ووحدة الحسابات.

 

 قسم الشؤون االدارٌة           

 مكتب معاون العميد اإلداري 
يقوم باألشراف على مراسالت الـمـعـاون ومـتـابـعـة وتـنـظـيـم الـو ـائـق 
وإعمام مختلف السياسات والتوجيهات الخاصـة عـلـى تشـكـيـالت 
الكلية والتنسيق معهم في تجميعها ورفعها ومتابعة تـنـفـيـذ الـخـطـط 

 المقرة.
  :شعبة الموارد البشرية 

تـتـولـى إدارة شــؤون الـعـامـلــيـن بـمـفــرداتـهـا كـافــة  مـن الـتــعـيـيـن الــى 
التقاعد( وفق القوانين واألنظمة والسياسات النـافـذة بـهـذا الشـأن. 
حيث يقع على عاتقها جميع إجراءات التعيين والتغييرات الوظيفية 
والتدريب والتطوير والتقاعد أو إنتهاء الخدمة. وتـتـألـف مـن  ـالث 
وحــدات ىــي: وحــدة الصــادر والــوارد، وجــدة االفــراد، و وحــدة 

 االضابير.
  شعبة القانونية 

تتولى تنظيم وتطبيق األجراءات القانونية في مختلف األمور بهدف 
ضمان تطبيق األحكام القانونـيـة ذات الـعـالقـة بـعـمـل الـكـلـيـة وأيـة 

 شؤون قانونية أخر .

 شعبة المخازن 

تتولى مهمة إستالم وخزن وصرف الموجودات لتشكيـالت الـكـلـيـة  
ومسك السجالت وحفظ الو ائق الخاصة بـهـا بـمـوجـب مسـتـنـدات 
 بوتية. وتتألف من وحدتين ىما وحـدة السـيـطـرة الـمـخـزنـيـة ووحـدة 

 التجهيزات.

 شعبة الشؤون الهندسية والخدمات 

تعمل على توفير الخدمات المختلفة لتشكيالت الكلية مثل أعمال 
التنظيف والحراسة والدفاع المدني وأعمال البستنة وغيرىا. وتتألف 
من خمس وحـدات وىـي: وحـدة الصـيـانـو، وحـدة االلـيـات، وحـدة 

 الخدمات، الوحدة الزراعية، ووحدة الورشة الزجاجية.

 وحدةالصيانة 

تتولى مهمة األشراف على تنفيذ عمليات الصيانة الدورية والـطـارئـة 
على موجودات الكلية بشـكـل مـبـاشـر أو مـن خـالل الـتـعـاقـد بـعـد 
 دراسة وتحديد المستلزمات والكلف التخمينية لتنفيذ االعمال. 





 وحدة التعليم المستمر 

الذي ينظم ويشرف على فعاليات مختبر اللغـة الـذي يـعـتـبـر احـد  
العالمات المضيئة بين نشاطات كلية العلوم، حيث تم تـأسـيـسـو فـي 

وبذلت جهوداً حثيثة لتأىيلة بأحدث الوسائل السمعـيـة  8006عام 
والبصرية حتى أصبح االن مجهزًا باحدث أجهزة الحاسوب وأجـهـزة 
العرض المتميزة وتحت أشراف التدريسيين المتخصصين في مـجـال 
اللغة. كما ويقوم القائمون على الـمـخـتـبـر بـتـنـظـيـم دورات تـعـلـيـمـيـة 
تأىيلية وتطويرية مفتوحة لجميع المستـويـات مـن األسـاتـذة والـطـلـبـة 
والمشاركين الخارجيين وبأستخدام أفضل المناىي الحديثة واألفـالم 
 التعليمية والكراسات التدريبية ومنح شهادات معتمدة عن ذلك.

 معاون العميد للشؤون العلمية
 

ىو المعاون المباشر لـلـسـيـد الـعـمـيـد تـنـفـيـذيـًا واسـتـشـاريـا فـي 
القرارات التي يـتـخـذىـا بـمـا يـخـ  الـجـانـب الـعـلـمـي ويـتـولـى 

 :األشراف المباشر على ادارة التشكيالت التالية

 مكتب معاون العميد العلمي 

يتولى تنفيذ ومتابعة مراسالت المعاون وتـنـظـيـم حـفـظ الـو ـائـق 
 وإجراء االتصاالت وإستقبال المراجعين وتنظيم المقابالت.

 شعبة التسجيل 

يتولى تنفيذ خطط القبول المعممة من رئاسة الجامعـة وكـذلـك 
تسجيل الطلبة المقبولين في الـدراسـات األولـيـة والـعـلـيـا وفـقـاً 
لــلــســيــاســات والضــوابــط الــنــافــذة.كــمــا وتــقــوم بــتــو ــيــق الســيــرة 
الدراسية للطلبة وإنجاز مـعـامـالت الـتـأيـيـد وو ـائـق وشـهـادات 
التخرج. وتـتـألـف مـن  ـالث وحـدات ىـي: وحـدة الـدراسـات 
 .االولية، وحدة الدراسات العليا، ووحدة الو ائق والشهادات

 

 

 

 شعبة العالقات الثقافية 

وىي تتولى األشراف على النشاط األعالمي للكلية مـن خـالل تـحـريـر  
األخبار والمعلومات عن نشاطات الجامعة العلمية والـثـقـافـيـة ونشـرىـا.  
كما وتنظم فعـالـيـات إقـامـة الـمـؤتـمـرات والـنـدوات وحـفـالت الـتـخـرج 
واألنشطــة المما لــــــة أو المشاركة فيها من خـــــــالل ترويي وإعمـــــــــــــــــــــــام 
المعلومات الخاصة بالمؤتمرات ذات الـعـالقـة بـالـنـشـاطـات الـجـامـعـيـة 
المقامة دخل العراق وخارجو بقصد المـشـاركـة وإفـادة الـمـعـنـيـيـن. كـمـا 
وتتولى تنفيذ معـامـالت اإليـفـاد الـخـاصـة بـالـتـدريسـيـيـن وفـق الضـوابـط 
والتعليمات النافذة.وتتكون من وحدتين:  ىما وحدة الشـؤون الـعـلـمـيـة 

 ووحدة العالقات الثقافية.



 وحدة متابعة الخريجين 

تأخذ وحدة مـتـابـعـة الـخـريـجـيـن عـلـى عـاتـقـهـا مسـؤولـيـة االىـتـمـام 
والتواصل مع الطلبة في المراحل المنتهية واالجتماع بهم من حين 
الى اخر من اجل مناقشة مـوضـوع تـوفـيـر فـرص الـعـمـل لـهـم بـعـد 
التخرج. أذ تقوم ىذه الوحدة باالتصال بالعديـد مـن الـمـؤسـسـات 
الحكومية والقطاع الخاص ذوي العالقة من اجل رفدىا بـعـدد مـن 
الطلبة المتخرجين. وتعد ىذه الوحدة مـهـمـة جـدًا لـقـيـاس فـاعـلـيـة 
مخرجات الكـلـيـة االمـر الـذي يسـاعـد قـي رفـع مسـتـو  الـتـقـيـيـم 

 العالمي للجامعة.

 وحدة االرشاد التربوي 

تعمل وحدة االرشاد التربوي على تعريف طالب وطالبات الدراسة 
االولية بالكلية بلوائح وانظمة الدراسة وبرامجـهـا ومـتـطـلـبـاتـهـا بـمـا 
يعود عليهم بالفائدة والتغلب على مايعترضهم من عقبات وتـوجـيـو 
الطلبة المتعثرين دراسيًا ومساعدتهم على رفع مستواىم الـعـلـمـي.  

 كما وتقوم برعاية الطلبة المتفوقين علمياً وتشجيعهم.

 مكتبة كلية العلوم 

وىـي  8001تم تأسيس المكتبة الخـاصـة بـكـلـيـة الـعـلـوم فـي عـام  
مصدر من مصار المعرفة الـتـي تشـتـمـل عـلـى   0000تضم اكثر من 

كتب وتقارير وموسوعات ومراجع حديثة متعلقة بكافة إخـتـصـاصـات 
أقسام الكلية والتي من شأنها تيسير األنتفاع بمصادر المعرفة لـطـلـبـة 
الجامعة وأعضاء ىيـئـة الـتـدريـس. وتشـمـل الـخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا 
معلومات ببليوجرافية وإستعارة داخـلـيـة وخـارجـيـة وخـدمـة الـحـصـول 
عــلــى مــعــلــومــات مــن خــالل إســطــوانــات الــكــومــبــيــوتــر فضــاًل عــن 
مجموعات متخصصة في مجاالت متنوعة اخر  مثل العلوم الـطـبـيـة 
والهندسية وتكنولوجيا المعلومات وغـيـرىـا، وىـي أيضـًا مشـتـركـة فـي 
الدوريات والنشريات التثقيفيـة إضـافـة الـى مـجـمـوعـات مـتـنـوعـة مـن 

 المجالت العلمية. 

 

 وحدة تكنولوجيا المعلومات 

توظف ىذه الوحـدة تـقـنـيـات االتصـال الـحـديـثـة مـن أجـل ارشـفـة 
جميع البيانات الخاصة بالكلية بصورة الكترونيـة ومـنـهـا نشـاطـات 

 الكلية السنوية، معلومات االساتذة، ومعلومات الطلبة

 

. وذلك من خالل تصميم برامي حاسوبية للتعامل مع ىذه البيانات 
بشكل قاعدة بيانات. اضافة الى ذلك، تهتم ىـذه الـوحـدة بـأنشـاء 
البرامجيات الحاسوبية الشبكية المـتـخـصـصـة بـالـتـعـامـالت االداريـة 

 والبريد مروراً بكل النقاط في الهرم االداري. 





 وحدة النشاطات الطالبية

وىي تتولى تنظيم وتوجيو النشاط  6441كان تأسيس وحدة النشاط الرياضي في عام  
الرياضي في الكلية والتنسيق مع كليات وتشكيالت الجامعة واألتحاد الجامعي ألقامة 
الفعاليات والمسابقات والعروض لرفع المستو  والروح الرياضيين لد  الشباب 
الجامعي بأعتباره جانبًا مكماًل للثقافة والتربية العامة للشباب. حيث تقوم الوحدة 
بتدريب الشباب الراغبين خالل العام الدراسي تحت إشراف أساتذة متخصصين في 
مجال التربية الرياضية إضافة الى توفير كافة المستلزمات والتجهيزات الرياضية 
للمشاركين في الفعاليات فضاًل عن تخصي  جوائز للفرق الفائزة على شكل ميداليات 
وكؤوس مع ىدايا  تشجيعية الى الالعبين المتميزين. أما الفعاليات التي تنظمها الوحدة 
أوتشرف عليها فهي: تنظيم دوري لأللعاب الفرقية داخل الكلية بين األقسام ألختيار 
فريق يمثل الكلية، تنظيم بطوالت داخلية تخ  الكلية بدعم من العمادة حسب 
الجدول الموضوع من وحدة النشاط الرياضي، واخيرا األشتراك ضمن بطوالت األتحاد 
العراقي للرياضة الجامعية في االألعاب :كـرة القـدم،كرة السلـة،كرة الطائرة،كرة 

 سـباحــة, شطرنــج, ادلشاركة يف دوري اجلامعة لأللعاب ادلذكورة.المنضدة، ريـشــة، 

 

أما النشاط الفني فيتولى تنظيم النشاطات الفنية للشباب الجامعي بأتاحة الفرصة أمامهم 
للمارسة ىواية الرسم والنحت وصقل مواىبهم وتنميتها من خاالل تدريبهم على أيدي 
المختصين في ىذين المجالين وتوفير جميع المستلزمات لهم كل حسب ميولو 
وتوجهاتو الفنية وإقامة المعارض لنتاجاتهم سعيًا في إطالق طاقاتهم وتطوير إمكانيتهم 

 وإبداعاتهم. 

 



 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ  نالعزابر 

انذكزٕسح َذٖ فبضم رٕفٛاك انازاذسٚغاٛاخ فاٙ لغاى 

انفٛضٚبء رضًُٛب نجٕٓدْب فٙ اَاجابص ثاشاءح اراازاشا  

 CR-39انًٕعٕيخ ) اعزخذاو كبشف ارصش انجٕنًٛش 

فٙ عٛبَبد اناذو   832نمٛبط َغجخ اصبس انٕٛسإَٛو  

شكش ٔ رمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نالعزبر 

انذكزٕسح عٓٗ يٕعٗ إسشٛذ انزذسٚغٛخ فٙ لغى 

انفٛضٚبء رضًُٛب نجٕٓدْب فٙ اَجبص ثشاءح ارازشا  

انًٕعٕيخ )طشٚمخ اركًبو انًٛكبَٛكٛخ نشثظ نٛف 

ضٕئٙ ثهٕس٘ ثظش٘ عبد٘ ادبد٘ أ صُبئٙ 

رضًٍٛ جٕٓد يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ  نالعزبر 

انذكزٕس عًبد عجذ انذغٍٛ نجٕٓدح انذضٛضخ فٙ 

 اظٓبس دٔس انجبيعخ فٙ انًذبفم انعهًٛخ . 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نهًذسط 

انذكزٕس اثشاْٛى يٓذ٘ طبدق انزذسٚغٙ فٙ لغى 

انفٛضٚبء عٍ جٕٓدِ انًجزٔنخ كعضٕ اسرجبط فٙ 

انهجُخ انخبطخ ثزشجٛع يُزغجٙ رشكٛالد 

انجبيعخ عهٗ انزمذٚى عهٗ جٕائض ٕٚو انعهى 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نكم يٍ 

أ.د.عهٙ دغٍ َبطش / لغى انشٚبضٛبد ٔأ.د.َذٖ 

فبضم رٕفٛك / لغى انفٛضٚبء ٔ أ.د.عًبد اضٛش 

عجبط / لغى انفٛضٚبء ٔأ.د.عًبد عجذ انذغٍٛ 

ٕٚعف / لغى انكًٛٛبء ٔ أ.د.يٓذ٘ طبنخ 

شٓبة / لغى انكًٛٛبء ٔأ.و.د.عذ٘ عهٙ دغٍٛ/ 

لغى انفٛضٚبء ٔ أ.و.د.رغشٚذ عهٙ عهًبٌ / لغى 

انكًٛٛبء ٔأ.و.د.فشاط عجذ هللا دغٍ/ لغى 

انكًٛٛبء  ٔأ.و.د.عالء دغٍٛ جٕاد / لغى 

انكًٛٛبء ٔ ا.د.جضٚم دغٍٛ عضٚض/ لغى انفٛضٚبء 

ٔ و.د.اصٛم دغٍ كبظى / لغى انكًٛٛبء ٔ و.عبسح 

عجذ انمبدس يٓذ٘ / لغى انكًٛٛبء ٔو.ادًذ كبظى 

رضًٍٛ جٕٓد يٍ لجم انغٛذ سئٛظ انجبيعخ 

نالعزبر انذكزٕس يذًذ طبدت يٓذ٘ / انزذسٚظ 

فٙ لغى انذبعٕة عٍ جٕٓدِ فٙ َشش ثذٕس 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نالعزبر 

انًغبعذ انذكزٕسح رغشٚذ عهٙ عهًبٌ/ انزذسٚغٛخ 

فٙ لغى انكًٛٛبء عٍ جٕٓدْب فٙ َشش ثذش فٙ 

رضًٍٛ جٕٓد يٍ لجم انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نالعزبر 

انًغبعذ انذكزٕس فبضم طجذٙ فبضم/ انزذسٚظ 

فٙ لغى انشٚبضٛبد عٍ جٕٓدِ فٙ َشش ثذٕس 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نالعزبر 

انًغبعذ انذكزٕس اعبيخ دًٛذ يذًذ / انزذسٚغٙ 

فٙ لغى انشٚبضٛبد عٍ جٕٓدِ فٙ َشش ثذش فٙ 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نهًذسط 

انذكزٕس ادًذ إٚة ٕٚعف / انزذسٚغٙ فٙ لغى 

انشٚبضٛبد عٍ جٕٓدِ فٙ َشش ثذش فٙ يجهخ 

 عهًٛخ عشالٛخ سطُٛخ 

رضًٍٛ جٕٓد يٍ انغٛذ سئٛظ انجبيعخ نهًذسط 

اثزغبو كبيم دُبٌ / انزذسٚغٛخ فٙ لغى 

انشٚبضٛبد عٍ جٕٓدْب فٙ َشش ثذٕس فٙ يجهخ 

 عهًٛخ عبنًٛخ .







 

 االقسام العلمية





 

 قسم الكيمياء



بةوث عممية خالل      
 العام الدراسي

8137-8138 

 رئيس القسم : مهدي صالح  هاا

 عدد اعضا  الهيئة التدريسية الةاصمين عمء :

 88 هادة الدكتورا  :

 17 هاة الماجستير:
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 نبذة عن القسم 

تأسس قسم الكيمياء كأحد االقسام االكاديمـيـة الـرئـيـسـيـة فـي كـلـيـة 
.يمنح القسم شهادة البكـالـوريـوس 6433العلوم/جامعة النهرين عام 

( وحدة دراسـيـة حسـب الـخـطـة 642في علم الكيمياء بعد اكمال  
ترتكز السنوات الدراسية الثالث األولـى عـلـى  العامة للجامعة، حيث

مفردات المناىي ضمن المقررات والمراجع المعتـمـدة فـي مـخـتـلـف 
الجامـعـات الـعـالـمـيـة، أمـا الـمـرحـلـة األخـيـرة فـتـعـتـمـد عـلـى تـدريـس 
الموضوعات الـمـتـقـدمـة الـخـاصـة ومشـروع الـبـحـث الـذي يـبـدأ فـي 
الفصل الثاني للسـنـة الـثـالـثـة ويـنـتـهـي فـي الـفـصـل االول مـن السـنـة 
الرابعة والتأكيد على الكيمياء التطبيقية وبما يؤمن تخريي كيمـيـاويـيـن 
بمستو  متقدم مؤىل للعمل واإلبداع في الـقـطـاعـات ذات الـعـالقـة 
باالختصاص. كـمـا يضـم الـقـسـم  ـالث أنـواع مـن الـمـخـتـبـرات ىـي 
المختبرات التعليمية والمختـبـرات الـبـحـثـيـة والـمـخـتـبـرات الـخـدمـيـة 

  مختبر الحاسبات ومختبر الفحوصات الكيمياوية المختلفة(.

أما الدراسات العليا، فأنها واكبت الدراسات األولـيـة وانـتـهـجـت 
الـمـبـادئ ذاتــهـا فـي الـتـأكـيـد عـلـى مــنـاىـي وخـطــط ذات طـابــع 
تـطـبـيـقـي ومـتـقـدم وتشــتـمـل:  الـكـيــمـيـاء الـتــحـلـيـلـيـة، الـكـيـمـيــاء 
الفيزيائية، الكيمياء العضـويـة ،الـكـيـمـيـاء الـالعضـويـة ،الـكـيـمـيـاء 

 الحياتية(.

يضم القسم نخبة من اعضاء الهيئة الـتـدريسـيـة فـي تـخـصـصـات 
( مـن حـمـلـة شـهـادة 88الكيمياء المختلفة و البالغة اعدادىـم  

( مـن حـمـلـة شـهـادة الـمـاجسـتـيـر  وقـد ابـتـعـث 12الدكتوراه و 
قسـم مـن حـمـلـة الـمـاجسـتـيـر عـن طـريـق وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالــي 
للحصول على شهادة الدكـتـوراه مـن دول مـتـعـددة مـثـل امـريـكـا 
وبريطانية واستراليا( فضال عـن الـفـنـيـيـن و االداريـيـن، و يـحـوي 

( 80( مختبرات لتدريس الطـالب و اكـثـر مـن  2القسم على  
 يضم القسم خمسة تخصصات اساسية وىي:. مختبرات بحثية

 قـسـم   ا لـكـيـمـيـا ء 

 ( الكيمياء العضوية6

 ( الكيمياء الالعضوية.8

 ( الكيمياء التحليلية.1

 ( الكيمياء الفيزيائية.  4

 ( الكيمياء الحياتية.0

باالضــافة الــى التخصــصات الــساندة االخــر  مثــل الكيميــاء الــصناعية وكيميــاء 
 البيئة واالشعاعية.

 

 مجاالت العمل لخريجي القسم

 

 .مختبرات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والخاصة 

   مصانع األدوية والعقاقير المصانع الكيميائية للقطاعين الـعـام والـخـاص بصـفـة
 كيميائيين ومحللين.

  مختبرات الجودة الـنـوعـيـة ومـخـتـبـرات االنـتـاج فـي وزارة الصـنـاعـة والـمـراكـز
 البحثية.
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 الرؤيــــــــة

يطمح القسم في ان يكون من اقسام الكيمياء المصنفة والمعروفة على الصعيد 
البحثي والتدريسي. ولتنفيذ ذلك يسعى القسم الى خلق بيئة علمية رصينة وتطوير 
المناىي التعليمية للدراسات االولية والعليا واالىتمام بالبحث والنشر العلمي في 
مجالت عالمية محكمة ورصينة بغية تحفيز الهيئة التدريسية والطلبة على التميز في 
نشر المعرفة ولجعل البحث العلمي جزءا من حياتهم اليومية لمواكبة متطلبات 

 العصر وتطوراتو المتسارعة.      

 الرسالـــــة

يعمل القسم وضمن رسالتو التعليمية على بناء وصقل مواىب الطلبة وتطوير 
قابلياتهم في كافة مجاالت الكيمياء الرئيسة والمتضمنة الكيمياء الفيزيائية والعضوية 
والحياتية والتحليلية والالعضوية فضال عن توفيرالمعرفة الكافية في المجاالت 
الساندة للكيمياء مثل علوم البيئة واالرض والفيزياء والرياضيات والحاسبة. ويولي 
القسم اىتماما كبيرا في متابعة مشاريع التخرج للطلبة وتوفير المستلزمات والمواد 

 الكيميائية وتهيئة االجواء الكفيلة بانجاح المشاريع.                                                                       

وعلى الصعيد التربوي يسعى القـسـم الـى تـنـشـاة الـطـلـبـة عـلـى روح الـمـثـابـرة والـثـقـة 

 

 اىداف القسم

  اعداد الخريجين المؤىلين علميا و فـنـيـا فـي كـافـة مـجـاالت الـكـيـمـيـاء
 بغية مساىمتهم في برنامي التنموية الوطنية و خدمة المجتمع.

  اجراء البحوث العلمية االكاديمية والتطبيقية وضمن خطة بحثـيـة سـنـويـة
وتحفيز الباحثين والطلبة على نشر نتائي ابحا هم في مـجـاالت عـالـمـيـة 

 ذات عامل تأ ير عالي. 

   االسهام في نشر الثقافة العلميـة مـن خـالل نشـر الـبـحـوث والـمـقـاالت
في مـجـالت الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة واالقـلـيـمـيـة والـعـالـمـيـة والـمـشـاركـة فـي 

 المؤتمرات والندوات العلمية.

  توفير االسناد التحليلي واالستشارات العلمية للقطاعين الـعـام والـخـاص
 وفي كافة مجاالت الكيمياء.

  اقامة الحلقات الدراسية العلمـيـة وبـمـشـاركـة اعضـاء الـهـيـئـة الـتـدريسـيـة
 والطلبة الدراسات العليا بغية نشر الوعي العلمي بين الكوادر القسم.



 

 مجلط قضم الكُمُاء
 



 القبول في الدراسات العليا

يجري التقديم إلى الكلية مباشرًة ضمن خطة الكلية االستيعابية المـقـرة مـن قـبـل الـوزارة ، حـيـث 

يتم قبول الطلبة حسب الشروط العامة للتقديم للدراسات العليا المعلنة من قبل الـوزارة ويـخـضـع 

المتقدم إلى اختبار المنافسة ضمن الـبـرامـي الـدراسـيـة الـمـقـرة مـن قـبـل الـقـسـم  وىـنـاك شـروط 

 اضافية خاصة بالقسم العلمي وىي :

 .عدم قبول الطلبة خريجي كليات التربية والجامعة التكنولوجية الختالف طبيعة المناىي 

 اجتياز امتحانات المفاضلة للبرامي الدراسية والمقابلة التي يجريها القسم 

 يتعهد الطالب بما يأتي:

 .قبول التخص  الذي يحدده القسم 

 .عدم تقديم طلب تأجيل في دراسة الماجستير 

 ضوابط القبول في الدراسة
 

 القبول في الدراسات االولية

يتم القبول في القسم حسب ضوابط القبول المركزي التي اقرتها وزارة التـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي 

استنادا الى رغبة الطالب ومجموع درجاتو في المنافسة مع بقية الطلبة في التوزيع عـلـى االقسـام الـعـلـمـيـة 

 وحسب الطاقة االستيعابية للقسم.



 

 الخطة الدراسية

  تحديث وتطوير المناىي االكاديمية للدراسات االولية عموما والدراسات العليا بشكل خاص بغية التوافق مع مـنـاىـي
 الجامعات االقليمية والعالمية وبما يضمن مواكبة العلوم الحديثة.

  انتقاء مشاريع التخرج لطلبة الدراسات اولية والتركيز على الجانب العلمي وتشجيع الطلبة لالعـتـمـاد عـلـى أنـفـسـهـم
 في تنفيذ الجانب العلمي واختبار المعلومات التي تم تدريسها لهم.

  يحرص القسم على تقريب المسافات بين عمل الـجـامـعـة ووزارات الـدولـة الـمـعـيـنـة بـاألمـور الـعـلـمـيـة لـدعـم مسـيـرة
 البحث العلمي وتقديم التسهيالت لطلبة الدراسات العليا واعانتهم على اكمال مشاريع بحو هم.

   طالبا في الدراسات االولية للحصول على شهادة البكالوريوس بـاإلضـافـة 10-10يقبل القسم وباستمرار كل عام )
 ( طالبا في الدراسات العليا لنيل شهادة ماجستير.60-60على  

  يعمل القسم وباستمرار على تطوير خططو وبرامجو االكاديمـيـة والـبـحـثـيـة لـيـرقـى فـي انـجـازاتـو الـى خـدمـة الـجـامـعـة
 والمجتمع ويحصل باحثيو كل عام على تكريم وزاري في يوم العلم في مجال النشر العلمي.

  يقوم القسم بإداء نشاط بحثي متميز ضمن خطة بحثية سنوية تعكس اىتمامات التدريسيـيـن
و التي تثمر عادة بنشر نتائجها في المجاالت العالمية المحكمة و ذوات عامل تأ ير عـالـي 

 نسبيا.

  يعمل القسم على تنسيق مع التعليم المستمر في الجامعة لإلقامة دورات تدريبية لـمـنـتـسـبـي
 وزارات الدولة.



   لمختبراتا

يوجد بالقسم ست مختبرات يتم تدريب الطالب فيها على تطبيق ما درسو عـمـلـيـا حـتـى يـكـتـسـب الـمـهـارة الـالزمـة لـتـحـويـل 
 معلوماتو النظرية الى واقع ملموس. وتشمل مختبرات القسم ما يلي: 

 .مختبر الكيمياء التحليلية والتحليل اآللي 

 .مختبر الكيمياء العضوية 
 .مختبر الكيمياء الالعضوية 
 .مختبر الكيمياء الفيزياوية 

 .مختبر الكيمياء الحياتية 

 .مختبر الكيمياء الصناعية والكيمياء العامة 

 

كما يوجد في القسم عدد من المختبرات يستخدمها أعضاء ىيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا إلجراء الدراسات العمـلـيـة 
 الخاصة  بأعمالهم البحثية:

 .)مختبر أبحاث الكيمياء التحليلية   عددىا  ال ة 

 .)مختبر أبحاث الكيمياء العضوية والبلورات السائلة   عددىا  ال ة 

13 



 ))TGTG--DTADTA--DSC)  DSC)   60006000يستخدم الجهاز لمعاملة النماذج حراريآ وفق برنامي محدد يصل الى يستخدم الجهاز لمعاملة النماذج حراريآ وفق برنامي محدد يصل الىooمم  

))Atomic  Absorption)Atomic  Absorption)    قياس تراكيز العناصر باستخدام تقنية اللهب و تقنية الفرن الكرافيتيقياس تراكيز العناصر باستخدام تقنية اللهب و تقنية الفرن الكرافيتي  

 

 

 ))UVUV--VIS Spectrophotometer)   VIS Spectrophotometer)    يستخدم لتعيين انواع االنتقاالت االلكترونية في المركبات مع
 امكانية السيطرة الحرارية على النماذج

· ))FTFT--IRIR  Spectrophotometer)   Spectrophotometer)   يستخدم لتشخي  المجاميع الفعالة في المركبات العضوية 

 ارجٓضح انعهًٛخ انًزٕفشح فٙ لغى انكًٛٛبء

· ))Avaspec)   Avaspec)   تحليل المركبات الكيميائية بواسطة االشعة فوق البنفسجيةتحليل المركبات الكيميائية بواسطة االشعة فوق البنفسجية  



· ))Split tube FurnaceSplit tube Furnace )    يستخدم لمعاملة نماذج المواد الصلبة او السائلة وفق برنامي حراري يستخدم لمعاملة نماذج المواد الصلبة او السائلة وفق برنامي حراري
  م كحد اعلىم كحد اعلى68006800ooمحدد مع الزمن وصوال الى محدد مع الزمن وصوال الى 

·   ))AFM)  AFM)  الحجوم الحبيبية وتوزيعها الحجوم الحبيبية وتوزيعها   حديدحديدعلى المستو  النانوي  وتعلى المستو  النانوي  وت  يستخدم لدراسة تضاريس سطوح المواديستخدم لدراسة تضاريس سطوح المواد
  صور  ال ية  األبعادصور  ال ية  األبعادعطي  عطي  خشونة السطوح  ويخشونة السطوح  وي  قياسقياسواشكالها  و واشكالها  و 

 ))CHNSCHNS--O)   O)    يستخدم للتحديد السريع للكاربون ،الهيدروجين ،النيتروجين ،الكبريت واالوكسجين في يستخدم للتحديد السريع للكاربون ،الهيدروجين ،النيتروجين ،الكبريت واالوكسجين في
  المركبات العضوية والالعضوية  للمواد الصلبة والسائلةالمركبات العضوية والالعضوية  للمواد الصلبة والسائلة

 ))GCGC--MASS)  MASS)   يستخدم لغرض فصل وتشخي  المركبات  العضوية الطيارة من خالل الفصل يستخدم لغرض فصل وتشخي  المركبات  العضوية الطيارة من خالل الفصل
  الكروموتوغرافي ويحتوي على وحدة تعيين الكتلة لغرض تحديد مكونات عملية الفصلالكروموتوغرافي ويحتوي على وحدة تعيين الكتلة لغرض تحديد مكونات عملية الفصل

 Electrophoresis)Electrophoresis)    ))Capillary  Capillary   فصل مزيي من المركبات العضوية وغير العضوية ذات التراكيز فصل مزيي من المركبات العضوية وغير العضوية ذات التراكيز
 الواطئة وتشخي  المركبات الداخلة في المزييالواطئة وتشخي  المركبات الداخلة في المزيي



ٛ ًاٛاب ء اعًبء اعضبء انٓٛئخ  ٙ   ل غاى   ا ن كا ٚ غ ٛااخ   فا  ا ن ز ذ س 

 أعهٗ شٓبدح أازظبص دلٛك أازظبص عبو انهمت انعهًٙ ارعى انضالصٙ د

 دكزٕساِ كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء اعزبر ْبد٘ يذًذ عهٙ عجٕد 0

 دكزٕساِ كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء اعزبر عًـبد عجذ انذغٛـٍ ٕٚعف 4

 دكزٕساِ كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء اعزبر يٓـذ٘ طبنـخ شٓـبة 3

 دكزٕساِ كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ عهًـبٌ عهٙ ادًـذ 2

 دكزٕساِ كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ رغشٚذ عهٙ عهًبٌ 5

 دكزٕساِ كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ َغشٚـٍ سدٛى ججـش 6

 دكزٕساِ كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ شـزٖ فبضـم يذًذ 7

 دكزٕساِ كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ فـشاط عجذ هللا دغـٍ 8

 دكزٕساِ كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ ادًذ عجذ انشصاق ادًذ 9

 دكزٕساِ كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ ضٛبء شبيخ صغٛش 01

 دكزٕساِ عضٕٚخ دٛبرٛخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ جـٕاد كبظى شُٛـٍ 00

 دكزٕساِ كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء اعزبر  يغبعذ عـالء دغٛـٍ جـٕاد 04

 دكزٕساِ كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء أعزبر يغبعذ يبجذ شٌُٕ اهف 03

 دكزٕساِ كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط ٔعـبو كبظـى دًـبد٘ 02

 دكزٕساِ كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط ثشبئش عجبط اضٛش 05

 دكزٕساِ كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط عًـبس جٓـبد طبدق 06

 دكزٕساِ كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء يذسط ابنذح عجٛذ عًبٔ٘ 07

 دكزٕساِ ُْذعخ كًٛٛبٔ٘ ُْذعخ يذسط اصٛم دغٍ كبظى 08

 دكزٕساِ كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء يذسط اعًبء ٚذٛٗ اثشاْٛى 09

 دكزٕساِ كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط ادًذ فبسط عهٙ 41

 دكزٕساِ كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط فشح عمٛم سشٛذ 40

 دكزٕساِ كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط إنخ عجذ انكشٚى كغبس 44



 

 

 

  

 أعلى شهادة أختصاص دقيق أختصاص عام اللقب العلمي االسم الثال ي ت

ٔداد دًـذ شعجـبٌ  43

 انذْبٌ

 يبجغزٛش ُْذعخ كًٛٛبٔ٘ ُْذعخ اعزبر يغبعذ

دُـبٌ عجذ انهطٛـف  42

 اثشاْٛى

 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء اعزبر يغبعذ

 يبجغزٛش كًٛٛبء انظُبعٛخ كًٛٛبء يذسط يظطفٗ طجٛخ عجذ هللا 45

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط عذـش عًٛـش يذًـذ 46

عٓـبد عجذ انعضٚـض  47

 اثشاْٛى

 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط ايُٛخ يذغٍ  عجبط 48

 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط فـشح يؤٚـذ اثشاْٛى 49

 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط عبسح عجذ انمـبدس يٓـذ٘ 31

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط دانٛب يذًٕد جًٛم 30

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط ضذٗ ْبشى فبضـم 34

 يبجغزٛش كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء يذسط عجٛش اضعم شًظ 33

 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط دُٚب عبدل َجٛت 32

 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط أدًـذ طجٛـخ يجٛـذ 35

 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط صُٚـخ اعًبعٛم اثشاْٛى 36

 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط ابنذ ٔنٛذ َٕٚظ 37

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط يعزض عذَبٌ عهٙ 38



 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط ادًـذ عجـبط َجى 39

 شًٛبء يذغٍ ادًذ 21
 يبجغزٛش كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء يذسط

 صْشاء طجبح ععٛذ 20
 يبجغزٛش كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء يذسط

 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط دُٚب ادًذ ْبشى عجذ 24

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط سَب عجذ دًضح يكشٔد 23

 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط ْذٖ غبنت عهًبٌ 22

 َٕسا اععذ ثبلشعهٙ 25
 يبجغزٛش كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء يذسط

 ًْغخ صبيش طبدق عجٕد 26
 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط

 ْذٚم عبدل عجبط 27
 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط

 أعبيـخ ثـذساٌ دًـٕد 28
 يبجغزٛش كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء يذسط

 عهٙ أيٛـٍ عجذ عهٙ 29
 يبجغزٛش كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء يذسط

 ااالص عجذ انخضش عهًبٌ 51
 يبجغزٛش كًٛٛبء فٛضٚبٔٚخ كًٛٛبء يذسط

 فبطًخ يظطفٗ عجذ انذًٛذ 50
 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ

 يذًـذ دغٛـٍ عهٙ 54
 يبجغزٛش كًٛٛبء عضٕٚخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ

 يذٚذخ دبيذ يذًٕد 53
 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ

 سغذح طخش يجٛذ 52
 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ



 ْذٖ غبص٘ َبطش دغٍٛ 55
 يبجغزٛش كًٛٛبء دٛبرٛخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ

 اٚفٌٕ اكشو عجذ انججبس 56
 يبجغزٛش كًٛٛبء رعضٕٚخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ

 شًٛبء يذًذ عهٙ يذًٕد 57
 يبجغزٛش ُْذعخ كًٛٛبٔ٘ ُْذعخ يذسط يغبعذ

 عشاء عجذ انعضٚـض اثشاْٛى 58
 يبجغزٛش كًٛٛبء رذهٛهٛخ كًٛٛبء يذسط يغبعذ

 يشٔح يذغٍ اضٛش َضال 59
 يبجغزٛش انزمُٛبد اردٛبئٛخ انزمُٛبد اردٛبئٛخ يذسط يغبعذ



 الفصل الدراسي الثاين ادلرحلة االوىل   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

CHEM 121 3 3 0 4 الكيمياء التحليلية CHEM 122  الكيمياء
 التحليلية

4 0 3 3 

CHEM 131 4 - 0 4 الكيمياء العضوية CHEM 132  الكيمياء
 العضوية

4 - 3 3 

CHEM 111 3 3 0 4 الكيمياء الالعضوية CHEM 113  الكيمياء
 الالعضوية

4 0 - 4 

MATH 141 3 - - 3 رياضيات MATH 142 3 - - 3 رياضيات 
PHYS 162 3 3 - 4 فيزياء PHYS 163 3 3 - 4 فيزياء 
UREQ 151 3 3 - 4 حاسوب UREQ 152 3 3 - 4 حاسوب 
UREQ 110 4 - - 4 اللغة االنكليزية UREQ 110 4   - 4 اللغة االنكليزية 

 اجملموع
05 3 04 

 اجملموع 09
05 4 04 

09 
31 49 

 المناىي الدراسية للدراسات االولية

 البرنامي الجامعي للدراسات االولية

يقدم قسم الكيمياء برنامج مينح الطالب درجة البكالوريوس يف الكيمياء ويغطـي الـانـامـج كـافـة نـواحـي ادلـعـرفـة يف الـكـيـمـيـاء  الـتـحـلـيـلـيـة, 
وحـد  دراسـيـة مـقـررة مـنـ ـا   026العضوية, الالعضوية, الفيزياوية, احلياتية و الصناعية(  يتطلب برنامج البكالوريوس يف الكـيـمـيـاء دراسـة 

وحـدة دراسـيـة مـتـطـلـبـات الـقـسـم. و  ـ اً,  001وحـدة دراسـيـة مـتـطـلـبـات الـكـلـيـة , و 44وحدة دراسية مقررة متطلبات اجلامعة ,   02
 مشروع التخرج وميثل  ربع وحدات دراسية. كما يدرس الطالب ادلقررات ادلختاية  ضمن ادلقررات الدراسية( يف سلتاات القسم.



 الفصل الدراسي الثاين ادلرحلة الثانية  الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

CHEM 221 3 3 0 4 الكيمياء التحليلية CHEM 222 
الكيمياء 
 التحليلية

4 0 3 3 

CHEM 231 3 3 - 4 الكيمياء العضوية CHEM 232 
الكيمياء 
 العضوية

4 0 - 4 

CHEM 211  3 3 0 4الكيمياء CHEM 212  3 3 - 4الكيمياء 

CHEM 241 3 3 0 4 الكيمياء الفيزياوية CHEM 242 
الكيمياء 
 الفيزياوية

4 - 3 3 

CHEM 251 4 - - 4 الكيمياء احلياتية CHEM 252 
الكيمياء 
 احلياتية

4 0 3 3 

BIOT 281 3 - - 3 السالمة ادل نية UREQ 245 
معادالت 
 تفاضلية

3 - - 3 

UREQ201 0 - - 0 اللغة العريية UREQ302 0 - - 0 اللغة العريية 

 اجملموع
02 3 04 

 اجملموع 08
02 3 04 

08 
49 49 



 الفصل الدراسي الثاين  ادلرحلة الثالثة   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

CHEM 321 
الكيمياء 
 التحليلية

4 0 - 4 CHEM322 
الكيمياء 
 التحليلية

4 0 - 4 

CHEM 331  3 3 - 4الكيمياء CHEM 332 3 3 0 4 الكيمياء العضوية 

CHEM 311 
الكيمياء 
 الالعضوية

3 0 - 3 CHEM 312 
الكيمياء 
 الالعضوية

4 - - 4 

CHEM 341 
الكيمياء 
 الفيزياوية

4 0 3 3 CHEM 342 
الكيمياء 
 الفيزياوية

3 - - 3 

CHEM 351 3 3 - 4 الكيمياء احلياتية CHEM 352 4 - - 4 الكيمياء احلياتية 

CHEM 371 
الكيمياء 
 االشعاعية

4 - - 4 CHEM 362 
الكيمياء 
 الصناعية

4 - 3 3 

UREQ 320 0 - - 0 دميقراطية CHEM 382 4 6 - - مشروع التخرج 

 اجملموع
02 3 9 

 اجملموع 07
03 4 04 

07 
46 47 



 الفصل الدراسي الثاين ادلرحلة الرابعة   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

CHEM 421 3 3 0 4 التحليل اآليل CHEM422 4 - - 4 الكيمياء التحليلية 

CHEM 431 2 6 - 4 التشخيص العضوي CHEM 432 3 3 - 4 الكيمياء العضوية 

CHEM 441 3 3 - 4 الكيمياء الفيزياوية CHEM 412 3 3 - 4 الكيمياء الالعضوية 

CHEM 451 3 3 - 4 الكيمياء احلياتية CHEM 443 4 - - 4 كيمياء الكم 

GEOL491 4 - - 4 علم االرض CHEM 462 3 3 - 4 الكيمياء الصناعية 

CHEM 481 4 6 - - مشروع خترج CHEM 479 4 - - 4 التلوث البيئي 

            CHEM 490-499 4 - - 4 تقنيات النانو 

 اجملموع
01 0 40 

 اجملموع 07
02 1 9 

07 
34 43 



 الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي االول

 عدد الساعات اسم ادلادة رمز ادلادة
 عدد

 الوحدات
 عدد الساعات اسم ادلادة رمز ادلادة

 عدد

 الوحدات
   عملي تطبيقي نظري       عملي تطبيقي نظري    

CHEM511 3     3 كيمياء العضوية متقدمة CHEM516 4     4 كيمياء ضوئية 
CHEM521 4     3 كيمياء حتليلية متقدمة CHEM517 4     4 معقدات تناسقية 
CHEM531 4     3 كيمياء عضوية متقدمة CHEM519 4     4 سوائل ايونية 
CHEM541 3     3 كيمياء فيزياوية متقدمة CHEM524 4     4 طرق فصل 
CHEM551 3     3 كيمياء حياتية متقدمة CHEM527 4     4 احصاء 
CHEM501 0     4 لغة انكليزية CHEM529 4     4 اقطاب انتقائية 

            CHEM532 4     4 ميكانيكية التفاعالت العضوية 
            CHEM533 4     4 تشخيص طيفي 
            CHEM537 4     4 مركبات وسطية فعالة 
            CHEM539 4     4 ختليق عضوي 
            CHEM543 4     4 كيمياء الكم 
            CHEM547 4     4 تآكل 
            CHEM548 4     4 تقنيات اكسدة متقدمة 
            CHEM549 4     4 تقنيات النانو 
            CHEM556 4     4 احلسابات احلياتية 
            CHEM557 4     4 حسابات االنزميات 
            CHEM558 4     4 كيمياء سريرية 
            CHEM502 0     4 لغة انكليزية 
            CHEM510 0     4 سيمينار 

  

 اجملموع

07       

02 

  

 اجملموع

38     36 
07 38 

 المقررات الدراسية لدراسة الماجستير



 أسم التدريسي تسمية األختراع رقم البرا ة تاريخ منح البرا ة

12428138 5131 

مستخمصات ق ور التفاح االةمر كمثبط 

براص  -تأكل صديق لمبيئة لسبيكة الفا

 في مةمول ةامض الكبريتيك

  تغريد عمي سممان أ.م.د. 

812428138 5145 

تةضير سائل ايوني بدرجة ةرارة الغرفة 

من كموريد الكالسيوم ثنائي الما  مع 

 االسيتاميد ودراسة خواصه

 أ.د.هادي مةمد عمي

52628138 5191 

اضافة مةسنات كاربونية نانوية 

لمبمورات السائمة النيماتية لتةسين 

 توصيميتها الكهربائية

 أ.د. مهدي صالح  هاا

 أ.م.د. نسرين رةيم جبر

 االنسة اال  عدنان ر اد

8423828137 5379 
تةضير مبادالت زويتر ايون المستخدمه 

 في الكروماتوغرافيا
 م.د.ب ائر عباس خضير

 

 8102-8102ثشاءاد ارازشا  االل انعبو انذساعٙ 



 8102-8102انجٕائض انعهًٛخ نهعبو انذساعٙ 

 انزبسٚخ اعى انًجهخ َٕ  انجبئضح اعى انزذسٚغٙ 

 أ.د.عماد عبد الةسين السراج 1
أفضل بةث من ور في 

 تخصصات العموم الصرفة
 82528138 جائزة النهرين

2 

 أ.د.هالل  هاا 

 أ.م. عباس هادي

جائزة الةالتهم الء 

 التقاعد
 82528138 جائزة النهرين

 أ.د.مهدي  هاا 3
لةصوله عمء لقا 

 االستاذية
 82528138 جائزة النهرين

4 

 أ.د.عماد السراج

 أ.د.مهدي  هاا 

 أ.م.د.فراس عبداهلل
 82528138 جائزة النهرين جائزة برا ة اختراع



 8138-8137صورة التخرج لمعام الدراسي 



 انًؼذل االسى ث

 11.88 سَذة يحًذ نؤٌ 8

 18.88 صهشاء يىسً حبُب 8

 22.88 سغذ يجُذ ػهٍ 1

 8102/8102انطالة ارٔائم انضالس فٙ انمغى نهعبو انذساعٙ 

 االَبد انزكىس

5 85 

  8102/8102انطالة انًزخشجٍٛ يٍ انمغى نهعبو انذساعٙ 



 الخطة المستقبلية لقسم الكيمياء

  يـــسعس قـــسم الكيميـــاء وباســـتمرار اىل حتـــدي  وتطويـــر مناهاـــال االكادمييـــة للدراســـات االوليـــة عمومـــا
والدراسات العليا بشكل  اص بغية التوافق مع مناهج اجلامعات االقليمية والعادليـة والعمـل علـس تطويـر 
قابليات وم ارات التدريسيني من  الل تشايع م علس ادلشاركة يف ادلؤدترات الوطنية واإلقليمية والعادليـة 

 وببحوث علمية.

  وحيرص علس انتقاء مشاريع التخرج لطلبة الدراسات االولية والرتكيز علس اجلانب العلمي وتشايع الطلبة
 لالعتماد علس انفس م يف تنفيذ 

  اجلانــب العملــي وحيــرص القــسم علــس تقريــب ادلــسافات بــني عمــل اجلامعــة ووزارات  الدولــة ادلعنيــة
باألمور العلمية لدعم مـس ة البحـ  العلمـي وتقـدت التـس يالت لطلبـة الدراسـات العليـا واعانت ـم 

 علس اكمال مشاريع حبوث م.

  طالبــا يف الدراســة االوليــة للحــصول علــس شــ ادة البكــالوريوس  21  31-يقبــل القــسم كــل عــام
 طالبا يف الدراسات العليا لنيل ش ادة ادلاجست . 01-05باإلضافة علس  

  يعمل القسم وباستمرار علس تطوير  ططال وبرارلال األكادميية والبحثية ل قس يف إجنازاتـال اىل  دمـة
 اجلامعة واجملتمع وحيصل باحثيال كل عام علس تكرت وزاري يف يوم العلم يف رلال النشر العلمي.

   يقوم القسم بأداء نشاط حبثي متميز ضمن  طة حبثية سنوية تعكـس اهتمامـات التدريـسيني والـ
 تثمر عادة بنشر نتائا ا يف اجملالت العادلية احملكمة وذوات عامل تأث  عايل نسبيا.   

  يعمل القسم علس التنسيق مع التعليم ادلستمر يف اجلامعة إلقامة دورات تدريبية دلنتسيب وزارات
 .الدولة





 

 

 

 

 قســـم علـوم الحــاســـوب



بةوث عممية خالل العام 
 8138-8137الدراسي 
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 رئيس القسم: أ.د. بان نديم ذنون

 عدد اعضا  الهيئة التدريسية الةاصمين عمء:

  9 هادة الدكتورا  :   

 85 هادة الماجستير:   



 نبذة عن القسم

، ويقدم بـرنـامـجـًا تـعـلـيـمـيـاً 6433تأسس قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم عام 
متميزًا يؤىل الطالب بعد تخرجو لألنخراط في مجاالت العمل المختلفة بما يتالئـم 
مع التقدم التكنلوجي في تخصصات الحاسوب و المعلوماتية. يمنح الـقـسـم درجـة 
بكالوريوس في علوم الـحـاسـوب بـعـد تـدريـس الـطـالـب مـدة اربـع سـنـوات يـتـم مـن 

 خاللها إعداده لمواصلة  البحث العلمي و الدراسات العليا.

فنيين و اداري واحد.  4معيدين و 1تدريسي و 10تتكون الهيئة التدريسية فيو من 
تركز مجموعات البحث العلمي في القسم علـى مـجـاالت تـخـصـصـيـة مـثـل الـذكـاء 
االصطناعي والشبكات وأحتساب الوسائط المتعددة، و األحتساب الموزع فضـال  
عن الخوارزميات ونظريات الحوسبة. تعتمد الدراسات االولية في القسـم بـرنـامـجـا  
تعليميا  ذا مرونة عالية ليستجيب لمتطلبات التطوير والـتـغـيـيـر،  إذ يـركـز الـمـنـهـاج 

مواد علـمـيـة ختصـصـيـة على جوانب تأىيلية متقدمة في علوم الحاسبات باالضافة الى 
 ا رى. 

يدرس الطالب في المرحلتين الثالثة و الرابعة مواد تـخـصـصـيـة مـتـقـدمـة 
تتماشى مع التطورات الحاصلة في علوم الحاسوب والمعلومـاتـيـة، كـمـا 
يشكل الجانب التطبيقي العملي جزءا  مهما  في نهي التدريس إلتاحة 
الفرصة للطالب للمبادرة و االبداع وتنشيط إمكانيتهم من خالل تنفـيـذ 

 مشاريع عملية وعقد حلقات نقاشية حولها.

ان الخطوط العامة للدراسات األولية والعليا تركز على دراسة أساسيات 
الـحـاسـبـات األلـكـتـرونـيـة بـرامـجـبـات و اجـهـزة( مـن الـجـانـب الـنـظـري 
والعملي لبناء قاعدة رصينة لـطـلـبـة الـدراسـات األولـيـة. اضـافـة تـوسـيـع 
أدراك الطلبة في مجال أستخـدام الـتـطـبـيـقـات الـحـاسـوبـيـة الـحـديـثـة و 
انـظـمـة الـتـشـغـيـل. كـذلـك يـتـم الـتـاكـيـد عـلـى زيـادة أدراك لـد  طـلـبــة 
الـدراســات الـعــلــيــا فــي الــتـعــامــل مــع الــمـشــاكــل الـحــيــاتـيــة الــتـي تــواجــو 

 مؤسسات ودوائر الدولة لحلها. 
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 قسم علوم الحاسوب

 مجاالت العمل لخريجي القسم

 

  العمل في جميع دوائر ومؤسسات الدولة ضمن التخصصات التي
 تحتاج الى الحاسوب.

  بناء االنظمة التخصصية في المجاالت و االحتياجات المختلفة للقطاع
 العام والخاص.

 .تصميم وادارة وبناء شبكات الحاسوب 

 .تصميم وادارة وبناء المواقع االلكترونية للمؤسسات 
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 أىـداف القســم
 

 الـحـاسـوب   بناء قاعدة علمية معرفية نظرية معمـقـة يـتـعـلـم خـاللـهـا الـطـالـب الـمـعـرفـة الـنـظـريـة فـي أجـهـزة
 وبرمجيات تقدم المفاىيم العلمية من جذورىااألساسية.

  أعتمد في وضع المنهي الدراسي بناء المهارات العلمية والعملية في تحليل وبـنـاء الـمـنـظـومـات الـبـرمـجـيـة
 واعتماد صيغ بناء البرمجيات المتكاملة في العمل المختبري وإعتماد صيغ العمل المختبري والميداني.

  تنمية القدرات الذىنية من خالل التحليل واإلستنتاج المنطقي بتركيب األجزاء البرمجيـة لـتـكـويـن مـنـظـومـة
 حاسوبية متكاملة قابلة للتحديث واإلدامة.

 التطوير الضروري للمناىي الدراسية بما يضمن دمي التغيرات في تكنولوجيا علوم الحاسوبإ 

  تنمية المهارات القيادية واالبداعية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خالل حث الطلبة على الـمـشـاركـة
 في الفعاليات والملتقيات الحاسوبية

 رسـالة القســم
 

تتلخ  رسالة القسم في أعداد و تأىيل المتميزين في علوم الحاسوب و المعلومات و تأىيلهم لتلبيـة احـتـيـاجـات 
خطة التنمية الوطنية و سوق العمل، و اجراء البحوث العلمية و التطبيقية و تقديم خدمات استشارية و تدريبية في 

 مجاالت الكلية التخصصية.

 

 القســم رؤيـة  
 

صرحا  تعليميا  بـحـثـيـا  فـي بـرامـجـو و مـنـاىـجـو الـتـعـلـيـمـيـة وأبـحـا ـو   تتمثل رؤيتنا في أن يكون القسم مع الكلية
 العلمية.

 

 الخطة المستقبليـــة 

العمل على فتـح دراسـة الـدكـتـوراه مـن جـديـد فـي الـقـسـم و األرتـقـاء بـمـسـتـو  أسـاتـذة الـقـسـم.و زيـادة و تـنـوع 
اختصاصات القسم بحيث تضمن تنوع الدراسة للطلبة و أستحداث مسارات مختلفة مثل ىندسـة الـبـرامـجـيـات و 

 الوسائط المتعددة و شبكات الحاسبات وغيرىا.
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 مواصفات الخريي

 المعرفة في الحوسبة والرياضيات المناسبة للتخص .   القدرة على تطبيق 

  القدرة على تحليل المشكالت والتعرف على وتحديد متطلبات الحوسبة المناسبة

 لحلها.

  القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم االنظمة والعمليات والبرامي الحاسوبية العملية

 لتلبية المتطلبات واالحتياجات.

 .القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق جماعية لتحقيق الهدف المشترك 

  ،القدرة على استيعاب متطلبات المسؤولية المهنية واألخالقية والقانونية واألمنية

 والقضايا والمسؤوليات االجتماعية.

 .القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة متنوعة من الجماىير 

 .التعرف على الحاجة إلى االنخراط في التطوير المهني المستمر 

  القدرة على استخدام التقنيات الحالية والمهارات واألدوات الالزمة للممارسة

 المهنية للحوسبة.



 مختبرات قسم الحاسوب
 

يتواجد في قسم علوم الحاسوب مجموعة من المختبرات العلمية بواقع مختبرين لكل مرحلة دراسية اضافة الى 
حاسبة بحيث ان   610مختبر خاص بالوسائط المتعددة ومختبر للدراسات العليا تحتوي ىذة المختبرات على 

كل طالب لو حاسبة تبقى خاصة بو طول السنة الدراسية ترتبط كافة الحاسبات بشبكة محلية  تم انشاء ىذة 

الشبكة بجهود كادر فني متخص  من القسم . تم تطوير الشبكة من خالل تجهيزىا بخادم حديث تتوفر فيو 
الميزات الحقيقية ألداره الشبكة وتقديم خدمات معالجة معلومات وتشغيل انظمة ترقى الى مستو  االحتياج 

داخل قسم الحاسوب او في عمادة الكلية واالقسام العلمية االخر  فيها كما تم تطوير البنيو التحتيو للشبكو 
 من خالل تأمين معدات تتالئم مع قابليات وسرعو خادم .



 خدمات الشبكة  
   ادارة الشبكة الداخلية للقسمintranet.) 

 .) ادارة نظام االرشفة  على مستو  العمادة واالقسام 

  تقديم خدمات معالي متطور وسريع جدًا الى االعمال البحثية التي يحتاجها الباحثون داخل
 الكلية 

  االحتفاظ بمكتبة الكترونية من الكتب التخصصية وتوفير امكانية استثمارىا من قبل
 التدريسيين .

 مواصفات الخادم
 يتالف الخادم من مجموعة من الخوادم الثانوية وكما ياتي:

 GHz  8.82سرعة كل واحد    CORE  60( لكل معالي CPU.الخادم االول:  مانية معالجات  6
وقابلية خزن بسعة    8TBيمكن ان يتوسع ليصل الى  683GB   ( RAMمع الذاكرةالرئيسية  
641.3 GB. 

. مع ذاكرة GHz 2.8سرعة كل واحد  Super Micro( من نوع  CPU.الخادم الثاني: معالجين 8
   8TB..  وسعة خزن 68GB (RAM)رئيسية بسعة   

. مع ذاكرة GHz 2.8سرعة كل واحد  Super Micro( من نوع  CPU.الخادم الثالث: معالجين 1
  8TB..  وسعة خزن 68GB (RAM)رئيسية بسعة   



 ا سـمـا ء   ا ع ضـا ء   ا لـهـيـئ ة   ا لـتـد ر يـس يـة   فـي   قـسـم   ا لـحـاـس و ب  

 اعلى شهادة االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 دكتوراه ذكاء اصطناعيو معالجة صور  حاسوب استاذ بان نديم ذنون يونس. 6
 دكتوراه معالجة الصور الرقمية فيزياء استاذ اياد عبد العزيز عباس 8
 دكتوراه متعددة  وسائط فيزياء استاذ مساعد محمد صاحب مهدي 1
 دكتوراه ذكاء اصطناعي وبرمجة شيئية حاسوب مدرس سوسن كمال  امر محمد 4
 دكتوراه برامجيات النظم وامنية الحاسوب حاسوب مدرس جمال محمد كاظم علي 0
 دكتوراه ذكاء اصطناعي حاسوب مدرس مساعد سهادعبدالرحمن يوسف 1
 دكتوراه تعدين بيانات حاسوب مدرس زينب نعمة عبد اهلل 2
 دكتوراه ذكاء اصطناعي حاسوب مدرس مساعد صفاء حسين شويل زغير 3
 دكتوراه امنية شبكات والذكاء االصطناعي  حاسوب مدرس دالل نعيم حمود دعبول 4
 ماجستير خوارزمية جينية حاسوب مدرس ازىار مولود كاظم ميسر 60
 ماجستير متعددةوسائط   حاسوب مدرس خمائل عباس خضير 66
 ماجستير متعددةوسائط   حاسوب مدرس سهاد لطيف محمود 68
 ماجستير شبكات حاسوب مدرس ايهاب احمد محمد 61
 ماجستير ذكاء اصطناعي حاسوب استاذ مساعد احمدعبيرخالد   64
 ماجستير شبكات وبرامجيات نظم حاسوب مدرس غسان عبد الحكيم حسين 60
 ماجستير شبكات وبرامجيات نظم حاسوب مدرس مساعد عبدالرسول رسول ىشام 61
 ماجستير شبكات حاسوب مدرس مساعد وفاء ساىر حسن 62
 ماجستير ذكاء اصطناعي حاسوب مدرس مساعد طيبة زكي عبد الحميد 63

 ماجستير الحاسوب برامجيات النظم وشبكات وامنية حاسوب مدرس مساعد حيدر مجيد جابر 64

 ماجستير امنية حاسوب حاسوب مدرس  نجوان عبد حسن 80
 ماجستير قواعد بيانات حاسوب مدرس مساعد شيالن صباح احمد 86



 اعلس ش ادة اال تصاص الدقيق اال تصاص العام اللقب العلمي اسم التدريسي ت
 ماجستير متعددةوسائط   حاسوب مدرس مساعد حسناء عمادعبد السالم 88
 ماجستير نظم/شبكات حاسوب حاسوب مدرس مساعد زينب حيدر امين 81
 ماجستير نظم/شبكات حاسوب حاسوب مدرس مساعد فاتن عبد علي 84
 ماجستير حاسوب عام حاسوب مدرس مساعد اسيل باسم 80
 ماجستير شبكات حاسوب مدرس مساعد احسان قحطان احمد 81
 ماجستير نظم/شبكات حاسوب  حاسوب مدرس مساعد زىراء عبد الحسين جعاز 82
 ماجستير ذكاء اصطناعي حاسوب مدرس مساعد ىناء محمد مشجل 83
 ماجستير معالجة صور رقمية حاسوب مدرس مساعد اسراء حسين علي 84
 ماجستير معالجة صور رقمية حاسوب مدرس مساعد فرح سعد عز الدين 10
 ماجستير تعدين البيانات حاسوب مدرس مساعد ازىار فليح حسن 16
 ماجستير متعددةوسائط   حاسوب مدرس مساعد رو  عبد اهلل جابر  18
 ماجستير امنية انترنيت حاسوب مدرس مساعد نادية فاضل ابراىيم 11
 ماجستير معالجة صور حاسوب مدرس مساعد خيرية سعيد عبد الجبار 14



 مجال المناىي الدراسية

في ىذا المجال تتسم المناىي في القسم باأنها مناىي مناظرة للمناىي في الجامعات العالمية و العربية بـاالضـافـة 
(  و التي تتضمن توفير من تخصـ  فـي الـمـجـاالت IEEE/ACMالى المناىي القياسية الموضوعة من قبل  

العلمية و التي يحتاجها سوق العمل من بينها الوسائط المتعددة و شبكات الحاسوب و امـنـيـة الـحـاسـوب اضـافـة 
 الى علوم الحاسوب بصورة عامة.

 منجزات قسم علوم الحاسوب
 

ان المهمة االساسية للقسم ىي اعداد طلـبـة يـحـمـلـون شـهـادة الـبـكـالـوريـوس فـي اخـتـصـاص عـلـوم الـحـاسـوب 
يتميزون بقدرتهم الجيدة في التعامل مع االدوات و اللغات التي تمكن من االستـفـادة الـمـثـلـى مـن الـحـاسـبـات 
باالضافة الى العمل على اعداد كوادر تحمل الشهادات العليا في اختصاص الحاسوب و لتحقيق ىـذه الـمـهـام 

 فقد قام القسم بما ياتي:
 

 مجال المختبرات و القاعات الدراسية 

لقد احدث القسم طفرة نوعية في تطوير مختبـراتـو مـن خـالل ربـط كـافـة اجـهـزة الـحـاسـوب بشـبـكـة مـحـلـيـة  
Intranet و استطاع تامين خادم متطور ذات كفاءة عالية الدارة ىذه الشبكة. وتحديـث كـافـة الـحـاسـبـات )

في القسم سواء على مستو  مختبرات القسم  حيث تم تامين حاسبة لكل طالب في كافة مراحلو الـدراسـيـة ( 
و تامين كافة البرامي التي يحتاجها الطالب على تلك الحـاسـبـات إضـافـة الـى تـأمـيـن نسـخـة رسـمـيـة مـن نـظـام 

( و نظام حماية من الفايروسات مع تأمين حاسبة لكل تدريسي في القسم إضافة WINDOWSالتشغيل  
الى الحاسبات المحمولة.وتطوير مختبر الوسائط المتعددة من خالل تجهيزه بأجهزة تمكن من تنفيذ تجارب و 
بحوث لم يكن باالمكان إجراءىا في المرحلة السابقة.وتطوير الـقـاعـات الـدراسـيـة مـن خـالل تـجـهـيـزكـل صـف 
بسبورة ألكترونية حديثة وشاشة عرض كبيرة تمكن التدريسي من إدارة الدرس بأسلوب افضل و االسـتـفـادة مـن 

 وسائل االيضاح المتطورة اليصال االفكار الى الطالب بصورة اوضح و اسرع



 الفصل الدراسي الثاين   ادلرحلة  االوىل   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

COMP125 I 3 - - 3 هياكل متقطعة COMP126 II 3 - - 3 هياكل متقطعة 

UREQ150 
مقدمة يف علوم 

 احلاسوب
4 - 3 3 COMP123 3 4 - 4 تركيب حاسوب 

BIOT182 3 - - 3 تقانة احيائية COMP120 3 4  4 منطق رقمي 

MATH141  I3 - - 3  رياضيات MATH042  II3 - - 3  رياضيات 

UREQ151 3 4 - 4 اسس بررلة COMP195  3 3 0 4 بررلة 

PHYS163 3 - 4 4 فيزياء الكرتونية UREQ111  اللغة االنكليزيةII 0 - - 0 

UREQ110  اللغة االنكليزيةI 0 - - 0 COMP135 م ارات حاسبةI  - - 3 0 

 اجملموع
06 4 5 

 اجملموع 09
03 0 01 

07 
43 42 

 البرنامي الجامعي للدراسة االولية

  دراسة أساسيات الحاسبات األلكترونية برامجبات و اجهزة( من الجانب النظري والعملي لبناء قاعدة رصينة لطلبة الدراسات
 األولية.

 المناىي الدراسية للدراسات االولية



 الفصل الدراسي الثاين ادلرحلة الثانية    الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

COMP213  3 - - 3 0نظرية  حتسابية MATH243 3 - - 3 احتمالية و حصاء 

COMP221 3 - - 3 معمارية حاسوب COMP297 3 4 - 4 هياكل بيانات 

COMP228 3 4 - 4 طرق عددية COMP263 3 3 - 4 رسوم احلاسوب 

COMP236  0 3 - -  4م ارات حاسوب COMP210 2 3 - 3 بررلة نظم 

COMP299 3 3 0 4 بررلة شيئية COMP214  3 - - 3 4نظرية  حتسابية 

COMP296  لغةC 4 - 3 3 COMP237  0 3 - - 3م ارات حاسوب 

UREQ201  0 - - 0 0اللغة العربية UREQ202  0 - - 0 4اللغة العربية 

UREQ212  اللغة االنكليزيةIII 0 - - 0 UREQ213  اللغة االنكليزيةIV 0 - - 0 

 اجملموع
02 0 00 

 اجملموع 08
05 - 00 

09 
46 46 
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 المناىي الدراسية للدراسات االولية



 الفصل الدراسي الثاين  ادلرحلة الثالثة  الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

COMP398 
التحليل والتصميم 

 اخلوارزمي
4 - 4 3 COMP370 3 4 - 4 تصميم وبررلة الويب 

COMP315  3 4 0 4 0مرتمجات لغة COMP316  3 4 0 4 4مرتمجات لغة 

COMP338  0 3 - - 2م ارات حاسوب COMP380 3 4 - 4 هندسة برارليات 

COMP360 3 4 - 4 معاجلة صور رقمية COMP331  3 4 - 4 4قواعد بيانات 

COMP340 3 4 - 4 ذكاء اصطناعي COMP300  3 - - 3 0امنية حاسوب 

COMP330  3 4 - 3 0قواعد بيانات UREQ021 0 - - 0 دميقراطية 

UREQ320 0 - - 0 حقوق انسان  COMP375 
ترميز وضغط 

  البيانات
3  -  -  3  

UREQ214  اللغة االنكليزيةV 0 - - 0 UREQ215  اللغة االنكليزيةVI 0 - - 0 

 اجملموع
03 0 03 

 اجملموع 08
06 0 8 

41 
47 45 

 المناىي الدراسية للدراسات االولية



 الفصل الدراسي الثاين  ادلرحلة الرابعة   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

COMP417  3 4 - 4 0نظم تشغيل COMP418  3 4 - 4 4نظم تشغيل 

COMP402 3 4 - 4 شيكات احلاسوب COMP491  4 - 6 - 4مشروع 

COMP401  3 4 - 4 4امنية حاسوب COMP462 3 - - 3 وسائط متعددة 

COMP441 3 4 - 4 تعلم ماكنة COMP442 
تصميم وبررلة 

 االلعاب االلكرتونية
4 - 4 3 

COMP461 
احتساب الصوت 

 والفيديو
4 - 4 3 COMP451 3 4 - 4 احلوسبة التطورية 

UREQ0 0 - - 0 م ارات اتصال COMP422 3 - - 3 انظمة موزعة 

COMP490a  4 - 6 - 0مشروع UREQ425 0 - - 0 ادارة عامة 

UREQ216  اللغة االنكليزيةVII 1 - - 0 UREQ217 
اللغة االنكليزية 

VIII 
0 - - 0 

 اجملموع
04 6 01 

 اجملموع 09
02 6 6 

09 
48 46 

 المناىي الدراسية للدراسات االولية



 المقررات الدراسية لدراسة الماجستير  
 الفصل الدراسي الثاين  ادلرحلة االوىل   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

COMP544 Pattern Recognition 4 - - 4 UREQ519 0  - - 0 4اللغة االنكليزية 

COMP505 
Networks & Web 

Technology 
3 - - 3 COMP522 

Distributed 

Systems 
4 - -  4 

COMP552 Data Mining & Text 
Analysis 

3 - - 3 COMP 504 

Network and  

Information 

Security 

3 - -  3 

COMP555 
Digital Image Analysis 3 - - 3 COMP556 

Multimedia 
Computing 

4 - - 4 

COMP592 
Research Skills & Scientific 

Reports 
4 - - 0 COMP553 Deep Learning 2 - - 4 

UREQ518  0 -  - 0 0اللغة االنكليزية  COMP532  Big Data  4  -  -  4 

 اجملموع
02 1 1 

 اجملموع 03
04 1 1 

04 
02 04 



27 

 المعدل االسم

 183,18 عبدالرحمن هيالن دحام فهد

 7,,973 سارة عامر جاسم محمد

 993779 زينب ناظم عدنان نعمة 

 8063-8062الطلبة الثالث االوائل للعام الدراسي 

 8064-8063عدد الخريجون للعام الدراسي 

 عدد االناث عدد الذكور

9 1, 



 8138-8137صورة التخرج لمعام الدراسي 





 

 

 

 قسم الفيزياء



 

بةوث عممية خالل العام 
 8138-8137الدراسي 

 عبد الستار صالح رئيس القسم: ا.م.د. قاصد

 عدداعضا  الهيئة التدريسية الةاصمون عمء:

 88 هادة الدكتورا :

 87 هادة الماجستير:

5 



 قـسـم   ا لـفـيـز يـا ء 
 

 نبذة عن القسم

م. أن 6433جامعة النهرين عام  -تأسس قسم الفيزياء في كلية العلوم
مدة الدراسة في القسم ىي أربع سنوات تقويمية تتخللها العطلة الربيعية 
ومدتها أسبوعان والعطلة الصيفية ومدتها شهران. يمنح القسم شهادة 
البكلوريوس في علوم الفيزياء بعد ان يتم اعداد الطالب اعدادًا علمياً 
منهجيًا تؤىلو مواكبة التقدم التقني في مجال البحث العلمي وتقديم 

 الخدمة للقطاعين العام والخاص.

( تدريسي يحملون شهادة الدكتوراه 88تتكون الهيئة التدرييسية من  
( تدريسي يحملون شهادة الماجستير في 80وبالقاب علمية مختلفة و 

أختصاصات مختلفة تتوزع على فروع الفيزياء باألضافة الى وجود كادر 
 (.8إداري عدد  

تعتمد الدراسات األولية في القسم منهاجًا تعليميًا متطورًا تم وضعو من 
قبل اساتذة أكفاء بعد األستعانة بمنهاج الجامعات العالمية المرموقة 
ليكون مالئمًا ومواكبًا لحركة التطور التقني . يدرس الطالب في السنوات 

 الثالث أساسيات علم الفيزياء وفي السنة

 مجـاالت العمل لخريجي القســم 

ىناك عدة مجالت علمية وعملية يمكن ان يقدم فيها خريجو القسم خبرتهم لما 
 يتمتعون بو من تحضيرات أساسية :

  المجال البحثي والتعليمي : بإستطاعة خريجوا القسم القيام بالكثير من األعمال
 الساندة األساسية المهمة في مجال التعليم والبحث العلمي.

  المجال الصناعي:  يستطيع خريجوا القسم تنفيذ كافة اعمال المختبرات الصناعية
 وكذلك مختبرات السيطرة النوعية والتقييس.

  المجال الصحي: يستطيع خريجوا القسم تنفيذ اعمال المسح البيئي واجراء
الفحوصات الطبية من خالل مقدرتهم على استخدام األجهزة التقنية الخاصة 

 بالفح .

  مجال الطاقة: يستطيع خريجوا القسم تنفيذ اعمال تخصصية في مجال الطاقة
 بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص.

  مجال النفط: يستطيع خريجوا القسم تنفيذ األعمال الحقلية والمختبرية في قطاع
 الصناعة النفطية.

الرابعة يتم تقسيم الطلبة الى أربعة مجاميع وحسب األختصاصات 
المختلفة اذ تم وضع دروس أختيارية متخصصة وحسب رغبة 
الطالب باإلضافة الى دروس اساسية متقدمة أخر . يمارس الطالب 
جانبًا تطبيقيًا خالل فترة دراستو في المختبرات المتقدمة األولية 
وكذلك مشروع بحث التخرج الذي يستمر على مد   سنة 
دراسية تقويمية حيث يتم مناقشة الطالب من خالل عقد حلقات 

 نقاشية متعددة. 

وعلى صعيد الدراسات العليا في القسم ، فهي تهدف الى إعداد  
كوادر في مجال الفيزياء النظرية والتطبيقية وعلى مستويات متقدمة 
لرفد المجتمع بالمجاالت الحيوية في ىذا األختصاص حيث تمنح 

 شهادة الماجستير في أحد االختصاصات الدقيقة التالية :

 بصريات الكترون-  معالجة صورية-

 صلبة-   نووية-

 فيزياء نظرية-  اغشية رقيقة-



 

 ســالــة القســمر

أعداد وتهيئة خريجين ذوي كفاءة عالية تؤىلهم في تقديم الخدمة على الصعيدين البحث العلمي والتطبيق الصناعي 
 والخدمي ومنحهم القدرة في التواصل مع العلوم الهندسية والطبية لتحقيق مبدأ الشراكة المثلى.

 

 رؤيــة القســــم 
أن يكون قسم الفيزياء رائدًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأن يكون رافدًا لكوادر العلوم الصرفة في 
الحقول التعليمية والبحثية والتطبيقية وأن يكون مركزًا لألبتكار من خالل تطبيق البرامي التعليمية وفق نظام الجودة 

  الشاملة.
 

 أىداف القسم
 .يسعى القسم الى تهيئة كادر متخص  في علوم الفيزياء يكون لهم دورا متميزاً في عملية التنمية والبناء 

 .توسيع رقعة القبول في الدراسات االولية والعليا بما يلبي حاجة المجتمع 

 توسيع رقعة البحث العلمي والوصول الى حافات العلوم 

 .مواكبة التطور العالمي التعليمي والبحثي ومحاولة اللحاق بالجامعات العالمية الرصينة 

 تتميز الخطـوط العــامة للدراســات األوليــة والعليــا بما يلي:

يعطى الطالب الدروس األساسية لعلم الفيزياء في السنتين األولى والثانية وتعطى دروس أكثر تخصصاً 
في السنتين الثالثة والرابعة مضافًا اليها التطبيق الصيفي ومشروع التخرج ويكون الهدف منها بناء 
قاعدة علمية رصينة تؤىلهم مزاولة األعمال العلمية المناطة بهم. كما يعطى للطالب في جميع 
السنوات الدراسية األربع مختبرات عامة وتخصصية وتكون مرافقة للمنهاج النظري وبذلك يمكن 
 زيادة قابلية األدراك للظواىر الفيزيائية وخصوصاً تلك التي يكون لها صلة مباشرة بالحياة العامة.

أما الدراسات العليا  الماجستيروالدكتوراه( فتتضمن مرحلتين وىي السنة التحضيرية وتقسم الى 
فصلين دراسيين   كورسين( اذ يعطى بالفصل األول الدروس األساسية ويعطى  بالفصل الثاني دروس 
اساسية وايضًا دروس اختيارية تكون اكثر تخصصًا وبواقع اربعة دروس لكل من فصل دراسي اضافة 

 الى اللغة األنكليزية ويضاف األمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه فقط.

 

والمرحلة الثانية ىي مرحلة البحث العلمي سواء في الجانب النظري او العملي ويستمر لمدة سنة 
تقويمية واحدة لطلبة الماجستير وسنتان تقويميتان لطلبة الدكتوراه وبعدىا يناقش الطالب من خالل 
  لجنة من ذوي األختصاص ليصار الى منحو شهادة عليا تؤىلو مزاولة عملو في ذاك التخص .



 ضوابط القبـول في الدراسة
 

 القبول يف الدراسات األولية

 .ان يكون الطالب من  رجيي الدراسة األعدادية الفرع العلمي 

  تؤهلال للمنافسة مع اقرانال للقبول يف 75ان يكون حاصاًل علس معدل درجات اليقل عن %
 اجلامعات.

 .يشماللطالب بضوابط القبول ادلركزي لوزارة التعليم العايل والبح  العلمي 

 القبول يف الدراسات العليا

 .ان يكون التقدت خلرجيي كليات العلوم حصرا 

 .ان يكون حسن الس ة الذاتية والسلوك وليس لديال رسوب بالغش 

  .حيق خلرجيي كلية الرتبية التقدت للدراسات العليا علس النفقة اخلاصة 

  71% وان اليقل معدل التقدت لدراسة الدكتورا  عن 65ان اليقل معدل التقدت لدراسة ادلاجست  عن.% 

  .ان يتم حتديد ختصص الطالب عند التقدت للدراسات العليا وحسب فروع الفيزياء اخلمسة احملددة من قبل القسم  



 الخطــة الدراسيــة
 ميكن تلخيص اخلطوط العامة لقسم الفيزياء و طة الدراسية كما يلي

 .اكساب ادلتخرج م ارات علمية ختصصية تؤهلال للقيام وتنفيذ اعمال ذات صلة بعلم الفيزياء 

   بناء قاعدة علمية نظرية وعملية بعمق معني هتدف اىل تلقني ادلتخرج ادلعرفة بكيفية تشغيل اج زة القياس والفحص اخلاصة بالبح
 العلمي والتطبيق الصناعي .

  اعتماد الصيغ العلمية الرصينة يف وضع ادلناهج الدراسية جلميع ادلراحل الدراسية بشكل ميكن ادلتخرج من اكتساب م ارات علمية يف
 حتليل ادلسائل والطرق االنسب للحلول .

  وضع دروس ا تيارية يف السنة الرابعة تكون ذات ختصص اوسع يف رلاالت الفيزياء ادلختلفة وتزداد نسبة الدروس اال تيارية يف
 الدراسات العليا .

  تأ ذ اللانة العلمية يف قسم الفيزياء علس عاتق ا دراسة البحوث ادلقدمة كمشاريع للدراسات العليا او اخلطة البحثية السنوية للقسم
  وكذلك تساهم يف وضع ادلناهج وحتديث ا وبشكل دوري وتشرف بشكل غ  مباشر علس ادلنحس العلمي للطلبة.

 

 الخطة المستقبلية
 التوسع يف رقعة القبول للدراسة االولية 

 التوسع يف رقعة القبول للدراسات العليا 

 بناء سلتاات علمية متقدمة وحتدي  اج زهتا بشكل دوري 

 بناء قاعات دراسية منوذجية رل زة باحدث الوسائل التعليمية 

 .توسيع الرقعة ادلعرفية للنشاطات ادلتقدمة ومن ا الطاقات ادلتاددة 

 .عقد ندوات ومؤدترات دولية مباال اال تصاص هتدف اىل رفد احلركة العلمية بأهم التطورات العلمية وسبل مواكبت ا 

 



 مجمس القسم



 االجهزة المختبرية الحديثة في قسم الفيزياء
 

   جهاز طالء العينات للمجهر االلكتروني بالكاربون والذىبSample Coating System for SEM, to the 
Sample Carbon and Gold) 

ذ . ايقوم اجل از بطالء العينات بالذهب او الكربون بطريقة الرتذيذ البالزمي وذلك لتحض ها للفحص الحقاً جب از اجمل ر االلكرتوين ادلاسح
 حتضر عينات ادلواد بطالئ ا بالذهب لفحص ا الحقاً باجمل ر االلكرتوين ادلاسح لطلبة الدراسات العليا.

 

   المجهر االلكتروني الماسحScanning Electron Microscope Inspect S50) 

يستطيع اجل از تكب  الصورة اىل مليون ضعف لغرض معاينة سطح ادلادة ويعطي وصفاً لرتكيب ادلادة مبختلف مكوناهتا واشكاذلا. كذلك ان 
 هذا ادلنظومة مزودة جب از حتليل العناصر ادلكونة لكل منوذج.

 

 PANalytical X-Ray Diffraction (XRDمنظومة حيود االشعة السينية   

 تستخدم هذ  التقنية للتعرف علس الرتكيب البلوري للمادة وتركيز كل مركب يف تلك ادلادة ومعرفة كون ادلادة بلورية  م عشوائية الرتكيب
 باالضافة اىل التعرف علس  صائص فيزواية وتركيبية عديدة.

 

 (Shimadzu UV– Visible Spectrophotometerجهاز   

 ويستخدم لقياس شدة االمتصاص مع الطول ادلوجي لالشعة فوق البنفساية واالشعة ادلرئية من قبل العينة.



 

  كاشف الجرمانيوم عالي النقاوةHigh Purity Germanium (HPGE) Radiation Detector 

 يستخدم للكشف عن اخللفية االشعاعية الواطئة الشعة كاما

 

   كاشف ايوديد الصوديومSodium Iodide (NAI(TL) Detector 

 وهي منظومة كشف اشعة كاما باستخدام كاشف الوميض. وتستخدم للكشف عن اشعة كاما حلساب النشاط االشعاعي للنماذج. 

 

  ماكنة الفح  الميكانيكيMechanical Test Machine) ) 

لق تتعيستخدم الغراض تقييم ادلواد ميكانيكياًومعرفة نتياة االج اد وادلطاوعة لكل مادة معرضة للفحص ومعرفة كافة اخلصائص الفيزياوية ال  
 مبقاومة ادلادة الي اج اد  ارجي.

 

   منظومة قياس عمر فناء البوزترونAnnihilation Positron Life Time Tech. System) 

  تستخدم هذ  التقنية يف معرفة عيوب ادلواد ونوع العيوب من  الل حساب عمر فناء البوزترون يف العينات.



  مساء اعضاء اذليئة التدريسية يف قسم الفيزياء
  علس ش ادة   تصاص دقيق   تصاص عام اللقب العلمي االسم الثالثي ت
 دكتورا  معاجلة صور فيزياء استاذ اياد عبد العزيز عباس العاين 0
 دكتورا  بصريات االلكرتنيات فيزياء استاذ امحد كمال امحد  ضر اغا 4
 دكتورا  معاجلة صور فيزياء استاذ لي  عبد العزيز عباس العاين 3
 دكتورا  صلبة/توصلية فائقة فيزياء استاذ عماد  ض  عباس الشكرجي 2
 دكتورا  نووية فيزياء استاذ سعد ناجي عبود 5
 دكتورا  فيزياء نووية تطبيقية فيزياء استاذ  ندى فاضل توفيق التكري  6
 دكتورا  فيزياء مواد فيزياء استاذ مساعد ثامر عبد اجلبار مجعة الربيعي 7
 دكتورا  فيزياء نووية فيزياء استاذ مساعد كرت  لف زلمد اجلبوري 8
 دكتورا  فيزياء نظرية فيزياء استاذ مساعد زلمد عبد الزهرة حبيب 9
 دكتورا  اغشية رقيقة فيزياء استاذ مساعد طالب سلوم محادي العاين 01
 دكتورا  تصاميم منظومات بصرية فيزياء استاذ مساعد س س موسس  ورشيد االوسي 00
 ماجست  فيزياء ذرية فيزياء استاذ مساعد ابتسام  زلي عبد العزيز 04
 ماجست  اغشية رقيقة فيزياء استاذ مساعد عبد اجلبار زلمد عبد الغفور 03
 دكتورا  ليزر فيزياء استاذ مساعد  الد عباس حيىي العاين 02
 دكتورا  بصريات االلكرتن فيزياء استاذ مساعد عدي علي حسني العبيدي 05
 دكتورا  اشعاعية طبية فيزياء استاذ مساعد حسني علي امحد 06
 دكتورا  مواد فائقة التوصلية فيزياء استاذ مساعد ازهار جواد داود الساعايت 07
 دكتورا  نظم  اليا مشسية فيزياء استاذ مساعد زينب منذر يونس كبة 08
 دكتورا  فيزياء مواد فيزياء استاذ مساعد قاصد عبد الستار صاحل 09
 ماجست  نووية نظرية فيزياء استاذ مساعد عدنان عبد الطيف عبد الفتاح 41
 ماجست  صلبة فيزياء استاذ مساعد وسن علي موسس 40
 دكتورا  فيزياء البالزما فيزياء مدرس حسن ناصر هاشم البطاط 44
 دكتورا  فيزياء هوائيات فيزياء مدرس هند صبحي حسني الراوي 43
 دكتورا  معاجلة صور فيزياء مدرس بشار جاسم محد العاين 42
 دكتورا  بالزما نووي فيزياء مدرس نيسان سعود عرييب 45
 دكتورا  فيزياء نووية فيزياء مدرس علياء حسني زلمد 46
 دكتورا  اشبال موصالت نانوية فيزياء مدرس امحد عبد الرمحن امحد الطباخ 47



  علس ش ادة   تصاص دقيق   تصاص عام اللقب العلمي االسم الثالثي ت
 دكتورا  صلبة فيزياء مدرس سدت عباس فاضل 48
 دكتورا  بالزما فيزياء مدرس بسمة حسني محد 49
 ماجست  علم مواد فيزياء مدرس زلمد طارق عبد النيب البيضاين 31
 ماجست  بصريات االيونية فيزياء مدرس امحد عزيز درويش الزيباري 30
 دكتورا  ليزر فيزياء مدرس قصي راغب علي 34
 ماجست  بصريات الكرتونية فيزياء مدرس بالل  الد جاسم 33
 ماجست  نووية فيزياء مدرس زينب  الد نصر اهلل 32
 ماجست  نووية فيزياء مدرس ميالد جدالن علي 35
 ماجست  ليزر فيزياء مدرس تغريد  الد محد 36
 دكتورا  انظمة بصرية فيزياء مدرس ابراهيم عبد ادل دي السعدي 37
 دكتورا  فيزياء نظرية فيزياء مدرس عمر اياد جالل ادلدين 38
 ماجست  بصريات فيزياء مدرس مساعد هالة فاضل عباس 39
 ماجست  هولوكرام فيزياء مدرس مساعد ولدان زلمد عواد 21
 ماجست  كواشف حتت االمحر فيزياء مدرس مساعد وسام زلمد عرييب 20
 ماجست  معاجلة صوتية فيزياء مدرس مساعد امحد شاكر زلمود 24
 ماجست  بصريات الكرتون فيزياء مدرس مساعد روى حتسني عبد اهلل 23
 ماجست  تصاميم االنظمة البصرية فيزياء مدرس مساعد نور زلمد حسن 22
 ماجست  نووية فيزياء مدرس مساعد هدى عالء مكي 25
 ماجست  فيزياء الليزر والنانوتكنولوجي فيزياء مدرس مساعد نرجس زامل عبد الزهرة 26
 ماجست  بالزما ليزر فيزياء مدرس مساعد لطفي رليد زلمد 27
 ماجست  صلبة فيزياء مدرس مساعد وسن علي  ض  عبود 28
 ماجست  انواء جوية فيزياء مدرس مساعد سالم امساعيل محيد 29
 ماجست  بصريات الكرتونية فيزياء مدرس مساعد حسني علي وهيب 51
 ماجست  معاجة رقمية لالشارة الصوتية فيزياء مدرس مساعد جزيل حسني عزيز 50
 ماجست  نووية نظرية فيزياء مدرس مساعد عصام زلمد رشيد ال درويش 54
 ماجست  احلالة الصلبة فيزياء مدرس مساعد جنان حسني عوض ال ش يب 53
 ماجست  نانوتكنولوجي فيزياء مدرس مساعد مسرة امحد  ض  االمحد 52
 ماجست  الكرتونيك فيزياء مدرس مساعد زينة موفق قدوري العزاوي 55



 السنة االوىل   الفصل الدراسي الثاين السنة االوىل   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

UREQ111  4 - - 4 4اللغة األنكليزية MATH211 3 - - 3 حتليل ادلتا ات 

UREQ151 3 3 - 4  ساسيات الارلة PHYS213 2 3 - 3 فيزياء ادلوجات 

MATH142  3 - 0 3 4الرياضيات PHYS214 
الدايناميكية 

 احلرارية
3 - 3 2 

PHYS121 2 3 0 3 ادليكانيك و واص ادلادة MATH215 
مقدمة يف التحليل 

 العقدي
2 - - 2 

PHYS122  2 3 0 3 4الك ربائية وادلغناطيسية MATH216 
ادلعادالت 
 التفاضلية

3 - - 3 

PHYS123 2 3 - 3 البصريات اذلندسية             

 اجملموع
06 3 04 

 اجملموع 41
06 1 6 

08 
30 44 

 برنامي قسم الفيزياء للدراسات االولية

 الي ا ًا يعطس الطالب الدروس األساسية لعلم الفيزياء يف السنتني األوىل والثانية وتعطس دروس  كثر ختصصًا ويف السنتني الثالثة والرابعة مضاف
 التطبيق الصيفي ومشروع التخرج ويكون اذلدف من ا بناء قاعدة علمية رصينة تؤهل م مزاولة األعمال العلمية ادلناطة هبم.

  يعطس للطالب يف مجيع السنوات الدراسية األربع سلتاات عامة وختصصية وتكون مرافقة للمن اج النظري وبذلك ميكن زيادة قابلية األدراك
 للظواهر الفيزيائية و صوصاً تلك ال  يكون ذلا صلة مباشرة باحلياة العامة.

 المناىي الدراسية للدراسات االولية



 السنة الثانية   الفصل الدراسي الثاين السنة الثانية   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

COMP251 3 3 0 4 الارلة UREQ301 0 - - 0 اللغة العربية 

MATH225 
ادلعادالت 

 التفاضلية اجلزئية
3 0 - 3 BIOT382 3 3 0 4 التقنيات األحيائية 

PHYS222 
ادليكانيك 
 التحليلي

2 - - 2 MATH44 2 3 0 3 طرق عددية 

PHYS223 
البصريات 
 الفيزيائية

3 - 3 2 PHYS363  3 3 0 4 0األلكرتونكس 

PHYS224 
الدايناميكية 

احلرارية والفيزياء 
 األحصائية

3 0 - 3 PHYS311  3 - 0 3 0النظرية الك رومغناطيسية 

PHYS225 4 - 0 4 الفيزياء احلديثة PHYS312  3 - 0 3 0ادليكانيك الكمي 
 4 - - 4   تياري              

 اجملموع
07 2 6 

 اجملموع 09
06 5 9 

09 
47 31 



 السنة الثالثة   الفصل الدراسي الثاين السنة الثالثة   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

UREQ301 0 - - 0 اللغة العربية UREQ302  0 - - 0 4اللغة العربية 
BIOT382 3 3 0 4 التقنيات األحيائية PHYS321  3 - 0 3 4ادليكانيك الكمي 

MATH344 2 3 0 3 طرق عددية PHYS322  2 3 0 3 4األكرتونكس 
PHYS363  3 3 0 4 0األلكرتونكس PHYS323 3 - 0 3 4النظرية الك رومغناطيسية 

PHYS311  النظرية
 0الك رومغناطيسية 

3 0 - 3 PHYS324 3 3 0 4 الفيزياء الذرية 

PHYS312  3 - 0 3 0ادليكانيك الكمي 
  

 4 - - 4   تياري

 اجملموع
02 5 9 

 اجملموع 07
02 2 6 

06 
48 42 



 السنة الرابعة   الفصل الدراسي الثاين السنة الرابعة   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

UREQ420 0 - - 0 حقوق اإلنسان UREQ421 0 - - 0 الدميقراطية 

PHYS412  2 3 0 3 0الفيزياء النووية PHYS421  2 3 - 3 4الفيزياء النووية 

PHYS413  2 3 0 3 0فيزياء احلالة الصلبة PHYS422 
فيزياء احلالة 

 4الصلبة 
3 - 3 2 

PHYS414  2 3 - 3 0الليزر PHYS423  3 - 0 3 4الليزر 

PHYS415 4 6 - - مشروع PHYS425 4 6 - - ادلشروع 
 3 - - 3   تياري   3 - - 3   تياري  

 اجملموع
03 4 05 

 اجملموع 08
01 0 04 

07 
31 43 



 الفصل الدراسي الثاين الفصل الدراسي االول

 الوحدات الساعات االسبوعية اسم ادلادة الرمز الوحدات الساعات االسبوعية اسم ادلادة الرمز
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

PHYS511 3   - 3 ادليكانيك الكالسيكي PHYS522 0 -   - حلقة نقاشية 

PHYS512 3   - 3 الفيزياء الرياضياتية PHYS523 
ادليكانيك الكمي 
 ادلتقدم

3   - 3 

PHYS513 
تقنيات عملية متقدمة 
 يف الفيزياء

4 -   4 PHYS524 ** 4 -   4   تياري 

PHYS514 
فيزياء احلالة الصلبة 
 ادلتقدمة

4 -   4 PHYS525 ** 4 -   4   تياري 

PHYS515 4     4 الفيزياء النووية ادلتقدمة PHYS526 ** 4     4   تياري 

UREQ501 0   - 0 اللغة األنكليزية UREQ501 0 -   0 اللغة األنكليزية 

 اجملموع
03 1 1 

 اجملموع 03
01 1 1 

00 
03 01 

 المقررات الدراسية لدراسة الماجستير      

 برنامي قسم الفيزياء للدراسات العليا

ل ألو ان الدراسات العليا  ادلاجست والدكتورا ( تتضمن مرحلتني وهي السنة التحض ية وتقسم اىل فصلني دراسيني   كورسني( اذ يعطس بالفصل ا
الدروس األساسية ويعطس  بالفصل الثاين دروس اساسية وايضًا دروس ا تيارية تكون اكثر ختصصًا وبواقع اربعة دروس لكل من فصل دراسي 

 اضافة اىل اللغة األنكليزية ويضاف األمتحان الشامل لطلبة الدكتورا  فقط.



 السنة االوىل   الفصل الدراسي الثاين السنة االوىل   الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

PHYS611 
ادليكانيك الكميب 

 النسيب
3   - 3 PHYS621 3   - 3 الفيزياء احلسابية 

PHYS612 3 -   3  لكرتوداينامك PHYS622 0   4 - حلقة نقاشية 

PHYS613 0 4   - حلقة نقاشية PHYS623 3   - 3   تياري 

PHYS614 3 -   3   تياري PHYS624 3   - 3   تياري 

PHYS615 3 -   3   تياري PHYS625 3   - 3   تياري 

            UREQ601 اللغة األنكليزية - -     

 اجملموع
04 1 4 

 اجملموع 03
04 4 1 

03 
02 02 

 المقررات الدراسية لدراسة الدكتوراه 
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 7112-7117صورة التخرج لمعام الدراسي 



انزذسٚغٙ ثمغى انفٛضٚبء ٔسئٛظ ساثطخ انزذسٚغٍٛٛ انجبيعٍٛٛ فٙ انُذٔح انعهًٛخ انزٙ الًٛذ  ادًذ كًبل شبسن ارعزبر انذكزٕس

ٔفٙ  يُبْج يبدح انهغخ انعشثٛخ فٙ ٔصاسح انزشثٛخثذعٕح يٍ انًجًع انعهًٙ انعشالٙ دٛش انمٛذ عذح يذبضشاد دٕل يٕضٕ  

َٓبٚخ انُذٔح رى رمذٚى كزبة شكش ٔرمذٚش ٔدس  انًجًع يٍ لجم ارعزبر انذكزٕس عجذانًجٛذ دًضح انُبطشسئٛظ انًجًع انعهًٙ 

انٗ انذكزٕس ادًذ كًبل نًغبًْزّ انفبعهخ فٙ اَجبح انُذٔح انزٙ رٓذف انٗ لشاءح ٔرًذٛض يفشداد انهغخ انعشثٛخ فٙ   انعشالٙ

 يُبْج ٔصاسح انزشثٛخ.



التدريسي في قسم الفيزيا  بجامعة النهرين في اعمال المؤتمر الرابع ع ر واالجتماع العمومي الثامن  اةمد عبدالرةمن الطباخ  ارك االستاذ المساعد الدكتور
 International Center for Theoreticalوالع رين لالكاديمية العالمية لمعموم والذي تم تنظيمه من قبل المركز الدولي لمفيزيا  النظرية تةت  عار"

Physics (ICTP) 

. وةضر المؤتمر عدد كبير من الباةثين والعمما  ال باا من منتسبي 8138من  هر ت رين الثاني  89  –  87من   في مدينة تريستا االيطالية لمفترة
 بةث بعنوان  الدكتور اةمد الطباخ االكاديمية في تخصصات مختمفة. اذ القء

Fowler – Nordheim Plot Behavior for Semiconductor ZnO/Cu Emitters Arrays 



 بالبةث الموسوم و د.بسمة ةسين ةمد و أةمد خضير كاظم( ).د كمال ةسين لطيف  بم اركة كل من التدريسي بقسم الفيزيا  اةمد كمال أةمد الدكتور االستاذ  ارك  

Design and Construction of Current Shunt Resistor for high current Pulses 

وةصل  باةث ومخترع ومبتكر 611دولة واكثر من  86  بم اركة والذي اقيم في مدينة اسطنبول التركيةISIF 37  في فعاليات المعرض الدولي الثاني لالختراعات
 م ارك وبعدد اكثر من ثالثين برا ة اختراع . 83وقد تم التسجيل مع اعضا  الوفد العراقي الذي تكون من  بةثه اعال  عن الفضية المدالية عمء 
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قسم الرياضيات 
 وتطبيقات الحاسوب

 



 رئيس القسم :أ.م. د. اسامة حميد محمد عمي

 عدد اعضاء الهيئة التدريسية الحاصمين عمى:

 11شهادة الدكتوراه : 

 5شهادة الماجستير :

 

 

بةوث عممية من ورة  
 8138-8137خالل 

7 



 قـســـــــــم   ا لـر يـاــضـيــــــــــــــــــا ت   
 و تـطـبـيـقـا ت   ا لـحــاــسـو ب 

 

 قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
وذلـك  6440تأسس قسم الرياضيات وتطبـيـقـات الـحـاسـوب فـي عـام 

بعد أستحداث كليـة الـعـلـوم فـي جـامـعـة الـنـهـريـن بـعـامـيـن فـقـط. ويـعـنـى 
بـتـخــريـي كـادر مـتــخـصــ  فــي عــلـوم الـريـاضــيـات الـتــطـبــيـقــيـة حـيــث تــم 
أستقطاب خريجي القسم من قبل العديد من الدوائر ومـؤسـسـات الـدولـة 
ليشغلوا شتى مجاالت العـمـل لـتـشـمـل حـتـى الـطـب، الـهـنـدسـة، الـعـلـوم 
التطبيقية، األقتصاد.... ألخ. حيث أ بت خريجوا القسم كفاءة عالية بمـا 
أنيط أليهم من مسؤوليات ومهام في حل المشاكل الواقعية، األمـر الـذي 
حفز القسم على تطوير مناىجو وتنويعها بإسـتـمـرار وبـمـا يـواكـب الـتـطـور 

 العلمي الحاصل في ىذا المجال.

 

 

 المجاالت العلمية لعمل خريجي القسم
مــؤىــالت الــخــريــي لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي عــلــوم 
الرياضيات وتطبيقات الحاسوب ومؤىالت أضافية بما يوازي دبلـوم فـي 
الفيزياء والحاسوب نظرا ً ألحتواء الكثير مـن الـدروس الـمـعـطـاة ضـمـن 
، السنوات الـدراسـيـة األربـعـة والـتـي تـتـداخـل مـع الـفـيـزيـاء والـحـاسـوب

 فتكون مؤىالتو كالتالي:

  العمل في جميع دوائر ومؤسسات الدولة ضمن التخصصـات الـتـي
 تحتاج الى الحاسوب.

  صياغة النماذج الرياضية للمشاكل الحياتية ضمن مواضيع الهندسـة
 والعلوم التطبيقية.
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 .تقديم معالجات احصائية لوزارة التخطيط ووزارة الصحة 

 .التدريس في الثانويات والمعاىد والجامعات 

 الخطوط العامة للدراسات األولية والعليا

  دراسة أساسيات الرياضيات التطبيقية من الجانب النظري والعملـي
 لبناء قاعدة رصينة لطلبة الدراسات األولية.

  توسيع أدراك الطلبة في مـجـال أسـتـخـدام الـتـطـبـيـقـات الـحـاسـوبـيـة
 الحديثة لحل المشاكل الرياضية عددياً .

  زيادة أالدراك لد  طلبة الدراسات العليا في التعامل مع المشـاكـل
الحياتية التي تـواجـو مـؤسـسـات ودوائـر الـدولـة لـحـلـهـا مـن خـالل 

 صياغة النماذج الرياضية المناسبة لها.



 

 رؤيـــــــــــــــــة القسم 
رؤية القسم بانو ما من مشكلو سواء كانت ىندسية او فيزيائية اوحياتية  اال وباالمكان 
معالجتها او صياغتها وايجاد النموذج الرياضي المناسب لها وبالتالي ايجاد الحل 

 باستخدام االساليب والطرائق الرياضية .

 رسالــــــــــــــــة القسم
تتلخ  رسالة القسم في اعداد وتاىيل جيل قادر على خدمة المجتمع عن طريق رفده 
باناس متخصصين في الرياضيات التطبيقية لهم القدرة على االستنباط والتحليل واالبتكار 
والتركيب والتخطيط واتخاذ القرار وبذلك يكون الخريي مؤىال وقادرا على انجاز جميع 
متطلبات سوق العمل التي تستوجب معرفة العالقات الرياضية والبرامي الرياضية 

 التطبيقية. 

 اىــــــــــــــــداف القسم 
  يهدف القسم الى تخريي كوادر تستطيع مواكبة ومعالجة

المشاكل التي تواجو المجتمع وباسلوب علمي رصين 
 ويعتمد على الرياضيات التطبيقية النجاح العمل . 

  يحرص القسم على بناء مستو  علمي رصـيـن فـي مـجـال
الرياضيات وتطبيقات الـحـاسـوب وتـخـريـي كـوادر مـتـمـيـزة 
من طلبة الدراسات االولية من خالل الكم الهائل والوافـي 
من التخصصات الفرعية من الرياضيات والـتـي لـهـا عـالقـة 

 و يقة مع العلوم التطبيقية االخر .

  زيادة عدد مقاعد الدراسات العلـيـا   الـمـاجسـتـيـر ( لـرفـد
مــخــتــلـــف الــجـــامــعــات الـــعــراقــيـــة االخــر  اضـــافــة الـــى 
المؤسسات دوائر الدوالة المختلفة حيـث تضـمـنـت خـطـة 
 القسم تنوع الدراسة للطلبة وأستحداث مسارات مختلفة.

  األرتــقــاء بــمــســتــو  أســاتــذة الــقــســم وذلــك ألســتــحــداث
الدراسات العليا   الدكـتـوراه ( والـتـنـوع فـي أخـتـصـاصـات 
القسم بحـيـث تـتـضـمـن  ـال ـة فـروع فـي الـريـاضـيـات ىـي 

 .التطبيقية وحبوث العملياتالرياضيات الصرفة والرياضيات 

 

 



 ضوابط القبول في الدراسة     

 القبول في الدراسات االولية 

 
 
 

 
 

 القبول فــي الدراسات العليا 
 
تعمل الكلية على تطبيق شروط قبول الطلبة في الدراسات  

العليا المقرة في مجلس كلية العلوم وحسب ضوابط وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي مع بعض الشروط االضافية 

 التي يحددىا القسم العلمي وىي : 
 
  أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلوم حصرا /قسم

الرياضيات   ويشمل كلية علوم بنات/ قسم الرياضيات / 
 قسم العلوم التطبيقية في الجامعة التكنولوجية(.

 .ليس لد  المتقدم سنة رسوب بسبب الغش 
  يسمح للطلبة من خريجي كليات التربية للتقديم في حالة

عدم أكتمال العدد المطلوب لخطة القبول بشرط أن 
 يكون المتقدم للدراسة من الطلبة الثال ة األوائل.

 

يخضع قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب باعتباره جزءا من 
منظومة التعليم العالي في العراق لضوابط القبول المركزي التي 
اقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معتمدين بذلك على رغبة 
الطالب ومجموع درجاتو في المنافسة. ومن الجدير بالذكر انو قد 
اصبح لقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/ كلية العلوم رمزاً 
خاصا في استمارة القبول المركزي وىذا االمر قد تمت الموافقة 
عليو مؤخرا وذلك لغرض استقطاب الطلبة الذين لهم رغبة وميول 
حقيقيين في القبول مباشرة الى قسم الرياضيات وتطبيقات 
 الحاسوب دون المنافسة مع بقية الطلبة المقبولين في باقي االقسام. 



مــخـــتـــبـــر الـــحـــاســـوب فـــي قســـم 
 الرياضيات

يوجد في قسـم الـريـاضـيـات وتـطـبـيـقـات 
ــظــامــي  ــبــر حــاســوب ن الــحــاســوب مــخــت

حاسبة متطـورة  10ومتكامل واحد يضم 
لــخــدمــة مــواضــيــع الــريــاضــيــات لــطــلــبــة 
ــتــي تــحــتــاج الــى  الــدراســات االولــيــة وال

لغـات بـرمـجـيـة او تـطـبـيـقـات حـاسـوب، 
حيث تم انشاء ىذا المختبر منـذ السـنـة 

 6440االولى لتاسيس القسم فـي عـام 
مع مراعاة تطوير حاسبات المـخـتـبـر كـل 
بضع سنـوات لـمـواكـبـة الـتـطـور الـعـلـمـي 
ـــاضـــيـــات  ـــري ـــحـــاصـــل فـــي مـــجـــال ال ال

  وتطبيقاتها الحياتية المختلفة.
 

 مساىمة القسم في خدمة المجتمع

 يمكن تشكيل فرق عمل لمعالجة المشاكل التالية :

  فريق عمل لمعالجة مشاكل النمذجة الرياضية التي تواجو وزارات ودوائر الدولة وذلك بأستخراج النماذج الرياضية التي تـعـتـمـد
 على أسس رياضية رصينة.

  ،فريق عمل لمعالجة المشاكل األحصائية ونماذج التحـلـيـل األحصـائـي   مشـاكـل الـنـمـو السـكـانـي والـتـعـداد الـعـام لـلـسـكـان
 التحليل األحصائي لمشاكل األدوية، وأجراء محاكاة نظرية بأستخدام الحاسوب لمشاكل المعلوماتية واألتصاالت (.

   إقامة دورات وأستضافة ورش عمل في القسم تضم نخبة من األساتذة من ذوي الخبرة والـكـفـاءة فـي الـريـاضـيـات الـتـطـبـيـقـيـة
لتطوير مهارات العاملين في الوزارات والمؤسسـات الـحـكـومـيـة فـي مـجـال الـنـمـذجـة الـريـاضـيـة وتـحـلـيـل األنـظـمـة مـن خـالل 

 أستخدام الحاسوب في معالجة المشاكل أضافة الى أقامة دورات حول التطبيقات الجاىزة للبرمجة الرياضية.

  بناء برامي وانظمة حاسوب لحل الكثير من المشاكل الصناعية والهندسية التي تواجو وزارة الصـنـاعـة والـمـعـادن والـتـي يـمـكـن
صياغة المشكلة بشكل أنموذج رياضي ومنها  مشاكل أستخراج النفط وتكريره، مشـاكـل الـري ومـعـالـجـة الـتـلـوث فـي الـمـيـاه 

 الجوفية، الطالء الكهربائي للمعادن، قطع المعادن بالليزر(.

 

 



 

 الخطــــــة المستقبلية 

زيادة عدد مقاعد الدراسات العليا   الماجستير ( واالرتقاء بمستو  اساتذة القسم وذلك الستحداث 
الدراسات العليا   الدكتوراه ( وتنوع في اختصاصات القسم بحيث تتضمن  ال ة فروع في الرياضيات وىي 

 الرياضيات الصرفة والرياضيات التطبيقية وبحوث العمليات واالحصاء .

 ا لـخـطـة   ا لـد ر ا سـيـة   

تتضمن الخطة الدراسية لقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب في المرحلة األولية وخالل السنتين 
األولى والثانية دراسة أغلبها غير نظرية يتم فيها تدريب الطالب على الطرق الحسابية والعددية في 
الرياضيات، وللسنتيين الثالثة والرابعة تتركز الدراسة حول الجانب النظري   أضافة الى الجانب 

وبصورة عامة التوجو العام للخطة الدراسية ىو نحو التطبيقي ( لتخصصات الرياضيات المختلفة 
 الرياضيات التطبيقية ومجاالت أستخدامها مع الحاسوب.

 

 

 



 

 أعلى شهادة أختصاص دقٌق أختصاص عام اللقب العلمً االسم الثالثً ت

 الدكتوراه رٌاضٌات تطبٌقٌة )معادالت تفاضلٌة( الرٌاضٌات استاذ علً حسن ناصرالفٌاض   0

 الدكتوراه رٌاضٌات تطبٌقٌة)دٌنامٌكٌة ضبابٌة(  رٌاضٌات استاذ مساعد فاضل صبحً فاضل رزوقً الزبٌدي  8

 الدكتوراه تحلٌل دالً رٌاضٌات استاذ مساعد احالم جمٌل خلٌل ابراهٌم السماوي 3 

 الدكتوراه التحلٌل العددي رٌاضٌات استاذ مساعد اسامة حمٌد محمد علً العانً 4 

 الماجستٌر بحوث عملٌات هندسة مٌكانٌكٌة استاذ مساعد فائز فائق شوكت عبد اللطٌف الجنٌد 5 

 الماجستٌر بحوث عملٌات هندسة مٌكانٌكٌة استاذ مساعد سعد محسن سلمان علً الزبٌدي 6 

 الدكتوراه معادالت تفاضلٌة رٌاضٌات مدرس احمد اٌوب ٌوسف جدوع النعٌمً 7 

 الدكتوراه تحلٌل دالً رٌاضٌات مدرس مناف عدنان صالح البٌاتً 2 

 الدكتوراه جبر رٌاضٌات مدرس علً عبد الصاحب محمد علً 9 

 الدكتوراه رٌاضٌات تطبٌقٌة رٌاضٌات مدرس اكرم عباس جاسم حمود الصباغ 01 

 دكتوراه جبر حدٌث رٌاضٌات مدرس حسن جٌاد سوادي 00 

 الدكتوراه انظمة دٌنامٌكٌة رٌاضٌات مدرس ابتسام كامل حنان عٌال الساعدي 08 

 أسماء اعضاء الهيئة التدريسية في قسم الرياضيات  



 

 الدكتوراه نظم سٌطرة دٌنامٌكٌة رٌاضٌات مدرس زٌنب رٌاض شاكر الٌاسري 03 

 دكتوراه الرٌاضٌات التطبٌقٌة رٌاضٌات مدرس سالم عادل احمد كرز البٌاتً 04 

 دكتوراه تحلٌل دالً رٌاضٌات مدرس امنة راسم محمد عبد الكرٌم القبانً 05 

 دكتوراه نظم سٌطرة رٌاضٌات مدرس فاطمة صاحب كاظم جواد الطائً 06 

 الماجستٌر احصاء رٌاضً رٌاضٌات مدرس عمر اسماعٌل خلٌل بالم التمٌمً 07 

 الماجستٌر احصاء رٌاضً رٌاضٌات مدرس رنٌن زٌد حمود حسن الناصري 02 

 الماجستٌر احصاء الرٌاضً التطبٌقً رٌاضٌات مدرس مساعد شٌماء عبد الستار ٌونس محمد الدباغ 09 

 الماجستٌر رٌاضٌات تطبٌقٌة رٌاضٌات مدرس مساعد اٌمان عبد الوهاب حسٌن االلوسً 81 

 الماجستٌر رٌاضٌات رٌاضٌات مدرس مساعد حنٌن عبد الكرٌم امٌن خلٌل االعظمً 80 

 أسماء اعضاء الهيئة التدريسية في قسم الرياضيات  



 اعضاء مجلس القسم

https://ar.aliexpress.com/cheap/cheap-shapes-mathematics.html


 

 الفصل الدراسي الثاين  الفصل الدراسي االول

 اسم ادلادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم ادلادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

MATH112 3 - 0 3 الرياضيات ادلنت ية MATH113 3 - 0 3 اذلندسة التحليلة 

MATH114 0اسس الرياضيات  2 - - 2 MATH115 4اسس الرياضيات  2 - - 2 

MATH141 
حسبان التفاضل 

0والتكامل   3 0 - 3 MATH142 
حسبان التفاضل 

4والتكامل   3 0 - 3 

PHYS161 3 3 - 4 ميكانيك PHYS162 3 3 - 4 الك ربائية وادلغناطيسية 

UREQ150 3 3 - 4 مقدمة يف احلاسوب UREQ151 3 3 - 4 اساسيات الارلة 

UREQ110  4 - - 4 0اللغة االنكليزية UREQ111  4 - - 4 4اللغة االنكليزية 

 اجملموع
06 4 6 

 اجملموع 08
06 4 6 

08 
42 42 

 المناىي الدراسية للدراسات االولية للمرحلة االولى      

 التوجهات العامة لخطة القبول في الدراسات االولية والعليا

ل الكم الهائل والوافي من التخصصات الفرعية مـن الـريـاضـيـات والـتـي لـهـا خالتوجهات القسم العامة لبناء مستو  علمي رصين في مجال الرياضيات وتطبيقات الحاسوب وتخريي كوادر متميزة من طلبة الدراسات االولية من 

زيادة عدد مقاعد الدراسات العليا   الماجستير ( لرفد مختلف الـجـامـعـات الـعـراقـيـة ة و عالقة و يقة مع العلوم التطبيقية االخر . كما وان للقسم دور متميز في مجال الدراسات العليا / الماجستير من خالل تخريي كوادر متميز 

أساتذة القسم وذلك ألستحداث الدراسات العليا   الدكتوراه ( والتنوع في  تو االخر  اضافة الى المؤسسات دوائر الدوالة المختلفة حيث تضمنت خطة القسم تنوع الدراسة للطلبة وأستحداث مسارات مختلفة واألرتقاء بمس

 أختصاصات القسم بحيث تتضمن  ال ة فروع في الرياضيات ىي الرياضيات الصرفة والرياضيات التطبيقية وبحوث العمليات.



 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي االول

 اسم المادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم المادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

MATH210  حسبان التفاضل
6والتكامل المتقدم   4 - - 4 MATH211  حسبان التفاضل

8والتكامل المتقدم   4 - - 4 

MATH212  6الجبر الخطي  4 - - 4 MATH213  8الجبر الخطي  4 - - 4 

MATH243 1 1 6 8 االحتمالية واالحصاء MATH214  6االمثلية  8 - 1 1 

CHEM271 1 1 - 8 الكيمياء العامة MATH216  حلول المعادالت
 4 - - 4 التفاضلية االعتيادية

COMP252 1 1 - 8 برمجة COMP253 1 1 - 8 الرسم في الحاسبة 

UREQ201  6 - - 6 6اللغة العربية UREQ202  6 - - 6 8اللغة العربية 

 المجموع
60 6 4 

 المجموع 63
62 0 1 

64 
80 81 

 المقررات الدراسية للمرحلة الثانية      

 



 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي االول

 اسم المادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم المادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

MATH310  6التحليل الرياضي  4 - - 4 MATH311 
التحليل الرياضي 

8 4 - - 4 

MATH312  6الجبر المجرد  1 6 - 1 MATH313  8الجبر المجرد  1 6 - 1 

MATH314  6التحليل العددي  1 - 1 4 MATH315 
التحليل العددي 

8 1 - 1 4 

MATH316 4 - - 4 الرياضيات التطبيقية MATH317 
المجموعات 
 4 - - 4 الضبابية

MATH319  1 1 - 8 8االمثلية MATH318 
نظرية المعادالت 
التفاضلية 
 االعتيادية

4 - - 4 

 المجموع
61 6 1 

 المجموع 63
63 6 1 

64 
81 88 

 

 المقررات الدراسية للمرحلة الثالثة      

 

 



 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي االول

 اسم المادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم المادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

MATH410 
المعادالت التفاضلية 

 MATH414 1 - 6 1 الجزئية
االحصاء الرياضي 

8 4 - - 4 

MATH413  6االحصاء الرياضي  4 - - 4 MATH421  8مشروع  - - 1 8 
MATH420  6مشروع  0 - 1 8 MATH412  8التبولوجيا  1 6 - 1 

MATH415  6التحليل العقدي  4 - - 4 MATH416 
التحليل العقدي 

8 4 - - 4 

MATH411  6التبولوجيا  1 6 - 1 MATH450 
مواضيع في 
الرياضيات 
 المجردة

4 - - 4 

UREQ420 6 - - 6 حقوق االنسان UREQ421 6 - - 6 الديمقراطية 

 المجموع
60 8 1 

 المجموع 62
61 6 1 

63 
81 81 

 

 المقررات الدراسية للمرحلة الرابعة      

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي االول   

 اسم المادة الرمز
 الساعات االسبوعية

 اسم المادة الرمز الوحدات
 الساعات االسبوعية

 الوحدات
 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

MATH501 
6تحليل دالي   1   - 1 MATH517  8تحليل دالي  1 -   1 

MATH503 
 1   - 1 محاكاة MATH506 1 -   1 احصاء متعدد المتغيرات

MATH504 
الحلول العددية 
للمعادالت  التفاضلية 

 االعتيادية
 1   - 1 أختياري  1 -   1

 1   - 1 أختياري  1 -   1 أختياري 
UREQ501  6 -   6 6اللغة االنكليزية UREQ501 8اللغة األنكليزية  6 -   6 

 المجموع
61 0 0 

 المجموع 61
61 - 0 

61 
61 61 

 المقررات الدراسية لدراسة الماجستير      



 

 المعدل االسم ت

 731007 مصطفى حيدر فاضل وهيب 0

 641233 مرتضى مهدي صالح عبدالكريم 8

 601382 زهراء رعد كامل حسن 3

   8102/  8107الطالب المتخرجٌن من القسم للعام الدراسً 

 االناث الذكور

4 6 

 

  8102/  8107الطالب االوائل الثالث فً القسم للعام الدراسً 



 8138-8137صورة التخرج  



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9ocus48nkAhWJy6QKHZuaCfUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Far.aliexpress.com%2Fitem%2F-%2F32844750979.html&psig=AOvVaw2a_A20Dek32WcRBxrnw-I1&ust=1568322952417396


 لالتصااااال  بالكمياااااااة

 

   www.sc.nahrainuniv.edu.iqالموقع الرسمي عمء ال بكة العنكبوتية: 

 

 بغداد —الجادرية   64155صندوق بريد :   

 

   17911833716رقم جوال مكتا العميد :   

 17719685519رقم جوال وةدة الدراسات االولية :   

 17811788116رقم جوال وةدة الوثائق :   

 

 www.facebook.com/nahrainrفيسبوك  عبة التسجيل :  

 

 alnahrain_sci.dean_office@yahoo.comالبريد االلكتروني لمكتا العميد : 

 consoffice@sc.nahrainuniv.edu.iqالبريد االلكتروني لمجمس الكمية : 

 scioffice@sc,nahrainuniv.edu.iqالبريد االلكتروني لمكتا معاون العميد العممي: 

 adminoffice@sc.nahrainuniv.edu.iqالبريد االلكتروني لمكتا معاون العميد االداري: 

 nahrainr@yahoo.comالبريد االلكتروني ل عبة التسجيل:  


