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 : نبذة عن الكلية

 

في   العلوم  كلية  التي    1/10/2002تأسست  بالعلوم  المتخصصة  بالمالكات  المجتمع  البلد لرفد  في  الشاملة  بالنهضة  ستساهم 

تم استحداث قسم علوم الحياة   2005-2004وكانت تضم وكانت تضم قسمين هما الحاسبات والرياضيات وفي العام الدراسي  

الدراسي   العام  وا  2006-2005وفي  والفيزياء  الكيمياء  وهي  اقسام  ثالثة  استحداث  التأسيس تم  منذ   ، التطبيقية  لجيولوجيا 

ية على تطوير القدرات واالمكانيات من الكادر التدريسي والكادر الفني واالداري وبناء المختبرات وتجهيزها بأحدث  تعمل الكل

االجهزة العلمية واتباع منهج دراسي حديث وكذلك اتباع االساليب الحديثة في التدريس واكتساب وايصال المعلومة بما يجعل 

 والمهارات الالزمة في بناء الحياة وتقديم الخدمات للمجتمع .  الخريج متسلحاً بالعلم والمعرفة والخبرة

 الهيكلية الخاصة بالكلية 
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 الرؤية 

وان تكون فاعلة في  تتضمن الرؤية بما هو متميز وهادف في المجاالت العلمية واالدارية بشكل عالي الجودة في مجال التعليم  

دعم التقدم العلمي وايجاد الحلول للمعوقات كافة التي تواجهها وتكون النموذج الذي يحتذى به على المستوى المحلي واالقليمي 

 .  الجيد ونشر الوعي الثقافي في المجاالت العلمية بالشكل الذي تسمو به الكلية والجامعةوالمواكبة على تحقيق االداء 

 

 األهداف 

 تخريج كوادر متخصصة في مختلف العلوم الطبيعية لرفد قطاعات المجتمع كافة بما تحتاجه من الكوادر .  •

 نشر العلوم والتوجه العلمي وتزويد المجتمع بالخبرة العلمية والفنية . •

تعزيز القدرات وتنميتها لدى الطلبة من خالل النشاطات المختبرية والتحفيز على المشاركة في مختلف النشاطات التي تقيمها   •

 الكلية خدمة للعلم والمجتمع . 

 بناء االنسان المستقبلي )الطالب( وإعداده اإلعداد الصحيح لقيادة المجتمع . •

 كلية مع إبداء المشاورة العلمية في مختلف نواحي الحياة . إعداد الدراسات واالستشارات الفنية لقطاع ال •

إعداد المتخصصين من حملة الشهادات العليا في الجاالت العلمية المختلفة وتطوير التعاون العلمي مع الجامعات العراقية  •

 والعالمية .

 يزة .مواكبة سير التقدم العلمي من خالل العمل على تقديم البحوث العلمية الرائدة والمتم •

 متابعة مستوى اداء الطلبة المتخرجين بعد تعيينهم في المؤسسات الحكومية . •
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 مجلس الكلية 

 -يتألف مجلس كلية العلوم من السادة:

 عميد الكلية  - ا.م.د.نعمة علي احمد الجبوري -1

 معاون العميد للشؤون العلمية -.هوراز ناظم جبار ا.م.د -2

 معاون العميد للشؤون االدارية  -غالب ا.م.د.عبد الهادي مردان  -3

 رئيس قسم الفيزياء -ا.د.علي حسين تقي  -4

 رئيس قسم الرياضيات  -.د.مهند احمد محمود ا -5

 رئيس قسم الجيولوجيا التطبيقية   -ا.م.د.اميد احمد محمد  -6

 رئيس قسم علوم الحياة  -ا.م.د.ياسر حمد حمادة  -7

 رئيس قسم الكيمياء -م.د.شاخوان عبدالرحمن عمر  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول بأعداد التدريسين حسب اللقب العلمي والشهادة. 

 إجمالي الكلية  ماجستير  دكتوراه  اللقب العلمي 

 22 - 22 استاذ

 24 1 23 استاذ مساعد

 27 10 17 مدرس

 20 20 - مدرس مساعد 

 93 31 62 المجموع

 

 

 مجلس كلية العلوم 

 



5 
 

 

( وتوضيح دورها في رفد الكلية في السمعة 2021/2022اعداد الحاصلين على االلقاب العلمية للعام )

 االكاديمية والعلمية

 

 

 الكلية  العلمية في قساماال

 سنة التأسيس القسم ت

 2003-2002 الرياضيات 1

 2005-2004 علوم الحياة  2

 2006-2005 الفيزياء  3

 2006-2005 الكيمياء  4

 2006-2005 الجيولوجيا التطبيقية 5

 

 

 

 الشهادة  االسم  اللقب العلمي 
تاريخ الحصول على اللقب  

 العلمي 

 10/1/2021 دكتوراه  د.علي اسماعيل صالح  استاذ 

 28/11/2021 دكتوراه  عبدالرزاق د.هنادي عبد االله  استاذ مساعد 

 25/4/2021 ماجستير سارة مصطفى احمد  مدرس

 5/5/2021 ماجستير سحر اكرم طه  مدرس مساعد 

 15/11/2021 ماجستير رغد خليل الراهيم  مدرس مساعد 

 15/3/2021 ماجستير اسيل حاكم مهدي  مدرس مساعد 

   6 المجموع
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 2022-2021براءة اختراع 

بواسطة تفاعل التمليح من قبل   APTESتعديل الجسيمات النانوية المصنوعة من معقد حديد الخارصين والنيكل بتغليفها بال 

 قسم الكيمياء. –ا.د.اسراء غسان اكرم 

 

 العلمية في الكلية  أعدد الطلبة المتخرجين من الكلية منذ تأسيسها لجميع االقسام

 الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية  القسم  السنة الدراسية  ت

 - 48 الحاسبات  2005-2006  (1

 - 20 الرياضيات 2005-2006  (2

 204 107 الحاسبات  2006-2007  (3

 - 28 الرياضيات 2006-2007  (4

 206 51 الحاسبات  2007-2008  (5

 35 20 الرياضيات 2007-2008  (6

 138 27 علوم الحياة 2007-2008  (7

 10 43 الحاسبات  2008-2009  (8

 12 36 الرياضيات 2008-2009  (9

 28 50 علوم الحياة 2008-2009  (10

 - 32 الكيمياء  2008-2009  (11

 - 38 الجيولوجيا التطبيقية  2008-2009  (12

 - 26 الفيزياء  2008-2009  (13

 - 41 الحاسبات  2009-2010  (14

 5 23 الرياضيات 2009-2010  (15

 - 37 علوم الحياة 2009-2010  (16

 - 44 الكيمياء  2009-2010  (17

 - 25 الجيولوجيا التطبيقية  2009-2010  (18

 - 10 الفيزياء  2009-2010  (19

 - 55 الحاسبات  2010-2011  (20

 - 20 الرياضيات 2010-2011  (21

 - 51 علوم الحياة 2010-2011  (22

 - 46 الكيمياء  2010-2011  (23

 - 26 الجيولوجيا التطبيقية  2010-2011  (24

 - 15 الفيزياء  2010-2011  (25

 - 57 الحاسبات  2011-2012  (26

 2 21 الرياضيات 2011-2012  (27

 - 56 علوم الحياة 2011-2012  (28

 - 50 الكيمياء  2011-2012  (29

 - 49 الجيولوجيا التطبيقية  2011-2012  (30

 - 21 الفيزياء  2011-2012  (31

 - 55 الحاسبات  2012-2013  (32
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 - 34 الرياضيات 2012-2013  (33

 - 68 علوم الحياة 2012-2013  (34

 - 64 الكيمياء  2012-2013  (35

 - 57 الجيولوجيا التطبيقية  2012-2013  (36

 - 27 الفيزياء  2012-2013  (37

 - 53 الحاسبات  2013-2014  (38

 - 53 الرياضيات 2013-2014  (39

 - 32 علوم الحياة 2013-2014  (40

 - 41 الكيمياء  2013-2014  (41

 - 35 الجيولوجيا التطبيقية  2013-2014  (42

 - 37 الفيزياء  2013-2014  (43

 - 46 الحاسبات  2014-2015  (44

 - 54 الرياضيات 2014-2015  (45

 - 39 علوم الحياة 2014-2015  (46

 - 37 الكيمياء  2014-2015  (47

 - 51 الجيولوجيا التطبيقية  2014-2015  (48

 - 43 الفيزياء  2014-2015  (49

 36 38 الحاسبات  2015-2016  (50

 63 52 الرياضيات 2015-2016  (51

 151 52 علوم الحياة 2015-2016  (52

 65 51 الكيمياء  2015-2016  (53

 - 29 الجيولوجيا التطبيقية  2015-2016  (54

 81 34 الفيزياء  2015-2016  (55

 35 44 الحاسبات  2016-2017  (56

 54 56 الرياضيات 2016-2017  (57

 65 33 علوم الحياة 2016-2017  (58

 41 35 الكيمياء  2016-2017  (59

 - 43 الجيولوجيا التطبيقية  2016-2017  (60

 54 35 الفيزياء  2016-2017  (61

 4 28 الحاسبات  2017-2018  (62

 20 53 الرياضيات 2017-2018  (63

 3 54 علوم الحياة 2017-2018  (64

 28 60 الكيمياء  2017-2018  (65

 - 24 الجيولوجيا التطبيقية  2017-2018  (66

 2 36 الفيزياء  2017-2018  (67

 1 24 الحاسبات  2018-2019  (68

 29 64 الرياضيات 2018-2019  (69

 83 47 علوم الحياة 2018-2019  (70

 5 41 الكيمياء  2018-2019  (71

 22 39 الجيولوجيا التطبيقية  2018-2019  (72

 3 34 الفيزياء  2018-2019  (73

 - 53 الحاسبات  2019-2020  (74

 35 57 الرياضيات 2019-2020  (75

 158 110 الحياةعلوم  2019-2020  (76

 - 90 الكيمياء  2019-2020  (77

 27 40 الجيولوجيا التطبيقية  2019-2020  (78
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 أعداد الطلبة المتواجدين في الدراسات العليا للكلية موزعين بحسب الشهادة
 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي  السنة الدراسية القسم ت
المجموع 

 الكلي

 26 9 17 - 2022-2021 الكيمياء 1

 16 - 16 - 2022-2021 الجيولوجيا التطبيقية  2

 55 6 49 - 2022-2021 علوم الحياة 3

 29 - 29 - 2022-2021 الفيزياء 4

 

 

 وحدة البحوث البيئية 

 نبذة عن الوحدة 

 

وذلك انطالقاً من مبدأ االهتمام بالبيئة من خالل تفعيل   2005سنة  ية بحسب األمر الوزاري في  تم استحداث وحدة البحوث البيئ

العالقة في محافظة كركوك خدمة للمواطن العراقي في رفد الجامعة بالمشاريع البيئية آلية التعاون المشترك مع جميع الدوائر ذات 

 التي تعنى بالوقوف على أهم المشاكل البيئية التي يواجها البلد في شتى المجاالت المتنوعة.

والحديثة المتقدمة  البحثية  األجهزة  من  ومتنوع  كبير  عدد  توفر  منبفضل  البيئية  البحوث  وحدة  تعتبر  البحثية   ،  الوحدات 

من   الوحدة  تمتلكها  لما  العراقية  الجامعات  مختلف  مع  التعاون  وبإمكانها  والباحثين،  العليا  الدراسات  طلبة  ببحوث  المتخصصة 

. على الرغم من الظروف االقتصادية التي مرت وتمر بالبالد، قامت الوحدة وال تزال تقوم بدور رائد في  إمكاناتفي هذا المجال

ا البيئي  النشاطات  الوعي  بنشر  الخاصة  المتنوعة  البيئية  والفعاليات  واألنشطة  البيئية  الندوات  إقامة  خالل  من  المتنوعة  لبيئية 

إضافةإلى التعاون مع دوائر المحافظة، كدوائر البيئة، الصحة، الموارد المائية، الزراعة، البيطرة، شركة نفط الشمال وشركة غاز  

 لعالقة.الشمال...الخ من الدوائر ذات ا

سنة، تم تجهيز وحدة البحوث البيئية بمختلف األجهزة الحديثة ومن المناشيء العالمية وذلك تنفيذاً لما يتطلبه  15منذ تشكيلها قبل 

الدكتور    األمر للقيام بالمهام الموكلة إلى الوحدة. وقدتناوب عدد من األساتذة على إدارة الوحدة، حيث استلم إدارة الوحدة األستاذ

تأريخ  مح إلى  محمد  بهروز  أواز  الدكتورة  األستاذ  إلى  اإلدارة  انتقلت  ثم  ومن  قادر  عبدالعزيز  وبعدها 2016/  16/10مد   ،

 - 51 الفيزياء  2019-2020  (79

 50 61 الرياضيات 2020-2021  (80

 91 102 علوم الحياة 2020-2021  (81

 105 93 الكيمياء  2020-2021  (82

 7 47 الجيولوجيا التطبيقية  2020-2021  (83

 1 54 الفيزياء  2020-2021  (84
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بتأريخ   إبراهيم  صباح  عمر  الدكتور  األستاذ  إلى  اإلدارة  ولحين  29/8/2019إلى  17/10/2016انتقلت  التأريخ  هذا  وبعد   .

 ر حسين قاسم إدارة الوحدة.هذه النبذة استلم الدكتور عبداالمي   إعداد 

رئيس جامعة كركوك   السيد  توجيهات  إسماعيلوبحسب  احمد  الدكتور صباح  المساعد    األستاذ  األستاذ  العلوم  كلية  والسيد عميد 

أنها كلفت   نعمة علي احمد، تم التركيز بشكل كبير على تشغيل األجهزة المختبرية والتي بقت لسنوات عديدة دون تشغيل، علماً 

قادرة على  الدول الوحدة  الوحدة وكوادرها، أصبحت  تلك األجهزة وبجهود استثنائية مدير  النجاح في تشغيل  ة مبالغ كبيرة. وبعد 

 تحقيق أهدافها المرسومة لها وبما يخدم الواقع البيئي لمحافظة كركوك.

 الوحدة  رؤية

المجاالت البيئية البيئية المتنوعة بعد تخصيص  تتطلع الوحدة في المستقبل القريب أن تتحول إلى مركز متخصص في  .1

بناية مستقلة لها بما يضمن توفير فضاء عمل مناسب ألجهزتها المختبرية الحديثة والمتنوعة مع توفير العدد المناسب  

من  من الكوادر المتقدمة والمختصة في تشغيل تلك األجهزة. وبالتالي ستكون الوحدة محط اهتمام كبير من قبل الباحثين 

 مختلف الجامعات العراقية. 

تحقيق الريادةاإلقليمية والمحلية في البحث العلمي األكاديمي والتطبيقي لتحقيق بيئة نظيفة من خالاللمساهمة الحقيقية في  .2

 نشر مبادئ التنمية المستدامة.

 الحصول على االعتماد األكاديمي وشهادة االيزو لنتائج فحوصاتها.  .3

 

 الرسالة 

البيئة تقع على عاتق الجميع بشكل عام وعلى عاتق المختصين والباحثين على وجه الخصوص وذلك   االهتمام بقضايا .1

 لمواجهة التحديات البيئية من خالل إعداد منظومة متكاملة من الخطط والبرامج والمشاريع البحثية.

ير الخدمات الضرورية لهم  ترسيخ أسس التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية خدمة ألفراد المجتمع من خالل توف .2

 وبشكل اّمن. 

 عدم إهمال القضايا البيئية األساسية التي بدأت آثارها بالظهور في العراق بسبب التغييرات المناخية.  .3

 

 األهداف 

 توفير البيئة المالئمة للبحث العلمي من خالل تهيئة المستلزمات الضرورية والمعدات المواكبة للتكنولوجيا الحديثة. .1

 ترسيخ مبدأ العمل الجماعي لتطوير مهارات أفراد المجتمع وتحقيق التنمية البيئية المستدامة لجميع قطاعات العمل.  .2

البيئية والعلمية عن طريق رصد وتقييم مشاكل البيئة   االضطالع بالدور المناسب في رسم السياسات اإلستراتيجية .3

 ريع بحثية رصينة وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل. المتنوعة مع تقديم وسائل معالجتها من خالل عمل مشا
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 اعضاء وحدة البحوث البيئية 
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 بعض االجهزة في مختبر وحدة البحوث البيئية في كلية العلوم / جامعة كركوك 

 

 ت اسم الجهاز ووصفه وصورته  ت اسم الجهاز ووصفه وصورته 

Thermostatic Water Bath (YCW-04M) 

 

 

2 

Digital Circulating Bath (SC-5A) 

 

 

 

1 

Colorimeter (C401) (Portable) 

 

 

4 

Water Bath (Memmert) 

 

 

 

 

3 

Sartorius Professional Meter (PP-20) 

 

 

7 

Microprocessor Turbidity (HI93703) 

(Portable) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

فظ النماذج في  يستخدم لحرقمي حديث حمام مائي 

معينة من   حرارة ثابتة و لفترة  الماء تحت درجات

 .الزمن

النماذج في الماء تحت درجة حرارة  لحفظيستخدم 

تحكم ثبات درجة الحرارة ثابتة و لفترة من الزمن، و ت

 تلقائياً. 

النماذج في الماء تحت درجة حرارة  يستخدم لحفظ

ثابتة و لفترة من الزمن، حيث يعتمد على الحمل  

 الحراري بدالً من تسخين الماء بشكل موحد. 

 

الحر و  المتبقي في الماء،  قياس الكلوريستخدم ل

كسيد وثاني أ، pHك،يمض السيانورا، ح الكلي

 . في الماء الكلور ، البروم واألوزون

 يستخدم لقياس كمية العكورة في الماء 

 

، الملوحة و   pH  ،TDS   ،ECيستخدم لقياس 

 المقاومة في الماء
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 قسم الرياضيات 

 نبذة عن القسم 

كأحد أقسام كلية العلوم /جامعة كركوك  وتخرجت أول دفعة في العام الدراسي   1/10/2002تأسس قسم الرياضيات بتاريخ 

بكالوريوس علوم في الرياضيات و منذ التأسيس يعمل القسم على تطوير قدرات وإمكانيات القسم  و منحوا شهادة  2005-2006

من الكادر الفني و اإلداري المساعد، وبناء المختبرات و تجهيزها بأحدث األجهزة العلمية و إتباع منهج دراسي حديث و إتباع  

ا يجعل الخريج متسلحا بالعلم و المعرفة و الخبرة و المهارات  األساليب الحديثة في التدريس و اكتساب و إيصال المعلومة بم

%. حيث يؤدي المتخرج   50الدرجة الصغرى المعتمدة  في النجاح هي  الالزمة للمساهمة في بناء الحياة و جعل الحياة أفضل.

 دوره في التنمية بكفاءة ونجاح . 

 الدراسة في القسم 

اسية كاملة حسب منهج دراسي محكم يتكون من دروس نظرية وأخرى عملية تتكون الدراسة االولية: تتكون من أربع سنوات در 

من تجارب مختبرية يكتسب الطالب من خاللها احدث العلوم و الخبرات في حقل اختصاص الرياضيات يمنح الطاب الخريج بعد  

 ت . في الرياضيا (BSc ), (Bachelor of science)إكمال المتطالبات شهادة بكالوريوس علوم 

 الرؤية 

يطمح القسم الوصول الى كل ما هوهادف ومثمر في سبيل تحقيق االرتقاء العلمي في الكلية و الجامعة في سبيل التطوير العلمي  

 للطلبة الذين هم مخرجات الكلية وجميع النواحي ... 

 الرسالة 

مختلف المهارات وتنمية القدرات لدى الطلبة و تتضمن رسالة القسم اعداد الطالب المتمكن علميا في مجال الرياضيات وتنمية 

 تمكينهم من تطبيق مختلف المعادالت و أستخدامها األستخدام االمثل و الصحيح . 

 أهداف القسم 

بذل مجهود لزرع حب االختصاص لدى الطلبة من خالل توضيح أهمية الرياضيات و أستخدامها في مجاالت الحياة  .1

 المختلفة .

خطوة أولى في طريق إكمال دراساتهم العليا للحصول على شهادة الماجستير و التي يعاني القطر  تهيئة طلبة متفوقين ك .2

 من نقص كبير فيها .

تهيئة كوادر متخصصة للعمل في المؤسسات الدولة المختلفة  في مجاالت النمذجة  وبحوث العمليات و األحصاء و   .3

 الحاسبات . 

ات من كليات العلوم للعمل في التعليم الثانوي باإلضافة الى العمل في اقسام  تبقى الحاجة القائمة لخريجي اقسام الرياضي .4

 القسم كمساعد باحث . 

 وضع خطة تدريسية لكل تدريسي لتحقيق اهداف المنشودة.  .5
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 الكادر التدرسيسي لقسم الرياضيات 

 التخصص
 ت اسم التدريسي  اللقب العلمي  الشهادة 

 العام  الدقيق 

 استاذ دكتوراه الرياضيات العدديةاالمثلية 
 ا.د. عباس حسن تقي 

 
1 

 استاذ دكتوراه الرياضيات المعادالت التفاضلية 
 ا.د. وفاء محي الدين طه 

 
2 

 استاذ مساعد  دكتوراه الرياضيات التحليل العددي
 د. مهند احمد محمود ا.

 
3 

 استاذ مساعد  دكتوراه الرياضيات االمثلية العددية
 يوكسل عبدالستار صادق ا.م.د. 

 
4 

 استاذ مساعد  دكتوراه الرياضيات االمثلية العددية
 ا.م.د. هوراز ناظم جبار

 
5 

 مدرس  دكتوراه الرياضيات التحليل الدالي 
 م.د. سهام محمد علي 

 
6 

 مدرس  دكتوراه الرياضيات االمثلية العددية
 م.د. امل عباس فالمرز

 
7 

 مدرس  دكتوراه الرياضيات الرياضيات التطبيقية 
 م.د. فاطمة زين العابدين احمد 

 
8 

 مدرس  دكتوراه الرياضيات المعادالت التفاضلية 
 م.د. مجيد حميد علي 

 
9 

 مدرس مساعد  ماجستير الرياضيات الرياضيات التطبيقية 
 م.م. جوان عباس علي 

 
10 

 مدرس مساعد  ماجستير الرياضيات توبولوجيا 
 م.م. علي محمد جاسم 

 
11 

 مدرس مساعد  ماجستير الرياضيات الرياضيات التطبيقية 
 م.م. سعاد مدحت عبدللا 

 
12 

 مدرس مساعد  ماجستير الرياضيات االمثلية العددية
 م.م. عصام حيدر خليل 

 
13 

 مدرس مساعد  ماجستير اللغة العربية ادب حديث 
 م.م. اطياف طالل خالد 

 
14 
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 الرياضياتمجلس قسم 

 

 للدراسة االولية  المنهج الدراسي لقسم الرياضيات

 المرحلة االولى

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري
  4 2التفاضل والتكامل  4 1التفاضل والتكامل
  3 2اسس الرياضيات  3 1اسس الرياضيات

  3 1الجبر الخطي  3 رياضية طرق 
  3 الحاسوب   4 الفيزياء العامة 
  2 االنكليزية اللغة   2 حقوق االنسان
  4 2الفيزياء العامة  2 اللغة العربية
  2 الديمقراطية  3 الحاسوب 

 

 المرحلة الثانية 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري
  3 2المعادالت التفاضلية االعتيادية  3 1المعادالت التفاضلية االعتيادية

  4 2التفاضل والتكامل المتقدم  4 1 التفاضل والتكامل المتقدم
  3 هندسة تفاضلية  3 تحويالت الرياضية 

  3 نظرية االعداد   4 2 الجبر الخطي
  3 2ية واالحصاءلاالحتما  3 1ية واالحصاءلاالحتما

Mat lab 1 3  Mat lab 2 3  
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 المرحلة الثالثة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري
  4 نظرية الحلقات  4 نظرية الزمر 
  3 2التحليل العددي  3 1التحليل العددي
  3 2نظرية البيانات  3 1نظرية البيانات

  3 2االحصاء الرياضي  3 1االحصاء الرياضي
  3 2التحليل الرياضي  3 1التحليل الرياضي

  3 2المعادالت التفاضلية الجزئية  3 1المعادالت التفاضلية الجزئية

 

 المرحلة الرابعة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 الوحدات عدد  

 عملي نظري عملي نظري
  4 2التحليل العقدي  4 1التحليل العقدي
  3 انظمة ديناميكية   3 التحليل الدالي 

  3 الموديول  2 طرق البحث العلمي
  3 2التبولوجيا  3 1التبولوجيا

  3 االمثلية العددية   2 فلسفة وتاريخ الرياضيات 
 

  2 نظرية القياس   3 نظرية الحقول

  2 مشروع    

 

 مجاالت العمل للمتخرج 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1

 وزارة التربية -2

 وزارة المالية -3

 اسواق االسهم للعمل كوسيط -4

 خبير في المؤسسات المالية واالستثمارات  -5

 تخمين مخاطر شركات التأمين -6
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 مختبر الحاسوب 

 

 اعداد الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية  المرحلة  ت

 - 58 االولى 1

 31 60 الثانية  2

 1 36 الثالثة  3

 2 69 الرابعة  4

 34 223 المجموع
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 قسم علوم الحياة 

 

 نبذة عن القسم 

كأحــــد أقســـام كليــة العـلـــوم جــامعــة كـركـــوك بكادر تدريسي    2005  –  2004تأسس قسم علوم الحياة في العام الدراسي  

 170طالباً فـــي الدراسة الصباحية و    30متكامل من الناحية العلمية حيث تـــــــــــم فتح دراستين الصباحية والمسائية وتم قبول  

من كال الدراستي وسيتم بأذن للا    2008  –  2007ة المسائية وقد تم تخريج الدفعة األولى في السنة الدراسية  طالب في الدراس 

 2011 – 2010تعالى تخريج الدورة الخامسة عشــر وتـــم فتــح الـدراســـات العليــا )المــاجستـيــر( فـــي العـــــــام الدراســي 

ت وكذلك  الحيـــاة  علوم  دراسة  بالتخصص  فتح  الدراســي    )الدكتوراه(م  العـــــــام  علـــوم   2022  –  2021فـــي  بالتخصص 

 الحيـــــاة 

 أهداف القسم 

 إعداد مالك متخصص في بعض المواد البايولوجية وفق حاجة الجامعة والمجتمع  .1

 تطوير البحث العلمي في الجامعة.  .2

 تهيئة الكادر التدريسي في الجامعة.  .3

 التعليم العالي ودوائر الدولة بحملة الشهادات االولية و العليا.رفد مؤسسات  .4

 تطوير اإلمكانيات العلمية والتقنية في المختبرات التعليمية وتوفير كافة مستلزماتها.  .5

 قابلياتهم.توفير مختبرات خاصة للبحث العلمي مزودة باإلمكانيات العلمية إلتاحة الفرصة للمالكات التدريسية في تطوير  .6

 . إتاحة الفرصة للمالك التدريسي من إكمال دراساتهم العليا داخل وخارج العراق .7

 توفير فرص الزماالت والبعثات العلمية إلى مختلف دول العالم.  .8

العمل على نشر المقاالت والمنشورات العلمية والنوعية فيما يواكب عجلة التطوير المعلوماتية في العالم عقد المؤتمرات   .9

 لمية التخصصية. الع
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 الحياة  علومالكادر التدرسيسي لقسم 

 المنصب  الشهادة  اللقب العلمي  اسماء التدريسيين  ت

 رئيس القسم  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د ياسر حمد حمادة خلف  1

 مقررة القسم  ماجستير مدرس  م. بفرين مــحمد رضا محمد  2

  دكتوراه استاذ ا.د محمود شاكر رشيد عبدللا  3

  دكتوراه استاذ ا.د اواز بهروز محمــد علي  4

  دكتوراه استاذ ا.د هاجر علي شريف اسماعيل  5

  دكتوراه استاذ ا.د سعدية شهــــاب حمـد عران  6

  دكتوراه استاذ ا.د سهلة خورشيد عبــاس حميد  7

  دكتوراه استاذ ا.د اسما سميع افــرام كرومي 8

  دكتوراه استاذ مساعد  ماجدة نوري ابراهيـما.م.د  9

  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د نعمة علي احمد حسين  10

  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د فاروق ابراهيم محمد احمد  11

  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د سناء حسين محــمد سليمان  12

  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د بري لطيف محمد مصطفى 13

  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د نهان بهاء الدين جعفر علي  14

  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د.وداد محمود لهمود  15

  دكتوراه استاذ مساعد  م.د هنادي عبداالله عبدالرزاق ا. 16

  دكتوراه مدرس  م.د فائزه ناصر طعمـة جبر 17

  دكتوراه مدرس  م.د ايفان محمد مصطفى محمد  18

  دكتوراه مدرس  م.د شيالن خيرللا جبار امين 19

  دكتوراه مدرس  م.د ايمان تاجر عبدللا بكر 20

  ماجستير مدرس  بيل نعيم نم. ريتا  21

  ماجستير مدرس  م. صهيب صـباح قاسم مصطفى  22

  ماجستير مدرس  م. نجيب ابراهيم محمد احمد  23

  ماجستير مدرس  م. زينب حسين فاضل حسن  24

  ماجستير مدرس  م. علي محمد نجاتي روؤف  25

  ماجستير مدرس مساعد  م.م. زهراء عايد احمد درويش  26

  ماجستير مدرس مساعد  م.م. سحر اكرم طه محمد  27
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  ماجستير مدرس مساعد  م.م. اسيل حاكم مهدي  28

 الـحــيـــــــاة اسماء تدريسين العقود في قســـم عـلـــــوم 

 المنصب  الشهادة اللقب العلمي اسماء التدريسيين العقود ت

 عقد وزاري  دكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د احمد حمد صالح  1

 عقد وزاري  دكتوراه مدرس  د.شاكر محمود شاكر 2

 عقد وزاري  ماجستير مدرس مساعد  م.م. مصطفى جمال جالل  3

 عقد وزاري  ماجستير مساعد مدرس  م.م. ايمان حبيب اصيل  4

 عقد وزاري  ماجستير مدرس مساعد  م.م. برزين سردار محمد  5

 عقد وزاري  ماجستير مدرس مساعد  م.م.مدحت حسين ابراهيم 6

 عقد وزاري  ماجستير مدرس مساعد  م.م. زيد حسن علي  5

 عقد وزاري  ماجستير مدرس مساعد  م.م. اسماء جمال محمد  6

 عقد وزاري  ماجستير مدرس مساعد  احسان رشيد م.م. ايناس  7

 

 

 مجلس قسم علوم الحياة 
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 علوم الحياة المنهج الدراسي لقسم 

 الدراسة االولية 

 المرحلة االولى

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

 2 2 الحيوان علم  2 2 علم النبات

 2 2 كيمياء العضوية  2 2 علم االرض 

  2 الرياضيات 2 2 فيزياء الحياتية 

 2 2 2الحاسبات  2 2 كيمياء التحليلية 

  2 اللغة االنكليزية 2 2 1الحاسبات 

  2 الديمقراطية   2 اللغة العربية

     2 حقوق األنسان 

 

 المرحلة الثانية 

 الثاني الكورس  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

 2 2 2احياء مجهرية عام  2 2 1احياء مجهرية عام 

 2 2 تصنيف الحشرات 2 2 حشرات العامة 

 2 2 تصنيف نبات 2 2 تشريج نبات 

 2 2 طفيليات  2 2 الالفقريات

 2 2 مجاميع نبات 2 2 1كيمياء الحياتية 

 2 2 كيمياء حياتية  2 2 مجاميع النباتية 

 - 2 األحصاء الحيوي   

 

 المرحلة الثالثة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

 2 2 تلوث 2 2 بيئة 

 2 2 بايولوجية الخلية  2 2 الوراثة العامة

التربة  احياء المجهرية 

 والمياه 
2 2 

فسلجة احياء  

 المجهرية
2 2 

 2 2 فسلجة الحيوان  2 2 انسجة الحيوانية

 2 2 فسلجة نبات  2 2 علم المناعة 

 2 2 علم الدم )اختياري(
اوالي الطفيلية  

 )اختياري(
2 2 
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 المرحلة الرابعة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 الوحدات عدد  

 عملي نظري عملي نظري

 2 2 علم الفايروسات  2 2 بكتريا المرضية 

 2 2 تصنيف الفطريات 2 2 علم الفطريات 

احياء المجهرية  
 الغذائية 

2 2 
احياء المجهرية  

 الصناعية 
2 2 

 2 2 بايلوجي الجزيئي  2 2 علم الحبليات 

 2 2 مضادات 2 2 بايلوجي جزيئي 

 2 2 اجنة )اختياري( 2 2 )اختياري(علم الديدان 

 - - مشروع البحث    

 

 

 

 مختبرات القسم 

 مختبر الفطريات  -1
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 مختبر األنسجة  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر الوراثة والجزيئي  -3
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 مختبر االحياء المجهرية  -4

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر الطفيليات والالفقريات والحشرات  -5
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 مختبر النبات  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية  المرحلة  ت

 133 170 االولى 1

 273 136 الثانية  2

 104 77 الثالثة  3

 128 100 الرابعة 4

 638 483 المجموع
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 مجاالت العمل للمتخرج 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1

 التربيةوزارة  -2

 وزارة الصحة -3

 وزارة النفط -4

 وزارة البيئة -5

 وزارة العلوم والتكنلوجيا  -6

 جميع المختبرات الصحية -7
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 م الكيمياء قس

 نبذة عن القسم 

(   2009  -2008طالب وطالبة ( في عام )    35وتخرجت اول دفعة من القسم )    2005تم تاسيس قسم الكيمياء عام  

واالداري الفني  والكادر  التدريسي  الكادر  من  منتسبيه  وامكانيات  قدرات  تطوير  على  يعمل  القسم  تأسيس  وبناء    ومنذ 

منهج   وتجهيزها   المختبرات واتباع  العلمية  االجهزة  التدريس  بأحدث  في  الحديثة  االساليب  واتباع  حديث  واكتساب     دراسي 

 .الخريج ملما بالعلم والمعرفة والخبرة والمهارات الالزمة للمساهمة في بناء المجتمع  وايصال المعلومة بما يجعل

 الرؤية 

والطالبات تدفع بهم إلى التحصيل  يتبنى قسم الكيمياء في رؤيته أن تحقق خطته الدراسية عالقة ارتباط جاذبة للطالب  

تطوير   نحو  الدؤوب  العمل  من خالل  إال  ذلك  يتأتى  وال  العلمية  وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية  إلى  يؤدى  الذي  األمر  المتميز  الجيد 

مفردات الخطة الدراسية واعدادها في صيغة تكنولوجية حديثة حيث يشارك في ذلك عدد غير قليل من الطالب المتميزين داخل  

و   الماجستير  درجتي  على  للحصول  دراساتهم  تكملة  لهم  يتسنى  حتى  العليا  الدراسات  برنامج  في  بهم  الدفع  إلى  تمهيدا  القسم 

 الدكتوراه.

 الرسالة 

العلمية  المجاالت  في  متخصصة  مؤسسة  هي  الجامعة  أن  حيث  و   ، المجتمع  وتنمية  خدمة  في  القسم  برسالة  إيمانا 

م المشروعات البحثية المتكاملة ذات الصفة التطبيقية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس أمال في تفعيل المختلفة، لذا يقوم القسم بدع

الدراسات االولية   و الماجستير ،     بحثية متخصصة لخدمة برامج   دور القسم نحو البحث العلمي. و يقوم القسم بإنشاء مختبرات 

القس  لمنتسبي  البحثي  النشاط  الوقت لخدمة  المجاالت  وفى نفس  الخبرة في جامعة كركوك في  القسم احد مراكز  م أمال في جعل 

العلمية ذات العالقة باالختصاص. كما يؤمن قسم الكيمياء بأهمية مبدأ تبادل الخبرات، لذا يرحب القسم دائما بالتعاون العلمي مع  

النفع المتبادل على منتسبي القسم و الجهات العلمية الجامعات والهيئات العلمية المختلفة داخل العراق وخارجه. األمر الذي يعود ب

 .المختلفة داخل العراق

 أهداف القسم 

إعداد الطالب إعداداً  .إعداد كوادر مؤهلة علميا لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع التعليم العام والمعاهد العليا وغيرها .1

 .في مختلف الجامعات داخل العراق وخارجهمناسباً يؤهله إلى مواصلة دراسته في برامج الدراسات العليا 

الوزارات و الهيئات البحثية الحكومية بباحثين أكفاء قادرين على العمل في مراكز البحوث المختلفة    تزويد العديد من .2

مثل مركز الدراسات البيئية، مركز الحماية اإلشعاعية، هيئة المواصفات والمقاييس، ومراكز البحوث العلمية  

 ... الخبالجامعات،

بتطوير المناهج الدراسية والمقررات االختيارية  ) التخصصية ( وكذلك مقررات البحث حيث روعي أن    االهتمام .3

تشتمل بقدر اإلمكان على عددا من الموضوعات التي لها عالقة مباشرة بالمشاكل العلمية و الصناعية التي تواجه خطط  

 .  التنمية في العراق
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 كيمياء ل التدرسيسي لقسم االكادر 

 الشهادة  اللقب العلمي  اسم التدريسي الرباعي  ت
 التخصص 

 الدقيق  العام 

 الكيمياء العضوية  الكيمياء  الدكتوراه  مدرس  رئيس القسم  –شاخوان عبد الرحمن عمر  1

 الكيمياء العضوية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ مساعد  مقرر الدراسات االولية –سعد سالم جاسم  2

 الكيمياء الحياتية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ مقرر الدراسات العليا -أسراء غسان اكرم  3

 الكيمياء التحليلية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ كامران شكر حسين  4

 الكيمياء العضوية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ هالة محمد غريب  5

 الكيمياء الحياتية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ سيران ستار صالح  6

 الكيمياء الفيزياوية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ مساعد  نجالء جليل خليل  7

 الكيمياء الحياتية  الكيمياء  الدكتوراه  أستاذ مساعد  نوال عبد للا مرتضى  8

العضوية الكيمياء  الكيمياء  الماجستير أستاذ مساعد  نور الدين ابراهيم عبد للا  9  

 الكيمياء الصناعية  الكيمياء  الدكتوراه  مدرس  فرح خلف حمود  10

 الكيمياء التحليلية  الكيمياء  الدكتوراه  مدرس  شهلة جمال شكور 11

 الكيمياء الفيزياوية  الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  احمد حمدي حطاب  12

 الكيمياء الحياتية  الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  يمامة زهير هاني 13

 الكيمياء العضوية  الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  زهراء طالب غالب  14

 الكيمياء الحياتية  الكيمياء  الماجستير مساعد  مدرس االء أنور علي  15

 الكيمياء العضوية  الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  صفاء رضا شكور  16

 

 الكيمياء تدريسيي العقود الوزارية في قسم 

 الشهادة  اللقب العلمي  اسم التدريسي الرباعي  ت
 التخصص 

 الدقيق  العام 

 الحياتية الكيمياء  الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  سلوى صالح حسين  1

 عضوية الكيمياء اال الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  محمد مديح امين  2

فيزياوية الكيمياء ال الكيمياء  الماجستير مدرس مساعد  افنان نجدت بهجت  3  
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 مجلس قسم الكيمياء 
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 ) الدراسة االولية ( الكيمياءالمنهج الدراسي لقسم 

 المرحلة االولى

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

 1 2 كيمياء تحليلية  1 2 كيمياء تحليلية 

  3 كيمياء العضوية   3 كيمياء العضوية 

  II 3رياضيات   I 3رياضيات 

 II 1 1فيزياء  I 1 1فيزياء 

  2 لغة انكليزية  2 لغة عربية

  2 ديمقراطية   2 حقوق انسان

 1 1 علوم حياة 1 1 علوم االرض 

  2 كيمياء عضوية  I 1 1  حاسبات

 

 المرحلة الثانية 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

 1 2 كيمياء تحليلية  1 2 كيمياء تحليلية 

 1 2 كيمياء العضوية  1 2 كيمياء العضوية 

 1 2 كيمياء عضوية  1 2 كيمياء عضوية 

 1 2 فيزياوية كيمياء  1 2 كيمياء فيزياوية 

  IV 2 رياضيات  III 2 رياضيات

 III 1 1حاسبات   II 1 1  حاسبات

 

 المرحلة الثالثة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

 1 2 كيمياء العضوية  1 2 كيمياء العضوية 

 1 3 كيمياء عضوية  1 3 كيمياء عضوية 

 1 2 كيمياء فيزياوية  1 2 كيمياء فيزياوية 

 1 3 كيمياء حياتية  1 3 كيمياء حياتية 

  2 كيمياء صناعية   2 كيمياء صناعية 

  II 2اختياري   I 2اختياري
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 المرحلة الرابعة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

  3 كمياء الكم  3 كمياء الكم

 1 3 تحليل الي  1 3 تحليل الي 

 1 2 اساسيات بوليمرات  1 2 صناعات نفطية 

 1.5 1 تشخيص عضوي 1.5 1 تشخيص عضوي

 1 2 كيمياء حياتية  1 2 كيمياء حياتية 

  IV 2اختياري   III 2اختياري 

     4 مشروع بحث 

 مختبرات القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر االطياف  -1
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 مختبر بحوث الحياتية  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر بحوث العضوية  -3
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 مختبر الالعضوية  -4

 

 في القسم  اعداد الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية  المرحلة  ت

 52 192 االولى 1

 242 216 الثانية  2

 118 110 الثالثة  3

 105 127 الرابعة 4

 517 645 المجموع
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 مجاالت العمل للمتخرج 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1

 وزارة التربية -2

 وزارة النفط -3

 وزارة الصحة -4

 كوادر مختبرية  -5

 وزارة الصناعة -6

 وزارة العلوم والتكنلوجيا  -7
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 فيزياء قسم ال               

 نبذة عن القسم 

( ومنذ   2009  -2008طالب وطالبة ( في عام )    26وتخرجت اول دفعة من القسم )    2005قسم الفيزياء عام  اسس  

واالداري الفني  والكادر  التدريسي  الكادر  من  منتسبيه  وامكانيات  قدرات  تطوير  على  يعمل  القسم  وبناء    تأسيس 

حد   وتجهيزها   المختبرات دراسي  منهج  واتباع  العلمية  االجهزة  التدريسبأحدث  في  الحديثة  االساليب  واتباع  واكتساب     يث 

 .الخريج ملما بالعلم والمعرفة والخبرة والمهارات الالزمة للمساهمة في بناء المجتمع  وايصال المعلومة بما يجعل

 الدراسة في القسم 

 الرؤية 

للطالب والطالبات تدفع بهم إلى التحصيل  يتبنى قسم الفيزياء في رؤيته أن تحقق خطته الدراسية عالقة ارتباط جاذبة  

تطوير   نحو  الدؤوب  العمل  من خالل  إال  ذلك  يتأتى  وال  العلمية  وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية  إلى  يؤدى  الذي  األمر  المتميز  الجيد 

ن داخل  مفردات الخطة الدراسية واعدادها في صيغة تكنولوجية حديثة حيث يشارك في ذلك عدد غير قليل من الطالب المتميزي

و   الماجستير  درجتي  على  للحصول  دراساتهم  تكملة  لهم  يتسنى  حتى  العليا  الدراسات  برنامج  في  بهم  الدفع  إلى  تمهيدا  القسم 

 الدكتوراه.

 الرسالة 

العلمية  المجاالت  في  متخصصة  مؤسسة  هي  الجامعة  أن  حيث  و   ، المجتمع  وتنمية  خدمة  في  القسم  برسالة  إيمانا 

قسم بدعم المشروعات البحثية المتكاملة ذات الصفة التطبيقية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس أمال في تفعيل المختلفة، لذا يقوم ال

الدراسات االولية   و الماجستير ،     بحثية متخصصة لخدمة برامج   دور القسم نحو البحث العلمي. و يقوم القسم بإنشاء مختبرات 

لمنتس  البحثي  النشاط  الوقت لخدمة  المجاالت  وفى نفس  الخبرة في جامعة كركوك في  القسم احد مراكز  القسم أمال في جعل  بي 

العلمية ذات العالقة باالختصاص. كما يؤمن قسم الفيزياء بأهمية مبدأ تبادل الخبرات، لذا يرحب القسم دائما بالتعاون العلمي مع  

يعود بالنفع المتبادل على منتسبي القسم و الجهات العلمية   الجامعات والهيئات العلمية المختلفة داخل العراق وخارجه. األمر الذي

 .المختلفة داخل العراق
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 أهداف القسم 

 .إعداد كوادر مؤهلة علميا لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع التعليم العام والمعاهد العليا وغيرها .1

دراسات العليا في مختلف الجامعات داخل العراق  إعداد الطالب إعداداً مناسباً يؤهله إلى مواصلة دراسته في برامج ال .2

 .وخارجه

الوزارات و الهيئات البحثية الحكومية بباحثين أكفاء قادرين على العمل في مراكز البحوث المختلفة    تزويد العديد من .3

مية  مثل مركز الدراسات البيئية، مركز الحماية اإلشعاعية، هيئة المواصفات والمقاييس، ومراكز البحوث العل

 .بالجامعات،.. الخ

بتطوير المناهج الدراسية والمقررات االختيارية ) التخصصية ( وكذلك مقررات البحث حيث روعي أن    االهتمام .4

تشتمل بقدر اإلمكان على عددا من الموضوعات التي لها عالقة مباشرة بالمشاكل العلمية و الصناعية التي تواجه خطط  

 .  التنمية في العراق

 لفيزياء الكادر التدرسيسي لقسم ا

 التخصص 
 الشهادة 

اللقب  
 العلمي 

 ت اسم التدريسي 
 العام  الدقيق 

 أستاذ الدكتوراه الفيزياء  الفيزياء النووية 
 –أ.د علي حسين تقي هزاع 

 رئيس القسم 
1 

 2 أ.د صباح جالل فتحي زينل أستاذ الدكتوراه الفيزياء الصلبة  التوصيلية الفائقة 

 3 أ.د وفاء حسن علي زكي  أستاذ الدكتوراه الفيزياء  فيزياء الفضاء الفلكية 

 4 أ.د احمد عبد ابراهيم عواد أستاذ الدكتوراه الفيزياء  الفيزياء الصحية 

 5 أ.د علي اسماعيل صالح حميد أستاذ الدكتوراه فيزياء تطبيقية  علم المواد 

 أستاذ مساعد  الدكتوراه علوم الجو  االنواء الجوية
  –أ.م.د جودت هدايت محمد احمد 

 مقرر الدراسات االولية 
6 

 7 أ.م.د عبد الهادي مردان غالب ولي  أستاذ مساعد  الدكتوراه الفيزياء  الفيزياء الذرية 

 8 أ.م.د رافع عبد للا منيف حالب  أستاذ مساعد  الدكتوراه الفيزياء  الفيزياء الصلبة 

 فيزياء الصلبة 

رقيقة اغشية   
 9 أ.م.د مهند قادر كريم محمد  أستاذ مساعد  الدكتوراه الفيزياء 

 مدرس الدكتوراه الفيزياء  نانو تكنولوجي
م.د روزة برهان الدين عبد الرحمن 

 محمد 
10 

 مدرس الدكتوراه الفيزياء  الفيزياء الجزيئية 
  –م.د صالح محمد علي رضا ادهم 

 مقرر الدراسات العليا
11 

واحد  م.د سوزان شكر نوري مدرس الدكتوراه الفيزياء  الفيزياء النظرية   12 

 13 م.د معد محمد امين محمد خان  مدرس الدكتوراه الفيزياء  فيزياء الحالة الصلبة

 فيزياء الصلبة 

 التوصيلية الفائقة 
 14 م.د شاهين صالح الدين علي مردان  مدرس الدكتوراه الفيزياء 

الحاسبات علوم  محمد م. مروة نهاد عبد للا  مدرس الماجستير علوم الحاسبات    15 

مدرس  الماجستير الرياضيات تحليل عقدي  16 م.م زينب ولي مراد نزار 
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 مساعد 

 الماجستير الفيزياء  فيزياء الفضاء
مدرس 

 مساعد 
 17 م.م رباب شكور علي موسى 

 الماجستير الفيزياء الصلبة  التوصيلية الفائقة 
مدرس 

 مساعد 
 18 م.م نور عبد الواحد احمد محمد 

 الماجستير الفيزياء  الفيزياء الصلبة 
مدرس 

 مساعد 
 19 م.م بالل احمد عمر علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس قسم الفيزياء 
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 فيزياء المنهج الدراسي لقسم ال

 الدراسة االولية 

 المرحلة االولى

 الثاني الكورس  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

  II 3ميكانيك   I 3ميكانيك 

  3 مغناطيسية   3 كهربائية 

  2 صوت وحركة موجية   2 خواص المادة

  2 لغة انكليزية  2 لغة عربية

  1 ديمقراطية   1 حقوق انسان

  II 2رياضيات   I 2رياضيات 

  II 2حاسبات    I 2حاسبات  

  3 كيمياء عامة  3 جيو فيزياء

  II 2فيزياء عملية   I 2فيزياء عملية 

 

 المرحلة الثانية 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

  IV 2رياضيات   III 2رياضيات 

  2 أجهزة أشباه موصالت  2 دوائر وقياسات

  II 3ميكانيك تحليلي   I 3ميكانيك تحليلي 

  II 2فيزياء حديثة   I 2فيزياء حديثة 

  IV 3فيزياء عملية   III 3فيزياء عملية 

  II 2ثرموداينمك   I 2ثرموداينمك 

  IV 2حاسبات    III 2حاسبات  

 

 المرحلة الثالثة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

  VI 2رياضيات   V 2رياضيات 

  II 3تحليل عددي   I 3تحليل عددي 

  2 الكترونيكس رقمي  2 الكترونيكس تماثلي 

  II 3ميكانيك الكم   I 3ميكانيك الكم 

  VI 2فيزياء عملية   V 2فيزياء عملية 

  II 2فيزياء الليزر   I 2فيزياء الليزر 

  2 بصريات فيزياوية   2 بصريات هندسية

  2 فيزياء الجزيئية  2 فيزياء المواد
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 المرحلة الرابعة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

  II 3 النوويةفيزياء   I 3فيزياء النووية 

  I 3 فيزياء الحالة الصلبة
 فيزياء الحالة الصلبة

II 
3 

 

  II 3 كهرومغناطيسية  I 3 كهرومغناطيسية

  VIII 3 فيزياء عملية  VII 3 فيزياء عملية

  2 علم الفلك  2 فيزياء البالزما

  III 2اختياري   I 2اختياري 

  IV 2اختياري   II 2اختياري 

  2 مشروع بحث   2 مشروع بحث 

 

 الدراسات العليا ) مرحلة الماجستير ( : 

 المواد الدراسية في مرحلة الكورسات 

 ت
 الفصل الدراسي الثاني  ت الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة الدراسية   عدد الوحدات  المادة الدراسية 

 2 ميكانيك احصائي  1 3 ميكانيك الكم  1

 3 فيزياء النووية  2 3 الرياضية الفيزياء  2

 2 تحليل عددي  3 2 اشباه الموصالت  3

 2 مادة اختصاص  4 2 فيزياء الحالة الصلبة 4

 3 كهرومغناطيسية  5 2 الميكانيك الكالسيكي  5

   6 0 اللغة االنكليزية 6

 

 مختبرات القسم 

 

         

 مختبر الفيزياء العامة          
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 الكهربائية مختبر 

 

 

 مختبر الحاسبات 

 

 مختبر فيزياء الحديثة 

 

 

 

 مختبر الثرموداينمك 
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 مختبر الدوائر والقياسات 

 

 

 مختبر االلكترونيكس 

 

 مختبر البصريات 

 

 مختبر النووية 
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 مختبر الصلبة 

 

 مختبر االشعاعية والصحية 

 

 

 

 

 اعداد الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المسائية  الصباحية الدراسة  المرحلة  ت

 - 38 االولى 1

 - 35 الثانية  2

 - 76 الثالثة  3

 - 64 الرابعة  4

 - 213 المجموع
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 مجاالت العمل للمتخرج 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1

 وزارة التربية -2

 شركات النفط والغاز -3

 وزارة الصحة -4

 وزارة البيئة -5

 والتكنلوجيا وزارة العلوم  -6

 وزارة الصناعة -7

 خبير في االنواء الجوية -8

 

 

 قسم الجيولوجيا التطبيقية 

 نبذة عن القسم 

كأحد اقسام كلية العلوم / جامعة كركوك وتخرجت اول دفعة    2006 –  2005تأسس قسم الجيولوجيا التطبيقية في العام الدراسي  

( الدراسي  العام  في  2009-2008في  يوجد  وحاليا  الجيولوجيا  (  تخصص   : وهي  تخصصات  وباربع  الماجستير  دراسة  القسم 

 التركيبية والهندسية وتخصص الجيولوجيا البيئية وتخصص جيولوحيا الصخور والمعادن وكذلك تخصص الهايدروجيولوجي. 

ع. ولهذه الغاية ، لدى القسم  تجمع مهمة قسم الجيولوجيا التطبيقية بين التعليم ونمو المعرفة من خالل البحث العلمي و خدمة المجتم

الدراسية   المواد  جانب  إلى  االساسية  الدراسية  المواد  من  أساسي  منهاج  على  يشتمل  اذ  ومهني.  وحديث  قوي  دراسي  برنامج 

 المتخصصة التي تركز على الجيولوجيا التطبيقية. إلعداد الطالب ، تعمل هذه المواد الدراسية على زيادة الوعي بالعملية التعليمية

وفهم القضايا الجيولوجية وإجاباتها. يُطلب من أعضاء هيئة التدريس البقاء على اطالع دائم في مجاالت اختصاصهم ، ومحاولة  

 .ايجاد حلول للمطالب االجتماعية المستقبلية من الجيولوجي ، وللتأكد من جودة بحوث طلبة الدراسات العليا

ال تنمية  في  بنشاط  التدريس  هيئة  أعضاء  يعد  يشارك  التعليمي.  الغرض  تلبية  لضمان  العلمي  البحث  من خالل  المعرفي  جانب 

بحوث  تقدم  وتدعم  تشجع  بيئة  لخلق  ممكن  جهد  كل  بذل  ويتم   ، البحثي  المسعى  هذا  في  أساسيًا  مكونًا  العليا  الدراسات  برنامج 

متكرر من خال بشكل  البحثية  الجهود  هذه  نتائج  يتم عرض  والطلبة.  التدريس  هيئة  في أعضاء  والنشر  التقديمية  المحاضرات  ل 

 المجالت العلمية المحكمة. 
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 الرؤية 

اعداد كادر جيولوجي وبامتيازات تطبيقية في مختلف المجاالت الهندسية والمشاريع الخدمية من حملة شهادة البكالوريوس فضال 

 الطابع الخدمي. عن اعداد كادر متقدم من حملة شهادة الماجستير وبمختلف التخصصات ذات 

العلمية  عتبر  ي والسفرات  الحقلي  من  العمل  العديد  في  مهمة  القسم سمة  في  الدراسية  الميداني    المواد  العمل  أن  من  يعتبر  حيث 

 الجوانب الحيوية للجيولوجيا.

الطلب التدري  ةقد يختار  التي يشرف عليها أعضاء هيئة  الدراسية  الفصول  بين  الميدانية  الرحالت  مثل رحالت  س )المشاركة في 

 . عمل شركة نفط الشمال( ضمن نطاق بنجوين ومواقع أخرى داخل إقليم كردستان وكذلك ، دوكان ، إلى شقالوة حقلية 

إلى ذلك ، فإن   اباإلضافة  الحقلي  العمل  السنوي )معسكر ميداني( في  فترة  المختارة كمنطقتي  لصيفي  المناطق  شقالوة أو  احدى 

ع  دوكان فيمثل  ورائع  تحدي  المنهنصر  الدراسي.  اي  باكتساب اذ  ج  له  ويسمح  للطالب  السابق  التعليم  الميداني  المعسكر  يعزز 

 المزيد من الكفاءة والثقة بالنفس.

 

 الرسالة 

مختلف  وادارة  ايجاد  في  والمساهمة  والبيئية  الجيولوجية  النواحي  من  رصينة  قواعد  ذي  وانشائي  خدمي  واقع  بناء  الى  التطلع 

كركوك   الطاقة.مصادر   جامعة  و  العلوم  كلية  اقسام  بين  المثمر  التعاون  على  يواظب  التطبيقية  الجيولوجيا  قسم  والزال  كان 

االخرى.  فضال عن التعاون الوثيق بينه و بين جامعات العراق االخرى والدوائر الحكومية المحلية ووزارات الدولة ذات العالقة. 

طة العلمية والبحثية المشتكرة وطرح المشاكل وايجاد الحلول العلمية من خالل اجراء بحوث  يتمحور هذا من خالل الندوات واالنش 

 او دراسات عليا باشراف مشترك. هذا فضال عن االشتراك بانشطة علمية وبحثية خارج العراق مع جهات بحثية وعلمية مرموقة.

 االهداف 

القطاعين العام والخاص وخصوصا في دوائر وزارة النفط فضال اعداد كوادر وسطية ذات امكانيات تطبيقية للعمل في   .1

 عن دوائر الصناعة والمعادن والري واالعمار واالنشاء. 

 تهيئة كوادر علمية متفوقة لتكملة دراستهم العلمية )الماجستيروالدكتوراه ( كرديف مكمل للكوادر العلمية المتوفرة. .2

 ن والطلبة من خالل اجراء الدورات التدريبية خارج القطر. تطوير االمكانية العلمية التطبيقية للمنتسبي .3

االنفتاح على المؤسسات العلمية التطبيقية و الشركات العالمية ذات التخصص من خالل اجراء دورات تدريبية تطبيقية  .4

 خارج العراق. 

 اعداد كادر متقدم من حملة شهادة الماجستير ذات امكانيات تطبيقية لخدمة المجتمع.  .5
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 جيولوجيا التطبيقة ل الكادر التدرسيسي لقسم ا

 التخصص 
 اسم التدريسي  اللقب العلمي الشهادة

 ت
 
 العام الدقيق 

Engineering 
geology 

 مساعد  أستاذ الدكتوراه  جيولوجي
 ا.م.د.اوميد احمد محمد 

 رئيس القسم 
1 

Environmental 
Geochemistry 

 2 احمد علي حسن أ.د  أستاذ الدكتوراه  جيولوجي

Geochemistry of 
igneous and 
metamorphic 

rocks 

 3 سرمد عاصي علي أ.د  أستاذ الدكتوراه  جيولوجي

Water Resources 4 عمر صباح ابراهيمأ.د  أستاذ الدكتوراه  جيولوجي 

Hydrology 5 سوران نهاد صديقد  م.أ. أستاذ الدكتوراه  جيولوجي 

Bio-geochemistry 6 ا.م.د.عباس رشيد علي  أستاذ الدكتوراه  جيولوجي 

Geophysics أستاذ مساعد  الدكتوراه  جيولوجي 
محمود عبدللا  أ.م.د 

 المفرجي 
7 

Stratigraphy and 
sedimentary 

rocks 

 8 محمد جميل علي أ.م.د  أستاذ مساعد  الدكتوراه  جيولوجي

Engineering 
geology 

 9 د.بركان سعيد عثمان أ.م. أستاذ مساعد  الدكتوراه  جيولوجي

Stratigraphy and 
petroleum 
Geology 

 10 د.عمر عادل محمد  مدرس  الدكتوراه  جيولوجي

Environmental 
Engineering 

 11 سارة مصطفى احمد م. مدرس  ماجستير جيولوجي

Hydrotechnique - 
Hydrogeology 

 12 عبداالمير مهدي عباس م. مدرس  ماجستير جيولوجي

Chemistry 13 نادية قادر حاج م. مدرس  ماجستير جيولوجي 

Structural 
geology and 

tectonics 

 ماجستير جيولوجي
  مدرس

 مساعد 
 14 م.م.عادل عمر محمد 

Hydrogeology ماجستير جيولوجي 
  مدرس

 مساعد 
 15 م.م.عبدللا خلف عطية 
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 الجيولوجيا التطبيقية مجلس قسم 

 

 الجيولوجيا التطبيقية  اسماء تدريسين العقود في قســـم

 اللقب العلمي  اسم التدريسي  ت
 التخصص 

 الدقيق  العام 

1 
 االن عباس محمد 

 القسم  مقرر 
 جيولوجي مدرس مساعد 

الجيولوجيا الهندسية 
 والتركيبية 

 الصخور والمعادن جيولوجي مدرس مساعد  شلير برهان عبدالقادر 2

 الجيولوجيا البيئية  جيولوجي مدرس مساعد  بشرى رسول رشيد  3

 جيولوجي مدرس مساعد  عبدالكريم محمد صالح  4
الجيولوجيا الهندسية 

 والتركيبية 

 الجيولوجيا البيئية  جيولوجي مدرس مساعد  صفى حامد عبدالرحمن  5

 جيولوجي مدرس مساعد  شيماء انور صادق 6
الجيولوجيا الهندسية 

 والتركيبية 

 جيولوجي مدرس مساعد  مصطفى توفيق حسيب 7
الرسوبيات وجيولوجيا 

 النفط 

 الصخور والمعادن جيولوجي مدرس مساعد  مصطفى شهاب احمد  8
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 لدراسة االولية منهج القسم ل

 المرحلة االولى

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 الوحدات عدد  

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري
General 

Geology 1 
2 1 

General 
Geology 2 

2 1 

Crystallography 2 1 Mineralogy 2 1 
Physics 2 1 Petrology 2 1 

Chemistry 2 1 Biology 2 1 

Mathematics 2 0 
Statistical 
Geology 

2 0 

Computer 
Science 1 

2 1 
Computer 
Science 2 

2 1 

Arabic 
Language 

2 0 
English 

Language 
2 0 

Human Right 2 0 Democracy 2 0 

 

 المرحلة الثانية 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري
Mineral 

chemistry 
2 1 

Optical 
mineralogy 

2 1 

Sedimentology 2 1 
Sedimentary 

Petrology 
2 1 

Paleontology 
(Macro) 

2 1 
Paleontology 

(Micro) 
2 1 

Geomorphology 2 1 Photogrammetry 2 1 
Water resource 2 1 Hydrogeology 2 1 

Stratigraphy 2 1 Geotectonic 2 1 

 

 المرحلة الثالثة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري
Petroleum 
Geology 

2 1 Well logging 2 1 

Geophysics 2 1 
Applied 

Geophysics 
2 1 

Geochemistry 2 1 
Applied 

Geochemistry 
2 1 

Structural 
Geology (1) 

2 1 
Structural 

Geology (2) 
2 1 

Geology of 
Iraq 

2 1 Field Geology 2 1 

Igneous 
Petrology 

2 1 
Metamorphic 

Petrology 
2 1 

Geotechnique 
(elective) 

2 1 
Engineering 
Hydrology 

2 1 
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(elective) 

 

 المرحلة الرابعة 

 الكورس الثاني  الكورس االول

 المادة 
 عدد الوحدات 

 المادة 
 عدد الوحدات 

 عملي نظري عملي نظري

Mining Geology 2 1 
Engineering 

geology 
2 1 

Ore Geology 2 1 
Industrial 

Rocks and 
minerals 

2 1 

Remote sensing 2 1 GIS 2 1 
Geochemical 
Exploration 

2 1 
Environmental 

pollution 
2 1 

Hydro 
geochemistry 

2 1 
Clay 

Mineralogy 
2 1 

Rock mechanics  
(elective) 

2 1 
Petroleum 
Exploration 
(elective) 

2 1 

Field Work 4 
 

Research 4 

 

 ا التطبيقية مختبرات قسم الجيولوجي

 

 

 

Optical mineralogy Lab 

 

 

 

 

 

 

Hydrogeology Lab 
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Sedimentology and Sedimentary rock Lab 

 

 

 

 

 

 

Paleontology Lab 

 

 

 

 

 

 

 

Geochemistry Lab 

 

 

 

 

 

Engineering geology Lab 
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 اعداد الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت العمل للمتخرج 

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي  -1

 النفطوزارة  -2

 وزارة البلديات -3

 وزارة االعمار واالسكان  -4

 وزارة البيئة -5

 لوجيا ووزارة العلوم والتكن -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية  المرحلة  ت

 - 32 االولى 1

 - 50 الثانية  2

 - 44 الثالثة  3

 - 48 الرابعة 4

 - 174 المجموع


