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قسم علوم الفيزياء
نبذة عن القسم

حيث  2002يف عام الفيزياء تأسس قسم علوم 

مت قبول الدفعة األوىل يف ذلث  العثام وخترجث  يف 

ويف الثعثثام الدراسثثي 2006-2005العام الثدراسثي 

خرج القسم الدفعة الثانية عشثر مث  2016-2017

األوىلإستقبل القسم الدفعثة , الدراسة الصباحية 

املسثثائية والدفعثثة األوىل مثث  فثثر  مثث  الدراسثثة 

, 2016-2015العثام الدراسثي الفيزياء الطبيثة يف 

القسثثم الدفعثثة األوىل مثث  للبثثة الدراسثثا  وخثثرج 

2013-2012يف العثثام الدراسثثي ( املاجسثثتري)العليثثا 

لعليا فيما إستقبل القسم أول دفعة لطلبة الدراسا  ا

, يتبثع 2016-2015يف العثام الدراسثي ( الدكتوراه)

ية الصثباح)القسم النظام السنوي للدراسة األوليثة 

  يف فثثر( الكورسثثا )والنظثثام الفصثثلي ( واملسثثائية

.الفيزياء الطبية 

دراسثية للدراسثةقاعثا  تتوفر يف القسم سث  

األولية وقثاعتني للدراسثا  العليثا ةهثزة بأحثد  

أجهثثثزة العثثثرا كالشاشثثثا  والسثثثبورا  ال كيثثثة 

يوجد يف القسم سثتة تتثتا  . Data Showوالث
يف تتلثثخت ختصصثثا  الفيزيثثاء العامثثة وتتثثتي  

ت إىل تتثلتخصص الفيزياء الطبيثة , باضاثافة 

.العليا للدراسا  حبثي 

الــرؤيــا

علميثثا يكثثون القسثثم ذلثث  املجثثال احليثثوي أن 

فيثتمك  مث  أداء مهامثو كوسثل تعليمثي وإجتماعيا 

ووسل حبثي علمي رصثني يف ةثال علثوم الفيزيثاء

ة تضثثا ي مثيا ثثا العامليثثة , وأن يكثثون مهيثثأ لتلبيثث

يثا نظريثا وعملرغبا  الطلبة يف تعلم علم الفيزيثاء 

وإجادتثثو  ثثا يثثل لهم للمنافسثثة يف ميثثادي  العمثثل 

.تمع املجوبالتايل املسامهة يف دفع عجلة التقدم يف 

الــرســالــة

قسثثثم الفيزيثثثاء يف جامعثثثة ديثثثاىل يتطلثثثع 

ع للمسامهة يف رقي املجتمع ليكون م  الرواد يف واث

حثٍد أسٍس سليمة لتطوير التكنولوجيا والبيئة علث 

ة يف سواء والنهوا بالعقول الفتية النثرية للمشثارك

تنمية وخدمة الثول  مث  خثال الرقثي يف مسثتو  

ل التدريس النظري والعملي والبح  العلمي وم  خا

إعثثداد كثثوادر علميثثة متميثثزة يف ةثثا   التعلثثيم 

والتثثدريو والبحثث  العلمثثي وتزويثثد م بثثا تا  

و  الازمة  دمة املجتمع وتنميتو للوصول إىل مست

الدول املتقدمة وإعتمثاد بثراما اجلثودة واضعتمثاد 

.العلمي األكادميي ملواكبة لعملية التطور 

 ثثريا قسثثم علثثوم الفيزيثثاء العمثثل يف ميكثث  

فثاحص علث  أو امللسسا  الصحية كمصثور شثعاعي 

ال املفراس وكفيزيائي ليب يف ةثأو السونار أجهزة 

كما ميكنو العمثل يف وزارة. اجلر  ا شعائيةإعطاء 

تا  التعليم العايل والبح  العلمي كمعيدي  يف تت

الكليثثا  العلميثثة واملراكثثز والوحثثدا  البحثيثثة ذا  

وكث ل  يف وزارا  الصثناعةبا ختصاص , العاقة 

رة والعلثثوم والتكنولوجيثثا والثثنفل وكمدرسثثني يف وزا

أو للعمل يف مصانع القطا  ا ثاصالتربية , إاافة 

.ا اصة تأسيسهم لورشهم العلمية 
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األهــداف

توفري إحتياجا  الدولة واملجتمع مث  ا ثر ني . 1

املثثل لني  سثثتويا  علميثثة عاليثثة يف حقثثل علثثوم 

.والعليا الفيزياء عل  مستو  الدراسا  األولية 

تأ يثثل بثثاحثني علميثثني تتثثوفر فثثيهم األسثثس . 2

الصحيحة للبح  العلمي و ا خيثدم حركثة البحث  

والتقثثدم التقثثا يف العثثرامج علثث  ديثثع األصثثعدة 

حل النظرية والتطبيقية وذل  م  أجل املسامهة يف

.والصناعة مشاكل العلم 

تأ يثثل خثثر ني متميثثزي  للقبثثول يف الدراسثثا  . 3

ل العليا واضسهام بشكل فاعل يف ةا   البح  وحث

.والتقنية املشكا  العلمية 

 يئة خر ني مثل لني للعمثل يف ةثال القطثا  . 4

العثثثام وا ثثثاص متمثلثثثة باملجثثثا   الصثثثثحية 

.والصناعية ومراكز البحو  العلمية والتقنية 

تشجيع البحث  والتواصثل العلمثي مثع امللسسثا . 5

ا  العلمية املحلية والدولية بغية نقل وتبادل ا ثت

.وإدامة مراجعة املنا ا وتطوير ا

1. Electrical Grinder
2. LCR-Meter
3. Vacuum Desiccator
4. Drying Oven (200’ C)
5. Optical Microscope
6. Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR)
7. UV-Visible Double Beam 

Spectrophotometer
8. Vertical Furnace (1500'C)
9. Tube Furnace (1300’C)
10. Box Furnace (1000’C)
11. Ultrasonic Bath
12. Chemical Spray Pyrolysis System
13. Fume Hood
14. PH-Meter
15. Electrical Sensitive Balance
16. Liquids Viscosity
17. Hotplate Magnetic Stirrer

جهاز ختطيل القلو . 81ECG.

جهاز قياس اغل الدم . 91.

جهاز السونار . 02.

منظومة فحص البصر . 12.

قسم علوم الفيزياء

تتت أحبا  الدراسا  العليا . 1.

تتت الكهربائية واملغناليسية . 2.

تتت فيزياء احلالة الصلبة . 3.

تتت امليكاني  وخواص املادة . 4.

تتت احلرارية وا حصائية . 5.

تتت ا لكتروني  التماثلي . 6.

تتت البصريا  الفيزيائية . 7.

تتت ا لكتروني  الرقمي . 8.

تتت الفيزياء احلديثة . 9.

تتت الفيزياء النووية . 01.

تتت الليزر وتطبيقاتو . 11.

المختبرات العلمية

األجهزة المختبرية

تتت الفيزياء الطبية . 21.

تتت فيزياء املواد . 31.

تتت احلاسبا  . 41.
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مناهج الدراسة األولية
قسم علوم الفيزياء

No.

First Year

Subject
Theor. 

hours

Pract. 

hours
Units

1

Mechanics and 

properties of 

materials 

2 2 6

2
Electricity and 

Magnetism 
2 2 6

3 Mathematics 2 - 4

4 Computer Science 2 2 6

5 Astronomy 2 - 4

6 General Chemistry 2 2 6

7 Geology 2 2 6

8 Arabic language 2 - 4

9 English language 2 - 4

10
Human Rights and 

Public Liberties
2 - 4

Total 20 10 50

No.

Second Year

Subject
Theor. 

hours

Pract. 

hours
Units

1 Modern Physics 2 2 6

2

Thermodynamics 

and Statistical 

physics

2 2 6

3
Physics of 

materials
2 2 6

4 Analog Electronics 2 2 6

5 Numerical Analysis 1 2 4

6 Computer Science 1 2 4

7 Mathematics 2 - 4

8
Analytical 

Mechanics
2 - 4

Total 14 12 40

No.

Third Year

Subject
Theor. 

hours

Pract. 

hours
Units

1 Physical Optics   2 2 6

2 Digital Electronics 2 2 6

3
Laser and its 

applications 
2 2 6

4
Quantum 

mechanics 
2 - 4

5 Semiconductors 2 - 4

6 Molecular Physics 2 - 4

7
Computational 

mathematics and 

modeling

2 2 6

8 Computer Science 1 2 4

Total 15 10 40

No.

Fourth Year

Subject
Theor. 

hours

Pract. 

hours
Units

1 Nuclear Physics  2 2 6

2 Solid state physics 2 2 6

3
Electromagnetic 

theory
2 - 4

4

Philosophy of 

science and 

Research 

Methodology 

1
- 2

5
Pollution of 

environment 
2 - 4

6 Research project 1 - 2

7
Mathematics 

Physics
2 - 4

8
Ceramics and 

Polymers
2 - 4

9 Plasma Physics 2 - 4

Total 16 4 36
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Medical Physics
قسم علوم الفيزياء

Third Year

No.
First semester Second semester

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1 Medical Physics (1) 2 2 3 Medical Physics (2) 2 2 3
2 Anatomy 2 2 3 Nuclear Physics 2 2 3

3
The Fundamentals of 

Quantum Mechanics
2 - 2 Optional (1) 2 - 2

4
Medical Physics 

Terminology
2 - 2 Physiology 2 - 2

5 Digital Electronics 2 2 3 Optional (2) 2 2 3

6
Photonics and Optical 

Devices
2 2 3

Physics and

Radiotherapy
2 - 2

7 Protection Radiation 2 - 2
Magnetic, Biomedical 

Optics
2 - 2

Medical Applications of 

Laser
2 2 3

Total 14 8 18 Total 16 8 20

Fourth Year

No.
First semester Second semester

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1 Biophysics 2 2 3
Modeling in Medical 

Physics
2 2 3

2 Imaging Analysis (1) 2 2 3 Imaging Analysis (2) 2 2 3

3
Medical 

Instrumentation (1)
2 2 2 Optional (3) 2 2 3

4 Nuclear Medicine 2 2 2 Optional (4) 2 - 2
5 Medical Imaging 2 2 3 Biomaterials 2 - 3

6
Electromagnetic 

Theory (1)
2 - 3

Electromagnetic 

Theory (2)
2 - 3

7
Medical Physics Thesis 

(1)
- 4 2

Medical Physics Thesis 

(2)
- 4 2

3
Total 12 14 18 Total 12 10 19



www.sciences.uodiyala.edu.iq
www.en.sciences.uodiyala.edu.iq

M.Sc. of Physics of Sold State and Materials

Second SemesterFirst Semester

UnitsSubjectUnitsSubjectNo.
3Solid state physics3Electrodynamics1
2Material physics3Quantum mechanics2
2Statistical mechanics3Classical mechanics3

2
Atomic and molecular 

spectroscopy
3Mathematical physics4

2Special topicsSat.Methodology of scientific research 5
1SeminarSat.English language6

Sat.English language

12Total12Total

Ph.D. of Physics

Second SemesterFirst Semester

UnitsSubjectUnitsSubjectNo.
3Advanced solid state physics  3Advanced quantum mechanics1
3Advanced material physics 3Advanced electrodynamics2
2Semiconductors2Advanced mathematical physics3
2Special topics (1) 2Opto-Electronics4
2Special topics (2) 2Nanotechnology 5
1English language1English language6

13Total13Total

ةالهيئة التدريـسـي

قسم علوم الفيزياء

ا ختصاصا سم الثاثي 
البلد املانح 

للشهادة

العرامجفيزياء املوادحتسني حسني مبارك. د. أ1

العرامجةالصلباحلالة زياد لارمج خضري. د. م. أ2

اهلندةالصلباحلالة نبيل علي بكر. د. أ3

العرامجةالصلباحلالة صباح أنور سلمان. د. أ4

العرامجبصريا اسعد امحد كامل. أ5

العرامجفيزياء نوويةبثينة عبد املنعم إبرا يم. د. م. أ6

العرامجفيزياء نوويةفيصل غازي محودي. م. أ7

العرامجفيزياء نوويةفراس حممود  ادي. م. أ8

العرامجفيزياء املوادمهدي حامت ديوان. م. أ9

الصنيمافيزياء البازردينة علي لطيخت. د. م10

العرامجفيزياء املوادالف  امحد حممود. د. م. أ11

الصنيفيزياء الليزرد عمار عايش حبيو. م12

العرامجةالصلباحلالة جاسم حممد عبد اللطيخت. م13

ا ختصاصا سم الثاثي 
ح البلد املان

للشهادة

فيزياء الليزرند  سهيل امحد. م14
هدكتورالالبة 

العرامج

فيزياء نظريةند  امساعيل ابرا يم. م15
هلالبة دكتورا

العرامج

ةالصلباحلالة جعفر صادمج حممد. م16
لالو 

العرامج/دكتوراه

العرامجفيزياء املواد ند وليد عبداهلل. م17

الصنيفيزياء نوويةزيد عبد اهلادي عبد. م. م18

أمريكاةالعاليالطاقا  علي حيدر راا. م. م19

العرامجفيزياء املوادزينة حممد علي عباس. م20

يعقوب حممد جواد. م21
فيزياء 

جزيئية
العرامج
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قسم علوم الفيزياء
ا ختصاصا سم الثاثي 

ح البلد املان

للشهادة

أمريكاةالعاليالطاقا  اريا عبد اجلليل حس . م. م22

العرامجفيزياء املوادامرية كنعان عصفور. م. م23

العرامجفيزياء املوادمازن كرمي مصطف . م24

العرامجةالصلباحلالة امحد نصيخت جاسم. م. م25

ةالصلباحلالة نضال علي حممود. م26
هدكتورالالبة 

املانيا

الصنيفيزياء الليزرنادية حممد جاسم. د. م27

ةالصلباحلالة حممد محيد عبداهلل. م. أ28
دكتوراهلالو 

رومانيا

ا ختصاصا سم الثاثي 
حالبلد املان

للشهادة

بصريا  كيان اسعد كاظم. م. أ29
دكتوراهلالو 

أمريكا

رومانيافيزياء املوادجاسم حممد منصور. د. م30

فيزياء نوويةفراس عبد امحد. م31
دكتوراهلالو 

ماليزيا

فيزياء اجلوجاسم حممد خليل. م32
دكتوراهلالو 

رومانيا

بورد األردنفيزياء لبيةمليد كاظم رشيد. د. م33

العرامجفيزياء اجلوذر انتصار بكر. م34

ني   حيق للطالو األول عل  املرحلة األوىل اضنتقال إىل كلية اهلندسة لدراسة  ندسة امليكاني  أو الكهرباء أو اضلكترو.

 ملسسة قبل م  املنا ا يعمل القسم عل  تطويرIREX األولية فوز الكلية  شرو  تطوير املنا ا للدراسة األمريكية بعد.
 وشركا  الصناعا  الكهربائية سفرا  علمية للطلبة إىل دوائر يعمل القسم عل  تنظيم.

 الصحية ودوائر وشركا  الصناعا  الكهربائية للبة املرحلة الثالثة إىل التدريو الصيفي يف امللسسا  خيضع.

أمثلة لألجهزة املختتية



دكتوراهالشهادة

مساعدأستاذاللقو العلمي

1992اجلامعة املستنصرية شهادة البكلوريوس

2003اجلامعة املستنصرية شهادة املاجستري

2011جامعة بغداد شهادة الدكتوراه

احلالة الصلبةفيزياءا ختصاص العام

النانوتكنولوجيا ختصاص الدقيق

al_tatwer@yahoo.comا مييل الرمسي

زياد لارمج خضري. د. م. أ1.

نبيل علي بكر. د. أ2.

صباح أنور سلمان. د. أ3.

أسعد أمحد كامل. أ4.

بثينة عبد املنعم إبرا يم. د. م. أ5.

فيصل غازي محودي. م. أ6.

مهدي حامت ديوان. م. أ7.

عمار عايش حبيو. د. م8.

يعقوب حممد جواد. م9.

مجلس القسم


