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إن اصدار دلیل تعریفي ألیة جھة ھو مرآة عاكســــــــــة 
لواقعھا وانشـــــطتھا ورؤاھا اذ یتم فیھ التعریف بالجھة 
من حیث اقســــــامھا ووظائفھا وكوادرھا ونظام عملھا 
والتقنیات المتیســــــــــــرة فیھا..لذلك یعد الدلیل صورة 
مصـــــغرة یمكن ألي شخص ان یعاین الجھة من خاللھا 

مھما كان بعیدا عن االرض التي تشغلھا.

   لقد عمدت كلیة النور الجامعة الى اصدار دلیل تعریفي 
یمثل واقعھا في كل  مرحلة  من مراحل مسیرتھا و یوفر 
معلومات كافیة تستطیع الجامعات والمؤسسـات البحثیة 
العــراقیة والعــربیة والعالمیة من خاللھا ان تخاطب من 
تراه من اسرتھا  منســـــــجما مع انشــــــــطتھا العلمیة 
الســـــــــتكتابھ..عالوة على اھمیتھ في التعریف الفعلي 

بالكلیة .

   الیوم نضـــــع الدلیل في اصداره الثاني  للعام ٢٠٢١ 
بین ایدي المعنیین والمھتمین راجین ان یكون كافیا لمن 

یتماله في التعریف بكلیتنا..

وهللا من وراء القصد

إستهالل
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ً ً تعمل كلیات التعلیم االھلي بوصفھا جزءا حیویا فاعال من ً
قطاع التعلیم العالـــي یتدارك النقص الذي یتولد عن عدم 
قدرة الجامعات الحكومیة على اســتیعاب كل الطلبة الذین 
عبروا امتحانات البكالوریا لمرحلة الســــادس االعدادي 
وكذلك الذین یرغبون باكمال دراســـــــــتھم بعد تخرجھم 
بســـنوات او عقود والذین یرغبون بدراسة اختصـــاص 
معین لكن معدالتھم تقل قلیال عن الحدود الدنیا للقبول في 

كلیات احالمھم .
وكلــیة الــنور الجامعة واحدة من ھذه الكلــیات  تجـــتھد 
لتكون في مكانھا المنشود في مقدمة مشھد التعلیم العالي 
من خالل اعتماد اســـاتذة كبار في مكانتھم وفي تجاربھم 
البحثیة والتدریســیة وتجھیز المختبرات باحدث المعدات 

والمتطلبات الخاصة بالمحاضرات العملیة..
ولكي تضـــــــــيء صورتھا امام البعیدین مكانا عنھا فقد 
عمدت الى اصـــــدار دلیل تعریفي بھا ..وســــــبق لنا ان 
اصـــــــدرنا  دلیل الكلیة االول في العام ٢٠٢٠ وھا نحن 
نضع الدلیل في نسختھ الثانیة للعام ٢٠٢١امام الراغبین 

بالتعرف القریب على الكلیة.
نرجو من هللا ان نكون قد وفقنا في انجازه واخـراجھ بھذا 

الشكل..ومن هللا التوفیق.




Aكلمة العميد
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كلية النور الجامعة

نھضـــت كلیة النور الجامعة على ارض 
نینوى في العام ٢٠١٣  لتكمل مشــــھد 
التعلیم العالـــي فـــي المحافظة من خالل 
رفده بمؤسســــات اكادیمیة اھلیة تحمل 
رسـالة الكلیات الحكومیة و رصــانتھا و 
توســــــــع من افاق قبول الطلبة و تفتح 
نوافذ جدیده امام الــــــــــراغبین بإكمال 
دراســـتھم الجامعیة لمن ضـــاق التعلیم 

الحكومي عن استیعابھم.
تضم الكلیة حالیا اثني عشر قسـما علمیا 
ھي طب األسـنان, التحلیالت المرضـیة, 
القانون, التربیة الریاضــــــــــیة و اللغة 
اإلنكلیزیة واللغة العربیة والھندســـــــة 
المدنیة وادارة المشـــاریع. اضیف الیھا 
اقسـام الصــیدلة, البصــریات, األشعة و 

السونار, صناعة األسنان و التخدیر.
یقوم بالتدریس في الكلیة كادر تدریسـي 
متمــــرس و معــــروف , یحمل اعلــــى 
الدرجات العلمیة و لدیھ تجـربة و خبــره 
طویلھ و مــــرموقة  یدعمھ كادر اداري 
وفني متمرس و كفوء, اضافة الى تأثیث 

مختبرات علمیھ مجھزة بأحدث التقنیات 
و احدث الوســـــــائل التعلیمیة تجاورھا 
قاعات للمحاضـــــــــــــرات النظریة بما 
یســـتوعب الطلبة اضافة الى وجود عدد 

من األقسام الداخلیة المكیفة و المؤثثة.
تعمل الكلیة علـــى تحقیق اھداف التعلیم 
العالي العراقـي فـي مجاالتھا  الكبـرى و 
ھــــي اعداد الطلبة أعدادا علمیا  و دعم 
حركة البحث العلمي  و خدمة المجتمع .
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١- قسم القانون

٢- قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

٣- قسم اللغة األنكليزية

٤- قسم اللغة العربية

٥- قسم طب األسنان

٦- قسم تقنيات المختبرات الطبية

٧- قسم الصيدلة

٨- قسم أشعة وسونار

٩- قسم تقنيات صناعة األسنان

١٠-  قسم تقنيات البصريات

١١- قسم تقنيات التخدير

١٢- هندسة البناء وإدارة المشاريع

أقسام الكلية
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نظام الدراسة
یخضــــع نظام الدراسة في 
الكلــیة لــتعلـــیمات وزارة 
التعلیم العالـــــــي و البحث 
العلمي و الضـــــــــــــوابط 
المعمول بھا فـــیھا حــــیث 
یجــري قبول الطلبة باأللیة 
التـــــــــي تعتمدھا الكلیات 
الحكومیھ المناظــــــــره و 
تشـــترط الكلیة في المتقدم 
الى دراســــــتھا األولیة ان 
یكون حاصآل على الشھادة 
االعدادیة ألنماط الدراســة 
األعدادیة التــــــــــي تؤھل 

الطلبة للقبول علـــــى وفق 
ضــــــــوابط وزارة التعلیم 

العالي و البحث العلمي. 
مدة الدراســـــــة في الكلیة 
خمس سنوات في قســـمي 
طب األسنان و الصـیدلة, و 
اربع سنوات في األقســــام 
األخرى. یحصـــــل الطالب 
بعدھا على شــــــــــــــھادة 
البكالوریوس فـــــــــــــــي 
األختصـــاص الذي یدرسھ 
للدراســــــــــتین االولیتین 

الصباحیة و المسائیة 
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اوآل - تســــــعى الكلیة الى تحقیق اھداف التعلیم العالي بأعداد 
الطلبة لیكونوا مالكات علمیة مقتدرة تذھب الــى مواقعھا فــي 

قطاعات العمل و االدارة و األنتاج. 
ثانیآ -  تجھیز الطلبة بأحدث المعلومات و الكشـــوفات العلمیھ 

في حقول التخصص المختلفة المفتوحھ في الكلیة.

الهدف

 اوآل - الوقوف على حاجة المجتمع الفعلیة الى االختصاصات, 
و معرفة متطلبات سوق العمل عبر األستبیانات و المســوح و 

القراءات المیدانیة.
ثانیآ – توفیر مختبرات مؤثثھ بأحدث األجھزة العلمیة و تأمین 
مناخ مناسب للطلبة للعمل علیھا و تأثیث ھذه المختبرات على 

وفق مواصفات الجوده المطلوبھ.
ثالثآ – تدریب الطلبة علـــى األجھــــزة المتطوره و الحدیثھ و 
تعریفھم بالتقنیات و الكشوفات الجدیده في میدان تخصصھم.

الرسالة

الرؤية
العمل على اعداد الطلبة اعدادآ علمیآ صـــــــــــحیحآ, و تنمیة 
مھاراتھم العلمیة لكي یســــــتطیعوا ان یلبوا متطلبات میادین 
العمل و األنتاج و یبدعوا فیھا بما یحقق الدیمومھ في ضــــــخ 

الكوادر التي تحافظ على مبدأ األرتقاء بالمجتمع.  
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شعبة الشؤون األدارية
یعد قسم الشؤون األداریة من األقسـام 
التنفیذیة األساسیة في الكلیة و الحلقة 
األولـــى التـــي یتم من خاللھا انطالق 
األجــراءات األداریة و القانونیة فـــي 
التعیین و ما یلیھ من اجـــراءات تابعة 
طیلة فترة وجود التدریسي و الموظف 
في الوظیفة اضـافة الى طبع و اصـدار 
األعمامات و الكتب و األوامـــر التـــي 
ترسم خطوط العمل و تنقل التوجیھات 

و القرارات الى المنتسبین كافة.

األعمال:

اوآل -  ادارة شؤون الموارد البشــریة 
في الكلیة.

ثانــــیآ – تــــنظـــــیم و ادارة الملفات 
الشـــــخصـــــیة وایجاد قاعدة بیانات 
مــــــــــتكاملة عن المالكات الدائمة و 

المؤقتة
ثالثآ – توفیر الجداول األحصــــائیة و 

تحدیثھا عن المالك .

رابعآ – متابعة ضبط دوام المنتســبین 
و اجازاتھم األعتیادیة و المرضـیة من 
خالل نظام البصـــــمة و الســــــجالت 
الخاصــــة بذلك ضـــــمن التعلیمات و 

الضوابط المعمول بھا في الكلیة.
خامســآ – متابعة الشـــؤون القانونیة 
الخاصة بالكلیة في المؤسســـــــــــات 

الرسمیة و شبھ الرسمیة و المحاكم.
ســــادســـــآ – بناء نظام لألرشـــــفة 
األلكترونیة للملفات الشــــخصــــیة و 
البرید الصادر و الوارد و الحفظ العام.

ســابعآ – طبع المخاطبات و المذكرات 
و األوامر األداریة الصادرة عن الكلیة 
و تنظیم حـركة البــرید بین الوحدات و 

األقسام وفق الیة مبسطة.
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شعبة التسجيل و شؤون الطلبة
بدأت شعبة التســجیل و شؤون الطلبة 
مھام اعمالھا في بدایة العام الدراسـي 
٢٠١٤-٢٠١٣ من خالل تھـیـئة كافة 
المســــــــــتلزمات التي تخص عملیة 
استقبال و تسجیل و قبول الطلبة حیث 
استمرت الشـــــــــــعبة بمھامھا للعام 
الدراســــي المذكور اعاله الذي تم فیھ 
قـبول ٦٦٢ طالـبآ و طالـبة موزعــین 
على األقســام اآلتیة ( قســم القانون و 
اللغة األنكلیــــزیة و اللغة العــــربیھ و 
التربیھ الریاضـــــــیة للدراســــــــتین 
الصـــــباحیة و المســــــائیة للمرحلة 
األولى, و بســــبب نزوح معظم طلبتنا 
الـــــــــــى محافظات اربیل و دھوك و 
الســــــــــــــلیمانیھ و كركوك و بعض 
المحافظات في جنوب العـراق فأن ذلك 
أدى الى ضـرورة ایجاد حل ألسـتكمال 
األمتحانات النھائیة للطلبة المقبولـین 
في العام الدراســــي ٢٠١٣-٢٠١٤. 
حیث تم التنســــــــــــیق مع الجامعات 
الحكومیة فــــــــــي تلك المحافظات و 

بموافقة وزارة التعلیم العالي و البحث 
العلمي \ دائرة التعلیم الجامعي األھلي 
تم اســــــــــتكمال األمتحانات النھائیة 
للطلبة النازحین انذاك. و فــــــي العام 
الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥ تم اسـتئناف 
الدوام الرســـمي في الموقع البدیل في 
قضـــاء الشــــیخان و فتح باب التقدیم 
حیث كان عدد الطلبة المقبولـین ١٧٣ 

طالبا و طالبة موزعین على األقســـام ً
كافة و استمر الدوام في الموقع البدیل 
للعامین الدراسـیین ٢٠١٥-٢٠١٦ و 

. ٢٠١٧-٢٠١٦
و بعد تحریر مدینة الموصــــــــــــل و 
ضــــــواحیھا عادت الكلیة الى بنایتھا 
االصـــــــلیة في محافظة نینوى ناحیة 
بـــرطلة حیث تم تھیئة البنایة الجدیده 
لھا و تم اسـتقبال طلبة العام الدراسـي 
٢٠١٨-٢٠١٧, حیث تم قبول الطلـبة 
في األقســـام التي تم استحداثھا و ھي 
(قسم طب األسنان الدراسة الصـباحیھ 
و قسم التحلیالت المرضیة للدراستین 

الصباحیة و المسـائیة ) علما ان قسـم 
التحلیالت المرضیة ھو احد اقســــــام 
كلیة الـتقـنـیات الطـبـیة حـیث بلغ عدد 
الطلبة المقبولین للعام الدراســــــــــي 

٢٠١٨-٢٠١٧ الــــــى ٦٩٢ طالبا و ً
طالبة في اقسام الكلیة كافة.

وعند فتح البوابة االلكتــرونیھ للتقدیم 
في الكلیات االھلیھ.

بدأت شعبة التســجیل و شؤون الطلبة 
باألســــــــــتعداد من خالل تھیئة كافة 
المســتلزمات اللوجســـتیھ و الفنیھ و 
تھیئة الكوادر من موظفیھا ألســتقبال 
طلبة العام الدراســي الجدید في رحاب 

كلیة النور الجامعة.
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اوآل – استقبال و تسجیل الطلبة الجدد 
حسـب التعلیمات و الضـوابط المعمول 
بھا و التي تصـدر من قبل دائرة التعلیم 

الجامعي األھلي.
ثانیآ -  انشــــــاء قاعدة بیانات خاصة 

بالطلبة و لكافة المراحل .
ثالثآ -  تزوید األقســــــــــام العلمیة و 
األنســانیة في الكلیة باألوامر األداریة 
المتضـــــمنھ اسماء الطلبة المقبولین 

سنویآ في تلك األقسام.
رابعآ – مـــــتابعة كل ما یــــــتعلق بـ 
(التأجیل, ترقین القید, الرسوب, النقل 

و األستضافة).
خامســـــآ -  تدقیق الوثائق المدرسیة 
الكتــــــــرونیآ عن طــــــــریق البوابة 
االلكترونیھ الخاصــــــة بموقع وزارة 

التعلیم العالي و البحث العلمي .
ســــادســــآ – ارشــــفة ملفات الطلبة 

الكترونیآ.

ســــــــــابعآ – منح كتب التایید للطلبة 
المســــــــــــتمرین في الدوام و وثائق 

التخرج للطلبة الخریجین.
ثامنآ – متابعة صـحة صــدور الوثائق 
المدرســیة للدراســة االعدادیة للطلبة 

المقبولین في الكلیة سنویآ
تاسعآ – متابعة مشـاكل الطلبة و حلھا 

بالتنسیق مع عمادة الكلیة.
عاشـــــرآ – األشـــــراف على المطعم 
الطالبي في الكلیة بغیة تقدیم افضـــــل 
الخدمات للطلبة ومتابعتھ بشــــــــــكل 

مباشر.

المهام التي تقوم بها

شعبة التسجيل و شؤون الطلبة
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یختص قســـــــــــم ضمان جودة التعلیم و 
األعتماد األكادیمي في الكلیة بالعمل علـى 
تحقـیق اھداف العمادة المــتعلقة بأعداد و 
متابعة تنفیذ الخطط الالزمة لضمان جودة 

األداء و الحصول على األعتماد األكادیمي 
على مســــتوى الكلیة و مســــاندة و دعم 
جمیع تشـــــــــكیالت الكلیة ألنجاز المھام 
المتعلقة بضــمان جودة التعلیم و األعتماد 

األكادیمي الدولي و الوطني, و المسـاھمة 
في نشــــــــــــــر ثقافة الجودة و األعتماد 

األكادیمي في مجتمع الكلیة .

شعبة ضمان جودة التعليم
و األداء الجامعي
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الرسالة:الرؤية: 

یســعى قســـم ضمان جودة التعلیم و 
األعتماد األكادیمي الى تحقیق التمیز 
و الریادة و التحســـــین المســــــتمر 
لتشكیالت الكلیة من خالل العمل على 
بناء اســـــس و مفاھیم ادارة الجودة 
الشـــــاملة من اجل تطویر التعلیم  و 
تحقیق األداء األمثل فــــــــــــي اتباع 
الوسائل الصــــــحیحة و المتطورة و 

یحرص قســم ضمان جودة التعلیم و 
األعتماد األكادیمــــي علــــى تطبیق 
معاییـــر الجودة و األداء الجامعـــي 
لتشـكیالت الكلیة كافة و اخضــاعھا 
ألسس ادارة الجودة الشــاملة – تي 
كیو ام – و المعاییــــر الدولیة – اي 
اس او – و اتباع الوســـــــــــــائل و 
األســــــــــالیب التقنیة الحدیثة التي 

تواكب التطورات المتســـــارعة في 
حقل التعلیم التقنـي و تعـزیـز قنوات 
األتصـال بین تشـكیالت الكلیة لتبادل 
المعلومات و الخبـرات و تعــزیــز و 
تطویر النشــــــــــــــاطات العلمیة و 
المعــرفیة وفق نظام علمــي تقنـــي 

رصین مبني على خطط الكلیة .
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اوآل – تھیئة ارضــــیة رصـــــینھ لبیئة 
تعلیمیة جیدة من خالل تطبیق معاییــــر 

الجودة و األعتمادیة
ثانـــیآ – اعداد قاعدة بـــیانات لـــتقویم 
المالكات فــــــي الكلیة معتمدة علــــــى 
اســــــتمارات التقویم ( قیادات الكلیة و 
التدریســـــــیین و الموظفین ) و الملف 

التقویمي للكلیات 
ثالثآ – العمل على تحقیق التواصــل في 
مجال التعلیم من خالل انشــــــطة الكلیة 
المختلفة و تشجیع عملیة البحث العلمي 
بالمشــاركة في المؤتمرات و الندوات و 
المھـــــــرجانات و ورش العمل و الحث 

على نشر البحوث في موقع الكلیة 
رابعآ – العمل علـــــــــى توجیھ العملیة 
التعلیمیة في الكلیة نحو اســــــــــتخدام 
الوســـــــائل و الطرق الحدیثة لألرتقاء 

بمستوى متمیز للطالب 
خامسـآ – العمل على نشــر ثقافة جودة 
التعلیم التقنـــي و األعتماد األكادیمــــي 
لمختلف تشـــــــــــكیالت الكلیة من اجل 

الحصــــــول على األعتمادیة الدولیة  -  
اي اس او –

ســـادســـآ – تطویر مالكات الكلیة على 
وفق جودة التعلیم التقني.

Aالهدف:
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یعد ھذا القسـم مرآة الكلیة التي تعكس 
انشطتھا وواقعھا وھو ایضـا واجھتھا 
التي تستقبل وسائل االعالم وتمھد لھا 
الطریق للتعـرف علـى الكلیة والتعامل 

معھا اعالمیاً.
یقوم القســم بابتكار وتصـــمیم وتنفیذ 
المطـــبوعات االعالمـــیة كافة وكذلك 
صیاغتھا وتصــــــــــــــمیم الخطابات 
واالعالنات ونشــرھا. ویتولى القســم 
ادارة وصیاغة كافة الصـــــــــیغ التي 
توضــــع على صــــفحات التواصــــل 
االجتماعي والموقع الرســــمي للكلیة 
بلغتیھ العربیة واالنكلیزیة كما یشـرف 
على االنشـــــــــــطة ذات الطابع العام 
ویدیــــرھا ویتولــــى اعمال المواكبة 
االعالمیة لالنشـــطة والفعالیات كلھا. 
كما انھ یقوم بتوثیق االحداث فـي حیاة 

الكلیة وفي مســـــــــــــــیرتھا العلمیة 
والتربویة.

نبذة:

Aشعبة اإلعالم والعالقات العامة
l 
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ألن االعالم ھو مرآة الكلیة ولســــــــــانھا 
الناطق بفعالیتھا.. یتعین علیھ ان یؤشـــر 
مناطق االنشـــطة فیھا ویشـــخص مكامن 
العطاء العلمـــي والمعـــرفــــي ویتولــــى 

اضاءتھا.

المھمة االسـاسـیة لالعالم ھي عكس 
الصورة الصادقة لما یعتمل في الكلیة 
بحیث یراھا الناس كما ھـي علیھ فـي 
الواقع، بمعنى ان رســـــــالتھ ھي ان 
یأخذ الكلیة الـــــى الناس ویــــــریھم 

صورتھا الحقیقیة.

الهدف:

من خالل عمل االعالم یــــــــــــتاح مد 
الجســـور بین باحثي الكلیة والباحثین 
في المؤسســـات االخرى الذین یتمكن 
االعالم من جذب انــــتــــباھھم واثارة 
اھتمامھم.. وكذلك الســــــعي لتوسیع 

آفاق التفكیر والعمل في الكلیة.

الرســـالة:الرؤية: A
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مكتبة كلية النور
ترتبط المكتبة المركزیة للكلیة بشــعبة 
االعالم، وتضـــم مجموعة واسعة من 
الكتب العلمیة المقررة والمســـــاعدة، 
إضـــــافة الى الكتب التي تنمي الثقافة 
العامة للطلبة وقد خصـصـت لھا الكلیة 

قاعة مطالعة واســعة ووضــعت آلیات 
مناسبة لتســھیل حصــول الطلبة على 
بغیتھم من الكتب ســـواء لالســــتعارة 

الداخلیة أو الخارجیة.
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مختبر البحوث المركزي
تم اســـــتحداث ھذا المختبر في العام 
٢٠١٩ ویضـــــم قســـــمین ھما بیت 
الحیوانات ومختبـــــــــر التحلیالت.. 

انشـــئ ھذا المختبر لتســـھیل اجراء 
البحوث العلمیة لتدریسـیي الكلیة في 
مجاالت اختصــــــــــــاصاتھم الطبیة 

والعلمیة وكذلك لتــــــــــزوید الطلبة 
بالخبرة المبكرة والتعرف علـى واقع 

میادین عملھم.
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تم اســـــــــــتحداثھ في الكلیة في العام 
٢٠١٩، ویقوم برعایة مواھب الطلبة 
في مجاالت االبداع الثقافي والریاضـي 
وتنمیتھا واشراكھا في المنافســــــات 
المحلیة والقطـریة.. وقد اقام معارض 
عدیدة في مجاالت الفن التشــــــــكیلي 
والرسم والنحت والخط والتصــــــویر 

الفوتوغرافي، كما یقیم سنویا مسابقة ً
النور لالبداع الطالبــــي وھــــي تقلید 

ســـــــنوي یتنافس فیھ طلبة الكلیة في 
اجناس القصـــة القصـــیرة والشــــعر 
والخطابة والرســــــــــــــــــم والنحت 

والسیرامیك والخط العربي والمقالة.
كما اقام بطوالت متتالیة في الشـطرنج 

وكرة الطاولة وخماسي كرة القدم.
وتضم الشعبة ثالث وحدات ھي:

(الوحدة الریاضیة - الوحدة الكشفیة - 
الوحدة الفنیة).

Aقسم النشاطات الطالبية
l 
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شعبة الصيانة والخدمات
١- وحدة الصيانة

٢- وحدة الخدمات والتنظيفات

٣- وحدة الحدائق

٤- وحدة اآلليات والمعدات

یقـوم كــوادر الــوحدة 
بأعمال الصـــــــــیانة 
لجمیع متطلبات الكلیة 
من اعمال صــیانة في 
مجال الكھـــــــــــرباء 

والحدادة والنجارة.

وحدة الصيانة

یقــــوم كـــــوادر ھذه 
الوحدة بجمــــــــــــیع 
االعمال الموكلة الیھم 
من خدمات وتنظـیفات 

لجمیع اقسام الكلیة.

وحدة الخدمات

والتنظيفات

یقــــوم كـــــوادر ھذه 
الوحدة بجمــــــــــــیع 
االعمال الزراعیة فـي 
حدائق الكلــــــــیة من 
اعمال ادامة وتنظـئف 

وسقي وزراعة.

وحدة الحدائق

یقــــوم كـــــوادر ھذه 
الوحدة بأعمال صیانة 
الســـیارات والمعدات 
والمولدات الــــــتابعة 

للكلیة.

وحدة اآلليات

والمعدات
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الھیكل األداري لقسم االمن الجامعي:
اوآل – مسؤول امن و حمایة الكلیة

ثانیآ – حــراس امنین موزعین علـــى 
مرافق الكلیة

ثالثآ – موظفة استعالمات رئیسیة
رابعآ – مفتشة طالبات

خامسآ – مفتشو طالب 

یتكون قســــــــــــم األمن الجامعي من 
المرافق اآلتیة: 

اوآل – استعالمات رئیســیة عند مدخل 
الكلیة و تضم البدالة الداخلیة

ثانیآ – استعالمات مدخل العمادة
ثالثآ – غرفة تفتیش الطالبات
رابعآ – غرفة تفتیش الطالب

خامسآ – مكتب األمن الجامعي و یضم 
شاشات التحكم و الســــــــــیطرة على 
الكامیرات المنصـــــوبة على الطوابق 
الخارجیة للكلیة و الكامیــــــــــــــرات 
المنصــوبة داخل الســـاحة الداخلیة و 

المركز الطالبي
ســـادســـآ – غرفة التحكم بالكامیرات 
المنصــــــــــوبھ داخل البنایة لمراقبة 

المرافق و الطوابق الداخلیة
سابعآ – ساحة امامیة للســـــــــیارات 
خاصة بالتدریسیین و الموظفین یكون 
الدخول الیھا عن طــــــــــریق كارتات 
ممغنطة بواســـــــطة الھویات ( بوابة 

الكترونیھ )

ثامنآ  -  ســــــاحة جانبیة خاصـــــــة 
لسیارات الطلبة و المراجعین

مھام قسم االمن الجامعي :
اوآل – حمایة الطوق الخارجي للكیة 

ثانیآ – توفیــــر بیئة امنة للطلبة داخل 
حرم الكلیة 

ثالثآ – المحافظھ علـى تطبیق النظام و 
الذوق العام داخل حرم الكلیة 

رابعآ -  الحرص على عدم حصـول اي 
احتكاك بـین الطلـبة و حل الخالفات ان 
وجدت داخل الكلیة و بالتنســــــیق مع 

مكتب شؤون الطلبة
خامســـــآ – تفتیش الطلبة و الزائرین 

الى الكلیة و التحقق من ھویاتھم
ســـادســــآ – المراقبة الدائمة لتحرك 
الطالب و لمـــــــرافق الكلیة و للطوق 
الخارجي عن طریق شاشـات المراقبة 

للكامیرات.

األمن الجامعي

A
l 
N
o
o
r
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A
l 
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قسم القانون



نبذة:

39

تأسس القسم في العام ٢٠١٣ بموجب 
كتاب وزارة التعلیم العالـــــي و البحث 
العلمـــي المـــرقم ج \ ھـ ٢٦٧٧ فـــي 
٢٦\٥\٢٠١٣ و كان عدد الطلــــــــبة 

المقبولین ٢٤٢ طالبا و طالبة فـــــــي ً
العام ٢٠١٣-٢٠١٤

و بعد احتالل المدینة من قبل عصـابات 
داعش االرھابیة انتقل القســـــــــم مع 

الكلیة الى ناحیة الشــــــیخان و تخرج 
منھم ١٩٠ طالبا و طالبة و بعد تحریر ً

المدینة عاد القســم الى ناحیة برطلة و 
باشر باعمالھ و قبول الطلبة.

A
l 
N
o
o
r



اوآل – تأھیل الطالب تأھیآل قانونـیآ و 
تــــربویآ و اجتماعیآ و اخالقیآ لقیادة 

المجتمع بالدفاع عن حقوق الناس
ثانیآ – تـــــــزوید الطلبة بالمعلومات 
المعرفیھ الحدیثة في التخصـــصـــات 

القانونیة
ثالثآ – تطویــــــر مھارات الطلبة من 
خالل عملیة البحث العلمي و التقاریر 
البحثیھ للوصـــــــــول الى اعداد جیل 
قانوني متســـــــلح بالثقافة القانونیة 

خدمة للمجتمع 

40

یسعى قسم القانون في كلیة النور الجامعة 
الى التمییز و األبداع و محاولة الجمع بین 
األصالة و المعاصرة من خالل نشــــــــــر 
الثقافة القانونیة التي تســاعد على تحقیق 
العدالة من خالل االعداد الجید لخـریج ھذا 
القسم بحیث یكون مؤھآل لشـغل المنصـب 
الذي یكلف بھ و ذلك من خالل الدراســـــة 
العملیة و النظــــریة لعدد من النظــــریات 

القانونیة. 

الهدف:الرؤية:

اوآل -  اعداد و تأھیل جیل من الخــریجین 
المؤھلین قانونیآ للعمل فــــــــــي المحاكم 
العراقیة و ممارســــة المحاماة و جیل من 
الموظفین المتفوقین فـــي دوائــــر الدولة 

للدفاع عن المظلومین
ثانیآ – العمل علــــى اعداد المؤتمـــــرات 
العلمیة الســــــنویة بما یخدم المجتمع في 

المجال القانوني
ثالثآ -  العمل مع منظمات المجتمع المدني 
و الكلیات المناظرة على نشــــــــر الثقافة 
القانونـــــیة من خالل اقامة الـــــندوات و 

الحلقات الدراسیة و الزیارات المیدانیة
رابعآ -  التفاعل مع المسـتجدات القانونیة 
من خالل الـتقـنـیات الحدیـثة و المكـتــبات 

األفتراضیة.

الرســـالة:

A
l 
N
o
o
r



41

























































اسماء التدريسيين قسم القانون
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المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

٣

١

٢

٣

٢

٣

٢

١

أسم المادة
عدد

الوحدات

٣

٣

٢

٢

٣

٢

١

١

أسم المادة
عدد

الوحدات

القانون الدستوري

المدخل لدراسة القانون (باللغة 

األنكلیزیة)

المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة

المدخل لدراسة لقانون

البرمجة

تاریخ القانون وشریعة حمورابي

علم االجرام والعقاب

حقوق االنسان

القانون المدني

قانون العقوبات العام

المالیة العامة والتشریع المالي

قانون االحوال الشخصیة

(زواج وطالق)

القانون االداري

النظم السیاسیة

القانون االداري (باللغة االنكلیزیة)

اللغة العربیة

المواد الدراسية

A
l 
N
o
o
r
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المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثة

٣

٣

٢

٣

٣

٢

٢

١

أسم المادة
عدد

الوحدات

٣

٣

٢

٢

٢

٣

١

٢

١

١

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

العقود المدنیة

قانون العقوبات الخاص

القضاء االداري

القانون التجاري والشركات

القانون الدولي العام

قانون العمل والضمان االجتماعي

قانون االحوال الشخصیة (مواریث)

القانون الدولي االنساني

الحقوق العینیة

قانون المرافعات واالثبات والمحاماة

أصول المحاكمات الجزائیة

أصول الفقھ

األوراق التجاریة

القانون الدولي الخاص

التنفیذ

المنظمات الدولیة

أصول التحقیق الجنائي

طب عدلي

أطروحة التخرج

المواد الدراسية

A
l 
N
o
o
r
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قسم التربية البدنية

وعلوم الرياضة

قسم التربية 



نبذة:

45

تم تأسیس القســـــــم في العام ٢٠١٣ 
بحســــب كتاب وزارة التعلیم العالي و 
البحث العلمــي المــرقم ج ھـ \ ٢٦٧٧ 
فــي ٢٦\٥\٢٠١٣ و كان عدد الطلبة 

المقبولین ٢٤٩ طالبا و طالبة ثم انتقل ً
القســـم الى ناحیة الشـــیخان في العام 
الدراسي ٢٠١٤ -٢٠١٥ بســــــــبب 
النزوح و احتالل مدینة الموصــــــل و 
ناحیة برطلة من قبل عصـابات داعش 

االجرامیة و اصـــبح عدد الطلبة ١٩١ 
طالبا و طالبة تخــرج منھم فــي ناحیة ً

الشــــــــیخان ١٠٩ طالب و طالبة في 
المرحلة الرابعة.

ثم عاد القســـم الى موقعھ االصلي الى 
ناحیة بــــرطلة بعد تحــــریـــــر مدینة 
الموصـل و الناحیة في العام الدراسـي 
٢٠١٨-٢٠١٧ و اصـــبح عدد الطلبة 

١٣٠ طالبا و طالبة بعد عودة عدد من ً

الطلبة النازحین و المحــــررین الــــى 
الكلیة. و تخــــــرج منھم فـــــــي العام 

٢٠١٨-٢٠١٩، (٣٦) طالــــــــــبا و ً
طالبة، و العدد الحالي في القســـم ٨١ 

طالبا من المـرحلتین االولــى و الثانیة ً
بعد فصـــــــــــل و ترك عدد من الطلبة 

للمراحل الدراسیة .

A
l 
N
o
o
r



یســـعى قســــم التربیة الریاضیة في كلیة 
النور الجامعة الــى الـــریادة و التمیـــز و 
األبداع و المسـاھمة في بناء نظام تعلیمي 
ٍرصــین. و اعداد و تأھیل جیل واع مثقف 
ریاضــــــــیآ و علمیآ من طالب و طالبات 
قادرین علـى النھوض بالمجال المعـرفـي 

بمختلف فروعھ و األرتقاء بھ.

اوآل – اعداد و تأھیل خـــــــریجین 
ألدارة األنشطة الریاضیة و دروس 
التربیة الریاضـــــــیة في المدارس 
المتوســطة و االعدادیة و كذلك في 

الدراسات االولیة و العلیا 
ثانیآ – اجـــــراء البحوث العلمیة و 
الدراســـــــــات المیدانیة في مجال 

التخصص
ثالــــثآ – الــــتفاعل مع الكلـــــیات 
المتناظرة و الجمعیات التخصصـیة 
في التربیة الریاضــیة داخل الوطن 
و خارجھ لبناء ركائـــــــــــــز عمل 
مشــــــــــتركة في البحث العلمي و 

النشاطات المختلفة 

46

اوآل – تاھـیل الطالب تأھــیآل اكادیمــیآ و 
تــــــــــربویآ و اجتماعیآ و اخالقیآ لقیادة 

مجتمعھ و تطویره 
ثانیآ -  نقل المعـرفة و التقنیات العلمیة و 
الحدیثة فــــــي جمیع مجاالت التــــــربیھ 

الریاضیة 
ثالثآ – تطویـــر جمیع مھارات الطلبة من 
خالل عملیة البحث العلمي للوصـــول الى 
النتائج و الركائز الحقیقیة في المســــیرة 

العلمیة 

الرســـالة:

الهدف:الرؤية: A
l 
N
o
o
r
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اوآل -  افتتاح قاعة ریاضیة مغلقة لمعظم األنشطة الریاضیة داخل الكلیة.
ثانیآ – اقامة بطولة األقسام لكرة قدم الصاالت.

ثالثآ – تقدیم عدد من فعالیات الكشافة الخاصة بالفرقة الكشفیة للقسم.

Aابــــــرز األنشطة التي اقيمت :
l 
N
o
o
r
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اسماء التدريسيين قسم التربية الرياضية
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المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

أسم المادة
عدد

الوحدات

٢

٢

٢

٢

٤

٤

٢

٤

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

كرة السلة

كرة القدم/ طالب

خماسي / طالبات

اللغة العربیة

الكشافة والمرشدات

الساحة والمیدان

اثقال طالب / لیاقة بدنیة/ طالبات

اللغة االنكلیزیة

الحاسوب

حقوق االنسان

تاریخ وفلسفة التربیة الریاضیة

التشریح

الساحة والمیدان

كرة السلة

الحاسوب

طرائق تدریس

الكرة الطائرة

كرة الید

جمناستك اجھزة

القیاس والتقویم

البایومیكانیك

االحصاء

علم التدریب الریاضي

٤

٤

٤

٢

٤

٢

٤

٣

٢

٤

٤

المواد الدراسية

A
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المواد الدراسية
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثة

٢

٢

٦

٢

٤

٢

٢

٤

٤

٤

٢

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

٢

٢

٤

٤

٤

٢

٢

٤

٢

٢

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

كرة الید

العاب المضرب

طرائق تدریس

كرة القدم طالب / لیاقة بدنیة طالبات

الفسلجة االریاضیة

الكرة الطائرة

جمناستك اجھزة

علم التدریب الریاضي

التعلم الحركي

البحث العلمي

المبارزة

المشاھدة والتطبیق

الساحة والمیدان

كرة الید

العاب المضرب

مشروع بحث

علم النفس الریاضي

الطب الریاضي

الكرة الطائرة

كرة قدم طالب/ جمناستك طالبات

االدارة والتنظیم

كرة السلة

الساحة والمیدان

التحلیل الحركي

التطبیق

A
l 
N
o
o
r
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قسم اللغة االنكليزية



52

تم تأسیس القســـم عام ٢٠١٣ برؤیة 
ھدفھا اختیار افضل الطرق التدریسـیة 
الحدیثة ورفد مدیــــــریات التــــــربیة 
بالكوادر التدریســـــــــیة ذات الكفاءة 
العالیة التي یمكن ان تقدم خدمة جلیلة 

للوطن و ابنائھ و كذلك تطویـــر الكادر 
التدریسـي ألكتسـاب الطلبة مھارات و 
خبرات علمیة في مجاالت اللغة كما ان 
رســـالتھ ھي تخریج مدرســـین اكفاء 
یســاھمون في رفد للمســـیرة العلمیة 

مجھزین بطرائق اســتخدام الوســـائل 
الســــــمعیة و البصـــــــریة و طرائق 
الـتدریس الحدیـثة لـتدریس مادة اللغة 

األنكلیزیة.

نبذة: A
l 
N
o
o
r



الرؤية:

الهدف:

یھتم قســــم اللغة األنكلیزیة بتدریس 
الطلبة احدث المناھج فـــــي مجاالت 
اللغة األنكلیــــزیة و ادابھا و طــــرق 
تدریســھا. یتعلم طلبة القســم قواعد 
اللغة األنكلیـزیة و ادابھا عبــر اربعة 

مراحل دراسـیة حیث یدرســون كافة 
فــروع النحو األنكلیـــزي و التلفظ و 
كتابة المقالة و كافة اقســـــــام األدب 
األنكلیــزي و یطلعون علـــى طـــرق 

تدریس اللغة األنكلیزیة. 

الرســـالة:

یعد احد األقســـــــــــــام التي تمنح درجة 
البكالوریوس فــــي اللغة االنكلیــــزیة و 
ادابھا. ان استراتیجیة القســــم تلتقي مع 
المتطلبات الســریعة في التطور الحاصل 
في مجال تدریس اللغة االنكلیـزیة لكونھا 
لغة عالمیة و اللغة المعتمده فــي تدریس 
كافة فــروع العلم و المعــرفة فـــي العالم 
حیث یتم مــراجعة المناھج المعتمدة فــي 
التدریس بشـــــــكل منظم لغرض تحدیث 
نوعیة و محتویات المواد الدراســـیة بما 
یـــــــتالءم مع كل ما ھو جدید. كذلك فأن 
البرامج التدریســـیة لكل المواد تخضـــع 
لمعاییـــــر الجودة. و ھناك متابعة حثیثة 
من قبل القسـم لكافة األعمال الفصــلیة و 

لكافة المواد الدراسیة. 
یھدف ھذا القسـم الى تأھیل خریجین 
یحملون درجة البكالوریوس فـــــــي 
اللغة األنكلیــــــــــزیة مؤھلین لتلبیة 
احتیاجات المجتمع المحلـــــــــي من 
التدریسـیین للدراستین المتوسطة و 
األعدادیة متمرســـــین و مدربین في 

تدریس اللغة األنكلیـــزیة للعمل فـــي 
القطاعــــین العام و الخاص. یمــــنح 
القســـــــــــم درجة البكالوریوس في 
تخصــص اللغة األنكلیزیة و ادابھا و 
ستعمل الكلیة على تجھیز القســـــــم 

بمختبر لغات للغایات التعلیمیة. 
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ابــــــرز األنشطة التي أقيمت :

قام قسم اللغة األنكلیزیة بمجموعة من 
النشاطات و منھا 

اوآل – التمثیل المســــــرحي و عرض 
األفالم القصیرة 

ثانیآ – قیام الطلبة بألقاء قصــــــــــائد 

باللغتین العربیة و األنكلیزیة 
ثالثآ – رسم لوحات لشـخصـیات ادبیة 
انكلیزیة و عمل نشـــــــرات تعلیمیة و 

كتابة عبارات و امثال انكلیزیة 
رابعآ – عرض مقاطع فیدیو تعلیمیة

خامســآ – ترجمة مقاالت و قصــائد و 
قصص قصیرة 

سـادســآ – عرض بوســترات تعلیمیة 
تــــتعلق بجانب الــــنطق و الكالم لدى 

األنسان  
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اسماء التدريسيين قسم اللغة األنكليزية
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٥

٥

٥

٣

٣

٢

٤

٣

٤

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

علم الصوت

مدخل األدب

األنشاء

األستیعاب

المحادثة

اللغة العربیة

الحاسبات

علم النفس التربوي

أسس التربیة

حقوق االنسان والدیمقراطیة

٥

٥

٣

٣

٥

٤

٤

٢

٤

٤

٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

الصوت

االنشاء

االستیعاب

المسرحیة

الشعر

القصة

المحادثة

علم النفس النمو

االدارة

الحاسبات

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المواد الدراسية
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المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثة

٥

٥

٣

٥

٥

٤

٤

٢

٢

٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

٥

٤

٤

٥

٥

٤

٤

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

علم اللغة

المقالة

الروایة

المسرحیة

الشعر

مناھج وطرائق التدریس

المحادثة

االرشاد

منھج البحث العلمي

النحو

علم اللغة

المسرحیة

الروایة

الشعر

االختبارات

المادة االختباریة

المشاھدة والتطبیق

بحث التخرج

المواد الدراسية
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قسم اللغة العربية



نبذة:

كان قســـم اللغة العربیة في كلیھ النور 
الجامعة من أوائل االقســـــــــــام التي 
اســــــــتحدثت عام ٢٠١٣-٢٠١٤ و 
كانت الدراسة فیھ تجري على نســــق 

كلیات التــــربیة فـــــي عموم جامعات 
العراق یتلقى الدارسون فیھ على مدى 
اربع سـنوات دروســا في قواعد اللغة 
العـــــــــربیة وآدابھا لیكونوا مؤھلین 

لتدریس اللغة العـربیة فـي المـرحلتین 
المتوسطة واإلعدادیة لیتصــل حاضر 
ھذه اللغة بماضـــــیھا العریق وتراثھا 

االدبي في عصورھا المزدھرة.

الرســـالة:الرؤية:

یطمح القســـــم الى تقویھ ملكة االبداع 
لدى دارسي اللغةالعربیة فال یقتصـــــر 
اســـــتخدامھا على االغراض الحیاتیة 
العامة بل یتعداه الى تنشـــئة اجیال من 
المبدعین فـــــــــــي المجاالت  اللغویة 
واالدبیة كافھ یحاكــــــــي ما لدى االمم 

المتحضرة من ابداع. 

یتطلع القســـــم الى اعداد جیل متمكن 
علمیا وثقافیا مـــرتبطا بتــــراث االمة 
حریصــــــــا على االرتقاء باللغة نطقا 
وكتابة قادرا على تعـزیـز مكانتھا بین 
لغات العالم المتحضـر فاللغة آلة الفكر 
ّالتــي تؤمن التعبیــر عنھ وتطویـــره. 
ولما كان الفكر متجددا كان علـى اللغة 

كذلك ان تكون قادره علــــــــــى تنمیھ 
قدراتھا واالرتقاء بأدائھا لـــــــــتكون 
مؤھلة لــــــــــــــــنقل االفكار الجدیدة 

وتطویرھا.
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من اولى مھام قســــم اللغة العربیة في 
كلیة النور الجامعة تخریج مدرســــین 
أكفاء یــرتقون فــي المعـــرفة اللغویة 
واالدبیة علــى نحو تــربوي وثقافـــي 
لخدمة المجتمع وتطویــر التعلیم فـــي 
المســتویات الدراسیة كافة و تنشـــئھ 
جیل من المدرسین الجدد ال تقتصـــــر 
مھمتھم على نقل المعـرفة الـى طلبتھم 
وتلقینھا لھم فحســـــــــــب بل لیكونوا 
قادرین علــى ادارة العملیة التـــربویة 
والنھوض باالبداع فـي جوانبھ االدبیة 
والعلمیة كافة ومن مھام القســـــم رفد 
المؤسســـــــــــــات التربویة وسواھا 

بالمتخصصین باللغة امال في التسامي ً
بھا عن االبــــــــتذال والجمود وجعلھا 
سلیمة معافاة وھي تجري على السـنة 
المتكلمین وفـــــــــي مداد اقالم الكتاب 
ولتصـــبح اللغة شائعة على مســـتوى 
مقـــــــبول لدى قطاعات المجـــــــتمع 

المختلفة.
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اسماء التدريسيين قسم اللغة العربية
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المواد الدراسية

٦

٤

٤

٦

٤

٤

٤

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

الصرف

البالغة (البیان والبدیع)

األدب العربي قبل االسالم

التعبیر واالنشاء

علوم القرآن وقواعد التالوة

علم النفس

حقوق االنسان

أسس التربیة

الحاسبات

٦

٦

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

األدب االسالمي

الصرف

البالغة (المعاني)

العروض

تحلیل النص

الكتاب القدیم

اللغة االنكلیزیة

علم النفس

التعلیم الثانوي

الحاسبات

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثة

٦

٦

٤

٦

٤

٤

٤

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

األدب العباسي

األدب األندلسي

النقد العربي القدیم

الكتاب القدیم

علم اللغة

منھج البحث

طرائق التدریس

االرشاد التربوي

الحدیث ومصطلحھ

٦

٤

٦

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

النحو

فقھ اللغة

النقد الحدیث

األدب الحدیث (الشعر)

االدب الحدیث (النثر)

تطبیقات أدبیة

مشروع البحث

تطبیقات لغویة

القیاس والتقویم

المشاھدة والتطبیق
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قسم طـــب األسنان



65

تم استحداث قسم طب األسنان في كلیة 
النور الجامعة  فـــي ٩\١٠\٢٠١٧ و 
من اھم اھدافھ تخریج اجیال من اطباء 
األسنان مســـلحین بالعلم و المعرفة و 
قادرین على تقدیم افضــــــل الخدمات 
العالجیة للمجتمع علـى وفق احدث ما 
توصــل الیھ العلم الحدیث في التقنیات 
و األسالیب العالجیة. مدة الدراسة في 
ھذا القســم ھي خمس سنوات دراسیة 
یتلقــــــى فیھا الطلبة العدید من العلوم 
الطبیة األسـاســیة في المراحل الثالث 
األولى و كذلك بعض مواد األختصاص 
المھمة من خالل المحاضرات النظریة 

و التـــي تعطـــى فــــي احدث القاعات 
الدراســـیة و المحاضـــرات العلمیة و 
التي تقدم في مختبرات علمیة مجھـزة 
بأحدث األجھزة العلمیة المتطورة, في 
حین یتفــــــــرغ الطالب خالل العامین 
األخیرین لدراسة كافة األختصــاصات 
المتعلقة بطب األســـــنان مثل معالجة 
األسـنان و صـناعة األسـنان و جراحة 
الفم و الوجھ و الفكــــــــــــین و تقویم 
األســنان و امراض اللثة و غیرھا من 
اختصــــــاصات الســـــــن حیث تكون 
الدراسـة نظریة و كذلك عملیة اذ یقوم 
الطالب بتطبیق كل ما تعلمھ علـــــــــى 

المرض مباشرة في المســـــتشـــــفى 
التعلیمي لطب األســـــــنان و الذي یعد 
لغرض تعلیم الطلبة و لتقدیم افضـــــل 
الخدمات العالجــــــیة المــــــتطورة و 
المجانیة ألفراد المجتمع. و عند تخرج 
الطالب یمنح شـھادة البكالوریوس في 
طب و جراحة الفم و األســنان و یكون 
بذلك قد تســــــــلح بالعلم و المعرفة و 
التدریب الســـــریري و العملي لخدمة 
المجتمع علـى الوجھ االمثل, و من هللا 

العون و التوفیق.

Aنبذة:
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الرؤية:

الرســـالة:

یطمح القسم الى تخریج كوكبة من اطباء 
األســـنان الكفوئین و المتمیزین لیأخذوا 
دورھم الفاعل في معالجة المرضــــــــى 
بشــتى اختصـــاصات طب األسنان و سد 
األحتیاج ألطباء األسنان على مســــتوى 

البلد.

اعداد اطباء اســــــنان اكفاء و بمھارات 
عالیة لتقدیم افضــــــــل الخدمات الطبیة 
للمجتمع من خالل نوعیة الخــــریج لھذا 
األختصــاص و ضمان التعامل المھني و 

األنساني.
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الهدف:

یھدف قســــــــم طب األسنان ان یكون 
بوابھ للعلم و المعـــــرفة فــــــي مجال 
الصـــــــحة الفمویة و األسنان و مقرا 
للتعلم الطبــي الحدیث المبنـــي علـــى 
المخـــــرجات التعلیمیة وفق اعلـــــى 
معاییر الجوده التي تحفز اعضاء ھیئة 

التدریس و الطالب لألبداع و التمیــــز 
المعرفي من خالل المؤتمـرات العلمیة 
الدولیة التي یقیمھا القســم بمشــاركة 
اشــــھر اطباء األســــنان العالمیین و 
العرب باألضــــــــــافة الى عقد ندوات 
علمیة ألحدث التطورات فـي عالم طب 

األسنان الحدیث و استضـــــــــــــــافة 
المحاضـــــــــــــرین لرفد الطلبة بأخر 

مستجدات علوم طب األسنان.
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اسماء التدريسيين قسم طب األسنان
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٢

١

٢

٣

٣

٣

٢

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

حاسوب

الدیمقراطیة وحقوق االنسان

لغة انكلیزي

فیزیاء طبیة

كیمیاء طبیة

أحیاء طبیة

تشریح

تشریح أسنان

٢

١

٢

٣

٣

٣

٢

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

حاسوب

الدیمقراطیة وحقوق االنسان

لغة انكلیزي

فیزیاء طبیة

كیمیاء طبیة

أحیاء طبیة

تشریح

تشریح أسنان

الفصل الثانيالفصل األول

المواد الدراسية - المرحلة األولى
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

الفصل الثالث

٢

٢

٢

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

مقرر جامعي اختیاري - ١

مقرر جامعي اختیاري - ٢

احصاء طبي

مصطلحات طبیة

A
l 
N
o
o
r



71

المواد الدراسية

المرحلة الثانية

٦

٦

٦

٦

٦

٤

٦

أسم المادة
عدد

الوحدات

تشریح األنسان

صناعة األسنان

األنسجة

فسلجة طبیة

الكیمیاء الحیاتیة

أنسجة الفم واألجنة

المواد السنیة

المرحلة الثالثة

٦

٣

٦

٦

٦

١٠

٢

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

صناعة األسنان

جراحة الفم

األحیاء المجھریة

األمراض العامة

األدویة

معالجة األسنان

جراحة عامة

الطبي الباطني
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعة

٤

٤

٤

٨

٦

٥

٦

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

أمراض اللثة

طب أسنان المجتمع

تقویم األسنان

جراحة الفم

معالجة األسنان

أمراض الفم

صناعة األسنان

أشعة األسنان

المرحلة الخامسة

٦

٤

٦

٦

٦

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

أمراض اللثة

طب األسنان الوقائي

جراحة الفم

صناعة األسنان

معالجة األسنان

تقویم األسنان

طب أسنان األطفال

طب الفم
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قسم

المختبرات الطبية  تقنيات
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یھدف قسم تقنیات التحلیالت المرضیة 
الــــــــى اعداد خـــــــــریجین مھنیین 
متخصــصــین في التحلیالت المرضیة 
للحاجة الماسة الى ھذه الشــریحة من 
الخریجین لرفد ســــــــوق العمل بھذه 
الكوادر. مدة الدراســة اربع ســـنوات 
یخضــع فیھا الطالب الى دراسة جمیع 
التقنیات المســــــــتعملة في مختبرات 
التحلیالت المرضیة فضآل عن الخلفیة 
العلمیة المتقدمة التــي تؤھل الخــریج 
الى متابعة المســـــــــتجدات العلمیة و 
التقنیة في حقل اختصــــــــــاصھ حیث 
یدرس الطالب مناھج متنوعة فــــــــي 
اختصـــــــــــــاص الكیمیاء كونھا احد 
المعارف الرئیســـــــــیة في مختبرات 
التحلیالت المرضیة و الفســــــــلجة و 
االحیاء المجھــریة و الطفیلیات و علم 
األمــــراض و المناعة و غیــــرھا من 
العلوم المسـاندة و التي تسـاھم بشـكل 
فعال في اعداد الخریج بالمســـــــتوى 
المطلوب . و قد عــــــــــــــززت الكلیة 
ًباألجھــزة المختبــریة المختلفة ابتداء 

ًمن ابســط المعدات و انتھاء باألجھزة 
المعقدة و األلیة و التي سیقوم الخریج 
بمـزاولة مھنتھ علیھا و یعــزز الجانب 
النظـري و المختبـرات العلمیة و التـي 
تمثل جــــــزءآ مھمآ من عملیة التعلیم 
التقنــــــــي حیث یمارس الطالب عمل 
التجارب المختبریة لوحده بأشــــراف 
تدریسیین اكفاء لضمان حسن األداء. 

نبذة: A
l 
N
o
o
r
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تم انشــاء قســـم التحلیالت المرضیة 
وفق منھج التطور العلمــــــــــــــي و 
اعتمادھا البنیة االساس التي یســتند 
علیھا القســم للتطور العلمي من دور 
فعال في تشــخیص و عالج الكثیر من 
الحاالت المرضیة. كذلك یعمل القسـم 
علـــى فتح جمیع االفاق المعـــرفیة و 
المنھجیة لغرض التوســــــــع و بناء 
حلقات األرتباط مع المؤسســــــات و 

األقســـــام المناظرة لغرض استكمال 
المھمة التشــخیصـــیة التي تســـاعد 
المســــتفید للحصـــــول على الدقة و 
الســـــرعة في تشــــــخیص الحاالت 
المرضــیة. اضــافة الى تبني المنھج 
البحثــي للعاملین فــي القطاعات ذات 
العالقة لغرض الوصـــــول الى منھج 
عمل و افكار تخدم المجتمع و بشــكل 

عام.

یعد قســـــــــــم التحلیالت المرضیة احد 
األقسـام المھمة ضمن المجموعة الطبیة 
لما لھ من دور فعال فــي توفیـــر الكوادر 
العاملة في مجال التحلیالت المرضیة في 
مختبرات وزارة الصــــــــــحة و القطاع 
الخاص, اضافة لما للقســــم من دور في 
دعم الجانب العلمـي و البحثــي من خالل 
استثمار دور التدریســــــــــــیین في رفد 

البحوث العلمیة 

Aالرســـالة:الرؤية:
l 
N
o
o
r
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اوآل -  یھدف القســم الى اعداد كوادر 
مھنیة مختصـــــة في مجال التحلیالت 
المرضــیة اضـــافة الى األلمام بجمیع 
الفحوصـــــــــات ذات الطابع التحلیلي 
المختبــــري, لیتمكن المتخـــــرج بعد 
اجتیاز ســـنوات الدراســـة األربع من 
العمل في المؤسسـات الصـحیة العامة 

و الخاصة.
ثانیآ – خلق كوادر تخصـصــیة تتمكن 
من مواكبة التطور العلمــي و التقنـــي 
في مجال التشخیص المرضي اعتمادآ 

على نتائج التحلیل المرضي.
ثالثآ – استكمال التشــخیص المرضي 
من خالل األندماج مع الفــــــــــروع و 

األقسام الصحیة األخرى
رابعآ – رفد الســـوق المحلي بخبرات 
ذات طابع تخصـــــصــــــي في المجال 
الصـــــــحي بشــــــــكل عام و المجال 

المختبري بشكل خاص.
خامســآ – التأكید على الدقة في العمل 
و اعتماد نتائج صـــحیحة لالختبار لما 

لھا من دور فعال في تشــــــــــــخیص 
األصابات و األمراض الصــــــــحیة و 
بالتالي المســــــــاعدة في عالجھا في 

اسرع وقت.
سادسآ – المساھمة الفاعلة في البحث 
العلمي من خالل اســـــتثمار مختبرات 
القســــــم في مســـــــاعدة األساتذة و 

المختصـین ألستكمال متطلبات البحث 
لعلمي.

الهدف: A
l 
N
o
o
r
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أسماء التدريسيين قسم تقنيات المختبرات الطبية
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أسماء التدريسيين قسم تقنيات المختبرات الطبية
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٨

٤

٨

٤

٢

٥

٨

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

الكیمیاء العامة 

حقوق انسان 

تشریح و مصطلحات طبیة 

السلوك المھني واالمان 

اللغة االنكلیزیة

اجھزة مختبریة 

االحیاء 

الحاسوب

المواد الدراسية - المرحلة األولى

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الثانية

٨

٦

٨

٨

٨

٦

أسم المادة
عدد

الوحدات

بكتریا

فسلجة 

كیمیاء حیاتیة 

احیاء جزیئي

طفیلیات

انسجة

المرحلة الثالثة

٦

٦

٦

٧

٦

٦

٦

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

امراض الدم 

كیمیاء سریریة 

فایروسات وفطریات 

وراثة بشریة 

مناعة 

علم االمراض النسیجیة

تقنیات مختبریة متقدمة 

الحاسوب 

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعة

٨

٨

٨

٨

٨

٥

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

المناعة السریریة 

بكتیریا تشخیصیة 

الكیمیاء السریریة المتقدمة  

الطفیلیات الطبیة 

نقل الدم 

علم األمراض النسیجیة 

المشروع 

إدارة مختبرات + تدریس طرق 

البحث 

A
l 
N
o
o
r
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الصــــيدلــــــة  قسم



83

نبذة:

تم افتتاح قسـم الصـیدلة في كلیة النور 
الجامعة في العام الدراســــي ٢٠١٨-
١٠١٩ من اجل المشــاركة في تطویر 
و تعلیم العلوم الصــــیدالنیة المتنوعة 
لخدمة القطاع الصــحي و الصــیدالني 
الحكومي و األھلي. مدة الدراســـة في 
القســـم خمس سنوات یحصـــل بعدھا 
على درجة البكالوریوس في الصیدلة, 
و یعد قســم الصــیدلة ركنآ اساسیآ من 

اقسام المجموعة الطبیة.

یضــم القســم اساتذة من ذوي الخبرة, 
الممارســـــة العالیة في المواضـــــیع 
التخصصیة الصیدالنیة, كعلم الدواء و 
العالجیات و علم العقاقیــــــر الطبیة و 
علم السـموم و الصـیدلة الســریریة و 
كیمیاء الدواء و باقي العلوم المسـاندة 
ذات الصــلة األساسیة بالصــیدلة مثل 
بایولوجي األنســــــان و األحصــــــاء 
الحیوي و علم األنســــــجة و الفیزیاء 

الطبیة. 

تحتوي مباني كلیة النور الجامعة على 
قاعات مدرجة للدراســـــــة النظریة و 
مختبرات متنوعة تشـغل من قبل طلبة 
قسم الصیدلة في المواضیع النظریة و 
العلمــیة و بما یالئم وحدات المـــنھاج 
الدراسي, و ھذه القاعات و المختبرات 
مجھزة ألحدث وسائل التعلیم و المواد 

الالزمة في عمل المختبرات. 

A
l 
N
o
o
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الرســـالة:الرؤية:

اعداد الطاقات البشــــــریة المتمكنة و 
بمســــتوى عال من المعرفة والمھارة 
الصـــیدالنیة و الطبیة على مســــتوى 
االســـــتعمال األمن و الفعال لألدویة و 
كذلك الخبرات في تصــــــنیع الدواء و 
وســـــــائل و طرق التوزیع و التجھیز 
الحدیــثة من خالل المــنافذ المــتاحة و 

المجازة

اعداد صـــــــیادلة اكفاء و بمھارات 
عالیة لتقدیم افضــــــــــــل الخدمات 
الصــــــــــیدالنیة للمجتمع من خالل 
نوعیة الخریج لھذا األختصـــاص و 

ضمان التعامل المھني و االنساني.

الهدف:

اوآل -  یھدف قسم الصـیدلة الى اعداد 
كوادر صیدالنیة مؤھلة علمیآ و عملیآ 
لرفد ھذا األختصـاص في عموم القطر 
بما یؤدي الى تحســـــــــــین الخدمات 
الصـیدالنیة و الصـحیة للمجتمع و بما 
یحقق سالمة و صحة الفرد و العائلة. 

ثانیآ -  اقامة األنشـــــــطة العلمیة من 
ندوات و دورات و محاضـــــــــرات و 
بحوث علمیة تعـــــزز خبـــــرة الطلبة 
بالتعاون و التنســـیق مع الجھات ذات 

العالقة.
ثالثآ  - تطویر مھارات التدریســیین و 

تحصــــیلھم من خالل تفرغھم ألجراء 
البحوث العلمیة و المشـــاركة الفاعلة 
في الدراســـات العلیا و في الدورات و 

الندوات التخصصیة. 

A
l 
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اسماء التدريسيين قسم الصيدلة
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

الكورس الثانيالكورس األول

٤

١

٢

٣

٣

١

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

٢

٣

١

٣

٤

٣

١

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

الكیمیاء التحلیلیة

علوم  الحاسوب

اللغة االنكلیزیة

االحیاء البشریة

الریاضیات واالحصاء

المصطلحات الطبیة

مبادئ صیدلة

التشریح البشري 

االنسجة البشریة

حقوق االنسان

الفیزیاء الطبیة 

الكیمیاء العضویة(١)

الحسابات الصیدالنیة

علوم الحاسوب 

اللغة االنكلیزیة

A
l 
N
o
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المواد الدراسية - المرحلة الثانية

١

٤

٤

٤

٤

١

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

٤

٣

٤

٤

٤

١

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

الدیمقراطیة

احیاءمجھریة طبیة(١)

كیمیاء عضویة(٢)

الفیزیاء الصیدالنیة (١)

علم الفسلجة(١)

علوم الحاسوب

اللغة االنكلیزیة

احیاءمجھریة طبیة(٢)

كیمیاء عضویة (٣)

عقاقیر (١)

الفیزیاء الصیدالنیة (٢)

علم الفسلجة(٢)

علوم الحاسوب

اللغة االنكلیزیة

الكورس الثانيالكورس األول

A
l 
N
o
o
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المواد الدراسية - المرحلة الثالثة

٤

٣

٤

٤

٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

٤

١

٤

٤

٣

٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

الكورس الثانيالكورس األول

الكیمیاء الحیاتیة (١)

الكیمیاء الصیدالنیة الالعضویة

فسلجة االمراض

تقنیة صیدالنیة(١)

العقاقیر (٢)

الكیمیاء الحیاتیة (٢)

اخالقیات الصیدلة 

الكیمیاء الصیدالنیة العضویة(١)

تقنیة صیدالنیة (٢)

العقاقیر(٣)

علم االدویة(١)

A
l 
N
o
o
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المواد الدراسية - المرحلة الرابعة

٣

٣

٤

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

٢

٣

٣

٤

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

الكورس الثانيالكورس األول

صیدلة حیویة

الصیدلة السریریة(١)

الكیمیاء الصیدالنیة العضویة (٢)

علم االدویة (٢)

صحة المجتمع

مھارات تواصل 

الصیدلة السریریة (٢)

علم السموم العام 

الصیدلة الصناعیة (١)

الكیمیاء الصیدالنیة العضویة (٣)

علم االدویة (٣)

A
l 
N
o
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المواد الدراسية - المرحلة الخامسة

٣

٤

٢

٣

٤

٢

١

أسم المادة
عدد

الوحدات

٤

٢

٢

٢

٢

٣

١

أسم المادة
عدد

الوحدات

الكورس الثانيالكورس األول

عالجیات تطبیقیة (١)

الكیمیاء السریریة

تدریب مختبري سریري

علم السموم السریریة

الصیدلة الصناعیة (٢)

الكیمیاء الصیدالنیة العضویة (٤)

مشروع تخرج

تحالیل صیدالنیة متقدمة 

عالجیات تطبیقیة (٢)

تصمیم شكل الجرعة

التدریب في المستشفیات

اقتصادیات الصیدلة 

المناطرة الدوائیة

تقنیة احیائیة دوائیة

A
l 
N
o
o
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قسم تقنيات

األشعة و السونار



92

نبذة:

تم افتتاح قســـــــــــم تقنیات األشعة و 
الســـــونار في كلیة النور الجامعة في 
العام الدراســي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ من 
اجل المشــــــــاركة في تطویر و تعلیم 
العلوم الطبیة المتنوعة لخدمة القطاع 

الصحي الحكومي و األھلي .

مدة الدراسة في القســــم أربع سنوات 
یحصــــــــل خریجھا بعدھا على درجة 
البكالوریوس في تقنیات األشــــــعة و 

السونار .
تحتوي مباني كلیة النور الجامعة على 
قاعات مدرجة للدراســــــــــة النظریة 

ومختبـــرات متنوعة بما یالئم وحدات 
المنھاج الدراســـــي و ھذه القاعات و 
المختبرات مجھزة بأحدث وســـــــائل 
التعلیم و المواد الالزمة فـــــــــي عمل 

المختبرات.

A
l 
N
o
o
r
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الرؤية:

األشعة و الســــــونار ھما العین الثالثة 
لألنســان یرى بفضـــلھا ما یوجد خلف 
بشـرة األنسـان في داخلھ. و ھذه العین 
الجدیدة تحقق تشـخیصـآ صائبآ یتفادى 
بھ الطبـیب امكانـیات الخلط بـین حاالت 

مرضیة اعراضھا واحدة او متقاربة. 

تحقیق اختصـــــــــــار ممتاز في زمن 
التشـــــخیص و توجیھ الجراحین الى 
األماكن الحقـــــیقــــــیة المطلوبة من 

الجــــــــــــراح التعامل معھا و تمكین 
المریض من الحصــول على نصـــائح 

طبیة تقوده الى العافیة 

الرســـالة:

الهدف:

اعداد مالكات تحســــــــــن التعامل مع 
تقنیات األشعة و السونار و اجھزتھا و 
تفھم مواضع مكونات الجسـد البشـري 
لتبدع في الرؤیة و التشـــخیص و تقلل 

احتماالت الخطأ.

A
l 
N
o
o
r
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اسماء التدريسيين قسم تقنيات األشعة والسونار
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

٢

٢

٢

٢

٣

٣

٢

٣

٣

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

فسلجة عامة نظري

مصطلحات طبیة

كمیاء

دیمراطیة وحقوق االنسان 

تطبیقات الحاسوب 

تشریح 

احیاء

اسس تمریض

اللغة االنكلیزیة

فیزیاء عامة 

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الثانية

٢

٦

٤

٨

٨

٨

٦

أسم المادة
عدد

الوحدات

وقایة من االشعاع 

التشریح الشعاعي 

السلوك الطبي 

تقنیات التصویر الشعاعي ١

تقنیات االجھزة الشعاعیة ١

فحوصات شعاعیة خاصة ١

الفیزیاء الشاعیة 

المرحلة الثالثة

٦

٨

٨

٨

٦

٦

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

التشریح الشعاعي ٢

تقنیات التصویر الشعاعي ٢

تقنیات األجھزة الطبیة الشعاعیة ٢

فحوصات شعاعیة خاصة ٢

علم األمراض 

الفیزیاء الشعاعیة ٢

وقایة من اإلشعاع ٢

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعة

٧

٨

٨

٨

٦

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

مبادئ الطب و الجراحة 

التصویر المقطعي 

التصویر بالرنین المغناطیسي 

التصویر بالموجات فوق الصوتیة 

إحصاء حیوي و تطبیقات الحاسوب 

مشروع بحث التخرج 

A
l 
N
o
o
r
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قسم

تقنيات صناعة األسنان



99

نبذة:

بدأت الدراسة في قسـم تقنیات صناعة 
األسـنان في العام الدراسـي ٢٠١٨ – 
٢٠١٩ بقبول الوجبة األولى من طلبة 
ھذا القســــم الذي یعمل من اجل اعداد 

مالكات طــبــیة مؤھلة علمـــیآ لفھم و 
ادارة تقنیات العمل في مجال صـــناعة 
األســـنان و األبداع فیھا بعد دراســــة 
علمیة اولیة لمدة اربع سـنوات یتخرج 

بعدھا الطالب بتوظیف تقنــــي طبــــي 
صناعة اسنان.

A
l 
N
o
o
r
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الرســـالة:الرؤية:

خلق هللا األنسـان في احســن تقویم, و 
معلوم ان األســــنان ھي مدخل لقیاس 
تناسق شكل األنسـان, و عادة ما تتلف 
األسنان بســـــــــــــبب العمر او سوء 
األســـتخدام, فتتولد حاجة في المیدان 
لصـــناعة اسنان بدیلة. و ھذه الحاجة 

ھي رؤیتنا لھذا الحقل العلمي. 

ھي النھوض بمھنة تقني صـــــــناعة 
األســــــــنان وتعزیز الدور األكادیمي 
للتقني وتطویر اختصــــــاص تقنیات 
صناعة األسنان بما یواكب التطورات 
الحدیثة التي حصــــــــــــــلت في ھذا 
االختصــاص وتقدیمھا لطلبة القســـم 
بما یمكن الخریج من اســـــتخدام ھذه 

التقنیات في تعویض األســـــــــــــنان 
المفقودة وما یتعلق من تعویضـــــات 
اخرى مثل تعویضــات الوجھ والفكین 

وزراعة األسنان.

الهدف:

واحدة من اھم اھداف صناعة األسنان 
ھي اعادة البســــمة الى وجھ فاقدھا و 
اخراجھ من دائـرة الخجل و تمكینھ من 
امتالك اســـنان بكفاءة تلك التي فقدھا 

لتمتین عوامل الحفاظ على صحتھ. 

A
l 
N
o
o
r
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اسماء التدريسيين قسم تقنيات صناعة األسنان













































A
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

٨

٤

١٠

٤

٦

٨

٢

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

المادة السنیة 

تطبیقات الحاسوب 

تشریح االسنان 

دیمقراطیة وحقوق انسان 

العلوم االساسیة (كیمیاء+فیزیاء)

اجھزة اسنان

اللغة االنكلیزیة

السالمة المھنیة

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الثانية

٧

٧

٧

٧

٧

٧

أسم المادة
عدد

الوحدات

انسجة الفم 

التیجان والجسور

طقم االسنان الكامل 

طقم االسنان الجزئي 

المادة السنیة 

فسلجة الفم 

المرحلة الثالثة

٨

٨

٧

٨

٧

٤

٤

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

الطقم الكامل 

الطقم الجزئي 

تقویم األسنان

التیجان والجسور 

تعویضات الوجھ و الفكین 

علوم طبیة 

طرق البحث 

تطبیقات الحاسبة  

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعة

٨

٨

٧

٨

٧

٤

٧

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

الطقم الكامل 

الطقم الجزئي 

تقویم األسنان 

التیجان و الجسور 

تعویضات الوجھ و الفكین 

مشروع التخرج 

زراعة األسنان 

السلوك المھني 

A
l 
N
o
o
r
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قسم تقنيات البصريات



106

نبذة:

تؤدي الرؤیة الصحیحة للفرد إلى أداء 
أفضـــل الطرق والوصول إلى أفضـــل 
النتائج. لھذا الغرض ، یھدف قســــــم 
تقنیات البصـریات إلى تثقیف وتدریب 
األفراد لیكونوا فنیین وأخصـــــــائیین 

بصــــریات. تطویر برنامج معترف بھ 
للتمیز واالبتكار في مجال البصـــریات 
والتكنولوجیا البصــــــــــــــریة. تعلیم 
المھارات التي تمكن الخریجین من أن 
یتقنوا النظریة البصریة. باإلضافة إلى 

تشــجیع أعضـــاء ھیئة التدریس على 
مواصـــــــــلة تطویر المواد التعلیمیة 

الحالیة والمبتكرة.

A
l 
N
o
o
r
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الرســـالة:الرؤية:

ان تتمكن كوادر تقنیات البصـــریات 
من اعادة من دفع بھ ضعف البصـــر 
الــى خارج معتـــرك الحیاة بأن تعید 

الیھ ســـــــــــالمة نظره و تعیده الى 
الفعالیة. فرسالة تقنیات البصــریات 
ھي تقلیل األضرار و معالجة الخلل.

جزء اســــــــــاس من فاعلیة الفرد في 
المجتمع ھي ان یرى بشـكل سلیم لیبدع 
بشــكل اكفأ. و بالتالي لیؤدي دوره كما 
یحتاج الیھ المجتمع. فأن یرى األنسـان 
معناه ان یتمكن من تطویــــــــر قدراتھ 
لتحقیق المــزید من الخدمة فـــي محیط 
عملھ. و ھنا ترى تقنیات البصـــــریات 
طــــریقھا ألداء دورھا و تلتمس حاجة 

المجتمع الیھا. 

الهدف:

تھدف تقنیات البصـــــــریات الى اعداد 
مالكات مقتدرة فاھمة لعملھا, ذكیة فـي 
التشـخیص, قادرة على األبتكار و الحل 
لتعمل في مجاالت تصـــحیح البصـــر و 
تحدید درجة الــــرؤیة و تقویم الحول و 

اقتراح العدسات و تصنیع البدائل. 

A
l 
N
o
o
r
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اسماء التدريسيين لقسم تقنيات البصريات A
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

٤

٨

٤

٨

٨

٢

٤

٨

أسم المادة
عدد

الوحدات

الدیمقراطیة وحقوق انسان 

االحیاء 

مصطلحات طبیة 

الفیزیاء الطبیة والبصریة 

الكیمیاء 

اللغة االنكلیزیة 

الحاسوب 

تشریح الرأس والعنق والعین 

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الثانية

٦

٨

٨

٤

٨

٦

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

فسلجة العین 

اخطاء االنكسار 

اجھزة بصریة 

ادویة العین 

صحة عینیة 

االحصاء الحیاتي 

سلوك مھني 

المرحلة الثالثة

٧

٧

٧

٦

٦

٤

٤

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

امراض العین (١)

مشاكل العین باالمراض الباطنیة 

والعصبیة

الحول (١)

اخطاء االنكسار(٢)

اشعة وسونار العین

تطبیقات الحاسبة

التدریب المنھجي

طرق البحث

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعة

٨

٨

٨

٨

٨

٤

٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

أمراض العین ٢ 

الحول ٢ّ

طب عیون األطفال

نظارات و عدسات الصقة 

بدائل عینیة 

المشروع 

الورشة 

A
l 
N
o
o
r
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قسم تقنيات التخدير



113

نبذة:

یعد قســم تقنیات التخدیر من االقســام 
المســــــتحدثة في كلیة النور الجامعة 
حیث انطلقت الكلیة في مســـــعاھا ھذا 
من خالل الحاجة الفعلــــــــــــــیھ لھذا 
االختصـاص في المیدان الصـحي لسـد 
الحاجة الى ھذا االختصـــاص الحیوي 
وتحقــــیق الكفاءة والــــتوازن بــــین 

الجراحین والمخدرین.
تسـعى الكلیة من خالل ھذا القســم الى 
رفد المؤسســــات الصــــحیة في البلد 
بالكوادر المختصـة في تقنیات التخدیر 
والعنایة المركزة في صـاالت العملیات 
وتأھیلھم بالمســـــــــتوى العالي الذي 
یجعلھم بمارسـون ھذا المھنة الحیویة 

بكفاءة عالیة یتم منح خــــرجــــي ھذا 
القســـم لقب ( تقني طبي اختصــــاص 
تخدیـــر ) یعمل فـــي مجال التخدیــــر 
ومتابعة المرضى والمراقبة السریریة 
وتشـــــــغیل اجھزة التخدیر ثم متابعة 
المرضــــى في اجنحة االفاقة والعنایة 

المركزة.

A
l 
N
o
o
r
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الرســـالة:الرؤية:

تنطلق رؤیة القسم من الحاجة الفعلیة 
في المیدان الصحي الى كوادر التخدیر 
لســــد الحاجة الى ھذا األختصـــــاص 
الحـیوي, و تحقـیق الكفایة و الـتوازن 
المطلوب بین الجراحین و المخدرین.

كوادر التخدیر یقع علیھا نصـــــــــف 
مھمات الكادر الطبـي فـي حمایة حیاة 
المرضى, ألن الطریق الســــــلیم نحو 
العملیات یقع علـــــــى عاتقھا و كذلك 
ضـــــــــــــرورة معرفة المھدر بحالة 

المریض و اســـــــــتعداده لیقیس في 
ضـــــــــــــوئھا الجرعة و النوعیة و 

الموضع.

تخریج كوادر متخصـــصـــة للعمل في 
مجاالت تقنیات التخدیــــــــر و العنایة 
المركزة في صــــــاالت العملیات و في 
وحدات العنایة المركزة و صــــــــاالت 

األفاقة.

الهدف:

A
l 
N
o
o
r
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اسماء التدريسيين قسم تقنيات التخدير
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

٤

٧

٧

٤

٥

٩

٧

٢

٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

الحاسوب 

تشریح

الكیمیاء 

دیمقراطیة وحقوق انسان 

االحیاء 

الفسلجة العامة 

فیزیاء طبیة 

اللغة االنكلیزیة

السلوك المھني واالمان 

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية
المرحلة الثانية

١٠

٥

٦

٤

٦

٩

٢

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

تخدیر ١

جراحة ١

تقنیات اجھزة تخدیر

علم االدویة

باطنیة ١

فسلجة تطبیقیة

مصطلحات طبیة

االحصاء

المرحلة الثالثة

١١

٩

٩

٧

٤

٥

٤

أسم المادة
عدد

الوحدات

التخدیر (٢)

تقنیات أجھزة التخدیر (٢)

تقنیات العنایة المركزة (١)

الطب الباطني (٢)

تطبیقات الحاسبة

الجراحة (٢)

اللغة االنكلیزیة 

A
l 
N
o
o
r
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المواد الدراسية

المرحلة الرابعة

٨

٨

٨

٦

٦

أسم المادة
عدد

الوحدات

التخدیر (٣)

تقنیات العنایة المركزة (٢)

تقنیات أجھزة التخدیر (٣)

التمریض

الطب الباطني والجراحي

A
l 
N
o
o
r
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وإدارة المشاريع
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نبذة:

تم اســـــــــــتحداثھ في العام ٢٠٢١ - 
٢٠٢٢ وھو اختصـــاص حدیث تنفرد 
بھ كلـیة الــنور الجامعة من أجل اعداد 
مھندســین قادرین على المواءمة بین 
اعمال الھندســــــــــــة المدنیة وادارة 

المشــــــاریع عن طریق اعدادھم عبر 
مقررات دراســــیة موزعة على ھذین 
االختصــــــــــاصین اللذین تجمع بھما 

المشاریع العمرانیة.
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الرؤية:

الرســـالة:

فھم حاجة البلد الى المختصــــــین في 
ھندسة البناء وإدارة المشــــــــاریع . 
واعداد كوادر قادرة على اســــــتیعاب 
الصــــورة الواقعیة وابتكار انســـــاق 

جدیدة تتماشـى مع الواقع وتعمل على 
تطویــره مع الحــرص علــى ان یكون 
القسـم متمیزا ورائدا في مجال ھندسة 
البناء وادارة المشــاریع ألسناد سوق 

العمل بمھندســـــین موھوبین قادرین 
على مواكبة التكنلوجیا المتسـارع في 

مجال البناء وإدارة المشاریع.

اعداد مالكات وطنیة رصـــینة مقتدرة 
مــــــــــــزودة بالعلم المطلوب ویمكن 
االعتماد علیھا فـــــــــــي میدان العمل 
واعداد مھندســــــین اكفاء لھم القدرة 
على أسـتخدام كافة االســالیب الحدیثة 
في تصــمیم وتنفیذ وادارة المشـــاریع 
الھندسیة وتشــغیل الوحدات االنتاجیة 
المتخصـصـة بأنتاج المواد االنشــائیة 

واالنظمة االنشائیة الجاھزة.
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الهدف:

اعداد كوادر تحافظ علـــــى الطــــــرز 
المعماریة المحلیة وتعمل علـــــــــــى 
اغنائھا وابتكار انسـاق جدیدة تضـیف 

ً الى المكان رونقا وحضـــــــــورا اكثر ً
فاعلیة من خالل:

١- المســــــــــاھمة في توفیر الكوادر 
الھندسیة الكفوءة لســــــد حاجة البلد 
وبما یسـاھم في تحقیق اھداف التنمیة 

العلمیة واالقتصادیة في البلد
٢- التطویر المســــــــــتمر للمقررات 
الدراســــیة بجزئیھا النظري والعملي 
وبما یواكب التطور العملــــــــي لكافة 
المراحل والمســــــــــتویات الدراسیة 
لمواكبة المســتجدات في مجال تقنیات 

البناء ووادارة المشاریع.
٣- اجـراء البحوث العلمیة والتطبیقیة 
للتطویرفي مجال ھندسة البناء وإدارة 
المشاریع وللمساھمة ایضا في حلحلة 
المشـــــــاكل التنفیذیة في مجال البناء 

واالدارة.
٤- الســــعي الى تأھیل كوادر ھندسیة 
لھا القابلیة على ادارة وتشـــــــــــغیل 

الوحدات االنتاجیة المتخصصة.
٥- ربط مجال الـبــناء واالدارة بمجال 
تقــنــیات المعلومات ألدخال تقــنــیات 
حدیثة في مجاالت التصــــمیم والتنفیذ 

وادارة المشاریع.
٦- اعداد دورات علمیة فـــــــي مجال 
ھندسة البناء وإدارة المشـــــــــــاریع 
واألنفتاح على مؤسسات القطاع العام 

ذات العالقة لتطویـــــر وبناء كوادرھا 
الھندسیة.

٧- الســــعي الحثیث والمســــتمر الى 
تحســین األداء وتطویره في المجاالت 
الھندســیة والعلمیة واالداریة لتحقیق 
ضمان الجودة الشــاملة واالسراع في 

الحصول على االعتماد االكادیمي.
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اسماء التدريسيين قسم هندسة

البناء وإدارة المشاريع
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المواد الدراسية - المرحلة األولى

٣
٣
٣
٢
١
٢
١
١
٢
٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

المیكانیك الھندسي (١)
الریاضیات (١)

تكنولوجیا مواد البناء (١)
الرسم الھندسي (١)

الجیولوجیا الھندسیة (١)
اسیاسیات في علم الحاسوب 

الفیزیاء
حقوق االنسان
اللغة االنكلیزیة

معامل (١)

الفصل األول

٣
٣
٣
٢
١
٢
٢
١
١
٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

المیكانیك الھندسي (٢)
الریاضیات (٢)

تكنولوجیا مواد البناء (٢)
الرسم الھندسي (٢)

الجیولوجیا الھندسیة (٢)
مبادئ الھندسة المدنیة

الكیمیاء
الحریات العامة والدیموقراطیة

اللغة العربیة
معامل (٢)

الفصل الثاني
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المواد الدراسية - المرحلة الثانية

٣
٣
٣
٣
٣
٢
٢
٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

مقاومة المواد (١)
تكنلولوجیا الخرسانة (١)

میكانیك الموائع (١)
المساحة الھندسیة (١)

الریاضیات (٣)
انشاء المباني (١)

الرسم الھندسي باستخدام الحاسوب
اللغة االنكلیزیة التقنیة

الفصل األول

٣
٣
٣
٣
٣
٢
٢
٢

أسم المادة
عدد

الوحدات

مقاومة المواد (٢)
تكنلولوجیا الخرسانة (٢)

میكانیك الموائع (٢)
المساحة الھندسیة (٢)

الریاضیات (٤)
انشاء المباني (٢)
برمجة الحاسوب
االحصاء الھندسي

الفصل الثاني
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٣
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
١

أسم المادة
عدد

الوحدات

میكانیك (١)
نظریة االنشاءات (١)
التحلیالت الھندسیة

تصمیم الخرسانة المسلحة (١)
خدمات األبنیة (١)

السیطرة النوعیة على مواد البناء
مبادئ التحسس النائي (١)

الھندسة الصحیة والبیئیة (١)
كتابة المقالة باللغة االنكلیزیة

مھارات القیادة وإلدارة

الفصل األول

٣
٣
٢
٢
٢
٢
٢
١
٢
١

أسم المادة
عدد

الوحدات

میكانیك التربة (٢)
ھندسة الطرق

تصمیم الخرسانة المسلحة (٢)
نظریة االنشاءات (٢)

التحلیالت العددیة
تحلیالت نظم الھندسة المدنیة
الھندسة الصحیة والبیئیة (٢)
مبادئ التحسس النائي (٢)

السیطرة النوعیة على الخرسانة
مواد البناء المستدامة

الفصل الثاني

المواد الدراسية - المرحلة الثالثة
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٣
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

ھندسة االسس (١)
المسح الكمي

خدمات االبنیة (٢)
االقتصاد الھندسي (١)

طرق االنشاء
إدارة المشاریع االنشائیة (١)

تصمیم الحدید (١)
كتابة التقریر الفني باللغة االنكلیزیة

مشروع التخرج / الفصل األول

الفصل األول

٣
٢
٢
٢
٢
٢
٢
١
٣

أسم المادة
عدد

الوحدات

ھندسة االسس (١)
االقتصاد الھندسي (٢)

اإلدارة الھندسیة والمواصفات
إدارة المشاریع االنشائیة (٢)

إدارة المعدات االنشائیة
تقییم وإعادة تأھیل المنشأت الخرسانیة
تطبیقات الحاسوب في إدارة المشاریع

مواد البناء فائقة الدقة والذكیة
مشروع التخرج / الفصل الثاني

الفصل الثاني

المواد الدراسية - المرحلة الرابعة
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المختبرات الطبية

(�������) �����(�������) �����

(١ ������� �������) �����(������ ������) �����
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المختبرات الطبية

����� (�����ء ��������)����� (������� ������� ٢)

����� (�����ء ٢)����� (�����ء١)
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المختبرات الطبية

����� (�����ء ٣)����� (����� ������)

����� (�������ء ٢) ����� (�������ء ١)
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����� (������ ������)����� (�������ء ٣)

(�������) �����(٢ �������) �����

Aالمختبرات الطبية
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����� (�������ء ٤)����� (�����)

����� (�����ء �������)����� (�������ء ������)

المختبرات الطبية A
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�������
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الخدمات الطالبية
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الخدمات الطالبية
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الخدمات الطالبية
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الخدمات الطالبية
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الخدمات الطالبية
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