
 الفيزياءقسم 
 
 

ما  أسسايس يةيال الية يال فيااقس اللسام رلا  أ اة   5791 – 5791أسس قسم الفيزياء عاا  
نح اللسم شاااة   ااالوريوس زيزيااء  ياو يااور ال اةي  الطةبل يمقرسين لةمقارس الثانويل العةاقيل. ف م

مااالى ل ليااقريس الفيزياااء زااس المااقارس الثانوياال. يمااا أر وةياااس اللساام ياونااوا مااالىةين لةقراسااا  العةيااا 
فأجااةاء البثااوع العةمياال فالعمااب زااس م يبااةا  الفيزياااء. يااااس رلاا  يلااق مساااىمل  عاا  أقريسااس قساام 

يااد ةراساايل فمنااياال فمساااعق  فنثااة البثااوع المي   اال ال ااةزل الفيزياااء زااس أااسليم فأةجماال عااق  ي
  فاليطبيليل.
 

 الزسالة:
أثليق الاوة  زس اليعةيم زس قسم الفيزياء  ما ييناسد فالمعايية العالميال ل عيمااة اايااةيمس  

ةاقياال فيااكلق اعاااة  ر ااانل العمةياال اليعةيمياال ليثااازع الثااااة  الع لمايمعنااا فيثااازع عةاا  اللاايم الثا ياال 
 عة  عةاقياا  ين القفل الميلقمو

 

 الزؤيا:
ار ياااور قساام الفيزياااء زااس يةياال الية ياال ماان ازاااب ايقسااا  المعيمااق  زااس العااةا  زااس ماااال  

أ اةي  مقرسايين يف يفااء  عاليال ل قمال مساية  اليعةايم الثاانور زاس العاةا  فأر ييفاو  قسامنا مان نا يال 
 زس العةا  فالوطن العة س فالثة  اافسط البثو العةمس عة  ايقسا  المناظة  لو 

 

 اهلدف
  ول قسم الفيزياء عة  شااة  ااعيماة المالسسس فالبةاماس من منظما  عالميل زس ىكا  .1

 الماال
 .ميا عل أطبيق معايية الاوة  زس قسم الفيزياء .2
يل  ثاب أايئل قسم الفيزياء زس ماال الاوة  فأثسين اةائاا لةو ول ال  أطبيق المعايية العالم .3

 . ثيح
                                                

 

 
 



 
 
 

  رؤساء القسم منذ التأسيس

 

 مدة رئاسة القسم الشهادة رئيس القسماسم  ت

 فلثق اآلر-4152 ةييوراه عماة القين  سين عةس -1
 4152 – 4155 ةييوراه نورر  سين نور الااشمس -2
 4155 -4111 راهةييو  عبق الةضا  سين  بة  -3
 4111-4115 ةييوراه جنار مايق المخ -4
 4111 -4112 ةييوراه والق أ ةاىيم عايب -5
 4112-5779 ةييوراه شاية ا ةاىيم عيس   -6
 5779- 5771 ةييوراه چاسد عبق الثسين مثارر -7
 5771 - 5775 ةييوراه عبق الةزا  الانقاس ) ر مو اهلل( -8
 5775 -5711 يوراهةي جبار ر من جبار -9

 5711 -5711   ةييوراه قيس شةيم ماقر -11
 5711 - 5714 ةييوراه قاسم عبق الةضا وزعب -11
 5714-5711 ةييوراه فزيق شاية رضا -12
 5711 -5791 ةييوراه طاىة الثة يس -13

 
 

 

 

 



 
 

 د الدين حسين علي السعيديأ. د. عما

 رئيس قسم الفيزياء

 

 
 الكادر التدريسي لقسم الفيزياء


