
 

 و6172- 7341ْ

 

 الدكتور عزهي توفيق حسيي            :افشرإ                                        الدكتور حيدر كاظن يعقوب     :  عدادإ

                                                                                                                 عويد كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                هعاوى العويد لشؤوى الطلبة          



 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 



 2 

 

 املقدمة

 
 

الصالة و  و, ذٌن ٌعلمون و الذٌن ال ٌعلمون ((هل ٌستوي ال التنزٌل ))الحمد هلل رب العالمٌن القائل فً محكم  

 .الصٌن ((السالم على أفضل المرسلٌن وأول المعلمٌن محمد القائل )) أطلب العلم و لو فً 

كم فً ربوع جامعتنا و كلٌتنا و نهدٌكم هذا الدلٌل المتواضع و نرجوا منكم أن تقرءوه أعزائنا الطلبة نرحب ب 

على  إرشادكمبدقة و تطلعوا على محتوٌاته المتضمنة تعلٌمات و توصٌات و توجٌهات إرشادٌة و تربوٌة الغاٌة منها 

من نجاح متفوق تقرون به أعٌن والة  الطرٌق السوي السلٌم الذي ٌوصلكم بعونه تعالى و مثابرتكم إلى ما تصبون إلٌه

أموركم و أساتذتكم و مجتمعكم الذي ٌنتظر منكم البذل و العطاء و لتكونوا لبنات صالحات للمساهمة فً بناء بلدكم 

 الذي مزقه االحتالل األجنبً البغٌض .  

قد تقعون بها لكونكم بدأتم  أبنائً الطلبة إن هذا الدلٌل كتب لفائدتكم و ٌعتبر وقاٌة لكم من بعض األخطاء التً 

مرحلة دراسٌة تختلف عن ما سبقها من المراحل الدراسٌة فً نواحً كثٌرة منها أسلوب التدرٌس و طرٌقة الدراسة و 

 التعامل مع مفردات دراسٌة جدٌدة و غٌرها .  

لكتم طرٌق العلم و فً الختام نسأله تعالى أن ٌوفقكم و ٌسدد خطاكم و ٌسهل لكم طرٌقاً إلى الجنة ألنكم س 

تحقٌقاً لقول نبٌنا الكرٌم محمد علٌه أفضل الصالة و التسلٌم )) من سلك طرٌقاً ٌلتمس فٌه علماً سهل هللا له طرٌقاً إلى 

الجنة (( داعٌن المولى عز و جل أن ٌجمعنا و إٌاكم فٌها مع النبٌٌن و الشهداء و الصدٌقٌن إنه نعم المولى و نعم 

 القدٌر.

 العالمٌن.المٌن و الحمد هلل رب هذا و دمتم س
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  نبذة عن الكلية
 

 - األقسام:وتضم 8211/8212تأسست كلٌة التربٌة فً العام الدراسً 

 –التربٌاة وعلام الانفس  –الرٌاضاٌات  –علاوم الحٌااة  –الفٌزٌااء  –الكٌمٌااء  –الجغرافٌاة  –التاارٌ   –اللغة اإلنكلٌزٌة  –) اللغة العربٌة 

 القرآن(.علوم 

المعطاوف   3/1/4001فاً  1428طرت الكلٌة الى كلٌتً التربٌة للعلوم االنساٌة والتربٌة للعلوم الصرفة حساب االمار الجاامعً المارقم ش

والتً تضم االقسام العلمٌة ) قسم علوم الحٌاة , قسم الفٌزٌاء , قسام الكٌمٌااء . 83/0/4001فً  1002/  3على االمر الوزاري المرقم م

و علاوم الحٌااة  فاًو كذلك تمانح شاهادة الماجساتٌر  األقسام,تمنح الكلٌة شهادة البكالورٌوس للدراسات األولٌة لكافة ( ,  ,قسم الرٌاضٌات

اكتملاات جمٌااع حٌااد  تعااد اسااتكمال األجااراءاب, وسااٌتم اسااتحداد الدراسااات العلٌااا / الماجسااتٌر فااً قساام الرٌاضااٌات الفٌزٌاااءوالكٌمٌاااء 

 .ضالمتطلبات لهذا الغر

م تبعتهااا افتتاحهااا فااً األقسااام االخاار  للعااام ثاا 8220-8221فااً قساام علااوم الحٌاااة فااً العااام الدراسااً  ٌةو قااد فتحاات الدراسااات المسااائ 

4088-4084.   

-4082العااام الدراسااً ولغاٌااة  8224-8228اسااً خرٌجاااً للدراسااات األولٌااة الصااباحٌة والمسااائٌة منااذ العااام الدر 3884الكلٌااة خرجاات 

4081. 

 .28بٌنما عدد الموظفٌن فٌها  ًتدرٌس 804التدرٌسٌٌن فً الكلٌة عدد 

 

  الكلٌة:مجلس    
 

 صبالمن األسم ت

 عمٌد الكلٌة رئٌس المجلس أ.م. د. عزمً توفٌق حسٌن 8

 اً معاون العمٌد للشؤون األدارٌة عضو علً عبٌد محٌسن أ.م.د.  4

 اً معاون العمٌد للشؤون العلمٌة عضو سمٌر مشرف خلف  أ.م.د. 3

 اً معاون العمٌد لشؤون الطلبة عضو وبحٌدر كاظم ٌعق   م.د. 2

 اً رئٌس قسم علوم الحٌاة عضو جمال عبد الرحمن ابراهٌم أ.م.د.  1

 اً رئٌس قسم الكٌمٌاء عضو أ. م.د. عمار غضبان كحٌط 1

 اً عضورئٌس قسم الفٌزٌاء  أنمار ضرار كوسج  م. د. 0

 اً رئٌس قسم الرٌاضٌات عضو د. مصلح خزٌم مكحول م.أ. 1

 اً أمٌن المجلس عضو أ.م.د. عبد الرحمن سلمان جمعة 2

 ممثل التدرٌسٌٌن أ.م.د. مثنى عبد الواحد محمود 80

 ممثل الطلبة الطالب عبد القادر فاضل ضٌدان - 88
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 رؤية الكلية: 

 
كلٌة علمٌة تربوٌة تسعى نحو الرٌادة فً التعلٌم الجامعً والبحد العلمً محلٌا وعالمٌا بما ٌساهم فً خدمة المجتمع وتحقٌق التنمٌة 

 .المستدامة

 

 

 

 

 

  :رسالة الكلية
 

مٌن أخالقٌا من خالل إٌجاد بٌئة محفزة وتقنٌة حدٌثة وإنفتاح التمٌز فً إعداد تربوٌٌن وباحثٌن مطلعٌن معرفٌا وممارسٌن مهنٌا وملتز
 المناطرة المحلٌة والعالمٌةمؤسسات العلى 
 

 

 

 

 

  :أهداف الكلية
 

 .تحقٌق المعاٌٌر المحددة لجودة الموارد المادٌة والبشرٌة والتقنٌة والمالٌة .8

  .تتحقق فٌه متطلبات الوصف الوظٌفً توفٌر كادر إداري كفء ٌعرف مهامه وصالحٌاته وفق هٌاكل ولوائح العمل .4

 .وظٌفً جٌد الحدٌثة فً التعلٌم برضىتوفٌر كادر تدرٌسً متخصص ٌجٌد إستخدام التقنٌات واألسالٌب  .3

 .إعداد برامج أكادٌمٌة وفق المعاٌٌر األكادٌمٌة العالمٌة وتوفٌر متطلباتها المعرفٌة والتدرٌبٌة والتقنٌة .2

 .وعملٌة وتربوٌة تلبً إحتٌاجات سوق العمل إعداد طلبة ذوي علمٌة معرفٌة .1

 .اإلهتمام بالبحد العلمً من ناحٌة المختبر والبحد والباحد بما ٌحقق سمعة بحثٌة ممٌزة محلٌاً وعالمٌاً  .1

 .اإلنفتاح البحثً والمهنً على مؤسسات المجتمع بما ٌلبً حاجاتها وتطلعاتنا .0

 .ألداء والتحسٌن المستمرتقوٌم كافة األفراد والعملٌات بماٌضمن جودة ا .1
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  -التسجيل في الكلية:            
 
 

 وتعلٌم موازي صباحً أما المسائً فٌكون التقدٌم مباشر. مركزي / نظام القبول فً الكلٌة 

 
 
 
 

 -المستمسكات المطلوبة للتقدٌم للدراسات األولٌة 

 مصدقه حسب األصول . اإلعدادٌة(  وثٌقة تخرج من 8
       اإلعدادٌةالبطاقة المدرسٌة من  (  4
 لفحص الطبً( استمارة ا3
 صور حدٌثه ست(  2
 )استنساخ ملون ( الطالبة والوالدٌن(   شهادة الجنسٌة للطالب أو 1
 (  هوٌة األحوال المدنٌة للطالب أو الطالبة )استنساخ ملون (1
 ( البطاقة التموٌنٌة )استنساخ ملون (0
 (  كفالة ضامنة للطالب )  الكفٌل موظف فً أي دائرة (1
 فً أعاله ةمسكات الوارد( قرص مدمج للمست2

االستمارة ٌقوم معلومات تخص الطالب ( وبعد ملء  على الم استمارة التقدٌم )فاٌل ٌحتويبعد جلب المستمسكات ٌقوم الطالب باست
  0بتسلٌمها إلى أعضاء اللجنة

 
 

 وتتغٌر اللجنة لكل عام دراسً اللجنة المكلفة الستقبال الطلبة وتسجٌلهم فً الكلٌة
   

ظاتالمالح اللجنةاء رئٌس وأعض مكان العمل عمل رئٌس و أعضاء اللجنة   ت 

إصدار األوامر والتعلٌمات إلى  
 أعضاء اللجنة

معاون العمٌد لشؤون 
 الطلبة

 1                      د. حٌدر كاظم ٌعقوب

تدقٌق نهائً لملفه الطالب  
 ومن ثم إجراء مقابله شخصٌه

 مدٌر التسجٌل
 

 2  ٌنعاصم جاسم حس .م.م

 3   عادل عالوي جاسمالسٌد  عمادة الكلٌة عضو تدقٌق 

الكٌمٌاء قسم عضو تدقٌق   4  هد  صباح غرٌبة السٌد 

 

 تسجٌل الطلبة وفق ابناء االساتذة :
 

 0كتاب ٌبلغ الٌنا من رئاسة الجامعة ومعطوف على كتاب من الوزارة  -8
 0مذكور فٌه أسم الطالب  صورته تهخاص بالتدرٌسً ) حامل لقب علمً ( والده او والد تأٌٌد -4
 0تنظٌم استمارة التقدٌم فً الكلٌة  -3
 00 القسم العلمًواحد إما نقله من جامعة الى اخر  او اختٌاره  بامتٌازٌتمتع ابناء االساتذة  -2

 
  الترشٌح : إعادةضوابط 

 
من خالل رئاسة الجامعة / التسجٌل وشؤون  هم اولٌكون اعادة الترشٌح من خالل الوزارة حصراً ومباشرة وفق استمارة معدة من قب

    0 لهذا العام ولٌس للكلٌات اي تخوٌل بذلك  الطلبة 
 

  : تعلٌمات ومتطلبات اصدار هوٌة الطالب

 هوٌة للطالب ٌجب علٌة القٌام باالتً : رال صدا
 0الهوٌة معدة من قبل العمادة  بإصدارمؤل استمارة خاصة  -8
 0/ 4صور عدد / -4
 0الهوٌة / بوصل حسابات  مبلغ مالً لعمل -3
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 كٌفٌة حساب معدل الطالب للسنوات الدراسٌة االربعة :
 

 ٌتم حساب معدل الطالب وفق السنوات الدراسٌة االربعة وعلى النحو التالً 
% المرحلة الرابعة , واما درجة الدور الثانً 20% المرحلة الثالثة + 30% المرحلة الثانٌة + 40% المرحلة اال ولى + 80
 0وهكذا  10تحسب  12وإذا أخذ  10تحسب  00مثال على ذلك اذا أخذ الطالب فً الدور الثانً تخصم عشر درجات ف
 

 الجراءات المتعلقة بمنح الوثائق والشهادات :ا
 

 -االجراءات الالزمة لمنح وثٌقة البكالورٌوس : اوالً/ 
 

 0 العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبةطلب الى السٌد معاون  -8

 0الحسابات وصل من  -4

 0(صور ملونة فوتوغرافٌة حسب عدد الوثائق ) صور السكنر غٌر مقبولة  -3

 0فً حالة طلب نسخة مترجمة باللغة االنكلٌزٌة جلب جواز السفر لمطابقة االسم مع الوثٌقة  -2

 0طبع الوثٌقة طباعة اولٌة لغرض التدقٌق  -1

 0تدقٌق الدرجات فً البطاقة على نظام اكسل  -1

لوثٌقة نسخة ملونة ومن ثم توقع من قبل السٌد مسؤول وحدة الوثائق والسٌد المعاون العلمً والسٌد بعد الدقٌق تسحب ا -0

 0العمٌد وتعطى لها صادر 

 0قسم التسجٌل وشؤون الطلبة ) وحدة الوثائق ( لغرض التدقٌق والمصادقة علٌها  –ترسل الى رئاسة الجامعة  -1

دٌنار عن كل نسخة وترسل عن طرٌق  1000زارة الخارجٌة دفع مبلغ فً حالة طلب صاحب الوثٌقة لتصدٌق وثٌقته فً و -2

 0شؤون الطلبة 

 
 -منح شهادة الجدارٌة :ل/ االجراءات الالزمة  لثاً ثا
 

 0طلب من السٌد المعاون العلمً  -8

 0وصل من الحسابات  -4

 0طبع الجدارٌة ومن ثم ترفق معها نسخة من االمر الجامعً وتسلسل الطالب  -3

 0للشؤون العلمٌة والطلبة العمٌد معاون ٌدتوقع من قبل الس -2

 0شؤون الطلبة لغرض التدقٌق ومن ثم ترسل الى السٌد رئٌس الجامعة للتوقٌع إلى رئاسة قسم التسجٌل وترسل  -1

 0 ةالعلمٌة والطلب شؤونمعاون العمٌد لل جدارٌة خرٌجً البكالورٌوس ٌصادق علٌها من قبل -1

رئاسة الجامعة دٌنار عن طرٌق  1000رٌته فً وزارة الخارجٌة دفع مبلغ فً حالة طلب صاحب الجدارٌة لتصدٌق جدا -0

 0شؤون الطلبة قسم التسجٌل و

 
 الخدمات الطبٌة المقدمة للطلبة :

 
 0توجد استمارة فحص طبً فً االقسام تمؤل من قبل القسم المعنً وتحول الى المركز الصحً فً الجامعة  -8

 0ة الى المستشفى فً حال تطلب االمر ذلك ٌحال الطالب من المركز الطبً فً الجامع -4

 0منح الطالب إجازة مرضٌة وفق قرار الطبٌب المعالج  -3

 .معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة إلى اللجنة الطبٌة الدائمة فً كلٌة الطب للمصادقة ترسل االجازة عن طرٌق  -2
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 خدمات السكن الداخلً ) اجراءات التسجٌل فٌه( :
 
معاون السٌد  الى بالختم والتوقٌع وترفعمن قبل الطالب وٌصادق علٌها القسم العلمً  تمآلارة معدة للسكن فً كل قسم علمً استم         

  0لٌصادق علٌها وتختم وترسل الى مدٌرٌة االقسام الداخلٌة  العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة

 

 اجراءات تقدٌم الشكو  :
 

 0 عاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبةمالسٌد  إلىتقدٌم طلب شكو  معنون  -8

 0ٌوجد صندوق خاص بشكاو  الطلبة فً مقرر العمادة  -4

 0للنظر فٌها  معاون العمٌد للشؤون العملٌة والطلبةٌتم متابعة شكاو  الطلبة من قبل السٌد  -3

 ة لذلك. مقابلة السٌد العمٌد فً حال ٌستوجب ذلك , ٌحدد الساعة والٌوم من كل أسبوع وفق استمارة معد -2

  
 
 

 تعلٌمات الزي الموحد :
 
فً مؤسساتنا التعلٌمٌة والحفاظ على مظاهر الحشمة على توجٌهات السٌد الوزٌر تنسب للطلبة التقٌٌد بالزي الموحد اً بناء

اء حفاظاً والسلوك الجامعً لتحقٌق االنجاز المبنً على المرتكزات العلمٌة لبناء الصرح العالً المتٌن الذي ٌلٌق بطلبتنا االعز

 :مجلس الجامعة  هما أقرواستناداً الى  هم اللبنة االساسٌة لبناء عراق افضل ,على قدسٌة الحرم الجامعً و

 
 وان ٌكون العمل به كاالتً : 0تنسب تطبٌق الزي الموحد ومحاسبة المخالفٌن للتعلٌمات النافذة  -8

   
 الطالب :      
 

 ستره نٌلً أو اسود  -
 البنطلون رصاصً  -

 

 الطالبات :    
 

 ستره نٌلً أو أسود  -
 تنورة رصاصً  -

 ٌكون لون الجبة بالنسبة للطالبات ) نٌلً / اسود / رصاصً ( 
 

 0عدم السماح بالتدخٌن داخل الكلٌات اطالقاً   -4
 
 

 :المتمٌزٌنتكرٌم اجراءات الجامعة والكلٌة فً 

 
والمتخرجون ٌتم تكرٌمهم ً المراحل ) الثانً والثالد ( , ٌتم تكرٌم المتمٌزٌن من الطلبة ف 81/2سنوٌاً فً ٌوم الكلٌة الموافق 

 0المركزي  التخرجفً احتفال 
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 التعلٌمات اإلمتحانٌة :
 
 

 تتضمن التعلٌمات اإلمتحانٌة ثالد و عشرون مادة , وفً أدناه مضامٌن البعض منها : 

 سب فً أكثر من نصف المواد الدراسٌة فً أداء إمتحانات الدور الثانً . ال ٌسمح للطالب الرا   : 1 –المادة 

  % إذا ناتج 81و % مان السااعات الدراساٌة ألي ماادة دراساٌة  80:  ٌعتبر الطالب راسباً  بالغٌابات إذا تجاوزت غٌاباته عان  2 –المادة 

  0عذر مشروع 

 أي حال من األحوال .ال ٌجوز تأجٌل إمتحانات الدور الثانً ب  : 84 –المادة 

 ٌحتسب معدل التخرج من مجموع نسب السنوات الدراسٌة و كما ٌأتً :  :81 –المادة 

 %. 20الرابعة السنة   %, 30الثالثة السنة   %, 40الثانٌة السنة  %, 80السنة األولى      

  اآلتٌتٌن:تنهى عالقة الطالب بالكلٌة فً الحالتٌن   :82 –المادة 

 متتالٌتٌن.سنتٌن رسب  إذا - 8

 ( سنوات بضمنها سنوات التأجٌل و الرسوب . 1إذا تجاوز السقف الزمنً لمدة الدراسة و البالغ  )   - 4

   :  ٌعتباار الطالااب راسااباً فااً صاافه إذا ثباات غشااه أو محاولتااه للغااو فااً اإلمتحانااات الٌومٌااة أو األساابوعٌة أو الشااهرٌة أو  40 –المااادة 

   النهائٌة .

 
 

 0ا فً حالة ثبوت غو أو محاولة للغو أو أحد  العقوبات األنضباطٌة المغلظهٌحرم الطالب من إكمال الدراسات العلٌ -:مالحظة 
********************************************************************************************************** 

 

 تعلٌمات إنضباط طلبة التعلٌم العالً :
 

 لى الطالب الجامعً اإللتزام بالتعلٌمات اآلتٌة :ع 
 
 التقٌد بالزي الموحد و عدم مخالفته و بعكسه ٌتحمل الطالب اإلجراءات القانونٌة التً تتضمن فصله من الدراسة . – 8
 امعة و مع زمالئه الطلبة .إحترام حرمة الجامعة من خالل إتباع السلوك الجٌد المؤطر بالخلق النبٌل فً تعامله مع العاملٌن فً الج – 4

 اآلتٌة:وفً حالة مخالفة الطالب للتعلٌمات أو سلوكه سلوكاً ال ٌلٌق به كطالب جامعً فإنه سٌعاقب بالعقوبات  
 

 التنبٌه إذا :
 
 لم ٌلتزم بالزي الموحد .   – 8
 أساء إلى عالقات الزمالة .  - 4
 

 اإلنذار إذا :
 
 . نبٌه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبٌهقام بفعل ٌستوجب المعاقبة بالت  - 8
 تجاوز بالقول على أحد الطلبة .  - 4
 أخل بالنظام و السكٌنة بالجامعة .  - 3
 

 : ( ثالثٌن ٌوماً 30الفصل لمدة )
 
 . قام بفعل ٌستوجب المعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة اإلنذار  - 8
 غٌر التدرٌسٌٌن  .بالقول على أحد منتسبً الجامعة من  اعتد   - 4
 قٌامه بالتشهٌر بأحد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء إلٌه داخل الكلٌة أو خارجها . -3
 قٌامه بوضع الملصقات التً تخل بالنظام العام واآلداب داخل الحرم الجامعً . -2
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 سنة إذا :ال تزٌد عن الفصل المؤقت لمدة 
 
 ٌوما(. 30ٌوما( مع سبق معاقبته بعقوبة الفصل لمدة ) 30قام بفعل ٌستوجب المعاقبة بالفصل لمدة ) - 8
 إعتد  بالفعل على أحد منتسبً الجامعة من غٌر التدرٌسٌٌن  .  - 4
 إستعمل العنف ضد زمالئه الطلبة .  - 3
 السالح بأنواعه مجازاً أو غٌر مجاز . حمل – 2
 أحدد أضراراً بممتلكات الجامعة .   - 1
 حد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .تجاوز بالقول على أ  - 1
 أساء إلى الوحدة الوطنٌة أو الدٌنٌة .  - 0
 .إخالله المتعمد بحسن سٌر الدراسة – 1 
 أساء إلى سمعة الجامعة .  - 2
 الحزبٌة داخل الحرم الجامعً. مارس أو حرص على التكتالت الطائفٌة أو العرقٌة أو التجمعات السٌاسٌة أو --80
 بأعمال عنف مسلحة. التهدٌد بالقٌام —88
 ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زمالئه الطلبة ومنتسبً الكلٌة.—84
 

 الفصل النهائً ) الطرد ( إذا :
 
 تكرر الفصل المؤقت .  – 8
 على أحد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .بالفعل  اعتد   - 4
 تقدٌمه أي مستندات أو وثائق مزوره مع علمه بكونها مزوره . – 3
 بوت ارتكابه عمال ٌخل باألمن داخل الحرم الجامعً.ث --2
 عند الحكم علٌه بجناٌه أو جنحه مخله بالشرف تزٌد محكومٌته فٌها ألكثر من سنة . – 1

 
 

 
 
 

 المدونة أو المٌثاق السلوكً واألخالقً الجامعً للطلبة
 

واالقتصادي والثقافً لكل طالب منكم, فأن الجامعة ال تترك  تعلمون أعزائنا انه وبسبب التنوع الطبقً واالجتماعً والعرقً والدٌنً     

هذا التنوع ٌعٌو فً حرمها كل بحسب خصوصٌته, بل تعمل على تطبٌعه وصٌاغته وقولبته صٌاغًة علمًٌة وثقافًٌة وسلوكًٌة بالشكل الذي 

 ٌتناسب وٌدعم أهداف الجامعة فً التربٌة والتعلٌم..

أن ٌكون لكل جامعة ضوابط علمٌة وسلوكٌة تستخدمها فً توجٌه طلبتها عبر حٌاتهم الجامعٌة داخل  بناًء على ذلك فمن البدٌهً     

الحرم الجامعً, ٌلتزم بها الجمٌع باحترام, وذلك من اجل إٌجاد حٌاة جامعٌة وأكادٌمٌة وعلمٌة واجتماعٌة منظمة وراقٌة تتمتع 

 وفلسفة الجامعة..باالنسٌابٌة والتفاعل الصحٌح وتساعد فً تحقٌق أهداف 

باإلضافة إلى ذلك تتطور هذه الضوابط لتصبح معاٌٌر ٌستخدمها الطالب نفسه لقٌاس مد  قربه أو تماثله أو بعده عن المجتمع      

ً, الجامعً وثقافته وسلوكه, بل ٌمكن أن تكون هذه المعاٌٌر دالالٍت مهمة فً سلوك الطالب وموجة له طٌلة مدة تواجده فً الحرم الجامع

 وهً فضالً عن كل ذلك معٌاراً مهماً ٌجعله التدرٌسٌون نصب أعٌنهم عندما ٌقٌمون وٌقومون احداً من الطلبة.

استناداً إلى ذلك كله, فأنه ٌتوقع من الطلبة االلتزام الدقٌق والجاد بعدد من الضوابط والمحددات السلوكٌة, التً تعكس فً نفس الوقت      

 تهم ورقً ونزاهة أخالقهم, وهً بشكل مختصر: مستو  وعٌهم وثوابت تربٌ

االلتزام والتقٌد الحرفً بجمٌع األنظمة والتعلٌمات واإلجراءات الرسمٌة التً تصدرها الجامعة والكلٌة والقسم العلمً الذي ٌتواجدون  -8

 فٌه.

 المحافظة والصحٌحة داخل الحرم الجامعً. التصرف بشكل دائم وفق المعاٌٌر والضوابط األخالقٌة والسلوكٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة -4

االلتزام بالزي الموحد الذي حددته الجامعة وبما ٌعكس روح االنتماء والهوٌة الممٌزة للطالب الجامعً, مع ضرورة تعلٌق باج الهوٌة  -3

 عند الدخول إلى الحرم الجامعً.
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ها, ألنهم ٌؤدون رسالة مقدسة وسامٌة ألجٌال قبلك ومن بعدك هً االحترام العالً والكبٌر للتدرٌسٌٌن فً القسم والكلٌة ولموظفٌ -2

 رسالة التربٌة والتعلٌم والخدمة, والذي من المؤمل أن ٌستلمها جٌل الطلبة من بعدهم.

ام التصرف دائما بحكمة وتؤدة وهدوء فً القاعة وداخل أروقة الكلٌة والحرم الجامعً عموماً, بدون إظهار أصوات عالٌة أو استخد -1

 كلمات غٌر الئقة أو التصرف بشكل ال ٌتسم بالهدوء أو الحكمة, واالبتعاد عن بذيء الكالم, الذي ٌخدو هٌبة الطالب جامعً.

العرف الجامعً ٌقول: إن التدرٌسً آخر من ٌدخل القاعة وأول من ٌخرج منها, لذلك ال ٌسمح للطالب بالدخول بعد دخوله القاعة  -1

 اً والتزاماً, حتى ولو كان الطالب ٌنتظره بالقرب من باب القاعة أو ٌأذن له بالدخول.الدراسٌة احتراماً وأدب

ٌسمح فً المحاضرة األولى بالتحاق الطالب حتى الخمس دقائق األولى من دخول وقت المحاضرة الرسمً المحدد فً الجدول, أو  -0

 بحسب ما ٌسمح به التدرٌسً.

داخل القاعة وعدم التكلم إطالقا مع أي احد إال بإذن مباشر من التدرٌسً المحاضر ومعه الجلوس باحترام فً المكان المخصص  -1

 حصراً, إذا أراد الطالب الكالم ألي سبب كان ٌرفع ٌده فقط.

على الطالب وممثلٌهم المحافظة التامة على نظافة وسالمة القاعة ومحتوٌاتها بشكل دائم, فذلك دلٌل وعٌهم وحرصهم وتربٌتهم  -2

 سلٌمة.ال

عند حدود أي مشكلة أو طارئ على الطالب التوجه مباشرة إلى رئاسة القسم قاصداً مشرف المرحلة أو مقرر القسم أو رئٌس  -80

 القسم.

فً حال حاجة الطالب لكالم مع احد التدرٌسٌٌن فال ٌحاول كالمه فً ممرات أو أروقة الكلٌة ما لم ٌأذن له بذلك, ولكن االنتظار حتى  -88

 ل التدرٌسً غرفته أو مكتبه ثم استئذانه بالكالم.دخو

عند دخول الطالب ألي قاعة أو غرفة أو مكتب ألي من تدرٌسًٌ الكلٌة أو موظفوها ٌجب طرق الباب أوالً وعدم الدخول إال بعد اخذ  -84

 اإلذن منه.

 عند محادثة الطالب للتدرٌسً خارج قاعة الدرس ٌعرف اسمه ومرحلته وقسمه. -83

قد ال ٌتمكن أو ٌرغب احد من التدرٌسٌٌن أو موظفو الكلٌة بالكالم مع الطالب فً الوقت الذي ٌرٌد, لٌحاول أن ٌأخذ موعداً الحقاً  -82

 منه ألجل ذلك.

ة إفساح المجال دائماً لتدرٌسًٌ الكلٌة بالمرور واالنتباه كً ال ٌتم إعاقة مرورهم أو سد الطرٌق علٌهم فً ممرات ومداخل الكلٌ -81

 وقاعاتها.

من صالحٌة األستاذ المحاضر إخراج الطالب من القاعة متى ما جاء بتصرف اعتقد انه ٌؤثر بشكل مباشر أو غٌر مباشر فً سٌر  -81

 واقع النشاط التعلٌمً والتربوي الصحٌح داخل القاعة.

 التقٌٌم العلمً للطالب وٌعكس التزامه األدبً. االلتزم بالتكالٌف والواجبات العلمٌة التً ٌطالب بها التدرٌسً الن ذلك ٌصب فً -80

% من الساعات المقررة 80من صالحٌة التدرٌسً التوصٌة بفصل الطالب للعام الدراسً بسبب الغٌاب فً حالة تجاوزه نسبة  -81

  4ذات واقع  ساعات للمادة 0ساعات تدرٌس أسبوعٌاً, و 3ساعات للمادة ذات واقع  80للمادة فً السنة الدراسٌة, أي حوالً 

 ساعة تدرٌس أسبوعٌاً.

االبتعاد بشكل نهائً عن الغو أو محاولة الغو, فً أي من االمتحانات الٌومٌة أو األسبوعٌة أو الشهرٌة أو الفصلٌة أو النهائٌة,  -82

ع عالمة سوداء ألن الغو أو محاولة ذلك فً أي من تلك االمتحانات ٌعرض الطالب للفصل من الدراسة للعام الدراسً كله, وٌض

 فً مستقبله العلمً.

على الطالب أن ال ٌحاول إقامة عالقة شخصٌة مع احد من التدرٌسٌٌن أو التأثٌر علٌه بشكل شخصً الن ذلك ٌضر بمصلحة العملٌة  -40

 التعلٌمٌة, كما إنه ذلك ممنوع رسمٌاً.

 ئاسات األقسام أو مكاتب الموظفٌن إال بعمل رسمً.عدم الدخول أو مراجعة األقسام اإلدارٌة والعلمٌة مثل العمادة أو ر -48

 تجنب الجلوس بمكاتب األقسام العلمٌة واإلدارٌة إال بإذن شخصً من قبل المسؤول. -44
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ال ٌسمح بإدخال أجهزة الهاتف المحمول المزودة بجهاز تصوٌر داخل الحرم الجامعً, كما ٌجب غق جهاز الهاتف المحمول خالل  -43

 ساعات الدرس.

ٌمنع ممارسة أٌة نشاطات سٌاسٌة دخل الحرم الجامعً بأٌة صورة كانت, كما ٌمنع من إثارة السلوكٌات أو التوترات أو النعرات  -42

 العشائرٌة أو الطائفٌة أو المذهبٌة أو الدٌنٌة أو غٌرها. 

مً والكلٌة والجامعة مثل الفعالٌات الرٌاضٌة المساهمة والمشاركة دائماً وبفاعلٌة فً النشاطات الالصفٌة التً ٌقٌمها القسم العل -41

 والفنٌة واألدبٌة والعلمٌة بما ٌساهم فً ممارسة الهواٌات الشخصٌة بشكل سلٌم. 

 تعد ظاهرة التدخٌن ظاهرة غٌر حضارٌة وغٌر صحٌة فتجنب ممارستها داخل الحرم الجامعً. -41

 ستاذ المحاضر بدخوله معك.عند استضافتك لزمٌل أو صدٌق من خارج الكلٌة اعلم األ – 40

 .أقم عالقة اٌجابٌة سلٌمة ملئها االحترام والتقدٌر مع جمٌع زمالئكفً الكلٌة والجامعة -41

 
 

 الخطوات المهمة للمذاكرة الجٌدة :
  

 هناك خمسة خطوات مهمة عند إتباعها ٌتم فهم الموضوع المراد دراسته بجهد و وقت أقل و هً :
 

 كامالً :بالموضوع  اإللمام - 8

 

وٌتم ذلك بقراءة سرٌعة للموضوع المراد دراسته نتعارف مان خاللهاا علاى ماا ٌتضامنه الموضاوع مان أفكاار ٌعتماد علٌهاا فهام   

 سابقة.الموضوع و التً قد تتطلب مراجعة لمفاهٌم 

 

 طرح أسئلة حول الموضوع :  - 4

بالمواضٌع التً قبله و المواضٌع التً بعده و هل للموضاوع فً هذه الخطوة ٌبدأ العقل بطرح أسئلة مثل ) ما عالقة الموضوع   

 (. األخر .عالقة بالحٌاة و المجتمع و العلوم 

 

 القراءة و كٌفٌتها : – 3

  األخر .ٌجب أن تكون القراءة متأنٌة ٌقف الطالب عند كل نقطة و ٌفهم كل خطوة قبل تجاوزها حتى ٌنتقل للخطوات   

 

 :الذاتٌة  المراجعة - 2

عااد اإلنتهاااء ماان قااراءة الموضااوع قٌااد الدراسااة علااى الطالااب التأكااد بااأن المعلومااات قااد تاام إسااتٌعابها و ذلااك عاان طرٌااق كتابااة ب  

الفقرات ) الخطوات ( الرئٌسٌة للموضوع وتذكر الفقرات الفرعٌة بٌن الطالب و نفسه .ومن خاالل التجرباة تباٌن باأن المعلوماات 

 ذاكرة من التً تقرأ فقط .التً ٌعاد كتابتها ترس  أكثر فً ال

 

 : اإلختبار الذاتً   - 1

األخٌرة من مراحل المذاكرة الجٌدة و التً ٌقوم خاللها الطالب باإلجابة على أسائلة الموضاوع والتاً  الخطوة المرحلةتعتبر هذه  

شاادهم لاه علاى الجاواب وفً حالة عدم إجابته على سؤال معاٌن ٌساتعٌن بأسااتذته وٌساتمع إلرللموضوع تحدد مد  فهم الطالب 

  ٌستوعبها.ٌتطلب من الطالب إعادة قراءة للمفاهٌم التً لم  , وقد الصحٌح.
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 وصاٌا تفٌد الطلبة الجدد
 

حتى تكون بداٌتك فً الدراسة سلٌمة علٌك أن تدرك بأنك أصبحت فً مرحلة دراسٌة تختلف كثٌراً عن المراحل الدراسٌة السابقة   

 رٌس و إسلوب الدراسة و اإلعتماد على نفسك سٌكون أكثر و لتتجاوز الصعوبات التً قد تصادفك نوصٌك باألتً :من ناحٌة الدوام و التد

 اإلٌمان باهلل تعالى و التوكل علٌه وال تنسى الدعاء لك و ألخوتك بالتوفٌق وال تتواكل ثم علٌك األخذ باألسباب .   - 8

لباة الاذٌن مساتواهم الدراساً جٌاداً ألنهام إن لان ٌنفعاوك بشاًء فاإنهم ال ٌضاروك بشاًء مصاحبة الطلبة ذوي األخالق العالٌاة والط  – 4

وتذكر قول القائل ) الصاحب ساحب ( و الذي أما أن ٌساحبك إلاى طرٌاق الخٌار وهاذا الصااحب الجٌاد و أماا أن ٌساحبك للشار وهاذا 

 صاحب السوء الذي ننصحك باالبتعاد عنه و عدم مرافقته  .

خطاء أو هفوات و خاصة فً بداٌة دوامك فً الكلٌة فال تجزع بل أعتبر ذلك دافعا لك للتعلم حٌد إن لكل فارس كبوة كماا قد تقع فً أ  - 3

قٌل وهذه سنة هللا فً خلقه حٌد ٌقبل التوبة من عباده الذٌن ٌذنبون ثم ٌستغفرون فٌتاوب هللا تعاالى عانهم ., وأجعال مان أخطااءك 

 المستقبل.عبرة لك فً 

ن تكون ثقتك بنفسك عالٌة و أن ترضى بالنتٌجة المقدرة لك وال تلوم نفسك عن ما حصلت علٌه سابقاً و أبدأ من جدٌاد و حااول أ ٌجب - 2

 التغٌٌر.

 ال تنسى أن والدٌك ٌنتظرون منك نتٌجة تقر بها أعٌنهم و ترٌح بها نفوسهم و خاصة بهذه الضروف العصٌبة التً ٌمر بها البلد .  - 1

العلم فرٌضة على كل مسلم كما أوصاانا معلمناا األول النباً محماد علٌاه أفضال الصاالة و الساالم و ٌعتبار جهااداً وخاصاة فاً  طلب إن - 1

 (.الجنة.وقتنا الحاضر وال ننسى الحدٌد الشرٌف ) من سلك طرٌقاً ٌلتمس فٌه علماً سهل هللا له طرٌقاً إلى 

رٌقة و تذكر بأن النجاح لٌس الدرجة العالٌة فً االمتحان بل النجاح ٌعناً التواصال و تحاول أن تفكر بأن تنجح و بأي أسلوب أو ط ال - 0

  التواصل.صحٌح إن الدرجة العالٌة مطلوبة لتفوقك لكنها تأتً بعد المثابرة و الجد و  المستمرة,الفهم و المتابعة 

  امتحانا.أو نزهة تقوم بها أو لدٌك  أجعل وقتك مبرمجاً و حاول أن تخطط لكل شًء ترٌد عمله سواء كان دراسةً  – 1

تذكر إنك قبلت فً كلٌة التربٌة و التً تخرج مربٌن و تربوٌٌن فٌجب أن تحمل األخالق العالٌة التاً تمكناك مان أن تكاون مربٌااً جٌاداً  – 2

ها عند هللا تعالى عظٌم تتحمل أمانة عظٌمة و خطٌرة وهً بناء جٌل المستقبل و علٌك أن تعم بأن مهنة التدرٌس مهنة شاقة و أجر

 جداً إذا ما صنتها . 

تذكر بأن هللا تعالى خلق اإلنسان و أودعه ثالد مكونات أساسٌة  ) العقل و الجسم و الاروح ( فعلٌاك أن تتثقاف لتنشاط عقلاك وهاذا  – 80

دٌم لك جسماً سالٌماً و معاافى ألناه ٌأتً بالمطالعة والمتابعة للبرامج الثقافٌة ونوصٌك بمتابعة االنترنٌت وعلٌك أن تعتنً بصحتك لت

 العقل السلٌم فً الجسم السلٌم ,أما الروح فهً من أمر ربنا . 

إن كنت تشعر بأن مستواك الذهنً ضعٌف فاال تٌاأس و أعلام بأناه ال ٌوجاد إنساان غٌار قاادر علاى الاتعلم لكان مان المعاروف علمٌااً  – 88

لضروف و فً كل مكان ,فعلٌك فً هذه الحالة البحد عن إسلوب أخار للاتعلم و بوجود فروقات فردٌة بٌن كل المتعلمٌن و فً كافة ا

 ال تنسى دائماً محاولة التغٌٌر و لؤلحسن .

االهتمااام بالاادروس التربوٌااة و النفسااٌة ضااروري جااداً و خاصااة مااا ٌتعلااق بعلاام الاانفس و المناااهج و طرائااق التاادرٌس التااً تعتباار  – 84

  الطلبة.توصٌل المادة إلى  الوسٌلة الوحٌدة لتنمٌة قدرتك فً
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 توجٌهات مهمة حول االمتحانات
 

االمتحانات هاً المقٌااس الوحٌاد الاذي نتعارف مان خاللاه علاى ماد  إساتٌعاب الطلباة للماادة التاً درساوها و تعتبار الثمارة التاً  

دف الذي ٌصبو إلٌه و بالتالً فإنهاا غاٌاة الدراساة ٌجنٌها المدرس بعد زرعه و رعاٌته للمادة العلمٌة للطلبة و نجاح الطالب فٌها ٌمثل اله

 التً تتطلب وسٌلة واضحة لبلوغها وهذه الوسٌلة حتى تعطً أكلها بصورة صحٌحة فإنها تتطلب الوقوف عند المالحظات اآلتٌة : 

 

تحضاٌره الٌاومً و متابعتاه ٌجب أن ٌكون الطالب متهٌاأ و مساتعد لهاذه المهماة و ذلاك مان خاالل الدراساة المنتظماة و المتواصالة ب  – 8

األساابوعٌة وعاادم تاارك المااواد تتااراكم علٌااه وسااٌجد عناادها الطالااب المشااقة البالغااة لفهاام كافااة المااادة إذا مااا تركهااا باادون متابعااة و 

 تحضٌر حتى قبل االمتحان بلٌلة واحدة .

 فعلٌه بأإلستعانة بأساتذته و الطلبة الذٌن معه .على الطالب أداء الواجبات المطلوبة منه و فً حالة وجود أسئلة ال ٌستطٌع حلها   - 4

لاً صادري و ٌسار لاً أماري و أحلال عقادة مان  أشارحعند دخولك القاعة األمتحانٌة ردد آٌة الكرساً و اآلٌاة الكرٌماة  ) قاال رباً   - 3

 تجعل الحزن إن شئت سهالً . ( .   دعاء النبوي الكرٌم  ) اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً و أنتاللسانً ٌفقهوا قولً .( و ال تنسى 

بعد توزٌع األسئلة اقرأها قراءة متأنٌة بتمعن و هدوء و دون ارتباك حتى تستطٌع فهمها فهماً جٌاداً ألن فهام الساؤال نصاف الجاواب   - 2

  هكذا.كما قٌل ., بعدها رتب إجابتك مبتدءاً باألسهل ثم السهل ثم الوسط و 

 به.ة و بخط واضح و مفهوم وال تنتقل للسؤال التالً حتى تنهً كافة فروع السؤال الذي بدأت أن تكون إجابتك مرتب حاول - 1

 اإلجابة.فاإلجابة و إن كانت دون المستو  فهً بال شك خٌر من عدم  عنها,إجابة جمٌع األسئلة المطلوب اإلجابة  حاول - 1

ن مفهوم معٌن تعتمد علٌه إجابة الساؤال و ال باأس أن تاردد قولاه تعاالى  ال تنسى اإلستعانة باهلل عند إستعصاء فهم أي سؤال أو نسٌا – 0

 ) ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستغٌد .( .

 ٌجب أن تكون ثقتك بنفسك عالٌة و ال تكن متردداً و توكل على هللا فأنه نعم الوكٌل و ال تنسى األسباب فٌجب أن تأخذ بها .  - 1

عدة دقائق دون أن تفكر فً شًء إلراحة الذهن من كد التفكٌر المركاز و المتواصال ,و بعاد أن ٌرتااح بعد اإلنتهاء من اإلجابة ترتاح   - 2

الذهن ٌقاوم الطالاب بتادقٌق اإلجاباة و متابعاة األخطااء و الناواقص إن وجادت و للتأكاد مان إجاباة جمٌاع األسائلة و الفاروع المطلاوب 

 ع الشدٌد فٌجب علٌـه ترك ) تجنب ( محاولة التدقٌق ألنه قد ٌقع فً خطأ أكبر .إجابتها .,   ولكن إذا شعر الطالب باإلرهاق أو الصدا

ال تفكر بالغو وإلي سبب كان ألن النبً محمد علٌه أفضل الصالة  و الساالم قاال ) مان غاو فلاٌس مناا ( فهال ترغاب أن ال تكاون   - 80

 من خٌر أمة أخرجت للناس .

ٌع األسئلة و تدقٌقها وإنه قد كتبت أسمك و المعلومات المطلوب كتابتهاا تسالم الادفتر أو الورقاة بعد التأكد من إنتهائك من إجابة جم  - 88

 اإلمتحانٌة .

بعد الخروج من القاعة اإلمتحانٌة حاول قدر اإلمكان أن ال تشغل نفسك باالمتحان السابق و إستعد لالمتحان الالحق مؤمنااً بأناك قاد   - 84

 دٌرها على هللا و ال تحاول لوم نفسك . أدٌت الذي علٌك و النتٌجة تق

 

 السداد.ومن هللا التوفٌق و                                            
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  سمات المدرس الناجح
 

 أعزائً الطلبة حتى تكونوا مدرسٌن ناجحٌن فً المستقبل علٌكم التعرف بالسمات األساسٌة للمدرس الناجح و هً :
 
تتطلااب معرفااة أسااالٌب التاادرٌس المختلفااة إضااافة إلااى الخلفٌااة الثقافٌااة الواسااعة و المهااارات والمعااارف   :الااذكاء - 8

المكتسبة قدرة حقٌقٌة ٌقف وراءها ذكاء متقد ٌستخدم لتحلٌل المشاكل الشخصٌة للطلبة حتى ٌقودهم إلى أقصى 

نتائجهم مخٌبة لآلمال . و ٌعتبر الاذكاء تعلم ممكن .,لقد حاول أناس غٌر أذكٌاء ممارسة مهنة التعلٌم لكن كانت 

 السمة األساسٌة و الضرورٌة لنجاح المدرس لكنه ٌحتاج إلى سمات أخر  .  

: ٌجااب أن ٌكونااوا مدرسااٌن فقااط الااذٌن ٌتمتعااون بعقلٌااة إجتماعٌااة التااً تضاامن فهماااً واسااعاً العقلٌااة اإلجتماعٌااة   - 4

الخٌر و كٌفٌة التعاون مع اآلخرٌن مان أجال الصاالح العاام .و  للطلبة و تنمً فٌهم حب الزمالة و االستعداد لفعل

  المدرسٌن الذٌن لدٌهم عقلٌة المعة و لكن غٌر إجتماعٌة ال ٌكتب لهم النجاح فً التعلٌم .  

إن الصحة تعنً أكثر من الخلو من األماراض بال تعناً جساداً قوٌااً ومناعاة جٌادة فاالتعلٌم عمال شااق   الصحة :  - 3

جٌدة ألداء الواجبات التعلٌمٌة الٌومٌة داخل و خارج الصف .,فالمعلم المتوتر و الحزٌن و ذو العلل ٌتطلب صحة 

 ٌمثل كارثة للمدرسة وٌمكن أن ٌنقل لطلبته األصحاء وباء و كذلك المعوقون ال ٌصلحون للتعلٌم . 

تعلمهام و معالجاة الحااالت الطارئاة : ٌتمثل بالصبر على عٌوب الطلبة و المصاعب التاً تعٌاق  االتزان الوجدانً  - 2

بهدوء و التحرر من الجدل العقٌم و االساتعداد إلعاادة المواضاٌع الصاعبة للطلباة الاذٌن هام دون الوساط و كاذلك 

عدم ارتباك المادرس عناد حضاور مادٌر المدرساة أو المشارف الترباوي ., و ٌعبار اإلتازان الوجادانً عان نفساه 

 هستٌرٌا.و الحكمة و التحرر من ال بالعدالة

: إن الحماس ٌتواجد حٌد توجاد الصاحة و اإلتازان الوجادانً و ٌشامل التفااؤل و التٌساٌر و السارور و   الحماس  - 1

اإلرتٌاح داخل الصف ذلك ألن التعلاٌم رحلاة ماع الطلباة فاً اإلستكشااف و المادرس النااجح كالفناان فاً معارض 

لحب و ٌباذل جهاد فاً سابٌل ذلاك و كاذلك المادرس لدٌاه صوره إنه ٌحبها و ٌرٌد من الزائرٌن أن ٌشاركوه هذا ا

 معرفة ٌحبها فٌجب أن ٌجعل الطلبة من مشاركٌه فً حب هذه المعرفة .

, و ٌعطٌاه.ال ٌمكن صنع طلبة ذوي أخالق من خالل مدرس لٌس لدٌه أخالق ألن فاقد الشاًء ال  :العالٌة األخالق – 1

إنما تدرس مع المواد الدراسٌة و مان خاللهاا حٌاد ال توجاد  األخالق و القٌم ال تدرس لوحدها كموضوع منفصل

 المدرس.دروس خاصة لبناء الشخصٌة إنما ٌجري بناء الشخصٌة من قبل 

: القائااد ٌجااب أن ٌتحلااى بالشااجاعة و المااروءة و الكاارم و الساامعة الحساانة إضااافة إلااى األخااالق  القٌادٌااة الصاافات - 0

س علٌه االهتمام بالتربٌة إضافة الهتمامه بالتعلٌم لكونه مربٌاً فاضالً سمة ضرورٌة لكون المدر , وهذهالعالٌة .

  مستقبالً.و هدفه تعلٌم الطلبة كٌف أن ٌكونوا مربٌن 

إن مهنة التعلٌم تعتبر من أخطر األمانات التً أبت الجبال أن تحملها و حملها اإلنساان وعلاى المادرس   األمانة : – 1

 كل ما ٌستطٌع إٌصاله من المعلومات لطلبته . أن ٌصون هذه األمانة وأن ٌوصل

إن هذه السمات ٌجب أن ٌتحلى بها كل من خاض معركة التعلٌم حتى نكون ملمٌن بالجانبٌن التعلٌمً و التربوي  

 و لهذا أطلق أسم التربٌة على كلٌتنا إذ كان باإلمكان أن تسمى بكلٌة التعلٌم دون ذكر التربٌة . 
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 اتنبذة عن قسم الرٌاضٌ
 

 ألربعاةاحٌد تزامن مع تأسٌس الكلٌاة و الجامعاة إذ كاان أحاد األقساام  8212/ 8211تأسس قسم الرٌاضٌات فً العام الدراسً 
 .8224/  8228التً افتتحت فً الكلٌة منذ تأسٌسها و خرج القسم الدورة األولى فً العام الدراسً 

 .فتح قسم الحاسبات ح دراسات علٌا مستقبالَ و فً القسم دراسات أولٌة فقط و من المؤّمل فت حالٌاتوجد 

 

 الباحثمساعدي و التدريس اعضاء ىيئة 

 انهقت انؼهًٙ انشٓبدح االعى د

 اعزبر يغبػذ دكزٕساِ سئٛظ انقغى .يصهخ خضٚى يكذٕل/د.  7

 اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. يضُٗ ػجذ انٕادذ يذًٕد 6

 اعزبر يغبػذ دكزٕساِ يقشس انقغى د. يصطفٗ اعًبػٛم َبٚف/ 4

 اعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. فشاط شبكش يذًٕد 3

 اعزبر يغبػذ يبجغزٛش قبعى دغٍٛ ػالٔ٘  5

 يذسط دكزٕساِ جذ انججبسد. سفؼذ عؼذ ػ 2

 يذسط دكزٕساِ د. ػالء ػذَبٌ ػٕاد 1

 يذسط دكزٕساِ د. ػالء يذًٕد فشدبٌ 8

 يذسط دكزٕساِ د.ػهٙ ػجذ يطهك 9

 يذسط يبجغزٛش َبدٚخ ػهٙ َبظى 71

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش يُٗ دغٍٛ ػهٙ 77

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش دًذ يذًذ صبنخ 76

 يذسط يغبػذ ٛشيبجغز فٕص٘ َٕس٘ َصبس 74

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش يبجذ يذًذ ػجذ 73

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش دسٚذ يذًذ ادًذ 75

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش اعبيخ ٕٚعف يذًذ 72

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش ػجذ انغزبس اعًبػٛم ٔداػخ 71

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش ًْبو أدًذ ػجذ انشصاق 78

 ذيذسط يغبػ يبجغزٛش يذًذ ٕٚعف رشكٙ 79

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش فشاط شبكش فُذ٘ 61

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش يًٌٕٛ أثشاْٛى أعًبػٛم 67

 سئٛظ ثبدضٍٛ ثكبنٕسٕٚط ٔفبء اعًبػٛم يصطفٗ 64

 ثبدش أقذو ثكبنٕسٕٚط ادًذ يذًذ يصطفٗ 62

 دش أقذوثب ثكبنٕسٕٚط إٚالف غُٙ خهٛم 61

 ثبدش ثكبنٕسٕٚط يُزصش إعًبػٛم ػذٔاٌ 68
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 الرٌاضٌاتمفردات المنهج الدراسً لقسم 
 

 المرحلة االولى
 

 الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول

 اصناف المواد
 المواد الدراسٌة

 الساعات
 الوحدات

 اصناف المواد
 المواد الدراسٌة

 الساعات
 الوحدات

 مناقشة عملً نظري الدراسٌة مناقشة عملً نظري الدراسٌة

 تخصصٌة

 3 6 1 4 8تفاضل وتكامل 

 تخصصٌة

 3 6 1 4 4تفاضل وتكامل 

 4 6 1 6 4اسس رٌاضٌات  4 6 1 6 8اسس رٌاضٌات 

 4 6 1 6 4جبر خطً  4 6 1 6 8جبر خطً 

 مساعدة
 مساعدة          

          

 عامة

 6 1 1 6 اللغة العربٌة

 عامة

 6 1 1 6 ة االنكلٌزٌةاللغ

 7 1 1 7 حرٌة ودٌمقراطٌة 7 1 1 7 حقوق انسان

 6 1 1 6 4فٌزٌاء 6 1 1 6 8فٌزٌاء

 6 1 6 7 4حاسبات  6 1 6 7 8حاسبات 

 تربوٌة
 تربوٌة 6 1 1 6 علم النفس التربوي

 6 1 1 6 اسس تربٌة

 82 1 6 75 مجموع الساعات والوحدات
 79 2 6 75 مجموع الساعات والوحدات

 

 

 

 

 خانضبَٛانًشدهخ 
 

 الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول

اصناف 
 المواد

 المواد الدراسية
الوحدا الساعات

 ت

اصناف 
 المواد

 المواد الدراسية
الوحدا الساعات

 ت

 الدراسية
نظر
 ي

عمل
 ي

مناقش
 عملي نظري الدراسية ة

مناق
 شة

 تخصصية

 3 6 1 4 1تفاضل متقدم 

 تخصصية

 3 6 1 4 2تفاضل متقدم 

 4 6 1 6 2جبر زمر  4 6 1 6 1جبر زمر 
معادالت تفاضلية اعتيادية  

1 6 1 6 4 
معادالت تفاضلية 

 4 6 1 6 2اعتيادية  

 4 6 1 6 2هندسة 4 6 1 6 1هندسة

 مساعدة
 6 1 6 7 1حاسبات متقدم

 مساعدة
 6 1 6 7 2حاسبات متقدم

 6 1 1 6 علم النفس النمو تربوية
 6 1 1 6 منهج بحث علمي

 تربوية
 6 1 1 6 ادارة تربوية

 79 8 6 73 مجموع الساعات والوحدات 71 8 6 76 مجموع الساعات والوحدات
 

 

 

 

 



 17 

 

 انًشدهخ انضبنضخ
 

 الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول

 اصناف المواد
 المواد الدراسٌة

 الساعات
 الوحدات

 اصناف المواد
 اد الدراسٌةالمو

 الساعات
 الوحدات

 مناقشة عملً نظري الدراسٌة مناقشة عملً نظري الدراسٌة

 تخصصٌة

 4 6 1 6 8تحلٌل رٌاضً 

 تخصصٌة

 4 6 1 6 4تحلٌل رٌاضً 

 4 6 1 6 4احتمالٌة  4 6 1 6 8احتمالٌة 

 4 6 1 6 4معادالت تفاضلٌة جزئٌة   4 6 1 6 8معادالت تفاضلٌة جزئٌة  

 4 1 6 6 4تحلٌل عددي 4 1 6 6 8تحلٌل عددي

 4 6 1 6 4جبر حلقات  4 6 1 6 8جبر حلقات 

 6 1 1 6 ارشاد تربوي تربوٌة 6 1 1 6 مناهج وطرائق تدرٌس تربوٌة

 71 8 6 76 مجموع الساعات والوحدات 71 8 6 76 مجموع الساعات والوحدات
 

 
 
 

 المرحلة الرابعة 
 

 الفصل الدراسً الثانً لدراسً االولالفصل ا

 اصناف المواد
 المواد الدراسٌة

 الساعات
 الوحدات

 اصناف المواد
 المواد الدراسٌة

 الساعات
 الوحدات

 مناقشة عملً نظري الدراسٌة مناقشة عملً نظري الدراسٌة

 تخصصٌة

 تخصصٌة 4 6 1 6 8احصاء رٌاضً 
 4احصاء رٌاضً 

4 0 4 3 

   4 6 1 6 8تحلٌل عقدي 
 4تحلٌل عقدي 

4 0 4 3 

   4 6 1 6 8تبولوجً 
 4تبولوجً 

4 0 4 3 

   4 6 1 6 8اختٌاري 
 4اختٌاري

4 0 4 3 

 تربوٌة
 6 1 1 6 قٌاس وتقوٌم 

 تربوٌة
 4 0 0 4 تارٌ  الرٌاضٌات

 تطبٌقات مدرسٌة 6 1 1 6 تطبٌقات تدرٌسٌة
0 2 0 4 

 مساعدة 
 مستمر مع الفصل الثانً                       بحد تخرج

4 0 0 4 

 مجموع الساعات والوحدات 72 8 1 76 مجموع الساعات والوحدات
82 0 1 81 
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 توزٌع الوحدات على المراحل والفصول الدراسٌة
 
 

 الفصل المرحلة
 مجموع الوحدات مجموع الوحدات مجموع الوحدات مجموع الوحدات

 والقسم متطلبات الجامعة والكلٌة المجموع
 العامة التربوٌة المساعدة التخصصٌة 

 االولى
 النسبة الوحدات المتطلب 79 0 6 1 71 االول

 %2.04 82 الجامعة 79 0 6 1 71 الثانً

 الثانٌة
 %82.21 41 الكلٌة 71 0 6 6 74 االول

 %29.33 800 القسم 79 0 6 3 74 الثانً

 الثالثة
      71 0 6 1 75 االول

      71 0 6 1 75 ًالثان

 الرابعة
 76 االول

6 
3 0 72      

      78 0 3 76 الثانً

      736 73 61 8 711 المجموع

       %711.11 %9.16 %74.89 %5.52 %29.33 النسبة المئوٌة
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 بذة عن قسم الفٌزٌاءن
 

بعد سنة من تأسٌس الكلٌاة و الجامعاة و خارج القسام الادورة األولاى فاً  8220/ 8212تأسس قسم الفٌزٌاء فً العام الدراسً 
 .( 4003-4004تم فتح الدراسات العلٌا فً القسم عام ) .8223/  8224العام الدراسً 

 طلبة)ماجستير( مختبر األغشية الدقيقة - : قسم الفيزياء(  المختبرات العممية)
 ومساعدي الباحثالتدريس ىيئة  أعضاء

 المقب العممي الشيادة االسم ت

 استاذ مساعد دكتوراه / عميد الكمية عزمي توفيق حسين د. 1
 مدرس دكتوراه انمار ضرار كوسج / رئيس القسم د. 2
 أستاذ  دكتوراه حامد صالح عبطان د. 3

 أستاذ  دكتوراه سعيد نايف تركي د. 4

 أستاذ مساعد دكتوراه نجم عبداهلل خميفة د. 5

 أستاذ مساعد دكتوراه سعدي خمف فيحان د. 6

 أستاذ مساعد دكتوراه احمد حماد مناجد. د 7

 استاذ مساعد دكتوراه د. وليد بديوي صالح 8
 استاذ مساعد دكتوراه صباح عبدالستار أحمد د. 9
 مدرس دكتوراه محمد طو ياسين د. 11

 مدرس دكتوراه جاسم محمد عباس د. 11

 مدرس دكتوراه د. عمي خمف عبيد 12

 مدرس دكتوراه د. جمال فاضل محمد 13

 مدرس دكتوراه د. مصطفى زعين محمد 14

 مدرس دكتوراه د. حسن محمد عبداهلل 15

 مدرس ماجستير ابراىيم جاسم عبداهلل 16

 مدرس  ماجستير / مقرر القسمفريد مصعب ميدي 17

 مدرس ماجستير فيصل حمد عنتر 18

 مدرس ستيرماج ماىر نوري ثميل 19

 مدرس ماجستير قيس عبداهلل عباس 21

 مدرس مساعد ماجستير سالم خمف موسى 21

 مدرس مساعد ماجستير عالء احمد دايح 22

 مدرس مساعد ماجستير عمر مييدي داود 23

 مدرس مساعد ماجستير سندس عبدالرزاق طارش 24

 مساعددرس م اجستيرم أحمدعمر عبد العزيز  25
 مساعددرس م  اجستيرم رواء عصام محمد 26
 مساعددرس م  اجستيرم عالء محمد حسين 27
 مدرس مساعد ماجستير شيرين محمد عبد 28

 باحثساعد م بكالوريوس  عمار مؤيد طو  29
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 جدول مفردات المنهج الدراسً لقسم الفٌزٌاء
 

 المرحلة األولى
 انفصم انذساعٙ انضبَٙ انفصم انذساعٙ االٔل

اصُبف 

انًٕاد  انًٕاد

 انذساعٛخ
 انٕدذاد انغبػبد انًٕاد انذساعٛخ اصُبف انًٕاد انٕدذاد انغبػبد

 يُبقشخ هٙػً َظش٘ انذساعٛخ يُبقشخ ػًهٙ َظش٘ انذساعٛخ

 رخصصٛخ

 3 1 4 4 خٕاص يبدح

 رخصصٛخ

 3 1 4 4 يٛكبَٛك

 3 1 4 4 ثصشٚبد ُْذعٛخ 3 1 4 4 كٓشثبئٛخ

 6 1 1 6 يغُبطٛغٛخ 6 1 1 6 دشاسح

رفبضم 

 ٔركبيم
 6 1 1 6 ججش خطٙ 4 1 1 4

 6 1 6 7 دبعجبد يغبػذح           يغبػذح

 ػبيخ

 6 1 1 6 انهغخ انؼشثٛخ

 ػبيخ

 6 1 1 6 االَكهٛضٚخانهغخ 

              

               

 7 1 1 7 دشٚبد 7 1 1 7 دقٕق اَغبٌ

                    

                    

 رشثٕٚخ
ػهى انُفظ 

 انزشثٕ٘
 رشثٕٚخ 6 1 1 6

 اعظ رشثٛخ
6 1 1 6 

يجًٕع انغبػبد 

 ٔانٕدذاد
72 2 1 78 

 يجًٕع انغبػبد ٔانٕدذاد
72 8 1 79 

 

 
 المرحلة الثانٌة

 انفصم انذساعٙ انضبَٙ انفصم انذساعٙ االٔل

اصُبف 

 انٕدذاد انغبػبد انًٕاد انذساعٛخ انًٕاد

اصُبف 

 انٕدذاد انغبػبد انًٕاد انذساعٛخ انًٕاد

 يُبقشخ ػًهٙ َظش٘ انذساعٛخ يُبقشخ ػًهٙ َظش٘ انذساعٛخ

 رخصصٛخ

 3 1 4 4 كٓشثبء يزقذو

 رخصصٛخ

 3 1 4 4 غٛخ يزقذويغُبطٛ

 4 1 1 4 صشيٕداًُٚك 3 1 4 4 ثصشٚبد فٛضٚبئٛخ

صٕد ٔدشكخ 

 يٕجٛخ
6 1 1 6 

 يؼبدالد رفبضهٛخ
4 1 1 4 

رفبضم ٔركبيم 

 يزقذو
4 1 1 4 

 فٛضٚبء انجٕ
6 1 1 6 

 6 1 1 6 فٛضٚبء صذٛخ 6 1 1 6 فٛضٚبء انفهك

           يغبػذح

 يغبػذح

 6 1 6 7 ثشيجخ

 رشثٕٚخ

يُٓج انجذش 

 انؼهًٙ
6 1 1 6 

  

   

  

 6 1 1 6 ػهى انُفظ انًُٕ
          

 6 1 1 6 اداسح رشثٕٚخ رشثٕٚخ

 78 1 5 72 يجًٕع انغبػبد ٔانٕدذاد 79 1 2 71 يجًٕع انغبػبد ٔانٕدذاد
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 المرحلة الثالثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المرحلة الرابعة
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 نبذة عن قسم الكٌمٌاء
 

بعد سنة من تأسٌس الكلٌاة و الجامعاة و خارج القسام الادورة األولاى فاً  8220/ 8212تأسس قسم الكٌمٌاء فً العام الدراسً 
 . ( 4080-4002) ( واستأنفت  4003-4004) تم فتح الدراسات العلٌا فً القسم عام .8223/  8224العام الدراسً 

 الالعضوية -1                                                 : العمميةالمختبرات 

 العضوية -2
 التحليلية -3
 التحليل اآللي -4

 
 ٔيغبػذ٘ انجبدشاػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 
 

 انهقت انؼهًٙ انشٓبدح اعى انزذسٚغٙ د

 أعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. ػًبس غضجبٌ كذٛظ / سئٛظ انقغى 7

 أعزبر دكزٕساِ كش انٓٛزٙد.يؼبر خهٛم ث 6

 أعزبر دكزٕساِ د. يذًذ ادًذ ػٕاد 4

 أعزبر  دكزٕساِ د. جٓبد ػجذ طؼٛظ 3

 أعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. دًٛذ خبنذ ػهٙ 5

 أعزبر يغبػذ دكزٕساِ د. خًٛظ ادًذ ػجذ انشصاق 2

 أعزبر يغبػذ دكزٕساِ د.َجٛم ٚبعٍٛ جًؼخ 1

 بر يغبػذأعز دكزٕساِ قزٛجخ فشدبٌ دأد د. 8

 يغبػذعزبر أ دكزٕساِ د. ادًذ دًذ شكش 9

 أعزبر يغبػذ يبجغزٛش طبسق كبيم دأد 71

 يذسط دكزٕساِ د.ػهٙ عبيٙ اعًبػٛم / يقشس انقغى 77

 يذسط دكزٕساِ د. يذًذ ػجذ كبظى 76

 يذسط دكزٕساِ د.ػجذهللا دغٍٛ كشبػ 74

 يذسط دكزٕساِ د. شبكش فبسط طهٛت 73

 يذسط دكزٕساِ ٌد. يضُٗ يذًذ عشدب 75

 يذسط دكزٕساِ د. أدًذ ضبس٘ صبنخ 72

 يذسط  كزٕساِد يشٔاٌ يذًذ فشدبٌد.  71

  (دساعٛخ طبنت ثؼضخ)يذسط يبجغزٛش عًٛش ادًذ ػٕاد 78

 يذسط يبجغزٛش ثشبس ػجذانؼضٚض يذًٕد 79

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش يبجذ أدًذ يذٛغٍ 61

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش اطٛبف ػجذانقٓبس َٕٚظ 67

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش ًَبل عؼذ صبثش 66

 )طبنجخ دكزٕساِ(يذسط يغبػذ يبجغزٛش عجٗ عؼذٌٔ فبسط 64

 )طبنجخ دكزٕساِ(يذسط يغبػذ يبجغزٛش شٓجبء فٛبض ثذٕٚ٘ 63

 يذسط يغبػذ يبجغزٛش صٚبد خضش ػجذانشصاق 65

 و. سئٛظ ثبدضٍٛ دثهٕو ػبنٙ ْذٖ صجبح غشٚت 62

 و.ثبدش ثكبنٕسٕٚط أًٍٚ يُزس ػجذانكشٚى 61

 كًٛٛبٔ٘ طثكبنٕسٕٚ سؤٖ يٓذ٘ صبنخ 68

 كًٛٛبٔ٘ ثكبنٕسٕٚط ْجّ ػٕاد خضٛش 69

 كًٛٛبٔ٘ ثكبنٕسٕٚط سؤٖ طبسق دًبد 41

 و. كًٛٛبٔ٘ ثكبنٕسٕٚط إًٚبٌ رشكٙ جذاح 47

 الفيزياوية -5
 الصناعية -6
 الحياتية -7
 1أبحاث الدراسات العليا/ -8
 2أبحاث الدراسات العليا/ -9
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 مفردات المنهج الدراسً لقسم الكٌمٌاء

 

 

 انًشدهخ األٔنٗ

 

 
 

 
 

 

 انًشدهخ انضبَٛخ
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 المرحلة الثالثة
 

 
 

 المرحلة الرابعة

 
 

 

 ذاد ػهٗ انًشادم ٔانفصٕل انذساعٛخرٕصٚغ انٕد
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 نبذة عن قسم علوم الحٌاة
 

بعد سنة من تأسٌس الكلٌاة و الجامعاة و خارج القسام الادورة األولاى فاً العاام  8220/ 8212تأسس قسم علوم الحٌاة فً العام الدراسً 
 . 4003-4004القسم للعام الدراسً تمت الموافقة على فتح الدراسات العلٌا ) الماجستٌر ( فً  .8223/  8224الدراسً 

 و دراسات علٌا )صباحً ومسائً ( توجد حالٌاً فً القسم دراسات أولٌة 

 مختبر الفسلجة الحيوانية. -2                         مختبر البيئة -1                  : المختبرات العممية

 مختبر التقانة الحيوية. -4          مختبر األحياء المجهرية -3
 .مختبر الحشرات -1            مختبر الفسلجة النباتية -5
 المتحف الحيواني. -9البيت الحيواني       -8المعشب النباتي                     -7

 ومساعدي الباحد التدرٌسأعضاء هٌئة 
 اللقب العلمً الشهادة األسم ت

 أستاذ مساعد دكزٕساِ / سئٛظ انقغى جًبل ػجذ انشدًٍ د. 8

 أستاذ  دكزٕساِ د. ظبفش فخش٘ ػجذ انقبدس 4

 أستاذ مساعد دكزٕساِ د. يذًذ ػضًبٌ يٕعٗ 3

 أستاذ مساعد دكزٕساِ  صجبح اثشاْٛى دًبد٘ د. 2

 أستاذ مساعد دكزٕساِ / يؼبٌٔ انؼًٛذ نهشؤٌٔ انؼهًٛخ د. عًٛش يششف خهف 1

  أستاذ مساعد بجغزٛشي انًجٛذ ػجذ انؼضٚض ػجذ 1

 مساعدستاذ أ دكزٕساِ يضش طّ ػجبط د. 0

 مدرس دكزٕساِ دبسس كبيم ثُٛخ د. 1

 مدرس دكزٕساِ عؤدد إعبيخ ضٛبء انذٍٚ .د 2

 مدرس دكزٕساِ شيذًٕد ػهٙ شبْ .د 80

 مدرس دكزٕساِ نؤ٘ دبرى ػهٙ د.  88

 مدرس دكزٕساِ خ/ يؼبٌٔ انؼًٛذ نشؤٌٔ انطهجٚؼقٕة  كبظى دٛذس .د 84

 طالبة دكتوراه()مدرس يبجغزٛش ُْبد٘ ػجذ اإلنّ 83

 طالب دكتوراه()مدرس يبجغزٛش ػهٙ ػجذ ششاد 82

 لب دكتوراه(طا)مدرس يبجغزٛش ْٛضى نطٛف ػجذ انٓبد٘ 81

 )طالبة دكتوراه(مساعد مدرس يبجغزٛش فشقذ دٕاط يٕعٗ 81

 مساعد مدرس يبجغزٛش سغذ ٔنٛذ خبنذ 80

 مساعد مدرس يبجغزٛش سمٌر سرحان خلٌل 81

 مساعد مدرس يبجغزٛش يذًذ فبضم ػجٕد 82

 مساعد مدرس يبجغزٛش ػبصى جبعى دغٍٛ 40

 مساعد مدرس يبجغزٛش محمد عبد العزٌز إسماعٌل 48

 مساعد مدرس يبجغزٛش بقاء حازم إسماعٌل 44

 مساعد)طالبة دكتوراه(مدرس  يبجغزٛش عباس هبة  

 طالب دكتوراه()مدرس ػبنٙثهٕو د نافع أحمد سعود 43

 باٌولوجً ثكبنٕسٕٚط نهى عبد هللا محمد 42

 م.باحد ثكبنٕسٕٚط عقبه عبدالحلٌم عبدالجبار 41

 أقدم باٌولوجً ثكبنٕسٕٚط حنان حماد مطلك حمد 41

 باٌولوجً ثكبنٕسٕٚط رقٌة نزار عبدالكرٌم 40

 باٌولوجً ثكبنٕسٕٚط سهى سلٌمان أرزٌك 41

 أقدم باٌولوجً ثكبنٕسٕٚط نور محمد حسٌن 42

 باٌولوجً ثكبنٕسٕٚط فاتن زهٌر عبد الكرٌم 30

 باٌولوجًم.  ثكبنٕسٕٚط صفا حامد خلف 38

 باٌولوجًم.  ثكبنٕسٕٚط بشائر ٌاسٌن مهدي 34
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 جدول مفردات المنهج الدراسً لقسم علوم الحٌاة
 

 المرحلة األولى
 

 
 
 
 

 

 المرحلة الثانٌة
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 المرحلة الثالثة

 
 
 
 

 المرحلة الرابعة
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  


