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 األنبار رئيس جامعةكلمة 

بحمــد ات تعــالى وفضــل كرمــ  انت ــى      

ــي    ــام الدراســ ــا  9191/ 9102العــ ( بنجــ

دراســيًا اســتينائيًا بكــل وتميــ    وكــان عامــًا 

المقاييس  وش د إجراء تجربة رائدة فريدة 

في التعليم  تميلت بالتعليم اإللكتروني عـن  

ــا    ــد أن فــرض انتشــار جائحــة كورون ــد  ْبْع ُبْع

واقعًا صعبًا على الجميع  وميل هذا الواقع 

تحديًا كبيرًا للتعليم في الجامعات العراقية. 

ى اسـتنفار  وهو أمـر دفـع جامعـة األنبـار إلـ     

جميـــع طاقات ـــا فـــي جميـــع تشـــكيالت ا  

ــى    وُعقــدت سلســلة اجتماعــات موســعة عل

          مســتويات مختلفــة لوضــع الخطــط واآلليــات  

الالزمة الجتياز هذا التحدي وإنجا  العام الدراسي وضمان عدم ضياع  علـى أبنائنـا الطلبـة  وفعـاًل وضـعت الجامعـة        .

 عمل الجميع كخلية نحل  وظ رت ثمار هذه الج ود المباركةخطة عمل متكاملة وخريطة طريق واضحة المعالم و

اإللكترونـي واالمتحانـات الن ائيـة اإللكترونيـة فـي        التعلـيم  في النجـا  الكبيـر الـذي حققتـ  الجامعـة فـي تجربـة       

 األولية والعليا وكانت الجامعة األولى عراقيًا؛ ألن ا أن ت متعلقات السنة الدراسية كافة بكل تمي . الدراسات

والجامعة جادة في مواكبة كل تطور  والسيما فيما يتعلق بالتوج  نحو التعليم اإللكتروني المـدم  الـذي وج ـت    

الوزارة إلى العمل ب  في العام الدراسي القـادم  وبنـاًء علـى ذلـد ُحـد ْثْت الخطـة االسـتراتيجية الخمسـية للجامعـة          

عمل واضحة لضمان نجا  هذا التوجـ  مـع ضـمان رصـانة     لإليفاء بمتطلبات هذه المستجدات  ووضعت الجامعة خطة 

 العملية التعليمية والبحيية في الجامعة. 
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ـــــ في خضم الظرف االسـتثنائي الـذي مـرت بـا الجامعـة فـي هـذا        ولم يغب عن بال القيادات العليا في الجامعة 

العام الدراسي ـــــ جانْب اإلعمار واالستمرار على إكمال المشاريع، إذ استمرت الجامعة بحملة إعمار ما ْدَمـرد إبـان   

ممـا سـبب    الحقبة المظلمة المتمثلة بسيطرة عصابات داعش اإلرهابية على المحافظة بعامًة والجامعـة بخاصـة،  

دمارًا كبيرًا لمرافق الجامعة، وفعاًل تحقق بفضل ات تعالى هذا العام تقدٌم كبيٌر فـي هـذا الجانـب، وسيسـتمر     

العمل على إكمـال مشـاريع اإلعمـار والبنـاء فـي العـام القـادم إن شـاء ات تعـالى. وفـي هـذا السـياق أطلقـت              

احـة خضـراء( بالتعـاون مـع الـدوائر المعنيـة كافـة فـي         الجامعة المرحلـة األولـى مـن مشـروا )جامعـة األنبـار  و      

 (.9190/ 9191المحافظة لتظ ر الجامعة بأجمل منظر وترتدي أب ى حلة وهي تستقبل العام الدراسي الجديد )

ولم يغب عن الجامعة السعي الحثيث نحو الدخول في التصنيفات العالمية للجامعات مع المحافظة على مـا ْأنجـز   

لجامعة رؤية واضحة فيما يجب تحقيقا للوصول إلى هذه الغايـة، وهـي تسـير علـى وفـق هـذه       ب ذا الصدد، ول

 الرؤية بخطى ثابتة وعزيمة راسخة. 

وهذا الدليل نقدما ألبناء مجتمعنا العزيز لتعريف م بتشكيالت الجامعة التي كان ل ا دور كبير فـي تحقيـق مـا    

تراتيجية للجامعة التي توضح رؤية الجامعة للمرحلة القادمة، ْأنجز في هذا العام، وفيا عرض مختصر للخطة االس

 وما األهداف المزمع تحقيق ا بعون ات؟ كما يتضمن عرضًا ألهم منجزات الجامعة في هذا العام. 

ونسأل ات تعالى أن يوفق الجميع لما فيا خدمة البلد بعامة ومحافظتنا بخاصة، ولما فيا رفعة اسم الجامعـات  

 وجامعة األنبار على وجا الخصوص. العراقية 

 

 

 األستاذ الدكتور      
 مشتاق طالب صالح الندا

 رئيس جامعة األنبار    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنبار جامعة مجلس
 ويضـطلع  كافة، الجامعة شؤون على يشرف إذ الجامعة؛ في وإدارية علمية سلطة أعلى الجامعة مجلس ْيعد       
 ا، فضـاًل عـن إشـرافا علـى إعـداد      ب الن وض يكفل ما واقتراح وتنفيذها، علي ا تسير التي العامة السياسة برسم

الميزانية المقترحة للجامعة، وسن اللوائح النظامية الال مة لسير العمل داخل ا في النواحي األكاديمية واإلداريـة  
 ويعمـل  ,ورسـالت ا  معـة الجا أهـداف  لتحقيـق  االسـتراتيجية كافة، كما يوكل إليا إصـدار القـرارات، وتنفيـذ الخطـة     

 إلى القوانين والتعليمات النافذة . صالحيات الممنوحة لا استنادًالا على وفق الجامعة مجلس

 للشـؤون  الجامعـة  رئـيس  مسـاعدي  والسـيدين  للمجلـس،  رئيسـاً  الجامعـة  رئـيس  السيد من الجامعة مجلس يتكونو 
  . كلية ثماني عشرة البالغة الجامعة كليات عمداء السادة وعضوية الجامعة، مجلس وأمين واإلدارية، العلمية

 

 عضاء المجلسأ

 

                                                  النداأ.د.   مشتاق طالب 
 رئيس الجامعة

 

                                                       د. مثنى محمد عوادم.أ.
 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 

                                                       نور شريف أثير أأ.د.   
 داريةاإلرئيس الجامعة للشؤون  مساعد
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نصرة أحميد جدوا                                                    أ.د.
 عميد كلية التربية للبنات

 

براهيم شبيب                                                  إد. طا أ.
 عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 

مير عبدالرحمن هالل                                            أأ.م.د. 
 عميد كلية ال ندسة

 

                                                  عماد عبدالرحمن محمد.د.   أ
 عميد كلية العلوم

 

أ.م.د.   ذاكر محمد محسن                                    
 عميد كلية الطب

 

                                                        د. كمال تركي عفتانأ.
 سنانعميد كلية طب األ

 

                                                     إدهام علي عبدأ.د.   
 عميد كلية الزراعة

 

أ.م.د.   عبد علي حمد خلف                                              
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  

 

. هادي مشعان ربيع                                                      أ.د
 عميد كلية القانون والعلوم السياسية
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م  93/09/0297( والمؤرخ في 250بموجب القرار ذي العدد ) هـ  0419/ م  0297في عام  األنبارسست جامعة ْأ   

وذل  لتوسيع دائرة التعليم العالي في العـراق , وي ـدف    ؛ األنبارفي مدينة الرمادي مركز محافظة ليكون مقرها 
تأسيس الجامعة إلى إقامة صرح علمي وحضاري يس م في إعداد مالك علمـي متخصـ ، يأخـذ دوره الفاعـل فـي      

يم للمواطن لكي يؤدي دوره في المجتمع، وإعداد التعل فرص توفير وكذل  بناء ن ضة العراق الحديثة وتطويرها،
 وضمان فرص العيش لا.جيل المستقبل 

تزايـد  إلـى  ، ونظـرًا  نسـانية للعلـوم اإل   وضمت الجامعة عند تأسيس ا كليتين هما  كلية التربية للبنات وكلية التربية
ومد التوسع من حيث أعداد الطلبة ومالكات ا العلمية  األنبارالتنموية التي فرضت على جامعة متطلبات المحافظة 

)كليـة  هـي  تسـع كليـات    األنبـار اسـتحدثت جامعـة    ,كافة  األنبارقضية ومدن محافظة أ لىإنطاق نشاط ا العلمي 
ال ندســة , كليــة العلــوم , كليــة االدارة واالقتصــاد , كليــة القــانون والعلــوم السياســية , كليــة علــوم الحاســوب    

وكلية التربيـة   ،سالميةوعلوم الرياضة , كلية العلوم اإل , كلية التربية البدنية اآلدابوتكنولوجيا المعلومات , كلية 
سنان وكليـة الصـيدلة(   )كلية الطب و كلية طب األهي وثالث كليات  موقع الجامعي الرئيسالللعلوم الصرفة (  في 

ت كليـة  ئفي مركز مدينة الرمادي وكذل  أنشفي مدينة الرمادي قرب مستشفى الرمادي التعليمي وكلية الزراعة 
علوم التطبيقيـة فـي مدينـة هيـت مـن      ربية في مدينة القائم وكلية التربية االساسية في مدينة حديثة وكلية الالت
ية بأقسام وتخصصـات  ( كلةثماني عشرليصبح عدد كليات الجامعة  ) كافة  أرجاء المحافظةجل نشر المعرفة في أ

وعدد المراكز العلمية والبحثية ًا علمي ًا( قسم 69)  قسام العلمية في كليات الجامعة بلغ عدد االو ،علمية مختلفة
 .  مراكز ستة () األنبارالتابعة لجامعة 

لكـل متطلبـات خطـط التنميـة وذلـ  مـن خـالل  يـادة          ةعمنذ تأسيس ا حتى اآلن تستجيب بسـر  األنباركانت جامعة و
عدد االختصاصـات فـي    بلغإذ أعداد الطلبة المقبولين في الدراسات االولية والدراسات العليا في االختصاصات كافة, 

( 91نسـانية و) فـي مختلـف االختصاصـات العلميـة واإل    ماجسـتير  ال( لدراسـة   43) األنبـار الدراسات العليـا فـي جامعـة    
 . ( دبلوم عاٍل0)الدكتوراه في مختلف التخصصات ةسالدر

ت المحافظـة ممـا   أصـاب بسبب العمليات االرهابية التـي  رابات أمنية طضال  األنبارتعرضت محافظة   9104م وفي العا
ا في مدينة بغداد مقرات بديلة ل  األنبارلى المحافظات المجاورة واتخذت جامعة إهالي المحافظة ألى نزوح إدى أ

لى مقرها إ األنبارعادت جامعة  0/2/9107النزوح , وفي  مدةعوام دراسية في أثالثة  تلمكأقد كركوك و ومدينة
 صل في مدينة الرمادي لتواصل مسيرة العلم. األ

 األنبارجامعة  نبذة عن
 

 . العلمي والبحث العالي التعليم و ارة تبعية الجامعة 

 . فصلي+  سنوي نظام الدراسة في الجامعة 

 . اإلنجليزية اللغة+  العربية اللغة لغة التدريس في الجامعة 

 .الدكتوراه ، الماجستير ، البكالوريوس الدرجات العلمية التي تمنح ا الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنبارموقع المجمع الرئيسي لجامعة 

 الرمادي - األنبارمحافظة  –جم ورية العراق 
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 ًاسـكن التدريسـيين العـا بين ،ومجمعـ    ل ًاالتدريسـيين، وشـقق   سرسكنية أل ًان في الجامعة، ودورالساكني

 .ًاترفي ي ًالمصرف الرشيد ومتنزه عًاوفر ًاللخدمات يضم مركزًا صحيًا وأسواقًا كبير

 ،وطـب  الطـب   وهـي  الطبيـة  المجموعـة  كليـات  ويضـم   الموقع الجـامعي / مركـز مدينـة الرمـادي     -9

ة، والمكتب االستشاري الطبي ،وعيـادة متخصصـة لطـب األسـنان، ومستشـفى الرمـادي       والصيدل األسنان،

 كليتي الزراعة والتربية للبنات.يضم أيضًا التعليمي ،و

-ساسيةاأل والتربية, هيت-التطبيقية العلوم كليات ويضم   الموقع الجامعي/ المنطقة الغربية -3

 .ئمالقا/والتربية حديثة

   anbar_university@uoanbar.edu.iq   البريد اإللكتروني                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية الجامعة و رسالت ا و أهداف ا

  الرؤية 
 للتنمية المستدامة. كاديمية تحقيقًااأل البحث العلمي وتطوير البرامج الريادة في التعليم العالي و

 

  الرسالة 
التميز في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي بتبني استراتيجيات التحليل والتفكير النقدي لتأهيل  

 في بيئة تنافسية مبدعة. وم اريًا و  فكريًا الموارد البشرية معرفيًا
  

 أهداف الجامعة 
العلمّية عن طريق تطوير البنية الّتحتّية على الصعيدين التعليمي والبحثي بمستوى المعرفة   االرتقاء.0

 والتميز في استراتيجيات التعليم والّتعّلم في البرامج األكاديمّية كافة.

كاديمية وتحديث مخرجات ا وتفعيل ثقافة التعلم المستدام بما يس م في تعزيز تطوير البرامج األ.9

الجتماعّية واألكاديمية والم نّية للطلبة ب دف تحسين مستوى الحياة القدرات والم ارات الشخصية وا

 2030.للمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

المجتمع وأنشطتا بوصف يفاء بمتطلبات المسؤولية االجتماعية وتحقيق الحضور المؤثر في فعاليات  اإل.3

 للتقدم االجتماعي والثقافي والعلمي واالقتصادي. ذل  سبياًل

دارة الجودة إي والبرامجي ب دف تحقيق متطلبات اعتماد أعلى معايير التقويم في المجالين المؤسس.4

 الشاملة وتحسين موقع الجامعة في التصنيفات المحلية و العالمية .

لعلمي وتعزيز نتاج البحوث التطبيقية التي خلق بيئة للتنافس البناء والمنتج في مجال االبتكار و البحث ا.5

 تعالج مشكالت المجتمع.

خالص والمصداقية بغية يش ومبادئ االحترام المتبادل واإلنسجام و بناء ثقافة التعاواصر االأغرس .6

 تحقيق دور متميز للجامعة بوصف ا مؤسسة قيادية في المجتمع. 

ية الرصينة بما يس م في تطوير اإلمكانات بناء منظومة عالقات استراتيجية مع المؤسسات العلم.7

 والبرامج التعليمية والبحثية.
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 االسـتراتيجية  فضاًل عـن األولويـات   رئيسة،الاالستراتيجية  واالعتبارات ورسالت ا، الجامعة رؤية تبدأ هذه الوثيقة باستعراض

محـاور أداء رئيسـة أربعـة للخطـة تتنـاغم وتنسـجم مـع الرؤيـة          وقـد ْحـددت    سنوات المحددة للخطة.الخمس العلى مدى 

 األهـداف  تحـدد  التـي  ( 2022-2018الوطنية المتمثلة بالبرنامج الحكومي الخاص بو ارة التعليم العالي والبحـث العلمـي )  

 واالسـتراتيجيات  واآلليـات من األهـداف   مجموعة لمتيش محور كل و.للخطة الزمنية المدة مدى على للجامعة الستراتيجيةا

 في الجامعة لتحقيـق تلـ  األهـداف،    وتحديد مسؤوليات األقسام والوحدات اإلدارية  وضعت لتحقيق هذه األهداف، التي

 اتوذ مقـاييس  تمثـل  ( التـي  TIME, QSمعايير التصنيف الـوطني, معـايير التصـنيفات العالميـة     )  ةالرئيس األداء ومؤشرات

 التسلسل اآلتي حسب ب, للمحاور األربعة  عالية للجودة والكفاءة أولوية ومعايير

 تعزيز كفاءة الخريجين ورفع جودة التعليم. :األول الرئيس األداء مجال

 األهداف 

أعـداد الطلبـة المسـجلين أعلـى مـن الخطـة الموضـوعة         دائمـاً يالحـ   الطـالب )  مـن  المتزايدة لألعداد الناجحة أواًل  اإلدارة

 الجيد. التعليم على مستوى وتعليمات الو ارة تحتم قبول جميع الطلبة( للحفاظ

 المعرفة. المعتمد على وتطوير فرص العمل واالقتصاد للمجتمع الدراسية البرامج   دعمثانيًا

والمتطلبـات العامـة لمجـالس الجـودة      يم األداء المؤسسـي وامج تقوبرن الدراسية للبرامج المقارن والقياس يمو  التقثالثًا

 للبرامج. المستمر التحسين لضمان واالعتماد الوطني

 .الحديثة التقنيات ودمج التعّلم الفاعلة بأنماط االهتمام من مزيد مع والتعّلم التعليم بيئة رابعًا  تعزيز

 .المجال األكاديمي في لتحقيق النجاح الطلبة إعداد   أعمل علىخامسًا

 للطلبة العلمية البحوث   دعمسادسًا

   تطوير إمكانيات ورفع كفاءة ال يئات التدريسية وتأهيل م وجذب الكفاءات العاليةسابعًا

 األنبارلطلبة جامعة  الجامعية الحياة تجربة   تطويرثامنًا

 

 الخطة االستراتيجية للجامعة

 
العالمية لتحقيـق التميـز العلمـي للجامعـة     تعزيز  يادة ودعم النشر في المستوعبات  :الثاني الرئيس األداء مجال

 في التطور العلمي والمعرفي  رصينة تس م من خالل بحوث

 األهداف 

 العلمي للبحث البرنامج الحكومي استراتيجية مع تتفق المشاريع البحثية التي في والتوسع التمويل مصادر أواًل  تنويع

 البحثية االحتياجات لتلبية العلمي للبحث التحتية البنية ثانيًا  تحديث

 التمّيز البحثي وتحقيق العلمي البحث األساتذة في مجال   تطويرثالثًا

 األنبار لجامعة العلمي أولويات البحث لدعم بحثية تخصصية تمّيز مراكز   تطويررابعًا

 الخاصـة بالبحـث   (  2023-2018هـداف البرنـامج الحكـومي )   أتحقيق  في وتعزيزها العليا الدراسات برامج   توسيعخامسًا

 العلمي

 العلمـي  البحـث  اسـتراتيجيات  تعـاون علمـي وثقـافي مـع المؤسسـات الوطنيـة والدوليـة لتطـوير         اتفاقيـات    عمـل سادسـاً 

 وتفعيل ا

 التنافسية الميزة ذات المجاالت الرئيسة في التخصصات متعددةال للبحوث والتقدير الدعم  يادة  سابعًا

 األنبارلجامعة  التصنيف األكاديمي تعز  التي المستوعبات العالميةفي     يادة النشر العلميثامنًا

 

 االجتماعيـة واالقتصـادية   التنميـة  المجتمـع لـدعم   فـي  األنبـار  جامعـة  دور تعزيـز  :الثالـث  الـرئيس  األداء مجـال 

ودوليـًا وتحسـين    والثقافية وبناء السمعة األكاديمية للجامعـة محليـًا وإقليميـاً   

 موقع الجامعة في التصنيفات العالمية.

 األهداف 

 والمجتمع الطالب والخريجين من األنبار لجامعة قصىالدعم األ أواًل  تحقيق

 وتعزيز السمعة األكاديمية والدخول في التصنيفات العالمية في التصنيفات المحلية األنبار جامعة موقع   تحسينثانيًا

 األنبار جامعة خريجي مع   العالقاتثالثًا

 المجتمعية األنشطة في على المشاركة والطلبة ساتذةاأل رابعًا  تّشجيع
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 ية وتعزيزهااألنبار الثقافية والقيم التراث على   الحفاظًاخامس

 .والمؤسسات الحكومية المدني المجتمع منظمات مع تفعيل التعاون  سادسًا

 المجتمع. احتياجات تلبية في لغير المنتسبين للجامعة لإلس ام المستمر التعليم توسيع وتنوا دورات  سابعًا

 

 جامعية فاعلة بيئة اإلعمار ضرورة لتوفير وإعادة ةالتحتي البنى مشاريع :الرابع الرئيس األداء مجال

 األهداف 

 المستفيدين عند مالكات الجامعة خدمة لثقافة تعزيزًا ؛تنفيذ الخدمات مستويات أواًل  تحسين

 .الجامعية للخدمات المؤسسية الكفاءة   تطوير و يادةثانيًا

 و يادة كفاءة األداء البشرية الموارد تطوير وتأهيل استراتيجيات   وضعثالثًا

 األنبارفي جامعة  النمو لتحقيق متطلبات ؛خارجاوالجامعي والكليات  البنى التحتية في الحرم تخطيط وتطوير  رابعًا

 المؤسسي واألكاديمي االعتماد على الحصول إمكانيات الجامعة لدعم  توجيا خامسًا

 االستثمار في الجامعة لقيمة األمثل األداء   تحقيقسادسًا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 األنبارجامعة  نشيد

 النعيم، م تزل داردلد رٍضألد دًا ،عد              العظيم، ذي العرِش البيِت َبردِب مًاسدقد

 الطباق، عدفدوالذي رد جياًلف جياًل               راق،الِع ْقش،ِع ْابْضا ندـــبـلـقد لُّــظدندسد

 ... قيم،ْن دًاج،هنا مدها  ٍرب،شد َلفي ْك

 فاِقاآل مةدل،ْظ ومحتد كالشمِس                اِقـــب رٌحــص األنبار امعْةـــــج

 دىعلى الْ  الراسخاِت نابايروي ْر            على المدى الفراِت ناعوْر ويدوْر

 النجوم، بارقةد قالْماأل ْقعاِنوْت

 الظلماِء الليلِة ِرد،ـدب ادـــوج، اــــي                   في البيداِء األنبار ةدــواح اـــي

  وداْش العاشقيند عيوند ت،عدددود                 برودا  الجماِل لدلدْح ت،حَشْو د،قد

 النسيم، طْر ا ِعنفاْسأ يحانٌةرد

 خالقاأى لبوا فناجين األِرشد            راقا ش،إينعوا أ ٍمل،ِع الْبْط

 وائالأ لوِمالْع لجامعِة ت،دده،أ     ائال ضدفد راِمالِك واويندددب م،ِعن،أ

 الكريم بالجيِل الخيِر عراقد ر،ِشب،أ

www.youtube.com/watch?v=v_bzl96vU1c&feature=youtu.be   رابط النشيد 

 أ.د. عصام محمد عبدالحميد الحديثي
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 نبذة عن محافظة األنبار
 التسمية

كلمة عربية تعني المخزن، أسماها المناذرة األنبار؛ ألنهاا كانام مخزناال للعالح الحربياة، أ        كلمة )أنبار(
المالن فاي مالة االلاتلس الساسااني للعارا ؛       تعل من أهم  ألنها كانم مخزنال للحنطة  الشعير  التبن. 

 . ألنها ذات مركز لربي مهم لحماية العاصمة: )الملائن( من هجمات الر م

 العصر العباسي
هاا عاصامة نانياة    431في العصر العباسي اتخذها الخليفة أبو العباس محمل بن عبل اهلل العباسي سنة 

للل لة العباسية بعل الكوفة،  بنى فيها قصورال؛ إذ أقام فيها أبو جعفار المنصاور إلاى أن بناى مليناة      
ساط باالخليا العرباي، لاذل      ها.  تعل )األنبار( طريقال بريال يربط نهار الفارات  البحار المتو   411بغلاح سنة 

علح من الهجرات لفإن الجيوش اللاخلة  الخارجة من العرا  تمر بهذه المنطقة.  قل تعرضم المنطقة 
القاحمااة ماان الجزياارة،  اسااتقر المهاااجر ن فيهااا   اايل ا القصااور  المعاباال.  هااي إلاال  المناااط    

لنها ماا االام تحاتفأ باسامائها     المشهورة بإنتاج القير  صناعة السفن في العارا  القاليم،  بعا  ما    
 . القليمة مثل: ملينة )هيم( التاريخية

 
  الموقع الجغرافي  الحل ح: 

تقااع محافظااة األنباااار فااي القساام الغربااي ماان العاارا ، أمااا موقعهااا الفلكااي؛ فينحصاار بااين حائرتااي  
 .  رقال(  11ْ   39ْ) طوس  خطي  ماالل(  31ْ   31ْ) عرض 

  : المسالة
%( مان مجماوم مساالة العارا ،     32 تشاكل ماا نسابت  )    2(كام 435139محافظة األنباار ) تبلغ مسالة 

      بهذا فهي تحتل المرتبة األ لى من ليث المسالة من بين محافظات القطر .

 

 

 : الجانب الطوبوغرافي  التضاريس
لهضبة  ب  الجزيارة   التي تعل امتلاحالالهضبة الغربية  باحية الجزيرة من  تعل تضاريس المحافظة جزءال

العربية، أما السطح؛ فهو على العموم متماوج  تظهار عليا  بعا  الاتلس الصاغيرة   جاوح عالح مان          
إلاى   ي،  هاي معرضاة لتعرياة  اليلة نظارال     الوحيان أهمها:  احي لوران،  المحملي،  جباب،  الماانع 

(م قرب مجر  نهر الفرات في لاين يصال   322ا212) بينلتي تتباين ارتفاعاتها  تترا ح انحلار أراضيها ا
(م فاو  مساتو  ساطح البحار عنال جبال عنازة علاى الحال ح          522ارتفام الهضبة الغربية إلى أكثر من )

األرحنية، أما نهار الفارات؛ فتعال محافظاة األنباار منطقاة حخولا  عنال مليناة: )القاائم( الواقعاة علاى             
من منطقاة الهضابة الغربياة التاي تتصار بكثارة الصاخور        ضا فاي  العراقياة(  يجاري    -الحل ح )الساورية  

 (كم .332ضمن المحافظة نحو )في الكلسية  الجبسية،  يبلغ طول  
ضامن الهضابة الغربياة    فاي  أما من النالية المناخية؛ فإن المحافظة تمتاا بمناخها الصحرا ي لوقوعها 

باين الليال  النهاار  انخفااض رطوبتهاا      التي تتصر بنلرة سقوط األمطار  ارتفام حرجة الحرارة  تباينها 
،  34،  32أل اهر لزياران  تماوا  )ب )    النسبية،  قل بلغم معلالت حرجات الحرارة فاي المحافظاة صايفال   

( حرجة مئوية على التوالي . أما  تاءل؛ فهي منخفضة فقل بلغام فاي أ اهر كاانون األ س  كاانون      32
مئوية.  الرياح السائلة في المحافظاة هاي الشامالية     ات( حرج44،  42،  9الثاني   باط بمعلس  هري )

 (م/نا .24الغربية التي تصل أقصى سرعة لها إلى )
 2222على  ف  ما جاء عن المركز التمويني لمحافظة األنبار عاام  علحهم أما علح السكان؛ فقل بلغ 

 باقضاية  المتمثلاة  اإلحارياة   لالاتها  علاى  مواعين نسمة ألر  نلنمائة مليون ( 4322222م أكثر من )
،  را ة ،  ة عنا فضال عان الفلوجاة ،  هيام ،  الرطباة ،  لليثاة ،        المحافظاة  مركز تمثل التي الرماحي)

 علح من النوالي التابعة لها .   القائم( 

 المناخ
تتميز بمناخها  ب  الصحرا ي  قلة سقوط األمطار  التباين الكبير بين لرارتاي الليال  النهاار  انخفااض     

مئوياة.   اتحرجا  9ياة،  تانخف   اتاءل فتصال إلاى      حرجاة مئو  12الرطوبة. ترتفع الحرارة فيها صيفال إلى
يبلاغ معالس    م/نانياة.   24الرياح فيها  مالية غربياة  جنوبياة غربياة ألياناال تبلاغ أقصاى سارعة لهاا          

  ملم. 441سقوط األمطار  تاءل إلى 
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إلاى   ي،  هاي معرضاة لتعرياة  اليلة نظارال     الوحيان أهمها:  احي لوران،  المحملي،  جباب،  الماانع 

(م قرب مجر  نهر الفرات في لاين يصال   322ا212) بينلتي تتباين ارتفاعاتها  تترا ح انحلار أراضيها ا
(م فاو  مساتو  ساطح البحار عنال جبال عنازة علاى الحال ح          522ارتفام الهضبة الغربية إلى أكثر من )

األرحنية، أما نهار الفارات؛ فتعال محافظاة األنباار منطقاة حخولا  عنال مليناة: )القاائم( الواقعاة علاى             
من منطقاة الهضابة الغربياة التاي تتصار بكثارة الصاخور        ضا فاي  العراقياة(  يجاري    -الحل ح )الساورية  

 (كم .332ضمن المحافظة نحو )في الكلسية  الجبسية،  يبلغ طول  
ضامن الهضابة الغربياة    فاي  أما من النالية المناخية؛ فإن المحافظة تمتاا بمناخها الصحرا ي لوقوعها 

باين الليال  النهاار  انخفااض رطوبتهاا      التي تتصر بنلرة سقوط األمطار  ارتفام حرجة الحرارة  تباينها 
،  34،  32أل اهر لزياران  تماوا  )ب )    النسبية،  قل بلغم معلالت حرجات الحرارة فاي المحافظاة صايفال   

( حرجة مئوية على التوالي . أما  تاءل؛ فهي منخفضة فقل بلغام فاي أ اهر كاانون األ س  كاانون      32
مئوية.  الرياح السائلة في المحافظاة هاي الشامالية     ات( حرج44،  42،  9الثاني   باط بمعلس  هري )

 (م/نا .24الغربية التي تصل أقصى سرعة لها إلى )
 2222على  ف  ما جاء عن المركز التمويني لمحافظة األنبار عاام  علحهم أما علح السكان؛ فقل بلغ 

 باقضاية  المتمثلاة  اإلحارياة   لالاتها  علاى  مواعين نسمة ألر  نلنمائة مليون ( 4322222م أكثر من )
،  را ة ،  ة عنا فضال عان الفلوجاة ،  هيام ،  الرطباة ،  لليثاة ،        المحافظاة  مركز تمثل التي الرماحي)

 علح من النوالي التابعة لها .   القائم( 

 المناخ
تتميز بمناخها  ب  الصحرا ي  قلة سقوط األمطار  التباين الكبير بين لرارتاي الليال  النهاار  انخفااض     

مئوياة.   اتحرجا  9ياة،  تانخف   اتاءل فتصال إلاى      حرجاة مئو  12الرطوبة. ترتفع الحرارة فيها صيفال إلى
يبلاغ معالس    م/نانياة.   24الرياح فيها  مالية غربياة  جنوبياة غربياة ألياناال تبلاغ أقصاى سارعة لهاا          

  ملم. 441سقوط األمطار  تاءل إلى 
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 الزراعة
من أهم المحاصايل الزراعياة فيهاا القماح  البطاطاا الربيعياة  الخريفياة نام الحنطاة  الشاعير  الاذرة            

ي مليون 2.1فيها علح كبير من البساتين  تحوي  الصفراء  مجموعة من الخضرا ات  البصل  األعلف. 
  األمطار.تعتمل الزراعة فيها على اإلر اء السيحي أ  على اآلبار  العيون   جرة نخيل.   نصر

 الموارح الطبيعية
تريليااون قاالم مكعااب ماان الغاااا الطبيعااي فضاال عاان الثاار ات المعلنيااة العلياالة  13تضاام األنبااار نحااو 

 كالذهب  الفوسفات  الحليل  اليورانيوم  الكبريم  الفضة.

ط الخاام  الغااا فاي )لقال     اكتشر التياطي ضخم مان الانف   من القرن الماضي)العشرين( اتيفي الثمانين 
م اكتشفم منطقة نفطياة جليالة فاي    2224الصحراء الغربية جنوب ملينة القائم،  في عام  ( في اعكا

 لحفر )بار استكشافية فيها لكان غاز  العارا  لااس ح ن     صحراء األنبار،  كانم الحكومة قل  ضعم خططال
م فاي صاحراء   ملياار برميال مان الانفط الخاا      322 جوح ما قل يصل إلاى   ذل .  يتوقع خبراء النفط إمكان

 واسمنطقة األنبار من ح ن غيرها ط األنبار،  يعتقل أن هذا سبب محا الت القوات األمريكية السيطرة على
الل لية النفطية حراساة لاوس اكتشااف    IHS م نشرت مؤسسة2225السنوات الخمس الماضية.  في عام 

 علاى الخبار إعلمياال.    َمكات   ُتاء مسح عبر األقماار الصاناعية  لكان    منطقة نفطية كبيرة في األنبار بعل إجر
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبناتكلية التربية 
College Of Education For Women 

www.uoanbar.edu.iq/WomenEducationCollege  
 

فضىل  أكلية بالريادة والعمل على  ترىري    تتميز ال
 بىدا  فىى  حثىات الاىىادرات على  ا   المدرسىات والبا 
وإكسابهن مهارات التدريس شت  فرو  المعرفة 

ة التىدريس و  ل الت  تمكنهن مىن أدا  مهنى  عاالف
ل فىى  تلبيىىة احتيا ىىات   عىى اسىىهاا الدىىاد والف ا 

طىبر  المؤسسات التعليميىة بمىا يم ىو مباكبىة الت    
المعرفىىى   فىىى  المدىىىاةت العلميىىىة والترببيىىىة    

 . والفنية 

             العىىىاا الدراسىىى   ب بىىىدأت الكليىىىة سىىىنتها ا ولىىى 
بأقسىىىىامها الثم ىىىىىة   الل ىىىىىة  ا  8818  – 8811

الرياضىيات   و فى    والل ىة اةككليزيىة ,   و العربية ,
ن ا، استحدث قسم ا 8881-8818العاا الدراس  

الد رافيىا   و فى  العىاا    و  التىاري  ,    ن هما اخرآ
 م ىة اقسىاا     تاستحد ا 8888 – 8881الدراس  

الفيزيا    والكيميا  , وعلمية ه   علبا الحياة , 
 ، ا 4112 – 4112وف  العاا الدراس  

ن والتربيىة ا سىممية   آقسو علىبا الاىر  ث استحد
ليصبح مدمب  اةقساا ف  الكلية سبعة اقساا 

الل ىىىة اةككليزيىىىة ,  وهىىى     الل ىىىة العربيىىىة ,   
علىىبا الاىىران والتربيىىة  والتىىاري  , والد رافيىىا , و

 علمىىًا,  الكيميىىا   وعلىىبا الحيىىاة , واةسىىممية , 
الدراسىىة فىى  قسىىم  الرياضىىيات و     علاىىتكىى  أ

   .الفيزيا 
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 للبناتكلية التربية 
College Of Education For Women 

www.uoanbar.edu.iq/WomenEducationCollege  
 

فضىل  أكلية بالريادة والعمل على  ترىري    تتميز ال
 بىدا  فىى  حثىات الاىىادرات على  ا   المدرسىات والبا 
وإكسابهن مهارات التدريس شت  فرو  المعرفة 

ة التىدريس و  ل الت  تمكنهن مىن أدا  مهنى  عاالف
ل فىى  تلبيىىة احتيا ىىات   عىى اسىىهاا الدىىاد والف ا 

طىبر  المؤسسات التعليميىة بمىا يم ىو مباكبىة الت    
المعرفىىى   فىىى  المدىىىاةت العلميىىىة والترببيىىىة    

 . والفنية 

             العىىىاا الدراسىىى   ب بىىىدأت الكليىىىة سىىىنتها ا ولىىى 
بأقسىىىىامها الثم ىىىىىة   الل ىىىىىة  ا  8818  – 8811

الرياضىيات   و فى    والل ىة اةككليزيىة ,   و العربية ,
ن ا، استحدث قسم ا 8881-8818العاا الدراس  

الد رافيىا   و فى  العىاا    و  التىاري  ,    ن هما اخرآ
 م ىة اقسىاا     تاستحد ا 8888 – 8881الدراس  

الفيزيا    والكيميا  , وعلمية ه   علبا الحياة , 
 ، ا 4112 – 4112وف  العاا الدراس  

ن والتربيىة ا سىممية   آقسو علىبا الاىر  ث استحد
ليصبح مدمب  اةقساا ف  الكلية سبعة اقساا 

الل ىىىة اةككليزيىىىة ,  وهىىى     الل ىىىة العربيىىىة ,   
علىىبا الاىىران والتربيىىة  والتىىاري  , والد رافيىىا , و

 علمىىًا,  الكيميىىا   وعلىىبا الحيىىاة , واةسىىممية , 
الدراسىىة فىى  قسىىم  الرياضىىيات و     علاىىتكىى  أ

   .الفيزيا 
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   ككليزيىىىةبكىىالبريبف فىى  الل ىىة ا    
    صباح /مسا   

الاسو  إل  تبفير تعليو وتدريب متكامل يسع  
ف  الل ة ا ككليزية وآدابها للنهبض بالمسىتب   
الفكري والثااف  والتعليم  للطالبات, و ذلك من 
خمل تطبير مهارات الطالبىات الل بيىة والفكريىة    

تمع والنهبض ب  , و يهدف والبحثية لردمة المد
لىى  تعلىىيو الل ىىة ا ككليزيىىة وآدابهىىا    إالاسىىو  

التركيىىز علىى  إتاىىان المهىىارات الل بيىىة تحىىد ًا    و
وقرا ة وكتابة, وإعداد الطالبىات إعىدادًا مناسىبًا    
يىىىىؤهلهن لمباصىىىىلة  مرتلىىىىة مدىىىىاةت الل ىىىىة 
ا ككليزيىىىة وتزويىىىدهن بالمفىىىاهيو ا ساسىىىية    
والنظريات واةتداهات الحديثة فى  الل ىة للعمىل    
فىىى  مرتلىىىة قطاعىىىات الدولىىىة ومؤسسىىىاتها     

ومدرسىات فىى   أمتر مىات  وأمبظفىات   ببصىفهن 
  .المدارف العراقية

 

 

   بكىىىىالبريبف فىىىى  علىىىىبا الحيىىىىاة 
  صباح /مسا   

كسىبية   ممكىات عىداد  إلى  إيسع  هىاا الاسىو   
مكاكىىات بحثيىىة  إذوات مهىىارات علميىىة عاليىىة و  

تباكىىىب التطىىىبر العلمىىى  المحلىىى     وتدريسىىىية
قليم  والعالم  ف  مدىاةت علىبا الحيىاة ,    وا 

المشىىىاكل الصىىىحية والبي يىىىة  لحىىىل الكثيىىىر مىىىن  
المدتمىع , وكىالك يعمىل    الت  تبا    والصناعية

ات كفىا ة علميىة   وعداد خريدات ذإالاسو عل  
عاليىىىة ورفىىىد المدتمىىىع ومؤسسىىىات  بىىىالربرات   
العلمية والفنية والتدريسىية فى  مدىاةت علىبا     

 الحياة المرتلفة .
 

 بكالبريبف ف  الكيميا  

عىىداد مدرسىىات مترصصىىات  لىى  إإيهىىدف الاسىىو 
بعلىىىبا الكيميىىىا  لتلبيىىىة حا ىىىات المىىىدارف مىىىن 
ترصصىىىات علىىىبا الكيميىىىا  والايىىىاا با بحىىىاث    
والدراسات وا سهاا فى  تحسىين وتطىبير واقىع     

معىىايير أكاديميىىة  وفىى  علىى  التربيىىة والتعلىىيو  
 . وعلمية عالية الدبدة

تتنب  الفرص البظيفية لرريدىات قسىو الكيميىا     
مدرسىات  بصفة يمكنهن العمل ف  المدارف  إذ,

و أيضًا يمكنهن مباصلة البحى  العلمى  والعمىل    
 ف  المدال ا كاديم  .

 

  البكالبريبف ام بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بكىىىىالبريبف فىىىى  الل ىىىىة العربيىىىىة   
   صباح /مسا   

يسىىع  قسىىو الل ىىة العربيىىة  إلىى  تعميىى  الحىىب    
والبة  لل ة العربيىة، ل ىة الاىرآن الكىريو والتىراث      

 اتكفىىب  العربىى  ا صىىيل، وإلىى  ترىىري   البىىات     
علىىى  هىىىبيتهنر  العربيىىىة وا سىىىممية و  يحىىىافظن

قىىادرات علىى  مدابهىىة تحىىديات العصىىر , وكىىالك     
التفكيىىىر الصىىىحيح، والناىىىد مىىىن تمكىىىين الطالبىىىات 

والتحليىىل وتابيىىة إبىىداعاتهنر الل بيىىة وا دبيىىة ,   
مدمبعىىىة مىىىن   ترىىىري لىىى  إيهىىىدف الاسىىىو  و

فىى  علىىبا   اتوالكفىىب المترصصىىات  المدرسىىات
فاعمت ومبىدعات فى  مدىاةت     نَّالل ة العربية، ليك

التىىدريس  والتصىىحيح الل ىىبي والتحريىىر والتىىدقي     
إلى    سببوا بدا ، وغير ذلك مما هب من وا عما 

 علبا الل ة العربية المتنبعة .

 

  صباح /مسا     ةبكالبريبف ف  الد رافي
 ةل  در ة البكىالبريبف فى  الد رافيى   بحصبلِك ع

مىن حيى     ةمعرفىة الد رافيى  كِك سىتتمكنين مىن   إف
وفى   عل  خصا صها وتباينها المكاك  وتفسيرها 

خر  , لمكاكية مع الظباهر الد رافية ا لعمقات اا
ويعمىىل الاسىىو علىى  تطىىبير مهىىارات الرريدىىات    
لمرتاا  بالمسىتب  ا كىاديم  والبحثى  لمباكبىة     
التادا العلم  ومتطلبات المدتمع وتطبير البحى   

ل ف  كىل  عاف اكب التدريس ال والنشر العلم  إل 
 . ةمداةت علبا الد رافي

ريبف فىىى  علىىىبا الاىىىرآن والتربيىىىة    بكىىىالب
 سممية  ا 

لىى  تهي ىىة الرريدىىات للبحىى  فىى   إيهىىدف الاسىىو 
علىىبا الاىىرآن الكىىريو ومعاكيىى  مىىن حيىى  الاىىرا ة  

تنمية قدرات البع  واةلتىزاا لىديهن   و ,  والتفسير
لىى  معىىاك  الاىىرآن الكىىريو  مىىن خىىمل وقىىبفهن ع

 .ل  علبم إوتعرفهن 
 رافىداً  قسو علبا الارآن والتربيىة اةسىممية   يعد و

عىداد خريدىات ذوات   إوممكىات  ف  تهي ة ال أساسيًا
رفد ية  للاياا بمهاا التدريس لخبرات ومهارات عال

المهمىة مىن خريدىات    المدارف من هىا  الكبكبىة   
 هاا الاسو ،

و تزويىىد الطالبىىات بالثاافىىة ا سىىممية والمهىىارات   
بىالمدتمع مىن    لمتصىال السلبكية والعملية المزمة 

 .أ ل تبلي   قيو الرسالة ا سممية والعمل بها

 

 

 بكالبريبف ف  التاري 
يسع  قسو التأري  إل  رفد المؤسسات التعليمية 

تعليميىة فى  ترصىل التىاري      والترببية بمرر ىات  
والحضىىارة ا سىىممية لىىديها المعرفىىة فىى  هىىاا     

كسىىاب الطالبىىات  إيعمىىل الاسىىو علىى   إذ الحاىىل ,
المهارات المعرفيىة والتطبيايىة مىن خىمل ترسىي       
مىىىنه  البحىىى  التىىىارير  والنهىىىبض بالدراسىىىات    

فضًم ,  التاريرية والحضارية وإحيا  التراث ا سمم 
يىىزات يمكىىنهن مباصىىلة  إعىىداد خريدىىات متم عىىن 

 . الدراسات العليا والبح  العلم  ف  مدال التاري  
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   بكىىىىالبريبف فىىىى  الل ىىىىة العربيىىىىة   
   صباح /مسا   

يسىىع  قسىىو الل ىىة العربيىىة  إلىى  تعميىى  الحىىب    
والبة  لل ة العربيىة، ل ىة الاىرآن الكىريو والتىراث      

 اتكفىىب  العربىى  ا صىىيل، وإلىى  ترىىري   البىىات     
علىىى  هىىىبيتهنر  العربيىىىة وا سىىىممية و  يحىىىافظن

قىىادرات علىى  مدابهىىة تحىىديات العصىىر , وكىىالك     
التفكيىىىر الصىىىحيح، والناىىىد مىىىن تمكىىىين الطالبىىىات 

والتحليىىل وتابيىىة إبىىداعاتهنر الل بيىىة وا دبيىىة ,   
مدمبعىىىة مىىىن   ترىىىري لىىى  إيهىىىدف الاسىىىو  و

فىى  علىىبا   اتوالكفىىب المترصصىىات  المدرسىىات
فاعمت ومبىدعات فى  مدىاةت     نَّالل ة العربية، ليك

التىىدريس  والتصىىحيح الل ىىبي والتحريىىر والتىىدقي     
إلى    سببوا بدا ، وغير ذلك مما هب من وا عما 

 علبا الل ة العربية المتنبعة .

 

  صباح /مسا     ةبكالبريبف ف  الد رافي
 ةل  در ة البكىالبريبف فى  الد رافيى   بحصبلِك ع

مىن حيى     ةمعرفىة الد رافيى  كِك سىتتمكنين مىن   إف
وفى   عل  خصا صها وتباينها المكاك  وتفسيرها 

خر  , لمكاكية مع الظباهر الد رافية ا لعمقات اا
ويعمىىل الاسىىو علىى  تطىىبير مهىىارات الرريدىىات    
لمرتاا  بالمسىتب  ا كىاديم  والبحثى  لمباكبىة     
التادا العلم  ومتطلبات المدتمع وتطبير البحى   

ل ف  كىل  عاف اكب التدريس ال والنشر العلم  إل 
 . ةمداةت علبا الد رافي

ريبف فىىى  علىىىبا الاىىىرآن والتربيىىىة    بكىىىالب
 سممية  ا 

لىى  تهي ىىة الرريدىىات للبحىى  فىى   إيهىىدف الاسىىو 
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تنمية قدرات البع  واةلتىزاا لىديهن   و ,  والتفسير
لىى  معىىاك  الاىىرآن الكىىريو  مىىن خىىمل وقىىبفهن ع

 .ل  علبم إوتعرفهن 
 رافىداً  قسو علبا الارآن والتربيىة اةسىممية   يعد و
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 .أ ل تبلي   قيو الرسالة ا سممية والعمل بها

 

 

 بكالبريبف ف  التاري 
يسع  قسو التأري  إل  رفد المؤسسات التعليمية 

تعليميىة فى  ترصىل التىاري      والترببية بمرر ىات  
والحضىىارة ا سىىممية لىىديها المعرفىىة فىى  هىىاا     

كسىىاب الطالبىىات  إيعمىىل الاسىىو علىى   إذ الحاىىل ,
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 . الدراسات العليا والبح  العلم  ف  مدال التاري  
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 ما ستيرال ام بر

 د رافيةف  الما ستير 

تهىىىدف هىىىا  الدراسىىىة إلىىى  تأهيىىىل مترر ىىىات  
مداةت الترطىي  العمراكى  والتنميىة    بمترصصات 

البشرية والبي ة والسكان وا رصاد الدبية والميا  
والمسىىىىىاحة والرىىىىىرا  ، وكظىىىىىو المعلبمىىىىىات  

واةستشعار عن بعد والد رافية  (GIS) الد رافية
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على  اسىتعمال ا سىىاليب والتانيىات الحديثىة فىى      
مدىىاةت الد رافيىىا المرتلفىىة بصىىبرة تىىتم ا مىىع  
حركىىىة التطىىىبر العىىىالم  فىىى  ميىىىدان الرىىىرا     

 والدراسات الد رافية .

 

 تاري ف  الما ستير 

يمىىنح قسىىو التىىاري  شىىهادة الما سىىتير لدىىنس    
عىاا ،  ويهىدف هىاا     ا كاث فا  وبترصل تىاري  

البركام  إل  تأهيل مترر ات مترصصىات بالتىاري    
الحدي  والمعاصر للعراق والب ن العربى  وتىاري    

كيىىىة والنصىىىبص التاريريىىىة بالل ىىىة  الدولىىىة العثما
ا سىمم   وكالك مترصصىات بالتىاري     ،ككليزيةا 

سىما  والسىيرة النببيىة    وتاري  العىرب مىا قبىل ا    
كدلس والحروب الم رب وا والعصر ا مبي وتاري  

  البحى  والتىدريس    ا الصليبية ،فضًم عن تعلو  ر
والمترر ة ف  هاا البركام  قىادرة على  العمىل    

سىهاا فى    المؤسسات الترببية والبحثية وا  ف 
زيىادة التطىىبر بالمدىىال البحثىى  ورفىىد المؤسسىىات  

  المهتمة بالتاري 

 عربيةال ة ف  اللما ستير 

تكبن الدراسة بهاا البركام  بترصل ل ة عربيىة  
 عاا  ، والهدف من ها  الدراسة تأهيل ممكات 
مترصصىىة بالبمغىىة والنحىىب وا دب  لهىىا الاىىدرة   

مسىىتب  متاىىدا فىى  المعرفىىة     اىىديو تعلىى   
العلمية والبحثيىة بىالحابل المتنبرعىة فى  الل ىة      

 ودوليىىًا ورفىىد المدتمىىع محليىىاً العربيرىىة وآدابهىىا 
بكفا ات علمية قادرة عل  العمل بمدال التربية 

 والتعليو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حياةالعلبا ف  ما ستير 

يهىىىدف هىىىاا البركىىىام  إلىىى  تأهيىىىل مترر ىىىات   
مترصصىىات بمدىىال علىىبا الحيىىاة للكىىا ن البشىىري   

وتىىبفير الكفىىا ات وعلىىو الحيىىبان وعلىىو النبىىات  
الت  تمىس حيىاة    الت  تتمكن من معالدة الاضايا

مشىكمت  والمسىاهمة    المدتمع مىن أ ىل تعىرف   
ف  حلها من خمل رفع التبصيات لاوي اةختصاص 

ن    ،مؤسسىىات الصىىحية والبي يىىةبالتنسىىي  مىىع ال
ة اةكسىىان سىىبا  مىىن  هىىاا الترصىىل يممىىس حيىىا 

و  البي ىى  ويركىىز هىىاا البركىىام  أالداكىىب الصىىح  
مى  وتطبيااتى  العمليىة      البحى  العل ا ى عل   ر

 رشاد والتب ي  .وأساليب ا 

 

 علبا الارآن والتربية اةسمميةف  ما ستير 
 

علىبا  ب ؤهىل هىا  الدراسىة ممكىات مترصصىة     ت
الارآن وعلبا الحدي  والارا ات الارآكية وأصبل 
الفاىى  والعايىىدة والتفسىىير التحليلىى  ويكتسىىب  
المتررج فى  هىاا البركىام  الربىرة فى   را ى        

ربيىىىة ا سىىىممية وتحايىىى  النصىىىبص  تىىىدريس الت
معرفىىة ل هىىل المترىىرج فىى  هىىاا البركىىام    ؤوت

المهىىارات السىىلبكية والعمليىىة المزمىىة لمتصىىال  
ع مىىىن أ ىىىل تبلي ىىى  معىىىاك  الاىىىرآن    مبىىىالمدت

ساسية وقيو الرسىالة ا سىممية والعمىل بهىا     ا 
بما يردا المدتمع وتعزيىز الفكىر البسىط  مىن     

 خمل التعم  ف  السنة النببية .  
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 نسانيةوم اإللكلية التربية للع
College Of Education For Humanities 

 

انية مددأ ائا دد  نسددتعددك كليددة التربيددة للعلددوم اإل 
سسددا اليليددة لددم العددام   ُا إذ كليدداا المامعددة  

يك مدأ  ضما العكئقك م ,  8818-8811الكراسم 
صدحتا تمدس سدتة    ااألقسام، ئبعدك طد ر اليليدة    

اللغدة اننيليييدة ,   ئ) اللغة العربية ,  اقسام هم
علدوم  الئعلوم القدرن  ,  ئالمغرالية , ئالتاريخ , ئ

اكتسحا سدمعة ييحدة    قكئ التربوية ئالنفسية ( ,
نشد ة  الحيئة التعليميدة التدم تولرهدا األ   مأ خالل 

لحتددوا العلميددة ئالممتمعيددة , كمددا بكاعيددة ئااإل
تعييدي ئت دوير مرداراا القيداي  لدم      تعم  على 

ليصحتوا طركاء لاعليأ لم  قاي  المستقح  نتاجإ
التربية ئالتعليس ئالتنمية انجتماعية ئانقتصايية 

 .  ئالثقالية لممتمعرس

نسددانية ل لحترددا  تتدديك كليددة التربيددة للعلددوم اإل   
ة لددم ممددانا متنوعددة لددم  تخصصدداا ييناميييدد

نسانية ئانجتماعية , اذ تلحم تخصصداا  العلوم اإل
خاصدددة ئالممتمددد  باليليدددة ااتياجددداا المامعدددة 

 .عامةبئانقليمم ئالكئلم المتلم 

 

اعدك  صدلك  لدم    هده  اليليدة ق   خريمومتلك ئي 
لى غرس عاياا التعلس إممال تخصصرس ئتسعى 

  المرتيي على الثقدة  بكاعم ئالتواصئالتفيير اإل
سددرام اإل مددأيميددنرس مسددتقحال   ليددمبددالنف  

بصدور  لاعلدة لدم خكمددة الممتمد  علدى ن ددا       
 ئاس  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحيالوريوس امجبر

 بيددددالوريوس لددددم  اللغددددة العربيددددة  

    )صحاام/مسا م(

المناسدد   عماليعمدد  هددها التخصددا علددى انسددت
 ،  اليريس ئالتدراا العربدم  نللغة العربية لغة القر

  اللغدة العربيدة هويدة للندايقيأ     ايرى القسس  إذ
برا , ئرابط يواكهس ئيمييهس مأ سا ر طدعو   

اللغدة  العالس , للهلك يسعى القسدس إلدى خكمدة    
العربية ئانعتناء بردا ئنشدر قواعدكها مدأ خدالل      

جدد  ايج يلحددة يمليددو  مدداهالا عاليددة مددأ  تخددر
 المتالظة على الن ق العربم الفصيك .

 نيليييدددةريوس لدددم  اللغدددة اإل بيدددالو

 )صحاام/مسا م(

نيليييدة  تك يرجة الحيالوريوس لم اللغة اإلتمن
غويدة ئخحدراا لدم    مدأ القدكراا الل   ا ئاسع ا ن اق

هدها القسدس    خريمدو ذ يمتلدك  إممانا متنوعة , 
مردددداراا لددددم انتصددددال التتريددددر  ئالشددددفو   

 مخريمد إ  ,  ئالمراراا الحتثيدة الناقك  ئالتفيير 
و  بفرصدة العمد  لدم ممدال     ظهها القسس سيت

جنحية مدأ  الغة بوصفرا لييية تكري  اللغة انني
 عددأ لمددال   ,انتماهدداا التكيثددة  المعخددالل اسددت 

يار  العامددة ئالخددكماا   الددكخول لددم ممددال اإل  
 انستشارية ئالخكمة العامة .

 

          بيدددددددالوريوس لدددددددم التددددددد ريخ 
 )صحاام/مسا م(

ب سدداس  التاريخيددةيقددكم هددها القسددس المعرلددة 
متيأ ئلرس متعمق لم الت ريخ , لفرس اقيقة 
الوجددددوي اإلنسددددانم لددددم ماضددددي  ئااضددددر  ,   

قح  . كما يمكهس بشعور نستشراف نلا  المست
يترس لددى امددترس ئمتددالظترس ئهددوإاننتمدداء 

ى لددإ هددها القسددس  يرددكفسددالمية, ئالعربيددة اإل
اكتسددا  المردداراا الاللمددة لمواكحددة انتماهدداا 

مدا لدر    ا,  التكيثة لم الحتث العلمم التداريخم 
العم  لخريمم هدها القسدس  لتتمدمأ ممدانا       
التعلدددديس العددددام, ئالكبلوماسددددية, ئاإلعالميددددة, 

 .ئالخكمية , ئق اع اآلثار
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 الحيالوريوس امجبر

 بيددددالوريوس لددددم  اللغددددة العربيددددة  
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يار  العامددة ئالخددكماا   الددكخول لددم ممددال اإل  
 انستشارية ئالخكمة العامة .
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 .ئالخكمية , ئق اع اآلثار
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    بيددددددالوريوس لددددددم المغراليددددددة   
 )صحاام/مسا م(

نحددار صددة لمتالظددة األ لرددها التخصددا اهميددة خا 
ال حيعية  عامة , مأ خالل يراسة الظواهرئالحلك ب

ت ور العلس التكيث   مئالحشرية عليرا  بما يماط
 عمالالمعتمك على التتلي  ئالقياس ئالربط ئاست

لوسدا    اذج ئالنظرياا التكيثة ئذلك بفمد   النما
بتددداثرس مدددأ خدددالل الدددم  عملةاليميدددة المسدددت

لددم ئالرياضددياا  عددالم اآلئاإل باإلاصدداءانسددتعانة 
مددا ائالرنكسدة ئال حيعددة ئالييميداء .    ئالنمداذج 

تعلددديس ,  ربيدددة ئالممدددانا العمددد  لتتمدددمأ   الت 
مويددة , ئالحيئددة , رصددك  الئالمددواري الما يددة , ئاأل

التمددددار  ئسدددديا  , ئالصددددناعة  ئاليراعددددة , ئاإل
 خرى .ائممانا 

  نبيددددالوريوس لددددم علددددوم القدددددر   
 )صحاام/مسا م(
بعلدوم القدرا  اليدريس      دال  ييئي هها القسس ال

,  ئالدوام   ئتكئيند   ئموضوع  ئتاريخ  ئنشد ت  
ف السدحعة ئالميدم   ادر ألئجم  القرا  اليريس ئا

العشددر    اليددريس ئالقددراءاانئالمددكنم مددأ القددر
ذ يميأ هدها  إعمال  , ئتفسير القرا  ئالنسخ ئاإل

لرويدددة التخصددا ال لحددة الخددريميأ مددأ إبددرال ا     
ئاصددالة  اإلسددالمية، ئتتقيقرددا ليددرا  ئسددلوكا    

 اكحددة التقددكم التمددار  ئالعلمددم، ئت كيددك    ئمو
تيويأ عالقاا ئثيقة م  األقسام المماثلدة لدم   

 اليلياا األخرى .

 

بيالوريوس لم العلوم التربويدة ئالنفسدية   
 )صحاام/مسا م(

لدى يراسدة علميدة للسدلو      إيركف هدها القسدس   
يراسة لمال  عأ الحشر  ئالتنحا ب  ئالتتيس لي , 

العقدد  ئالشخصددية ئتتليلرددا ئمعرلددة التفييددر ئ
راسددة لددم نمايردا المختلفددة ئت حيددق هده  الك  ا

النفسدية  لدى المشديالا   إالتيا  اليومية ئالتعرف 
نسا  بركف تتليلرا ئمعرلة التم يتعرض لرا اإل

 سحابرا ئعالجرا.ا

النفسددم   للمتخصددامددا لددر  العمدد  المتااددة  ا
تتمددمأ القددكر  علددى عمدد  اختحدداراا نفسددية ,    ل
القكر  على المعالمة النفسية بممي  جوانحرا , ئ
تقكيس النصا ك ئانستشاراا لم كيفية التعام  ئ

لرا المريض مأ عم   م  المغوياا التم يتعرض
بتدداا ائ غمدد  , ئالقددكر  علددى عمدد    ائ قلددق ا

لدددم المشددداري   ئيراسددداا علميدددة ئالمشددداركة 
 النفسية . اقمايال عأ الحتثية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجستيرال امجبر

 / لغة نيليييةانلغة لم الماجستير  

المالكددداا تعمددد  هددده  الكراسدددة علدددى ت هيددد   
نيليييدددة الحشدددرية المتخصصدددة بعلدددس اللغدددة اإل  

ئقواعكها ئعلس الصوا ئ الكنلة ئالنتو ئ ممال 
بالقمددددددايا التربويددددددة اللغويدددددداا ئالتخصددددددا  
اكانددددا تعلدددديس اللغددددة   ئانجتماعيددددة   سددددواء

ئلددى ام ثانيددة ام تكريسددرا   اليييددة كلغددة  ياإلن
كلغة اجنحية ام تدكري  ، ئيسدرس خريمدو  هدها     
الحرنددامج لددم نقدد  العلددوم ئالمعرلددة العامددة     
ئتقددكيس المشددور  العلميددة ئالعمليددة لددم هددها  

يأ الممال. كما يركف الحرنامج إلى تيئيك الكارسد 
لمواصدلة   إليردا  بالمراراا الحتثية التم يتتداجو  

يراساترس العليا ئ تد هيلرس لكراسدة الدككتورا     
ئت هيدد  يلحددة اللغددة اإلنمليييددة المشدداركيأ لددم 
الحرنددامج بالمعددارف ئالمردداراا الاللمددة لتتسدديأ  

 . ساليحائ ق التكري ا ئمعرلة ير ايا رس

 

 

 اللغة العربية  / اللغة لم  ماجستير

ياه  المتخرج لم هها الحرنامج مالكاا بشدرية  
قمدايا  الالنتو ئالحالغة ئعلس الكنلدة ئ بمتخصصة 

صرلية ئ المتخرج لم هها الحرنامج قداير علدى    ال
مسددتوى متقددكم لددم المعرلددة العلميددة  قددكيست

ئرلددك  ئالحتثيددة بددالتقول المتنوفعددة لددم اللغددة   
بيفدداءاا علميددة قدداير   الممتمدد  متليددا  ئيئليددا 

على العم  بممال التربية ئالتعلديس ئالماسسداا   
 التربوية.

 

 ي األاللغة العربية  / لم ماجستير 

هددها الحرنددامج يدديئي الممتمدد  بمالكدداا بشددرية     
الكراساا النقكية ئقمايا األي  معرلة بمتخصصة 

العحاسم ئاألنكلسم ئالعدرئض ئالقاليدة ئالشدعر    
ييسد  المتخدرج   على مر العصور ئ هها الحرنامج 

إمياناا التعام  م  هدها التخصدا لدم مسدتوى     
صدق  هدويترس    علدى عال مأ المدوي  ، ئيسداعك   

الثقالية ئإكسابرس الوسا   التم تميدنرس مدأ   
قراء  النصدو  التراثيدة ئالمعاصدر  لدم ممدانا      

لددى إلنقددك، ئالتيددا  الفيريددة، ئالتعددرف   األي ، ئا
جمالياترددا، ئمفاهيمرددا الكقيقددة، ئإلددى إميددا   
التواص  معرا ئاإلضالة إليرا ، لمال  عأ اكتسا  

 . ئاساليح  التكريق ا ئتعلس ير
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 ماجستيرال امجبر

 / لغة نيليييةانلغة لم الماجستير  

المالكددداا تعمددد  هددده  الكراسدددة علدددى ت هيددد   
نيليييدددة الحشدددرية المتخصصدددة بعلدددس اللغدددة اإل  

ئقواعكها ئعلس الصوا ئ الكنلة ئالنتو ئ ممال 
بالقمددددددايا التربويددددددة اللغويدددددداا ئالتخصددددددا  
اكانددددا تعلدددديس اللغددددة   ئانجتماعيددددة   سددددواء

ئلددى ام ثانيددة ام تكريسددرا   اليييددة كلغددة  ياإلن
كلغة اجنحية ام تدكري  ، ئيسدرس خريمدو  هدها     
الحرنددامج لددم نقدد  العلددوم ئالمعرلددة العامددة     
ئتقددكيس المشددور  العلميددة ئالعمليددة لددم هددها  

يأ الممال. كما يركف الحرنامج إلى تيئيك الكارسد 
لمواصدلة   إليردا  بالمراراا الحتثية التم يتتداجو  

يراساترس العليا ئ تد هيلرس لكراسدة الدككتورا     
ئت هيدد  يلحددة اللغددة اإلنمليييددة المشدداركيأ لددم 
الحرنددامج بالمعددارف ئالمردداراا الاللمددة لتتسدديأ  

 . ساليحائ ق التكري ا ئمعرلة ير ايا رس

 

 

 اللغة العربية  / اللغة لم  ماجستير

ياه  المتخرج لم هها الحرنامج مالكاا بشدرية  
قمدايا  الالنتو ئالحالغة ئعلس الكنلدة ئ بمتخصصة 

صرلية ئ المتخرج لم هها الحرنامج قداير علدى    ال
مسددتوى متقددكم لددم المعرلددة العلميددة  قددكيست

ئرلددك  ئالحتثيددة بددالتقول المتنوفعددة لددم اللغددة   
بيفدداءاا علميددة قدداير   الممتمدد  متليددا  ئيئليددا 

على العم  بممال التربية ئالتعلديس ئالماسسداا   
 التربوية.

 

 ي األاللغة العربية  / لم ماجستير 

هددها الحرنددامج يدديئي الممتمدد  بمالكدداا بشددرية     
الكراساا النقكية ئقمايا األي  معرلة بمتخصصة 

العحاسم ئاألنكلسم ئالعدرئض ئالقاليدة ئالشدعر    
ييسد  المتخدرج   على مر العصور ئ هها الحرنامج 

إمياناا التعام  م  هدها التخصدا لدم مسدتوى     
صدق  هدويترس    علدى عال مأ المدوي  ، ئيسداعك   

الثقالية ئإكسابرس الوسا   التم تميدنرس مدأ   
قراء  النصدو  التراثيدة ئالمعاصدر  لدم ممدانا      

لددى إلنقددك، ئالتيددا  الفيريددة، ئالتعددرف   األي ، ئا
جمالياترددا، ئمفاهيمرددا الكقيقددة، ئإلددى إميددا   
التواص  معرا ئاإلضالة إليرا ، لمال  عأ اكتسا  

 . ئاساليح  التكريق ا ئتعلس ير
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العلوم التربوية ئالنفسدية   لم  ماجستير 
  النف  التربو  /علس

يسعى هها الحرنامج إلدى تخدريج كفداءاا علميدة     
التدددم ميدددي  لدددم المانددد  التربدددو  ئالنفسدددم  مت

يمينرا مواكحة الت وراا العلمية التكيثدة علدى   
المستوياا اإلقليمية ئالكئلية , ئذلدك عدأ يريدق    
بلور  هها التخصا لم لردس السدلو  ئتفسدير     
,ئتقددكيس انستشددار  النفسددية العالجيددة بمميدد      

يددداا علدددى المدددكارس ئالنظر  اعتمدددايا جوانحردددا 
علدى تقدكيس    قايرا ئجعل  النفسية التم يرسرا , 

لنصددا ك ئانستشدداراا لددم كيفيددة التعامدد  مدد     ا
المغوياا التم يتعرض لرا األلدراي , كمدا يقدكم    
المشددور  لددم كيفيددة ت ددوير الددهاا , ئيسددت ي    

ئالمشدددداركة  عمدددد  ابتدددداا ئيراسدددداا علميددددة 
القمايا التربوية ئالنفسية ,  عأبالمشاري  الحتثية 

كمددا يرددكف الحرنددامج إلددى تيئيددك سددو  العمدد     
  مردداراا تكريسددية ئبتثيددة   بمختصدديأ يمتليددو 

 لحدداا النمدددو  مواكحددة للت ددوراا العلميدددة , ئمت  
 .خ ط التنمية المستقحلية ئالت ور اله  تقتمي 

 

   ئالتربية انسالميةنقرالعلوم لم ماجستير 

مالكددداا تردددكف هددده  الكراسدددة إلدددى إعدددكاي    
علوم القرن  ئعلوم التكيث ئالتفسير  ب متخصصة

ق  ئاصول   ئالعقيدك  ئ  ئالقراءاا القرننية ئالف
سددالمم ، ئ ييتسدد   ييددا  ئالفيددر اإل مقارنددة األ

يرا دق   المتخرج مدأ هدها الحرندامج  الخحدر  لدم     
تكري  التربية اإلسالمية ئمناهج الحتث ئتتقيق 

المردداراا معرلددة لت هدد  المتخددرج  النصددو  ئ ي
السددلوكية ئالعمليددة الاللمددة لالتصددال بددالممتم  
مأ اجد  تحليغد  معدانم القدرن  األساسدية ئقديس       

ا بمدددا يخدددكم الرسدددالة اإلسدددالمية ئالعمددد  برددد 
الممتمدد  ئ تعييددي الفيددر الوسدد م مددأ خددالل      

 . لم السنة النحوية التعمق

 ماجستير لم التاريخ 

يركف هها الحرنامج إلى  ت هي  مالكاا متخصصة 
للعرا  ئالويأ العربدم   بالتاريخ التكيث ئالمعاصر

ربا المعاصر ئ لم عصر النرمة  ئكدهلك  ئائتاريخ 
متخصصة بالتاريخ اإلسالمم ئتاريخ العر  مدا قحد    
اإلسالم ئتاريخ المغر  العربم لم العصر األمدو   

،  ندددكل النحويدددة ئتددداريخ المغدددر  ئاأل ئالسدددير  
قددايريأ علددى العمدد  لددم الماسسدداا  ئيمعلرددس

التربويددة ئالحتثيددة ئاإلسددرام لددم ليدداي  الت ددور  
حتثدددم ئرلدددك الماسسددداا المرتمدددة   بالممدددال ال

بالتاريخ للمشاركة لم تتقيدق الت دور التمدار  ،    
سدالي   اييتس  المتخرج لم  هدها الحرندامج   كما 
 .ق الحتث ئالتكري  المختصة برها الحرنامجا ئير

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجستير لم المغرالية

المتخرج لدم هده  الكراسدة لد  مرداراا مت دور        
ممددانا التخ دديط العمرانددم  لددم تعلددس ئت ددوير   

ئالتنمية الحشرية ئالحيئة ئالسيا  ئاألرصاي الموية 
ئالميددا  ئالمسددااة ئالخددرا ط، ئنظددس المعلومدداا 

ئانستشعار عأ بعك ئالمغراليدة   (GIS) المغرالية
السياسددية ئانقتصددايية ئالميومورلولوجيددا لمددال  
عددأ تدددكري  الكارسدداا علدددى اسددتعمال األسدددالي     

كيثة لم ممانا المغراليا المختلفة ئالتقنياا الت
بصددور  تددتالءم مدد  اركددة الت ددور العددالمم لددم    

 ميكا  الخرا ط ئالكراساا المغرالية.

 

 ككتورا ال امجبر

 اللغة العربية  / اللغة  لم يكتورا 

تركف هه  الكراسدة إلدى إعدكاي مالكداا بشدرية      
يراسدداا علددس الصددرف ئالنتددو معرلددة بمتخصصددة 
 ةموسددع صددور ئالكراسدداا الصددوتية ب ئالحالغددة 
ئهها الحرندامج ياهد  مالكداا بشدرية       ،ئمت ور
العمدد  بمسددتوى عددالم  بالماسسدداا  علددى قدداير  

ئلرا المعرلة التربوية ئالمرتمة بتخصا اللغة  
الواسددعة بمندداهج التدد ليو النتددو  لددم اللغددة       

ئالقددراءاا المعاصددر  لددم  العربيددة ئالمعممدداا  
 . قك اللغو  المعاصرعلس الكنلة  ئمناهج الن

 ي اللغة العربية  / األ لم يكتورا   

عربيددة  طددراي  الددككتورا   يمددنك قسددس اللغددة ال 
األي (  ئالمتخددرج مددأ هددها الحرنددامج   بتخصددا  )
معرلة تخصصية بعلس الكراسداا النثريدة    يصحك ذا

حالغددددة ئالنقددددك ئاألي  العحاسددددم   ئالنصددددية ئال
س  مما ييسح  المتخرج مأ ئانكلسم بشي  ئاأل

ئالمتخدرج لدم هدها الحرندامج      ،برنامج الماجستير
علدددى تحندددم المواقدددو الفيريدددة   ا قدددايرييدددو  

ا  نقددك المفداهيس  ئنقددك  ئمناقشدة اآلراء العلميدة  
، ئ امدداكأ التعحيددر الراقددم عددأ ذلددك كلدد       بندداء 

 .طفريا  ئكتابيا 
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 ماجستير لم المغرالية

المتخرج لدم هده  الكراسدة لد  مرداراا مت دور        
ممددانا التخ دديط العمرانددم  لددم تعلددس ئت ددوير   

ئالتنمية الحشرية ئالحيئة ئالسيا  ئاألرصاي الموية 
ئالميددا  ئالمسددااة ئالخددرا ط، ئنظددس المعلومدداا 

ئانستشعار عأ بعك ئالمغراليدة   (GIS) المغرالية
السياسددية ئانقتصددايية ئالميومورلولوجيددا لمددال  
عددأ تدددكري  الكارسدداا علدددى اسددتعمال األسدددالي     

كيثة لم ممانا المغراليا المختلفة ئالتقنياا الت
بصددور  تددتالءم مدد  اركددة الت ددور العددالمم لددم    

 ميكا  الخرا ط ئالكراساا المغرالية.

 

 ككتورا ال امجبر

 اللغة العربية  / اللغة  لم يكتورا 

تركف هه  الكراسدة إلدى إعدكاي مالكداا بشدرية      
يراسدداا علددس الصددرف ئالنتددو معرلددة بمتخصصددة 
 ةموسددع صددور ئالكراسدداا الصددوتية ب ئالحالغددة 
ئهها الحرندامج ياهد  مالكداا بشدرية       ،ئمت ور
العمدد  بمسددتوى عددالم  بالماسسدداا  علددى قدداير  

ئلرا المعرلة التربوية ئالمرتمة بتخصا اللغة  
الواسددعة بمندداهج التدد ليو النتددو  لددم اللغددة       

ئالقددراءاا المعاصددر  لددم  العربيددة ئالمعممدداا  
 . قك اللغو  المعاصرعلس الكنلة  ئمناهج الن

 ي اللغة العربية  / األ لم يكتورا   

عربيددة  طددراي  الددككتورا   يمددنك قسددس اللغددة ال 
األي (  ئالمتخددرج مددأ هددها الحرنددامج   بتخصددا  )
معرلة تخصصية بعلس الكراسداا النثريدة    يصحك ذا
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 يكتورا  لم المغرالية

تورا  بتخصا يمنك قسس المغرالية طراي  الكك
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  ئالتربيددة نقددرالعلددوم  لددميكتددورا   
 سالميةاإل
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  هندسةكلية ال
 College Of Engineering  

   
ت  في برنامج البكالوريوس لخمسة من التخصصا ًاوتطرح الكلية عددم ,7891في العام الهندسةسست كلية ُأ
نتاج جيل قادر على تحمل المسؤولية من خالل   إتطوير المجتمع و تقدمه , و إلىتهدف كلية الهندسة وقسام , أ

 وذا نوعية مميزة . تقديم تعليم في الهندسة  يكون هادفًا

 

كل مالا   كافة قسامهاأفي  توفر كلية الهندسة
بكالالوريوس مالن   ليه الطلبة في مرحلالة ال إيطمح 

فالي   فضل بالرامج الهندسالة  أخبرة وإمكانات في 
لالى التميالز فالي    إالبلد , فكلية الهندسالة تسالعى   

التعلالالاليم و الالالالتعلم والبحالالالو العلمالالالي والمالالالنح     
تضالالالع كليالالالة  والتعليميالالالة وخدمالالالة المجتمالالالع .   

متميالزين   نكالاديميي أعينها  ضم أالهندسة نصب 
ذ يكتسالالب إومرافالالا اسالالتينالية لالالدعم  لبتهالالا .  

 لبتنا خبرة جامعيالة ننيالة و متواةنالة سالوا  مالن      
و ألالالالتعلم داخالالالل القاعالالالات و المختبالالالرات  خالالالل  ا

 خارجها في الممارسات الميدانية .
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 البكالوريوس امجبر

 بكالوريوس الهندسة المدنية 

رصينة  فالي   مبادئ يتعرف الطلبة في هذا القسم
الهندسة  المدنية ويكتسبون المهارات والقالدرة  
على تطبيا هذه المعرفة في حل المشاكل التي 

جتمالالع فالالي الحيالالاة العمليالالة مالالن خالالل   تواجالاله  الم
بداعيالة  إالحلو  العلميالة والعمليالة بصالورة     يجادإ

قالالل التكالالاليو . والقالالدرة علالالى أبلهالالذه المشالالاكل 
عمليالالالة  عطالالالا  واجبالالالات إ فضالالالًل عالالالن  التصالالالميم 

مالالالا مجالالالاالت العمالالالل   أباالسالالالتعانة بالالالالمختبرات ,  
ن الهندسالالة تتضالالمفلخريجالالي الهندسالالة المدنيالالة  

دارة للمشالاريع المتصاللة   شالراف واإل والتخطيط واإل
باني والجسالور والطالر    بالبنية التحتية للمدن والم

 .نفا  وشبكات الصرف الصحي السريعة واأل

 

 الهندسة الكهربالية  في  بكالوريوس

كسالا   إعمل قسم الهندسة الكهرباليالة علالى   ي
دسة الكهرباليالة فهالو   الطلبة فهمًا شامًل للهن

ساسالالاليًا ومكيفالالالًا مالالالن العلالالالوم  أيضالالالم منهاجالالالًا 
يالالالة والعديالالالد مالالالن المنالالالاهج  الرياضالالالية والفيزيال

مرة المصممة لتلبيالة التطالورات المسالت   المعاصرة 
ص العمل ما فرأ ،في مجا  الهندسة الكهربالية

لخريجالالالي بكالالالالوريوس الهندسالالالة الكهرباليالالالة    
قالالالة وتوةيالالالع الكهربالالالا  فتتضالالالمن محطالالالات الطا

 نشالية .للمشروعات اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسالة الكيمياويالة   في بكالوريوس

 والبتروكيمياوية

لالالى إوليالالة يهالالتم هالالذا القسالالم بتحويالالل المالالواد األ
 عمالهااسالالالتمالالالن  نسالالان مفيالالالدة تمكالالالن اإل مالالواد 

و نيالر مباشالرة . وهالو فالر  مالن      أبطريقة مباشرة 
 العلوم الهندسية التالي تخالتب بتصالميم و تطالوير    

يليالالالة, العمليالالالات الصالالالناعية الكيمياليالالالة أو التحو  
دارة المصانع التي إوكذلك يهتم بتصميم وبنا  و

تكالالون العمليالالة األساسالالية فيهالالا هالالي التفالالاعلت   
مالا  أ ،يات الفصل متعددة المراحلالكيميالية وعمل

تضالالمن    فترص العمالالل لخريجالالي هالالذا القسالالم    فالال
مؤسسالالالالات و شالالالالركات الصالالالالناعات الكيمياليالالالالة,   

مواقالالع اإلشالالراف و ,المجالالاالت التقنيالالة المتنوعالالةو
 لصناعات المختلفة .على ا

 الهندسة الميكانيكية في بكالوريوس

يالالالزود قسالالالم الهندسالالالة الميكانيكيالالالة الطلبالالالة    
 ،ي هالذا المجالا   بمعرفة علمية وفنية واسعة فال 

سالالالة الميكانيكيالالالة مالالالن  اختصالالالاص الهندد ويعالالال
ساسالالية والمسالالاهمة فالالي مهنالالة االختصاصالالات األ

 الهندسة لجميع القطاعات تقريبًا . 
تكالالون مفتوحالالة فالالي ميالالادين فامالا فالالرص العمالالل  

سالم الهندسالة الميكانيكيالة    متعددة لخريجالي ق 
ج المحركالالات الذاتيالالة  نتالالاإمجالالا  الصالالناعي و الك

تصالالنيع  فضالالًل عالالننظمالالة التهويالالة أوالروبوتالالات و
دوات والمنتجالالالالالالالات األ عما وتطالالالالالالالوير واسالالالالالالالت

 االستهلكية .

       هندسالالالة السالالالدود  فالالالي بكالالالالوريوس

 والموارد المالية

ة السدود والموارد المالية مالن  قسم هندس د يع
 سسُأوقد  ،المهمة في الكلية قسام العلميةاأل

تياجالات القطالر والمحافظالة    هذا القسم ليفي باح
ة للدوالر الحكومية و الهندسية الكفملكات بال

هم ذ يسالالإ,  الخاصالالة بالسالالدود والمالالوارد الماليالالة
ة و الهندسية الكفال ملكات في تهيئة ال القسم

 يعمالل ولكل الدوالر ذات الصلة داخل المحافظة, 
بعد اجتياة  القسم على تدريب الطلبة تدريبًا عمليًا

ويجالالالر   الطالالالب المرحلالالالة اليانيالالالة مالالالن الدراسالالالة 
التدريب في الدوالر الهندسالية الخاصالة بالسالدود    

ل القطالر وفالي المحافظالة    والموارد الماليالة داخال  
وفالا برنالامج يعالد     علالى  ها الطالالب بالتي يسكن 
 .لهذا الغرض
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 ماجستيرال مجبرا

 ميكانيكيةالهندسة في الماجستير 

إلى إعداد ملكات متخصصة هذه الدراسة  تهدف
بحسب ما يخالتب باله   بعلم الهندسة الميكانيكية 

الطالالالالب سالالالوا  بعلالالالم   ميكانيالالالك القالالالدرة   أو    
نتالالالالاج كانيالالالالك التطبيقالالالالي   أو    هندسالالالالة اإلالمي

والمعالالالادن    إذ  يكتسالالالب المتخالالالرج فالالالي  هالالالذا   
البرنامج المهارات والقدرات على تحليل وتفسالير  
المشكلت الهندسية وإيجاد الحلو  المناسبة بما 

سالالوا  فالالي  يالتل م مالالع التخصصالالات فالالي البرنالالامج 
مجالالالا  اختيالالالار المالالالواد الهندسالالالية والتصالالالاميم     
الميكانيكية لألجزا  والمكالالن وبحسالب مطاولالة    
المالالواد ومقاومتهالالا لألحمالالا  الخارجيالالة واعتمالالاد  

و للتطبيقالالالات أسالالالاليب وتقنيالالالات التصالالالنيع الحالالالدي 
هالالا فضالالًل عالالن هندسالالة  يرالمطلالالو  بحيهالالا وتطو

توليالالد الطاقالالة وسالاللوي الجريالالان ومصالالادر الطاقالالة  
زج هذا  دة وترشيد استهلي الطاقة ، ويمالمتجد

كاديميالالالة وتطالالالوير   البرنالالالامج بالالالين الدراسالالالة األ   
المهارات العلمية والتقنية إلعداد ملكالات تللالم   
التحالالديات المسالالتقبلية للتعامالالل مالالع المشالالكلت    
الهندسالالالالية المعقالالالالدة فالالالالي مجالالالالا  الهندسالالالالة  

 الميكانيكية في عصرنا الحالي .
 

 هندسة الموارد الماليةفي ماجستير 

متميالزة  يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كفالا ات  
ارد الماليالالالة تؤهالالالل فالالالي مجالالالا  هندسالالالة المالالالو 

فالا  جديالدة مالن البحالو العلمالي      آالخريجين لفتح 
للتطالالوير المسالالتقبلي لغالالرض التصالالميم واإلشالالراف  

سالتيمار  ايقين على كل المشاريع المتعلقالة ب الدق
الموارد المالية المتاحة في الالبلد . كمالا يهالدف    
 إلى تطوير البحوث في أساليب اإلدارة  المتكاملة
للموارد المالية من حيو اسالتغللها فالي الزراعالة    

تيمار والصناعة وتوليد الطاقة الكهرباليالة واالسال  
روا  والتخالزين عالن   الصحيح لهذه المصادر في اإل

  ريا إنشا  السدود والخزانات واسالتيمار الميالاه  
إلالالى إعالالداد   الجوفيالالة ، ويهالالدف البرنالالامج أيضالالاً   

د تدريسيين لرفد قسم هندسالة السالدود والمالوار   
المالية وقسم الهندسالة المدنيالة بكفالا ات ذات    
تخصب دقيا يعد من االختصاصات المهمالة فالي   
مجالالاالت الهندسالالة المدنيالالة وهندسالالة السالالدود     

 والموارد المالية والهندسة البيئية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدنيةالهندسة في الماجستير 

برنامج إلى تأهيل ملكات متخصصة يهدف هذا ال
الطالالب سالوا   بعلالم   البنالا       حسب ما يختب بهب

هندسة الطالر  والمواصاللت      نشا ات    أو   واإل
هندسة المواد اإلنشالالية   و مالن خالل  هالذا     أو   

البرنالالالامج  يكسالالالب المتخالالالرج مهالالالارات التصالالالميم 
ة الجسالالالالالور وتكنولوجيالالالالالا الخرسالالالالالانة وهندسالالالالال

وديناميكيالالالة المنشالالالنت وتكنولوجيالالالا الخرسالالالانة   
المستدامة وهندسة المواد المركبالة وأساساليات   
هندسالالة النقالالل وإدارة  الطالالر  وتصالالميم األسالالس  

حسالب مالا يخالتب باله الطالالب      بوالتبليط وكل هالذا  
ويسالالهم المتخالالرج فالالي هالالذا البالالرامج فالالي حالالل    
المشالالالكلت الهندسالالالية التالالالي تواجالالاله القطالالالا     

ومالالالالا يتعلالالالالا بالالالالالطر    الصالالالالناعي واإلنشالالالالالي 
والمواصالاللت والتخطالاليط العمرانالالي وفالالتح آفالالا     
التعاون في مجاالت البحو العلمي مع الجامعالات  
ومراكالالز البحالالوث المختصالالة بالهندسالالة المدنيالالة و 

ويؤهل هذا  ،تطوير المهارات العملية والمهنية
البرنالالامج المتخالالرج  للعمالالل فالالي بيئالالة هندسالالية     
متعالالالددة التخصصالالالات، ويالالالزوده بالمقالالالدرة علالالالى 
التفكيالالر التحليلالالي واتخالالاذ القالالرار لتمكينالاله مالالن     
التعامالالالل مالالالع مشالالالكلت الهندسالالالة اإلنشالالالالية     

إلى جانب المهالارات   ،المعقدة في عصرنا الحالي
التي تمكنه من النجاح في مسيرة مهنية ممّيزة 

 . ا  الهندسة المتنو في مج

 

 مدنية /جيوتكنيكالهندسة ال في ماجستير

برنالالالامج إلالالالى تأهيالالالل ملكالالالات   يهالالالدف هالالالذا ال 
الب سوا   بعلم حسب ما يختب به الطبمتخصصة 

سس   أو    ميكانيالك الصالخور   و   األ  التربة   أو   
من خل  هذا البرنامج  يكسب المتخرج مهالارات  

حسالب  بو كل هالذا   ،التصميم وتكنولوجيا التنفيذ
ويسهم المتخرج فالي  هالذا   ما يختب به الطالب 
المشالالكلت الهندسالالية التالالي    البالالرامج فالالي حالالل  

واإلنشالالي ومالا يتعلالا     تواجه القطالا  الصالناعي  
بنية وفتح آفا  التعاون فالي مجالاالت   بالطر  واأل

البحالالو العلمالالي مالالع الجامعالالات ومراكالالز البحالالوث   
ات المهالار  المختصة بالهندسة المدنية و تطالوير  

ويؤهالالالل هالالالذا البرنالالالامج    ،العمليالالالة والمهنيالالالة 
المتخالالرج  للعمالالل فالالي بيئالالة هندسالالية مختصالالة      
بهندسالالة الجيوتقنيالالة ، ويالالزوده بالمقالالدرة علالالى  
التفكيالالر التحليلالالي واتخالالاذ القالالرار لتمكينالاله مالالن    
التعامالالالل مالالالع مشالالالكلت الهندسالالالة الجيوتقنيالالالة 

إلى جانب المهالارات   ،المعقدة في عصرنا الحالي
اح في مسيرة مهنية ممّيزة التي تمكنه من النج

 .في مجا  الهندسة المتنو 
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         مدنيالة / الهندسالة  في الماجستير 

 هندسة الطر 

يسالالهم هالالذا البرنالالامج فالالي حالالل المشالالكلت     
ر  الهندسية التي تواجه منظومة شبكة الط

متخصصالة   ملكاتفي العرا  من خل  اعداد 
ت بحييالالة  عالالداد دراسالالا إتأخالالذ علالالى عاتقهالالا   

نشالا   إسالاليب  أوتطبيقية تسالهم فالي تطالوير    
دارة منظومالالة شالالبكة الطالالر  فالالي  إوصالاليانة و

العالرا  مالالن خالالل  التعريالو ومالالن يالالم التطبيالالا   
 .ة في هذا المجا لمعيية المستللتقنيات الحد

 

 الدكتوراه برنامج

 مدنيةالهندسة في الدكتوراه 

برنامج إلى تأهيالل ملكالات متخصصالة    يهدف هذا ال
بالاله الطالالالب سالالوا  بعلالالم  البنالالا   حسالالب مالالا يخالالتب ب

المواصالاللت  أو  نشالالا ات  أو   هندسالالة الطالالر  و واإل
نشالالالالية  ويكسالالالب المتخالالالرج   هندسالالالة المالالالواد اإل

مهارات التصميم وتكنولوجيالا الخرسالانة وهندسالة    
الجسالالالالالور وديناميكيالالالالالة المنشالالالالالنت وتكنولوجيالالالالالا 

ندسالالة المالالواد المركبالالة  الخرسالالانة المسالالتدامة وه
وأساساليات النقالل وإدارة  الطالالر  وتصالميم اأُلسالالس    

حسالالب مالالا يخالالتب بالاله الطالالالب بوكالالل هالالذا  ،والتبلالاليط
ويسالالهم المتخالالرج فالالي  هالالذا البرنالالامج فالالي حالالل     
المشكلت الهندسية التي تواجه القطا  الصالناعي  
واالنشالالالالالي ومالالالالا يتعلالالالالا بالالالالالطر  والمواصالالالاللت 

التعالالاون فالالي  والتخطالاليط العمرانالالي وفالالتح آفالالا     
مجالالاالت البحالالو العلمالالالي مالالع الجامعالالات ومراكالالالز     
البحالالالوث المختصالالالة بالهندسالالالة المدنيالالالة وتطالالالوير   

ويؤهل هذا البرنامج  ،المهارات العلمية والمهنية
المتخالالالرج للعمالالالل فالالالي بيئالالالة هندسالالالية متعالالالددة    
التخصصات ويزوده بالمقدرة على التفكير التحليلي 

لت مالن التعامالل مالع مشالك    واتخاذ القالرار لتمكيناله   
 ،نشالالية المعقالالدة فالي عصالرنا الحالالالي   الهندسالة اإل 

إلى جانالب المهالارات التالي تمكناله مالن النجالاح فالي        
 مسيرة مهنية مميزة في مجا  الهندسة المتنو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بأقسة ها    8811سست الكلية  يةع مة       ُأ
ملةة   الايةة ل يالكي يةة ي يال ي  ةة ي       ،الثالثةة

ياسةةدا ق قسةةج الوي ل ايةة  الد في يةة  يةةع   
  يكةةة ل   8008 – 8001العةةة   ال ياسةةةع 

اسدا ق قسج الر  ضي ت الد في ي  يع العة    
ت ةةةال الكليةةة   ، ي   8081 -8082 ال ياسةةةع

شةةةةةا بل الفكةةةةة ل ي  ص يةةةةةع الد   ةةةةة ت 
 . ن ً آ ال  ك يل

الدا ي ال كري يةع    ةةةةه ه الكلي تكسفكج 
 دلكةة ا ال ةة يل  ت الت العلةة   يبةة ل   ةةةةةةةهو

ثةةةةراي ال ود ةةةة  ال الةةةةع  إملةةةةو ت ةةةة  ر ي
نشة ي  إقلي ع يال يلع , يالاة   الةرسي    ياإل

ايةةةل مل ةةةةع   كاةةةةل االسةةةةدو ب  لداةةةة   ت  
ال سةةد فل يه اكفةة  ال سةةدو ات ال دسةة يم  

 السةفل  يتا ية   ت ة  ر  يع هو الت العل   ي
 يال  راةةة ت األباي اةةة بل بضةةة  ا الك يلةةة 
 يتة يير  يأك ب  ية ً  إباي ة ً  ها  ل بيئ  يت يير

 هثل لل  ايب يالد اي ت الا  ث  .األ االسدع  ل

 

 الفك ل ي  ص اهجبر

  بكةةة ل ي  ص يةةةع ملةةة   الكي يةةة ي  

 )صف حع/هس سع(

 سةةعو هةة ا الد  ةةت إلةةو تا يةة  ال عريةة  يةةع  
يال ود   يإهك ني  الكي ي ي يالد اصل ه  الفيئ  

إاراي ال ي س ت الكي ي ي   لل  اب ال  اع  يكل 
ي ديل ه ا  .ه      حي ل اإلنس ا ك ل  ي يالا اي

يةر  الع ةل يةع الع  ة  هة       الد  ت لل ةر وي   
ال و الت ك لدعليج يال ا م ت ال ياسي  يال ةا م ت  

ل ةةا الشةةرمع يه دفةةرات   الفدريليةة  يه دفةةرات ا 
 ئي  للا    ت .  بايل الفيالفا ق ي اإل

   عل  كلي  ال  
www.uoanbar.edu.iq/ScienceCollege  
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 بكةةةة ل ي  ص يةةةةع ملةةةة   الايةةةة ل    

 )صف حع/هس سع(

اة   قسةج ملة   الاية ل يةع ا هعد       وة  د د  خر
يكةةة يهج أب ل عةةة ي  األس سةةةي  الدةةةع تا ةةةع    

العل يةة , ي تدضةة   ال ياسةة  العل يةة  للك ساةة ت   
يضةاًل   , يالفشةر  يالاي انة ت  الاف تة ت  :الاي  ، هثل
 إذ ج ب و التةل ال عريية  ال اسةع ,    م  تعةر  ا 

زبهةة ي ال  سةة صاأل الاوةةر الايةة ل ملةة  تعةة  
األحيةة ي ت   ةة ت ا  ةة ل  يت ةة ي الد ايةة  يةةع   

 .  يالد  ن  الاي    الو  ئي 
 بك ل ي  ص يع مل   ال ي   ي 

  يب ه ا الد  ت ال لف   ال  ة هيج األس سةي    
 :هثل ال  ق ، ال  ل، يكل ه   اف  ه  هة ا، هثةل  

لةةو إلةة  ال ةة بل يحركداةة , ي سةةعو ال سةةج   كد
ت كي  ال ر وي  ه  ه اااة  الداة   ت الع هة     

يرل العل ية   يع الاي ل ال ظي ي  يه اصل  ال س
ا أخةالل هة ا الد  ةت      كاة  هة     ييالفاثي  , 

  م ةةةل بعةةة  الد ةةةر  يةةةع   تا ةةةل ملةةةو يةةةر 
ك ب  يةة  يال  دفةةرات ال ةةا مي    ال ؤسسةة ت األ
 يهراك  الفا ق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بك ل ي  ص  يع الر  ضي ت الد في ي  

لةو ت ي ة  ال لفة  بأسة ص     إ ا   ه ا الد  ةت  
قةة ي يةةع الر  ضةةي ت الفادةة  يالد في يةة  ييةةع    

ال ةةةةل  كعلةةةةج الا سةةةة      ال  ضةةةة م ت ذات 
س ص ال  ي ه  ال عري  ه  ه ا األي ح  ي, ياإل

ت كي  ال ر وي  ه  ه اكف  الد  يات يع شأنل 
ال عل هةةة ت , ي دةةةيل هةةة ا    ثةةة يل تكا ل ايةةة  

هد   ةة  للع ةةل يةةع هالكةة ت مةة اب  إالد  ةةت 
 الت الا  اة   هؤسس ت ال يل  ال  دل   يع هو

 ح  ي يالا سف ت .يبا ق الع لي ت ياإل

 بك ل ي  ص يع الوي ل اي  

 لو  إم اب خر وي  هد   ي  إ سج  سعو ه ا ال
 وةةة ل ملةةة   األيل ب  دلةةةه ت في  تاةةة  تلفيةةة  ب

الحدي ا ت ال ود   ي بياس  ال ك ه  االقد ة ب    
يع العةرا  يأسة ليا اسةدث  يه  يكة ل  هعرية       

هةةة  ن حيةةة  تركيفاةةة  يكي يةةة    األيلخ ةةة ست 
تك  ااةة  يالاةة ابق الدةةع يقعةةت يةةع نشةةأتا      
األيلةةو يكةة ل  الفاةةا يةةع ح لةة  مةة   االسةةد راي 

ال ي  ا ق للكدل  ال ةلف  لةضيل   يالدغير ال سد ر 
كسةةة   ال ةةةر ج ال اةةة يات الع ليةةة  الا  ثةةة    إي

الدع هل  ال د  يل يع اسد را  ال ع با يالا ط ي
 لي ي  ي الع ل ي  .قه  الد اي ت العل ي  اإل

 حي سي الد اي ت األبك ل ي  ص يع 

اسةةةدا ق هةةة ا ال سةةةج يةةةع العةةة   ال ياسةةةع   
  ثالثةةملةةو  ل هةة ا ال سةةج دي شةة 8088/8080

ن اع ه  ال د لفة ت يهةع هد لفة ت )ا هعية  ي     أ
اج هة ه  ي  ي قسج(   ا ل ال لف  بع  إنا سكل

ا بل الفكةةة ل ي  ص يةةةع  ال د لفةةة ت ملةةةو شةةة 
هج ال ياسةةي  ال اةة حي سيةة  هةة  خةةالل الد ايةة ت األ

يةع   الدةع تسةدع ل  الد اي ت  س    دعر  ال  لا
ل  يةع    الت ال في  هثةل: الد اية ت ال سةدع   ال و

هةرال ال ياثية  ي   تش يت األحي ي ال وار ة  ياأل 
السةةةر  ا ييةةةع ال ةةةا العةةة لع يكةةة ل  ملةةةو  
الد اي ت يع ال و ل ال ا مع هثل إند   األن    ت 

ي  يال ضةة بات ال ةةي الن ندةة   ال ةة اببأن اماةة  يإ
 ند   الع ب الدش ي ي  يال ا مي  . الاي    يإ
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ت كي  ال ر وي  ه  ه اكف  الد  يات يع شأنل 
ال عل هةةة ت , ي دةةةيل هةةة ا    ثةةة يل تكا ل ايةةة  
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 ند   الع ب الدش ي ي  يال ا مي  . الاي    يإ
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   اسديرال اهجبر

 مل   الاي ليع ه اسدير 

 اةة   هةة ا الفرنةة هج إلةةو تأهيةةل هالكةة ت هد   ةة     
يةةة  ال  لةةةا خةةةالل هةةة ا علةةة   الايةةة ل ، يتةةة باب هعرب

يالد  نة    ال ياثة  يي ة    ةت      ياسةع   ة يل الفرنة هج ب 
األحي سيةةة   يت ةةة يج الدوةةة ي  يالفةةة  ل اع الو  ئةةةع ي  

تةةة يير ت ةةةايه الافةةة ت ي اةةة   هةةة ا الفرنةةة هج إلةةةو   
الدةع ت ة     الك  يات الدع تد ك  ه  هع لوة  ال ضة     

هشكالتل يال س ه   يع  ِ رَُّعَتحي ل ال ود   ه  أال 
حلا  ه  خالل يي  الد صي ت ل يي االخد    ب لداسةي   

ا هةة ا الد  ةةت  أل  ؛ت ال ةةاي  يالفيئيةة  هةة  ال ؤسسةة  
  اله  حي ل اإلنس ا س اي ه  الو نا ال اع أي  الفيئع.

 

 مل   الكي ي ييع ه اسدير 

تد  ي هاة يات ال  لةا خةالل بياسةدل هة ا الفرنة هج        
يتد سةة  هعريدةةل ب لكي يةة ي العضةة    يالالمضةة     
يالداليلي  يالاي تي  يال ا مي  يال ي   سي  يكي ية ي  

  ال ه ا الفرن هج ال رص  يع الدع   يع  الا ن  ، ي
لفاةا العل ةع   الد  ت ال  د ي ي  عرياج بع لي ت ا

باة ق الكي ية ي ال  س ة  يةع       يالد في ع ، ي هد بع
ال قت الا لع ك ة    ة   هة ا الفرنة هج ملةو تلفية        
ل ه  لا ال ود   بد يير ال د   ي  يع ه ا ال و 

. 
 

  ي   يالمل   يع ه اسدير   

  ةةدت ال د ةةر  يةةع هةة ه ال ياسةة   بعلةة   ال ي  ةة ي  
الر  ضةةةي  يالكاريهغا  يسةةةي  يالا ي ةةة  يت  نةةة ت    
ال ةة اب يال ةة اب ال ةةلف  ياأل يةة   يالليةة ي  يالف ةةر  ت 

ي ؤهل هة ا الفرنة هج ال د ةر  للع ةل      ،ييي   ي الا ن 
ي تا ية   ياالن راط يع ال ؤسس ت ال ةاي  يال ةا مي    

حةةةل ال شةةةكالت العل يةةة  اسةةةدراتيوي  ال ةةة يل ملةةةو 
ال ع صةةرل الدةةع ت ااةةل ال ود ةة  ال الةةع يالعةة ل ع    

   يأس ليا باثي  يمل ي  يصيا  .اسب ر
 

 ه اسدير يع الوي ل اي  الد في ي  

 ا   ه ا الفرن هج إلو إم  ي ال لفة  هة اب هد  هة     
ت ةةت الوي ل ايةة  الد في يةة  لغةةرل اسةةدع  لا  يةةع     

 با ثاج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كد ياهال اهجبر

 مل   الاي ليع بكد ياه 

 د ةةر  ال  لةةا هةة  هةة ه ال ياسةة  ب عريةة  ملةةو     
هسد ى م ٍل يةع ملة   الاية ل ، يضةاًل مة  الد سة        
ب عريةة   الاا سةة  ال ياثيةة  ي تشةة يت الفكدر ةة       
يملج الس    يملج ال    ي يسلو  يتشر ل الاف ت 

ي  ساج ال د ر  ه  ه ا الفرن هج يالدل ق الفيئع  
خ هةةة  ال ود ةةة  هةةة  خةةةالل الدعةةة يا الفاةةة ي  يةةةع 

يال شةة يك  يةةع األنشةة   هةة  ه دلةةه ال   مةة ت   
الرس ي  يال  ص ، م   ر   ت يير ال فرات يت   ج 
االسدشةة يات العل يةة  هةة  الو نةةا ال ةةاع يالفيئةةع    
يالع ل يع ال ؤسس ت ال اي  يضةاًل مة  الدة ي      

 يب ي  الو انا الدعلي ي  األخرى.

 مل   الكي ي ي يع بكد ياه 

 د ةةةر  يةةةع  هةةة ه ال ياسةةة   هالكةةة ت هد   ةةة   
هسةةةد ى مةةة ٍل  يهعريةةة  كفيةةةرل     يب لكي يةةة ي ذي

ب لكي يةة ي العضةة    أي  الالمضةة    أي الداليليةة  أي  
   ،ه سةع  ب ة يل أي ال ا مي  أي ال ي   سية    الاي تي 

يال د ر  يع ه ا الفرنة هج قة بي ملةو الفاةا مة       
ال شةة كل ال دعل ةةة  ب لو نةةةا الكي يةةة سع ي يضةةة   

ب ةة    ةة   ال ود ةة  يالع ةةل ب ل ؤسسةة ت ، الةة لال
يضاًل م  الد ي   يب ي  الو انا ال اي  يال ا مي  

يةع الد ة ي يالد ة   العل ةع     سا   ياإل الدعلي ي 
للعل   ال فيعي  ملو ال سد ى اإلقلي ع يالع ل ع 

 . يي     ت الكي ي ي

 مل   ال ي   ي يع بكد ياه

 ا   ه ا الفرن هج إلو إمة اب هالكة ت هد   ة     
ب سد ى م ٍل يه س  بعل   يي   ي ال  اب ال ةلف   

 ةة   يال ي  ةة ي الر  ضةةي  ي هيك نيةة  الكةةج يالا ي    
  ة ي  لكدريب ةر  ت ييي ياأل ي   ييي   ي اللي ي  ياإل

تلفيةة  ح اةة  يةةع الاةة ن  يتسةةاج هةة ه ال الكةة ت  
لا ه الد    ت يضاًل م    قلي يً إال ود   هاليً  ي

ا ال د ةر  يةع  هة ا الفرنة هج قة بي ملةو       إذل  ية 
اإلسا   يال ش يك  يع الفاةا العل ةع يا انةا    
الدعلةةةيج يالع ةةةل ب ؤسسةةة ت صةةةاي  يصةةةا مي      

 يتعلي ي  .
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  م .  9119-9111 منهاجها التعليميي فيي السينة الدياسيية    بم  وبدأت الكلية  9191سست كلية الطب في عام ُأ

توفر الكلية للطالب البيئة الدياسية الداعمة من خالل المحاضرات والدياسات النظرية والدياسات العملية وخدمات و

ًة للمحافظية   وبيكلي يحصيلول عليى     معيايير ووليية خدمي    وفي  على عالية المستوى في الرعاية الطبية والصحية 
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تعميييل كليييية الطيييب عليييى تكييييي  المهيييايات     
ميي   يييتالتمحسييب مييا  بوالكفيياتات الموجييوو    

اإلطاي الثقافي للممايسات الطبية في البلد بخاصة 
والمنطقييية بعامييية مييين خيييالل الرعايييية الصيييحية  
للمرضييى وألفييراو الم تميي    ومهييايات ا تصييال    

 فضاًل عن الشخصي واخالقيات المهنة وا حترافية 
ليية ميين عام الرعاييية الصييحية والممايسييات الفنظيي

حيييا التكييالي  التييي تمثييل المحتييوى ال ييوهر      
 لمنهاج الكلية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 البكالوييوس برنامج

 بكالوييوس في الطب وال راحة العامة 

العناية  على منهاج متكامل اهتمامه الرئيستعتمد الكلية 
سيلوب  أتكز التعليم فيي هيكا المنهياج عليى     بالمرضى   وير

ذ تييوفر الكلييية للطييالب البيئيية الدياسييية   إحييل المشييكالت    
 العملية .والداعمة من خالل المحاضرات والدياسات النظرية 

في محتوى المناهج على بيانيات   يعتمد في ترتيب األولويات
ميييراض الوبائيييية وعليييى الخصيييائو ا جتماعيييية والبيئييية   األ

 الثقافية للم تم .
 

 ماجستيرال برنامج

 م هرية الحيات األ في ماجستير

يميينف فييرح األحيييات الم هرييية فييي كلييية الطييب  ييهاو         
الماجسيييتير بتخصيييو ا األحييييات الم هريييية الطبيييية    ويعيييد  
البرنامج  مالكات متخصصة بمعرفة واسيعة بالبكترييا الطبيية    

الفايروسيات الطبيية   ات الطبية والديدال والطفيليات ووالفطري
ة والمناعيية والبييايلوجي ال زيئييي وفسييل ة األحيييات الم هرييي

والمتخيرج فيي  هيكا البرنيامج      ،والتشخيو واألحييات الحيياتي  
ة باألحيييات الم هرييية علييى تنمييية المهييايات المتخصصييقيياوي 

للمتخيرج العميل فيي    يمكين  و ،اإلنسيال والبيئية   فيي وتأثيرها 
جوانييب علييى  قديتييهالمؤسسييات الطبييية والصييحية فضيياًل عيين 

 ي وما يخدم الم تم .البحا العلمي والتطبيق
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نبار فيي العيام الدراسيي    لى كليات جامعة األإلتنضم ، م 2991-2991سنان في العام الدراسي سست كلية طب األُأ    
عيداا ريجينيا   ساسيي   ة  كاملية ميا التيدريب العيياال واأل    م , تعمل الكلية على تزويد الطلبة بسلسيل   2991-2991

ليى تحييير رةيية    إيهدف  الذل اوار فاعلة في نظام الجعاية الصحية لخدمة المنتمع أبكفاءة عالية لتولي  متميزيا 
 الكلية .

 

 سنان بكالوريوس في طب ججاحة الفم واأل
سنان, تكيون  لبكالوريوس في طب ججاحة الفم واألبنيلك لشهااة ا

الضجورية في علم ججاحة  قد اكتسبت المعجفة والمهارات والييم

وحيل المشياكل التيي    سنان,  لمواجهة متطلبات المجضيى  الفم واأل

ابتسيامة  نك بذلك تجسيم  إمهم, فالآسنان المجضى وتخفيف أتخص 

لمالكييات ثييية البشييج بهنفسييهم وبا  جميليية علييى الشييفاا معييز ا   

تعلييم بيال   هذا المنال وذلك ما ريالل حصيولك عليى    بالمتخصصة  

مجاض التيي تصييب   لى سهولة تشخيص األإحدوا الذل بدورا يؤال 

 ر علمية صحيحة .ائسنان ومعالنتها بطجاأل
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بثالثة أقسام علميةة يةي أقسةام الة بةة يالميةام يالم الةيل ال اليةة يالم اعةي          ،م 3991سست كلية الزراعة في عام ُأ
 م 0221  م  ، يفي عام 0222/0223ة ييندسة ال دائق في العام  ةنالبسقسم بعديا ث اسة د ثميالث ية ال يوانية ، 

بةذل  يوةوع عةد     قسم االقةصةا  الزراعةي ، ي   ثاسة د 0222، يفي عام لصناعات الغذائية يا النبات يقاية قسما ، افةةح 
 .أقسام علمية مؤيلة إلعدا  الطلبة يتزييديم بأحدث المعارف يالمهارات الزراعية المةطورة سبعة األقسام في الولية

لى ت ايق الةنمية المسةدامة يال غبة في الةغيي  يتهيئة الادرات البشة ية يالنهةوب بالاطةال الزراعةي     إتسعى الولية ي
الةاانةات الزراعيةة    عمايات العالقةة مةخ خةالي ديةا ة إنةاايةة األرب باسةة      يالبلد يخدمة المؤسسات العلمية يالديائ  ذ في

بمةا  يفة   ب ثيةة مةميةزة    مالكةات  الاطال الزراعةي   يكةذل  تأييةل     البش ية للعمل في تطوي  مالكاتال ديثة يتأييل ال
 .قليميًا يعالميًاإالت يالة ديات المعال ة م ليًا يلمشوية ال ديثة لموااهة اانيةواكب مع الةطورات الة

 

 

 بوالوريوس في االقةصا  الزراعي 

 ةبةخةة يط بلبةةة يملوةةوع الخبةة ة بوي يةة يهةةةم يةةذا الاسةةم 
 لةالالت فضل األ باالسةعماياالقةصا  في اإلنةاج الزراعي يذل  

ذات تواليف  ةاإلنةاج لل صوي على إنةاايم احل الزراعية خالي 
ل يتعظيم االسةة ا ة مةخ اميةع    عاقل  يكذل  الةوظيف ال أ
ع مةةؤيليخ لسةةو  ويبةةذل  يوةةوع الخ ي ةة ،مةةوار  المةاحةةةال

 العمل يقا ريخ على المنافسة م ليًا يإقليميًا يعالميًا .

 البوالوريوس امطب 
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بثالثة أقسام علميةة يةي أقسةام الة بةة يالميةام يالم الةيل ال اليةة يالم اعةي          ،م 3991سست كلية الزراعة في عام ُأ
 م 0221  م  ، يفي عام 0222/0223ة ييندسة ال دائق في العام  ةنالبسقسم بعديا ث اسة د ثميالث ية ال يوانية ، 

بةذل  يوةوع عةد     قسم االقةصةا  الزراعةي ، ي   ثاسة د 0222، يفي عام لصناعات الغذائية يا النبات يقاية قسما ، افةةح 
 .أقسام علمية مؤيلة إلعدا  الطلبة يتزييديم بأحدث المعارف يالمهارات الزراعية المةطورة سبعة األقسام في الولية

لى ت ايق الةنمية المسةدامة يال غبة في الةغيي  يتهيئة الادرات البشة ية يالنهةوب بالاطةال الزراعةي     إتسعى الولية ي
الةاانةات الزراعيةة    عمايات العالقةة مةخ خةالي ديةا ة إنةاايةة األرب باسةة      يالبلد يخدمة المؤسسات العلمية يالديائ  ذ في

بمةا  يفة   ب ثيةة مةميةزة    مالكةات  الاطال الزراعةي   يكةذل  تأييةل     البش ية للعمل في تطوي  مالكاتال ديثة يتأييل ال
 .قليميًا يعالميًاإالت يالة ديات المعال ة م ليًا يلمشوية ال ديثة لموااهة اانيةواكب مع الةطورات الة

 

 

 بوالوريوس في االقةصا  الزراعي 

 ةبةخةة يط بلبةةة يملوةةوع الخبةة ة بوي يةة يهةةةم يةةذا الاسةةم 
 لةالالت فضل األ باالسةعماياالقةصا  في اإلنةاج الزراعي يذل  

ذات تواليف  ةاإلنةاج لل صوي على إنةاايم احل الزراعية خالي 
ل يتعظيم االسةة ا ة مةخ اميةع    عاقل  يكذل  الةوظيف ال أ
ع مةةؤيليخ لسةةو  ويبةةذل  يوةةوع الخ ي ةة ،مةةوار  المةاحةةةال

 العمل يقا ريخ على المنافسة م ليًا يإقليميًا يعالميًا .

 البوالوريوس امطب 
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 بوالوريوس في الة بة يالموار  المائية 

تخة يط بلبةة مخةصةيخ  بعلةوم     لةى  إيهدف الاسةم  
 الة بةةةة مةةةخ ناحيةةةة النشةةةأة يالةوةةةويخ يالةصةةةنيف  

حيةةاا الةةة    إي، يالخةةواا الويميائيةةة يال يزيائيةةة  
 ياإلقليمةةةيالمخةل ةةةة علةةةى المسةةةةو  الم لةةةى   

يالعالمي   يكةذل  تأييةل الطلبةة بةالخب ة الالدمةة      
للةعامل مع نمو النبات يعالقة الة بة بالماا يالنبات 

علةى  ةسميد يت ديةد االحةيااةات المائيةة    يتانيات ال
الةلةوث   فةي لميام يأث  ذلة   يفق معطيات الة بة يا

 نةاج الزراعي .ياإل يالبيئ
 

 بوةةةالوريوس فةةةي الم الةةةيل ال اليةةةة 
 )لباحي/مسائي(

يهةةةم الاسةةم بةأييةةل الخةة ي يخ لمع فةةة كةةل مةةا  
يةعلةةق بزراعةةة الم الةةيل ال اليةةة يرعايةهةةا فةةي   

عوامةةةل البيئةةةة الم يطةةةة ال اةةةل يت اعلهةةةا مةةةع 
  يكةذل   يعالقة ذلة  بمعةدي نمويةا يإنةاايةهةا    

اعدا  ك ةااات علميةة مةزي ة بأحةدث المعلومةات      
ل عةةاال العلميةة ي العمليةة الةةي تةؤيلهم للعمةل      

في م اي اخةصالةهم يإاة اا الب ةوث فةي م ةاي      
صةةةةةنيع م الةةةةةيل ال اةةةةةل دراعةةةةةة يتسةةةةةويق يت

 .نشطة اقةصا ية  مخةل ةأيالمسايمة في 

 

بوةةةةالوريوس فةةةةي البسةةةةةنة ييندسةةةةة 
 )لباحي/مسائي( ال دائق

قةا ريخ  لى تخ يط مخةصةيخ دراعيةيخ   إيهدف الاسم 
نةاج الزراعةي النبةاتي   على المسايمة في تطوي  اإل

، بول اوانبه ال الية يالبسةنية يالغابات يال دائق 
يامالكهم الخب ة الةانية في اد يا  الةوسع بإنشاا 
البيةةوت الزااايةةة يالبالسةةةيوية يالمظللةةة يمخةةادع  
ال واكةةةه يالخضةةة  المبةةة  ة باصةةةد ديةةةا ة اإلنةةةةاج 
يت سيخ نوعيةه عةخ ب يةق تاانةات دراعةة األنسة ة      
يت بيةةةة النباتةةةات البسةةةةنية يالزراعةةةة الصةةة  ايية     

نة ات بسةنية الم لية م لألسوا المغطاة مما يوف  
 .سمها الةاليدية يبألناف ايدةافي غي  مو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بوةةةةةالوريوس فةةةةةي علةةةةةوم االغذيةةةةةة   
 )لباحي/مسائي(

عدا  خة ي يخ مخةصةيخ بةطةوي     إلى  إيهدف الاسم 
لةى اانةب   إمةخ ال ةو ة    أغذيةة بدراةة عاليةة    يإنةاج

غذيةةة .  فةةي مصةةانع األ  نةةةاج ارة اإلإالاةةدرة علةةى  
يم المنة ات الغذائية ونةاج يتطوي  يتاإيي كز على 

مةةةخ ناحيةةةة قيمةهةةةا الغذائيةةةة يعالقةهةةةا بالصةةة ة 
يالم ب ، ي  راسة ببيعة األغذية يأسبا  فسةا يا  
يالاواعةةد األساسةةية إلعةةدا يا يت سةةينها لخدمةةة   

  الم ةمع .

 

 مااسةي ال امطب 

  يوانيالنةاج في اإلمااسةي  

  نامط إلةى إعةدا  مالكةات مةخصصةة    يهدف يذا الب
إنةاج يإ ارة  يرعاية الث ية ال يوانيةة الةةي تشةمل    ب

تغذيةةةةة ال يةةةةواع يالطيةةةةور الداانةةةةة ياألسةةةةما    
كثاريةةا يت سةةينها فضةةاًل عةةخ إعةةدا  إي يفسةةل ةها

حاةوي ال يوانةات ي ي ةع    إ ارة  ب مالكات مةخصصة 
قطةةةال الثةةة ية   هةةةاال لةةةوي للمشةةةاكل الةةةةي يعاني

 ال يوانية .

 

 الة بة يالموار  المائيةفي  مااسةي 

الهدف مخ يذم الدراسة  إعدا  مالكات  مةخصصةة  
بالة بةةةة مةةةخ ناحيةةةة كيميائيةةةة يفيزياييةةةة يمسةةةح 

يالمةخ ج مخ يذا  ،يتصنيف يإ ارة  يخصوية الة بة
الب نامط قا ر على العمل بم اي الاطاعات الزراعية 
ياإلسهام بالب ث عةخ المشةاكل المةعلاةة ي إي ةا      

الم الةةيل  فةةي لةةوي الالدمةةة لمةةا لةةه مةةخ تةةأثي     ال
 يالنباتات . 
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  بوةةةةةالوريوس فةةةةةي علةةةةةوم االغذيةةةةةة   
 )لباحي/مسائي(

عدا  خة ي يخ مخةصةيخ بةطةوي     إلى  إيهدف الاسم 
لةى اانةب   إمةخ ال ةو ة    أغذيةة بدراةة عاليةة    يإنةاج

غذيةةة .  فةةي مصةةانع األ  نةةةاج ارة اإلإالاةةدرة علةةى  
يم المنة ات الغذائية ونةاج يتطوي  يتاإيي كز على 

مةةةخ ناحيةةةة قيمةهةةةا الغذائيةةةة يعالقةهةةةا بالصةةة ة 
يالم ب ، ي  راسة ببيعة األغذية يأسبا  فسةا يا  
يالاواعةةد األساسةةية إلعةةدا يا يت سةةينها لخدمةةة   

  الم ةمع .

 

 مااسةي ال امطب 

  يوانيالنةاج في اإلمااسةي  

  نامط إلةى إعةدا  مالكةات مةخصصةة    يهدف يذا الب
إنةاج يإ ارة  يرعاية الث ية ال يوانيةة الةةي تشةمل    ب

تغذيةةةةة ال يةةةةواع يالطيةةةةور الداانةةةةة ياألسةةةةما    
كثاريةةا يت سةةينها فضةةاًل عةةخ إعةةدا  إي يفسةةل ةها

حاةوي ال يوانةات ي ي ةع    إ ارة  ب مالكات مةخصصة 
قطةةةال الثةةة ية   هةةةاال لةةةوي للمشةةةاكل الةةةةي يعاني

 ال يوانية .

 

 الة بة يالموار  المائيةفي  مااسةي 

الهدف مخ يذم الدراسة  إعدا  مالكات  مةخصصةة  
بالة بةةةة مةةةخ ناحيةةةة كيميائيةةةة يفيزياييةةةة يمسةةةح 

يالمةخ ج مخ يذا  ،يتصنيف يإ ارة  يخصوية الة بة
الب نامط قا ر على العمل بم اي الاطاعات الزراعية 
ياإلسهام بالب ث عةخ المشةاكل المةعلاةة ي إي ةا      

الم الةةيل  فةةي لةةوي الالدمةةة لمةةا لةةه مةةخ تةةأثي     ال
 يالنباتات . 
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 الم اليل ال اليةفي مااسةي  

يعد يذا الب نامط المالكات المةخصصة بالم اليل 
يالنباتةةات ي يراثةهةةا يال بةةو  مةةخ ناحيةةة إنةااهةةا 

يالمةخةة ج قةةا ر  ،يتطوي يةةا يمعال ةةة مشةةاكلها
علةةى تنميةةة يتطةةوي  الم صةةوي ال الةةي يتلبيةةة    
حااةةة السةةو  مةةخ خةةالي إعةةدا  الب ةةوث العلميةةة  
يالةطبياية بما ينس م مع تطوي  إنةاج الم الةيل  

  الةوبني علةى المسةةو  الم لةي     لالقةصةا  تعزيزًا
 .قليمي ياإل

 

 البسةنة ييندسة ال دائقفي مااسةي   

 انةةاج ب ذم الدراسة  المالكةات المةخصصةة  تؤيل ي
ندسةةةة الخضةةة  يال اكهةةةة يالزينةةةة يتصةةةميم يي

عةخ إعةدا  مالكةات     حدائق المدع يالمنشات فضاًل
ريع الزراعةةةة الم ميةةةة  إ ارة  مشةةةابةةة مةخصصةةةة 

ات ال ديثة في اإلنةةاج  ساليب يالةاانياسةعماي األ
نسةة ة يالهندسةةة الوراثيةةة يالزراعةةة   كزراعةةة األ

  نةاج ال ط  الغذائي يالنباتات الطبية .إلعضوية يا

 

 االقةصا  الزراعي في مااسةي 

يخةص المةخ ج في  يذم الدراسة بالةنمية الزراعية 
يالمةخة ج فةي  يةذا الب نةامط      ،ياقةصا يات اإلنةاج

لدراسة ال وانب االقةصا ية للاطال الزراعي مؤيل 
يالاضةةةايا الم تبطةةةة بإنةةةةاج يتسةةةويق المنة ةةةات    

علةى المهةارات   الزراعية مخ خةالي تةدريب المةخة ج    
اإل ارية الةي تمونةه مةخ إ ارة  المشةاريع الزراعيةة     
يت ليل مشةوالتها يتةوفي  ال لةوي لهةا ، يتاةديم      
االسةشارات يالخةدمات الم تبطةة بالسةلع الزراعيةة ،     
يالمسةةةايمة فةةةي  رسةةةم السياسةةةات االقةصةةةا ية  

ى لة إ سةب ال ااةة   بزراعةي  للم ةمع في الم ةاي ال 
 ذل .

 

 

 

 

 

 

 

 دكةورامال امطب 

  يوانيالنةاج في اال كةورام   

 ًاالطالةةةب فةةةي  يةةةذم الدراسةةةة مةخصصةةة يةخةةة ج 
بمسةةةةو  عةةةايإ  فةةةي إ ارة  الةةةديااخ يالثةةة ية     
ال يوانيةةةة يالثةةة ية السةةةموية يت بيةةةة يت سةةةيخ 

ييعةةد يةةذا الب نةةامط مةةخ    ،ال يوانةةات يتغةةذيةها 
الب امط المهمة يالض يرية لما يادمه مخ خدمةة  
للم ةمةةع ييلبةةي ال ااةةة ال عليةةة للسةةو  ييضةةع  

اةةة بمشةةاكل ال يوانةةات  ال لةةوي المناسةةبة المةعل
يت بيةهةةا فضةةاًل عةةخ المع فةةة بال وانةةب الب ثيةةة    

 يالةعليمية.

 الة بة يالموار  المائية في  كةورام 

مع فةة ياسةعة   ليؤيل  يةذا الب نةامط المالكةات     
يمسةةةو  عةةايإ مةخصصةةة بةةإ ارة  الة بةةة يمسةةح     
 يتصةةةةنيف  الة بةةةةة يخةةةةواا الة بةةةةة ال يزئايةةةةة    
 ،يالويميائية يخصوبة الة بةة يأحيائهةا الم ه يةة   
يالمةخةة ج فةةي  يةةذا الب نةةامط لةةه الاةةدرة علةةى     
المشةةةةاركة يالعمةةةةل فةةةةي الاطةةةةال الزراعةةةةي     
يالهندسي مخ خالي الب ةوث العلميةة يالةطبيايةة    
الةةةي تضةةع ال لةةوي يتعةةالط المشةةاكل ياسةصةةال    
األرا ي يتهيئةها للزراعة مخ خالي  راسة خةواا  

اًل عةخ الاةدرة علةى العمةل بالمؤسسةات      الة بة فض
الةعليميةةة يالب ثيةةة   يإعةةدا  الدراسةةات المالئمةةة  

 ل ماية الموار  الطبيعية مخ عمليات الةديور.

 

 الم اليل ال الية في  كةورام

لب نةامط إلةى إعةدا  مالكةات مؤيلةة      يهدف يذا ا
يعلى مع فة تخصصية بةونولوايا   بمسةو  عايإ 

البذير يت بيةة النبةات يفسةل ة الم الةيل ي يراثةة      
الب ةوث   يعةد يالمةخ ج فةي يةذا الب نةامط     ،النبات

العلمية يالةطبياية للنباتات ال الية ييسهم فةي  
تطةةوي   علةةى  عمةةةل يبةةة امط الةنميةةة الزراعيةةة ي  

خدمةةة  ،ال ائةةد فةةي يةةذا الم ةةاي الاطةال الزراعةةي 
للم ةمةةع يمةةا يةطلبةةه السةةو  فضةةاًل عةةخ تعلةةم     

 ق يمنايط الب ث يالةعليم المةطورة . ائب 
 

  دائقالبسةنة ييندسة في ال كةورام 

يهةةدف يةةذا الب نةةامط إلةةى تأييةةل يرفةةد المالكةةات 
نةاج يإخض  ، الالعلمية في تخصصات البسةنة )إنةاج 

 تصةميم ال ةدائق( فضةالً   ييال اكهة ، نباتات الزينة 
نسةة ة يةةة يدراعةةة األ عةةخ  تانيةةات الزراعةةة الم م  

يالهندسة الوراثية يالزراعة المائيةة ي العضةوية ي   
ئي يالنباتةات الطبيةة يتونولوايةا    إنةاج ال ط  الغذا

 نةاج البذير المصدقة.إ
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 دكةورامال امطب 
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 ل ماية الموار  الطبيعية مخ عمليات الةديور.

 

 الم اليل ال الية في  كةورام

لب نةامط إلةى إعةدا  مالكةات مؤيلةة      يهدف يذا ا
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 ق يمنايط الب ث يالةعليم المةطورة . ائب 
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 دارة واالقتصاداإلكلية 
www.uoanbar.edu.iq/RAECollege  

 

ادة فاعلين للمؤسسات عداد مديري المستقبل ومساعدتهم على أن يصبحوا قى إواالقتصاد إلهدف كلية االدارة ت
ي واإلبداع المعرفي في العلوو   قليمية والدولية , من خالل الريادة في التعليم العالي والبحث العلمالمحلية واإل

دارة , تلتوم  كليوة اإل  المجتموم  كاديميوة ومظمموات   دارية واالقتصوادية واالفتتواو والتوا ول موم المؤسسوات ا      اإل
الحديثوة   قظيوة الت عماليم المرتكوم علوى التعلويم باسوت    والجودة واإلبوداع فوي ممارسوات التعلويم والتقو     واالقتصاد 

 والبحث العلمي.
تلوجة عوا   الدارة واالقتصواد  عون كليوة اإل  وافتصولت     ، 8999-8991 االقتصاد فوي عوا    سست كلية اإلدارة وُأ

وذلك من خالل تطبيق وتدريب  ،تضم الكلية ُجًل خبراتها التعليمية للطلبة على رأس أولوياتهاو  ,  0223-0222
 الطلبة على أفضل الممارسات العالمية.

College Of Administration And Economic 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البكالوريوس امجبر

بكوووووووالوريوس فوووووووي المحاسوووووووبة 
 ) باحي مسائي(

يتووويخ اختصووواا البكوووالوريوس فوووي المحاسوووبة  
ساسية فوي  المبادئ والظمريات ا طلبة معرفة لل

معرفة  فضاًل عن المحاسبة واالقتصاد والتمويل 
حووودل التطبيقوووات الماليوووة, ويكتسوووب الطلبوووة   أ

الملتحقوووون بالقسوووم كيتيوووة االسوووتتادة مووون    
 فاجحوووًا المعرفوووة الظمريوووة وتطبيقهوووا تطبيقووواً 

عموول فووي فووي التعووامالت التجاريووة و ال خالقيووًاأو
عموووال فوووي مظمموووات ومؤسسوووات واوووركات ا 

القطاعين الحكومي وغيور الحكوومي مون خوالل     
الطلبوووة علوووى ا فمموووة المحاسوووبية   دريس ووووووت

بأسوولوم مقووارن بمووا يسوواعدطم علووى تطوووير      
  .ا فممة المحاسبية المعمول بها

ما  الخريجين فتشمل : أما فرا العمل المتاحة أ
العمول  وسووا  الماليوة ,   ا ومؤسسات الدولوة ,  

الصووويرفة وفوووي اوووركات االسوووتثمار والتمويووول, 
تمويوووول  و , سووووالميةالمصووووارف اإلوالتجاريووووة, 

 الشركات, , والشركات العقارية .

 

 

 بكووووالوريوس فووووي إدارة االعمووووال    
 ) باحي مسائي(

عموووال الطلبوووة إلدارة ا يهيوووذ طوووسا القسوووم  
يوووات فوووي االقتصووواد العوووالمي  التجاريوووة والعمل

دارة المختلتووووة التووووي ساسوووويات اإلأومعرفووووة 
ن أعمووال التجاريووة, كمووا فووي مجووال ا  تعملتسوو

ا فوووي طوووس  التوووي تووودرس  المظووواطج الدراسوووية 
العديود   فتسوتوعب التخصص بالمرحلة الجامعية, 

عمال التجارية في عودة مجواالت,   من قطاعات ا 
المووارد  وعموال التسوويق,   أدارة إمظها : دراسة 
فموووووم والتجوووووارة االلكتروفيوووووة,  والبشووووورية, 

 دارية والظقل الدولي .المعلومات اإل

عموال  تميم المظخرطون فوي تخصوص إدارة ا   إذ ي
لمشواكل التجاريووة التووي موون  حوول اعلووى بالقودرة  
داء أن تتعوورل لهووا المؤسسووة خووالل  أالممكوون 
 موا  أفهو متتوو  ما المجال الوظيتيأالعمل, 

مظهووا: ة الخووريجين وذلووك فووي مجوواالت متظوعوو   
مدير أو فتاج, إمدير أو مدير مالي, بصتة  العمل 

 مدير تسويق.   وأمشتريات, 
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 ) باحي مسائي( بكالوريوس في االقتصاد

لووووى رفوووود القطاعووووات إيهوووودف طووووسا القسووووم 
االقتصادية الحكومية والخا وة بكتواءات تعمول    
على تحقيق عملية التظميوة االقتصوادية الشواملة    

االقتصاد الوطظي الخا ة والعاموة  لجميم متا ل 
بالشوووكل الوووسي يسوووهم فوووي  يوووادة معووودالت     

 .االقتصادي الظمو
لمجاالت يعتمد علم االقتصاد على مجموعه من ا

الظمو وطمها: المال, أالتي تهتم بدراستها ومن 
ولي, الماليوووة العاموووة, واالقتصووواد الووود والتظميوووة

ن يعملووا فوي   أويمكن لخريجي قسوم االقتصواد   
ة التحليليوووة علوووى الدراسوووات االقتصووواديمجووواالت 

و على مسوتوى الشوركات   أ هكلمستوى االقتصاد 
 . المختلتة آتوالمظش

 دارة العامةاإل بكالوريوس في

يعد تخصص اإلدارة العامة من التخصصات البالغوة  
ا طميووووة علووووى مسووووتوى الجامعووووات العربيووووة  
والعالمية. ويعظى طسا التخصص بكول موا يتعلوق    

علوووى المسوووتوى الحكوووومي وأجهووومة  بووواإلدارة 
ل اسوتحد  ي،الدولة في فطاقها المحلي والمركم
 ، 0202 0289القسووووم فووووي العووووا  الدراسووووي 

ويتمثل جوطر اطتما  طسا التخصص بالعمل على 
رفم كتاءة وفاعلية أجهمة ودوائر الدولة سواء 

 ةالعاموو ةلحصوومالهادفووة مظهووا إلووى تحقيووق ال  
وعهوووا أو كوووالو ارات والموووديريات العاموووة وفر  

الشوركات العاموة الخدميوة    وكومية )المظشآت الح
واإلفتاجيووة (، المسووتظدة إلووى التمويوول الووساتي أو  

لربخ كتوجه جديد يحمى باطتما  ى الإالهادفة 
وطظوا    .عمليواً  وأكاديميواً  وإقليميواً  متمايد دوليًا

عمول فوي القطواع    طلب على مخرجوات القسوم لل  
 محليواً طميوة طوسا القسوم    أالحكومي مموا يبور    

 .ودوليًا
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجستيرال امجبر

 االقتصادفي ماجستير 
قتصوواد  اووهادة الماجسووتير بتخصووص يمووظخ قسووم اال

إلووى (  و يهوودف طووسا البرفووامج  )العلووو  االقتصووادية
العلو  االقتصووادية بوو إعووداد المتخوورجين المتخصصووين

بتروعهووووا المتعووووددة ومظهووووا االقتصوووواد الوووودولي 
والقياسووي والريا ووي والماليووة والصووظاعي والمراعووي 

العاموووة والظمريوووة الظقديوووة والظمريوووة االقتصوووادية  
الجمئية والكلية والتخطيط وبحول العمليات واقتصاد 
المعرفووة واالقتصوواد البي ووي ، والمتخوورج فووي  طووسا    

ل فوي المؤسسوات الحكوميوة    البرفامج مؤطول للعمو  
و  مودرس  أمستشار اقتصوادي وموالي   بصتة والخا ة 

تعلووويم العوووالي العاموووة  مؤسسوووات المسووواعد فوووي 
 طلي ومدارس و ارة التربية . والتعليم ا 

 

 

 

 برفامج الدكتوراه

 في االقتصاددكتوراه 

يمووظخ قسووم االقتصوواد  اووهادة الوودكتوراه فلسووتة 
في ) العلو  االقتصادية (  و تهودف طوسه الدراسوة     

مؤطول علموي   إلى تخريج مالكات اقتصوادية تحمول   
في فروع العلو  االقتصوادية كالتظميوة االقتصوادية    
والسياسات االقتصوادية الماليوة والظقديوة والتجاريوة     

واالقتصوواد  واالقتصوواد الوودولي والقيوواس االقتصووادي
قووات االقتصووادية سوووا  الماليووة والعالالريا ووي وا 

ادية بشووقيها عوون الظمريووة االقتصوو  الدوليووة ، فضووالً 
ن طسه المالكات تكوون مؤطلوة   أ، والجمئية والكلية 

ي الجامعوووات للعمووول فوووي التووودريس الجوووامعي فووو  
طلووووي وكووووسلك العموووول الحكوميووووة والتعلوووويم ا 

مختصووين فووي العلووو  االقتصووادية فووي   بو ووتهم 
مؤسسوووات القطووواع العوووا  ذات العالقوووة بالشوووأن     

 االقتصادي وفي قطاع ا عمال. 

 
 عمال إدارة  افي ماجستير 

اووهادة الماجسووتير بتخصووص    اإلدارة يمووظخ قسووم  
لوى إعوداد   يهدف طسا البرفوامج إ و ،()العلو  اإلدارية

العلو  اإلداريوة بتروعهووا  بو المتخورجين المتخصصوين   
المتعووووددة ومظهووووا اإلدارة  الماليووووة االسووووتراتيجية 
والتسوووويق وفمريوووة المظمموووة والمووووارد البشووورية  

فووي  طووسا   وإدارة  االفتوواج والعمليووات ، والمتخوورج    
مدرس مؤطل للعمل في إدارة  المظممات والبرفامج 

مسووواعد فوووي مؤسسوووات التعلووويم العوووالي العاموووة  
 والتعليم ا طلي ومدارس و ارة التربية  .
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 ماجستيرال امجبر
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الجمئية والكلية والتخطيط وبحول العمليات واقتصاد 
المعرفووة واالقتصوواد البي ووي ، والمتخوورج فووي  طووسا    

ل فوي المؤسسوات الحكوميوة    البرفامج مؤطول للعمو  
و  مودرس  أمستشار اقتصوادي وموالي   بصتة والخا ة 

تعلووويم العوووالي العاموووة  مؤسسوووات المسووواعد فوووي 
 طلي ومدارس و ارة التربية . والتعليم ا 

 

 

 

 برفامج الدكتوراه

 في االقتصاددكتوراه 

يمووظخ قسووم االقتصوواد  اووهادة الوودكتوراه فلسووتة 
في ) العلو  االقتصادية (  و تهودف طوسه الدراسوة     

مؤطول علموي   إلى تخريج مالكات اقتصوادية تحمول   
في فروع العلو  االقتصوادية كالتظميوة االقتصوادية    
والسياسات االقتصوادية الماليوة والظقديوة والتجاريوة     

واالقتصوواد  واالقتصوواد الوودولي والقيوواس االقتصووادي
قووات االقتصووادية سوووا  الماليووة والعالالريا ووي وا 

ادية بشووقيها عوون الظمريووة االقتصوو  الدوليووة ، فضووالً 
ن طسه المالكات تكوون مؤطلوة   أ، والجمئية والكلية 

ي الجامعوووات للعمووول فوووي التووودريس الجوووامعي فووو  
طلووووي وكووووسلك العموووول الحكوميووووة والتعلوووويم ا 

مختصووين فووي العلووو  االقتصووادية فووي   بو ووتهم 
مؤسسوووات القطووواع العوووا  ذات العالقوووة بالشوووأن     

 االقتصادي وفي قطاع ا عمال. 

 
 عمال إدارة  افي ماجستير 

اووهادة الماجسووتير بتخصووص    اإلدارة يمووظخ قسووم  
لوى إعوداد   يهدف طسا البرفوامج إ و ،()العلو  اإلدارية

العلو  اإلداريوة بتروعهووا  بو المتخورجين المتخصصوين   
المتعووووددة ومظهووووا اإلدارة  الماليووووة االسووووتراتيجية 
والتسوووويق وفمريوووة المظمموووة والمووووارد البشووورية  

فووي  طووسا   وإدارة  االفتوواج والعمليووات ، والمتخوورج    
مدرس مؤطل للعمل في إدارة  المظممات والبرفامج 

مسووواعد فوووي مؤسسوووات التعلووويم العوووالي العاموووة  
 والتعليم ا طلي ومدارس و ارة التربية  .
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 لصتتت  /لستتكلية تتقلنون/الرمنوي تتت/ةًل  ن تتق للللسُأ
ضتم لية تقلناةن ولالنتقادت/ةل ت/ للللل/ للللللفت للقسم

فتت ل تت/ للللوتتكلية تتقلإلحلوتتكاللل، ل0222-0222
 تتقلالنارتتتريلل ةتتتكللثتتتلورتتتل للنو ةللل، ل0220

ختيللحت مم/لفت لنوي ت/ةًلالن لللأا س /لإوكلشري  ل
 ل,لالص/ ليلل ن م/لل0222ف لنو ةلجقلف ل / ل

فتت لإحتت نمم/ل ستتانةقل تتانو /للقف متت/ل  تت لية تتل
ل ل.ل0222نو ةلجقلف ل / للنوي /ةًلالأخيىلف 

  نةلإقلنون/الرلالنو ةل لنوس /س قل ةكلو مللية 
يليبقل  لنوحنلق   ل زالة  ل م يفتقل ا منتقللل

 ةل لنوس /ست قل,لالُو تُ متلواتلو للللف لنون/الرلالنو
ةالن لق /ة تتقلفتت لنوم امتتجلوملنج تتقلنواحتت  /للللأ

ج تتقللالكوتت ل تت لختتلعلارتتيلنو ةتتتلنو نخة تتقلالنور/ 
ونتت تلنتجام/  تتقلالنوين/ف تتقللل تت نولالويصتت  لنلالنا
 تت لوتتكلو ز تتزلنألإخلق تتقلالمتتانل تت ال  ل تت ةًلألالن

لالنتسانين لف لنوم امجل.

 

/الرل تجللوالنفقلنومن/مجلنو ةم قلفت لية تقلنونتللل
 ت نةلنورةبتقلوة متلللللإنونظ/ لنونضت/ي ل ت لختلعلللل

اللنو متلللأالزن ولنو  علف لجم ل  قلنو ينقللف 
فضتل للنللنتخاد/ص/للنومانل قل,لالف لنومح/يتلك

ل ف ل ن قل  سس/للنو الوقل ن/الا   ل.ل  

 

 

لنون/الرلية قل
لالنو ةل لنوس /س ق
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 نوب /ول  لسلن ج ي

ل)صب/ح م س/ي (لل  /ول  لسلف لنون/الر

ثن/ءلة نسا لواردصلنون/الرلستل لو است لللأف ل
  / نللق/الا قل  لختلعلنومنت/مجلنو ةم تقلفت للللل
قتلنا  لنو ستتال لنو ينقت لالو   لوتتقللالنونتتلنا  للل

الفتتتقلنورتتتي  قلل ةتتتكلقة م تتتقلاللنو /وم تتتقلاللنا
وة متتلللال تتاو لو تلرل تت مل للقستل  قلنوستتمحلنا

نوريي/لللفضل ل  ف ل ح/يتلجم ل  قلنو ينقل
ل/ ق/الا تتلن  ل سارتت/ صتت ل/  ل نوا /  تتقلالنومدتتل

اليتتاو ل  تت/ نللصتت /ققلنو نتتلةلالنوا / تتلل تتجللل
قضتت/ /لنواتت    لالق يمتت/ل تت لنونضتت/ /لنون/الا تتقلللللل

ل،نو /وتت لنو تت عللالالنو متتللفتت لنتة تت/ءلنو تت/ ل,للل
نواست  للنو نت/ ًل,لالنولئت/ي لللل،لالولث قلنو نلةلال

 نون/الا قلف لنوم سس/للنو / قلالنور/صقل.

ل  /ول  لسلف لنو ةل لنوس /س ق

 نتت لة نستتا لوردتتصلنو ةتتل لنوس /ستت قلومنحتت ل
نولئت/ي للنا  نةلنو ةم لالنوم ن ل ن لوستنم لل

تلاللونم ل  / نو لنوس /س قلاللنو ة /لف لنو الوق,
وةتتت لنومادتتتةقل دتتتنجلنونتتتين لال  تتت/ نلللللستتت م/

نوا /الضلالف لنوا / لل جلنون/سل,لالوة لنوم / نلل
  متتقلورفتتينةل لتترلنونظتتيل تت لنوحنتتللنوتتاًلللللل

ال تتاو لو تتلرلقتت لل,ستت  مةلرلف تتقل نتت لنوارتتي ل
ال بت/ة للل/ الفنتلل/  ةمتل لصت  /لل  زلل   لنوس /سقل

رةت للال   لنوسةلكلنوس /س لنوتاًلقت ل اللل/ خلقالأ
ق تيللت ا /ةل  لنومم/ ست/للنوس /ست قللل,لالنحناصل
لنسبقلتل  سل  /ل.ل حاينف قلنت
ل

 

ل        منو ةتل لنوس /ست قلللفت للل /جستا يل
للنو  نس/للنو الو ق

ارتتتيلثن/فتتتقللنو تتت  ل تتت لمتتتانلنوبياتتت/ جلمتتتل
اس/رلفت لنوم امتجل ت للللنو  منينط قلالحنلقلنا

طي قلوري جل اردد  لف لمتانلنوم ت/ع،لفضتل لللل
  لكو لإ  نةل لي/للالطن قل  مةقلوة مللف ل
نوستتتتة لنو  ةل /ستتتت لالونتتتت  تلنتسارتتتت/ نللللل

ل.نوس /س قلألصح/بلنونين لنوس /س لف لنوبة ل

ل

 

 م/جسا ينولن ج ي

لنون/الرلنو / لف ل /جسا ي

نو   ل  لمانلنوبيا/ جلو م لل لي/لل ارددتقلل
 /ونتتت/الرلنو نتتت/ي لاللنونتتت/الرلناةن ًلالنونتتت/الرللل
نو ستتالًلالنوتت الو لالنوم/و تتقلنو / تتقلالنوارتتي جللللل
نوضي ب لالنوماري لوقلنون  ول ةكلالضجلنونتلنا  لل

الارتتيلوح/وتتقلنومليمتتقلللنالفتتقل ةتتكلالصتت /قا /ل
لا لنوسة ت،لفضل قلالنول  لنون/النوين/فقلنون/الا 

 ت للوزال ت لستلقلنو متلل  شتر/ لكالًلنخادت/ للللللل
فتتت ل  تتت/تللنونتتت/الرلنو تتت/ ل تتت لأجتتتللونتتت  تل
نتسار/ نللنون/الا تقلالإ ت نةل ليت/للالي ت/ءنلللللل
ق/الا قلق/ة ول ةكلونم تقلنوم امتجلفت ل  ت/تلللللل

/  تتتقلال اللنوبحتتتللنو ةمتتت لالنواتتت    لنو تتت/   
أحت  لل ق،لالنتطتلول ةتكلللنننوارل نللنو ةم قلالنوا

ل.نونظتلنون/الا ق
ل
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 نوب /ول  لسلن ج ي

ل)صب/ح م س/ي (لل  /ول  لسلف لنون/الر

ثن/ءلة نسا لواردصلنون/الرلستل لو است لللأف ل
  / نللق/الا قل  لختلعلنومنت/مجلنو ةم تقلفت للللل
قتلنا  لنو ستتال لنو ينقت لالو   لوتتقللالنونتتلنا  للل

الفتتتقلنورتتتي  قلل ةتتتكلقة م تتتقلاللنو /وم تتتقلاللنا
وة متتلللال تتاو لو تلرل تت مل للقستل  قلنوستتمحلنا

نوريي/لللفضل ل  ف ل ح/يتلجم ل  قلنو ينقل
ل/ ق/الا تتلن  ل سارتت/ صتت ل/  ل نوا /  تتقلالنومدتتل

اليتتاو ل  تت/ نللصتت /ققلنو نتتلةلالنوا / تتلل تتجللل
قضتت/ /لنواتت    لالق يمتت/ل تت لنونضتت/ /لنون/الا تتقلللللل

ل،نو /وتت لنو تت عللالالنو متتللفتت لنتة تت/ءلنو تت/ ل,للل
نواست  للنو نت/ ًل,لالنولئت/ي لللل،لالولث قلنو نلةلال

 نون/الا قلف لنوم سس/للنو / قلالنور/صقل.

ل  /ول  لسلف لنو ةل لنوس /س ق

 نتت لة نستتا لوردتتصلنو ةتتل لنوس /ستت قلومنحتت ل
نولئت/ي للنا  نةلنو ةم لالنوم ن ل ن لوستنم لل

تلاللونم ل  / نو لنوس /س قلاللنو ة /لف لنو الوق,
وةتتت لنومادتتتةقل دتتتنجلنونتتتين لال  تتت/ نلللللستتت م/

نوا /الضلالف لنوا / لل جلنون/سل,لالوة لنوم / نلل
  متتقلورفتتينةل لتترلنونظتتيل تت لنوحنتتللنوتتاًلللللل

ال تتاو لو تتلرلقتت لل,ستت  مةلرلف تتقل نتت لنوارتتي ل
ال بت/ة للل/ الفنتلل/  ةمتل لصت  /لل  زلل   لنوس /سقل

رةت للال   لنوسةلكلنوس /س لنوتاًلقت ل اللل/ خلقالأ
ق تيللت ا /ةل  لنومم/ ست/للنوس /ست قللل,لالنحناصل
لنسبقلتل  سل  /ل.ل حاينف قلنت
ل

 

ل        منو ةتل لنوس /ست قلللفت للل /جستا يل
للنو  نس/للنو الو ق

ارتتتيلثن/فتتتقللنو تتت  ل تتت لمتتتانلنوبياتتت/ جلمتتتل
اس/رلفت لنوم امتجل ت للللنو  منينط قلالحنلقلنا

طي قلوري جل اردد  لف لمتانلنوم ت/ع،لفضتل لللل
  لكو لإ  نةل لي/للالطن قل  مةقلوة مللف ل
نوستتتتة لنو  ةل /ستتتت لالونتتتت  تلنتسارتتتت/ نللللل

ل.نوس /س قلألصح/بلنونين لنوس /س لف لنوبة ل

ل

 

 م/جسا ينولن ج ي

لنون/الرلنو / لف ل /جسا ي

نو   ل  لمانلنوبيا/ جلو م لل لي/لل ارددتقلل
 /ونتتت/الرلنو نتتت/ي لاللنونتتت/الرلناةن ًلالنونتتت/الرللل
نو ستتالًلالنوتت الو لالنوم/و تتقلنو / تتقلالنوارتتي جللللل
نوضي ب لالنوماري لوقلنون  ول ةكلالضجلنونتلنا  لل

الارتتيلوح/وتتقلنومليمتتقلللنالفتتقل ةتتكلالصتت /قا /ل
لا لنوسة ت،لفضل قلالنول  لنون/النوين/فقلنون/الا 

 ت للوزال ت لستلقلنو متلل  شتر/ لكالًلنخادت/ للللللل
فتتت ل  تتت/تللنونتتت/الرلنو تتت/ ل تتت لأجتتتللونتتت  تل
نتسار/ نللنون/الا تقلالإ ت نةل ليت/للالي ت/ءنلللللل
ق/الا قلق/ة ول ةكلونم تقلنوم امتجلفت ل  ت/تلللللل

/  تتتقلال اللنوبحتتتللنو ةمتتت لالنواتتت    لنو تتت/   
أحت  لل ق،لالنتطتلول ةتكلللنننوارل نللنو ةم قلالنوا

ل.نونظتلنون/الا ق
ل
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  وقسم نظم المعلومات, ،لوم الحاسوبقسم ع :وتضم قسمين هما ، م 9111سست الكلية في العام الدراسي ُأ
تتمتا  بقادرات عالياة فاي ماااا الحاسابات        مالكاات تتميز الكلية بالقدرة البحثية والعلمية التي تؤدي إلى بناا   و

لكترونية وإزالة عمالهم عن طريق الحوكمة اإلأسهيل ونظم المعلومات لتقديم الخدمة لماتمعهم من خالا ت
 المصاعب التي تواجه ماتمعهم  .

بمساتو    تعمل الكلية على إعداد ماتم  معلوماتي متميز من خالا تخريج مبرماي حاسبات ومحللاي أنظماة  و
, وكذلك المساهمة في خدماة الماتما  مان خاالا إعاداد الدراساات وبارامج التادريب المساتمر والخادمات            ٍاعا

 المعلوماتية المحلية والعالمية التي تلبي حاجات الماتم  وتساعد على تطوره .

 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية 
College Of Computer Sciences and Information Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البكالوريوس امجبر

  بكااااالوريوس فااااي علااااوم الحاسااااوب   
  )صباحي/مسائي(

كيفياة  علاى  ينصب اهتمام قسام علاوم الحاساوب    
بنا  أنظمة تتناسب م  مختلف المااالت في الحياة، 
وكيفية التراسل داخل الشبكات وحماية المعلومات 
وحماية التراسل باين الشابكات، كماا يهاتم القسام      

درجاة تعقياد الخوارزمياات    بتحليل وتصميم وقيااس  
 فااي حاال المشااكالت الحقيقيااة ويركااز  تعملةالمساا

على تطبيقات الذكا  االصطناعي التي تحااكي فياه   
الحاساابات الساالوذ الااذكي لفنسااال فااي معالاااة     
المعلوماااات، مااان خاااالا التركياااز علاااى موا اااي      

 .تطبيقات الحاسوب(ورماة الحاسوب، ب(االختصاص 

يقوم القسام بتادريب الطلباة بثحادم المعلوماات      و 
النظرية والعملية في تخصص علوم الحاسبات وبماا  

كنااه ماان التواصاال ماا  الحاسااب ا لااي وإعااداد     يم
البرمايااات فااي مختلااف االختصاصااات العلميااة التااي  

كاال  أتواجهه في حياته العملية بعد التخرج سوا  
مااا فاارص أ  .التطبيقااي مفااي الاانااب ايكاااديمي أ

 ياااي هااذا القساام فيتضاامن : القطااا    العماال لخر
الحكومي ويشمل المؤسسات والدوائر الحكومية , 

االتصاااااالت الخاااااص ويشااامل   ااااركات     القطاااا و
 خر  .أوتكنولوجيا المعلومات , وعدة مااالت 

 

 

 

 بكالوريوس في نظم المعلومات  

مالكاات  يعمل قسام نظام المعلوماات علاى  إعاداد      
مؤهلة في مااا بنا  اينظماة وقواعاد المعلوماات    

ذات خباارة وبمااا ينمااي  بمالكاااتلرفااد دوائاار الدولااة 
الصااناعة البرمايااة فااي القطاار ومواكبااة التطااورات   
الهائلااة فااي هااذا المااااا والتعاماال ماا  التقنيااات     

ومات، وينصب اهتماام القسام   الحديثة و بكة المعل
علااى دراسااة جمياا  القضااايا الفنيااة وقضااايا   الاارئي 

اإلدارة العليااا والسياسااات التخطيطيااة واتخاااذ القاارار  
ف الحاساااابات فااااي إنشااااا  نظاااام المقتاااارل بتو ياااا

إلاى  للمؤسسات الكبر ، ويتطرق القسام   المعلومات
لنواحي النظرية والعملية المتعلقة بتوصيف وتحليل ا

وتصميم وتنفيذ وإدارة نظم المعلومات ما  تعظايم   
االستفادة من البنية ايساسية لتكنولوجيا المعلومات 

إعاداد الطالاب    إلاى يهدف هذا القسام  و .واالتصاالت
عدادا منهايًا ليكاول قاادرًا علاى دراساة المشااكل      إ

والتحاااديات فاااي ماااااا علاااوم نظااام وتكنولوجياااا   
تمكين محلل اينظمة من قيادة  فضاًل عنالمعلومات 

حاساوبي يحال مشااكل    برمااي إلعاداد نظاام    ق فري
لعمل لخريااي  ما فرص اأ .والمستفيدين عملينالمست

الحكااومي ويشاامل  هااذا القساام فيتضاامن : القطااا 
الخاااص القطااا  المؤسسااات والاادوائر الحكوميااة , و 

, االتصاالت وتكنولوجياا المعلوماات   ويشمل   ركات 
 وعدة مااالت اخر  .
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 البكالوريوس امجبر

  بكااااالوريوس فااااي علااااوم الحاسااااوب   
  )صباحي/مسائي(

كيفياة  علاى  ينصب اهتمام قسام علاوم الحاساوب    
بنا  أنظمة تتناسب م  مختلف المااالت في الحياة، 
وكيفية التراسل داخل الشبكات وحماية المعلومات 
وحماية التراسل باين الشابكات، كماا يهاتم القسام      

درجاة تعقياد الخوارزمياات    بتحليل وتصميم وقيااس  
 فااي حاال المشااكالت الحقيقيااة ويركااز  تعملةالمساا

على تطبيقات الذكا  االصطناعي التي تحااكي فياه   
الحاساابات الساالوذ الااذكي لفنسااال فااي معالاااة     
المعلوماااات، مااان خاااالا التركياااز علاااى موا اااي      

 .تطبيقات الحاسوب(ورماة الحاسوب، ب(االختصاص 

يقوم القسام بتادريب الطلباة بثحادم المعلوماات      و 
النظرية والعملية في تخصص علوم الحاسبات وبماا  

كنااه ماان التواصاال ماا  الحاسااب ا لااي وإعااداد     يم
البرمايااات فااي مختلااف االختصاصااات العلميااة التااي  

كاال  أتواجهه في حياته العملية بعد التخرج سوا  
مااا فاارص أ  .التطبيقااي مفااي الاانااب ايكاااديمي أ

 ياااي هااذا القساام فيتضاامن : القطااا    العماال لخر
الحكومي ويشمل المؤسسات والدوائر الحكومية , 

االتصاااااالت الخاااااص ويشااامل   ااااركات     القطاااا و
 خر  .أوتكنولوجيا المعلومات , وعدة مااالت 

 

 

 

 بكالوريوس في نظم المعلومات  

مالكاات  يعمل قسام نظام المعلوماات علاى  إعاداد      
مؤهلة في مااا بنا  اينظماة وقواعاد المعلوماات    

ذات خباارة وبمااا ينمااي  بمالكاااتلرفااد دوائاار الدولااة 
الصااناعة البرمايااة فااي القطاار ومواكبااة التطااورات   
الهائلااة فااي هااذا المااااا والتعاماال ماا  التقنيااات     

ومات، وينصب اهتماام القسام   الحديثة و بكة المعل
علااى دراسااة جمياا  القضااايا الفنيااة وقضااايا   الاارئي 

اإلدارة العليااا والسياسااات التخطيطيااة واتخاااذ القاارار  
ف الحاساااابات فااااي إنشااااا  نظاااام المقتاااارل بتو ياااا

إلاى  للمؤسسات الكبر ، ويتطرق القسام   المعلومات
لنواحي النظرية والعملية المتعلقة بتوصيف وتحليل ا

وتصميم وتنفيذ وإدارة نظم المعلومات ما  تعظايم   
االستفادة من البنية ايساسية لتكنولوجيا المعلومات 

إعاداد الطالاب    إلاى يهدف هذا القسام  و .واالتصاالت
عدادا منهايًا ليكاول قاادرًا علاى دراساة المشااكل      إ

والتحاااديات فاااي ماااااا علاااوم نظااام وتكنولوجياااا   
تمكين محلل اينظمة من قيادة  فضاًل عنالمعلومات 

حاساوبي يحال مشااكل    برمااي إلعاداد نظاام    ق فري
لعمل لخريااي  ما فرص اأ .والمستفيدين عملينالمست

الحكااومي ويشاامل  هااذا القساام فيتضاامن : القطااا 
الخاااص القطااا  المؤسسااات والاادوائر الحكوميااة , و 

, االتصاالت وتكنولوجياا المعلوماات   ويشمل   ركات 
 وعدة مااالت اخر  .
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 نظم الشبكات بكالوريوس في
إعداد كفا ات ى لإالشبكات  قسم نظميهدف   

متمياازة قااادرة علااى المساااهمة بفعاليااة فااي    

دارة الشاابكات وأنظمااة  إو تصااميمال و برماااةال

, و تعليم طرق تصاميم وتنفياذ وإدارة     االتصاالت

د انتقالهاااا  عبااار نظماااة وحماياااة البياناااات عنااا أ

نواعهااا  , ويكااول ذلااك ماان  الشاابكات بمختلااف أ

لى عة الدراسة في القسم التي تتطرق إخالا طبي

نظماة  لتفاصيل الدقيقة لتصميم وتنفيذ وإدارة أا

يتطلبه ذلك من العمل  تلفة م  ماالشبكات المخ

  الماواد المختبرياة .   فضاًل عان المختبري المناسب 
يعمل هذا القسم علاى تخاريج كوكباة متميازة     

ى العماال فااي مااااا تصااميم وتنفيااذ   قااادرة علاا

و نظمة الشبكات المختلفة , وهوإدارة وحماية أ

كااديمي  مااا حياوي وخصاب علاى المساتو  اي    

و فاي  ت الدولاة أ اوالصناعي  ساوا  فاي مؤسسا   

 القطا  العام .

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجستيرال مجنابر

 حاسباتالعلوم في ماجستير 

يل وإعداد مالكات تهدف هذه الدراسة إلى تثه
علااى مسااتو  عاااٍا بالبرماااة بشاارية متخصصااة 

اعي والوسائط وقواعد البيانات والذكا  االصطن
نظماااااة والبااااارامج المتعاااااددة وتصاااااميم اي

وجيا المعلوماات وتطبيقاات   والتطبيقات وتكنول
قاادر  إذ إل المتخرج في هذا البرناامج   ،الاواا 

على بنا  أنظماة متطاورة تتناساب ما  مختلاف      
ل للمتخاارج فااي  أكمااا ،  المااااالت فااي الحياااة  

هااذا البرنااامج  العديااد ماان الفاارص الو يفيااة   
ومنهااا محلاال نظاام ومطااور باارامج    ،المهنيااة

فضاًل عن قدرته  تطبيقية ومدير قواعد بيانات ، 
علااى العماال بالمؤسسااات التعليميااة والمراكااز  

ين البحثيااة إلعااداد وتنميااة مهااارات المباارما    
نترناات ومحللااي الاانظم ومصااممي صاافحات اإل  

الحاصل على هاذا  وتطبيقات الاواا  ، ويسهم 
جمياااا  المؤسسااااات فااااي البرنااااامج بالعماااال 

ذات القطاااا  الخااااص مااان خاااالا الحكومياااة و 
ب و امج و ابكات الحاساو  ه بتصميم البار إمكان

 برماياااًا عوائاااقو ااا  الحلاااوا للمشااااكل وال 
 .والكترونيًا

 

 الدكتوراه برنامج

 دكتوراه في علوم الحاسبات 

تهاادف هااذه الدراسااة إلااى االرتقااا  بمسااتو      
البحث العلمي في الكلية وتوفير فرصة مضاافة  

الاامعاة   ساوبين إلاى  مناللحملة الماجساتير مان   
وغيرهم لمزيد من التطور العلمي وايكااديمي  

ا للاذين لاديهم   من خالا هذه الدراساة وال سايم  
ق ساافرهم ماادة طويلااة ومواناا  اجتماعيااة تعاا

وتحقيااق تفاعاال وانفتااا  أكباار للاامعااة ماا      
الماتم  وسوق العمل من خالا برنامج دراساي  
بحثي متفاعال ياوفر الحلاوا البحثياة التطبيقياة      

  من البيئة المحيطة. في حقيقية للمشاكل ال
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 ماجستيرال مجنابر

 حاسباتالعلوم في ماجستير 

يل وإعداد مالكات تهدف هذه الدراسة إلى تثه
علااى مسااتو  عاااٍا بالبرماااة بشاارية متخصصااة 

اعي والوسائط وقواعد البيانات والذكا  االصطن
نظماااااة والبااااارامج المتعاااااددة وتصاااااميم اي

وجيا المعلوماات وتطبيقاات   والتطبيقات وتكنول
قاادر  إذ إل المتخرج في هذا البرناامج   ،الاواا 

على بنا  أنظماة متطاورة تتناساب ما  مختلاف      
ل للمتخاارج فااي  أكمااا ،  المااااالت فااي الحياااة  

هااذا البرنااامج  العديااد ماان الفاارص الو يفيااة   
ومنهااا محلاال نظاام ومطااور باارامج    ،المهنيااة

فضاًل عن قدرته  تطبيقية ومدير قواعد بيانات ، 
علااى العماال بالمؤسسااات التعليميااة والمراكااز  

ين البحثيااة إلعااداد وتنميااة مهااارات المباارما    
نترناات ومحللااي الاانظم ومصااممي صاافحات اإل  

الحاصل على هاذا  وتطبيقات الاواا  ، ويسهم 
جمياااا  المؤسسااااات فااااي البرنااااامج بالعماااال 

ذات القطاااا  الخااااص مااان خاااالا الحكومياااة و 
ب و امج و ابكات الحاساو  ه بتصميم البار إمكان

 برماياااًا عوائاااقو ااا  الحلاااوا للمشااااكل وال 
 .والكترونيًا

 

 الدكتوراه برنامج

 دكتوراه في علوم الحاسبات 

تهاادف هااذه الدراسااة إلااى االرتقااا  بمسااتو      
البحث العلمي في الكلية وتوفير فرصة مضاافة  

الاامعاة   ساوبين إلاى  مناللحملة الماجساتير مان   
وغيرهم لمزيد من التطور العلمي وايكااديمي  

ا للاذين لاديهم   من خالا هذه الدراساة وال سايم  
ق ساافرهم ماادة طويلااة ومواناا  اجتماعيااة تعاا

وتحقيااق تفاعاال وانفتااا  أكباار للاامعااة ماا      
الماتم  وسوق العمل من خالا برنامج دراساي  
بحثي متفاعال ياوفر الحلاوا البحثياة التطبيقياة      

  من البيئة المحيطة. في حقيقية للمشاكل ال
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  اآلدابكلية 

 www.uoanbar.edu.iq/ArtCollege  

في العاا  الدااساي    تهات الكلية في بدايأسس

(  من ثالثة أقسا  هاي   اللةاة   1001 - 1002)

وفااي مامهااا التااااي,   والرةرافيااة  والعربيااة   

فيهااا قساال اللةااة   الدااسااي الناااسي اساات د  

 - 1001) العااااا  الدااسااااي االسكليزيااااة  فااااي

(  ثل است د  قسال ملال االمتعااي فاي     1002

(  وقسااال 1002 - 1002العاااا  الدااساااي     )

 ( .1002 - 1002مال  في العا  الدااسي )اإل

لاى تداديل بارامر دااساية     إكلية اآلداب  تسعى

مراااال  اللةااا   فاي متعياز  اا  ماا د  ماليااة   

واآلداب والعلااااا   االمتعامياااااة والدااساااااا    

إماداد   فضاًل مان   اإلسساسية النظرية والتطبيدية 

خريرين مؤهلين و متخصصين متسعين باالستعاء 

وقااداين ملاى التيلايا واالبتكااا والتطا ير مان       

ة واألسشاطة  خالل الدااسا  التدايبياة والعيداسيا  

مرااال    فاي كافاة  التةيارا    الطالبية لع اكباة 

  . ال يا  العختلفة

 

 البكال اي س امربر

 بكال اي س في  اللةة العربية  
يععا قسل اللةة العربية ملى تعليل اللةاة العربياة   
وآدابهاااا تعليعاااًا ماااالي الرااا د  ح وإستاااا  الب ااا   
العلعية ح وال فاظ ملى لةة الدرآن الكريل ح وتزوياد  

لإلسها    ومهاايًا ملعيًاالعرتعع بخريرين مؤهلين 
فااي تنعيااة العرتعااع ح وتلبيااة ا تياماتاا  اإلسساااسية    

تزويااد الطااالب بالعهااااا      ماان فضاااًل والتنع يااة  
اللة يااااة الال,مااااة   إلثااااراء  صاااايلتهل الفكريااااة  

يععااا الدساال ملااى  إمااداد   إاوالندافيااة والفنيااة  
 خريرين مؤهلين في مرال اللةة العربية وآدابها .
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 سكليزيااااة  بكااااال اي س فااااي  اللةااااة اإل
 )لبا ي/مسائي(

سكليزياة بالريااد  فاي مراال     يتعيز قسل اللةاة اإل 
في آداب اللةة اإلسكليزية م لياًا  التدايس والب ث 

كعاا يساعى الدسال إلاى تا فير تعلايل        .وإقليعيًا
وتاادايم متكامااا فااي اللةااة اإلسكليزيااةح وآداب    
العالل العت د  باإلسكليزيةح واللة يا  التطبيدياة  

 .والنظرية

يععاااا الدسااال ملاااى تطااا ير مهاااااا  الطاااالب   
اللة ياااة واالتصاااالية مااان خاااالل ت  يااا  وساااائا 
مدمعة سظريًا وتدنيًا لتادايس االساتعاي والت اد     

والك إلثراء العرتعع من خالل  اء  والكتابة والدر
,  الخاريرين فاي األسشاطة العتعادد  كالتاادايس     
والكتابة والترمعة وإلداء الع اضرا  والعشااكة 

 .في وسائا اإلمال 

 اي, ابكال اي س في الت

ااسااة  لااى االهتعااا  بد إيسااعى قساال التااااي,   
العسااتدباح  فالعاضااي لفهاال ال اضاار واستشاارا 

وتطاا ير العهااااا  الب نيااة والت ليااا فااي  دااا   
  ويهدف الدسل إلاى دااساة    الدااسا  التاايخية

تااااي, البشاارية بصاافة مامااةح مااع التركيااز ملااى   
تاايخنا اإلسالمي و ال طني ح مبر  لداا  دااساية   
متكاملة تشعا معياع العصا ا ومختلا  البداايح     

لياا  بعنهر تاايخي قائل ملى سداد العصاادا وت   
  .األ دا  واستنتا  العبر  منها

 

  )لبا ي/مسائي(  بكال اي س في الرةرافية

دااسة العظاهر التي ت اد   بيهتل هذا التخصص 
اض مااان  تنااا ي لل ياااا  األوتظهااار ملاااى ساااط  

ال ي اسية والنباتية والبشرية والظ اهر الطبيعياة  
مليها وكا ما ينتر من آثاا للنشاط اإلسساسي فاي  

لت افاام مااع  مختلاا  أماااكن األاض   ماان خااالل ا  
الااذق قااد يعتعااد ملااى  التطاا ا العلعااي ال ااديث  

النعااا   ععال باستالدياس والربط والت ليا والك 
ذا ستكتسااام فاااي هااا  و والنظرياااا  ال ديناااة .  

التايقلل ماع    مان التخصص قداا  متعيز  تعكناك  
دافاااة سشااار الن فضااااًل مااان  العلااا   العتن ماااة   

ا فااي خدمااة ماااالرةرافيااة والعساااهعة باادوا ف
 قضايا العرتعع وال فاظ ملي البيئة.  
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 سكليزيااااة  بكااااال اي س فااااي  اللةااااة اإل
 )لبا ي/مسائي(

سكليزياة بالريااد  فاي مراال     يتعيز قسل اللةاة اإل 
في آداب اللةة اإلسكليزية م لياًا  التدايس والب ث 

كعاا يساعى الدسال إلاى تا فير تعلايل        .وإقليعيًا
وتاادايم متكامااا فااي اللةااة اإلسكليزيااةح وآداب    
العالل العت د  باإلسكليزيةح واللة يا  التطبيدياة  

 .والنظرية

يععاااا الدسااال ملاااى تطااا ير مهاااااا  الطاااالب   
اللة ياااة واالتصاااالية مااان خاااالل ت  يااا  وساااائا 
مدمعة سظريًا وتدنيًا لتادايس االساتعاي والت اد     

والك إلثراء العرتعع من خالل  اء  والكتابة والدر
,  الخاريرين فاي األسشاطة العتعادد  كالتاادايس     
والكتابة والترمعة وإلداء الع اضرا  والعشااكة 

 .في وسائا اإلمال 

 اي, ابكال اي س في الت

ااسااة  لااى االهتعااا  بد إيسااعى قساال التااااي,   
العسااتدباح  فالعاضااي لفهاال ال اضاار واستشاارا 

وتطاا ير العهااااا  الب نيااة والت ليااا فااي  دااا   
  ويهدف الدسل إلاى دااساة    الدااسا  التاايخية

تااااي, البشاارية بصاافة مامااةح مااع التركيااز ملااى   
تاايخنا اإلسالمي و ال طني ح مبر  لداا  دااساية   
متكاملة تشعا معياع العصا ا ومختلا  البداايح     

لياا  بعنهر تاايخي قائل ملى سداد العصاادا وت   
  .األ دا  واستنتا  العبر  منها

 

  )لبا ي/مسائي(  بكال اي س في الرةرافية

دااسة العظاهر التي ت اد   بيهتل هذا التخصص 
اض مااان  تنااا ي لل ياااا  األوتظهااار ملاااى ساااط  

ال ي اسية والنباتية والبشرية والظ اهر الطبيعياة  
مليها وكا ما ينتر من آثاا للنشاط اإلسساسي فاي  

لت افاام مااع  مختلاا  أماااكن األاض   ماان خااالل ا  
الااذق قااد يعتعااد ملااى  التطاا ا العلعااي ال ااديث  

النعااا   ععال باستالدياس والربط والت ليا والك 
ذا ستكتسااام فاااي هااا  و والنظرياااا  ال ديناااة .  

التايقلل ماع    مان التخصص قداا  متعيز  تعكناك  
دافاااة سشااار الن فضااااًل مااان  العلااا   العتن ماااة   

ا فااي خدمااة ماااالرةرافيااة والعساااهعة باادوا ف
 قضايا العرتعع وال فاظ ملي البيئة.  
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 بكال اي س في ملل االمتعاي 

 ًاكاديعيا أالاى تيهياا الطلباة    يسعى هذا الدسال  
ماان خااالل تزوياادهل بعهااااا   التفكياار العلعااي  

وسااااتعكنهل هااااذا العهااااااا  ماااان  حوالناقااااد
وتطبيم العفاهيل والنظريا  فاي ملال    ععالاست

ضااايا و اا اهر االمتعاااي لةاارض فهاال وت ليااا ق 
 سساسي .السل ك االمتعامي اإل

 

  )لبا ي/مسائي(  مال اإلبكال اي س في 

 وقاد قساا  كلياة اآلداب   اإلماال  أ اد أ  يعد قسل 
 1021-1022ي العااا  الدااسااي سااس الدساال فاا ُأ

مداد الطلبة أمن سا ية  تط اًا س ميًا وكعيًاوشهد 
التدايسااي فاااي  عااالك  العدباا لين والخااريرين وال  

قساال   قساال الصاا افة والدساال   وقااد اساات د 
ماااداد الطلباااة   اإلااماااة والتلفزيااا ن وتزاياااد  أ  

 الدب ل . العدب لين وت سعت خطة
ع هل هااذا التخصااص  فااي خدمااة العرتعاا    ويساا

ماال  والععاا   وال فاظ ملى سالمة ومصداقية اإل
الارأق العاا    الص في من خالل االتصال العؤثر في 

والددا  ملى ال ل ل إلى أكبر مدد من العتلداين  
 قا مهد .في أقصر وقت وأ

 دبل   مالي مهني في بناء السال 
 

بنااء الساال  إماداد     دااساة الهدف مان اسات دا    
 م ائام  اد  أمند  يؤمن بين الصراي ها    ميا واٍي

هال  أ اد  أن الساال  ها    أالتنعية والتط ا ويؤمن 
شاكال الصاراي   أليا  بنااء الدولاة بعياد  مان كاا      آ

وهاذا الرياا  )    حوال الءا  والنزاي والتط ا والةل 
ن ملاااى  ال الااالخريرااا  الااادبل   العهناااي او   

( ي تخصيص بناء السال هني فشهاد  الدبل   الع
 ن بندااا الععرفااة العلعيااة وكيفيااة الااذين يد ماا

شااامة او  إ,مااة وفاان التفاااوض وماااد  إداا   األإ
 التسام  والتعايش السلعي بين الشع ب .

 

 الدبل   برسامر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامستير في الرةرافية

يهاادف هااذا البرسااامر إلااى إمااداد مالكااا  لهااا    
مهااااا  متطاا ا  فااي تعلاال وتطاا ير مراااال       

والبيئاااة تنعيااة البشاارية   التخطاايط الععراسااي وال  
الاااد الر يااة والعياااا والعسااا ة   إلاوالسااكان و

( GISوالخاارائط  وسظاال الععل مااا  الرةرافيااة )  
واالستشاااعاا مااان بعاااد والرةرافياااة السياساااية   

تادايم    من واالقتصادية والري م اف ل ميا فضاًل
نياااا  سااااليم والتدالدااساااين ملاااى اساااتععال األ
العختلفاة بصا ا     ةال دينة في مراال  الرةرافي

تااتالء   مااع  ركااة التطاا ا العااالعي فااي مياادان  
الخااارائط والدااساااا  الرةرافياااة. ويهااادف إلاااى 
تطبيم الععاايير الن مياة داخاا الرامعاة لتطا ير      

الخاريرين ملاى العسات      الدداا  وافع مسات    
قليعاااي والااادولي ح كعاااا يهااادف    الع لاااي واإل

علااال ب لبرساااامر إلاااى تخااار  طلباااة متخصصاااين  ا
فياااة وفرومهاااا وماااؤهلين للععاااا فاااي   الرةرا

العراال  التي ت تا  إلى هذا الن ي من التخصاص  
 يعاد خار  كعاا   س اء في التدايس او  الدوائر  األ

يا ة خباااراء فاااي مناااا األسااا اء الر ياااة والسااا    
 .قليعي وال ضرقوالبلديا  والتخطيط اإل

 

 دب/ أ سكليزيةفي اللةة اإلمامستير 

يهدف هذا البرسامر إلى إماداد وتخارير مالكاا      
متخصصاة باللةااة االسكليزياة لل لاا ل إلاى فهاال    
ساضاار ومعياام للتفكياار الةربااي ماان خااالل فهاال 
األدب الةرباايح والااك بةيااة  ساان مخاطبااة تلااك   

خدمة الدطاما  والرها  واألمل والتيثير فيها . 
و ألتخاطام  ى الا إ  الرسعية العختلفاة التاي ت تاا   

عيزون تخرير طالب يتوبيفكاا الةربيين.  اال تكاك
ليزيااة ماان خااالل  كبعساات   ماااٍل فااي اللةااة اإلس  

دااساااااتهل ألمعاااااال اواد الدلااااال فاااااي األدب  
ت مياا  أب ااا  الطااالب  و األمريكااي والبريطاااسي.

مان   فضاالً  والطالبا  بعا يخاد  ال ركاة األدبياةح    
مد مس ا الت الا الندافي وال ضااق ماع األمال   

الب ث العلعاي ملاى س ا  يعكان     تط ير و حاألخر 
الطااالب والطالبااا  ماان مساااير  الركاام العلعااي   

دب األ فااي العتطاا ا. وتطاا ير مهااااا  الطلبااة    
ليزق من خالل ت  ي  وسائا سظرياة وتدنياة   كاإلس

لتاادايس ماا اد األدب العختلفااة.  وتزويااد الطلبااة  
 مراااال  التخصااص دامااد  معرفيااة ااسااخة فااي ب

مهاااا  التفكيار    ليزق( ولادا كس)األدب اإل كافة
تنعيااة قااداا  والنداادق واإلباادامي لااد  الطلبااة. 

الطلباة ملاى إماراء الب ا   النظرياة والتطبيدياة       
 في مراال  التخصص .
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 مامستير في الرةرافية

يهاادف هااذا البرسااامر إلااى إمااداد مالكااا  لهااا    
مهااااا  متطاا ا  فااي تعلاال وتطاا ير مراااال       

والبيئاااة تنعيااة البشاارية   التخطاايط الععراسااي وال  
الاااد الر يااة والعياااا والعسااا ة   إلاوالسااكان و

( GISوالخاارائط  وسظاال الععل مااا  الرةرافيااة )  
واالستشاااعاا مااان بعاااد والرةرافياااة السياساااية   

تادايم    من واالقتصادية والري م اف ل ميا فضاًل
نياااا  سااااليم والتدالدااساااين ملاااى اساااتععال األ
العختلفاة بصا ا     ةال دينة في مراال  الرةرافي

تااتالء   مااع  ركااة التطاا ا العااالعي فااي مياادان  
الخااارائط والدااساااا  الرةرافياااة. ويهااادف إلاااى 
تطبيم الععاايير الن مياة داخاا الرامعاة لتطا ير      

الخاريرين ملاى العسات      الدداا  وافع مسات    
قليعاااي والااادولي ح كعاااا يهااادف    الع لاااي واإل

علااال ب لبرساااامر إلاااى تخااار  طلباااة متخصصاااين  ا
فياااة وفرومهاااا وماااؤهلين للععاااا فاااي   الرةرا

العراال  التي ت تا  إلى هذا الن ي من التخصاص  
 يعاد خار  كعاا   س اء في التدايس او  الدوائر  األ

يا ة خباااراء فاااي مناااا األسااا اء الر ياااة والسااا    
 .قليعي وال ضرقوالبلديا  والتخطيط اإل

 

 دب/ أ سكليزيةفي اللةة اإلمامستير 

يهدف هذا البرسامر إلى إماداد وتخارير مالكاا      
متخصصاة باللةااة االسكليزياة لل لاا ل إلاى فهاال    
ساضاار ومعياام للتفكياار الةربااي ماان خااالل فهاال 
األدب الةرباايح والااك بةيااة  ساان مخاطبااة تلااك   

خدمة الدطاما  والرها  واألمل والتيثير فيها . 
و ألتخاطام  ى الا إ  الرسعية العختلفاة التاي ت تاا   

عيزون تخرير طالب يتوبيفكاا الةربيين.  اال تكاك
ليزيااة ماان خااالل  كبعساات   ماااٍل فااي اللةااة اإلس  

دااساااااتهل ألمعاااااال اواد الدلااااال فاااااي األدب  
ت مياا  أب ااا  الطااالب  و األمريكااي والبريطاااسي.

مان   فضاالً  والطالبا  بعا يخاد  ال ركاة األدبياةح    
مد مس ا الت الا الندافي وال ضااق ماع األمال   

الب ث العلعاي ملاى س ا  يعكان     تط ير و حاألخر 
الطااالب والطالبااا  ماان مساااير  الركاام العلعااي   

دب األ فااي العتطاا ا. وتطاا ير مهااااا  الطلبااة    
ليزق من خالل ت  ي  وسائا سظرياة وتدنياة   كاإلس

لتاادايس ماا اد األدب العختلفااة.  وتزويااد الطلبااة  
 مراااال  التخصااص دامااد  معرفيااة ااسااخة فااي ب

مهاااا  التفكيار    ليزق( ولادا كس)األدب اإل كافة
تنعيااة قااداا  والنداادق واإلباادامي لااد  الطلبااة. 

الطلباة ملاى إماراء الب ا   النظرياة والتطبيدياة       
 في مراال  التخصص .
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 اللةة العربية / اللةةفي مامستير 

العتخرمين  الطلبة البرسامر إلى تيهيايهدف هذا 
الن   والبالغاة وملال الداللااة   با وهال متخصصا ن   

صرفيةح وي ار  الدسال ملاى إكسااب     الدضايا الو
الطلباة مهاااا  ال ااديث باللةااة العربيااة الفصاا ى  
والددا  ملى التعاما مع كتم الترا  العربي في 
العراال  الندافية والععرفية معيعهااح ويساعى   

الكتابااة ال  يفيااة   ملااىدااتهل إلااى تنعيااة قاا  
والكتابااة اإلبداميااة والب نيااةح وتشااريعهل ملااى 

ن أتاااا  ملاااى الندافاااا  الععالااار . كعاااا     االسف
العتخاار  فااي هااذا البرسااامر قااادا ملااى تدااديل   
مست   متداد  فاي الععرفاة العلعياة والب نياة      

مااة فااي اللةااة وافااد العرتعااع    بااال د ل العتن 
قادا  ملاى الععاا   ودولياً بكفاءا  ملعية  م ليًا

 .بعرال التربية والتعليل والعؤسسا  الترب ية

 

 مامستير في التااي, االسالمي

متخاارمين متخصصااين  تيهيااايععااا هااذا البرسااامر ملااى 
االساال  وتاااي,    اما قبا بالتااي, االسالمي وتااي, العرب 

العةاارب العربااي فااي العصاار االماا ق والسااير  النب يااة    
قاداين  ملى الععاا  ليك س ا وتااي, العةرب واألسدلس   

في العؤسسا  الترب ية والب نية واالساها  فاي ,يااد     
التطاا ا بالعرااال الب نااي وافااد العؤسسااا  العهتعااة      
بالتااي, للعشااكة فاي ت ديام التطا ا ال ضاااق    كعاا      

م ائااهااذا البرسااامر اساااليم وطر فااي تساام العتخاار يك
 ح وقااد تاال الب ااث والتاادايس العختصااة بهااذا البرسااامر   

است دا  برسامر العامستير في التااي, اإلساالميح وتال   
ت اااديث الخطاااة الدااساااية أكنااار مااان مااار  لتتناسااام     
والعستردا  ويعان  الدسال اآلن داماة العامساتير فاي      

الت ضايرية ومسااا   السانة   التااي, االساالمي ضاعن مسااا   
ت اااديث الخطاااة لتتناسااام ملاااى والععاااا مااااا  الرساااالة

  .والتط اا  ال دينة

 

 مامستير في التااي, 
يععا هذا البرساامر ملاى تيهياا متخارمين متخصصاين      

التااي, االساالمي وتاااي, العارب قباا اإلساال  وتاااي,       ب
العةاارب العربااي فااي العصاار األماا ق والسااير  النب يااة  

قاااداين  ملااى ويرعلهاال وتااااي, العةاارب واألساادلس   
الععااا فااي العؤسسااا  الترب يااة والب نيااة واإلسااها  
فااي ,ياااد  التطاا ا بالعرااال الب نااي وافااد العؤسسااا  
العهتعاااة بالتاااااي, للعشاااااكة فاااي ت ديااام التطااا ا  

يهاادف هااذا البرسااامر إلااى تيهيااا     ق     كعااا ال ضاااا
لاار للعاارا  مالكااا  متخصصااة بالتااااي, ال ااديث والععا

ابااا الععالاار وفااي مصاار    وأوالاا طن العربااي وتااااي,   
قاااااداين ملااااى الععااااا فااااي ويرعلهاااال النهضااااة   

العؤسسااا  الترب يااة والب نيااة واإلسااها  فااي ,ياااد    
التطاا ا بالعرااال الب نااي وافااد العؤسسااا  العهتعااة   
بالتااي, للعشااكة فاي ت ديام التطا ا ال ضاااق  كعاا      

م ائا يكتسم العتخار  فاي هاذا البرساامر أسااليم وطر     
ن هاذا  أختصة بهذا البرسامر  كعا ايس العالب ث والتد

لاام الداادا  ملااى الععرفااة بتااااي,  الدامااة تعطااي للطا
ابا والعالل فهي تعان   وأمة العربية ال ديث وتااي, األ

خبر  ثدافية وتاايخية لإل اطة بر اسام الفكار والتارا     
ن أ ااديث  و امااا هاذا الشااهاد  يسااتطيع  العاالعي ال 

البرسامر إلاى   يداس تااي, العالل ال ديث. ويهدف هذا
ي, الداديل  يطا ا هاذا    تيهيا مالكا  متخصصاة بالتااا  

كاااديعي  امااا شااهاد  العامسااتير فااي    البرسااامر األ
التااي, ال ديث لإل اطة بكاا مررياا  التطا ا العاالعي     

بعصر النهضة إلى وقتنا  رال التااي, والترا  بدءًافي م
رفااة ال اضاار ماان طرياام ماان   امااا هااذا الدامااة مع  

معرفاة كاا م اسام     ملىما تط ير قدات  تاايخ  من أ
 التااي,.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللةة العربية / االدب في مامستير

يتخاار  الطالاام فااي هااذا البرسااامر وهاا  ملااى     
معرفة بالدااسا  النددية وقضايا األدب العباسي 
واألسدلسي والعروض والدافية والشاعر ملاى مار    

و هاااذا البرساااامر يكسااام العتخااارمين   حالعصااا ا
بعست   ماال   إمكاسا  التعاما مع هذا التخصص

لااادا هااا يتهل  ملاااىمااان الرااا د   ويساااامد 
الندافية وإكسابهل ال سائا التي تعكنهل مان  
قراء  النص   التراثياة والععالار  فاي مرااال      

لااى إندااد  وال يااا  الفكريااة   والتعاارف األدب  وال
دقيدااة  وإلااى إمكااان معاليتهااا   ومفاهيعهااا ال

م ائا من اكتسااب وتعلال طر   الت الا معها فضاًل
إلى غرس او   الدسل ويهدف ساليم التدايس أو

االستعااااء الااا طني والدااا مي واإلساااالمي فاااي   
سفااا س طلبتااا  اسطالقاااًا مااان الاااداس األدبااايح     
واالاتداااء بعهااااا  الت الااا األدبااي والععرفااي 
واإلبدامي مند الطلبةح كعاا يهادف الدسال إلاى     

 تلبية ا تياما  ال ,ااا  اا  الصلة.

 

 متعايالملل افي مامستير 

دااساات   بعلاال االمتعاااي   يتخصااص الطالاام خااالل  
ويك ن قادااً  ملى تداديل مسات   متداد  فاي     
الععرفااة العلعيااة والب نيااة باختصالااا  وفااروي   

لال االمتعاااي وافااد العرتعااع م ليااًا  بكفاااءا   م
هر فهل وت ليا العديد من الظ ابويد   كذلك 

يرااااد ال لااا ل إاالمتعامياااة وبياااان تااادامياتها و 
الدطااااي  يطااا االعناسااابة لهاااا بعاااا ي ااااف  و   

مااا ديع مااة واسااتدراا  أاالمتعااامي العااا  ماان  
مان تشاخيص الظا اهر     العرتعع وتطا اا   فضاالً  

تخارير الطلباة   ووالدضايا االمتعامياة الععالار .   
ماازودين بالععااااف والععل مااا  األساسااية فااي   

 مرال ملل االمتعاي والعل   العتفرمة من .
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 دكت اااال امربر

 دكت ااا في الرةرافية البشرية
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 .ل الدااسا  الرةرافية البشريةملعيًا ومعليًا في مرا
وإماااداد العالكاااا  العلعياااة والعهنياااة العتخصصاااة 
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 .باستععال  أ د  األساليم العلعية والتدنية العتا ة
 

 سالميدكت ااا في التااي,  اإل

يتخصص الطالم خالل هذا الدااسة بالتااي, اإلسالمي 
وتااي, العرب ما قبا اإلسال  وتااي, العةارب العرباي   

النب ياة وتاااي, العةارب    في العصار األما ق والساير     
واألسدلس  قادااًً ملى الععا في العؤسسا  الترب ية 
والب نية واإلسها  في ,ياد  التط ا بالعرال الب ناي  
وافد العؤسساا  العهتعاة بالتاااي, للعشاااكة فاي      
ت ديم التط ا ال ضااق  و يكتسم العتخر  في هاذا  

م الب اث والتادايس العختصاة    ائا البرسامر أساليم وطر
ذا البرساامر ح كعاا أسا  يرفاع مان تطا ير الداداا         به

األكاديعيااة والب نيااة للطلبااة مااع ابااط الااك البرسااامر 
ببرسااامر ال فاااظ ملااى التاارا  الفكاارق واالسااالمي     
وتدااديل باارامر متن مااة ملااى مساات   مااال وتنعيااة  
الخطط الب نية واالفاد  من كا التدنيا  ال دينة في 

ععليااة الب نيااة تطاا ير الفكاار االسساااسي بعااا يخااد  ال
واساااتنعاا اإلا  الععرفاااي فاااي ت  يااا  العااا او    
التاايخي والتارا  النداافي العرباي واإلساالمي إلبارا,      
الر اساام العشاارقة لل ضااااا  مباار العصاا ا التاايخيااة  
وابط العاضي بال اضر واستدراء العساتدبا مان خاالل    
دااساااة تراااااب العاضاااي واساااتيعابها لإلفااااد  مااان  

ياتهاح وم اولة فهال العاضاي   إيرابياتها وترنم سلب
ألن دااسااة التااااي, معليااة ديناميكيااة  ؛باارو  ال اضاار

مان   فضاالً  مترابطة تنطلم من ال اضر لفهل العاضاي 
ضااروا  فهاال تااااي, الشااع ب األخاار  فااي مصاا اها  
العختلفااة لععرفااة  ديدااة االاتباااط ال ضااااق فيعااا    

 بينها من مهةح وبينها وبين تاايخنا ال ضااق.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكت ااا في التااي, ال ديث

الهاادف ماان هااذا البرسااامر تيهيااا العالكااا       
لار للعارا    ععاالعتخصصة بالتاااي, ال اديث وال  

ابا الععالر وفي مصر وأوال طن العربي وتااي, 
العؤسسااا   النهضااة  قااادا  ملااى الععااا فااي

سها  فاي ,يااد  التطا ا    الترب ية والب نية واإل
بالعرااال الب نااي وافااد العؤسسااا  العهتعااة    
بالتااي, للعشااكة في ت ديم التط ا ال ضااق  
و يكتسم العتخار  فاي هاذا البرساامر أسااليم      

م الب ااث والتاادايس العختصااة لإلسااها  ائااروط
فااي التكاا ين العلعااي والندااافي واالمتعااامي  
للطاااالب  للعشااااااكة فاااي التنعيااااة البشاااارية   
للعرتعااع للنهاا ض بااال مي الاا طني فااي إطاااا 

تعامي وا د يزه  بتن م  اسطالقًا مان  سسير ام
ها أن تك ين الشع ب يرتكز ملى  ف  اقامد  

أن ال يكتفاي التاااي,   التااي,ح واللةةح والدين . و
ل يااة سدااد النصاا   وت ليلهاااح بااا ي اااو     بععل

فهعهاااا بشاااع لية تربطااا  بتطااا ا ال ضااااا     
 اإلسساسية.

 

 اللةة العربية/ اللةة في دكت ااا
ى تيهيااا مالكااا  بشاارية   يهاادف هااذا البرسااامر إلاا   

والبالغة  دااسا  ملل الصرف والن  ععرفة ب متخصصة
وهاذا    ومتطا ا  ةم ساع  صا ا  والدااسا  الصا تية ب 

البرسامر يؤها مالكاا  قاادا  ملاى الععاا بعسات        
ماٍلٍ  بالعؤسسا  الترب ية والعهتعاة بتخصاص اللةاة.    
والك ِلعا للةاة مان أهعياة كبار  فاي سشا ء األمال ح        
فهي أدا  التفاما بين أفراد العرتعع ح والرابطة التي 
ُتَصهِّر أبناءا فاي ب تداٍة الع باة واللدااء والتفااهل ح      

دها يناادمر الفاارد بااالعرتععح والنهاا ض فباللةااة و اا
ب اقااع اللةااة العربيااة ح ومعلهااا قااادا  ملااى العطاااء  
والترادد وم امهاة الصااعاب بعاا يخااد  ساالمة هااذا     

 اللةة ؛ والك ب لفها لةة الدرآن الكريل.

 

 دبأاللةة العربية/  في دكت ااا
العربية شهاد  الادكت ااا بتخصاص   يعن  قسل اللةة 

األدب( وللعتخاار  فااي هااذا الدااسااة الداادا  ملااى    )
والااك ماان طرياام تخاارير  خدمااة العرتعااع وتطاا يرا  

الكفاااءا  والعتخصصااين بعختلاا  العلاا   اإلسساااسية    
واألدبيااة و ملااى معرفااة تخصصااية بعلاال الدااسااا      
الننرياااة والنصاااية والبالغاااة والنداااد واألدب العباساااي 
 واألسدلسي بشكا او ساع معاا يكساب  العتخار  فاي     

يكا ن  والعتخر  في هذا البرساامر   عامستيربرسامر ال
ااء الع اقاا  الفكرياة ومناقشااة اآل  تبناي ملااى  ًاقاادا 

العلعية وسدد بنااء  فاي األدب وياتل تعاريفهل ملاى      
األدب ومصااااا ا األدب معيعهاااااا ) األدب الرااااااهلي ح 

األدب العباساااااي واألسدلساااااي ح وأدب واإلساااااالمي ح 
 . العص ا العتيخر  ح واألدب ال ديث (
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 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية 
College Of Physical Education and Sports Sciences 

www.uoanbar.edu.iq/SportCollege  
 

لرياضةة وتةيليل ا   فة  عةالا ا   كاةا  لى تخريج كوكبةة نةا البلبةة ا    تسعى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ا
ف   مالكاتق المعرفة العلمية إلعداد السس والضوابط والمنالج العالمية  . وكذلك نشر وتببيوتدريب ا وفق ا 

فة    تاكير االبةداع  وتقييةق نسةتوا عةال     نجال التربية الرياضية والبدنية النتالك الخبرات والم ارات الم نية وال
لخةدنات . نشةيت   فضة  ا أة واالناتةا  علةى المجتمةت لتيةديا     الجودة الشانلة لألنشبة والاعاليات الرياضةية والبدنية  

لى كلية ف  إم ثا تقول اليسا 8999-8991دراس  ف  العام الف  كلية التربية   ًاقسمبوصا ا التربية الرياضية 
اسةتقدث  دراسةة    6081/6089وشم  البلبة الذكور فيط وف  العام الدراسة    م  6002-6002العام الدراس  

 . لإلناث لتعزيز الرؤا المستيبلية للثيافة البدنية والرياضية وتببيق شعار الرياضة للجميت
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 دكتوراه ف  التربية الرياضية  
 

لبة نتخصصيا نا خالل لذا البرنانج يتيل  الب
وعلةةى نعرفةةة  نن جيةةًا وعلميةةًابمسةةتوا عةةال  

بالتةةدري  الرياضةة  والةةتعلا القركةة  واإلدارة    
واالحتراف والتسويق الرياض  والبة  الرياضة    
واالختبارات والتدري  وعلةا الةناس بقسة  نةا     

قةةادريا علةةى  ويجعل ةةا يخةةت  بةة  البالةة  ،  
اسةةتيعاب كةة  نةةةا يسةةتجد نةةةا بقةةو علمةةة      

ق ائبيحدث  ر وتبويره لخدنة قضايا المجتمت
 المتواصةة  التبةةوير لتقييةةقونظريةةات التةةدري  

 ف  التميز وتقييق التعليمية العملية وتقسيا
 ا نشةةبة فةة  واالنخةةرا  والةةتعلا االكتشةةاف

 العلةةوم و والرياضةةية بالقركيةةة العالقةةة اتوذ
 البقةةو نتةةائج و الدراسةةات خةةالل نةةا الصةةقية
 لالرتيةةةا  الرياضةةةة علةةةوم ونبةةةاد  العلمةةة 
إلمةةام و الرياضةة  واإلنجةةاة الصةةق  بالمسةةتوا

المتعلا بيساسةيات الم ةارات البقثيةة ليةتمكا     
نةةا إيجةةاد القلةةول الااعلةةة لةةبع  المشةةكالت  
النوعية المرتببة بالعملية التعليمية والقركةة  

 الرياضية.
 

 

 

 الدكتوراه برنانج
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسام وهي : قسم الفقه  وأوهول      أربعة أم وتتكون من 5002سالمية في عام سست كلية العلوم اإلُأ
 قسم العقيدة والدعوة والفكر .وقسم التفسير وعلوم القرآن   وقسم الحديث وعلوم    و

ن تكهون رادهدة ومتزيه,ة س وسهعيها تحهو تقهديم تعلهيم دهرعي  يهد          أكافة إلهى  طاقاتها تسعى الكلية ب
ي الزطهابق لتعهاليم اليهريعة    تعلهيم العرهر  للطلبة ينطلق مهن إيزاتهها العزيهق بوا بهها و قههم فهي ال      

أسهي  الييهد فهي    عداد  يل  ديد من العلزاء الزسلزين ذوي التإوتبذ التطرف . والزساهزة في  ةالسزح
 سالمية في الزيتزع .ن بالخبرة الالزمة لغرس القيم اإلسالمية ومؤهليمبادئ التعاليم اإل
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ن تكهون رادهدة ومتزيه,ة س وسهعيها تحهو تقهديم تعلهيم دهرعي  يهد          أكافة إلهى  طاقاتها تسعى الكلية ب
ي الزطهابق لتعهاليم اليهريعة    تعلهيم العرهر  للطلبة ينطلق مهن إيزاتهها العزيهق بوا بهها و قههم فهي ال      
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بكهههالوريوس فهههي  الحهههديث وعلومههه   
 )وبا ي/مسادي(

للحديث ي,ود هذا التخرص الطلبة بدراسة داملة
من  يث السند والزهتن ومعرفهة  موعهو     النبوي

واآلثهار  األ اديهث س  وروايته   ومهتن  إسناد الحهديث  
الزرويههة ودههرح الحههديث  وفهههم مههدار  السههنة  
النبوية  ومعرفة الناسه  والزنسهوو وريهر ذله       
فزعرفة أ كام الير  اإلسالمي تهأتي مهن لهال     
فهم الحديث النبوي س وبهذا العلم تعم الفادهدة  
العظيزة  في تنقيهة األذههان مهن الخرافهاى لهد       

فهت  الطريهق أمهام البها  ين     عامة الناس وكذل 
 لتحقيق معاتي الزتون وإدرا  مضزوتاتها .

دعوة والفكهر  بكالوريوس في  العقيدة وال
 )وبا ي/مسادي(

علوم ب لى تخريج طلبة متخررينإالقسم  يهدف
وفهق معهايير اليهودة    علهى  العقيدة اإلسالمية   

اليهاملة فهي بي هة علزيهة متزيه,ة  لسهد  ا هاى        
تحرافهههاى العقديهههة الزيتزهههع وتحرهههين  مهههن اا
ترسهههي  مهههنهج   و والفكريهههة محليهههام وعالزيهههام  

الّسههليزة  وتعههد العقيههدة الوسههطية وااعتههدا  س
أفضههل وسههيلة لتيّنههع البههد  ومياتبههة أوههحا       

 الهو  .

 البكالوريوس امجبر

وههههول  أبكههههالوريوس فههههي الفقهههه  و 
 )وبا ي/مسادي(

هههم يههدف هههذا التخرهص الههى ت,ويهد الطلبههة بف   
سالم س  اإلألى إمتعزق للدين من  يث ااستناد 

والقههرآن الكههريم والسههنة النبويههة اليههريفة وبزهها  
لزبههههادئ اليههههريعة يحقههههق التعامههههل الرههههحي   

سالمية السزحة  وفهم الزسادل الفقهية من اإل
لههال  السههير علههى لطههى النبههي محزههد وههلى ا   

رييين يلبهههون عليهههة وسهههلم س وكهههذل  تأهيهههل لههه
قليزيههام  إسههالمي محليههام و ا تيا ههاى الزيتزههع اإل 

 ومؤهلين لزتابعة دراساتهم العليا . وعالزيام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكالوريوس في  التفسهير وعلهوم القهرآن    
 )وبا ي/مسادي(

يعد قسم التفسير من أههم األقسهام فهي الكليهة     
بهارز فهي بيهان وتوعهي       دور مهن  هذا القسهم  ل لزا
تفسههير القههرآن الكههريم   فههالطال  يطلعههون علههى و

التفاسير القديزة والحدي ة   وفهم التفسير كزها  
فهزههه  الرهههحابة الكهههرام   وكهههذل  الهههرد علهههى   
اليبهاى التي ي يرها الزستيرقون  هو  التفسهير   

دراسههة اإلعيههاز   فضههالم عههنوعلههوم القههرآن   هههذا  
القرآتي وأساليع البيان في القرآن والسنة   والحث 

  ومعرفهة  على فهِم القرآن الكريم فهزام وحيحام
 الزطلو  من  والعزِل بزقتضاُه .

 زا ستيرال امجبر

 العقيدة والدعوة والفكر في ما ستير

كاديزيههة أإعههداد مالكههاى   إلههى يهههدف البرتههامج 
وبح يههة متخررههة فههي ميهها  الدراسههاى العقديههة  

سهالمي  إوفهق مهنهج   علهى  والفكرية والدعويهة  
معتد  يحهار  التطهرف والغلهو مهع تأهيهل الطلبهة       

اى الزنحرفههة التههي تحههار  الفكههر لزوا هههة التيههار
 سالمي الزعتد .اإل

 

 

 الحديث وعلوم في ما ستير 

تخرص الحديث يتخرج الطالع في  هذا البرتامج ب
مكاتيههههة العلزيههههة   النبههههوي وعلومهههه  مههههع اإل  

ريهره  مهن  الزنهيية فهي بيهان الحهديث الرهحي      و
 وتخههريج األ اديههث ودراسههتها وتحليلههها علزيههام    

 والقيام بعزلية التعليم واإلرداد  والبحث.
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 وول أالفق  وفي ما ستير 

اسهة وههو متخرهص    يتخرج الطالع في ههذه الدر 
وو  الفق  و مقاود اليهريعة  أبالفق  الزقارن  و

مكاتيههة العلزيههة  اإل و ااقترههاد اإلسههالمي  و لهه  
والزنهييههة  لبيههان األ كههام الزتعلقههة بالفقهه  و  
متزكن من أداء دور فاعهل فهي لدمهة الزيتزهع     

ريههة والعزليههة التههي فههي الزيههااى اليههرعية النظ
تحقههق مقاوههد اليههريعة والقههادرة علههى العطههاء  
والبناء و مؤهلة للقيام بعزلية التعليم واإلردهاد  
والبحههث العلزههي ولدمههة الزيتزههع والتواوههل و   
القدرة على دراسة بعض القضايا الزعاورة سواء 

و  النظريههههاى أى الزاليههههة الزتعلقههههة بالزعههههامال 
 و  التيريع الينادي .أالفقهية 

 

 ن آوعلوم القر رالتفسيما ستير في 

يتخرج الطالع في  ههذا البرتهامج وههو متخرهص     
بالتفسهههير وعلهههوم القهههرآن ويزتلههه  اإلمكاتيهههة    

ن آللقههرالعلزيههة للوقههوف علههى التفسههير الرههحي  
يم منهههاهج  والكهههريم ولههه  القهههدرة علهههى تقههه    

الزفسرين ومعرفة تامهة بعلهوم القهرآن وتاريخه      
ومؤهل للقيام بعزلية التعليم واإلردهاد والبحهث   

يتزع والتواول والقدرة على العلزي ولدمة الز
الزعاوههههرة الزتعلقههههة دراسههههة بعههههض القضههههايا 

 ويل و القراءاى وعلوم القرآن.أبالتفسير والت
 

 وول أالفق  و في دكتوراه 

برتهههامج إلهههى إعهههداد مالكهههاى  يههههدف ههههذا ال
وسهع بالفقه    أعها  وبيهكل   بزستو  متخررة 
وههول  )معههامالى ماليههة    نههادي       أالزقههارن و
وفقهه  األ ههوا  اليخرههية  و مقاوههد    قيههاس ( 

اى الفقهيهههة  وااقترهههاد   اليهههريعة و النظريههه  
 وحسهههع مههها يخهههتص بههه  الطالهههع    باإلسهههالمي 

 علزيهام  متخررون البرتامج هذا في نوالزتخر 
 عاليههة كفههاءة ذوو بهها  ون هههمو   ومنهييههام
 واألوهههههولية الفقهيهههههة بالزعهههههارف مههههه,ودون
 الخاوههة والقههيم والبح يههة العقليههة والزهههاراى

اإللزهام  ولهم   وأوول  اإلسالمي الفق  بر ابة
 قضهايا تخهدم  الوافي  باأل كام الفقهيهة التهي   

 الحيهههاة ميهههااىفهههي    والزسهههلزين اإلسهههالم
و تطبيقهههها بيهههكل يتناسهههع مهههع    الزتعهههددة

 واإلسههام الزقاود العامة للتيهريع اإلسهالمي   
 . وعالزيام محليام اإلسالمية الدراساى تطوير في

 
 

 دكتوراهال امجتبر
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 – 7002استحدثت الكلية  في العام الدراسي 
عربيممة ع ولمم م  م  بقسممهي ا الل ممة ال  7002

 سالمية  .القرآن عالتربية اإل

وداد جيم  تتهيمز بالرتماد     إتركز الكلية  ولى ع
فممي التعلمميج اليممامعي عالعحمم  العلهممي ولممى 
الهست تين الهحلي عالعالهي . عتحقيق التهيز 

بمممدا  فمممي اكتسمممار الهعرفمممة الاافعمممة   عاإل
كفمماتام ملةلممة  العحثممي الهترمم ر   عت ممرت   

 ل دمة العلد . 

وداد كفاتام تدرتسمية ملةلمة فمي    إعكذلك  
اختصاصمممام الكليمممة للعهممم  فمممي القرممماوين    

 ةمممدال الكليمممةأ مي عال ممما  . عممممن الحكممم
لممى إسمم ام فممي العحمم  العلهممي عالسممعي   اإل

عفممق اتيتياجممام الع ممرتة فممي   ولممى تاهيتمم  
العيئة الهحيرة   ع خدمة الهيتهع عفتح افاق 

الهسمتهر ممن خمالل المدعرام التدرتعيمة      التعليج 
 عالادعام عالهحاضرام .
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فممي التعلمميج اليممامعي عالعحمم  العلهممي ولممى 
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 العكال رت س ام بر

بكمممال رت س فمممي ولممم م القمممرآن الكمممرتج  
 عالتربية اإلسالمية

الكمممرتج عالتربيمممة  تركمممز  سمممج ولممم م القمممرآن 
وممداد جيمم  جدتممد مممن العلهممات إاإلسممالمية ولممى 

الييمممد فمممي معممماد   الهسممملهين  عل التسسمممي  
ن بممال عر  الالةمممة  سممالمية عممملةلي التعمماليج اإل

فمي الهيتهمع   عكمذلك    سمالمية  ل رس القيج اإل
  لمد  الرلعمة ممن    سالمية فرتمد إتر تر ش صية 

 سالمية .للدراسام اإل خالل اكتسار ف ج وهيق

بالدراسمام  وداد مت صصين إلى إعتسعى القسج 
سالمية لتلعية ايتياجام الهيتهع الهعاصمر ممن   اإل

سمم  ألممى إ خممالل ف ممج متعهممق للممدتن اسممتاادا  
ن الكممرتج عالسمماة الاع تممة بهمما   آسممالم عالقممر اإل

ال ممرتعة  لهعمماد تحقممق الههارسممة الصممحيحة   
سالمية السمهحة ممن خمالل السمير ولمى خرمى        اإل

الهصممرفى  صمملى اي وليمم  عسمملج   عمحاربممة    
 التررل عال ل  في الدتن  .مااة  

 

 بكال رت س في الل ة العربية

تزعدك درجة العكال رت س في الل ة العربية بهلكة 
بارماق عاسمع ممن خمالل      عآداب ما ولهية في الل مة  

تعليج الل ة العربية عآداب ا تعليها  والي اليم د     
عإنتاج العح ث العلهية   عالحفاظ ولمى ل مة القمرآن    

الر تزعتمممد الرمممإلمممى تسمممعى القسمممج  عالكمممرتج    
إلثمممرات يصممميلت ج   باله مممارام الل  تمممة الالةممممة   

الفكرتممة عالثقافيممة عالفايممة ع  إ امممة يلقممة عصمم  
ت ممدل الممى اليهممع  بممين التممراث الل مم ل عالفكممرل   
 العربي القدتج   عالهعاصر  بهااةي ا الهتا وة . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وم الصرفةلكلية التربية للع 
College Of Education For Pure Sciences 

كليةةة التربيةةة للعلةةوم الصةةرفة اةةل اتةة   ال ليةة      

سسة  فةل العة م    ُأقة   نبة ,  و Hاألولى فل ج معة ال

الةةى كليتةةي    طروقةة   ُ ةة م  9199-9191ال ,اسةل  

تةةةة ااأل  لمقسةةةة م اونسةةةة نية وأ ةةةةر  لمقسةةةة م   ا

التربيةة للعلةوم الصةرفة     ب ليةة  التةل سةألي    العلألية

الفيزي ء و –)ال يألي ء  اآلتية:  األقسة م  ال تتضأل و

 الري ضي  ( . و –علوم الحي ة و –

 

هنيةة     الألتع  كلية التربية للعلوم الصرفة م  ال لي

ؤثرة بح ثه  التعليألية الألأالرائ ة فل العراق م   الل 

مالكة    عة اد  الى اته ف  اذ ك ديألية   وبرامجه  األ

وقيةة دا  مؤالةةة علأليةة و وتربويةة و ومةةزودة ب لألعرفةةة   

بت  , والةتعل  الةتاتل     الح يثة لجعله  ق د,ة على اال

سس التع ون مع مؤسس   ال ولة ومنظأل   أو ترسيخ 

ق مة الن وا  والألؤتألرا  االألجتألع الأل نل م   الل 

و ال و,ا  الت ,يبية التةل يقيألهة      والحلق   النق  ية

 الأل تب االستش ,ي ووت ة التعلي  الألستألر .

 

التربية للعلوم الصةرفة البةراما الألهنيةة    تق م كلية 

الألتطو,ة فل مجة ل اعة اد الألعلألةي  وتلايةد قة دة      

التعلي ، وتقوم ال ليةة أيضة و بةاجراء البحةوع، وعقة       

الألؤتألرا ، والن وا ، وتوفير الت ,يب الألهنةل الةتي   

 يلبل االتتي ج   التعليألية لل ولة .
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 وم الصرفةلكلية التربية للع 
College Of Education For Pure Sciences 

كليةةة التربيةةة للعلةةوم الصةةرفة اةةل اتةة   ال ليةة      

سسة  فةل العة م    ُأقة   نبة ,  و Hاألولى فل ج معة ال

الةةى كليتةةي    طروقةة   ُ ةة م  9199-9191ال ,اسةل  

تةةةة ااأل  لمقسةةةة م اونسةةةة نية وأ ةةةةر  لمقسةةةة م   ا

التربيةة للعلةوم الصةرفة     ب ليةة  التةل سةألي    العلألية

الفيزي ء و –)ال يألي ء  اآلتية:  األقسة م  ال تتضأل و

 الري ضي  ( . و –علوم الحي ة و –

 

هنيةة     الألتع  كلية التربية للعلوم الصرفة م  ال لي

ؤثرة بح ثه  التعليألية الألأالرائ ة فل العراق م   الل 

مالكة    عة اد  الى اته ف  اذ ك ديألية   وبرامجه  األ

وقيةة دا  مؤالةةة علأليةة و وتربويةة و ومةةزودة ب لألعرفةةة   

بت  , والةتعل  الةتاتل     الح يثة لجعله  ق د,ة على اال

سس التع ون مع مؤسس   ال ولة ومنظأل   أو ترسيخ 

ق مة الن وا  والألؤتألرا  االألجتألع الأل نل م   الل 

و ال و,ا  الت ,يبية التةل يقيألهة      والحلق   النق  ية

 الأل تب االستش ,ي ووت ة التعلي  الألستألر .

 

التربية للعلوم الصةرفة البةراما الألهنيةة    تق م كلية 

الألتطو,ة فل مجة ل اعة اد الألعلألةي  وتلايةد قة دة      

التعلي ، وتقوم ال ليةة أيضة و بةاجراء البحةوع، وعقة       

الألؤتألرا ، والن وا ، وتوفير الت ,يب الألهنةل الةتي   

 يلبل االتتي ج   التعليألية لل ولة .
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  ب ةةةةة لو,يوع فةةةةةل علةةةةةوم الحيةةةةة ة   
  )صب تل/مس ئل(

األيةةةة فةةةل د,اسةةةة العلةةةوم    ألهةةةتا القسةةة   
بصةةةةةو,ة  ةةةةة ملة وتطبيق تهةةةةة     الب يولوجيةةةةةة

ه  فةةل الألجتألةةع مةة  الن تيةةة النظريةةة عأل لواسةةت
والعلأليةةةة وكةةةتلب اكسةةة م للبتهةةة  معلومةةة    

تطبيقيةةةة عةةة  العلةةةوم الب يولوجيةةةة   أك ديأليةةةة
ث تأل ةنه   ه  وتخصصة ته  بحية   تبألختلف اتج ا

وتطبية  مفة اي     عأل لاسةت اته الألهة ,ا  مة    
,فةة ا  فةةل  ونظريةة   فةةل علةةوم الحيةة ة بهةة ف

ع اديةةةةة وتطةةةةوير  الألةةةة ا,ع الألتوسةةةةطة و او 
 الألستو  العلألل والبحثل ل   الخريجي  .

 )صب تل/مس ئل(  ب  لو,يوع فل  ال يألي ء

يةةوفر قسةة  ال يأليةة ء للطةةالم البييةةة العلأليةةة      
تخصص   ال يألية ء،  مختلف  والتربوية الالزمة فل

ية مح ألةةةةةة ل ,جةةةةةة ويتبنةةةةةى  طةةةةةة د,اسةةةةة 
 تتضةةةةأل  ليفةةةة و واسةةةةع و اةةةةل الب ةةةة لو,يوع و

لألتوافقةة مةع   اوم ,وس و م  الألنة اا ال ,اسةية   
قليأليةةة والع لأليةةة التةةل   الألنةة اا الألحليةةة واو 

تنألةةةل اد,ال الط لةةةب وتوسةةةع مةةة  ام  ني تةةة     
  ليصةب  مة    تة وق ,ات  الف رية والعأللية، وتهيي

   فل بن ء الألجتألع وتق م  . الألس األي 

 الب  لو,يوع امابر
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )صب تل/مس ئل( ب  لو,يوع فل الفيزي ء

علأليةةة  مالكةة  يسةةعى اةةتا القسةة  الةةى تخةةريا  
  تخةة م الألجتألةةع مةة   ةةالل تخةةريا م ,سةةل علةة   

 ع اديةةةة  كةةةتلبالفيزيةةة ء للألةةة ا,ع الث نويةةةة واو
مرتلة الب  لو,يوع الى  فليه ف قس  الفيزي ء 

فل سوق  لالنخراطاع اد وتلايد  ريجي  مؤالي  
   معةةة أو   ,جهةة  وتعةة  العألةةد سةةواء دا ةةد الج  

أوسةةع القسةة  مةة   لمجةة ال  العألةةد أمةة م  ريجةة 
ب لوظةةة ئف  االلتحةة ق  الألجةة ال ، اذ يأل ةة  للخةةةريا  

ثيةةة والألهة  ك لتةة ,يس واالنخةةراط فةل وظةة ئف بح  
ال  البحةةوع ألجةة بفةةل مراكةةز البحةةوع الألتخصصةةة  

 األس سية والتطبيقية فل فروع الفيزي ء .

   )صب تل/مس ئل( ب  لو,يوع  فل الري ضي  

لى تخةريا للبةة مةؤالي     ايه ف قس  الري ضي   
يألل ةةون التف يةةر الألنطقةةل العلألةةل و الألهةة ,ا  
البحثيةةة العلأليةةة فةةل علةةوم الري ضةةي   مةة   ةةالل   
تةة ,يب الطلبةةة علةةى أسةةلوم التف يةةر الألنطقةةل     
والتحليد لحد الألش ال  التل تواجهه  واالبت  , 

لةةى اجة ل البحةث العلألةل   ويسةعى القسة       فةل م 
نتة    اعلي  متأليز فةل علةوم الري ضةي    و   تق ي  ت

بحةةوع اب اعيةةة فةةل تطبيقةة   الري ضةةي   تخةة م      
الألجتألع وتسه  فل بنة ء اقتصة د الألعرفةة  مة      
  الل ايج د بيية محفزة للتعل  واالب اع الف ري .
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   )صب تل/مس ئل( ب  لو,يوع فل الفيزي ء

علأليةةة  مالكةة  يسةةعى اةةتا القسةة  الةةى تخةةريا  
  تخةة م الألجتألةةع مةة   ةةالل تخةةريا م ,سةةل علةة   

 ع اديةةةة  كةةةتلبالفيزيةةة ء للألةةة ا,ع الث نويةةةة واو
مرتلة الب  لو,يوع الى  فليه ف قس  الفيزي ء 

فل سوق  لالنخراطاع اد وتلايد  ريجي  مؤالي  
   معةةة أو   ,جهةة  وتعةة  العألةةد سةةواء دا ةةد الج  

أوسةةع القسةة  مةة   لمجةة ال  العألةةد أمةة م  ريجةة 
ب لوظةةة ئف  االلتحةة ق  الألجةة ال ، اذ يأل ةة  للخةةةريا  

ثيةةة والألهة  ك لتةة ,يس واالنخةةراط فةل وظةة ئف بح  
ال  البحةةوع ألجةة بفةةل مراكةةز البحةةوع الألتخصصةةة  

 األس سية والتطبيقية فل فروع الفيزي ء .

   )صب تل/مس ئل( ب  لو,يوع  فل الري ضي  

لى تخةريا للبةة مةؤالي     ايه ف قس  الري ضي   
يألل ةةون التف يةةر الألنطقةةل العلألةةل و الألهةة ,ا  
البحثيةةة العلأليةةة فةةل علةةوم الري ضةةي   مةة   ةةالل   
تةة ,يب الطلبةةة علةةى أسةةلوم التف يةةر الألنطقةةل     
والتحليد لحد الألش ال  التل تواجهه  واالبت  , 

لةةى اجة ل البحةث العلألةل   ويسةعى القسة       فةل م 
نتة    اعلي  متأليز فةل علةوم الري ضةي    و   تق ي  ت

بحةةوع اب اعيةةة فةةل تطبيقةة   الري ضةةي   تخةة م      
الألجتألع وتسه  فل بنة ء اقتصة د الألعرفةة  مة      
  الل ايج د بيية محفزة للتعل  واالب اع الف ري .
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 أل جستيرال امابر

 م جستير تربية علوم الحي ة

   يهةةة ف اةةةتا البرنةةة ما الةةةى تلايةةةد مالكةةة   
شألد علة   يي تمتخصصة بألج ل عل  الحي ة  وال

تي ء الألجهرية ب  فةة  الحيوان وعل  النب   واأل
تخصصةة ته  ال قيقةةة كعلةة  الحشةةرا  وعلةة      

الالفقري   وعل  الفسلجة البيية والتلوع وعل  
وعل  الب تري  والطح لب وغيرا   وتصنيف النب  

ويؤاةةد اةةتا حسةةب ,غبةةة الط لةةب و توجهةة  ، ب
البرنةة ما  ال فةة ءا  التةةل تةةتأل   مةة  مع لجةةة  

 ِفرَُّعَتالتل تألس تي ة الألجتألع م  أجد  القض ي 
مشةة الت  والألسةة األة فةةل تلهةة  مةة   ةةالل     

يةةة و ,فةةع   اعةة اد البحةةوع وال ,اسةة   التطبيق   
مةع   ا  العالقةة  ب لتنسةي   والتوصي   للجه   ذ

ن اةتا التخصة    ألالألؤسس   الصحية والبيييةة   
يالمس تي ة اونس ن سواء م  الج نب الصحل أو  

  البحةث  ائة البييل ويركز اتا البرن ما علةى لر 
العلألةةل وتطبيق تةة  العألليةةة وأسةة ليب او, ةة د  

     ت ,يسةه  واعة اد الألالكة   ائة والتوجي  ولر
الألتخصصةةةة وبشةةةه دا  عليةةة   ألغةةةرا  ,فةةةع   
 الألستو  التعليألل فل الألؤسس   التربوية . 

 

 م جستير تربية كيألي ء

يهةةة ف اةةةتا البرنةةة ما الةةةى تلايةةةد متخةةةرجي   
متخصصةةةةةي  وبةةةةة تثي   ب ل يأليةةةةة ء العضةةةةةوية 
والالعضةةةوية والتحليليةةةة والحي تيةةةة والصةةةن عية  

فةل   ةو  يألةن  اةتا البرنة ما فرصة    والفيزي ئية ، 
التعألةةة  فةةةل التخصةةة  الألختةةة , و يعةةةرفه     
بعأللية   البحةةث العلألةةل والتطبيقةةل ، و مت بعةةة  
بحوع ال يألي ء الق ئألة فل الوق  الحة لل كألة    
يقوم اتا البرن ما على تلبية مط لةب الألجتألةع   

ل وتةلايله   بتوفير الألتخصصي  فل اتا الألجة  
ق د,ي  على وضع الطرق واألسة ليب  ويجعلهألخ 
 واالاتأل م الألعرفل,يس و التوجي   الالزمة للت 

 هتا التخص  الحيوي . ب

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م جستير تربية فيزي ء

يضع اتا البرن ما مة  أولوي تة  اعة اد الألالكة       
الألتخصصةةة بعلةةوم الفيزيةة ء النظريةةة والعألليةةة    
للعألةةةد واالنخةةةراط فةةةل الألؤسسةةة   التربويةةةة     

وعةة اد  والصةةن عية ، كألةة  يضةةع اس سةة و صةةحية وال
  ائة ب تثي  له  القة ,ة الفعليةة علةى تطةوير لر    

وأس ليب الت ,يس لهةته التخصصة   و وضةع مة       
مةة  اسةةتراتيجية تةةد كةةد الألشةة ال  والألعضةةال  
التةةل تواجةة  الألجتألةةع الألحلةةل والعةة لألل بوضةةع  

 أسس علألية وبحثية ,صينة.

 

 ,ي ضي   تربية م جستير

يعألةةد اةةتا البرنةة ما علةةى زيةة دة ترصةةي  الألجةة ل  
األك ديألل والعلألل والبحثةل  مة   ةالل االنفتة       

 فل مختلف الج مع  ك فة على أقس م الري ضي   
م  يتعل  بألخرج   ، أالعراقية والعربية والع لألية 

 ضةةةي   نةةة  ي ةةةون فةةةل تخصةةة  الري االبرنةةة ما ف
هةة ف الةةى تخةةريا  يالتطبيقيةةة و الصةةرفة ، كألةة   

كف ءا  فل تخصصة   الري ضةي   لرفة  الج معة       
كفة ء وكةتلب   وكلي   التربيةة والعلةوم بلسة تتة أ   

 .فل م يري   التربية 
 

 ال كتو,اه  مابرن

 دكتو,اه تربية  فيزي ء

برن ما مة  أولوي تة  اعة اد الألالكة       يضع اتا ال
الألتخصصةةة بعلةةوم الفيزيةة ء النظريةةة والعألليةةة    
للعألةةةد واالنخةةةراط فةةةل الألؤسسةةة   التربويةةةة     

وعةة اد  صةةحية والصةةن عية ، كألةة  يضةةع أس سةة و  وال
بةة تثي  لهةة  القةة ,ة الفعليةةة علةةى تطةةوير لةةرق  
وأس ليب الت ,يس لهةته التخصصة   و وضةع مة       

ألشةة ال  والألعضةةال  مةة  اسةةتراتيجية تةةد كةةد ال
التةةل تواجةة  الألجتألةةع الألحلةةل والعةة لألل بوضةةع  

 أسس علألية وبحثية ,صينة.
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 م جستير تربية فيزي ء

يضع اتا البرن ما مة  أولوي تة  اعة اد الألالكة       
الألتخصصةةة بعلةةوم الفيزيةة ء النظريةةة والعألليةةة    
للعألةةةد واالنخةةةراط فةةةل الألؤسسةةة   التربويةةةة     

وعةة اد  والصةةن عية ، كألةة  يضةةع اس سةة و صةةحية وال
  ائة ب تثي  له  القة ,ة الفعليةة علةى تطةوير لر    

وأس ليب الت ,يس لهةته التخصصة   و وضةع مة       
مةة  اسةةتراتيجية تةةد كةةد الألشةة ال  والألعضةةال  
التةةل تواجةة  الألجتألةةع الألحلةةل والعةة لألل بوضةةع  

 أسس علألية وبحثية ,صينة.

 

 ,ي ضي   تربية م جستير

يعألةةد اةةتا البرنةة ما علةةى زيةة دة ترصةةي  الألجةة ل  
األك ديألل والعلألل والبحثةل  مة   ةالل االنفتة       

 فل مختلف الج مع  ك فة على أقس م الري ضي   
م  يتعل  بألخرج   ، أالعراقية والعربية والع لألية 

 ضةةةي   نةةة  ي ةةةون فةةةل تخصةةة  الري االبرنةةة ما ف
هةة ف الةةى تخةةريا  يالتطبيقيةةة و الصةةرفة ، كألةة   

كف ءا  فل تخصصة   الري ضةي   لرفة  الج معة       
كفة ء وكةتلب   وكلي   التربيةة والعلةوم بلسة تتة أ   

 .فل م يري   التربية 
 

 ال كتو,اه  مابرن

 دكتو,اه تربية  فيزي ء

برن ما مة  أولوي تة  اعة اد الألالكة       يضع اتا ال
الألتخصصةةة بعلةةوم الفيزيةة ء النظريةةة والعألليةةة    
للعألةةةد واالنخةةةراط فةةةل الألؤسسةةة   التربويةةةة     

وعةة اد  صةةحية والصةةن عية ، كألةة  يضةةع أس سةة و  وال
بةة تثي  لهةة  القةة ,ة الفعليةةة علةةى تطةةوير لةةرق  
وأس ليب الت ,يس لهةته التخصصة   و وضةع مة       

ألشةة ال  والألعضةةال  مةة  اسةةتراتيجية تةةد كةةد ال
التةةل تواجةة  الألجتألةةع الألحلةةل والعةة لألل بوضةةع  

 أسس علألية وبحثية ,صينة.
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وتعمي       1122عيم    سست كلية الصييللة يي   ُأ
الكلية على تحيلث  نامجهايم العلميية تمسيرم ا      

مم سيية البل يية علييى ن ر يي ا   يييل     وتؤكييل  ن
مهيمت  علي     ت عضمء جيئة تيل ث  نر صصية   أو

وذلي  اسيرهمتةل لمربل يم  ال عمثية     كميية  الصيللة 
لصيلتن  حلاث نقلة ي  نامة اإالصحية تالف 

ليى الر كييع عليى  عمثية     إنن اتجرمم  تملمارهيم   
نين ضيمن    سمسييمل أالصييلتن   يعءال    ِتَعيل  الم ضى 

 الف ق الر  ُتعاى تمل عمثة الصحية للمهرمع.

ت ي ث  لل ية دييلتنيين    عليى  ت كع كلية الصيللة 
ثهمت  يي   , للثام القل   على الرغيي  اإل أكفمء

المهرمييع نيين مييرس نمم سييم  ديييلتنية نر ميية   
ة الصيييحية للم ضيييى ,  وتقيييلثم ميييلنم  ال عمثييي  

وتعرميل الكلييية يي  تعليييم البل ية علييى نعييمثي     
 دولية نع الحفمظ على تقمليل وج ثة المهرمع  .

 

 كلية الصيللة
  College Of Pharmacy  

   www.uoanbar.edu.iq/PharmacyCollege   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكمل  ث س ي  الصيللة 

ال كيمل  ث س يي  الصييللة    تعل نيلي  لهيامد    

سسييت ممنيية علمييية نركمنليية نيين أتكيي ق  ييل 

مييرس الييل وس العملييية والاا ثيية والممم سييم  

اكرسي رام نين سيا ا  الل اسية     الميلانية الر  

سيامت  أالر صص , وتيذل  تكي ق  يل     اي  جذ

نرييم  إييي  عامثيية الم ضييى عيين ل ثيي  تبيي ث  و 

يضيرل  شكمس اله عم  اللوا ية أمصم ص  وتحلثل

 دوثة ي  الهسم .كيفية ت زثع األ عن

 

 

 ال كمل  ث س ت نمن 
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 تكمل  ث س ي  الصيللة 

ال كيمل  ث س يي  الصييللة    تعل نيلي  لهيامد    

سسييت ممنيية علمييية نركمنليية نيين أتكيي ق  ييل 

مييرس الييل وس العملييية والاا ثيية والممم سييم  

اكرسي رام نين سيا ا  الل اسية     الميلانية الر  

سيامت  أالر صص , وتيذل  تكي ق  يل     اي  جذ

نرييم  إييي  عامثيية الم ضييى عيين ل ثيي  تبيي ث  و 

يضيرل  شكمس اله عم  اللوا ية أمصم ص  وتحلثل

 دوثة ي  الهسم .كيفية ت زثع األ عن

 

 

 ال كمل  ث س ت نمن 
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ساسية / حديثة  في عاا   سست كلية التربية األُأ
افتتحاات اليليااة فااي الدااا  الد اسااي    إذ 2102
تضااال اليلياااة لسااا ي الدلااا    ، 2102-2102

 الدامة واللغة الدربية .

داليااة اليفااة   ال ذويماا  اليليااة مييياي    دادُ َت
نسااانية ماا   اا    فااي التصاااااع الدل يااة وا  
لل ياهج الدال ية , ال ياهج الدل ية وال  اكبة 

وتدزز التدلل الذاتي والتفيير اليقادي والب ياي   
بااا    إبداعيااة, تد ااي اليليااة علاا  ت اا ي       

البحا     إجاراة علا   التد يساية  الييئاة  الطلبة و
مة ال  ت   وتؤهي ل   دإالدل ية التي تسد  
تااا لي م الااا  ليا ياااة فاااي   لاليلياااة الطلباااة  

 اتيااع الالة , وبذلك تقاد   ادم  والتصاااع ذ
لاا  القطاعاااع الدامااة والصامااة وال ؤسساااع    إ

 التدلي ية مثي ال دا س وال امداع .

 حديثة -ساسية التربية األكلية 
College Of Basic Education - Haditha 

www.uoanbar.edu.iq/BasicEducationCollege  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيال  ي س امجبر

  بيااال  ي س فااي اللغااة الدربيااة
 )مباحي/مسائي(
ل  ن ر ال درفة ما   ا     إيسد  هذا التصاص 

فااي سااالير  اسااصة فااي م ااا  اللغااة الدربيااة  وأ
ثياة   اساتك  ساتد ي باتراتراع ما  ال صتااي       أ

لغتياا الدربيااة الفااايحة لغااة   علا  حفاات وتحليااي 
لفاا   ميان عا  األ واتبتدا  لد  ا ن اليريل آالقر

الدامية , وتزوياد الصاريج بدلا   الب ياة واليحا       
  فضً  عا  والارف و تحليي ال يظ ماع ال درية , 

إجراةع   اساع  متد قة و بح   عل ياة  مايية   
وفاي   ،في اليقد والب ية واليح  عل  مر الدا  

ض ة التط  اع الدل ية الحديثة في اللغة الدربية 
  ابيا  .وآ
 

 

بيااال  ي س فااي الدلاا   الدامااة  
 )مباحي/مسائي(

عيد    لك هذا القسل فإناك تت تا  بتدلايل ذي    
ت يياك   هي    عالية في تصاااع مصتلفة وج

لداماااة فاااي الحياااا   مااا  م اجياااة التحااادياع ا 
ولا  ي يياك   ك الك لل رحلاة األ إال ظيفية . بدد 

و اليي ياة أتصاص  بأحد الفروع كدل   الحيا  ال
و الفيزياااة ,و يت تاا   ري اا  هااذا التصاااااع      أ

كاالتدليل   ،بفرص الد ي في الدديد م  ال  اتع
والقطااااع الااااياعي وال ؤسسااااع اتكا ي ياااة   

 كز البح   وال صتبراع الاياعية .ومرا
 

  التا يخبيال  ي س في 
 

يدد لسل التا يخ أحد ألسا  كلية التربية 
ساسية/حديثة استحد  في الدا  الد اسي األ

عدا  أل  إذ ييدف هذا القسل إ,  2102/2121
م كاع تد يسية كف ة  ليا القد   عل  تد يس 

فضً  م ا  اتجت اعياع في ال دا س اتبتدائية 
عدا  م ع مؤهي في القسل ي تلك ع  إ

ل  ة تقيية تؤهله ليقي تلك الصبر  إميا اع ع لي
 طلبة ال دا س اتبتدائية بيح   اص ولل  ي 

عدا  بيح  عا  . يد ي هذا القسل عل  إ
مدل ي  جامديي  م  ح لة ريا   البيال  ي س 

 بتصاص التا يخ .
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 البيال  ي س امجبر

  بيااال  ي س فااي اللغااة الدربيااة
 )مباحي/مسائي(
ل  ن ر ال درفة ما   ا     إيسد  هذا التصاص 

فااي سااالير  اسااصة فااي م ااا  اللغااة الدربيااة  وأ
ثياة   اساتك  ساتد ي باتراتراع ما  ال صتااي       أ

لغتياا الدربيااة الفااايحة لغااة   علا  حفاات وتحليااي 
لفاا   ميان عا  األ واتبتدا  لد  ا ن اليريل آالقر

الدامية , وتزوياد الصاريج بدلا   الب ياة واليحا       
  فضً  عا  والارف و تحليي ال يظ ماع ال درية , 

إجراةع   اساع  متد قة و بح   عل ياة  مايية   
وفاي   ،في اليقد والب ية واليح  عل  مر الدا  

ض ة التط  اع الدل ية الحديثة في اللغة الدربية 
  ابيا  .وآ
 

 

بيااال  ي س فااي الدلاا   الدامااة  
 )مباحي/مسائي(

عيد    لك هذا القسل فإناك تت تا  بتدلايل ذي    
ت يياك   هي    عالية في تصاااع مصتلفة وج

لداماااة فاااي الحياااا   مااا  م اجياااة التحااادياع ا 
ولا  ي يياك   ك الك لل رحلاة األ إال ظيفية . بدد 

و اليي ياة أتصاص  بأحد الفروع كدل   الحيا  ال
و الفيزياااة ,و يت تاا   ري اا  هااذا التصاااااع      أ

كاالتدليل   ،بفرص الد ي في الدديد م  ال  اتع
والقطااااع الااااياعي وال ؤسسااااع اتكا ي ياااة   

 كز البح   وال صتبراع الاياعية .ومرا
 

  التا يخبيال  ي س في 
 

يدد لسل التا يخ أحد ألسا  كلية التربية 
ساسية/حديثة استحد  في الدا  الد اسي األ

عدا  أل  إذ ييدف هذا القسل إ,  2102/2121
م كاع تد يسية كف ة  ليا القد   عل  تد يس 

فضً  م ا  اتجت اعياع في ال دا س اتبتدائية 
عدا  م ع مؤهي في القسل ي تلك ع  إ

ل  ة تقيية تؤهله ليقي تلك الصبر  إميا اع ع لي
 طلبة ال دا س اتبتدائية بيح   اص ولل  ي 

عدا  بيح  عا  . يد ي هذا القسل عل  إ
مدل ي  جامديي  م  ح لة ريا   البيال  ي س 
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ل 4102سسةةةن ال ليةة   فةةة   ةةةثل  ُأ ف ةةم   ،هيةةةن اةةل ال ليةةةثة الامعتةة    ثاعي ةةةث   –العلةةةال اليقيي يةة   كليةة   
ال ليةة   ةةثلينيا  الةعةةثمج فةة  ا ةةث  اليعلةةيا    واظةة   . الييئةة   قسةةا الزياعةةثح الايثويةة   قسةةا  :  سةةنيل هنةةث

  ال ثاعةةة  ال ةةةثاع   الياةةةم العلنةةة   نةةةث عسةةةرا فةةة    ةةةثح النعةفةةة   و نيةةة  الن ينةةة  ا ق قةةةث  اةةةل   عةةة
ن هةةةال ال ليةةة  ورةةةيا  أل ثحيةةة  النر يةةة   اليقيي يةةة   كنةةةث  اة ال ةةةامج العثليةةة  اةةةل ا  إل ةةةمام ال زةةةثحاة  

ن كةةةثة   ةةةثلينيا  ثلنعةفةةة   الناةةةث ع  الياتيةةة  النيقةةةا ج ال ةةةثم ج  لةةة  وا عةةةم الن ينةةة   ثلنعةةةث    ال         
النم  ةة  اةةل بةة    يئةة  اازةةاج للةةيعلا  اإل ةةماي  الياةةم العلنةة  ،    ةةامج اسةةينةج و ةةنل اليا يةة  ا اتةة       

 للي  ي   الاةاك  العثا  

 

ل  اويثي ا ر ي  إورم  هال ال لي  كنث  
قثئنةة   لةة  النيةةثم ج  الي يةةا  ث حييث ةةثة  
النسةةةي يلي  للن ينةةةة     ويهيةةةة  بةةةةةع   

ظةعةةةةة  للعلةةةةةال ال   ث سةةةةة   ايخصةةةةة 
سثسةةةةةةةي   وقيي ثورةةةةةةةث النيما يةةةةةةة    ا 
لخيةةةاة العلنيةة  اليةة  عيقليرةةث ا  كسةةث  إ 

   ية  الي عنث العن  النسي يل   ثسيساق 
نيقا ج  وزعيلرث لنث في  بما  الامعت  ال

  سثن  الييئ  النايق     .اإل

 هين -العلال اليقيي ي  كلي  
College Of Applied Sciences - Heet 

www.uoanbar.edu.iq/AppliedScincesHeet  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الي ثلا عاس اا  ة

   الايثويةةة   ةةثلا عاس فةةة  الزياعةةثح   
 )صيثح /اسثئ (

ويهيةة  ععنةة  قسةةا الزياعةةثح الايثويةة   لةة      
بةةةةع يل  لةةة  اسةةةياب  فيةةة   بيةةةةج  نليةةة   
وةاهلرا للعنة  فة  اخيلة  ا ةث ة الزياعةثح       
الايثويةة  فةة  الناسسةةثة الا اايةة   اصةةث     

النخييةةاة  الياثلية  النةةةي     ال قثي الخةث..   
  فق الي  يثة الامعت  النيقا ج ل  حيثئي   ا 

يهيةةة  بةةةةع يل اةةةاهليل لنااصةةةل     كةةةال  و
م اسةثورا العليةث  العنةة  فة  الن ةث  القيةة .     
لخةع   ال سا ال ث لي   ل  ا سييعثب الااس  

  واليةة   وزسةةية  للنزةةثهيا الايثويةة   القييةة  
 الزياعثئية  حيثئي     قيرث  ثلعاااة   الييث ثة ا 
   ط النعلااثة الزياعاحيثوي   لة   النخيلز . 

   واةعةعةةث أاسةةياب الم اسةةثة ا  ليةة   ةةزاعث     
وا عةةةم  لةةة .  ث ثلي  يةةةثة الن ثسةةةي   صةةةا ج ف 

الخةع يل  نعلااثة أسثسي   ظةع    نلي  ف  
ا ةةث ة القةةف الزياعاحيةةثو  العثاةة   الييئيةة     
 الاياعةة   الصةة ث ي  النيعل ةة   ثلييئةة    ةةف     

 .الن ين 
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 الي ثلا عاس اا  ة

   الايثويةةة   ةةثلا عاس فةةة  الزياعةةثح   
 )صيثح /اسثئ (

ويهيةة  ععنةة  قسةةا الزياعةةثح الايثويةة   لةة      
بةةةةع يل  لةةة  اسةةةياب  فيةةة   بيةةةةج  نليةةة   
وةاهلرا للعنة  فة  اخيلة  ا ةث ة الزياعةثح       
الايثويةة  فةة  الناسسةةثة الا اايةة   اصةةث     

النخييةةاة  الياثلية  النةةةي     ال قثي الخةث..   
  فق الي  يثة الامعت  النيقا ج ل  حيثئي   ا 

يهيةةة  بةةةةع يل اةةةاهليل لنااصةةةل     كةةةال  و
م اسةثورا العليةث  العنةة  فة  الن ةث  القيةة .     
لخةع   ال سا ال ث لي   ل  ا سييعثب الااس  

  واليةة   وزسةةية  للنزةةثهيا الايثويةة   القييةة  
 الزياعثئية  حيثئي     قيرث  ثلعاااة   الييث ثة ا 
   ط النعلااثة الزياعاحيثوي   لة   النخيلز . 

   واةعةعةةث أاسةةياب الم اسةةثة ا  ليةة   ةةزاعث     
وا عةةةم  لةةة .  ث ثلي  يةةةثة الن ثسةةةي   صةةةا ج ف 

الخةع يل  نعلااثة أسثسي   ظةع    نلي  ف  
ا ةةث ة القةةف الزياعاحيةةثو  العثاةة   الييئيةة     
 الاياعةة   الصةة ث ي  النيعل ةة   ثلييئةة    ةةف     

 .الن ين 
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  ةةةثلا عاس فةةة   لةةةال الييئةةة      

 )صيثح /اسثئ (

ععنةة  قسةةا  لةةال الييئةة   لةة  وةةافية أ ةةااح  
 لني  وسي قف  لي  اينياعل ل ة  ع يسةياا   
النرث اة  ال ةيا العلنية  ال ةة  ع ي ليصةيااا     
 ةةةث ايل فةةة  حيةةةثورا   نلرةةةا  عيانلةةةاا  
النسا لي  الا  ي  ال ب   وا ي  وخصصرا 

يخةةع   للخما  الن ين  يكال  عسع  ال سا  
لييئةة  اةةل  لية  عسةةثهنان فةة  الازةةث   لةة  ا 

هةةاا    النعلااةةثة النن احةة  لرةةا اةةل   بةة 
ثة الييئيةة  ال سةةا  ي  وا عةةم القثلةةف  ثلنعلااةة 

 مام بةع  لة  الت ة    إف  اخيل  وخصصثورث   
العلنيةة  ل ةة  عسةةيقي  أن ععنةة  فةة  ا ةةث     

زرا  لن  اي مل   عيني  الخةع  وخصص  .  
الع قةة   ةيل اإل سةةثن   يئية  ليقييةةق   اةل بة     

 الي ث ةثة الامعتة   السيثسةثة    الي مل العلن  
ل ةةةة  عاةةةة  الناةةةةثك  الييئيةةةة    اليةا يةةةةثة

 .النع مج

  ال ينيثح اليقيي ي   ثلا عاس ف  

اسيامث قسا ال ينيةثح اليقيي ية  فة  كلية      
العلال اليقيي ي  /هيةن  فة  العةثل الم اسة      

رةةةةةم   ة ةةةةةثا   ال ينيةةةةةثح   ع 4102/4141
اةل بة   وقييةق     ية  إ ةمام  لي  لة  اليقيي ي  إ

بق  م اسي   ناح  اايااهث عااكف الاماث  
هةةةاا فةةة  يعلةةةيا ال اليقةةةا  الةةةاه عاةةةرمل  

علةا وقيي ةثة ال ينيةثح ع ةال     ن وي  أاليخصة  
 ياة ي  الياةةم العلنةة   عةةمف   ثو ةةثل وةةم عف  

 أم اوة   عنث لقلي   ل  وعلا أ  معثوة   اسةي  ا
 ية  اةل    يهية  وف  الايةثج العنلية  اةل بة       

مف    لة      ال ثم عل  ل الناهليل الخةع يل
  لة    العةاقة   ماي ف  الن ينة   اليقاعة  اإل

 للقلية ،  الن ثسي  العلني  الييئ ال ب   وافية 
 وقةةاعة الياةةم العلنةة  فةة  ا ةةث  ال ينيةةثح     

لنااكيةة  الي ةةمل العلنةة  العةةثلن   اليقيي يةة 
 وعاعةةةا اليعةةةث ن ا كةةةثمعن  اةةة  ال ثاعةةةثة   

اليااصةةة  اةةة  ااسسةةةثة ،  الناليةةة   الم ليةةة 
ث  وا عةمهث  ةثلخيةاة   الن ين   رةم  وقاعةهة  

 ةة  وقةةاعة أمائرةةث  نةةث عخةةمل    أالعلنيةة  اةةل  
 ق .العةاالن ين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والشعب والوحدات اإلدارية المرتبطة برئاسة الجامعةاألقسام 

التااا   ألقساااام والشاااعب والوحااادات اإلدارياااة   : ا أواًل
 ترتبط بالسيد رئيس الجامعة

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامع ..1

 الرقابة والتدقيق الداخل .قسم .2

 عالم والعالقات العامة.قسم اإل.3

 قسم التصاريح األمنية..4

 قسام الداخلية.قسم شؤون األ.5

 مكتبة المركزية.مانة العامة للاأل.6

 عمار والمشاريعقسم اإل.7
 قسم المتابعة..8

 مانة مجلس الجامعة.أشعبة .9

 شعبة الترقيات المركزية..11

 شعبة العقود الحكومية..11

 المواطنين.شعبة شؤون .12

 شعبة حماية رئيس الجامعة..13

 .التنسيق والمتابعة دة حو .14

 .وحدة التصنيفات العالمية.15
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 قسم ضمان الجودة واألداء الجامع 
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 صابح لزامااً  أساتحدت  يا  المؤسساات التعليمياة       جاراءات التا  ا  زيادة وتعقاد الفعالياات واإل   إلى نظرًا
لى معايير محددة تضمن من خاال  تطبيقااا وتحقيقااا جاودة     إلى مقايس تستند إنشطة خضاع تلك األإ

داء أوتضابط    عما  وحاجاة المجتماع مان جااة     الخدمات التعليمية والبحثية الت  تلب  متطلبات ساو  ال 
دارو إصبح مان الضارورو وجاود تشاكي      ألذا   خرىأجاة  هيئة التدريس والموظفين من عضاءأوياعلية 
هاذ  العملياة   ومان    يم وعان متابعاة وتقا    اء الجامع  يكون مسؤواًلدبقسم ضمان الجودة واأل متمثاًل

ة لتطبياق نظاام   جرائياة الالزما  لياات والخطاوات اإل  عاداد االساتراتيجيات وا   إالماام الرئيسة للقسم ه  
ق ماع المعاايير المعتمادة   وكاذلك     ودة الشاملة يا  الجامعاة بماا يتوايا    دارة الجودة التعليمية والجإ
ات والبارام  الدراساية   مكانلتحديد نقاط القوة والضعف ي  اإل  تشكيالت كاية لليم وعداد تقارير التقإ

والخدمات واقتراح الحلو  المناسبة للمشاك  والتحديات من خال  خطط تحسين دورية ومتابعة تنفيذها 
لاى مساتوى متمياز    إدارياة للوصاو  باالخريجين    ت لبرامجاا الدراسية وسياستاا اإلتطوير الكلياومتابعة 

م مع معايير االعتماد البرامج  المحل  والعرب  والعالم  مما يعزز القادرة التنايساية للمؤسساة    ءيتال
ام يا  تحقياق   وعالمية   كما يقوم القسم بأعداد ومتابعاة البارام  التدريبياة التا  تسا      وعربيًا محليًا

 معايير الجودة والنمو المان  لمنتسب  الجامعة كاية .
 
 تية:الجودة واألداء الجامع  الشعب ا يضم قسم ضمان  

 داء الجامع .شعبة تقويم األ.1
 شعبة ضمان الجودة..2
 شعبة التدريب والدعم الفن ..3
 شعبة اعتماد المختبرات..4

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المثبتااة يااا  السااجالت   يااادا القساام إلااى حمايااة المااا  العااام والتحقااق ماان صااحة البيانااات المحاساابية               
االعتمااااد عليااااا ومناااع حااادوت األخطااااء واكتشااااا االختالساااات ومراقباااة تنفياااذ الصااارا مااان     ومااادى إمكاااان

الموازناااة وعااادم التجااااوز علاااى التخصيصاااات الاااواردة ييااااا  وتااادقيق العطااااءات والعقاااود ومااادى ساااالمة        
ات العمااا  المنجاااز ضااامن   قياساااتنفياااذها وعااادم تعارضااااا ماااع األنظماااة والقاااوانين والتعليماااات وتااادقيق       

التأكااد سااتثمارية للمشاااريع العاملااة يااا  الجامعااة . كمااا يساااعد يااا  تحقيااق أهااداا اإلدارة و         الموازنااة اال
عمااا  وتطبيااق السياسااات والمحايظااة علااى األمااوا  والممتلكااات ومنااع ال اا       ماان سااالمة وكفاااءة تنفيااذ األ  

ة يااا  عااداد بيانااات ماليااة سااليم  إالسااجالت المحاساابية و  الخطااأ وكااذلك التأكااد ماان صااحة واكتمااا    اكتشاااا و
 الوق  المحدد لاا .

 

 تية:رقابة والتدقيق الداخل  الشعب ا يضم قسم ال
 دارو.شعبة التدقيق اإل.1
 شعبة التدقيق المال ..2
 شعبة متابعة التقارير.3

 الداخل قسم الرقابة والتدقيق 
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 التصاريح األمنيةقسم 
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ليم العال  والبحث العلم  من مكتب سيادة معال  وزير التع ًايعد قسم التصاريح األمنية ي  رئاسة الجامعة يرع   

 –أجازة  –أيراد  –خذ القسم على عاتقه العم  على تحقيق األمن ي  جميع مفاص  الجامعة )بنايات أ, وقد 
  وتحصين الجامعة من  وخارجاا الجامعة داخ  األمنية األجازة مع والتعاون التنسيق عبر( …الخ  –عجالت 

 من  لجميع من يعم  داخ  الحرم الجامع .من سالمة الموقف األ ثب منية والتالخروقات األ
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المثبتااة يااا  السااجالت   يااادا القساام إلااى حمايااة المااا  العااام والتحقااق ماان صااحة البيانااات المحاساابية               
االعتمااااد عليااااا ومناااع حااادوت األخطااااء واكتشااااا االختالساااات ومراقباااة تنفياااذ الصااارا مااان     ومااادى إمكاااان

الموازناااة وعااادم التجااااوز علاااى التخصيصاااات الاااواردة ييااااا  وتااادقيق العطااااءات والعقاااود ومااادى ساااالمة        
ات العمااا  المنجاااز ضااامن   قياساااتنفياااذها وعااادم تعارضااااا ماااع األنظماااة والقاااوانين والتعليماااات وتااادقيق       

التأكااد سااتثمارية للمشاااريع العاملااة يااا  الجامعااة . كمااا يساااعد يااا  تحقيااق أهااداا اإلدارة و         الموازنااة اال
عمااا  وتطبيااق السياسااات والمحايظااة علااى األمااوا  والممتلكااات ومنااع ال اا       ماان سااالمة وكفاااءة تنفيااذ األ  

ة يااا  عااداد بيانااات ماليااة سااليم  إالسااجالت المحاساابية و  الخطااأ وكااذلك التأكااد ماان صااحة واكتمااا    اكتشاااا و
 الوق  المحدد لاا .

 

 تية:رقابة والتدقيق الداخل  الشعب ا يضم قسم ال
 دارو.شعبة التدقيق اإل.1
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 شعبة متابعة التقارير.3
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ليم العال  والبحث العلم  من مكتب سيادة معال  وزير التع ًايعد قسم التصاريح األمنية ي  رئاسة الجامعة يرع   

 –أجازة  –أيراد  –خذ القسم على عاتقه العم  على تحقيق األمن ي  جميع مفاص  الجامعة )بنايات أ, وقد 
  وتحصين الجامعة من  وخارجاا الجامعة داخ  األمنية األجازة مع والتعاون التنسيق عبر( …الخ  –عجالت 
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 قسم اإلعالم والعالقات العامة
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لااى إتمكااين رسااالة الجامعااة ماان الوصااو     داريااة المامااة والحيويااة والمسااؤو  عاان  قسااام اإلهااو ماان األ      

ياا   تااااهميأوساااتذة(   و تعريااف المحاايط القريااب والبعيااد باادور الجامعااة     القطاااع المسااتادا )الطااال  واأل  
ماااا يعمااا  علاااى اعتمااااد    دبياااة عاماااة. ك مواهاااب األالمجتماااع و رياااد  بالطاقاااات العلمياااة والمعريياااة وال   

ن تكااون قنااوات االتصااا  بالجامعااة مفتوحااة سااواء للاازمالء      أيصااا  المعلومااة والعماا  علااى    إالشاافايية ياا   
خاار ماان خااال  مااد  حاولااة ردم الاااوة بااين الجامعااة وا  م عاان يضاااًلين او للطااال  االعاازاء. التدريساايين والمااوظف

. وماااد جساااور  ةماااعاب و الالئاااق بالجامعاااة والمحايظاااة   جساااور التواصااا  ومحاولاااة تقاااديم الوجاااه الحضاااار    
 عالمااا  يااا  المحايظاااة وتمكاااين العالقاااة ماااع رمسااااء تحريااار الصاااحف ومراسااال     التواصااا  ماااع الوساااط اإل 

 عالمية النبيلة.ين الذين نتشارك معام الرسالة اإلعالميائية والمدونين واإلالقنوات الفض
 

 يضم قسم االعالم والعالقات العامة الشعب والوحدات االتية: 
 شعبة العالقات العامة..1
 عالم.شعبة اإل.2
 شراا.وحدة التوتيق واإل.3
 

 قسم شؤون األقسام الداخلية

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=49  

 
 :ساسيين هما ألجامعة, ويقوم القسم على محورين قسام الحيوية ي  رئاسة اقسام الداخلية من األيعد قسم شؤون األ

 .ه الطالب ي  حياته اليومية إلتمام تحصيله العلم  إلي يحتاجالمحور الخدم  : الذو من خالله يسعى لتقديم وتويير ك  ما 

ذوو االختصاص من  نشطة الثقايية والعلمية والفنية من خال  التنسيق مع: يرتكز هذا المحور على تفعي  األالمحور التربوو 

نشاطة  ابقات الرياضاية و األ الفنياة والمسا  قاماة المعاار    إمن جانب ومع اللجان الطالبية ي  لقاء المحاضرات إساتذة ي  األ

 خر .آخرى من جانب األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسام الداخلية الشعب والوحدات ا تية:يضم قسم شؤون األ
 سكان الطلبة.إشعبة .1
 شعبة البحث االجتماع ..2
 شعبة الحسابات والمخازن والتجايزات..3
 شعبة التدقيق. .4
 شعبة الصيانة والخدمات..5
 دارية.شعبة الشؤون القانونية واإل.6
 عالم.وحدة اإل.7
 وحدة المتابعة..8

 
 

مجموعات من المصادر العربية  وعلميًا يضمتقاييًا  صرحًا إذ تعد  حد االقسام الحيوية ي  رئاسة الجامعةأه  
المكتبة تستمد .نسانية الت  تخدم الكليات والمجتمع على حٍد سواءالتخصصات العلمية واإل جميعجنبية ي  واأل

يإن أهداياا ه  مساندة العملية التعليمية من  من تمهداا الجامعة ذاتاا  وأوجودها وأهداياا من المركزية
المعرية الحديثة ودعم المناه  الدراسية وتويير خدمات المعلومات المختلفة وتشجيع البحث خال  تويير مصادر 

العلم  ودعمه وتنمية ماارات القراءة واالطالع لدى الطلبة والباحثين من خال  اعتماد نظام مكتب  متكام  لإلعارة 
 واالسترجاع.

 ة:يتة المركزية الشعب والوحدات ا تضم االمانة العامة للمكتب
 جراءات الفنية.شعبة اإل.1
 شعبة خدمات المستفيدين..2
 لية .شعبة النظم ا .3
 دارية.شعبة الشؤون اإل.4
 شعبة التعليم المستمر..5
 خطوطات.مرشيف والوحدة األ.6

 

 مانة العامة للمكتبة المركزيةاأل
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 قسم اإلعمار والمشاريع
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وصفية والكمية والقيام بأعما  عمار والمشاريع قسم ين  وتنفيذو يعنى بإعداد جداو  الكميات الن قسم األإ

يم الادورو للشاركات المجاازة والمنفاذة لمشااريع      وكما يقوم باالتق  شراا والمراقبة على تنفيذ المشاريع اإل

لمطلوباة  يضااًل عان تاروي      لتصااميم والمواصافات الاندساية ا   ا ويقعلى الجامعة وكذلك للمشاريع المنفذة 

طاة االساتثمارية ومشااريع    الخاصة بتنفيذ ومتابعة مشاريع الخ عداد التقارير نصف الشارية والشاريةإالسلف و

صالحيات الشراء ومشاريع وكذلك التنفيذ المباشر والمشاريع المنفذة ويق   مانةأ لتنفيذعما  بأسلو  اتنفيذ األ

مراحا  تنفياذ تلاك     والمشااك  التا  تواجاه    عوائاق نجاز ومعالجاة ال قاليم  ل ر  الوقوا على نسب اإلتنمية األ

المساتقبلية واعاداد    يقوم القسم بإعداد دراسة الجدوى الفنياة للمشااريع  صاحب القرار  كما  لدنالمشاريع من 

كاب التطاور العلما  الحاصا      بنية والبنى التحتياة بماا يوا  ة بإعادة تأهي  وصيانة وتحديث األالكشويات المتعلق

ت الجامعاة كاياة. كماا    أساليب وتطبيقات مفاوم التنمية المساتدامة بالقطااع الاندسا  لتشاكيال     عما واست

د رئايس الجامعاة للشاؤون    رئايس الجامعاة والسايد مسااع    لاى السايد   إعمار والمشاريع المشاورة  يقدم قسم األ

 عما  الفنية الاندسية.األ شأنوعمادات الكليات ب داريةاإل

 تية:دارية ا مار والمشاريع الشعب والوحدات اإلعإليضم قسم ا

 . شعبة التخطيط ودراسة المشاريع وتضم الوحدات )وحدة التخمين   وحدة التصاميم ودراسة الجدوى(.1

وحاادة الخطااة   وحاادة التقااارير   ة متابعااة المشاااريع وتضاام الوحاادات )وحاادة الفحوصااات المختبريااة     . شااعب2

 االستثمارية(.

 . شعبة تنفيذ المشاريع وتضم الوحدات ) وحدة اللجان   وحدة دوائر الماندس المقيم(.3

 . وحدة االستثمار.4

 دارة التنمية العراقية.إ. وحدة 5

 عالم ترتبطان بالسيد معاون مدير القسم.وتيق واإلدارية ووحدة الت. الوحدة اإل6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  ولقربه من أساتذة الجامعة وذلك لتعلقه بالجانب األ قسام المامة ي قسم المتابعة من األ ديع    
قسام الرئاسة  واجب هذا القسم الحفاظ على أد نشأ هذا القسم مع نشوء غالبية وموظف  الجامعة وق

 جدين داخ  الموقع الجامع .ومن وسالمة المأ

 تية: قسم المتابعة الشعب و الوحدات ا يضم 
 شعبة متابعة الحراسات. .1
 شعبة االستعالمات. .2
 شعبة الباجات والتخاوي ..3
 شعبة الدياع المدن ..4
 .وحدة العالقات والتواص  الجامع .5

 

 قسم المتابعة 

 
و أية تعليمات لتعليمات العقود الحكومية النايذة أا ويقعلى األعما  المتعلقة بالتعاقدات  جميعتتولى     

من إعالن المناقصة الى آخر مراح  العقد, يضاًل عن توجيه االستفسارات الت  تخص العقود  تح  محلاا ابتداًء
 الى قسم العقود الحكومية ي  مقر الوزارة.

 تية:شعبة العقود الحكومية الوحدات ا تضم 

     وحدة المتابعة..1
 وحدة التعاقدات..2
 رشيف.وحدة األ.3
 وحدة االستيراد..4
 يجار.وحدة البيع واإل.5

 

 شعبة العقود الحكومية
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من  ولقربه من أساتذة الجامعة وذلك لتعلقه بالجانب األ قسام المامة ي قسم المتابعة من األ ديع    
قسام الرئاسة  واجب هذا القسم الحفاظ على أد نشأ هذا القسم مع نشوء غالبية وموظف  الجامعة وق

 جدين داخ  الموقع الجامع .ومن وسالمة المأ

 تية: قسم المتابعة الشعب و الوحدات ا يضم 
 شعبة متابعة الحراسات. .1
 شعبة االستعالمات. .2
 شعبة الباجات والتخاوي ..3
 شعبة الدياع المدن ..4
 .وحدة العالقات والتواص  الجامع .5

 

 قسم المتابعة 

 
و أية تعليمات لتعليمات العقود الحكومية النايذة أا ويقعلى األعما  المتعلقة بالتعاقدات  جميعتتولى     

من إعالن المناقصة الى آخر مراح  العقد, يضاًل عن توجيه االستفسارات الت  تخص العقود  تح  محلاا ابتداًء
 الى قسم العقود الحكومية ي  مقر الوزارة.

 تية:شعبة العقود الحكومية الوحدات ا تضم 

     وحدة المتابعة..1
 وحدة التعاقدات..2
 رشيف.وحدة األ.3
 وحدة االستيراد..4
 يجار.وحدة البيع واإل.5
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ه  الشعبة المعنية باجتماعات مجلس الجامعة المكون من السيد رئيس المجلاس )رئايس الجامعاة( والساادة     
أعضاء المجلس متمثاًل بالمساعدين )العلما  واإلدارو( وعماداء الكلياات, وتتاولى ماماة تنظايم عقاد هاذ          

  مختلف شاؤون الجامعاة   وتقديم االستشارات والدراسات وإبداء الرأو ياالجتماعات وتوتيق محاضرها تباعًا   
 . نشطتااأوأقساماا و

 

 شعبة أمانة مجلس الجامعة

ه  الشعبة  المسؤولة عن حركة الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ي  تشاكيالت الجامعاة مان خاال          
اسااتقبا  نتاجاااتام العلميااة وبحااوتام ورسااائلام وأطاااريحام   تاام تقااوم الشااعبة بدراسااة آراء الخبااراء      

 أوامر بالترقيات العلمية.  رتصدوالمقومين لبيان صالحية تلك النتاجات العلمية   وإذا كان  النتائ  إيجابية 
 

 شعبة شؤون الترقيات العلمية

صا  شكاوى يإمعة المحترم والسادة المساعدين وتتولى مامة تنظيم واجراء المقابالت مع السيد رئيس الجا  
 .صحا  القرار ي  رئاسة الجامعةألى السادة المسؤولين وإالمواطنين ومقترحاتام 

 تية:شعبة شؤون المواطنين الوحدات ا  تضم 
 وحدة شكاوو المواطنين..1
 لكترونية.وحدة حكومة المواطن اإل.2

 

 شعبة شؤون المواطنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الجامعة  مين الحماية لمكتبأيتركز عملاا على ت إذ  ه  من الشعب المامة ي  رئاسة الجامعة    

م  تناء الدوام الرسي  أوتأمين سكن السيد رئيس الجامعة  ناء الدوام الرسم  ي  أتمع بناية الرئاسة 

لى بناية رئاسة الجامعة من خال  التفتي  واالستفسار ومرايقة السيد إوبعد  وتدقيق دخو  المراجعين 

لى إيفادات ومرايقة سيادته ي  اإل ه وخارجرم الجامع  تناء زياراته الميدانية داخ  الحي  أامعة رئيس الج

ج  حفظ أمنية وقسم المتابعة من التنسيق والتعاون مع القوات األ يضاًل عنو النشاطات األخرى أالوزارة 

 من داخ  الحرم الجامع .األ

 

 شعبة حماية رئيس الجامعة

 
وتقديم االحصائيات إلياا وحدة تختص بمتابعة الشؤون العلمية الت  يوجه السيد رئيس الجامعة      

بين المراكز  دارو  كما تعم  على التنسيقإو أمن قسم علم   أكثروالمواقف العلمية الت  تتطلب تداخ  

 ات الطبيعة العلمية.ومانة مجلس الجامعة ي  المواضيع ذأالبحثية والخدمية و

 

 التنسيق والمتابعةوحدة 

جنبية المختصة بالتصنيفات العالمية بالمعلومات الضرورية الوكاالت األلوحدة مسؤولية تزويد تقع على ا      

علمية تادا  ةاستراتيجي. تعم  الوحدة على بناء قليميًاإو نبار ضمن التصنيفات المعتمدة دوليًاجامعة األ إلدخا 

قليمية باعتماد ة واإلمع المعايير الدولي مماشاًةكاديمية والبحثية نبار ي  المحاي  األاأل لى تدوي  اسم جامعةإ

إلى ضمن التصنيفات العالمية والعم  على تويير معايير تادا ي  التحلي  العلم  لنتاج تشكيالت الجامعة 

 ضمن برنام  التنمية المستدامة. ي  تحقيق خطة الجامعة 
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رئيس الجامعة  مين الحماية لمكتبأيتركز عملاا على ت إذ  ه  من الشعب المامة ي  رئاسة الجامعة    

م  تناء الدوام الرسي  أوتأمين سكن السيد رئيس الجامعة  ناء الدوام الرسم  ي  أتمع بناية الرئاسة 

لى بناية رئاسة الجامعة من خال  التفتي  واالستفسار ومرايقة السيد إوبعد  وتدقيق دخو  المراجعين 

لى إيفادات ومرايقة سيادته ي  اإل ه وخارجرم الجامع  تناء زياراته الميدانية داخ  الحي  أامعة رئيس الج

ج  حفظ أمنية وقسم المتابعة من التنسيق والتعاون مع القوات األ يضاًل عنو النشاطات األخرى أالوزارة 

 من داخ  الحرم الجامع .األ

 

 شعبة حماية رئيس الجامعة

 
وتقديم االحصائيات إلياا وحدة تختص بمتابعة الشؤون العلمية الت  يوجه السيد رئيس الجامعة      

بين المراكز  دارو  كما تعم  على التنسيقإو أمن قسم علم   أكثروالمواقف العلمية الت  تتطلب تداخ  

 ات الطبيعة العلمية.ومانة مجلس الجامعة ي  المواضيع ذأالبحثية والخدمية و

 

 التنسيق والمتابعةوحدة 

جنبية المختصة بالتصنيفات العالمية بالمعلومات الضرورية الوكاالت األلوحدة مسؤولية تزويد تقع على ا      

علمية تادا  ةاستراتيجي. تعم  الوحدة على بناء قليميًاإو نبار ضمن التصنيفات المعتمدة دوليًاجامعة األ إلدخا 

قليمية باعتماد ة واإلمع المعايير الدولي مماشاًةكاديمية والبحثية نبار ي  المحاي  األاأل لى تدوي  اسم جامعةإ

إلى ضمن التصنيفات العالمية والعم  على تويير معايير تادا ي  التحلي  العلم  لنتاج تشكيالت الجامعة 

 ضمن برنام  التنمية المستدامة. ي  تحقيق خطة الجامعة 
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تانيا : األقسام والشعب والوحدات اإلدارية الت  ترتبط 
 للشؤون العلميةبالسيد مساعد رئيس الجامعة 

ناه  أل يتاولى مساؤولية كبيارة جاداً    ذ إ  ساس  لبقياة أقساام الجامعاة   أيقوم قسم شؤون الطلبة بدور مام و
ولياة )صاباح  ومساائ (    من مرحلاة قبولاه يا  الدراساة األ     القسم المعن  بك  ما يتعلق بشان الطالب ابتداًء

 لى مرحلة تخرجه.إوصوال 
 ة:تيؤون الطلبة والتسجي  الشعب ا يضم قسم ش

 شعبة التسجي  والقبو  ..1
 شعبة الخريجين والتصديقات..2
 الوتائق.شعبة تدقيق .3
 شعبة متابعة شؤون الطلبة. .4

 قسم شؤون الطلبة والتسجي 

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=50  

 

 قسم شؤون الطلبة و التسجي  .1
 قسم البعثات والعالقات الثقايية.2
 قسم الشؤون العلمية.3
 قسم شؤون الدراسات العليا.4
 قسم الدراسات و التخطيط.5
 رشاد النفس  والتوجيه التربووشعبة اإل.6
 والتوظيف والمتابعة التأهي شعبة .7
 شعبة الحاضنة التكنولوجية.8
 تداو  المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامة شعبة السيطرة على.9
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ساسااية لعمليااة التقاادم والتطااور العلماا  ياا  الجامعااة       ساام الدراسااات والتخطاايط الركياازة األ   يمثاا  ق   
ضاامن خططاااا ياا  لااى تحقيقاااا إالسااتراتيجيات التاا  تسااعى الجامعااة  هااداا واتمثيلااه مجموعااة ماان األ ب

داريااة المامااة ياا  رئاسااة الجامعااة, ألنااه المسااؤو  عاان عمليااة   قسااام اإلأحااد األ دوباااذا يعاا  المسااتقبلية
اطر تشاانجاااز (. يإريااد يعلااه وللكيفيااة التاا  يااتم باااا    بق لمااا ناساالتخطاايط التاا  تعناا  ببساااطة )تحديااد    ا

خاارى مسااؤولية وضااع الخطااط والاارمى المسااتقبلية      داريااة األ قسااام اإلألقساام الدراسااات والتخطاايط مااع ا   
العلميااة لعمليااة التخطاايط    ترساايخ المفاااهيم إلااى سااع  القساام   يضاااًل عاان للجامعااة ومتابعااة تحقيقاااا   

  ماااام.لاااى األإ تطاااور والتقااادم العلمااا  يااا  الجامعاااةساساااية تساااام يااا  دياااع عجلاااة الأداة أوجعلااااا 
يتاااولى القسااام تزوياااد وزارة التعلااايم العاااال  والبحاااث العلمااا  ودوائااار الدولاااة األخااارى بمختلاااف البياناااات   
 والمعلومااات اإلحصااائية عاان مجماا  األنشااطة ياا  الجامعااة الحتوائااه علااى قاعاادة ضااخمة وواسااعة ماان         

ة يااا  التااا  تتعلاااق بمختلاااف األنشاااطة العلمياااة واإلدارياااة والطالبيااا     المعلوماااات والبياناااات اإلحصاااائية   
 التابعااة لكترونيااةاإل  لكتروناا  للبوابااةدخااا  اإلعلااى سااير عمليااة اإل  ةمباشاار بصااورةشاارا الجامعااة, كمااا ي

ا يتعلاااق بالنظاااام ييمااا  والمتابعاااة والتخطااايط الدراساااات دائااارة/ العلمااا  بحاااثلوا العاااال  التعلااايم لاااوزارة
ومااااوظفين( وطلبااااة  نحصااااائ  لمعلومااااات التعلاااايم العااااال  والخاااااص بااااالموارد البشاااارية ) تدريساااايي  اإل

قساااام والشاااعب  يئاااة الدراساااات الخاصاااة باساااتحدات األ  يقوم القسااام بتاوولياااة والعلياااا(. الدراساااتين ) األ
ات الخاصااة باسااتحدات   داريااة ياا  رئاسااة الجامعااة وتشااكيالتاا ومراجعااة وتاادقيق الدراساا        والوحاادات اإل 
 قسام العلمية يياا.الكليات واأل

 تية:قسم الدراسات والتخطيط الشعب ا  يضم

 شعبة التخطيط..1
 حصاء.شعبة اإل.2
 شعبة البيانات والمعلوماتية..3
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ساسااية لعمليااة التقاادم والتطااور العلماا  ياا  الجامعااة       ساام الدراسااات والتخطاايط الركياازة األ   يمثاا  ق   
ضاامن خططاااا ياا  لااى تحقيقاااا إالسااتراتيجيات التاا  تسااعى الجامعااة  هااداا واتمثيلااه مجموعااة ماان األ ب

داريااة المامااة ياا  رئاسااة الجامعااة, ألنااه المسااؤو  عاان عمليااة   قسااام اإلأحااد األ دوباااذا يعاا  المسااتقبلية
اطر تشاانجاااز (. يإريااد يعلااه وللكيفيااة التاا  يااتم باااا    بق لمااا ناساالتخطاايط التاا  تعناا  ببساااطة )تحديااد    ا

خاارى مسااؤولية وضااع الخطااط والاارمى المسااتقبلية      داريااة األ قسااام اإلألقساام الدراسااات والتخطاايط مااع ا   
العلميااة لعمليااة التخطاايط    ترساايخ المفاااهيم إلااى سااع  القساام   يضاااًل عاان للجامعااة ومتابعااة تحقيقاااا   

  ماااام.لاااى األإ تطاااور والتقااادم العلمااا  يااا  الجامعاااةساساااية تساااام يااا  دياااع عجلاااة الأداة أوجعلااااا 
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 قسام العلمية يياا.الكليات واأل

 تية:قسم الدراسات والتخطيط الشعب ا  يضم

 شعبة التخطيط..1
 حصاء.شعبة اإل.2
 شعبة البيانات والمعلوماتية..3
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مااور والنشاااطات العلميااة والبحثيااة للتدريساايين )الخطااة البحثيااة ,  األ جميااعهااو القساام الااذو يعنااى ب     

تاأليف الكتاب المناجياة والمسااعدة(. كماا      وباراءات االختاراع ,   والنتاجات العلمية من البحوت الرصينة , و

يواكب القسم تطوير المناه  الدراسية واالستحداتات المتعلقة باا وتنظيم اقامة المؤتمرات والنادوات  

جاالت  ورش العم  خال  العام الدراس  . وكذلك يتاولى القسام متابعاة ضاوابط النشار يا  الم       العلمية و

وزارة التعليم العال  والبحث العلم .  لدنمع تعليمات النشر المعتمدة من   ماشالعلمية للجامعة وبما ُي

وير نشاط البحث من خال  وحدة المختبر المركزو تطاتقه ويتابع عم  المكاتب االستشارية . و يقع على ع

ن أجاازة بحثياة متطاورة. كماا يمكان      ألماا يمتلاك مان     العلم  لطلبة الدراسات العليا والبااحثين عمومااً  

 موارد الجامعة . زيادةي   ةلعاي صورةيساهم ب

 تية: لشؤون العلمية الشعب والوحدات ا يضم قسم ا

 وتضم الوحدات  :شعبة الشؤون العلمية.1
 كاديم  اد األ  الدراسية واالعتمالمناه 
المكاتب االستشارية 
 المختبر المركزو  

 
 وتضم الوحدات  :ةشعبة البحوت العلمي.2

 التفرغ العلم  والتطوير 
 ية  المؤتمرات والندوات العلمية المجالت العلم 
 الخطة البحثية وبراءات االختراع 

 

 شعبة تسويق النتاجات العلمية ..3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  رئاسة الجامعة ويمث   بوابة انفتااح الجامعاة  باتجاا     قسام هم األأحد أم البعثات العالقات الثقايية هو قس
يااتم بالعما  علاى تنظايم ومتابعاة وتنمياة العالقاات         إذ  الجامعات داخ  القطر والجامعاات العربياة والعالمياة   

بحات والمشاركة ي  المؤتمرات العلمية ية والعربية والعالمية ومراكز األالثقايية بين الجامعة والجامعات العراق
ن تكون يا  مصااا   ألمساهمة ي  تحقيق رمية الجامعة با إلىفاقيات والجوائز العلمية ويسعى والمعار  واالت

جا  رياد العارا   باالخبراء والعقاو       أ.  ومان  كاية المرموقة ي  المجاالت التعليمية والبحثية العالميةالجامعات 
تطاوير   زياادة علاى  جازات الدراساية خاارج العارا     سم خطة خاصة ببرام  االبتعات واإلالعلمية المتطورة وضع الق

 يضاًل عنبرام  الزماالت الدراسية ي  مختلف االختصاصات من خال  تطوير العالقات مع مختلف الجامعات العالمية 
ضامن اختصاصاه   يا   وضع الخطط والبرام  الخاصة بالتدريب وإيفاد العديد من األساتذة والموظفين للتادريب كا    

ماات  ظالقسم ي  تعزياز االواصار ماع المن    دو  العالم ومناا روسيا وأمريكا وبريطانيا كما أسام إلى الكثير من
لى الحصو  على منح وحدة الدعم المال  للبحوت تابعة لشعبة العالقات الثقايية  تعم  ع مؤخرًا أنشئالدولية و

 مات والجاات المانحة العالمية .ظمالية من المن

 قسم البعثات والعالقات الثقايية
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قسام المامة ي  رئاسة الجامعة   إذ يتولى تنظيم وتوجيه ك  ماا يتعلاق   شؤون الدراسات العليا هو أحد األ قسم

بين المراجع العليا وجاات التنفيذ ي  كليات الجامعة   وهاو المرجاع    بالدراسات العليا من أوامر وضوابط وتعليمات
ين رئاساة الجامعاة   وياادا    اإلدارو لوحدات الدراسات العليا ي  الكليات التابعة للجامعة وهمزة الوصا  بينااا وبا   

ا حاادات ت يياار نااوع  ياا  الحركااة العلميااة والتعلاايم العااال  ويااناا بامااا وبجميااع مؤسساااتام   إلااى إالقساام 
    ويعما  علاى االرتقااء بمساتوى الدراساات العلياا       قنا لاى مساتوى العصار العلما  والت    إجازتاما ومناهجاما أو

ات لاى مؤسسا  إات واالستشاارات العلمياة والفنياة    الجامعية وتنويعاا وتويير مستلزماتاا المختلفة وتقديم الخدم
 ويضم القسم الشعب ا تية : خرى .الدولة المختلفة والقطاعات األ

 عبة القبو  .ش-1
 شعبة متابعة شؤون الطلبة .-2
 شعبة األوامر الجامعية .-3
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لب  متطلبات سو  ت صورةتعنى الشعبة بتنمية الماارات الشخصية والعلمية والحياتية للطلبة و الخريجين ب    

يرصام و معد  حصولام على  ةنبار وزيادالكليات لجامعة األ جميععداد الجيد لطال  وخريج  العم  واإل

عما  للحصو  على يرص عم  قات بالمجتمع المحلى وبأصحا  األالوظائف وذلك عن طريق عقد صالت وعال

م قدرة التنايسية لخري  جامعتنا عن طريق تقديال وزياد   مناسبة لام ولخلفياتام العلمية والتدريبية

باحتياجات سو  العم    وعالت  تؤهله للبحث عن وظيفة وريع درجة الالتدريبات األساسية والمتقدمة 

هداا تتسم بالطموح والواقعية واتخاذ قرارات مناسبة أمستمرة ومساعدة الطال  ي  وضع   وت يرها بصورة

 وتصميم خطط العم  الناجحة.

 

 شعبة التأهي  والتوظيف والمتابعة

 

تقوم هذ  الشعبة بتنظيم حركة المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامة ي  الكليات ذات العالقة    

ادة معاون  والسيطرة على تداو  هذ  المواد من خال  التنسيق والتواص  مع السادة عمداء الكليات والس

دائرة  -العمداء للشؤون اإلدارية  واستنادًا إلى التعليمات الت  تصدرها وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 البحث والتطوير/ قسم السيطرة على تداو  المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامة.

 

شعبة السيطرة على تداو  المواد الكيمياوية 
 والبايولوجية الخطرة والسامة

 

 الشعب ا تية : العالقات الثقاييةوقسم البعثات ويتضمن 
 شعبة العالقات الثقايية .-1
 شعبة الدارسين خارج العرا  .-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألهميتااا م والحياوو وذلاك   اموالتوجيه التربوو ي  العملية التربوية باال رشاد النفس  يوصف دور عملية اإل    
رشاد النفس  والتوجيه يراد , وعليه تقوم شعبة اإللوكية الت  يعانياا األي  معالجة المشكالت النفسية والس

الدراساتين  عن الطلبة ي   التربوو ي  الجامعة بتقديم المساعدة الدورية لك  من التدريسيين والموظفين يضاًل
تقدم لام المساعدة لتجعلام قادرين على تخط  المصاعب النفسية والتربوية واالجتماعياة   ا  إذولية والعلياأل

 وغيرها.

 رشاد النفس  والتوجيه التربووشعبة اإل

عماا  والتوساع ييااا لبنااء أجياا       حاضانات األ نشااء  إنة التكنولوجياة يا  جامعتناا باادا     انبثق  يكرة الحاضا     

وباراءات االختاراع   مستقبلية وتمكيناا من ابتكار حلو  مستدامة  واحتضان ودعم األيكاار والمشااريع والبحاوت    

ويريااة تااويير البيئااة التطعلااى عمااا . تعماا  الحاضاانة  ع واالبتكااار ونشاار تقايااة ريااادة األ باادالتنشاايط حركااة اإل

تقديم خدمات إدارة المشااريع واالستشاارات المتخصصاة وخادمات التادريب ورياع         عنيضاًلوالتوجياية الداعمة 

 قدرات الموارد البشرية. 

 

 شعبة الحاضنة التكنولوجية
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 تالثا : األقسام والشعب اإلدارية الت  تارتبط بالسايد   
 مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية

 
 

 

 قسم الشؤون القانونية.1
 قسم الموارد البشرية.2
 الشؤون الماليةقسم .3
 قسم الصيانة والخدمات.4
 قسم النشاطات الطالبية.5
 قسم شؤون الديوان  .6
 شعبة البريد المركزو.7

 

 قسم الشؤون القانونية
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بداء المشورة القانونية ي  ك  إلحيوية ي  رئاسة الجامعة وظيفته قسم الشؤون القانونية من األقسام ا ديع

عن لقوانين والتشريعات النايذة   يضالً اويق على ما يتعلق بالقضايا القانونية واإلدارية والمالية ي  الجامعة 
و علياا ي  جميع أي  ك  حق هو للجامعة  ة والخصومةتمثي  الجامعة ي  جميع التصريات القولية والفعلي

ماامه بتنظيم ك  ما يتعلق بالعقود التوظيفية والكفاالت الخاصة بمنتسب  الجامعة  يضاًل عنالمحاكم العامة 
 ) موظفين وتدريسيين(.

 يضم قسم الشؤون القانونية الشعب االتية: 
  .شعبة االستشارات القانونية.1
 شعبة العقود والكفاالت..2
 مالك. سكان واألاإلشعبة .3
 شعبة التحقيق والدعاوو..4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الشؤون المالية
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 قسم الموارد البشرية
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 ئااًايحماا  علااى عاتقااه عبنااه داريااة ياا  الجامعااة ألماان العمليااة اإل ًاساساايأ ًاقساام المااوارد البشاارية جاازء  ديعاا      
جلااى أهميااة القساام بكونااه ياااتم     منتساابياا  وتتى لااإماان الخاادمات اإلداريااة التاا  تقاادماا الجامعااة      ًاكبياار

ن ضاااابط مالكااااات أالتدريساااايين والمااااوظفين وال ساااايما  الشااااؤون المتعلقااااة بمنتسااااب  الجامعااااة ماااان جميااااعب
مكانيااااتام وبماااا يحقاااق ال اياااة  إ توزياااع منتساااب  الجامعاااة  واساااتثمار الجامعاااة يعاااود بفائااادة كبيااارة يااا   

دارو لجامعتناااا ال اااراء. وتقاااع علاااى كاهااا  القسااام عااادة    لمتمثلاااة برياااع المساااتوى العلمااا  واإل المرجاااوة وا
الساااابقة عاااادة التعياااين  واحتساااا  الخااادمات  إخااادمات  والعاااالوات  والترييعاااات  ومااااام كالتعييناااات  ونقااا  ال

ادقة ماااالك الجامعاااة   لاااى التقاعاااد  ومصااا عحالاااة اإلتنااااء الوظيفاااة  و يااا  أضااااية الشااااادات  إضاااايتاا  وإو
خاارى التاا  يعنااى باااا القساام بحسااب القااوانين والتعليمااات النايااذة والضااوابط       داريااة األمااور اإلوغيرهااا ماان األ 
 الملحقة باا.

 تية: ضم قسم الموارد البشرية الشعب ا ي
 شعبة التوظيف والمالك..1
 شعبة التقاعد..2
 شعبة شؤون التدريسيين..3
 ن الموظفين.شعبة شؤو.4

 

ألو مؤسسة تسعى إلى تحقيق أو هدا  وتزداد أهميتاا بالنسبة إلى  ًاحاسم ًااإلدارة المالية السليمة أمر دتع
 القطاع العام  يالمؤسسات الحكومية لدياا التزام بإنفا  مواردها المالية بحكمة وبوضوح  ب  كوناا أيضًا

ظيفة القسم ومن و  تنفق بالنيابة عن منتسب  الجامعة الذين يستحقون الحصو  على أيض  النتائ  الممكنة
عداد ميزان إبأنفا  المبالغ المصد  علياا و مور المالية والمحاسبية والقيامطيط وتنظيم جميع األتخ

 علياا ومراقبة  قيدصتوازنة التخمينية وتوزيعاا بعد العداد الحسابات الختامية والمإالمراجعة الموحد و
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 قسم الشؤون المالية

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=48  

 قسم الموارد البشرية

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=78  
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عداد وإالواردة ي  المنااج االستثمارو, التخصيصات وتنفيذ الجانب الحساب  لمشاريع خطة التنمية القومية 
موا  أمين خزن المواد وجباية أالمستلزمات وت جميعتجايز التشكيالت بوالمقترحات لمشاريع الخطة السنوية, 

س الجامعة لتعليمات والقوانين النايذة. يرتبط القسم إداريًا بمساعد رئياويق على السلف  ةالدولة وتصفي
 -هداا قسم الشؤون المالية:أم هأللشؤون اإلدارية. ومن 

لكليات وأقسام رئاسة تويير المستلزمات السلعية والخدمية والموجودات الثابتة وتذلي  الصعوبات كاية ل
ج  ريع المستوى العلم  للطلبة والتدريسيين من خال  المحاضرات النظرية والساعات العلمية أالجامعة من 

يساهم ي  رسم الخطط لضمان وشاركات ي  المؤتمرات والندوات   ي  المختبرات والدورات التدريبية والم
ج  اتخاذ القرارات أتقارير تساعد اإلدارة العليا من تقديم وج   أهداا الجامعة الطويلة والقصيرة األتحقيق 

المناسبة من خال  األرقام وهذا ما يسمى باإلدارة باالستثناء  تحديد االنحرايات بعد التنفيذ عن المخطط 
المال  و كيفية  مالكتطوير الوومساعدة اإلدارة العليا ي  تحديد اإلجراءات المناسبة لمعالجتاا وتصحيحاا   

على أللتحقيق بوا  الميزانية كاية أالعم  المستمر ي  صرا وعداد الميزانية العامة للسنوات القادمة  إ
تباد  المعلومات و  السنة المالية   نجاز ي  عملية صرا الميزانية خالإعلى نسبة أتحقيق و  نسبة صرا 

اختيار االكفاء ي  العم  المال  ووالتطورات الحديثة مع الجامعات والعربية والعالمية ي  اإلدارة المالية   
قسام لى الكليات والمراكز واألإالمعلومات المالية والمحاسبية  جميعتقديم و  والمحاسب  ي  اإلدارة المالية

 ةتصميم نظم محاسبي  والتطورات الحاصلة جميع االستشارية والقيام بإشراكام ي   بتالمكا يضاًل عن كاية
الماام  يضاًل عندارة وللمحايظة على الما  العام عاير دولية للحد من مظاهر سوء اإللم ياعلة ويقًا

عما  من خال  نشاط األنجاز إجات الجامعة المالية والعم  على واجبات الت  يقوم باا القسم بمتابعة احتياالو
 ك  شعبة من شعب القسم.

 تية: يضم قسم الشؤون المالية الشعب ا 

 شعبة الرواتب. .1
 شعبة الموازنة والتخطيط المال ..2
 شعبة المخازن والتجايزات..3
 شعبة صندو  التعليم العال ..4
 شعبة حسابات الخطة االستثمارية..5
 شعبة السجالت..6
 شعبة الحسابات والصرا..7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكوناااااات الجامعاااااة  جمياااااعااااااام الصااااايانة وتاااااويير الخااااادمات لهاااااو القسااااام المساااااؤو  عااااان م    
والكاربائيااااااة والزراعيااااااة والخدميااااااة عمااااااا  الصاااااايانة المدنيااااااة والميكانيكيااااااة أوالتاااااا  تشاااااام  
 روقتاا. أارعاا ووألبنية الجامعة وش

 تية: م قسم الصيانة والخدمات الشعب ا يض
 بنية.شعبة األ.1
 شعبة الماء..2
 شعبة الكارباء..3
 شعبة الخدمات ) البلدية(..4
 الشعبة الزراعية..5

 

 قسم الصيانة والخدمات

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=47  

 

 قسم النشاطات الطالبية

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=79  

 
على النشاطات الطالبية الت  تقيماا كليات الجامعة . وذلك لصاق  المواهاب الشابابية     باإلشراايقوم  القسم  

ومساااعدتام علااى تنميتاااا .وحااث الطلبااة علااى المشاااركة ياا  البطااوالت        وكشاافيًا وينيااًا للطلبااة رياضااياً 
داريااة لااديام. وتطااوير القاادرات التدريبيااة  تمرات لتطااوير الااروح القياديااة واإل والمارجانااات والناادوات والمااؤ 

روح االعتمااد  وكذلك بث  والتحكيمية لمنتسب  قسم النشاطات الطالبية ي  االلعا  والفعاليات الرياضية كاية.
 نا الطلبة .ئعلى النفس لدى ابنا
 تية: اطات الطالبية الشعب والوحدات ا يضم قسم النش

 شعبة النشاطات الرياضية.-1
 شعبة النشاطات الفنية.-2
 شعبة النشاطات الكشفية.-3
 عالم والعالقات العامة.وحدة اإل-4
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 عالم والعالقات العامة.وحدة اإل-4

109



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم شؤون الديوان

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=77  

 
خدمات ال جميعيعنى بتقديم  هوة الجامعة وقسام المامة ي  رئاسيعد قسم شؤون الديوان من األ   

 لى رئاسة الجامعة والكليات كاية.إدارية واالحتياجات اللوجستية واإل
 تية:شؤون الديوان الشعب والوحدات ا  ويضم قسم

 لكترونية.شعبة البصمة اإل-1
 شعبة التشريفات.-2
 ليات وتضم وحدة الوقود والزيوت  ووحدة صيانة العجالت ووحدة العجالت وخطوط النق .شعبة النق  وا -3
 شعبة االتصاالت.-4
 دارية.الوحدة اإل-5

 

 شعبة البريد المركزو

 
ن ألدارية على مستوى الجامعة اإل ماتنجاز الماإوتعد المحور الرئيس ي   اماتبعدة م تضطلع هذ  الشعبة     

البريد  تسلمقسام رئاسة الجامعة كاية من أدارية للكليات والمراكز وبالماام اإل وتيقًا عملاا يرتبط ارتباطًا
وتسليم البريد اليوم  والصادر والوارد مع ارشفة جميع الكتب الصادرة من الجامعة والواردة الياا يضال عن 

 .خرىو الوزارات األأة التعليم العال  والبحث العلم  الخارج  سواء من وزار
 وتضم شعبة البريد المركزو الوحدات االتية:

 لكترونية.رشفة اإلوحدة األ.1
 م وتسليم البريد.تسلوحدة .2
 وحدة الصادر والوارد..3

 

 
 

 

 

  
 

 جامعة والمجتمعال

نبار بمختلف التخصصات والمجاالت ال أن الخدمات التي تقدمها جامعة األمما ال يخفى على الجميع 

الحواجز والعقبات نبار جميع الجامعة فقط , بل تخطت جامعة األ موجود داخلهو تقتصر على ما 

لتدخل الى داخل المجتمع كي تقدم له خدماتها المجانية , ومنذ عدة عقود الى يومنا هذا 

كاديمية ألتمع ومازال بالكثير من الطاقات انبار تعُد الرافد الحقيقي الذي أمد َّ المجعة األوجام

 ستويات . والم ِدُعخرى على جميع الصُّرات العلمية و الخدمات العامة األواالستشا

 

 
 

ل  عن رسالتها في على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الجامعة إال أنها لم تتخخيرة وفي اآلونة األ

رار الجامعة في نهجها هذا , سعت نبار وخارجها , وبغية استملى المجتمع داخل محافظة األإتقديم خدماتها 

ورش  إلقامةدارة الجامعة  لوضع خطة استراتيجية سنوية يتم من خاللها وضع توقيتات محددة على مدار العام إ

عالميًا إلى المجتمع ليتم التعامل معها إخرى موجهة أية ومهرجانات ومؤتمرات وفعاليات علمية وندوات توعو

ن جميع الكليات إعن هذا كله ف , فضاًلجغرافية المحيطة بالمجتمع لى أبعد نقطة من الرقعة الإيصالها إو

كاديمي فقط , بل هي أيضًا قد سعت لوضِع ا على تقديم الجانب التعليمي واألالتابعة للجامعة ال يقتصر عمله

قامة إمات العلمية والمعرفية فضال  عن منهاٍج يتم التعامل معه لرفد المجتمع باالستشارات وتقديم الخد

لى خدمة المجتمع من خالل تنمية وتطوير إخرى التي تهدف لتطوعية والفعاليات األوالحمالت االندوات والورش 

فراد والجماعات داخل ذلك الظواهر السلبية التي يعانيها األالجوانب االيجابية فيه ومعالجة جميع المشاكل و

 المجتمع . 

مكاتب استشارية تسد جميع نبار إلى مدها مع المجتمع هو ايجاد أهم الطرائق التي عمدت جامعة األ ولعل

  وهي على النحو اآلتي : ،حاجات المجتمع وتوفر له الخدمات العامة كافة
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كاديمي فقط , بل هي أيضًا قد سعت لوضِع ا على تقديم الجانب التعليمي واألالتابعة للجامعة ال يقتصر عمله

قامة إمات العلمية والمعرفية فضال  عن منهاٍج يتم التعامل معه لرفد المجتمع باالستشارات وتقديم الخد

لى خدمة المجتمع من خالل تنمية وتطوير إخرى التي تهدف لتطوعية والفعاليات األوالحمالت االندوات والورش 

فراد والجماعات داخل ذلك الظواهر السلبية التي يعانيها األالجوانب االيجابية فيه ومعالجة جميع المشاكل و

 المجتمع . 

مكاتب استشارية تسد جميع نبار إلى مدها مع المجتمع هو ايجاد أهم الطرائق التي عمدت جامعة األ ولعل

  وهي على النحو اآلتي : ،حاجات المجتمع وتوفر له الخدمات العامة كافة
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مكاتةب   ةسةت نبةار تضةم   المكاتب االستشارية في جامعةة األ 

 :  اآلتيوهي على النحو 

 -لى المجتمع  بما يأتي:إشاطات المكتب االستشاري المقدمة تتنوع ن 
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( وإعداد تقارير إدارة السالمة QCالتخصصات الهندسية وإعداد تقارير السيطرة النوعية والمواصفات )

واإلشراف والصحة المهنية وإعداد دراسات تحليل الكلف والمواد للمشروع وإعداد جداول تقديم الزمن 

العام والمباشر على المشاريع الهندسية المختلفة و إجراء الفحوصات المختبرية كافة للمواد اإلنشائية 

والخرسانية والتربة والطرق والفحوصات الالتالفية للمشاريع المختلفة فضاًل عن تقديم االستشارات في نظام 

 هندسة القيمة. ( وإدارة الجودة الشاملة ونظام ISO 9000إدارة الجودة ) 

 

 المكتب االستشاري الهندسي 
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 لخدمات الحاسوب المكتب االستشاري 

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=15  

 

نبار , األلى رئاسة جامعة إلكترونية التابع م وكان ضمن مركز الحاسبة اإل7991 ُأسس المكتب االستشاري في سنة

ويعد اآلن الجزء الرئيس في  ،التحق المكتب بكلية الحاسوب ،م0222-7999وبعد استحداث كلية الحاسوب سنة 

 المعلومات والحاسبات .تكنولوجيا كلية الحاسوب لما يقوم به من مهام في مجال 

ل الدورات لى تطوير موظفي ومؤسسات الدولة كافة في مجال استعمال الحاسوب من خالإيهدف المكتب 

 التدريبية التي يقيمها المكتب في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات .

 

 القانونيالمكتب االستشاري 

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=16  

 

والعلوم السياسية بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ُفتح المكتب االستشاري في كلية القانون

نونية في شتى مجاالت القانون . وقد باشر المكتب بتقديم االستشارات القا09/9/0229في  0997س70ذي العدد

راعية سواء دارية والجنائية والزالمنازعات المدنية والتجارية واإلنظمة والتعليمات العراقية النافذة وبجميع واأل

ن أي والمشورة بشأبداء الرإاص القانون الخاص أم مع بعضهم. وشخأشخاص القانون العام أم بين أكانت بين أ

جامعة والمجتمع جالء الغموض الذي يعتريها ولتعميق العالقة بين الصوص القانونية مع بعضها وتعارض الن

 شاعة روح الثقافة القانونية .إوتحقيق التواصل و
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 المكتب االستشاري اإلداري واالقتصادي

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=17  

 

 71/5/0229في  9074ُأسس المكتب االستشاري في كلية االدارة واالقتصاد بحسب األمر الجامعي ذي العدد 

 .  79/5/0229في  990ري ذي العدد األمر اإلدا بحسب وكذلك

 واالقتصاد عدة خدمات أهمها :  لإلدارةيقدم المكتب االستشاري 
 واالقتصاد .  باإلدارةاقامة دورات تدريبية حول معظم المفاهيم المتعلقة -7

 تقديم دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع االستثمارية.    -0

 البيئية للمشاريع االستثمارية.تقديم دراسات الجدوى    -4

 تقديم برامج تدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية .   -9

 والترجمة للغاتالمكتب االستشاري 

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=18  

 

ومن أهم مهمات هذا المكتب هو تقديم كل خدمات الترجمة  0229/ 5/1استحدث هذا المكتب بتاريخ  

اللغوية لطلبة وأساتذة الجامعة وكذلك كل دوائر الدولة بقطاعها الحكومي والمختلط والخاص بما يعزز 

المسيرة العلمية بهذا المجال ومن أهم أعمال هذا المكتب هو ترجمة وتدقيق وثائق الطلبة المتخرجين وما 

صات اإلنسانية خصتماجستير وأطاريح الدكتوراه في الببحوث التخرج لطلبة البكالوريوس ورسائل اليتعلق 

والعلمية وكذلك ترجمة كل المستمسكات الرسمية والعقود والمستندات والكتب الرسمية وترجمة المالزم 

 ت العامة والخاصة.والكتب وما يتعلق بالمناقصات والعروض لألعمال التجارية والصناعية لجميع القطاعا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زراعيالمكتب االستشاري ال

 
www.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=13  

 

ثم أعيد العمل فيه في  0224م وتوقف العمل فيه منذ العام 7995ُأسس المكتب االستشاري الزراعي عام 

ليأخذ على عاتقه تقديم االستشارات العلمية الزراعية في  7/9/0229وبدأ بنشاطه الفعلي في  0229العام 

مجال اإلنتاج النباتي والحيواني ، فضاًل عن تحديد الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية على مستوى المحافظة 

ية في مجال تربية النحل والصناعات وفحص صالحية التربة ومياه اآلبار للزراعة و تقديم االستشارات العلم

 الغذائية.

والمكتب على استعداد تام لتقديم أفضل االستشارات العلمية لجميع الدوائر الحكومية والمزارعين والفالحين. 

علمًا أن المكتب االستشاري الزراعي خالل هذه المدة الزمنية القصيرة أعيد العمل فيه من حيث قيامه 

 بالنشاطات اآلتية :

في  الحنطة. تقديم االستشارات الزراعية المطلوبة وإلقاء عدد من المحاضرات العلمية لمشروع إنتاج 7

 المنطقة الغربية .

 . حساب الجدوى االقتصادية والمشاريع الزراعية لعدد من المزارعين .0

 . فحص سالمة محصول الحنطة في المحافظة .4

 ه وتحديد صالحيتها إلقامة المشاريع الزراعية .. إجراء التحاليل المختبرية للتربة والميا9

 . تقديم االستشارات العلمية في مجال الثروة الحيوانية والبستنية وتربية النحل .5
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 نبار وتضم :األ في جامعةالمراكز البحثية 

 

   الصحراءمركز دراسات .1
 

   
رقم ذي البحسب النظام  5002أسس المركز  عام 

 141رقم ب، والتعليمات الملحقة به 1992( لسنة 1)

. ويعد من  5002لسنة  121رقم بو 5005لسنة 

نبار ويسعى ابعة لجامعة األالمهمة التالمراكز 

هدافه على المستوى المحلي والقومي ألتحقيق 

والدولي عن طريق القيام بالدراسات والبحوث 

 الخاصة بتنمية المناطق الصحراوية.

يصدر المركز مجلة علمية باسم ) المجلة العراقية 

لدراسات الصحراء ( تختص بنشر البحوث العلمية 

المجاالت المتعلقة بدراسات الرصينة في جميع 

ن لكل مجلد وبمجلد واحد الصحراء، تصدر بعددي

تنشر البحوث ومجلدات.  ةصدر منها خمسسنويًا و

 في المجلة باللغتين العربية واإلنكليزية , 

 

 

www.uoanbar.edu.iq/DesertStudiesCenter  
 

وقد نفذ المركز عددًا من المشروعات البحثية 
لدراسة البيئة الصحراوية وذلك والتطبيقية 

بالتعاون مع الجهات المتخصصة، ويعمل المركز 
 باستمرار على تطوير قدراته الفنية والبحثية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هووام ميقوووم مركووز الدراسووات االسووتراتيجية ب

  عدة أهمها :

االنفتوا  علووى المراكووز البحثيووة فووي الجامعووات   -1
الجوووار والعووالم موون خوو   ربوو      العراقيووة ودو  

المركووز بالمكتبووات الرقميووة لرفوودو بالمعلومووات    
العلميوووة والتاريخيوووة وعقاموووة ع قوووات  قافيوووة    

 ودراسات وندوات مع هذو المراكز.
تعميوووق الصووولة بوووين الجامعوووة والم سسوووات    -5

التنمويوووة واالقتصوووادية والبشووورية فوووي العووورا   
 وخارجه.

خوول العوورا  التعوواون المشووتر  مووع البوواحثين دا -3
وخارجووه لدراسووة المشووك ت البيئيووة واالقتصووادية  
واالجتماعية والسياسوية ووعوع الحلوو  المناسوبة     

 لها.
تقوووديم الووودعم االستشووواري ألصوووحا  القووورار    -4

 ات الع قة.ووالجهات ذ
 

 

 . مركز الدراسات االستراتيجية 5

www.uoanbar.edu.iq/CStrategicS  
 

عجراء الدراسات والبحوث عن الموعوعات -2

المتعلقة باألمن ودعم سبل االستقرار السياسي 

 والقضايا الحيوية الراهنة على الساحة الدولية.

لمحافظة األنبار عبر عبراز الدور الحضاري  -6

التاريخ نظرًا على العمق التاريخي لها ، عذ قد أدت 

أدوارًا مهمة في الحضارة العربية بوصفها 

حاعرة بني العباس األولى ومهد الخ  العربي 

ومدارس القراءات والحديث النبوي والعلوم 

 المختلفة .

عظهار األهمية االستراتيجية للمحافظة نظرًا -7

الحديث  لتي تحتلها في العصرعلى المكانة ا

ً  من عناصر الحفاظ على وحدة عابعدِّها عنصرًا ف

العرا  وتماسكه في ظل األوعاع الراهنة التي 

 يعيشها العرا  والمنطقة.

 

 

, وصوفة المركوز بحثيوة والبحووث      5013االستراتيجية في عام استحدث مركز الدراسات 
 التي تجري فيه ذات طبيعة نظرية تطبيقية .
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 ودراسات وندوات مع هذو المراكز.
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  عالي الفراتأمركز تنمية حوض .  3

   www.uoanbar.edu.iq/EHBDCenter  
 

 المركز جملة من المهام التي تمثل توجهات المركز البحثية ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي:يتولى 

 

نوية عوومن الخطووة عووداد الخطوو  البحثيووة السووع.1

قامووة السوومنارات الداخليووة   عالبحثيووة للمركووز و 

 لمناقشة تلك الخط .

النقاشووية لتوعووي  ت قامووة النوودوات والحلقوواع. 5

 هدافه وتوجهاته البحثية.أرؤية المركز و

رشووووادية والكراسووووات  عووووداد النشوووورات اإل ع. 3

جوول َتَفاٍعوولا بنوواءا بووين الجامعووة   أالتعريفيووة موون 

 والمجتمع.

ليووات التعوواون ومووذكرات التفوواهم مووع آبوورام ع.4

الوودوا ر المعنيووة والجهووات العلميووة المتخصصووة 

ز والتعريووو  لتعزيوووز الخبووورات لم كوووات المركووو  

 بنتاجاتهم البحثية .

عداد خطة لتطووير الم كوات البحثيوة علميوًا     ع .4

 ولغويًا ووعع البرامج ال زمة لذلك.

مكانوووات المتاحوووة للمركوووز مووون   .اسوووتثمار اإل2

دونموًا   12مختبرات ومساحة زراعيوة تقودر بنحوو    

عووومن مفهووووم المركوووز البحثوووي المنوووتج فوووي 

 والجامعة المنتجة.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتجددة بحوث الطاقاتمركز .4

 
www.uoanbar.edu.iq/RERCenter  

 

 لى المجتمع  أهمها :  عيقدم المركز عدة خدمات 

محافظة سة الطاقة المتجددة في نجاز عدة دراسات عملية وعلمية لتحسين وتطوير ودراع.البحث والتطوير: 1

 نبار والعرا .األ

نظم الطاقة المتجددة وال سيما النظم الهجين والتجفي  والتسخين  في.االستشارات: االستشارات المختلفة 5

 بالطاقة الشمسية.

.التعليم والتدريب: تطوير وتقديم مقررات دراسية وورش عمل ودورات تدريبية وم تمرات عن مختل  نظم 3

 الطاقة المتجددة.
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 المتجددة بحوث الطاقاتمركز .4

 
www.uoanbar.edu.iq/RERCenter  

 

 لى المجتمع  أهمها :  عيقدم المركز عدة خدمات 

محافظة سة الطاقة المتجددة في نجاز عدة دراسات عملية وعلمية لتحسين وتطوير ودراع.البحث والتطوير: 1

 نبار والعرا .األ

نظم الطاقة المتجددة وال سيما النظم الهجين والتجفي  والتسخين  في.االستشارات: االستشارات المختلفة 5

 بالطاقة الشمسية.

.التعليم والتدريب: تطوير وتقديم مقررات دراسية وورش عمل ودورات تدريبية وم تمرات عن مختل  نظم 3

 الطاقة المتجددة.
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 نبار وتضم :األ جامعةفي  الخدميةالمراكز 
 لكترونيةمركز الحاسبة اإل

uoanbar.edu.iq/CITCenter.www  
 

لكترونية فوي جامعوة   يعمل مركز الحاسبة اإل

لكترونيوة وكول   نبار على تقديم الخدمات اإلاأل

جيا المعلومات في الجامعة يتعلق بتكنولوما 

 ًالكترونيوووة دورن لمركوووز الحاسوووبة اإلأ, كموووا 

وهو بنواء وتطووير البرمجيوات     ًاومهم ًاأساسي

التي تحتاج عليها الجامعة والم سسات االخرى 

قاموة الودورات التدريبيوة المتعلقوة     ععن  فضً 

 بالحاسو  وتكنولوجيا المعلومات . 

 المستمرالتعليم مركز 

www.uoanbar.edu.iq/TeachingMethods
Center  

 

يهوودا المركووز علووى تطوووير الموووارد البشوورية    

اإلدارية والمهنيوة واألكاديميوة فوي الجامعوة     

وتقوووديم خووودمات تدريبيوووة لمختلووو  شووورا      

فووي تحووديث المجتمووع عوون طريووق االسووتمرارية 

وتطوير المواد التدريبية وأسواليب التودريب بموا    

يتناسووووب مووووع آخوووور المسووووتجدات واحتياجووووات 

 المجتمع المحلي.

كما أن مركز التعلويم المسوتمر يحقوق تواصوً      

أكاديميووًا وعلميووًا و قافيووًا بنيوواًء بووين مكونووات   

الجامعة ومحيطها وبموا يوت ءم موع متطلبوات     

 المجتمع .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبارالثقافي واالجتماعي في جامعة األ المركز
 السياسة العامة للمركز 

نبووار يلتووزم المركووز أهووداا سياسووات جامعووة األ  

وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

, وبالتنسيق مع الجهوات الرسومية ذات الع قوة,    

  التام عن أيوة  يتعلق منها باالستق سيما ما وال

انتماءات أو توجهات حزبية أو عشا رية أو دينية 

و فئويوة, سوعيًا لتحقيوق    أو عرقية أو مناطقيوة أ 

 دور را د للوس  الجامعي والمجتمعي .

 

 رسالة المركز 
خورى  نخوب األ نبار والتفعيل دور أساتذة جامعة األ

للنهوض بواقع المجتموع عبور االرتقواء بالتنميوة     

قيوووام بووودور حضووواري  المجتمعيوووة والالثقافيوووة 

وجمالي وقيمي وعساني خ   , لتعزيوز وتطووير   

فراد المجتمع وفئاته المختلفة من خ   بورامج  أ

ومبادرات  قافية واجتماعية متنوعة في عموم 

  المحافظة .

 هداا المركز أ
ترسوويخ الهويووة الثقافيووة لجامعووة  بووراز وع-1

محافظوة األنبوار عاموة فوي     لنبار خاصة واأل

 طار الوطني العام .عمن اإل

نبووار راءة التوواريخ الثقووافي لمحافظووة األقوو-5

واكتشووواا المهووووارات  قوووراءة معاصوووورة  

 الثقافية وتنميتها .

تعزيووووز مبوووودأ التواصوووول مووووع المجتمووووع  -3

والتشوووووجيع علوووووى العمووووول التطووووووعي  

عمليوة التنميوة    والمشاركة والمبادرة في

 يجابي .الثقافية وصواًل على حالة التأ ير اإل

الثقافيوووة تصوووحي  وتقوووويم المفووواهيم   -4

يجوابي  واالجتماعية واإلنسانية باالتجواو اإل 

 المعاصر والمفيد .

ليكووون  تاحووة الفرصووة للنخووب والكفوواءاتع-2

لهووا دور تووأ يري تطوووعي فاعوول موون خوو   

 المشاركة بالفعاليات المختلفة .
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 نبارالثقافي واالجتماعي في جامعة األ المركز
 السياسة العامة للمركز 

نبووار يلتووزم المركووز أهووداا سياسووات جامعووة األ  

وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

, وبالتنسيق مع الجهوات الرسومية ذات الع قوة,    

  التام عن أيوة  يتعلق منها باالستق سيما ما وال

انتماءات أو توجهات حزبية أو عشا رية أو دينية 

و فئويوة, سوعيًا لتحقيوق    أو عرقية أو مناطقيوة أ 

 دور را د للوس  الجامعي والمجتمعي .

 

 رسالة المركز 
خورى  نخوب األ نبار والتفعيل دور أساتذة جامعة األ

للنهوض بواقع المجتموع عبور االرتقواء بالتنميوة     

قيوووام بووودور حضووواري  المجتمعيوووة والالثقافيوووة 

وجمالي وقيمي وعساني خ   , لتعزيوز وتطووير   

فراد المجتمع وفئاته المختلفة من خ   بورامج  أ

ومبادرات  قافية واجتماعية متنوعة في عموم 

  المحافظة .

 هداا المركز أ
ترسوويخ الهويووة الثقافيووة لجامعووة  بووراز وع-1

محافظوة األنبوار عاموة فوي     لنبار خاصة واأل

 طار الوطني العام .عمن اإل

نبووار راءة التوواريخ الثقووافي لمحافظووة األقوو-5

واكتشووواا المهووووارات  قوووراءة معاصوووورة  

 الثقافية وتنميتها .

تعزيووووز مبوووودأ التواصوووول مووووع المجتمووووع  -3

والتشوووووجيع علوووووى العمووووول التطووووووعي  

عمليوة التنميوة    والمشاركة والمبادرة في

 يجابي .الثقافية وصواًل على حالة التأ ير اإل

الثقافيوووة تصوووحي  وتقوووويم المفووواهيم   -4

يجوابي  واالجتماعية واإلنسانية باالتجواو اإل 

 المعاصر والمفيد .

ليكووون  تاحووة الفرصووة للنخووب والكفوواءاتع-2

لهووا دور تووأ يري تطوووعي فاعوول موون خوو   

 المشاركة بالفعاليات المختلفة .
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االنفتا  على المراكز والمنتديات الثقافيوة  -6

التعوواون فووي عموووم العوورا  وموود جسووور   

بوورات والفعاليووات  معهووا بمووا     وتبوواد  الخ 

 هداا المركز .يحقق أ

التصووودي  قافيوووًا وفكريوووًا لكووول الحركوووات  -7

ات السوولوكيات السوولبية  يوور   ووالتيووارات ذ

 القانونية و ير البناءة .

ر وتطويرهوووا بنووواء وتعزيوووز  قافوووة الحووووا -1

خر , والنقود البنواء , والورأي    وتأكيد تقبل اآل

 بأدوار اجتماعية بناءة .المختل  والقيام 

القيام بكل ما من شأنه االرتقاء بالمستوى -9

الحضووواري والثقوووافي للمجتموووع واسوووتثمار  

 المناسبات المتعلقة بهذا الجانب .

دارة أيووة أهووداا أخوورى يقررهووا مجلووس ع    -10

و ركز ويوافقه عليها مجلس الجامعة أالم

 . السيد ر يس الجامعة إقرار يقترن ب

 

 
 

 
 
 

 

همية اختيار الجامعة أبراز إ مجاالت البحث العلمي مما ساهم فيفي جميع  كبيرًا خير تطورًاشهد العالم في العقد األ
ضافة مهارات علمية جديدة تساعدهم إتكارات العلمية ومواكبة التطور واالب إلنجازالطالب والباحث  تمتطلباالتي تلبي 

معرفةة رريقةة تسةهل علةى الطالةب والباحةث اختيةار        ى لإمتطلبات السوق العالمي، لذلك ظهرت الحاجة  على استعياب
يير عالمية ليات محددة تعتمد على معاآ بإصدارالجامعة المناسبة. قامت مجموعة من المنظمات والجامعات والمجالت 

التةي تهةتم بمجةاالت البحةث العلمةي النظةر        ت اختص بتصنيف الجامعات البحثيةة  لتصنيف الجامعات. بعض هذه التصنيفا
لبات ديمومةة  خرى اهتمت بمواضيع االستدامة والبنى التحتية ومطابقتها لمتطلتطبيقي في حين بعض التصنيفات األوا

ليةات التةي اعتمةدت    ن تجمع بةين ا  أصدرت تصنيفات حاولت أقادمة، في حين جيال الاحتياجات األ ةمصادر الطاقة ومراعا
كةان   إذ ، في التصنيفات السابقة. بداية اهتمت التصنيفات بتصنيف الجامعات ضمن منارق المؤسسات الراعيةة للتصةنيف  

 THE-Times Higher( و تصةنيف التةايم)    QSمةا تصةنيف كيةو اَ      أبتطةوير الجامعةات الصةينية     ًاا  خاصة تصنيف شنغه
Education  )لةدن تجربةة التصةنيفات واعتمادهةا مةن     ولكةن بعةد نجةا      اهتمت بالجامعات النارقةة باللغةة االنكلي)يةة   ف 

ل العةالم . تبعةا لهةذه    عمل التصنيفات ليشةمل كةل الجامعةات حةو    في ع وسُتالباحثين والمؤسسات العلمية حول العالم 
  مكةان حةول   أة التي تناسب رغباتة  العلميةة فةي    لجامعإلى ااالنتساب و الطالب اختيار أالباحث  بإمكانصبح أالتصنيفات 

بةراز التةاري    نبار كانت من اولةى الجامعةات العراقيةة التةي شةاركت ضةمن هةذه التصةنيفات العالميةة إل         العالم. جامعة األ
مع  والمشاركة نبار دوليًاجامعة األولغرض تدويل اسم  ،الجامعة ورلبتها على مر السنين والعلمي الذ  حقق  تدريسي

خةتص بمتابعةة التصةنيفات    ث تشةكيل م ثين من شتى بقةا  العةالم اسةتحد   الجامعات العالمية في استقطاب وتدريب الباح
 رلق على هذا التشكيل   وحدة التصنيفات العالمية(.أالعالمية 

 

 أشهر تصنيفات الجامعات العالمية 

 العالمية(  للجامعات THEتصنيف التايم)  -1

هةو أكبةر وأكثةر تصةنيفات      Times Higher Education World University Rankings تصنيف التةايم) للجامعةات العالميةة   
دولةة حةول العةالم.     20جامعةة مةن    1022على أكثر مةن   0202يحتو  التصنيف في نسخة  إذ الجامعات العالمية تنوعًا، 

يم يمثل كل واحد منها نسبة معينة في التصنيف مثةل  التةدري    ومل تقنيف العالمي الشهير على عواويعتمد هذا التص

 تصنيف الجامعة عالميًا
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همية اختيار الجامعة أبراز إ مجاالت البحث العلمي مما ساهم فيفي جميع  كبيرًا خير تطورًاشهد العالم في العقد األ
ضافة مهارات علمية جديدة تساعدهم إتكارات العلمية ومواكبة التطور واالب إلنجازالطالب والباحث  تمتطلباالتي تلبي 

معرفةة رريقةة تسةهل علةى الطالةب والباحةث اختيةار        ى لإمتطلبات السوق العالمي، لذلك ظهرت الحاجة  على استعياب
يير عالمية ليات محددة تعتمد على معاآ بإصدارالجامعة المناسبة. قامت مجموعة من المنظمات والجامعات والمجالت 

التةي تهةتم بمجةاالت البحةث العلمةي النظةر        ت اختص بتصنيف الجامعات البحثيةة  لتصنيف الجامعات. بعض هذه التصنيفا
لبات ديمومةة  خرى اهتمت بمواضيع االستدامة والبنى التحتية ومطابقتها لمتطلتطبيقي في حين بعض التصنيفات األوا

ليةات التةي اعتمةدت    ن تجمع بةين ا  أصدرت تصنيفات حاولت أقادمة، في حين جيال الاحتياجات األ ةمصادر الطاقة ومراعا
كةان   إذ ، في التصنيفات السابقة. بداية اهتمت التصنيفات بتصنيف الجامعات ضمن منارق المؤسسات الراعيةة للتصةنيف  

 THE-Times Higher( و تصةنيف التةايم)    QSمةا تصةنيف كيةو اَ      أبتطةوير الجامعةات الصةينية     ًاا  خاصة تصنيف شنغه
Education  )لةدن تجربةة التصةنيفات واعتمادهةا مةن     ولكةن بعةد نجةا      اهتمت بالجامعات النارقةة باللغةة االنكلي)يةة   ف 

ل العةالم . تبعةا لهةذه    عمل التصنيفات ليشةمل كةل الجامعةات حةو    في ع وسُتالباحثين والمؤسسات العلمية حول العالم 
  مكةان حةول   أة التي تناسب رغباتة  العلميةة فةي    لجامعإلى ااالنتساب و الطالب اختيار أالباحث  بإمكانصبح أالتصنيفات 

بةراز التةاري    نبار كانت من اولةى الجامعةات العراقيةة التةي شةاركت ضةمن هةذه التصةنيفات العالميةة إل         العالم. جامعة األ
مع  والمشاركة نبار دوليًاجامعة األولغرض تدويل اسم  ،الجامعة ورلبتها على مر السنين والعلمي الذ  حقق  تدريسي

خةتص بمتابعةة التصةنيفات    ث تشةكيل م ثين من شتى بقةا  العةالم اسةتحد   الجامعات العالمية في استقطاب وتدريب الباح
 رلق على هذا التشكيل   وحدة التصنيفات العالمية(.أالعالمية 

 

 أشهر تصنيفات الجامعات العالمية 

 العالمية(  للجامعات THEتصنيف التايم)  -1

هةو أكبةر وأكثةر تصةنيفات      Times Higher Education World University Rankings تصنيف التةايم) للجامعةات العالميةة   
دولةة حةول العةالم.     20جامعةة مةن    1022على أكثر مةن   0202يحتو  التصنيف في نسخة  إذ الجامعات العالمية تنوعًا، 

يم يمثل كل واحد منها نسبة معينة في التصنيف مثةل  التةدري    ومل تقنيف العالمي الشهير على عواويعتمد هذا التص

 تصنيف الجامعة عالميًا
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الجامعة وباحثيها فةي األبحةاث   االستشهادات واالقتباسات التي تذكر و٪(، 02األبحاث العلمية الخاصة بالجامعة  و٪(، 02 

 ٪(، وأخيةراً 0.2والشةركات  عالقات وروابط الجامعة مةع سةوق العمةل والصةناعة     و٪(، 02والمنشورات والدوريات العلمية  
ن تمتلةك الجامعةة   أن تحقةق الشةرا الةذ  يعتمةد علةى      ألغرض دخةول الجامعةات يجةب    و٪(. 5.2النظرة الدولية للجامعة   

 لال تقةةن أخمة  سةنوات علةى     مةدة ( خةالل  Scopusمعتمةدة فةي المسةتوعبات العالميةة الرصةينة مثةل         نشةرية  (1222 
 ( نشرية.  122نشريات كل سنة عن  

صةبح رصةيد الجامعةة    أربةع  لتصنيف وخةالل هةذه السةنوات األ   ى الإسنوات من انتسابها  ربعأملت أ 0202 إلىنبار جامعة األ
ضةمن هةذا التصةنيف     فةي   ارنبة ن تكةون جامعةة األ  أفي مجلة رصينة لذلك من المتوقع  ( بحث1222كثر من  أمن النشريات 

 ذن اهلل.  إب0200و أ 0201في سنة 

ولةى مةن   ( النسةخة األ THEللتعلةيم العةالي     رلقت وكالة التةايم) أمم المتحدة للتنمية المستدامة األ هدافأ وفقوعلى 
حةد  أليكةون   0212( فةي سةنة   Times Higher Education Impact Ranking -THEالتعليم العةالي    لتأثيرتصنيف التايم) 

مةم المتحةدة   هةداف األ أمةن  هةدفا ً  10في تصنيف الجامعات وكان التصنيف يستهدف  التصنيفات الرصينة المعتمدة عالميًا
مةم المتحةدة وعةددها    هداف األأة تطويرية للتصنيف استهدفت جميع ما في هذه السنة في خطوأ ، للتنمية المستدامة

جامعة عالمية مقيمةة   515ن بين م ( عالميًا121صدار الثاني للتصنيف لتحتل المرتبة  نبار في اإل. دخلت جامعة األهدفًا 15
. ومةن الجةدير    0202لسةنة   جامعة تنافست للدخول ضةمن التصةنيف   1022كثر من أت في هذا التصنيف من مجمو  اختير

 ولى في هذا التصنيف.نبار تشترك للمرة األن جامعة األأبالذكر 
 

 نبارجامعة األ THE Impact 0202تصنيف 
  ترتيب الجامعة عربيًا

 121 

 

 للجامعات العالمية (QSتصنيف كيو اَ  -0

للطالب الكثير مةن المعلومةات المفيةدة عةن       QS World University Rankingsيقدم تصنيف كيو إَ للجامعات العالمية
د هذا التصةنيف علةى عةدة عوامةل     جامعة حول العالم. ويعتم 022أكثر من  قرابةالجامعات ويمكنهم من المقارنة بين 

٪(، 02يم الجامعة، لكل عامل نسبة معينة من التصنيف، وهذه العوامل هي  سمعة الجامعة بين الجامعات األخةرى   ولتق
نسةبة االستشةهادات إلةى أع ةائ هيلةة التةدري         و٪(،02نسبة الطالب إلى المعلمةين   و٪(، 12الروابط مع سوق العمل  و
 ٪(.12ظفين بها  ٪( والنظرة الدولية للجامعة التي تشمل الطالب والمو02 
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 كاديمي لجامعات العالم  تصنيف شنغها (التصنيف األ-0

، المعةروف أي ةًا    Academic Ranking of World Universities (ARWU)يعةد التصةنيف األكةاديمي لجامعةات العةالم      
اختصارًا بتصنيف شنغها  للجامعات، من أكثر تصنيفات الجامعةات العالميةة البةارزة. يسةتند هةذا التصةنيف إلةى مؤشةرات         

 وساين   Nature٪، وعدد المقاالت المنشورة للجامعة في مجلتي نيتشر02االستشهادات واالقتباسات العلمية بنسبة 
Science بأبحةاثهم ضةمن أعلةى     استشةهد وجود أسةاتذة بالجامعةة    ف اًل عن٪، 02ة تقييم العلميتين الشهيرتين بنسب

٪(، 12٪ لدرجات تقييم الجامعة، ثم حصول أحد خريجي الجامعةة علةى جةا )ة نوبةل      02عالم وذلك المؤشر يعطي  122
المؤشةر األخيةر    في حةين ٪ لتصنيف الجامعة، 02أثنائ عمل  بها يمنح في وحصول أحد باحثي الجامعة على جا )ة نوبل 

٪(. وبسةبب العوامةل السةابقة فةإن     12هو نسبة الحصول على جا )ة نوبل مقابةل عةدد أع ةائ هيلةة تةدري  الجامعةة        
تصنيف شنغها  يعد مةن تصةنيفات الجامعةات المفيةدة للطةالب الةراغبين فةي العمةل البحثةي والحصةول علةى شةهادة             

ضمنها الجامعات العراقيةة غيةر   ن غلب الجامعات العربية ومأن أكر بالذ من الجديرو .الدكتوراه من الجامعات في الخارج
 ضمن التصنيف.في شرا الجوا ) للعاملين والطلبة في دخول الجامعات  لتأثيرمصنفة في هذا التصنيف 

 

 ( للجامعات العالميةWebometricsتصنيف ويبومترك    -0

  Webometrics Ranking ofتصنيف ويبومترك  للجامعات العالميةة  عملتصنيفات األخرى التقليدية، يستعلى عك  ال
 World Universities يم التواجد اإللكتروني للجامعةة، ومةدى تشةعبها فةي العةالم االفتراضةي       ونظامًا يعتمد على تق

المنشةور   على شبكة اإلنترنت، ومةدى انتشةارها، وانتشةار أعمالهةا رقميةًا علةى اإلنترنةت، وكةذلك تمية) البحةث العلمةي           
ولةى  ن فةي السةنة الواحةدة ، األ   ييف نشرتيصدر التصن .يم الجامعة بصورة كليةوثيها أو المستشهد ب ، كل ذلك لتقلباح

 في شهر شباا والثانية في شهر تموز.
 

ول للفصل األ  webometricsتصنيف 
 0202من سنة 

 نبارجامعة األ
 ترتيب الجامعة عراقيًا ترتيب الجامعة عالميًا
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 الروسي للجامعات العالمية RURتصنيف -2

( وهو تصنيف روسي سنو  من التصنيفات المعتمدة RURومختصره    Round University Rankingيعد تصنيف 
في كدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ضرورة اشتراك الجامعات العراقية أحيث  وعراقيًا عالميًا

 0ضةمن   فةي  مؤشةراً  02جامعةة را ةدة معتمةدا علةى      522على أول وأن هذا التصنيف . يعمل على تصنيف ضم
 %(. 12االستدامة المالية  %(، و12التنو  العالمي  و%( ، 02البحث  و%( ، 02معايير هي التعليم  

 

 نبارجامعة األ 0202لسنة   RURتصنيف
 ترتيب الجامعة عراقيًا ترتيب الجامعة عالميًا
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 للمعاهد العالمية Simago Institution  Rankingتصنيف -1

لهةا تهةتم بترتيةب     سةبانيا مقةراً  أوهي منظمةة بحثيةة تتخةذ مةن       Scimagoمنظمة  هو تصنيف تصدره سنويًا
قليمي والعالمي مةع بةاقي الجامعةات وعةدد     البحثي وتعاونها اإل إلنتاجها المعاهد والجامعات العالمية تبعًا

ومختصةره  , Simago Institution  Rankingيطلةق علةى هةذا التصةنيف      االستشةهادات الخاصةة ببحةوث الجامعةة.    
 SIR  تعتمد المنظمة على ثالث مجموعات من المؤشرات تهدف إلى عك  الخصا ص العلمية واالقتصةادية .)

يكةون للبحةوث المنشةورة     إذالتواصةل االجتمةاعي(   واالبتكةارات ،  ووهةي   البحةوث،     واالجتماعية للمؤسسات
ما التواصل أو %02بنسبة  ميالتقوما االبتكارات يكون وزنها في أ% 22كبر ضمن هذا التصنيف بنسبة الوزن األ

 % .02تكون نسبت  فكاديمي والعلمي مع المجتمع ونشر الوعي األ
 

 نبارجامعة األ 0202لسنة   Simagoتصنيف
 عراقيًاترتيب الجامعة  ترتيب الجامعة عالميًا

505 1 

 

 للجامعات العالمية UIGreenتصنيف -5
العالمية منصة ترتيب الجامعات التي وضةعتها جامعةة إندونيسةيا فةي      University GreenMetricتصنيف   ديع

حالتهةا  وفةق  علةى  يم الجامعات وتصنيفها في جميع أنحائ العةالم  و. يهدف هذا التصنيف إلى تق0212م عا

يرشةةد الترتيةةب قةةادة الجامعةةات فةةي     المتعلقةةة بةةالحرم األخ ةةر وأنشةةطة االسةةتدامة. وسياسةةاتها الحاليةةة 

 
جهودهم لتنفيذ سياسات صديقة للبيلة وإدارة التغيير السلوكي بين المجتمع األكاديمي في مؤسسةاتهم.  

 يم الجامعةات فةي خمة    وبالق ةايا البيليةة واالسةتدامة وتقة    إلى إثارة الوعي العالمي  GreenMetricتهدف 

%( 12%( والمةوارد الما يةة    10%( والنفايةات   01%( والطاقة والتغيةر المنةاخي    12فلات  اإلعداد والبنية التحتية  

يم أيً ا المعلومةات المؤسسةية األساسةية    وة في التقعمل%(. تشمل المعايير المست10ليم %( والتع10والنقل  

ن ، وموقةع الحةرم الجةامعي ومقةدار المسةاحات      مثل حجم الجامعة ، من الناحية المكانية ومن ناحيةة السةكا  

الميةةاه وإعةةادة التةةدوير ومعالجةةة  عمالاقةةة ، والنقةةل ، واسةةتالط عمالخ ةةرائ و وكةةذلك معلومةةات عةةن اسةةتال

ذلك ، فإن  يجمةع معلومةات حةول الجهةود التةي تبةذلها المؤسسةة نحةو إنشةائ سياسةات            ف اًل عنالنفايات. 

 وإدارة خ رائ.

 نبارجامعة األ 0202لسنة   UI Greenتصنيف
 ترتيب الجامعة عراقيًا ترتيب الجامعة عالميًا
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نه تسخير التطور الهائل والسريع الذي شهده عالم تكنولوجيا المعلومات في مجال ألكتروني على يعرف التعليم اإل
لى الجامعة الذكية والدروس االفتراضية التي تمكن إ لي والسبورة الذكية و صواًلاآلالحاسب  عمالمن است التعليم بدءًا

كاديميين في خرى مع الطلبة واألأومن جهة  ،ومات فيما بينهم من جهةالطالب والتدريسي من مشاركة وتبادل المعل
ارات والمعرفة وتقديمها لكتروني كشبكة تسمح بنقل المهخرى. ويمكن تعريف التعليم اإلالمؤسسات العلمية األ

 .قات مختلفة خارج الفصول الدراسيةأو في أو هنفسلعدد كبير من المستفيدين في الوقت 

 :لكترونيومن أهم فوائد التعليم اإل 
 خرى.وتبادل المعلومات مع الجامعات األتقديم الدعم المعلوماتي و التقني للتدريسي وللطالب .1

 الطلبة. استكمال عناصر الذكاء المختلفة لدى.2
و أقبل المتعلمين وتكرارها دون ملل الحصول على المادة العلمية في الزمان والمكان المرغوبين من  مكانإ.3

 تعب.
 تعزيز التعلم الذاتي والتفاعل مع المتعلمين وسهولة تبادل المعلومات فيما بينهم ..4
 يم الفوري والسريع للنتائج ودقتها.والتق.5
ادة العلمية واستعمال العديد من الوسائل السمعية والبصرية المتاحة على تبادل الحوار والنقاش حول الم.6

 الشبكة العنكبوتية حول المادة العلمية.
 

 ن هما:لى نوعين رئيسيعلكتروني ويقسم التعليم اإل
عطاء إلتدريسي والطالب في آن واحد حال يستلزم وجود ا” synchronous“لكتروني المتزامن التعليم اإل.1

 المحاضرة.
لتدريسي والطالب في آن واحد حال ال يستلزم وجود ا” asynchronous“متزامن الغير لكتروني التعليم اإل.2

خذ المادة أوتعليقاته ومن ثم يقوم الطلبة ب عطاء المحاضرة. بل يقوم التدريسي بوضع المادة العلميةإ
 وقات مختلفة.أة ونشر تعليقاتهم ومشاركاتهم في العلمي

 نبارلكتروني في جامعة األالتعليم اإل
 
 تحدياتأوال: الواقع وال 

 لكتروني:بات التي رافقت تطبيق التعليم اإلمن خالل التواصل مع الكليات، أضع أمامكم بعض العق 
صعب على كثير من  أمر ، وهو هم عقبة هي غياب ثقافة التعليم االلكتروني في الجامعات العراقيةأ.1

 تجربة.مر بديهي الحدوث في بداية كل أسيين والطلبة خوض التجربة. وهذا التدري
التدريسيين والطلبة على الرغم من أهميته. هذا  دنله من عماللبريد االلكتروني الرسمي واستعدم تفعيل ا.2

اغلب الطلبة لم يسلموا  لنا من خالل فقدان كلمة المرور ألغلب التدريسيين والطلبة. كما أن يظهر واضحًا
 في الوقت المناسب. بريدهم اإللكتروني

 في وقت مبكر مثل: وجهتالمهام التي  نجازإبسبب التأخر في .3
 لكترونية للتدريسيين الصفحات اإل-
 تحديث بيانات الطلبة على نظام جامعتي -
 لكتروني للجامعة ت وتنسيقها ورفعها على الموقع اإلتهيئة المحاضرا-
 لكترونية اعتماد تقنية الصفوف اإل-

 

أمر وهو  ،وفرضته الحاجة األمر أصبح ضروريًان ألن و في وقت واحد كل ذلك أدى إلى ضرورة تطبيقها اآل
التوجيهات التي سبق أن صدرت من رئاسة الجامعة الموقرة على محمل الجد لما  ْتخذربك الجميع ولو ُأأ

 حدث هذا االرباك. 

غلب الطلبة هي ألى بث حالة من الرعب عند إدت أالتي ينبغي الوقوف عندها والتي  من العقبات المهمة.4
لكتروني سيكون بديال عن التدريس والتعليم النظامي. وبالطبع هذا غير صحيح ن التعليم اإلأب أخطالفهم ال

لكتروني خالل مدة ن اعتماد تقنيات التعليم اإلأكدت ألتوجيهات رئاسة الجامعة التي  خاطئومفهوم 
ريسي النقاشات مع التدتعطيل الدوام هو للتواصل مع الطلبة واطالعهم على المادة العلمية وتناولها في 

 عن التدريس. خرى ولن يكون بدياًلأمن جهة وفيما بينهم من جهة 
 ضعف شبكة االنترنت في عموم البلد..5

عطيل بتجراءات تمثلت إر فايروس )كورونا( وما رافقه من شاتحداث انألكتروني: قبل للتعليم اإل الخطأالفهم .6
 Googleخدمة  عملساتذة الجامعة يستأتربوية والتعليمية كان البعض من غلب المؤسسات الفي أالدوام 

Classroom   .للتواصل مع الطلبة. حيث يوفر هذا التطبيق ساحة مشاركة يمكن للتدريسي والطلبة التفاعل فيها
يعد  نه الأال إوتصحيحها و عمل امتحانات سريعة  كما يمكن للتدريسي رفع المحاضرات للطبة وعمل الواجبات

لكتروني بصورته الصحيحة لى التعليم اإلإخيرة ظهرت الحاجة حداث األلكتروني. فبعد األصورة كاملة للتعليم اإل
الشرح الذي يقدمه التدريسي للمادة  تعوض عن نها المنصة تعليم متكاملة أل Google Classroom عدُّومن الخطأ 
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تطبيقات مهمة في مجال التعليم خرى هناك أة. من جهة والطلبة اثناء المحاضروكذلك التفاعل بين التدريسي 
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كيفية عمل  ولمعرفةالطلبة. ) نص الرسالة مرفق (.  ليشاركهاالخاص بالتدريسي  Google Driveمباشرة على 

 بالصور. موثقًا توضيحًا دلياًل نرفق لكم ربطًا Google Hangout Meetتطبيق 
 

ن هذه الصعوبات طبيعية لكل أر باالتجاه الصحيح وننا نسيأننا نرى أال إ المذكورة آنفًاعلى الرغم من الصعوبات  لكن
غلب الطلبة على نظام أكبيرة.  فمثال بعد تحديث بيانات واألهداف  ًاذا كان المشروع كبيرإ وال سماتجربة جديدة 

النظام  لىكثير من الكليات كلمات الثناء ع ننا اليوم نسمع منأال إات التي واجهت األقسام والكليات جامعتي والصعوب
ني.  علينا لكتروسيكون عليه األمر في التعليم اإل والخدمات التي يقدمها والنتائج الدقيقة التي وفرها لهم. وهكذا

 يح مساره لكي يؤتي ثماره.حلكتروني وتصالتي من شأنها تعزيز التعليم اإل أن ندعم الجميع ونقدم المقترحات
 
 

 

 لكتروني:في مجال التعليم اإلنجازات التي اتخذتها الجامعة جراءات واإلثانيًا: اإل
 

نجاز إها مساعدة التدريسي والطالب على نأالمستلزمات التي من ش جميعتوفير من رئاسة الجامعة على  حرصًا.1
والحصول  Googleلكترونية من التواصل مع شركة مركز الحاسبة اإل مالكاتهم العلمية والبحثية، تمكنت مهام

ال ها المؤسسات والعديد من المشاكل التي تعاني لحل   G-suiteت خدمات ء.  جامجانًا G-Suiteعلى حزمة خدمات 
دارة ن توفر اإلأم العديد من التطبيقات التي من شعمال والمهام وتقديدارة األإالتعليمية من خالل تنظيم سيما 

جلها من خالل توفير العديد من الخدمات التي يمكن أنشئت من أهداف التي الناجحة للمؤسسة ومن ثم تحقيق األ
 ،Email، Calendar، Cloud storageضمنها: ) التي منلكتروني ستفادة منها في مجال التعليم اإلاعتمادها واال

 
Classroomخدمة  د(. تعClassroom  مكانية إنه يوفر أل( عليها جامعتنا )مجانًا تهم الخدمات التي حصلأمن

  .لكتروني والتواصل بين األساتذة والطلبةدارة الصف اإلإ
 

تدريسيي  كلتم تزويد  إذ، (uoanbar.edu.iqتدريسيي الجامعة بالبريد االلكتروني الرسمي )@ جميعتزويد .2
لكتروني الرسمي، حيث يد جميع طلبة الجامعة بالبريد اإلذلك تم تزو فضاًل عنلكتروني الرسمي. الجامعة بالبريد اإل

 اسات العليا.رلطلبة الد ًا( حساب1251و ) ،وليةلطلبة الدراسات األ ًا( حساب21797تم تزويد )
 

في  Classroomاعتماد خدمة إلى قسام العلمية في الجامعة ة األبدايفي الوجهت رئاسة الجامعة الموقرة .3
 ولية تمهيدًاأكمرحلة  2412-2412الثاني للعام  بواقع مادة دراسية واحدة في الفصل الدراسي الدراسات العليا

في الفصل الدراسي الثاني للعام  ًالكترونيإ ًاصف 44 أنشئ فعاًل. والعتمادها في كافة المواد الدراسة الحقًا
2412-2412 . 

 

خالل الفصل الدراسي االول.  لكترونيًاإ صفًا 62نشاء ما يزيد عن إتم  2424-2412ام الدراسي الحالي خالل الع .4
جراء احترازي لمنع انتشار فايروس إكوبعد تعطيل الدوام في جميع المؤسسات التربوية و التعليمية في العراق 

التقنيات الحديثة المعتمدة  عمال)كورونا( وجهت رئاسة الجامعة الموقرة بضرورة التواصل مع الطلبة من خالل است
قبال إ لوحظ Google Classroom and Google Hangout Meetهمها   ))أغلب الجامعات العالمية والتي من أفي 

الطالع على العطلة الممنوحة للجميع في ا شديد من السادة التدريسيين على التواصل مع طلبتهم واستثمار
 اإلحاطة بهاسراع في استيعابها وي تعزز فهم الطلبة وتمكنهم من اإلها بالمناقشات التئالمواد العلمية واثرا

 . لكترونيًاإ ( صفًا1411ن )اآل نشئت لغايةألكترونية التي بلغ عدد الصفوف اإل إذالجامعة.  ام فيوحال استئناف الد
 

االستعدادات واستنفار الجهود  جميعللطلبة المتقدمين للدراسات العليا، بعد اتخاذ دارة االمتحان التنافسي إنظام .5
لكترونيا، تم تصميم نظام إن بالتقديم على الدراسات العليا داء االمتحان التنافسي للطلبة الراغبيأجل انجاح تجربة أل
قسام علمية في العام الدراسي الماضي أح بداية في ستة فسي وتطبيقه بنجادارة االمتحان التناإللكتروني إ
حسب ب علميًا قسمًا 13د االمتحان التنافسي في م( اعُت2424-2412ام الدراسي الحالي )( وفي الع2412-2412)

 فرة.اات المادية المتومكاناإل
 

لى الدراسات العليا. و بعد إحاسوب للطلبة الراغبين بالتقديم نظام اختبار كفاءة اللغة العربية واللغة االنكليزية وال.6
من العام  لكترونية بنجاح بدءًانظمة اإلذة الجامعة المختصين تم تطبيق األساتأ لدنسئلة من بنك األ ينُب نأ

 2412-2412نكليزية والحاسوب ومن العام الدراسي نظامي كفاءة اللغة اإلى لإبالنسبة  2411-2416الدراسي 
 نظام كفاءة اللغة العربية.ى لإالنسبة ب
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1. ُ ول من العام بنجاح في الفصل الدراسي األ طبقنظام اختبار مادة اللغة االنكليزية لطلبة الدراسات العليا الذي

 قسام العلمية في الجامعة.األ جميعالدراسي الحالي لطلبة الدراسات العليا في 
 

مكن التدريسي من نشر محاضراته واالستفادة يي ذعلى الموقع الجامعي الرسمي ال تصميم وبناء بنك المحاضرات.2
المحاضرات عليه وقد بلغ عدد المحاضرات التي رفعت على  تتم تفعيل البنك ورفعقبل جميع الطلبة. و منها من

 . (محاضرة 5444ن )اآل إلىالبنك 
 

شراء وقاعة المحاضرات  توالدولية وتبادل الخبرات فتحكاديمية المحلية التواصل مع المؤسسات العلمية واألبغية .2
ط خط يحدث المواصفات لكي تماشأملحقاتها وب جميع( وVideo Conferenceمنظومة الفيديو كونفرنس )

 كاديمية العالمية.والمؤسسات العلمية واأل مالكاتامة اللقاءات الفيديوية مع الإوتطلعات الجامعة المستقبلية وا
 

 Dataمركز بيانات موحد ) بنيتشكيالت الجامعة  جميعلكترونية في ة البدء بتطبيق مشروع الحوكمة اإلبغي .14
Center أ( في الجامعة وشراء( جهزة الخوادمserversواأل )خرى الضرورية لتطبيق المشروع جهزة األبراج واأل

 نترانت.تشكيالت الجامعة بشبكة اإل جميعربط  فضاًل عن
 

قامت شعبة ابن سينا في مركز التعليم المستمر بتسجيل المحاضرات العلمية الفيديوية لتدريسيي الجامعة  .11
 إذ. هاوخارج الطلبة من داخل الجامعة جميعورفعها على قناة اليوتيوب الخاصة بالجامعة بغية توفيرها واتاحتها ل

لم ترفع التي محاضرة( والمسجلة  121لجامعية ) بلغ عدد المحاضرات العلمية الفيديوية التي رفعت على قناة ا
 محاضرة(. 215ن )اآل إلى

 
شراف رئاسة إاللقاءات والندوات وورش العمل ب مة العديد منإقاراءات والخطوات جميعها تخللتها جن هذه اإلإ

س أللشؤون العلمية المحترم الذي تر السيد مساعد رئيس الجامعة لدنعة الموقرة ومتابعة مباشرة من الجام
وتذليل الصعاب كافة العديد منها لتوفير الدعم وحث السادة التدريسيين واللجان الفنية والتقنية على بذل الجهود 

 لكتروني.سائل التعليم اإلالتي قد تواجه الطلبة والتدريسيين خالل اعتمادهم و
 
 

 

 

 والتدريسيينعداد الموظفين أ

 

 المجموع مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ الكلية ت

 146 38 54 22 6 رئاسة الجامعة 1
 121 25 54 55 16 التربية للبنات  2
 154 24 88 42 54 التربية للعلوم اإلنسانية   8
 151 54 61 84 4 الهندسة 5

 124 85 58 84 18 العلوم 4

 14 16 81 83 8 الطب 6
 43 14 23 15 2 األسنان طب 3
 168 23 46 51 84 الزراعة 3
 56 15 16 12 5 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 1
 186 11 82 44 84 اآلداب 14
 43 12 21 16 3 القانون والعلوم السياسية 11
 42 11 16 11 6 اإلدارة واالقتصاد 12
 34 4 24 54 14 العلوم اإلسالمية  18
 81 6 11 3 3 البدنية وعلوم الرياضيةالتربية  15
 82 3 11 11 2 القائم –التربية  14
 16 24 23 88 11 التربية للعلوم الصرفة 16
 83 11 11 3 4 الصيدلة  13
 24 3 3 5 6 حديثة -التربية األساسية  13
 25 3 3 3 2 هيت -العلوم التطبيقية  11

 1651 543 486 512 246 المجموع

 لقاب العلميةحسب األبن  والتدريسي حسب الشهادةبن والتدريسي
 نوالموظف

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ ماجستير دكتوراه

1057610
2064925364071179

2820 المجموع

132



 

 

 والتدريسيينعداد الموظفين أ

 

 المجموع مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ الكلية ت

 146 38 54 22 6 رئاسة الجامعة 1
 121 25 54 55 16 التربية للبنات  2
 154 24 88 42 54 التربية للعلوم اإلنسانية   8
 151 54 61 84 4 الهندسة 5

 124 85 58 84 18 العلوم 4

 14 16 81 83 8 الطب 6
 43 14 23 15 2 األسنان طب 3
 168 23 46 51 84 الزراعة 3
 56 15 16 12 5 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 1
 186 11 82 44 84 اآلداب 14
 43 12 21 16 3 القانون والعلوم السياسية 11
 42 11 16 11 6 اإلدارة واالقتصاد 12
 34 4 24 54 14 العلوم اإلسالمية  18
 81 6 11 3 3 البدنية وعلوم الرياضيةالتربية  15
 82 3 11 11 2 القائم –التربية  14
 16 24 23 88 11 التربية للعلوم الصرفة 16
 83 11 11 3 4 الصيدلة  13
 24 3 3 5 6 حديثة -التربية األساسية  13
 25 3 3 3 2 هيت -العلوم التطبيقية  11

 1651 543 486 512 246 المجموع

 لقاب العلميةحسب األبن  والتدريسي حسب الشهادةبن والتدريسي
 نوالموظف

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ ماجستير دكتوراه

1057610
2064925364071179

2820 المجموع
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 )الدراسة الصباحية(   2411-2413عداد خريجي جامعتنا للعام الدراسي أ

 القسم الكلية ت
نوع 

 الدراسة 

عدد الطلبة 
الخريجين 

 ذكور(ال)

عدد الطلبة 
الخريجين 

 ناث()اإل
 المجموع

1 
علوم الحاسوب 

 وتكنولوجيا المعلومات
 57 26 31 صباحي علوم الحاسبات

 53 24 29 صباحي نظم المعلومات

 44 27 17 صباحي سنان طب وجراحة الفم واأل سنانطب األ 2

 الهندسة 3

 56 32 24 صباحي الهندسة المدنية 

 42 17 25 صباحي الهندسة الكهربائية 

 25 14 11 صباحي هندسة السدود والموارد المائية 

 30 14 16 صباحي الهندسة الميكانيكية 

 39 28 11 صباحي الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية 

4 
القانون والعلوم 

 السياسية
 127 26 101 صباحي القانون

 96 28 68 صباحي العلوم السياسية

 العلوم التطبيقية/هيت 5
 20 14 6 صباحي الفيزياء الحياتية 

 17 10 7 صباحي البيئة

 سالميةالعلوم اإل 6

 45 30 15 صباحي صولهأالفقه و

 50 24 26 صباحي التفسير وعلوم القرآن

 48 28 20 صباحي الحديث

 23 14 9 صباحي العقيدة

 

 

 العلوم 7

 91 75 16 صباحي ةعلوم الحيا

 71 55 16 صباحي الكيمياء 

 53 32 21 صباحي الفيزياء 

 23 10 13 صباحي الجيولوجيا التطبيقية 

 58 41 17 صباحي - الطب 8

 31 13 18 صباحي ال يوجد الصيدلة 9

 الزراعة 10

 30 6 24 صباحي نتاج الحيوانياإل

 42 13 29 صباحي علوم التربة والموارد المائية 

 52 14 38 صباحي المحاصيل الحقلية

 37 13 24 صباحي البستنة وهندسة الحدائق 

 35 12 23 صباحي غذية علوم األ

 35 12 23 صباحي وقاية النبات

 35 7 28 صباحي االقتصاد الزراعي 

 التربية للعلوم الصرفة 11

 81 42 39 صباحي علوم الحياة 

 61 39 22 صباحي الكيمياء 

 55 23 32 صباحي الرياضيات 

 61 26 35 صباحي الفيزياء 

 نسانيةالتربية للعلوم اإل 12

 147 61 86 صباحي اللغة العربية

 81 51 30 صباحي نكليزيةاإل اللغة

 128 34 94 صباحي التاريخ

 175 58 117 صباحي الجغرافية

 100 23 77 صباحي العلوم التربوية والنفسية

 88 22 66 صباحي سالميةن والتربية اإلآعلوم القر

 145 145 0 صباحي اللغة العربية  التربية للبنات 13
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 العلوم 7

 91 75 16 صباحي ةعلوم الحيا

 71 55 16 صباحي الكيمياء 

 53 32 21 صباحي الفيزياء 

 23 10 13 صباحي الجيولوجيا التطبيقية 

 58 41 17 صباحي - الطب 8

 31 13 18 صباحي ال يوجد الصيدلة 9

 الزراعة 10

 30 6 24 صباحي نتاج الحيوانياإل

 42 13 29 صباحي علوم التربة والموارد المائية 

 52 14 38 صباحي المحاصيل الحقلية

 37 13 24 صباحي البستنة وهندسة الحدائق 

 35 12 23 صباحي غذية علوم األ

 35 12 23 صباحي وقاية النبات

 35 7 28 صباحي االقتصاد الزراعي 

 التربية للعلوم الصرفة 11

 81 42 39 صباحي علوم الحياة 

 61 39 22 صباحي الكيمياء 

 55 23 32 صباحي الرياضيات 

 61 26 35 صباحي الفيزياء 

 نسانيةالتربية للعلوم اإل 12

 147 61 86 صباحي اللغة العربية

 81 51 30 صباحي نكليزيةاإل اللغة

 128 34 94 صباحي التاريخ

 175 58 117 صباحي الجغرافية

 100 23 77 صباحي العلوم التربوية والنفسية

 88 22 66 صباحي سالميةن والتربية اإلآعلوم القر

 145 145 0 صباحي اللغة العربية  التربية للبنات 13
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 170 170 0 صباحي التاريخ 

 188 188 0 صباحي الجغرافيا 

 84 84 0 صباحي الكيمياء 

 65 65 0 صباحي علوم الحياة 

 91 91 0 صباحي ن آعلوم القر

 65 65 0 صباحي نكليزية اللغة اإل

14 
التربية البدنية وعلوم 

 66 0 66 صباحي ال يوجد الرياضة

 ساسية/حديثةالتربية األ 15
 60 47 13 صباحي العربيةاللغة 

 72 33 39 صباحي العلوم العامة

 التربية /القائم 16
 63 36 27 صباحي اللغة العربية

 58 27 31 صباحي سالميةن والتربية اإلآعلوم القر

 دارة واالقتصاداإل 17

 48 7 41 صباحي االقتصاد

 66 16 50 صباحي المحاسبة

 83 14 69 صباحي عمالدارة األإ

 داباآل 18

 75 26 49 صباحي اللغة العربية

 41 18 23 صباحي نكليزيةاللغة اإل

 112 34 78 صباحي الجغرافية

 114 35 79 صباحي التاريخ

 78 16 62 صباحي علم االجتماع

 54 3 51 صباحي عالماإل

 4140 2158 1982 المجموع

 

 

 

 (المسائيةالدراسة  )  2411-2413عداد خريجي جامعتنا للعام الدراسي أ
 

 القسم الكلية ت
نوع 

 الدراسة

عدد الطلبة 
الخريجين 

 )ذكور(

عدد الطلبة 
الخريجين 

 ناث()اإل
 المجموع

1 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 29 5 24 مسائي علوم الحاسبات

 38 4 34 مسائي القانون القانون والعلوم السياسية 2

 التربية للعلوم الصرفة 3

 44 16 28 مسائي الحياةعلوم 

 18 9 9 مسائي الكيمياء

 2 0 2 مسائي الرياضيات

 التربية للعلوم االنسانية 4
 26 12 14 مسائي نكليزيةاللغة اإل

العلوم التربوية 
 والنفسية

 15 7 8 مسائي

 دارة واالقتصاداإل 5
 8 5 3 مسائي االقتصاد

 43 10 33 مسائي عمالدارة األإ

 223 68 155 المجموع
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 (المسائيةالدراسة  )  2411-2413عداد خريجي جامعتنا للعام الدراسي أ
 

 القسم الكلية ت
نوع 

 الدراسة

عدد الطلبة 
الخريجين 

 )ذكور(

عدد الطلبة 
الخريجين 

 ناث()اإل
 المجموع

1 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 29 5 24 مسائي علوم الحاسبات

 38 4 34 مسائي القانون القانون والعلوم السياسية 2

 التربية للعلوم الصرفة 3

 44 16 28 مسائي الحياةعلوم 

 18 9 9 مسائي الكيمياء

 2 0 2 مسائي الرياضيات

 التربية للعلوم االنسانية 4
 26 12 14 مسائي نكليزيةاللغة اإل

العلوم التربوية 
 والنفسية

 15 7 8 مسائي

 دارة واالقتصاداإل 5
 8 5 3 مسائي االقتصاد

 43 10 33 مسائي عمالدارة األإ

 223 68 155 المجموع
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 2411/2424المقبولين للعام الدراسي  الطلبة عدادأ
 

 القسم الكلية ت
  

اعداد الطلبة 
 المقبولين

 275 - الطب 1
 163 - سنانألطب ا 2
 187 - الصيدلة 8

 اآلداب 5

 65 نكليزيةاللغة اإل
 33 اللغة العربية

 116 الجغرافية
 41 التاريخ

 74 االجتماع
 41 عالماإل

 دارة واالقتصاداإل 4

 53 محاسبة
 67 اقتصاد

 83 عمالأدارة إ
 98 دارة عامةإ

 التربية للعلوم الصرفة 6

 134 علوم الحياة
 178 الكيمياء
 150 الرياضات
 145 الفيزياء

3 
علوم الحاسوب وتكنلوجيا 

 المعلومات

 51 نظم معلومات
 63 علوم حاسبات

 53 شبكات الحاسوبنظمة أ

 

 

 نسانيةالتربية للعلوم اإل 3

 93 اللغة العربية
 137 نكليزيةاللغة اإل

 107 الجغرافية
 66 التاريخ

 43 علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 89 العلوم التربوية والنفسية

 التربية للبنات 1

 244 علوم الحياة
 65 علوم القرآن
 89 الجغرافية

 75 اللغة العربية
 54 التاريخ

 229 الكيمياء
 105 نكليزيةاللغة اإل

 95 - التربية البدنية وعلوم الرياضة 14

 كلية الزراعة 11

 19 قسم وقاية النبات
 16 غذيةعلوم األ

 16 التربة والموارد المائية
 17 االقتصاد الزراعي

 17 نتاج الحيوانياإل
 17 الحقليةالمحاصيل 

 17 البستنة وهندسة الحدائق

 سالميةالعلوم اإل 12

 60 صولهأالفقه و
 60 التفسير وعلوم القران

 60 الحديث وعلومه
 59 العقيدة والدعوة والفكر

 89 علوم الحياة كلية العلوم 18
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 نسانيةالتربية للعلوم اإل 3

 93 اللغة العربية
 137 نكليزيةاللغة اإل

 107 الجغرافية
 66 التاريخ

 43 علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 89 العلوم التربوية والنفسية

 التربية للبنات 1

 244 علوم الحياة
 65 علوم القرآن
 89 الجغرافية

 75 اللغة العربية
 54 التاريخ

 229 الكيمياء
 105 نكليزيةاللغة اإل

 95 - التربية البدنية وعلوم الرياضة 14

 كلية الزراعة 11

 19 قسم وقاية النبات
 16 غذيةعلوم األ

 16 التربة والموارد المائية
 17 االقتصاد الزراعي

 17 نتاج الحيوانياإل
 17 الحقليةالمحاصيل 

 17 البستنة وهندسة الحدائق

 سالميةالعلوم اإل 12

 60 صولهأالفقه و
 60 التفسير وعلوم القران

 60 الحديث وعلومه
 59 العقيدة والدعوة والفكر

 89 علوم الحياة كلية العلوم 18

139



 

 

 131 الكيمياء
 75 الفيزياء

 86 حيائيةالتقنيات األ
 50 التطبيقيةالرياضيات 

 60 الجيولوجيا التطبيقية

 ساسية حديثةالتربية األ 15

العلوم 
 العامة

 82 األحياء
 80 الكيمياء
 51 الفيزياء

 38 اللغة العربية
 55 التأريخ

 العلوم التطبيقية هيت 14
 50 الفيزياء الحياتية

 20 البيئة
 32 الكيمياء التطبيقية

 والعلوم السياسيةالقانون  16
 140 القانون

 150 العلوم السياسية 

 الهندسة 13

 32 الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية
 84 الهندسة الميكانيكية

 5 السدود والموارد المائية
 60 الهندسة الكهربائية

 65 الهندسة المدنية

 التربية القائم  13
 44 اللغة العربية

 41 ن آعلوم القر

 5439 المجموع

 

 

 

 

 

  المسائية قائمة الكليات المستحدثة للدراسات 

 ولىمبالغ المرحلة األ القسم الكلية ت

 القانون والعلوم السياسية 1
 152445444 القانون

 152445444 العلوم السياسية

 156445444 علوم الحاسوب علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 2

 واالقتصاددارة اإل 8
 158445444 دارة االعمالإ

 158445444 اقتصاد
 158445444 المحاسبة

 التربية للعلوم الصرفة 5

 156445444 علوم الحياة
 156445444 الكيمياء
 156445444 الفيزياء

 156445444 الرياضيات

 نسانيةالتربية للعلوم اإل 4

 154445444 نكليزيةاللغة اإل
 3445444 الجغرافية

 3445444 علم النفس
 3445444 التأريخ

 3445444 اللغة العربية
 3445444 سالميةن والتربية اإلآعلوم القر

6 
 

 اآلداب

 154445444 اللغة االنكليزية
 154445444 عالماإل

 3445444 الجغرافية
 3445444 اللغة العربية

140



 

 

 

  المسائية قائمة الكليات المستحدثة للدراسات 

 ولىمبالغ المرحلة األ القسم الكلية ت

 القانون والعلوم السياسية 1
 152445444 القانون

 152445444 العلوم السياسية

 156445444 علوم الحاسوب علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 2

 واالقتصاددارة اإل 8
 158445444 دارة االعمالإ

 158445444 اقتصاد
 158445444 المحاسبة

 التربية للعلوم الصرفة 5

 156445444 علوم الحياة
 156445444 الكيمياء
 156445444 الفيزياء

 156445444 الرياضيات

 نسانيةالتربية للعلوم اإل 4

 154445444 نكليزيةاللغة اإل
 3445444 الجغرافية

 3445444 علم النفس
 3445444 التأريخ

 3445444 اللغة العربية
 3445444 سالميةن والتربية اإلآعلوم القر

6 
 

 اآلداب

 154445444 اللغة االنكليزية
 154445444 عالماإل

 3445444 الجغرافية
 3445444 اللغة العربية
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 3445444 التاريخ
 3445444 االجتماع

 152445444 - التربية البدنية  وعلوم الرياضة 3

 الزراعة 3
 158445444 المحاصيل الحقلية

 158445444 البستنة وهندسة الحدائق
 158445444 غذيةعلوم األ

 التربية للبنات 1

 152445444 علوم الحياة
 152445444 الكيمياء

 154445444 نكليزيةاللغة اإل
 3445444 اللغة العربية

14 
 ساسية حديثةالتربية األ

 
 154445444 اللغة العربية

 152445444 العلوم العامة

 ميةسالالعلوم اإل 11

 3445444 صولهأو الفقه
 3445444 الحديث وعلومه

 3445444 القرآنالتفسير وعلوم 
 3445444 العقيدة والدعوة و الفكر

 ة / هيتيالعلوم التطبيق 12
 152445444 الفيزياء الحياتية

 152445444 البيئة

18 
 العلوم

 

 154445444 علوم الحياة
 154445444 الكيمياء

 154445444 لوجيا التطبيقيةوالجي

 التربية القائم 15
 3445444 اللغة العربية

 3445444 سالميةن والتربية اإلآعلوم القر

 

 

 

 المجالت العلمية

 صدارهاإجهة  المجلةاسم  ت

نسانيةنبار للعلوم اإلاألجامعة مجلة  1  نسانيةكلية التربية للعلوم اإل 

 مركز دراسات الصحراء المجلة العراقية لدراسات الصحراء 2

داريةنبار للعلوم االقتصادية واإلمجلة جامعة األ 3  دارة واالقتصادكلية اإل 

نبار الطبيةاألمجلة  4  كلية الطب 

نبار للعلوم البدنية والرياضيةجامعة األ مجلة 5  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية 

نبار للعلوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األ 6  كلية القانون والعلوم السياسية 

سالميةنبار للعلوم اإلمجلة جامعة األ 7  سالميةكلية العلوم اإل 

نبار للعلوم الزراعيةمجلة جامعة األ 8  كلية الزراعة 

 كلية الهندسة المجلة العراقية للهندسة المدنية 9

نبار للعلوم الهندسيةاألمجلة  10  كلية الهندسة 

نبار للعلوم الصرفةمجلة جامعة األ 11  كلية العلوم 

نبار للغات واآلدابمجلة جامعة األ 12  كلية اآلداب 
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 المجالت العلمية

 صدارهاإجهة  المجلةاسم  ت

نسانيةنبار للعلوم اإلاألجامعة مجلة  1  نسانيةكلية التربية للعلوم اإل 

 مركز دراسات الصحراء المجلة العراقية لدراسات الصحراء 2

داريةنبار للعلوم االقتصادية واإلمجلة جامعة األ 3  دارة واالقتصادكلية اإل 

نبار الطبيةاألمجلة  4  كلية الطب 

نبار للعلوم البدنية والرياضيةجامعة األ مجلة 5  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية 

نبار للعلوم القانونية والسياسيةمجلة جامعة األ 6  كلية القانون والعلوم السياسية 

سالميةنبار للعلوم اإلمجلة جامعة األ 7  سالميةكلية العلوم اإل 

نبار للعلوم الزراعيةمجلة جامعة األ 8  كلية الزراعة 

 كلية الهندسة المجلة العراقية للهندسة المدنية 9

نبار للعلوم الهندسيةاألمجلة  10  كلية الهندسة 

نبار للعلوم الصرفةمجلة جامعة األ 11  كلية العلوم 

نبار للغات واآلدابمجلة جامعة األ 12  كلية اآلداب 
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 عدد البحوث المنشورة في مجالت تمتلك معامل تأثير

 جنبية أ عربية  عراقية  الكلية  ت

 24 0 0 هيت -العلوم التطبيقية  1

 3 0 0  اآلداب 2

 3 1 0 حديثة  -ساسية التربية األ 3

 12 0 0 التربية البدنية وعلوم الرياضة  4

 10 3 0 نسانية التربية للعلوم اإل 5

6 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
0 0 43 

 22 0 5 الصيدلة  7

 23 0 0 الطب 8

 63 5 6 هيت -العلوم التطبيقية  9

 0 0 0 سالمية العلوم اإل 10

 2 0 0 القانون و العلوم السياسية  11

 70 1 2 الهندسة  12

 4 0 0 سنانطب األ 13

 15 0 0 التربية للبنات  14

 12 2 3 الزراعة  15

 6 0 1 دارة و االقتصاداإل 16

 34 1 2 ة للعلوم الصرفة يالترب 17

 1 2 0 القائم  -التربية  18

 347 15 19 المجموع

 

 

 عدد البحوث المنشورة في مجالت ال تمتلك معامل تأثير

 جنبية أ عربية  قية عرا الكلية  ت

 2 0 2 هيت -العلوم التطبيقية  1

 4 11 35  اآلداب 2

 5 15 14 حديثة  -ساسية التربية األ 3

 17 2 20 التربية البدنية وعلوم الرياضة  4

 2 20 107 نسانية التربية للعلوم اإل 5

6 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
0 0 0 

 2 1 1 الصيدلة  7

 5 1 4 الطب 8

 20 2 36 هيت -العلوم التطبيقية  9

 7 11 61 سالمية العلوم اإل 10

 0 4 18 العلوم السياسية القانون و 11

 21 1 26 الهندسة  12

 6 0 0 سنانطب األ 13

 22 3 30 التربية للبنات  14

 10 5 8 الزراعة  15

 12 4 8 دارة و االقتصاداإل 16

 18 2 24 ة للعلوم الصرفة يالترب 17

 1 3 4 القائم  -التربية  18

 154 85 398 المجموع
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 عدد البحوث المنشورة في مجالت ال تمتلك معامل تأثير

 جنبية أ عربية  قية عرا الكلية  ت

 2 0 2 هيت -العلوم التطبيقية  1

 4 11 35  اآلداب 2

 5 15 14 حديثة  -ساسية التربية األ 3

 17 2 20 التربية البدنية وعلوم الرياضة  4

 2 20 107 نسانية التربية للعلوم اإل 5

6 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
0 0 0 

 2 1 1 الصيدلة  7

 5 1 4 الطب 8

 20 2 36 هيت -العلوم التطبيقية  9

 7 11 61 سالمية العلوم اإل 10

 0 4 18 العلوم السياسية القانون و 11

 21 1 26 الهندسة  12

 6 0 0 سنانطب األ 13

 22 3 30 التربية للبنات  14

 10 5 8 الزراعة  15

 12 4 8 دارة و االقتصاداإل 16

 18 2 24 ة للعلوم الصرفة يالترب 17

 1 3 4 القائم  -التربية  18

 154 85 398 المجموع
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 كاديميةالتطبيقية واألعدد البحوث 

 كاديميةالبحوث األ التطبيقيةالبحوث  الكلية  ت

 4 24 هيت -العلوم التطبيقية  1

 49 4  اآلداب 2

 30 8 حديثة  -ساسية التربية األ 3

 11 40 التربية البدنية وعلوم الرياضة  4

 119 23 نسانية التربية للعلوم اإل 5

 0 43 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 6

 3 28 الصيدلة  7

 4 29 الطب 8

 18 114 هيت -العلوم التطبيقية  9

 79 0 سالمية العلوم اإل 10

 19 5 العلوم السياسية القانون و 11

 11 110 الهندسة  12

 0 10 سنانطب األ 13

 29 41 التربية للبنات  14

 5 35 الزراعة  15

 21 10 االقتصاددارة واإل 16

 18 63 ة للعلوم الصرفة يالترب 17

 11 0 القائم  -التربية  18

 431 587 المجموع

 

 

 

 1/5/2424ولغاية  1/1/2411ة مدلكترونية للحصائية دورات مركز الحاسبة اإلإ

 نوع الدورة السنة
عدد المشاركين 
 للدورة الواحدة

 تاريخ الدورة

2019 

دورة كفاءة الحاسوب للطلبة المتقدمين 
 للدراسات العليا

20 11-03-2019 

20 11-10-2019 

20 24/112019 

20 17/11/2019 

20 12-01-2019 

20 12-08-2019 

40 15/12/2019 

40 22/12/2019 

 دورة كفاءة الحاسوب للترقيات العلمية

13 09-08-2019 

6 29/9/2019 

7 11-10-2019 

2020 

دورة كفاءة الحاسوب للطلبة المتقدمين 
 للدراسات العليا

40 01-05-2020 

40 01-12-2020 

40 19/1/2020 

40 26/1/2020 

63 02-02-2020 

40 16/2/2020 

40 23/2/2020 

دورة كفاءة الحاسوب للترقيات العلمية  
 والترفيع

14 26/1/2020 

 2020-03-03 6 دورة كفاءة الحاسوب للترقيات العلمية
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 1/5/2424ولغاية  1/1/2411ة مدلكترونية للحصائية دورات مركز الحاسبة اإلإ

 نوع الدورة السنة
عدد المشاركين 
 للدورة الواحدة

 تاريخ الدورة

2019 

دورة كفاءة الحاسوب للطلبة المتقدمين 
 للدراسات العليا

20 11-03-2019 

20 11-10-2019 

20 24/112019 

20 17/11/2019 

20 12-01-2019 

20 12-08-2019 

40 15/12/2019 

40 22/12/2019 

 دورة كفاءة الحاسوب للترقيات العلمية

13 09-08-2019 

6 29/9/2019 

7 11-10-2019 

2020 

دورة كفاءة الحاسوب للطلبة المتقدمين 
 للدراسات العليا

40 01-05-2020 

40 01-12-2020 

40 19/1/2020 

40 26/1/2020 

63 02-02-2020 

40 16/2/2020 

40 23/2/2020 

دورة كفاءة الحاسوب للترقيات العلمية  
 والترفيع

14 26/1/2020 

 2020-03-03 6 دورة كفاءة الحاسوب للترقيات العلمية
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 جدول بالمعلومات عن الدورات وورش العمل 

 مكان إقامة الدورة تاريخ الدورة اسم الدورة ت

 3/11/2411 – 8 دورة كفاءة اللغة العربية 1

 مركز التعليم المستمر

 21/11/2411 – 13 دورة كفاءة اللغة العربية 2

 23/11/2411 – 25 دورة كفاءة اللغة العربية 8

 4/12/2411 – 1 العربيةدورة كفاءة اللغة  5

 11/12/2411 – 14 دورة كفاءة اللغة العربية 4

 12/12/2411 – 3 دورة كفاءة اللغة العربية 6

 دورة كفاءة اللغة العربية 3
21/12/2411  

 1/2424/ 4ولغاية 

 16/1/2424 – 12 دورة كفاءة اللغة العربية 3

 28/1/2424 – 11 دورة كفاءة اللغة العربية 1

 18/2/2424 – 1 دورة كفاءة اللغة العربية 14

 6/2/2424-2 دورة كفاءة اللغة العربية 11

 6/2424- 2 دورة كفاءة اللغة العربية 12

 24/1/2424- 16 دورة كفاءة اللغة العربية 18

 23/11/2411 كفاءة اللغة العربية لذوي االختصاص 15

في مركز الحاسبة فقط امتحان 
 لكترونيةاإل

 26/12/2411 كفاءة اللغة العربية لذوي االختصاص 14

 84/1/2424 كفاءة اللغة العربية لذوي االختصاص 16

 25/2/2424 كفاءة اللغة العربية لذوي االختصاص 13

 

 

 3/11/2411 – 8 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 13

 

 مركز التعليم المستمر
 
 
 
 
 
 
 

 مركز التعليم المستمر

 23/11/2411-25 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 11

 21/11/2411 – 13 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 24

 4/12/2411- 1 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 21

 11/12/2411 – 14 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 22

 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 28
ولغاية  21/12/24113

4/1/2424 

 16/1/2424 – 12 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 25

 28/1/2424 – 11 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 24

 6/2/2424 – 2 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 26

 18/2/2424 – 1 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 23

 18/2/2424 – 1 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 23

 18/2/2424 – 1 اإلنكليزيةدورة كفاءة اللغة  21

 2/2424/ 6 – 2 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 84

 24/11/2411 كفاءة اللغة اإلنكليزية لذوي االختصاص 81
فقط امتحان في كلية اآلداب 

 مختبر الصوت
 26/12/2411 كفاءة اللغة اإلنكليزية لذوي االختصاص 82

 84/1/2424 كفاءة اللغة اإلنكليزية لذوي االختصاص 88

85 
دورة حقوق وواجبات الموظف العام في 

 ظل التشريعات الوظيفية
 مركز التعليم المستمر 26/11/2411 – 25

84 
دورة األمن والسالمة الكيمياوية 

والبايلوجي والنووي واإلشعاعي ومنع 
 CBRNانتشار 

 كلية الصيدلة وبإشراف مركزنا 13/12/2411 – 13

 12/11/2411 – 3 واألمن الكيميائيدورة السالمة  86
قسم ضمان الجودة واألداء 

 الجامعي وبإشراف مركزنا

قسم ضمان الجودة واألداء  11/12/2411 – 14دورة قواعد السالمة واألمن في  83
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 3/11/2411 – 8 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 13

 

 مركز التعليم المستمر
 
 
 
 
 
 
 

 مركز التعليم المستمر

 23/11/2411-25 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 11

 21/11/2411 – 13 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 24

 4/12/2411- 1 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 21

 11/12/2411 – 14 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 22

 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 28
ولغاية  21/12/24113

4/1/2424 

 16/1/2424 – 12 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 25

 28/1/2424 – 11 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 24

 6/2/2424 – 2 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 26

 18/2/2424 – 1 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 23

 18/2/2424 – 1 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 23

 18/2/2424 – 1 اإلنكليزيةدورة كفاءة اللغة  21

 2/2424/ 6 – 2 دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية 84

 24/11/2411 كفاءة اللغة اإلنكليزية لذوي االختصاص 81
فقط امتحان في كلية اآلداب 

 مختبر الصوت
 26/12/2411 كفاءة اللغة اإلنكليزية لذوي االختصاص 82

 84/1/2424 كفاءة اللغة اإلنكليزية لذوي االختصاص 88

85 
دورة حقوق وواجبات الموظف العام في 

 ظل التشريعات الوظيفية
 مركز التعليم المستمر 26/11/2411 – 25

84 
دورة األمن والسالمة الكيمياوية 

والبايلوجي والنووي واإلشعاعي ومنع 
 CBRNانتشار 

 كلية الصيدلة وبإشراف مركزنا 13/12/2411 – 13

 12/11/2411 – 3 واألمن الكيميائيدورة السالمة  86
قسم ضمان الجودة واألداء 

 الجامعي وبإشراف مركزنا

قسم ضمان الجودة واألداء  11/12/2411 – 14دورة قواعد السالمة واألمن في  83
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 الجامعي وبإشراف مركزنا المختبرات البيولوجي

 التربية للبنات وبإشراف مركزناكلية  26/11/2411 – 24 دورة السالمة واألمن الكيميائي 83

81 
دورة تطوير مهارات باحثي مركزنا 

 في اللغة اإلنكليزية االستراتيجيةالدراسات 
11 – 24/11/2411 

مركز الدراسات اإلستراتيجية 
 وبإشراف مركزنا

54 
دورة البيئة والسالمة المهنية في 

 المختبرات الهندسية
4 – 1/1/2424 

 قسم ضمان الجودة واألداء
 الجامعي وبإشراف مركزنا

51 
سيسات الكهربائية وتأهيل أدورة الت

 البنايات
13 – 11/12/2411 

شعبة التأهيل والتوظيف وبإشراف 
 مركزنا

52 
دورة كيف تطور نفسك وتكسب مهارات 

 نترنيتخالل اإلمن 
1 – 11/12/2411 

شعبة التأهيل والتوظيف وبإشراف 
 مركزنا

58 
الهندسي دورة أساسيات التصميم 

 باستخدام برنامج األوتوكاد
21 – 84/12/2411 

شعبة التأهيل والتوظيف وبإشراف 
 مركزنا

55 
دورة تطوير مهارات منتسبي مركز 

 spssالدراسات اإلستراتيجية على برنامج 
2 – 16/1/2424 

مركز الدراسات اإلستراتيجية 
 وبإشراف مركزنا

 مركز التعليم المستمر 84/1/2424 – 26 دورة أساسيات الحاسوب 54

56 
دورة التصحيحات اللغوية في المخاطبات 

 الرسمية
 مركز التعليم المستمر 16/1/2424 – 12

 مركز التعليم المستمر 11/2/2424 – 1 دورة ترشيد واستدامة الطاقة الكهربائية 53

 مركزناكلية التربية للبنات وبإشراف  14/12/2411- 3 دورة أساسيات البوربوينت 53

 21/11/2411 – 13 دورة سالمة اللغة العربية 51
حديثة  –كلية التربية األساسية 

 وبإشراف مركزنا

44 
دورة التصحيحات اللغوية في المخاطبات 

 الرسمية
 مركز التعليم المستمر 23/11/2411 – 25

41 
دورة التصحيحات اللغوية في المخاطبات 

 الرسمية
 التعليم المستمرمركز  13/14/2411 – 18

 23/11/2411 – 25 دورة أساسيات الحاسوب 42
القائم وبإشراف  -كلية التربية 

 مركزنا

 

 

 كلية التربية للبنات وبإشراف مركزنا 14/2411/ 1 – 6 دورة المختصر المفيد في علم التجويد 48

 المستمرمركز التعليم  12/11/2411 – 14 دورة استدامة وترشيد الطاقة الكهربائية 45

44 
دورة تطويرية متقدمة في أساسيات 

 الحاسوب
 مركز التعليم المستمر 3/11/2411 – 8

 مركز التعليم المستمر 14/14/2411إلى  1/ 14 دورة اإلدارات الوسطى 46

43 
دورة التصحيحات اللغوية في المخاطبات 

 الرسمية
 مركز التعليم المستمر 12/1/2411 – 3

 مركز التعليم المستمر 15/11/2411- 8 التربوي )طرائق التدريس(دورة التأهيل  43

 مركز التعليم المستمر 14/2411/ 13 – 6 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 41

 مركز التعليم المستمر 12/12/2411-1 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 64

 مركز التعليم المستمر 26/1/2411 – 14 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 61

 مركز التعليم المستمر 1/2424/ 28 – 12 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 62

68 
ورشة عمل )آلية عمل ضمان الجودة 

 واالعتماد األكاديمي (
14  /14/2411 

كلية القانون والعلوم السياسية 
 وبإشراف مركزنا

 14/2411/ 24 العلمية(ورشة عمل )النشر في المجالت  65
كلية القانون والعلوم السياسية 

 وبإشراف مركزنا

64 
ورشة عمل )إنشاء غرفة المؤتمرات 

 الفديوية(
 مركز التعليم المستمر 12/2411/  1

66 
ورشة عمل  التحليل اإلحصائي الحقيبة 

 اإلحصائية للعلوم االجتماعية
16/14/2411 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
 وبإشراف مركزنا
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 كلية التربية للبنات وبإشراف مركزنا 14/2411/ 1 – 6 دورة المختصر المفيد في علم التجويد 48

 المستمرمركز التعليم  12/11/2411 – 14 دورة استدامة وترشيد الطاقة الكهربائية 45

44 
دورة تطويرية متقدمة في أساسيات 

 الحاسوب
 مركز التعليم المستمر 3/11/2411 – 8

 مركز التعليم المستمر 14/14/2411إلى  1/ 14 دورة اإلدارات الوسطى 46

43 
دورة التصحيحات اللغوية في المخاطبات 

 الرسمية
 مركز التعليم المستمر 12/1/2411 – 3

 مركز التعليم المستمر 15/11/2411- 8 التربوي )طرائق التدريس(دورة التأهيل  43

 مركز التعليم المستمر 14/2411/ 13 – 6 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 41

 مركز التعليم المستمر 12/12/2411-1 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 64

 مركز التعليم المستمر 26/1/2411 – 14 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 61

 مركز التعليم المستمر 1/2424/ 28 – 12 دورة التأهيل التربوي )طرائق التدريس( 62

68 
ورشة عمل )آلية عمل ضمان الجودة 

 واالعتماد األكاديمي (
14  /14/2411 

كلية القانون والعلوم السياسية 
 وبإشراف مركزنا

 14/2411/ 24 العلمية(ورشة عمل )النشر في المجالت  65
كلية القانون والعلوم السياسية 

 وبإشراف مركزنا

64 
ورشة عمل )إنشاء غرفة المؤتمرات 

 الفديوية(
 مركز التعليم المستمر 12/2411/  1

66 
ورشة عمل  التحليل اإلحصائي الحقيبة 

 اإلحصائية للعلوم االجتماعية
16/14/2411 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
 وبإشراف مركزنا

 

 

 

 

 
151



 

 

 المؤتمرات والندوات

 عدد المؤتمرات عدد الندوات الكلية ت

 1 26 نسانية التربية للعلوم اإل 1

  15 الهندسة  2
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