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  ساسٍتاأل كلوت السٍذ عوٍذ كلٍت الخربٍت

  
 بعم هللا الشخمً الشخُم

قال تعالى في محكم كتابو المبين }َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم      
سالة المعمم ر عند اهلل سبحانو وتعالى، و  العمم عمى رفعة أىل في اآلية دليل ( 11)المجادلة:َدَرَجاٍت{

رسالة سامية يغرسيا في قموب طالبو وتالميذه ، وألىمية أىل العمم   ليست وظيفة بقدر ما تكون
ومكانتيم عنده بوصفيم ركيزة من ركائز اإليمان، نجده يقرن أىل العمم بو في الشيادة عمى 

المَُّو َأنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْمِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َشِيَد } إذ يقول: ؛وحدانيتو 
  .(11)آل عمران: { اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

 ن جبضأ بنؾلآبداهه أهه أهْؼ أْو ؾىعة في اليغ ومما ال مغاء مُه وال قّ في أهمُت الؾلم وأهله ؽىضه ؾ   

م* }اليغاءة والخؾلم 
َ
َم باليل

َّ
ظي ؽل

َّ
َّ ألاٍغم* ال ً* اىغأ وعبُّ

َ
ًَ ؤلاوؿاَن مً ؽل َ

ً* زل
َ
ظي زل

َّ
َّ ال

اىغأ باؾِم عّبِ

م ؤلاوؿاَن ما لم ٌؾلم
َّ
وإلِاا جيضم ماهىا هجض أن أمير الكؾغاء لم ًدؿً الىنه في بِخه طاتؿ  ( 5-1)الؾلً: {ؽل

 وهغصصه:
ً
 الهِذ الظي وعجُب به ٍشيرا

ـِه الخبجُـال ِ
ّ
ِم َوم

ّ
ـْم للمؾل

ُ
ُم أن ًِىَن عؾىال           ى

ّ
 ٍـاَص اإلاؾل

ب ال الخطابً ؽلى الغفم مً أهه ًيْى في بِذ آزغ: الهه َاص( التي حؾني الخيٍغ  اؾخؾمل مؾل اإلاياعبت )

م  
ّ
َّ اللهمَّ زـيَر مؾـل مَذ باليلِم اليـغوَن ألاولى        ؾـبداه

َّ
 ؽل

َان هللا ؾبدا ْ ماطا   ؽلى أىل جيضًغ ولِـ ٍما طهب  ،هه هى اإلاؾلم ألاو
ً
خمض أماألولى أن ًِىن اإلاؾلم عؾىال

َاص أن ًِىن  ت ظمؾاء،  قىقي ؽىضما ىاْ:  ، وألامت الؾغبُت  ،والؾُما في هظه ألاًام الؾهِبت التي جمغ بها البكٍغ

ؼ الؾغاو   وؿان ميها مً جدضًاث ؽغُمت حؿتهضل ؤلا إلاا، وبلضها الؾٍؼ
ً
 . أوال

ألاٍغم ؽلى وظه الخلُيت والؾُما مإؾؿت ألاؾغة  هوؿان بىننئن جغاظؿ صوع اإلاإؾؿاث الباهُت إلاكغوؼ ؤلا     

والضًيُت بنؾل الؾىامل الخاعظُت الًافطت ؽلى هظا الخلً بنؾل ، واإلاإؾؿاث اإلاجخمؾُت ومنها الؾغمُت ،

نها طالح مً وؾاةل الخيىُاث الحضًشت الُم الهاةل الظي ًخؾغى له مً زياماث قتى بؾًها نالح وألازغ م

وقبِاث الخىانل  ،التي أمغػها الخطىع الؾلمي الهاةل بنؾل الكبُت الؾىُبىجُت والخيىُاث النًاةُت

مً ظىاهبه الؿلبُت، باث مً اإلادخم  أو الحّض  ،الاظخماعي التي أوظضث ؽاإلاا امترايُا ال ًمًُ ؤلامؿاٌ به

ت والؾُما الجامؾُت صوعها النؾاْ بىننها أهم أصواث اإلاؾالجت والًغوعي بمِان أن جأزظ اإلاإؾؿاث  التربٍى
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ؾّىْ ؽليها  ٌُ ت فيالتي  ومداعبت الخطغل بكتى  ، والجمعي، وبىاء الىعي النغصي  ،النهىى بمكغوؼ الىىاًت النٍُغ

 أهىاؽه وجمنهالجه.

وهبظْ ، ؽلُىا أن وؿعى ؾؾُىا  في بىاٍير صزىله لؾالم الؾلم واإلاؾغمت، ءوبما أن مسغظاجىا حؿتهضل اليل   

مُنها مً ىُاصة صمت التربُتلىهاعي ظهضها  ًُ والخؾلُم وؤلانالح في اإلاغاخل  ، دؿلُذ هظه اإلاسغظاث بما 

 الخؾلمُت ألاولُت.

الخأزير ؽلى  الخؾلمُت في َل مضعؾت مً أةضي الخلمُظ مهمت جًطلؿ بها الهُئًجاص اليضوة واإلاشاْ ل َن ئ   

 وميها شخهُت الطالب زي
ً
ت مهُأة ؾُِىلىظُا  والؾُما أن هظه اإلاغخلت الخؾلمُت والؾمٍغ

ً
ا  وجغبٍى

ً
مً ٍشير امُا

 ؾلُىا اؾدشماعها مولظا  ؛اإلاغوهت والاؾخيباْ
ً
 ظُضا

ً
 .ئؾدشماعا

ت ومنها التربُت ألاؾاؾُت في ظامؾت اإلاشنى   ما بوؽلى الغفم مً الخدضًاث الُبيرة التي جمغ بها الِلُاث التربٍى

لى هظه الِلُاث أو ما ًخؾلً بالبنى الخدخُت، ئال أهىا ئؽضاص الُشيرة التي جغؾل وألا  ،باإلاؾضالث اإلاىسنًت ًخؾلً

 هضال هظه الِلُت وعؾالتها الؿامُت.أؾيبظْ ىهاعي ظهضها وهدض الخطى هدى جديًُ 

ها صاعي والؾلمي، وهم ًًؾىن ههب أؽُنهم لخىمًُ لِل الؼمالء في الِاصع ؤلا وؿأْ هللا ا  
ّ
 ظلُلت أظل

ً
أهضاما

.
ً
 وىىٍا

ً
 ئؽاصة بىاء وطىىا والحناظ ؽلُه مىخضا

 

 ظاظُت أ.د مدمذ فلُذ الجبىسيالعُذ غمُذ ولُت التربُت ألا 
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 ظاظُتألا  الهُيل الخىظُمي ليلُت التربُت
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 نشأة الكمية
 ( . 1111 – 1111أسست كمية التربية األساسية في العام الدراسي )*
 ديوانية( . –مدينة السماوة عمى الطريق العام )سماوة  يتقع الكمية شمال*
العموم و ام المغة العربية ، و تدريسية موزعين عمى أقس اً ( تدريسي 74)  ةالتدريسي أعضـــــاء الييأةيبمغ عدد *

( 11في حين يبمغ عدد الموظفين ) تدريسي ، (11صحاب العقود فيبمغ )أين من يماعدد التدريسأ التاريخ، و 
 موزعين عمى وحدات الكمية المختمفة .( من اصحاب العقود 11و) ،عمى المالك الدائم اً فموظ

  .التاريخو  ،العموم و  ،سام المغة العربيةموزعين عمى أق و طالبةً  اً ( طالب1497يبمغ عدد طمبة الكمية )*
 ) قاعة المتنبي( . تسمى بـ نموذجية لعقد الندوات و المؤتمراتا تضم الكمية قاعةً *
 .مختبرين لمحاسوب فضال عناألحياء( و ، الفيزياء و مختبرات عممية ) الكيمياء ،  ستةتضم الكمية *
، العممي  :الدراسة اإلعدادية بفرعييا وقبل فييا خريجيُ  إذ قبوًَل مركزياً الطمبة في كمية التربية األساسية  ُيقبل*

منح بعدىا المتخرج شيادة البكالوريوس في وات يُ ـــة ىي أربع سنــــــــــــــــميدراسة في الكـــــــــــــــــدة الـــــــــــواألدبي و م
  و اإلنسانية. ،اَلختصاصات العممية

 الرؤيــــــــــة 
 إلعداد مينيين تربويين عمى مستوى عالِ  ،والبمد ، الريادة في مجال التطوير التربوي عمى مستوى المنطقة  

و  ،والميارات في استخدام التقنية التعميمية الحديثة ، والخبرة التطبيقية، لنظرية من الكفاءة يممكون المعرفة ا
 وفى ظل مشاركة مجتمعية. ، إتاحة تعميم متميز في ضوء الجودة الشاممة

 الرســـــــــــالة
 وعممياً  عداد معممين جامعيين في التخصصات المختمفة مؤىمين تربوياً إتقوم كمية التربية األساسية ب

لخدمة المؤسسات التعميمية ولدييم الوعي الكامل بمشكالت  ،ويمتمكون الميارات )األكاديمية والعممية(
منيا  إيماناً  ،تمتمك الكمية برامج لتأىيل الخريجين من مختمف اَلختصاصات و المجتمع وأخالق المينة 

ات استشارية لممؤسسات تقديميا خدم فضاًل عنخدمة المجتمع ،عمى مل تن تمتد رسالتيا لتشأبضرورة 
والمشاركة الفاعمة ليا في برامج  ،وكل ذلك لتأمين التفاعل ، والبحوث التطبيقية والدورات التدريبية ، التعميمية

 .تنمية المجتمع
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 مجلغ اليلُت

 غمُذ اليلُت

 أ.د مدمذ فلُذ خعً الجبىسي

 مػاون الػمُذ للؽإون الػلمُت

ف  أ.م.د غماس هماٌ ؼٍش

تمػاون ا  لػمُذ للؽإون ؤلاداٍس

 م.غباط غبذ الحعين مدمذ

  
 
.  
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 عةِـ ىؿم اللقت الؾغبُت

 حسن هادي نور أ.م.د

 العلوم قسم رئيس
 أ.حسين محمد كاطع 

 

خ  سئِغ كعم الخاٍس

 أ.د سخُم غلي ـُاح

 اليلُت مجلغ أمين

 م.د غلي غىاد ميزس
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 ةأعضاء مجلس الكلي

 ؤلاداسي  اإلاىفب الللب الػلمي الاظم ث

 

 غمُذ اليلُت أظخار الجبىسي خعً مدمذ فلُذأ.د  1

 سئِغ كعم الػلىم أظخار أ.خعين مدمذ واطؼ 2

ف 3  مػاون الػمُذ للؽإون الػلمُت أظخار معاغذ أ.م .د غماس هماٌ ؼٍش

خ أظخار معاغذ .د سخُم غلي ـُاحأ 4  سئِغ كعم الخاٍس

 اللغت الػشبُت سئِغ كعم أظخار معاغذ أ.م.د خعً هادي هىس  5

ملشس كعمي ؤلاسؼاد الىفس ي  أظخار معاغذ أ.م.د هاـش خعين هاـش 6

والخىحُه التربىي ومػلم الففىف 

 الاولى

 أمين مجلغ اليلُت مذسط م.د غلي غىاد ميزس 7

ت مذسط م.غباط غبذ الحعين مدمذ 8  مػاون الػمُذ للؽإون ؤلاداٍس

 أغماء مجلغ اليلُت
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عُت للػام  2121-2119الذساس ي  اخفائُت أغماء الهُاة الخذَس

أسخار  أسخار

 هساعذ
هذرس هساعذ  هذرس هساعذ هذرس

 )العقود(

4 16 15 11 11 

عُت للػام الذساس ي ئمخطط     2121-2119خفائُت الهُاة الخذَس

 

 
 جانب هن اجخواعاث هجلس الكلٍت
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 

 ػذاد  انخرٌجٍٍ انًطبئًأ اد انخرٌجٍٍ انصجبدًػذأ انطُخ

 الٌىجذ 125 2014-2015

2015-2016 345 86 

2016-2017 611 70 

2017-2018 352 33 

2018-2019 350 14 

 

 كعم الػلىم-2121-2119جخشج الذفػت
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    اللغة العربيةاللغة العربيةقسن قسن 
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 كعم اللغت الػشبُت

  -سؤٍا اللعم:

وزطط صعاؾُت ، ؽضاص مىاهج ابعجياء بها ها بين اللقاث وؤلا الؾغبُت مِاهت ن جأزظ اللقتألى ئٌؿعى اليؿم     

 نالت.ةم الىاىؿ وججمؿ بين الترار وألا جال 

 -سظالت اللعم:

  ؽضاص ظُل واؼ  ئ    
ً
  ، مخمًُ ؽلمُا

ً
 ئٌؿهم  ، وزيامُا

ً
  ، ؾهاما

ً
الًاص، والاهخمام ،في اإلادامغت ؽلى لقت  مؾاال

ؼ ىُمتها في هنىؽ ابىائها.  بها وحؾٍؼ

 -للعم:هذاف اأ

  جين في مهاعاث اليغاءة  والىيض. ،واإلاداوعة ،والاؾخماؼ ،والُخابت ، عمؿ مؿخىي الخٍغ

 اجه ، جىمُت اؾدُؾاب مناهُم النُغ  دىاؾب ومخطلباث الحُاة الحايغة.لخاإلاؾانغ وهغٍغ

  ت، اؽضاص الضعاؾاث  ليضًم.صبي اؾاث اإلاؾانغة بالترار اللقىي وألا غبط الضعابوالاصبُت  ، والبدىر اللقٍى

  مًال ؽً جىنُظ البرامج   ،خخُاظاث البلض مً خاملي الؾلىم الؾغبُت ئ ؾّض  ؾهام في زضمت اإلاجخمؿ مًؤلا

 التي جىغمها الجهاث اإلاسخهت.

 صابها.آاللقت الؾغبُت  و ؽضاص الُناءاث اإلاخسههت في مجاالث ئ 

 

 

 

 

 

 

 
 عةِـ ىؿم اللقت الؾغبُت
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

عُت للعم اللغت الػشبُت  الهُأة الخذَس

 

 

 

 

 

الخخفق  الخخفق الذكُم

 الػام

 ث الاظم

غ غامت غ طشائم جذَس  1 ا. د. زامش هجم غبىد غلي الؽمشي  طشائم جذَس

 2 أ.م.د خعً هادي هىس غالن  جاج الذًً أدب الىلذ والبالغت

 3 أ.م.د. غباط ـادق غبذ الفاخب غبذ هللا الاًىبي أدب ألادب الػباس ي

م أدب الىلذ اللذًم  4 غطُت  خؽم الحمُذاوي  أ.م .د. لإي هٍش

 5 أ.م.د. زابذ سظىٌ حىاد ابى خؽت الىائلي فىىن حمُلت اخشاج معشحي

ً خعين واظم غالن جاج الذًً لغت هُتآهدى/كشاءاث كش   6 أ.م.د ظيًر

 7 أ.م.د.  وسود  ظػذون غبذ خبِب الؽبالوي  لغت لعاهُاث/هدى الىق

 8 ل حذٌؼ الفخالوي م.د.  للاء غبذ الضهشة اظماغُ أدب أدب اهذلس ي 

ت  9 م.د غلي غىاد ميزس لغت اـىاث لغٍى

ب اللغت الػشبُت هدى  11 م. أبهش هادي مدمذ غبذ هللا أٌ غٍش

ض خعىن الذغامي أدب البالغت   11 م. فشكان مدمذ غٍض

 12 م.م خمذ غذٌ هاـش رغزاع أٌ رغزاع لغت لعاهُاث/جذاولُت

الُاث ـشفت الُاث ٍس  13 م.م خمش ـاخب طىان ٍس

 14 م.م غلي حىاد حابش كاهىن  كاهىن دولي خاؿ

  الػلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىد

 15 م.م سكُت هاجح حابش غلىم اظالمُت غلىم الحذًث

 16 م.م فشدوط وػُم غبذ الحعين أدب ادب خذًث



     حامػت اإلاثنى–ُت دلُل ولُت التربُت ألاظاظ

 
14 

 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 هغخ انؼرثٍخقطى ان يُبهج

 األولانًردهخ األونى : انفصم انذراضً     

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الىدى 3  3 3

 2 ألاصب الجاهلي 2  2 2

 3 اإلاىخسب 2  2 2

 4 اإلاُخبت و مىهج البدض ألاصبي 3  3 3

 5 ؽلم الىنـ الؾام 3  3 3

 6 الخؾلُم ألاؾاس ي 2  2 2

 7 التربُت ؤلاؾالمُت 2  2 2

 8 و ؤلاوؿانخيى  2  2 2

 انًردهخ األونى : انفصم انذراضً انخبًَ

عذد 

 الوحذاث

 ث اسن الوادة عذد الساعاث

 انُظري انؼًهً انًجًىع

 1 انُذى 3  3 3

 2 األدة انجبههً 2  2 2

 3 انًُتخت 2  2 2

 4 انًؼجى انؼرثً 2  2 2

 5 ػهىو انذذٌج 2  2 2

 6 ػهى انُفص انًُى  3  3 3

 7 ل انترثٍخ أصى 3  3 3

 8 انترثٍخ اإلضاليٍخ 2  2 2

 9 انهغخ االَكهٍسٌخ 2  2 2

 10 انذبضىة 1 1 2 5.5
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الثالث /مىاهج كعم اللغت الػشبُت

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الىدى 3  3 3

 2 ميألاصب ؤلاؾال  2  2 2

 3 البالفت 2  2 2

 4 الهغل 2  2 2

 5 الؾغوى 2  2 2

 6 جدؿين ألاصاء 2  2 2

 7 ؽلم الىنـ التربىي  3  3 3

 8 الصحت الىنؿُت 2  2 2

 9 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الشابؼ

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الىدى 3  3 3

 2 ألاصب ألامىي  2  2 2

 3 البالفت 2  2 2

 4 الهغل 2  2 2

 5 الؾغوى 2  2 2

 6 ؽلم الهىث 2  2 2

 5 ؤلاعقاص التربىي  2  2 2

 6 ؤلاخهاء التربىي  3  3 3

 7 البُئُت والصحُت التربُت 2  2 2

ت 2  2 2  8 اللقت الاهِليًز

 9 الضًميغاطُت 2  2 2
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 ثالثت : الففل الذساس ي الخامغاإلاشخلت ال

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الىدى 3  3 3

 2 ألاصب الؾباس ي 2  2 2

 3 ألاصب ألاهضلس ي 3  3 3

 4 الىيض ألاصبي اليضًم 2  2 2

 5 ميه اللقت 2  2 2

 6 مىاهج البدض 3  3 3

ت 2  2 2  7 الخيىُاث التربٍى

 اإلاشخلت الثالثت : الففل الذساس ي العادط

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الىدى 3  3 3

 2 ألاصب الؾباس ي 2  2 2

 3 أصب الؾهىع اإلاخأزغة 3  3 3

 4 الخنؿير 2  2 2

م 2  2 2  5 اليُاؽ والخيٍى

ـ ؽامت 2  2 2  6 طغاةً جضَع

2 4 4  
 ربُت الؾلمُت )اإلاكاهضة(الت

 حؾاصْ خهخين )مؿخىفي(
7 

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي العابؼ

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الىدى 3  3 3

 2 ألاصب الحضًض 3  3 3

 3 أصب ألاطناْ 3  3 3

 4 الحضًض الىيض ألاصبي 3  3 3

مكغوؼ بدض الخسغط 3  3 3
)*(

 5 

 6 اإلاىاهج والُخب اإلاضعؾُت 2  2 2

 7 ؤلاصاعة وؤلاقغال التربىي  2  2 2

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي الثامً

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 طمكغوؼ بدض الخسغ  -  - 3

 2 التربُت الؾلمُت )الخطبًُ( 12  12 12

*
  

ُ
ت ، مكغوؼ بدض الخسغط : ماصة مهلُت ح ( 3خدؿاب اإلاؾضْ الخىامس ي جدؿب لها )ول ؾامل مؾاملت اإلااصة الؿىٍى

 وخضاث ميط.

 ظضْو ًمشل ؽضص الىخضاث الضعاؾُت للمىاص الشيامُت والؾامت والخسههُت

 اإلاشخلت مجمىع الىخذاث اإلاجمىع

ت سههُتالخ  الشيامُت التربٍى

ْ ألا  11.5 11 21 43.5  و

 الشاوي 9.5 11 26 45.5

 الشالض 3.5 11 22 36.5

 الغابؿ 3.5 16 15 34.5

161 

 

 اإلاجمىؼ 28 48 84

                                                 
 



     

 

  

  

  

  العلومالعلومقسن قسن 
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 كعم الػلىم

 سؤٍت اللعم:

اصة في مجاْ الخؾلُم ، والبدض الؾلمي ، وزضمت اإلاجخمؿ ؽلى      ٌؿعى اليؿم لخديًُ الٍغ

ين   ؤلاىلُمي والؾالمي.اإلاؿخٍى

 -سظالت اللعم:

 في مجاْ الؾلىم اإلاسخلنت 
ً
 ومهىُا

ً
جخطابً خيضًم بغهامج حؾلُمي مخميز بئؽضاص َىاصع مخسههت ؽلمُا

وكطت البدض الؾلمي، وجيىُاجت، أل ، وجىنُظ ــــــــــىو الؾمـــــــــــديً مخطلباث ؾاًير الجىصة، ٍوــــــــمؿ مؾ

 إلاجخمؿ.وجىعُه هخاةجت لخضمت ا

  أهذاف اللعم:

جي -1  ئؽضاص زٍغ
ً
ً ؽلى الخؾامل مؿ أصواث الخيىُت الحضًشت ن أٍناء مإهلين ؽلمُا ً ومهىُا ىاصٍع

 اإلاسخلنت.

غ البرهامج الخؾلُمي الظي ًيضمه اليؿم ، إلاىاٍبت الخيضم الؾلمي، ا -2 لخدؿين اإلاؿخمغ مً جطٍى

 والخيني في اإلاجاالث الؾلمُت اإلاسخلنت.

 مىمُت مهاعاث ؽًى هُئت الخضَعـ، الؾلمُت، والخيىُت لخغ الىؾاةل ماجى  -3
ً
خديًُ ل ىاٍبت

 مؾاًير الجىصة الؾاإلاُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عةِـ ىؿم الؾلىم
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 لقسم العلوم ةالتدريسي الهيأة
 
 

 

 ث الاؾم الخسهو الؾام الخسهو الضىًُ

 1 . خؿين مدمض َاطؿ َىماوي الغالميأ نىاؽاث فظاةُت نىاؽاث فظاةُت

ـ ؽلىم الحُاة طغاةً جضَعـ َاعم مغؽىن هجم الحؿاوي طغاةً جضَع  2 أ.ص.ابغاهُم 

اء  اء جهاالثئميًز  3 أ.م.ص. ؽماع هًاْ قٍغه مدمىص الؾبضلي ميًز

اث طبُت  4 أ.م.ص. هضي عخُم هاقم ظبر اإلاىؾىي  أخُاء مطٍغ

 5 أ.م.ص زاةغ نُبان خؿين ظىاص النخالوي. ؽلم الىنـ ؽلم الىنـ

 6 أ.م.ص. لإي زؼؽل ظبر ػفير الؾمكاوي ؽلم الىنـ يظخماعؽلم الىنـ ؤلا 

 7 م.ص خؿىين ظمهىع ظاؾم مدمض اليغة فىلي ؽلىم ٍُمُاء ٍُمُاء جطبُيُت

اء  اء قؾاؽُتئميًز  8 م.خُضع نالح وؾُم ؽبُض أْ ؽبُض ؽلىم ميًز

ت  9 خمض ؽبض الغػاو هاصي عاض ي الجبىعيأم.  ؽلىم ٍُمُاء ٍُمُاء ؽًٍى

اء الليزع اءؽ ميًز ب لىم ميًز  11 م ؽباؽ ؽبض الحؿين مدمض خؿين أْ فٍغ

يب ظاؾم زًير هاصي الغبُعي ؽلىم ٍُمُاء ٍُمُاء جدلُلُت  11 م. ٍػ

 12 م ؽماع مىس ى مىضْ ؽبض هللا الحهُني ؽلىم خُاة خُاةُتأجيىُاث 

اء  اء لبالػماأميًز م خؿين عاهغ الخناجي ؽلىم ميًز  13 م.م خؿين ؽبض الٍُغ

اء هغغ  اء ٍت/ هىوٍتميًز  14 م.م .ىدطان ؽضهان خؿين طاهغ الِاوي ؽلىم ميًز

اء  ؾخُكال النًاءئهغمت أ ب ؽلىم ميًز  15 م.م. عواء ؾامي ؾلُبذ مدمض أْ ظٍغ

اء ؽامت اء ميًز م اإلادمىص ؽلىم ميًز ض ؾؾىص عػاو ؽبض الٍُغ  16 م.م. ٍػ

اء الحالت الهلبت اء ميًز  17 ظم أْ خؿًم.م ناخب ؽبض الخًغ خؿً خا ؽلىم ميًز

ت اء هاهٍى اء ميًز  18 م.م عواص ؽبض الامير لنخت هانغ الؾبىصي ؽلىم ميًز

ـــىص ــــ ــــ  الؾـــيــ

َاعم ظاؾم اإلاكؾالوي  ؽلىم الحُاة الحُىان مؿلجت  19 م.م وؾام ظىاص 

ت  21 م.م أمُىت وؾُم نُىان ؾضزان اليغةفىلي ؽلىم ٍُمُاء ٍُمُاء الؽًٍى

هخاط ئؽلىم ػعاؽه / الىباثاهخاط هباحي وىاًت 

 هباحي

ىت ؽبض الحؿين اإلاىؾىي   21 م.م ٍػ

تأ/   22 ء ٍخاب خمُض ؽبىص القؼي آلام.م  ؽلىم الحُاة خُاء مجهٍغ

ت -أمغاى هباث  23 ْ بطُىع آؾامت فاػي ؽباؽ مغلىم أم.م  هىضؾت ػعاؽُت أخُاء مجهٍغ

 24 ض الِاعم باصي الؾبُضم.م ؽلي زلُل ؽب هىضؾت ػعاؽُت واإلاُاه تربتهخاط هباحي/الئ

ت  25 م.م اًالل لطُه وؾمت ؽلىم خُاة أخُاء مجهٍغ
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 قطى انؼهىو  مناهج

 ْ  اإلاغخلت ألاولى : النهل الضعاس ي ألاو

غذد 

 الىخذاث

 ث اظم اإلاادة غذد العاغاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 ؽلم الحُىان الؾام 2 2 4 3

 2 ٍُمُاء ؽامت 2 2 4 3

 3 عاؽت ؽامتػ  2 2 4 3

ايُاث( 2 - 2 2  4 ؽلم اإلاىطً)الٍغ

 5 ؽلم الىنـ الؾام 3  3 3

 6 الخؾلُم ألاؾاس ي 2  2 2

 7 التربُت ؤلاؾالمُت 2  2 2

 8 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 9 خيىو ؤلاوؿان 2  2 2

 اإلاشخلت ألاولى : الففل الذساس ي الثاوي

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي ؼاإلاجمى 

 1 ؽلم الىباث الؾام 2 2 4 3

اء ؽامت 2 2 4 3  2 ميًز

 3 باًىلىظُت ؤلاوؿان 1 - 1 1

 4 الجُىلىجي 1 2 3 2

 5 ؽلم الىنـ الىمى 3  3 3

 6 أنىْ التربُت 3  3 3

 7 التربُت ؤلاؾالمُت 2  2 2

ت 2  2 2  8 اللقت الاهِليًز

 9 الحاؾىب 1 1 2 1.5
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

اءمىاهج فش   ع الفيًز

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الثالث

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث

 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الحغاعة والثرمىصاًىامُّ 2 2 4 3

ت اإلاىظُت والهىث 2 2 4 3  2 الحٍغ

 3 زىام اإلااصة 2 - 2 2

 4 بِئت و جلىر 2 2 4 3

 5 جنايل وجِامل 2 - 2 2

 E 6)ؽلم اإلاهطلحاث( 2 - 2 2

 7 ؽلم الىنـ التربىي  3  3 3

 8 الصحت الىنؿُت 2  2 2

 9 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 11 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الشابؼ

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

ت 2 2 4 3 اء بهٍغ  1 ميًز

 2 مُِاهُّ 2 2 4 3

 3 ظبر زطي 2 - 2 2

 4 1ٍهغباةُت /  2 2 4 3

 5 ؤلاعقاص التربىي  2  2 2

 6 ؤلاخهاء التربىي  3  3 3

 7 التربُت البُئُت والصحُت 2  2 2

ت 2  2 2  8 اللقت الاهِليًز

 9 الضًميغاطُت 2  2 2
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اء  مىاهج فشع الفيًز

 اإلاشخلت الثالثت : الففل الذساس ي الخامغ

ؽضص 

 لىخضاثا

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 2ٍهغباةُت /  2 2 4 3

ت 2 2 4 3  2 طٍع

اء ٍمُت 2 - 2 2  3 ميًز

ت 2 - 2 2 اٍو  4 ٍُمُاء ميًز

اء وؿبُت 2 - 2 2  5 ميًز

 6 مىاهج البدض 3  3 3

ت 2  2 2  7 الخيىُاث التربٍى

 8 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 لثالثت : الففل الذساس ي العادطاإلاشخلت ا

غذد 

 الىخذاث

 غذد العاغاث
 ث اظم اإلاادة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

اء نلبت 2 - 2 2  1 ميًز

 2 الُتروهُّ 2 2 4 3

 3 وكاط ئقؾاعي 2 2 4 3

 4 ملّ 2 - 2 2

م 2  2 2  5 اليُاؽ والخيٍى

ـ ؽامت 2  2 2  6 طغاةً جضَع

2 4 4  
كاهضة(التربُت الؾلمُت )اإلا  

(حؾاصْ خهخين )مؿخىل  
7 

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5
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اء  مىاهج فشع الفيًز

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي العابؼ
ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 ليزع 2 2 4 3

 2 نىاؽاث فظاةُت 1 2 3 2

 3 ٍهغومقىاطِؿُت 2 - 2 2

 4 ث.ؽامتط. 2 - 2 2

مكغوؼ بدض الخسغط 3 - 3 3
)*(
 5 

 6 اإلاىاهج والُخب اإلاضعؾُت 2  2 2

 7 ؤلاصاعة وؤلاقغال التربىي  2  2 2

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 9 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي الثامً

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 مكغوؼ بدض الخسغط -  - -

 2 التربُت الؾلمُت )الخطبًُ( 12  12 12

ت ، و )*( مكغوؼ بدض الخسغط : ماصة مهلُت حؾام  خدؿاب اإلاؾضْ الخىامس ي ل ل مؾاملت اإلااصة الؿىٍى

 ( وخضاث ميط.3جدؿب لها )
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 والخخففُت ،والػامت ،حذٌو ًمثل غذد الىخذاث الذساظُت للمىاد الثلافُت

 جمىؼاإلا
 مجمىؼ الىخضاث

 اإلاغخلت
ت الخسههُت  الشيامُت التربٍى

42.5 21 11 11.5  ْ  ألاو

 الشاوي 9.5 11 26 45.5

 الشالض 3.5 11 22 36.5

 الغابؿ 3.5 16 12 31.5

 اإلاجمىؼ 28 48 81 156

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الثالث -مىاهج فشع الىُمُاء

ؽضص 

 الىخضاث

 ث ؾم اإلااصةا ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

ت/ 2 2 4 3  1 1الُُمُاء الالؽًٍى

 2 1الُُمُاء الخدلُلُت/  2 2 4 3

 3 جنايل وجِامل 2 - 2 2

 4 بِئت وجلىر 2 2 4 3

2 2 - 2 E )5 )ؽلم اإلاهطلحاث 

 6 ؽلم الىنـ التربىي  3  3 3

 7 الصحت الىنؿُت 2  2 2

 8 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 9 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الشابؼ

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث ؽضص الىخضاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

ت/الُُمُاء ألال  2 2 4 3  1 2ؽًٍى

 2 2الُُمُاء الخدلُلُت/  2 2 4 3

ت 2 - 2 2 اٍو  3 ٍُمُاء ميًز

 4 ٍُمُاء جغبت 1 2 3 2

ربىي ؤلاعقاص الت 2  2 2  7 

 8 ؤلاخهاء التربىي  3  3 3

 9 التربُت البُئُت والصحُت 2  2 2

ت 2  2 2  11 اللقت الاهِليًز

 11 الضًميغاطُت 2  2 2
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 اإلاشخلت الثالثت : الففل الذساس ي الخامغ

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث ؽضص الىخضاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

ت/ 2 2 4 3  1 1ٍُمُاء ؽًٍى

 2 1ٍُمُاء خُاجُت/  2 2 4 3

 3 1ٍُمُاء نىاؽُت/ 2 2 4 3

 4 ٍُمُاء جىاؾيُت 1 2 3 2

 5 حصخُو ؽًىي  2 2 4 3

 6 ئهخاط هباحي 1 2 3 2

 7 مىاهج البدض 3  3 3

ت 2  2 2  8 الخيىُاث التربٍى

 9 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 اإلاشخلت الثالثت : الففل الذساس ي العادط

ؽضص 

 الىخضاث

 ث ؾم اإلااصةا ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

ت/ 2 2 4 3  1 2ٍُمُاء ؽًٍى

 2 2ٍُمُاء خُاجُت/  2 2 4 3

 3 2ٍُمُاء نىاؽُت/ 2 2 4 3

 4 ئهخاط خُىاوي 1 2 3 2

م 2  2 2  5 اليُاؽ والخيٍى

ـ ؽامت 2  2 2  6 طغاةً جضَع

 التربُت الؾلمُت )اإلاكاهضة(  4 4 2

(ن )مؿخىلحؾاصْ خهخي  

7 

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي العابؼ مىاهج فشع الىُمُاء

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث ؽضص الىخضاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 ليجدلُل آ 2 2 4 3

ٍغ 2 2 2 2  2 تٍُمُاء خُاجُت ؾٍغ

 3 ؽامت غاةً جضَعـط 2 2 2 2

 4 نىاؽاث فظاةُت 1 1 3 2

مكغوؼ بدض الخسغط 3 3 3 3
)*(

 5 

 6 اإلاىاهج والُخب اإلاضعؾُت 2  2 2

 7 ؤلاصاعة وؤلاقغال التربىي  2  2 2

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 9 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 : الففل الذساس ي الثامً اإلاشخلت الشابػت

ؽضص 

 الىخضاث

 ؽضص الؿاؽاث
 ث اؾم اإلااصة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 غوؼ بدض الخسغطمك -  - -

 2 التربُت الؾلمُت )الخطبًُ( 12  12 12

(
*

ت ، ول  ( مكغوؼ بدض الخسغط : ماصة مهلُت حؾامل ( 3خدؿاب اإلاؾضْ الخىامس ي جدؿب لها )مؾاملت اإلااصة الؿىٍى

 وخضاث ميط.

 والخخففُت ،والػامت ،حذٌو ًمثل غذد الىخذاث الذساظُت للمىاد الثلافُت

 اإلاجمىؼ
 اثمجمىؼ الىخض

 اإلاغخلت
ت الخسههُت  الشيامُت التربٍى

42.5 21 11 11.5  ْ  ألاو

 الشاوي 9.5 11 23 42.5

 الشالض 3.5 11 27 31.5

 الغابؿ 3.5 16 12 31.5

 اإلاجمىؼ 28 48 82 158
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 مىاهج فشع ألاخُاء

 اإلاشخلت الثاهُت : الففل الذساس ي الثالث

ػذد 
 انىدذاد

 د اضى انًبدح ػذد انطبػبد

 انُظري انؼًهً جًىعانً

 1 ػهى انخهٍخ 2 2 4 3

 2 خأدٍبء يجهرٌ 2 2 4 3

 3 ثٍئخ وتهىث 2 2 4 3

 4 ػهى انفٍروضبد 2 - 2 2

2 2 - 2 E5 ػهى انًصطهذبد انؼهًٍخ 

 6 ػهى انُفص انترثىي 3  3 3

 7 انصذخ انُفطٍخ 2  2 2

 8 انهغخ انؼرثٍخ 2  2 2

 9 انذبضىة 1 1 2 1.5

 ثاهُت : الففل الذساس ي الشابؼاإلاشخلت ال

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 ؽلم ألاوسجت 2 2 4 3

اث 2 2 4 3  2 ال ميٍغ

ت 2 2 4 3  3 أؾاؾُاث الُُمُاء الؾًٍى

 4 ؽلم ألاظىت 2 - 2 2

 5 ؤلاعقاص التربىي  2  2 2

 6 ؤلاخهاء التربىي  3  3 3

تربُت البُئُت والصحُتال 2  2 2  7 

ت 2  2 2  8 اللقت الاهِليًز

 9 الضًميغاطُت 2  2 2

 المرحمة الثالثة : الفصل الدراسي الخامس

 ؽضص الىخضاث
 ؽضص الؿاؽاث

 ث اؾم اإلااصة
 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 مؿلجت هباث 2 2 4 3

 2 ؽلم الطنُلُاث 2 2 4 3

 3 تأؾاؾُاث الُُمُاء الحُاجُ 2 - 2 2

اث 1 2 3 2  4 الطدالب والنطٍغ

 5 ئهخاط هباحي 1 2 3 2

 6 ؽلم الخيؿُم )الخهيُه( 2 - 2 2
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 7 مىاهج البدض 3  3 3

ت 2  2 2  8 الخيىُاث التربٍى

 9 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 اإلاشخلت الثالثت : الففل الذساس ي العادط

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 مؿلجت خُىان 2 2 4 3

 2 ؽلم اإلاىاؽت 2 2 4 3

 3 ؽلم الحكغاث الؾام 2 2 4 3

 4 ئهخاط خُىاوي 1 2 3 2

م 2  2 2  5 اليُاؽ والخيٍى

ـ ؽامت 2  2 2  6 طغاةً جضَع

 التربُت الؾلمُت )اإلاكاهضة(  4 4 2

 حؾاصْ خهخين )مؿخىفي(

7 

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 ُاءمىاهج فشع ألاخ

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي العابؼ

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 مهىْ ولياخاث 2 - 2 2

 2 ؽلم الىعازت 2 2 4 3

 3 نىاؽاث فظاةُت 1 2 3 2

 4 ؽامت طغاةً جضَعـ 2 - 2 2

مكغوؼ بدض الخسغط 3 - 3 3
)*(

 5 

ُخب اإلاضعؾُتاإلاىاهج وال 2  2 2  6 

 7 ؤلاصاعة وؤلاقغال التربىي  2  2 2

 8 الحاؾىب 1 1 2 1.5

 9 اللقت الؾغبُت 2  2 2
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 اإلاشخلت الشابػت : الففل الذساس ي الثامً

 ؽضص الىخضاث
 ؽضص الؿاؽاث

 ث اؾم اإلااصة
 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 مكغوؼ بدض الخسغط -  - -

 2 الخطبًُ(التربُت الؾلمُت ) 12  12 12

ت ،   خدؿاب اإلاؾضْ الخىامس ي جدؿب لها ول )*( مكغوؼ بدض الخسغط : ماصة مهلُت حؾامل مؾاملت اإلااصة الؿىٍى

 ( وخضاث ميط.3)

 والخسههُت، والؾامت ، ظضْو ًمشل ؽضص الىخضاث الضعاؾُت للمىاص الشيامُت 

 اإلاجمىؼ

 مجمىؼ الىخضاث

 اإلاغخلت

ت الخسههُت  الشيامُت التربٍى

42.5 21 11 11.5  ْ  ألاو

 الشاوي 9.5 11 24 43.5

 الشالض 3.5 11 25 39.5

 الغابؿ 3.5 16 12 31.5

 اإلاجمىؼ 28 48 81 157
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 ق م التاريخ
 

 ت:الشؤٍ

ـــاصة فـــي     ـــت ، وجبـــىء مِاهـــت ؽالُـــت فـــي الىؾـــط الخؾلُمـــي ، وبلـــى الٍغ ـــاصة التربٍى  جديُــً الخميـــز  ، والٍغ

 لى اإلاؿخىي اإلادلي، والاىلُمي، والؾالمي .الخؾلُم الجامعي، والبدض ؽ

ً عؾـالت ملؿـنُت    الشظالت: اؽضاص ظُل واؼ  ومدؿلح باإلاؾغمت ، لغمض اإلاجخمؿ بيضعاث زالىت ، وجٍِى

خي مؿ آلازغ. مؾخمضة ؽلى   في الخطاب الخاٍع
ً
 ماؽال

ً
 الخنُير الؾلمي بىننه بؾضا

 أهذاف اللعم: 

 عٍىؽ.ئؽضاص مؾلمين مً خملت قهاصة البِالى  -1

ش ألٍماْ صعاؾاتهم الؾلُا. -2  ئؽضاص هسبت مً طلبت اليؿم اإلاخنىىين في ازخهام الخاٍع

ش. -3 ـ الخاٍع ش في اإلاضاعؽ ؽلى اإلاؿخجضاث في مُضان جضَع ب مؾلمي ومضعس ي الخاٍع  جضٍع

ش اليضًم ، والحضًض ، واإلاؾانغ بما ٌؾؼػ ألاصبُاث  -4 ئؽضاص البدىر ، والضعاؾاث بالخاٍع

 طواث الهلت.

ش ، وأبضاء الغأي خْى مدخىاهاجيٍى -5  م  الضعاؾاث التي جهضع في مجاْ الخاٍع

 

ش  عةِـ ىؿم الخاٍع
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ش ؿُت ليؿم الخاٍع  أؽًاء الهُأة الخضَع

س ي ث  اظم الخذَس
الخخفق 

 الػام
 الخخفق الذكُم

ش ئؾالمي .ص عخُم ؽلي نُاح مؾُضي الجبىعيأ 1  اىخهاص ئؾالمي جاٍع

ش خضًض ىتأ.م.ص زامغ أخمض ؽطُت ؽِس ى اإلاد 2 ش الؾغاو الحضًض واإلاؾانغ جاٍع  جاٍع

اى عخُم خؿين خمىص الهنغاوي 3 ش ئؾالمي أ.م.ص ٍع ت وجغاظم جاٍع  ؾيرة هبٍى

 اهثروبىلىجي ؽلم الاظخماؼ ؽضهان مطغ هانغ .أ.م.ص 4

ش أ.م ؽباؽ ؽبُض صاووص مىاصي آْ مىاصي 5 ش ئؾالمي جاٍع  جاٍع

 ؽلم الىنـ التربىي  لىم هنؿُتؽ أ.م.ص هانغ خؿين هانغ خؿين الكمغي  6

طي 7 ش ئؾالمي م.ص مدمض واصي قىاوة  مىس ى الٍُغ  مغو ومظاهب ئؾالمُت جاٍع

جان مهضي الؾبؿاوي  8 ش خضًض م.ص ماطمت ظاؾم زٍغ ش آؾُا الحضًض واإلاؾانغ جاٍع  جاٍع

ش ئؾالمي م.ص. ؾؾض ئبغاهُم مدمض آْ مهطنى الغنيري  9 ش اإلاقغب وألاهضلـ جاٍع  جاٍع

ش . ػهغاء عػاو خؿين ؽباؽ ألاؽغجيم 11 ش خضًض جاٍع  جاٍع

ش م.م لُىا وكأث ؽلي ؽباؽ اإلاسخاع 11 ش خضًض جاٍع  جاٍع

ت ظقغامُت م.م بضوع ؽبض اللطُه زامغ عصاص النًلي 12  ظقغامُت بكٍغ

 يغاةب مداؾبت مالُت م.م ؾهاص ظُاص مطغوص 13

 جغجُل مُهل فاػي ؽبض الامير )ؽيض( 14
ظقغامُت 

 تطبُؾُ
 ظقغامُت بُئُت
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خ  مىاهج كعم الخاٍس

ٌ  \اإلاشخلت ألاولى   الففل الذساس ي ألاو

غذد  غذد العاغاث اظم اإلاادة ث

 اإلاجمىؼ الؾملي الىغغي  الىخذاث

 2 2 - 2 ظقغامُت ؽامت 1

ش الؾغاو اليضًم 2  3 3 - 3 جاٍع

ش الؾغب ىبل ؤلاؾالم 3  2 2 - 2 جاٍع

 2 2 - 2 أنىْ الضًً 4

 2 2 - 2 اللقت الؾغبُت 5

 2 2 - 2 خيىو ؤلاوؿان 6

 3 3 - 3 ؽلم الىنـ الؾام 7

 2 2 - 2 الخؾلُم ألاؾاس ي 8

 2 2 1 1 الحاؾباث 9

 

ش اإلاغخلت ألاولى   النهل الضعاس ي الشاوي \مىاهج ىؿم الخاٍع

غذد  غذد العاغاث اظم اإلاادة ث

 اإلاجمىؼ  الؾملي الىغغي  الىخذاث

 2 2 - 2 اةطؽلم الخغ  1

ش الكغو ألاصوى اليضًم 2  2 2 - 2 جاٍع

 2 2 - 2 ؽهغ الغؾالت 3

ش أوعبا في الؾهىع الىؾطى 4  2 2 - 2 جاٍع

خي 5  2 2 - 2 مىهج البدض الخاٍع

 2 2 - 2 أنىْ الضًً 6

ت 7  2 2 -  اللقت الاهِليًز

 3 3 - 3 ؽلم الىنـ الىمى 8

 3 3 - 3 أنىْ التربُت 9

 2 2 1 1 الحاؾباث 11
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

ش اإلاغخلت الشاهُت : النهل الضعاس ي الشالض  مىاهج ىؿم الخاٍع

غذد 

 الىخذاث

 ث اظم اإلاادة غذد العاغاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 )الؾالم اليضًم (ظقغامُت الياعاث 2  2 2

ش الخلُج الؾغبي الحضًض 2  2 2  2 جاٍع

ش الىطً الؾغبي الحضًض 3  3 3  3 جاٍع

ش أوعبا في ؽهغ النهًت 2  2 2  4 جاٍع

ش الؾالم الشالض الحضًض 2  2 2  5 جاٍع

 6 الؾهغ الغاقضي 2  2 2

ش اإلاقغب ؤلاؾالمي 2  2 2  7 جاٍع

 8 ؽلم الىنـ التربىي  3  3 3

 9 الصحت الىنؿُت 2  2 2

 11 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 11 الحاؾىب 1 1 2 2

 بؿاإلاغخلت الشاهُت : النهل الضعاس ي الغا

 ث اظم اإلاادة غذد العاغاث غذد الىخذاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 )الؾالم الجضًض(ظقغامُت  الياعاث 2  2 2

ش الؾغاو الحضًض 2  2 2  2 جاٍع

ش أوعبا اليغن ) 2  2 2  3 (19جاٍع

ت 2  2 2 ش الضولت ألامٍى  4 جاٍع

ش الؾالم الشالض اإلاؾانغ 2  2 2  5 جاٍع

 6 التربىي ؤلاعقاص  2  2 2

 7 ؤلاخهاء التربىي  3  3 3

 8 التربُت البُئُت والصحُت 2  2 2

ت 2  2 2  9 اللقت الاهِليًز

 11 الحاؾىب 1 1 2 2

 11 الضًميغاطُت 2  2 2
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ش : اإلاغخلت الشالشت: النهل الضعاس ي الخامـ  مىاهج ىؿم الخاٍع

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 ظقغامُت الىطً الؾغبي 2  2 2

ش ألاهضلـ 2  2 2  2 جاٍع

ش الضولت الؾباؾُت ) 2  2 2  3 هـ(334-هـ132جاٍع

ش الىطً الؾغبي اإلاؾانغ 2  2 2  4 جاٍع

ش 2  2 2  5 ملؿنت الخاٍع

ش ئًغان اإلاؾانغ 2  2 2  6 جاٍع

ش أوعبا اليغن ) 2  2 2  7 (21جاٍع

2 2  2 European History 8 

 9 مىاهج البدض 3  3 3

ت 2  2 2  11 الخيىُاث التربٍى

 11 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 اإلاغخلت الشالشت : النهل الضعاس ي الؿاصؽ

ؽضص 

 الىخضاث

 ث اؾم اإلااصة ؽضص الؿاؽاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 ظقغامُت الؾغاو 2  2 2

ش الضولت الؾباؾُت ) 2  2 2  2 هـ(656-هـ334جاٍع

ش الؾغاو اإلاؾانغ 2  2 2  3 جاٍع

ُا اإلاؾانغ 2  2 2 ش جٍغ  4 جاٍع

ش الؾالم اإلاؾانغ 2 - 2 2  5 جاٍع

الث ؤلاؾالمُت 2  2 2 ش الضٍو  6 )اإلاكغو ؤلاؾالمي(جاٍع

م 2  2 2  7 اليُاؽ والخيٍى

ـ ؽامت 2  2 2  8 طغاةً جضَع

 التربُت الؾلمُت )اإلاكاهضة(  4 4 2

 (خين )مؿخىلحؾاصْ خه

9 
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

ش  اإلاغخلت الغابؾت : النهل الضعاس ي الؿابؿ مىاهج ىؿم الخاٍع

غذد 

 الىخذاث

 غذد العاغاث
 ث اظم اإلاادة

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 الجقغامُت الؿُاؾُت 2  2 2

 2 الحًاعة والىغم ؤلاؾالمُت 3  3 3

 3 مكُالث ؽغبُت مؾانغة 2  2 2

2 2  2 ُ ش الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  4 ُتجاٍع

ش الؾغاو الاظخماعي 2  2 2  5 جاٍع

مكغوؼ بدض الخسغط 3  3 3
)*(

 6 

 7 اإلاىاهج والُخب اإلاضعؾُت 2  2 2

 8 ؤلاصاعة وؤلاقغال التربىي  2  2 2

 11 اللقت الؾغبُت 2  2 2

 اإلاغخلت الغابؾت : النهل الضعاس ي الشامً

 ث اظم اإلاادة غذد العاغاث غذد الىخذاث

 الىغغي  الؾملي اإلاجمىؼ

 1 مكغوؼ بدض الخسغط -  - -

 2 التربُت الؾلمُت )الخطبًُ( 12  12 12

 
 *(

ت ،  ( 3خدؿاب اإلاؾضْ الخىامس ي جدؿب لها )ل  و( مكغوؼ بدض الخسغط : ماصة مهلُت حؾامل مؾاملت اإلااصة الؿىٍى

 وخضاث ميط.

 حذٌو ًمثل غذد الىخذاث الذساظُت للمىاد الثلافُت والػامت والخخففُت

 اإلاجمىؼ
 مجمىؼ الىخضاث

 اإلاغخلت
ت الخسههُت  الشيامُت التربٍى

41.5 18 11 11.5  ْ  ألاو

 الشاوي 9.5 11 25 44.5

 الشالض 3.5 11 28 42.5

 الغابؿ 3.5 16 14 33.5

 اإلاجمىؼ 28 48 85 161
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

ت الخابؾت للِلُت  الىخضاث ؤلاصاٍع
 مُخب الؿُض الؾمُض 

خىلى اإلاهام آلاجُت : ًغجبط بالؿُض الؾمُض مباقغة   ٍو

ض الىاعص مً عةاؾت الجامؾت ، وصواةغ الضولت ألازغي . •  اؾخالم البًر

ت .•  مخابؾت جىظيهاث الؿُض الؾمُض مؿ ألاىؿام الؾلمُت ، والىخضاث ؤلاصاٍع

 تهُئت مؿخلؼماث ؽيض مجلـ الِلُت .•

 

  

 مىدعبى مىخب الػمُذ

 وخذة الللم العشي 
 بالعُذ الػمُذ ، مً مهام غمل الىخذة هي: 

ً
 مباؼشا

ً
 وهي مً الىخذاث ألاظاظُت في اليلُت ومشجبطت اسجباطا

ت التي جشد الى مىخب العُذ الػمُذ مباؼشة •  ؤلاحابت غلى الىخب العٍش

ت  •  التي جشد ئلى باقي اكعام ووخذاث اليلُت .حمُػها جفذًش الىخب العٍش

 طباغت مدالش احخماع مجلغ اليلُت. •

 مىدعبى  وخذة الللم العشي 

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 ؽيض بِالىعٍىؽ مؿاع ؽلي والي 1

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 ؽيض بِالىعٍىؽ مؿاع ؽلي والي ؽبض الحؿين 2

ىؽ خىعاء عؽض مطغؽمغان 3  ؽيض بِالٍى
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 قؾبت الدسجُل وقإون الطلبت
 مهام الؽػبت

 حسجُل الطلبت الجضص.  •

 مىع الخانت بالطالب مً جأظُل ، وهيل، ومهل ، وجغىين ىُض. مخابؾت ألا  •

ـــــضاع وزاةً للطلبـــــ • ــــ ـــ ــــ ـــابؾت ئلى قؾبت الدسجُل بانـــ ـــــضىًُ الىزاةً الخـــــ ــــ ــــضة جـــــ ــــ ـــــضىًُ  وزاةً جيىم وخــــ ـــ ــــ ـــت اإلاخسغظين وجـــــ ــــ ــ

 يبىلين في الِلُت .) ؤلاؽضاصًت ( للطلبت اإلا

 مىدؿبى قؾبت الدسجُل وقإون الطلبت

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

اصي ؽلي عاهي خمؼة 1  مضًغ بِالىعٍىؽ ملبىؽ الٍؼ

 ؽيض اؽضاصًت زالض خؿين خؿان 2

ـ الؾبىصيأ 3 م زَغ َاجب طابؾت مخىؾطت خالم خمضان ٍٍغ  عةِـ 

 ظير ًىميأ بِالىعٍىؽ أخمض ًديى صفُم 4

 ؽيض بِالىعٍىؽ ةؽلي ؽبض الؼهغ  ًاصأهضي  5

 

 

 

 

 

 ىدؿبىقؾبت الدسجُلم
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

م ألاداء    ؼػبت لمان الجىدة وجلٍى
الجىاهب الخػلُمُت في اليلُت وجدعُجها اإلاعخمش  سؤٍت الؽػبت: هــــي الخمُيز في الاداء وجلذًم الذغم للجامػت للخطىٍش 

 ئلى جدلُم مػاًير الجىدة الػاإلاُت.
ً
ىال  والاسجلاء بها ـو

لؽػبـــــت:  حععى ؼػبت لمان الجىدة في ولُت التربُت الاظاظُت الى جدلُم مجمىغت مً الاهذاف الاظاظُت سظالت ا 

ت لخػىغ جطىٍش مماسظاث  ت ، وكذ اهبثلذ الاهذاف الاظاظُت مً طبُػت غمل الؽػبت و الاهذاف الخطىٍٍش ٍش والخطٍى

 الجىدة في اليلُت.

 .ؼشاف غلى مىدعبي الؽػبت وجىصَؼ اإلاهام ؤلا  •

 ـُاغت الخطط والبرامج لػمل الؽػبت. •

ذ الىاسد للؽػبت و  •  خالخه الى الىخذاث اإلاخخفت.ئالاطالع غلى البًر

 حابت غلى الىخب الىاسده.ؤلا  •

عُين والفىُين والبنى الخدخُت .ئمخابػت  •  هجاص كاغذة بُاهاث مدذزت خاـت بالخذَس

م ألا ؼػبت لمان الجىدة و مىدعبى   داءجلٍى

 ؾىىان الىعُنيال الكهاصة الاؾم ث

 ؽيض ماظؿخير وؾُم نُىان م أمُىتم.  1

 ؽيض ماظؿخير م.م ئًالل لطُه وؾمت 2

 ؽيض بِالىعٍىؽ م.ب جباٌع اؾخبرو  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داءؼػبت لمان الجىدة وجلىٍم ألا معإوٌ 
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ت  الىخذة ؤلاداٍس
ت  :مهام الىخذة الاداٍس

 هلل الخذماث مً اليلُت والحها. 

 ػُىاثاـذاس اوامش الخ. 

 اـذاس اوامش الاهفيان واإلاباؼشة . 

 عين  .مىذ الاحاصاث للمىظفين والخذَس

 خفظ الالابير الشخفُت . 

 ذ مً اليلُت والحها  .اسظاٌ البًر

 ش هخب الاغخزاساث  .جدٍش

 اـذاس الىخب الشظمُت وجىسٍذها. 

 مفاجدت الذوائش الشظمُت. 

 ت الخاـت بؽإون اإلاىظفين والخذَس  . عيناـذاس الاوامش الاداٍس

 اـذاس الاوامش الخاـت بانهاء الخذماث وؤلاخالت غلى الخلاغذ 

ت  مىدعبى الىخذة الاداٍس

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 عةِـ  مالخغين مني بِالىعٍىؽ مير ؽبض الىاخض زًغ مدؿً الهاتكأ 1

 ؽيض ؽضاصًت ججاعةئ ؽبض ؽلي  ؾىضؽ 2

 مالخػ مني بِالىعٍىؽ مُان ؽالء َاعم 3

 ؽيض بِالىعٍىؽ مدمض ؾاظذ ؽطكان ؽلُاء 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يطؤول انىدذح اإلدارٌخ
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 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 الىخذة اللاهىهُت
 :مهام الىخذة اللاهىهُت

 مخابػت اللجان الخدلُلُت  . •

 أبشام وجىظُم الػلىد والىفاالث والخػهذاث . •

 مخابػت كماًا اليلُت في اإلاداهم اإلاخخفت وفي دوائش الذولت ألاخشي. •

 

 مىدعبى الىخذة اللاهىهُت

 

 ٌ الىخذة اللاهىهُتمعإو 

 

 وخذة الحعاباث 
 مهام وخذة الحعاباث

ت ) ميزان اإلاشاحػت ،  • الفىىن غير و هؽف اإلاطابلت ، و جدلُل العلف وألاماهاث ، و ئغذاد الىؽىفاث الؽهٍش

 ؤلاًشاداث ( . واإلافشوفاث ، و اإلاسحىبت ، 

ت للمىدعبين وافت ) مالن دائم،  •  و غلىد، و أغذاد الشواجب الؽهٍش
 
 حشاء (.أ

ش الفىىن.   •  جىظُم معدىذاث الفشف واللُذ وجدٍش

 

 

 الػىىان الىظُفي الؽهادة الاظم ث

ىط هىاس غباط مدمذ خعين مدمذ أٌ هفاس 1  كاهىوي بيالٍى
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 مىدعبى وخذة الحعاباث

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 عةِـ مالخغين بِالىعٍىؽ ؽاصْ ؽظاب زىُاب زًغ 1

ت عصاص الغالميؽبض الهاصي ؽ 2  عةِـ مالخغين بِالىعٍىؽ طُت جٍى

 ------- بِالىعٍىؽ َامل زجُل  ظالْ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 معإوٌ وخذة الحعاباث

  وخذة الشكابت والخذكُم الذاخلي

 :مهام وخذة الشكابت والخذكُم الذاخلي •

ىن غير اإلاسحىبت ، الفىو  العلف وألاماهاث ، هؽف اإلاطابلتجدلُل و جذكُم الىؽىفاث ) ميزان اإلاشاحػت ،  •

 ؤلاًشاداث ( . واإلافشوفاث ، و 

 أماهاث (  .و ظلف ، و كُذ ، و جذكُم اإلاعدىذاث الحعابُت وافت ) ـشف ،  •

 وحشد اإلاىحىد الفػلي . ، الشكابت والخذكُم غلى وخذة اإلاخاصن مً سجالث ئدخاٌ وئخشاج  •

 .وافت أوؽطت اليلُت مشاكبت •

 مىدعبى وخذة الشكابت والخذكُم الذاخلي

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 مضعؽ مؿاؽض ماظؿخير ؾهاص ظُاص مطغوص ؽبض الغيا الؼهيري  1

 مؾاون مداؾب بِالىعٍىؽ عىُت ؽبض الغيا زًير ظمُل الغالمي 2

 

 مىدؿبى وخضة الغىابت والخضىًُ الضازلي
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 وخذة اإلاخاصن 
 مهام وخضة اإلاساػن:

 .اؾخالم اإلاىاص الضازلت ئلى الِلُت  •

 وئزغاظها ئلى الجهت الطالبت لها مؿ جغخُلها في سجالث اإلاساػن  •
ً
 ئصزاْ اإلاىاص اإلاؿخلمت مسؼهُا

َامت وخضاث الِلُت .  •  اليُام بؾملُاث الجغص الضوعي ؽلى 

 مغاىبت مساػن الِلُت وزؼن الخاله واإلاؿتهلّ. •

 مىدعبى وخذة اإلاخاصن 

 الػىىان الىظُفي الؽهادة الاظم ث

 م.مذًش صبلىم مني ؽبض الهاخب خؿين الىاصع اخؿان ابغاهُم 1

 --------- مخىظطت غذهان غبذالشلا ظػذ 2

 مؿإوْ وخضة اإلاساػن 

 

 وخضة الخياؽض
 :مهام وخضة الخياؽض

ؿُين واإلاىعنين مُما له ؽالىت بالحيىو الخياؽضًت. •  مخابؾت اإلاخقيراث الخانت بكإون الخضَع

ت باؾخمغاع.الؾالواث  ُترووي وجدضًضامج الخياؽض الالغهجأقير اإلاخقيراث في ب •  الؿىٍى

•  
ً
 وبدؿب اإلاىاؽُض اإلادضصة الى صاةغة الخياؽض الىطىُت في اإلاشنى. اعؾاْ اإلاخقيراث صوعٍا

ؿُين واإلاىعنين  •  مؾت ؽىض بلىفهم جاواؽالم المخابؾت الؿً الياهىوي للخياؽض للخضَع

ؿُين واإلاىعنين.اهجاػ اإلاؾامالث الخياؽضًت  إلاً ًداْ ؽلى الخياؽض مً الخض •  َع
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 مىدؿبى وخضة الخياؽض

 الػىىان الىظُفي الؽهادة الاظم ث

َاعم ظاؾمظوؾام  1  ؽيض ماظؿخير ىاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معإوٌ وخذة الخلاغذ

 

 وخذة اإلاىخبت 

 :مهام  وخضة اإلاُخبت

َاهذ قغاء أ •  ئهضاء في سجالث زانت. مئصزاْ الُخب ؾىاء 

 ًىي الؾكغي .دؿب هغام صبمهغؾت الُخب وجهيُنها  •

 وئؽطاؤها الغىم الؿغي . ، زخم الُخب الؾلمُت بسخم اإلاُخبت  •

 ئصزاْ الُخب في ىاؽضة البُاهاث ؽلى الحاؾىب .  •

 ئؽاعة الطلبت الُخب واإلاجالث .  •

 ئعقاص الطلبت ؽلى اإلاهاصع اإلاطلىبت .  •

 نُاهت وججلُض الُخب اإلامؼىت وئؽاصة جأهُلها. •

 .ؾخيؿار الُخب اإلاىهجُت للطلبت ئ •

 مىدؿبى وخضة اإلاُخبت

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 باخض اىضم بِالىعٍىؽ ػهغة خمىص عصًني هاجي أْ جىبت 1

 ؽيض بِالىعٍىؽ هجم ؽبضػهغاء  2
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 ىاؽت اإلاطالؾت في مُخبت َلُت التربُت ألاؾاؾُت

 

 وخضة مجاهُت الخؾلُم 
 مهام الىخذة

 الضعاس ي لطلبت الضعاؾاث الهباخُت .  جىػَؿ الُخب اإلاىهجُت في بضاًت الؾام •

 جىمير هىاىو الُخب اإلاىهجُت للطلبت بؾض الخضاْو مؿ ألاىؿام الؾلمُت بمنغصاث اإلاىهج .  •

ؽمل ظغص نهاًت الؾام الضعاس ي إلاؾغمت الىىاىو في ئؽضاص الُخب اإلاىهجُت مياعهت مؿ الخطت اإلاؿخيبلُت ألؽضاص  •

 
ً
 .الطلبت اإلايبىلين الخيا
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 خذة مجاهُت الخػلُممىدعبى و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخذة مجاهُت الخػلُم

غ   وخضة البدض والخطٍى
 مهام الىخذة

ؿيي الِلُت ومخابؾت جىن •  ُظها . حسجُل البدىر الؾلمُت لخضَع

والحلياث ، واإلاهغظاهاث ، جىزًُ الخطت الؾلمُت  لِل ىؿم في الِلُت مىظ بضاًت الؾام الضعاس ي حكمل الىضواث  •

 ومخابؾت جىنُظها مؿ عؤؾاء اليؿم .  ،ف الؾمل وع  والاؾخًاماث و ، الضعاؾُت 

 مخابؾت طالب الضعاؾاث الؾلُا ) الضٍخىعاه ، اإلااظؿخير ( مً مىدؿبي الِلُت . •

 .ظابت ؽلى الُخب الىاعصهالا  •

 مىدعبى وخذة البدث والخطىٍش

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 مؾاون باًىلىجي بِالىعٍىؽ هضي ًاؾغ ؽهىاص 1

ضة ىضوعي ظمُل ىضوعي 2  مترظم بِالىعٍىؽ هٍى

 

 

 

 

 

 

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

َاجب طابؾت مخىؾطت اؾماء عؾىْ ؽلي خؿين أْ مهضي 1  مؾاون عةِـ 

يب 2  ------ مخىؾطت ؽاصْ اخمض ٍػ
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 معإوٌ وخذة البدث والخطىٍش

 

 وخذة كاغذة البُاهاث 
 مهام الىخذة  •

 لجمُؼ الىخذاث غمل كاغذ •
ً
ة للمػلىماث الؽاملت ليل مىدعبي اليلُت وجدذًثها باظخمشاس ليي جىىن مشحػا

 فُما ًخق العيرة الزاجُت للمىدعبين .

 مىدعبى وخذة كاغذة البُاهاث

 الػىىان الىظُفي الؽهادة الاظم ث

 غلذ ماحعخير اظامه غاصي غباط مظلىم 1

 

 وخذة ؤلاخفاء 
 مهام الىخذة

عُين ومىظفين غمل ئخفائُ •  ت ظىىٍت لجمُؼ مىدعبي اليلُت مً جذَس

• .
ً
ا  جدذًث ؤلاخفائُت ؼهٍش

 مىدعبى وخذة ؤلاخفاء

 الػىىان الىظُفي الؽهادة الاظم ث

 غلذ ماحعخير غبذ الياظم بادي غلي خلُل 1
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 معإوٌ وخذة كاغذة البُاهاث     معإوٌ وخذة  الاخفاء

  

 وخضة الخؾلُم اإلاؿخمغ
 مهام الىخذة

 زانــالِلُــت  جىغــُم صوعاث إلاىدؿــبي 
ً
 ومىدؿــبي الجامؾــت ومىدؿــبي الــضواةغ الحِىمُــت ألازــغي الخابؾــت للمضًىــت  ؽامــ ت

ً
 ت

غ زبراث ل  ير الؾمل ؤلاصاعي . ُؾخناصة مً هظه الخبراث في حؿؤلا ومهاعاث اإلاىعنين و، خطٍى

  َامتؽمل قهاصاث اإلاؿخنُضًً مً الضوعاث  . 

 مىدعبى وخذة الخػلُم اإلاعخمش

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

ضة ىضوعي ظمُل ىضوعي 1  مترظم اىضم بِالىعٍىؽ هٍى

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 وخذة الخػلُم اإلاعخمشمعإوٌ 
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 وخذة ؼإون اإلاىاطىين
 مهام الىخذة:

  يـها ؽلـى الؿـُضة الؾمُـض ئؾـخماعة زانـت بالىخـضة وؽغ  ئؾخيباْ اإلاىاطىين وئؾخالم قِىاهم او طلباتهم مً زالْ ملـ

 . دؿب الخىظيهاثبظغاء الالػم واجساط ؤلا 

  خب الطلـــب ؽـــً بـــاـل نـــائظـــغاء النهـــاتي ميهـــا و ؾب ووخـــضاث الِلُـــت لحـــين اجســـاط ؤلا والطلبـــاث فـــي قـــ، مخابؾـــت الكـــِاوي

ً اإلاغاظؾت او ؤلا  . ًمُلجهاْ به او ؤلا طٍغ

  ظابت ؽليهاًمُل وؤلا ؽبر ؤلا  ؾخنؿاعاثئؾخالم الطلباث او ؤلا . 

  ماهت الؾامت لغةاؾت الىػعاءت اإلاىاطً الالُتروهُت الخابؿ لل والكِاوي في مىىؿ خِىم، ئصزاْ الطلباث . 

  ظابت ؽليهاجامؾت / قؾبت قإون اإلاىاطىين وؤلا خاالث الىاعصة مً مُخب عةِـ المخابؾت ؤلا . 

  ًغ الُترووي قهغي بالطلباث اإلاىجؼة م  . ىبل الىخضة إلاُخب عةِـ الجامؾت / قؾبت قإون اإلاىاطىينعمؿ جيٍغ

  ت بؾمل ووكاطاث الىخضةاالجامؾت / قؾبت قإون اإلاىاطىين بجؼوٍض مُخب عةِـ  . خهاةُت قهٍغ
 مىدعبى وخذة ؼإون اإلاىاطىين

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 ؽيض ماظؿخير الاء ٍخاب خمُض ؽبىص 1

 

 وخذة الخخطُط واإلاخابػت 
 مهام الىخذة

•  . 
ً
ا عُين واإلاىظفين وجدذًثها ؼهٍش ت جففُلُت خىٌ الخذَس ش ؼهٍش  غمل جلاٍس

 والذساظاث الػلُا .، ولؼ خطط معخلبلُت لليلُت فُما ًخق الذساظاث ألاولُت  •

 .حابت غلى الىخب الىاسدهؤلا  •

 

 واإلاخابػت مىدعبى وخذة الخخطُط

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

ً َاعم 1  ؽيض صبلىم ظؾنغ وؿٍغ
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 معإوٌ وخذة ؼإون اإلاىاطىين معإوٌ وخذة الخخطُط واإلاخابػت

  

 وخذة الفُاهت 

 مهام الىخذة 

  الجضًضة والىىىل ؽليها . ؤلاوكاةُت  ألاؽماْمخابؾت 

  الصحُت.نُاهت الؾطالث الُهغباةُت واإلاجمىؽاث   

  الُهغباتي.اإلادىْ ومخابؾت ،  ألاخماْنُاهت وحكقُل اإلاىلض الُهغباتي وجىػَؿ  

 الِلُت  وكاء خضاةًئ، 
ً
 وبالخؾاون بين ؽماْ الهُاهت والبؿخاوي  ونُاهتها صوعٍا

 

 مىدعبى وخذة الفُاهت

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 مالخػ مني صبلىم ؽلي ؽبض الحؿين ظاؾم خماصي أْ بيغ الكام 1

 خغفي اىضم ابخضاةُت عاقض مشگاْ عاقض خضوص أْ فاهم 2

 ------- صبلىم مُشم ظُاص مطغوص 3
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 معإوٌ وخذة الفُاهت

 

 غماٌ الفُاهتأحاهب مً 

 الطالبُت ألاوؽطتوخذة 
اجغجبط هظه الىخضة     ايت، بِلُت التربُت  ئصاٍع  بيؿم الٍغ

ً
 .عةاؾت الجامؾت   ئلىالجامؾت الخابؿ  في ومىُا

 مهام الىخذة:

 ايُت .  لللؾابهلهم إ التي ج ؤلامِاهُاثواإلاهاعاث ،  الُناءاث ً مً طوي اإلاخميًز لبت اؾخيطاب الط  الٍغ

  ايُتلنؾالُاث لالِلُت  مىخسبازخُاع الؽبي   .َامت الٍغ

  جىغُم البطىالث في الِلُت. 

  ت في بطىالث الجامؾت التي حكمل ظامؾاث اإلاىطيت الجىىبُت والنغاث  .   ألاوؾطاإلاكاٍع
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ايُت  مىدؿبى الىخضة الٍغ

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 مضعؽ ظامعي صٍخىعاه أ.م.ص زابذ عؾىْ ظىاص 1

 بطىلت خماس ي هشة اللذم

  ؤلاغالموخذة 
 مهام الىخضة

  ظمُؾها التي جدضر في الِلُت ألاوكطتالجامؾت بجمُؿ  ئلىالخابؿ  ؤلاؽالمعمض ىؿم . 

  وجىزُيهامها الِلُت وحقطُتها التي جيُ وألاصبُت، النىُت  ألاوكطتبغمجت. 

 مىدؿبى وخضة ؤلاؽالم

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 ؽيض اؽضاصًت زالض خؿين خؿان 1

 ---- بِالىعٍىؽ مدمض ؽبض الؿالم 2
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 معإوٌ وخذة الاغالم

 وخذة الحماًت و الذفاع اإلاذوي

 مهام الىخضة:

 جيىم بالخيؿًُ مؿ الؾماصة بىيؿ زطط الطىاعب في الِلُت . 

  تمخابؾت  . وجىغُم وئنضاع ظضاْو زناعاث الضماؼ اإلاضوي الكهٍغ

  مخابؾت َل ما ًخؾلً بخأمين مؿخلؼماث الىىاًت والؿالمت في الِلُت )مطاف   ً جأؾِؿاث ٍهغباةُت   –الحٍغ

 .الخ(….

 مىدؿبى وخضة الحماًت والضماؼ اإلاضوي

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

ُخب نباح مكِىع خؿً 1  اىضم ؾاةً ًيغأ ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخضة الحماًت والضماؼ اإلاضويمؿإوْ 
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 وخذة الخأهُل والخىظُف واإلاخابػت  

 مهام الىخذة:  
 

ب وجأهُـــــل الطلبـــــت بمهـــــاعاث ئيـــــامُت  .1 ـــــً ئىامـــــت وعف الؾمـــــل ، جـــــضٍع لقـــــغى ئصمـــــاظهم بؿـــــىو الؾمـــــل ؽـــــً طٍغ

بُت الخانت بهظا اإلاجاْ  .الخضٍع

جين بؾــض جـىعُنهم .2 غ صوعٍـت ئلــى َلُـاتهم بكــأن وبُــان ه ،مخابؾـت الخـٍغ يـاط اليــىة والًـؾه فـي أصائهــم وعمـؿ جيــاٍع

 .حؾضًل اإلاىاهج الضعاؾُت ومً ما ًخطلب ؾىو الؾمل

 مىدؿبى وخضة الخأهُل والخىعُه واإلاخابؾت

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 ؽيض بِالىعٍىؽ ؽبض ػهغاء هجم 1

 وخذة ألالُاث      
 :مهام الىخضة       

 .لُاث الِلُت و الىاظباث التي جيىم بهاآاؽماْ  جىغُم -1

 .لُاثقغال ؽلى نُاهت آلاؽضاص الُكىماث و ؤلا ئ -2

 .ؾخسضامهاامغ الخِلُناث الخانت باو ألُاث و مىاىلتها و ؽماْ طمم آلاأجىغُم   -3

 لُاثمىدؿبى وخضة آلا

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

 خغين منيعةِـ مال  بِالىعٍىؽ مير ؽبض الىاخض زًغأ 1

ُخب نباح مكِىع خؿً 2  ؾاةً اىضم ًيغأ ٍو

ض مىدؿب 3  خغفي اىضم ابخضاةُت مِي خؿً ؽٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 معإوٌ وخذة آلالُاث
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 الىخذة الضساغُت
 : ألاؽماْ واإلاهام

 امغ وجى  تؼعوؽاإلافير ىؾؿ في الؼعاؽت وئؾخهالح ألاعى والخ،مً أولُاث اإلاهام هي الحناظ ؽلى ألاعى الخًغاء في الِلُت 

 : الخانت للضعاؾت. ومً هظه اإلاهام َامت اإلاؿخلؼماث

 .جىمير اإلاؿخلؼماث واإلاؾضاث الخانت بالؼاعؽت وطلّ بالخيؿًُ مؿ الىخضاث ألازغي   -1

 .اإلاخابؾه الُىمُت الجاصة واإلاؿخمغة لِل ما جدخاظه الؼعاؽت والحناظ ؽلى صًمىمت الخًاع -2

 .لحضاةً للجلىؽ ميها أزىاء النغاـ مً اإلادايغاثأماًٍ ظمُلت للطلبت صازل ائًجاص  -3

 .اإلاخابؾت اإلاؿخمغة للؿيي وجىغُه الحكاتل  -4

 مباقغ صون ألاؽخماص مً  مً بظوع طاجُا عمض الؼعاؽت بما جدخاظه  -5
ً
اث ة  .ؽلى اإلاكتًر

 

 

 الىخضة الؼعاؽُتمىدؿبى 
 

 الؾىىان الىعُني الكهاصة الاؾم ث

ُخب نباح مكِىع خؿً 1  -------- ًيغأ ٍو

ُخب مدمىص خمؼة مدمض 2  ----------- ًيغأ ٍو

 
 معإوٌ الىخذة الضساغُت
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 حاهب مً أغماٌ الىخذة الضساغُت

 
 

 

 

 

 

 



     

 

  

  

  

  

  

  

  املخترباتاملختربات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     حامػت اإلاثنى–ُت دلُل ولُت التربُت ألاظاظ

 
56 

 األداء شعبت ضمان اجلودة وتقويم
 

 مخخبراث اليلُت
 مخخبر الىُمُاء 

ت مشل )ظهاػ الاقؾت مىو البىنسجو ْو يؿ مسخبر الُُمُاء  في الطابً ألا ً  وظهاػ ُت ٍدخىي ؽلى ؽضص مً الاظهؼة الًغوٍع

ؼي وفيرها(  .  َامت اإلاغاخل  ؽضصججغي مُه و (  2112أؾـ ؽام ) الطغص اإلاٍغ مغؼ –مً الخجاعب الُُمُاةُت لطالب 

 الُُمُاء  وطالب البدىر.

  مخخبر الاخُاء

ه والحايىاث وفيرها ججغي مُظهؼة مشل اإلاجاهغ الًىةُت مً ألا  ؽضصلطابً الاعض ي وبدخىي ؽلى ًيؿ  مسخبر الاخُاء في ا

 امً الخجاعب لطالب اإلاغاخل َ ؽضص
ً
 .مت وطالب البدىر اًًا

اء  مخخبرا  2و 1الفيًز

 
ً
اء اًًا  قي الطالً الاعض ي وجدخىي  جيؿ مسخبراث النيًز

ً
اء الخجاو ظهؼة مً ألا  ؽضصا عب لِامت اإلاغاخل ججغي مسخبراث النيًز

 ب البدىر.طال  الضعاؾُت  و 

  2و 1الحاظباث  مخخبرا

 ؽضاص الطلبت.أظهؼة الُمبُىجغ جدىاؾب و أفي الطابً الاْو وجدخىي ؽضص مً  2و1 الحاؾباث يؿ مسخبراً

 حامػت اإلاثنى \التربُت الاظاظُت ولُت مخخبراث في الاداسة وحػهذ الجىدة ظُاظت

 الجىدة ظُاظت

ت اإلاخطلباث جديًُ ؽلى ؽلمي مغؼ َل ٌؾمل .1 ت للمماعؾاث والنىُت الاصاٍع  GLPالجُضة   اإلاسخبًر

ت وألاماهت مُتالكنا وظىص .2  .الؾمل في والحُاصًت والؿٍغ

 .الؾالم في الخُىلىظُت والخدضًشاث الخطىعاث مخابؾت ؽلى وؾمل .3

 .الجىصة ئصاعة هغام وئظغاءاث ؾُاؾاث وجىنُظ بنهم ملتزمىن  مىعنُىا أن مً الخأٍض .4

ب .5 ْ ل والُناءة ألاصاء لًمان إلاىعنُىا اإلاؿخمغ الخضٍع اث اؽلى ئلى لىنى  .اإلاؿخٍى

 الؾمل. مجاْ في والخميز اإلاماعؾاث أمًل ًًمً بما ىضعة اإلاسخبراث في اإلاؿخمغ الخدؿين لىالؾمل ؽ .6
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 داسة اإلاخخبراثئحػهذ 
ومماعؾاث اإلاسخبر ، مؾاًير ظامؾت اإلاشنى  بخطبًُ مخطلباث \تؾاؾُالتربُت ألا  َلُت \صاعة مسخبراث ىؿم الؾلىم ئ جخؾهض     

َامت وؤلاومسخبرا، الخؾلُم في بغامجها  وجديًُ مخطلباث،  GLPالخؾلُمي الجُض  غ ، لتزام بالخدؿين اإلاؿخمغ تها  وجطٍى

ا ًسضم اإلاؿيرة الؾلمُت عجياء باإلاؿخىي الؾلمي للطلبت بمىع مسغظاث الؾملُت الخؾلُمُت وؤلا اإلاىاهج الضعاؾُت لًمان جط

 .والؾملُت

 

 مسخبر الُُمُاء مالٌ

ت  ث سي للمِله باإلاهمهالاؾم الشال الليب الؾلمي اإلاهمت الاصاٍع

 1 أ.خؿين مدمض َاطؿ اؾخاط مكغل اإلاسخبر

 مضعؽ مؿاؽض مؿإوْ مني
يب ظاؾم زًير  م.ٍػ

 م.م امُىه وؾُم نُىان
2 

 ن في اإلاسخبرالؾاملى 

يب ظاؾم زًير مضعؽ  3 م. ٍػ

 4 م.ص خؿىين ظمهىع ظاؾم مضعؽ

  م.اخمض ؽبض الغػاو هاصي مضعؽ

 6 م.ب خىعاء عؽض -

 7 ؽلُاء مدمض ؾاظذ م.ب -

 8 م.ب هضي اًاص -

 9 م.ب ػهغاء مالح --

 مسخبر الاخُاء مالٌ

  أ.م .ص هضي عخُم هاقم اؾخاط مؿاؽض مكغل اإلاسخبر

 مؿإوْ مني
 مضعؽ

 مضعؽ مؿاؽض

 م.ؽماع مىس ى مىضْ

ىت ؽبض الحؿين ظىاص  م.م ٍػ
 

 

 الؾاملىن في 

 اإلاسخبراث

  م.م وؾام ظىاص مضعؽ مؿاؽض

  م.م اؾامت فاػي  مؿاؽضمضعؽ 

  م.م الاء ٍخاب مضعؽ مؿاؽض

  م.م جباٌع ؾالم مضعؽ مؿاؽض

  م.ب جباٌع اؾخبرو  م.باخض

  م.ب هبت مدمض م.باخض
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 مسخبراث الحاؾباث مالٌ

 

 

 

 

 

 1يختجر انفٍسٌبء  يالك

 انًهبو انهقت انؼهًً اضًبء انؼبيهٍٍ د

 يشرف انًختجر اضتبر يطبػذ د ػًبر َضبل شرٌفأ.و  1

 انًطؤول انفًُ يذرش يطبػذ ضهٍجخ رواء ضبيً 2

 يذرش ػجبش ػجذ انذطٍٍ 3

 ٌ فً انًختجرانؼبيهى
 و.ثبدج خضر  ايٍر ػجذ انىادذيهُذش  4

 و.ثبدج يطبر ػهً وانً 5

 و.ثبدج َجى ػجذزهراء  6

 2يختجر انفٍسٌبء  يالك

 يشرف انًختجر يذرش و.دٍذر صالح َؼٍى 1

 نًطؤول انفًُا يذرش يطبػذ دطٍٍ ػجذ انكرٌى 2

 يذرش قذطبٌ ػذَبٌ دطٍٍ 3

 

 انؼبيهىٌ فً انًختجر

 و.ثبدج يذًذ ػجذ انطالو هبًَ 4

 و.ثبدج يطبر ػهً وانً 5

 و.ثبدج زهراء َجى ػجذ 6

 د االضى انخالحً نهًكهف ثبنًهًه انهقت انؼهًً انًهًخ االدارٌخ

 1 ػجبش ػجٍذ داود أ.و أضتبر يطبػذ (1يشرف انًختجر)

 2 و.و زٌذ ضؼىد رزاق يذرش يطبػذ (1يطؤول فًُ)

 3 أ.و دطٍٍ يذًذ كبطغ أضتبر  (2يشرف انًختجر)

 4 قذطبٌ ػذَبٌ دطٍٍو.و . يذرش يطبػذ (2يطؤول فًُ)

 ٌ ػهى يالك انًختجرانؼبيهى

 5 و. دٍذر صالح َؼٍى يذرش

 6 و. و رواء ضبيً ضهٍجخ يذرش يطبػذ

 7 و.و دطٍٍ ػجذ انكرٌى دطٍٍ ذيذرش يطبػ

 8 و.و دطٍٍ ػالوي دطٍ يذرش يطبػذ

 9 و.و ايجذ يذًىد يذرش يطبػذ

 10 و.و ضريذ دًسح ػهً يذرش يطبػذ

 11 و.و دطٍ جًٍم ػهىاٌ يذرش يطبػذ

 12 و.و زٌُت ضؼىد يذًذ يذرش يطبػذ
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 الىُمُاءمخخبراث  

 مخخبر الحاظباث
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 ُاءمخخبر ألاخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجىت الخذكُم الذاخلي للمخخبراث

خ اليؽاط هىع اليؽاط اظم اليؽاط ً جاٍس  اظماء اإلادالٍش

اء  مخخبر الفيًز



     

 

 
 
 
 
 
 
 

  األنشطة والفعالياتاألنشطة والفعاليات
 املقاهة يف الكليةاملقاهة يف الكلية  
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2121\2119اإلالامت في ولُت التربُت ألاظاظُت  ألاوؽطت  

26/9/2119-22 دوسة دوسة ظالمت اللغت الػشبُت الخامعت  أ.م.د مدمىد غبذ خمذ 

 م.د للاء غبذ الضهشة

م  أ.م.د لإي هٍش

ً خعين  أ.م.د ظيًر

بُت الخخطُط لىظام اداسة الجىدة 2/11/2119 دوسة جذٍس  م.م خُذس مدمىد حاظم 

 م.م غباط غبذ الحعين

هُفُت اظخخذام اإلافادس واإلاشاحؼ 

خُت وهُفُت الاؼاسة لها في  الخاٍس

خ(  الهامؾ وكائمت اإلافادس )كعم الخاٍس

 م.د مدمذ وادي ؼىاوه 9/11/2119 وسؼت غمل

اللغىٍت  الؽائػت في الىخب الاخطاء 

 الشظمُت واإلاشاظالث

بُت  أ.د ـاخب ميؽذ غباط 21/11/2119 دوسة جذٍس

 م.د خعً هادي هىس 

 م.د وسود ظػذون غبذ

بُت Excelاظخخذام   م.م غباط غبذ الحعين 28/11/2119 دوسة جذٍس

م  م.م خعين غبذ الىٍش

 م.م كدطان غذهان

ذ ظػىد سصاق  م.م ٍص

لؽائػت في الىخب الاخطاء اللغىٍت  ا

 الشظمُت واإلاشاظالث

بُت  أ.د ـاخب ميؽذ غباط 29/11/2119 دوسة جذٍس

 م.د خعً هادي هىس 

 م.د وسود ظػذون غبذ

ف 31/11/2119 وسؼت غمل جطبُم هظام اإلالشساث  أ.م.د غماس هماٌ ؼٍش

بُت Excelهُفُت اظخخذام   م.م غباط غبذ الحعين 5/11/2119 دوسة جذٍس

مم.م خعين غبذ الى ٍش  

ذ ظػىد سصاق  م.م ٍص

لُا  دوافؼ وؽأة اإلاذًىت اإلاهذًت في افٍش

ت 311-318 هجٍش  

5/11/2119 هذوة زلافُت  م.د ظػذ ابشاهُم مدمذ 

28/11/2119-24 دوسة دوسة ظالمت اللغت الػشبُت العادظت  أ.د ـاخب ميؽذ غباط 

 أ.م.د غباط ـادق

 م.د وسود ظػذون غبذ

 م.د خعً هادي هىس 

ش ا لخلُُم الزاحي للمخخبراث هخابت جلٍش

 GLPوفم مػاًير اإلاخخبر الجُذ 

م. امُىه وػُم ـُىان، م.م  17/12/2119 وسؼت

ىه غبذ الحعين حىاد ٍص  
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أ.م.د زابذ سظىٌ حىاد،  23/12/2119 هذوة الُىم الػاإلاي للطفل

أ.م.د خعً هادي هىس/ أ.م.د 

 هىزش غبذ الفاخب

2119\12\24 هذوة البىم الػاإلاي للغت الػشبُت ً خعين واظم،   أ.م.د ظيًر

م.د وسود ظػذون غبذ،أ.د 

 غلي فشخان

 أ.م.د خعً هادي هىس 

جطىٍش غلىم الفماءملترخاث  31/12/2119 خللت هلاؼُت   م.م سواء ظامي ظلُبذ 

الُاث هخابت بدث الخخشج لطلبت 

 اإلاشخلت الشابػت

 م.د للاء غبذ الضهشة 31/12/2119 وسؼت غمل

لُه العالم في مشوٍاث الامام غلي غ

معجم ملاًِغ اللغت -اإلاعجم الػشبي

 
ً
 اهمىرحا

ً واظم خعين 31/12/2119 خللت هلاش ي  أ.م.د ظيًر

 أ.م.د فشاط فائم واظم 2121\1\5 وسؼت غمل مىفت البدىر الخطبُلُت

ف  أ.م.د غماس هماٌ ؼٍش

ازش الخىاصي الترهُبي في بيُت الخماد/ 

 ادغُت الصحُفت السجادًت اخخُاسا

هلاؼُتخللت   م.د وسود ظػذون  2121\1\7 

)دوافؼ الجهاد دساظت ملاسهت بين زىسة 

الامام الحعين غلُه العالم وداغؾ 

 الاسهابي (

2121\1\12 خللت هلاؼُت  أ.م.د سخُم غلي ـُاح 

 أ.م.د غباط ـادق 2121\1\14 خللت هلاؼُت حشط اللشان دساظت ظاهشاجُت

مؽشوع الخمىٍل الزاحي الخىافس ي 

ٌ مً الخػلُم الى ظىق الػمل .لالهخلا  

 م.م خمش ـاخب طىان 2121\1\19 وسؼت غمل

 م.هبُل غبذهللا غُاك

ازش الاداسظت الحمىدًين ومػشهت اإلاشج 

هــ غلى الاولاع العُاظُت في  414

 الاهذلغ

2121\1\19 خللت هلاؼُت  م.د ظػذ ابشاهُم مدمذ 

خعين مدمذ واطؼ أ.م 21/1/2121 خللت هلاؼُت مىخجاث الالبان الػالحُت  

الاغالٌ بين اللذامى واإلادذزين في )

 ( خطب الػفش الػباس ي

 م.د غلي غىاد ميزس 2121\1\21 خللت هلاؼُت

2121\1\26 خللت هلاؼُت الغذي في ظلىن اإلاخػلم ازش الجهاص  م.د هاـش خعين هاـش 

/كشاءة في هخاب الحجاحُتاإلاغالطت 

 الاباهت للػمُذي

م غطُه 2121\1\28 خللت هلاؼُت  أ. م. د لإي هٍش

غ أ.د ابشاهُم واظم فشغىن  2121\1\29 هذوة غلمُت الاججاهاث الحذًثت في طشائم الخذَس
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 ،أ.د زامش هجم غبىد

اإلاخطىطاث والىزائم الػخماهُت مفذس 

خ الػشاق الحذًث  دساظت جاٍس

3/2/2121 هذوة  

 

 أ.د مخػب خلف حابش

 أ.د خعين وامل حابش

ػشبُت الاولىدوسة ظالمت اللغت ال 2121-2-13-9 دوسة  ً خعين واظم   أ.م.د ظيًر

م غطُت  أ.م.د لإي هٍش

م.د للاء غبذ الضهشة 

 اظماغُل

 م.د غلي غىاد ميزس

ت بُت دوسة حػلُم اظاظُاث  اللغت الاهيليًز 2121-2-13-9 دوسة جذٍس  م.د مىزس ؼاهش حىوي 

 م.م غائذة زائش ظلىم

 م.م ًىظف طاسػ هالٌ

ف ،الاظباب الاغاكت الػللُت  الخػٍش

 ظبل اإلاػالجت .

2121\2\11 هذوة  أ.م.د زائش ـىبان خعين 

 م.د هاـش خعين هاـش

مظاهش الػفبُت اللبلُت في غهذ 

 الشظىٌ وختى وفاجه

اك سخُم 2121\2\18 خللت هلاؼُت  أ.م.د ٍس

اظهام اإلاىفىفىن اإلاعلمىن في جطىس 

الذولت الػشبُت الاظالمُت /الذغاء 

لىء هخاب مجهاج  وادبت وؼشوطه في

الح في اخخفاس اإلافباح  الـا

2121\2\25 هذوة غلمُت  أ.م غباط غبُذ داوود 

 م.د مدمذ وادي ؼىاوه

الخطبُلاث الىُمُائُت والبُىلىحُت 

 Chem drawلبرهامج 

بت 2121\2\25 دوسة جذٍس م.م  م.د خعىين حمهىس ، 

 امُىت وػُم
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 ت عاهغاجُتظغؽ اليغان صعاؾخليت هياقُت بؾىىان 

ؾهام اإلاُنىمىن اإلاؿلمىن في جطىع الضولت بؾىىان ئ هضوة

الؾغبُت الاؾالمُت /الضؽاء واصبت وقغوطه في يىء ٍخاب 

 منهاط الانالح في ازخهاع اإلاهباح
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 صوعة ؾالمت اللقت

  
 الُىم الؾالمي للقت الؾغبُت بؾىىان هضوة الُىم الؾالمي للطنلبؾىىان  هضوة

  

 وعقت ؽمل خىْ مىهت البدىر الخطبُيُت

هضوة ؽلمُت بؾىىان )صوامؿ الجهاص صعاؾت مياعهت بين زىعة 

ت صاؽل ألاعهابُت  (ألامام الحؿين وخٍغ
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خللت هلاؼُت بػىىان )دوس مىخجاث الالبان الفىاغُت 

 في مػالجت الامشاك اإلاعخػفُت(

وسؼت غمل خىٌ اإلاىفت الخىافعُت اإلالذمت مً البىً 

 الذولي

  
خللت هلاؼُت بػىىان )أزـش الاداسظـت الحمىدًـىن ومػشهـت 

ت غلى الاولاع العُاظُت في الاهذلغ 414اإلاشج   هجٍش

ن هــــــذوه غلمُــــــت بػىــــــىان )الاغــــــالٌ بــــــين اللــــــذماء واإلادـــــــذزي

 دساظت جطبُلُه في خطب الػشب في الػفش الػباس ي(

  
خللــت هلاؼــُت بػىــىان الغالطــت الحجاحُــتكشاءة فــي هخــاب  هذوة غلمُت بػىىان أزش الجهاص الغذي في ظلىن اإلاخػلم

 الاباهت في ظشكاث اإلاخىبي للػمُذي

  

 

 

http://basicedu.mu.edu.iq/?p=3114
http://basicedu.mu.edu.iq/?p=3114
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بُت بػىىان الخطبُلاث الىُمُائُت  دوسة جذٍس

 Chem drawهامج ،والباًىلىحُت لبر 

هذوة غلمُت بػىىان الاججاهاث الحذًثت في طشائم 

غ الػلىم  جذَس

  

ت  صوعة حؾلُم اؾاؾُاث اللقت الاهِليًز
مدايغة مغاهغ الؾهبُت اليبلُت في ؽهض الغؾىْ وختى 

 وماجه

  
  

ف ،الاظباب ظبل اإلاػالجت اث والىزائم الػثماهُت هذوة غلمُت بػىىان )اإلاخطىط هذوة الاغاكت الػللُت الخػٍش

خ الػشاق الحذًث  (مفذسا لذساظت جاٍس
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  النشاطاث العلوٍت و اإلدارٌت خالل جائحت كورونا

برعاٌت السٍذ رئٍس الجاهعت الوحخرم و بإشراف هباشر هن السٍذ عوٍذ كلٍت الخربٍت األساسٍت االسخار 

 خالل جائحت كورنا شولج: الذكخور هحوذ فلٍح الجبوري حن إقاهت نشاطاث علوٍت هخنوعت 

 : الورش و النذواث و الوحاضراث العلوٍت أوالا 

 ٌلخص األنشطت العلوٍت الوقاهت بكلٍت الخربٍت األساسٍت  اَحًالجذول 

 غىىان اليؽاط هىع اليؽاط ث
خ  جاٍس

 اليؽاط
ً  اإلادالٍش

مدالشة   .1

فُت  حػٍش

اإلاجهاج اإلاخبؼ مً كبل ولُت التربُت الاظاظُت بػذ 

 ىسوها والؽشوع بالخػلُم الالىتروويحائدت وه
2121/3/27 

ا.د. مدمذ فلُذ 

 الجبىسي

مدالشة   .2

فُت  حػٍش

هُفُت جفىٍش اإلادالشاث الفُذًىٍت باظخخذام بشهامج 

Screen Recorder 

 

2121/3/29 

ا.د. مدمذ فلُذ 

 الجبىسي

مدالشة   .3

فُت  حػٍش

هُفُت جفىٍش اإلادالشاث الفُذًىٍت باظخخذام بشهامج 

Fast Stone Chapture 

2121/3/29 

 

 أ.م.د. غماس هماٌ

 

مدالشة   .4

فُت  حػٍش

 Zoomهُفُت غلذ الاحخماغاث باظخخذام بشهامج 

Cloud Meeting 
 م.د. غلي غىاد ميزس 2121/4/2

مدالشة   .5

فُت  حػٍش

م ائفاًشوط هىسوها  اإلاعخجذ ماهُخه ، أغشاله و طش 

 الىكاًت مىه
 م.د. غلي غىاد ميزس 2121/4/5

مدالشة   .6

فُتحػ  ٍش
 الخػلُم الالىترووي ظالخىا في مىاحهه فاًشوط هىسوها

2121/4/14 

 
 م.د. غلي غىاد ميزس

 وسؼت غمل  .7

 

 Google Glassroomئداسة اإلاىكؼ الالىترووي 

 
2121/4/21 

 م.م. وظام حىاد 

 م.م. غلي خلُل

مدالشة   .8

فُت  حػٍش
 م.د. غلي غىاد ميزس 2121/4/21 حهىد ولُت التربُت الاظاظُت إلاىاحهه فاًشوط هىسوها 

9.  
 خللت دساظُت

( 422 - 138الىىاسر الطبُػُت و ألاوبئت في الاهذلغ )

خُت  هـ  دساظت جاٍس

2121/4/23 

 

 م.د. ظػذ ابشاهُم 

 

 خللت هلاؼُت   .11

 

الفماء الالىترووي و اللغت في الىق الخفاغلي ملاسباث 

 فلعفُت و حمالُت
2121/5/3 

أ.م.د. زابذ سظىٌ 

 حىاد

مدالشة   .11

فُتح  ػٍش
 م.م. غلي خلُل Glassroom 2121/5/9هُفُت سفؼ اإلادالشاث غلى مىكؼ 
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 هذوة غلمُت  .12

 

الخطىس الذاللي لالظخػماٌ اللغىي و دوسه في الىلؼ 

 الشاهً

بالخػاون مؼ مشهض الخػلُم اإلاعخمش في حامػت البفشة 

 ال جخىجش –جدذ ؼػاس الحجش اإلانزلي اًجابي 

2121/5/11 

 

م.د. غباط غبذ 

ضالػ  ٍض

 م.د. غلي غىاد ميزس

13.  
 وسؼت غلمُت

أزش حهاص اإلاىاغت الخىفس ي في جذغُم اللذسة الزاجُت غلى 

ابت بفاًشوط هىسوها  مىاحهت الـا

2121/5/14 

 

أ.م.د. هاـش خعين 

 هاـش

 م.د. غلي غىاد ميزس

14.  
 وسػ غمل

هُفُت اظخخذام البرامج و الخطبُلاث في ئغذاد 

 اإلادالشة الالىتروهُت
2121/5/15 

.م. أظشاء ؼاهش م

 ـىش

ذ ظػىد  م.م. ٍص

 سصاق

15.  
 مدالشة 

والًت امير اإلاإمىين )غلُه العالم ( بين الامش ؤلالهي و 

 الخبلُغ اإلادمذي 
2121/5/15 

ا.د. مدمذ فلُذ 

 الجبىسي

 بشهامج اظخمافت ألاظخار الضائشزاهُا:

 ترم و بأؼشاف مباؼش مً العُذ بشغاًت العُذ سئِغ حامػت اإلاثنى الاظخار الذهخىس غامش غلي الػطىي اإلاد

غمُذ ولُت التربُت ألاظاظُت ألاظخار الذهخىس مدمذ فلُذ الجبىسي اإلادترم و بالخػاون مؼ حامػت طىطا 

ت. أكامذ ولُت التربُت ألاظاظُت مدالشة غلمُت افترالُت خىٌ "  الافياس الالغلالهُت الؽائػت غً اإلافٍش

 –" ، و التي أللاها الاظخار الذهخىس خالذ ابشاهُم الفخشاوي الىفس ي فاًشوط هىسوها و غالكتها بالخىف و الللم

اظخار الاسؼاد و الػالج الىفس ي في ولُت آلاداب / حامػت طىطا/ حمهىسٍت مفش الػشبُت ، خُث أداس الجلعت 

اظخار غلم الىفغ الاحخماعي في ولُدىا و بذغم فني مً كبل  –الاظخار اإلاعاغذ الذهخىس لإي خضغل حبر 

ذ ظػىد سصاق، و رلً في ًىم ألاسبػاء اإلاىافم ا  . 11/6/2121إلاذسط اإلاعاغذ ٍص

  بشغاًت العُذ سئِغ حامػت اإلاثنى الاظخار الذهخىس غامش غلي الػطىي اإلادترم و بأؼشاف مباؼش مً العُذ

طش غمُذ ولُت التربُت ألاظاظُت ألاظخار الذهخىس مدمذ فلُذ الجبىسي اإلادترم و بالخػاون مؼ حامػت ك

ت. أكامذ ولُت التربُت ألاظاظُت مدالشة غلمُت افترالُت خىٌ "  " ، و التي ما البالغت الجذًذة ؟ اللطٍش

اظخار البالغت و جدلُل الخطاب في حامػت كطش ، خُث أداس  –أللاها الاظخار  الذهخىس غماد غبذ اللطُف 

دىا و بذغم فني مً كبل اإلاذسط اإلاعاغذ اظخار غلم اللغت الػشبُت في ولُ –الجلعت الذهخىس غلي غىاد ميزس 

ذ ظػىد سصاق، و رلً في ًىم ألاسبػاء اإلاىافم   . 24/6/2121ٍص
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  "جلىُت الىاهى جىىلىجي و ظخلُم ولُدىا لمً خطت بشهامج الاظخار الضائش وسؼت غمل الىتروهُت بػىىان

 Asst. Prof. Dr. Vikramًللحها )" و بالخػاون مؼ حامػت بىها الهىذًت ، و التي العُطشة غلى الخلىر البُئي

Uttam Pandit 22/7/2121(  في ًىم ألاسبػاء اإلاىافم. 
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: اإلاإجمشاث
ً
          زالثا

بدمىس أوادًمي سائؼ جم بدمذ هللا وفمله اوػلاد اإلاإجمش الخلىٍمي الافتراض ي ألاٌو ليلُت التربُت الاظاظُت الزي ٌػذ 

امػاث الػشاكُت بشغاًت ألاظخار الذهخىس غامش غلي الػطىي سئِغ حامػت اإلاثنى ألاٌو مً هىغه غلى معخىي الج

اإلادترم وباؼشاف مباؼش مً العُذ الػمُذ الاظخار الذهخىس ) مدمذ فلُذ الجبىسي اإلادترم ( الزي حاء جدذ ؼػاس ) 

خػلُم الالىترووي في ولُت التربُت الخػلُم الالىترووي اوػطافت هامت في معيرة الخػلُم الػالي في الػشاق ( وبػىىان ) ال

م وكشاءة  الاظاظُت الىاكؼ والطمىح ( جممً ملذمت جشخُبُت بالعادة الحمىس وجالوة غطشة مً آًاث اللشان الىٍش

ظىسة الفاجدت غلى اسواح ؼهذائىا ألابشاس ، زم اليؽُذ الىطني ، وولمت للعُذ الػمُذ اإلادترم مؼ فلما وزائلُا غً 

 غً مداوس اإلاإجمش الثالزت  ولُدىا زم الحذًث

ت( فُما جىاٌو اإلادىس الػلمي )أ.  اإلادىس ؤلاداسي الزي اللاه )م. غباط غبذ الحعين مدمذ /م. الػمُذ للؽإون ؤلاداٍس

ف م. الػمُذ للؽإون الػلمُت( في خين جىاٌو اإلادىس الطالبي د. غلي غىاد ميزس /أمين مجلغ  م. د غماس هماٌ ؼٍش

ذغم وألاظىاد في الجامػت( وكاٌ الاظخار الذهخىس مدمذ فلُذ الجبىسي غمُذ اليلُت اإلادترم ، اليلُت وغمى لجىت ال

أن اإلاإجمش يهذف ئلى " مشاحػت واكؼ الخػلُم ؤلالىترووي في ولُت التربُت ألاظاظُت في حامػخىا ومخابػت معيرجه خالٌ 

ىكاث التي جلف أمامه بلفذ الافادة مً أخطاء ما اإلاذة اإلاالُت بغُت مػالجت الهفىاث التي وكؼ فحها ، وجزلُل اإلاػ

ض ما هى كادم "وفلً هللا الجمُؼ إلاا فُه خذمت الػملُت الخػلُمُت والػلمُت في ولُدىا وحامػخىا ووطىىا  ظبم لخػٍض

 الحبِب
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 لجان اإلاإجمش

: ؤلا  
ً
 مخداهاث الالىتروهُت سابػا

بي بخىحُه مباؼش مً العُذ الػمُذ الاظخار الذهخى       س ) مدمذ فلُذ الجبىسي اإلادترم ( جم غمل امخدان ججٍش

( للىكىف غلى اإلاؽاول Google Glassroomللطلبت اإلاؽمىلين  في الامخدان الخىمُلي غلى مىفت الخػلُم الالىترووي )

ظهىلت واإلاػىكاث التي كذ ًىاحهها الطلبت والػمل غلى جزلُلها ، و جمىين ول طالب مً اداء الامخدان الفػلي بيل 

عش ان ؼاء هللا.  َو

 

 اللجان الامخداهُت
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 اللجان الامخداهُت
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 ظإاٌ ًبدث غً حىاب.......

 ماهىخم جطمذ ئلُه مً ؤلاسجلاء هدى ألافمل؟ط //هل بشأًىم خللذ اليلُت 

 ج //  أ.د. مدمذ فلُذ الجبىسي/ غمُذ اليلُت 

م لىا للجهىك هبيرة زمت طمىخاث   باليلُت بالجىاهب الػلمُت والػمشاهُت لىً الظشوف الحالُه  واهذ جمثل خاسطت طٍش

ـفه وحائدت هىسوها ا خبطذ غملىا وجدىلذ اإلاهماث الى هـىاح اخـشي وهـي هُفُـت الجهـىك بىاكـؼ الخػلـُم الالىترووـي بـى

ت  ت اإلاكالان وكذ خللىا في هزا اإلاجاٌ جلذما هبيرا ---ًخلذم الاولىٍاث المشوٍس خـىافشه فـي اليلُـت ُاظا باالمياهاث البؽٍش

وكذ غلذث اليلُت مإجمشا جلىٍمُا لم ٌػلذ مثله أي ولُت في الجامػت جىاولىا فُه وؽاطاث اليلُـت فـي هـزا اإلاجـاٌ وخـشج 

ُاث  مهمت حذا اسظلذ الى الىصاسة وهزلً جـم اظخمـافت اظـاجزة  فـي مجـاٌ جخففـا هم مـً بلـذان غشبُـت ري بـاع بخـى

اهـــب الػلمـــي  والاخـــش ًخـــق الظـــشف الحـــالي الـــزي ٌػِؽـــه الىـــاط فمـــال غـــً واحىبُــت فـــي مىلـــىغاث بػمـــها ًخـــق الج

لهـــا الطالـــب والاظـــخار امـــا فـــي مُـــذان  الامـــىس ًخػـــشك ا الخـــزلُل مـــً الفـــػىباث التـــي اكامـــت وسػ الػمـــل التـــي مـــً ؼـــأنه

غــــاث اللىحعـــدُت فلــــذ خللـــذ اليلُــــت طفـــشاث هبيــــرة وهـــي واتــــحت للػُـــان مــــً خـــالٌ اغــــادة جأهُـــل ابيُــــت اليلُـــت واللا

الذساظـــُت واغــــادة طــــالء حـــذسان اليلُــــت ولهــــا وامــــىس جىظُمُـــت  اخــــشي بػمــــها  ًخػلــــم باليـــادس  الــــىظُفي وبػمــــها  الاخــــش 

ت  وهدً غاصمىن غلى كُادة اليلُت بما ًدلـم لهـا معـخلبال افمـل والظـُما فـي الذساظـاث الػلُـا ًخػلم باالمياهاث البؽٍش

ين اليادس الػلمي غلمُا مً خالٌ البدث غ ً التركُاث الػلمُت وجأهُل اإلاىظفين بما ًدلم الىدُجـت الؽـاملت غـً وجـش

 معخىي الاداء او البنى الخدخُت. 

 أ.د مدمذ فلُذ الجبىسي                                                                                                                 

 غمُذ اليلُت                                                                                                                           

 ط // أ.م.ص. ؽماع هًاْ قٍغه / مؾاون الؾمُض للكإون الؾلمُت 

ؾـُت واىؿـامها الؾلمُـت ن جِىن خامؼا للجمُؿ ال ؾـُما فـي َلُـت التربُـت الاؾاأالهؾبت التي ًمغ بها البلض ًجب  ن الاوياؼئ   

ؽلـــى الابـــضاؼ والؾمـــل اإلاشمـــغ البىـــاء.ان الجهـــىص الاؾـــخصىاةُت التـــي بـــظلذ مىـــظ بضاًـــت الؾـــام الضعاســـ ي الحـــالي جمشـــل جدـــضًا ٍبيـــرا، 

ُمـً ، وزانـت فــي اإلاجـاْ البدتــي وجــىمغ ومجابهــت الغـغول التــي حؾُـً جطبُيــهط لــه طي الاٍبـر فــي ٍُنُـت جىنُــظ مـازالخدــض ٍو

ومىدؿـبيها مؿــإولُت ٍبيــرة لخديُيهـا مًــال ؽـً مــا ًخطلبــه طلـّ مــً مًــاؽنت  ؽمـاصة الِلُــتًـؿ ؽلــى ؽــاجً الامِاهـاث ممــا ً

 
ً
اصة التي وؿعى اليها ظمُؾا  .الجهىص للىنىْ الى القاًت اإلايكىصة وجغظمت عؤٍتها وعؾالتها واهضامها في ئطاع الٍغ

غ واىــؿ الِلُــت لُــً وبؿــ َاهــذ لــضًىا زطــط وطمىخــاث ٍشيــرة لخطــٍى بب اويــاؼ البلــض اخالــذ صون جديُــً ماههــبىا الُــه ليــض 

جيـضما خُـض خييـذ الِلُـت فـي مجـاْ الخؾلـُم الالُترووـي لًُ هىاٌ الؾضًض مً الاهجاػاث التي جدييـذ  لهـظا الؾـام جمشلـذ  

ت اإلاخـــىامغه فـــي الِلُـــت  وجـــم اىامـــذ ؽـــضص مـــً الـــىعف واليكـــاطاث الازـــغي اإلاخؾليـــت بـــال خؾلُم ٍبيـــرا ىُاؾـــا باالمِاهـــاث البكـــٍغ

ُنُت اؾخسضام اإلاىهاث الالُتروهُت  الالُترووي  ؿُت والطلبتٍو  لخظلُل الهؾىباث التي ىض جىاظه الهُاة الخضَع

مي الامتراض ي الاْو للخؾلُم الالُترووي في الِلُت والظي ؾلط الًىء ؽلى اهم هياط اليىة   وجم ؽيض اإلاإجمغ الخيٍى

ًخؾلً ببرهامج الاؾخاط الؼاةغ ميض اؾخًامذ الِلُت ؽضص مً الاؾاجظه مً  والًؾه في مجاْ الخؾلُم الالُترووي،اما مُما

ؽلى اإلادامغت م الِلُتوئط حؾتز  في مىايُؿ مسخلنت. مميزةمسخلنت ىضمىا مدايغاث ووعف ظامؾاث مسخلنت وازخهاناث 

اصة والخميز   في مسخله مجا الٍغ
ً
 أؾاؾا

ً
جيها مطلبا  حؾتز به بما ًجؾل مً زٍغ

ً
 عمُؾا

ً
 .الث ؾىو الؾملمُدؿبا

   ومً هللا الجمُؿ لِل زير           

ه                                                                                                                      أ.م.صؽماع هًاْ قٍغ

 مؾاون الؾمُضللكإون الؾلمُت
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  َْان طمىح َلُدىا بكِل ؽام و ىؿمىا بكِل زام اإلاخمشل باليؿم ؤلاصاعي ؽالُا في الاعجياء هدى الامًل مً زال

ت للؾام  غ الؿىٍى ب و الخطٍى غ بمسخله  2121ويؿ زطت الخضٍع ب و الخطٍى َامت بضوعاث الخضٍع و قمىْ اإلاىعنين 

غ ىضعاتهم  و جىمير أ مًل النغم إلاخطلباث الؾمل و ئصاعجه، و التي جم ويؾها بمىظب الامغ ألامغ ؤلاصاعي الازخهاناث لخطٍى

، ٍما جم ويؿ ؽضة خمالث لبرامج نُاهت و جأهُل للبنى الخدخُت لِلُدىا ،لًُ جأزير ظاةدت 2/2/2121في  7/251اإلاغىم 

ؼ ؽلى هدى الخهىم مما أصي ئلى الىغَم الخؾلُمُت في ظمُؿ أهداء الؾالم بكِل ؽام، و في ب طاْ ماًغوؽ َىعوها لضها الؾٍؼ

ئفالو الجامؾاث ؽلى هطاو واؾؿ، و طلّ للخيلُل مً مغم اهدكاع الجاةدت خُض حؾض الخجمؾاث اإلاخمشلت بالجامؾاث بِئت 

ت. زهبت الهدكاع الناًغوؽ بالىغغ الى أؽضاص الطلبت اإلاتزاًض في الِلُت الىاخضة و اليؿم الىاخض مًال ؽً الياؽت الضعاؾُ

خُض ويؾذ الىػاعة زطتها  للخؾلُم في عل جنش ي هظا الناًغوؽ و طلّ باؽخماصها للخؾلُم الالُترووي و اللجىء الى 

الخىانل مؿ الطلبت ؽبر اإلاىهاث الالُتروهُت و مىاىؿ الخىانل الاظخماعي و فيرها مً أظل يمان ؾير الؾملُت الخؾلُمُت 

غ طغو مسخلنت إلاِامدت 19-مؿ اهدكاع ظاةدت َىعوها اإلاؿخجض "َىمُض " في ظمُؿ أهداء الؾالم خُض حؿخمغ الضْو في جطٍى

، وفي ئطاع الخضابير اإلاخسظة إلاِامدت الناًغوؽ مً ىبل َلُدىا بكِل ؽام و ىؿمىا ؽلى هدى  النيروؽ والحض مً اهدكاعه

الط واللياح، الخهىم جم جدضًض مؾلىماث ؽً طغو الدصخُو والؾضوي وألاؽغاى، وآزغ ألابدار بسهىم الؾ

واإلاؾلىماث اإلاقلىطت الكاتؾت، وطغو اؾخسضام الُماماث، وجدظًغاث وػاعة الصحت الؾغاىُت، ومىغمت الصحت الؾاإلاُت 

خُض اٍضث ؽماصة َلُدىا ؽلى ئيناء ننت الىعي الخام باإلاساطغ و الحغم ؽلى ججىبها بكِل ظضي لضي اإلاىدؿبين و 

ت مً زالْ الخشيُه و وكغ الىعي و مخابؾت التزام اإلاىعنين بخلّ الخؾلُماث الاهخمام بكِل ٍبير في ويؿ الاظغاءاث الا  ختراٍػ

مً زالْ الخىظُه و الخىؽُت و اإلاغاىبت و الاظغاءاث الىىاةُت مً زالْ جىنُظ بغامج حؾيُم و حؾنير ألعوىت الِلُت باؾخؾماْ 

يز ؽلى ئصاعة اليؿم للمغخلت مً زالْ ا يز ؽلى الخؾلُم الالُترووي في عل هظه الجاةدت و اإلاىاص اإلاطهغة خُض جم التٍر لتٍر

طغو الاًهاْ و الخىانل مؿ الِاصع الاصاعي مً ظهت و الطلبت مً ظهت ازغي و ؽيض اللياءاث و الاظخماؽاث للقغى اؽاله 

بُت ئال اه ب مىعني َلُدىا ؽلى نؾُض الضوعاث الخضٍع غ و جضٍع ىا خييىا مما اصي ؽضم جديً ما هطمذ الُه في مجاْ جطٍى

 ؽلى نؾُض نُاهت و ئصامت بىاًت َلُدىا بكِل واؾؿ .
ً
 جيضما

 

 و مً هللا الخىفُم

                                                                       

  م.غباط غبذ الحعين مدمذ

ت   مػاون الػمُذ للؽإون ؤلاداٍس
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