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 ِٓ لجً 2102ٖ ػبَ ذادـــإػرُ 

 شبدِبْ طبدق طبسق َ.َ.َ.َ.ش١ّبء فبرخ ػٍٟ       ِذّٛد أ.د.ػبدي فٛصٞ شٙبة    َ. ٚلبص سؼذٞ 

 ِٓ لجً َ.د. ٘ذ٠ً ػجذ اٌٙبدٞ ػ١ّش 2102ٚرُ رذذ٠ثٗ 
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 ْن اَلرَِحيمْ للُّهٌ اَلرَْحم  ٱَبْسم  
 

َُ ٌََٕب إََِل  ٍْ ُُ  لَبٌُٛا ُسْجَذبََٔه ََل ِػ ٌَْذِى١ ُُ ا ٌَْؼ١ٍِ َْٔذ ا زََٕب   إََِٔه أَ ّْ ب َػٍَ َِ  ٢٣﴾ 

 

                                                

 

 للُّهٌ الَعِظيْم  ٱصَدَق                                                
                                                   

    23سورة البقرة اآلية                                                            
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 زحينــال زحويــال هللا سنــب

     الحيبة علىم قسن ًبذة هختصزة

 األلغبَ، ٚ٘ٛ ِٓ 1999-1988و١ٍخ اٌؼٍَٛ ِٕز رؤع١غٙب ػبَ  ألغبَأدذ ٠ؼزجش لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح   

 اٌذ٠ٛ١خ فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ. األلغبَِٓ  ًٕز رؤع١غٗ ١ٌظجخ ٚادذااٌشائذح ِ

وبدس ػٍّٟ ِزخظض فٟ ِجبي ػٍَٛ اٌذ١بح اٌٝ ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ رؤ١ً٘  إ٠ٌٝٙذف اٌمغُ    

 اٌؼبٌّٟ فٟ 

 ارتّخزٍف اٌّشثّٚخزٍف ِجبالد ػٍَٛ اٌذ١بح ث ًِزخظظب ً، د١ش ٠ؼُ اٌمغُ وبدساٌّجبي٘زا ا

ػٍٝ ؽٍجخ  ٚاإلششافاٌزذس٠ظ  إٌٝذوزٛساٖ ٚاٌّبجغز١ش. ٠ٚغُٙ ٘زا اٌىبدس اٌؼ١ٍّخ ِٓ دٍّخ اٌ

 .ٚخذِخ اٌّجزّغٚاٌؼ١ٍب  األ١ٌٚخاٌذساعبد 

ٚاٌؼ١ٍب  األ١ٌٚخٌمذ أعُٙ لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح فٟ رخش٠ج اٌّئبد ِٓ دٍّخ اٌشٙبداد فٟ اٌذساعز١ٓ    

خبص اٌّخزٍفخ ثبٌىٛادس اٌؼ١ٍّخ فٟ وبفخ االخزظبطبد . ٚأسفذ ٘زا اٌمغُ ِٕشآد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌ

ِغب١ّ٘ٓ ثزٌه فٟ ثٕبء ٚرط٠ٛش اٌذشوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ  األداءٚجذاسح فٟ أصجزٛا وفبءح ػب١ٌخ اٌز٠ٓ 

 اٌؼشاق.

٠ٚذشص لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح ػٍٝ رشع١خ اٌز١ّض اٌزٕٟ٘ ٌذٜ اٌطالة ٚاٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌّؼبسف    

ٚاٌم١ُ ا١ٌّٕٙخ  األخالل١بدػٍٝ غه ثبٌذفبظ اٌذذ٠ضخ فٟ ِجبالد ػٍَٛ اٌذ١بح ِغ اٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌزّ

 ٌٚزٌه ٠شوض ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد اٌفشد٠خ ٌٍطبٌت ٌزذم١ك ِغزمجً ٚظ١فٟ أفؼً.

   ٠غؼٝ لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح ٌّٛاوجخ اٌذشان اٌؼبٌّٟ ١ٌؼّٓ اٌجٛدح فٟ ثشاِجٗ ِٚخشجبرٗ.   

 ٚهللا اٌّٛفك ..
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 : القسن أهذافالزسبلت وو تزؤيال

 لرؤيةا

ٍه اٌجشاِج اٌزٟ رمذِٙب اٌجبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ٚرذ٠ًٛ ٌزرمذ٠ُ ثشٔبِج أوبد٠ّٟ ِز١ّض ػبٌٟ اٌجٛدح     

 ِشوض ر١ّض فٟ اٌزذس٠ظ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ . إٌٝاٌمغُ 

 الرسالة

 ثبٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف اٌالصِخ ٌّزطٍجبد ٚدبجخ اٌّجزّغ.رؤ١ً٘ اٌخش٠ج١ٓ  -

ش جٛدح اٌجشاِج ٌّٛاوجخ اٌزغ١شاد اٌّغزّشح اعزّشاس اٌمغُ ػٍٝ رذغ١ٓ ٚرط٠ٛش ِؼب١٠ -

 الدز١بجبد اٌّجزّغ ِٓ خالي اٌّشاجؼخ اٌّغزّشح ٌخطخ اٌمغُ ٚأ٘ذافٗ ٚسعبٌزٗ.

دٍٛي رطج١م١خ ٌٍّشبوً اٌظذ١خ ٚاٌج١ئ١خ ثّب ٠خذَ اٌّجزّغ اٌّذٍٟ ٚسفغ اٌّغزٜٛ  إ٠جبد -

 االلزظبدٞ ٌٍّذبفظخ.

ٛلٛف ػٍٝ االدز١بجبد اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌزٛاطً اٌّغزّش ِغ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌٍ -

 .ٌخش٠جٟ اٌمغُ ثّب ٠ؼّٓ سفغ ِؼذي اٌزٛظ١ف ٌٍخش٠ج١ٓ

 األىداف

 رمذ٠ُ اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ فٟ ِجبالد ػٍَٛ اٌذ١بح فٟ ػٛء اٌخطؾ اٌذساع١خ ػب١ٌخ اٌجٛدح. -

 عٛق اٌؼًّ ثبدز١بجبرٗ ِٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ ػٍَٛ اٌذ١بح . إِذاد -

رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚٚاٌزفبػً ِؼٗ  ٚػاللزٙب ثخذِخ اٌّجزّغاٌشثؾ ث١ٓ ػٍَٛ اٌذ١بح ٚرطج١مبرٙب  -

ٚاالعزشبساد اٌؼ١ٍّخ ٌمطبػبد اٌّجزّغ اٌّخزٍفخ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ دً اٌّشبوً اٌج١ئ١خ 

 ٚاٌظذ١خ ٚغ١ش٘ب.

 اٌشٙبداد اٌؼ١ٍب. ثذٍّٗسفذ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚدٚائش اٌذٌٚخ  -

اٌزطٛس اٌّؼٍِٛبر١خ فٟ  ػجٍخ٠ٛاوت اٌؼًّ ػٍٝ ٔشش اٌجذٛس اٌؼ١ٍّخ ٚإٌٛػ١خ ف١ّب  -

 اٌؼبٌُ.

 رٛف١ش فشص اٌجؼضبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضِبالد ٌٍّٕزغج١ٓ ٌّخزٍف دٚي اٌؼبٌُ . -

رٛف١ش ِخزجشاد خبطخ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ ِضٚدح ثبالِىبٔبد اٌؼ١ٍّخ الربدخ اٌفشطخ  -

 .لبث١ٍزُٙ ٌٍّالوبد اٌزذس٠غ١خ ِٓ رط٠ٛش

 اٌزؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ.االِىبٔبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ فٟ اٌّخزجشاد رط٠ٛش  -
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 القسن تأسيس   :

فٟ  لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح رؤعظ   

 1999-1998 اٌؼبَ اٌذساعٟ

ألغبَ و١ٍخ اٌؼٍَٛ فٟ جبِؼخ  وؤدذ

رىش٠ذ ثخّغخ رذس٠غ١١ٓ ِٓ 

 (30ٚرُ لجٛي ) ذوزٛساٖدٍّخ اٌ

 األٌٚٝٚؽبٌجخ فٟ اٌغٕخ  ًؽبٌجب

ثشىً ٌٚزؤع١ظ اٌمغُ. رٛعغ اٌمغُ 

 إرس٠غ١ٗ فٟ ص٠بدح ػذد رذ ٚاػخ

 ً( رذس٠غ١ب٠75ؼُ ) ا٢ْأطجخ 
 الخزظبطبدٚفٟ ِخزٍف ا

  .ٚؽبٌجخ ً( ؽبٌجب ١ٌ377ظجخ اٌؼذد ٘زا اٌؼبَ )  ص٠بدح ػذد ؽٍجزٗ إٌٝاٌؼ١ٍّخ. وّب عؼٝ اٌمغُ 

 -صالصخ فشٚع ٟ٘ : 2011ػُ اٌمغُ ِٕز اعزذذاصٗ ٌٚغب٠خ اٌؼبَ 

 اٌّجٙش٠خ. األد١بءفشع  -1

 فشع اٌذ١ٛاْ. -2

 فشع إٌجبد. -3

اٌؼبَ ١ٌظجخ  األد١بءرُ دِج فشػٟ اٌذ١ٛاْ ٚإٌجبد ثفشع ٚادذ ٘ٛ فشع  2012ٟ اٌؼبَ ٚف   

 اٌؼبَ . األد١بءٚفشع  اٌّجٙش٠خ األد١بءٌفشػ١ٓ ّ٘ب فشع  ًػبِباٌمغُ ثزٌه 

فٟ ج١ّغ اخزظبطبد فشٚع ٚ 2006-2005فٟ ػبَ  رُ اعزذذاس دساعخ اٌّبجغز١شوّب    

س دساعخ اٌذوزٛساٖ فٟ رُ  اعزذذا  2012-2011ٚفٟ ػبَ ، اٌّجٙش٠خ  ٚاألد١بءإٌجبد ٚاٌذ١ٛاْ 

. (ٚاألٔغجخاٌّجٙش٠خ ٚاٌذششاد ٚاٌج١ئخ ٚاٌطف١ٍ١بد  ٚاألد١بء) اٌفغٍجخ ٟ٘ عزخ اخزظبطبد 

-2012دساعخ اٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ فٟ اخزظبص اٌزذ١ٍالد اٌّشػ١خ فٟ ػبَ فٟ اٌمغُ س وّب اعزذذ

2013 . 

ٌزخش٠ت ٚاٌزذ١ِش االس٘بث١خ اٌزٟ رؼشػذ ٌٙب جبِؼخ رىش٠ذ رؼشع لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح ٌؼ١ٍّبد ا   

ٝ ِذبفظخ طالح اٌذ٠ٓ ٌٍفزشح ِٓ اصش ع١طشح ِب ٠غّٝ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ االعال١ِخ )داػش( ػٍ

  31/3/2015ثزبس٠خ ِٓ لجؼخ داػش ٌٚغب٠خ رذش٠ش٘ب  10/6/4201



 
 

7 
 

 6102 -6102     الحٌاة علوم قسم دلٌل



 
 

8 
 

 6102 -6102     الحٌاة علوم قسم دلٌل

 

 

 : ٓ ٠١ُ٘ٚغ١ػذد ِٓ اٌزذس ة ػٍٝ سئبعخ اٌمغُ ِٕز رؤع١غٗ ١ٌِٕٚٛب ٘زارٕبٚ      

 المدة االسم ت

 2112-0991 الجبار عبد عباس رٌاض. د.أ 0

 بندر إبراهٌم خلٌل. د.أ 2
2112- 2112 

2102-2102 

 2112-2112 داود شعبان عواد. د.أ 2

 حمٌد خالد عزٌز. د.م.أ 2
2112-2100 

2102-2102 

 2102-2100 محل ذٌاب جهاد. د.أ 2

 2210-2102 أ.م.د.ٌاسٌن محمد احمد 2

 2102-2102 أ.م.د.وداد محمود لهمود 7

 2102 م.د.هدٌل عبدالهادي عمٌر 1

 

 

 

 

 

 أ.د. رٌاض عباس عبدالجبار

 

 

 أ.د.خلٌل ابراهٌم بندر

 

 

 

 

 

 أ.د.عواد شعبان داؤود   

 

 

 

 

 

 أ.د. عزٌز خالد حمٌد     

 

 

 

 

 

 أ.د.جهاد ذٌاب محل     

 

 

 

 أ.م.د.ٌاسٌن محمد احمد  

 

 

 

 .م.د. وداد محمود لهمودأ 

 

 

 م.د.هدٌل عبدالهادي عمٌر  

 

    

 تأسيسه هٌذ الحيبة علىم قسن رؤسبء
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 :( طالب وطالبة موزعٌن كاآلتً 602بلغ ) 2610-2610للعام  األولٌةطلبة الدراسات  أعداد 

 180:  األولىعدد طلبة المرحلة  
 88  عدد طلبة المرحلة الثانٌة : 

   88   عدد طلبة المرحلة الثالثة :
 68 ة المرحلة الرابعة :عدد طلب

 : ( طالب وطالبة موزعٌن كاآلت01ًبلغ ) 6102-6106للعام  لعلٌاطلبة الدراسات اأعداد 

 27 عدد طلبة الدبلوم العالً :
   33    عدد طلبة الماجستٌر :

 20     عدد طلبة الدكتوراه :
 دورات  41   : منذ التؤسٌس التً تخرجت من القسم األولٌةلدراسات اعدد دورات -

 دورات   9             :منذ التؤسٌس عدد دورات الماجستٌر التً تخرجت من القسم 
  61                                               عدد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة :

 2                   البكالورٌوس : حملة شهادة فً القسم منعدد الموظفٌن 

 فً قسم علوم الحٌاة موزعٌن حسب األولٌةالدراسات بة طل داعدأ( : ٌوضح 0جدول )

 سنوات التخرج                                               

 اٌطٍجخ اٌّزخشج١ٓ أػذاد اٌسٕخ اٌذساس١خ سلُ اٌذٚسح

1 2002-2003 39 

2 2003-2004 43 

3 2004-2005 43 

4 2005-2006 41 

5 2006-2007 115 

6 2007-2008 43 

7 2008-2009 70 

8 2009-2010 55 

9 2010-2011 112 

10 2011-2012 73 

11 2012-2013 77 

12 2013-2014 71 

13 2014-2015 78 

14 2015-2016 72 

 932 دٚسح 14 اٌّجّٛع

 

  األرقبمبلغت  الحيبة علىم قسن
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فً قسم علوم  الماجستٌرالمقبولٌن لدراسة لعلٌا الدراسات اطلبة  داعد( : ٌوضح أ6جدول )

                                          سنوات القبول الحٌاة موزعٌن حسب

 ػذد اٌطٍجخ اٌذساسخ ِسزٜٛ اٌسٕخ اٌذساس١خ سلُ اٌذٚسح

 10 ِبجغز١ش  2005-2006 1

 19 ِبجغز١ش  2006-2007 2

 25 ِبجغز١ش 2007-2008 3

 24 ِبجغز١ش  2008-2009 4

 24 ِبجغز١ش 2009-2010 5

 38 ِبجغز١ش 2010-2011 6
 

7 

 

2011-2012 
 62 ِبجغز١ش

 29 دوزٛساٖ

 

8 

 

2012-2013 

 48 ِبجغز١ش

 26 دوزٛساٖ

 17 دثٍَٛ ػبٌٟ

 

9 

 

2013-2014 

 46 ِبجغز١ش 

 20 دوزٛساٖ

 10 دثٍَٛ ػبٌٟ

10 2014-2015 - - 

 

11 

 

2015-2016 

 27 ِبجغز١ش

 11 دوزٛساٖ

 13 دثٍَٛ ػبٌٟ

 

12 

 

2016-2017 

 33 ِبجغز١ش

 20 دوزٛساٖ

 27 دثٍَٛ ػبٌٟ
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 .ّخزجشاداٌٚ ذساع١خاٌمبػبد اٌ ػٍٝ ػذد ِٓ ٠ذٛٞ اٌمغُ ػٍٝ ثٕب٠ز١ٓ ِغزم١ٍز١ٓ وً ِٕٙب ٠ؼُ    

 اٌمبػبد اٌذساس١خ :

 :ػٍٝ اٌمبػبد اٌذساع١خ  ػٍَٛ اٌذ١بحمغُ ٌ األٌٚٝجٕب٠خ اٌٛٞ رذ     

 اٌّشدٍخ اٌشاثؼخؽٍجخ لبػخ  -1

 اٌّبجغز١ش –اٌؼ١ٍب اٌذساعبد  ؽٍجخ لبػخ -2

 اٌذوزٛساٖ –اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ؽٍجخ لبػخ -3

 : خ اٌضب١ٔخ ػٍٝ اٌمبػبد اٌذساع١خٛٞ اٌجٕب٠ٚرذ

 .األٌٚٝاٌّشدٍخ  ؽٍجخ لبػخ -1

 اٌّشدٍخ اٌضب١ٔخ. ؽٍجخ لبػخ -2

 اٌّشدٍخ اٌضبٌضخ. ؽٍجخ لبػخ -3

 اٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ –اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ؽٍجخ لبػخ -4

 المختبرات العممية :    
 سبد األ١ٌٚخ :اٌذسا 

 :اٌّخزجشادٌمغُ ػٍَٛ اٌذ١بح ػٍٝ  األٌٚٝرذٛٞ اٌجٕب٠خ  

  اٌّجٙش٠خ األد١بءِخزجش  -1

 ِخزجش اٌفطش٠بد -2

 ِخزجش اٌج١ئخ -3

 ِخزجش اٌالفمش٠بد ٚاٌطف١ٍ١بد -4

 ِخزجش اٌذششاد -5

 ِخزجش األٔغجخ ٚاٌفغٍجخ -6

 

 

 الحيبة علىم قسن أبٌيت
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 اٌزب١ٌخ: اٌّخزجشادػٍٝ  اٌضب١ٔخرذٛٞ اٌجٕب٠خ ٚ

 ٚإٌٙذعخ اٌٛساص١خ ِخزجش اٌجب٠ٌٛٛجٟ جض٠ئٟ -1

 ِخزجش رشش٠خ ٚرظ١ٕف ٔجبد -2

 ِخزجش اٌخ١ٍخ ٚاٌٛساصخ -3

 .اٌّؼشت -4

 

 الدراسات العميا : 

    رؼُ ثٕب٠خ لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح ِخزجشاد ثذض١خ ٌطٍجخ  اٌذساعبد

 اٌؼ١ٍب ) اٌّبجغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٚاٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ( ٟٚ٘

 اٌجٕب٠خ اٌضب١ٔخ  -٠خِخزجش األد١بء اٌّجٙش -1

 اٌجٕب٠خ االٌٚٝ -خِخزجش اٌج١ئ -2

 اٌجٕب٠خ االٌٚٝ -اٌفغٍجخ ِخزجش األٔغجخ ٚ -3

 اٌجٕب٠خ اٌضب١ٔخ -ِخزجش اٌجب٠ٌٛٛجٟ جض٠ئٟ -4

 .ِخضْ ٌٍّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ -5

 اٌٍّذك -ِخزجش االٔغجخ ٚاٌفغٍجخ ٚاالجٕخ  -6

   

 ادبٌّخزجشث  ِب رمذَ ٠شرجؾ اٌمغُإػبفخ إٌٝ   

ٞ ػٍٝ أجٙضح ػ١ٍّخ ِزمذِخ ذٛرٟ زٌٚاخاٌّشوض٠

 . اٌؼ١ٍب خ ٌٍذساعبدِخظظ
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 اٌزخظض اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ إٌّظت اَلسُ اٌثالثٟ ٌٍزذس٠سٟ د

 ٚساصخ جض٠ئ١خ ِذسط سئ١ظ اٌمغُ َ.د.٘ذ٠ً ػجذاٌٙبدٞ ػ١ّش 1

 ِج١ذاد دشش٠خ اعزبر رذس٠غٟ ػٛاد شؼجبْ داٚٚد.دأ. 2

 اصخٚس اعزبر )اٌّغبػذ اٌؼٍّٟ سئبعخ اٌجبِؼخ(رذس٠غٟ ػبدي فٛصٞ شٙبة.دأ. 3

 ث١ئخ ١ِبٖ ػزثخ اعزبر  )سئ١ظ ٌجٕخ اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ( رذس٠غٟ اٌججبس ػجذ ػجبط س٠بع.دأ. 4

 ػٍٟ طبٌخ دغ١ٓ. د..أ 5
 

 اد١بء ِجٙش٠خ اعزبر )سئ١ظ اٌجبِؼخ اٌؼشال١خ( رذس٠غٟ

 فغٍجخ د١ٛا١ٔخ اعزبر رذس٠غٟ ِجبسن ِذّذ ص٠ذ. د.أ 6

 ثىزش٠ب ِشػ١خ اعزبر سئ١ظ جبِؼخ رىش٠ذ(رذس٠غٟ ) سءٚف ِذّٛد ٚػذ. د. أ 7

 ث١ئخ ٔجبد اعزبر رذس٠غٟ ثٕذس إثشا١ُ٘ خ١ًٍ. د.أ 8

 رٍٛس ث١ئٟ اعزبر ) ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ(رذس٠غٟ ِذً ر٠بة جٙبد. د.أ 9

 فغٍجخ اٌذَ اعزبر رذس٠غٟ )سئ١ظ جبِؼخ عبِشاء( ِذّذ جبعُ ِٛعٝ.د. أ 18

 ِؤششاد ٚساص١خ اعزبر سئ١ظ لغُ اٌّخزجشاد اٌّشوض٠خ(رذس٠غٟ ) ػبطٟ دغ١ٓ ػم١ً.د.أ 11

 أغجخ ٚاجٕخ اعزبر رذس٠غٟ أ.د.ػض٠ض خبٌذ د١ّذ 12

 ؽف١ٍ١بد اعزبر  رذس٠غٟ أدّذ شٙبة فبؽّخ.د.أ 13

 ث١ئخ ٔجبد اعزبر ِغبػذ رذس٠غٟ ِذّذ أدّذ ٠بع١ٓ.د. َ.أ 14

 ٠ٍٛخٚساصخ خ اعزبر ِغبػذ رذس٠غٟ طج١خ طبدق ٚجذٞ.د.أ 15

 دششاد اعزبر ِغبػذ رذس٠غٟ ػ١غٝ ػٍٟ أدّذ.د.َ.أ 16

 ث١ئخ ٔجبد اعزبر ِغبػذ ) اٌّؼبْٚ اٌؼٍّٟ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ(رذس٠غٟ عؼ١ذ ػّش إثشا١ُ٘.د.َ.أ 17

 و١ّ١بء د١بر١خ اعزبر ِغبػذ رذس٠غٟ أ.َ.د.فشاط شٛلٟ ػجذاٌشصاق 18

 ١بِٖؼبٌجخ ِ اعزبر ِغبػذ رذس٠غ١خ ٘بٌخ اسشذ ػٍٟ. دأ.َ. 19

 فغٍجخ د١ٛاْ اعزبر ِغبػذ رذس٠غ١خ د. وداد حممود هلمود هنار أ.م. 28

 د١ٛاْ/ثب٠ٌٛٛجٟ جض٠ئٟ اعزبر ِغبػذ رذس٠غٟ) ِمشس اٌذساعبد اال١ٌٚخ( ػذٔبْ فبػً ٔظ١ف أ.َ. 21

 أغجخ ٚاجٕخ ِذسط رذس٠غ١خ )ا١ِٓ ِجٍظ اٌجبِؼخ( د. خلود ناجي رشيد عبدم. 22

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ سالمه د. قناة حممود عطيهم. 23

 دششاد ِذسط رذس٠غٟ د. سعيد ماهر لفته محدانم. 24

 فغٍجخ د١ٛاْ ِذسط رذس٠غٟ ِٛفك ِطٍه ص٠ذاْم.د. 25

 فغٍجخ د١ٛاْ ِذسط رذس٠غ١خ د. ساريا ناجي حمسن صاحلم. 26

 أغجخ ٚاجٕخ ِذسط رذس٠غ١خ مىن صالح رشيد جنم.  دم. 27

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ بد رشيدد. سهى ماهر عم. 28

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط  رذس٠غ١خ م.د.مروة حسن عبدالوهاب 29

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ م.د.هالة عبداخلالق عوض 38

 فطش٠بد ِذسط رذس٠غ١خ م.د.هوازن امحد عبد خلف 31

 رظ١ٕف ٔجبد ِذسط رذس٠غٟ م.د.بسام حسني ايوب يونس 32

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ حممد حوري م.د.سندس جاسم 33

 فغٍجخ د١ٛاْ ِذسط رذس٠غٟ م.د.مهند حسن حممود محادي 34

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غٟ م.د.عبداهلل غامن قدوري 35

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غٟ م.د.ابراهيم عبدالرمحن الطيف 36

 قسن في التذريس هيئت أعضبء

 الحيبة علىم
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 ؽف١ٍ١بد ِذسط رذس٠غٟ م.د.علي حممد عبدالناصر 37

 فطش٠بد ِذسط رذس٠غ١خ ا لذطبْ ع١ٍّبْعبس َ. 38

 ث١ئخ اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ عؼبدد ِظطفٝ ِذّذ َ. 39

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ س٠بَ فبسط طبٌخ َ. 48

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط رذس٠غ١خ عشا د١ّذ ٔب٠ف 41

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ  ٚلبص عؼذٞ ِذّٛد َ.َ. 42

 فغٍجخ د١ٛا١ٔخ ِذسط ِغبػذ  رذس٠غ١خ ١ً إثشا١ُ٘ر١غ١ش خٍ َ.َ. 43

 رشش٠خ ٔجبد ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ م.م. هشام جميد شالش علي 44

 ٔجبد ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ م.م. رافع زيدان خملف 45

 رظ١ٕف ٔجبد ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ َ.َ خّبط ػ١ذاْ ِذّذ 46

 ث١ئخ ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ ش١ّبء فبرخ ػٍٟ َ.َ. 47
 ثب٠ٌٛٛجٟ جض٠ئٟ ِذسط ِغبػذ  رذس٠غٟ ِؼٓ دغٓ طبٌخ .َ.َ 48

 اِشاع ٔجبد ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ ٔٛس ِؼبر د١ّذ َ.َ. 49
 ث١ئخ ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ ػجذ اٌٛدٚد شبوش َ.َ. 50

 ثب٠ٌٛٛجٟ جض٠ئٟ ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ اشٛاق اثشا١ُ٘ ثش١ش َ.َ. 51
 فغٍجخ د١ٛا١ٔخ بػذِذسط ِغ  رذس٠غ١خ ع١ّبء ػجذ اٌشدّٓ َ.َ. 52

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ د١ٔب وّبي عبٌُ َ.َ. 53
 ث١ئخ ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ ثشبس ؽبسق إعّبػ١ً َ.َ. 54

 ث١ئخ ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ ِذّذ غؼجبْ فشدبْ َ.َ. 55

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ ١ٌٕب ل١ظ ٠بع١ٓ 56

 ؽف١ٍ١بد ذسط ِغبػذِ رذس٠غ١خ  اٌش١ّبء جبعُ ِذّذ 57

 ٔجبد ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ )ِذ٠ش رغج١ً اٌى١ٍخ( أزظبس ػجذاٌججبس شّخٟ 58

 دششاد ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ اعزجشق ِذّٛد ِٙذٞ 59

 ث١ئخ ِذسط ِغبػذ رذس٠غ١خ  ِشٚح ِضادُ ِٙذٞ 60

 اد١بء ِجٙش٠خ ِذسط ِغبػذ رذس٠غٟ شبدِبْ ؽبسق طبدق 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّٙبَ اٌّىٍف ثٙب اٌشٙبدح  ّٛظفٍاَلسُ اٌثالثٟ ٌ د

 ؽبٌت دساعبد ػ١ٍب )رفشؽ ربَ( ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ اٌذ١بح راشد إسماعٌل طه 1

 عىشربس٠خ ِىزت اٌّؼبْٚ اٌؼٍّٟ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ ثىبٌٛس٠ٛط اد١بء ِجٙش٠خ ِظطفٝ ِٙذٞفبؽّخ  2

 الوىظفىى على الوالك الذائن 
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    إلوّبي ِزطٍجبد ١ًٔ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح فٟ فشػٟ 

األد١بء اٌّجٙش٠خ ٚاألد١بء اٌؼبَ ػٍٝ اٌطبٌت إوّبي 149 ٚدذح دساع١خ ِٛصػخ 

ثٛالغ صّب١ٔخ فظٛي دساع١خ ػٍٝ أسثؼخ ِشادً ٌّٚذح أسثؼخ عٕٛاد .              
       

 أوال" : المرحمة األولى

 الفصل الدراسً االول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 3 --- 2 رياضيات
 2 3 2 عمم األرض

 2 3 2 كيمياء عضوية
 4 3 3 عمم النبات
 2 3 2 فيزياء عام

 3 --- 2 حقوق إنسان
 3 --- 2 لغة عربية

 19   مجموع الوحدات
 

 الفصل الدراسً الثانً

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 6 --- 2 إحصاء حياتي

 2 3 2 عمم المتحجرات

 2 3 2 كيمياء تحميمية

 6 3 2 عمم الحيوان

 2 3 2 فيزياء طبية

 6 3 2 ديمقراطية

 17   مجموع الوحدات

في  األوليتللذراسبث  الوٌهبج الذراسي

  الحيبة علىم قسن
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 ثانيا" : المرحمة الثانية

 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 و١ّ١بء د١بر١خ ػبَ

 2 3 2 دششاد ػبَ

 2 3 2 (1أد١بء ِجٙش٠خ ػبَ )

 2 3 2 رشش٠خ ٔجبد

 2 3 2 الفمش٠بد

 2 3 2 ؽذبٌت

 2 3 2 دبعجبد

 21   مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 و١ّ١بء عش٠ش٠خ

 2 3 2 رظ١ٕف دششاد

 2 3 2 (2أد١بء ِجٙش٠خ ػبَ )

 2 3 2 رظ١ٕف ٔجبد

 2 3 2 ؽف١ٍ١بد

 2 3 2 أسو١ى١ٔٛبد

 18   مجموع الوحدات
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 ثالثا" :المرحمة الثالثة )فرع االحياء المجيرية( :

 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 ثب٠ٍٛج١خ خ١ٍخ

 2 3 2 ِخث١ئخ ػب

 2 3 2 فغٍجخ أد١بء ِجٙش٠خ

 2 3 2 فطش٠بد ػبَ

 2 3 2 رمبٔبد أد١بئ١خ

 2 3 2 ِؼبٌجخ ثب٠ٍٛج١خ

 18   مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 ٚساصخ

 2 3 2 ث١ئخ أد١بء ِجٙش٠خ

 2 3 2 ِؼبداد د١بر١خ

 2 3 2 أِشاع ٔجبر١خ ِب٠ىشٚث١خ

 2 3 2 رذؼ١شاد ِجٙش٠خ

 2 3 2 ػٍُ اٌذَ

 18   مجموع الوحدات
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 المرحمة الثالثة: )فرع االحياء العام(

 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 ث١ئخ

 2 3 2 ثب٠ٍٛج١خ خ١ٍخ

 2 3 2 أٔغجخ

 2 3 2 فغٍجخ ٔجبد

 2 3 2 فطش٠بد ػبَ

 2 3 2 رمبٔبد إد١بئ١خ

 18   مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 رٍٛس

 2 3 2 ٚساصخ

 2 3 2 أجٕخ

 2 3 2 فغٍجخ د١ٛاْ

 2 3 2 أِشاع ٔجبر١خ

 2 3 2 ػٍُ اٌذَ

 18   الوحدات مجموع
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 رابعا" : مقررات المرحمة الرابعة)فرع االحياء المجيرية( :

 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2  ثب٠ٍٛجٟ جض٠ئٟ

 2 3 2 أد١بء ِجٙش٠ٗ غزائ١خ 

 2 3 2 (1ثىزش٠ب ِشػ١خ )

 2 3 2 فب٠شٚعبد

 2 3 2 ٠برظ١ٕف ثىزش

 2 3 2 ِٕبػخ

 0 2  ِششٚع اٌجذش

 19   مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 ٕ٘ذعخ ٚساص١خ

 2 3 2 اد١بء ِجٙش٠خ طٕبػ١خ

 2 3 2 (2ثىزش٠ب ِشػ١خ )

 2 3 2 ٚساصخ أد١بء ِجٙش٠خ

 2 3 2 فطش٠بد ؽج١خ

 2 3 2 رذ١ٍالد ِشػ١خ

 0 2  ِششٚع اٌجذش

 19   مجموع الوحدات
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 رابعا" : مقررات المرحمة الرابعة)احياء عام( :

 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2  ثب٠ٍٛجٟ جض٠ئٟ

 2 3 2 غذد طُ

 2 3 2 أ٠غ ٔجبد

 2 3 2 صساػخ ٔغ١ج١خ

 2 3 2 ِؼبٌجخ ١ِبٖ

 2 3 2 أشؼبع د١برٟ

 0 2  ِششٚع اٌجذش

 19   مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
عدد  عدد الساعات

 العملً النظري الوحدات

 2 3 2 ٕ٘ذعخ ٚساص١خ

 2 3 2 ع١طشح ثب٠ٌٛٛج١خ

 2 3 2 رذ١ٍالد ِشػ١خ

 2 3 2 دششاد ؽج١خ

 2 3 2 رشش٠خ ِمبسْ

 2 3 2 د٠ذاْ ؽف١ٍ١خ

 0 2  ِششٚع اٌجذش

 19   مجموع الوحدات
 

 

 ٚدذح  029ِجّٛع اٌٛدذاد اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠زخشج ثٙب اٌطبٌت *   
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 الدبموم العالي  :

( ٚدذح 36الوّبي ِزطٍجبد ١ًٔ شٙبدح اٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ فٟ لغُ ػٍَٛ اٌذ١بح ػٍٝ اٌطبٌت اوّبي )   

 عبٌخ ٌّٚذح ال رض٠ذ ػٓ عٕز١ٓ رم٠ّٛز١ٓ ثؼذ اٌذساعخ اٌجبِؼ١خ اال١ٌٚخ .ٚدذاد اٌشدساع١خ ثؼّٕٙب 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 وحدات 8الرسالة :    *

 

 الفصل الدراسً األول

 المادة المقررة
 عدد الساعات

 عدد الوحدات
 العملً النظري

 2 3 1 اد١بء ِجٙش٠خ ِشػ١خ

 2 3 1 اِشاع اٌىٍٝ

 2 3 1 رذؼ١شاد ِخزجش٠خ

 2 3 1 ِؼبداد د١بر١خ

 2 3 1 و١ّ١بء عش٠ش٠خ

 2 3 1 ػٍُ اٌطف١ٍ١بد

 2 3 1 ػٍُ اٌذَ

 14   مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 المادة المقررة
 عدد الساعات

 عدد الوحدات
 العملً النظري

 2 3 1 فغٍجخ عش٠ش٠خ

 2 3 1 أض٠ّبد

 2 3 1 رذ١ًٍ آٌٟ -اجٙضح ِخزجش٠خ

 2 3 1 رشخ١ض ثىزش٠ب

 2 3 1 ع١شٌٚٛجٟ ِٕٚبػخ

 2 3 1 الِشاع إٌغجٟػٍُ ا

 2 3 1 غذد طُ ٚ٘شِٛٔبد

 14   مجموع الوحدات

للذراسبث العليب  الوٌهبج الذراسي

  الحيبة علىم قسنفي 
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 :لماجستيرا

رذذد اٌّذح اٌالصِخ ثّزطٍجبد ١ًٔ شٙبدح اٌّبجغز١ش ثغٕز١ٓ رم٠ّٛز١ٓ ثؼذ اٌذساعخ اٌجبِؼ١خ      

٘ب عزخ أشٙش ٌّٚجٍظ اال١ٌٚخ ثؼّٕٙب ِٕبلشخ اٌشعبٌخ . ٠ٚجٛص ثّٛافمخ ِجٍظ اٌى١ٍخ رّذ٠ذ

٠ض٠ذ ػذد اٌٛدذاد اٌذساع١خ  ػٍٝ اْ الفمؾ  أخشٜرّذ٠ذ٘ب عزخ أشٙش اٌجبِؼخ دغت لٕبػزٗ 

 ( ٚدذح ثؼّٕٙب اٌشعبٌخ.36خالي اٌّذح ػٓ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *الرسالة : 9 وحدات

 

 

 الفصل الدراسً األول

 عدد الوحدات المادة المقررة

 2 اخزظبص ػبَ

 2 اخزظبص دل١ك

 6 ادظبء د١برٟ

 2 د١بر١خو١ّ١بء 

 0 ج اٌجذش اٌؼٍِّٟٕٙ

 0 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 13 مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 عدد الوحدات المادة المقررة

 2 (1اخزظبص دل١ك )

 2 (2اخزظبص دل١ك )

 2 (3اخزظبص دل١ك )

 2 (4اخزظبص دل١ك )

 0 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 0 دٍمخ ٔمبش١خ

 14 مجموع الوحدات
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 الدكتوراه:
    رذذد اٌّذح اٌالصِخ ثّزطٍجبد ١ًٔ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثضالس عٕٛاد  رم١ّ٠ٛخ ثؼذ 

شٙبدح اٌّبجغز١ش ٚثؼّٕٙب ِٕبلشخ االؽشٚدخ . ٠ٚجٛص ثّٛافمخ ِجٍظ اٌى١ٍخ 

رّذ٠ذ٘ب عزخ أشٙش ٌّٚجٍظ اٌجبِؼخ دغت لٕبػزٗ رّذ٠ذ٘ب عزخ أشٙش أخشٜ فمؾ 

ػٍٝ اْ ال٠مً ػذد اٌٛدذاد اٌذساع١خ خالي اٌّذح ػٓ )60( ٚدذح ثؼذ اٌّبجغز١ش 

ٚاْ رىْٛ ٚدذاد اٌشعبٌخ ثّب ال ٠ض٠ذ ػٍٝ )40( ٚدذح ٚٚدذاد اٌىٛسعبد 

)20( ٚدذح ػٍٝ األلً.                              .                                      
                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *االطروحة : 24 وحدة
 

 الفصل الدراسً األول

 عدد الوحدات المادة المقررة

 2 د٠ٕب١ِى١خ ِجزّغ

 2 د٠ٕب١ِى١خ اٌخ١ٍخ

 6 ثب٠ٌٛٛجٟ جض٠ئٟ

 2 أ٠غ 

 0 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 13 مجموع الوحدات
 الفصل الدراسً الثانً

 عدد الوحدات المادة المقررة

 2 (1اخزظبص دل١ك )

 2 (2اخزظبص دل١ك )

 2 (3اخزظبص دل١ك )

 2 رذ١ًٍ أٌٟ

 0 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 12 مجموع الوحدات



 
 

24 
 

 6102 -6102     الحٌاة علوم قسم دلٌل

 

 

 

 :األوليةالدراسات 

% لمدروس النظرية التي التحتوي عمى 05% ودرجة االمتحان النيائي 05تحسب درجة السعي  -1
 .جانب عممي 

% 10% بنسبة 05فتوزع درجة السعي  مختبر(لدروس التي تحتوي عمى جانب عممي ) أما ا -3
% امتحان النظري ويبقى الحال نفسو باحتساب درجة االمتحان النيائي 20العممي وعمى الجانب 

  % امتحان عممي نيائي(.10% امتحان نظري و20)أي 

 الدراسات العميا:

 : ا٢رٟثبٌشىً  ئ١خ ٌىبفخ ِٛاض١غ اٌذساسبد اٌؼ١ٍببرذست اٌذسجخ إٌٙ-

 % .21اٌسٕٛٞ   اٌسؼٟ

 . %71اَلِزذبْ إٌٙبئٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السعي الفصلي  كيفيت احتسبة درجبث

 واالهتحبى الٌهبئي
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 ظشٚفٗ دست رط٠ٛؼٙب ٌٍٚطبٌت اٌّزاوشح أثٕبء ِشاػبرٙب ٠جت اٌزٟ ٚ اٌمٛاػذ ِٓ ػذد ٕ٘بٌه    

 :ِٕٙب ٚٔظبِٗ ٚادز١بجبرٗ

 

 ِغ ٠زٕبست  اٌّسزطبع لذس اٌّزؼٍُ ثٗ ٠زم١ذ دساسٟ جذٚي ثٛضغ اٌّٛاد ث١ٓ اٌٛلذ رمس١ُ -1

 .ا١ٌِٟٛ اٌذساسٟ اٌجذٚي

 

 . اٌشادخ ِٓ لسظ ٠زُ اخز ثبٌزؼت اٌشؼٛس ػٕذ -2

 

 :د١ث ِٓ ٚرٌه ٌٍذساسخ إٌّبست اٌّىبْ اخز١بس -3

 

 .  اٌخبفزخ اَلضبءح ػٓ ٚاَلثزؼبد إٌّبسجخ اإلضبءح -أ

 

  اٌشادخ ػٍٝ ٠جؼث فبٌزشر١ت..  ٚرشر١جٙب ٌٍغشفخ اٌج١ذح اٌز٠ٛٙخ - ة

 

 أثٕبء اٌسش٠ش ػٓ اَلثزؼبد فألٍٗ رٌه طؼت ٚاْ..  إٌَٛ غشفخ فٟ اٌّزاوشح ػٓ اَلثزؼبد - ج

 .اٌّزاوشح

 

 ٚاٌمٍُ اٌٛسلخ اسزخذاَ ٌٚزٌه شف٠ٛخ ثظٛسح رٕفغ َل اٌظؼجخ اٌؼ١ٍّخ اٌّٛاد دساسخإْ  -4

 .ف١ٙب ٌٍّؼٍِٛبد ٌزثج١ذ

 

 .ٌٍذساسخ اٌّزؼٍُ رذفغ إٌفس١خ فبٌشادخ..  أٔٛاػٙب ثىً اإلصػبج ِظبدس ػٓ اَلثزؼبد -5

 

 .اٌظذٟ ثبٌغزاء اَل٘زّبَ -6

 

 .ضبس فىالّ٘ب..  ٔمظبْ أٚ ص٠بدح دْٚ إٌَٛ ِٓ اٌىبفٟ اٌمسظ أخز -7

 

 . اٌؼب١ٌّٓ ٌشة ٚاٌذػبء سجك ِّب أُ٘ اٌظــــــــــــالح - 8

 

 

 

 تــبهــبداث عـإرش

 قواعد المذاكرة المثالية
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 الطريقة إيجاد من لتمكن الطالب أدركيا ولو لمدراسة متبعة طرق ثالث ىناك عام بشكل 
 : ىيو  لو المناسبة

 

 : اٌى١ٍخ اٌطش٠مخ -1

 الموضوع قراءة يعيد ثم العامة الفكرة لو لتتضح عام بشكل الموضوع الطالب يقرأ أن وىي
 .. األفكار بقية الستيعاب

 

 : اٌفمش٠خ اٌطش٠مخ -2

 ىنا فالمتعمم..  الترابط ليذا المتعمم وتقبل األفكار ترابط حسب فقرات إلى الموضوع تقسيم أي
 وىذه معاً  جميعاً  األفكار ىذه ربط ثم..  يوافقو ما حسب التقسيم ةبطريق يتحكم الذي ىو

 .فييا األفكار تسمسل بعدم تتميز والتي الطويمة المواضيع في تفيد الطريقة
 

 : اٌّخزٍطخ اٌطش٠مخ -3

 الموضوع تقسم ثم العامة الفكرة المتعمم أخذي بحيث..  السابقتين الطريقتين بين الجمع وىي
 .فقرات إلى

 

 :منيا  ميمة ًاأمور  لو توفرل الدراسة في عيايتب خطوات إيجاد من لمطالب البديو وعم
 

 (واستغاللو الوقت توفير بمعنى) ممكن وقت بأقصر الدراسة -1
 

 .الصحية بالطرق الطاقة استغالل بمعنى الممكنة الجيود اقل بذل -2
 

 .ممكنة مدة أطول بالمعمومات االحتفاظ -3
 

 طذ١ذخ . ٌضّبْ ِزاوشح اٌمٛاػذ رٍه ٚرطج١ك اَلسزفبدح ج١ّغ اٌطٍجخٔزّٕٝ ٌ إٌٙب٠خ ٚفٟ
 

 .. ػبٌٟ ٚرمذ٠ش ثزفٛق إٌجبح هللا ٚثئرْ

 

 

 

 ّٕبسجخطشق اٌذساسخ اٌ
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 ا ناء

 

 

 :أثٕبء رأد٠خ اَلِزذبٔبد ٟٚ٘  ٌٍطبٌت إٌفس ػٍُ خجشاءٌ ٔظبئخٕ٘بن          

 . ػ١ٍٗ ٚاٌزٛوً ثبهلل اَلسزؼبٔخ األسئٍخ دً فٟ اٌجذا٠خ لجً َل رٕس -

 . اإلجبثخ فٟ اٌششٚع لجً األسئٍخ ٚسلخ فٟ اٌٛاسدح ٚاألسئٍخ اٌزؼ١ٍّبد وً أالش -

 لجً األسئٍخ ج١ّغ لشاءح األفضً فّٓ اخز١بس٠خ أسئٍخ ػٍٝ اَلِزذبْ ٚسلخ ادزٛد إرا -

 .اٌذً فٟ اٌششٚع

 اٌزٟ األسئٍخ ػٍٝ ػالِخ وٛضغ األسئٍخ ٚسلخ ػٍٝ ِالدظخ أٞ رسجً أْ رخشٝ َل -

 .ػٕٙب اإلجبثخ اخزشد

 " .أَٚل ثبألسًٙ ذأفبث ٌٙب رفض١ٍه دست األسئٍخ ػٓ اإلجبثخ ٠ّىٓ -

 اٌذظٛي ِٓ ٌززّىٓ  اٌّذذد اٌٛلذ ثٙزا ٍزض٠َٚ سؤاي ٌىً" ٚلزب ٠ذذد أْ اٌطبٌت ػٍٝ -

 .اٌذسجبد ٝػٍأ ػٍٝ

 إٌمبط رذذد أْ األفضً فّٓ( فمشح ششح أٚ رؼج١ش)  اٌسشد ػٍٝ رؼزّذ اإلجبثخ وبٔذ إرا -

 أٞ رجبً٘ ػذَ ػٍٝ رسبػذن اٌطش٠مخ ٚ٘زٖ إجبثزه فٟ رض١ّٕٙب ٟف رشغت اٌزٟ األسبس١خ

 . اٌىزبثخ رذفك أثٕبء ٔمطخ

 ػٓ ٚػجضد ، ِزؼذدح اخز١بس٠خ إجبثبد راد األسئٍخ ػٍٝ اَلخزجبس ٚسلخ ادزٛد ٚإرا -

 . شٟء َل ِٓ أفضً فٙبرا اإلجبثخ رخ١ّٓ فذبٚي اٌظذ١ذخ اإلجبثخ ػٍٝ اٌزؼشف

 

 

 

 أثٕبء اَلِزذبْٔظبئخ ٌٍطبٌت 
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         كثير من اإلجابات حتى لو كانت مقنعة بما يكفي ، فمن وسائل اإلقناع ىي :

 عن صورة األشكال من بشكل يعكس قد اإلجابة لورقة الخارجي المظير إن:  اإلجابة ورقة تنظيم -
 . ى الطالبلد التنظيمي الحس مدى  جاتاستن يمكن خالليا فمن صاحبيا

 فانو مقروء غير الخط كان إذا انو المؤكد فمن قيمة اإلجابات يزيد" إضافيا" عامالالخط  يعتبر:  الخط -
 . وواضح جميل خط لمطالب يكون انب يستحسن لذا األجوبة قراءة عمى" سمبا سيؤثر

تدل  ًحقيقيا ًيعتبر استخدام قواعد العمل المكتوبة واستخدام عالمات التقنيط مؤشرا:  التنقيط عالمات -
 . لب ان يفرض شخصيتو عمى التدريسي المصححعمى تنظيم الطالب الجابتو ومن خالليا يمكن لمطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقنعة إجابتك تكون كيف
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       ىذه مجموعة نصائح مقدمة لمطالب تضمن سالمتو أثناء العمل المختبري :

 .والوقاية محمايةل المختبرفي  "دائما الصدرية ارتدي -1

 استخدام عند الكمامات عمى وضع ًفضال، بو تقوم التي الفحص نوعية حسب المناسبة القفازات ارتدي -3
 نظارات ضع عمى عينيكو ( . والخطرة السامة) الطيارة الكيميائية الموادو  والحوامض الكحولية المواد

 . الضرورة عند الحماية

       المختبر داخل والسالمة نااألم أدوات جميع عمل وطريقة موقع تعمم ان دون المختبر في تعمل ال -2
 خطوات عمى واطمع( . بالتنفس الخاصة الكمامات ، األقنعة ، الحريق طفايات ، العين غسل نافورة) 

 . اإلسعاف

  المختبر في وال تدخن تشرب وال تأكل ال -4

 . خاصة شفط أداة أو الخاصة الشفط كرة استخدم بل مباشرة بالفم المحاليل بشفط تقم ال -0

 .المختبري العمل أثناء الفضاضة المالبس تمبس ال -6

 . الغازات طرد خزانة في إال بيا مرغوب غير أبخرة أو غازات اعني ينتج تجربة أية عملت ال -7

 .المختبر من مختمفة أماكن فيالموجودة  التحذيرية اإلشارات احفظ -8

 

 

 

 

 

 الوختبزيت السالهت
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 الطلبه أألوائل على كلٌة العلوم من قسم علوم الحٌاة لألعوام السابقة

 اسم الطالب سنة التخرج المعدل

 عدنان فاضل نصيف 2002-2003 80.13

 د حميد ندانمه 2003-2004 1.0838

 هدى خضير احمد 2004-2005 77.733

 شيماء فاتح عمي    2005-2006 86.517

 سهى ماهر عبد 2006-2007 93.251

 طارق لفته سممان 2007-2008 88.963

 زينب سمير يحيى 2008-2009 85.525

 شادمان طارق صادق 2009-2010 89.426

 عمي سرى قصي 2010-2011 86.997

 سعد حميد عود 2011-2012 88.623

 نداء وسمي شهاب حميد 2012-2013 81.682

 فاطمة مصطفى مهدي إبرهيم 2013-2014 84.475

 سدير صالح عبد األمير مهدي 2014-2015 84.49436
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 مباشرة الطلبة

فً بداٌةة كةل عةام دراسةً ٌجةب علةى الطالةب تسةجٌل مباشةرته بالةدوام الرسةمً    

الجدٌةد بسةكرتارٌة  لةذل  العةامخ المقرر للمباشةرة حسةب التقةوٌم الجةامعً وفق التارٌ

ومقررٌة القسم وٌمنح الطلبة مدة ال تتجاوز أسبوعاً من موعد إعةنن المباشةرة وٌعةد 

الطالب راسباً  إذا لم ٌباشر استناداً  إلةى ضةوابط اٌةاب الطلبةة وبعةد المباشةرة ٌحةق 

المحاضةرات وفٌمةا ٌخةل الطلبةة المكملةٌن  للطلبة  اسةتنم الكتةب المنهجٌةة ودخةول

فٌمكنهم دخول المحاضرات للمرحلة الدراسٌة التالٌة لحٌن إعنن النتائج وٌةتم تقرٌةر 

 مصٌرهم الدراسً وفق النتٌجة.

 ضوابط غٌابات الطلبة

فً حال عدم مباشرة الطالب بالدوام الرسمً ضةمن المةدة المقةررة لةه فسنةه سةٌتم    

  -اب وبتراكم الغٌابات تطبق علٌه الضوابط التالٌة : احتساب تل  المدة اٌ

 الضوابط المعمول بها بخصوص غٌاب الطلبه 

 قبل أن نذكر الضوابط ندرج لكم بعض المنحظات

 اسبوع 15 الكورسً أو الفصلًاسبوع و 38 السنويعدد اسابٌع الدرس  -*

 ساعة  98والعملً ساعة  68 الَسَنويمجموع عدد الساعات الكلٌة للدرس النظري  -* 

 ساعة 45ساعة والعملً  38 الكورسًمجموع عدد الساعات الكلٌة للدرس النظري  -*

 ساعات  3ساعتان والعملً الواحد عدد ساعات الدرس النظري -*

 فقط من الغٌابساعة واحدة لكل مختبر عملً أو درس نظري تحتسب  -*

 النسبة المئوٌة للغٌابات -أوال ً

 % أنذار نهائً 9انذار أولً   ,   % 6% تنبٌه  ,   3

ٌّة للماده  -ثانٌا ً     %.188ٌتم احتساب النسبة المئوٌة من خنل احتساب عدد الساعات الكل
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    النسب المئوٌه للدرس السنوي

 تنبٌه –% ( 3ساعات تحتسب له نسبة)   4إذا ااب الطالب  -*

 ولًانذار أ –%(  6ساعات تحتسب له)  8وإذا ااب الطالب -*

 انذار نهائً-%( 9ساعة تحتسب له)  11وإذا ااب الطالب -*

    النسب المئوٌه للدرس الكورسً

 % ( 9ساعات تحتسب له نسبة)   4إذا ااب الطالب  -*

 %(  6ساعات تحتسب له)  3وإذا ااب الطالب  -*

 %( 3ساعة تحتسب له)  2وإذا ااب الطالب  -*

 

 عدد وأوقات المحاضرة

اضرات المقررة لكل مةادة هةً بواقةع محاضةرة واحةد لكةل أسةبوع إن عدد المح    

 ساعات. 3وتتضمن جزءاً نظرٌاً بواقع ساعتٌن وجزءاً عملٌاً بواقع 

أسةةبوع لكةةل فصةةل وبةةذل  ٌكةةون مجمةةوع عةةدد  15هةةذه المحاضةةرات موزعةةة علةةى 

محاضةةرة سةةواء أكانةةت المةةادة فصةةلٌة أو  15المحاضةةرات فةةً الفصةةل الواحةةد هةةو 

 كورسٌة.

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 6102 -6102     الحٌاة علوم قسم دلٌل

 االمتحانات و الدرجات 

بالنسةةبة لعةةدد االمتحانةةات المقةةررة لكةةل مةةادة هةةو امتحةةان واحةةد فةةً كةةل فصةةل     

وٌتةةر  أمةةر موعةةد وتؤجٌةةل أو إعةةادة أو عةةدد االمتحانةةات االضةةافٌة لمةةدرس المةةادة 

 وباالتفاق مع الطلبة إال فً حال كان من المقرر ان تكون االمتحانات مركزٌة .

 -رجات فؤنه ٌكون كالتالً :فٌما ٌخل توزٌع الد
 

للعملةً والمجمةةوع  775للنظةري و  1775تكةةون الدرجةة  فةً حةال االمتحةان الفصةلً

% للفصةةل األول وتجمةةع مةةع درجةةة الفصةةل الثانً)أٌضةةا ً بةةنفس السةةٌاق(  25هةةو 

وهةةً درجةةة السةةعً السةةنوي وتجمةةع الدرجةةة مةةع درجةةة  58وتصةةبح الدرجةةة مةةن 

%  35ا ً إن درجةةةة النظةةةري تصةةةبح مةةةن % علمةةة188االمتحةةةان النهةةةائً وتصةةةبح 

 % .15والعملً من 

ٌجري فٌةه امتحانةان, أألول   فؤنه فً الفصل الواحد أما فً حال االمتحان الكورسً 

% 188ٌُعد بمثابة االمتحان الفصلً والثانً ٌكةون نهةائً وتجمةع الةدرجات وتصةبح 

 وتقسم الدرجة بٌن الجزء العملً والنظري وفق السٌاق أعنه .

السنوٌة عن الكورسٌة من حٌث إن المادة الفصلٌة قد تستمر -ختلف المادة الفصلٌة وت

بالدراسةة للفصةةل الثةانً أو تسةةتبدا بمةةادة منةاظرة لهةةا , فمةةثن مةادة تشةةرٌح وتصةةنٌف 

النبات ُتعد مادة سنوٌة مقسةمة علةى فصةلٌن , التشةرٌح فةً الفصةل األول والتصةنٌف 

 هاٌة السنة .فً الفصل الثانً وتمتحن معا ً فً ن

أما المادة الكورسٌة فانها تنتهً حٌث ٌنتهً الفصل الدراسً وال ٌعاد مع االمتحانات 

النهائٌةةة إال إذا كانةةت تلةة  المةةادة مقةةررة فةةً الفصةةل الثةةانً فتمةةتحن مةةع االمتحانةةات 

 النهائٌة .
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 ضوابط وتعلٌمات االمتحانات

 ٠جذأ االِزذبْ اٌغبػخ اٌزبعؼخ طجبدآ.   -1

ٕغ اٌذخٛي ثؼذ رٛص٠غ االعئٍخ االِزذب١ٔخ ٚال ٠غّخ ثذخٛي اٌطبٌت اٌٝ اٌمبػخ ٠ّ -2

 االِزذب١ٔخ اال ثٛجٛد اٌغبدح اٌّشالج١ٓ.

على الطالب حمل هوٌته داخل القاعة االمتحانٌة وابرازها وٌجب الجلوس بالمكان  -3

 المخصل للطالب وعدم تغٌٌره.

 اعة االمتحان .الٌسمح بادخال أي كتاب او ورقة الى داخل ق-4

 الٌسمح للطالب اداء االمتحان فً حالة عدم التزامه بالزي الموحد .-5

 قفل جهاز الموباٌل قبل دخول القاعة االمتحانٌة .-6

اذا ثبت اش الطالب او محاولة ذل  فً االمتحان ٌعد راسبآ فً جمٌع المواد لتل  السنة -7

 جنتها .واذا تكرر ذل  ٌفصل من الجامعة وٌرقن قٌده من س

 الٌسمح بدخول الطالب الى القاعة االمتحانٌة االبوجود السادة المراقبٌن.-8

 ٌجب االلتزام بالجلوس بالمكان المخصل للطالب وعدم تغٌٌره  إال بعلم مدٌر القاعة.-9

عدم تر  الحقائب النسائٌة خارج القاعة االمتحانٌة وتجمع عند مقدمة القاعة قرب -18

 السبورة.

 مح للطالب استعارة قلم او ممحاة من الطلبة اآلخرٌن اثناء االمتحان  ال ٌس -11

فً حال حدوث أي عطله مفاجئة اٌر متوقعة بسبب االوضاع االمنٌة فؤنه سوف ٌتم  -12

ابنغ الطلبة بمصٌر االمتحان على موقع انترنٌت جامعة تكرٌت وموقع كلٌة العلوم 

 حصرا ً . 

 الممرات بعد االنتهاء من االمتحان . عدم تر  الكتب والمنزم فً -13
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 النتائج واالعتراضات 

تعلن النتائج بعد حوالً أسبوع )أقل أو أكثةر بٌةوم( مةن موعةد انتهةاء االمتحانةات    

للمراحل كافًة وبعد إعنن النتائج واستنم الطالب لنتٌجته  ٌحةق لةه االعتةراض علةى 

موعد النتائج النهائٌة لغةرض تقةدٌم طلةب أٌام بعد إعنن  5النتٌجة وٌمنح الطلبة مدة 

االعتراض وٌتم تجاهل كافة طلبات االعتراض خارج المةدة المحةددة وبعةد عةدة أٌةام 

 تعلن نتائج االعتراضات على لوحة االعننات.

مَنح التدرٌسةً مةدة ال تتجةاوز    ٌَ وفٌما ٌخل أالعتراض على درجة السعً السنوي 

االعننةةات لغةةرض تقةةدٌم االعتةةراض بشةةكل  أٌةةام بعةةد إعةةنن السةةعً علةةى لوحةةة 3

   .م السعً إلى اللجنة االمتحانٌةمباشر لمدرس المادة وٌتم تجاهل االعتراض بعد تسلٌ

 الشهادات والدراسات العلٌا

شهادات علمٌة وهً البكةالورٌوس والةدبلوم والماجسةتٌر  4ٌمنح قسم علوم الحٌاة    

ادلةةة للماجسةةتٌر ولكةةن ال ترتقةةً للتقةةدٌم والةةدكتوراه وتعةةد شةةهادة الةةدبلوم العةةالً مع

 65لدراسة الدكتوراه وٌتحةتم علةى المتقةدم لدراسةة الماجسةتٌر ان ال ٌقةل معدلةه عةن 

% وٌعتمةةد القبةةول فةةً الدراسةةة حسةةب التنةةافس باالعتمةةاد  78% ومعةةدل الةةدكتوراه 

 على معدل البكالورٌوس واالمتحان التنافسً وكلما زاد المعدل زادت فرصة القبول 

 المراتب واأللقاب العلمٌة

 المرتبة أو اللقب العلمً الشهادة 

لٌس لخرٌج البكالورٌوس لقةب علمةً ولكةن لةه تسةمٌة هةو  بكالورٌوس 
 فنً-معاون باٌولوجً 

وٌمكةةةن ان ٌرتقةةةً إلةةةى لقةةةب  Ms.cمةةةدرس مسةةةاعد )م.م( الماجستٌر

 مدرس )م( بعد تقدٌم عدة بحوث ترقٌة

 دة مراتب وهًلقبه دكتور وله ع الدكتوراه 

 . المدرس الدكتورم.د

 . األستاذ المساعد الدكتور أ.م.د

 األستاذ الدكتور وهذه أعلى مرتبة علمٌة جامعٌة  أ.د.
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 مالحظات وتعلٌمات عامة

  على الطلبة استغنل كل دقٌقةة ٌقضةٌها فةً الجامعةة مةن أجةل طلةب العلةم
 والمعرفة من التدرٌسٌٌن والطلبة ومن الكلٌات األخرى .

 لتزام التام باألخنق واالحترام مةع الطلبةة والتدرٌسةٌٌن والمةوظفٌن بمةا اال
ٌلٌةةةُق مسةةةتواه العلمةةةً وعةةةدم اسةةةتغنل الحةةةرم الجةةةامعً مةةةن أجةةةل إقامةةةة 

 النزهات والعنقات المشبوهة .
 . عدم مزاولة أي نشاطات سٌاسٌة أو طائفٌة 
 . االلتزام بالزى الموحد 
 عات الدراسٌة إال لغرض رسةمً أو عدم السماح للغرباء بالدخول إلى القا

أمر ٌتعلق بالدراسة وعدم اصطحاب الطلبة الغرباء إلى داخةل ممةرات أو 
قاعات القسم إال بسذن من مقرر القسم وسٌعاقب الطالب فً حال ثبت ذلة  

. 
  االلتزام بموعد المحاضرة بحٌث ٌتهٌؤ الطالب قبل عشرة دقائق من موعةد

ة رئاسةةة القسةةم مةةن أجةةل مةةنحهم المحاضةةرة وعلةةى الطلبةةة عةةدم مراجعةة
 قصاصة تؤذن لهم بالدخول.

  ٌتم تحدٌد موعد ووقت االمتحةان الفصةلً باالتفةاق مةع مةدرس المةادة وإن
رئاسةةة القسةةم اٌةةر مسةةإولة عةةن تغٌٌةةر هةةذا الموعةةد أو إعةةادة أو تؤجٌةةل 
االمتحةةان إذا تةةم إقةةراره مسةةبقا ً وٌتةةر  أمةةر النظةةر فةةً عةةدد  االمتحانةةات 

 للتدرٌسً  . 
 ٌ  كةةةون هنةةةا  امتحةةةان مفةةةاجquiz  فةةةً كةةةل محاضةةةرة ولجمٌةةةع المةةةواد

 الدراسٌة وعلى طول السنة الدراسٌة دون أبنغ مسبق.
  فً حال تعرض الطالب لمرض او لحةادث مإسةف ٌمنعةه مةن االسةتمرار

بالةةدوام أو الحضةةور  لامتحةةان فسنةةه علةةى الطالةةب أن ٌقةةدم مستمسةةكات 
ة مثبت فٌها الزمةان والمكةان تبةٌن ثبوتٌة رسمٌة وقانونٌة وموقعة ومختوم

وضعه الراهن وعلى ضوء هذه المستمسكات ٌتم مناقشةة تؤجٌةل أو إعةادة 
 االمتحان أو أي إجراءات أخرى .

   لٌكن فً علم الطالب إن القسم أو الكلٌة اٌر مسإولة عةن تعٌةٌن الخةرٌج
كمةةا ٌضةةن بعةةض الطلبةةة حٌةةث إن التعٌٌنةةات هةةً مةةن ضةةمن صةةنحٌة 

 ة الجامعة حصرا ً .الوزارة ورئاس
  علةةى الطالةةب االحتفةةاظ بنسةةخة مةةن أي ورقةةة أو كتةةاب رسةةمً أو تقرٌةةر

 صحً أو كتاب تؤجٌل أو اٌر ذل  من المستمسكات التً تتعلق بدراسته.
  غددا ً عدم االعتماد علةى الشةائعات التةً تةذاع بةٌن الطلبةة كةؤن ٌشةاع بةؤن

لتبلٌغةةةات أو اٌةةةر ذلةةة  مةةةن الشةةةائعات , وٌجةةةب االعتمةةةاد علةةةى ا عطلدددة
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الصةةادرة مةةن رئةةٌس القسةةم والتةةً تعلةةق علةةى لوحةةة ا عننةةات أو موقةةع 
 الجامعة والكلٌة حصرا ً.

   عدم تر  الممتلكات الشخصٌة والكتب والحقائةب داخةل القاعةة الدراسةٌة
تجنباً  للفقدان أو السرقة  أو رمٌها من ِقَبل عمةال النظافةة ولةٌكن فةً علةم 

 فقدان أو سرقة الممتلكات الشخصٌة  . الطالب إن القسم اٌر مسإول عن
  فً حال فقدان أو إٌجاد أي ممتلكات فعلى الطلبةة إعةنن ذلة  عةن طرٌةق

 سكرتارٌة القسم .
  فةةً حةةال منحظةةة أي شةةًء ارٌةةب داخةةل القاعةةات أو الممةةرات فعلةةى

الطالب إبنغ رجال األمن فةوراً  فةً العمةادة أو السةكرتارٌة حفاظةاً علةى 
 طلبة .أمن وسنمة جمٌع ال

  عدم رمً النفاٌات فً الممرات والقاعات الدراسٌة وعدم إدخةال األطعمةة
إلةةى داخةةل القاعةةات وعلةةى كةةل طالةةب المبةةادرة فةةً الحفةةاظ علةةى نظافةةة 
وجمالٌةةة القسةةم والقاعةةات الدراسةةٌة كمةةا ٌحةةب أن ٌةةراه إذ أنةةه لةةٌس مةةن 
المعقول أن ٌقضً الطالب نصف ٌومه فً الجامعة و من ثةم ٌةؤتً وٌقةول 

 ذا لٌس بٌتً ولٌس لً عنقة بذل  .ه
  علةةى الطالةةب حمةةل كتبةةه ومحاضةةراته معةةه بعةةد انتهةةاء وقةةت المحاضةةرة

لتجنب طرق الباب وإزعاج الطلبة اآلخرٌن عند إشغال القاعةة بمحاضةرة 
أخةةةرى فهةةةذه الظةةةاهرة ٌكررهةةةا الكثٌةةةر مةةةن الطلبةةةة بةةةدون احتةةةرام وقةةةت 

 محاضرة االخرٌن .
 تؤجٌةل االمتحةان أو إعةادة االمتحةان أو  عدم مراجعة رئاسة القسم لغةرض

 تقلٌل عدد المحاضرات ألن ذل  من صنحٌة مدرس المادة.
  عدم مغادرة القاعةة ألي سةبب كةان فةً حةال تةؤخر التدرٌسةً لمةدة زمنٌةة

 معٌنة .
 . االلتزام بلبس الصدرٌة فً جمٌع المختبرات 
 افقةة عدم الخروج ألي سفرة خارج أو داخةل الجامعةة مةا لةم تستحصةل مو

رسمٌة من رئةٌس القسةم وعمٌةد الكلٌةة  وبصةحبة تدرٌسةً وتدرٌسةٌة مةن 
 القسم .
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   ال تَسلَّم النتٌجة بدون إستنم براءة الذمة  عن طرٌق الطالةب نسةه أو مةن
 ٌنوب عنه فً حال كون سكن الطالب بعٌد عن الجامعة 

  اءاً  مةن اٌام لغرض االعتةراض علةى النتةائج النهائٌةة ابتةد 3ٌمنح الطالب

 تارٌخ اعنن توزٌع النتائج ولٌس من تارٌخ استنم النتٌجة
  ٌصدر االمر الجامعً بعةد حةوالً شةهر مةن موعةد اعةنن نتةائج المرحلةة

الرابعةةة وعنةةدها ٌسةةتطٌع  الخةةرٌج ان ٌطلةةب وثٌقةةة تخةةرج بالةةدرجات أو 
 معنونة ألي دائرة .

 لطالةب أو مةن ٌنةوب ال تَسلَّم النتٌجة بدون تسلٌم براءة الذمةة عةن طرٌةق ا
 عنه إذا كان سكن الطالب بعٌد عن الجامعة.

  اٌام لاعتراض على نتائج االمتحانةات النهاٌةة ابتةداءاً مةن  3ٌُمنح الطالب

 موعد االعنن عن النتائج .
  علةةى الطلبةةة زٌةةارة موقةةع انترنٌةةت زارة التعلةةٌم العةةالً العراقٌةةة وموقةةع

 االخبار المتعلقة بالدراسة. الجامعة والكلٌة  لغرض االطنع على احدث
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