
 
 

 

 



 
 

 

 القادسٌة جامعة – اآلداب كلٌة

 خالل من المتخصصة والمعرفة العلم تقدٌم على دائما   الكلٌة وحرصت 7899-7891 الدراسً العام فً الجامعة تأسٌس مع تأسس وحضاري علمً صرح

 انسانٌة تخصصات فً والعلٌا االولٌة الدراسات فً الطلبة من الكثٌر تخرج ان استطاعت وقد المتمٌزة واالدارٌة التدرٌبٌة وكوادرها الرصٌنة واالسالٌب المناهج

 العالمٌة التعلٌمٌة للمؤسسات واالعتماد الجودة معاٌٌر وفق للعمل دائما   الكلٌة تسعى ، واالثار النفس وعلم االجتماع وعلم والجغرافٌة وآدابها العربٌة اللغة فً

 االجتماع وعلم والجغرافٌة العربٌة اللغة قسم فً الدكتوراه) العلٌا الدراسات بفتح عمودٌا   التوسع الى الكلٌة دأبت وقد.  المتمٌزة االكادٌمٌة البٌئة وتوفٌر

 .االنكلٌزٌة اللغة قسم بفتح أفقٌا   توسعت الكلٌة ان كما(  النفس علم قسم فً والماجستٌر

 بلدنا فً المجتمع خدمة روافد من رافدة تكون وان علٌها القائمٌن جمٌع بتعاون الرصٌن العلمً والبحث والمعرفة للعلم منارة دائما   الكلٌة هذه تبقى ان هللا نسأل

 .العزٌز

التوفٌق هللا ومن

 
 



 

 
 

    
 

 
 
 

 

وكانت تضمم الثالمة أاسمام  مي   8/89/8919وبدأت دوامها في  8919/8999تأسست كلية اآلداب في العام الدراسي 
وامد اسمتثد  اللغة العربية والخدمة االجتماعية والجغرافية. الم فتح فيها اسمما  خخمرا   مما اسمم علمم المنم  واسمم اآلالمار  

أيضما   وتمم 1998/1991ما اسم اآلالار فقد استثد  في العمام الدراسمي أ 8994/8995اسم علم النم  في العام الدراسي 
ا  ممم  العممام الدراسممي  وأدت الكليممة دور مما الماعممال ممم  خممثال أاسممامها  8995/8999فممتح الدراسممات العليمما فممي الكليممة ابتممدام 

وتوسمعت ناماتاتها مهماتهما الثيويمة. لقمد  وفمرت الكتمب المنهجيمة واللموالم الدراسمية. أ الخمسة في المسيرة التعليمية بعد 
تعرضت كلية اآلداب بعمد لواال النامام السمابد ودخموال اموات االثمتثال امأنها امأ  الكليمات ااخمر  فمي جامعمة القادسمية  لم  

مهمام  دارة الكليمة فمي بدايمة العمام الدراسمي لمت تسالخراب والدمار والعب  في ممتلكاتها  ولك  بمضال القيادات اإلدارية التي 
وتجهيل القاعات الدراسمية وتموفير مسمتللماتها الدراسمية مم   و صثحتم بنام   ذعمار ا م  جديد إم بوار ب1993/ 1992

د  لم  لمذلك كلمع عما  الكلية بأجهلة االستنساخ  والثاسبات وكذلك توفير الكتمب المنهجيمة والمسماعدة ولودتمقاعد الدراسة  
 عمار وتنهم الغالي العراد العايم.إالعمال ليبااروا ب سوح الكلية ل و ا ورونقها واستتاعت أ  تدفع بأعداد جديدة  ل 

 
 
 



 
 

 أ داف الكلية 

 وتتوير ا. اإلنسانيةاال تمام بالمعرفة  -1
 تسهم في تقدم البنية االجتماعية للمنتقة.التي تنمية المكر العلمي ودراسة الاوا ر دراسة علمية للوصوال لثستنتاجات  -1
 ة.تقاليد وممارسات سلوكية بنام  يجادفي  منها سهاما  تنمية الجوانب القيمية والمبدئية للتلبة  -2
 اإلاليم.الجامعة ودراسة وتثليال اوا ر  ذا  إلاليماال تمام بالبيئة االجتماعية والمادية  -3
 مؤ لة في مجاالت البث  العلمي بتخصصات الكلية المختلمة. عناصر  عداد -4
المتلوبة في تلك المؤسسات وااعماالالمهمات  اداممؤ لي  علميا  والقافيا   خريجي رفد المؤسسات المختلمة ب -5

 



 العلمٌة للمسٌرة خدمة الباقٌة العلمٌة االقسام فً( والدكتوراه الماجستٌر) العلٌا الدراسات فتح فً التوسع خالل من التدرٌسٌة الكوادر تهٌئة على العمل.7  

 .بها وللنهوض

 .المختلفة االختصاصات فً توزٌعهم خالل من العلمً التطور ومواكبة المقبولٌن الطلبة من المتزاٌدة االعداد الستٌعاب الجدٌدة العلمٌة االقسام استحداث.2

 والندوات للمواسم كلٌة لم الذٌن المجتمع افراد من كبٌرة ال عداد الفرصة اتاحة اجل من الكلٌة فً االقسام من عدد فً المسائٌة الدراسات فتح على العمل.3

 .بالمجتمع الجامعة عالقة ولتوثٌق الدراسة اكمال فرصة لهم والتعتسنح االنسجام من حالة واٌجاد الزائرٌن واستضافة المستمر التعلٌم ودورات الجماهٌرٌة

 من حالة واٌجاد الزائرٌن واستضافة المستمر التعلٌم ودورات الجماهٌرٌة والندوات للمواسم الكلٌة اقامة خالل من المجتمع فً الجامعة دور تأكٌد.4

 .الدولة دوائر مع التعشٌق بعملٌة والنهوض ومؤسساته المجتمع افراد مع والعملً العلمً والتعاون االنسجام 



 
 
 
 
 



 
 نبذة عن قسم المغة العربية: 

 في القسم من تخرجت التي الدروات عدد مجموع أما(9991-9991) سنة األولية الدراسات في دفعة أول وتخرجت(9991_9989) سنة القسم أسس 
 .دورة(16)فيي األولية الدراسات

 دورة( 11) ىي القسم من تخرجت التي الماجستير دورات وعدد(9997-9996) سنة العربية المغة قسم في الماجستير العميا الدراسات افتتحت . 
 في العميا الدراسات عمقت ثم دورات( 4) كانت الدكتوراه من تخرجت التي الدورات وعدد( 9999-9998) سنة الدكتوراه العميا الدراسات افتتحت 

 فيكون دورات( 7) التقويم عام وحتى التاريخ ىذا من فتخرجت( 1119-1118) سنة القسم في اخرى مرة واستأنفت( 1114-1111) سنة الدكتوراه
 دكتوراه . دورة( 99) خرج قد القسم

 
 : رؤية القسم 

 ريادة وتميز في البرامج االكاديمية والخدماتية في اطار شركات متعددة . 
 

 القسم : رسالة 
 توفير بيئة تعميمية تضمن الكفاءة والتنافسية . 

 

 
 



 قسم: أىداف ال
  

 المحافظة عمى سالمة المغة العربية بوصفيا لغة القرآن الكريم، وعنوان شخصية االمة، ورمز ىويتيا .  -9
 اثراء المعرفة االنسانية بالمغة لغة وادبا وثقافة وحضارة .  -1
 تييئة الخريجين واعداد الكفاءات لمواصمة  الدراسات العميا في التخصص .  -1
 وحب االطالع .  تنمية الحس المغوي واالدبي والنقدي ، -4
ىب النقد تراثا التفاعل مع ثقافات العصر ومعارفو وتجاربو واقامة جسور التواصل االنساني مع الواقع الذي صارت فيو نظريات المغة وابداعات االدي ومذا -5

 مشاعا وممكا لكل لغة . 
 تخريج كوادر عمى درجة عالية من التعميم والتأىيل والتميز.  -6
 لتدريس من ذوي الخبرات المتميزة .استقطاب اعضاء ىيئة ا -7
 تشجيع البحوث العممية التشاركية ذات النوعية المتميزة . -8
 تشجيع الطمبة واعضاء ىيئة التدريس عمى تقديم افكار ريادية.  -9
 التوسع في البرامج والتخصصات بحسب متطمبات سوق العمل . -91



  المناىج الدراسية لمقسم:  

 المادة الدراسية المرحمة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عممي نظري

 الصف األول

  1 (9)فصل  9النحو 
  1 (9) الفصل  9البالغة)عمم المعاني(

  1 النثر الجاىمي
  1 9الصرف 

  1 عموم القرآن 
  1 المكتبة 

  1 االنجميزية المغة
  1 حقوق االنسان والديمقراطية
  98 مجموع ساعات الفصل االول

  1 1النحو
 1الفصل  1البالغة ) عمم المعاني (

 1  

  1 الشعر الجاىمي
  1 1الصرف

  1 عموم الحديث
  1 تاريخ المغات الجزرية



  1 الحاسوب
  1 قواعد الكتابة

  11 ساعات الفصل الثاني مجموع

 الصف الثاني

  1 1النحو 
  1 البالغة)عمم البيان(
  1 االدب االسالمي

  1 1الصرف 
  1 العروض

  1 الكتاب القديم
  1 الحاسوب

  1 المغة االنكميزية
 99 مجموع ساعات الفصل االول

  1 4النحو 
  1 البالغة)عمم البديع(

  1 االدب االموي
  1 4الصرف 

  1 القافية وشعر التفعيمة
  1 الفمسفة والمنطق
  1 المعجم العربي

  1 مناىج المفسرين



 99 مجموع ساعات الفصل الثاني

 

   
  1 الشعر العباسي
  1 الشعر االندلسي

  1 تحميل النص األدبي
  1 عمم المغة)المصطمحات(

  1 9النقد االدبي القديم 
  1 الميارات المغوية
  1 الكتاب القديم

  1 المغة االنجميزية
 19 موع ساعات الفصل األول

  1 6النحو 
  1 النثر العباسي
  1 النثر االندلسي

  1 تحميل النص القرآني
  1 عمم المغة)مدارس لغوية حديثة(

  1 1النقد االدبي القديم 
  1 ادب العصر الوسيط

  1 كتابة البحثاصول 
 98 مجموع ساعات الفصل الثاني



 
 
 

 الصف الرابع

  1 النحو وتيسيره
  1 االدب المقارن
  1 النثر الحديث
  1 الشعر الحديث

  1 المدارس النحوية
  1 النقد الحديث
  1 فقو المغة

  1 تحميل النص القرآني
 1 9 منيج البحث ومشروعو

  1 اختياري
  1 االنكميزيةالمغة 

  11 مجموع الساعات



 قسى انجغشافٛت ػٍ حبسٚخٛت َبزة 

 األقسبو يٍ , ْٕٔ 9111ـ9191 انذساسٙ انؼبو انقبدسٛت فٙفٙ كهٛت اٜداة جبيؼت  انجغشافٛت قسى أسس

 انطهبت فٙ أػذاد كبٛشة صٚبدة انؼهًٛت يسٛشحّ ػبش انقسى شٓذ اٜداة  ٔقذ كهٛت نُشأة ٔانًصبحبت انشائذة

( )      3192 - 3192ٔقذ بهغ ػذد انطهبت انًقبٕنٍٛ فٙ انسُت انذساسٛت )  األٔنٛت انذساسبث فٙ انًقبٕنٍٛ

( ٔقذ يُح  9111 -9119( . افخخحج انذساسبث انؼهٛب )يبجسخٛش( فٙ انقسى خالل انسُت انذساسٛت )   119

 انقسى شٓبدة انًبجسخٛش ٔخالل يسٛشحّ انؼهًٛت نؼذد يٍ انطهبت.  

( ػذد شٓبداث انذكخٕساِ انخٙ يُحٓب   3112 - 3113افخخحج انذساسبث انؼهٛب )دكخٕساِ( فٙ انقسى سُت )

( ٔيٍ انًقشس اسخئُبفٓب نهسُت 3112 -3112رى حٕقفج دساست انذكخٕساِ فٙ انقسى سُت )  (2انقسى بهغ )

 ( .3192 -3192انذساسٛت ) 
 
 

 اهداف انقسى 

 

 ٔانضمبفٛخ ٔاالعزًبػٛخ االلزصبزٚخ األطط فٙ رصت إَؽبَٛخ ٔأثؼبز يضبيٍٛ شاد ثًغًهٓب ْٔٙ ، نزحمٛمٓب انمؽى ٚؽؼٗ أؼبؼٛخ أْساف صًخ

  ـ: ذالل    يٍ انؼهًٛخ ضؼبنزّ فٙ انزكبيم إنٗ انٕصٕل ثغٛخ انزًُٕٚخ ٔانحضبضٚخ

 فٙ نهؼًم انًؤْهٍٛ ،ثبنجبحضٍٛ ٔؼٕاْب انطؼًٛخ انًؤؼؽبد نطفس انًرزهفخ انغغطافٛخ فطٔع فٙ يزرصصخ ػهًٛخ كٕازض إػساز إنٗ انمؽى ؼؼٙ ـ9

 انسٔائط يٍ ٔغٛطْب  ٔانصُبػخ  ٔانعضاػخ  اإللهًٛٛخ ٔانزًُٛخ  ٔانجٛئخ انغٕٚخ ٔاألَٕاء  ٔاإلحصبء  انؼًطاَٙ ٔانزرطٛظ  ٔانزؼهٛى انزطثٛخ زٔائط

 . نهؽكبٌ انًغزًؼٛخ انرسيبد ثزمسٚى انًؼُٛخ

 



 انًُبْظ فٙ الؼًٛب انٕٛو انؼبنى ٚشٓسْب انزٙ ٔانزغٛطاد انزطٕضاد نًٕاكجخ األذط ٔانًؼطفٛخ انؼهًٛخ انحمٕل يغ ٔانًزأصط انًؤصط انزٕاصم ـ2

 . انًرزهفخ انؼهٕو يغ انزفبػم إنٗ انٕصٕل ثغٛخ انًزُٕػخ انجحضٛخ ٔيطاكعِ عبيؼبرّ ػجط انًؽزحسصخ ٔانزمُٛبد انزؼهًٛٛخ

  

 انحضبض٘ رطٕضِ ؼهّى فٙ انًغزًغ رٕاعّ انزٙ نهًشكالد ـ ٔانزصٕض انُظطح فٙ انغغطافٛخـ انؼهًٛخ ثبنحبؼخ ٚزؼهك يب فٙ انطهجخ لسضاد رًُٛخ ـ2

  نٓب انُبعؼخ ٔانحهٕل انًؼبنغبد إٚغبز فٙ ٔاإلؼٓبو

  

 نرسيخ ٔرٕظٛفٓب ٔؼٕاْب. R.S  ثؼس ػٍ ٔاالؼزشؼبض ، G.I.S.  انغغطافٛخ انًؼهٕيبد كُظى انحسٚضخ انؼهًٛخ ٔانزمُٛبد األؼبنٛت اؼزضًبض ـ2

 . انًؼطفٙ انزكبيم ػصط فٙ فبػهخ أزٔاد أصجحذ ٔاألؼبنٛت انزمُٛبد ْصِ يضم ٔاٌ الؼًٛب ، انزًُٕٚخ ٔانرطظ األغطاض

  

 ٚكَٕٕا الٌ رؤْهٓى انغغطافٍٛٛ يٕؼٕػٛخ إٌ إش ، انزرطٛظ زػبيخ انغغطافٛخ يجسأ رطجٛك ذالل يٍ ٔشنك انؼًهٛخ انحٛبح فٙ انغغطافٙ زٔض إثطاظ ـ2

 ْٕ انغغطافٙ إٌ يجسأ ٔرطؼٛد انًكبَٛخ اضرجبطبرٓب ٔرحسٚس ٔانجشطٚخ انطجٛؼٛخ انظبْطاد نًرزهف ٔانزحهٛم انطثظ ػهٗ انجبحضٍٛ ثٍٛ لسضح األكضط

 . ثبنضطٔضح يرطظ

  

 ٔانسضاؼبد انؼهًٛخ ٔانًؤرًطاد ٔانُسٔاد انُمبشٛخ ٔانحهمبد انًُٓغٛخ انًحبضطاد ػجط انغغطافٙ انؼهًٙ انجطَبيظ ضًٍ انطهجخ ٔػٙ اؼزضبضح ـ1

 ثبنحفبظ اإلؼٓبو إطبض فٙ ٔٚصت ٔػٛٓى يُظٕيخ رشكٛم إػبزح يٍ ًٚكُٓى ثًب زضاؼزٓى  فٙ ٚكزؽجَٕٓب انزٙ انًزُٕػخ انًؼبضف ٔيرزهف انًٛساَٛخ

 ٔػسو رٕاظَٓب ٚضًٍ انص٘ انُحٕ ػهٗ نٓب انًُبؼجخ انحهٕل إٚغبز ٔضطٔضح ثبنزهٕس يُٓب انًزؼهمخ الؼًٛب نطاُْخ ا يشكالرٓب ٔفٓى انجٛئخ ػهٗ

  . ثّ اإلذالل

 ، انًغزًؼٙ انًحٛظ فٙ ٔانًزأصط انًؤصط انزفبػم ركفم انزٙ ثبنكٛفٛخ ٔرًُٛزٓب ، انطهجخ نسٖ ٔانًطعؼٛخ انًفبًْٛٛخ األطط يُظٕيخ صٛبغخ إػبزح ـ7

 . عبز ، ٔالؼٙ ، حضبض٘ ٔ صمبفٙ ٔ ػهًٙ يٕلف ثهٕضح ٔرضًٍ

  

 يكَٕبد ػهٗ انزؼطف يٍ انزًُٛخ ثشؤٌٔ انًٓزًٍٛ رًكٍ انزٙ انؼهًٛخ األؼبنٛت رمسٚى ذالل يٍ أفضم إَؽبَٛخ ثٛئخ إٚغبز فٙ انغغطافٙ إؼٓبو ـ9

 اإلَؽبٌ يزطهجبد ثٍٛ انؼاللخ شًٕنٛخ فٙ رغًغ  انغغطافٛخ كٌٕ ، ٔاألضض ثبإلَؽبٌ انًطرجطخ ػُبصطْب ثكم عغطافٛخ ثٛئخ ألٚخ انغغطافٙ انٕضغ

  . ٔألعهّ ٔثّ اإلَؽبٌ ذالل يٍ رزى انزًُٛخ إٌ أؼبغ ٔػهٗ.  انغغطافٙ انًؽطػ ٔضًٍ فٛٓب ٚؼٛش انزٙ ٔانجٛئخ

 

 
 

 



 
 

 انقسى وانزسانت انزؤيت 

 

 انغبيؼبد فٙ انؼهًٛخ األلؽبو ثٍٛ يزًٛع يكبٌ رجٕء  إنٗ عبيؼخ انمبزؼٛخ  –فٙ كهٛخ اٜزاة  انغغطافٛب لؽى ٚؽؼٗ

 شارّ رطٕٚط إنٗ ٚؽؼٗ كًب انؼهًٙ، ٔانجحش انفؼبل ٔانزؼهى نهزؼهٛى يزًٛعح ثٛئخ ٔرٕفٛط انًؼزًسح ٔانؼطثٛخ انؼطالٛخ 

 انًحهٙ انًؽزٕٖ ػهٗ يرزهفخ يغزًؼٛخ ذسيبد رمسٚى فٙ ٔانزفٕق زضاؼخ انظٕاْط انغغطافٛخ انًًٓخ  ذالل يٍ

 انغغطافٛب ثمؽى انزؼهٛى عٕزح ثًؽزٕ٘ االضرمبء فٙ انشبيهخ ، ٔ انًؽبًْخ انزًُٛخ أغطاض ٚرسو ثًب ٔانٕطُٙ

 انؼًهٛخ ٔأذاللٛبد ٔيٕاضز َظى يغ ؤرزالء ثبنٕضٕػ أكبزًٚٛخ رزؽى يؼبٚٛط انجطَبيظ ٔاػزًبز انًؽزًط ٔرطٕٚطِ

 نهجطَبيظ انغغطافٙ انزؼهًٛٛخ انًرطعبد فٙ انًغزًغ صمخ ٔكؽت ٔانجٛئخ انًغزًغ ٔذسيخ انؼهًٙ ٔانجحش انزؼهًٛٛخ

 . انغغطافٛخ ٔانضمبفخ انفكطٚخ انحطكخ ُٔٚشظ انًحهٙ ٔانؼطثٙ ٔانؼبنًٙ ايكبَٛخ انزُبفػ ٚحمك ٔثبنزبنٙ

 

 
 
 
 
 



 انًُبْظ انسضاؼٛخ نهمؽى                               

 

انؽُخ انسضاؼٛخ     

 )انًطحهخ(

 ػسز انٕحساد ػسز انؽبػبد اؼجٕػٛب انًبزح

 ػًهٙ َظط٘

 2.5 1 2 يجبزئ ػهى انطمػ  انؽُخ األٔنٗ

ػهى االشكبل 

 االضضٛخ

2 1 2.5 

 3 2 2 يجبزئ ػهى انرطائظ

عغطافٛخ افطٚمٛب 

 ٔاؼزطانٛب االلهًٛٛخ

3 0 3 

َصٕص عغطافٛخ 

 ثبنهغخ االَكهٛعٚخ

2 0 2 

 2 0 2 انهغخ انؼطثٛخ

 2 2 1 انحبؼٕة

ربضٚد انؼطاق 

 انًؼبصط

2 0 2 

حمٕق االَؽبٌ 

 ٔانسًٕٚلطاطٛخ

2 0 2 

 23 6 20 10 انًغًٕع

 

 

انؽُخ انسضاؼٛخ 

 انضبَٛخ

 ػسز انٕحساد ػسز انؽبػبد اؼى انًبزح

 ػًهٙ َظط٘

ػهى االشكبل 

 االضضٛخ انزطجٛمٙ

2 1 2.5 

 2 0 2 عغطافٛخ انزطثخ

عغطافٛخ أٔضاؼٛب 

 االلهًٛٛخ

3 0 3 

 2 0 2اؼبنٛت انجحش 



 انؼهًٙ انغغطافٙ

 2.5 1 2 ػهى انًُبخ انزطجٛمٙ

انرطائظ 

 انًٕضٕػٛخ

2 1 2.5 

 2 0 2 عغطافٛخ انُمم

 2 0 2 االحصبء انغغطافٙ

انٕطٍ عغطافٛخ 

 انؼطثٙ

2 0 2 

 2.5 1 2 االؼزشؼبض ػٍ ثؼس

 22 4 20 10 انًغًٕع

 

 

انؽُخ انسضاؼٛخ 

 انضبنضخ

 ػسز انٕحساد ػسز انؽبػبد اؼى انًبزح

 ػًهٙ َظط٘

عغطافٛخ انًسٌ 

 ٔاالؼزمطاض انطٚفٙ 

3 0 3 

 2 0 2 عغطافٛخ انطبلخ

 3 0 3 عغطافٛخ انؽكبٌ

 2 0 2 عغطافٛخ انعضاػخ

 3 0 3 االيطٚكزٍٛ

 2 0 2 عغطافٛخ انطبلخ

عغطافٛخ انًٕاضز 

 انطجٛؼٛخ

3 0 3 

 2.5 1 2 َظى انًؼهٕيبد

 2 2 1 انًٛساَٛخ

 23.5 3 22 9 انًغًٕع                                                       

 

 ػسز انٕحساد ػسز انؽبػبد انًبزح انؽُخ انطاثؼخ



 ػًهٙ َظط٘

 3 0 3 انغغطافٛخ انؽٛبؼٛخ

 3 0 3 عغطافٛخ انؼطاق

 3 0 3 انفكط انغغطافٙ 

 2 0 2 عغطافٛخ انصُبػخ

 2 0 2 يشكالد ثٛئٛخ

 2 0 2 انغغطافٛخ انحٛبرٛخ

عغطافٛخ انجحبض 

 ٔانًحٛطبد

2 0 2 

 2 0 2 االَزطَذ

انزرطٛظ االلهًٛٙ 

 ٔعغطافٛخ انزًُٛخ

2 0 2 

 1 2 0 ثحش ررطط

 22 2 21 10 انًغًٕع

 
 
 
 
 
 
 



 
 قسم عمم االجتماع

 نبذة عن لقسم
وكا  يضم ستة تدريسيي  وتم ابوال  8919االجتماع الذي سمي اسم الخدمة االجتماعية خنذاك عام  علم استثد  اسم

 ل  تم تغيير اسم الخدمة االجتماعية   وبتخصص أخصائي خدمة اجتماعية 8991تالبا وتالبة تم تخرجهم عام  34
 .8993 عام في االجتماع علم اسم

الدراسات العليا/ الماجستير في القسم ثي  تم ابوال تالبي  في الدراسة المذكورة  وفي عام  استثدالت 8991وفي عام
الدراسات العليا  الدكتوراه ثي  تم ابوال خمسة تثب وبعد سقوت الناام السابد عام  فتثت 1991/ 1998
ستاذ مساعد تم غلد الدراسات العليا في أرتبة أستاذ ومعة م  التدريسيي  مم   م بوبعد  اصام مجمو 1991/1992

واد أعيد افتتاح الدراسات العليا لنيال اهادة الماجستير  89/5/1993في   (999القسم بموجب اامر الولاري المرام )
اسخحذاد دساست انذكخٕساِ  حى بمراتب علمية مختلمة . ا  ويضم القسم اآل  تسعة عار تدريسي1999/1989في سنة 

 3199/3191ػبو 
 
 
 
 
 
 



 
 اهداف القسم

 األهداف العلمٌة والمعرفٌة: -7
القسم إلى إعداد الباحثٌن االجتماعٌٌن المتخصصٌن فً تشخٌص ودراسة المشكالت االجتماعٌة ووضع المعالجات لهذه المشكالت  ٌطمح

 من خالل العمل فً دوائر الدولة مثل وزارة العمل والشإون االجتماعٌة ضمن دور الرعاٌة االجتماعٌة.
 
 :األهداف االجتماعٌة -2

 .ٌن الجامعة والمجتمع سعٌاً وراء إحداث التغٌر االجتماعًإٌجاد نوع من الصلة والتواصل ب
 :األهداف األكادٌمٌة -3

إعداد االختصاصٌٌن من حملة الشهادات العلٌا وذلك لتقدٌم الدراسات والبحوث عن واقع المجتمع وتشخٌص المشكالت االجتماعٌة التً  
 .ٌعانً منها المجتمع ,ووضع الخطط والدراسات التنموٌة لإلصالح االجتماعً

 رؤيت انقسى 
ٔرنك نخطٕٚش انقذساث انبششٚت ٔسفغ يسخٕٖ انخشٚجٍٛ ٔفقب االجخًبػٛت نٛكٌٕ سائذا فٙ انؼهٕو  نهقسى سؤٚب حطٕٚشٚت يؼشفٛت نالسحقبء بٓب 

ث انحذٚزت ٔاسخخذاو ٔسبئم حذٚزت فٙ حطٕٚش قذساث ػبنًٛب .ٔٚشٖ انقسى ضشٔسة اػخًبد َظى انًؼهٕيب نهًؼبٚٛش انخشبٕٚت ٔانؼهًٛت انًؼخًذة 

 .ت انقسى بًب ٚالئى انخغٛشاث انخٙ حذرج فٙ انًجخًغ االَسبَٙطهب

 رسانت انقسى

ٚسؼٗ انقسى  انٗ اػذاد انكٕادس انًخخصصت فٙ ػهى االجخًبع بًب ُٚسجى ٔيخطهببث سٕق انؼًم ٔالسًٛب فٙ يجبل انبحذ االجخًبػٙ  

 .فٙ انكزٛش يٍ انٕصاساث
 
 



 0200-0202نهعاو اندراسي  االجتًاع عهى قسىيف  (سانبكانىريى)يفزداث املنهج املقزر ملزحهت اندراست األونيت 
 املزحهت األوىل

 انثاني (انكىرس)انفصم  األول (انكىرس)انفصم 
 اسى انتدريسي عدد انساعاث املادة املقزرة ث اسى انتدريسي عدد انساعاث املادة املقزرة ث
  1 مدخل عمم االجتماع 9  1 اسس عمم االجتماع  9
  1 مدخل عمم االنسان 1  1 عمم االنساناسس  1
  1 مدخل الخدمة االجتماعية 1  1 اسس خدمة اجتماعية  1
  1 إَكهٛضٚت ػبيت 4  1 اإلنكميزيةمفاىيم اجتماعية ب  4
  1 الديمقراطية 5  1 حقوق االنسان 5
  1 عمم النفس العام 6  1 مدخل عمم النفس 6
  1 )أدب( العربيةالمغة  7  1 المغة العربية )نحو( 7
  1 الفمسفة 8  1 حاسبات 8
  1 حاسبات 9    

 املزحهت انثانيت
  2 االسشبد االجخًبػٙ انًذسسٙ 9  2 ػهى انُفس االجخًبػٙ 9

  2 طشق انبحذ االجخًبػٙ 1  2 يُبْج انبحذ االجخًبػٙ 1

  3 ػهى االجخًبع انحضش٘ 1  3 ػهى االجخًبع انشٚفٙ 1

  2 يشكالث اجخًبػٛت 4  2 انخشبٕ٘ػهى االجخًبع  4

  3 ػهى االجخًبع االقخصبد٘ 5  3 يجخًغ ػشاقٙ 5

  3 حبسببث 6  3 حبسببث 6

  3 َصٕص اَكهٛضٚت 7  3 إَكهٛضٚت ػبيت  7

 املزحهت انثانثت
  1 الثقافيعمم االجتماع  9  1 عمم اجتماع السكان 9
  1 اإلحصاء التطبيقي 1  1 اإلحصاء االجتماعي 1
  1 عمم إصالح المجرمين 1  1 جُبئٙاالجخًبع انعمم  1
  1 التغير االجتماعي 4  1 المغة اإلنكميزية 4
  1 تقنيات البحث 5  1 عمم اجتماع المرأة 5
  1 الطبقة االجتماعية 6  1 تصميم البحوث 6



  1 المغة اإلنكميزية 7  1 عمم اجتماع العائمة 7
      1 الفكر االجتماعي 8

  املزحهت انزابعت
 اسى انتدريسي عدد انساعاث املادة املقزرة ث اسى انتدريسي عدد انساعاث املادة املقزرة ث
  1 جتماعيةحركات ا   1 التخطيط والتنمية 9
  1 نظريات اجتماعية معاصرة   1 مدخل النظريات االجتماعية 1
  1 عمم اجتماع المعرفة   1 عمم اجتماع االتصال 1
  1 قومياتجتماع العمم ا   1 االجتماع السياسي عمم 4
  1 الضبط االجتماعي   1 عمم االجتماع الديني 5
  1 عمم اجتماع قانوني   1 عمم اجتماع التنظيم 6
  1 المغة اإلنكميزية   1 المغة اإلنكميزية 7
  9 بحث تخرج/تطبيقي   9 بحث تخرج/نظري 8

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قسم عمم النفس
 

 عن القسمنبذة 
وهو القسم الثالث بهذا االختصاص فً الجامعات العراقٌة بعد جامعة بغداد والجامعة  7883استحدث قسم علم النفس عام 

 . المستنصرٌة ، ٌمنح القسم شهادة البكالورٌوس آداب فً علم النفس بعد نجاح الطالب فً اربع سنوات دراسٌة
 
 

 -رؤٌة القســم : 
)) ٌسعى قسم علم النفس أن ٌكون رائدا  على المستوٌٌن المحلً واألقلٌمً فً مجال اعداد المختصٌن والباحثٌن النفسٌٌن  بما     

ٌتالءم  وســــــوق العمل و مراعاة المعاٌٌر الدولٌة فً االستشارات النفسٌة والبحثٌة و اعداد الدراسات العلمٌة والتمٌز فً خدمة 
 المجتمع ((

 
 

 -سالة القسم :ر
)) تأهٌل الكوادر التدرٌسٌة وفقا  لمعاٌٌر الجودة ، مع االرتقاء بالبحث العلمً، وتقدٌم البرامج األكادٌمٌة المرتبطة       

بالتخصص على المستوٌٌن النظري والتطبٌقً والتً تسهم فً إعداد الباحثٌن الناجحٌن و العمل على متابعة الجدٌد فً التخصص 
 فً تقدٌم الخدمات النفسٌة خدمة للمجتمع ((، والرٌادة 

 
 
 
 



 
 
 

 اهداف قسم علم النفس
 
 :االهداف العلمٌة والمعرفٌة   

 . اعداد كوادر متخصصة فً علم النفس من حملة شهادة البكالورٌوس 
 . بالفرد واالسرة والمجتمع  تهتم  اجراء الدراسات والبحوث فً مجالت علم النفس المختلفة والتً

 . تقدٌم المساعدة واالستشارات فً مجاالت العلوم النفسٌة للجهات التً تحتاجها والدوائر الرسمٌة ومنظمات المجتمع المدنً
 . بعض الصعوبات والمشكالت لتٌسٌر فهمهم الوضاعهم ومواجهاتهم للظروف  تقدٌم المساعدة والعون لالفراد الذٌن ٌواجهون.

 النفسٌة وتقصً أسبابها وآثارها وصوال  لوضع البرنامج المناسب للوقاٌة والتأهٌل النفسًدراسة وتشخٌص المشكالت والظواهر 
. 

المساهمة فً تطوٌر كفاءة العاملٌن فً المؤسسات المختلفة من خالل دورات التعلٌم المستمر وغٌرها من وسائل عالقة الجامعة 
 . بمجتمعها

 . ل الندوات والمؤتمرات و وسائل االعالمنشر الثقافة النفسٌة الرصٌنة بٌن االفراد من خال

 

 

 
 
 
 
 



 المناىج الدراسية لقسم عمم النفس
 الكورس الثاني الكورس االول 

عدد  المفردات المادة ت
السا
 عات

عدد 
الوحدا
 ت

عدد  المفردات اسم المادة
ال
سا
عا
 ت

عدد 
الوحدا
 ت

اساسيا 1
ت 

الحاسو 
 ب

 

 ومكوناتياتعريف بالحاسبة االلكترونية وتطور اجياليا 
 windows,اساسيات نظام التشغيل 

 , التعامل مع الممفات والمجمدات

الحاسوب  2 2
وتطبيقاتو 

 المكتبية

 Microsoft wordالتعريف بالبرنامج 

 ,كتابة النص وحفظو
,انشاء الجداول وادراج ارقام الصفحات وراس وتذييل 

 الصفحات
,التعريف باالنترنت وانشاء واستخدام البريد 

 ترونيااللك

2 2 

مدخل  2
الى 

اساسيا
ت 

 البحث

مقدمة , العمم والمعرفة, انواع المعرفة, طرائق تحصيل 
المعرفة , اىداف العمم , تاريخ التفكير والبحث العممي في 

العصور القديمة والوسيطة والحديثة , تعريف العمم , البحث 
بمعنى التنقيب عن الحقائق , البحث بمعنى التفسير النقدي 

دئ , البحث , البحث الكامل , البحث وخيال الباحث المبت
, المكتبة , بعض التصانيف النواع البحث , دراسات 
استطالعية , دراسات وصفية وتشخيصية , دراسات 

 تجريبية .

مبادئ  2 2
المنيج 
 العممي

االفتراضات التي يقوم عمييا المنيج العممي : 
افتراضات وحدة الطبيعة , االفتراضات المتعمقة 
بالعمميات النفسية , الفروق بين العموم السموكية 
والعموم الطبيعية , منيج البحث واداة البحث , 

مصطمحات ومفاىيم البحث العممي واستخداماتيا 
يرات كعناصر المتنوعة , المفاىيم والتعاريف والمتغ

اساسية في البحث ,المنيج العممي : خطوات 
الطريقة العممية كيفية اختيار او تحديد المشكمة , 

2 2 



وقواعد تحديد المشكمة , قواعد تحديد المشكمة بشكل 
نيائي , جمع المعمومات والبيانات عن المشكمة, 

استعمال المكتبة واالنترنت , الفرضيات واىميتيا , 
ضيات , اخالقيات البحث مصادر اشتقاق الفر 

العممي , مواصفات الباحث العممي , طريقة 
 استخدام المكتبة , طريقة كتابة واعداد التقارير

مدخل  3
الى عمم 

 النفس

مقدمة في عمم النفس, التعريف, نبدة تاريخيو ,االىداف 
 ,الفروع ,العالقو بالعموم االخرى 

السموكيو مدارس عمم النفس مدرسو )التحميل النفسي ,
 ,الجشطمت ,المعرفيو ,االنسانيو(

مناىج البحث في عمم النفس )المنيج الوصفي, التجريبي 
 ,الكمينيكي (

الدوافع واالنفعاالت .اىميتيا ,انواعيا ,قياسيا وبعض 
 نظرياتيا 

 
 
 
 
 

األسس  4 4
النفسية 
والعقمية 

 لمشخصية 

 االحساس واالدراك 
التعمم.)مفيومو ,نظرياتو. التعمم باالشتراط , 

 بالمحاولو والخطا ,باالستبصار (
الذكاء والقدرات العقميو .معنى الذكاء ,نظريات 

 الذكاء ,قياس الذكاء, التذكر, التفكير (
الشخصيو )مفيوميا ,اىميتيا ,بعض نظرياتيا 

 )فرويد (نظريات االنماط ,نظريو البورت لمسمات (
سيو مفيوميا اىميتيا معاييرىا )الصحو النف
 خصائصيا (

 

4 4 

المتغيرا 4
ت 

االحصا

مقدمو في االحصاء ,المتغيرات وتصنيفيا ,القياس 
ومستوياتو ,تصنيف البيانات ,مقاييس النزعو المركزيو 

)المنوال ,الوسيط ,الوسط الحسابي, االربعيات االعشاريات 

المعالجات  3 3
 االحصائيو 

مقايس التشتت, معامالت االرتباط ,معامل ارتباط 
فاي الرتبي معامل ارتباط فاي الرتبي ,معامل ارتباط 

 سبيرمان (التوزيع االعتدالي 

3 3 



ئيو 
وتصنيفي

 ا 

 ,المئينيات(
 

النصو  5
 ص 

 النفسيو 

-whats is psychology ,-subfield of psychology 
-motivation, -Emotions ,-anxiety ,-defense 

mechanisms, -memory ,Attitudes personality    -

Learning and performance 
-stresses 

المغة  2 2
 اإلنكميزية

 )اوكسفورد(

 2 2 المنيج المعتمد من الوزارة

حقوق  6
 االنسان

مفيوم حقوق االنسان: التعريف بالحق , التعريف باالنسان 
 , الحقوق الطبيعية , الحقوق الخاصة .

تطور مفيوم حقوق االنسان ,في الحضارات القديمو ,في 
 العصر الوسيط ,العصر الحديث

حقوق االنسان في انظمو الفكر :في الفكر االسالمي ,في 
 الفكر الوضعي ,في الفكر االشتراكي ,في الفكر الراسمالي 

 1789اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسي عام 
 القانون الدولي لحقوق االنسان 

 

الديمقراطيو :مفيوم الديمقراطيو ,نشاة الديمقراطيو  ديمقراطية  2 2
 المعاصره

الديمقراطيو والمساواة , الديمقراطية والمواطنو 
 ,الديمقراطية التوافقية 

الديمقراطية ومفاىيم اخرى االتوقراطية ,االستقراطية 
 ,البيروقراطية ,التكنوقراطية 

 الديمقراطية والمجتمع المدني .
نات الديمقراطية الرئيسية :الحرية المدنية ,الحرية مكو 

 السياسية 

2 2 

االنثروب 7
ولوجيا 

االجتماع
 ية

ماىي االنثروبولوجيا, فروعيا,نشأتيا ,تطورىا ,صمتيا 
بالعموم االخرى , المدارس الفكرية ,مفيوم الشعب ,الشعب 
كمفيوم انثروبولوجي ,الجماعو االثنيو ,الجماعات االثنيو 
والثقافو الفرعيو ,السمات والحدود لمعالقات االثنيو ,مفيوم 
السمو الثقافيو ,السمات النفسيو والتصنيفات االثنيو ,التعدد 

 . النفسية وتأثيراتواالثني 
 االنثروبولوجيا  وتأثيراتوالتعدد االثني 

االنثروبولو  2 2
 جيا النفسيو

 وطبيعتيا , االنثروبولوجيا النفسيو ,مفيوم الشخصيو
 مفيوم الثقافو وخصائصيا ,,السمة والمركب الثقافي,

 المحددات ثقافية لمسموك 
 

2 2 



 
قواعد  8

المغو 
 العربيو

 الجممة االسمية والجممة الفعميو .
 االعراب والبناء .
 حاالت االعراب .

 عالمات االعراب .
المرفوعات ,المنصوبات ,المجرورات ,العدد,المستثنى 

 ,النعت.

قواعد  2 2
االمالء 
 العربي 

 ىمزه الوصل وىمزه القطع 
رسم اليمزة المتوسطة ,رسم اليمزة المتطرفة ,كتابة 

 االلف المينة في اواخر االفعال الثالثية 
كتابة االلف المينة في اواخر االسماء الثالثية,كتابة 
 رسم التاء المربوطة والطويمة ,كتابة الضاد والظاء.

 م المعجم ,عالمات الترقيم ,استخدا
 الخط القياسي والخط الغير قياسي 

2 2 

 

 

 

 انًُبْظ انسضاؼٛخ نهًطحهخ انضبَٛخ/ لؽى ػهى انُفػ
 الكورس الثانً الكورس االول 

عدد  المفردات اسم المادة ت
 الساعات

عدد 
الوح
 دات

عدد  المفردات اسم المادة
الساعا

 ت

عدد 
 الوحدات

علم النفس  1
 االجتماعً 

النفس االجتماعً ,تعرٌف علم النفس مقدمه عن علم 
االجتماعً ,تارٌخ علم النفس االجتماعً  

)افالطون,ارسطو,توماس,هوٌز,الفارابً,ابن سٌنا  ,ابن 
 خلدون,(

 اهداف علم النفس االجتماعً
 عالقة علم النفس االجتماعً بالعلوم االخرى 

 مناهج البحث فً علم النفس االجتماعً
 , التجرٌبً()المنهج الوصفً, التارٌخً

 مفاهٌم مركزٌة فً علم النفس االجتماعً 
 االتجاهات والنظرٌات المفسرة لها, مكوناته,

خصاتصه,مراحل اكتسابه,مراحل تكوٌنه ,تغٌٌر 
 االتجاهات(

علم  نفس  3 3
 الجماعات 

القٌادة والنظرٌات المفسرة لسلوك القائد .)نظرٌة السمات النظرٌة 
موقفٌة نظرٌة الرجل العظٌم ,انواع القٌادة االستبدادٌة الفوضوٌة ال
) 

الحرب النفسٌة )اهدافها الدعاٌة فً الحرب النفسٌة اهدافها 
 انواعها ووسائلها (

االنصٌاع االجتماعً )ماهو االنصٌاع تاثٌر المعٌاري تاثٌر 
 المعلوماتً عوامل مإثرة فً االنصٌاع االجتماعً (

رٌة التوازن نظرٌة التبادل االجتماعً نظرٌة اهم النظرٌات)نظ
 الهوٌة االجتماعٌة الطبٌعة الساٌكولوجٌه لها 

 التصنٌف االجتماعً 
التعصب والنظرٌات المفسرة له )جذوره نظرٌاته نظرٌة االحباط 
العدوانً نظرٌة الحرمان النفسً نظرٌة التعلم االجتماعً نظرٌة 

3 3 



نظرٌات علم النفس االجتماعً)نظرٌة بافلوف لالقتران 
الشرطً نظرٌات االتساق المعرفً نظرٌة نظرٌة فستنكر 

 المعرفً نظرٌةروترللعزو   للتناشز
)نظرٌة التحلٌل النفسً نظرٌة السلوكٌة النظرٌة المعرفٌة 

 نظرٌة التعلم االجتماعً (
 قٌاس االتجاهات 

التنشئة االجتماعٌة )مفهومها العوامل المإثرة فٌها 
 التفسٌر العلمً لها(

 الدوافع االجتماعٌة وطبٌعتها 
 ى االنحراف ( االمراض االجتماعٌة)االسباب المإدٌة ال

العالقات االجتماعٌة )التجاذب بٌن االشخاص ,القرب 
وتكرار المشاهدة والتشابهه والود جاذبٌة الهٌئة التكامل 

 الكفاءة (التفسٌر النفسً واالجتماعً للسلوك العاطفً
 
 
 

 نسق المعتقد , كٌفٌة مقاومة التعصب 
 ساٌكولوجٌة االتصال 

 الرأي العام )مقوماته العوامل المإثرة فٌه تقسٌماته
 المعاٌٌر االجتماعٌة

 القٌم )تعلمها ,تطورها خصائصها تصنٌفها (

2  
علم نفس 
الطفولة 

 والمراهقة
 

 
مقدمة : معنى الطفولة وأهمٌتها , مدخل الى دراسة 

الطفولة والمراهقة , النمو والتطور , النمو والنضج , 
أهمٌة دراسة الطفولة والمراهقة , مناهج البحث فً علم 
نفس النمو , خصائص النمو ومبادئة .الخبرات  أالولى 
فً حٌاة الطفل وآثرها فً النمو , الفترات الحرجة فً 

جسمً والحركً , مراحل علم نفس النمو النمو ال
 ومطالبة  , نظرٌة براون فً النمو اللغوي .

مظاهر النمو العقلً المعرفً , النظرٌة المعرفٌة , النمو 
اللغوي , النمو أالجتماعً , النمو أالنفعالً , النمو 

الخلقً , النمو الدٌنً , النمو الجسمً , النمو الحسً , 
 الفسٌولوجً  .النمو الجنسً , النمو 

مشكالت التوافق عند أالطفال , أسالٌب ظهور المشكالت 
, مشكالت الطفولة والمراهقة , سٌكولوجٌة اللعب , 

السٌطرة الوالدٌة , أساءة معاملة الطفل , التعلق الوالدي 
 ,أالنفصال ,أالعتمادٌة , العدوانٌة , أالقران  . 
ة بٌاجٌه  , نظرٌات النمو : نظرٌة التحلٌل النفسً , نظرٌ

نظرٌة كولبرج , نظرٌة أرٌكسون  , نظرٌة جٌزل 
نظرٌة سولٌفان  .مرحلة المراهقة : مفهوم المراهقة  , 
تحدٌد فترة المراهقة  , طبٌعة المراهقة  مظاهر النمو : 

النمو الجسمً والحركً , النمو العقلً والمعرفً , النمو 

3 3  
علم نفس 

 البالغٌن

 الرشد
 ازمة منتصف العمر , 

 الشٌخوخة
شخصٌة كبار السن ماهٌتها , سماتها البارزة , أهمٌة دراسة  -

 الشٌخوخة , 
 النظرٌات التً فسرت الشٌخوخة  . -3
أسباب الشٌخوخة والعوامل المسرعة لحدوثها , الخصائص  -4

 -2التغٌر الجسمً الحركً  -1مٌزة لمرحلة الشٌخوخة ) الم
التغٌر االجتماعً  -4التغٌر االنغعالً  -3التغٌر العقلً المعرفً 

 الرعاٌة الصحٌة للكبار( . -6أزمة التقاعد   -5

3 3 



, النمو اللغوي , النمو أالجتماعً  , النمو أالنفعالً 
الخلقً  .النظرٌات المفسرة لمرحلة المراهقة , نظرٌة 

فروٌد , نظرٌة مارشٌا فً الهوٌة , مشكالت المراهقٌن : 
جنوح أالحداث , الخوف , التدخٌن , أالكتئآب , أساءة 

 أستخدام العقاقٌر , التسرب . 
 أتجاهات النمو فً المراهقة . 
 المراهقة والعالقات أالسرٌة . 

 وأالقران . المراهق 
 التربٌة الجنسٌة للمراهقٌن

 
 

3  
علم النفس 

 التربوي

 
مدخل الى علم النفس التربوي ,مفهومه ,اهدافه 

فٌه,عالقته بفروع علم ,فائدته,مناهج ,مناهج البحث 
 النفس التربوي ,

النمو ,مفهوم النمو ,مبادئ النمو ,جوانب النمو,مطالب 
النمو ,الفترات الحرجة للنمو,العوامل المإثرة فً النمو 

 ,الخصائص النمائٌة للمتعلم .
النمو المعرفً :مفهومة ,نظرٌة بٌاجٌة فً النمو المعرفً 

ٌة جانٌة فً النمو ,نظرٌة برونر فً النمو المعرفً ,نظر
 المعرفً.

االهداف التربوٌة :مفهومها ,مستوٌاتها ,مصادرها 
,دورها فً العملٌة التعلٌمٌة ,االهداف السلوكٌة 
 ومكوناتها ,تصنٌف )بلوم ( لالهداف التعلٌمٌة .

3 3  
نظرٌات 

 التعلم 

 
التعلم :مفهوم التعلم ,المفهوم الجدٌد للتعلم ,تارٌخ البحث فً التعلم 

 ,مراحل عملٌة التعلم ,انواع التعلم الرئٌسٌة ,نتاجات التعلم .
 نظرٌات التعلم :نظرٌة التعلم بالمحاولة والخطا )ثورنداٌك (

 نظرٌة االشتراط الكالسٌكً) بافلوف(
 نظرٌة الجشطلت) كهلر (

 نظرٌة التعلم بالمالحظة
 نظرٌة معالجة المعلومات .

 االكتشافً )برونر ( نماذج التعلٌم :نموذج التعلٌم 
 نموذج التعلٌم ذو المعنى )اوزوبل (

3 3 

4  
 الفلسفة 

 
 
 
 
 

 
نشؤة الفلسفة ,معنى الفلسفة عبر العصور ,الغاٌة من 

الفلسفة وعالقتها بالواقع مباحث الفلسفة مبحث الوجود 
 مبحث المعرفة مبحث القٌم عالقة الفلسفة بعلم النفس 

2 2  
 حاسوب

 
 (EXCELالتعرٌف باستخدام برنامج) 

انشاء وحفظ وفتح ورقة ادراج وحذف الصفوف واالعمدة نسخ 
ونقل الخالٌا والصفوف واالعمدة ادراج ورقة عمل تنسٌقات 

الخالٌا والجداول انشاء المخططات استخدام دوال الجمع 
 والمتوسط كتابة الصٌغ البسٌطة الفرز .

التعامل والتحكم SPSSائً التعرٌف باستخدام البرنامج االحص
فً البٌانات وصف المتغٌرات االسمٌة والكمٌة التمثٌل البٌانً 

حول المتوسطات تحلٌل التباٌن تحلٌل  Tللمتغٌرات اختبار 
 االنحدار

 

2 2 

اللغة  5
 االنكلٌزٌة

 

 المنهج الوزاري المعتمد 

التنشئة  2 2
 االجتماعٌة

 

One 
2 2 



 The Nature of Human Development 
 Childhood :A Time for Development 

 Characteristics of Development  
Theories of development 

Chapter Two  
Child Development Principles and 

Theories  
The  Development  

Principles of development  
Chapter Three 

Piajet ,Vygotsky, Gardner's theory 
 

Chapter Four  
Interpersonal  Attraction 

From First Impression to Close 
Relationships 

Major Antecedents of Attraction 
 

االحصاء  6
 االستداللً 

 التوزٌع الطبٌعً
 خواص التوزٌع الطبٌعً

 التوزٌع الطبٌعً المعٌاري
 خواص التوزٌع الطبٌعً المعٌاري
 المساحات تحت التوزٌع الطبٌعً

 اسالٌب جمع البٌانات
مجموعه تعرٌف الحاالت التً ٌفضل فٌها استخدام 

 اسلوب الحصر الشامل
 الحاالت التً ٌفضل فٌها استخدام اسلوب العٌنة

 انواع العٌنات
 العٌنة العشوائٌة البسٌطة
 العٌنة الطبقٌة العشوائٌة

 العٌنة المنتظمة
 العٌنة متعددة المراحل
 العٌنات غٌر االحتمالٌة

 ؤ العٌنًالخط

االختبارات  3 3
 االحصائٌة 

 اختبار الداللة االحصائٌة للمتوسط فً حالة العٌنات الكبٌرة  
 اختبار الداللة االحصائٌة للمتوسط فً حالة العٌنات الصغٌرة 

بٌن متوسطٌن حسابٌن فً حالة  اختبار الفرضٌات الخاصة بالفرق
العٌنتان المستقلتان اختبار الفرضٌات الخاصة بالفرق بٌن وسطٌن 

 حسابٌن فً حالة العٌنتان المترابطتان 
 اختبار التباٌن 

اختبار الفرضٌات الخاصة بمعامالت االرتباط  بٌرسون سبٌرمان 
 فاي . اختبار الداللة االحصائٌة للنسبة .

 ختبارات الالمعلمٌة .مربع كاي تحلٌل التباٌن ,,اال

3 3 



 تعمٌم النتائج
 اختبار الفرضٌات االحصائٌة

 منطقة الرقص
 الخطؤ فً اتخاذ القرار

 

علم  7
النفس 
 البٌئً 

_مفهومه, نشؤته, مجاالته ,خصائصه.طرائق البحث 
: 

 التجرٌبً ,االرتباطً ,الوصفً _المدركات البٌئٌة 
دور المدرك فً االدراك البٌئً , ادراك وتقٌٌم 
البٌئة, ادراك الحركة والتغٌر والتكٌف . ادراك 

 المخاطر البٌئٌة ,العوامل المهمة فً ادراك المخاطر 
 تاثٌر االزمة التكٌف ,الشخصٌة 
 تقٌٌم البٌئة تكوٌن االتجاه البٌئً 

 تغٌٌر االتجاهات نحو البٌئة 
 بالسلوك البٌئً .االتجاهات والتنبإ 

_نظرٌات البٌئة ,نظرٌه الضغوط البٌئٌة ,نظرٌة 
مستوى التوائم ,نظرٌة االثارة البٌئٌة نظرٌة العبؤ 

البٌئً نظرٌة التعسر السلوكً ,_التاثٌرات السلوكٌة 
 للضوضاء درجة الحرارة والتلوث للمٌاه للرٌاح,

تعرٌف وقٌاس الضوضاء فٌزٌائٌا ونفسٌا , السلوك 
 ً ,تجارب دراسة الضوضاء على العدوان االجتماع

 مخطط تجربة رونر وشتاٌن و اونستن 
 الضوضاء والمساعدة 

 مخطط تجارب ماثٌوس وكانو 
 قٌاس وادراك درجة الحرارة 

 التاثٌرات السلوكٌة لتلوث الهواء                                        

التكٌف  2 2
 االدراكً

وم االدراك عالقة الفرد بالمكان االدراك طبٌعة االدراك مفه
 ,التفاعل الدٌنامً بٌن االنسان والبٌئة المكانٌة 

 المجال الشخصً ,اسالٌب معالجة المشكالت البٌئٌة 
 التربٌة المكانٌة الحث االستراتٌجً 
 التعزٌزات فً ادراك التلوث البٌئً 
 العالقة بٌن االنسان والمكان الملوثة

 ٌئًاضرار وانواع الملوثات الب

2 2 



 

 

 النظام السنوي المرحمة الرابعة فقط   
 

مدخل الى علم البٌولوجٌا , لماذا ندرس      باٌلوجً 8
البٌولوجٌا , , الخلٌة الحٌة , تركٌبها , اجزائها , 
انقسام الخلٌة . اجهزة الجسم , الجهاز العصبً , 

 الجهاز الهضمً , الجهاز الغدي.
العملٌات الوراثٌة , الخلل الوراثً , الهندسة 

 الوراثة .الوراثٌة ,طرق دراسة 

االسس  2 2
البٌولوجٌة 

 للسلوك 

المحددات البٌولوجٌة للشخصٌة ,االتزان البٌولوجً , 
الساعة البٌولوجٌة , دورة النوم والٌقظة ,اضطرابات 

 االٌقاع البٌولوجً,
 االسس البٌولوجٌة للتخلف العقلً والمرض النفسً

2 2 

 



  اإلجنهيزيت انهغت قسى

 انقسىعن نبذة 
 اإلنجلٌزٌة اللغة فً متكامل تعلٌم تقدٌم إلى اإلنجلٌزٌة اللغة قسم ٌسعى

 اللغوٌة المهارات تطوٌر خالل من والنظرٌة التطبٌقٌة واللسانٌات وأدبها

 المعنٌة اإلدارة. العمل سوق متطلبات لتلبٌة للطالب والبحثٌة والفكرٌة

 بٌن والتواصل والتفاهم الحوار وتشجٌع المجتمع وخدمة العلمً بالبحث

 .الثقافات

 واألهداف والرسالة الرؤٌة

 الرؤٌة 

ا تصبح أن إلى اإلنجلٌزٌة اللغة دائرة تسعى ا كٌان   ٌ  جودة ٌقدم أكادٌم

 الخدمات وٌوفر. عالٌة وثقافة ومعرفة بذكاء تتمٌز متمٌزة أكادٌمٌة

 والمساعدة العمل وورش والندوات المحاضرات ذلك فً بما ، األكادٌمٌة

ا ٌوفر كما. لطالبها األكادٌمٌة  والطالب التدرٌس هٌئة ألعضاء فرص 

 العلٌا الدراسات برامج إطالق إلى اإلدارة تطمح كما. األبحاث فً لالنخراط

 .المستقبل فً

 

 المهمة 

 البرنامج فً المحددة التعلم بنتائج الطالب تزوٌد فً القسم مهمة تتمثل

 من التعلٌمٌة والجودة الفكرٌة البٌئة تعزٌز. والجامعة لإلدارة الدراسً

 لتطوٌر المصممة الدراسٌة غٌر واألنشطة األكادٌمٌة البرامج خالل

 واإلنسانً النقدي التفكٌر وتشجٌع. والبحثٌة واألدبٌة اللغوٌة المهارات

 ٌسعى كما. الجمالً والمذاق الثقافٌة المفاهٌم رفع إلى باإلضافة واإلبداعً

 اإلنجلٌزٌة اللغة دراسة فً والمتفاعلٌن األكفاء األفراد تخرٌج ضمان إلى

 .واألدب

 

 



 اهداف القسم

 إلتقان الالزمة بالمهارات الطالب تزوٌد فً القسم أهداف تتمثل

 المهارات. اإلنجلٌزٌة باللغة بفعالٌة والتواصل اإلنجلٌزٌة اللغة

 واالستماع والكتابة القراءة هً المشمولة الرئٌسٌة األربعة

 على الحصول على قادرٌن القسم خرٌجو سٌكون. والتحدث

 النصوص ذلك فً بما , وإنتاجها الخطابات من متنوعة مجموعة

 ًتحلٌل عقلً إطار ضمن اإلنجلٌزٌة اللغة فً والمهنٌة األكادٌمٌة

 تزوٌد إلى اإلدارة تهدف التً األخرى المهارات. ومنطقً ونقدي

 بلغة والتواصل , األبحاث وكتابة , الترجمة تشمل بها الطالب

 كما. األساسٌة التدرٌس ومهارات( الفرنسٌة) اإلنجلٌزٌة غٌر أجنبٌة

 والتارٌخ والتقالٌد بالثقافة ما حد إلى طالبه تعرٌف إلى القسم ٌهدف

 اإلنجلٌزٌة اللغة لعوالم واألخالقٌة االجتماعٌة القٌم إلى باإلضافة

 :التالٌة األهداف فً ذلك كل تلخٌص ٌمكن(. والفرنسٌة)

 باللغتٌن والتحدث والكتابة القراءة مهارات ٌتقن طالب إنشاء •

 .والفرنسٌة اإلنجلٌزٌة

 تحلٌل على القدرة مع الغربً األدب من مختلفة فروع دراسة •

 .وانتقاد

 التحلٌل على القدرة مع اللسانٌات وفرضٌات نظرٌات دراسة •

 .والتطبٌق والمقارنة

 .المختلفة المجاالت واتقان الترجمة دراسة •

 اإلنجلٌزٌة اللغة فً الممٌزة العزاب مع العلٌا الدراسات طالب •

 فً الجدٌدة والتغٌرات التحدٌات مع التكٌف من تمكنهم واألدب

 .مستقبلهم

 مع التواصل وكذلك ومجتمعه نفسه تطوٌر على قادر خرٌج إعداد •

 فً بالفخر الشعور على الحفاظ مع األخرى والحضارات الثقافات

 بٌن الفجوات سد هو هذا. المستقلة وهوٌته مبادئه فً , نفسه



 

 والتثقٌف التعرض خالل من األجنبٌة والثقافات األصلٌة الثقافات

 .اإلٌجابً

. البحث من ومزٌد العالً التعلٌم لمتابعة الخرٌجٌن بنجاح اإلعداد •
 والمنهجٌات الحدٌثة اللغات تعلم فً نجاحهم ٌساعد أن ٌنبغً

 
 
 

تعلٌمات انضباط الطلبة فً المؤسسات وزارة التعلٌم العالً 
م2111(لسنة 761والبحث العلمً رقم )  

(7المادة )  

 ٌلتزم الطالب بما ٌأتً :

واألنظمة الداخلٌة والتعلٌمات واألوامر التً التقٌد بالقوانٌن  -أوال  
تصدرها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ومؤسساتها 

(.)الجامعة ، الهٌئة ، الكلٌة ، المعهد   

عدم المساس بالمعتقدات الدٌنٌة أو الوحدة الوطنٌة أو  -ثانٌا  
 المشاعر القومٌة بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفٌة أو العرقٌة أو

.الدٌنٌة فعال  أو قوال     

عدم اإلساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو  -ثالثا  
.الفعل داخلها أو خارجها   

تجنب كل ما ٌتنافى مع السلوك الجامعً من انضباط عال  -رابعا  
واحترام لإلدارة وهٌئة التدرٌس والموظفٌن وعالقات الزمالة 

 . والتعاون بٌن الطلبة

السلوك المنضبط القوٌم الذي سٌؤثر إٌجابا علٌه عند  -خامسا  
.التعٌٌن والترشٌح للبعثات والزماالت الدراسٌة   



االمتناع عن أي عمل من شأنه اإلخالل بالنظام والطمأنٌنة  -سادسا  
والسكٌنة داخل الحرم الجامعً )الكلٌة أو المعهد( أو المشاركة فٌه 

.القائمٌن بهوالتحرٌض علٌه أو التستر على    

المحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات الجامعة أو  -سابعا  
.الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد   

.عدم اإلخالل بحسن سٌر الدراسة ف الكلٌة أو المعهد -ثامنا     

التقٌد بالزي الموحد المقرر للطلبة على إن تراعى  -تاسعا  
  خصوصٌة كل جامعة أو هٌئة على حدة

تجنب الدعوة إلى قٌام تنظٌمات من شأنها تعمٌق التفرقة  -عاشرا  
أو ممارسة أي صنف من صنوف االضطهاد السٌاسً او الدٌنً أو 

.االجتماعً   

تجنب الدعاٌة ألي حزب أو تنظٌم سٌاسً أو  -حادي عشر
مجموعة عرقٌة أو قومٌة أو طائفٌة سواء كان ذلك فً تعلٌق 

.مة الندواتالصور والالفتات والملصقات أو إقا   

 

عدم دعوة شخصٌات حزبٌة إللقاء محاضرات أو إقامة  -ثانً عشر
ندوات حزبٌة أو دٌنٌة دعائٌة داخل الحرم الجامعً حفاظا  على 

.الوحدة الوطنٌة  

(2المادة )  

:ٌعاقب الطالب بالتنبٌه إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة   

.الجامعة أو الهٌئةعدم التقٌد بالزي الموحد المقرر فً  -اوال     

اإلساءة إلى عالقات الزمالة بٌن الطلبة أو تجاوزه بالقول  -ثانٌا  
.على احد الطلبة  



(3المادة )  

  ٌعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة

فعال  ٌستوجب المعاقبة بالتنبٌه مع سبق معاقبته بعقوبة  -اوال  
.التنبٌه   

م والطمأنٌنة والسكٌنة فً الجامعة أو الهٌئة أو إخالله بالنظا -ثانٌا  
.الكلٌة أو المعهد  

(4المادة )  

( ثالثٌن ٌوما  إذا ارتكب إحدى 31ٌعاقب الطالب بالفصل لمدة ) 
:المخالفات اآلتٌة   

فعال  ٌستوجب المعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة  -اوال  
.اإلنذار  

بً الجامعة من غٌر أعضاء تجاوزه بالقول على احد منتس -ثانٌا  
.الهٌئة التدرٌسٌة   

قٌامه بالتشهٌر بأحد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسئ إلٌه  -ثالثا  
.داخل الكلٌة أو المعهد أو خارجهما   

التً تخل  -داخل الحرم الجامعً –قٌامه بوضع الملصقات  -رابعا  
.بالنظام العام واآلداب   

(5المادة )  

الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة  ٌعاقب 
:دراسٌة واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة  

( 4إذا تكرر ارتكابه احد األفعال المنصوص علٌها فً المادة ) -أوال  
.من هذه التعلٌمات   



مارس أو حرض على التكتالت الطائفٌة أو العرقٌة أو  -ثانٌا  
.أو الحزبٌة داخل الحرم الجامعً التجمعات السٌاسٌة   

اعتدائه بالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر أعضاء  -ثالثا  
.الهٌئة التدرٌسٌة   

.استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة -رابعا     

.التهدٌد بالقٌام بإعمال عنف مسلحة -خامسا     

رم حمله السالح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الح -سادسا  
.الجامعً   

إحداثه عمدا  أو بإهماله الجسٌم إضرارا فً ممتلكات  -سابعا  
.الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد   

.إساءته إلى الوحدة الوطنٌة أو المعتقدات الدٌنٌة -ثامنا    

تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل  -تاسعا  
.الكلٌة أو المعهد أو خارجهما   

.اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو الهٌئة بالقول أو الفعل -عاشرا     

.إخالله المتعمد بحسن سٌر الدراسة -حادي عشر  

ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زمالءه الطلبة  -ثانً عشر
.ومنتسبً الكلٌة أو المعهد   

(6المادة )  

من ٌعاقب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة أو المعهد وبقرار  
.الجامعة أو الهٌئة وٌرقن قٌده إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة   



( من 5تكراره إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) -اوال  
.هذه التعلٌمات  

اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة أو  -ثانٌا  
.المحاضرٌن فً الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد   

.إتٌانه فعل مشٌن ومناف لألخالق واآلداب العامة -ثالثا     

تقدٌمه أٌة مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه  -رابعا  
.بكونها مزورة أو كونه من المحرضٌن على التزوٌر   

ثبوت ارتكابه عمال  ٌخل باألمن والطمأنٌنة داخل الحرم  -خامسا  
.الجامعً أو اشتراكه فٌه أو المساعدة علٌه   

عند الحكم علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة  -سادسا  
.فٌها ألكثر من سنة محكومٌته  

(1المادة )  

( 2ال ٌمنع فرض العقوبات المنصوص علٌها فً المواد ) -أوال  
( من هذه التعلٌمات على الطالب المخالف ، 6( و)5( و)4( و)3و)

طائلة  من فرض العقوبات األخرى إذا وقعت المخالفة تحت
.القوانٌن العقابٌة   

إذا حركت دعوى جزائٌة ضد الطالب عن فعل نسب إلٌه  -ثانٌا  
خارج الجامعة أو المعهد فٌكون النظر فٌه انضباطٌا  مستأخرا  إلى 

.حٌن البت فً الدعوى الجزائٌة  

(9المادة )   

ٌشكل عمٌد الكلٌة أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون  
ٌة اثنٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة على إن ٌكون العمٌد وعضو

احد أعضاء اللجنة قانونٌا  ، وممثل عن اتحاد الطلبة )المنتخب( 
.وٌكلف احد الموظفٌن اإلدارٌٌن بإعمال مقررٌه اللجنة  



(8المادة )   

ال ٌجوز فرض أٌة عقوبة انضباطٌة ما لم توصً بها لجنة  
.انضباط الطلبة  

(71المادة)   

العقوبات االنضباطٌة المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات تفرض  
بقرار من مجلس الكلٌة أو المعهد ، وللمجلس تخوٌل صالحٌاته 

.إلى عمٌد الكلٌة أو المعهد  

(77المادة )   

تكون عقوبة التنبٌه واإلنذار قطعٌة -اوال   .   

للطالب المفصول من الكلٌة أو المعهد لمدة ال تزٌد على  -ثانٌا  
ثالثٌن ٌوما  االعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلٌة ( 31)

.أو المعهد وٌكون قراره قطعٌا     

( 31للطالب المفصول من الكلٌة أو المعهد لمدة تزٌد على ) -ثالثا  
ثالثٌن ٌوما  االعتراض على قرار الفصل لدى رئٌس الجامعة 

.وٌكون قراره قطعٌا     

المعهد فصال  نهائٌا   للطالب المفصول من الكلٌة أو -رابعا  
االعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة وٌكون قراره 

.قطعٌا    

(72المادة )   

للطالب االعتراض على قرارات الفصل المنصوص علٌها فً  
( من هذه التعلٌمات 77البنود )ثانٌا ( و)ثالثا ( و)رابعا ( من المادة )

الصادر بحقه ، فان  ( سبعة أٌام من تارٌخ تبلغه بالقرار1خالل )
( خمسة عشر ٌوما  من 75تعذر تبلغه فله حق االعتراض خالل )

.تارٌخ نشر قرار الفصل فً لوحة اإلعالنات  



(73المادة )  

ٌعلق قرار العقوبة فً لوحة اإلعالنات فً الكلٌة أو المعهد مدة ال  
( خمسة عشر ٌوما  ، وٌبلغ بها ولً أمر الطالب 75تقل عن )
.تحرٌرٌا    

(74المادة )   

( لسنة 78تلغى تعلٌمات انضباط طلبة التعلٌم العالً رقم ) 
7898.   

تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة ( 75المادة ) .

 .الرسمٌة
 
 
 

 انطهبت غياباث تعهيًاث

 
 المادة ساعات مجموع % من3 غٌاب نسبة الطالب تجاوز أذا -1

 .التنبٌه عقوبة بحقه صدرت الدراسٌة

 المادة ساعات مجموع من% 5 غٌاب نسبة الطالب تجاوز أذا -2

 .االولً االنذار عقوبة بحقه صدرت الدراسٌة

 المادة ساعات مجموع من% 7 غٌاب نسبة الطالب تجاوز أذا -3

 .النهائً االنذار عقوبة بحقه صدرت الدراسٌة

% 11 غٌاباته تجاوز عند  موضوع أي فً راسباً  الطالب ٌعتبر -4

 .الدراسٌة المادة ساعات مجموع من عذر بدون

% 15 غٌاباته تجاوز عند  موضوع أي فً راسباً  الطالب ٌعتبر      -5 

 المادة ساعات مجموع من الكلٌة مجلس من وبقرار مشروع بعذر

 .الدراسٌة



 

 
 

 

 

 

 

  -7-المادة 
تسري هذه التعلٌمات على الجامعات وهٌئة التعلٌم التقنً والكلٌات والمعاهد التابعة 

 لكل منها .
   -2-المادة 
ٌحدد مجلس الكلٌة او مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم او الفرع فً  – اوال

الكلٌة التً التوجد فٌها اقسام عدد امتحانات السعً ونوعها وكٌفٌة اجرائها 
ثالثٌن من المئة وال تزٌد   %31واحتساب نسبها على ان التقل درجة السعً عن 

المواضٌع ذات الطبٌعة العملٌة  % خمسٌن من المئة من الدرجة النهائٌة عدا51على 
 والتطبٌقٌة فٌترك تحدٌد نسبها لمجلس الجامعة او مجلس هٌئة التعلٌم التقنً .

تكون االمتحانات النهائٌة فً الصفوف المنتهٌة لكلٌات الطب شاملة لبعض  –ثانٌا 
المواضٌع التً ٌحددها مجلس الكلٌة وٌحتسب السعً السنوي لمواضٌع الصف 

 %( عشرٌن من المئة من الدرجة النهائٌة .21كلٌات الطبٌة بنسبة )السادس فً ال

  -3-المادة 
ٌكون االمتحان النهائً الفصلً او السنوي للدورٌن االول والثانً سرٌا فً  –اوال 

 جمٌع المواضٌع .
ٌتضمن االمتحان الفصلً او السنوي مفردات المواضٌع المقررة خالل الفصل  –ثانٌا 

( خمسة عشرة 75ال تقل مدة الدراسة للدروس الفصلٌة عن )او السنة على ان 
( ثالثٌن اسبوعا وال تدخل ضمن ذلك اٌام 31اسبوعا والدروس السنوٌة عن )

 االمتحانات النهائٌة والعطل الدراسٌة .

 -4-المادة 
ٌلتزم عضو الهٌئة التدرٌسٌة ببرمجة مفردات المواضٌع التً ٌدرسها مع توزٌع 

السنوي واالمتحان النهائً وٌعلن ذلك فً بدء السنة الدراسٌة  الدرجات على السعً
واعالن درجات السعً السنوي للطلبة بما الٌق عن خمسة اٌام قبل بدء االمتحانات 
النهائٌة من خالل القسم بعد مصادقة رئٌس القسم او رئٌس الفرع فً الكلٌات التً 

تصحٌح الخطأ خالل الفترة  لٌس فٌها اقسام وٌحق للطالب االعتراض على الدرجة او
 المذكورة .

 -5-المادة 
ٌؤلف مجلس الكلٌة او المعهد ، باقتراح من العمٌد لجنة دائمٌة او اكثر الدارة 

 االمتحانات حالل العام الدراسً .



 -6-المادة 
 %( خمسون من المئة لكل موضوع .51تكون درجة النجاح الصغرى )

 -1-المادة 
ً الكلٌات التً تعتمد النظام الفصلً موضوعا سنوٌا ٌحسب كل موضوعٌن فصلٌٌن ف

واحدا اال فً حالة ان ٌكون عدد ساعات الموضوع الفصلً مساوٌا للحد االدنى لعدد 
 ساعات الدراسة للموضوع الواحد حالل العام الدراسً .

 -9-المادة 
داء ٌسمح للطالب الراسب بنصف المواضٌع او اقل فً امتحانات الدور االول با -اوال

وبعكسه ٌعتبر راسبا من  1امتحانات الدور الثانً فً المواضٌع التً رسب فٌها 
 الدور االول باستثناء طلبة الصف المنتهً فً كلٌات الطب .

اذا اعتبر الطالب راسبا  فً أي من الدورٌن االول او الثانً ٌعٌد السنة دواما   –ثانٌا 
كذلك التً حصل فٌها على تقدٌر وامتحانا  فً جمٌع المواضٌع التً رسب فٌها و

 ( من هذه التعلٌمات .79مقبول مع مراعاة ما ورد باحكام المادة )
ٌعفى الطالب الراسب من المواضٌع المحذوفة وٌطالب بالمواضٌع المستحدثة  –ثالثا  

فً صفه عند تبدٌل المناهج الدراسٌة على ان ال ٌؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى 
 اذا كان غٌر مطلوبا  لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند .او تخرجه اال 

فً حالة نجاح الطالب بجمٌع المواضٌع فً المرحلة الدراسٌة التً هو فٌها  –رابعا  
ورسوبه فً بعض المواضٌع المحمل بها من صف ادنى فٌتم نجاحه للصف االعلى 

ا فً السنة الالحقة وٌبقى محمال بالمواضٌع التً رسب فٌها وٌتوجب علٌه النجاح فٌه
 حتى ولو ٌنجح بمواضٌع الصف االعلى .

  -8 –المادة 

%( عشر من المئة من 71ٌعتبر الطالب راسبا  فً أي موضوع اذا تجاوزت غٌاباته )
%( خمس عشرة بعذر 75الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او )

 مشروع ٌقره مجلس الكلٌة او المعهد .

   -71-المادة 

للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثانً اذا كان عدم مشاركته فً امتحانات الدور 
االول بعذر مشروع ٌقره مجلس الكلٌة او المعهد على ان ٌعزز ذلك بوثائق رسمٌة 

 وفً احدى الحاالت االتٌة :
 المرض المفاجئ -اوال  
 وفاة احد اقرباءه من الدرجة االولى -ثانٌا  
 هسحوادث الد -ثالثا  
 التوقٌف المفاجئ -رابعا  

  -77-المادة

تستثنى المواضٌع الدراسٌة ذات الطابع العملً او التطبٌقً التً لٌس فٌها امتحان 
نهائً من تأدٌة امتحان الدور الثانً وٌحدد ذلك مجلس الكلٌة او المعهد فً بداٌة 

 السنة وتعلن للطلبة .
 باٌة حال من االحوال .الٌجوز تاجٌل امتحان الدور الثانً  -72-المادة



  -73-المادة 

( عشر درجات من الدرجة النهائٌة للموضوع الذي نجح فٌه الطالب فً 71تنزل )
% 51الدور الثانً عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون درجته 

 خمسون من المئة فً ذلك الموضوع .

 -74-المادة

ٌعد مجلس القسم النتائج النهائٌة وٌرفعها مع توصٌاته الى مجلس الكلٌة او المعهد  
القرارها واعالنها عدا الصفوف المنتهٌة فٌتم مصادقة رئٌس الجامعة او رئٌس هٌئة 

 التعلٌم التقنً علٌها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


