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؛ . البودا بالنيوا  اايكونن الاواا اليديود اا وال  كلو ل إلى جميع ابنائي الطلبة؛ نسأل هللا القدير أن  

سوي فوي  سواع اواا دعاا المارفوة الالوم ا يسادنا أن نيدد اللقاء  اكم أبنائي الطلبوة الوى ير و  لذا 
اووا  ارفانووال بمووا ُد وو ل ال الوويم فووي بنوواء المي مت فوو ف فووي المي مووع   زهوونع فيوو أنوو م  اا ووال جديوود. 

لم دعجا  ال طنع .نح في  اكوم ابنوائي الطلبوة   شوك ن بالاواا اليديود  اكوم  ااصنلها الى أالى سل
داوونت تتوواتي ي يقووي فووي تتايوول ال اوواان لمناصوولة ال الوويم لمووا لوو  داع اساسووي فووي بنوواء  ي ماووا  

فووة آخوور  سوو يدا  الالوونا   فأيمانووا بووالالم االمار   سوو دا ة   ا ناةبووة ايلووة ال قوودا اااليوو   الووى
أداووونبم باالسووو مراع بهوووذ  المسوووارت الالميوووة المشووورفة ال وووي تيوووااز  بووو  الا بوووا  اا   ووو  لل ووواع   
اجندها ا باتها بنج  الظراف ال ي  ر بها بلدنا الح اب فوي لو  جائحوة بنعانوا ال وي تسو    فوي 

الم ا وووم ضووومنها بلووودنا الح اوووب الوووى نطوووا   اووور اضوووطرال الامليوووة ال اليميوووة فوووي بووو  انحووواء الاووو
ا   ابهوذا عوااعنا االبودت لتاليمنوا  االمؤسسوا  ال اليميوة االخور    س ن  تس    بأ    اليا ا

ووويا هوووذا الشوووااع يياتووو  سوووما  تحووودت ااسووو اداد لتووو  لوووراف لن يوووااز اسوووناع االز وووا   لوووم ي ُن
 تي.النصنع بها نصرا   كل  بالنيا  نحقق ل بال ظافر اال تا

                                                                         
 الثار اعميد كلية                                                                          

  أ.د محمد كامل روكان
 
 

 

 كلمة السيد العميد
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/  االبحووا الالموويا اووة القادسووية بمنجووب ب ووال ازاعت ال الوويم الاووالي ج -تأسسوو  بليووة اال وواع    
مدائوووورت الدعاسووووا   ا االم ضوووومم 2015/  9/  10لا فووووي 3865ا لث اال خطوووويل االم اباووووة المووووُر

الاوودد  اووالي الوونز ر الووى تنصوويا  اللينووة النزاع ووة المشووكلة بمنجووب بووا  ر الوونزاعت  ت   نافقووة
 اال اع.بلية  االم ضمم اس حداث  4/5/2014في  ا5/1266 /ل

 وم  نخبوة  وم المو ل ال دع سوي الالموي المؤهو  اسواتذت لديها بلية اال اع  م التليا  المس حد ة  
الالميووووة فووووي  يووووال االخ صووووام فووووي اال وووواع القديمووووة ااال وووواع االسوووو  ية االدعاسووووا    ات الخ وووورت

يمووة السوون ر ة االلغووة االةديووة ا ارهووا  ووم اللغووا  االخوور  القد اللغووةالمسووماع ة بفرااهووا الم نناووة 
 لمشوواعبة فووي بوورا ث البحووا اال طوون ر المحلووي االاووالمي ابال ووالي تحقاوو  أهووداف التليووة فووي البحوواا

اُووع إ كانيووة الميووة ل طوون ر المووناعد ال ووي تنفوورد بهووا  حافظووة الدينانيووة ل ن   ا  الالمووي اسوون  الاموو 
ع سووووياييةا  ابال ووووالي خلوووو  فوووورم اموووو  للخوووور يام  ووووم بليووووة اال وووواع أ ر وووو    ناُووووع دينيووووة   ناُوووو

 .اتنليفهم في سن  الام  المحلي
بهوا  ت م ع بلية اال اع ب ائة اج ماعية اأ نية   ئمة تسوااد الوى تنليول الا ُوا  ال وي ي م وع   

يوة ا كان ادد  م اساتذت التلية  ع اُرانهم الى الصااد المحلوي ااالُليموي االاوالمي  موا يسوهم فوي
 .نشر البحنث المش ربة اال ااان الالمي  ع المؤسسا  الالمية داخ  اخاعج ال لد

 

 

 

 الكلية في سطور
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الى دعاسا   اإل اع ة اال طلعتساى بلية اآل اع الى أن تؤ م   طلبا  المارفة 
.ا اع ة   قد ة  

 :رسالة الكلية     

االن هاتنمية المارفة اال اع ة   
 
الكلية:هداف أ  
:تحقا  اال اع إلىتهدف بلية     

 .نذ القدماني مالعمل على تعريف المجتمع بأهمية االثار العراقية بوصفها هوية هذا البلد وأرثُه االنس -1
 اعداد وتهيئة المالكات العلمية المؤهلة للعمل في المؤسسات االثارية والمتاحف.  -2
قيب في التن قيب المحلية واالجنبية لممارسة أعمالاشراك المالكات التدريسية والطالب مع بعثات التن -3

  االثرية.المواقع 
كدية أعداد مالكات متخصصة بقراءة الرقم الطينية التي تحتوي على كتابات مسمارية )سومرية، أ -4

ي ففوظة أعداد هائلة منها تتجاوز االالف مح (، لوجودبابلية، وأشورية ولغات قديمة أخرى  قديمة،
 لحافلمخازن المتحف العراقي تنتظر من يفك رموزها لمعرفة الكثير عن حضارة و أرث هذا البلد ا

  والقوانين.بإنجازات العراقيين القدامى من العلوم والمعارف 
 لى أكفاءتاج اعراق التي تحأعداد متخصصين بالصيانة والترميم من اجل النهوض بالواقع االليم ألثار ال -5

  وترميمها.مؤهلين بصيانتها 
 

 

ةــــة الكليـــرؤي  
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 الدراسات المسمارية(  –االثار االسالمية  –بكالوريوس في االثار )االثار القديمة  -1

  االثار القديمة.ماجستير في  -2

  االثار االسالمية.ماجستير في  -3

 العربية لغة الدراسة: اللغة                    مدة الدراسة: أربع سنـــــــوات      

 

 

 

 ااال: ُسم اال اع لالقديم  االس  يا

  انيا: ُسم الدعاسا  المسماع ة

 

ةـــــــام الكليــــــأقس  

 الشهادة املقدمة عند التخرج
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 ات نخبوووة  وووم المووو ل ال دع سوووي الالموووي  وووم اُسووواا بليوووة اال ووواع يضوووم  أيووودُسوووم اال ووواع هووون     

يووة ب ائووة اج ماعاالسوو  ية  ا ا الالميووة فووي  يووال االخ صوام فووي اال وواع القديمووة ااال واع  الخ ورت
 اأ نيووة   ئمووة تسووااد الووى تنليوول الا ُووا  ال ووي ي م ووع بهووا اوودد  ووم اسوواتذت التليووة  ووع اُوورانهم

 الصوااد المحلوي ااالُليموي االاوالمي  موا يسوهم فوي ا كانيوة نشور البحونث المشو ربة اال اواان الى 
  .الالمي  ع المؤسسا  الالمية داخ  اخاعج ال لد

 
  رؤية القسم:

مو  يساى تدع سي القسم الى تنسع اتطنع المارفة اال اع وة  وم خو ل الدعاسوا  المادانيوة االا    
 الحق  اآل اعت.الى تقديم دعاسا  جديدت في 

 رسالة القسم:
 تنمية الام  في الحق  اآل اعت افي  يال الدعاسا  المادانية.      

 أهداف القسم:

النسـاني االعمل على تعريف المجتمع بأهمية االثار العراقية بوصفها هويـة هـذا البلـد وأرثـُه -1
 منذ القدم.

 اعداد وتهيئة المالكات العلمية المؤهلة للعمل في المؤسسات االثارية والمتاحف. -2
عمـال أاشراك المالكات التدريسـية والطـالب مـع بعثـات التنقيـب المحليـة واالجنبيـة لممارسـة -3

 .االثريةالتنقيب في المواقع 
 
 
 

ارـــــــــم االثــــــقس: أوال   
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ة، سومريأعداد مالكات متخصصة بقراءة الرقم الطينية التي تحتوي على كتابات مسمارية )-4

تجاوز أعداد هائلة منها ت (، لوجودبابلية، وأشورية ولغات قديمة أخرى  قديمة،أكدية 
ن عاالالف محفوظة في مخازن المتحف العراقي تنتظر من يفك رموزها لمعرفة الكثير 

  لقوانين.وارف لحافل بإنجازات العراقيين القدامى من العلوم والمعاحضارة و أرث هذا البلد ا
تــي أعــداد متخصصــين بالصــيانة والتــرميم مــن اجــل النهــوض بــالواقع االلــيم ألثــار العــراق ال-5

 وترميمها.تحتاج الى أكفاء مؤهلين بصيانتها 
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 كورسات(امساء املواد للمرحلة االوىل )

 الفصل الثاني الفصل االول

 الوحدات اسم املادة )املقرر( ت الوحدات اسم املادة )املقرر( ت

 مقدمة في اللغة السومرية 1

 د. والء صادق عبد علي
 مقدمة في اللغة االكدية 1 3

 د. والء صادق عبد علي

3 

 فنون العراق القديممقدمة في  2

 فرقان عالء الديند. م.

 العراق القديم مقدمة في عمارة 2 3

 حممد سياب حماند. أ.

3 

العمارة العربية مقدمة في  3

 أ. علي كاظم الشيخ االسالمية

العربية مقدمة في الفنون  3 3

 أ. علي كاظم الشيخ االسالمية

3 

تاريخ العراق القديم حتى نهاية  4

 األلف الثالث ق.م.

 أ.د. امنار عبد اجلبار جاسم

تاريخ العراق القديم حتى نهاية  4 3

 العصر الساساني

 أ.د. امنار عبد اجلبار جاسم

3 

 مدخل الى علم اآلثار 5

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

 مدخل الى علم املتاحف 5 2

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

2 

 اللغة االنكليزية 6

 م.م. خالد وساف

 اللغة االنكليزية 6 2

 م.م. خالد وساف

2 

 الحاسوب 7

 زينا عدنان م.م.

 الحاسوب 7 2

 م.م. زينا عدنان

2 

 الديمقراطيةو  حقوق االنسان 8

 أ.م.د. رائد عباس فاضل

 اللغة العربية 8 2

اع علي
ّ
 د. ابتهاج مس

2 

ـــــــــ  20 املجمــــــــــــــــوع   20 ـوعـــــاملجمــــــــــــــــــــــ

 وحدة 40=  ى )كورسات(األول املرحلةمجموع وحدات 

 المناهج الدراسية للقسم
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 امساء املواد للمرحلة الثانية )كورسات(
 2022-2021للعام الدراسي 

 الفصل الثاني الفصل االول

 الوحدات اسم املادة )املقرر( ت الوحدات اسم املادة )املقرر( ت

 قواعد اللغة السومرية 1

 د. جاسم عبد االمري اجلنابي

 قواعد اللغة االكدية 1 3

 د. جاسم عبد االمري اجلنابي

3 

)األسس  حضارة العراق القديم 2

 د. جاسم شهد وهداملادية( 

)األسس  حضارة العراق القديم 2 3

 د. جاسم شهد وهدالروحية( 

3 

العمارة العربية االسالمية )حتى  3

 نهاية القرن الثاني الهجري(

 د. رجوان فيصل غازيأ.م. 

العمارة العربية االسالمية )حتى  3 3

 العصور املتأخرة(

 د. رجوان فيصل غازيأ.م. 

3 

 الفنون الزخرفية االسالمية 4

 أ.م.د. شيماء جاسم حسني

 الجيولوجيا االثرية 4 3

 أ.م.د. جعفر محزة اجلوذري

3 

فنون العراق القديم حتى نهاية  5

 د. امري جنم العصر االكدي

حتى نهاية فنون العراق القديم  5 2

 د. امري جنمالعصر البابلي الحديث 

2 

حتى نهاية  عمارة العراق القديم 6

 م.م. عبد االمري العصر االكدي

عمارة العراق القديم حتى نهاية العصر  6 2

 م.م. عبد االمريالبابلي الحديث 

2 

 منهج البحث العلمي 7

 م. عالء ابراهيم سرحان

 التراث املحلي 7 2

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

2 

 اللغة االنكليزية 8

 م.م. خالد وساف

 اللغة االنكليزية 8 2

 م.م. خالد وساف

2 

 20 عــو املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20 املجمــــــــــــــــوع 

 وحدة 40=  مجموع وحدات املرحلة الثانية )كورسات(
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 امساء املواد للمرحلة الثالثة/ قديم )كورسات(
 2022-2021للعام الدراسي 

 الفصل الثاني الفصل االول

 الوحدات اسم املادة ت الوحدات اسم املادة ت

 صيانة وترميم املباني اآلثارية 1

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

 صيانة وترميم اللقى اآلثارية 1 3

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

3 

عمارة العراق القديم من العصر  2

 االخميني حتى نهاية العصر الساساني
 د. امري جنم

 آثار ايران واالناضول  2 3

 د. امري جنم

3 

 نصوص سومرية اقتصادية 3

 أ.م.د. مهند عاشور شناوة

 نصوص اكدية اقتصادية 3 2

 د. والء صادق عبد علي

2 

الفخار القديم حتى نهاية عصر اول  4

 د. فرقان عالء الدين الثالثة

الفخار القديم الى نهاية العصر  4 2

 د. فرقان عالء الدين الساساني

2 

 التاريخآثار عصور قبل  5

 م.م. عبد االمري ابو شنني

 علم االنسان 5 2

 د. أمري جنم عبد

2 

 تقنيات املسح اآلثاري  6

 شنني ابو االمري عبد. م.م

 تطبيقات املسح اآلثاري  6 2

 شنني ابو االمري عبد. م.م

2 

 علم املساحة 7

 أ.م.د. جعفر محزة اجلوذري

 الرسم الهندس ي 7 2

 أ.م.د. جعفر محزة اجلوذري

2 

 علوم البيئة اآلثارية 8

 أ.م.د. صالح هاتف حامت

 استيطان 8 2

 شنني ابو االمري عبد. م.م

2 

 اللغة االنكليزية 9

 م. توفيق سليم مايح

 اللغة االنكليزية 9 2

 م. توفيق سليم مايح

2 

ـــــوع  ـــ ـــــ ــ ــــو   20 املجمـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  20 عاملجمـ

 وحدة 40=    املرحلة الثالثة/ القديم )كورسات(مجموع وحدات 
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 مرحلة الثالثة/ اسالمي )كورسات(امساء املواد لل
 الفصل الثاني الفصل االول

 الوحدات اسم املادة ت الوحدات اسم املادة ت

 اآلثارية املبانيصيانة وترميم  1

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

 صيانة وترميم اللقى اآلثارية 1 3

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

3 

 الخط العربي 2

 أ.م.د. صالح هاتف حامت

 املسكوكات 2 3

 علي كاظم عباسأ.م.د. 

3 

تحف معدنية فنون زخرفية ) 3

أ.م.د. لطيف  (واآلت موسيقية
 تايه حسون

 فنون زخرفية )منسوجات( 3 2

 أ.م.د. لطيف تايه حسون

2 

عمارة املشرق االسالمي حتى  4

 العثمانينهاية العصر 

 أ.م.د. رجوان فيصل غازي

 آثار العراق قبيل االسالم 4 2

 أ.م.د. رجوان فيصل غازي

2 

حتى نهاية  التاريخ االسالمي 5

أ.م.د. رائد العصر االموي 
 عباس

التاريخ االسالمي حتى سقوط  5 2

 أ.م.د. رائد الدولة العباسية

2 

 ثاري اآلسح املتقنيات  6

 شنني ابو االمري عبد. م.م

 ثاري اآلسح املتطبيقات  6 2

 شنني ابو االمري عبد. م.م

2 

 علم املساحة 7

 أ.م.د. جعفر محزة اجلوذري

 الرسم الهندس ي 7 2

 أ.م.د. جعفر محزة اجلوذري

2 

 علوم البيئة اآلثارية 8

 أ.م.د. صالح هاتف حامت

 آثار العرب قبيل االسالم 8 2

 أ.م.د. صالح هاتف حامت

2 

 اللغة االنكليزية 9

 م. توفيق سليم مايح

 اللغة االنكليزية 9 2

 م. توفيق سليم مايح

2 

ــــــــ  20 املجمــــــــــــــــوع   20 ــوعـــــاملجمــــــــــــــــــــــ

 وحدة 40=    )كورسات(االسالمي /مجموع وحدات املرحلة الثالثة
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 ( كورسات) القديم /امساء املواد للمرحلة الرابعة

 الفصل الثاني االولالفصل 

 الوحدات اسم املادة ت الوحدات اسم املادة ت

 طرق التنقيبات االثرية 1

 )تقنيات(

 أ.د. عباس احلسيني

 طرق التنقيبات االثرية 1 3

أ.د. عباس  )تطبيقات(
 احلسيني

3 

الجغرافية التاريخية لبالد  2

أ.م.د. جعفر محزة الرافدين 
 اجلوذري

 فخار )دمى والواح( 2 3

أ.د. عباس علي عباس 
 احلسيني

3 

 )قراءات( اللغة السومرية 3

 م. حيدر عقيل عبد

 )قراءات( اللغة االكدية 3 2

 والء صادق عبد عليد. 

2 

العمارة والفن في الجزيرة  4

 والخليج العربي القديم

 فرقان عالء الديند. م.

حضارات الجزيرة والخليج  4 2

 العربي القديم

 الدين عالء فرقان. د.م

2 

 آثار مصر القديمة 5

 أ.د. امنار عبد اجلبار جاسم

 الروماناليونان و آثار  5 2

 أ.د. امنار عبد اجلبار جاسم

2 

 السياحة االثرية 6

 الدين عالء فرقان. د.م

 مدن ومواقع اثرية 6 2

 الدين عالء فرقان. د.م

2 

 اخالقيات املهنة 7

 م.د. ابتهاج مساع علي

 التوثيق اآلثاري  7 2

 شنني ابو االمري عبد. م.م

2 

 اللغة االنكليزية 8

 سليم مايح م. توفيق

 اللغة االنكليزية 8 2

 سليم مايح م. توفيق

2 

 2 بحث التخرج 9 2 بحث التخرج 9

ــــــــ  20 املجمــــــــــــــــوع   20 ــوعـــــاملجمــــــــــــــــــــــ

 وحدة 40=  )كورسات(القديم  /مجموع وحدات املرحلة الرابعة
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 ( كورسات) االسالمي /امساء املواد للمرحلة الرابعة 
 الفصل الثاني الفصل االول

 الوحدات اسم املادة ت الوحدات اسم املادة ت

 )تقنيات( طرق التنقيبات االثرية 1

 أ.د. عباس احلسيني

 طرق التنقيبات االثرية 1 3

 أ.د. عباس احلسيني )تطبيقات(

3 

 الجغرافية التاريخية لبالد الرافدين 2

 أ.م.د. جعفر محزة اجلوذري

 فخار وخزف اسالمي 2 3

 صالح هاتف حامتأ.م.د. 

3 

العمارة العربية االسالمية في مصر  3

 الى نهاية العصر الفاطمي

 أ.م.د. رجوان فيصل غازي

العمارة العربية االسالمية في  3 2

 مصر الى نهاية العصر العثماني
 أ.م.د. رجوان فيصل غازي

2 

 آثار وعمارة املغرب واالندلس 4
 أ.م.د. لطيف تايه حسون

املدن واستحكامات تخطيط  4 2

 أ.م.د. رجوان سالميةال االعربية 

2 

 فنون الكتاب والتصوير االسالمي 5

 أ.م.د. شيماء جاسم حسني

 علم املخطوطات 5 2

 أ.م.د. شيماء جاسم حسني

2 

 السياحة االثرية 6

 الدين عالء فرقان. د.م

 مدن ومواقع اثرية 6 2

 الدين عالء فرقان. د.م

2 

 اخالقيات املهنة 7

 م.د. ابتهاج مساع علي

 التوثيق اآلثاري  7 2

 شنني ابو االمري عبد. م.م

2 

 اللغة االنكليزية 8

 سليم مايح م. توفيق

 اللغة االنكليزية 8 2

 سليم مايح م. توفيق

2 

 2 بحث التخرج 9 2 بحث التخرج 9

ــــــــــ  20 املجمــــــــــــــــوع   20 عــو ـــاملجمــــــــــــــــــــــ

 وحدة 40=   )كورسات(االسالمي  /مجموع وحدات املرحلة الرابعة
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 البريد االلكتروني االسم باللغة االنكليزية االسم باللغة العربية ت

أ.د. ستار عبد الحسن جبار  1

 Sattar Abdulhasan Jabbar ساجت الفتالوي 

sattar.jabbar@qu.edu.iq 

 عباس علي عباس .د.أ 2

 Abbas Ali Abass al-hussainy حسين الحسيني

abbas.alhussainy@qu.edu.i

q 

  محمد سياب محان .د.أ 3

 Mohmmed Seiab Mahan علوان الشبلي

mohammed.mahan@qu.edu

.iq 

.م.د. جعفر حمزة عبد أ 4

ن الجوذري يالحس  
Jaafar Hamza Abdulhussein 

Jotheri 

jaafar.jotheri@qu.edu.iq 

 عباس علي كاظمد. .م.أ 5

الشيخفليح   Ali Kadhim Abbas Alsheikh 

ali.abbas@qu.edu.iq 

 شيماء جاسم حسين م.د.أ. 6

 Shaymaa jasim husain Al-badri لفتة البدري 

shaymaa.jasim@qu.edu.iq 

صالح هاتف حاتم م.د. أ. 7

 salah hatif hatem A-lgabri خلخال الجبوري

salah.hatem@qu.edu.iq 

 لطيف تايه حسون أ.م.د.  8

 Latif tayah hasson Al-taai حمادي اليساري 

lateef.hasson@qu.edu.iq 

 م.د. رجوان فيصل غازي أ. 9

 Rajwan Faisal Ghazi Al-Mayali عنجور امليالي

rajwan.faisal@qu.edu.iq 

 رائد عباس فاضل .م.د.أ 10

 Raed Abbas Fadhil جرد الشمري 

qu.edu.iq@raid.fadhil 

 اع عليابتهاج سم   م.د. 11

 Ibtihaj Sammaa ali حسين الجبوري

ebtehaj.ali@qu.edu.iq 

 فرقان عالء الدين بدر .  دم. 12

 Forqan alaauldeen Bader منخي السعد

furqan.alsaad@qu.ed.iq 

  Alaa Ibrahim Sarhan Hmood م. عالء ابراهيم سرحان 13

 اسماء اساتذة قسم اآلثار وبريدهم االلكتروني الرسمي
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  رؤية القسم:
 اللغوة الم نناوة المسوماع ة بفرااهوا الدعاسوا  يساى تدع سي القسم الى تنسع اتطونع المارفوة فوي 

ن ر السن ر ة االلغة االةدية ا ارهوا  وم اللغوا  االخور  القديموة للمشواعبة فوي بورا ث البحوا اال طو
 المحلي االاالمي ابال الي تحقا  أهداف التلية في البحا الالمي اسن  الام 

 رسالة القسم:
صوونم تنميووة الاموو  فووي  يووال الدعاسووا  المسووماع ة االاموو  الووى توودع ب الطلبووة الووى ترجمووة الن

 المسماع ة.
 

 أهداف القسم:

قم الطينيـة باعالعمل على تعريف المجتمع بأهميـة -1 تبارهـا أثـار بـالد الرافـدون وخاصـة الـرل
اهـــم الوثـــائم الرســـمية التـــي تكاـــف فـــي محتواهـــا اهـــم الجوانـــب السياســـية والمعر يـــة 

 .واالقتصادية واالجتماعية لمجتمعات عاشت قبل خمسة االالف سنة
  اعداد وتهيئة المالكات العلمية المؤهلة للعمل في المؤسسات االثارية والمتاحف.-2
 
 
 
 
 
 

الدراسات المسمارية ثانياً: قسم  
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 للقسم:المناهج الدراسية 
  ىرحلة االولماسماء المواد لل
2021-2020للعام الدراسي   

 الفصل الثاني الفصل االول
عدد  أسم المادة ت

 الوحدات
عدد  أسم المادة ت

 الوحدات

 قد ة في اللغة  1
 السن ر ة

 اللغة السن ر ة 1 3
 

3 

 اللغة االةدية 2 3  قد ة في اللغة االةدية 2
 

3 

 3 تاع   الارا  القديم 3 3 تاع   الارا  القديم 3

 3 فننن الارا  القديم 4 3 اماعت الارا  القديم 4

 2 الم الم ايي 5 2  دخ  إلى الم اآل اع 5

 2 اللغة االنتلاز ة 6 2 اللغة االنتلاز ة 6

 2 الحاسنل 7 2 الحاسنل 7

الديمقرايية ايقن   8
 االنسان

 2 اللغة الاربية 8 2

 20 مجموع الوحدات 20 مجموع الوحدات

وحدة 40مجموع وحدات المرحلة األولى بنظام الكورسات =   
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 ثانيةرحلة الماسماء المواد لل
2021-2020للعام الدراسي   

 الفصل الثاني الفصل االول
المادة أسم ت عدد  

 الوحدات
 عدد الوحدات أسم المادة ت

 ُنااد اللغة السن ر ة 1 3 ُنااد اللغة السن ر ة 1
 

3 

 ُنااد اللغة االةدية 2 3 ُنااد اللغة االةدية 2
 

3 

 3 يضاعت الارا  القديم 3 3 يضاعت الارا  القديم 3

 3 ُنااد اللغا  السا ية 4 3 تاع   اللغا  السا ية 4

ا ناُع أ ر ة  دن  5
 ُديمة

 2  دن ا ناُع أ ر ة إس  ية 5 2

اس نساخ ب ابا   6
  سماع ة

 2 اس نساخ ب ابا   سماع ة 6 2

 2 المسف اال رت  7 2 الت ابة الى االخ اا 7

 اللغة االنتلاز ة 8 2 اللغة االنتلاز ة 8
 

2 

 20 مجموع الوحدات 20 مجموع الوحدات

وحدة 40بنظام الكورسات = مجموع وحدات المرحلة األولى   
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 ثالثةرحلة الماسماء المواد لل
2021-2020للعام الدراسي   

 الفصل الثاني الفصل االول
عدد  أسم المادة ت

الوحدا
 ت

 عدد الوحدات أسم المادة ت

 3 نصنم سن ر ة 1 3 نصنم سن ر ة 1

 3 نصنم اةدية 2 3 نصنم اةدية 2

 قد ة في اللغة  3
 اآلعا ية

 نصنم آعا ية 3 3
 

3 

 3 نظم المالن ا  اليغرافية 4 3  ساية اعسم هندسي 4

اس نساخ ب ابا   5
  سماع ة

 2 اس نساخ ب ابا   سماع ة 5 2

تاع   الشر  االدنى  6
 القديم

 فخاع اد ى ُديمة 6 2
 

2 

 2  نهث بحا 7 2 النا ال ائة اال ر ة 7

 اللغة االنتلاز ة 8 2 اللغة االنتلاز ة 8
 

2 

 20 مجموع الوحدات 20 مجموع الوحدات

وحدة 40مجموع وحدات المرحلة األولى بنظام الكورسات =   
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 رابعةرحلة الماسماء المواد لل
2021-2020للعام الدراسي   

 الفصل الثاني الفصل االول
عدد  أسم المادة ت

 الوحدات
عدد  أسم المادة ت

 الوحدات

 3 نصنم اةدية 1 3 نصنم اةدية 1

 3 نصنم سن ر ة 2 3 نصنم سن ر ة 2

ُنااد اللغة  3
 االعنع ة

 2 النصنم االعنع ة 3 2

 الصيانة اال ر يم 4 2 الصيانة اال ر يم 4
 

2 

ير  ال نقابا   5
 اال ر ة

 ير  ال نقابا  اال ر ة 5 2
 

2 

 اخ قيا  المهنة 6 2 السياية اال ر ة 6
 

2 

 اليانلنجيا اال ر ة 7
 

اللغن ة االمشاع ع المااجم  7 2
 المسماع ة الحدياة

2 

 2 اللغة االنتلاز ة 8 2 اللغة االنتلاز ة 8

 2  نهث بحا 9 2  نهث بحا 9

 20 مجموع الوحدات 20 مجموع الوحدات

وحدة 40مجموع وحدات المرحلة األولى بنظام الكورسات =   
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 ت اسم التدريسي اسم التدريسي باللغة االنكليزية االميل الرسمي

Mohammed.rokan@qu.edu.iq 
 

Mohammed kamil 
Rokan 

 1 أ.د محمد  كامل روكان

Walaa.abdali@qu.edu.iq Walaa sadeq 
 

 2 م.د والء صادق عبد علي

jassim.aljanabi@qu.edu.iq 
 

jassim Abid Al ameer 
jassim aljanabi 

 

 3 م.د جاسم عبد األمير جاسم

 
haider.abed@qu.edu.iq 
 

hayder aqeel abed 
alqaragholi 

 4 م.د حيدر عقيل عبد

muhanadas@yahoo.com Muhand Ashour 5 أ.م.د مهند عاشور شناوة 

arch07@qu.edu.iq 
 

Shymaa yosif Esa 6 م.م شيماء يوسف عيسى 

Jasim.wahad@qul.edu.iq Jasim shahad wahad  7 م.د جاسم شهد وهد 

 Amer najm al-rubia 8 م.د أمير نجم الربيعي 
Anmar.almajmaa@qu.edu.iq Anmar abd al- jbar  9 أ.د أنمار عبد الجبار 

 
 

 
 

 اسماء اساتذة قسم اآلثار وبريدهم االلكتروني الرسمي

 

mailto:Mohammed.rokan@qu.edu.iq
mailto:Walaa.abdali@qu.edu.iq
mailto:jassim.aljanabi@qu.edu.iq
mailto:haider.abed@qu.edu.iq
mailto:arch07@qu.edu.iq
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 أعـــــــــــضاء مجلس الكلية
 

 
 
 

 أ.د محمد كامل روكان
 رئيس المجلس )عميد الكلية(

 
 
 
 

 أ.م.د جعفر حمزة الجوذري
العميد للشؤون العلمية(الكلية )معاون عضو مجلس   

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 أ.م.د لطيف تايه حسون
 عضو مجلس الكلية )معاون العميد للشؤون االدارية(
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 أ.د ستار عبد الحسن الفتالوي
 عضو مجلس الكلية )رئيس قسم االثار(

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 م.د والء صادق عبد علي
 عضو مجلس ) رئيس قسم الدراسات المسمارية(

 

 
 

 
 
 

 
 م.م شيماء يوسف عيسى

ةــــأمــــــين مجلس الكلي  
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ز اليها، منها:  ات للطلبة المنضمي  ز  توفر كليتنا العدد من الممي 

دراسة مفردات منهج حديثة نظرية وعملية لمدة أربــع سنوات وفق أحدث الخطط  -1
 . ي  الدراسية بالتعاون مع االتحاد االورب 

 مناهج دراسية حديثة مجانية.  -2

ي علم االثار مثل تطبيقات  -3
ز
تدريب عىل استخدام التقنيات والوسائل الحديثة ف

ة.    الخرائط الحديثة وادوات المسح الحديثة مثل الطائرات المسي 

 

 

 

 

 

 

 اخلدمات التي توفرها الكلية للطلبة
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(ميدانية للمواقع االثرية داخل العراقالعلمية الرحالت )صور ال  
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كية لبعض الجامعات خارج العراق خصوصا لطالب االثار زيارات علمية  الجامعات الير
 وااليطالية
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في المسح فضـال  وتقنيات حدوثة برمجياتتدريب الطلبة على متطلبات سوق العمل من  -4
 . الخريجينمصادر العمل لدى الطلبة  وبالتالي تنويععن جوانب الفلكلور والفن 

 -جامعة كوج التركيةالتدريب الصيفي لطالب كلية االثار في  -5

جا اة بونج ال ربيوة للمشواعبة فوي اععوة ال ودع ب الصويفي  عاعل  يمناة  م ي ل بلية اال اع 
WALADUضمم برنا ث  ا اعبي ل طن ر بليا  ااُساا ا  اع في  االتحاداالمدانا  م ُ      

وود تضوومن  الريلووة  يمناووة    الاوورا  االموونعاث  ال ووراث وود  اسوو ناام عوومل    حاضوورا  الووىُا
الاقوووافي االنبوووا  ااهميوووة الفخووواع فوووي الوووم ا  ووواع ابيعيوووة تصووونيف  اتحلالووو  ا ارفوووة يووور  صوووناا   
ااسالاب ااداد  ا حاضرت عيقة ام يضاعت ا ناضنل اضافة الى  حاضرا  اوم اسو خداا نظواا 
GlS ال ربيووة اجوونال   ادانيووة  ارفيووة الووى اهووم الماووالم اا  وواع  اإللت رانيووة ابيعيووة عسووم الخوورائل  
.االفنية االم ايي ا شاهدت  اراضا  لحضاعا   خ لفة  م بانها الحضاعت السن ر ة اا عنع ة  
 

كوج التركية صور الطالب في جامعة  
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ي مؤسسات القطاع الحكومي او 
ز
ز سوآءا ف ي كليتنا العديد من فرص التعيي  تتوفر لخريج 

 :  الخاص، وكما يىلي

 : القطاع الحكومي : أوال

 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   -1

  وزارة الثقافة والسياحة واالثار.  -2

اث،  -3  ( .بغداد والمحافظات)الهيأة العامة االثار و الير

 . والخاصةالمتاحف العامة  -4

ي المواقع االثرية -5
ز
 . دليل سياحي ف

ي قوة حماية  )بصفة وزارة الداخلية -6
ز
ي صنوف الوزارة المتنوعة او ضباط ف

ز
ضباط ف

ي ال
ز
ز ف ز مدنيي  ية والمطار المواقع االثرية او ضباط او موظفي   ( اتمنافذ الحدودية الي 

 االماكن الني يتعني فيها خريج االثار
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 . وزارة الدفاع -7

بية -8  .وزارة الير

 ي كليتنا االن موظف ي قطاعات الدولة وبعظهم يشغلون العديد من خريج 
ز
ز ف ي 

ي هذه المؤسسات، او ضمن القطاع الخاص او المنظمات 
ز
مناصب قيادية ف

 .الحكومية والعديد منهم شكلوا هم عبارة عن قصص نجاح وتفوق

  

 : القطاع الخاص :انياث

، مما يؤهل  ي
ر
الطلبة ينال طلبة كليتنا تدريبا مكثفا ضمن احتياجات سوق العمل العراف

ي القطاع الخاص ضمن اختصاصهم العلمية وهو االثار، وكما يىلي 
ز
ز للعمل ف  : الخريجي 

 قطاع العمل المستهدف المهارة المكتسبة

اعمال المسح الحديثة و استخدام 

كافة االجهزة الخاصة بها مثل 

 الثيديواليت و التوتال ستيشن

شركات البناء و المسح الجيولوجي و الثروات 

الطبيعية وبعثات التنقيب  والتوثيقية و 

 الصحافة و االعالم و المراكز البحثية و طلبة

 الجامعات   

استخدام  التطبيقات الحديثة في 

و     GISو  GPSمجال المسح مثل 

 Dronesالطائرات المسيرة 

وات شركات البناء و المسح الجيولوجي و الثر

الطبيعية وبعثات التنقيب  والتوثيقية و 

 الصحافة و االعالم و المراكز البحثية و طلبة

 الجامعات   

استعمال برامج الحاسبة المتنوعة 

و    Microsoft Officeمثل 

    SPSSبرامج التحليل االحصائي 

الصحافة و االعمال المكتبية ضمن الشركات 

الخاصة و شركات الطباعة  و مراكز االبحاث 

 .و طلبة الجامعات و الباحثين 

االنكليزية ) اللغات الحديثة 

وااللمانية والعبرية والسريانية 

 (واالرامية

الشركات الخاصة وشركات الطباعة واالعالن 

  حثين والصحافة واالعالم ومراكز االبحاث والبا

الحفاظ على التراث الثقافي 

 والمادي 
الدولة ومنظمات المجتمع المدني  تمؤسسا

 الدولية و المحلية و الباحثين واالعالم 
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صيانة الموروث و يشمل التراث 

الثقافي و اللقى المادية و القى 

المادية المتنوعة كالمسكوكات 

والمخطوطات وغيرها وفق اساليب 

والمحافظة على علمية حديثة 

 .الطابع التراثي لها

 

الدولة ومنظمات المجتمع المدني  تمؤسسا

 الدولية و المحلية و الباحثين واالعالم 

دراسة الحضارة الرافدينة و 

 مواقعها االثرية المنتشرة 
دليل سياحي ضمن المواقع االثرية و في 

 شركات السفر و مكاتب السياحية 

عمل نماذج ومصورات وحلي 

تجارية تتضمن كتابات مسمارية 

 عراقية قديمة  

مكاتب االعالن التجارية و شكرات المالبس و 

التصاميم و شركات السياحة والسياح 

وشهد هذا * والمتبضعين والمراكز التجارية، 

المجال في اآلونة االخيرة رواجا كبيرا داخل 

  وخارج العراق.

 

االثارصور خريجي طالب   
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 صنع  م المناُع اال اع ة ل  ناُع ال دع ب اال نقاب االدعاسا  المادانيةا
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 :(1) المادت

 :يأتييل زا الطالب بما 
اال اليمووووا  اا اا وووور ال ووووي تصوووودعها ازاعت ال الوووويم الاووووالي االبحووووا الالمووووي  ليووووةالداخ ال قاوووود بووووالقنانام اا نظمووووة –أاال 

 .الماهدا التلية  الهائة  لاليا اة ا ؤسساتها 
 ادا المساس بالما قدا  الدينية أا النيودت النينيوة أا المشواار القن يوة بسونء أا تامود إ واعت الفو م الطائعيوة أا – انيا 

 .ُنال أا الارقية أا الدينية فا 
 .خاعجهادا اإلساءت إلى سماة النزاعت أا  ؤسساتها بالقنل أا الفا  داخلها أا ا – الاا 
تينب ب   ا ي نافى  ع السلنل اليا اي  م انضباط اال ااي راا لإلداعت اهائة ال دع س االمنلفام اا ُا   –عاباا 

 .الطلبةالز الة اال ااان بام 
 .الدعاسيةالي  اند ال ااام اال رعيف للبااا  االز اال    م الذت ساؤ ر إيياباالسلنل المنضبل القن  –خا سا 
أا  لالتليوووةال  نوووا  اوووم أت امووو   وووم عوووان  اإلخووو ل بالنظووواا االطمأنانوووة االسوووكانة داخووو  الحووورا اليوووا اي ا –سادسوووا 
 .ب أا المشاعبة في  اال حر ض الي  أا ال س ر الى القائمام  الماهدا
 .هدالمحافظة الى المس لز ا  الدعاسية ا م لتا  اليا اة أا الهائة أا التلية أا الما –ساباا 

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث 

م2007لسنة ( 160)العلمي رقم   
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 .دا اإلخ ل بحسم سار الدعاسة في التلية أا الماهدا – ا نا 
 . ل قاد بالزت المنيد المقرع للطلبة الى أن ترااى خصنصية ب  جا اة أا هائة الى يد ا –تاساا 
ووة أا  ماعسووة أت صووني  ووم صووننف االضووطهاد  تنظيمووا   ووم عووانها تينووب الوودانت إلووى قيوواا –ااعوورا  تاماوو  ال فُر

 .السياسي أا الديني أا االج مااي
تينب الدااية  ت يزل أا تنظيم سياسي أا  يمناة ارقية أا ُن ية أا يائعيوة سوناء بوان  لو  فوي  –يادت اشر 

 .تالا  الصنع اال ف ا  االملصقا  أا إُا ة النداا 
لحووورا اووودا داوونت عخصووويا  يزبيووة إللقووواء  حاضوورا  أا إُا وووة نووداا  يزبيوووة أا دينيووة داائيوووة داخوو  ا – وواني اشوور 

 .اليا اي يفالا الى النيدت النينية
 

 : ( 2) المادت
 

 :يااُب الطالب بال ن ي  إ ا اعتتب إيد  المخالفا  اآلتية
 . دا ال قاد بالزت المنيد المقرع في اليا اة أا الهائةا –أاال 
 . إلساءت إلى ا ُا  الز الة بام الطلبة أا تيااز  بالقنل الى ايد الطلبةا –ا  اني
 

 :( 3 ) المادت
 : يااُب الطالب باالنذاع إ ا اعتتب إيد  المخالفا  اآلتية

 . ا  يس نجب المااقبة بال ن ي   ع س    ااُ    باقنبة ال ن ي ف–أاال 
 . ة في اليا اة أا الهائة أا التلية أا الماهدطمأنانة االسكانإخ ل  بالنظاا اال – انيا 

 
 : ( 4 ) المادت

 : ا    ام ين ا إ ا اعتتب إيد  المخالفا  اآلتية 30يااُب الطالب بالفص  لمدت ل 
 . ا  يس نجب المااقبة باإلنذاع  ع س    ااُ    باقنبة اإلنذاعف –أاال 

 .  ار أاضاء الهائة ال دع سية  بالقنل الى ايد  ن س ي اليا اة  م تيااز  – انيا 
 . يا   بال شهار بايد أاضاء الهائة ال دع سية بما يسيء إلي  داخ  التلية أا الماهد أا خاعجهماق – الاا 
 .  ي تخ  بالنظاا الااا ااآلدالال –اخ  الحرا اليا اي د –يا   بنضع الملصقا  ق –عاباا 
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 : ( 5 ) المادت
 : ية م اليا اة لمدت ال تز د الى سنة دعاسية اايدت إ ا اعتتب إيد  المخالفا  اآلتيااُب الطالب بالفص  المُؤ  

 . ا  م هذ  ال اليما  4 ا تترع اعتتاب  ايد ا فاال المنصنم الاها في المادت ل إ –أاال 
 . حرا اليا اياعس أا يرض الى ال ت    الطائعية أا الارقية أا ال يماا  السياسية أا الحزبية داخ  ال  – انيا 
 . ا دائ  بالفا  الى ايد  ن س ي اليا اة  م  ار أاضاء الهائة ال دع سيةا  – الاا 
 . د ز  ئ   م الطلبةاس امال  الاني ض –عاباا 

 . ال اني  سلحةال هديد بال ياا بأام –خا سا 
 . مل  الس   بأنناا  بإجازت أا بدان إجازت داخ  الحرا اليا ايي –سادسا 

 
 . يدا   امدا أا بإهمال  اليسيم أضراعا في  م لتا  اليا اة أا الهائة أا التلية أا الماهدإ – ساباا
 . ساءت  إلى النيدت النينية أا الما قدا  الدينيةإ – ا نا 

 . يااز  بالقنل الى ايد أاضاء الهائة ال دع سية في داخ  التلية أا الماهد أا خاعجهمات –تاساا 
 . إلى سماة اليا اة أا الهائة بالقنل أا الفا اإلساءت  –ااعرا 

 . حسم سار الدعاسةإخ ل  الم امد ب –يادت اشر 
 .  ن  اعتتاب  النصب ااالي يال الى ز  ء  الطلبة ا ن س ي التلية أا الماهد  – اني اشر 

 
 : ( 6 ) المادت

 أا الهائوووة ا وووُرم ُاووود  إ ا اعتتوووب إيووود  يااُوووب الطالوووب بالفصووو  النهوووائي  وووم التليوووة أا الماهووود ابقوووراع  وووم اليا اوووة
 : المخالفا  اآلتية

 . ا  م هذ  ال اليما  5تراع  إيد  المخالفا  المنصنم الاها في المادت ل ت –أاال 
 . اا دائ  بالفا  الى ايد أاضاء الهائة ال دع سية أا المحاضر م في اليا اة أا الهائة أا التلية أا الماهد – انيا 
 . ن  فا   شام ا ناف لألخ   ااآلدال الاا ةإتيا – الاا 
 . تقديم  أية  س ندا  أا ب ب أا ا ائ   زاعت  ع الم  بكننها  زاعت أا بنن   م المحرضام الى ال زا ر –عاباا 

 .  ن  اعتتاب  ام  يخ  با  م االطمأنانة داخ  الحرا اليا اي أا اع راة  في  أا المساادت الي   –خا سا 
 اند الحكم الي  بيناية أا جنحة  خلة بالشرف تز د  دت  حكن ا   فاها  ةار  م سنة –سادسا 
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 : ( 7 ) المادت
ا  ووووم هوووووذ   6ا ا ل  5ا ا ل  4ا ا ل 3ا ال  2ال يمنووووع فوووورض الاقنبووووا  المنصوووونم الاهوووووا فووووي المووووناد ل  –أاال 

ا  الم  . خالفة تح  يائلة القنانام الاقابيةال اليما  الى الطالب المخالي    م فرض الاقنبا  ا خر  إ ا ُا
إ ا يرب  دان  جزائية ضد الطالب ام فا  نسب إلي  خاعج اليا اة أا الماهد فيكنن النظر في  انضوباييا  – انيا 

 .  س اخرا إلى يام ال   في الدان  اليزائية
 

 : ( 8 ) المادت
سوية الاماود ااضون ة ا نوام  وم أاضواء الهائوة ال دع يشك  اماد التلية أا الماهد لينة انضوباط الطلبوة برئاسوة  اواان 

 الووى أن يكوونن ايوود أاضوواء اللينووة ُانننيووا . ا ماوو  اووم اتحوواد الطلبووة ل المن خووب ا ا كلووي ايوود الموونلفام اإلداع ووام
 . بأامال  قرع ة اللينة

 : ( 9 ) المادت
 . ال يينز فرض أية اقنبة انضبايية  ا لم تنصي بها لينة انضباط الطلبة

 
 : ( 10 ) مادتال

تفوورض الاقنبووا  االنضووبايية المنصوونم الاهووا فووي هووذ  ال اليمووا  بقووراع  ووم  يلووس التليووة أا الماهوود   اللميلووس 
 . تخن   ص ييات  إلى اماد التلية أا الماهد

 
 : ( 11 ) المادت
 . اإلنذاع ُطعيةتتنن اقنبة ال ن ي  ا  –أاال 

ا    ووام ين ووا االا ووراض الووى ُووراع الفصوو   30لموودت ال تز وود الووى ل  م التليووة أا الماهوودللطالووب المفصوونل  وو – انيووا 
 .لد   يلس التلية أا الماهد ا كنن ُراع  ُطعيا

ا    ام ين وا االا وراض الوى ُوراع الفصو  لود  30للطالب المفصنل  م التلية اا الماهد لمدت ال تز د الى ل – الاال 
 .عئيس اليا اة ا كنن ُراع  ُطعيا

لفصو  لود   يلوس اليا اوة ا كونن الب المفصنل  م التلية اا الماهد فص ل نهائيال االا راض الى ُوراع اللط –عاباال 
 ُراع  ُطعيال 
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 : ( 12 ) المادت
ا  11للطالب االا راض الى ُراعا  الفص  المنصنم الاها في ال نوند ل  انيوا ا ال  الاوا ا ال عاباوا ا  وم الموادت ل 

 وراض ا سباة أياا  م تاع   ت لغ  بالقراع الصادع بحق    فان تاذع ت لغ  فلو  يو  االا 7 م هذ  ال اليما  خ ل ل 
 . ا خمسة اشر ين ا  م تاع   نشر ُراع الفص  في لنية اإلا نا  15خ ل ل 

 
 : ( 13 ) المادت

 
ا ين ووا   ا  لوو  بهووا خمسوة اشوور  15يالو  ُووراع الاقنبووة فووي لنيوة اإلا نووا  فووي التليووة أا الماهود  وودت ال تقوو  اووم ل 

 . الي أ ر الطالب تحر ر ا
م ل  14المادت ل   . 1989ا لسنة  19ا :تلغى تاليما  انضباط يلبة ال اليم الاالي ُع

 .ت الرسميةا :تنفذ هذ  ال اليما   م تاع   نشرها في الير د 15المادت ل 
 
 
 
نهائية ال اال  حانا الطالب الراسب بالغيال في أت  ادت دعاسية يلاد عاسبال في صف  لياا إن  ال يح  ل  أن يؤدت   

 اسووية اإداءبوداع ها ل لو  المووادت اال يحو  لو  النيووا  بوالا نع إلووى السونة الدعاسوية ا الووىا  ا لسومف لو  بإةمووال السونة الدع 
 في المناد ا خر . اال  حانا 

 

الغيال ا حو  باال يلاد عاسبال  باال  حانالنهائية يلاد عاسبال  اال  حانا .   الطالب الغائب ام إداء اايد أا أةار  م 2
 ا  ووم10الووداع الاوواني باوود تقديموو  لاووذع  شوورا  يقوور   يلووس التليووة   بمووا جوواء فووي المووادت ل ا  حووانلوو  المشوواعبة فووي 

ووم   ال ووي توونى الووى لللطالووب المشوواعبة بإ  حانووا  الووداع الاوواني إ ا بانوو ا  2000لسوونة  134ال اليمووا  اإل  حانيووة ُع
ة ادا  شاعب   في إ  حانا  الداع ا ال باذع  شرا  يقر   يلس التليوة أا الماهود الوى أن ياوزز  لو  بن وائ  عسومي

 افي إيد  الحاال  اآلتية:
 
 
 
 

 تعليمات غياب الطلبة
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 المرض المفاجئ.        -أ                                 

 

 فات أيد ا ُاعل  م الدعجة ا الى.ا         -ل                                

 

 ينادث الدهس.        -                                 

 

 لمفاجئ.ال نقيل ا        -ث                                
 

فوي الموناد  ابإ كان  تقديم يلب إلاادت السونة داا وال اإ  حانوال .   يلطالب الطالب الراسب بالمناد ال ي عسب فاها فقل  3
 ال ي يص  فاها الى تقدير  ق نل للغرض تحسام الن ائثا الى أن ي حم  بافة ال باا  جراء  ل  ا لحفظ الطلب في

  لف  .

 

 و   افوي ا لحفوظ فوي  لف .   يلخار الطالب بام اإلفادت  م نظاا الا نع أا اود  عاسوبال فوي صوف  ا لا و  خيواع  تحر ر وال 4
 يلاد عاسبال في صف . 7/10/2022يال ادا  راجاة الطالب ل ا ا  خياع  لغاية 

 

اعبوع   وم نظواا الا ونع بننو  إسو نفذ االسو فادت.   ال يح  للطالوب الراسوب فوي السونة الدعاسوية السوابقة بونفس المريلوة 5
  حااال  إ  حانية.

 

السووااا  المقوورعت لووذل   المئووة  ووما اشوور  ووم %10.   يلا  وور الطالووب عاسووبال فووي أت  نضوون  إ ا تيووااز   ياباتوو  ل6
 ا خمس اشر  م المئة باذع  شرا  يقر   يلس التلية.%15المنضن  بدان الذع  شرا  أا ل

 

 .      ال يينز تأجا  إ  حان الداع الااني بأية يال  م ا ينال.7

 

ا اشوور دعجووا   ووم الدعجووة النهائيووة للمنضوون  الووذت نيوف فيوو  الطالووب فووي الووداع الاوواني انوود إي سووال 10.   تلنوزل ل8
 ا خمسام  م المئة في  ل  المنضن .%50المادل ادا الناجف بدعجة  ق نل ف تنن دعج   ل

 

الشوووهر ة أا .   إ ا   ووو   ووول الطالوووب أا    ووو   حاال ووو  الغووول فوووي أت  وووم اإل  حانوووا  الان يوووة أا اإلسووو نعية أا 9
م ُاوو د   ووم الفصوولية أا النهائيووة يلا  وور عاسووبال فووي جميووع المناضوويع ل لوو  السوونة اإ ا تتوورع  لوو  يلفصوو   ووم التليووة ا لووُر

 سي تها.
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إال  .  ال يينز تأجا  دعاسة الطالب في التليوا  أا المااهود ال وي ت بوع النظواا الفصولي فوي الفصو  الدعاسوي الاواني10
ة إعادتوو  اأن يكوونن ناجحووال فووي الفصوو  الدعاسووي ا ال افووي هووذ  الحالووة يلا  وور ال أجاوو  للسوونإ ا بووان بسوو ب خوواعج اووم 

 الدعاسية ِبأةملها.
 
 

 
 

 
 

  -1-المادت 

 تسرت هذ  ال اليما  الى اليا اا  اهائة ال اليم ال قني االتليا  االمااهد ال اباة لت   نها .

   -2-المادت 

يحوودد  يلووس التليووة اا  يلووس الماهوود بوواُ را   ووم  يلووس القسووم اا الفوور  فووي التليووة ال ووي التنجوود فاهووا  –ااال 
  %30اُسواا اوودد ا  حانووا  السوواي انناهوا ابيعيووة اجرائهووا ااي سووال نسوو ها الوى ان التقوو  دعجووة السوواي اووم 

لية ادا المناضيع  ا  الط ياة الام خمسام  م المئة  م الدعجة النهائية %50   ام  م المئة اال تز د الى 
 اال ط ي ية فا رل تحديد نس ها لميلس اليا اة اا  يلس هائة ال اليم ال قني .

تتوونن اال  حانووا  النهائيووة فووي الصووفنف المن هيووة لتليووا  الطووب عووا لة لووباض المناضوويع ال ووي يحووددها  – انيووا 
ا اشر م  م %20ي التليا  الط ية بنسبة ل يلس التلية ا ح سب الساي السننت لمناضيع الصي السادس ف

 المئة  م الدعجة النهائية .

 

  -3-المادت 

 كنن اال  حان النهائي الفصلي اا السننت للداع م االال االااني سر ا في جميع المناضيع .ي –ااال 

الى ان ال تقو   ضمم اال  حان الفصلي اا السننت  فردا  المناضيع المقرعت خ ل الفص  اا السنة ي – انيا 
ا    وام اسو ناا اال 30ا خمسوة اشورت اسو ناا االودعاس السونن ة اوم ل15 دت الدعاسوة للودعاس الفصولية اوم ل

 تدخ  ضمم  ل  اياا اال  حانا  النهائية االاط  الدعاسية .

 

 -4-المادت 

لوى السواي السوننت يل زا اضون الهائوة ال دع سوية ب ر يوة  فوردا  المناضويع ال وي يدعسوها  وع تنز وع الودعجا  ا
ااال  حووان النهووائي ا الووم  لوو  فووي بوودء السوونة الدعاسووية اااوو ن دعجووا  السوواي السووننت للطلبووة بمووا اليوو  اووم 

 تعليمات اللجان االمتحانية
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خمسة اياا ُ   بدء اال  حانا  النهائية  م خ ل القسم باود  صوادُة عئويس القسوم اا عئويس الفور  فوي التليوا  
 لدعجة اا تصحيف الخطأ خ ل الف رت المذبنعت .ال ي ليس فاها اُساا ا ح  للطالب االا راض الى ا

 

 -5-المادت 

لدعاسوي ايؤلي  يلس التلية اا الماهد   باُ را   م الاماد لينة دائمية اا اةار الداعت اال  حانا  ي ل الاواا 
. 

 -6-المادت 

 ا خمسنن  م المئة لت   نضن  .%50تتنن دعجة النيا  الصغر  ل

 -7-المادت 

فصلاام في التليا  ال وي تا مود النظواا الفصولي  نضوناا سونن ا اايودا اال فوي يالوة ان  يحسب ب   نضناام
يكنن ادد سوااا  المنضون  الفصولي  سواا ا للحود االدنوى لاودد سوااا  الدعاسوة للمنضون  النايود يو ل الاواا 

 الدعاسي .

 -8-المادت 

االال بواداء ا  حانوا  الوداع الاواني  سمف للطالب الراسب بنصي المناضويع اا اُو  فوي ا  حانوا  الوداعي -ااال
  اباكس  يا  ر عاسبا  م الداع االال باس اناء يلبة الصي المن هي في بليا 0في المناضيع ال ي عسب فاها 

 الطب .

ا ا اا  ووور الطالوووب عاسوووبال فوووي أت  وووم الوووداع م االال اا الاووواني يااووود السووونة داا وووال اا  حانوووال فوووي جميوووع  – انيوووا 
م ا  18سب فاها ابذل  ال ي يص  فاها الى تقدير  ق نل  ع  رااات  ا اعد بايكاا المادت لالمناضيع ال ي ع 
 هذ  ال اليما  .

يافووى الطالووب الراسووب  ووم المناضوويع المحذافووة ا طالووب بالمناضوويع المسوو حد ة فووي صووف  انوود ت وودي   – الاووال 
خرجووو  اال ا ا بوووان  اووور  طلنبوووال المنووواهث الدعاسوووية الوووى ان ال يوووؤدت  لووو  الوووى ان قالووو  الوووى صوووي االوووى اا ت

 لمنضن   ع  رااات  ا اعد بال ند .

فوووي يالوووة نيوووا  الطالوووب بيميوووع المناضووويع فوووي المريلوووة الدعاسوووية ال وووي هووون فاهوووا اعسووونب  فوووي باوووض  –عاباوووال 
المناضوويع المحموو  بهووا  ووم صووي ادنووى فاوو م نيايوو  للصووي االالووى ا بقووى  حموو  بالمناضوويع ال ووي عسووب فاهووا 

 االالى.لنيا  فاها في السنة ال يقة ي ى الن ينيف بمناضيع الصي ا  نجب الي  ا
 

ا اشور  وم المئوة  وم السوااا  %10ب عاسبال فوي أت  نضون  ا ا تيوااز   ياباتو  ليا  ر الطال -9 –المادت 
 الماهد.ا خمس اشرت باذع  شرا  يقر   يلس التلية اا %15المقرعت لذل  المنضن  بدان اذع  شرا  اا ل
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شوواعبة با  حانووا  الووداع الاوواني ا ا بووان اوودا  شوواعب   فووي ا  حانووا  الووداع االال للطالووب الم  -10- المووادت
 االتية:باذع  شرا  يقر   يلس التلية اا الماهد الى ان يازز  ل  بن ائ  عسمية افي ايد  الحاال  

 المرض المفاجئ -ااالل 

 اء   م الدعجة االالىافات ايد اُرب - انيال 

 ينادث الدهس - الاال 

 ال نقيل المفاجئ -عاباال 

 

اضوويع الدعاسووية  ا  الطووابع الاملووي اا ال ط يقووي ال ووي لوويس فاهووا ا  حووان نهووائي  ووم تسوو انى المن  -11-المووادت
 للطلبة.تأدية ا  حان الداع الااني ا حدد  ل   يلس التلية اا الماهد في بداية السنة اتالم 

 االينال.يال  م  بأية  حان الداع الااني ا تأجا اليينز  -12-المادت

 

شر دعجا   م الدعجة النهائية للمنضون  الوذت نيوف فيو  الطالوب فوي الوداع الاواني ا ا10تنزل ل -13-المادت 
 المنضن .خمسنن  م المئة في  ل   %50اند اي سال المادل ادا النيا  بدعجة  ق نل ف تنن دعج   

 

 إلُراعهوووا وووائث النهائيوووة ا رفاهوووا  وووع تنصووويات  الوووى  يلوووس التليوووة اا الماهووود اووود  يلوووس القسوووم الني -14-الموووادت
 الاها.ااا نها ادا الصفنف المن هية فا م  صادُة عئيس اليا اة اا عئيس هائة ال اليم ال قني 


