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 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌّٟ

  عبِؼخ د٠بٌٝ

 اٌؼذد/                                                                               و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ

 اٌزبس٠خ/                               ((          يهدي للتي هي أقوم  ن هذا القرآنإ))لغُ اٌزبس٠خ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئٌٝ/اٌغ١ذ ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشإْٚ اٌؼ١ٍّخ اٌّؾزشَ

 

 6102/7102اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ َ/اٌخطخ 

 

 رؾ١خ غ١جخ...

 
 -ٚوب٢رٟ: 1026/1027ٔج١ٓ ٌىُ فٟ أدٔبٖ ِفشداد اٌخطخ اٌؼ١ٍّخ ٌمغُ اٌزبس٠خ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ      

 رٟ:ٚوب٢٘ب بصٔغِغ ٔغت ا 1025/1026 اٌذساعٟ ٍؼبٌَاٌجؾٛس إٌّغضح -2

 

 
د 

ر 

 د د

ربس٠خ  اٌؼذد اعُ اٌّغٍخ ٚاٌى١ٍخ ػٕٛاْ اٌجؾش اعُ اٌزذس٠غٟ

 إٌشش

 ٔغجخ

 اإلٔغبص

1 

 

1 

1 

 

 أ.َ.د.لؾطبْ ؽ١ّذ وبظُ

 

ا٠طب١ٌب اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ ٌذاخ١ٍخ فٟ 

       .ثؾش ِشزشن ِغ 2191 - 2111

 َ.َ. اؽّذ ِؾّذ عبعُ 

ِٕغض غ١ش       

 ِٕشٛس

ِٛلف اٌصؾبفخ ا١ٌٙٛد٠خ ِٓ اٌمع١خ 

ثؾش ِشزشن  2191-2190اٌفٍغط١ٕ١خ 

                 ِغ َ.َ اؽّذ ِؾّذ عبعُ 

 َ. لؾطبْ اؽّذ فش٘ٛدٚ

ِٕغض غ١ش    

 ِٕشٛس

اٌؾش٠بد اٌذ٠ّمشاغ١خ فٟ ِٕب٘ظ ِٚٛالف 

 2151-2111االؽضاة اٌؼشال١خ 

 

 

ِٕغض غ١ش   

 ِٕشٛس

اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ اٌٛع١ض فٟ ربس٠خ اٚسثب فٟ 

ِٓ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ اٌٝ اٌزذخً 

وزبة  2179 -2129اٌزشوٟ فٟ لجشص 

 ِشزشن ِغ َ.َ اؽّذ ِؾّذ عبعُ

اٌطجؼخ                ِطبثغ عبِؼخ د٠بٌٝ

 االٌٚٝ

1025 200% 

اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ألعشح آي صبٟٔ فٟ ِشؽٍخ 

 ثؾش2191 -2161رأع١ظ دٌٚخ لطش 

ِشزشن ِغ َ.د.صجبػ ٔٛسٞ ٘بدٞ 

 َٚ.َ.اثشا١ُ٘ ِؾّذ ع١ٍّبْ

 %200 1025 لجٛي ٔشش عضائش٠خِغٍخ 

أصش اعزخذاَ غش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ   

رؾص١ً غبٌجبد اٌصف اٌشاثغ االػذادٞ فٟ 

َ.ٕ٘بء . ثؾش ِشزشن ِغ ِبدح اٌزبس٠خ 

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ       

        االعبع١خ             

 عبِؼخ ثبثً

 %200 1026 لجٛي ٔشش
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 اثشا١ُ٘ ِؾّذ

2 

2 
ِٛلف اٌؾىِٛخ اٌجش٠طب١ٔخ ِٓ االؽزالي  َ.د.ا٠بد رشوبْ اثشا١ُ٘

 2190اٌفشٔغٟ ٌٍغضائش

ِغٍخ د٠بٌٝ ٌٍؼٍَٛ 

 االٔغب١ٔخ

 %200 1027 ِٕغض

-2190اٌؼاللبد اٌجش٠طب١ٔخ اٌّغشث١خ 

ثؾش ِششن ِغ َ. ٘ذ٠ً ٘برف  2111

 عغبَ

رُ اّ٘بٌٗ ٌىٛٔٗ 

 ِجؾٛس عبثمب

   

3 

3 
 اٌزطٛساد االلزصبد٠خ فٟ ١ٔغ١ش٠ب ؽٕبْ غالي عبعُدَ.

                     2171-2119 

    

اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌؼمٛثخ االػذاَ فٟ اٌؼشاق 

 / ثؾش 

 َ.د عؼذ ِؾّذ ػٍٟ ؽغ١ٓ .  ِشزشن ِغ 

أ.َ ػجذ اٌشصاق غالي عبعُ / و١ٍخ ٚ 

 اٌمبْٔٛ/ د٠بٌٝ

    

9 

 

4 

 ػجذاٌؼض٠ض اٌجٙبَ ٚدٚسٖ فٟ أشبء  َ.د.عٛعٓ ػبدي ٔبعٟ

 عبِؼخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح

    

اصش اعزخذاَ أّٛرط ث١ىغزْٛ فٟ اوزغبة  د.ع١ّشح ِؾّٛد ؽغ١َٓ. 5

اٌّفب١ُ٘ اٌزبس٠خ١خ ٌذٜ غبٌجبد اٌخبِظ 

 االدثٟ

    

أصش ئعزشار١غ١خ  ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد فٟ 

ٚاعزجمبئٙب ٌذٜ غبٌجبد رؾص١ً ِبدح اٌزبس٠خ 

 اٌصف اٌخبِظ األدثٟ

 

 %200 1025 - ِٕغض غ١ش ِٕشٛس

 فبػ١ٍخ اعٍٛة إٌذٚح فٟ ر١ّٕخ اٌم١ُ ٌّبدح  

 ربس٠خ اٌؾعبسح اٌؼشث١خ االعال١ِخ ٌذٜ 

 غالة اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ ثؾش  

 ِشزشن َ.د. ػجذاٌشصاق عشؽبْ ؽغ١ٓ

 اٌّإرّش اٌؼٍّٟ

اٌغبدط/و١ٍخ  

 اٌزشث١خ االعبع١خ/

 عبِؼخ د٠بٌٝ

 %200 1025 ػذد خبص

6 

5 

 

  6 

 ِذٜ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ اششاق ػ١غٝ ػجذد. َ.

عبِؼخ د٠بٌٝ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌطٍجخ ثؾش  

 ِشزشن

 ِغ َ.د. فشاط ٔج١ً ِؾّٛد 

    ِٕغض غ١ش ِٕشٛس

سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ ٌٍزشث١خ اٌج١ئ١خ ِٓ ِٕظٛس   

 ئعالِٟ

    ِٕغض غ١ش ِٕشٛس

ِمزشؽخ ٌزط٠ٛش و١ٍبد اٌزشث١خ سؤ٠خ   

االعبع١خ ٚفك ِذاخً االصالػ اٌّؼبصشح 

 ثؾش ِشزشن ِغ أ.َ.د.فبظً ؽغٓ عبعُ

 

    ِٕغض غ١ش ِٕشٛس

 ِؼٛلبد رطج١ك اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  َ.َ. ِؾّذ ػذٔبْ ِؾّذ 7

 ٌّٙبساد اٌزفى١ش اٌزبس٠خٟ  ثؾش ِشزشن 

 ِغ أ.د. خبٌذ عّبي ؽّذٞ

 ِٕشٛس

 ِغٍخ د٠بٌٝ

  200% 

 رم٠ُٛ اداء اػعبء ١٘أح اٌزذس٠ظ

 فٟ ظٛء ِؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍُ 

 ِٕشٛس

 ِغٍخ د٠بٌٝ 

  200% 

 

 

    

1 

 11 

اثشا١ُ٘ ِؾّذ َ.َ. 

 ع١ٍّبْ

 ِبسرٓ ٌٛصش وٕغ ٚدٚسٖ اٌغ١بعٟ

 فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ

 

 ِٕغض غ١ش ِٕشٛس

   

اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ألعشح آي صبٟٔ فٟ ِشؽٍخ   

ثؾش 2191 -2161رأع١ظ دٌٚخ لطش 

أ.َ.د.لؾطبْ ؽ١ّذ وبظُ ٚ  ِشزشن ِغ

ِغٍخ اٌٛاؽخ 

 اٌغضائش٠خ

 %200 1025 لجٛي ٔشش
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 َ.د.صجبػ ٔٛسٞ ٘بدٞ

االغّبع اٌشخص١خ ٌألِشاء اٌص١ٍج١١ٓ فٟ  عّبػ ٔٛسٞ فبظًَ.َ.  1

أّٔٛرعب ثؾش ِشزشن  ثالد اٌشبَ ث١ّٕ٘ٛذ

 ِغ َ.َ سػذ ٠ٛٔظ ػجبط

 %200 1025 61اٌؼذد  ِغٍخ د٠بٌٝ

اٌّش٠ٚبد اٌزبس٠خ١خ فٟ اٌؼٙذ٠ٓ اٌشاشذٞ   

ٚاالِٛٞ ِٓ خالي وزبة غجمبد فؾٛي 

 اٌشؼشاء الثٓ عالَ اٌغّؾٟ

ِغٍخ دساعبد فٟ 

 اٌزبس٠خ ٚاالصبس

 %200 1026  59اٌؼذد

اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ألعشح آي صبٟٔ فٟ ِشؽٍخ  صجبػ ٔٛسٞ ٘بدٞ .َ.د 20

ثؾش 2191 -2161رأع١ظ دٌٚخ لطش 

 لؾطبْ ؽ١ّذ وبظُ َ.د.أ.ِشزشن ِغ 

 َٚ.َ.اثشا١ُ٘ ِؾّذ ع١ٍّبْ

ِغٍخ اٌٛاؽخ  

 اٌغضائش٠خ

 %200 1025 لجٛي ٔشش

اٌّضمف اٌفشٔغٟ ٚاٌضٛسح اٌغضائش٠خ   

دٚافغ اٌّغبٔذح ٚاٌزأ١٠ذ  2159-2161

 ػجذ اٌمبدس اٌؼج١ذٞ أ.د.ػٍٟثؾش ِشزشن ِغ 

 ِغٍخ اٌفشا١٘ذٞ

و١ٍخ االداة عبِؼخ 

 رىش٠ذ

 ِٕشٛس

 

1025 200% 

ً٘ وبٔذ ِٓ رذث١ش  2195أزفبظخ ا٠بس   

ؽضة اٌشؼت اٌغضائشٞ ؟ اَ ِإاِشح 

 و١ٌٕٛب١ٌخ

اٌّإرّش اٌغبدط 

ٌى١ٍخ اٌزشث١خ 

 االعبع١خ

 %200 1025 ِٕشٛس

 َ ِؾبٌٚخ ٌزٙذئخ اٌصشاع ث2716ٓ١ِؼب٘ذح   

 اعجب١ٔب ٚاٌغضائش

ِغٍخ ا٠ٌٍّٛخ 

ٌٍذساعبد اٌزبس٠خ١خ 

 ٚاالصبس

 %200  لجٛي ٔشش

دٚس االػالَ اٌغضائشٞ فٟ فعؼ عشائُ   

االؽزالي اٌفشٔغٟ اثبْ اٌضٛسح اٌزؾشس٠خ 

 عش٠ذح اٌّغب٘ذ ّٔٛرعب 2159-2161

ِغٍخ اٌذساعبد 

اٌزبس٠خ١خ 

ٚاٌؾعبس٠خ /عبِؼخ 

 رىش٠ذ

 %200  لجٛي ٔشش

-2110فٟ اٌغضائش عشائُ فشٔغب   

 ثؾش ِشزشن 2159

 ِغ د.ا٠بد رشوبْ اثشا١ُ٘

 رُ اّ٘بي اٌجؾش

 

   

دٌٚخ  ػصش لبظٟ اٌؼغىش فٟ ِشٚاْ عبٌُ ٔٛسٞ .َ.د 22

 ٘ـ119٘ـ/691اٌّّب١ٌه

 %200 1025  ِٕغض 

ٌٍغشائُ فٟ ػصش ربس٠خ١خ سؤ٠خ رؾ١ٍ١ٍخ   

 ٘ـ 119-691دٌٚخ اٌّّب١ٌه 

ِٕشٛس فٟ ػذد خبص  ِٕغض

 اٌؼ١ٍّبٌغبثغاٌّإرّش 

1026 200 % 

ٜ فٟ اٌؼصٛس اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٌمش٠خ ثبعغش د خبٌذ رشوٟ ػ١ٍٛٞ 21

 اٌؼجبع١خ

    

ِغٍخ االداة  االلزصبد٠خ بعغشاف١خ ثؼمٛثب ٚا١ّ٘زٙ  

 ٚاٌزشاس

 %200  لجٛي ٔشش

فٟ  اال١ّ٘خ االلزصبد٠خ ٌٕٙش اٌمبغٛي  

 اٌؼصٛس اٌؼجبع١خ

  

ِغٍخ االصبس 

 ٚاٌزشاس

 %200  لجٛي ٔشش

 َ.د اص٘بس غبصٞ ِطش 29

 

 

   لجٛي ٔشش عبِؼخ رىش٠ذ دٚس ٔغبء اٌج١ذ اال٠ٛثٟ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ

أٛاػٙب فٟ ِصش اال٠ٛث١خ اٌعشائت   

  ٚا١ّ٘زٙب

 

    رُ رؼذ٠ً اٌؼٕٛاْ

 ِٛلف ٔصبسٜ اٌشبَ ِٓ اٌؾشٚة اٌص١ٍج١خ  

 

    

 االلطبع فٟ ِصش فٟ ػصش اٌذٌٚخ اال٠ٛث١خ  

 

    اٌؼٕٛاْرُ رؼذ٠ً 

َ.ٕ٘بء اثشا١ُ٘ ِؾّذ  29

 ٠ٛعف

أصش اعزخذاَ غش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ 

رؾص١ً غبٌجبد اٌصف اٌشاثغ االػذادٞ فٟ 

د.لؾطبْ َ.أ.. ثؾش ِشزشن ِغ ِبدح اٌزبس٠خ 

 ؽ١ّذ وبظُ

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ 

 االعبع١خ/

 عبِؼخ ثبثً

 %200  لجٛي ٔشش

     اٌز١ٌّّٟضثشلبْ ثٓ ثذس ا َ.َ ػٍٟ ٔب٠ف ِغ١ذ 25
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ٚدٚسٖ فٟ اٌغب١ٍ٘خ  665َ٘ـ/ 95د  

  ٚاالعالَ

 اششط ثٓ ػجذهللا اٌغٍّٟ   

 ٚدٚسٖ فٟ فزٛؽبد اٌّششق االعالِٟ

 

    

 اٌؾ١بح االلزصبد٠خ فٟ ثالد اٌشبَ ِٚصش ا.د ِؾّٛد ف١بض ؽّبدٞ 26

فٟ ػصش  ِٓ خالي وزت اٌشؽبٌخ ٚاٌجٍذا١١ٔٓ 

 اٌّّب١ٌه اٌجؾش٠خ

    

 خاالعال١ِ اٌؾعبسح اٌؼشث١خِٓ سٚائغ   

 ئّٔٛرعب  عبِغ لشغجخ 

    

 ٌخ اٌؼشث١خ االعال١ِخ ٚربس٠خ اٌذ  

 / وزبة ِطجٛعفٟ اٌؼصش اٌؼجبعٟ االٚي

 %200 1025 اٌطجؼخ االٌٚٝ ِطبثغ عبِؼخ د٠بٌٝ

دٚس االعزضّبس فٟ اٌؾذ ِٓ ِشىٍخ اٌجطبٌخ  َ.د عؼذ ِؾّذ ػٍٟ 27

ظّٓ ِؾبفظخ د٠بٌٝ ثؾش ِشزشن ِغ 

 د.ٚعبَ ١٘ٚت

اٌّإرّش اٌغبثغ 

ٌى١ٍخ اٌزشث١خ 

االعبع١خ عبِؼخ 

 د٠بٌٝ

 %200 1026 ِٕشٛس

-2151االداسح اٌّؾ١ٍخ فٟ ٌٛاء د٠بٌٝ    

2161 

    

اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌؼمٛثخ االػذاَ فٟ اٌؼشاق   

 / ثؾش 

 َ.د ؽٕبْ غالي عبعُ  ِشزشن ِغ 

أ.َ ػجذ اٌشصاق غالي عبعُ / و١ٍخ ٚ 

 اٌمبْٔٛ/ د٠بٌٝ

    

صش٠ب ِؾّٛد ػجذ أ.َ  21

 اٌؾغٓ

فْٕٛ اٌّخطٛغ اٌؼشثٟ االعالِٟ دساعخ 

 ربس٠خ١خ

 اٌّإرّش اٌغٕٛٞ 

 اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٌؾفع 

 اٌزشاس 

 اٌّخطٛغ ٚاؽ١بئٗ

 اٌٛلف اٌش١ؼٟ  

 اٌؼزجخ اٌؼجبع١خ

 اٌّمذعخ 

 ِغٍذ 

 خبص

1025 200% 

اٌؼّشأٟ ٌّذ٠ٕخ ٚاعػ ٚعجً  اٌغبٔت  

 ربس٠خ١خ فٟ دساعخب اٌذفبػ١خ ف١ٙ اٌزؾص١ٕبد

ألذَ ِذ٠ٕخ ِذٚسح فٟ اٌؼشاق ثؼذ  عزٚس ثٕبء

 اإلعالَ" .

 اٌّإرّشاٌذٌٚٝ

 ٌٍغّؼ١خ األٚي

 اٌؼشث١خٌٍؾعبسح

 اإلعال١ِخ ٚاٌفْٕٛ

 ِصش -اٌمب٘شح

 %200 1025 ِغٍذ خبص

اصش ث١ذ اٌؾىّخ فٟ رطٛس اٌؾشوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ   

 اٌؼصش اٌؼجبعٟ

    

ا.َ.د ِؾّٛد ػجذ اٌشصاق  21

 عبعُ

 االِبَ اٌؾغٓ ػ١ٍٗ اٌغالَ فٟ دساعبد 

اٌّغزششل١ٓ افزشاءاد ٚسدٚد ثؾش ِشزشن 

 ِغ َ.د. عؼذ ِؾّذ ػٍٟ ؽغ١ٓ

    رُ اّ٘بي اٌجؾش

 اٌم١ُ اٌزشث٠ٛخ اٌّزعّٕخ فٟ لٛي اٌغبِشٞ  

 ال ِغبط 

    

 ِصبدس اٌزفغ١ش الثٓ وض١ش فٟ رفغ١ش عٛسح   

 اٌجمشح أّٛرعب  

    

لصخ داٚد ػ١ٍٗ اٌغٛأت اٌغٍٛو١خ فٟ   

 اٌغالَ فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ

    

 ِذٜ رطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ َ.د فشاط ٔج١ً ِؾّٛد 10

عبِؼخ د٠بٌٝ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌطٍجخ ثؾش  

 ِشزشن

 ِغ َ.د. اششاق ػ١غٝ ػجذ 

    ِٕغض غ١ش ِٕشٛس

 اصش اعزخذاَ إٌّظّبد اٌّزمذِخ فٟ رؾص١ً  َ. ِٕٝ ص١٘ش ؽغ١ٓ 12

اٌصف اٌخبِظ االدثٟ فٟ ِبدح غبٌجبد 

 اٌزبس٠خ
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 ربس٠خ اٌؾعبساد اٌمذ٠ّخ ِمشٚئ١خ وزبة َ.َ عٛعٓ ِٛعٝ ِذؽذ 11

 ٌٍصف االٚي اٌّزٛعػ 

 

    

فبػ١ٍخ اعزشار١غ١خ إٌّزعخ فٟ رؾص١ً   

 غبٌجبد اٌصف اٌشاثغ االدثٟ فٟ ِبدح اٌزبس٠خ

 

رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ 

 اّ٘بي اٌجؾش

   

 فبػ١ٍخ اعزشار١غ١خ رٕبي اٌمّش فٟ رؾص١ً   

غبٌجبد اٌصف اٌضبٟٔ ِزٛعػ فٟ ِبدح 

 اٌزبس٠خ

    

 ِب ٚساء اٌّؼشفخ خاعزشار١غ١فبػ١ٍخ   

 فٟ رؾص١ً غبٌجبد اٌصف اٌخبِظ االدثٟ 

 فٟ ِبدح اٌزبس٠خ 

    

 %200 1025  ِٕغض  لبظٟ اٌؼغىش فٟ دٌٚخ اٌّّب١ٌه َ.َ ٚئبَ ػبصُ وٕؼبْ 19

سؤ٠خ رؾ١ٍ١ٍخ ربس٠خ١خ ٌٍغشائُ فٟ ػصش   

 ٘أ 119٘أ / 691دٌٚخ اٌّّب١ٌه 

ِٕشٛس فٟ ػذد خبص  ِٕغض 

 اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغبثغ

1026 200% 

 
 -ٚوب٢رٟ: 1026/1027األثؾبس اٌّمزشؽخ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ -2 

ذر 

 

زذر

 

 د

اعُ اٌّغٍخ  ػٕٛاْ اٌجؾش اعُ اٌزذس٠غٟ       

 ٚاٌى١ٍخ

ربس٠خ  اٌؼذد

 إٌشش

 ٔغجخ

 اإلٔغبص

ػض اٌذ٠ٓ إٌم١ت ٚاصشٖ فٟ ِٕبلشبد ِغٍظ إٌٛاة  أ.َ.د.لؾطبْ ؽ١ّذ وبظُ 2

ثؾش ِشزشن ِغ َ.َ  2151-2199اٌؼشالٟ 

 اعّبػ١ً ؽغٓ

    

االػذاد٠خ اٌّشوض٠خ فٟ ثؼمٛثخ ٚاصش٘ب اٌزشثٛٞ 

 ٚاٌؼٍّٟ

    

      أ.د.ِؾّٛد ف١بض ؽّبدٞ 1

     

     

 ِؾّٛد ػجذاٌشصاق د. أ. 9

 عبعُ

 الٛاي اٌّفغش٠ٓ فٟ فٛارؼ 

 عّغ ٚدساعخ –عٛس اٌمشاْ 

    

     دساعخ فٟ وزت اٌزفغ١ش –اٌخشٚط ِٓ اٌذ٠بس 

فٟ دساعبد اٌّغزششل١ٓ افزشاءاد -االِبَ اٌؾغٓ ػ١ٍٗ اٌغالَ

 ٚسدٚد

    

      أ.َ.صش٠ب ِؾّٛد ػجذاٌؾغٓ 9

     

     

 َ.د.ؽٕبْ غالي عبعُأ. 5

 
      2119-2171اٌزطٛساد االلزصبد٠خ فٟ ١ٔغ١ش٠ب 

اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌؼمٛثخ االػذاَ فٟ اٌؼشاق ِٕز صذٚس لبْٔٛ 

 اشٕٛٔب ؽزٝ صذٚس لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ

 .2161( ٌغٕخ  222)

    

      َ.د.فشاط ٔج١ً ِؾّٛد 6

 ارغب٘بد غٍجخ عبِؼخ د٠بٌٝ ٔؾٛ اخزصبصبرُٙ  َ.د.اششاق ػ١غٝ ػجذأ. 7

 اٌذساع١خ ثؾش ِشزشن ِغ َ.ِؾّذ ػذٔبْ ِؾّذ
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ِؼٛلبد رطج١ك ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٟ عبِؼخ 

 د٠بٌٝ   ثؾش ِشزشن ِغ َ.ِؾّذ ػذٔبْ ِؾّذ

 

    

     

 

1 

 ش١ٙذح اٌجؾش )اَ ؽشاَ( ؽ١برٙب ٚع١شرٙب َ.د.اص٘بس غبصٞ ِطش

 

    

     االعالَ ِٚٛلفٗ رغبٖ اٌذ٠بٔبد االخشٜ

 

1 

 ٚؽزٝ دساعبد فٟ ربس٠خ اٚسثب فٟ ػصش إٌٙعخ َ.د.ا٠بد رشوبْ اثشا١ُ٘أ.

 )وزبة(2791-2159 ِإرّش ف١ٕب  

    

     االصالؽبد فٟ رٛٔظ فٟ ػٙذ اؽّذ ثبٟٔ  

       

 

20 

فٟ  اٌغبد٠خ ٚاٌؼٕف فٟ عٍٛن اٌّغزؼّش اٌفشٔغٟ َ.د.صجبػ ٔٛسٞ ٘بدٞ

-2190اٌغضائش لشاءح فٟ عٛأت ِٓ عشائُ فشٔغب 

2159 

    

 اٌشبرٌٟ ثٓ عذ٠ذ فٟ اٌصؾبفخ اٌؼشال١خ

 

    

 

22 

 ثؾش  اٌزؼ١ٍُ االٍٟ٘ فٟ د٠بٌٝ االعجبة ٚإٌزبئظ َ.د.ع١ّشح ِؾّٛد ؽغ١ٓأ.

 ِشزشن ِغ ا.َ فبغّخ اعّبػ١ً

 

    

 اٌّزؾذح االِش٠ى١خاٌٙغشاد اٌٝ اٌٛال٠بد  َ.د.عٛعٓ ػبدي ٔبعٟ  21

 2112-2119 

 

    

 ِٛلف صؾ١فخ اال٘بٌٟ اٌؼشال١خ ِٓ ارفبل١خ اٌذفبع َ.د.عؼذ ِؾّذ ػٍٟ 29

 اٌّشزشن ث١ٓ ا٠شاْ ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ 

 2151اراس  5فٟ  

 ِغٍخ اٌزبس٠خ

 ٚاالصبس ٚاٌزشاس

 اٌؼذد

16 

1026 200%  

 اٌؼشاقِٛلف صؾبفخ االؽضاة اٌغ١بع١خ اٌؼ١ٍٕخ فٟ 

 فٟ اٌؼشاق ِٓ االٚظبع االلزصبد٠خ

 2159-2196ٌٍّذح 

    

 اٌّٛلف اٌشعّٟ ٚاٌشؼجٟ ٌذٚي اٌّغشة اٌؼشثٟ 

فٟ ٚصبئك ِغٍظ  2151رّٛص فٟ اٌؼشاق  29ِٓ ل١بَ صٛسح 

 اٌغ١بدح اٌؼشالٟ

    

  َ.د.خبٌذ رشوٟ ػ١ٍٛٞ 29

 االلزصبد٠خ ٌّذ٠ٕخ ر١ٕظ دساعخ ربس٠خ١خ اٌّؼبٌُ

    

 االصالػ فٟ فىش اي اٌج١ذ )ػ١ٍُٙ اٌغالَ( اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ 

 )ػ١ٍٗ اٌغالَ(  أّٛرعب 

 

    

 ٚاصش٘ب االلزصبدٞ ٚاٌؼٍّٟ لش٠خ دعىشح ٔٙش اٌٍّه  

 

    

     ِذ٠ٕخ ثشذ ٚاصش٘ب اٌضمبفٟ  .  

 

25 

 اصش اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌىٛسد )اٌزٕظ١ُ( فٟ ر١ّٕخ ثؼط َ.ٕ٘بء اثشا١ُ٘ ِؾّذ

اٌزفى١ش ٌذٜ غبٌجبد اٌصف اٌضبٟٔ اٌّزٛعػ فٟ ِٙبساد 

 ِبدح اٌزبس٠خ

 

    

اصش اعزشار١غ١خ ثب٠ش فٟ رؾص١ً غبٌجبد اٌصف اٌخبِظ االدثٟ فٟ  ِٕٝ ص١٘ش ؽغ١ٓ َ.أ. 26

 ِبدح اٌزبس٠خ.
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27 

 اصش اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ إٌشػ فٟ رؾص١ً غٍجخ ِؾّذ ػذٔبْ ِؾّذ َ.

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ فٟ ِبدح ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ 

    

 ارغب٘بد غٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ ٔؾٛ ِبدح

 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ثؾش ِشزشن ِغ

 َ.َ ٚعبَ ػّبد ػجذ اٌغٕٟ

    

 ارغب٘بد غٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ٚو١ٍخ  

 اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفخ ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ ثؾش  

 ِشزشن ِغ َ.َ ٚعبَ ػّبد ػجذ اٌغٕٟ

    

 فبػ١ٍخ دٚسح غشائك اٌزذس٠ظ فٟ عبِؼخ د٠بٌٝ ِٓ   

 ٚعٙخ ٔظش اػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 

    

 ارغب٘بد غٍجخ عبِؼخ د٠بٌٝ ٔؾٛ اخزصبصبرُٙ   

 اٌذساع١خ ثؾش ِشزشن ِغ ا.َ.د اششاق ػ١غٝ ػجذ

    

عبِؼخ ِؼٛلبد رطج١ك ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ فٟ   

 د٠بٌٝ   ثؾش ِشزشن ِغ  ا.َ.د اششاق ػ١غٝ ػجذ

 

    

 

21 

     غبٌت دوزٛساٖ َ.َ.ػٍٟ ٔب٠ف ِغ١ذ

     

 اٌغٛأت االلزصبد٠خ ِٓ خالي وزبة "ِغبٌه  عّبػ ٔٛسٞ فبظً َ. 21

 االثصبس فٟ ِّبٌه االِصبس"الثٓ فعً هللا اٌؼ١ّشٞ

    

      

 اوظ ٚدٚسٖ اٌغ١بعٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ِبٌىَٛ َ.َ.اثشا١ُ٘ ِؾّذ ع١ٍّبْ 10

 2165-2115االِش٠ى١خ  

    

     

 اٌّشلّخ فٟ رؾص١ً  طفبػ١ٍخ اعزشار١غ١خ اٌشؤٚ َ.َ.عٛعٓ ِٛعٝ ِذؽذ 12

 اٌصف اٌخبِظ االثزذائٟ فٟ ِبدح اٌزبس٠خ  رالِزح

    

     

     غبٌجخ دوزٛساٖ  َ.َ.ٚئبَ ػبصُ اعّبػ١ً 11

 فٟ اٌّغزّغ اٌّشأحاصش اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ ػٍٝ ؽ١بح  ِشٚاْ عبٌُ ٔٛسٞ . َ.د 19

 االفش٠مٟ 

    

     فٟ ِصش فٟ اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ( ٚاألداسح وزبة )ٔظُ اٌؾىُ  

 ِذاسط اً٘ اٌزِخ فٟ اٌؼشاق فٟ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ  َ.َ اؽّذ ِؾّذ عبعُ 19

 اٌّزأخش )دساعخ ِٛظٛػ١خ رؾ١ٍ١ٍخ(.

    

 
 خارج جامعة ديالى  وىم كما يمي:ن ماتذة األسعدد من  باستضافةسيقوم القسم .3

 التاريخ عنوان المحاضرة  اسم االستاذ ت
  ظرفاء بغداد في العصر العباسي/ جامعة بغداد /التربية لمبنات  ا.د عبد الكريم عز الدين االعرجي 1
2    
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ويكون النشاط في  خالل الفصل الدراسي الثاني متحف ديالىينوي القسم القيام بسفرة عممية إلى .4
 : ديالىفي  اآلثارالمتميزين لالطالع عمى وتكون لمتدريسيين والطمبة  م2017/ /
 
 : عمميةال اتمحاضر ال ينظم القسم عدد من .5

 التاريخ عنوان المحاضرة اسم االستاذ المحاضر ت
 انضباط الطمبةمحاضرة حول قانون  ا.م.د محمود عبد الرزاق جاسم 1

 )لقاء تعريفي حول التعميمات االمتحانية( 
/12/2016 

 ا.د قحطان حميد كاظم 2
 ا.م.د اشراق عيسى عبد

 المعمم في الفكر التربوي االسالمي
 والغربي 

    /    /2017 

 م.د خالد تركي عميوي 3
 م.د سعد محمد عمي

 م.سماح نوري

 مدينة بعقوبة واثرىا في التاريخ 
 والحديث والمعاصر  االسالمي

27/12/2016 

 تاثير الحضارة العربية االسالمية في ا.م.د اياد تركان  4
 عصر النيضة 

8/2/2017 

 ا.م.د سميرة محمود حسين 5
 ا.م منى زىير حسين

 محاضرة تعريفية باسموب والية المشاىدة 
 لطالب المرحمة الثالثة خالل الفصل الدراسي الثاني
 

 ابراىيم محمد .أ.م. ىناء  6
 م.د. مروان سالم نوري .
 م.د. خالد تركي عميوي .

 تعريف طمبة المرحمة االولى بحقوقيم
 وواجباتيم الجامعية 

1/12/2016 

 
 عدد من الندوات وكما يمي :قسم التاريخ  عقدي.6

 التاريخ اسماء المحاضرين عنوان الندوة ت
 عد الديني في السياسة الخارجية لمواليات بال 1

 المتحدة االمريكية
 ا.د قحطان حميد كاظم

 م.م ابراىيم محمد سميمان
 3/11/2016الخميس 

 وفق منيجية البحث اسموب كتابة بحث التخرج 2
 العممي

 ا.م.د سميرة محمود حسين
 م.م سوسن موسى مدحت

 م.د صباح نوري ىادي
 م.د ازىار غازي مطر

 

 13/3/2017 اشراق عيسى عبدا.م.د  الجودة الشاممة في التعميم العالي 2
 14/3/2017 ا.د محمود فياض  ا.د قحطان حميد  الوحدة االسالمية بين النظرية والتطبيق 3
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 كاظم ا.م.د قسمة مدحت حسين
 خطوات كتابة الخطة اليومية 4

 والسنوية لطمبة المرحمة الرابعة
 ا.م ىناء ابراىيم محمد

 م.م سوسن موسى مدحت
 

 

 
5 

 
 الجامعي واقعو واتجاىات تطويرهالتعميم 

 
 م.د سوسن عادل ناجي

 ا.م ىناء ابراىيم
 

 
15  /3  /2017 

 الدالالت األجتماعية المعاصرة لحقوق األنسان عند ال  6
 العرب قبل األسالم . 

 أ.د. قحطان حميد كاظم .
 م.د. خالد تركي عميوي .

 م.م. ابراىيم محمد سميمان .

6  /12  /2016 

  
 ورشتا عمل وكما يمي :. عقد 7

 التاريخ المحاضرون  عنوان الورشة ت
 "التطبيق العممي الستراتيجيات التعمم  1

 م"يالنشط لتحقيق جودة التعم
 ا.م.د اشراق عيسى عبد
 م. محمد عدنان محمد

28/11/2016 

 2017/   /     مناىج قسم التاريخ الواقع وافاق المستقبل 2

 
 يعقد القسم عدد من الحمقات النقاشية وكما يمي: 0 8

 التاريخ المحاضر عنوان الحمقة ت
 2016/   /   ا.م.د اشراق عيسى عبد في المعمم والمتعمم والمنيج وآراؤهالزرنوجي  1
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 ....مع التقديرباالطالعلتفضل يرجى ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 مروان سالم نوري. م.د                                                            
 رئيس قسم التاريخ                                                       

                                                                 /11  /2016 

 

 

 -:إلىنسخت هنه 

 هع التقذير. .. يرجى التفضل بالعلن / هكتب السيذ العويذ الوحترم -

 هع التقذير. ..  للتفضل بالعلن شعبت البحث والتطوير/  -

 هع التقذير. .. للتفضل بالعلن  /ضواى الجودة واألداء الجاهعي  شعبت -

 الصادرة.  -
 


