انؽٛطح انصارٛخ
أالؼى  :أ.و  .ز .جًٛهخ ضحٛى ػجس انٕائهٙ
أنزرصص ػهى انُفػ انزطثٕ٘
انٕظٛفخ :ضئٛؽخ لؽى
انسضجخ انؼهًٛخ يسضغ
ػُٕاٌ انؼًم :جبيؼخ ثغساز ⁄كهٛخ انزطثٛخ نهجُبد ⁄لؽى ضٚبض األغفبل
أٔال :انًؤْالد انؼهًٛخ.
انكهٛخ
انجبيؼخ
انسضجخ انؼهًٛخ
كهٛخ انزطثٛخ نهجُبد
جبيؼخ ثغساز
ثكبنٕضٕٚغ
كهٛخ انزطثٛخ نهجُبد
جبيؼخ ثغساز
انًبجؽزٛط
كهٛخ انزطثٛخ نهجُبد
جبيؼخ ثغساز
انسكزٕضاِ

د
٦
٠
٣

صبَٛب  :انًؤرًطاد ٔ انُسٔاد انؼهًٛخ انز ٙشبضكذ فٓٛب.
يكبٌ اَؼمبزْب
انؽُخ
انؼُٕاٌ
لبػخ
ثغساز⁄
جبيؼخ
٠٢٢8/5/٦9
انًطأح انؼطالٛخ ٔ انزطثٛخ
انًصطفٗ
لبػخ
ثغساز⁄
جبيؼخ
٠٢٢9 / ٦٠ /٦٢
رٕػٛخ ٔ رضمٛف انشجبة
انًصطفٗ
انًًهكخ األضزَٛخ انٓبشًٛخ
٠٢٦٢ /٢/7
انزطثٛخ ف ٙػبنى يزغٛط

٢

اصط انحعبضاد اإلَؽبَٛخ
ٔاألزٚبٌ انؽًبٔٚخ ف ٙرٕج٠٢٦٢ /٦٢ /٠8 ّٛ
انشجبة
انُؽك انم ًٙٛنسٖ غهجخ ٠٢٦٦ ⁄ ٢⁄ ٦9
جبيؼخ ثغساز

١

انًؼُٗ ف ٙانحٛبح كًب رسضكّ ٠٢٦٠ / ٦٦ / ٢
انًطأح انؼطالٛخ انؼبيهخ ٔغٛط
انؼبيهخ

5

7

٠٢٦٠ / ٢/٠5
انٕحسح انُفؽٛخ ٔػاللزٓب
ثبنصاكطح انالشؼٕضٚخ نسٖ
انطهجخ

8

انزبضٚد
٠٢٢٢ -٦99١
٠٢٢٠ -٠٢٢٢
٠٢٢8 -٠٢٢٢

انزؼعٚع انزفبظه ٙنهؽهٕن ٠٢٦٠ / 5 / ٦٢-9
انُمٛط ٔانُمصبٌ انزسضٚجٙ
ف ٙرًُٛخ انزفكٛط انزحهٛه ٙنسٖ
انزاليٛص

َٕع انًشبضكخ
ٔضلخ ػًم
ٔضلخ ػًم
ثحش

جبيؼخ
انًصطفٗ

ثغساز⁄

لبػخ ٔضلخ ػًم

جبيؼخ
انًصطفٗ

ثغساز⁄

لبػخ ثحش

فُسق فهؽطٍٛ

ثحش

جبيؼخ كطثالء  /كهٛخ انزطثٛخ ثحش يشزطن
نهؼهٕو االَؽبَٛخ

االضزٌ  /جبيؼخ االؼطاء

ثحش

اعادة هندسة التعليم العالي ٠٢٦٣/٢/٠٣

9

في العراق
"

تصور

مقترح

ثحش يشزطن

االضزٌ  /جبيؼخ انطفٛهخ

العادة

هندسة سياسة قبول الطلبة

في الجامعات العراقية "

انزٕافك انؽهٕك ٙنسٖ راليٛص ٠٠
 ٦٢صفٕف انزطثٛخ انربصخ ٠٢٦٣/
ٔػاللزٓب ثبألؼبنٛت انٕانسٚخ
حعٕض يؤرًط

٠٣-

 ٦٢/االضزٌ  /جايعة انٛزيٕك  /ثحش يشزطن
كهٛة انتزبٛة

٠٢٦٢/٢/٦7

جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ انزطثٛخ يمطضح جهؽخ
نهجُبد

٦٦

صبنضب :انًشطٔػبد انجحضٛخ ف ٙيجبل انزرصص نرسيخ انجٛئخ ٔ انًجزًغ أٔ رطٕٚط انزؼهٛى.
انؽُخ

د

اؼى انجحش

يحم انُشط

٦

رًُٛخ انًٓبضاد االجزًبػٛخ نسٖ انًزرهف ٍٛػمهٛب ررهفب
يزٕؼطب

٠

اصط ثطَبيج رسضٚج ٙف ٙرؼسٚم ؼهٕن إٚصاء انصاد

٣

اصط ثطَبيج رسضٚج ٙف ٙرؼسٚم االَؽحبة االجزًبػٙ
نسٖ انًزرهف ٍٛػمهٛب ررهفب ثؽٛطب

٢

آصبض انؼٕنًخ االلزصبزٚخ ػهٗ انجٛئخ ٔ اإلَؽبٌ فٙ
انؼطاق

5

انؼُف ظس انًطأح

١

اؼزرساو انزؼعٚع ف ٙرؼسٚم لصٕض االَزجبِ نسٖ
انًزرهف ٍٛػمهٛب ررهفب ثؽٛطب

يجهخ انجحٕس ٠٢٢5
ٔ
انزطثٕٚخ
انُفؽٛخ  ⁄جبيؼخ
ثغساز
يجهخ انجحٕس ٠٢٢١
ٔ
انزطثٕٚخ
انُفؽٛخ  ⁄جبيؼخ
ثغساز
يجهخ انجحٕس ٠٢٢9
ٔ
انزطثٕٚخ
انُفؽٛخ  ⁄جبيؼخ
ثغساز
يجهخ انجحٕس ٠٢٢9
ٔ
انزطثٕٚخ
انُفؽٛخ  ⁄جبيؼخ
ثغساز
انزطثٛخ ٠٢٢9
كهٛخ
نهجُبد
انجبيؼخ انٓبشًٛخ ٠٢٦٢

7

االغزطاة انُفؽ ٙنسٖ غبنجبد انمؽى انساذه ٙفٙ
جبيؼخ ثغساز

8

انزؼعٚع انزفبظه ٙنهؽهٕن انُمٛط ف ٙذفط انشؼٕض
٠٢٦٦
يجهخ األؼزبش
ثبنرجم نسٖ انزاليٛص
يجهخ األؼزبش
انُؽك أنم ًٙٛنسٖ غهجخ جبيؼخ ثغساز ٔػاللزّ ثبالرعاٌ
االَفؼبنٙ

9

يجهخ اٜزاة

٠٢٦٦

٠٢٦٦

٦٢

انًؼُٗ ف ٙانحٛبح ٔػاللزّ ثًُػ )) A , B
انشرصٛخ
نسٖ غهجخ انجبيؼخ

يجهخ االؼزبش

٠٢٦٠

٦٦

انطًأَُٛخ االَفؼبنٛخ ٔػاللزٓب ثبنًُبخ االؼط٘ نسٖ يجهخ كهٛخ انزطثٛخ
نهجُبد
غبنجبد لؽى ضٚبض االغفبل( ثحش يشزطن يغ ز .
ؼبن ٙغبنت )

٠٢٦٢

٦٠

انصكبء انؼبغف ٙنسٖ اغفبل انطٚبض ٔػاللزّ ثجؼط يجهخ كهٛخ انزطثٛخ
نهجُبد
انًزغٛطاد ثحش يؽزم ز .جًٛهخ ٔ اظْبض ػه ٙيٓس٘

٠٢٦5

٦٣
٦٢

٦5

يجهخ انفزح
انزؽبيح نسٖ غهجخ انجبيؼخ ٔػاللزّ ثبالؼزًزبع ثبنحٛبح
جبيؼخ زٚبنٗ كهٛخ
انزطثٛخ االؼبؼٛخ
اصط انزؼعٚع انزفبظه ٙنهؽهٕن انُمٛط ف ٙذفط جبيؼخثغساز/كهٛخ لجٕل َشط ٠٢٦5
انحؽبؼٛخ االَفؼبنٛخ نسٖ االغفبل (ثحش يؽزم ز.جًٛهخ انزطثٛخ نهجُبد
ٔ ٔفبء ذهف ضجّ )
ثُبء يمٛبغ انهٛبلخ انؼمهٛخ نطهجخ انجبيؼخ ثحش يؽزم
(ز .جًٛهخ ٔ ٔجساٌ ػُبز صبحت )

يجهخ انحكًخ

٦١

ثُبء يمٛبغ انزفكٛط االٚجبث ٙنطهجخ انجبيؼخ ثحش
يؽزم(ز .جًٛهخ ٔ ٔجساٌ ػُبز صبحت)

٦7

انزصٕضاد انجسٚهخ ٔػاللزّ ثًزغٛط انُٕع نسٖ اغفبل
انطٚبض ثحش يؽزم (زجًٛهخ ٔ ضؼم ػه ٙظغٛط )

٦8

االَٓبن انُفؽٔ ٙػاللزّ ثبالنزعاو انزُظٔ ًٙٛانحٕافع يجهخ انفزح
نسٖ يؼهًبد ضٚبض االغفبل ثحش يشزطن يغ ز .جبيؼخ زٚبنٗ كهٛخ
انزطثٛخ االؼبؼٛخ
ظحٗ ػبزل يحًٕز

٠٢٦5

لجٕل َشط ٠٢٦١
انؼسز( )٠٢نؽُخ ()٠٢٦5

يجهخ اثحبس
انصكبء ٔانمسضاد
انؼمهٛخ
جبيؼخثغساز/كهٛخ لجٕل َشط ٠٢٦١
انزطثٛخ نهجُبد
لجٕل َشط ٠٢٦١

ت
1
0
3

4
5

االشزاف عهٗ طانبات انًاجستٛز ٔانذكتٕراِ
انًٕظٕع
اسى انطانبة
انتعهق االيٍ باالو ٔعالقتّ
ابتساو سعٛذ احًذ
بانخٕف االجتًاع ٙنذٖ اطفال
انزٚاض
اثز انًُذجة ف ٙتًُٛة انذكاء
اسْار عه ٙيٓذ٘
انعاطف ٙعُذ اطفال انزٚاض
اثز انتعشٚش انتفاظه ٙنهسهٕك
ٔفاء خهف رجّ
انُقٛط ف ٙخفط انحساسٛة
االَفعانٛة نذٖ االطفال انًعاقٍٛ
سًعٛا
انزصٕضاد انجسٚهخ ٔػاللزّ
رسم عه ٙسغٛز
ثبنرجم االجزًبػ ٙنسٖ اغفبل
انطٚبض
ٔعالقتٓا
انعقهٛة
ٔجذاٌ عُاد صاحب انهٛاقة
بانًعانجة انًعزفٛة ٔانتفكٛز
االٚجاب ٙنذٖ طانبات قسى
رٚاض االطفال
اَصاف

انسُة
0211 /0212

انًزحهة
ياجستٛز
يشتزك

0210

ياجستٛز

0213

ياجستٛز

/

ياجستٛز
0213

دكتٕراِ

دكتٕراِ

-6

شٓبزاد انًشبضكخ
د اؼى انُشبغ
 ٦زٔضح ػهًٛخ ( يربغط انفؽبز ػهٗ
انفطز ٔانًجزًغ )
 ٠زٔضح انُظبو االحصبئ ٙنهؼهٕو
االجزًبػٛخ
 -٣ظبْطح انزؽٕل اؼجبثٓب ٔغطق ػالجٓب
٢

زٔضح انزطلٛبد انؼهًٛخ

5

يؤرًط انزطثٛخ ٔانزحسٚبد انًجزًؼٛخ
زٔضح انزفكٛط انًؼطفٙ

انًكبٌ
جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد
جبيؼخ ثغساز  /يطكع
انحبؼجخ االنكزطَٔٛخ
يطكع انسضاؼبد انزطثٕٚخ
ٔاالثحبس انُفؽٛخ
جبيؼخ ثغساز  /يطكع
انحبؼجخ االنكزطَٔٛخ
جبيؼخ انطفٛهخ – االضزٌ
يطكع انزطٕٚط ٔانزؼهٛى
انًؽزًط

انزبضٚد
٠٢٦٢ /٦٦ /7
يٍ ٔ8نغبٚخ / 5/ ٠٣
٠٢٦٦
٠٢٦٦ /٦٦ /٠٠
يٍ  ٦١نغبٚخ /٦ / ٠٢
٠٢٦٦
يٍ /٢/ ٠5 -٠٣
٠٢٦٣
يٍ  ٦7نغبٚخ ٦8
٠٢٦٣ /٦٦/

١
7

زٔضح االضشبز انُفؽٔ ٙانزٕجّٛ
انزطثٕ٘
زٔضح رسضٚجٛخ نهجبٌ االضشبز انفطػٛخ

يطكع انسضاؼبد انزطثٕٚخ يٍ  ٠7نغبٚخ / ٣٦
٠٢٦٣ /٦٢
ٔاالثحبس انُفؽٛخ
٠٢٦٣ / ٣/٦7
جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد /انٕحسح
االضشبزٚخ

انٕحسح االضشبزٚخ (االضشبز ٔاالثساع )
جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد /انٕحسح
االضشبزٚخ

8

٠٢٦٣ / ٢ /٠٦

9
انٕحسح االضشبزٚخ (االضشبز ٔيٓبيّ )

 ٦٢يؤرًط انزطثٛخ انربصخ ٔصؼٕثبد
انزؼهى ف ٙانٕغٍ انؼطثٙ

جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد /انٕحسح
االضشبزٚخ
جبيؼخ انٛطيٕن –
االضزٌ

٠٢٦٣ /٣/٦7

يٍ ٠٠نغبٚخ ٦٢ /٠٣
٠٢٦٣ /

 ٦٦انٕحسح االضشبزٚخ (ركُهٕجٛب انًؼهٕيبد جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد /انٕحسح
ٔانؼاللبد االؼطٚخ )
االضشبزٚخ

٠٢٦٢ /٢ /١

 ٦٠انٕحسح االضشبزٚخ ( زٔض انطبنت فٙ
انحفبظ ػهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس )

جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد /انٕحسح
االضشبزٚخ

٠٢٦٢ /٣ /٢

 ٦٣االحصبء انًحٕؼت

جبيؼخ ثغساز  /يطكع
انحبؼجخ االنكزطَٔٛخ

يٍ  ١نغبٚخ /9 /8
٠٢٦5
يٍ  ٦٦نغبٚخ /8 /٦٠
٠٢٦5

٦٢
انجبيؼخ االضزَٛخ
َ ٦5سٔح لعبٚب يؼبصطح ٔاَؼكبؼبرٓب ػهٗ
جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
ظبْطح صطاع االزٔاض نسٖ انشجبة
انزطثٛخ نهجُبد

٠٢٦5 /٢ /٣٢

 ٦١االضشبز انُفؽٔ ٙاؼزٛطارٛجٛبد ثُبء
االَؽبٌ

٠٢٦١ /٦/٦7

جبيؼخ ثغساز  /كهٛخ
انزطثٛخ نهجُبد /انٕحسح
االضشبزٚخ

 ٦7يؤرًطانربيػ الثحبس انًْٕجخ
ٔانزفٕق

انجبيؼخ االضزَٛخ

٠نغبٚخ ٠٢٦١ /8/ ٣

