
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

     كلوت السيذ ػويذ الكليت :

ُ اٌغل٠ل ثىً ىػبِ ٚأزُ رسزمجٍْٛاٌزّو٠غ أؼّبِىُ اٌٝ اسوح و١ٍخ ٚغجطزٟ  أٗ ٌّٓ كٚاػٟ سوٚهٞ

ثبثً ٚمٌه ثؼل عبِؼخ ُ إٌٝ اٌمبػبد اٌلهاس١خ ٚ ثلأ اٌّشٛاه اٌؼٍّٟ فٟ رّو٠غ ىٚمٌه ٌلفٌٛؽت ٚشٛق 

ٚاٌىبكه االسزبم اٌلوزٛه أ١ِٓ ػغ١ً ا١ٌبسوٞ ؼ١ّل اٌى١ٍخ  ِزّضٍخ ث بِٕ اء  لزثااٌّملِخ ٌُٙ ؽفبٚح اٌزوؽ١ت 

د ػب١ٌخ رلي ػٍٝ اٌّسزٜٛ ّزٍىٖٛ ِٓ ِؼلالراٌزٛف١ك ٚإٌغبػ ٚمٌه ٌّب  ٌىُ ِٓز١ّٕاٌزله٠سٟ ٚاٌّٛظف١ٓ 

ُ ١ًٌٕ شٙبكح اٌجىبٌٛه٠ًٛ ػٍَٛ فٟ اٌزّو٠غ فلِخ ىزّزؼْٛ ثٗ ٚاٌنٞ سٛف ٠ىْٛ ؽبفي ٌراٌؼٍّٟ اٌنٞ 

ٍٝ ػوٚهح االٌزياَ ثؼٛاثؾ ٕب ثطٍجخ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ ػفالي ٌمبئ ٌُٙ ِٓعٗ أٚٚ ,ٌٍّغزّغ ٚ سٛق اٌؼًّ

ٕخ االِزؾب١ٔخ ٚك١ًٌ اٌفوٚع اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّب٘ظ ٚػؼ ٌُٙ اُ٘ رؼ١ٍّبد اٌٍغأٚلٛا١ٔٓ اٌؾوَ اٌغبِؼٟ ٚ

ثبإلػبفخ إٌٝ لبْٔٛ أؼجبؽ اٌطٍجخ ٚأ١ّ٘خ اٌزؼبًِ اٌغ١ل فٟ ِب ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ىِالئُٙ ٚث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌىبكه 

اٌزله٠سٟ ثبإلػبفخ إٌٝ أ١ّ٘خ اٌزؼوف ػٍٝ اٌغبٔت اٌسو٠وٞ ِٚؾبفظزُٙ ػٍٝ سو٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚ ونٌه 

ل١بد ِٕٙخ اٌزّو٠غ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّو٠غ ٌّٚب ٌٙب رأص١و إ٠غبثٟ فٟ كػُ اٌزّزغ ثأفال ث١ٕب ٌُٙ ٠غت

 .ثبٌٕغبؽبد ٚ اٌؼطبء ا  ِيك٘و ب  ػبِ ارّٕٝ ٌطٍجزٕب اٌغلكاٌغبٔت إٌفسٟ ٌُٙ ٚفٟ اٌقزبَ 

 

 

 

 

 

 

 



                            

                                         تتكْى كليت التوشيض هي بٌايتيي -

 الؼوادة بٌايت  -1

 

 ّالتي تضن:

 ِىزت اٌس١ل ػ١ّل اٌى١ٍخ . 

 ِىزت اٌس١ل ِؼبْٚ اٌؼ١ّل ٌٍشؤْٚ االكاه٠خ .

 ٚؽلاد اٌظ١بٔٗ --شؼجخ ػّبْ اٌغٛكح --شؼجخ اٌزلل١ك  --شؼجخ اٌؾسبثبد  --شؼجخ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ 

 

 بٌايت االقسام الؼلويت  – 2

 

 : تضن ّالتي 

 .ٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌلهاسبد اٌؼ١ٍب ِىزت ِؼبْٚ اٌؼ١ّل ٌ

شؼجخ  --اٌمبػبد ٚاٌّقزجواد اٌلهاس١خ ٌىبفخ اٌّواؽً  --اٌفوٚع اٌؼ١ٍّخ ٚغوف اٌىبكه اٌزله٠سٟ 

-شؼجخ شؤْٚ اٌل٠ٛاْ  -- شؼجخ اٌلهاسبد ٚاٌزقط١ؾ --شؼجخ اٌّىزجخ ٚاٌّطبٌؼخ  --اٌزسغ١ً ٚشؤْٚ اٌطٍجخ

 .  شؼجخ االٔشطخ اٌطالث١خ  --اٌزؼ١ٍُ اٌّسزّو  --شؼجخ اٌمب١ٔٛٔخ  -- اٌشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ--اٌلهاسبد اٌؼ١ٍب  -



 

   ًشأة الكليت : - 

  2519 اٌّولُ اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚىاهح وزبة ثّٛعت ثبثً عبِؼخ/اٌزّو٠غ أشأح و١ٍخ

 ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚىاهح فٟ اٌطج١خ اٌّغّٛػخ و١ٍبد ِٕظِٛخ ػّٓ ؽٍمخ ٌزىْٛ َ 2007/4/29فٟ

 ػٍٝ ٚاٌمبكهح اٌّؤٍ٘خ اٌٛؽ١ٕخ اٌغبِؼ١خ اٌزّو٠ؼ١خ ٌٍّالوبد هئ١سب   هافلا   عبِؼخ ثبثً ٌزىْٛ /اٌؼٍّٟ

 ِسز٠ٛبد ع١ّغ ٚػٍٝ ػب١ٌخ ٚعٛكح ثىفبءح ٚاٌّيِٕخ ِٕٙب اٌّوػ١خ اٌؾبكح اٌؾبالد ع١ّغ ِغ اٌزؼبًِ

غ,  ٚاٌّغزّ ٚاألسوح ٌٍفوك اٌظؾ١خ اٌقلِبد ٌزمل٠ُ )اٌؼالع١خ،ٚاٌزأ١ٍ١٘خ اٌٛلبئ١خ،( اٌضالس اٌظؾ١خ اٌوػب٠خ

 اٌّس١وح ٘نٖ اسزّود اٌزّو٠غ، فٟ ػٍَٛ اٌجىبٌٛه٠ًٛ كهعخ رّٕؼ ٟٚ٘ اٌى١ٍخ ِس١وح أطٍمذ أْ ٕن  ِٚ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّقوعبد عٛكح هفغ رسزٙلف اٌزٟ اٌلهاس١خ فططٙب فالي ِٓ ٚصبثزٗ ثقطٝ سو٠ؼخ ٚرملِذ

 . اٌؾل٠ضخ ٚاٌزم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ اٌّسزغلادِغ  اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌمبكهح

 اٌظؾٟ اٌؼًّ سٛق ١ٌوفل َ 2011 ػبَ اٌزّو٠غ فٟ ػٍَٛ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ثؤبِظ ِٓ كفؼخ أٚي رقوعذ

 اٌؾبالد ِغ اٌزؼبًِ ػٕل إٌّبست اٌمواه ٚارقبم ِٚؼبٌغخ إكاهح ػٍٝ اٌمبكهح اٌزّو٠ؼ١خ اٌؼوالٟ ثبٌم١بكاد

 اٌجؾٛس ٚٔزبئظ ِقوعبد ٚاسزؼّبي إٌبلل ٚاٌزفى١و اٌظؾ١ؼ اٌؼٍّٟ اٌزؾ١ًٍ ِٓ فالي اٌّقزٍفخ اٌّوػ١خ

 .اٌزّو٠ؼ١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼ١ٍّخ

   2013/ 2012 اٌلهاسٟ ٌٍؼبَ   وبٔذ كفؼخ اٚي اٌّسبئ١خ اٌلهاسخ ٚلل رُ اسزؾلاس * 

ٌٍؾظٛي ػٍٝ شٙبكح اٌّبعسز١و  2013/2014ٚلل رُ اسزؾلاس ٚؽلح اٌلهاسبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼبَ اٌلهاسٟ *

  ػٍَٛ فٟ اٌزّو٠غ .

( 2016/2017كهاسخ اٌلوزٛهاٖ ػٍَٛ فٟ اٌزّو٠غ ٌٍؼبَ اٌلهاسٟ )  لل رُ ا٠ؼب اسزؾلاس *ٚ  

*ٚػٍّذ و١ٍخ اٌزّو٠غ ثجؤبِظ اٌزٛأِخ ِغ اٌغبِؼبد اٌجو٠طب١ٔخ ِٕٚٙب )عبِؼخ ٔٛهس ٘بِزٓ( ؽ١ش 

ٌّنوٛهح ٚلل رقوعٛا ِٕٙب  و١ٍخ اٌزّو٠غ ثئهسبي اٌطٍجخ االٚائً إلوّبي كهاسزُٙ فٟ اٌغبِؼخ ا لبِذ

.ٚؽب١ٌب ٠ٛعل ِشبه٠غ رٛأِخ ِغ و١ٍبد افوٜ    

* رؼزجو و١ٍخ اٌزّو٠غ اٌى١ٍخ االٌٚٝ اٌنو١خ فٟ عبِؼخ ثبثً ٚمٌه الػزّبك٘ب اٌىج١و ػٍٝ ِغبي اٌزىٌٕٛٛع١ب 

زجواد اٌّزطٛهح ِٓ )اِزؾبٔبد اٌىزو١ٔٚخ ٌٍلهاسبد اال١ٌٚخ ٚاٌؼ١ٍب ٚرغ١ٙي لبػبد اٌىزو١ٔٚخ ٚافززبػ ِق

افزواػ١خ مو١خ ِغٙيح ثأؽلس االعٙيح اٌّزطٛهح اٌزٟ رسًٙ اٌىض١و ٌٍطبٌت ِٓ اٌزؼٍُ ٚفبطخ فٟ ِغبي 

 اٌزشو٠ؼ ٚاٌفسٍغخ

 

 

 

 

 



 

 : ًبزة هختصشة ػي الكليت -   
 

))إْ اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزّو٠ؼٟ فٟ اٌلهاسخ أأل١ٌٚخ ٠غت أْ ٠زٛعٗ ٔؾٛ رقو٠ظ ِّوػ١ٓ ِب٘و٠ٓ       

ػٍُّٙ ثأِبٔخ ٚفؼب١ٌخ, ٠ٚغت أْ ٠ّزٍه اٌقو٠ظ أسبس١بد ػٍَٛ اٌزّو٠غ ٚاٌؼٍَٛ اٌطج١خ إٌّبسجخ  ٠ّبهسْٛ

)ِّوػب ( لبكها  ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت اٌّسزّو ٌٕفسٗ ٌٚغ١وٖ فؼال  ػٓ إِىب١ٔزٗ فٟ  ٌٍؼًّ ٚرؤٍ٘ٗ

ّبهسخ ِٕٙخ اٌزّو٠غ أعواء اٌجؾٛس اٌزّو٠ؼ١خ ,٠ٚغت أْ ٠ووي ػٍٝ اٌّجبكا ٚاٌسٍٛن ٚاٌم١ُ فٟ ِ

آفن٠ٓ  ثٕظو االػزجبه   ؽمٛق اإلٔسبْ ٚهػب٠خ اٌّو٠غ, ٠ٚغت أْ ٠سزغ١ت إٌّٙبط ِٛاوجخ اٌزطٛه 

 ِٛاوجزٗ ٌالػزّبك٠خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ. ػيٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ(( فؼال  

 -رطّؼ و١ٍزٕب إٌٝ رقو٠ظ ِّوػ١ٓ لبكه٠ٓ ػٍٝ أكاء اٌّٙبَ ا٢ر١خ:    

 ِبد اٌٛلبئ١خ ٚاٌؼالع١خ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ ٌٍفوك ٚاألسوح ٚاٌّغزّغ.رمل٠ُ اٌقل  -    

 اإلهشبك ٚاٌزضم١ف اٌظؾٟ. -    

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ. -    

 ٠مَٛ ثزمل٠ُ اٌّشٛهح اٌظؾ١خ ٌألطؾبء ٚاٌّوػٝ ػٍٝ ؽل سٛاء ٌٍفوك ٚاألسوح ٚاٌّغزّغ.  -    

 ٠مَٛ ثزله٠ت اٌفئبد اٌزّو٠ؼ١خ األكٔٝ. -    

 

****************************************************** 

 هكًَْ هي اسبؼت  فشّع : ّ كليتٌا راث القسن الْاحذ )قسن الؼلْم التوشيضيت ( - 

 اٌجبٌغ١ٓ ٚاسبس١بد اٌزّو٠غ. طؾخ فوع رّو٠غ -1

 فوع رّو٠غ طؾخ االَ ٚا١ٌٌٛل ٚاٌطفً  -2

 فوع رّو٠غ طؾخ اٌّغزّغ ٚاٌظؾخ إٌفس١خ ٚاٌؼم١ٍخ . -3

 .فوع اٌؼٍَٛ اٌطج١خ االسبس١خ   -4

************************************************** 

 الشِاداث التي توٌحِا الكليت :  -

 التْصيف للشِادة الشِادة

 بكالْسيْس ػلْم في التوشيض بكالْسيْس

 اليْجذ  دبلْم ػالي 

 هاجستيش ػلْم في التوشيض هاجستيش 

 التوشيض دكتْساٍ فلسفت في دكتْساة



 

 الٌظام الذساسي الوؼتوذ ُْ ًظام الكْسساث  -

 )المسم / العلوم التمرٌضٌة (   للدراسة )الصباحٌة والمسائٌة (               0202/0200المناهج الدراسٌة لكلٌة التمرٌض للعام 

 المرحلة الدراسٌة ) االولى (                           الكورس /    االول 

 الممرراسم  ت
عدد 

الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1 لسم ( -

 لسم Fundametal of Nursig I 4 6 0 7 2اساسٌات تمرٌض  2

 كلٌة Biochemistry 3 2 0 4 الكٌمٌاء الحٌاتٌة  3

 كلٌة Anatomy for Nurse 3 2 0 4 2التشرٌح للتمرٌض  4

 كلٌة Code of Ethics 2 0 0 2 اخاللٌات مهنة التمرٌض 5

 جامعة  Computer Science (I) 1 0 0 1 2علم الحاسوب  6

                

 المرحلة الدراسٌة ) االولى (                           الكورس /    الثانً 

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 لسم ( -
 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1

 0اساسٌات التمرٌض  2
Fundametal of Nursig 

II 
 لسم 8 12 0 4

 كلٌة Physiology for Nurses 3 2 0 4 الفسلجة للتمرٌض 3

 جامعة  English Part (1) 1 2 0 2 2اللغة االنكلٌزٌة  4

 لسم Medical Terminology 2 0 0 2 المصطلحات للتمرٌض 5

 جامعة  Computer Science (II) 0 2 0 1 0علم الحاسوب  6

  
 المرحلة الدراسٌة ) الثانٌة (                         الكورس /    االول        

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 لسم ( -
 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1

 لسم Adult Nursig (I) 4 0 12 8 2تمرٌض بالغٌن  2

 2علم االدوٌة للتمرٌض  3
Pharmacology for 

Nurses I 
 كلٌة  2 0 0 2

 لسم Health Assessment 2 2 0 3 2التمٌٌم الصحً  4

 2علم االحٌاء المجهرٌة  5
Microiology for Nurses 

(I) 
 كلٌة  3 0 2 2

 جامعة  Computer Science (III) 0 2 0 1 3علم الحاسوب  6

                

 المرحلة الدراسٌة ) الثانٌة (                         الكورس /    الثانً 

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 لسم ( -
 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1

 لسم Adult Nursig II 4 0 12 8 0تمرٌض بالغٌن  2

 الفسلجة المرضٌة للتمرٌض 3
Pathophysiology for 

Nurses 
 كلٌة 2 0 0 2

 0علم االحٌاء المجهرٌة   4
Microiology for Nurses 

(II) 
 كلٌة 3 0 2 2

 0علم االدوٌة للتمرٌض  5
Pharmacology for 

Nurses II 
 كلٌة 2 0 0 2

 جامعة English part(II) 1 2 0 2 0اللغة االنكلٌزٌة  6

 جامعة Computer Science (IV) 0 2 0 1 4علم الحاسوب  7

 التدرٌب الصٌفً 8
Preceptorship(Summer 

Training) 
 لسم اجتٌاز  30 0 0



 المرحلة الدراسٌة ) الثالثة  (                           الكورس /    االول 

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 لسم ( -
 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1

 تمرٌض االم والولٌد  2
Maternal and Neonate 

Nursing 
 لسم 8 12 2 3

 طرائك البحث فً التمرٌض  3
Research Methods in 

Nursing 
 كلٌة 2 0 0 2

 كلٌة Health Sociology 2 0 0 2 علم االجتماع الصحً  4

 جامعة  Human Rights 1 0 0 1 حموق االنسان 5

 التغذٌة والعالج الغذائً 6
Nurtition & diet 

therapy 
 كلٌة 2 0 0 2

                

 المرحلة الدراسٌة ) الثالثة (                           الكورس /    الثانً  

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1 لسم ( -

 صحة الولٌد والطفل والمراهك  2
Infant, Child & Adolescents' 

Health Nursing 3 2 12 8 لسم 

 كلٌة Biostatistics 2 0 0 2 االحصاء الحٌوي 3

 النمو والنماء البشري 4
Human Growth & 

Development 
 لسم 5 6 0 3

 جامعة Democracy 1 0 0 1 دٌممراطٌة 5

 جامعة English part (III) 1 2 0 2 3اللغة االنكلٌزٌة  6

 التدرٌب الصٌفً  7
Preceptorship(Summer 

Training) 
 لسم اجتٌاز 30 0 0

  
 المرحلة الدراسٌة ) الرابعة (                           الكورس /    االول        

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1 لسم ( -

 تمرٌض صحة االسرة والمجتمع  2
Family & Community 

Health Nursing 
 لسم 7 12 0 3

 االدارة والمٌادة فً التمرٌض 3
Nursing Management & 

Leadership 
 لسم 3 3 0 2

4 
الرؤى والموضوعات المهنٌة فً 

 التمرٌض

Professional 
Perspectives & Issues in 

Nursing 
 كلٌة 2 0 0 2

 كلٌة Research Project  0 0 3 1 مشروع بحث 5

 كلٌة Health Promotion 2 0 0 2 تعزٌز الصحة  6

 لسم Epidemiology 2 0 0 2 علم الوبائٌات للتمرٌض  7

 2اللغة العربٌة  8
Arabic Language for 

Nursing (I) 
 جامعة 1 0 0 1

  
 المرحلة الدراسٌة ) الرابعة (                           الكورس /    الثانً        

عدد  اسم الممرر ت
الساعات 
 النظري

عدد 
الساعات 
 العملً 

عدد 
الساعات 
 السرٌرٌة 

عدد 
 الوحدات 

نوع المتطلب 
كلٌة  -)جامعة 

 لسم ( -
 باللغة االنكلٌزٌة  باللغة العربٌة 1

 تمرٌض الصحة النفسٌة والعملٌة  2
psychiatric and mental 

health nursing 
 لسم 7 12 0 3

 لسم Critical Care Nursing 2 0 12 6 تمرٌض الحاالت الحرجة  3

 علم النفس الصحً للممرضٌن  4
Health Psychology for 

Nurses 
 لسم 2 0 0 2

 كلٌة Research Project  0 0 3 1 مشروع بحث 5

 0اللغة العربٌة  6
Arabic Language for 

Nursig (II) 
 جامعة 1 0 0 1

 جامعة English Part (IV) 1 2 0 2 4اللغة االنكلٌزٌة  7

 
       



 

 2222-2221ّالْثائق الوطلْبت للتسجيل الوسائي للؼام الذساسي الوستوسكاث 

اطً ٚص١مخ اٌلهاسخ اإلػلاك٠خ ِؼيىح ثزظل٠ك اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌزوث١خ اٌّؾبفظخ + ٔسقز١ٓ ٍِٛٔٗ  -1

 ِٕٙب اٚ رأ١٠ل ثبٌلهعبد ٌؾ١ٓ اسزالَ اٌٛص١مخ.

 اٌجطبلخ اٌّلهس١خ. -2

 اسزّبهح اٌزسغ١ً االٌىزو١ٔٚخ. -3

خ األؽٛاي اٌّل١ٔخ ٚاٌجطبلخ اٌز١ٕ٠ّٛخ ٚشٙبكح اٌغٕس١خ اٚ اٌجطبلخ اٌّٛؽلح( ِسزّسىبد ٌٍطبٌت)٠ٛ٘ -4

 ( 2اسزٕسبؿ ٍِْٛ ػلك) 

 (2ِسزّسىبد ٌٍٛاٌل٠ٓ )٠ٛ٘خ األؽٛاي اٌّل١ٔخ ٚشٙبكح اٌغٕس١خ( ٔسقخ ٍِٛٔٗ ػلك ) -5

 ثطبلخ اٌسىٓ ٔسقخ ٍِٛٔخ اٚ رأ١٠ل اٌسىٓ. -6

 اسزّبهح اٌفؾض اٌطجٟ ٌٍطبٌت. -7

 (.6طٛه شقظ١خ ػلك) -8

 ٠زؼّٓ وبفخ اٌّسزّسىبد اٌّنوٛهٖ اػالٖ. CDص لو -9

رأ١٠ل ٌٍىف١ً ِؼْٕٛ اٌٝ عبِؼخ ثبثً /و١ٍخ اٌزّو٠غ ِغ ؽؼٛه اٌىف١ً ِسزظؾجب  ٠ٛ٘خ كائورٗ  -10

 ٌغوع اٌىفبٌخ اٌؼبِٕخ.

 ٚطً ِجبشوح ِٓ شؼجخ ؽسبثبد اٌى١ٍخ. -11

*************************************************************** 

 التي تخص الطلبت : االػالًاث

رٛعل شبشخ اٌىزو١ٔٚخ لو٠جخ ِٓ شؼجخ اٌزسغ١ً رؼزجو ٌٛؽخ اػالٔبد ٌٍطٍجخ  ٠ؼوع ثٙب وً ِب٠قض  -

 اٌطٍجخ ٚثبٌقظٛص رمل٠ُ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ ٌٍلهاسخ اٌظجبؽ١خ ٚاٌّسبئ١خ  ِٚٓ ٘نح االػالٔبد وبالرٟ :

 ػالىأ
٠سرررو و١ٍرررخ اٌزّرررو٠غ / عبِؼرررخ ثبثرررً  اْ رؼٍرررٓ ٌٍطٍجرررخ االػرررياء ِرررٓ فو٠غرررٟ اٌلهاسرررخ االػلاك٠رررخ         

اٌفررروع اٌؼٍّرررٟ )االؽ١ررربئٟ فمرررؾ( ِٚرررٓ فو٠غرررٟ اػرررلاك٠بد اٌزّرررو٠غ ٚاٌمجبٌرررخ ٚاٌز١ٌٛرررل ثفرررزؼ اسرررزّبهح 

ػٍرررٝ ِٛلرررغ  عبِؼرررخ ثبثرررً /  2021/2022اٌزمرررل٠ُ ػٍرررٝ اٌلهاسرررخ اٌّسررربئ١خ فرررٟ و١ٍزٕرررب ٌٍؼررربَ اٌلهاسرررٟ 

خ اٌزّررررررررررو٠غ / اٌلهاسررررررررررخ اٌّسرررررررررربئ١خ ٠ٚىررررررررررْٛ اٌزمررررررررررل٠ُ اٌىزو١ٔٚررررررررررب ػٍررررررررررٝ اٌررررررررررواثؾ و١ٍرررررررررر

http://185.76.32.97:12840))  كْٚ اٌؾؼررررررررٛه اٌررررررررٝ اٌى١ٍررررررررخ ٌّٚررررررررلح شررررررررٙو ِررررررررٓ ررررررررربه٠ـ

 .19/12/2021ٌٚغب٠خ 18/11/2021

 
 



 أػالى

اٌلهاسرررٟ % فو٠غرررٟ اٌّؼب٘رررل اٌزمرررل٠ُ اٌرررٝ اٌلهاسرررخ اٌّسررربئ١خ فرررٟ و١ٍزٕرررب ٌٍؼررربَ ٠10ؾرررك ٌٍطٍجرررخ اي     

 ػٍٝ اْ ٠ىْٛ: 2021/2022

  % االٚائررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررً ػٍررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٝ كفؼزرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر10ِٗررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٓ   -1

 ) ِغ عٍت ِب ٠ضجذ مٌه(

 .2020/2021ذ ػبَ ـــٟ سجمـٛاد اٌزــٟ اٌسٕــِٓ فو٠غ  -2

 ٚغ١و٘ب ِٓ االػالٔبد . 

 

 

 هْقغ الكليت الشسوي  -

ِٛلررغ و١ٍررخ اٌزّررو٠غ اٌوسررّٟ اٌررنٞ ٠ررزُ ف١ررٗ ٔشرررو وررً افجرربه اٌى١ٍررخ ٚاالػالٔرربد اٌزررٟ رقررض اٌطٍجرررخ 

 :ٚاٌواثؾ اكٔبح  بٔبد ِٚؾبػواد ٚاٞ رج١ٍغبد افوِٜٓ اِزؾ

https://nurs.uobabylon.edu.iq 
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