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 1انظفحح 

 
  

وطف انثشَايح األكادًٍَ 
 

َىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  اَداصاً يمتضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انتعهى انًتىلعح يٍ انطانة 

 وَظاحثه وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايح. تحمُمها يثشهُاً عًا إرا كاٌ لذ حمك االعتفادج انمظىي يٍ انفشص انًتاحح 

 

 كهُح دخهح اندايعح االههُح انًؤعغح انتعهًُُح .1

 تمُُاخ طُاعح االعُاٌ انًشكض / انمغى انعهًٍ  .2

 تمُُاخ طُاعح االعُاٌ اعى انثشَايح األكادًٍَ او انًهٍُ  .3

 تمُُاخ طُاعح االعُاٌ تكانىسَىط اعى انشهادج انُهائُح  .4

 : انُظاو انذساعٍ  .5

 أخشي /يمشساخ /عُىٌ 

  انُظاو انغُىٌ 

 ال َىخذ   تشَايح االعتًاد انًعتًذ   .6

  دوساخ تذسَثُح   انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7

20/9/202 تاسَخ إعذاد انىطف  .8 1 

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

o  ٙٔنٓب انمذسح عهٗ اَغبص كبفخ انخطٕاد انًزعهمخ د طُبعخ االسُبٌرخشٚظ يالكبد رمُٛخ رعًم فٙ يخزجشااالسٓبو ف 

 ثظُبعخ انجذائم انزمًٕٚٛخ نالسُبٌ

o ثزمُٛبد طُبعخ االسُبٌح انخبطخ  ٔانعًهٙحح نذٖ انخشٚظ ثبنًفبْٛى انُظش٘٘ركٍٕٚ لبعذح يعشف . 

o راد يٕاطفبد كفؤح َظشٚب ٔعًهٛب فٙ يغبل طُبعخ االسُبٌ  رمُٙ  ؽجٙ  ادساعذاد ن 

o رؾمٛك ششاكخ فبعهخ يع انغبيعبد ٔانًعبْذ انًُبظشح انؾكٕيٛخ ٔاالْهٛخ 

 

 

  يخشخاخ انثشَايح انًطهىتح وطشائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .10

  : يع ارًبو دساسخ انجشَبيظ ٚظجؼ نهطبنت انمذسح عهٗ اسزٛعبة يٓبساد انًعشفخ ٔانفٓى االرٛخ :األهذاف انًعشفُح  - أ

 طُبعخ االسُبٌ نزمُٛبد انًعشفخ االسبسٛخ  -1

 طُبعخ االسُبٌنزمُٛبد انزعشف عهٗ انًفبْٛى ٔانزظٕساد االسبسٛخ - 2 

 ؽٛخاإلنًبو ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ نجعغ انًفبْٛى االسبسٛخ فٙ انؾٛبح انعًهٛخ ٔانزطجٛمبد انض- 3

 اكسبة انمذسح عهٗ سثؾ انغبَت انزغشٚجٙ ثبنًعشفخ انُظشٚخ - 4

رؾهٛم ال انزغبسة انعًهٛخ ٔيعشفخ ؽشق  انزطجٛمبد ٔانزعشف عهٗ انطشق انزغشٚجٛخ انًخزهفخ يٍ خالل اعشاء عذد يٍ- 5

 .ٔاالسزُزبط
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األهذاف انًهاساتُح انخاطح تانثشَايح  – ب 

. انًمذسح عهٗ اخزٛبس ٔ اعشاء االخزجبساد انًطهٕثخ- 1ة

االَزشَذ ثبالػبفخ , انًشاعع انعهًٛخ ,  رؾظٛم انًعهٕيبد انخبطخ ثكم يمشس يٍ عذح يظبدس يضم انكزبة انًمشس -2ة

نًذسس انًبدح 

  انًبدح ٔيؾبكبرٓبرشخٛضرًُٛخ انًٓبساد انفكشٚخ يٍ خالل رعهى  كٛفٛخ انزفكٛش فٙ  -3ة

 .  انزمُٛخ نًشبكم االسُبٌ يعبنغخال رعهى كٛفٛخ -4ة

 

      طشائك انتعهُى وانتعهى

 

 انششػ ٔانزٕػٛؼ-1

  انًؾبظشاد انُظشٚخ-2

  يؾبظشاد انًُبلشخ-3

  انًؾبظشاد انعًهٛخ فٙ انًخزجشاد-4

 عشع االفالو انعهًٛخ ٔانزسغٛالد انظٕرٛخ -5

 ؽشق انزعهٛى انزارٙ- 6     

      طشائك انتمُُى 

 االخزجبساد انزؾشسٚخ انُظشٚخ انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانفظهٛخ 

  االخزجبساد انعًهٛخ 

 االخزجبساد انشفٓٛخ 

 انزمبسٚش ٔانذساسبد 
 

. األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح- ج

انجؾش عٍ يعهٕيبد عذٚذح ٔاصبسح االسئهخ :االسزعالو- 1ط

. انزفكٛش فًٛب ْٕ اثعذ يٍ انًعهٕيبد انًزٕفشح نسذ انضغشاد فٛٓب:االسزُزبط ٔاالسزُجبؽ-2ط

. يالؽظخ انفشٔلبد ٔأعّ انُست ٔاالخزالف ثٍٛ االشٛبء:انًمبسَخ-3ط

 .ٔػع االشٛبء فٙ يغًٕعبد ٔفك خظبئض يشزشكخ: انزظُٛف ٔانزشكٛم-4ط

 االعذاد ٔانزمٕٚى-5ط

     طشائك انتعهُى وانتعهى 

 .يخزجشاد عًهٛخ رجُٙ ٔرًُٙ انزفكٛش نذٖ انطبنت -1

 .اسئهخ اخزجبساد فكشٚخ -2

 .طُبعخ االسُبٌنزمُٛبد اعذاد انجؾٕس ٔانًشبسٚع انًخزظخ  -3

    طشائك انتمُُى 

اعذاد رمبسٚش دٔسٚخ عٍ يٕاػٛع يزعهمخ ثبنًبدح -1 

رُفٛز يشبسٚع عًهٛخ ٔرطجٛمٛخ داخم انمسى ٔخبسعّ -2

. اعطبء انطبنت يشبكم ٔالعٛخ نًعشفخ يذٖ اسزٛعبة انطبنت نهًبدح انعهًٛخ ٔسثؾ نًٕاػٛع يع ثعؼٓب-3

. اخزجبساد َظشٚخ ٔعًهٛخ-4
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. (انًهاساخ األخشي انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخظٍ)انًهاساخ انعايح وانتأهُهُح انًُمىنح -د 

 

 .  رطٕٚش يٓبساد انزٕاطم نهطهجخ فًٛب ثُٛٓى ٔيع اسبرزرٓى-1د         

  رشغٛع انطهجخ عهٗ انًجبدساد انزارٛخ انعهًٛخ ٔانجؾضٛخ-2د  

  رشغٛع انطهجخ عهٗ انزؾهٛم ٔانُمذ ٔانًشبسكخ فٙ انُشبؽبد انعبيخ-3د         

          طشائك انتعهُى وانتعهى 

 يؾبػشح انعشع  -1

 انذسٔس -2

 صٚبسح عهًٛخ -3

 البيخ ٔسش فٙ يغبل رمُٛبد طُبعخ االسُبٌ -4

 .انًخزجش ٔانزعهى انزغشٚجٙ -5

 . انزطجٛك انفُٙ فٙ انًؤسسبد ٔانجشايظ انًخزظخ فٙ يغبل طُبعخ االسُبٌ  -6

 

          طشائك انتمُُى 

يٓبو ,رمشٚش,يسبثمخ -1

. اخزجبس يُزظف انًذح ٔااليزؾبٌ انُٓبئٙ -2  

    

 تُُح انثشَايح  .11

ٚسزُذ  انجشَبيظ االكبدًٚٙ نمسى رمُٛبد طُبعخ االسُبٌ عهٗ االسس االكبدًٚٛخ ثشمٛٓب انُظش٘ ٔانزطجٛمٙ يؼبفب انٗ انفعبنٛبد 

انعهًٛخ ٔاالعزًبعٛخ انهزٙ رٓذف انٗ خهك ثٛئخ رسبعذ فٙ ًَٕ انمذساد انزارٛخ نهطهجخ ٔرفزؼ افبلب عذٚذح فٙ يسٛشرٓى انعهًٛخ 

ٔانزطجٛمٛخ كًب ٔٚسزُذ انجشَبيظ انٗ خذيخ انًغزًع يٍ خالل انٗ االسزُبد انٗ فعبنٛبد ٔرطجٛمبد رسبعذ عهٗ ًَٕ ثٛئخ طؾٛخ 

. يالئًخ نًعٛشخ االَسبٌ ٔػًبٌ دًٕٚيخ َشبؽّ ٔفعبنٛبرّ انٕٛيٛخ 

اٌ ركبيم ثُٛخ انجشَبيظ يٍ خالل االسس اعالِ سٕف رؤد٘ انٗ رمٕٚخ ٔرٓزٚت االفكبس انزطجٛمٛخ فٙ ؽمم اخزظبص طُبعخ 

 .  االسُبٌ ٔرعؼٛذ انًسزٕٖ انفكش٘ نهًخزظٍٛ ٔانُؼٕط االعزًبعٙ نعًٕو انًغزًع 
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  تمُُاخ طُاعح االعُاٌ/انثشايح انذساعُح 

  انُظاو انغُىٌ/   انًشحهح االونً 

 

عدد الساعات  الوحدات لغة التدريس نوع المادة
 االسبوعي المعدل

عدد الساعات 
 االسبوعي العممي

عدد الساعات 
 االسبوعي النظري

المادة الدراسية 
 #الرمز  المرحمة االولى

 442  تشريح االسنان 2 6 8 10 االنكميزية تخصصي
 440  1 المادة السنية 2 4 6 8 االنكميزية تخصصي
 441  تقنيات أجهزة االسنان 2 4 6 8 االنكميزية تخصصي
  438 سالمة مهنية 2 - 2 4 االنكميزية تخصصي
الحاسوب   1 2 3 4 االنكميزية مساعدة  436 
  439 العموم االساسية 2 2 4 6 االنكميزية مساعدة

 2 - 2 4 العربية عامة
 حقوق اإلنسان
  435 والديمقراطية

 407  1المغة االنكميزية  1 - 1 2 االنكميزية مساعدة
 

 

انُظاو انغُىٌ / انًشحهح انثاَُح 

 

 

 

 

 

 

عدد الساعات  الوحدات لغة التدريس نوع المادة
 االسبوعي المعدل

عدد الساعات 
 االسبوعي العممي

عدد الساعات 
 االسبوعي النظري

المادة الدراسية 
 #الرمز  المرحمة الثانية

 499 تيجان وجسور 2 3 5 7 االنكميزية تخصصي
 448 الطقم الكامل 2 3 5 7 االنكميزية تخصصي
 447 الطقم الجزئي 2 3 5 7 االنكميزية تخصصي
 446 2 المادة السنية 2 3 5 7 االنكميزية تخصصي
 445 انسجة الفم واالنسجة 2 3 5 7 االنكميزية تخصصي
 444 تشريح وفسلجة الفم 2 3 5 7 االنكميزية مساعدة

 443 2المغة االنكميزية  1 - 1 2 االنكميزية مساعدة

التدريب الصيفي     0   614 
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انُظاو انغُىٌ  / انًشحهح انثانثح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات لغة التدريس نوع المادة
عدد الساعات 
 االسبوعي المعدل

عدد الساعات 
 االسبوعي العممي

عدد الساعات 
 االسبوعي النظري

المادة الدراسية 
 #الرمز  المرحمة الثالثة

 1008  الطقم الكامل 2 4 6 8 االنكميزية تخصصي
  1009 الطقم الجزئي 2 4 6 8 االنكميزية تخصصي
  1010 تقويم االسنان 2 3 5 8 االنكميزية تخصصي
 1011  التيجان والجسور 2 4 6 8 االنكميزية تخصصي
 1012     تعويضات الوجه والفكين 2 3 5 7 االنكميزية تخصصي
 1013  علوم طبية 1 2 3 4 االنكميزية تحصصي
 1014  طرق البحث 2 - 2 4 االنكميزية مساعدة
 1015  تطبيقات الحاسبة 1 2 3 4 االنكميزية مساعدة
 1064  3المغة االنكميزية  1 - 1 2 االنكميزية مساعدة

التدريب الصيفي     0   1324 
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انتخطُظ نهتطىس انشخظٍ  .12

 رُظٛى ٔسش عًم - أ

 رشكٛم نغبٌ نًُبلشخ ٔالع انزذسٚس ثسهجٛبرّ ٔاٚغبثٛبرّ  - ة

 رٕفٛش فشص نهزطٕٚش االكبدًٚٙ ٔانجؾضٙ العؼبء انٓٛئخ انزذسٚسٛخ - د

 .رٕفٛش فشص انزذسٚت العؼبء ْٛئخ انزذسٚس  - س

 .رٕفٛش انًشاعع انعهًٛخ - ط

 .رشغٛع االسبرزح إلَغبص انكزت انًشععٛخ - ػ

 .يمبسَخ انخطخ انذساسٛخ يع عبيعبد اخشٖ - خ
 (وضع األَظًح انًتعهمح تاالنتحاق تانكهُح أو انًعهذ)يعُاس انمثىل  .13

 عراقي اجلنسية -1

 .معززة بتصديق من ادلديرية العامة للرتبية يف احملافظة او على شهادة تعادذلا, حائزا على الشهادة الثانوية العراقية  -2

ناجحا يف الفحص الطيب على وفق الشروط اخلاصة بكل دراسة وحيق للطالب ادلكفوف الذي تتوفر فيه شروط التقدمي للدراسات االنسانية ادلناسبة  -3
 .التقدمي عن طريق مجعية ادلكفوفني وميكن ان يكون عن طريق اللجنة الطبية يف اجلامعة

  عاما للدراسة الصباحية 24عمر ادلتقدم للقبول ادلركزي ال يزيد عن  -4

 :-من خرجيي -5

 العام الدراسي احلايل بالنسبة للدرسة الصباحية - أ

ام اهلية ويتم قبوذلم وفق احلدود الدنيا  (صباحية او مسائية)العام الدراسي السابق  من غري ادلقبولني يف اية كلية او معهد يف العراق سواء كانت رمسية  - ب
 .لسنة خترجهم

 .متفرغا للدراسة فال جيوز اجلمع بني الوظيفة والدراسة يف الكليات وادلعاهد الصباحية -6

 .تقدمي االستمارة غري ملزم لقبول الطالب بصورة هنائية اذ ان قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق االسس ادلعمول هبا -7

 .الطاقة االستيعابية -8

 يتم قبول الطلبة يف الدرسة ادلسائية وفق معاير وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -9
 



 
 

 
 7انظفحح 

 
  

 


