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 office 365 ثيظمي وزصة معل غن مٌظومة

 خامؼة تـساذ –ابرشاف مدارش من كدل امس َس معَس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

وػىل  2/01/2102تـساذ ًوم االزيني املوافق هظمت جلية ادلزاساث امؼوَا يف املكَة ومبضازنة مصنز احلاس حة يف خامؼة 

، ار حصظت غٌلذت املكَة ػىل امؼمل ػىل ُشٍ امليظومة تعوزت  office 365 املاػاث ادلزاس َة ، وزصة معل غن مٌظومة

خِة ػىل ظوحة ادلزاساث امؼوَا مِشا امؼام ، ومن مث اغٌلرما ػىل ظوحة ادلزاساث الأومَة يف امؼام املاذم تؼوهَ ث  ؼاىلجتًص

ذاض ميكٌَ من ذالهل ادلدول واس خزسام اكفة مٌخجاث امرشنة امؼمالكة  ID حبَر اظحح ملك ثسٌزيس يف ادلزاساث امؼوَا

ماٍكصوسوف جماان فضال غن ركل مت االثفاق مع كسم احلاس حاث يف اجلامؼة ػىل حزوًس اكفة امعوحة تًسخ اظوَة من وهسوس 

غرش مع امخحسًر امس يوي اجملاين فضال غن ركل حزوًس بأساثشت املكَة تًسخ االإظساز امؼارش واوفس االإظساز امساذش 

شٍ الأذواث حكون كميِا يف احلاةل الاغخَاذًة مدامؽ هحريت خسا . ة ُو  اظوَة من بأذواث امخسٌزس اوفس ملاء مدامؽ زمًز

 هحشت

اميت جساػس امخسٌزيس وامعامة يف ويه مٌظومة ثسٌزس مذاكمةل ثخكون من ٍلوػة هحريت من اخلسماث  office 356 مٌظومة

س َة ويه اهخلاةل من ػامل اموزق اىل امؼامل الامكرتوين ار ثوفص ُشٍ امليظومة امرباجمَاث امليخجة من كدل رشنة  امؼموَة امخسٌز

ماٍكصوسوفت امؼاملَة مثل امعفوف الافرتاضَة ومذاتؼة امعامة واحملارضاث وامواحداث واجلسول فضال غن الامذحاانث 

 دلزخاث ولك ركل ًمت تعوزت امكرتوهَة ويف امواكع الافرتايض .وا

ًوما ، ان اس خزسام ُشٍ امليظومة يف املكَة  563خائت من ان املكَة ثخاتع امعامة ظوال امس ية  563ان جسمَة اوفس 

 متثل اول حماوةل خاذت يف اس خزسارما يف خامؼة تـساذ ، ويف امؼصاق تعوزت ػامة .
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   امفصكِة ثؼلس احامتغِا الاول مِشٍ امس ية ادلزاس َة

امساػة  22/9/2102مع تسبأ اهعالق امؼام ادلزايس اجلسًس احمتع جموس فصغ الامؼاة امفصكِة ، وركل ًوم امخلُس املوافق 

 ظحاحًا. 9011

 

بأ. م. ذ. امحس مخُس   –( بأ. ذ. فازش سايم ماكل )غضواً  –حبضوز مجَع اغضاء اجملوس بأ. ذ. َلس غحس احلسني )زئُسًا( 

 ا. م. ذ. َلس َلوذ )ملصزاً( . –بأ. م. ذ. ابُصت ػووان )غضواً(   – بأ. م. ذ. فازش سايم ًوسف )غضوًا(   –)غضواً( 

 وثضمن الاحامتغ احملاوز االثَة

حضاز املس متساكث املعووتة اىل امفصغ تبأرسغ ماميكن.  امخبأهَس ػىل اس خالم اس امتزت ثلِمي الاذاء واإ

 مخبأهَس ػىل الارشاف اماكمل ػىل املالغة )ظالحِة املالغة(.ا

 امخبأهَس ػىل جسجَل امححوج ابمفصوغ.

 امـخبأهَس ػىل ثيفِش حبوج امرتكِة.

 رضوزت احصاء امححوج تعَـة مضرتنة ومُس مٌفصذت.

 .2/01/2102الامزتام ابدلوام امفؼًل مَوم االزيني املوافق 

س َني ابمؼصاق اميت من املؤمل احصاءُا ًوم امسخت املوافق الاػالن غن اهخزاة هلاتة الااكذمِ  2/01/2102ني امخسٌز

 وػىل كاػة احلكمي.

( واذلي س َكون مَوم امسخت املوافق 2102-2106الاس خؼساذ امخام مَوم ختصح ظوحة امعف امصاتع نوس ية ادلزاس َة )

23/00/2102. 

 .ة امفصكِة هبسف اههنوط هبا اىل املس خوى الامثلمٌاكضة اكرتاحاث ماخيط املواذ ادلزاس َة اخلاظة ابالمؼا
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 مضازنة فؼاةل نورتتَة امحسهَة وػووم امصايضة يف الاس خؼساذاث اخلاظة الهخزاابث هلاتة الااكذميَني امؼصاكني

ذ.فصاش  –كامس خامؼة تـساذ تؼٌلذهتا ومؼاوىهيا امؼومي والاذازي ) ذ. ظحاخ  –صازهت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

معرش ( ، اساثشهتا ، موظفهيا ، وظوحة ادلزساث امؼوَا ) املاحس خري وادلنخوزاٍ ( يف الاس خؼساذاث اخلاظة الهخزاابث 

وػىل كاػة احلكمي وزصة معل  3/01/2102املؤمتص امؼام الاول ميلاتة الااكذميَني امؼصاكني ار غلسث امَوم امخلُس املوافق 

ت بأذا ا زئُس انوجية املؤكذة املرشفة ػىل الأهخزاابث ادلنخوز غحاش ػًل ػشاة و ملأظالغ ػىل مرشخ امَة امخعًو ُز

اخلعوظ امؼًصضة اميت سرتمس امؼصش الأهخزايب اذلي س َؼلس يف امساػة امخاسؼة من ظحاخ ًوم امسخت املوافق 

 يف كاػة احلكمي جبامؼة تـساذ . 2/01/2102

ة ادلنخوز َلس امرساح اىل نٌل وس حلت ُشٍ اموزصة سايزت نوس َس وهَ ل وسازت امخؼومي امؼايل وامححر امؼومي نوضؤون االإذاًز

واكن ابس خلداهل امس َس معَس املكَة ذ. ػسي ظازق  5/01/2102لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ًوم امثالاثء املوافق 

 ذل غحس امصساق .امصتَؼي ، وامس َس مسٍص كسم االإػالم وامؼالكاث امؼامة يف خامؼة تـساذ ػا

عة ػىل ثعوٍص امؼمل اميلايب من ذالل جضكِل  ن اموسازت حًص ة ادلنخوز َلس امرساح ، اإ وكال وهَل اموسازت نوضؤون االإذاًز

ق  ة املؤسسة الأاكذميَة امؼصاكِة وحصس َخ ماكهة الأس خار اجلامؼي، مدَيا بأمهَة ثفؼَل امخؼاون املضرتك مبا حيلق جضكِل فًص ًُو

 ػىل اجناس وضاظاث اميلاتة واجلامؼاث امؼصاكِة. بأاكذميي ًؼمل
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وبأنس امرساح، رضوزت ذغوت امليظٌلث ادلومَة اموظيَة وامليظٌلث ؿري حكومِة ومفاحتة جموس املضاء الأػىل ههتَئة كضات 

رشاف ػىل الاهخزاابث، فضال غن امخًس َق مع خمخوف وسائل االإػالم مخوغَة امياددني غن ب مَة الاهخزاابث .  مالإ
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 مضازنة ثسٌزيس

 يف تعوةل كأش امؼامل نوض حاة ثسالخ س َف املحازست زخال وساء

 51/9وساء( فصذي يف ذوةل امححٍصن نوفرتت من  -اكميت تعوةل اكش امؼامل نوض حاة ثسالخ س َف املحازست ص حاة )زخال

 ادلويل نومحازست.مٌظمة مالحتاذ  ذوةل  26 الغحا ميثوون  62ومبضازنة 0/01/2102ومـاًة 

خامؼة تـساذ بأ. ذ غحسامِاذي محَس رمسي اهمتميي )  –حصبأ ش اموفس امؼصايق امخسٌزيس يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

س ذوف -مبضازنة ازتؼة الغحني ومسزة ) املسزة سؼس ظاحل وامالغحني حسن سؼس مسزش ماذت املحازست ( ، و مٌخظص  -ًس

 ومؼة الازتؼة الغحني الك حسة ٍلوغخَ . مٌخظص جعمي ( –حومي 

-3/0-0ودرس يف زالزة مدازايث  4-0/3-3/  5-3اجملموػة الاوىل مؼة مٌخظص جعمي س خة مدازايث فاس يف زالزة )

-3/4-0ودرس يف ازتؼة مدازايث  0-4/3-3( اجملموػة اخلامسة مؼة حسن سؼس س خة مدازايث فاس يف ازيان )3-/ظفص3

س ذوف مخسة مدازايث فاس يف ازيان ) ( اجملمو  3/4-3/5-3 -4ودرس يف زالزة مدازايث  4-5/3-3ػة امساذسة مؼة ًس

 3-2ودرس مخس مدازايث  2-3( اجملموػة امساتؼة مؼة مٌخظص حومي س خة مدازايث فاس يف مدازات واحست )3/4-3/2-3

والغحيا   03-01ام ادلامنايك حِر درس حسن سؼس ام 64( فذاُل زالزة الغحني اىل ذوز  3-/ظفص 2-3/ 0-3/ 2-3/

س ذوف اما الغة امِيس  . فاكن امدسوسل اههنايئ تؼس  04-01واذريا امالغة مٌخظص جعمي اما الغة امكوًت  03-01ًس

عاهَا  اتزنني املصنز  9-03اىهتاء مجَع امخعفِاث والاذواز اههنائَة اميت احصس املصنز الاول الغة اجلَم ابمفوس ػىل الغة جًص

س ذوف يف املصنز 41الغيب جًصعاهَا واًعامَا . احصس الغحيا مٌخظص جعمي امدسوسل امثامر م وامالغة حسن سؼس  42اما ًس

. اموني املضازنة مالغحٌُا يف تعوالث ادصى مَدس ىن هلم حتلِق مصانز مذلسمة  32واذريا الغحيا مٌخظص حومي ابملصنز  43

 ابرن هللا ثؼاىل .
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 خضن املؤمتص امؼام الأول لأهخزاة هلاتة الأاكذميَني امؼصاكِنيجضكِالث خامؼة تـساذ حت 

متَِسبأ لأهخزاة هلِة وبأغضاء جموس هلاتة الااكذمِني امؼصاكني ،وحبضوز مؼايل وسٍص امخؼايل وامححر امؼومي ذ. غحس امصساق 

امؼصاكني واذلي اهعوق مٌش ظحاخ ًوم وكائع اهخزاابث املؤمتص امؼام الاول ميلاتة الااكذميَني  امؼُىس غلسث يف خامؼة تـساذ 

 يف كاػة احلكمي ابجلامؼة  2/01/2102  امسخت املوافق

واكهت نوصػاًة والأُامتم من بأػىل مس خوايث ُصم امخؼومي امؼايل املمتثةل يف امس َس وسٍص امخؼومي امؼايل وامححر امؼومي )بأ.ذ. غحس 

ومني املؼيَني وزؤساء ومعساء ومسؤويل اجلامؼاث امؼصاكِة يف لك امصساق امؼُىس ( وامساذت اموالكء الافاضل وابيق املسؤ 

ماكن من غصاكٌا احلحُة الأثص املرشق يف بأهضاح ُشٍ امخجصتة امفذَة وحؼوِا حصى اميوز يف مثل ُشٍ الأايم املحازنة محدلان 

 ووظييا امـايل .

ا اجلِة اميت بأحذضًت الأهخزاابث  وذما ٌضاز امََ يف ُشا اجلاهة بأن بأزوكة وكاػاث خامؼة تـساذ ومؤسساهتا امخؼوميَة تبأغخحاُز

ة مؼموم بأاكذمييي خامؼة تـساذ واجلامؼاث امؼصاكِة الادصى.  املصنًز

وحرضُا امكثري من امضرعَاث امؼومَة والأاكذميَة واملسؤومني يف اجلامؼاث امؼصاكِة ووسازت امخؼومي امؼايل ويف ملسمهتم 

 .ذ.َلس غحس غعَة امرساح(امس َس اموهَل الأذازي نووسازت )بأ 

خامؼة تـساذ حزء من بأهخزاابث هلاتة   -وبأحذضًت املاػة الاحامتػاث امكربى يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

 الأاكذميَني امؼصاكِني .

ت  واملضازنة املكَة بأس خضافت امياددني اذلٍن ميثوون خامؼة هصتالء و خامؼة اميجف الارشف وػسذ ب دص ذمن حيق هل امخعًو

يف امؼموَة الأهخزاتَة تؼسما مت جتِزي لك ماحتخاخَ ظياذًق الأكرتاغ من مذعوحاث اميجاخ وحسة ثوحهياث امس َس معَس 

ا ابمضلك  املكَة ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي ، اذلي بأنس ػىل رضوزت امخؼاون مع لك املضازنني يف ُشٍ الأهخزاابث وبأظِاُز

 وسازت امخؼومي امؼايل وامححر امؼومي وزئاسة خامؼة تـساذ.الأمثل وحبسة ثوهجاث وثعوؼاث 
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 2102-2102امرتتَة امحسهَة جس خلدل ظوحهتا يف ػارمم ادلزايس اجلسًس 

ةل ... امذوئت امللاػس واملاػاث ادلزاس َة ملكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة تعوحهتا واساثشهتا  جمسذا وتؼس غعةل ظَفِة ظًو

 واس خئٌفت اوىل مفصذاث املهنج ونومصاحل اكفة .

وهبشٍ املياس حة ، كام امس َس معَس املكَة ذ. ػسي ظازق امصتَؼي ، وامس َس مؼاون امؼمَس نوضؤون امؼومَة ذ. ظحاخ كامس 

ػىل جبوةل ػىل مجَع املاػاث ادلزاس َة نولاء ظوحخَ واموكوف ػىل احذَاخاهتم وامخؼصف  2/01/2102ًوم الاحس املوافق 

 املضالك اميت ثواهجِم ان وخسث ، وامخؼصف ػىل ازاهئم يف مفصذاث املواذ ومسى ثعوزُا .

رصازمه ػىل  تسوزمه ػربوا امعوحة غن رسوزمه تحسء امس ية ادلزاس َة اجلسًست وغن اهامتهئم مِشٍ املكَة الام ، مؤنسٍن اإ

 هخعازاث صؼحيا امؼظمي وكواثيا الأمٌَة .االإمزتام وتشل اجلِوذ من اخل حتلِق امخفوق واميجاخ ابمزتامن مع اإ 
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 حمثني هجوذ

خامؼة تـساذ ػىل مدازنة امس َس زئُس خامؼة تـساذ بأ. ذ. ػالء غحس احلسني ،  –حعوت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

مضِصي اًوول  الامكرتوين امصمسييف ورش ادداز وضاظاث وفؼامَاث املكَة ػىل املوكع  املصثحة امثامثة مبياس حة حعومِا ػىل

 ، ونوخواظل الاػاليم املس متص مع كسم الاػالم وامؼالكاث امؼامة يف زئاسة اجلامؼة . وب ة

س من امخلسم واميجاخ ذسمة معاحل خامؼخيا الام .  ممتيَا ملكَدٌا املًز

ري يف ُشا امخلسم ، الساثشهتا ، وظوحهتا مفحازك ملكَدٌا ، مؼمَسُا الاس خار ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي واذلي هل امفضل امكد

ُشٍ املصثحة املخلسمة واميت ثضاف اىل جسل املكَة احلافل ابالجناساث املرشفة ) امؼومَة وامصايضَة ( ، ومل اييت ُشا الاجناس 

ٌلذت املكَة الامن ذالل امخؼاون وثظافص اجلِوذ اخملخوفة تني مٌدس يب وحست الاػالم واملوكع الامكرتوين يف املكَة مع غ

 وامفصوغ امؼومَة واساثشهتا وظوحهتا .

س من امخلسم والاسذُاز وامعسازت ملكَدٌا الام .  امف امف مربوك واىل مًز
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 امرتتَة امحسهَة جضازك يف موهة غزاء خامؼة تـساذ

يف  00/01/2102الازتؼاء املوافق صازهت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ممتثةل تبأساثشهتا ، موظفهيا ، ظوحهتا ًوم 

موهة غزاء خامؼة تـساذ ، متثَال ملوهة ) غزاء بأساثشت وظوحة خامؼاث امؼصاق املوحس( واذلي اكامذَ امؼخحة احلس ًَِة 

امللسسة / مصنز زػاًة امض حاة . حِر ثعسز موهة ظوحة خامؼة تـساذ مواهة اجلامؼاث الادصى وخاة املوهة ازخاء 

ىل مصكسي س َس ص حاة اُل اجلية الأمام احلسني ػوََ امسالم وادَِ اتو امفضل امؼحاش حاموني مؼِم املسًية وظوالً ا

ة حِر محل ظالة اجلامؼة زايث  صؼازاث احلة واموالء . واكن لأم اجلامؼاث ذوز هحري يف احِاء ُشت امضؼريت امس يًو

ذمثًل اجلامؼة تبأانص َس وُخافت ختط ُشٍ اذلهصى  متجس هنضة احلسني ػوََ امسالم يف ملازػة امظمل وامعـَان وظسخ مؼِا

 امؼعصت .

 ومثل لكََدٌا يف ُشا املوهة الك من امساذت اذانٍ

 بأ.م. حمسن ػًل هعَف املوسوي

 بأ.ذ. غحس امِاذي محَس رمسي

 بأ.م.ذ. َلس َلوذ اكظم

 بأ.م.ذ. غحس اجلوَل غحس اجلحاز انرص

 ابمس غواذ خرب

 َلس ػًل وفِق

 فوسي ػُىس

 ذ خربػًل غوا

 ػًل حيىي

 مععفى غحس الامري

 وٍلوػة ذريت من ظوحة املكَة
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 امرتتَة امحسهَة جضازك يف رمصخان ػاصوزاء امثلايف امساذش يف خامؼة تـساذ

هظمت الأماهة امؼامة نوؼخحة امؼحاس َة امللسسة وابمخؼاون مع زئاسة خامؼة تـساذ مضن مرشوغ فذَة امكفِل اموظين رمصخان 

ة ًوم الأحس املوافق )ػاصوزاء  سدضِاذ الأمام احلسني )غ( وركل ػىل كاػة احلكمي يف اجلاذًز امثلايف امساذش( ملياس حة اإ

( ، وحبضوز امس َس زئُس اجلامؼة ذ . ػالء غحس احلسني غحس امصسول ، ومؼاون الأمني امؼام نوؼخحة 03/01/2102)

امؼخحة وذوائص ادلوةل واملؤسساث امخؼوميَة ، ومثل لكَدٌا خنحة امؼحاس َة امللسسة وخنحة ذريت من امضرعَاث واملسؤومني يف 

 من اساثشهتا ظوحهتا وموظفهيا .

افذخح املِصخان تبأايٍث من اذلهص احلكمي وكصاءت سوزت امفاحتة ػىل ازواخ صِساء امؼصاق ، واصاز زئُس اجلامؼة الاس خار 

ِاذًة وامحعومَة مالمام احلسني ػوََ امسالم يف حمازتة امظمل ادلنخوزػالء غحس احلسني غحس امصسول يف لكمخَ اىل اموكفة اجل 

 والاضعِاذ واموكوف امام الاس خكداز وزفغ لك اهواغ اذلل واالإُاهة مؤنسا ػىل زفع لكمة احلق امام امحاظل .

حِاء امضؼائص ا حلس ًَِة يف لك من خاهحَ انس انئة الأمني امؼام نوؼخحة امؼحاس َة امللسسة املِيسش ثضري َلس خامس ػىل واإ

ػام الس خشاكز فاحؼة هصتالء اميت ثحني لك مؼاين املمي وامفساء وادلفاغ غن اموظن وهصامة الاوسان ، الن زساةل االإمام زساةل 

وساهَة  امسالم و اإ

ة ثـيت حبة احلسني ػوَة امسالم وغصط مرسحِة )حاكًة امصبأش( فضال غن اكامة مؼصط  ثضمن املِصخان كعائس صؼًص

خملعوظاث الاسالمِة اضافة اىل مؼصط معوز صِساء كواثيا الامٌَة اذلٍن صازهوا ابمؼموَت ضس ثيظمي ذاغش نويفائس وا

ايب  الاُز

خامؼة تـساذ تسزغ اهمتزي والاتساغ فضال غن ثوسًع حوائز وُسااي اىل ػسذ من   ويف دذام املِصخان هصمت امؼخحة امؼحاس َة

 الاساثشت واملضازنني يف املِصخان .

 

 امفصذًة ثيظم محةل ثيظَف واسؼة ملاػة ادلياس خم نوعامحاث

وُشا ماهومسَ غيس جتواميا يف  حمتزي لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة يف خامؼة تـساذ تيظافهتا املخياَُة وثيظمهيا امصائع 

ُا ، ومل ًبأيت ُشا الا تخظافص اجلِوذ من ازوكهتا وكاػاهتا اخملخوفة امصايضَة مهنا وادلزاس َة وُشا ابجعاة واصاذت مجَع من ٍزوز 

رشف ابس متصاز  كدل اساثشهتا وظوحهتا وامفصوغ امؼومَة وجصػاًة غٌلذهتا ممتثةل تؼ بأ.ذ. ػسي ظازق امصتَؼي اذلي حيصض ذوما ٌو

 الجصاس اجلاهة ادلايل ملكَدٌا الام .
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محةل ثيظَف واسؼة ملاػة ادلاوس خم  06/01/2102ومِشا هظم فصغ الامؼاة امفصذًة يف املكَة ًوم االزيني املوافق 

 -نوعامحاث ابانمل ظامحاث املكَة من املصحوخني امثاهَة وامثامثة ومبساػست وارشاف مسزساث املاذت ومه 0

 ا.ذ سوسان سومي

س  ا.ذ ؿاذت مًؤ

 ا.م.ذ ذووذ الًش

 ا.م.ذ ابن ػسانن

 ا.م.ذ متارض غحس امؼٍزز

 م.ذ هنىى حمسن

ةل وامعوز امفوثـصافِة امخا مَة ذري ذمَل ػىل امخؼاون ادلاغي وػىل الاهامتء واحلصض نوماكن اذلي ًلضون فَِ ساػاث ظًو

 مخولي امؼمل وؾصش مداذئ امخؼاون جبمَع اصاكهل .
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 غٌلذت امرتتَة امحسهَة يف حوةل ثفلسًة

معَس املكَة ذ. ػسي ظازق امصتَؼي ػىل مخحسني الاذاء وثعوٍٍص يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ، حيصض امس َس 

احصاء الاحامتػاث وامللاتالث ادلوزًة امليخظمة سواء مع اساثشت ، موظفي ، وظوحة املكَة، فضال غن امزايزاث واجلوالث 

 املَساهَة.

والاذازي ذ.  وجصفلة امساذت املؼاوهني امؼومي ذ. ظحاخ كامس ، 02/01/2102ار كام امس َس امؼمَس امَوم الازتؼاء املوافق 

فصاش معرش ، جبوةل ثفلسًة ػىل مجَع امفصوغ امؼومَة ، اموحساث ، امضؼة ، املاػاث ادلزاس َة ندلزاساث امؼوَا والأومَة 

، املكذحة ، وامدسجَل ، مـصط امخواظل مع امعالة واملوظفني ػىل حس سواء فضال غن الأظالغ ػىل اكفة امخحضرياث 

سة ثوحهياث امؼٌلذت لأس خلدال امؼام ادلزايس اجلسًس وثوفري مس خوزماث اميجاخ معوحدٌا اميت بأجنزث ذالل ُشٍ امفرتت وحب 

 الأغزاء .
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س َة   احامتغ امس َس امؼمَس ابغضاء امَِئة امخسٌز

( ، اتخسبأ 2102-2102تؼس ػام ملكل ابميجاخ واملوفلِة ًمت اػالن تساًة س ية خسًست وموػس تسء ػام ذزايس خسًس )

وػىل املاػة امكربى  02/01/2102الازتؼاء املوافق  الاحامتغ اخلاض تخسٌزيس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة مَوم 

ة من اذلهص احلكمي مع اموكوف حصحٌلً ػىل ازواخ صِساءان الاجصاز ثضمن الاحامتغ غصط ثلسميي ملا كسمذَ لكَة امرتتَة   ً تب

مرشفة من صِص اكهون امثاين واىل صِص اًول من امؼام ادلزايس امساتق، وكام تبأملاء لكمخَ امحسهَة وػووم امصايضة من اجناساث 

امس َس معَس املكَة بأ. ذ. ػسي ظازق مؼزاًي احلضوز تبأسدضِاذ س َس الاحصاز الامام احلسني )سالم هللا ػوََ( يف رهصى 

ابهخعازاث كواثيا الامٌَة واحلضس امضؼيب واًضا ػاصوزاء الاؾص ومصحدًا ابالساثشت تلسوم امؼام ادلزايس ورمينء احلضوز 

اصاذ تسوز املكَة تسوزُا امفؼال يف احذضان املؤمتص امؼام الأول لأهخزاة هلاتة الأاكذميَني امؼصاكِني وامؼموَة ادلميلصاظَة اميت 

ا  معوت هبا وصكص وثلسٍص لك من سامه يف اجناخ ُشا امؼمل من انوجان امؼامةل والاساثشت املضازنني يف الاهخزاابث وبأظِاُز

ابمضلك الأمثل وصكص ذاض مالس خار ادلنخوز غحاش ػًل ػشاة اذلي اس خمل مٌعة ذمثل اميلاتة الاول رميئَ مِشا امليعة 

َل املالغة ذسمذًا  الاذازي اذلي ٌس خحلَ جبسازت، وصكص اًضًا امؼاموني يف املالغة امصايضَة واسِارمم يف ظَاهة ثبُأ

ُا ابملظِص امالئق ثسمؼة املكَة اميت انمت اس خحسان ػسذ من سائصهيا والس امي ادص سايزت اكهت نومسزة ملكَدٌا الام واظِاز 

َل  ًل ابهَخا ، واضاف امس َس امؼمَس ػسذ من اخلعط املس خلدوَة اميت سُمت امؼمل ػوهيا مِشا امؼام امللدل من مضهنا ثبُأ امرباًس

اذلي تورش امؼمل ػوََ واًضا ثعحَق ػسذ من امربامج مضؼحة  مالغة امخًس اخلازحِة واس خحساج موؼة مكصت املسم

نوخلسمي ػىل ادلزاساث امؼوَا واًضا   onlineادلزاساث امؼوَا واميت ًمت امؼمل ػوهيا من مضهنا اس خزسام ذاظَة

خسٌزيس ويه مٌظومة ثسٌزس مذاكمةل ثخكون من ٍلوػة هحريت من اخلسماث اميت جساػس ام   office 356 مٌظومة  اس خزسام

س َة واميت ختزتل امكثري من الاموز مهنا املكفة واموكت ، ورهص اًضا امخواظل مع صؼحة ضٌلن  وامعامة يف امؼموَة امخسٌز

مضن الاس امتزت اخلاظة ابجلوذت ، ورهص امؼمَس ػسذ من الاموز امواحة  اجلوذت مالمهَة امكدريت امؼائست نولكَة ونوخسٌزيس 

امؼمل ػىل ثواظل امخسٌزيس مع الافصغ من جسومي ذزخاث وجسومي ؾَاة امعوحة و جتاوس معوِا مِشٍ امس ية من مضهنا 

احلاالث امسوحَة وذمع امعوحة ومساػسهتم مضن كواهني املكَة واًضا الامزتام ابنوجان امللكفة مالساثشت وامخبأهَس ػىل ثفؼَل جلان 

تبأس خالمَ ٍلوػة من امعوحة وامخواظل مع امعوحة غن الازصاذ امرتتوي وان ًلسم امخسٌزيس ثلٍصص لك صِص هبشا اخلعوض 

 .  Telegram ظًصق
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 امرتتَة امحسهَة حتخضن وزصة امؼمل مَِئة امزناُة

 02/01/2102امقَت ػىل كاػة الاحامتػاث امكربى يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ًوم امثالاثء املوافق 

 امسووك اموظَفي(وزصة امؼمل املوسومة )الحئة 

واميت اس خضافهتا كسم ادلزاساث وامخرعَط يف خامؼة تـساذ و هظمهتا َُئة امزناُة وحبضوز ػسذ من اساثشت اجلامؼة 

 وموظفهيا .

ملام  ار ثضمت اموزصة مٌاكضة كواػس ومؼاًري امسووك اموظَفي مضٌلن الاذاء امعحَح وامسومي مواحداث اموظَفة امؼامة واالإ

هظمة وامخؼواميث اميافشت راث امؼالكة تؼمل املوظف وثعحَلِا ذون اي اذالل او اٌُلل ، فضاًل غن الامذياغ ابملواهني والا

غن اغعاء ايَّ وغوذ خمامفة نولاهون وػسم امخبأثص ابمؼواظف جتاٍ الأدٍصن غيس اذاء واحداثَ وامؼمل ػىل حمنَة كاتوَاثَ وذرباثَ 

 وكسزاثَ اموظَفِة .

 

 

 جس خضَف رمصخاان ثبأتًَِا مضِسائيا الاجصازامرتتَة امحسهَة 

 حتت صؼاز )صِساؤان كاذثيا (

ة امخوحَِ امؼلائسي  َُئة احلضس امضؼيب " املِصخان امخاتُين نومحوـني امضِساء " واذلي اس خضافذَ لكَة امرتتَة  –اكامت مسًٍص

 . 09/01/2102امصايضَة يف خامؼة تـساذ ، ًوم امخلُس املوافق 
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الاحذفامَة احذفاء ابملحوـني امضِساء، ملا كسموٍ من ثضحَاث هحريت يف سخِل اموظن وامللسساث، وغصفاان دلوزمه وثبأيت ُشٍ 

ني ، وحرضُا اتَني امخكفرًي خشعَاث ذًًِة وس َاس َة ووهجاء  امكدري يف احلفاع ػىل كسس َة امرتاة امؼصايق من ذوس الاُز

ي ابمس َُئة احلضس امضؼيب فضال غن حضوز اػاليم وصؼيب امياظق امصمس وص َود غضائص، وامس َس امحس الاسسي 

 هحرٍين.

ة ، وامس َس معَس  ومثل امس َس زئُس اجلامؼة ، ادلنخوز زايط ذوَل دٌلش ظاحل مؼاون زئُس اجلامؼة نوضؤون الاذاًز

 لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي .

ة لكمة تني فهيا ادلوز الاسايس نوحوست امؼومَة يف زفس اجملاُسٍن ابمؼمل اضافة مسالخ ، نٌل املى الاسسي ذالل الاحذفامَ

اجملاُسٍن وثعسهيا نومزاظص مٌش املصن امثامن غرش حِر ثعسث احلوست امؼومَة نوِجٌلث اموُاتَة وامصث تخؼومي امعوحة ػىل 

، نشكل ذوز املصحؼَة  2104ؼَة فهيا واىل ػام محل امسالخ وادلفاغ، اىل ان كامت زوزت امؼرشٍن وذوز امفذوى واملصح 

 وامفذوى املحازنة اميت كضت ػىل امعائفِة واكهت ظٌلم امان امؼصاق يف لك احملن .
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 الول مصت احتاذ امكصت امعائصت ًؼمتس ػىل الااكذميَني والاحعاء

خامؼة تـساذ ابمكصت امعائصت يف تعوةل بأهسًة امؼصاق  –صازك ٍلوػة ممتزيت من اساثشت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

 مضن جلية الاحعاء 2102جرشٍن الاول  9-3نوًساء واميت اكارما الاحتاذ امؼصايق املصنزي نوكصت امعائصت نوفرتت من 

املصنزي امؼصايق يف اول معوَة احعائَة مالغحاث الاهسًة املضازاكث يف تعوةل امؼصاق ابمكصت امعائصت امللامة من كدل الاحتاذ 

مكصت امعائصت ػىل كاػة موؼة امضؼة،وثؼس ُشٍ اخلعوت يه اول معوَة احعائَة ًلوم هبا الاحتاذ املصنزي ابمخؼاون مع خنحة 

من الااكذميَني املخرعني يف اجلاهحني الاحعايئ وامصاييض، مـصط مؼصفة مذاتؼة امؼمل اذلي كامت تَ جلية الاحعاء 

امصايضَني واميت ثعة مبعوحة انوؼحة اوال ومث معوحة لك انذ ػىل اهفصاذ ، اضافة اىل مؼصفة مسى  ابالس خؼاهة ابالاكذميَني

 كسزت امالغحة ػىل الاهخاح ومس خوى اذاهئا اذلي وظوت امََ امالغحة .

 -: نٌل وثلسم الاحتاذ مالساثشت املضازنني ابمضكص وامخلسٍص نوجِوذ املمية اميت كسموُا ، ومه الك من 

 

 

 

 ذ.ظازق ػًل ًوسف

 ذ. ماُص غحس الاهل
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 ذ. وسن خامس َلس

 امست تَساء درض

 ذ. َلس ظاحل فوَح

 ذ. اايذ ػًل حسون

 ذ. اسٌلء حمكت

 ذ. امحس س حع

 امس َس خامس َلس زص َس
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  office 365 امرتتَة امحسهَة ثعوق مرشوغ امخسٌزس الامكرتوين وفق هظام

 .  office 365 امثاهَة من مصاحل ثيفِش مرشوغ امخسٌزس الامكرتوين وفق هظاممت تؼون هللا ثؼاىل بأظالق املصحةل 

 21ار كامت غٌلذت املكَة ابمخًس َق مع مصنز احلاس حة يف خامؼة تـساذ تخفؼَل اخلسمة معوحة ادلزاساث امؼوَا امحامؽ ػسذمه 

 ظامحا موسػني ػىل امللاػس اخملععة معوحة املاحس خري وادلنخوزاٍ .
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، ار من املؤمل ان جس متص وزص  25/01/2102وزصة معل معوحة ادلنخوزاٍ صؼحة بأ ًوم االزيني املوافق  واكميت اول

 امؼمل مخـعَة اكفة امعوحة .

شهص ان املصحةل الاوىل تسبأث تساًة صِص جرشٍن الاول ار مشوت ثفؼَل اخلسمة مالساثشت يف ادلزاساث امؼوَا ، ار اكميت  ًو

وم االزيني املوافق  احلاس حة وػىل كاػاث ادلزاساث امؼوَا يف املكَة وركل ًوم وزصة معل ابمخؼاون مع مصنز 

2/01/2102. 

تخازخي ػوٌل اهَ من ازص َف ماورش يف املوكع  امضـط ُيا وملؼصفة ثفاظَل اموزصة امساتلة وماخاء يف مهناهجا ٍصىج

2/01/2102. 

 

 

 

 

 امرتتَة امحسهَة ثعوق ثعحَق هظام امخوَجصام نوخواظل امؼومي –اىل ظوحة املكَة اكفة 

ثؼون غٌلذت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة غن اهعالق ثعحَق هظام امخوَجصام نوخواظل تني امعامة وامفصغ امؼومي مخولي 

 املكَة امصمسي وػىل اميعاق الايت0امخؼواميث وامخحوَـاث ، وركل ػىل كٌات 

cope_uob@ 

 مِشا هسغوا ظوحدٌا الاغزاء مالصرتاك ابملٌات املشهوزت.

ُو ذمازل مخعحَلاث امرتاسل امفوزي مثل ثعحَق امواجساة ومكن بأفضل  –وامخَوَـصام ُو بأحسج ثعحَق مصاسةل يف امؼامل 

 يف لك امخفاظَل واملمزياث.

وضاء ٍلوػاث ذزذصة كس ًعل ػسذ  ثَوَـصام ًؼمل ثرسػة فائلة ، وثس َط ، وب من ، وجماين متاًما. يف ثَوَجصام، جس خعَع اإ

ىل    جمااًن. -غضو. وميكٌم ختٍزن لك ما جضازنَ يف امسحاة  21111بأغضاهئا اإ

  نومًزس من املؼووماث غن ثعحَق امخوَجصام ٍصىج مضاُست امفِسًو الايت

 اضـط ُيا

 

http://www.cope.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3043
https://www.youtube.com/watch?v=RWJXDN2nrZY
https://www.youtube.com/watch?v=RWJXDN2nrZY
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 معَس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ًوخلي مع ظامحاث املكَة

، غلس الاحامتغ الاول   خامؼة تـساذ –، مت يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة  2102-2102مع تساًة امؼام ادلزايس 

املكَة الاس خار ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي ، وامس َس مؼاون امؼمَس مع ظامحاث املكَة ونومصاحل اكفة حبضوز معَس 

نوضؤون امؼومَة ذ . ظحاخ كامس ، وامس َس مؼاون امؼمَس مضؤون امعوحة ذ. اسامة امحس ، واغضاء جلية مذاتؼة صؤون 

 امعامحاث ) ذ. ابن ػسانن َلس ، ذ. وسن خامس ، ذ. هساء ايرس ( .

 مفاحتة ػىل ازواخ صِسائيا الاجصاز ، مث مدارشت امحسء تعصخ احملاوز اخلاظة ابالحامتغ .اتخشبأ الاحامتغ تلصاءت سوزت ا

ة وامؼومَة ، وامخؼواميث اخلاظة مبوضوغ  ار مت امخبأهَس ػىل امخؼواميث اجلامؼَة ابمًس حة مخؼواميث امزي املوحس ، والاموز الاذاًز

 ض امعامحاث وامعوحة .امـَاابث ، وثوحهياث امؼٌلذت حسة ثؼواميث اجلامؼة خبعو 

نٌل تني امس َس معَس املكَة تبأهَ ًلف ػىل مسافة واحست من ادلَع والًفصق تني بأحس وس َؼمل خاُسب  جصفلة الأساثشت 

 وامؼاموني يف ُشٍ املكَة املؼعاء ػىل ثشمَل امعؼوابث اكفة من بأخل بأن ٍكون ُشا امؼام هرباسب  نوخفوق.

 .  ابة احملاوزت واميلاص مع امعامحاث ويف دذام الاحامتغ فذح امس َس امؼمَس

  



         www.cope.uobaghdad.edu.iqامًرشت الامكرتوهَة صِص جرشٍن الاول 

41 
 

 

 

 

 



         www.cope.uobaghdad.edu.iqامًرشت الامكرتوهَة صِص جرشٍن الاول 

41 
 

 

 امفصكِة ثححر س حل ثعوٍص مفصذاث مهنج ماذت هصت امَس

جسؼى لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة يف خامؼة تـساذ اىل ثعوٍص مٌاجهِا ابس متصاز ملواهحة امخعوز امؼومي وامخكٌومويج ، 

ماذت احامتػاث ذوزًة نوخحاحر حول املهنج وس حل ثعوٍص انوؼحة مع الامزتام ومخحلِق ُشا امـصط ثؼلس انوجان امؼومَة ملك 

 تلواهُهنا .

ار مت مؤدصا غلس احامتغ الساثشت ماذت هصت امَس حرصا وحبضوز امس َس زئُس فصغ الامؼاة امفصكِة ذ. َلس غحس احلسني غعَة 

 -ملهنج وثوحِسُا ولك ماخيط انوؼحة ومتت 0ملياكضة س حل ثعوٍص مفصذاث ا 24/01/2102وركل ًوم امثالاثء املوافق 

 مٌاكضة امَة جسجَل امـَاابث

 مٌاكضة وضع خسول نوخياوة يف اس خزسام املاػة ادلاذوَة

 مٌاكضة اموز ثخؼوق مبفصذاث مهنج هصت امَس
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 ػام ذزايس خسًس ووضاظاث مذيوػة معوحة ادلزاساث امؼوَا

خامؼة تـساذ وابرشاف مسزسة  –ة( يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة  -صؼحة  ادلنخوزاٍ هظم ظوحة ادلزاساث امؼوَا ) 

ة بأ.م  ، حولة زلافِة تؼيوان ثلوَس  24/01/2102اوسام ًؼصة ، ًوم امثالاثء املوافق  ماذت انوـة الاىلكزًي

 . biomimicry امعحَؼة

وسان  خلعائط امعحَؼة يف ادذازاػاثَ ، ار كام لك ظامة تؼصط ظفة غيس هحاث او ثياومت احلولة امثلافِة هَفِة اسدامثز االإ

 حِوان اس خـوِا امؼوٌلء واخملرتغون جلؼل حِاثيا اسِل وافضل .

وثبأملت احملارضت حبضوز اس خار امرتتَة امصايضَة املخلاػس الاس خار ادلنخوز ًؼصة دِون امللمي حامَا يف امٍصاك ، وكام مبساذةل 

 ظوحخَ املخؼعضني مؼومَ وذربثَ ، نٌل وحرضُا مجع من اساثشت املكَة .ػومَة الفاذت 
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 امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة جبامؼة تـساذ ثفذح بأتواهبا امام الاحتاذ امؼصايق مكصت امسةل

اموظيَة مالس خحلاكاث  امزتاما من لكَدٌا تسوزُا امصايذي، يف ذمع الاحتاذاث امصايضَة امؼصاكِة ذالل اس خؼساذاث مٌخرحاهتا

 ادلومَة.

اس خلدل معَس لكَة امرتتَة امصايضَة الاس خار ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي، مسزة امليخرة اموظين مكصت امسةل، امرتيك 

مععفى ذاٍزن واماكذز املساػس هل اذلٍن حرضوا جصفلة امس َس زئُس الاحتاذ حسني امؼمَسي والاس خار ادلنخوز ذادل جنم 

حتاذ مالظالغ ػىل املاػاث واملًضب ث امصايضَة يف املكَة.وانس امصتَؼي بأن لكَة امرتتَة امصايضَة س خلسم ادلمع الا  بأمني رس

حاث امليخرة اموظين اس خؼساذاً  اماكمل مالحتاذ امؼصايق املصنزي مكصت امسةل، من ذالل ثوفري املاػاث امصايضَة مخحخضن ثسًز

ة املاػاث امصايضَة واملًضب ث املوحوذت يف املكَة، ممثيًا يف مخعفِاث كأش امؼامل.ومن خاهحَ ػرب ذاٍزن  غن سؼاذثَ جباًُز

ا يف ذمع امليخرة اس خؼساذاً مخعفِاث كأش امؼامل.وحرض انولاء امس َس املؼاون  اموكت هفسَ، ذوز غٌلذت املكَة وزحاتة ظسُز

يق مكصت املسم، بأػون زمسًَا ثؼاكسٍ مع املسزة االإذازي مؼمَس املكَة الأس خار ادلنخوز فصاش معرش ، ًشهص ان الاحتاذ امؼصا

امليخرة يف ثعفِاث كأش امؼامل، وٌساػسٍ املسزة اثمص مععفى، . ومن ثلذرص رممة ذاٍزن ػىل   مععفى ذاٍزن ملِاذت

ة.  ثسًزة امليخرة اموظين حفسة، وامنا س َكون مرشفًا ػىل مجَع مٌخرحاث امفئاث امؼمًص
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 احلصيكحولة هلاص َة ابمخؼمل 

ة يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة وابمخؼاون مع اساثشت ماذت امخؼمل احلصيك املكَة 0  جصػاًة فصغ امؼووم اميظًص

 بأ.ذ. بأمرٍي غحسامواحس

 بأ.ذ. َلس حسن ُوَل

 بأ.ذ. ظازق ىزاز

 بأ.ذ. سوسان سومي

 بأ.ذ مؤي امحكصي

ا( معوحة املصحةل امثامثة وركل يف هظمت حولة هلاص َة يف امخؼمل احلصيك وحتت غيوان  )مفصذاث امخؼمل احلصيك وس حل ثؼٍزُز

 يف امساػة احلاذًة غرش واميعف ، وكس ثضميت احلولة اميلاص َة ما اييت0 02/01/2102ًوم الازتؼاء املوافق 

 1-امهَة مفصذاث امخؼمل احلصيك معوحة املصحةل امثامثة . 

 2- امخؼوميَة س حل ثؼٍزز املفصذاث مـصط حتسني امؼموَة  . 

 3- ظصق ثوظَل مضمون املفصذاث الرُان امعوحة وركل من ذالل اس خزسام اخملععاث والاصاكل وامخلٌَاث امؼومَة

 . احلسًثة
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ة ًيظمون حمارضت يف ظصق واسامَة ثوظَل املؼووماث وزفع املس خوى امؼومي نوعوحة  مسزسوا امؼووم اميظًص

غٌلذت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة / امضؤون امؼومَة ترضوزت تدٌظمي اسدٌاذا مخوحهياث خامؼة تـساذ ، وهجت 

 حمارضاث هوغَة يف

 " ظصق واسامَة ثوظَل املؼووماث وزفع املس خوى امؼومي نوعوحة "

ذلكل مت غلس احملارضت اميوغَة املشهوزت اػالٍ يف متام امساػة امخاسؼة واميعف من ظحاخ ًوم امخلُس املوافق 

ة ، وحبضوز ػسذ من اساثشت املكَة وظوحهتا ، وحارض فهيا  26/01/2102 ٍلوػة من  ، ابرشاف فصغ امؼووم اميظًص

ة يف املكَة ومه 0  -ثسٌزيس فصغ امؼووم اميظًص

 زئُسا -بأ.ذ غحس هللا ُزاغ 

 خؼمل "وحمارضثَ املوسومة " حتوَل وسائل ثعوٍص امخؼومي وزفع مس خوى اذاء امل         بأ.م.ذ امحس ػسانن اكظم

 وحمارضهتا املوسومة " ظحَؼة امخؼامل مع امعوحة "              بأ.م.ذ وسن خامس

 وحمارضهتا املوسومة " اهواغ املخؼومني حسة امناظ امخؼمل "                بأ.م. اوسام ًؼصة

  امخلين وامفين نومحارضاثوحمارضهتا املوسومة " ظحَؼة امخؼامل مع امعوحة " مع الاػساذ          ابن اومِس زص َس م.م 

  

 



         www.cope.uobaghdad.edu.iqامًرشت الامكرتوهَة صِص جرشٍن الاول 

49 
 

 

ثعصق فهيا احملارضون اىل موضوػاث مذيوػة ، مهنا مصاحل ثعوز وسائل امخؼومي ، مذعوحاث امخؼومي وامخؼمل ، بأمهَة امؼمل 

لة امؼومي يف املصحةل امصاُية ، ب مَاث ومصحكزاث ثعوٍص امخؼومي ، مؼاًري امؼموَة امخؼوميَة ، ثعيَفاث اموسائل امخؼوميَة ،  ظًص

احلواز واملياكضة ، ظؼوابث امخؼمل ، وحمارضت غن ظحَؼة امخؼامل مع امعوحة وامهَة الاذازت امعفِة ، الامناظ امسووهَة نوعوحة 

ا من املوضوػاث راث  ، هَفِة اغعاء امواحداث ومجؼِا ، وامه املواػس اميت ًخوحة ػىل املؼمل امفّؼال الامزتام هبا ، وؿرُي

 امؼالكة .
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 مضازنة لكَدٌا يف ذوزت اموظول اجملاين ملعاذز املؼووماث الامكرتوهَة

خامؼة تـساذ تؼس حصص َحِم من كدل امضؤون امؼومَة يف ذوزت  –صازك ٍلوػة من اساثشت لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة 

وػىل كاػاث املصنز ، واملوسومة  24/01/2102هظمِا مصنز امخعوٍص وامخؼومي املس متص يف خامؼة تـساذ ًوم امثالاثء املوافق 

 تؼؼ

 (Research 4 life )اموظول اجملاين ملعاذز املؼووماث الامكرتوهَة راث اجلوذت امؼاملَة ػرب جصانمج

 مورط ادلوزت

 ذ. اهصام َلس َلوذ من لكَة ظة امكٌسي  -احملارض0

 سني ، م. زصا غحس احلسنيبأ.م.ذ اايذ ظاحل سوٌلن ، م. وفاء ح   -0 املضازنني من لكَدٌا

 م.م. ابن اومِس زص َس

ُو جصانمج مذاخ ػىل امض حكة امؼيكدوثَة نووظول اجملاين او تخلكفة مٌرفضة اىل احملخوى  -Research 4 life 0 جصانمج

و جصانمج جيمع  ا اميارشون املضازهون يف امربانمج ، ُو ( 4او ًضم )الااكذميي واملِين ملعاذز املؼووماث اخملخوفة اميت ًوفُص

 . Hinari, AGORA, OARE and ARDI جصامج اساس َة ويه

Research4Life  ُو رشانة تني املعاػني امؼام واخلاض من مٌظمة امعحة امؼاملَة، ومٌظمة الأؿشًة وامززاػة، وجصانمج

ىل الأدم املخحست نوحُئة، واموًحو، وهوزهَل، وخامؼة ًَل، وامصاتعة ادلومَة نويارشٍن امؼومَة وامخ   023لٌَة وامعحَة وما ًعل اإ

انرشا ػومَا ذومَا. وامِسف مٌَ ُو ثلوَط امفجوت املؼصفِة تني امحدلان املصثفؼة ادلذل وامحدلان امليرفضة ادلذل وامحدلان 
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ىل امححوج امؼومَة امِامة. ومٌش ػام  ماكهَة اموظول تبأسؼاز مؼلوةل اإ ، كسمت 2112املخوسعة ادلذل غن ظًصق ثوفري اإ

امححوج يف جمال امعحة )َُيازي( وامححوج يف جمال امززاػة )بأؾوزا( وامححوج يف جمال امحُئة )واز(  -الأزتؼة  امربامج

يف امحدلان امليرفضة  003مؤسسة يف بأنرث من  2511وامححوج من بأخل امخمنَة والاتخاكز )بأزذي( امحاحثني يف بأنرث من 

ىل ادلذل واملخوسعة ادلذل اميت حتعل ػىل االإهرتهت جما ىل ما ًعل اإ جمةل زئُس َة ونخة  29 111ان بأو تخلكفة مٌرفضة اإ

 يف مِاذٍن امعحة وامززاػة وامحُئة وامؼووم امخعحَلِة.

ق املؤسسة الااكذميَة خامؼة اكهت ام لكَة ، واملكذحة امخاتؼة مِا يه اميت ثياظ هبا  وامدسجَل يف ُشا امربانمج ٍكون غن ظًص

لِا ٍك س زمسي معوَة امدسجَل اي غن ظًص ون امدسجَل فلط ، الفاذت ابحثهيا وثوحَة مذعوحاهتم ، وامدسجَل ًخعوة جًص

 نولكَة او مصنز املؼووماث ، وامدسجَل ٍكون من ذالل جصانمج واحس من امربامج الازتع املشهوزت ساتلا .

عل ػىل اميعوض اماكمةل الا ارا وميكن نوحاحر امؼاذي ؿري امخاتع ملوسسة ما ادلدول اىل امربانمج ومكن تخلَِس اي اهَ الحي

 ذذل غن ظًصق مؤسس خَ ، ومكن ابس خعاغخَ ان حيعل ػىل مورعاث امححوج املخوفصت .
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 امصتَؼي ًؤنس امؼمل تخوحهياث زئاسة اجلامؼة والامزتام ابمزي املوحس

 لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ثعاذق ػىل كصازاث امؼام ادلزايس اجلسًس

الأس خار ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي معَس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة احامتغ جموس املكَة ملياكضة خسول حصبأش 

. وكال الأس خار املساػس ادلنخوز  23/01/2102بأغٌلل اجلوسة واختار املصازاث ثضبأن فلصاهتا، وركل ًوم الازتؼاء املوافق 

َة ( تحؼغ ما خاء يف ُشٍ اجلوسة ومهنا هتيئة امس َس زئُس خامؼة تـساذ بأمني جموس املك  فصكس غحس اجلحاز املوسوي) 

مبياس حة اهخثاق امَِئة امؼامة ميلاتة الأاكذميَني امؼصاكِني مؤنسا ػىل ثيفِش ثوحهياث امس َس زئُس اجلامؼة حول اس خزسام 

ة وامفٌَة ونشكل حول جضكِل ان جناس بأغٌلل املكَة االإذاًز ة واالإزصاذًة ملزاوةل بأغٌلمِا يف حكٌوموحِا املؼووماث يف اإ وجان امرتتًو

حصاء حوالث ثفلسًة مس متصت نولاػاث   وخَ  بأن معَس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة  املوسوي  املكَة. وبأضاف ابإ

ا ابمرسػة املمكٌة، ونشكل  جضجَع ادلزاس َة وكاػاث الأمؼاة اخلاظة ابدلزوش امؼموَة نووكوف ػىل مجَع احذَاخاهتا وثوفرُي

حاالث امؼمل امخعوغي ومحالث امعوحة نومسامهة يف اكفة امًضاظاث اميت من صبأهنا احلفاع ػىل هظافة وزيق املًضب ث 

امصايضَة ذاذل املكَة. واوحض املوسوي ان امخوحهياث ثضميت الاهضحاظ ابدلوام امصمسي نوعالة، وامزتارمم ابمزي 

ادلوام ومذاتؼهتا واموكوف ػىل بأس حاهبا وػسم امسٌلخ نوعوحة اخملامفني نوزي و ػسم اههتاون مع حاالث امـَاة غن   املوحس

امخبأهَس ػىل غلس احامتػاث جمامس    املوحس ابمخواخس ذاذل املاػاث ادلزاس َة. وافاذ املوسوي فامي خيط اجلاهة الاذازي

 وس املكَة نومعاذكة ػوهيا.امفصوغ امؼومَة ادلوزًة يف بأوكاهتا احملسذت وغصط حمارض احامتػاهتا يف احامتغ جم
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 مٌاكضاث

 امس َس املؼاون الاذازي مصئُس اجلامؼة ًرتبأش جلية مٌاكضة يف لكَدٌا

خامؼة تـساذ مٌاكضة زسائل ادلنخوزاٍ االثَة –صِسث لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة   :- 

وركل ًوم امسخت   انوجية املخرععةزساةل ادلنخوزاٍ نوعامة حسني َلس انيج محس ومن كدل  - اوال

جصئاسة امس َس املؼاون الاذازي مصئُس اجلامؼة ذ. زايط ذوَل دٌلش ، و ابرشاف بأ. ذ. فازش  29/01/2102 املوافق 

سايم ًوسف ، غن زسامخَ املوسومة " تياء ملِاش امؼمل الاذازي وثلٌَيَ وفلا ملؼاًري الاذازت احلسًثة مالحتاذاث امصايضَة 

ية الاموملحَة اموظيَة امؼصاكِةيف انوج   "   

 -: وحكوهت جلية املياكضة من امساذت املسزخة اسٌلهئم يف اذانٍ

 بأ.ذ زايط ذوَل دٌلش

 بأ. ذ. حٌلل ظربي فصح

 بأ. ذ سووان ظاحل خامس

 ( بأ. ذ ػسي ظازق حسن ) معَس املكَة

 بأ.م. ذ ساحت جمَس حؼفص

  بأ.ذ فازش سايم ًوسف

يف امرتتَة امصايضَة  وفامي هل ػالكة ابالظصوحة بأوظت انوجية مبيح امعامة صِاذت ادلنخوزاٍ وتؼس مٌاكضة امعامة اظصوحذَ  
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وركل ًوم امسخت  ومن كدل انوجية املخرععة  مٌاكضة زساةل ادلنخوزاٍ نوعامة حسني مخُس حسني  - اثهَا

ػالكة الاذازت ابالُساف ابمؼمل ادلاغي ابرشاف بأ.ذ. غحس هللا ُزاغ ػًل ، غن زسامخَ املوسومة "   و 29/01/2102

ة يف امؼصاق " ة مالحتاذاث امصايضَة املصنًز  دلى امَِئاث الاذاًز

 -وحكوهت جلية املياكضة من امساذت املسزخة اسٌلهئم يف اذانٍ 0

          

 بأ.ذ غحس اموُاة ؿاسي

 بأ. م.ذ. َلس فاضل معوح

 بأ. م.ذ غحس امصساق خرب املاخسي

 هللا بأ. م.ذ ُاذي غحس

 ضَاء انيج غحوذ بأ.م. ذ 

 بأ.ذ. غحس هللا ُزاغ ػًل

  

 يف امرتتَة امصايضَة.  وتؼس مٌاكضة امعامة اظصوحذَ وفامي هل ػالكة ابالظصوحة بأوظت انوجية مبيح امعامحة صِاذت ادلنخوزاٍ
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 معَس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضَ ًؤنس ػىل ثعوٍص اجلاهة امؼومي والاذازي

اخل ثعوٍص اجلاهة امؼومي وامححيث و الاذازي ملكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة مخكون يف ظسازت املكَاث املياظصت من 

الادصى يف امؼصاق واموظن امؼصيب . غلس معَس لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة الاس خار ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي ًوم 

ة ، امفصكِة ،  احامتػا 29/01/2102الاحس املوافق  موسؼا مبجموػة من ثسٌزيس املكَة املصثحعني ابمفصوغ امؼومَة ) اميظًص

فِم ابخلعط  ة ذ. فصاش معرش ، وامساذت زؤساء امفصوغ ، مخؼًص وامفصذًة ( وحبضوز امس َس مؼاون امؼمَس نوضؤون الاذاًز

ة وجضكِل انوجان اخملخوفة . وكال امصت  َؼي ان امه ُشٍ انوجان جلية ثعحَق امزي املوحس ، املس خلدوَة وحلكَفِم تواحداث اذاًز

ة ، جلية امؼمل امخعوغي ،  جلان مذاتؼة ) ظالة وظامحاث ( ، جلية مذاتؼة املالغة اخلازحِة ، جلية مذاتؼة املاػاث اميظًص

ا . وبأنس امصتَؼي فامي خيط اجلاهة امؼومي ػىل اجناس امححوج امؼومَة الاظَةل وامهَهتا نوخسٌزيس  مضريا اىل   ونولكَةوؿرُي

خِة وامخحكميَة ،  امهَة اكامة احملارضاث اميوغَة ابالدذعاض ابمخؼاون مع امخؼومي املس متص يف املكَة ، واكامة ادلوزاث امخسًز

ا من امًضاظاث امؼومَة ، واحلفاع ػىل املمخواكث امؼامة يف ظل ظصوف امخلضف اميت ًؼُضِا امؼصاق.  وؿرُي
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 مٌاكضاث

 -خامؼة تـساذ مٌاكضة زسائل ادلنخوزاٍ واملاحس خري االثَة 0 –امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة  صِسث لكَة

 

 

وركل ًوم الاحس  نوعامة هوز ادلٍن ػًل مظووم ومن كدل انوجية املخرععة  مٌاكضة زساةل ادلنخوزاٍ  - اوال

اتزري مهنج ثسًزيب ػىل وفق امَة امخحكمي ابرشاف بأ. م.ذ رميس غحس امس خاز ، غن زسامخَ املوسومة "   و 29/01/2102

" يف ثعوٍص تؼغ املسزاث امحسهَة واحلصهَة واموظَفِة حلاكم هصت امسةل   

 -وحكوهت جلية املياكضة من امساذت املسزخة اسٌلهئم يف اذانٍ 0

          

س خامس غحاش  بأ.ذ مًؤ

س ػًل  بأ. ذ. اهخعاز غًو

 بأ. ذ ظحاخ كامس ذوف

 ة اكظمػًل غحس الامئ بأ.م. ذ 

 زصا ظامة راية  بأ.م. ذ

 رميس غحس امس خاز  بأ.م. ذ

  

 يف امرتتَة امصايضَة.  وتؼس مٌاكضة امعامة اظصوحذَ وفامي هل ػالكة ابالظصوحة بأوظت انوجية مبيح امعامحة صِاذت ادلنخوزاٍ
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وركل ًوم االزيني  نوعامة ٍسن َلس حسن مظووم ومن كدل انوجية املخرععة  مٌاكضة زساةل ادلنخوزاٍ  - اثهَا
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حاث مبلاوماث واذواث مساػست يف   و 29/01/2102 ابرشاف بأ.ذ مَر فازش مجَل ، غن زسامخَ املوسومة " ثبأزري امخسًز

حتت  5*5غيب املصنز اموظين مصػاًة املوُحة امصايضَة جكصت امسةل املوت اخلاظة وذًيامِكِة وذكة اذاء امخعوًة ابملفز مال

 س ية " 02

 -وحكوهت جلية املياكضة من امساذت املسزخة اسٌلهئم يف اذانٍ 0

          

 بأ.ذ امحس فصحان ػًل

 بأ. ذ. فصاش معرش غحس امصضا

 بأ. ذ غٌلز ميك ػًل

 امحس اثمص حمسن بأ.م. ذ 

 كامس َلس غحاش  بأ.م. ذ

 فازش مجَل مَر  بأ.ذ

  

 يف امرتتَة امصايضَة.  وتؼس مٌاكضة امعامة اظصوحذَ وفامي هل ػالكة ابالظصوحة بأوظت انوجية مبيح امعامحة صِاذت ادلنخوزاٍ
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س من امخلسم امؼومي  ادلًَل0 وسري خبعى وازلة حنو حتلِق املًز

 اجلوسة ادلوزًة يف لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ًؼلس  فصغ الأمؼاة امفصذًة

جصئاسة الأس خار املساػس ػًل بأمحس ادلًَل، وحبضوز مجَع بأغضاء جموس امفصغ، غلسث اجلوسة ادلوزًة جملوس الامؼاة 

بأن اجملوس انكش مجَع امفلصاث وفق خسول الأغٌلل   ملياكضة خسول اغٌلهل، وكال ادلًَل 51/01/2102امفصذًة ًوم 

ة، فضال غن ثيف   ودصح مبلصزاث هنائَة ِش ثوحهياث جموس املكَة يف مذاتؼة هتَئة مذعوحاث املاػاث ادلزاس َة امؼموَة واميظًص

ومذاتؼة حاالث امخـَة غن ادلوام، والامزتام ابمزي املوحس، وامزتام احلضمة يف املالثس وامخرصفاث، واختار االإحصاءاث 

مٌح بأغضائَ امعالحِة مبخاتؼة ومسائةل   زكص   املياس حة نوحس من ُشٍ امظواُص امسُئة، واضاف ادلًَل ان اجملوس

س َني يف امفصغ وثضلك وذي مضن هعاق امخرععاث اخملخوفة، نشكل وضع خسول تبأسٌلء امساذت بأغضاء جموس امفصغ  امخسٌز

كامة سايزاث مِساهَة نومحارضاث اخملخوفة نووكوف ػىل مؼامل املوت وامضؼف اميت ثواخَ امخسٌزيس وامعوحة ، وبأوحض  ادلًَل  الإ

ىل  ذزاح غياوٍن حبوهثم نورتكِة دلى امفصغ لأزسامِا اإ س ََ ترضوزت اإ فامي خيط معوَة امححر امؼومي، وخَ جموس امفصغ مجَع ثسٌز

س َني  كسم امضؤون امؼومَة يف خامؼة تـساذ وحسة امخؼواميث اميافشت ونشكل امخبأهَس ػىل امححوج املضرتنة تني امخسٌز

( سوف من ختضع نوخلومي امؼومي، وبأًضًا امخثلِف ابجتاٍ Impact Factorامخبأزري ) واالإتالػ تبأن امححوج اخلاظة مبؼامل

املضازػة يف ذوزاث امخؼومي املس متص ، واهنىى ادلًَل حسًثَ ان اجملوس كصز حلكَف املسزش املساػس حِسز ظامة مبحارضاث 

 4مبحارضاث ماذت زفع الأزلال ومؼ ) ساػاث( اس حوغًَا، وحلكَف املسزش املساػس ظلص ؾين 6ماذت امخًس الأزيض ومؼ )

 ساػاث( اس حوغًَا. 4ساػاث( اس حوغًَا، مع ماذت امس حاحة مؼ )
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 دِون ... يف ضَافة لكَخا الأم

 امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة ثيظم حمارضت هوغَة يف مس خجساث امححر امؼومي

لكَة امرتتَة امحسهَة وػووم امصايضة يف خامؼة تـساذ حمارضت هوغَة ثؼاوان تني املؼاوهَة امؼومَة، وصؼحة ادلزاساث امؼوَا، بأكامت 

حارض فهيا الاس خار ادلنخوز ًؼصة دِون اس خار مؼِس  51/01/2102ػىل كاػة الاحامتػاث امكربى ًوم االزيني املوافق 

ة يف خامؼة تدس حوزك ) سفت احملارض  الامٍصكِة.  (Pittsburghادلزاساث ادلومَة نوضؤون امرتتًو ىل هلل اخلرباث، ُو ت اإ

ىل امؼصاق والاس خفاذت مهنا يف ثعوٍص  واملؼووماث احلسًثة يف امححر امؼومي واملؼمول هبا يف اموالايث املخحست الأمٍصكِة اإ

ر متثوت حماوز احملارضت تبأس ئةل يه0 )هَف ثيجح يف حبثم، وما يه مواظفاث امحاحر  امؼمل امححيث وظصق نخاتة حبوزَ، اإ

معَس املكَة،   وبأكميت احملارضت حبضوز الاس خار ادلنخوز ػسي ظازق امصتَؼي زي يف حبثم وٍكون اظَال(احملرتف، هَف حمت

والأس خار ادلنخوز ظحاخ كامس مؼاون امؼمَس نوضؤون امؼومَة، والأس خار ادلنخوز امحس انيج زئُس صؼحة ادلزاساث امؼوَا، 

ن سايز  وظوحة ادلزاساث امؼوَا يف املكَة. ت )دِون( ملكَخَ الأم وزؾحخَ يف هلل اخلرباث اميت اندس هبا يف ورصخ امصتَؼي اإ

كِة لأساثشت املكَة وظوحة ذزاساهتا امؼوَا اكهت فصظة ظَحة نولاءٍ   (Pittsburghامؼمل جبامؼة تدس حوزك ) الامٍص

بأما كامس فلس بأفاذان تبأن  والاس خفاذت من ذرباثَ مخسغمي دعى املكَة ملواهحة امخعوزاث امؼومَة اخلاظة ابمححر امؼومي ذومًَا.

املكَة اثفلت مع دِون بأن حيارض يف حمارضثني مٌفعوخني ميفس احملاوز، الأوىل معوحة ادلزاساث امؼوَا، وامثاهَة دلَع 

س يي املكَة واميت بأكميت تؼس زالزة بأايم من احملارضت الأوىل.  ػوٌلً بأن الأس خار ادلنخوز ًؼصة دِون ُو بأحس املصاحع  ثسٌز
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امصايضَة ابدذعاض امخؼمل احلصيك، واكن بأحس بأساثشت املكَة اذلٍن دصحوا امكثري من الادذعاظَني مبجال امخؼمل امؼومَة 

 احلصيك، واكن كس بأحِل ػىل امخلاػس كدل س يدني ثلًصحًا تؼس بأن بأمكل س يواث ذسمذَ امؼومَة جلك مؼاين اميجاخ واهمتزي.

 

 

 



         www.cope.uobaghdad.edu.iqامًرشت الامكرتوهَة صِص جرشٍن الاول 

66 
 

 

 



         www.cope.uobaghdad.edu.iqامًرشت الامكرتوهَة صِص جرشٍن الاول 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


