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 ففٕاٌ عبيٙ عؼٛذ عبعىاالعــــــــــــى: 

 4/2/6796ربسٚخ انًٛـالد:  

 انًٕفم يكبٌ انٕالدح:

 يزضٔطانؾبنخ انضٔعٛخ: 

 3ػـــــذد اٞٔالد: 

 االؽٕسٚخ ٔانكزبثبد انًغًبسٚخانؾضبسح انــزـخـقــ: 

 سئٛظ لغى انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخانـًُقت: 

 اعزبرانذسعخ انؼهًٛخ: 

 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس ػُٕاٌ انؼًم: 

 ال ٕٚعذْبرف انؼًم: 

 29922224664انًٕثبٚم: 

 safwasami1976@uomosul.edu.iqانجشٚذ اإلنكزشَٔٙ: 

 ساثظ انقفؾخ انؾخقٛخ: 

 انجبثهٛخ ٔاالؽٕسٚخ ثٓب: انؾضبسحٓزى انزخققبد انً

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الموصل

 كليت االثار

   شعبت ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

 أٔالً: انًؤْالد انؼهًٛخ ●

 انزبسٚخ انكــهٛــــخ انغبيؼخ انذسعخ انؼهًٛخ

 6771 كهٛخ اٜداة عبيؼخ انًٕفم اصبس  /ثكبنٕسٕٚط

 2226 كهٛخ اٜداة عبيؼخ انًٕفم اصبس لذًٚخ  /انًبعغزٛش

 2226 كهٛخ اٜداة عبيؼخ انًٕفم اصبس لذًٚخ /انذكزٕساِ

 ____ ____________ ال ٕٚعذ أخشٖ

 

 صبَٛبً: انزذسط انٕظٛفٙ        

 

 انٗ -انفزشح يٍ  انغٓخ انٕظٛفخ د

 2229-2222 نذساعبد انًغًبسٚخالغى  –كهٛخ اٜداة  رذسٚغٙ 6

 2262-2221 خانًغًبسٚ انذساعبد لغى-كهٛخ االصبس رذسٚغٙ 2

 2266-2262 انؼشالٛخ انمذًٚخ لغى انُمٕػ ٔانهغبد-كهٛخ االصبس رذسٚغٙ 3

 2266-2262 لغى انُمٕػ ٔانهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ-كهٛخ االصبس سئٛظ لغى 3

 2261-2269 لغى انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ-كهٛخ االصبس رذسٚغٙ 4

 2226-2267 لغى انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ -كهٛخ االصبس سئٛظ لغى 5
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 صبنضبً: انزذسٚظ انغبيؼٙ ●

 انٗ –انفزشح يٍ  انغبيؼخ انغٓخ )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

 2229-2222 انًٕفم كهٛخ اٜداة 1

 2226-2221 انًٕفم كهٛخ االصبس 2

 

 ساثؼبً: انًمشساد انذساعٛخ انزٙ لًذ ثزذسٚغٓب ●

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

 2221-2223 َقٕؿ اؽٕسٚخ انذساعبد انًغًبسٚخ 6

2 
/ٔيٍ صى لغى خانًغًبسٚانذساعبد  

 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ
 2226-2224 ربسٚخ انؾشق انمذٚى

3 
/ٔيٍ صى لغى خٚانًغًبسانذساعبد  

 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ
 2267-2225 طشق انزُمٛجبد االصشٚخ

 2267 يُٓظ انجؾش انؼهًٙ انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ 4

 2226-2267 اؽٕسٚخكزبثبد يهكٛخ  انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ 5

 2267 يذخم انٗ ػهى االصبس انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ 6
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 سعبئم انًبعغزٛش( انزٙ أؽشفذ ػهٛٓب ٔ انذكزٕساِاطشٔؽبد خبيغبً: ) ●

 انغُــخ انمغـــى اعى اٞطشٔؽخ أٔ انشعبنخ د

6 
ػٕايم انمٕح ٔيؤؽشاد انضؼف فٙ  انًًهكخ االؽٕسٚخ 

 انًغًبسٚخ)سعبنخ يبعغزٛش(انؾذٚضخ فٙ ضٕء انًقبدس 
 2222 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ

2 
ْٕاعظ انخٕف ٔانمهك نذٖ انًهٕن االؽٕسٍٚٛ اثبٌ االنف 

 االٔل لجم انًٛالد)سعبنخ يبعغزٛش(
 2226 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ

3 
دساعخ فٙ ضٕء انًقبدس -يٕاسد انًبل فٙ انًًهكخ االؽٕسٚخ

 انًغًبسٚخ)سعبنخ يبعغزٛش(
 2226 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ

4 
فٛغ انؼمٕد انجبثهٛخ انؾذٚضخ دساعخ يمبسَخ يغ فٛغ انؼمٕد 

 االؽٕسٚخ)اطشٔؽخ دكزٕساِ(
 2226 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ

 

 عبدعبً: انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انزٙ ؽبسكذ فٛٓب ●

 يكبٌ اَؼمبدْب انغُــخ انؼُٕاٌ د

 َٕع انًؾبسكخ 

) ثؾش / ثٕعزش 

 ؽضٕس(

6 
-َُٕٖٛ يٍ يٓذْب انٗ ؽبضشْب

ػبو يٍ انؼطبء انؾضبس٘  1222

 انًزغذد)يؤرًش ػهًٙ(

2266 
 ثؾش عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

 2261 َُٕٖٛ ؽضبسح يزغذدح)َذٔح ػهًٛخ( 2
–كهٛخ االصبس -لغى االصبس

 عبيؼخ انًٕفم
 ؽضٕس
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3 

انكزبثخ انًغًبسٚخ ٔانهغبد انؼشالٛخ 

)َذٔح ٔانزأصٛشاالفبنخ -انمذًٚخ

 ػهًٛخ(

2267 
-لغى انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ

 عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس
 ؽضٕس

4 
انًخذساد ٔاصشْب ػهٗ انًغزًغ)َذٔح 

 ػهًٛخ(
 ؽضٕس عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس 2267

5 

افبنخ انؼهٕو ٔانًؼبسف فٙ ثالد 

انشافذٍٚ ٔاصشْب فٙ انؼهٕو 

 انًؼبفشح)يؤرًش ػهًٙ(

 ثؾش عبيؼخ انًٕفم-االصبسكهٛخ  2226

 

 عبثؼبً: اَٞؾطخ انؼهًٛخ اٞخشٖ ●

 

 خبسط انكهٛخ م انكهٛخخدا

انًؾبسكخ فٙ انذٔسح انزٙ البيٓب لغى انهغبد انؼشالٛخ 

انمذًٚخ/كهٛخ االصبس/عبيؼخ انًٕفم ٔانًٕعٕيخ 

"انمٕايٛظ ٔانًؼبعى انًؼزًذح فٙ لشاءح ٔرؾهٛم ٔرشعًخ 

ٔطشائك اعزخذايٓب " انُقٕؿ انًغًبسٚخ، َٕاػٓب 

 6/3/2261ٔنغبٚخ  29/2/2261نهفزشح يٍ 

 

انًؾبسكخ فٙ انذٔسح انزذسٚجخ انزٙ البيٓب انًؼٓذ 

االسدٌ  فٛف -االيشٚكٙ نٝصبس )اٚكٕس( فٙ ػًبٌ

2224 

انًؾبسكخ فٙ ٔسؽخ انؼًم انزٙ البيزٓب نغُخ انزشلٛبد 

انؼهًٛخ فٙ كهٛخ االصبس /عبيؼخ انًٕفم ٔانًٕعٕيخ 

"انزؼهًٛبد انٕصاسٚخ ثخقٕؿ انزشلٛبد انؼهًٛخ" ثزبسٚخ 

3/4/2261 

 

انًؾبسكخ فٙ ٔسؽخ انؼًم انزٙ البيزٓب عبيؼخ 

ثٕعطٍ فٙ انٕالٚبد انًزؾذح االيشٚكٛخ 

ثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ انًٕفم فٙ رطٕٚش 

انًٓبساد ٔطشائك انزذسٚظ ٞعبرزح كهٛخ االصبس 

 26/2/2264عبيؼخ انًٕفم نهفزشح يٍ-

 6/2/2264 ٔنغبٚخ

 

انًؾبسكخ فٙ انذٔسح انزٙ البيٓب لغى انهغخ انؼشثٛخ/كهٛخ 

اٜداة/عبيؼخ انًٕفم ٔانًٕعٕيخ "عاليخ انهغخ 

 63/7/2261ٔنغبٚخ  7/7/2261انؼشثٛخ" نهفزشح يٍ 

 

انًؾبسكخ فٙ دٔسح كفبءح انؾبعٕة انزٙ -3

البيٓب يشكض انؾبعجخ االنكزشَٔٛخ فٙ عبيؼخ 

 65/3/2227انًٕفم نهفزشح يٍ 

 2/4/2227ٔنغبٚخ

انًؾبسكخ فٙ اػًبل انزُمٛجبد انزٙ البيزٓب كهٛخ انًؾبسكخ فٙ انؾهمبد انُمبؽٛخ انزٙ ٚمًٛٓب لغى انهغبد 
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عبيؼخ انًٕفم فٙ رم لُٕٚغك –االصبس  انؼشالٛخ انمذًٚخ ؽضٕسا ٔانكزشَٔٛب

 2263-2262)َُٕٖٛ(نهًٕعى االٔل ٔانضبَٙ 

 

 

 يغبل انزخقـ نخذيخ انجٛئخ ٔانًغزًغ أٔ رطٕٚش انزؼهٛى صبيُب: انًؾشٔػبد انجؾضٛخ فٗ ●

 انغُخ يؾم انُؾش أعى انجؾش 

 2221 يغهخ دساعبد يٕفهٛخ انًجبنغخ ٔاالدػبء فٙ انؾٕنٛبد انًهكٛخ االؽٕسٚخ  6

2 
ؽمٕق سػبٚب انًًهكخ االؽٕسٚخ فٙ ػقشْب انؾذٚش 

 ق.و( 766-662)
 2221 يغهخ اصبس انشافذٍٚ

 انزؾجّٛ فٙ انؾٕنٛبد انًهكٛخ االؽٕسٚخ  3
يغهخ انمبدعٛخ نهؼهٕو 

 االَغبَٛخ
2227 

 2262 انشافذٍٚ ادأةيغهخ  انًؼبثذ فٙ انًًهخ االؽٕسٚخ ثٍٛ انؾشيخ ٔانزذَٛظ 4

 2262 يغهخ اصبس انشافذٍٚ انزًشد ٔانؼقٛبٌ فٙ انًًهكخ االؽٕسٚخ انؾذٚضخ 5

6 
 انمٛى االخاللٛخ ػُذ االؽٕسٍٚٛ 

 
 2263 يغهخ اصبس انشافذٍٚ

 ْٕاعظ انخٕف ٔانمهك ػُذ االؽٕسٍٚٛ  9
يغهخ دساعبد 

 ربسٚخٛخ/ثٛذ انؾكًخ
2265 

1 

ػٕايم انمٕح فٙ عٛبعخ انًهٕن االؽٕسٍٚٛ/يمجٕل 

/ ثزبسٚخ  65277نهُؾش فٙ يغهخ عٕيش/ انؼذد 

26 /62/2265 

 2265 يغهخ عٕيش

7 
انؼمٕثبد انجذَٛخ فٙ ؽًالد انًهٕن اٜؽٕسٍٚٛ 

 ق .و( 662-766إثبٌ انؼقش االؽٕس٘ انؾذٚش )
 2266 يغهخ َغى ثٛش َٓشٍٚ

 2269 يغهخ اصبس انشافذٍٚ اخفبلبد يهٕن ثالد اؽٕس انؼغكشٚخ  - 62

66 
يؾبػش االَغبٌ ٔاَؼكبعٓب فٙ انخطبة انشعًٙ 

 خ االؽٕسٚخ كفٙ انًًه
 2261 يغهخ اصبس انشافذٍٚ

62 

يٕالف عٕء انخهك يٍ افؾبة انغهطخ ٔانُفٕر 

فٙ انًًهكخ االؽٕسٚخ ٔدٔس انذٔنخ فٙ 

 سدػٓب 

 

 2267 يغهخ اصبس انشافذٍٚ

63 
يظبْش انؾشٚخ ٔاالعزجذاد فٙ َظى االداسح انًشكضٚخ 

 فٙ انًًهكخ االؽٕسٚخ انؾذٚضخ 
 2222 يغهخ اصبس انشافذٍٚ
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 2222 يغهخ اصبس انشافذٍٚ ؽخقٛخ انًهٕن االؽٕسٍٚٛ ٔففبرٓى انمٛبدٚخ  64

65 

ْٕاعظ خٕف االؽٕسٍٚٛ ٔلهمٓى يٍ اٞسٔاػ 

انؾشٚشح ٔانؼفبسٚذ/ ثؾش يؾزشن يغ طبنجخ 

 انًبعغزٛش سٚى يؾًذ فبنؼ

 2226 يغهخ اصبس انشافذٍٚ

66 
يظبْش انؾكًخ فٙ خطبثبد يهٕن انغالنخ 

دساعخ فٙ ضٕء انًقبدس  انغشعَٕٛخ

 انًغًبسٚخ

  يغهخ اصبس انشافذٍٚ

 

 ربعؼب: ػضٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ ●

 2267ٔنغبٚخ  2262َبئت سئٛظ ْٛأِ يغهخ اصبس انشافذٍٚ يٍ انؼبو ػضٕ ٔيٍ صى   .6

 

 ػبؽشاً: كزت انؾكش، انغٕائض ٔؽٓبداد انزمذٚش ●

 انغُخ انغٓخ انًبَؾخ انزمذٚشٚخكزبة انؾكش أ انغبئضح أٔ انؾٓبدح  د

6 
سئٛظ انغبيؼخ /نؾقٕنٙ ػهٗ  انغٛذ كزبة ؽكش يٍ

 نمت اعزبر يغبػذ
 2262 عبيؼخ انًٕفم

2 
عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 انًٕفم/نؾقٕنٙ ػهٗ نمت اعزبر يغبػذ
 2262 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

3 
عبيؼخ انًٕفم/ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ ػضٕٚخ انهغُخ االيزؾبَٛخ
 2262 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

4 
عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 انًٕفم/نؼضٕٚخ يغهخ اصبس انشافذٍٚ
 2262 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

5 
انًٕفم/  عبيؼخ-كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ ػضٕٚخ انهغُخ االيزؾبَٛخ
 2264 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

6 
عبيؼخ انًٕفم/ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 يؼشك انكزبثبد انًغًبسٚخ نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ اَغبػ
 2264 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

9 

عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ فٛبَخ ٔرشيٛى يجُٗ لغى انًٕفم/

 انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ

 2269 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

1 
كزبة ؽكش يٍ انغٛذ سئٛظ انغبيؼخ /نؾقٕنٙ ػهٗ 

 نمت االعزبرٚخ
 2261 عبيؼخ انًٕفم
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7 

عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

انًٕفم/نهغٕٓد فٙ انؾفبظ ػهٗ يٕاد انكهٛخ 

ٔاعزخشاعٓب ٔؽًبٚزٓب يٍ عٛطشح ػقبثبد داػؼ 

 االسْبثٛخ

 2261 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

62 

عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

انًٕفم/نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ اَغبػ اػًبل انهغُخ 

 كهٛخ االصبس انزؾضٛشٚخ نًؼشك

 2261 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

66 
عبيؼخ انًٕفم -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 /نؼضٕٚخ يغهخ اصبس انشافذٍٚ
 2261 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

62 

عبيؼخ انًٕفم/ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ اَغبػ ػًم انهغُخ انزذلٛمٛخ ػهٗ 

 االيزؾبَٛخانهغبٌ 

 2261 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

63 
عبيؼخ انًٕفم/فٙ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

 ركشٖ آَبء ركهٛف انؼًٛذ ثًٓبيّ فٙ انكهٛخ
 2267 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

64 
كزبة ؽكش يٍ انغٛذ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 

 انؼهًٙ/ثؼذ آَبء يٓبيّ فٙ انٕصاسح

ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 

 انؼهًٙ
2222 

65 

عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

انًٕفم/نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ سئبعخ لغى انهغبد 

 انؼشالٛخ انمذًٚخ

 2222 عبيؼخ انًٕفم–كهٛخ االصبس 

66 
كزبة ؽكش يٍ انغٛذ سئٛظ انغبيؼخ/نهغٕٓد انًجزٔنخ 

 فٙ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ
 2222 عبيؼخ انًٕفم

69 

كزبة ؽكش يٍ انغٛذ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 

انؼهًٙ/نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ اَغبػ رغشثخ انزؼهٛى فٙ 

 ظم عبئؾخ كٕسَٔب

ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش 

 انؼهًٙ
2222 

61 

عبيؼخ -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

انًٕفم/نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ رمٛٛى انجؾٕس انًمذيخ 

 يغهخ اصبس انشافذٍٚانٗ 

 2226 عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس

67 

عبيؼخ انًٕفم/رضًُٛب -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

نهغٕٓد يٍ خالل انًؾبسكخ فٙ دٔسح ٔضغ 

 MCQاعئهخ

 2226 عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس

22 

عبيؼخ انًٕفم/رضًُٛب -كزبة ؽكش يٍ ػًٛذ كهٛخ االصبس

نغبٌ انًؤرًش انؼهًٙ  نهغٕٓد يٍ خالل انًؾبسكخ فٙ

 عبيؼخ انًٕفم–انضبَٙ نكهٛخ االصبس 

 2226 عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس

 2267 -لغى انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخؽٓبدح رمذٚشٚخ /رضًُٛب ٞػًبل انُذٔح انؼهًٛخ االٔنٗ  26



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الموصل

 كليت االثار

   شعبت ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

نمغى انهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ ٔانًٕعٕيخ انكزبثخ 

 ٔانهغبد انؼشالٛخ انمذًٚخ/االفبنخ ٔانزأصٛش انًغًبسٚخ

 عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس

22 

ؽٓبدح رمذٚشٚخ /رضًُٛب ٞػًبل انُذٔح انؼهًٛخ نكهٛخ 

عبيؼخ انًٕفم ٔانًٕعٕيخ انًخذساد ٔاصشْب -االصبس

 ػهٗ ٔالغ انًغزًغ

 2267 عبيؼخ انًٕفم-كهٛخ االصبس

 

 ؽبد٘ ػؾش: انكزت انًؤنفخ أٔ انًزشعًخ ●

 عُخ انُؾش أعى انكزبة د

  ال ٕٚعذ 1

 

 : انؼشثٛخانهغــبد ػؾش: صبَٙ ●

             

 .CDيالؽظخ: ٚزى رغهٛى َغخخ ػهٗ 


