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 صدق هللا العظيم 
 

 (00)سورة المجادلة: اآلية    



 رئيس جامعة النهرين



 كلمة السيد رئيس جامعة النهرين المحترم 

 ) بسم هللا الرحمن الرحيم (

في خطوات متسارعة نحو تحقيق الرصانة في العلم والتعلم اعتمدت جامعة  

ً في التالقح الفكري والعلمي تواصالً مع مستحدثات  النهرين مبدأ أساس ومنهاجا

العلم والتكنولوجيا بالتوازي مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية الرصينة ، 

فها هي تشق خطاها مسرعة عبر اندماجها وحضورها بشكل فعال في المحافل 

المحلية واالقليمية والدولية من مؤتمرات وورش وبحوث وضمن معامالت التاثير العلمية الرصينة عبر 

وجود باحثيها ومشاركتهم بها في كل صوب وحدب ،  واينما وجد قبس للعلم لتحقيق هدف اساس كانت 

نتائجه تصاعد ونمو كبير لنشر البحوث العلمية في المجالت العلمية الدولية المحكمة وعدد كبير من 

براءات االختراع وتسابقها في سعي محموم للدخول والتواصل  مع تصنيفات الهيئات الدولية الجامعية 

التي اثمرت عن اعتماد عدد من مجالتها العلمية المحكمة ضمن معامل التأثير العربي اقليميا ، فيما 

حصدت الجامعة في عرس يوم العلم العراقي على جوائز متعددة من بين الجامعات العراقية ولسنوات 

متتالية فضال عن اقامتها عدد من المؤتمرات العلمية الدولية وتفاعلها الحيوي ضمن مبدأ تفاعل الجامعة 

والمجتمع في سعيها لدعم مؤسسات الدولة ودعم سوق العمل العراقي وتبنيها رؤى متفردة في متابعة 

خريجيها وزجهم في مستوعباته ، مع تبنيها  لمشروع البرنامج الحكومي ومنذ انطالقه في قطع خطوات 

اساسية وهامة  لتنفيذه وفق محاور عمل وآليات تعتمد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

بالدخول في التصنيفات العالمية ومتابعة موقعها فيه  وتحقيق االرتقاء لمتطلباتها مع العمل على توأمة 

الجامعة بمثيالتها من الجامعات العالمية الرصينة والمؤسسات العلمية االكاديمية البحثية لتبادل الخبرات 

ومستحدثات العلوم في شتى االختصاصات واعتماد نظام المقررات الدراسية ، و تفعيل االنجازات 

الحاصلة ضمن رؤى الجامعة لتنفيذ البرنامج الحكومي في خفض مستوى الترهل مع اشاعة االجواء 

االكاديمية ورفع مستواها العلمي وتشجيع االستثمار في الجامعة ، مما تقدم فقد حملنا مسؤولية كبيرة 

جميعا في الحفاظ على االنجازات واالرتقاء بها نحو العال بجهود الجميع مشتركة من تدريسيي 

 وموظفي وباحثي وطلبة بيتنا االكبر جامعة النهرين.

ً متميزاً في إعداد االجيال التي تنهل من سبل التكنولوجيا والعلوم الحديثة التي      لتبقى رافداً تعليميا

توفرها الجامعة بكوادرها التدريسية ذات المراتب العليا الى الطلبة خالل دراستهم ، عبر  استخدام 

وسائل تعليمية مختلفة ذات صلة بالتقدم التكنولوجي المانحة الفرصة للطلبة في تهيئة السبل االمثل 

للجوانب النظرية والعملية التطبيقية باعتماد الرصانة مما يؤهلهم لمنافسة اقرانهم في سوق العمل 

 والحصول على الكفاءة و الجدارة.

ان توجهات وزارة التعليم العالي نحو تبني معايير الجودة والرصانة اتاح الفرصة إلرساء أسس      

المشاركة في بناء صروح تربوية وعلمية تليق بأصالة عراقنا الحبيب، وهذا ما جعل سعينا نحو 

ً والذي ال يمكن ان نحققه اال بتكاتف ايادي هيئة التدريس والمساهمة  التطوير المؤسسي جاداً وحثيثا

 الفاعلة لكادرنا الوظيفي.

 ومن هللا التوفيق

 رئيس جامعة النهرين

 االستاذ الدكتور محمد صاحب مهدي الطائي
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م وكلياة 8811وكليتي الهندسة والعلوم عاام 
م وكليااة هندسااة 8881العلااوم السياسااية عااام 

م وكلياااة اقتاااصاديات 2002المعلوماااات عاااام 
م وكلية التقنيات االحيائياة 2008االعمال عام 

م. 2081م وكلياااة الاااصيدلة عاااام 2082عاااام 
واسس معهد ابحاث االجناة وعاالا العقام عاام 

م ومركز بحوث التقنيات االحيائية عاام 8882
م ومركااااز بحااااوث النهاااارين للطاقااااة 8888

 م .2081المتجددة النانوية عام 

ان جامعااااة النهاااارين عااااضو فااااي اتحاااااد 
الجامعات العربية وانتخبت عضوا فاي لجنتهاا 
التنفيذياة فااي اتحاااد الجامعااات العربيااة كماا ان 
الجامعة عاضوا فاي اتحااد الجامعاات العالمياة 
ومعترف باشهادتها مان قبال منظماة اليوناسكو 
ساااااواء كانااااات شاااااهادة الدراساااااات االولياااااة 
)البكاااالوريوسو او العلياااا ) الااادبلوم العالاااي 
،ماجاااااستير، دكتاااااوراهو ويحظاااااون الطلباااااة 
المقبولين برعاية متميزة طيلة مدة الدراسة في 

 .الجامعة

 نشــأة الجامعة 

6 

وفاء لوطن الحضارات وأهله أختايار اسام 
)جامعة النهرينو عنوانا لهذه الجامعة لاتاؤكاد 
اصالة انتمائها الاى هاذا الاوطان الاذي تاماتاد 
جذوره التاريخية في اعماق تربة تغذت بامااء 
النهرين الخالدين دجلة والفرات عابار قارون 

 . عديدة

 ،م8811أسست جامعة النهرين في عاام  
وهي تضم مجمعيان احادهاماا فاي الاجاادرياة 
والذي يشمل كليات الهندسة والعلوم والاعالاوم 
السياسية وهندسة المعالاوماات واقاتاصاادياات 

وماركاز وكلية التاقاناياات االحاياائاياة األعمال 
بحوث التقنيات اإلحيائية ومركز الدنا العادلاي 
للبحث والتدرياب وماركاز باحاوث الاناهاريان 
لالااطاااقااة الاامااتااجااددة الاانااانااويااة ، وا خاار فااي 
الكاظمية والذي يشمل كليات الحقوق والطاب 
والصاياادلااة ومااعااهااد أبااحاااث األجاانااة وعااالا 
العقم . وجاء تأسيس الجااماعاة لاتاكاون رافادا 
مااتاامااياازا ياانااهااض باادور عاالاامااي يااتااوافااق 
ومستجدات التطورات العلمية الاتاي يشاهادهاا 
العالام الاماعااصار فاي ماجااالت اخاتاصاا  
كلياتها . حيث ضمت عند تااساياساهاا كالاياات 

 م 8811الحقوق والطب عام 
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 رؤية الجامعة

أن تكون الجامعة أداة تمكين ألزدهار المجتمع من خالل التميز في مجال التعليم الجامعي الموجه ، 
والريادة في البحث واألبداع ، وتهيئة مناخ لإلثارة الفكرية والمنافسة والشراكة ، والمساهمة في إعداد 

 قادة المستقبل في المجاالت المختلفة وبما يتالئم مع التطورات األقتصادية في العراق وسوق العمل .

 رسالة الجامعة

تلبية حاجات المجتمع التعليمية والتنموية ، بطرح برامج أكاديمية عالية الجودة ، والمشاركة الفعالة  
في تنمية وتطوير الرصيد المعرفي للمجتمع ، والريادة في األبحاث اإلبداعية ، ومواكبة التقدم المعرفي 

 والتكنولوجي الحديث ، والسعي لألستقاللية في المستوى العلمي واإلداري والمالي .

 أهداف الجامعة

  تحقيق عالمية المستوى في اساليب التعلم والتعليم المقدمة داخل الجامعة، وتجهيز الطلبة بالمعرفة
 والمهارات التي تتوافق مع حاجة المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

   .توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية الوطنية 

  .األعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ، والسيما تكنولوجيا المعلومات 

  .تنمية القدرة التنافسية في مجال التعليم والبحث العلمي بين الجامعات العراقية والعربية 

  .تفعيل المشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية والحلقات الدراسية 

  اقامة عالقات وتعاون مع الجامعات العربية واالقليمية والدولية والمنظمات المهنية عن طريق التوأمة
 ومذكرات التفاهم واالتفاقيات الثنائية.

. الثنائية 
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 المباديء الهادية

تلتزم جامعةالنهريان باماجاماوعاة مان 

المبادئ   الهادية التي تنشاد تاحاقاياقاهاا، 

 وتلتزم بتنفيذها،  ومنها ما يلي:

  االهتمام بالمخرجات 

  .الرؤية المستقبلية 

  .المنظور الدولي 

  .االلتزام االخالقي 

  .تعزيز الشراكات والتعاون 

  .المسؤولية المجتمعية 

  .االلتزام بالشفافية 

  .المحاسبة من قبل المجتمع 

  .االستثمار في القوى البشرية 

 

 
 

 

 نزاهة تنوع       
 ابتكار

 

 

 تنوع

   

 

 نزاهة  

 ابتكار

تلتزم جامعة النهرين بمجموعة من القيم التي تنحشحد تحححقحيحقحهحا  
 وتلتزم بتنفيذها:

 :مان خاالل االلاتازام باأرقاى السعي الى  التميّز  المهاناي التميز
  مقاييس التعليم والتعلم .

 :تحقيق الريادة واالصالة في البحاث الاعالاماي  الريادة واالبتكار
  للوصول إلى بدائل وحلول مبتكرة.

 :تاعاماياق روح االناتامااء الاوطاناي الصاادق  ووضاع  االنتماء
المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية لدى اعضااء الاهايائاتايان 

 التدريسية واالدارية اضافة الى الطلبة. 

 : فااافاايااة  الححنححزاهححة االلااتاازام بااأعاالااى درجااات الصاادق والشاا
واالخالقيات المهنية مع جميع الجهات الاتاي تاتاعاامال ماعاهاا فاي 

  جوانب العمل كافة.

 :العمل على تلبية احتايااجاات الاماجاتاماع  المسؤولية المجتمعية
وتطلعاته وتقديم خدمات متميزة تساهم فاي دفاع عاجالاة الاتاناماياة 

 . االجتماعية

 : فارياق الاواحاد ومشااركاة  المشاركة تشجيع العامال باروح الا
 جميع اطراف الجامعة  الفاعلة في عملية صنع القرار واتخاذه .

 :االلتزام بمبادئ العدالة االجاتامااعاياة وتاكاافاؤ   العدل والمساواة
يان الاتادريساياة و تافي التعامل مع الطلبة واعضاء الاهايائاالفر  

  االدارية دون تمييز او تفرقة على اي اساس.

 :دعم التعلم المستمر الذي يهدف الاى تاطاويار  التعلم المستمر
  .المهارات وتعزيز النمو المعرفي

و من الفقرة ) أوالً و من المادة األولاى مان 2إال انه بموجب البند )

أصبح بإمكان المكاتاب االساتاشااري  8888و لسنة 1القانون رقم )

القانوني في كلية الحقوق إبداء المشورة الاقااناوناياة والاتاوكال عان 

الغير أمام أية جهة قضائية أو إدارية استثناًء من المنع الاوارد فاي 

 و من قانون المحاماة  .  41و  2228المادتين )

 القيم 
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ترتكز نقاط تميزجامعة النهرين  عالاى ثاالث      
محاور هي التميز في التعليم والتعلم  والبحث العلماي 

 واالبتكار والشراكة المجتمعية .

 التميز في التعليم والتعلم

ان التعليم والتعلم في جاماعاة الاناهاريان ماناظاوماة 
متكاملة تضمن جودة المخرجات التعالاياماياة وتساعاى 
الى االعتماد المؤسسي واالكاديمي لكلياتها وبرامجها 
وتتبع ناظام قاباول ودعام طاالباي وارشااد اكاادياماي 
متطور تعمل على تحقيق تعليم متيمز يضامان اعاداد 
خريج قادر على المنافسة عالاى الاماساتاوى الاماحالاي 
واالقليمي والدولي مزود باالاماهاارات االسااساياة فاي 
التفكير الناقد والتواصل ويحفز الطالب عالاى اشابااع 

 نهمهم للمعرفة والتعلم مدى الحياة.

 التميز في البحث العلمي واالبتكار

انطالقا من دور جامعة النهرين فاي تانافاياذ خاطاة 
الدولة في البحث العلمي واالباتاكاار تاهاتام الاجااماعاة 
بجودة البحث العلمي وتوفير المناخ واالمكانات لدعام 
وتحفيز الشباب الباحثين لالبداع الاعالاماي واالباتاكاار 
من خالل مجتمع بحثي يدعم قدرة الجامعة التناافساياة 
ووجودها الدولي في مجاالت التمياز الاباحاثاي كاذلا  
تسعى الجامعة الى بناء الشراكة الفاعلة مع قطااعاات 
الدولة ومراكز الباحاوث والاجااماعاات االجاناباياة ماع 
التركيز على االبحاث التطباياقاياة الاماتامايازة لاخادماة 

 قطاعات الدولة االنتاجية والخدمية والمجتمعية. 

 تميز جامعة النهرين

 التميز في الشراكة المجتمعية

من واقع المسؤولياة الاماجاتاماعاياة الاماساتاداماة  
لجامعة النهرين، تاعامال عالاى تاوظاياف تامايازهاا 
الثقافي والعلمي والتربوي فاي االساهاام فاي رقاي 
المجتمع وحل مشكالته، وتحقيق شراكة مجتماعاياة 
متيمزة تساهم ايجايبا في دعم وتطويار الاجااماعاة، 
وتحقيق االستفادة من خبرات المجتاماع والشاركااء 
االستراتيجيين في بناء القدرات البشارياة وتاكاويان 
ماعاارف ومااهاارات الاطااالب وتاحااقاياق الااتاكااماال 

 والتوازن في استراتيجية الجامعة.

 

طاالاباا وطاالاباة  4820تضم جامعة النهرين  
طاالاباا  8430على مستوى الادراساات االولاياة و

 8000وطالبة على مستاوى الادراساات الاعالاياا و
ماوظاف باالاجاهااز  8310عضو هيئة تدرياس و 

االداري. تشكل نساباة االنااث باالاجااماعاة حاوالاي 
% من مجموع طلبة الدراسات االولياة واكاثار 04
% من طلبة الدراسات الاعالاياا و وحاوالاي 30من 
% من اعضاء الهيئة التادريساياة و اكاثار مان 30
 % من الموظفين االداريين.13
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 شعار الجامعة

 1م 099969 

مساحة 
البناء 

الجامعة 

  2م99139 
مساحة  

 الخضراء

  2م 198899

مساحة 
الجامعة 

 الكلية

  2م 98993

المساحة 
الترفيهيه 
 والخدمية

الشااعااار يااطاارح مااؤشاارات 

عامة للجامعة بدأً مان )نصافو 

العجلة المسننة التاي تادل عالاى 

عمليات هندسية وميكانيكية وفيزيائية وحركية الاى 

الجهة االخرى والتي تعبر عن شعار ) الاثاعاباان و 

والذي هو رمز قديم يشير الى العمليات والاباحاوث 

 الطبية والكيميائية وغيرها.

اماا مااناتااصااف الشااعااار الاامااتامااثاال بااالااماربااعااياان 

)االحااماارو فااهااو ياادل عاالااى زقااورة اور رمااز 

الحضارة االنسانية )منظار مان االعالاى و والاذي 

اعتمد في العمارة والديكور الاداخالاي لالاعادياد مان 

الحضارات االنسانية الالحاقاة ماثال الارومااناياة و 

 اليونانية وغيرها .

والهاللين المحيطين يالشعار فهاماا يادالن عالاى 

 النهرين دجلة والفرات.

اما وسط الشعار ) النصف االخضر و فهو يادل 

 على الخصب والعطاء والمناطق الخضراء.
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 الكليات والمراكز والوحدات البحثية والخدمية في الجامعة

7 

 سنة التأسيس اسم الكلية ت

 0282 كلية الحقوق 0

 0282 كلية الطب 9

 0288 كلية الهندسة 1

 0288 كلية العلوم 4

 0224 كلية العلوم السياسية 3

 9119 كلية هندسة المعلومات 1

 9112 كلية اقتصاديات االعمال 2

 9109 كلية التقنيات االحيائية 8

 9104 كلية الصيدلة 2

 0229 المعهد العالي لتشخي  العقم والتقنيات المساعدة على االنجاب 01

 0222 مركز بحوث التقنيات االحيائية 00

 9100 مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب 09

 9104 النهرين للطاقة المتجددة النانوية مركز بحوث 01

 9104 مركز الحاسبة االلكترونية 04

 2081 مركز التعليم المستمر 83

 9114 وحدة البحوث الطبية 01

 9109 وحدة بحوث العلوم السياسية 02
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 نشاطات جامعة النهرين

إقامة عالقات تعااون وتاباادل ماعارفاي ماع  -8

المؤسسات العلمية المماثلة داخل القطر وخاارجاه 

عن طريق المشاركة في الاماؤتامارات والانادوات 

المحلية والدولية لخلق فر  لتدريسيي الاجااماعاة 

لتاباادل الاخابارات وناتاائاج الاتاجاارب واألباحااث 

 لتحسين وتطوير ممارساتهم وأساليبهم التدريسية.

إقامة معارض علمية تخدم الطلبة في كاافاة  -2

اإلختصاصات منها معارض كتب علمية متنوعاة 

وماعاارض أقارا  لايازرياة تاخاتا  باالاجاانااب 

 العلمي الحديث.

إقاماة دورات وباراماج تادرياباياة ماخاتالافاة  -4

منظمة من قبل مركز التعالايام الاماساتامار وتاحات 

إشراف الكليات والمراكز البحثية باغاياة تاعاشاياق 

الصلة بين الجامعة والمجتاماع ماناهاا دورات فاي 

الحاسبات واللغة االنجليزياة والاقاياادات االدارياة 

من اجل تنمية القدرات الافاردياة لالاماوظافايان فاي 

 القطاع الخا  والعام.

إلاقااء الاماحاااضارات الاعالامااياة والاحالاقااات  -1

النقاشية وورش العمل من قبال الاتادريسايايان فاي 

الكليات في مواضيع تهتم بالجوانب العلمية الجال 

اكتساب قاعدة واسعة في المعرفة الاتاخاصاصاياة، 

اضافة الى المواضيع االخرى الاماجاتاماعاياة ذات 

االهتمام من اجل اغناء المعرفة الفكرية لمنتساباي 

 الجامعة في مجاالت الحياة المختلفة.

عقد ندوات علمية تاحات اشاراف الاكالاياات  -3

كل حسب اختصاصه اضافاة الاى الانادوات ذات 

الطابع االجتماعي والتي تتناول االحداث الطارئة 

التي يمر بها المجتمع من اجل منااقشاتاهاا ورصاد 

اسبابها وصياغة الحالاول الاتاي ياماكان ان تاخادم 

الجهات ذات العالقة للحد من الظواهر السلبية او 

 تفعيل الظواهر االيجابية لتل  االحداث .

تااوفااياار مصااادر الاامااعاالااومااات ماان كااتااب  -0

ودوريات وغايارهاا ذات الاعاالقاة باتاخاصاصاات 

الجامعة وغيرها في مكتباة الاجااماعاة الاماركازياة 

التي تقدم خدمات األستعارة الداخلية والاخاارجاياة 

  لالساتذة والطلبة.

إقامة حفالت تخرا سنوية في نهااياة الاعاام  -1

الدراسي للطلبة الخريجين ، إضاافاة الاى تاناظايام 

حفالت تعارف في بداية العام الدراسي للامارحالاة 

األولى إحتفاءاً باالاطالاباة الاجادد الاماقاباولايان فاي 

 الجامعة.
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تتوفر في الجامعة قاعات تخصصية لغرض االجتماعات مثل قاعة المؤتمرات الكبرى التاي تاعاقاد  -1

فيها المؤتمرات والندوات والقاعات المركزية  في الكليات التي تعقد فيها اجتماعات عديدة لهايائاة الارأي 

ومجلس الجامعة ولجان العمداء واجتماعات مركزية مزودة بوساائال اتصاال وشااشاات عارض حادياثاة 

ومتطورة. ايضاً توجد قاعة المناقشات والاماؤتامارات الاتاي تاقاام فاياهاا الانادوات والاحالاقاات الاناقااشاياة 

 والمؤتمرات العلمية وقد نفذت فيها محاضرات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة.

ترشيح المالك االداري والفني لدورات تدريبية وتطويرية متخصصة سعياً في إكسااباهام ماهاارات  -8

 وخبرات متجددة تنعكس في إدائهم الوظيفي.

إيماناً بشعار "الجامعة في خدمة المجتمع" تام تاأساياس عادد مان الاماكااتاب اإلساتاشاارياة لاتاقادم  -80

استشاراتها وخدماتها في مساعدة الوحدات التاناظاياماياة )شاركاات، دوائار دولاة، ماؤساساات الاماجاتاماع 

وغيرهاو، تتمثل في المكتب االستشاري الهندسي والمكتب االستشاري العلمي في كلية العلوم والاماكاتاب 

 االستشاري في كلية الطب و المكتب االستشاري في كلية هندسة المعلومات. 

يتولى قسم النشاطات الطالبية تنظيم وتطوير نشاطات الطلبة الرياضية لارفاع الاروح الاماعاناوياة  -88

لدى الشباب الجامعي. كما يتولى رعاية الميول الفنية للشباب الجامعي بإتاحة الفرصة أمامهام لاماماارساة 

 هواياتهم من رسم ونحت وإقامة المعارض ألعمالهم ونتاجاتهم.
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 االستاذ الدكتور مثنى عبد الجبار شنشل 

 دكتوراه في علوم الكيمياء

 جمهورية المانيا االتحادية

 8881لغاية  8811رئيس الجامعة من سنة 

 السادة رؤساء جامعة النهرين  

 االسم التخص  العام التخص  الدقيق الفترة

 أ.د.مثنى عبد الجبار شنشل كيمياء كيمياء عضوية 1994-1988

 أ.د.ليث نامق أسماعيل هندسة  مدنيةهندسة  1997-1994

 أ.د.محمود حياوي حماش طب وجراحة عامة علم االجنة والتشريح 2003-1997

 أ.د.خالد أحمد جودي هندسة ميكانيكية الطاقة الشمسية 2005-2003

 أ.د.عدنان صالح الجنابي فسلجة فسلجة التكاثر 2011-2005

 أ.د.محمد جابر علي تربية وعلم النفس تخطيط تربوي 2013-2011

 أ.د.فالح حسن أألسدي تأريخ تأريخ اوربي 2014-2013

 أ.د.نبيل كاظم عبد الصاحب هندسة ميكانيكية عمليات التصنيع والحماية من التاكل 2019-2014

 أ.د.محمد صاحب مهدي الطائي علوم فيزياء وسائط متعددة مستمر2019-
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 االستاذ الدكتور ليث نامق اسماعيل

 دكتوراه في الهندسة المدنية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 8881لغاية  8881رئيس الجامعة من سنة 

 االستاذ الدكتور محمود حياوي حماش

 دكتوراه طب وجراحة عامة

 المملكة المتحدة

 2004لغاية  8881رئيس الجامعة من سنة 

  االستاذ الدكتور خالد احمد الجودي

 دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 

 المملكة المتحدة 

 2003لغاية  2004رئيس الجامعة من سنة 

 االستاذ الدكتور عدنان صالح الجنابي

 دكتوراه في فسلجة التكاثر

 المملكة المتحدة

 2088لغاية  2003رئيس الجامعة من سنة 
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 االستاذ  الدكتور محمد جابر علي

 دكتوراه في التخطيط التربوي

 الواليات المتحدة االمريكية

 2084لغاية  2088رئيس الجامعة من سنة 

 االستاذ الدكتور فالح حسن االسدي

 دكتوراه في التاريخ االوربي

 المملكة المتحدة

 2081لغاية  2084رئيس الجامعة من سنة 

 االستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب 

 دكتوراه في الهندسة الميكانيكية

 جمهورية روسيا االتحادية

 2088لغاية  2081رئيس الجامعة من سنة 

 أالستاذ الدكتور محمد صاحب مهدي الطائي 

 دكتوراه في علوم الفيزياء

 جمهورية العراق

 لحد االن 2088رئيس الجامعة من سنة 
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 مجلـــــــس الجامعة 

وهو أعلى هايائاة عالاماياة 

اداريااااة ومااااالاااايااااة فااااي 

الجامعة، ويمارس ماهااماه 

وفااق الااقااوانااياان الااخاااصااة 

بمجلس الجامعة. وياتاالاف 

من السيد رئيس الاجااماعاة 

رئيساً للمجلس وعضاوياة 

كاال ماان السااادة عاامااداء 

الكليات والماعاهاد الاعاالاي 

 ومدير قسم ضمان الجودة 

 اعضاء مجلس الجامعة

 التخص  المنصب األســـــم

 فيزياء رئيس الجامعة أ.د.محمد صاحب مهدي الطائي

 هندسة ميكاني  المساعد االداري أ.د.جمعة سلمان جياد

 هندسة ميكاني  المساعد العلمي أ.د.عبد الجبار نعمة خليفة

 قانون عام عميد كلية الحقوق أ.د.فراس عبد الرزاق حمزة

 طب وجراحة عامة عميد كلية الطب أ.د.انيس خليل نايل عواد السعيدي

 هندسة ميكاني  عميد كلية الهندسة أ.د.محمد عبد الستار محمد الزهيري

 فيزياء عميد كلية العلوم أ.د.محمد صاحب مهدي الطائي

 فكر سياسي عميد كلية العلوم السياسية أ.د.عامر حسن فياض العزاوي

 هندسة الدوائر والنظم  عميد كلية هندسة المعلومات أ.د.عماد حسن عبود حمد الحميري

 ادارة اعمال عميد كلية اقتصاديات االعمال أ.د.نغم حسين نعمة

 زراعة انسجة نباتية عميد كلية التقنيات االحيائية أ.د.كاظم محمد ابراهيم الصميدعي

 طب وجراحة عامة عميد كلية الصيدلة أ.د.اديب احمد كاظم جواد الزبيدي

 طب وجراحة عامة عميد المعهد العالي لتشخي   العقم أ.د.عال محمد رضا باقر الكواز

 فنون مدير قسم ضمان الجودة أ.د.اياد الحسيني
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 مكتب رئيس الجامعة

يتولى ادارة اعمال السيد رئاياس الاجااماعاة ، 
وتنظيم جادول اجاتامااعااتاه ، وتاوثاياق اواماره 
وتوجيهاته وتبليغها الى الاجاهاات ذات الاعاالقاة 
ومتابعة تنفيذهاا ، فضاال عان ماتااباعاة الابارياد 
اليومي والمعامالت ذات العاالقاة ماع ماخاتالاف 
الجهات والقيام باالاماراساالت الاتاي تاقاتاضاياهاا 

 مهامه وحفظ الوثائق الخاصة به.

 أمانة مجلس الجامعة

وهي الشعبة االدارية المتخصصاة فاي ادارة 
شؤون مجلس الاجااماعاة مان نااحاياة الاتاناساياق 
وادارة الوقت وجدولة االعاماال . اضاافاة الاى 
تنفيذ قرارات المجلاس ماع الاكالاياات وماتااباعاة 
التوصيات التي يرفاعاهاا الاماجالاس الاى وزارة 
التعليم العالي والبحث الاعالاماي التاخااذ الاقارار 

 بشأنها.

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 

يهتم قسام ضاماان الاجاودة واالداء الاجااماعاي 
بضمان الجودة واالعتماد االكاادياماي مان خاالل 
الرقي بالجامعة الى مصاف الجامعات الاعاالاماياة 
وذل  من خاالل وضاع ماعاايايار تاعاتاماد عالاياهاا 
الااجااامااعااة ماان اجاال الااوصااول الااى االعااتااماااد 
االكاديمي العربي والعالمي ، كاماا ياهاتام الاقاسام 
باالداء الجامعي للتدريسيين واألداريين والفنايايان 
في الجامعة ومتابعة تحسيان االداء ، كاماا ياهاتام 
بالدعم والتدريب الفني لالرتقاء بالجامعة لضمان 
الجودة واالعتماد، والى اقرار ومتاباعاة ماعاايايار 
ومؤشرات االداء االكاديماي واالداري مان قابال 
شعب ضمان  الجودة في الكليات وتاقاديام الادعام 
والمشورة للكليات المخاتالافاة ناحاو اعاداد خاطاط 
التقويم واالعتماد االكاديمي  وتارتاباط باه ارباعاة 
شعب هي شعبة ضاماان الاجاودة وشاعاباة تاقاويام 
االداء الجامعي وشعبة اعتماد المختبرات وشعاباة 

 الفني.التدريب والدعم 

 رئيس الجامعة

هااو الاامااشاارف األعاالااى ألدارة الااجااامااعااة 

بكلياتها وتشاكاياالتاهاا كاافاة وياماارس ماهااماه 

باماوجااب الصاالحااياات الاماخااولاة لاه بااقاانااون 

 الجامعة وترتبط به التشكيالت التالية:

 قسم االعالم والعالقات العامة

يقوم القسم بالتعريف واالعالم والنشر لالاناشااطاات  
التي تجري بالجامعة وكلياتها وتشيكالتها وباالاتاناساياق 
مااعااهااا ، وذلاا  ماان خااالل االعااداد لااالحااتاافاااالت 
والمؤتمرات والندوات وتاأمايان الاتاغاطاياة االعاالماياة 
المناسبة لها ، فضالً عن متابعة ما ينشر فاي الصاحاف 
ووسااائاال االعااالم الااماارئاايااة والاامااساامااوعااة عاان تاالاا  
النشاطات واعداد وتوثيق التقارير االعالمية، ويرتاباط 

 به شعبتان هما:

 شعبة االعالم

 شعبة العالقات العامة

 قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

ويتولى القسم عملية تادقيق المعاامالت المالياة قبال 
عملياااة الاااصرف لتاااشكيالت الجامعاااة والتاااشكيالت 
المرتبطة بها والقيام بمطابقتها مع القوانين والتعليماات 
المالية واالدارية النافذة وتثبيت المالحظات وتاشخي  
المخالفات ذات العالقة بالصرف الماالي ، كماا يتولاى 
االجابة على االستفسارات الاتي تارد بهاذا الاشأن مان 
مختلااااف االقااااسام والااااشعب والجهااااات وضاااامن 

 اختـصاصاته وترتبط به ثالثة شعب :

 شعبة التدقيق االداري. 

 شعبة التدقيق المالي.

 شعبة متابعة التقرير.
14 
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 شعبة العقود الحكومية  

تهاادف هااذه الااشعبة الااى ضاامان صااحة 
تطبيااااق االنظمااااة والتعليمااااات الخاصااااة 
بااااالعقود وابرامهااااا ومتابعااااة اجااااراءات 
التعاقادات ودراساة صاايع العقاود المقدمااة 
ذات العالقاة بعمال الجامعاة وتشكــايالتها 

 والمشاريع التي تضطلع بها.

 

 شعبة الترقيات العلمية 

تتولى هذه الشعبة متابعة كل ماا يتعلاق  
بالترقيااات العلميااة لالساااتذة والتدريااسيين 
فاااي جامعاااة النهااارين وذلااا  مااان خاااالل 
اسااااتالم البحااااوث الخاصااااة بالترقيااااه ، 
واقتراح المقيميين لهاا وتقاديم التوصايات 
وجميااع الوثااائق بخصوصااها الااى الااسيد 
رئيااااس الجامعااااة وحااااسب الااااصالحيات 

  المخولة له .

 

 شعبة شؤون المواطنين

تتولى هذه الشعبة متابعة كل ماا يتعلاق  
بطلباااات الماااواطنين والماااوظفين لمقابلاااة 
السيد رئيس الجامعة واحالة طلبااتهم الاى 
الجهاااات ذات العالقااااة وفااااق الااااضوابط 
والتعليمااااات وحااااسب توجيهااااات الااااسيد 
رئيااااس الجامعااااة ومتابعااااة االجااااراءات 
المتخذه حول تل  الطلباات، وأباالذ ذوي 
العالقااة حااول القاارارات المتخااذه بااشأن 

 طلباتهم.

    

 شعبة التصاريح االمنية 

تتولى ماسؤولية امان الجامعاة، وتدقياق 
المعلومااات عاان التدريااسيين والموظفياان 
عنااااد التعيياااان والنقااااال وعنااااد اساااااتالم 
المناصاااب القيادياااة والتنفيذياااة ،وكذلااا  
تدقيق البيانات عان طلباة الجامعاة وطلباة 
االقااااسام الداخليااااة وأصاااادار الباجااااات، 
واعداد المواقف االمنية اليومية والتناسيق 

 مع االجهزة االمنية.

 المكتبة المركزية 

وتكون بمستوى قسام اداري وتاتاولاى فاهارساة وتصاناياف 
لجميع مصادر ومطبوعات المكتبة فضالً عان اعاداد وطاباع 
كافة البطاقات للكتب العربية واالنكليزية وتوفير ما ياحاتااجاه 
المستفيدون من الباحثين والطالب والتادريسايايان فضاالً عان 
اعداد آحصائيات وتقارير عن عمل ونشاط الاماكاتاباة واعاداد 
قاااعاادة باايااانااات ماامااكااناانااة لاامااصااادر الاامااكااتاابااة ماان كااتااب 

مصادر مان مصاادر  1100وهي تضم اكثار مان واطاريح.
المعرفة التي تشتمل على كتب وتقارير وموسوعات ومراجع 
حديثة متعلقة بكافة إختصاصات أالقسام العلماياة فاي كالاياات 
الجامعة والتي من شأنها تيسير األنتفااع باماصاادر الاماعارفاة 
ً مشاتاركاة  لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وهي أيضا
في الدوريات والمجالت الاعالاماياة إضاافاة الاى ماجاماوعاات 

وتاتاكاون متنوعة من المجالت والنشريات الدورية التثقيفية ، 
 المكتبة من الشعب ا تية:

 شعبة االجراءات الفنية.

 شعبة خدمات المستفيدين.  

 شعبة النظم االلية.

 شعبة التعليم المستمر.  

 شعبة الشؤون االدارية.

    

 

 



 قسم شؤون االقسام الداخلية

يتولى االشراف على مجمعات االقسام الداخلية للطالب والطالبات 
في جامعة النهرين ) الجادرية ـ الكاظمية و ومتابعة والتأكد من جودة 
تقديم الخدمات االدارية والفنية في االقسام الداخلية وتنظيم النشاطات 

االجتمـاعية والرياضية، وتتميز االقسام الداخلية بوجود قاعات 
للمطالعة و التلفزيون واالنترنت والبليارد ، تضم االقسام الداخلية 

غرفة  288عدد من االبنية والدور، وتبلع اجمالي  عدد الغرف فيها 
طالب ويتالف القسم من الشعب  181والطاقة االستيعابية االجمالية 

 عبة الشؤون االداريةوالوحدات التالية  :ـ

 شعبة اسكان الطلبة.

 شعبة البحث االجتماعي..

شعبة الحسابات والمخازن. 
 والتجهيزات.

 شعبة التدقيق.

 شعبة الصيانة والخدمات..

 شعبة الشؤون القانونية واالدارية.

 وحدة االعالم .

 وحدة المتابعة.

 الوحدة الزراعية.
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 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

13 

12 

 قسم شؤون الدراسات العليا

يقوم القسم باادارة شاؤون الدراساات العلياا فاي   
الجامعة واصدار االوامر الجامعياة بمناح شاهادات 
) الاادبلوم العااالي والماجااستير والاادكتوراه و ومااا 
يتعلااق بالتمديااد للطلـاابة وانجاااز معامـااالت صااحة 
الااصدور للـااوثائق واالوامـاار الجامعيااة ، وترقياان 
القيود وتصديق شاهادات ووثاائق التخارا واعاداد 
االحاااصائيات باااذل   . ويتااام العمااال فاااي القاااسم 
باستخدام قواعد بيانات وجداول الكترونية تعد مان 
قبل الجهة المتخصصة في الجامعاة وذلا  لتاسهيل 
الحـاافظ واالســااترجاع وضـاامان دقااة المعلومااات، 

 ويتــألف القـسم من الشعب ا تية :

 شعبة القبول والتسجيل.

 شعبة متابعة شؤون الطلبة.

 شعبة االوامر الجامعية.

هو المساعاد الامابااشار لالاساياد رئاياس الاجااماعاة تانافاياذيااً 
واستشاريا في القرارات التي ياتاخاذهاا باماا ياخا  الاجااناب 
العلمي ويتولى األشراف الامابااشار عالاى ادارة الاتاشاكاياالت 

 التالية:

 مكتب المساعد العلمي

يقااوم بااادارة وتااسيير االعمااال االداريااة لمااساعد رئيااس 
الجامعة ووضاع نظاام لحفاظ وتنظيام المراساالت والوثائاق 
ومتابعة وتوزيع البريد ، وباعمال الاسكرتارية وطباع الكتاب 
والمطالعاااات واالوامااار بالمكتاااب والتاااشكيالت المرتبطاااة 
بمســاعد رئيس الجامعة ، وتنظيام المقاابالت واالجتماعاات 
وحسب مقتـضيات العمل ، ويتكون من السكرتارية و البرياد 

 والحفظ .

 قسم شؤون الطلبة و التسجيل

يتولى انجاز شؤون قبول وتسجيال الاطالاباة فاي الاجااماعاة 
واصدار االوامر الجامعية بذل  ومتابعة انجاز كل ما ياتاعالاق 
بتدقيق وثائق جميع الطلبة المقاباولايان ، اضاافاة الاى تازوياد 
الطلبة بوثائق التخرا والشاهاادات الاجادارياة وتاأياياد صاحاة 
صدورها ، ويتم العمل في القاسام بااساتاخادام قاواعاد بايااناات 
وجداول الكترونية تعاد مان قابال الاجاهاة الاماتاخاصاصاة فاي 
الجامعة وذل  لتساهايال الاحافاظ واالساتارجااع وضاماان دقاة 

 المعلومات، وتتألف من أربعة شعب هي:

 شعبة  متابعة شؤون الطلبة. 

 شعبة الخريجين والتصديقات.

 شعبة تدقيق الوثائق.

 شعبة التسجيل والقبول.
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 قسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية 

يتولى هذا القسم متابعة الشؤون العلاماياة واجاراء  
البحوث والمشاريع الريادية ، وبناء عالقاات تاعااون 
علمية وثقافية مع الاجااماعاات الاوطاناياة واالقالاياماياة 
والدولية ، اضافة الى التنسيق فيما يخا  اتافااقاياات 
التعاون والشراكة والبعثات البحثية مع الجهات ذات 
العاالقاة .كاماا ياناظام فاعاالاياات إقااماة الاماؤتامارات 
والندوات وحفالت التخرا واألنشطــة المماثلـــاـاـاـاة 
أو الاامااشاااركااة فاايااهااا ماان خـااـااـااـااـااـااـااالل تاارويااج 
وإعمــــــــــــام المعلومات الاخااصاة باالاماؤتامارات 
ذات العالقة بالنشاطاات الاجااماعاياة الاماقااماة داخال 
العراق وخارجه بقصد المشاركة وإفاادة الاماعانايايان. 
كاامااا ويااتااولااى تااناافاايااذ مااعااامااالت اإلياافاااد الااخاااصااة 

 بالتدريسيين وفق الضوابط والتعليمات النافذة:

 ويتكون القسم من شعبتين هما:  

 شعبة الشؤون العلمية .

 شعبة العالقات الثقافية.

 قسم الدراسات والتخطيط 

يتولى القسم اعداد ووضع وتنسيق الخطط العلماياة 
واالستراتيجية ومتابعة تنفيذها، أضافة الاى ماتااباعاة 
الهياكل التنظيمية في رئاسة الجاماعاة والاتاشاكاياالت 
التابعة لها، واعداد الهيكلية العلمية االدارياة الافاناياة، 
كما ياقاوم بااعاداد الاتاقااريار االحصاائاياة الاخااصاة 
بفعاليات وانشطة الجامعة، فضالً عن تنظيم تاقااريار 
المتابعة لتل  الفعاليات بما يضمن تحسيان اجاراءات 
اداء االعاامااال، واعااداد الاادراسااات والاابااحااوث ذات 
العالقة بتطوير العمل في اقساام وشاعاب الاجااماعاة،  
العمل على قواعد بيانات لالنشطة الرئيسية وباعاض 
االنشطة الداعمة في تشكيالت الجامعة وبماا يسااعاد 
على تدفق البيانات وأعاداد الاتاقااريار واالحصااءات 
وتوفيرها للقيادات االدارية الوسطى والاعالاياا بشاكال 
متكامل وفي الوقت المناسب،  وياتاكاون الاقاسام مان 

 الشعب ا تية:

 شعبة التخطيط .

 شعبة االحصاء .

 شعبة البيانات والمعلوماتية.

12 
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 شعبة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

تعمل شعبة االرشاد النفسي والاتاوجاياه الاتارباوي 
علاى تاعارياف طاالب وطاالاباات الادراساة االولاياة 
بااالااكاالاايااة  بااالااوائااح وانااظاامااة الاادراسااة وباارامااجااهااا 
ومتطلباتها بما يعود عليهم بالفائدة والاتاغالاب عالاى 
مايعترضهم من عقبات وتوجيه الطلبة الماتاعاثاريان 
دراسياً ومساعدتهم علاى رفاع مساتاواهام الاعالاماي. 
كاامااا وتااقااوم باارعااايااة الااطاالاابااة الاامااتاافااوقااياان عاالاامااياااً 

 وتشجيعهم.

 

 شعبة التاهيل والتوظيف والمتابعة

تأخذ شعبة التاهيل والاتاوظاياف والاماتااباعاة عالاى 
عاتقها مسؤولية االهتمام والتواصل مع الطلاباة فاي 
المراحل المنتهية واالجتماع بهم مان اجال مانااقشاة 
موضوع توفير فر  العمل لهام باعاد الاتاخارا. أذ 
تقوم هذه الشعبة باالتصال بالعديد من الاماؤساساات 
الحكومية والقطاع الخا  ذوي الاعاالقاة مان اجال 
رفدها بعدد مان الاطالاباة الاماتاخارجايان. وتاعاد هاذه 
الشعبة مهمة جداً لقياس فاعلية مخرجات الاجااماعاة 
االمر الذي يساعد في رفع مستوى التقييم الاعاالاماي 

 للجامعة.

 

 شعبة السيطرة على تداول المواد الكيمياوية 

تااتااولااى هااذه الشااعاابااة اعااداد جاارودات  بااالاامااواد 
الكيامايااوياة الاماوجاودة فاي تشاكاياالت الاجااماعاة ، 
ومناقلة الفائض منهاا بايان الاجااماعاات والاوزارات 
االخاارى،وتسااماايااة ماارشااحااي الااجااامااعااة ماان ذوي 
االختصا  لعضوياة الالاجاان الاماشاكالاة فاي ماقار 
الااوزارة ، واعااالم الااوزارة بااالاادورات والااناادوات 
والورش التي تقيمها تشكيالت الجامعاة والاتاي لاهاا 
عالقة بالمواد الكيميااوياة والابااياولاوجاياة الاخاطارة 
والسامة. وتسمية مرشحي الجامعة  للماشااركاة فاي 
الدورات  التي لها عالقة بتداول تل  الماواد  داخال 

 وخارا العراق.
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هو المساعد المباشر لرئيس الجامعاة الاذي يسااعاده 

في تاوجاياه شاؤون الاجااماعاة فاي األماور األدارياة 

والمالية ويتولى األشراف المباشر على التاشاكاياالت 

 التالية:

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية

 مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية

يقوم باادارة وتسايايار االعاماال االدارياة لاماسااعاد 
رئيس الجامعة وضبط او تنظيم نظام لحفاظ وادارة 
الملفات ذات العالقة والتي تعرض عليه فضالً عان 
تنسيق عمل السكرتارية من خالل طبع المراساالت 
والكتب والمطالعات وتاناظايام الاماقااباالت وتاحادياد 
مااواعااياادهااا واسااتااالم وتساالااياام ومااراجااعااة الاابااريااد  
)العادي والسري و قبل وبعد عرضه علاى مسااعاد 

وإعاامااام مااخااتاالااف السااياااسااات رئاايااس الااجااامااعااة، 
والتوجيهات الاخااصاة عالاى تشاكاياالت الاجااماعاة 
والتنسيق معهم في تجميعها ورفعها ومتابعة تانافاياذ 

 الخطط المقرة.

 قسم األعمار والمشاريع 

يااتااولااى الااقااساام كااافااة االنشااطااة الاامااتااخااصااصااة  

والمتعلقة بادارة المشاريع للخطة االستثاماارياة فاي 

الجامعة وتشاكاياالتاهاا ، وذلا  مان خاالل دراساة 

وتادقاايااق الااتااصاااماياام الاامااقاادمااة مان قااباال الااجااهااات 

االستشارية والمصادقة عليها ومتااباعاة واالشاراف 

عليها ، فضالً عن التنفياذ مان خاالل جاداول تاقادم 

العمل والتقااريار الاخااصاة باالاماشاارياع ، واعاداد 

الكشوفات الخاصاة بااعاماال الصايااناة واالشاراف 

 على تنفيذ اعمال الصيانة للمباني . 

 ويتالف من ثالثة شعب هي :

 شعبة تخطيط المشاريع.

 شعبة تنفيذ المشاريع. 

 شعبة متابعة المشاريع.

 

 

 قسم الموارد البشرية 

ياقاوم باادارة وتاناظايام كال ماا يااتاعالاق بشااؤون  
العاملين في الجامعة من ) موظفين وتادريسايايان و  
ويتولى رسم سياساات الاخااصاة باتاوفايار الاماوارد 
البشرية وتطويرها والاماحاافاظاة عالاى دياماوماتاهاا 
واستمرارها بالعمل . وتاوفايار الابايااناات الاالزماة 
عاانااهاام عاانااد الااطاالااب ، وتااناافاايااذ احااكااام الااقااوانااياان 
والتعليمات وقواعد الاخادماة والاماالك واالنضابااط 
والتقاعد ، اضافة الى تنظيم ومتابعة حفظ الاوثاائاق 
واالضابير الشخصاياة لالاماناتاسابايان وتاقاديام كاافاة 
الخدمات االدارية لهم ، واجراء معامالت الاتاعايايان 
والنقل ومنح االجاازات الاطاويالاة واالحاالاة عالاى 
التقاعد واحتساب الخدمة وكافة المتعلقات الخااصاة 
بالمنتسبين ،اضافة الاى الاماصاادقاة عالاى الاماالك 

 واجراء معامالت الترفيع ومنح العالوات. 

 وترتبط بالقسم الشعب التالية:

 شعبة التوظيف والمالك. 

 شعبة شؤون الموظفين. 

 شعبة شؤون التدريسيين.

 شعبة  التقاعد.
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 قسم شؤون الديوان

يتولى القسم االشراف والمتابعة لعملاياة تاناظاياف 
مباني الجامعة وتهيئة مستلزمات ناقال الاماوظافايان 
وتقديم الاتاقااريار باذلا  واالشاراف عالاى الابادالاة 
وصيانتها اضافة الى ادامة مبااناي الاجااماعاة. كاماا 
يتولي مهام الصيانة واالدامة والحفاظ على ا ليات 
وتاانااظااياام سااجااالت لاامااتااابااعااة حااركااتااهااا وتااوثاايااق 
التصليحات لكل آلية والتأكد من دقة ذل  .وياتاولاى 
تنظيم سجالت اصدار وتسليم الهوياات وتاجاديادهاا 
واسترجاعها باالاناساباة لامان تاناتاهاي خادمااتاه فاي 
الجامعة كما يتولى مراقباة اداء بصاماة الاحاضاور 

 واالنصراف للموظفين.

 وترتبط به الشعب التالية:

 شعبة ا ليات والنقل.

 شعبة االتصاالت.

 الشعبة الزراعية.

 شعبة الورش الفنية.

 شعبة الصيانة والخدمات.

 قسم الشؤون القانونية

يتولى مسؤولية الشؤون القانونياة لكافاة اعماال  
الجامعاااة ومنتاااسبيها ، ومتابعاااة تنفياااذ القوانيااان 
والقرارات والتعليمات واالتفاقيات ذات  العالقاة ، 
وابداء الماشورة بخاصو  القاضايا والمعاامالت 
والاادعاوى والتعاقاادات واللجااان التحقيقيااة ذات 
العالقة، وفقاً للتعليمات النافذة وتمثيل الجامعة لادى 

 الجهات القضائية والجهات الرسمية.

 

 

 

 وترتبط بالقسم الشعب التالية :

 شعبة الحقوق والدعاوى.

 شعبة االمالك والسكن الجامعي.

 شعبة االستشارات القانونية .

 شعبة العقود والكفاالت.

 

 قسم الشؤون المالية 

يتولى القاسام ادارة الشاؤون الاماالاياة مان خاالل  
تنظيم حسابات رئاسة الجامعة من صارف وقاباض 
وايداع المبالع المستلمة لدى الماصارف الاماخاتا  
وتوثيق المعامالت المالية في الساجاالت والادفااتار 
المختصاة واعاداد ماوازيان الاماراجاعاة الشاهارياة 
وتنظيم وتوزيع الـرواتاب والاماسااهاماة فاي اعاداد 
الموازنات السنوية التخطيطية واعاداد الاحاسااباات 
الاخااتااامااياة .ومااتاااباعااة صاارف مابااالااغااهاا باامااوجااب 

 التعليمات والضوابط المركزية .

كما يتولى مسؤولية اعاداد الاماوازناات الساناوياة 
التخطيطية وتوزيع الموازناات عالاى الاتاشاكاياالت 
التابعة للجامعاة كاافاة وياتاولاى مساؤولاياة تاوحاياد 
موازين المراجعة الشاهارياة لالاكالاياات والاماراكاز 
التابعة للجامعة ورفعها الى الجهات العليا وتاوحاياد 
الحسابات الختامية للجامعة وتشاكاياالتاهاا ورفاعاهاا 

 الى الجهات العليا وترتبط بالقسم الشعب التالية:

 شعبة الرواتب.

 شعبة صندوق التعليم العالي.

 شعبة حسابات الخطة االستثمارية.

 شعبة الموازنة والتخطيط المالي.

 شعبة السجالت.

 شعبة الحسابات والصرف.

 شعبة المخازن والتجهيزات.



 قسم المتابعة 

يهتم قسم المتابعة بحماية بنايات الجامعاة والاماواقاع 
العائدة لها من الداخال والاخاارا، وتاتاماثال واجاباات 

 القسم من خالل االهداف والواجبات التالية:

  تفتيش السيارات الاداخالاة والاخاارجاة مان الابااب
الرئيسي ، وعدم السماح للسيارات الخاصة والمدناياة 

 بالدخول الى موقع الجامعة .

  عدم السماح بأدخال السالح الى الاحارم الاجااماعاي
وأبعاد المظاهر المسلحة فاي الاجااماعاة حاتاى بايان 

 افراد قوة حماية المنشات داخل الحرم الجامعي

  االشتراك في خطة الدفاع باالاتاعااون ماع االجاهازة
 االمنية في المحافظة.

  تاكاالايااف الاعاانااصار الانااسااوي بااتاافاتااياش الااطاالاابااات
 والمراجعات اثناء الدوام الرسمي.

  تنظيم السجالت وعمل الباجات الخاصة بالمنتسبين
الزوار ، باستخدام احدث االجهزة المعدة لذل  وبما 

 يضمن سالمة الجامعة وطالبها ومنتسبيها. 

  تفتيش البناية قبل الدوام الارساماي وباعاده ، والاتااكاد مان
 اغالق جميع منافذ الجامعة بعد الدوام الرسمي.

  التاكد من اغالق االجهزة الكهارباائاياة واالباواب وغارف
 الموظفين ورفع موقف للجهات االدارية في الجامعة.

  االبالذ عن اية حالة مشتبه باهاا الاى الاجاهاات الارساماياة
 لوضع التدابير الالزمة.

 .اعداد التقارير الدورية عن الوضع االمني 

 وترتبط بقسم المتابعة الشعب والوحدات التالية:

 شعبة متابعة الحراسات.

 شعبة االستعالمات.

 شعبة الباجات والتخاويل.

 شعبة الدفاع المدني.

 وحدة العالقات والتواصل االجتماعي.

11 
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 قسم النشاطات الطالبية 

يتولى القسم تنظيم وتوجيه النشاط الرياضي  
والفني في الجامعة والتنسيق مع كليات وتشكيالت 
الجامعة واألتحاد العراقي للرياضة الجامعية 
ألقامة الفعاليات والمسابقات والعروض لرفع 
المستوى والروح الرياضي والفني  لدى الشباب 
ً مكمالً للثقافة والتربية  الجامعي بأعتباره جانبا
العامة للشباب. حيث يقوم القسم بتدريب الشباب 
الراغبين خالل العام الدراسي تحت إشراف أساتذة 
متخصصين في مجال التربية الرياضية والفنون ، 
إضافة الى توفير كافة المستلزمات والتجهيزات 
الرياضية والفنية للمشاركين في الفعاليات فضالً 
عن تخصي  جوائز للفرق الفائزة على شكل 
ميداليات وكؤوس مع هدايا  تشجيعية الى الالعبين  
المتميزين. أما الفعاليات التي ينظمها القسم 
أويشرف عليها فهي: تنظيم دوري لأللعاب الفرقية 
داخل الجامعة بين الكليات ألختيار فريق يمثل 
الجامعة، تنظيم بطوالت داخلية تخ  الجامعة  
بدعم من رئاسة الجامعة . واخيرا األشتراك ضمن 

بطوالت األتحاد العراقي للرياضة الجامعية في 
األلعاب :كـرة القـدم ، كرة السلـة ، كرة الطائرة ، 
كرة المنضدة ، ريـشــة ، سـباحــة ، شطرنــج ، 

 المشاركة في دوري الجامعة لأللعاب المذكورة.

أما النشاط الفني فيتولى تنظيم النشاطات الفنية 
للشباب الجامعي بأتاحة الفرصة أمامهم لممارسة 
هواية الرسم والنحت وصقل مواهبهم وتنميتها من 
خالل تدريبهم على أيدي المختصين في هذين 
المجالين وتوفير جميع المستلزمات لهم كل حسب 
ميوله وتوجهاته الفنية وإقامة المعارض لنتاجاتهم 
ً في إطالق طاقاتهم وتطوير إمكانياتهم  سعيا

 وإبداعاتهم. ويتضمن القسم الشعب التالي:

 .شعبة النشاطات الفنية 

 .شعبة النشاطات الرياضية 

 .شعبة النشاطات الكشفية 
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   وتضاام كاالاايااة الااحااقااوق فااي
جااامااعااة الاانااهاارياان قساامااياان 
علميين اثنين هما قسم القانون 
العام وقسم القاناون الاخاا ، 
والدراسة االولية فاي الاكالاياة 
تااجاامااع دروسااا ماان فااروع 
القسامايان الاماذكاوريان اذ ان 
الشااهااادة الااتااي يااتاام ماانااحااهااا 
لاالااطااالااب بااعااد الااتااخاارا هااي 
شااهااادة الاابااكااالااوريااوس فااي 
القانون، اما الاتاخاصا  فاي 
الدراسة في احد من القسامايان 
الاامااذكااورياان فااأنااه يااباادأ ماان 
دراسة الماجستير حيث يكاون 
ماااناااح الشاااهاااادة الاااماااذكاااورة 
وشهادة الدكتوراه على اساس 
التخص  في احد الاقاسامايان 

 المذكورين .

مجاالت العمل لخريجي 
 كليةال

الاااعااامااال فاااي الاااماااجااااالت 
المخاتالافاة ذات الصالاة باعالام 
الااقااانااون مااثاال الاامااحاااماااة و 
القضاء و الدوائر ذات العالقة 
في الشعبة القانونياة الاخااصاة 
بااهاام و كااذلاا  فااي مااخااتاالااف 
المؤسسات كوزارة الادفااع و 
الداخالاياة و الاتاعالايام الاعاالاي 
والاابااحااث الااعاالاامااي و وزارة 
الخارجية و كاافاة الاوزارات 
االخاارى ذات الصاالااة بااعاالاام 

 القانون .

 كلية الحقوق

 نبذة عن الكلية 

تأسست كلية الحقوق عام 
.وكانت رسالتها ولم تزل 8811

إعداد جيل كفوء من الحقوقيين على 
وفق احدث الطرق العلمية ، لكي 
يشغلوا الوظائف المهمة في الدولة، 
هذا وقد استطاعت الكلية عبر هذه 
السنين أن تمد البلد بكوادر قانونية 
المعة، سواء على مستوى 
الدراسات األولية أو العليا احتلت 
ارفع الوظائف في الدولة . وتمتاز 
الدراسة في كلية الحقوق بطابعها 
النظري والعملي فالطالب يتلقى 
المعارف النظرية على وفق أحدث 
الطرق العلمية، وفي الوقت نفسه 
يتدرب في المحاكم في السنتين 
األولى والثانية من دراسته كما انه 
ملزم بإِعداد بحث للتخرا تحت 
إشراف احد التدريسيين. لقد كانت 
كلية الحقوق متميزة في عطائها 
العلمي، فلقد فاز خريجوها 
بالمسابقات العلمية التي جرت في  
السابق ،كما اسهم اساتذتها 

حركة البحث ومحاضروها برفد 
العلمي بالبحوث والمؤلفات، 
فاحتلت مركز الصدارة في خانة 
كليات القانون في الجامعات 

 العراقية. 

احصائية العام الدراسي       
2081-2088 

 30عدد تدريسيي الكلية...............

 83مدرس مساعد......................

 83مدرس...............................

 82استاذ مساعد........................

 1استاذ.................................

 

 11عدد موظفي الكلية.................

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 201االجمالي..........................

طلبة  الدراسات االولية   
   84المقبولين..........................

طلبة الدراسات االولية 
 11المتخرجين .......................

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 818االجمالي.........................

طلبة  الدراسات العليا   
   31المقبولين........................

طلبة الدراسات العليا 
 31المتخرجين ...................

 



 الرؤية

تسعى كلية الحقوق الى أن تحتل مركز متقدم، وفي 
الصدارة بين كليات القانون على جميع أألصعدة الوطنية 
والعربية والدولية فالتطور العلمي والتكنلوجي أدى إلى 
ضرورة مراجعة شاملة للمناهج والمقررات كافة التي 
تُدرس في الكلية، وهذا ما جعلها تعتبر من كليات القانون 

 المتطورة في هذا المجال.

 

 الرسالة

تتجسد رسالة الكلية في السعي لتهيئة مالكات تدريسية 
علمية لرفع المستوى العلمي لطلبة الدراستين األولية 
والعليا فيها من خالل استخدام وسائل شتى في عمليات 
توصيل المعلومات إلى الطلبة، إذ تتولى هذه المالكات 
تدريس العلوم االنسانية والشرعية، وتعريف الطلبة 
ً وذل   ً ودوليا ً وإقليميا بمختلف القوانين الصادرة محليا

 لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. 

 

 األهداف

   تخريج عدد من المحامين والقضاة لسد الحاجة القانونية في
المجتمع وتقديم المشورة والنصح لحل المشاكل التي تسود 

 هذا المجتمع.

   رفد دوائر الدولة والقطاع الخا  بما يحتاا اليه من مالك
قانوني وقادة إداريين يعملون على التصدي لألمور 

 القانونية لتل  الدوائر.

   بناء شخصية الطالب بحيث يكون قادراً على التحليل البناء
 والنقد القانوني السليم.

   المشاركة في المنظمات الحكومية وغير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم الثقافة والعدالة 

 القانونية.

 كلية الحقوق
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 نقاط التميز

تسعى الكلية الى تخريج جيال مان 
العاملين في ماجاال الاقااناون الاقاادر 
علاى الاماناافساة فاي ساوق الاعامال، 
وتطوير المهارات القانوناياة واعاداد 
الااباااحااثااياان الااقااادرياان عاالااى اجااراء 
البحوث القانونية لخدمة المجتاماعاات 
المحلية واالقليمية ، كما تتميز الكلياة 
باالاجاماع بايان الادراساة االكااديامايااة 
والتطبيقات العملية من خاالل تانافاياذ 
عادد ماان االنشاطااة الااطااالبايااة مااثاال 
العيادة القانونية ، وهانااك عادد مان 
القضاة والمستشارين ووكالء النياباة 
العامة الاذيان تساتاعايان باهام الاكالاياة 
لتدريب الاطاالب عالاى الامارافاعاات 

 والتعامل مع القضايا المختلفة.

 
 

 
 
 

 جامعة النهرين

 

اسااتناداً الااى قااانون مكاتااب 8888تأسااس المكتااب فااي ساانة  
الخاادمات العلميااة واالستااشارية فااي مؤسااسات التعلياام العالااي 

 .   8881و لسنة 2والبحث العلمي رقم )

توكل المكتب منذ تأسيسه ولحاد الوقات الحاضار فاي العدياد 
من الدعاوى لدى المحاكم ولجان التحقيق ومراكاز الاشرطة .. 
الخ كما قدم المكتاب الماشورة القانونياة للعدياد مان األشاخا  

 الطبيعية والمعنوية . 

إن المكتب مستثنى من المنع الوارد في قانون المحامااة رقام 
و  مان هاذا  8فقارة  22،  ذلا  إن الماادة ) 8803لسنة  814

القانون تن  على انه ال يجاوز لغاير المحاامين الماسجلين فاي 
جدول المحاماة إباداء الماشورة القانونياة أو التوكال عان الغيار 
لالدعاء بالحقوق والدفاع عنهاا أماام المحااكم ودوائار التحقياق 
والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو الفاصل فاي 

و ماان ذات القااانون 41منازعااات قااضائية .  و تناا  المااادة )
على اناه ال يجاوز تاسجيل عقاود تأسايس الاشركات مهماا كاان 

 نوعها إال إذا كانت منظمة من قبل محام . 

و ماان الفقاارة ) أوالً و ماان المااادة 2إال انااه بموجااب البنااد )
أصااابح بإمكاااان  8888و لااسنة 1األولااى مااان القاااانون رقااام )

المكتب االستشاري القاانوني فاي كلياة الحقاوق إباداء الماشورة 
القانونية والتوكل عان الغاير أماام أياة جهاة قاضائية أو إدارياة 

و ماان  41و  2228اسااتثناًء ماان المنااع الااوارد فااي المااادتين )
 قانون المحاماة  . 

 المكتب االستشاري القانوني



 الخطة المستقبلية لكلية الحقوق

  تفعيل خدمة التواصل االلكتاروناي ماابايان الاماشارف

وطلبته لتسهيل االجراءات عليه وسيما  الطالب الذي 

 يسكن في مكان بعيد عن مشرفه .

  تهيئة الطالب واعدادهم وتعلاياماهام وتاأهايالاهام فاياماا

يتعلق بتدريسهم عبر وسائل االلكاتاروناياة بااالضاافاة 

التطبياقاةو لاياكاون قاادرا  -للوسائل التقليدية )النظرية

 على الموائمة مابين الواقع النظري والعملي.

  التواصل مع الشركات والمنظمات الراغاباة باتاعايايان

الطالب االوائل وتقديام الادعام االجارائاي لاهام وكال 

 مايتعلق بمتطلبات التعيين.

  مساندة الطالب المبدعين ودعمهم في نشر ابداعاتاهام

وتوثيقها من قبل الجهات المختصاة خادماة لالاصاالاح 

 العام.

  اعتماد الية التعاون االلكتروني بين الجااماعاات كاافاة

فيما يتعلق بنشار الاماواعاياد الاخااصاة باالاماؤتامارات 

 والندوات بشكل الكتروني قبل موعدها بشهر تقريباً.

  التبادل الكترونيا بين الجااماعاات كاافاة فاياماا ياتاعالاق

بالرسائل واالطاريح ، مع اخذ تعهد من قبال الاطالاباة 

المستفيدين من تل  المصادر بعدم  استالل جزء منهاا 

او اعتماده بصورة غير شارعاياة وباخاالفاه ياتاحامال 

 الطالب او اي شخ  اخر كافة التبعات القانونية.

   ًتحفيز االساتذة على نشر المحاضرات االلاكاتاروناياا

فيما ياتاعالاق بااخاتاصااصاهام ونشارهاا عابار ماواقاع 

 التواصل االلكتروني لتعم الفائدة على الجميع.

  تصوير الندوات والماؤتامارات الاماقااماة فاي الاكالاياة

ونشرها عبر مواقع الاتاواصال االلاكاتاروناي لاخادماة 

 المجتمع .

  التعاون بين منظمات الماجاتاماع الامادناي وماناظاماات

حقوق االنسان وتحفيز الطالب على اقامة ماثال تالا  

 المنظمات او االشتراك بها لخدمة المجتمع .
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والااذي قاااماات بااه لااجاانااـااة ماان 
الخبراء مان خاارا الاعاـاـاراق 
وباااإشاااراف وزارة الاااتاااعااالااايااام 
العالي والبحث العلمي وكانات 
الكلية المتفوقة األولى وكــذل  
في التقيايام الاذي أجاراه فارياق 
ماان كاالاايااة الااطااب فااي دباالاان 
وباااإشاااراف وزارة الاااتاااعااالااايااام 
العالي والبحث العالاماي عـاـاام 

كما كاانات الاكالاياة فاي  8818
المقدمة بين كلياات الاطاب فاي 
التقاويام الـاـاذي أجارتاه وزارة 
الصااحااة لااخااريااجااي كاالاايااـااـااات 

 .8881الطب نهاية عام 

وخالل الساناة الادراساياة        
اعاااااااتااااااارف  8883-8880

بالشهادة الممنوحه لخرياجاياهاا 
من قبل كل من المجلس الطبي 
البريطاني ، الاماجالاس الاطاباي 
الااكااناادي والاامااجاالااس الااطاابااي 
األساااتاااارالااااي فضااااالً عـااااـاااان 
إدراجها في دلاياـاـاـال ماناظاماة 
الصحة الاعاالاماياة لالاكالاياـاـاات 

 المعترف بها.

 كلية الطب

 نبذة عن الكلية 

تااأسااساات كاالاايااة الااطااب عااام 
لتكون إنموذجاً يقتادى  8811

به ولتساهم بجديه في الباحاث 
العلمي فاي الاماجاال الاطاباي 
ولتخرا أطباء بإعداد عالاماي 
... إذ  رفياع وباماساتاوى عاالذ
أثاااباااتااات خاااالل الساااناااوات 
الماضيه باأناهاا عاناـاد حسان 
الظن وذل  بفوزها في جمياع 
الاامااسااابااقااات الااعاالااماايااة الااتااي 

 خاضتها.

وتركز الكليــة على  تاطاويار 
طرق التدريس والامانااهاج إذ 
أنها تعتمد المنهج الذي يعتماد 
طرق التكامل األفقي وياكاون 
مااقااـاارراً واحااداً لاامااواضاايااع 
متشابهه، واستندت الكلية منذ 
تأسيسها على التاركاياز عالاى 
المستوى العلاماي واإلهاتاماام 
بالبحث كصفة الزمة و ثاباتاة 
، فااي الاانااشاااط الااجااامااعااي 

وشاركت الكلية االماتاحااناات 
التقويمية لكلاياات الاطاب فاي 

 العـراق.

         احصائية العام الدراسي
2081-2088 

 888عدد تدريسيي الكلية............

 11مدرس مساعد...................

 83مدرس............................

 31استاذ مساعد.....................

 11استاذ..............................

 200عدد موظفي الكلية.............

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 111االجمالي.....................

طلبة  الدراسات االولية   
   884المقبولين.....................

طلبة الدراسات االولية 
 881المتخرجين ................

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 434االجمالي..................

طلبة  الدراسات العليا   
 883المقبولين..................

طلبة الدراسات العليا  
 10المتخرجين ............

 



 الرؤية

ان تكون الكلية مركزا علميا متطورا في 
مجال عملها وتسعى لتأمين العالقات العلمية 
رفيعة المستوى تتوفر فيها قابليات االبداع 
واالبتكار لتكون الكلية اداة للوصول الى 
التكامل العلمي ووسيلة لتطوير نمط الحياة في 
المجتمع من خالل الوصول الى العالمية في 
مجال التعليم الطبي المعزز بالبحث العلمي 
الرصين بما يخدم قضايا المجتمع الطبية 
والتنموية والتنافس مع كليات الطب االخرى 
)المحلية،االقليمية،العالميةو في مجال تقديم 
افضل خدمات التعليم الطبي والسعي لرفد 

  التقدم في هذا البلد.

 الرسالة

تلبية احتياا البلد الى كوادر طبية وعلمية 
كفؤة ومؤهلة ليكونوا قادة للمستقبل في 
المجاالت الطبية والعلمية من خالل تهيئة 
البيئة العلمية المناسبة للنمو العلمي والمهاري 
وطرح البرامج االكاديمية عالية الجودة 
لمواكبة مستجدات العصر الحديث وتسخير 
البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع 

 الصحية والمعرفية والتقنية.

 

 األهداف

ان تكون الكلية انموذجا يسعى الى تحقيق 
مستوى علمي رصين وتعد اطباء وعلماء 
كفؤين يمتلكون من الخلفيات العلمية الطبية 
والمهارات السريرية والبحثية ما يمكنهم من 
ممارسة اعمالهم بامان وفعالية . ومهيئين 
لمواكبة التقدم المعرفي والتقني والسعي لنيل 
درجة التخص  في مختلف االختصاصات 
الطبية والمساهمة في اعداد قادة المستقبل في 

 المجاالت الصحية.

 كلية الطب
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 الفروع العلمية في الكلية  

 .التشريح البشري 

 .الكيمياء والكيمياء الحياتية 

 .وظائف االعضاء )الفسلجةو 

 .االحياء المجهرية 

 .علم االدوية 

 .االمراض والطب العدلي 

 .طب االسرة والمجتمع 

 .الطب الباطني 

 .الجراحة 

 .النسائية والتوليد 

 .طب االطفال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جامعة النهرين

 

 نقاط التميز

تتمااايز كلياااة الطاااب بجامعاااة النهااارين  بتقاااديم براماااج  

دراسااية تعتمااد علااى احاادث المواصاافات الدوليااة للتعلياام 

الطاابي، أذ تتااسم باارامج الكليااة بالتنااسيق والتكاماال الرأسااي 

واالفقي بين المواد الطبية االساساية وااللكينيكياة، وهاو ماا 

يعااارف بنظاااام التكامااال الاااذي يعتماااد علاااى التاااداخل بيااان 

 المقررات لتفادي التكرار بين المواد الطبية.

يظهر  تميز البرنامج الدراساي بكلياة الطاب فاي قدرتاه 

علااى توفااير الممارسااة األكلينيكيااة للطااالب مااع المرضااى 

لتحقيق مستوى متمايز ومتفارد لخاريج الكلياة. ومان  اجال 

دعم العملية التعليمية وتقديم خدمة للمجتماع تاشارك الكلياة 

فااي اسااتقبال المرضااى فااي مدينااة االمااامين الكاااظمين )عو 

 الطبية ، وتقديم  الخدمات الطبية للمواطنين .
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 برنامج اطلس 

Advanced trauma and life 
support  

 (ATLAS )  

ويعني اسناد الحياة المتاقادم لاالاصااباات 
ويعنى باقامة دورات لالطباء الاخارياجايان 
والعاامالايان فاي ردهاات الاطاوارى حاول 
االلاايااات الااعااالااماايااة لاالااتااعاااماال مااع حاااالت 

 االصابات وبصورة منظمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلية الطب

 

 وحدة البحوث الطبية

تشتمل على مجموعة من المختبرات المتخصصة 
بالبايولوجي الجزيئي والمناعة السريرية والكيمياء 
التحليلية والحيوية  تعمل على خدمة الباحثين وطلبة 
الدراسات العليا داخل وخارا الكلية في المجاالت الطبية 
المختلفة فضال عن التعاون مع الفروع السريرية النجاز 

 ابحاث مشتركة.



 أهم المختبرات في كلية الطب

وهو من الماخاتابارات مختبر البايولوجي الجزيئي: 
المتطورة في القسم والذي تم تجهيزه باأحادث اجاهازة 
التحليل المختبري الخاصة بدراسة الخرائط الاوراثاياة 
للكائنات الحية وتحديد المحتوى الوراثاي والاروتاياناي 

 للخاليا حقيقية وبدائية النواة.

وهاو مان مختحبحر االححيحاء الحمحجحهحريحة الحطحبحيحة: 
المختبرات التي تاعاناى بادراساة االحايااء الاماجاهارياة 
الطبياة مان حاياث عاوامال الضاراوة لاتالا  االحايااء 
وتاثيراتها على الكائنات الحية المختلفاة وتاطاباياقااتاهاا 
واستخداماتها فضال عن دراسة فسلاجاة هاذه االحايااء 
المجهرية وظروف التنمية وانتاا المركبات االيضاياة 

 ذات االهمية الطبية والدوائية.

وهاو مان مخحتحبحر زراعحة االنسحجحة الحححيحوانحيحة: 
المختبرات المتطورة الذي ياعاناى بازراعاة االنساجاة 
الحيواناياة وتاهايائاة ظاروف خااصاة باتالا  االنساجاة 
ويحتوي المختبر على اجهزة وحاضنات متاخاصاصاة 
بالتنمية واناتااا ماركاباات االياض الاثااناوي لالاخاالياا 
الحيوانية فضاالً عان دراساة الاخاصاائا  الاحاياوياة 
 للمركبات المختلفة وتاثيراتها على الخاليا الحيوانية.

وهااو ماان مححخححتححبححر زراعححة االنسححجححة الححنححبححاتححيححة: 
المختبرات الاتاي تاعاناى باأكاثاار الانابااتاات باطارائاق 
الزراعة النسيجية وانتاا المركبات الطبية والادوائاياة 
النباتية واستخدامها لاالغاراض الاعاالجاياة وياحاتاوي 
المختبر على حاضنات خاصة باالازراعاة الاناساياجاياة 
وغرفة زراعة ومستلزمات واجهزة متقادماة فاي هاذا 

 المجال.

وهاو مان الاماخاتابارات مختبر الفصل الحححيحوي:  
المتطورة التي تعنى بتناقاياة وتاوصاياف الاباروتاياناات 
واالنزيمات المختلفة المنتجة من خاليا حقيقية وبدائياة 
النواة. ويحتوي المختبر على اجهزة تاحالايال واعامادة 
فصل مختلفة خاصة بتنقية تل  المركبات وتوصايافاهاا 
لالغراض التطبيقية في المجاالت الادوائاياة والاطاباياة 

  والزراعية والصناعية.
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 كلية الهندسة

 نبذة عن الكلية 

تُعَدّ  كالاياة الاهانادساة فاي جااماعاة 
الانااهارياان ماان الااكاالايااات الاارائادة فااي 
العراق في تخصصاتها الهندسية فاقاد 
تخرا منها الاعادياد مان الاماهانادسايان 
الرواد والكفاءات الوطنياة الاعاامالايان 
في المجاالت االكاديمية والاماناهاجاياة 
والمهنية ويتمتع خارياجاوهاا باماقادرة 
علمية عالاياة وياماتالاكاون الاماهاارات 
المهنية الالزمة للحصول على افضال 
الفر  فاي ساوق الاعامال . أُساسات 

 820الكلياة باماوجاب الاقااناون رقام 
رباايااع األول  88والصااادر بااتااأريااخ 

تشاارياان  28هـاا ، الاامااوافااق  8108
وتضام حاالـاـاياا تساعاة  8811االول 

 اقسام علمية .

كانت الكلية تضم عند تااساياساهاا   
ثالثة اقسام علمية هي الهندسة المدنية 
والهندسة االلاكاتاروناياة واالتصااالت 
والهندسة الميكاناياكاياة، وقاد اضاياف 
لااهااذه االقسااام قساام رابااع فااي عااام 

وهو قسم الهندسة  الكيميااوياة  8818
نظرا لحاجة العراق الى أعداد جاديادة 
من الخارياجايان فاي االخاتاصااصاات 
الهندسية الحديثاة وقاد اساتاحادث فاي 

قسمان جديدان هاماا قسام  8881عام 
هندسة الحاسوب وقسم هندسة اللايازر 
وااللكترونيات البصارياة ثام اضاياف 
قسم سااباع هاو قسام هانادساة الاطاب 

، كاامااا 8881الااحااياااتااي فااي عااام 
أُستحدث قسم هندسة العمارة في عاام 

 ، تتركز  2008

         احصائية العام الدراسي
9108-9102 

عدد تدريسيي 
 233الكلية............................

 12مدرس مساعد..................

 884مدرس..........................

 34استاذ مساعد...................

 1استاذ............................

 

 841عدد موظفي الكلية...........

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 141االجمالي..................

طلبة  الدراسات االولية   
   214المقبولين...................

طلبة الدراسات االولية 
 841المتخرجين ...............

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 434االجمالي.................

طلبة  الدراسات العليا   
  883المقبولين.................

طلبة الدراسات العليا 
 12المتخرجين ...........

 

دراسااتااـااهاام عاالااى الااماادرسااـااة 
العراقيـة الحديثة فـي  في ماجاال 
هندسة العمارة ، وأخيرا أضياف 
قسم هندسة أألطراف والاماسااناد 

ليكون  2082الصناعية في عام 
أحد األقسام النادرة على مستوى 

  العراق .

تقوم الكلية بخدمة الاماجاتاماع 
ماان خااالل الااتااعاالااياام الاامااسااتااماار 
للمهندسين في مختلف قاطااعاات 
الدولة ويقوم المكتب االستشاري 
الااهااناادسااي  بااتااقاادياام الااخاادمااات 
االسااتااشاااريااة ألغاالااب وزارات 
الدولة والقطاع الحكوماي فضاال 
عاان الااقااطاااع الااخااا  ونشاااط 

 االستثمار.

 البرامج االكاديمية

ماادة الاادراسااة فااي الااكاالاايااة 
لااالاااحاااصاااول عااالاااى شاااهاااادة 
البكلوريوس هاي ارباع ساناوات 
فاي اقساام الااهانادساة الاامادناياة ، 
والاااهااانااادساااة االلاااكاااتاااروناااياااة 
واالتصاااااالت، والااااهااااناااادسااااة 
الاامااياااكااانااياااكااياااة، والااهاااناادساااة 
الكيمياوية، وهنادساة الاحااساوب 
وهندسة الليزر وااللاكاتاروناياات 
الاابااصااريااة وهااناادسااة األطااراف 
والمسااناد الصانااعاياة، وخاماس 
سنوات في قسمي هندسة الاطاب 

 الحياتي وهندسة العمارة.

كاامااا تااماانااح الااكاالاايااة شااهااادة 
الااماااجسااتااياار والاادكااتااوراه فااي 

 اختصاصاتها المختلفة.



 الرؤية

تسعى الاكالاياة إلاى تاحاقاياق الاتاماياز فاي 
الامااجاااالت الااهااناادساايااة عاالااى الاامااسااتااويااات 
المحلية واإلقليمية والعالمية في ظال ساماو 
فااكااري ومااهاانااي وباامااا يسااهاام فااي خاادمااة 
الاامااجااتاامااع وتااحااقاايااق الااتااطااور الااعاالاامااي 
والمساهمة في إعداد الماالكاات الاهانادساياة 
في مجال االخاتاصاا  وباماا ياتاالءم ماع 
التطورات العلمية واالقتصاادياة فاي ساوق 

 .العمل

 الرسالة

تقاديام باراماج أكاادياماياة عاالاياة الاجاودة 
تتماشى مع التطور العلمي والاتاكاناولاوجاي 
على المستوى المحلي واإلقليمي والعاالاماي 
والمشاركة الفعالاة فاي تاطاويار الاتاقاناياات 
والتحسين المستمر في المنظومة التعلياماياة 
والبحثياة فاي الاكالاياة مان خاالل الاتاعااون 
الاامااسااتااماار مااع الااجااهااات الااعاااماالااة فااي 

  االختصاصات الهندسية المختلفة.

 األهداف

تسعى الكلياة الاى تاحاقاياق اهادافاهاا مان 
 خالل:

 النهوض بواقع البحث العلمي . 

 تعميق المنطق العلمي لدى الطلبة . 

 تخريج مهندسين رواد أكفاء ومبدعين. 

  ساد جازء مان الانااقا  الاحاااصال فااي
 . المالكات التدريسية الهندسية

  خادمااة الاامااجااتامااع ماان خااالل الااتااعاالااياام
  مميزة.المستمر واالستشارات الهندسية ال

 كلية الهندسة
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 نقاط التميز

تااتااماايااز الااكاالاايااة بااعاادد ماان الااباارامااج 
االكاديمية المستحدثة المدعومة باعادد مان 
المختبرات مثل مختبار الاطابااعاة ثاالثاياة 
االبعاد، ومختبر الروبوتات الصانااعاياة ، 

 وماكينات التحكم الرقمي.

كما تتميز الكلية بأستحداث اقسام بيناياة 
تواكب ماتاطالاباات الاعاصار واحاتايااجاات 
المجتمع مثل قسم هندسة الطاب الاحايااتاي 
وقساام هااناادسااة االطااراف وقساام هااناادسااة 

 الليزر وااللكترونيات البصرية.

كما وتفتخر كلية الهندسة باكاوناهاا اول 
كاالاايااة فااي الااعااراق اسااتااحاادثاات باارنااامااج 
الدكتوراه في قسم هندسة الطب الاحايااتاي 
فضال عن ترويج االجراءات الساتاحاداث 
دراسااة الااماااجسااتااياار فااي قساام هااناادسااة 

 االطراف والمساند الصناعية.

 

 

 

 

 جامعة النهرين

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 12811304012هاتف: 

 بريد الكتروني: 

dean.office@eng.nahrainuniv.edu.iq 

deanoffice81@yahoo.com 

كما تتميز الكلية بأندماا الطالب في التعلم الذي ياتاضامان 
التكامل بيان الاناظارياة والاتاطاباياق وتاعازياز الارواباط بايان 
 التخصصات المختلفة من خالل التعلم المرتكز الى المتعلم.

واالهتمام بأعداد وتأهيل الطالب لمواكبة احتياجات ساوق 
العمل المحلي والادولاي مان خاالل اتافااقاياات الشاراكاة ماع 
جامعات ومؤسسات تعليمية دولياة. بااالضاافاة الاى اكسااب 
الخريجين مهارات القيادة والبحث العلاماي باماا ياماكاناه مان 

 توظيف التكنولوجيا ونقل المعرفة من والى المجتمع.



 مختبرات الكلية

يوجد بالكلية عدد من المختبرات وورش الاعامال 
يتم تدريب الطالب فياهاا عالاى تاطاباياق ماا درساه 
عمليا حتاى ياكاتاساب الاماهاارة الاالزماة لاتاحاويال 
معلوماته الاناظارياة الاى واقاع مالاماوس. وتشامال 

 مختبرات الكلية ما يلي: 

 .مختبرات الهندسة المدنية 

 .مختبرات الهندسة االلكترونية واالتصاالت 

 .مختبرات الهندسة الميكانيكية 

 .مختبرات الهندسة الكيمياوية 

 .مختبرات هندسة الحاسوب 

  مااخااتااباارات هااناادسااة الاالااياازر وااللااكااتااروناايااات
 البصرية.

 .مختبرات هندسة الطب الحياتي 

  مااخااتااباارات هااناادسااة االطااراف والاامااسااانااد
 الصناعية.

كماا ياوجاد فاي الاكالاياة عادد مان الاماخاتابارات 
يستخدمها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الادراساات 
العليا إلجراء الدراسات العامالاياة الاخااصاة فضاال 
عن مختبرات مركزية اخرى باخادماة الاتادريسايان 

 والمنتسبين والطلبة 

 .مختبر اللغة متعدد الوسائط 

 .مختبر الحاسوب المركزي 

 .مختبر سيسكو 

 .مختبر شبكات الحاسوب 

 .مختبر االنترنت 
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 المكتب االستشاري العلمي 

اسس المكتب االستشاري   

العلماي لاكالاياة الاعالاوم ساناة 

وهو مكتب فني ياقادم  8881

اسااتااشاااراتااه وخاادماااتااه فااي 

مساااعاادة الشااركااات ودوائاار 

دولة وماؤساساات الاماجاتاماع 

وغيرها . اذ ياقاوم باتاصامايام 

مواقع االنترنت واستضافتهاا 

على الشبكة الدولية وتصميام 

مااحاارك بااحااث يااعااماال عاالااى 

قواعد البيانات ، فضاال عان 

مختلف البرامجيات بوسااطاة 

أحااادث لاااغاااات الااابااارماااجاااة 

العالمية مثال أناظاماة قاواعاد 

البيانات وبرامجها فاي إدارة 

االفراد والمخازن والهاوياات 

وباااااطااااااقاااااات الااااادخاااااول 

االلااكاااتاااروناااياااة وماااعاااالاااجاااة 

المشكالت التقنية عن طارياق 

مااهااام إسااتااشاااريااة بااوساااطااة 

 كوادر علمية متميزة.

 كلية العلوم

 نبذة عن الكلية 

أُسااساات كاالاايااة الااعاالااوم مااع 

تأسيس جامعة النهرين في عاام 

وضاامااات فاااي باااادئ  8811

األمر ثالثة أقسام فقط هي قسام 

عاالااوم الااكااياامااياااء وقساام عاالااوم 

الفيزياء وقسم علوم الحااساباات 

وفااي أوائاال الااعااام الاادراسااي 

تاام إسااتااحااداث  8880-8888

قسااام عااالاااوم الاااريااااضاااياااات 

وتطبيقات الاحااساوب لاتاصاباح 

كلية العلوم تضم ارباعاة أقساام 

علمية تسعى نحو تكوين قاعادة 

علمية متميزة للاعالاوم األسااس  

ماان خااالل خااطااط وباارامااج 

دراسية متميزة تفي بمتطالاباات 

المعايير األكاادياماياة الاعاالاماياة 

لتمنح شهاادات الاباكاالاورياوس 

والمااجساتايار والادكاتاوراه فاي 

 .التخصصات المختلفة

 احصائية العام الدراسي  

     2081-2088 

 818عدد تدريسيي الكلية................

 18مدرس مساعد.......................

 11مدرس................................

 10استاذ مساعد.........................

 84استاذ..................................

 801عدد موظفي الكلية................

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 304االجمالي.....................

طلبة  الدراسات االولية  
   838المقبولين......................

طلبة الدراسات االولية 
 10المتخرجين ...................

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 881االجمالي........................

طلبة  الدراسات العليا   
  32المقبولين.......................

طلبة الدراسات العليا 
 13المتخرجين ....................

 



 األهداف

شاد طااقاات إ ن كلاياة الاعالاوم تاحا
هيأتها التادريساياة وماالكاهاا الافاناي 
واإلداري لااتااحااقاايااق هاادف الااكاالاايااة 
األساس في إعداد مشاارياع عالامااء 
شباب في اخاتاصااصاات الاكايامايااء 
والفيزياء والحاسوب والريااضاياات 
واضعة جهدها وإمكانياتها كلها فاي 
االهتمام بالنوعية والمستوى العلمي 

 للخريجين.

تقوم الاكالاياة مان خاالل أقسااماهاا 
باااالطااالع عاالااى الاامااناااهااج فااي 
الجامعات العالمية الرصيناة والاتاي 
عن طريقاهاا ياتام تاطاويار الاخاطاط 
ً باامااا  الاادراساايااة شااكااالً ومضاامااونااا
ينسجم ماع 
الاااتاااطاااور 
الااااااادائااااااام 

والمتسارع في تخصاصاات الاكالاياة 
وبما يوفر للخريجيان بايائاة ماحادثاة 
لتلقي المعارف ليكونوا قادرين على 

 التفكير اإلبداعي.

تقديم الادعام الاماادي فاي تاطاويار 
المخاتابارات الاعالاماياة وماخاتابارات 
الااحاااسااوب والاالااغااة اإلنااكاالااياازيااة 
وتجهيزها بالتقنيات الحديثاة لازياادة 
 كفاءة الطلبة في الجانب التطبيقي.

توفير مناخ جامعي رصين ومميز 
لدى الطلبة عن طريق النظاام الاذي 
تتبعه الكلاياة فاي ماتااباعاة الاعامالاياة 
التدريسية وضبطها مما أكسبها ثاقاة 
المجتمع والاماؤساساات الاتاعالاياماياة 

 االخرى.

تااطااوياار الااكااادر الااتاادريسااي عاان 
طااريااق تااوفااياار الاادعاام الاامااادي 
للمشاركة في الدورات والمؤتمرات 

 المحلية والعالمية 

إعداد البحوث الاعالاماياة وتشاجاياع 
المشاريع االستراتيجية عان طارياق 
مطالباة الاكالاياة واالقساام الاعالاماياة 
باعداد الاخاطاط الاباحاثاياة الاعالاماياة 
وتشجيع الماشاارياع االساتاراتاياجاياة 
التي تصب في حاجة البلد والاتاأكاياد 

 على إتباع الجانب التطبيقي .

 كلية العلوم
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 الرؤية

ان تكون كلية العلوم رائادة  
في مجال التعليم والبحاث فاي 
العلوم االساسية والاتاطاباياقاياة 
لااخاادمااة الاامااجااتاامااع ومااركاازاً 
لالبتكار واالباداع مان خاالل  
تطوير باراماجاهاا الاتاعالاياماياة 
وباااجاااودة عاااالاااياااة وضااامااان 

 المعايير الدولية.

 الرسالة

تاقاادم كاالااياة الاعاالااوم باارامااج 
دراسياة ماتامايازة وماناظاوماة 
لاالاابااحااث الااعاالاامااي لااتااحااقاايااق 
طموحات المستفيدين وتساهام 
ً فاي  بوصفها بيت خبرة علمياا
خدمة الماجاتاماع تاكاناولاوجايااً 
ً ماان خااالل أعااداد  وصاناااعاايااا
خريجين ذوي كافااءة عاالاياة 
الجودة لدعم التنمية الاوطاناياة 
وضاامااان الااتااوظاايااف االمااثاال 

 للشراكة العامة.
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 مجلة الكلية

تااقااوم كاالاايااة الااعاالااوم وماانااذ عااام 
بااأصاادار مااجاالااة عاالااماايااة  8880

متخصصة محكمة تهدف الى نشار 
نااتاااا الااباااحاااثااياان فااي جااامااياااع 
التخصصات باالالاغاة األناكالايازياة. 
تسعى المجلة الى إثاراء الاماعارفاة 
في المجاالت المختلفة وأن تاظاهار 
جهود الباحثايان مان خاالل الاماادة 
العلمية المناشاورة الاتاي ياجاب أن 
تااتاااصاااف بااااألبااتاااكاااار والاااجاااودة 
والمنهجية العلماياة وصاحاة الالاغاة 
وساالمااة األساالاوب. كاامااا وتااعااماال 
المجلة من خاالل هايائاة الاتاحاريار 
علاى تاطاويار الاماجالاة واألرتاقااء 
بمستواها نحو األفضال مان خاالل 
إختيار الباحثين الجادين المتميزيان 
الذين يضيفون افقاً جديدة للمعرفاة. 
كذل  ياتام الاتاناساياق ماع الاجاهاات 
الاااماااخاااتاااصاااة حاااول طااالاااباااات 
االشااتااراكااات والااعااضااويااة فااي 
المجلة ،كما تم استحصال الاتارقايام 

 الدولي الخا  بالمجلة :

 ISSN:1814-5922 .  

 

 جامعة النهرين

 

 نقاط التميز

تتميز كلية العلوم بكونها شاريا  فااعال ونشاط لادى عادد مان 
الجامعات والمعاهد الدولية . ومن االنشطة التي تتميز باهاا ايافااد 
عدد من اساتذة الكلية كأساتذة زائرين لبعض الجامعات العارباياة 
والعالمية . وعالوة على ذل  يتم ارسال أعضاء هيائاة الاتادرياس 
وطالب الدراسات العليا بأنتظام الى الجامعات والمعاهد الدولاياة 
الجراء مزيد من البحوث ، كما فاز بعض اساتذة الكلية  بجوائاز 

 محلية وعالمية.

كما تتميز الكلية بوجود مختبرات متخصاصاة فاي الاماهاارات 
العلمية المتقدمة في مختلف التخاصاصاات..وياعاد اعضااء هايائاة 
تاادريااس الااكاالاايااة اعضاااء نشااطااياان ومشاااركااياان فااي الااعااديااد ماان 

 الجمعيات والنقابات العلمية  المحلية والدولية.



يوجد بالكلية عدد من المختبرات ياتام تادرياب 
الطالب فيها على تطبيق ما درساه عامالاياا حاتاى 
يكتساب الاماهاارة الاالزماة لاتاحاويال ماعالاومااتاه 
النظرية الى واقع مالاماوس. وتشامال ماخاتابارات 

 الكلية ما يلي: 

  1قسم علوم الحاسوب عدد المختبرات 
 تخص .

  3قسم علوم الكيمياء عدد المختبرات 
 للبرمجة . 8تخص  وعدد 

  28قسم علوم الفيزياء عدد المختبرات 
 للبرمجة. 2تخص  وعدد 

  قسم علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
 .8عدد المختبرات 

 

كما يوجد في الكلية عدد من المختبرات 
يستخدمها أعضاء هيئة التدريس وطلبة 
الدراسات العليا إلجراء الدراسات العملية 

 الخاصة  بأعمالهم البحثية:

  8قسم علوم الحاسوب عدد المختبرات. 

  28قسم علوم الكيمياء عدد المختبرات. 

  2قسم علوم الفيزياء عدد المختبرات. 
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يااهاادف الااقااساام الااى تااخااريااج  
متخصصين على مستوى رفاياع 

 في مجال اهتمامه.

قسم العالقات االقتصادية  .1
 الدولية:

و  888128288أُسااس فااي ) 
يُااعااانااى بااجاااوانااب الااعاااالقاااات 
االقتصادية الدولاياة كاافاة ورفاد 
الاامااجااتاامااع بااالااخااريااجااياان ماان 
اصحاب االخاتاصاا  فاي هاذا 

 الحقل المعرفي النادر.

ماادة الاادراسااة فااي الااكاالاايااة 
لااالاااحاااصاااول عااالاااى شاااهاااادة 

هاي ارباع ساناوات  لبكلوريوسا
 -الاتاخاصا  الاعاام في اقساام 

عاالااوم سااياااساايااة االخااتااصااا  
 الدقيق )بحسب القسم العلميو

كاامااا تااماانااح الااكاالاايااة درجااة 
  -2 التخص   العـام الماجستير 

عاالااوم سااياااساايااة االخااتااصااا  
 الدقيق )بحسب القسم العلميو

وتاااماااناااح الاااكااالاااياااة درجاااة 
  -2 التخص  العـاـاام  الدكتوراه

علوم سايااساياة االخاتاصاـاـاا  
 الدقيق )بحسب القسم العلميو

كلية    

 العلوم السياسية

 نبذة عن الكلية 

؛ 0224عحام سست الحكحلحيحة أ  
تضم الكلية اربعة اقسام علمية .  
واالقسام العلمية  بحسب تحاريح  

 -التأسيس هي:

قسححم السححيححاسححة الححدولححيححة: .  8
و يُعناى 888128881اسس في )

باادراسااة مااوضااوعااات السااياااسااة 
الاادولاايااة وأبااعااادهااا وتاافاااعااالتااهااا 
والمتغيرات المؤثرة فيها . يهدف 
القسم الى تخريج ماتاخاصاصايان 
على مستوى رفيع فاي ماجااالت 

 اهتمامه.

 قسم االستراتيجية:.2

و 888120240أُسااس فااي ) 
يُااااعاااانااااى باااادراسااااة الشااااؤون 
االسااتااراتاايااجاايااة باامااسااتااوياااتااهااا 
وأبعادها وما يتعلق بها ، ياهادف 
القسم الى تخريج ماتاخاصاصايان 
على مستوى رفيع فاي ماجااالت 

 اهتمامه. 

قسححم الححنححظححم السححيححاسححيححة .  4
 والسياسات العامة :

و باأسام 88812024أُسس في )
قسم السياسة العامة ، تام تاعاديال 
إساام الااقااساام الااى قساام الاانااظاام 
السياسية والسياسات العاماة عاام 

و .يُااعاانااى بااقااضااايااا  2004)  
االنااظاامااة السااياااساايااة والسااياااسااة 

 العامة وما يتصل بها، 

 

احصائية العام الدراسي            
9108-9102 

 18عدد تدريسيي الكلية................

 80مدرس مساعد.......................

 22مدرس................................

 42استاذ مساعد.........................

 81استاذ..................................

 

 00عدد موظفي الكلية................

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 423االجمالي........................

طلبة  الدراسات االولية   
  13المقبولين..........................

طلبة الدراسات االولية  
 31المتخرجين ......................

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 802االجمالي.........................

طلبة  الدراسات العليا  
  11المقبولين.........................

طلبة الدراسات العليا 
 20المتخرجين .....................

 



 الرؤيــــــــة

ترصين وتعميق تدريس المعرفة السياسية العلمية 
بأصول وقواعد وآليات إدارة الشأن العام )الحكم و 
في العراق ودول العالم المختلفة على المستوى 
النظري وعلى مستوى الممارسة العملية وصوال الى 
إعداد مختصين في العلوم السياسية من خالل مناهج 

 .علمية رصينة

 الرسالـــــة

إلمام الطلبة بأصول السياساة وماباادئاهاا وأساساهاا     
وقواعدها على الصعيدين النظري والعملي وتاخارياج 
مختصين يمتلكون المعرفة السايااساياة والاقادرة عالاى 
إدارة شؤون الدولة على المستويات المحلية والوطنية 

 والدولية.

 اهداف الكلية

ان لكلية العلوم السياسية مشروعها الاعالاماي الاجااد 
والفاعل في المساهمة ببناء العراق الاماعااصار وعان 
طرياق تاخارياجاهاا لاناخاباة مان الاكاوادر الاوظايافاياة  
المتخصصة والتي تدعم سوق العمل ؛كاماا تساتاهادي 
الكلية بفلسفاة واهاداف الاماشاروع الاحاضااري الاذي 
تعبرعنه جامعة النهرين ؛ وتتلاخا  اهاداف الاكالاياة 

 -با تي:

 . المشاركة في بناء إنسان عراقي جديد 

  ًتأهيل طلبتها تأهيالً علميا ومعرفيا ، قيمياً وعمالاياا
وبما يؤمن بناء أطر حضاريـة   تتخذ من التفاكايار 
العلمي الملتزم بقضايا الوطن واألمة ساباياال لافاهام 
 الماضي وإدراك الحاضر واستشراف المستقبل .

  االرتقاء بتدريس عالام السايااساة فاي الاعاراق الاى
 مستوى التطور العالمي المعاصر .

  برنامج دراسي متطور ومتكامل يسهل الاحاصاول
على معرفة نظاماياة وماهاارات ماتاخاصاصاة فاي 
حقول علم السياسة وعلى صعيد الدراستين األولية 

 والعليا .

  ضمان تفاعل حي ومستمر مع حقل العامال خادماة
 للمجتمع ونهوضه الحضاري .

 كلية العلوم السياسية
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تاماايااز الااكاالاايااة بااعاادد ماان الااباارامااج 
 االكاديمية المستحدثة المدعومة .

كما تامايازت فاي أساتاحاداث اقساام 
باايااناايااة تااواكااب مااتااطاالاابااات الااعااصاار 

 واحتياجات المجتمع 

حصولها على مقر اقساام وكالاياات 
العلوم السياسية في الجامعات العرباياة 
التابعة التحاد الجامعات الاعارباياة وتام 

 تسمية عميدها رئيساً للجمعية .

وتميزت بعاضاوياة احاد االعضااء  
لالاجاماعاياة ”  عميد الاكالاياة “ المؤسسين

العلمياة الاعاراقاياة لالاعالاوم السايااساياة 
التابعة لوزارة التعليم العالي والاباحاث 
العلمي . والتي اصبح مقرها العام فاي 

كالاياة الاعالاوم -داخل جامعة الناهاريان 
 السياسية

كما تميزت بأستضافة العدياد  مان  
اجتامااعاات  الالاجاان الاعالاماياة  ذات 
االخااتااصااا   الااعاالاامااي  الااماارادف 

 لتخصصها.

 

 جامعة النهرين

 

 

 الوحدة البحثية

؛ ماهاام  208221222تم استحداث الوحدة في الكلية بتارياخ 
هذه الوحدة اجراء الدراسات واالبحاث فاي ماجااالت الاعاالقاات 

   الدولية ،والسياسات العامة واالستراتيجية .

 مجلة الكلية

تصدر الكلية مجلة علمية باسم )قضايا سياسية و وهي ماجالاة 
فصلية محكمة تُعنى بنشر األبحاث والدراساات السايااساياة الاتاي 
تجعل من قضااياا السايااساة الاخااصاة باالاعاراق والاعاالام ماحاط 
إهتمامها ، حاضراً ومستقبالً. تعتمد  اللغة الاعارباياة والاماعاايايار 
العلمية الدقيقة في النشر وضمت خباراء مان الاخاارا لالاهايائاة 
االستشارية )فرنسا،كندا،مصر،الجزائر،قطر،الماغارب،لاباناانو 
كما انها حاصلة على الرقم الادولاي الاماعايااري فاي الافاهاارس 

-ISSN2070والتصانيف العالماياة .الارقام الادولاي لالاماجالاة:
.9250  

على معامل الاتاأثايار  2081اكتوبر  83كما حصلت المجلة في 
 ( .988-9102)رقم الشهادة العربي 



 خدمة المجتمع

من منطلق تفعيل حركة التواصل بين الجامعات والمجاتاماع  
، فأن الكلية تقدم الخدمات العلمية والتأهيلية عن طريق اقااماة 
برامج تدريبية يتم اعدادها من قِبل شعبة التعليم المستامار فاي 
الكلية وبشكل سنوي  تتضمن ماوضاوعاات ماخاتالافاة والاتاي 
تحتاجها دوائر الدولة   ؛ كذلا  عان طارياق اقااماة الانادوات 
والمؤتمرات العلمية لمعالجة الكثير من المشكالت التي تعاني 
منها الحالة العراقية في الجوانب السايااساياة واالقاتاصاادياة و 
االمنية ، وكذل  تقديم االستشارات الى دوائر الدولة المختلافاة 

 ، ومراكز البحوث،والجامعات كلما دعت الحاجة اليها. 

ونشير هنا الى مشاركة الكلية بشكل مستمر فاي االنشاطاة  
والمناسبات التي  تقيمها مؤسسات الدولة والاماؤساساات غايار 
الحكومية ، والتي تهدف الى خدمة المجتمع وتاعازياز الاوعاي 
الوطني بالتعاون والتنسيق مع هيأة المستشاريان فاي ماجالاس 
الوزراء ومعهد الخدمة الخارجية واللجان النيابية ذات الصلاة 

 وبايات الاحاكاماة  بأختصا  العلوم السياسية وهاياأة الانازاهاة 
والمركز الوطني لحقوق االنسان وهيئات العتبات المقدسة في 
النجف االشرف  وكربالء الاماقادساة  والاكااظاماياة الاماقادساة  
ومركز حمورابي للدراسات االستراتيجية والوكالة االمريكياة 

ومعهد الاعالامايان لالادراساات الاعالاياا2 الاناجاف  للتنمية الدولية
االشرف   وماركاز الادراساات الاتاخاصاصاياة بايان الاحاوزة 

 والجامعة .

بدأت الكلية بإبارام ماحااضار تاعااون ماع  2081ومنذ عام 
عدد من الجامعات والكليات ودوائار  الادولاة  ماناهاا) كالاياة 
القانون 2 جامعاة الاكاتااب، كالاياة الاحارب 2 جااماعاة الادفااع 
للدراسات العسكرية ،والجمعية العراقية للعلوم السياسية  ومع 
احدى دوائر مجلس الوزراء و؛وستمضي الكلية قِدما باتاوقاياع 

 المزيد من محاضر التعاون العلمي والثقافي. 

 الخطة المستقبلية

  تطبيق نظام المقررات الدراسياة عالاى جاماياع الاماراحال
الدراسية و المعتمد من قبل وزارة التاعالايام الاعاالاي والاباحاث 

 العلمي وتهيأة كافة المستلزمات اللوجستية  لذل .

 . توسيع نطاق  التعاون  العلمي والثقافي عربيا وعالميا 

 السعي لزيادة عدد  البحوث العالاماياة  الاماناشاورة عارباياا
 وعالميا.

  تطويار   الاباراماج واالناظاماة االلاكاتاروناياة الاماوجاودة
 والمطبقة حاليا في الكلية .
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حيث تاجاماع  والدراسات العليا 
هااذه الااباارامااج بااياان الااتااماايااز 
والااااحااااداثااااة واالسااااتااااجااااابااااة 
الحتيااجاات الاماجاتاماع وساوق 

  العمل.

تتكون الكلية من ثالثة أقساام 
هي قسام هانادساة الاماعالاوماات 
واالتصاااالت ، قساام هااناادسااة 
الشاااباااكاااات وقسااام هااانااادساااة 
المنظاوماات، وقاد روعاي فاي 
تصميم البرامج التي تاطارحاهاا 
هااذه األقسااام مااعاااياارتااهااا مااع 
البرامج األكادياماياة اإلقالاياماياة 
والدولياة لالاكالاياات الاماشااباهاة 
واحتوائها على احدث التقناياات 
الاااامااااطااااروحااااة فااااي هااااذه 

 االختصاصات.

تحر  الكلية على توفير     
فر  تادرياباياة لاطالاباتاهاا فاي 
مؤسسات الاقاطااعايان الاخاا  
والعام لتسهيل انادمااا الاطالاباة 
في سوق العمل بعاد تاخارجاهام 
وتطعيم مهااراتاهام وماعاارفاهام 
األكاديمية باماتاطالاباات الاحايااة 

 العملية.  

وتسعى الاكالاياة إلاى إطاالق 
سلاسالاة  مان باراماج الاتاعالايام 
المستمر في احدث تكاناولاوجاياا 
المعلومات واالتصاالت للطلباة 
والمستفيدين من داخل الجاماعاة 
وخارجها لنشر التعليم والثقاافاة 

 في هذا المجال.

 

 

 كلية  

 هندسة المعلومات

 نبذة عن الكلية 

بااسام  2002أُسست الكلية عام 
كلية تكنولوجيا المعلوماات لاتاكاون 
النواة األولى في العراق في ماجاال 
تكنولوجاياا الاماعالاوماات لاماواكاباة 
التطور العلمي والمعرفي فاي هاذا 
الاامااجااال، وذلاا  بااإعااداد مااالكااات 
متخصصة تستطيع أن تأخاذ عالاى 
عاتقها مواكبة التطور السرياع فاي 

 حقل تكنولوجيا المعلومات.

وباالاناظار لالاتاطاور  2003عام 
والتقارب السريع بين المعلاومااتاياة 
واالتصاالت فقد وجد مجلس الكلية 
انه بات من الضروري تعديل اسام 
الااكاالاايااة إلااى "كاالااياااة هااناادساااة 
المعلومات" وتوسيع تخصاصااتاهاا 
لااتااشااماال تااقااناايااات الاامااعاالااومااات 
واالتصاالت وتم تاعاديال الاباراماج 
األكاديمية للكلية بموجب المناظاور 

 الجديد للكلية.

تسااعااى الااكاالاايااة إلااى االرتااقاااء 
التدريس والبحث العالاماي  بمستوى

وربطه باحتياجات البيئة الاماحالاياة 
واإلقليمية وكاذلا  نشار الاماعارفاة 
وتااعاازيااز الااتااعاااون الاابااحااثااي مااع 
المؤسساات الاماحالاياة واإلقالاياماياة 
والادولاياة. ولااتاحاقايااق ذلا  أخااذت 
أقسام الكلية على عاتقها مساؤولاياة 
تزويد الطلاباة باالاماعاارف الاعااماة 
والمتخصصة والمهارات التطبيقية 

مان اساتاخادام الالزمة لاتاماكاياناهام 
مان وسائل التكناولاوجاياا الاحادياثاة 

خااالل طاارح باارامااج أكاااديااماايااة 

احصائية العام الدراسي             
9108-9102 

 31عدد تدريسيي الكلية............

 20مدرس مساعد..................

 28مدرس...........................

 1استاذ مساعد....................

 3استاذ.............................

 

 11عدد موظفي الكلية............

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 440االجمالي....................

طلبة  الدراسات االولية   
 84المقبولين....................

طلبة الدراسات االولية  
 10المتخرجين .................

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 11االجمالي...................

طلبة  الدراسات العليا  
 21المقبولين....................

طلبة الدراسات العليا 
 82المتخرجين ................

 



 

  إمااداد الااطاالاابااة بااأحاادث مصااادر الااتااعاالاام والاامااعاارفااة
والتكنولوجيا الحديثة لتنمية قدراتهم في االباتاكاار والاقاياادة 

 .والتعلم الذاتي والعمل الجماعي والمنافسة

  توفير الخدمات الطالبية وتشجيعهم لتطوير ماهااراتاهام
 .االجتماعية والمهنية واألكاديمية

   دعم التعليم المستمر وتقديم االستشارة لخدمة الاتاناماياة
 والمجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤية

تسعى كلية هندسة المعلومات إلى تحقيق التاماياز فاي 
مجال هندسة المعلومات واالتصاالت والشبكاات عالاى 
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية فاي ظال مانااخ 
فكري صحي وبما يساهم في خدمة المجتماع وتاحاقاياق 
التطور الاعالاماي، والاماسااهاماة فاي إعاداد الاماالكاات 
الهندساياة فاي ماجاال االخاتاصاا  وباماا ياتاالئام ماع 
التطورات العلمية واالقتصادية في سوق العمل المحلية 

 واإلقليمية والعالمية.

 الرسالة

تقديم برامج أكادياماياة عاالاياة الاجاودة تاتامااشاى ماع 
التطور العلمي والتكنولوجي على الاماساتاوى الاماحالاي 
واإلقليمي والعالمي والمشاركة الفعالة في تطاويار هاذه 
التقنيات والتحسيان الاماساتامار فاي نساياج الاماناظاوماة 
التعليمية والبحثية بالكلية من خالل التعااون الاماساتامار 
مع الجهات العاامالاة فاي ماجاال هانادساة الاماعالاوماات 
واالتصاالت والشبكات وحسب احتياجات سوق العامال 

 المحلية واإلقليمية والعالمية.

 األهداف

تهدف الكلية إلى إعداد كادر هندساي ماتاماياز وعالاى 
درجة عالية من العلم والمعرفة والخبرة لاياكاوناوا قاادة 

عان طارياق في مراكز أعمالهم مستقبالً. ويتحقق ذلا  
 -:ا تي

  تطوير برامج أكاديمية شاملة ذات رؤى مستاقابالاياة
واستحداثها متوافقة مع التغيير المستمر في احاتايااجاات 
ومتطلبات سوق العمل في ضوء المعايايار األكاادياماياة 

 .المحلية واإلقليمية والعالمية

  دمج الجانب األكاديمي للدراسة في مجاالت تقنياات
 .االتصاالت و المعلومات بالجانب التطبيقي

  تطوير أساليب التعلم والتعلايام والاتادرياب لالاطالاباة
وتجهيزهم باالاماعارفاة والاماهاارات الاتاي تاتاوافاق ماع 

 .متطلبات سوق العمل والمجتمع

  تبني ثقافة الجودة الشاملة والتحسين الاماساتامار فاي
 .العملية التعليمية والبحثية

  تدعيم التعاون بين الكلية والكليات األخرى ومراكز
 ً  .البحث العلمي محلياً وإقليمياً وعالميا

  التركيز على البحوث الرصينة والمتميزة بافاائادتاهاا
 .التطبيقية ونفعها للمجتمع

 كلية هندسة المعلومات
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تقوم كلية هندسة المعالاوماات بادور رئاياس فاي 
قطاع تكنولوجيا الاماعالاوماات وتاطاويار صانااعاة 
البرمجيات في جامعة النهرين وفي جاماياع اناحااء 
العراق من خالل اتاحة افضل مستاوياات الاتاعالايام 
والفر  لطالبها وخريجيها . كما تاتاماياز الاكالاياة 
بتقديم برامج فريدة مثل برامج هندسة البرماجاياات 
للمرحلة الجامعية والدراسات العليا. وتعمل الكلاياة 
بأستمرار على تاطاويار ماخاتاباراتاهاا واساتاحاداث 
مختبرات ابحاث جديدة . كما تتميز الكلياة باأتااحاة 
فر  متنوعة للطالب واعضاء هايائاة الاتادرياس 
الستكمال دراساتهم في الخارا لتزويد الكلية عاناد 
عودتهم بخبراتهم الجديدة باماا يساهام فاي تاعاظايام 

 االميزة التنافسية مقارنة بمثيالتها من  الكليات.

 االعتماد االكاديمي

لتحقيق رؤية الكلية وأهدافها الطموحة باتاحاقاياق 
مكانة متميزة بين جااماعاات الاماناطاقاة مان خاالل 
توفير بيئة وبرامج أكاديماياة ماتامايازة فضاالً عان  
تنمية قدرات الطالب الاعالاماياة والاعامالاياة، قاامات 

بإعادة الاناظار فاي الاخاطاط  2008الكلية في عام 
الدراسية لبرامج الادراساات األولاياة والادراساات 
العليا لجميع أقسامها لتواكب التطور الحاصال فاي 
هذا االختصا  وتلبية متطلبات سوق العمل. كماا 
اعتمادت الاكالاياة تاطاباياق ناظاام ضاماان الاجاودة 
التعلياماياة فاي فاعاالايااتاهاا الاتاعالاياماياة والاباحاثاياة 
والنشاطات األخرى كافاة لضاماان تاقاديام باراماج 
أكاديمية عالية الجودة والحصول على التماياز فاي 
هااذا الاامااجااال. وقااد شاارعاات الااكاالاايااة بااالااماارحاالااة 
التحضيرية للحصول على االعتماد االكاديمي مان 
مجلس االعتماد االكاديمي للهندسة والتكنلاوجاياا )

ABET. و  

 جامعة النهرين

 



 أهم المختبرات في كلية هندسة المعلومات

 . الدوائر االلكترونية والكهربائية مختبر

 . الوسائط المتعددةمختبر  

 البحوث والدراسات العليا. مختبر  

 مختبر  االتصاالت.

 مختبر  سيسكو لشبكات الحاسوب.

 مختبر  السيطرة واالتمته.

 مختبر  االلكتروني  الرقمي.

 مختبر   المعالج الدقيق.

 مختبر  البرمجة.
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وعلى هذا األساس من الاقانااعاة     
المشتركاة بايان جااماعاة الاناهاريان 
ووزارة التعليم العالي وفاي ضاوء 

 رغبة الوزارة في تأسيس كلية 

تختلف عن المسار التقلايادي فاي 
النظام الادراساياة لاكالاياات اإلدارة 
واالقتصاد، تتجه أساسا الى تالاباياة 
احتياجات القطاع الخا  في ظال 
بيئة اقتاصاادياة مانافاتاحاة تام بانااء 
المناهج الادراساياة ألقساام الاكالاياة 

 الثالثة وهي:

  قسم أقتصايات ادارة االساتاثاماار
 والموارد.

  قساااام أقااااتااااصاااااديااااات ادارة
 المصارف.

 .قسم الرقابة المحاسبية والمالية 

لخريجي الاكالاياة فار  كابايارة 
لاالااعااماال ضااماان مااعااظاام شااركااات 
القطاع الخا ، وخاصة الاعاامالاة 
في الشركات المالية والاماصارفاياة 
والمصارف األهلياة، كاماا تاتاوفار 
لهم فر  العمل في جماياع دوائار 
وماااؤساااساااات الااادولاااة وخااااصاااة 
المؤسسات االنتاجية واالستثمارياة 

 والمالية.

 كلية

اقتصاديات االعمال   

 نبذة عن الكلية 

تأساسات كالاياة اقاتاصاادياات     
وتمثال  2008األعمال في العام 

هاادفااهااا األساااس فااي تااأساايااس 
صرح علمي في مجاال تاكاويان 
الترابط الاماتانااغام بايان الاعالاوم 
االقاااااتاااااصاااااادياااااة واإلدارياااااة 
 والاامااحاااسااباايااة واالحصااائاايااة،
لااتااضااماان تااكااوياان مااخاارجااات 
متمكنة من أساسيات تل  العلاوم 
يحاكي ما هاو قاائام فاي الاناظام 
التعليمية المتقادماة عالاى أسااس 
التخصصاات األرباعاة فاي كال 
قسم من أقسامها العالاماياة. وفاي 
ضوء ذل  جرى تصور األسس 
العلمية التي تضمن لخريج هاذه 
الكلية اإلحاطة بكل الفروع التي 
يحتاجاهاا لاتاكاويان أفاق عالاماي 
متكامل عناد ماماارساتاه الاعامال 

االقاااتااصاااادي ساااواء  -اإلداري
لحسابه الخا  أو في ماؤساساة 
خاااصااة اسااتااثااماااريااة كاااناات أو 
مصاارفاايااة أو مااؤسااسااة عااامااة، 
فضااال عاان اإلحاااطااة الااالزمااة 
بالتشريعات ذات الصلة لتفاعايال 
البعد المهني للخريج بما ياؤهالاه 

 –ألن يكون إداريا 
اقاتاصاادياا ياتاوافاار 
عااالاااى خااالااافاااياااة 
محاسباياة مانااساباة 
وعاقالايااة ريااضايااة 
قادرة على معالجاة 
تاااطاااباااياااقاااات هاااذه 

 العلوم.

 
احصائية العام الدراسي            

9108-9102 

 12عدد تدريسيي الكلية.............

 81مدرس مساعد....................

 82مدرس.............................

 1استاذ مساعد......................

 1استاذ...............................

 

 30عدد موظفي الكلية..............

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 108االجمالي.......................

طلبة  الدراسات االولية   
 820المقبولين......................

طلبة الدراسات االولية  
 18المتخرجين ................

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 40االجمالي....................

طلبة  الدراسات العليا  
 81المقبولين.....................

طلبة الدراسات العليا 
 2المتخرجين ................
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 الرؤية

أن تحتل كلية أقتصاديات األعمال مكاانااً 
متميزاً وريادياً في مجال التاعالايام االداري 
 واالقتصادي والمحاسبي والبحث العلمي.

 

 الرسالة

إعداد طلبتها ليكونوا قادة متميزين عالاى 
المستوى المحلاي واالقالاياماي والاعاالاماي، 
وذلاا  ماان خااالل تاازوياادهاام بااالاامااهااارات 
االقتصادية واالدارية العالية فاي ماخاتالاف 
قطاعات االعمال واالستثمار، فضاالً عان 
االسهام في تطوير االقتصاد الماحالاي عان 
طريق القيام بالبحوث الاعالاماياة الامانااساباة 
وعن طريق إيجااد الارواباط الاماتاياناة ماع 

 المجتمعات والمؤسسات المحلية.

 

 األهداف

   العمل على تخريج طاالب باماهاارات
 أكاديمية وريادية عالية.

   استقطاب أعضاء الاهايائاة الاتادريساياة
 من ذوي المهارات األكاديمية العالية.

   تطوير إنتاجياة الاكالاياة مان الاباحاوث
العلمية الاتاطاباياقاياة، وتاقاوم عالاى خادماة 

 المجتمع.

   تحسين رضا الاطاالب عان الاباراماج
 المختلفة للكلية.

   تااحااسااياان الااعااالقااة والااتااعاااون مااع
 المجتمعات المحلية.

   تااحااسااياان روح الااتااعاااون والااتااواصاال
 المستمر مع خريجي الكلية.
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 التميز في الكلية

تتمياز كالاياة اقاتاصاادياات االعاماال 
بااتااقاادياامااهااا باارامااج تاانااافساايااة مااقااارنااة 
بنظائرها. حيث تتيح الكلية التاخاصا  
فااي مااجااال ادارة الاامااصااارف وادارة 
الموارد واالستثمار والذي ياعاتابار مان 
الااتااخااصااصااات الااماامااياازة فااي مااجااال 
االسواق المالية والتي تتفرد باهاا كالاياة  
اقااتااصاااديااات االعاامااال عاان مااثاايااالتااهااا 

 بالجامعات الحكوميه. 

باااالضااافااة الااى باارنااامااج الاارقااابااة 
والتدقيق والذي يتيح للطالب التخص  
في مجال الرقابة المالية في المؤسساات 
من السنة االولى للدراسة كما يتيح لاهام 
فار  الادراساة االكااديااماياة والاخاباارة 
العملية في المجال عالاى مادار ساناوات 

 الدراسة االربعة. 

كما تعد برامج الاكالاياة مان الاباراماج االكاادياماياة 
البينية التي تتميز بها الكلية، حيث تتضامان الاتاكاامال 
بااياان الااعاالااوم االقااتااصاااديااة واالداريااة والاامااحاااسااباايااة 
واالحصائية لدعم واالرتقاء بأنشطاة االعاماال . مان 
خالل تحديد االحتياجات التنظيمية واقاتاراح الاحالاول 
المبتكرة ، ويتميز خريج البرنامج باالاحاصاول عالاى 
فر  مهنية في مجال االدارة واالستاثاماار، و ادارة  

 المصارف وكذل  في مجال الرقابة والتدقيق.
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يمناح خارياج الاكالاياة  
شهادة الاباكاالاورياوس فاي 
الاتااقااناايااات االحايااائاايااة بااعااد 
اكماله المقررات الدراساياة 
التي تمتد على مدى  أرباع 
سنوات من الدراساة بادوام 

 كامل.  

يدرس جميع الطلباة خاالل 
مناهج العلوم السنة األولى  

ذاتها لبناء أساس االساسيـة 
قوي من المعرفة األساساياة 
إلعدادهم لبرنامج التقناياات 
االحاايااائاايااة الاامااتااقاادمااة. فااي 
السنة الثاناياة مان الادراساة 
يااماانااح الااطاالاابااة فاارصااة 
للتاخاصا  فاي الاتاقاناياات 
االحيائية  الجزيئية  الطباياة 
أو الااتااقااناايااات االحاايااائاايااة 

  النباتية.

 نبذة عن الكلية 

أستحدثت كلية الاتاقاناياات  
فااي   2082األحاايااائاايااة ساانااة 

جامعة النهرين لتحقيق أهدافها 
ورسااالااتااهااا فااي بااناااء باارامااج 
التقنيات االحيائياة  الاماتامايازة 
فااي مااجااال الااتااعاالااياام الااعااالااي 

 والبحث العلمي.

تقدم الكلية ماجاماوعاة مان  
البرامج التعليمية والبحثية فاي 
مختلف تخصصات الاتاقاناياات 
االحاايااائاايااة الااطااباايااة والاابااياائاايااة 
والااازراعاااياااة والصااانااااعاااياااة، 
والهيكل الحالي للكلية يتضمان  
قساامااياان عاالااماايااياان أحاادهاامااا 
التقنيات االحياائاياة الاجازيائاياة 
والطبية واالخر قسم التاقاناياات 

 األحيائية النباتية.

كلية التقنيات 

 االحيائية
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 38عدد تدريسيي الكلية.........
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 22مدرس.........................

 80استاذ مساعد.................

 1استاذ...........................

 

 41عدد موظفي الكلية..........

 

عدد طلبة الدراسات االولية 
 830االجمالي..................

طلبة  الدراسات االولية   
 38المقبولين..................

طلبة الدراسات االولية  
 20المتخرجين .............

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 10االجمالي................

طلبة  الدراسات العليا  
 28المقبولين................

طلبة الدراسات العليا 
 81المتخرجين .............
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 الرؤية

تطمح كلية التقنياات االحاياائاياة فاي  جااماعاة 
النهرين أن تكون مؤسسة أكاديمياة رائادة فاي 
مجال التاكاناولاوجاياا االحاياائاياة فاي الاعاراق. 
وتسعى ان تحقق الطاماوح الارائاد فاي ماجاال 
التقنيات الحيوية من خالل تطوير برامج ذات 
مستوى عالمي متميز فاي الاتادرياس والاتاعالام 

   والبحوث التطبيقية.

 

 الرسالة

تسعى كلية التقنيات االحيائياة جااهادة لاوضاع 
وتنفيذ برنامج التقنيات األحيائية لتسهم بشاكال 
فعال في تحسين المعرفة والمهارات الاعالاماياة 
للمجتمع. ويكمل هذا النهج من قبل الكلية عان 
طريق االفكار المبتكرة والتي تساهم فاي دفاع 
عجلة البحوث التطبيقية ، ودورات الدراساات 

  العليا والشراكة مع القطاع الخا .

 

 األهداف

 تهدف كلية التقنيات االحيائية الى:

. تخريج مالكات مؤهلة وبمهارة عالية فاي  8
 تخصصات التقنيات االحيائية وتدريبهم. 

. تطوير الامانااهاج الادراساياة فاي بارنااماج  2
التقنيات األحيائية وتنفيذها وتقويمها مع وجود 
التزام قوي لتكون محاذاة للماعاايايار الاوطاناياة 

 والدولية لضمان الجودة.

. إجاراء الاباحاوث الاتاطاباياقاياة فاي ماجاال  4
التقنيات األحيائية لتعزيز الاتافااعال والاتاعااون 
بين أعضاء هاياأه الاتادرياس والابااحاثايان فاي 

 وزارات الدولة بمختلف المجاالت.

. تعزيز بيئة تعلاياماياة داعاماة لالاحايااة مان  1
 خالل تنفيذ برامج التعلم المستمر.



 اهم المختبرات في كلية التقنيات االحيائية

قادماة مختبر الفطريات:  وهو من المختبرات الماتا
الذي يعنى بتناماياة واكاثاار وتشاخايا  الافاطارياات 
لالغراض الطبية والزراعية والصناعاياة وياحاتاوي 
المختبر على أجهزة التحلايال واالخاتاباار والاتاناماياة 

 الخاصة لهذه االغراض.

وهاو مان الاماخاتابارات مختبر الكيمياء الحيوية: 
المتطورة الذي يحتوي على أجهزة الاتاحالايال االلاي 
الخاصة بدراسة الخصائ  الكاياماوحاياوياة لاناواتاج 
االياض الاثاااناوي لاخااالياا حااقايااقايااة وباادائايااة الاانااواة 
وتاوصايااف تالاا  الامااركاباات ودراساة خصااائصاهااا 

 وتطبيقاتها.

: وياعاد مان مخحتحبحر زراعحة األنسحجحة الحنحبحاتحيحة
المختبرات المتطورة في العراق ويحتوي على كافاة 
االجهزة التي تخ  بحوث االكثار الدقيق وتاجاارب 
زراعة االنسجاة الانابااتاياة. وتاتاوفار غارفاة حضان 

 للزروعات تحت ظروف مسيطر عليها.

وهاو مان مختبر االحياء المجهرية الصحنحاعحيحة: 
المختبرات المتقدمة التي تمتلكها الكلية والتي تاعاناى 
بااتاانااماايااة االحااياااء الاامااجااهااريااة ذات االسااتااخاادامااات 
والتطبيقات الصناعية ويحتوي المختبر على أجاهازة 
التحليل وحاضنات التنمية والمخمرات التي تعد هاي 
االساااس فااي انااتاااا الاامااركاابااات الااحاايااويااة ذات 

 االستخدامات الصناعية المختلفة.

وهاو مان الاماخاتابارات مختبر الوراثة الخلويحة: 
المتخصصة بدراسة وراثة الخاليا الحيوانياة ودورة 
حياتها والتغيرات الوراثية الطارئة على تل  الخالياا 
جراء تاعارضاهاا لاباعاض الاظاروف الابايائاياة غايار 
المالئمة فضالً عن دراسة تاأثايار تالا  الاتاغايايارات 

 الوراثية على نمو وسالمة الخاليا الحيوانية.

وهااو ماان  مححخححتححبححر نححواتححج األيحح  الححثححانححوي:
المختبرات المتقدمة الذي يعناى باأناتااا وتشاخايا  
مركبات األيض الثانوي للخاليا الانابااتاياة وياحاتاوي 
المختبر على األجهزة المختبرية الخاصة بانتاا تل  
المركبات وتنقيتها وتقطيرها وتكاثايافاهاا وتاركايازهاا 

 لالستخدامات الطبية والعالجية المختلفة.
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 كلية التقنيات االحيائية
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 الفروع العلمية في الكلية

.فاارع الااعاالااوم الاامااخااتاابااريااة 8
 السريرية

 .فرع الكيمياء الصيدالنية2

 .فرع االدوية والسموم4

.فرع العاقااقايار والانابااتاات 1
 الطبية

 .فرع الصيدالنيات3

 .فرع الصيدلة السريرية.0

 

 كلية الصيدلة

 نبذة عن الكلية 

تاسست كلية الصيادلاة عاام 
ياج روتاهادف الاى تاخا 2081

جااياال كاافااوء ماان الصاايااادلااة 
بأعداد علمي ماتاماياز لاخادماة 
المؤسسات المعنية بالمنظوماة 
الصااحاايااة الااعااالجاايااة،وتاامااتاااز 
الدراساة فاي كالاياة الصايادلاة 
بطابعاهاا الاناظاري والاعامالاي 
فااالااطااالااب يااتاالااقااى الاامااعااارف 
الاانااظااريااة عاالااى وفااق احاادث 
الطرق العلمياة، وفاي الاوقات 
نفسه يتدرب في الاماخاتابارات 
والمستشفيات من دراسته كاماا 
انه ملزم بأعداد بحث للتاخارا 
 تحت اشراف احد التدريسيين.
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 43عدد موظفي الكلية...........
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31المتخرجين ...............  

 

 



 الرؤية

أن يكون برنامج كلية الصيدلة مان 
أفضل البرامج على مستوى المحلي 
واالقالااياامااي والاادولااي ماع االرتااقاااء 
باانااظاام الااجااودة وتااحااقاايااق الااتااماايااز 
لاالااوصااول ألفضاال الاامااخاارجااات 
الااتااعاالاايااماايااة ولااخاادمااة الاامااؤسااسااات 
الاامااعااناايااة بااالااماانااظااومااة الصااحاايااة 

 العالجية.

 الرسالة

   التميز في تاقاديام باراماج لاتاناماياة
صيادلة ياماكاناهام ماماارساة مساار 
مهني نااجاح فاي ماجاال الصايادلاة 
وتقديم خدمات صيدلاياة باماساتاوى 
ماااهااااري ماااحاااتااارف وتااالاااباااياااة 
لالحتياجات الدوائية المتنوعاة فاي 

 القطاعين العام والخا .

  تاازويااد الااخااريااجااياان بااالاامااعاارفااة
المتوازناة الامادروساة وتاعالاياماهام 
تحمل الاماساؤولاياة االخاالقاياة فاي 

 المهن المتعلقة بالعناية الصحية.

  ًان تصبح الكلية ماركازاً تاعالاياماياا
يستند الاى الاباحاث وياركاز عالاى 
التعاون بايان الاعالاوم الصايادالناياة 

 والصناعة الدوائية.

  تأهيل النظام الاتاعالاياماياة لاتاحاقاياق
معايير االعتماد األكاديمي المحلياة 
والاادولاايااة واالهااتاامااام باااسااتااخاادام 
تكنولوجيا المعلومات والاماسااهاماة 
في االنشطة التي تسااهام فاي رفاع 
كفاءة المناظاوماة الاعاالجاياة عالاى 
الاامااسااتااوى الاامااحاالااي والاامااشاااركااة 

 بفاعلية في خدمة المجتمع.

 األهداف

  ان لكلية الصيدلة مشروعها العلمي الجاد في تخريج نخبة مان
الكوادر المتخصصة والاتاي تسااهام فاي خادماة الاماؤساساات 
المعنية بالمنظومة الصحية العالجية، ولتحقيق هذا الاماشاروع 

 فأن اهداف الكلية تتلخ  بما يأتي:

 .توفير التعليم المتميز والتطوير المهني لطالب الصيدلة 

 .تعزيز ملكة الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة 

  تشجيع تطوير النماذا الصيدالنية المالئمة لاماخاتالاف بايائاات
 ممارسة هذه الصناعة ودعمها.

 .تعزيز أوجه الترابط بين الكلية  واحتياجات تنمية المجتمع 

  تنظيم البحوث التطبيقية العامالاياة والاباحاوث االسااساياة ذات
الطبيعة الصعبة وتشجيعها بوصفها عنصرا حيويا في العالاوم 

 الصيدالنية.

  اكساب طلبة البكالوريوس والدراسات العليا مهارات تدريبياة
 وتعليمية عالية الجودة.

 كلية الصيدلة
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 نقاط التميز

قال الصايادلاة فاي الاعاراق مان خاالل الاخارياجايان ت قوم كلية الصيدلة بدور رئيسي في تطويار حا
المتميزين القادرين على المنافسة  في امداد سوق االدوية والرعاية الصحية بقادتها الاماتامايازيان، كاماا 
تساهم الكلية في امداد مجال االدوية والرعاية الصحية بالكوادر والقيادات الامامايازة . بااالضاافاة الاى 
اسهامات اعضاء هيئة التدريس في تطوير البحث العلمي بمجال الصيدلة من خالل منشوراتهم البحثياة 
في العديد من المجاالت الدولية . ومشاركة خبراتهم وتجاربهم مع مختلف الباحثين في مختلف الكلياات 

 من خالل حضور المؤتمرات الوطنية والدولية والمنتديات الدولية عبر شبكة االنترنت.



96 

 البرامج االكاديمية

تشكل الادراساات الاعالاياا 
حااجاار الاازاويااة فااي تااناافاايااذ 
رؤيااة الاامااعااهااد فااي تااقاادياام 
برامج أكاديمية تتماشى ماع 
التطور العلمي وهاي جازء 
أساس من رساالاة الاماعاهاد 
في تأهيل الكوادر الاعالاماياة 

وتاادرياابااهاام ماان والااطااباايااة 
خااالل باارامااج الاادراسااات 
الااعاالاايااا وماانااح الشااهااادات 
االكاديمياة، حاياث أساسات 
شعبة الدراسات العالاياا فاي 
المعهد منذ تأسيس الاماعاهاد 

 و،2000 -8888عام )

يااتااكااون الاامااعااهااد ماان  
قسمايان هاماا قسام فسالاجاه 
التناسل السارياري وياماناح 
شااهااادة الاادباالااوم الااعااالااي 
)المعادل للمااجساتايارو فاي 
التقناياات الاماسااعادة عالاى 
اإلنااجااااب وقساام األجاااناااة 
التاطاباياقاي وياماناح شاهاادة 
الماجستير في علام األجاناة 
التطبيقي. اضافة الى شعباة 
التقناياات الاماسااعادة عالاى 

 االنجاب.

 

 

 

المعهد العالي لتشخيص 

العقم والتقنيات المساعدة 

 على االنجاب

 نبذة عن المعهد

أسس المعهد العالي لتشاخايا   
العقم والتاقاناياات الاماسااعادة عالاى 
االنجاب بوصفاه ماركازا عاالجاياا 

يااعاانااى بااالااعااقاام وعااالجااه عـااام            
و 2000و . وفااي عااام )8882) 

أصبح معهداً ذا واجبات اكاادياماياة 
وعالجية وباحاثاياة عالاى مساتاوى 
الدراسات العالاياا، ضامان جااماعاة 
بااغااداد ومااعااتااماادا ماان قااباال وزارة 
التعليم العالي والبحث العالاماي فاي 

العراق. ثم انضام الاماعاـاـاهاد عاام     
و الاى تشااكااياالت جااامااعااة 2003) 

النهرين. وتم توثيق المعهد عالاماياا 
 Postgraduateمااااان قااااابااااال

Med i c a l (  E d u c a t i o n 
DirectoryوPMED(   و لمؤسساة

FAIMER  وهي احدى مؤسسات
ECFMG وماوقاع الاماعااهاد فااي .

ماانااطااقااة الااكاااظااماايااة قاارب ماادياانااة 
 االماميين الكاظميين )عو الطبية.

 

  
احصائية العام الدراسي       

9108-9102 

 21عدد تدريسيي الكلية..........

 1مدرس مساعد.................

 84مدرس..........................

 2استاذ مساعد...................

 2استاذ............................

 

 02عدد موظفي الكلية...........

 

 

عدد طلبة الدراسات العليا 
 10االجمالي...................

طلبة  الدراسات العليا   
  23المقبولين....................

طلبة الدراسات العليا 
 84المتخرجين .................

 



 الرؤية

يسعى المعهد الى تاحاقاياق الاتاماياز فاي تاقاديام  
برامج أكاديمية عالية الجودة تتماشى ماع الاتاطاور 
العلمي والطبي فاي ماجاال الاعاقام وعاالجاه عالاى 
المستوى المحلي واالقليمي والعالمي وصاوالً الاى 
تحقيق أعلى نسب الاناجااح فاي اساتاخادام تاقاناياات 

  االخصاب الخارجي والحد من مشكلة العقم.

 الرسالة

تتركز رسالة المعهد فاي ثاالثاة ماحااور، أولاهاا 
تأهيل الكوادر العلمية والطبية وتدريبها مان خاالل 
الدراسات العليا والبحوث االكاديمية، وثانيها تقاديام 
خدمة سريرية متميزة لمرضى الاعاقام مان الاناسااء 
والرجال تشمل الجوانب التشخاياصاياة والاعاالجاياة 
باستخدام أحدث التقنيات المساعدة علاى االناجااب، 
اما الماحاور الاثاالاث فاياتاماثال باإداماة الاماحاوريان 
السابقين وتطويرها مان خاالل الاباحاوث الاعالاماياة 
والتطبيقية التي تتصدى للمشكالت والمعوقات التي 

 تواجه عمليات معالجة العقم باشكاله المختلفة. 

 األهداف

  منح الشهادات العلمية في علم االجنة التطبيقاي
والتقنيات المساعدة على االنجاب والعلوم التناسلياة 
وفق شروط منح الشهادات العلماياة الاماعاتامادة مان 

 قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  إجراء البحوث العلمية السريرية والاتاطاباياقاياة
واالساسية في مجال العقم والتقنيات المساعدة علاى 

 االنجاب وعلم االجنة.

  توفير الوسائل الاتاشاخاياصاياة والاعاالجاياة فاي
مجال العقم للرجاال والاناسااء وبااحادث االساالاياب 

 العلمية الحديثة.

  تدريب الكوادر العلمية على التقنيات المساعدة
 على االنجاب وعلم االجنة التطبيقي.

  تقديام الاماشاورة الاعالاماياة الاماتاخاصاصاة فاي
مجاالت العقام وعاالجاه والاعالاوم الاتانااسالاياة الاى 

 الجهات الرسمية والخاصة .
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 بيت الحيوانات المختبرية 

يقوم مناتاساباي بايات الاحاياواناات 
الاامااخااتاابااريااة بااتاارباايااة الااحاايااوانااات 
الاامااخااتاابااريااة )فاائااران وجاارذانو 
والعنااياة الصاحاياة باهاا ، وكاذلا  
االكثار من أعدادها وتقديم العلاياقاة 
المناسبة لها. لقد أدى تزايد االعاداد 
الكبيرة من الحيوانات الاماخاتابارياة 
الى تزويد أعضاء الهيئة التدريسية 
وطلبة الدراسات العليا في الاماعاهاد 
بالاحاياواناات الاماخاتابارياة الناجااز 
االبحاث التجريبية، باالضاافاة الاى 
تاازويااد الاامااؤسااسااات االكاااديااماايااة 
االخرى وطلباة الادراساات الاعالاياا 
من خارا المعهد بهذه الاحاياواناات 

 المختبرية. 

 المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على االنجاب

 

 العيادة االستشارية

تضم العيادة االستشارية عيادات العقم للنساء وأخرى للرجال 

حيث يجري فح  وتشخي  وعالا حاالت العقم من قبل 

أخصائيين في االمراض النسائية واالمراض التناسلية والبولية 

والعقم. وتجري متابعة الحاالت بدقة من خالل وحدة سجالت 

المرضى والمراجعين فيتم تسجيل ومتابعة مراحل التشخي  

والعالا. وتجري الفحوصات المختبرية المتخصصة لحاالت 

العقم االولي والثانوي في مختبرات الهرمونات التي تضم أجهزة 

وأمكانات متطورة. كما وتجري فحوصات السائل المنوي العامة 

والخاصة والوظيفية في مختبرات مؤهلة لهذه االغراض. وهناك 

مختبرات ساندة في علم االمراض واالحياء المجهرية. وفي 

العيادة وحدة للفح  باالمواا فوق الصوتية )السونارو كما تسند 

عمل العيادة صيدلية توفر االدوية والعقاقير الخاصة بالعالا. 

ويقوم المعهد بتقديم تقارير طبية موثقة عن حاالت العقم 

  لألغراض الطبية العدلية والقضائية.



 

 

 

 مختبرات المعهد

 

يوجد مختبران لالقسام العالاماياة فاي الاماعاهاد هاماا 

مختبر االجنة التاطاباياقاي وماخاتابار فسالاجاة الاتانااسال 

السريري جهزا بمختلف االجهزة الحديثة والاماتاطاورة 

والتي تفي بمتطلبات الهيأة التدريسية وطلبة الدراساات 

العليا من مجاهر ومستلازماات ماخاتابارياة فضاال عان 

جهاز التلقيح المجهاري االجابااري لالاناطاف وماجاهار 

  الفلورسنت.

 

 التدريب الصيفي

 

يتدرب طلبة الدراسات الاعالاياا فاي الاماعاهاد خاالل 

العطلة الصيفية في العيادة االستشارية وان ذل   مثبت  

كوحدة دراسية ضمن  المنهاا الدراسي لطلبة الادبالاوم 

العالي )المعادل للماجستيرو وفي نهاياة الاتادرياب ياتام 

وضع درجة نهائية تاحاتاساب  ماع درجاات الادروس 

  االخرى .
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مركز بحوث 

 التقنيات االحيائية

 نبذة عن المركز

تأسس ماركاز باحاوث الاتاقاناياات 
فاي جااماعاة  8888االحيائياة ساناة 

الناهاريان وياتاماتاع بااساتاقاالل ماالاي 
واداري. لاالاامااركااز مااجاالااس ادارة 
برئاسة السيد رئيس الجامعة وياكاون 
ماادياار الاامااركااز ورؤوساااء االقسااام 
العلمية فاي الاماركاز اعضااء فاياه ، 
فضال عن عدد مان االخاتاصااصايان 
الاامااشااهااود لااهاام بااالساامااعااه الااعاالااماايااة 
المرموقة يتم اختيارهم من الجامعات 
والوزارات االخرى ويفضل مان هام 
بمرتبة علمية متقدمة ليكونوا اعضاء 

ياحاتاوي الاماركاز  .في هذا الاماجالاس
على مختبرات علمية متخصصة في 
مااجااال الااتااقااناايااات االحاايااائاايااة فااي 
االختصاصات الاطاباياة والازراعاياة 
والبيئية والبيولوجيا الجزيئية مجهزة 
بأحدث االجهزة المختابارياة الجاراء 
البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم 
في حل المشكالت ومعالجاتاهاا الاتاي 
تواجه المجتمع في هذا االختاصاا  
ً حاياوانايااً  فضالً عان اماتاالكاه باياتاا
وحديقة نباتية علمية ومن اهتمااماات 

الاامااركااز مااواكاابااة 
التطورات الحاصلة 
فاااي الاااتاااقاااناااياااات 
االحاايااائاايااة لاانااقاالااهااا 
وتااااااطااااااوياااااارهااااااا 
وتاااوطاااياااناااهاااا فاااي 
العاراق فضاال عان 
العمل عالاى وضاع 
ضااوابااط السااالمااة 
االحايااائايااة واالمااان 
الااحاايااوي وتااوفااياار 
الفار  الاتادرياباياة 
والااااتااااطااااويااااريااااة 
لاامااالكااات الاامااركااز 

واقامة عالقات تعاون علمي وباحاثاي 
مع المراكز البحثية الامامااثالاة داخال 

 وخارا العراق .

ينظم المركز سنويا ومنذ تأسيسة  
العديد مان الادورات الاتادرياباياة فاي 
تخصصات التقنيات االحيائية فضاال 
عن اقامة الندوات والورش الاعالاماياة 

 لمنتسبي المركز 

والجامعات والاوزارات االخارى 
 لرفع مستواهم العلمي والتقني.

تااعااد مااالكااات الاامااركااز رافاادا  
اسااتااشاااريااا وعاالااماايااا لاالااعااديااد ماان 
الااوزارات ومااؤسااسااات الاادولااة ماان 

خالل اللجان االستشاارياة والاعالاماياة 
المختالافاة يضااف الاى ذلا  اهاتاماام 
المركز بتعميق العالقات االجتماعاياة 
بين مالكاته المختلفة لخلق حاالاة مان 
االحااتاارام الاامااتاابااادل وحااب الااعااماال 

لالاماركاز  .والحر  على المال العام
مجلة علمية محاكاماة نصاف ساناوياة 
تهتم بنشر بحوث التقنيات االحاياائاياة 
لباحثي المركز والباحثين مان خاارا 
الاامااركااز فضااال عاان اصاادار نشاارة 
علمية شهرية تسلط الضوء على اخر 
مستجدات علوم التقاناياات االحاياائاياة 

  .وموضوعات متنوعة
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 الرؤية

ً متخصصا في مجال التقنيات  ان يكون مركزاً بحثيا
االحيائية، يعمل على معالجة المشكالت الحياتية وإيجاد 
الحلول العلمية في الجوانب الطبية والبيئية والزراعية 
وتسهيل مهمة التطور العلمي في مجال التقنيات االحيائية 

 والعمل على أرساء مبادئ التنمية المستدامة.

 الرسالة

نحو مجتمع علمي متخص  يعنى بالتقنيات االحاياائاياة 
وأهمية انتشار تطبيقاتها خدمة  للمجتماع الاعاراقاي وبالاوذ 

 غاياته.

 األهداف

  نشر ثقافة واخالقيات البحث العلمي وتوعية المجتمع
وفقا للمعايير االخالقية واالجتماعية وبما يتالئم مع 

 طموح العراق على المستوى االقليمي والدولي.

  نقل التقنيات األحيائية المفيدة وتوطينها وتطويرها وبما
 يؤسس القتصاد متين للعراق.

  تأهيل مالكات علمية متخصصة تعمل على توالد
 االجيال العلمية وتواصل الخبرة.

  توظيف التقنيات األحيائية الحديثة في مشاريع بحثية
 تطبيقية تعالج المعضالت التي تواجه المجتمع.

  تفعيل شراكات العمل مع الوزارات والمراكز البحثية
المحلية والعربية والدولية لخدمة قضايا التنمية الوطنية 

 وايجاد الحلول لمشكالت القطاعين العام والخا .

  العمل على توفير مستلزمات البحث العلمي داخل
المركز التخصصية والعامة وبما يضمن ربط 

 المخرجات بالمشاريع والبحوث المقرة .

  أشراك الخبراء والباحثين من الوزارات والمؤسسات
 العلمية ذات العالقة في المشاريع البحثية للمركز. 

  اعطاء االولوية في التخصي  المالي في شراء
االجهزه والمواد ذات االهمية في رفع المستوى العلمي 

 لتنفيذ البرامج والمشاريع البحثية .

 

 



   توظياااف التقنياااات االحيائياااة فاااي ماااشاريع بحثياااة
تطبيقية تعاالج وتحال المعاضالت فاي القطااع العاام 

 والخا .

  تقديم الخدمات العلماياة واالساتاشاارياة والاتادرياباياة
للجامعات والمؤسسات الاباحاثاياة لاخالاق حاالاة مان 
التفاعل واالرتباط بين الجامعات وماراكاز الاباحاث 
العلمي من جاهاه وبايان الاماؤساساات الاباحاثاياة فاي 

 الوزارات المختلفة من جهه اخرى .

  نقل وتطوير وتوطين التقناياات االحاياائاياة الامافايادة
وتأهيل مالكات علمية متخصصة تعمل على تاوالاد 

 االجيال العلمية وتواصل الخبرة.

  اقامة الدورات التدرياباياة والانادوات والاماؤتامارات
العلمية في تخصصات التقنيات االحيائية وتطبيقاتها 
للبااحاثايان والاتادريسايان والافانايايان داخال وخاارا 

 الجامعة .

  تااقاادياام الااخاادمااات االسااتااشاااريااة والااعاالااماايااة لااطاالاابااة
الادراسااات الاعاالااياا ومااؤساسااات الادولااة الامااخااتالاافااة 
والقطاعات االنتاجية لحال الاماشااكال الاتاي تاواجاة 

 عمل تل  القطاعات .

  تبني ثقافة الجاودة فاي تاطاويار الاعامالاياة الاباحاثاياة
والتعليمية لتحاقاياق مساتاوى ماتاماياز فاي الاباحاوث 

 التطبيقة لخدمة المجتمع .

  تفعيل شراكة الاعامال ماع الاوزارات ذات الاعاالقاة
كوزارة الصاحاة، الازراعاة ، الابايائاة ، الصانااعاة 

الاخ فاي ….. والمعادن و وزارة العلوم والتكنلوجيا 
تنفيذ مشاريع تطبيقية مشتركة تخدم المجتمع وتاحال 

 المعضالت .

  المشاركة في اللجان العلمية واالستاشاارياة لاباعاض
الوزارات والمؤسسات لتاقاديام الاخابارة والاماشاورة 
العلمية وتبني ثقافة المجااماياع الاباحاثاياة فاي تانافاياذ 

 المشاريع البحثية اإلستراتيجية .

  اصدار مجلة عالاماياة ماحاكاماة لاناشار الاباحاوث
العلمية الرصينة في مجال الاتاقاناياات اإلحاياائاياة 
وإقامة المؤتمرات العلمية الاوطاناياة والاعاالاماياة 
لجمع اكبر عدد من الباحثايان والاعالامااء لاتاقاديام 
بحوثهم وتباادل الاخابارات وباواقاع ماؤتامار كال 
سنتين وتشجياع الابااحاثايان فاي الاماركاز باناشار 
بحوثهم في مجالت عالمية رصينة ذات ماعاامال 

 . Impact factor  تاثير 
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 نبذة عن المركز

تاام افااتااتاااح وحاادة الاادنااا 

 2088عااام االااعاادلااي  فااي 

لتكون ناواة لاماركاز تادرياباي 

للجامعات العراقاياة والادوائار 

ذات العاالقاة عالاى اساتاخادام 

تااقااناايااة الااحااامااض الاانااووي  

DNA( فااي تااحااديااد هااويااة  و

مااجااهااولااي الااهااويااة وضااحااايااا 

الموت الاجامااعاي والاقاضااياا 

الجنائية وفحوصات اثباات او 

نفي االبوة من جاهاة، وتانافاياذ 

بحاوث عالاماياة رصاياناة فاي 

مااجااال الااحااامااض الاانااووي 

واسااتااخااداماااتااه لااالغااراض 

الاعادلااياة والاطااباياة مان جاهااة 

وتم تاطاويار الاوحادة  اخرى .

لتصبح ماركازا أساتاناادا الاى 

882االمر الجامعاي الامارقام 

 .802122081في  0018

 

 

 

مركز الدنا العدلي 

 للبحث والتدريب



 الرؤية

اعتماد المركز مرجعا علميا مستقال للمؤسسات المعنية في 
هذا االختصا  داخل العراق بعد اكمال المتطلبات الالزمة 
الستيفاء المعايير العالمية من اجل اعتماده مركزاً للسيطرة 
ً معتمدا لمنطقة  النوعية والسعي ليكون مركزا دوليا
الشــــــرق االوسط من خالل اقامة التوأمة مع المنظمات 

  الدولية المماثلة االخرى.

 الرسالة

تلبية للحاجة المتزايدة لتطبيقات الحامض النووي العدلي 
في العراق التي تصب في خدمة تطبيق العدالة والحاجــــات 
االنسانية االخرى لحل المشكالت العالقة من خالل البحث 
العلمي وتأهيل الكوادر الوطنية العامله في المؤسسات ذات 

  العالقــــة.

 األهداف

  اعداد كوادر متدربة على استخدام تقنيات الحمض
النووي العدلي واجراء البحوث العلمية التي يفتقر اليها 

 العراق في هذا التخص .

  انشاء قاعدة معلومات وطنية  تهدف الى خدمة الدوائر
والمؤسسات ذات العالقة وطلبة الدراسات العليا وربطها مع 

 مراكز البيانات العالمية.

  البحث عن مؤشرات وراثية جديدة تميز المجتمع العراقي
بصمة وراثية  هعن باقي المجتمعات االخرى مما يعطي

 خاصة به وتتبع االصول الوراثية.

  أعداد المركز ليكون جهة رقابية او سيطرة نوعية
لمساندة وتقييم اداء المختبرات الخدمية في المؤسسات ذات 

 العالقة.

  المساهمة في نشر ثقافة استخدام بصمة الحمض النووي
العدلي الى المجتمع من خالل المؤتمرات والندوات وورش 

 العمل فضال عن وسائل التوعية االخرى.

  السعي للتوأمة  بالمراكز المماثلة لتعزيز التعاون العلمي
ورفع مستوى وكفاءة العاملين والحفاظ على الرصانة العلمية 

 المنظمات الدولية المعنية االخرى.واقامة شراكة مع 

  تطوير مفردات ومناهج دراسية تعنى بدراسة أسس
وتطبيقات الحامض النووي العدلي في الكليات والمعاهد ذات 

 العالقة.

 جامعة النهرين
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 مختبرات المركز     

 المختبرات التدريبية

يضم قسم التدريب والتطوير عدد من المختبرات  
الخاصة بتاهيل الكوادر الفنية وطلبة الدراسات العليا في 
مؤسسات الدولة ذات العالقة ومن صلب عمل المركز 

 الدقيق المتخص  وكما يأتي:

 مختبرات عزل مادة الحم  النووي

مجهزة باجهزة خاصة بعضها تعتمد على العدد اليدوية 
واخرى اجهزة الية فضال عن اجهزة خاصة باستخال  
الحمض النووي )العظامو لعزل المادة الوراثية من جميع 
المصادر البيولوجية والجنائية منها )الدم ومسحة الفم 

 واالسنان والشعر والعظام ومخلفات بشريه شخصيةو. 

 مختبرات تكثير الحم  النووي:

تضم هذه المختبرات اجهزة حديثة تعد الجيل الجديد  
والتي تساعد المتدرب على دقه النتائج  PCRلجهاز الـ

والتي تدخل تطبيقاتها في مجاالت البصمة الوراثية 
 )التطابق الوراثي والكشف عن الطفرات الوراثيةو.

 مختبرات التحليل الوراثي:

تتميز هذه المختبرات باجهزتها الحديثة والمتخصصة  
في مجال تحديد تتابع القواعد النتروجينة ذات التطبيقات 
الواسعة في المجال الطبي والعلوم الجنائية وقاعدة 
البيانات البحثية فضال عن اجهزة التضاعف الكمي والتي 
التقل اهميتها وتطبيقاتها عن التي سبقتها بل هي من 
التقنيات المهمة في العمل الجنائي السيما في تحديد هوية 
المجهولين لكونها تميز الجنس والنوع في االشالء 
المتناثرة فضال عن المزايا االخرى على الصعيد الجنائي 
والطبي. جهاز تحليل السمات الوراثية واظهارها والذي 
يعد من أحدث التقنيات العلمية والتطبيقات العملية الخاصة 

 بالعمل الجنائي والتباين الوراثي.

 المختبرات البحثية 

ان من اهداف تأسيس المركز تدريب وتأهيل الكوادر 
العلمية والبحث العلمي التخصصي في الفرع الحيوي 
المتمثل بالبصمة الوراثية وتحديد الطرز للسمات الوراثية 
الخاصة بمجتمعنا وكيفية تحويلها الى نتاا عملي يخدم 
المؤسسات ذات العالقة وعليه فان هذا الفرع يحتوي على 
مختبرات واجهزة مماثلة لقسم التدريب والتي ذكرت 
اعاله كي تكون النتائج الخاصة بكال القسمين متاحة ووفق 
المعايير العالمية الخاصة بالعمل في هذا التخص  

 الدقيق.
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وتدعيم الدراسات الاتاطاباياقاياة  
في استخاداماات طااقاة الاكاتالاة 
الحياوياة فاي مانااطاق الاطامار 
الصااحااي  واماااكاان تااجااماايااع 
النفااياات  الابالادياة والانافااياات 
المصنعة والغازات الدفينة مثل 

 . االيثانول او الوقود الكحولي

قسححم بحححححوث الححتححطححبححيححقححات 
 النانوية

يخت  القسم فاي تاوظاياف  
تقنيات أستخدام المواد الناناوياة 
الامااتاقاادمااة فااي مااجااال بااحااوث  
الااطاااقااات الاامااتااجااددة بااكااافااة 
فروعها ،ومن امثلتها صانااعاة 
الااخاااليااا الشاامااساايااة باانااوعاايااهااا 
الساالاايااكااوناايااة و الاابااولااياامااريااة 

 والخاليا الشمسية المركزة.

قسحم بححححوث ادارة الحطححاقححة 
 المتجددة 

يااعاانااى هااذا الااقااساام بااإجااراء 
البحوث والدراسات األسااساياة 
والتطبيقية فاي ماجاال تارشاياد 
الاااطااااقاااة وادارة االحاااماااال 
الكهارباائاياة. وإجاراءالاباحاوث 
والاااادراسااااات األساااااساااايااااة 
والتطبيقية في ماجاال تاحاسايان 
كفاءة استثمار الطاقاة. وتاقاديام 
المشورة الاعالاماياة فاي ماجاال 
استثمار وخزن الطاقة لترشاياد 
استهالك الطاقة التقليدية. وبناء 
قاااعاادة باايااانااات ذات الااعااالقااة 
بالطاقة المتجددة واستخداماتهاا 
بالتنسيق ماع االقساام االخارى 
لغارض تاخازيان الاماعالاوماات 
الخااصاة باناشااطاات الاماركاز 

 واستدعائها.

مركز بحوث النهرين 

للطاقة المتجددة 

اقساام خاماساة يشمل الاماركاز  
 :بحثية وهي

 قسم بحوث الطاقة الشمسية

يااعاانااى هااذا الااقااساام مااواكاابااة    
التطور الاعالاماي فاي الاتاطاباياقاات 
النانوية في مجال الخاليا الشمسياة 
واالنظمة الحرارية لتولياد الاطااقاة 
الكهربائية وذل  من خالل الدخول 
في مجاالت مختلفة تصب جميعهاا 
في التطبيقات الانااناوياة لاالناظاماة 
الشمسية وتعد هذه أهدافاا اسااساياة 
يعتمدها المركز تمايازا عان بااقاي 
مااراكااز بااحااوث الااطاااقااة الااجاادياادة 

 .والمتجددة في العراق

 قسم بحوث طاقة الرياح 

يهتم هذا القسم بتصامايام نامااذا 
ريادية من األجهزة العاملة باطااقاة 
الرياح وتنفيذها وانشااء ماحاطاات 
لارصااد واخااتاابااار ورساام خااارطااة 
الرياح في المناطق الاواعادة لاهاذا 
النوع من الطاقة وكذل  االفادة من 
تجارب الدول التي لها خبرات فاي 
مااجااال اسااتااخاادام طاااقااة الاارياااح 
وتوظايافاهاا فاي الاحايااة الاعامالاياة. 
والااتااخااطاايااط إلجااراء الاابااحااوث 
والدراسات األساسية والاتاطاباياقاياة 
في مجال اساتاخادام طااقاة الاريااح 

 .ألغراض توليد الكهرباء

 قسم بحوث الكتلة الحيوية

يااهااتاام هااذا الااقااساام بااالااتااخااطاايااط  
ألجاااراءالاااباااحاااوث والااادراساااات 
االساسية والاتاطاباياقاياة الساتاخادام 
طاقة الكتلـاة الاحاياويـاة الغاراض 

منه في تاولاياد توليد الغـاز واالفاده 
الكهاربااء وادارة مشاارياع الاطااقاة 

 بأشكالها المختلفة. 

 نبذة عن المركز

تسعى العديد من دول العالم     
في الوقت الحاضر الى االهتمام 
بالبحوث المتخصصة في مجال 
الطاقة الجديدة والمتجددة وذل  
لتطوير مصادر الطاقة البديلة عن 
المصادر التقليدية المحدودة األيلة 
للنضوب. وتعد مصادر الطاقة 
المتجددة من أهم هذه المصادر 
البديلة، حيث تشتمل بشكل رئيس 
على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

 .والكتلة الحيوية

وألهمية بحوث الطاقة المتجددة 
على المستوى األكاديمي 
والصناعي فقد أنشئت في العديد 
من جامعات العالم مراكز بحوث 
متخصصة في مجال الطاقة 
المتجددة تهتم بالبحث والتطوير 
في هذه المجاالت لتشكل حلقة 
الوصل بين البحوث االكاديمية 
وأنتقالها الى التطبيق الصناعي. 
وضمن هذا المسعى فقد تم أنشاء 
مركز متخص  ببحوث الطاقة 
المتجددة النانوية في جامعة 

ليكون  2081النهرين في عام 
مركزا فريدا من نوعه حيث يجمع 
بين تكنولوجيا النانو وتطبيقها في 
مجاالت تصاميم الطاقة المتجددة 
وليكون نموذجا يحتذى به بين 
الجامعات العراقية من خالل 
تواصله مع مراكز ابحاث عالمية 

 .مستقـبال

وهذه هي السياسة التي رسمتها 
 ادارة المركز منذ تأسيسه. 



 األهداف

يهدف المركز الى اجراء البحاوث والادراساات لادعام الاتاناماياة 
المستدامة في العراق   وبنائها وتقليل الفجوة الاعالاماياة ماع الادول 
المتقدمة والمحيطة بنا من خالل مواكبة التطور العلمي في ماجاال 
الطاقة المتجددة النانوية وتطبيقاتها الصناعية وادارة الاطااقاة فاي 
العراق من خالل تحسين مستوى األداء البحثي وتاناماياة ماهاارات 

 :وقدرات الباحثين من خالل ما يأتي

   تنمية االبتكارات الوطنية في مجال الطاقة المتاجاددة مان خاالل
التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتقنية وتوجيهها نحو اماتاالك 

 .المعرفة وخدمة قضايا التنمية المستدامة في العراق

 نشر المعرفة العلمية  في مجال الطاقة المتجددة النانوية.  

   اعداد جيل من الخبراء و الباحثين المتميزين في مجاالت الطااقاة
  .المتجددة النانوية

 القيام بمهام بيت خبرة تقني وتكوين قاعدة وطنية كفوءة  وخبيرة في مجاالت الطاقة المتجددة النانوية.  

  السعي لتطوير المعرفة العلمية والتقنية ونقلها وتوطنها لدعم البحث العلمي في مجال الطاقة الاماتاجاددة
 .النانوية

 السعي لتطوير الخبرات و البحوث في مجال ادارة الطاقة في العراق.  

  تبادل الخبرات و المعلومات في مجاالت الطاقة المتجددة النانوية مع المؤسسات المحلياة والاعارباياة و
 .العالمية

  تقديم االستشارة الى المجالس التشريعية في سن التشريعات والقوانين التي من شانها تشجيع اساتاعاماال
 . الطاقة المتجددة بديال للطاقة التقليدية

  تقديم االستشارات التقنية و العلمية و اعداد دراسات الجدوى الفنية و االقتصادية للمشاريع الاماقاتارحاة
 .الى القطاعات الحكومية و الخاصة المختلفة في مجال الطاقة المتجددة

  وضع البرامج اإلعالمية الهادفة لتعريف المواطن على أهمية الطاقة المتجددة وسبل اإلفادة منها عالاى
 . نحو علمي وموضوعي

 الرؤية

مؤسسة للبحث والتطوير وبيت خبرة تقني لتوظيف المعرفة 
العلمية في مجال الطاقة المتجددة النانوية لخدمة التنمية المستدامة 

 .في العراق ومحيطنا االقليمي

 الرسالة

تخطيط البحث العلمي األكاديمي والتطبيقي وتنفيذه في مجال 
الطاقة المتجددة النانوية للمحافظة على البيئة من خالل المساهمة 
في االبتكار واالبداع الفكري في البحوث والدراسات والتأليف 
والترجمة ونشر المعرفة العلمية والخبرة في المجتمع وتقديم الدعم 
العلمي للمؤسسات التعليمة والصناعية والسعي الى توطين تقنيات 
الطاقة المالئمة لطبيعة العراق وتطويرها وموارده ورفع كفاءة 
الطاقة وترشيد استخدامها وحسن أدارتها بما تخدم التنمية المستدامة 

  .في العراق

 مركز بحوث النهرين للطاقة المتجددة
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 تميز المركز

يتميز المركز بوجود عدد من 
االجهزة التخصصية لتحضير وتصنيع 
المواد النانوية التي لها دور اساسي 
لمواكبة التطور العلمي في صناعة 
الخاليا الشمسية وكذل  استخدامها في 
مجال ابحاث الكتلة الحيوية، وكذل  من 
ابرز ما يميزه ايضا هو وجود ورشة 
هندسية تابعة للمركز لترجمة البحوث 
المعدة من قبل الباحثين لتصنيع اجهزة 
لها اهمية للمواطن كجزء من مشروع 

 الجامعة في خدمة المجتمع.

 جامعة النهرين

 

 لمزيد من المعلومات اتصل بنا:

   01011  . ب  –الجادرية  –بغداد  –العنوان البريدي : جمهورية العراق 

 0112881148هاتف 

E- mail : nanorenewable@nahrainuniv.edu.iq 
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 فلسفة المركز

يحكم عامال الاماركاز سايااساة 
وأجراءات تستند الى المباادىء 

 التالية:

  توسيع شراكة الجااماعاة ماع
فاائااات الاامااجااتاامااع الاامااحاالااي 
ومؤسسات التعليم االخرى مان 
خااالل عااقااد دورات تاادريااباايااة 
متنوعة وورش عمل وحالاقاات 
دراسية وماعاارض لالاوظاائاف 
يتم من خاللها تاقاديام ماخاتالاف 
اشاكاال الاماعارفاة والاماهاارات 
لهذه القطاعات مماا يساهام فاي 
خلاق وعاي عالاماي وماعارفاي 
بمختلف الاقاضااياا والاحااجاات 

 االجتماعية والعلمية.

  تااقااويااة عااالقااة الااجااامااعااة
بالمجتمع الاماحالاي ماماا ياعاود 
بااالاافااائاادة فااي تااوفااياار فاار  
تدريب لطلبتهاا وفار  عامال 
لخريجيها وفقا الستراتاياجاياات 
 يتم االتفاق عليها بين الطرفين.

  سعي الجامعة لالاتاوساع فاي
مجال البحوث التطبياقاياة الاتاي 
تااعااالااج مشاااكاال تااواجااه مسااار 

 التنمية في البالد.

  تطويار ماهاارات ماناتاساباي
الااجااامااعااة ماان خااالل دورات 
تدريبية مختلفة االشاكاال. ماماا 
يسهم في تاحاسايان أدائاهام فاي 
أقسااام الااجااامااعااة  ماامااا يااقاالاال 

الاتاي   مشاكل العمل المعروفاة
 تواجه المنتسبين.

مركز التعليم 

 المستمر

 قيم المركز

 شراكة 

 المهنية 

 الشفافية 

  الحححعحححدالحححة فحححي تحححوفحححيحححر
 الفرص للجميع

 المسؤلية االجتماعية 

 المسؤولية االخالقية 

 تطبيق المعرفة 

 روح العمل الجماعي 

 االبداع 

 العمل الموجه 

 الهوية الوطنية 

  االبحداع و الحتحعحلحم مححدى
 الحياة

 عمل المركز

تاااحاااكااام عااامااال الاااماااركاااز  ·
المبررات والفلاسافاة والارؤياة 
والرسالة والاقايام الاتاي تاحادد 
اهداف هذا الكاياان، وتاتاجاساد 
هااذه االهااداف فااي الاادورات 
التدريبية الاتاطاويارياة وورش 
العمل والندوات التي يقوم باهاا 

 المركز.

تدرك جامعة النهرين اهماياة  ·
توساياع ناطااق شاراكاتاهاا ماع 
قطاعات الصناعة والعمل ماع 
فاائااات الاامااجااتاامااع الاامااحاالااي 
ومؤسساات الاتاعالايام االخارى 
لتفعيل مساهمتها فاي الاتاناماياة 
المستدامة فاي الاعاراق االمار 
الذي ياناساجام ماع مااتاقاوم باه 
الجااماعاة حاالاياا مان تاطاويار 
اسااتااراتاايااجاايااات مااحااكااومااة 
بمؤشرات اداء محددة لتحسين 
اداء العاملايان فاياهاا وتاطاويار 
مااخاارجاااتااهااا ورفااد قااطاااعااات 
المجتمع الاماحالاي باالاماعارفاة 
والاامااهااارات الااتااي يااحااتاااجااهااا 
ساوق الاعااماال الااماسااتاانادة الااى 
البيانات التاي تاوفارهاا ناتاائاج 
الاااباااحاااث الاااماااياااداناااي لاااهاااذة 

 االحتياجات.



 الرؤية

يطمح المركز الن يكون رائدا في توفايار 
فر  البرامج الاتادرياباياة وورش الاعامال 
واالنشطة المختلفة التي تاخادم أحاتايااجاات 
مختلف قطاعات المجتمع المحلي ومنتسبي 
الجامعاة ماماا يساهام فاي تاناماياة الاماوارد 
الاابااشااريااة عاالااى اساااس الااعاالاام والاامااعاارفااة 

 والمهارات.

 الرسالة

لمركز ملتزم بتقديم فر  تادرياب ذات ا
جودة عالية ألكبر عدد ممكن من قطااعاات 
المجتمع العراقي ومنتساباي الاجااماعاة باماا 
يتناسب مع الدور المهم لجامعة النهرين في 
الاااماااجااااالت االكاااادياااماااياااة والاااتااارباااوياااة 

 واالقتصادية واالجتماعية.

 األهداف

يسعى المركز لتحقيق هدفه االستراتيجاي 
الرئيس وهاو أن ياؤدي دورا رياادياا فاي 
تحقيق التميز في التعليم والتعلم مان خاالل 

 االهداف التطبيقية التالية :

التحليل الادقاياق والاواقاعاي الحاتايااجاات 
شرائح المجتمع المحلي و منتسبي الجامعاة 
مما يساعد في تقديم برامج تدريبية ومهنياة 

 عالية الجودة لتنمية الموارد البشرية.

 أو تعيين مدربين كفء لالاقاياام  التعاقد مع
بتنفيذ برامج التنمية االكاديمية والماهاناياة 
ودراسة تحليل نتائج هذه البرامج وتقايايام 

 نوعيتها باسلوب التحليل العلمي.

 توفير التسهيالت التقنية والتربوية الاتاي
 تلبي توقعات اغلبية المتعلمين.

 توفير بيئة ومناخ تعليماي يشاجاع عالاى
التاناافاس والاتاحادي واالباداع باماا يسااعاد 
المتعلمين والمدربيان وماناتاساباي الاماركاز 
على التميز في االداء مع سيادة قيم التعاون 

 والجو المريح .

  تدريب المتعلمين و تزويدهم بالمهارات
والمعرفة مان الاناوع الاذي ياتاطالاباه ساوق 

 العمل. 

  اقامة شراكة ستراتياجاياة ماع الاهايائاات
المهنية والعمل على التوصل الاى اتافاقاياات 

 تعاون معها.

  العمل على توفير فر  للمختصين وقطاعات الصناعة والعمل على
االستفادة من التسهيالت المتوفرة في الجامعة بشكل يعود باالافاائادة عالاى 

 الطرفين.

  العمل على زيادة الوعي العلمي والمعرفي والبيئي بين افراد المجتمع
إقامة المنتديات وعقد الندوات التارباوياة والاورش الاتادرياباياة   من خالل

والمؤسسات   بالتنسيق مع المختصين في مختلف كليات ومراكز الجامعة
 االخرى.

  يقوم المركز بمراجعة وتقييم نوعية برامجه وأنشطته ونسب التانافاياذ
وتقديم التوصيات وفر  تحسين االداء بشكل دوري بااتابااع الاطارياقاة 

وهاي عاباارة عان دائارة  ADRIالعالمية في تقييم االداء المعروفة باسم 
 تقييم تشمل

 Approach .اي الخطة 

 Deployment .اي التنفيذ 

  Results .اي مراجعة و تقييم النتائج 

 Improvements  اي اقتراح فر  للتطوير وازالة معوقات تانافاياذ
 النتائج.

  يرى المركز بان تحقيق نتائج واقعية يسهم في الاناهااياة فاي اساتاقاطااب
 المختلفة. المتميزين من خريجي الثانوية في التقديم الى كليات الجامعة

 مركز التعليم المستمر
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 الهيكل التنظيمي للمركز 

تضم هذه الشعبة ثالث  .شعبة األنظمة والبرمجيات:8
وحدات تتولى تحليل وتصميم االنظمة باستخدام اللغات 
البرمجية الحديثة، كما تقع على عاتقها تصميم التطبيقات 
وذل  حسب حاجة مؤسسات الوزارات المختلفة والقطاع 

 الخا .

تضم هذه الشعبة وحدتين، تتولى  . شعبة التدريب الفني:2
تدريب وتاهيل المشاركين في دورات منهجية يقيمها 
المركز ضمن البرنامج األكاديمي المعد سلفا. كما تشكل 
الحوكمة االلكترونية احدى واجبات هذه الشعبة باالضافة 
الى متابعة خدمات االنترنت ومجهزي تل  الخدمات 
 ومتابعة االمور الفنية المتعلقة في المحاضرات الفديوية.

تعنى الشعبة بتنفيذ  . شعبة صيانة الحاسبات و الشبكات:4
اجراءات بناء شبكة السلكية  داخل الجامعة يتم من 

كما وتعنى هذه الشعبة  خاللها ربط جميع التشكيالت.
بإدامة االجهزة االلكترونية والطابعات والحاسبات 
المحمولة باالضافة الى صيانة الشبكات االلكترونية 

 وادارتها.

تعنى هذه الشعبة بإنجاز كاافاة  . شعبة الشؤون االدارية:1
االعاامااال االداريااة بااالاامااركااز والااتاانااساايااق بااياان الشااعااب 
والوحدات المختلفة في تنظيم مواعيد الادورات وتساهايال 
امور المشتركين فيها، باالضافة الى انجاز االمور المالية 

 مركز الحاسبة االلكترونية

 

 نبذة عن المركز المركز

استحدث مركز الاحااساباة االلاكاتاروناياة 
ضامان الااتاشاكايااالت االدارياة لااجااماعااة 
النهرين باماوجاب األمار الاوزاري ذي 

فااااااي  11002821الااااااعاااااادد ق 
، تهتم جامعاة الاناهاريان 2081280240

بدعم مركز الحاسبة االلكترونية ليصباح 
تشكيل أداري مستقل اسوة باالاجااماعاات 
العراقية المرموقاة الاتااباعاة الاى وزارة 
التعليم العالي والبحث الاعالاماي. وتاأتاي 
أهمية هذا التوجه من اجل تنظيم الاماهاام 
واألهداف التي اوكلت الى المركاز باعاد 
أن برزت الحاجة الامالاحاة والاماتانااماياة 
ألنشاء حكومة ألكترونية تنظم األعاماال 
األدارية للاكالاياات والاماراكاز الاباحاثاياة 
التابعة الى الجامعة، باألضافة الى نشار 
الثقافة والوعي الخا  بالحاسوب لكافة 
منتسبي الجامعة، ومساعدة دوائر الدولة 
الاارسااماايااة والااقااطاااع الااخااا  بااانااجاااز 
األنظمة الكفوءة ألدارة أعاماالاهاا كاذلا  
إيجاد بيئة تفاعلياة غاناياة باالاتاطاباياقاات 
المعتمدة على تاقاناياات الاحااساب ا لاي 
واإلنترنت وتمكن الطالب من الاوصاول 
إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي 

 مكان. 

مجلس ادارة يضم السيد رئاياس  للمركز
الجامعة أو من يوكله، رئيس قسم عالاوم 
الحاسبات في كلاياة الاعالاوم وعاددا مان 
االساتذة ال تقل المرتبة العلمية لكل منهم 
عن أستاذ مساعد بااالضاافاة الاى ماديار 
المركز . يتولى ماجالاس االدارة وضاع 
السياسات والخطط الساناوياة لالاماركاز، 
كما تقع على عااتاقاه اقاتاراح الاماوازناة 

 السنوية للمركز ومالك المركز . 
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 الرؤية 

الحاجة الافاعالاياة الاى تاناماياة 
القدرات والمهاارات فاي ماجاال 
الاااحااااساااوب وتاااكاااناااولاااوجاااياااا 
الاامااعاالااومااات لاايااس لااماانااتااساابااي 
الجامعة فحسب وأنما لمؤسساات 
الدولة وللقطااع الاخاا  أيضااً. 
كاماا يساعااى الااى باناااء حااكاومااة 
ألكتروناياة فااعالاة تاتاجااوز كال 
السااالاااباااياااات الاااتاااي تااارافاااق 
األستخدامات الاورقاياة هاي مان 
أهم األولاوياات الاتاي ياماكان أن 
تحقق طفرة ناوعاياة فاي أناجااز 

 .  المعامالت األدارية

 مركز الحاسبة االلكترونية

 

 الرسالة

يسعى مركز الحاسبة الى اشراك كافة منتسبي الجامعة بدورات حتمية وتأهيلهم فاي ماجاال أساتاخادام 
الحاسوب وتنمية قدراتهم الذاتية في مجال أنظمة المعلومات بما يؤهلهم للتعامل وبشكل كفوء ماع كاافاة 
قواعد البيانات واألنظمة األلكترونية واألنترنيت. والى تقديم الدعم الفني واألستاشااري الاى ماؤساساات 
الدولة من خالل األسهام في بناء وتسويق األنظمة األلكترونية وأنظمة قواعد البيانات وحسب متطلاباات 

 كل مؤسسة. باألضافة الى تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال. 



   انطالقاً من أن التعليم األلكتروني ليس بديالً عن التعليم الاتاقالايادي
وأنما هو خطوة مكملة وداعمة له، سعت منظماة الاياونساكاو ومان 
خالل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العاراقاياة الاى تاأساياس 
مركز في كل جامعة عراقية يعنى بتحويل جميع الحقائب الدراسية 
الى حقائب ألكترونية لتكون متاحاة لاجاماياع الاطالاباة وفاي جاماياع 
األوقات ووفق معايير محددة. باألضافة الى تحويل كافة الفعالاياات 

الى فعاليات الكترونية، ياكاون الاطاالاب عاناصاراً فااعاالً  الدراسية
ومؤثراً فيها. ومن هنا يقوم مركز الحاسبة االلكترونية بتقديم الدعم 
واألسناد لمركز أبن سينا األفتراضي للتعليم االلكتروني في جامعة 
النهرين بما يحتاجه من قدرات فنية وعلمية لتحقيق اهدافه. بعد أن 
تم تحديد كافة متطلبات أقامة المركز في الاجااماعاة ، حاياث تامات 
ً يشارف عالاى  تسمية مديراً للمركز مع تحديد خبيرين أحدهما فناياا
مدى مطابقة المحاضرات األلكترونية للمعايير الفنية والعلمية، أماا 
الخبير التارباوي فاياكاون مساؤوالً عان ماالحاظاة دقاة الاماعاايايار 

 التربوية. 

  وبالنظر لتميز جامعة النهرين في أحتضانها لكادر علمي متقدم في
مجال هندسة الشبكات، فأن المركز يمكن أن يقدم أستشارات فاناياة 
لكافة مؤسسات الدولة في كيفية بناء شبكاات سالاكاياة أو السالاكاياة 

 متميزة.

   مفاتحة المؤسسات الدولية بعد الاتاناساياق ماع ماؤساساات الاوزارة
 لغرض منح الشهادات العالمية من خالل االمتحانات المباشرة.

  و يسااعاام الااماارنااز الاام بااناااء نااظااام سااحاااباايClouding 
SyStem(  ليتم فيه أستثمار كافة الموارد وبالشكل األماثال ضامان

 تشكيالته المختلفة.

 جامعة النهرين
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 األهداف

يعمل المركز على تحاقاياق األهاداف 
 التالية:

  العمل على بناء حاكاوماة الاكاتاروناياة
تجمع كافة تشكيالت الجاماعاة ضامان 
شبكة الكترونياة ماوحادة تاهادف الاى 
الااحااد ماان األسااتااخاادام الااورقااي فااي 
الاامااخاااطاابااات الاارسااماايااة وأسااتااثاامااار 
التطور الحاصل في هذا الاماجاال فاي 
تاقاالااياال عاااماال الااوقاات وزيااادة الاادقااة 

 وسرعة االنجاز .

 وقاادرات كااافااة  تااطااوياار مااهااارات
الامانااتاساباايان وتااأهاياالاهام لاألاسااتاخاادام 
األفضاال ألنااظاامااة قااواعااد الااباايااانااات 

 واألنظمة االلكترونية.

  بناء قواعاد بايااناات ماتاعاددة االباعااد
مركزياة ، تسااهام فاي تاوفايار بايائاة 
ماعالاومااتاياة غاناياة لارئااساة جااماعااة 
النهرين، يمكان مان خااللاهاا تاحالايال 
وتقييم تل  البيانات ألساتاثاماارهاا فاي 
 اتخاذ القرارات األدارية واألكاديمية. 

  التعاون مع مؤسسات الدولة والقطااع
الخا  وضمن أطار آليات الاتاعااون 
في تطوير قابليات المنتسبين والسعاي 
لاتااوفاايارأنااظااماة ألااكاتاارونااياة وقااواعااد 

 بيانات والسعي لتسويقها. 

  دعم البحث العلمي من خاالل تاهايائاة
مختبرات تتاوفار فاياهاا الاماواصافاات 
العلمية والمعتمدة دولياً. وكاذلا  بانااء 
مكتبة الكترونية شاملاة لاتاعازياز هاذا 
الدعم. كما سيكون الاماركاز مساؤوالً 
عاان مااتااابااعااة نشاااطااات األساااتااذة 
والااباااحااثااياان فااي أسااتااخاادام الاامااكااتاابااة 

 .)IVSLو االلكترونية االفتراضية

  مااتااابااعااة تصاامااياام وتااحااديااث الاامااوقااع
األلكتروني لجااماعاة الاناهاريان عالاى 
الشبكة العنكبوتية، والذي يعد من أهام 
العوامل المؤثرة في زيادة تأثير مادى 
قياس تقدم الجامعة بين مثاياالتاهاا فاي 
العالم. باألضافة الى قدرته على تقديم 
الخدمات المتميزة في مجاال تصامايام 

 المواقع االلكترونية.



 إصدارات قسم الدراسات والتخطيط
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