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 إنجاز خطة التحسين لقسم اللغات العراقية القديمة 

 محور الخطة االستراتيجية  -1

سعى قسم اللغات العراقية القديمة منذ تأسيسه نحو االرتقاء بمستوى األداء العلمي  ااألاياديم  ألاءياء ةياية التيدري  

 د من المحاار الرئيسة ة :تتمثل ف  اد ٢٠٢٢-٢٠٢1اطلبته الى حد سواء ااانت مؤشرات خطة التحسين للعام 

 

 إاداد التقرير الذات  اخطة التحسين  -1-1

إايداد التقريير اليذات  لقسيم اللغيات في  ما يتعلق بمحور االستراتيجية ةو الشراع بضمن مؤشرات إنجاز خطة التحسين 

حيي  تيم اابير تشي يل في  برنامجيه األاياديم   االاتمادييةالحصيو  اليى  التقيديم في  العراقية القديمة اخطوة أالى نحو

 اةو ٢٠٢1-٢٠٢٠البرامج  الفرنس  للعام  االاتمادمعايير  أحدلجان ف  القسم اختيار 

Referential De Lʼevaluation Externs Des Coordination's Territorials 

الجهة اة    HCÉRESالصادر ان المجل  األالى لتقييم البحوث االتعليم العال  الفرنس  الذي يحمل المختصر 

ً اااربيا ف  منح شهادة الجودة ااالاتماد ف  الرسمية  ، االمعتمدة أيءا ف  ESGالبرامج االااديميةالمعتمدة فرنسيا

ادد من الدا  االجامعات العربية ف  لبنان ااالردن، إلى جانب العراق ضمن سياسة ازارة التعليم العال  االبح  

 اليات اآلداب ااآلثار االلغات، ف البرامج االااديمية  ر ف  تقييم جودةالى ةذه المعايي االاتمادالعلم  الهادفة نحو 

 الت  تطرق لها  حي  تم اتابة التقرير بموجب ادد من محاارالمعايير الوطنية المؤسساتية  فءال ان االاتماد الى

ادد من النقاط منها التوصيف  ، فيما يتعلق باإلدارة االستراتيجية االتش يلية للقسم العلم  متمثلة الىالمعيار الفرنس 

المؤسس  للقسم العلم ، من ناحية إاطاء مقدمة تعريفية ان القسم من ناحية تاريخ تأسيسه ابيان أةميته فءالً ان 

اطبيعة مهام ال اءو من أاءاء ةياة التدريسيين ااإلداريين اما تم التطرق إلى مسألة الح ومة اادره الوظيف  

م  امفهوم الجودة الشاملة امدى تطبيق اتعميم تلك السياسة ضمن أاءاء ةياة التدري  اإدارة البرنامج األاادي

االطلبة. اما تءمن التقرير محاار أخرى تناالت أاءاء ةياة التدري  اشؤان الطلبة االبح  العلم  اخدمة المجتمع 

اوامل القوة االءعف  انلبي SWOTاالمناةج الدراسية، حي  تم دراسة ال محور الى حدى اتحليله افق مفهوم 

 االفرص االتهديدات، امن ثم الشراع ف  إاداد خطة التحسين للوقوف اند نقاط الءعف اسبل معالجتها.

 تطوير برامج التعليم -٢-1

تطوير برامجه التعليمية الهادفة نحو استراتيجيته سعى قسم اللغات العراقية القديمة ف  إنجاز خطة التحسين ضمن 

 اسيين.ضمن محوريين أس
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النظام الدراس  المعتمد من النظام السنوي الى النظام الفصل  )ال ورسات( مطلع بيتمثل األا  ف  االنتقا  التدريج  

. اذلك بموجب اتاب ازارة التعليم العال  االبح  العلم  / جهاز االشراف االتقويم ٢٠٢٢-٢٠٢1العام الدراس  

الية اآلثار / رئاسة /ااتاب جامعة القادسية  ٨/٣/٢٠٢1ف   ٦٣٣/ع/ م ةـ العلم  / قسم التقويم العلم  ذي الرقم ج 

االمتءمن مصادقة ازارة التعليم العال  االبح  العلم  الى  ٣٠/٤/٢٠٢1ف   ٦1٢لجنة امداء الية اآلثار ذي الرقم 

لنظام الدراس  ل ليات اآلثار الفقرة ااالً من محءر الجلسة الثانية الجتماع لجنة امداء اليات اآلثار االمتءمنة توحيد ا

 ٢٠٢٢-٢٠٢1اافة اااتماد النظام الدراس  الفصل  )اورسات( ااتبارا من المرحلة األالى 

تم تبن  التعليم اذ اما الثان ، فيتمثل ف  اتباع تقنيات حديثة ف  طرائق التعليم تبعا للتحديات الت  مثلتها جائحة اورانا 

ا فءالً ان منصة اوال اصات ال ترانية معتمدة، حي  تم استعما  منصة ادموداالل تران  ان بعد ابر استعما  من

مناةجه األساسية مع المحافظة الى ةذا النظام من ا هاالس رام إلى جانب تفعيل التعليم المدمج ف  بعض مفردات

ية الناجحة ف  التعامل التعليم الحدي  بعد زاا  الجائحة. ااان من أجل تحقيق ذلك الهدف االوصو  إلى التجربة العلم

مع الطلبة اإيصا  المادة العلمية ابو الفءاء االل تران  مع قلة الخبرة اإلل ترانية لدى بعض أاءاء ةياة التدري ، 

حءور ال ثير من الورش االدارات التدريبية الت  ف   ااءاء ةياة التدري  القسم ف  مشاراة ت ادارة فقد حرص

شعبة التعليم المستمر حو  تجربة التعليم - ليات، امن ضمنها الية اآلثار جامعة الموصل إقامتها ادد من الجامعات اال

التجربة العلمية من حي  التواصل مع الطلبة اارض المادة العلمية انجاح تلك االل تران  إذ ت للت تلك الجهود ف  

لتفاالية اتسجيلها، فءال ان النجاح اشرحها بطرائق تسهل من استيعابها االحرص الى تفعيل المحاضرات الفديوية ا

ف  إاداد الجداا  االمحاضرات اإلل ترانية امتابعة تلك المحاضرات إل ترانياً إلى جانب إاداد االختبارات )االمتحانات( 

 اإلل ترانية من ناحية إاداد اطبااة االسالة اجدالتها الى المنصة اإلل ترانية ااستالم إجابات الطلبة اتفعيل التصحيح

 افق نظام ااسلالى االل تران  اإخراج الدرجات 

 محور ال ادر التدريس  -٢

 ة :اتتءمن مؤشرات إنجاز خطة التحسين ف  ةذا المحور ف  ثالث محاار رئيسة 

 الترقيات العلمية -1-٢

ستاذ شملت مؤشرات التحسين ف  ةذا الجانب ترقية ثالثة من أاءاء ةياة التدري  من درجة مدرس إلى درجة ا    

مسااد، فءال ان حصو  خمسة أاءاء الى درجة مدرس مسااد بعد إامالهم متطلبات نيل شهادة الماجستير، اذ 

يوضح الجدا  أدناه ما اان مخطط ف  الحصو  الى القاب المية جديدة اما ةو المنجز من ذلك خال  العام الدراس  

٢٠٢1-٢٠٢٢. 
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٢٠٢٢-٢٠٢1المخطط للعام  ٠٢٢٢-٢٠٢1المنجزللعام   

 شهادة الماجستير شهادة الداتوراه شهادة الماجستير شهادة الداتوراه

 م.م م أ.م. م.د أ.م.د أ.د م.م م أ.م. م.د أ.م.د أ.د

1 5 1 1 1 5 - ٣ - - - 5 

 

 البحوث العلمية  -٢-٢

ة للسادة ااءاء ف  نشر البحوث العلمي ٢٠٢٢-٢٠٢1تمثل الجداا  المرفقة ادناه مؤشرات انجاز خطة التحسين للعام 

 ةياة التدري  

 الجدا  األا  يوضح ااداد البحوث النظرية االتطبيقية المخططة االمنجزة 

٢٠٢٢-٢٠٢1البحوث المخططة للعام  ٢٠٢٢-٢٠٢1البحوث المنجزة للعام    

 البحوث التطبيقية البحوث النظرية البحوث التطبيقية البحوث النظرية

 ـــــــــــــ ٢٢ 1 ٣5

 

 الثان  يوضح ما ةو مخطط امنجز من ااداد البحوث المنشورة ف  المجالت المحلية االدالية اس وباس الجدا  

٢٠٢٢-٢٠٢1البحوث المخطط  نشرةا للعام  ٢٠٢٢-٢٠٢1البحوث المنجز نشرةا للعام   

دالية اقائع  مجالت محلية

 مؤتمر

مستوابات 

االمية 

 س وباس

دالية اقائع  مجالت محلية

 مؤتمر

مستوابات 

االمية 

 س وباس

٢ ٣٢ 1 19 ٢ 1 

 

 حي  توضح القائمة أدناه انااين البحوث ااسماء المجالت اانوااها                      

البح انوان  ت المجلة انوان  اسم الباح /مشترك   الصنف  تاريخ النشر 

من مالحم ملوك بالد الرافدين ف   1

االلف الثان  ااالا  قبل الميالد 

لية دراسة تحلي –  

م.م.ادي ابدالوةاب 

 ابدهللا

 أ.خالد سالم اسماايل

اثار الرافدين ج مجلة 

٦، م1  

٢٠٢1شباط   محل  

٢٠٢1شباط اثار الرافدين ج مجلة  م.م.ريم محمد صالح ةواج  خوف االشوريين  ٢  محل  
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اقلقهم من االرااح الشريرة 

 االعفاريت

٦، م1 أ.د.صفوان سام  سعيد   

ةا ف  مظاةر الح مة اابعاد ٣

خطابات ملوك الساللة 

 السرجونية

-مجلة اثار الرافدين أ.د.صفوان سام  سعيد

7م -٢ج  

٢٠٢٢حزيران   محل  

أنواع النصوص الطبية  ٤

 المسمارية

مجلة دار السالم للعلوم  أ.د مؤيد محمد سليمان

(1العدد)-اإلنسانية  

تشرين الثان  

٢٠٢٢ 

 محل 

مصطلحات امارية ف  اتابات  5

بل  الحدي  العصر البا  

للفلسفة  ألركمجلة  أ.م.اثمان غانم محمد

االلسانيات االعلوم 

، ع ٢االجتمااية / م 

٤1 

 نيسان

٢٠٢1 

 محل 

 –تقديم الفعل ف  اللغة االادية  ٦

 اللهجة البابلية الحديثة انموذجا

 جامعة- اآلدابمجلة  أ.م.اثمان غانم محمد

  بغداد،

1٣9ع   

 اانون األا  

 

 

٢٠٢1 

 محل 

ار الملوك السابقين ف  اتابات ذ 7

 العصر البابل  الحدي 

 Uluslararası .15 أ.م.اثمان غانم محمد

Güncel 

Araştırmalarla 

Sosyal Bilimler 

Kongresi Tam 

Metinleri  

المتون ال املة اتاب 

للمؤتمر الدال  

الخام  اشر 

 للدراسات االجتمااية

االقانونية االتاريخية  

 أيار

٢٠٢٢ 

 دال 

يا()ترا  

-النشاط العمران  للملك آشور ٨

اآلا   ايش  –ريشا  Aššur-

reša-iši I ف  مدينت  آشور  

 انينوى ف  ال تابات المسمارية

 Uluslararası .15 أ.م.د. محمد حمزة حسين

Güncel 

Araştırmalarla 

Sosyal Bilimler 

Kongresi Tam 

Metinleri  

المتون ال املة اتاب 

للمؤتمر الدال  

اشر الخام  

  للدراسات االجتمااية

االقانونية االتاريخية  

 أيار

٢٠٢٢ 

 دال 

 )ترايا(

نراري األا  احمالته -الملك ادد 9

 العس رية

 محمد حمزة حسين

 أ.د منذر ال  ابد الملك

مجلة دراسات ف  

العدد -التاريخ ااالثار

79 

 محل  ٢٠٢1

٢٠٢1أيلو  جامعة -مجلة اآلداب محمد حمزة حسين-الملك شلمنصر)شولمانو 1٠  محل  
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اشاريد( األا  سياسته احمالته 

عس ريةال  

1٣٨العدد -بغداد أ.د منذر ال  ابد الملك  

اضواء الى المراسيم المل ية  11

 –من العصر البابل  القديم 

 دراسة تحليلية 

 م.م.حنين ابدالغن  جاسم 

 أ.خالد سالم اسماايل

اثار الرافدينمجلة   

  ٦، م ٢ج 

 

٢٠٢٢حزيران   

  محل

Gtالصيغة المزيدة بالتاء )  1٢    )

ف  اللغة االادية دراسة صرفية 

داللية مقارنة مع اللتين العبرية 

 االعربية 

م.د.مصطفى محسن 

 محمد

اثار الرافدينمجلة   

  ٦، م ٢ج 

٢٠٢1حزيران   محل  

1٣ Two New cuneiform 

texts from iri-sagrig 

including Akkadian 

formulas 

Ali Mohammad 

Ahmed 

Khalid salim 

ismael 

اثار الرافدينمجلة   

  7،  1ج 

اانون الثان  

٢٠٢٢ 

 محل 

استعما  االبنية الفعلية االادية  1٤

من الصيغة الثانية المءعفة ف  

دراسة  –قصة الخليقة البابلية 

 احصائية 

المعتصم باهلل رمءان 

  ابد هللا

 أ.م.د.امين ابدالنافع امين 

ن الرافدي أدأبمجلة   

٨٨العدد   

5٢السنة   

٢٠٢٢اذار   محل  

الفعل الالزم ف  اللغات العاربة  15

 اح امه اتطبيقه 

 أ.م.د.امين ابدالنافع امين

 

 

ايسن مجلة   

٢العدد   

 

٢٠٢1تموز   

 محل  

السياق  النحوي ااثره ف  تحديد  

معان  المشترك اللفء  

 االصرف  ف  اللغة االادية

 أ.م.د.امين ابدالنافع امين

 

 

مجلة دراسات ف  

 التاريخ ااالثار

٢٠٢٢تموز   محل  

1٦ The implication of 

royal texts written on 

precious materials from 

the Neo- Assyrian 

Period (911-612 ) BC 

Barreq layth 

Ahmed Al-Nawfal 

Shaymaa Ali  

Journal of 

Positive School 

Psychology 

Vol6,No2 

2022 

 س وباس

مءامين النصوص المدرسية  17

من العراق القديم ف  ضوء 

النصوص المسمارية المنشورة 

 اغير المنشورة

 مراد راد مش ور

 أ.م.د شيماء ال  احمد

-مجلة اثار الرافدين

7م -٢ج  

٢٠٢٢حزيران   محل  

تسنم الوظائف اتوارثها ف   1٨

 اصر اار الثالثة

أ.م حسنين حيدر ابد 

 الواحد

سليمانأ.د مؤيد محمد   

مجلة سر من راى 

-للدراسات االنسانية

7٢العدد-1٨م  

٢٠٢٢حزيران   محل  

الغءب اإلله  ف  االدب العراق   19

 القديم: اش اله امبرراته

-مجلة آداب الفراةيدي د. نبيل خالد شيت

٤٦العدد-1٣م   

٢٠٢1حزيران   محل  

رحلة ال امش للبح  ان  ٢٠

 ااتونابشتم: أسبابها ااحداثها

مجلة الدراسات  د. نبيل خالد شيت

-التاريخية االحءارية

5٢العدد-1٣م  

٢٠٢٢شباط   محل  
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اقوبة االم المذنبة ف  القوانين  ٢1

العراقية القديمة ف  ضوء 

 المصادر المسمارية

-مجلة الية التربية م.م رنا اليد فتح 

-٢ج-جامعة ااسط

٤7العدد  

٢٠٢٢حزيران   محل  

 

 الميدانية االدارات التدريبية  المشاراة ف  األاما  -٣-٢

يمثل مشاراة ااءاء من ةياة التدري  ف  قسم اللغات العراقية القديمة ضمن المشاريع الميدانية االدارات التدريبية 

ً من مؤشرات انجاز خطة التحسين ف  تطوير قدراتهم  حي  يظهر  العلمية،التخصصية ف  حقل األثار مؤشراً مهما

 مخططاً ف  المشاراة ف  الدارات التدريبية االمشاريع الميدانية ابين ما انجز من ذلك  الجدا  أدناه ما اان

٢٠٢٢-٢٠٢1المخطط للعام  ٢٠٢٢-٢٠٢1المنجز للعام    

 مشاريع ميدانية دارات تدريبية مشاريع ميدانية دارات تدريبية

٣ ٢ ٣ ٣ 

 

لتدري  االطلبة فءالً ان بيان أنواع تلك المشاريع اما يوضح لنا الجدا  الثان  اسماء المشاراين من ااءاء ةياة ا

 اطبيعة المهام الم لفين بها 

 المهام الم لف بها انوان المشراع االدارة التدريبية اسم المشارك ت

بين BANUU     بانو تفعيل بنود اتفاقية مشرع أ.خالد سالم اسماايل 1

االتحاد االارب  االجامعات العراقية لتدريب طلبة 

ار جامعة الموصل ف  ااما  التنقيب الية اآلث

 األثري

اءو اثاري متخصص ف  فريق 

 BANUUامل مشراع 

بين BANUU     بانو تفعيل بنود اتفاقية مشرع أ.م.د.ياسر جابر خليل ٢

االتحاد االارب  االجامعات العراقية لتدريب طلبة 

ار جامعة الموصل ف  ااما  التنقيب الية اآلث

 األثري

اءو اثاري متخصص ف  فريق 

 BANUUامل مشراع 

م.م.ادي ابد الوةاب  ٣

 ابدهللا

 م.م.ال  محمد احمد

السيدة سرى امار 

ماجستير طالبة /زةحم  

السيدة امنة صالح 

الدين احمد / طالبة 

 ماجستير

الدارة التدريبية لتطوير مهارات قراءة النقوش 

المسمارية اتوثيق األلواح المسمارية ، الت  نظمها 

معهد اآلشوريات / جامعة ةايدلبيرغ األلمانية ف  

االلمانية ف  موقع تل النب  مقر البعثة التنقيبية 

٢1/٤/٢٠٢٢-1٨يون  للفترة   

 مشاراة اتدريب
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السيد بارق لي  احمد / 

 طالب ماجستير

الدارة التدريبية التفاالية االل ترانية ) ان بعد (  أ.م.د. معاذ حبش خءر ٤

 للمعهد العرب  للخط

 مشاراة

االسياحة  مشراع النهوض بالتراث ااآلثار أ.م.اثمان غانم محمد 5 Agir مشاراة اتدريب 

 

 لميةالورش الع

حي  يظهر الجدا  أدناه ما اان مخططاً  العلمية،ضمن المؤشرات األخرى ف  انجاز خطة التحسين ة  ف  اقامة الورش 

 ٢٠٢٢-٢٠٢1للقيام به من ارش اما تحقق منها خال  العام 

٢٠٢٢-٢٠٢1المخطط للعام  ٢٠٢٢-٢٠٢1المنجز للعام    

٦الورش العلمية  ٤الورش العلمية    

 الثان  تفاصيل الورش العلمية المنجزة متءمناً اسم المحاضر اانوان الورشة اتاريخ م ان انعقادةا  اما يظهر الجدا 

 الم ان تاريخ انعقادةا انوان الورشة العلمية اسم المحاضر ت

جانب من مظهر الصلة بين اللغة  أ.م.اثمان غانم محمد 1

 السومرية االلغة العربية

٢5/٤/٢٠٢٢  الية االثار 

موصلجامعة ال  

٢٤/1/٢٠٢٢ سبل م افحة المخدرات ااالدمان م.م.خالص ابدال ريم فرمان ٢  الية االثار 

 جامعة الموصل

الحد من التطرف العنيف المؤدي إلى  م.م.خالص ابدال ريم فرمان ٣

 اإلرةاب

7/٦/٢٠٢٢  الية االثار 

 جامعة الموصل

  حماية دار المؤسسات االااديمية ف م.م. ادي ابد الوةاب ابدهللا ٤

 اآلثار االتراث

٢5/5/٢٠٢٢  الية االثار 

 جامعة الموصل

 

 الحلقات النقاشية 

مثلت انشطة قسم اللغات العراقية القديمة ف  اقامة الحلقات النقاشية ) السمنارات ( مؤشر أخر من مؤشرات انجاز خطة 

أدناه ما اان مخطط ف  إقامة تلك التحسين ف  تقويم مسار البح  العلم  ابناء شخصية الباح  حي  يظهر الجدا  

 ٢٠٢٢-٢٠٢1الحلقات اما انجز منها خال  اام 
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٢٠٢٢-٢٠٢1المخطط للعام           

 

٢٠٢٢-٢٠٢1المنجز للعام                

٢7حلقات نقاشية   

 

 حلقات نقاشية

 

ً اسم المحاضر اان وان حلقته النقاشية اتاريخ اما يظهر الجدا  الثان  تفاصيل الحلقات النقاشية المنجزة متءمنا

 انعقادةا االم ان

 الم ان تاريخ انعقادةا انوان الحلقة النقاشية  اسم المحاضر ت

ال تابات المسمارية الى اختام  أ.م.حسنين حيدر ابدالواحد 1

 المدن من اصر اار الثالثة

٢٢/11/٢٠٢1  قسم اللغات العراقية القديمة 

-لعمران  للملك اشورالنشاط ا أ.م.د.محمد حمزة حسين  ٢

ايش  االا    -ريشا Aŝŝur-

reŝa-iŝi ف  مدينت  اشور  

 انينوى ف  ال تابات المسمارية 

٢9/11/٢٠٢1  قسم اللغات العراقية القديمة 

اثر السياق النحوي ف  تحديد  أ.م.د. امين ابدالنافع امين ٣

 الداللة الصرفية ف  اللغة االادية

٦/1٢/٢٠٢1 القديمةقسم اللغات العراقية    

توارث الوظائف ف  اصر اار  أ.م.حسنين حيدر ابدالواحد ٤

الثالثة ف  ضوء طبعات االختام 

 االسطوانية 

٢٠/1٢/٢٠٢1  قسم اللغات العراقية القديمة 

 أ.د.سالم يحيى خلف 5

 أ.خالد ال  خطاب

داللة االسماء الشخصية البابلية 

 القديمة المنقولة ان الحيوانات 

٢7/1٢/٢٠٢1 للغات العراقية القديمةقسم ا   

م.م.ادي ابدالوةاب  ٦

 ابدهللا

صراع االلهة ف  األدب العراق  

دراسة تحليلية -القديم  

17/1/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

انواع العالمات المسمارية ف   ا.م.احمد ميسر فاضل 7

االادية –المعاجم السومرية   

٢٨/٢/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

نصوص جرابات غير منشورة من  أ.م.محمود حامد احمد ٨

سااريك -مدينة ايري  

Iri-saḡ-rig7
ki 

٢/٣/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

٣/٢٠٢٢/Inscribed Cylinder seals 7 أ.خالد سالم اسماايل  9  قسم اللغات العراقية القديمة 
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from the Iraq excavation 

at tell abu anteek  

.م.احمد ميسر فاضلا 1٠ العالمات المسمارية الم ررة  

دراسة معجم –المتعااسة   

1٣/٣/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

نصوص مسمارية غير منشورة  أ.م.محمود حامد احمد 11

سااريك  –من مدينة ايري  Iri-

saḡ-rig7ki 

٢٣/٣/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

ر الملوك السابقين ف  مدانات ذا أ.م.اثمان غانم محمد 12

 العصر البابل  الحدي  

1٨/٣/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

 أ.خالد ال  خطاب 13

 أ.د.سالم يحيى خلف 

البعد الدالل  لألسماء الشخصية 

 الدينية ف  العصر البابل  القديم 

٤/٤/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

ص مسمارية اقتصادية جديدة نصو أ.م.د. محمد حمزة حسين 14

من العصر السومري الحدي  

 محفوظة ف  المتحف العراق  

9/5/٢٠٢٢  قسم اللغات العراقية القديمة 

 

 الدراسات األالية االعليا  –شؤان الطلبة 

  فءالً ان اسهامات جامعة الموصل متمثلة بعمادة ال لية اابر موقعها االل تران  الرسم –اثيراً ما جسدت استراتيجية الية اآلثار 

ى االقسام العلمية االخرى ف  اقامة ال ثير من االنشطة االمساةمات العلمية االمعرفية ف  نشر مفهوم الثقافة االثارية ااةمية الحفاظ ال

ة اآلثار ضمن التراث المادي ضمن سياسة المية اااالمية ةادفة تسهم ف  استقطاب المزيد من الطلبة الجدد ف  التقديم االتسجيل ف  الي

ه اقسامها المعرافة ، إال أن غياب فرص التعيين أما الخريجين من ةذه ال لية جعل من ااداد الطلبة المسجلين اقل ب ثير مما اان مخططاً ل

  ااداد داتوراه ( الذي يشهد تزايد ملحوظ  سنة بعد أخرى ، حي  يوضح الجدا  األا –،خالفاً ألاداد طلبة الدراسات العليا ) ماجستير 

 طلبة الدراسات األالية المخطط لقبولهم ف  قسم اللغات 

-٢٠٢1المخطط قبو  طلبة الدراسات األالية للعام 

٢٠٢٢ 

-٢٠٢1المنجز من قبو  طلبة الدراسات االالية للعام 

٢٠٢٢ 

طالباً  5٠  طالبان 

 

 اما انجز من ذلك  ٢٠٢٢-٢٠٢1م اما الجدا  الثان  فيوضح لنا ااداد طلبة الدراسات العليا المخطط قبولهم للعا

٢٠٢٢-٢٠٢1المخطط قبو  طلبة الدراسات العليا للعام  ٢٠٢٢-٢٠٢1المنجز من قبو  طلبة الدراسات العليا للعام    

 داتوراه ماجستير داتوراه ماجستير

ادد 

مقااد 

ادد مقااد 

النفقة 

ادد مقااد 

 العامة

ادد مقااد النفقة 

 الخاصة

ادد 

مقااد 

ادد مقااد 

النفقة 

ادد مقااد 

 العامة

ادد مقااد النفقة 

 الخاصة
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 الخاصة العامة الخاصة العامة

٢ 1 ٢ 1 ٤ 1 ٢ 1 

 

 خدمة المجتمع 

سعى قسم اللغات العراقية القديمة ف  ادامة تواصله الفاال مع المجتمع اتقديم خدماته من خال  طبيعة انشطته االجتمااية االثقافية 

امعة اخارجها بالتعاان مع مؤسسات ح ومية اخرى ، بما اان يهدف الى نشر مفهوم الثقافة اآلثارية  االعلمية الت  اقامها داخل الج

االحفاظ الى التراث المادي ، فءالً ان بيان اةمية دراسة حءارة العراق الغاته القديمة ) السومرية ااالادية ( حي  تءمنت مؤشرات 

ن ااءاء ةياة التدري  ف  اقامة اتنظيم ادد من االنشطة ضمن مفهوم خدمة المجتمع انجاز خطة التحسين ف  ةذا المحور مشاراة ادد م

 ااما يظهر من الجدا  ادناه 

 المهام انوان المشراع اسماء االساتذة المشاراين ت

1 

 

 

 أ.م.د.ياسر جابر خليل 

الواحد أ.م.د. حسنين حيدر ابد  

 أ.م.اثمان غانم محمد

 م.م.خالص ابدال ريم قرمان

دي ابدالوةاب ابدهللا م.م.ا  

 ريم محمد صالح مصطفى

التبرع بالما  لدام دار االيتام ) الزةور  دام دار األيتام

دار المسنين (  –دار لبراام للبنين  –للبنات 

ضمن النشاطات الت  تقوم بها احدة تم ين 

 المرأة

 أم.د.شيماء ال  احمد 2

 أ.م.د. معاذ حبش خءر

 م.د. نبيل خالد شيت

حازم طه م.م.طارق  

م.م.رنا اليد فتح  م.م.ادي ابدالوةاب 

 ابدهللا

ضمن اءوية لجنة االشراف اتنظيم امل  يوم التراث الموصل 

المعارض المقامة ف  الية االثار بمناسبة يوم 

 التراث العالم 

 أم.د.شيماء ال  احمد 3

 م.د.رانق جندي صبري

 م.د. نبيل خالد شيت

 م.م.رنا اليد فتح 

 ال  محمد احمد

المهرجان الثقاف  الطالب  

 االا 

ضمن اءوية لجنة المعارض الخاصة 

بالمهرجان الثقاف  الطالب  االا  ) نينوى 

 –بوابة الحءارة (الذي اقامته الية االثار 

 جامعة الموصل

المهرجان الثقاف  الطالب   أ.د.صفوان سام  سعيد 4

 االا 

اءو لجنة االشراف الى المعارض ف  

الثقاف  الطالب  األا  منهاج المهرجان  

اءو لجنة االشراف اتنظيم امل مشراع  المتحف االل تران  أ.م.د.شيماء ال  احمد 5

المتحف االل تران  المقام ف  مجمواة 

 مدارس الهدى االةلية 

ااءاء لجنة اقامة معرض ال تابات  معرض ال تابة المسمارية أ.م.د.شيماء ال  احمد 6
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 أ.م.د. محمد حمزة حسين 

 أ.م.د. معاذ حبش خءر

 أ.م.د.اثمان غانم محمد

حامد احمدا.م.د.محمود   

 أ.م.د.احمد ميسر فاضل

 م.د. رانق جندي صبري 

 م.د. نبيل خالد شيت 

 م.م. رنا اليد فتح  

 م.م.ريم محمد صالح مصطفى

 م.م.حنين ابدالغن  جاسم

المسمارية بالتعاان مع مدارس المعرفة 

 الدالية ف  اربيل 

محمد حمزة حسين أ.م.د. 7  

 م.م.رنا اليد فتح 

 م.م.ريم محمد صالح مصطفى 

مشراع حملة المليون 

 شجرة

المشاراة ف  زرااة اشجار داخل حرم 

 جامعة الموصل

 


