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 نبذة عن الكلية 

بموجتتب موافقتتة وزارة التعلتتيم العتتالي والبحتت   2004 عتتامتأسستتت الكليتتة فتتي     
 15/2/2005 فتي 217لمتي المترقم ه هت  / العلمي / جهتاز اششتراو والتقتويم الع

( متن قتانون 5استنادا إلى أحكام المادة ) 2004/2005من العام الدراسي  واعتبارا  
وتم الحصتول علتى إجتازة العمتل  1995( لسنة 3الجامعات والكليات األهلية رقم )

تستهم  ,2010( في 95للكلية بموجب قرار األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )
كليتة وبشتتكل جتتاد فتي بنتتاء مستتيرة التعلتيم العتتالي لتتكامتتل متع شتتقيقاتها الجامعتتات ال

العراقية األخرى وذلك من اجل بناء مجتمع متطور وإعتداد جيتل واع مت من بتالقيم 
العليا وبما يسهم في إشعاع نور العلم والمعرفة وإضاءة الدرب أمام طلبتنا األعزاء 

يرة نهوضتتو وتطتتورا كمتتا تستتعى الكليتتة التتذين ينتهتترهم وطتتنهم ليستتهموا فتتي مستت
لالنفتتراد بشخصتتية علميتتة متميتتزة قتتادرة علتتى الوفتتاء بمتطلبتتات العمتتل واالعتمتتاد 
األكاديمي ووضع خطط وبرامج دراسية متطورة ومتميزة تفتي بمتطلبتات المعتايير 
األكاديميتتتة العالميتتتة كمتتتا تستتتعى الكليتتتة أيضتتتا االنفتتتتاد علتتتى التكنولوجيتتتا الحديثتتتة 

األدوات العلمية والعملية التي تستخدمها الجامعات والم سسات التعليميتة  واستخدام
الرصينة في العالم وتوأمة أقسامها مع األقستام العلميتة المنتاهرة لهتا فتي الجامعتات 
العراقية واألجنبية الرصينة كما تتطلع الكلية إلى استقطاب أستاتذة أكفتاء متن داختل 

لميتتة ونقتتل الخبتترات والتجتتارب األكاديميتتة العتتراو وخارجتتة  لتعزيتتز قتتدراتها الع
األجنبية إليها , الكلية ليس مكان يتلقى فيها الطالب الخبترات والمعرفتة والمهتارات 
العلميتتة فحستتب بتتل هتتي الوستتط المناستتب لبنتتاء شخصتتية الطالتتب وتنميتهتتا وإعتتدادا 

الكليتتة جتتادة فتتي فتتت   فتتي المجتمتتع وخدمتتتو وحتتل مشتتاكلو   وليكتتون عنصتترا فعتتاال
سام علمية أخرى وحسب اشمكانات المتاحتة واألقستام الموجتودة حاليتا فتي الكليتة أق

 :هي 

 هندسة تقنيات الحاسوب – 1
 قسم هندسة الحاسوب  – 2
 قسم الهندسة المدنية – 3
 قسم علوم الحياة  – 4
 قسم المحاسبة  – 5
 قسم الفيزياء  الطبية  – 6
 قسم القانون – 7
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علتى تتوفير أفضتل الفترص الدراستية ألبنالهتا الطلبتة الكلية ومنتذ تأسيستها  تحرص

باالستتتمرار بالدراستتة وتقتتوم الكليتتة  الهتتروووبخاصتتة أوللتتك التتذين لتتم تستتم  لهتتم 

احتياجتتتات البلتتتد متتتن  استتنويا بوضتتتع خطتتتة قبتتول لجميتتتع أقستتتامها واضتتتعة أمامهتت

  المالكات العلمية 

ألقستتام وتمتتن  الكليتتة ( أربتتع ستتنوات دراستتية فتتي كافتتة ا4متتدة الدراستتة فتتي الكليتتة )

اختصاصتهم بشتهادة معتترو بهتا  حقتلالطلبة المتخرجين شتهادة البكتالوريوس فتي 

متتن قبتتل وزارة التعلتتيم العتتالي والبحتت  العلمتتي ومعادلتتة للشتتهادات التتتي تمنحهتتا 

الجامعات الحكومية ويحو للطالب إكمال دراستو العليا بعتد تخرجتو وفقتا للضتوابط 

علتتيم العتتالي والبحتت  العلمتتي أستتوة بخريجتتي الجامعتتات المعمتتول بهتتا فتتي وزارة الت

   الحكومية
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 قسم هندسة تقنيات احلاسوب

 نبذة عن القسم :

 يهتدوو 2005/2006في العام الدراستي تأسس قسم هندسة تقنيات الحاسوب 

تختتريج مهندستتين ذور قتتدرات عاليتتة ومتخصصتتة فتتي مجتتاالت إلتتى القستتم 

تصاالت الرقمية وكافة التقنيات الحديثة المرتبطة شبكات الحاسبات وأنهمة اال

بهذا االختصتاص إضتافة إلتى مجتاالت الكترونيتات الحاستبات ونهتم الستيطرة 

, يخضتتع االلكترونيتتة ومتعلقاتهتتا واشلمتتام باألنهمتتة البرمجيتتة وتفاصتتيل عملهتتا

القستتم لنهتتام التوأمتتة متتع الجامعتتة التقنيتتة الوستتطى باالختصتتاص المنتتاهر وقتتد 

  للسنين السابقة في امتحانات الرصانة العلمية  مراكز متقدمةى حصل عل

يمتتن  الختتريج شتتهادة البكتتالوريوس فتتي هندستتة تقنيتتات الحاستتوب ويحتتو لتتو 

   الحصول على هوية نقابة المهندسين العراقية

 املناهج الدراسية :

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 تطبيقات الحاسوب نساناش حقوو 1
محاكيات األنهمة 

 االلكترونية
 نمذجة األنهمة الذكية

 التحليالت الهندسية ( 2)  الرياضيات (1) الرياضيات 2
تكنولوجيا الحاسوب 

 المتقدم

 الرسم الهندسي 3
معمارية المعالجات 

 الدقيقة
 هندسة السيطرة أسس

 موالمةتصميم دوالر 
 الحاسوب

4 
هندسة ال أسس
 كهرباليةلا

 القدرة إلكترونيك األجهزة والقياسات
الرقمية  تلكترونيااال

 قدمةالمت

 الورش 5
برمجة الحاسوب 

(2) 
الزمن  منهوماتتصميم 

 الحقيقي
 أدارة المشاريع

 شبكات الحاسوب معالجة اششارة الرقمية صاالتاالت أسس تركيب الحاسوب 6

 المعالجة الصورية قميةمسيطرات ر لكترونيكاش اشلكترونيك الرقمي 7

8 
برمجة الحاسوب 

(1) 
 التخره مشروع رقميةالتصاالت اال 

  التدريب الصيفي   9
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 قسم اهلندسة املدنية 

 نبذة عن القسم :

القستتم  هتتدووي 2014/2015تأستتس قستتم الهندستتة المدنيتتة فتتي العتتام الدراستتي 

فتي أساستيات الهندستة متخصصتة عاليتة و م هالتتخريج مهندسين ذور إلى 

,  مشتتاريع الهندستتة المدنيتتةلالتصتتميم واشدارة واشنشتتاء  فتتي مجتتاالت المدنيتتة

حيت   العمرانتي فتي العتراوللهندسة المدنية أهمية بالغة في دفع عجلة التطور 

تتتنعكس اثتتار المهنتتدس المتتدني فتتي كتتل خطتتط التنميتتة و مشتتاريعها الهندستتية 

و صتتيانة المنشتتلت الهندستتية المختلفتتة كالمبتتاني تصتتميم وإنشتتاء مثتتل  المختلفتتة

والجستتتتور والخزانتتتتات والستتتتدود والطتتتترو وشتتتتبكات ميتتتتاا الشتتتترب والتتتترر 

  والصرو الصحي

ويحو لتو الحصتول علتى  الهندسة المدنيةشهادة البكالوريوس في  الخريجيمن  

 هوية نقابة المهندسين العراقية   

 المناهج الدراسية :

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة لة الثانيةالمرح األولىالمرحلة  ت

 تصاميم الحديد نشاءاتاشنهرية  مساحة رياضياتال 1

 األسسهندسة  ميكانيك تربة رياضياتال هندسيالميكانيك ال 2

 موادالمقاومة  مواد البناء 3
 دارةاشوقتصاد الا

 هندسية
 هندسة النقل

 مسلحةالخرسانة ال برمجةال برمجةال 4
ة الصحية الهندس

 والبيلية

 ميااال مصادر موالعالميكانيك  رسم هندسي 5
والمس   اشنشاءطرو 

 الكمي

 هندسيةالتحليالت ال مبانيالأنشاء  إحصاء هندسي 6
تصميم الخرسانة 

 المسلحة

 مرورالهندسة  خرسانةال جيولوجيا هندسية 7
مواضيع منتخبة في 

 الهيدروليكيةالمنشلت 

 المشروع الهندسي حاسوبالتطبيقات  ديمقراطيةالرية وحال ورشة ميكانيكية 8

9 
Technical 

English 
 يدرولوجيااله عدديةالطرو ال 

    لغة عربية 10
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 قسم هندسة احلاسوب

 نبذة عن القسم :

القستم  يهتدوو  2004/2005تأسس قسم هندسة الحاسوب في العام الدراستي 

لوجيتتا المعلومتتات وصتتة فتتي هندستتة الحاستتبات وتكنتختتريج كتتوادر متخصإلتتى 

  وتأهيلهم لتلبية احتياجات خطة التنمية الوطنية وسوو العمل 

ويحتتو لتتو الحصتتول  هندستتة الحاستتوبيمتتن  الختتريج شتتهادة البكتتالوريوس فتتي 

 على هوية نقابة المهندسين العراقية   

 املناهج الدراسية :

 المرحلة الرابعة لة الثالثةالمرح المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 رياضياتال 1
رياضيات ال
 متقدمةال

 حساباتال
 هندسيةال

 ذكيةالنهم ال

 هندسة الكترونيةال 2
 كترونيكلشا
 هندسيالرقمي ال

معمارية 
 حاسوبال

 حاسوبالسيطرة 

3 
الدوالر  أسس

 الكهربالية
رقمية ال نهمةألأ

 متقدمةال
 تشغيلالنهم 

صورية المعالجة ال
 رقميةال

4 
خوارزميات ال

 وهياكل بيانات
 بياناتالقواعد  حاسوبالمعمارية 

 اتكنولوجي
 المعلومات

 تصاالتاال أنهمة تقنيات منطقية 5
هندسة 

 2برامجيات ال
 حاسوبالشبكات 

6 
هندسي الرسم ال

 بالحاسوب
 برامجياتال أنهمة

 شارةاشمعالجة 
 رقميةال

 متوازيةالمعالجة ال

7 
 ةنكليزيااللغة ال

 بيةعرالو
ديمقراطية ال

 نساناشوحقوو 
 وأمنيةتشفير ال

 بياناتال
 حاسباتال أمنية

 تخرهالمشروع  مواقعال تصميم برمجيةالتقنيات ال مهارات الحاسوب 8



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 قسم علوم احلياة

 نبذة عن القسم :

قستم علتوم  ويشتكل 2004/2005تأسس قسم علوم الحياة في العام الدراسي 

مهمتا فتي حركتة المجتمتع  أساستاياة احد روافد المجتمع العلمي الذر يعتد الح

ورفتتد البلتتد بتتالخريجين ذور الكفتتاءة العاليتتة و المتت هلين للعمتتل فتتي مجتتاالت 

رفتتد المجتمتتع وم سستتات الدولتتة متتن حيتت  علتتوم الحيتتاة بفروعتتو المختلفتتة 

العلميتة الم سستات بالخبرات العلمية والفنية في مجال علوم الحيتاة وتطتوير 

فتتي  باالعتمتتاد علتتى البحتتو  العلميتتة والتقنيتتات العلميتتة الحديثتتةوالبيليتتة , 

لألحيتتاء المجهريتتة والفطريتتات وميرهتتا متتن  دراستتة المستتببات  المرضتتية

متن  دالكالنات الحية وعالقتها بالبيلة والمجتمع وطرو الوقاية والعتاله والحت

استتثمار بحتو  فة إلى باشضااالنتشار عن طريو الثقافة والوعي المجتمعي 

فتتي البلتتد فتتي  وتقنيتتات الهندستتة الوراثيتتة لتطتتوير الصتتناعة اشحياليتتةالتقانتتة 

   مجاالتها المختلفة كالصناعات الطبية والكيميالية والغذالية وميرها
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 املناهج الدراسية :

 الفصل الدراسي األول 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 يلةعلم الب تالفقارياال الخلية يولوجياب 1
 لي ويجزالبايولوجي ال

 المجهرية األحياءوراثة 

 حشراتعلم ال الفيزياءعلم  2
فسلجة األحياء 
 المجهرية

مجهرية ال حياءألا
 لالمذية

 مرضيةالتحليالت ال نباتيةالفسلجة ال نباتيةالمجاميع ال الكيمياء العضوية 3

 جنةعلم األ مرضيةالبكتريا ال باتالنتشري   لرياضياتا 4

5 
حاسوب مهارات ال
(1) 

مجهرية ال ياءألحأ
(1) 

 طفيليةالديدان ال مناعةعلم ال

 نساناشحقوو  6
الكيمياء الحياتية 

(1) 
 بح المشروع  سمومعلم ال

 الفصل الدراسي الثاني 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 وراثيةالهندسة ال تلو علم ال طفيلياتعلم ال علم الخلية 1

 األرضعلم  2
 تطورالتنوع وال

 اشحيالي
 اشحياليةتقانة ال طبيةالنباتات ال

 فيروساتعلم ال حيوانيةالفسلجة ال (2حياتية )الكيمياء ال ةالتحليليالكيمياء  3

 حيويةالدات مضاال نباتالتصنيو  الحياتي اشحصاء 4
 ةمجهريال األحياء 

 للتربة

5 
حاسوب مهارات ال
(2) 

مجهرية ال حياءألأ
(2) 

 لقاحاتالمصول وال وراثةعلم ال

 دراسيةالحلقة ال طرياتعلم الف حاسوبالبرمجة  عربيةاللغة ال 6

  نسجةعلم األ  ديمقراطيةالحرية وال 7
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 قسم الفيزياء الطبية

 نبذة عن القسم :

, هتو فترع متن فتروع الفيزيتاء  2014/2015ي العام الدراستي القسم ف تأسس

التطبيقية يختص بتطبيو مبادئ وطرو الفيزياء لتشخيص األمراض وعالجهتا 

ممارسة الطب الحدي  بشكل فاعل على عدد هام متن التقنيتات في عتمد حي  ت  

واألدوات والمبادئ الفيزيالية ولقتد أدت الحاجتة الملحتة إلتى الدقتة فتي طرالتو 

لتشخيص والعاله وتحستين أدالهتا والتى التطتوير المستتمر لتقنيتات واألدوات ا

  الفيزيالية المستخدمة في ذلك إلى ههور تخصص الفيزياء الطبية 

سم الفيزياء الطبية قسم علمي يمن  الخريجين شتهادة البكتالوريوس فتي علتوم ق

  الفيزياء الطبية 
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 املناهج الدراسية :

 راسي األولالفصل الد
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 علم حياة الخلية الكيمياء الطبية (1) علم األحياء 1
علم الوهالو 
 )الفسلجة(

2 
 الكيمياء العامة

(1) 
الرياضيات 

 والهندسة المجسمة
 عدديةالتحليالت ال

بحو  في 
 الفيزياء الطبية

3 
مهيدية البرمجة الت
 (1) للعلوم

 اشحصاء
 واالحتماالت

الفيزياء النووية / 
 اششعاعالحماية من 

 اششعاعتأثير 
 األحياءعلى 

4 
الرياضيات 

 (1) المعاصر
مدخل الى الفيزياء 

 (1) الطبية
 تدريبال المعدات الطبية

 (1)فيزياء 5
الكهربالية 
 والمغناطيسية

االلكترونات 
 الطبية

 طبيالتصوير ال

    جيوالتو 6

7 
المتطلبات 

 (1) الجامعية
   

 الثاني الفصل الدراسي
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

1 
 (2علم األحياء )

المنهومات الحركية 
الديناميكية )المعادالت 

 التفاضلية(
 صوررالتحليل ال طبيالتشري  ال

2 
 البيولوجيةالفيزياء  (2الكيمياء العامة )

ديناميك الحرارة 
والفيزياء 
 اشحصالية

 الليزر في الطب

البرمجة التمهيدية  3
 (2للعلوم )

الفوتونات والمعدات 
 البصرية

الموديالت في 
 الفيزياء الطبية

بحو  في 
 الفيزياء الطبية

الرياضيات المعاصر  4
(2) 

الفيزياء  إلىمدخل 
 (2) الطبية

 تدريبال المعدات الطبية

    (2زياء )في 5

    المصطلحات الطبية 6

المتطلبات الجامعية  7
(2) 
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 قسم القانون

 نبذة عن القسم :

 إلتتىقستم ال, ويهتدو  2004/2005فتي العتتام الدراستي  قستم القتانون تأستس

الطلبتتة علميتتا لدراستتة القتتانون فتتي  كافتتة فروعتتة  وتأصتتيل نهرياتتتو  تهيلتتة

العلمتي فتي  قتانون ومستايرة التطتورال أصتولالطلبة لمعرفتة  وإعدادالكبرى 

ولفتتترض  المتعتتتددة متتتع ربتتتط الجوانتتتب العلميتتتة بالجوانتتتب العمليتتتة ميادينتتتو

 الوقوو على التباين الذر يحصل بين القانون والواقع  

ستنوات تقويميتة يمتن  الختريج بعتدها شتهادة  أربتعمدة الدراسة في القستم  إن

ة المهتتتن القانونيتتتة البكتتتالوريوس فتتتي القتتتانون ليصتتتب  قتتتادرا علتتتى ممارستتت

 كالمحاماة والقضاء ومزاولة النشاط القانوني والحقوقي  

ويحو للخريج للحصول على هوية نقابة المحامين ونقابة الحقوقيين العراقيتة 

 أستوةويتمتع بكافة االمتيتازات والحقتوو والواجبتات بموجتب هتذا العضتوية 

 بزماللو من خريجي كليات القانون  
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 الدراسية :املناهج 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 القانون الدستورر 1
القانون المدني 
 )التزامات(

القانون الدولي 
 العام

 الحقوو العينية

 الشخصية حوالاأل مدخل قانون 2
القانون  الدولي 

 اشنساني
القانون الدولي 

 الخاص

3 
تاريخ القانون 

 ة حمورابيوشريع
قانون العقوبات 
 )القسم العام(

قانون العقوبات 
 الخاص

المرافعات المدنية 
واشثبات وقانون 

 المحاماة

 اشداررالقانون  اشسالميةالشريعة  4
 القانون التجارر
 )شركات(

 األوراو التجارية

5 
 اشجرامعلم 

 والعقاب
القانون التجارر 

 العامة( مبادئال)
 العقود المدنية

المحاكمات  أصول
 الجزالية

 إنسانحقوو  6
علم المالية العامة 
 والتشريع المالي

قانون العمل 
والضمان 
 االجتماعي

 المنهمات الدولية

7 
مدخل قانون 

ومصطلحات باللغة 
 االنكليزية

 الفقو أصول اشداررالقضاء  مهارات الحاسوب

 نهم سياسية مهارات الحاسوب 8
شخصية  أحوال

 )مواري (
الجنالي التحقيو 

 والطب العدلي

 اللغة العربية 9
 اشداررالقانون 

 باللغة االنكليزية
القانون الدولي 
 باللغة االنكليزية

 اللغة االنكليزية

10   
البح   أصول

 القانوني
 قانون التنفيذ

 بح  التخره    11
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 قسم احملاسبة

 نبذة عن القسم :

القسم على  يأخذو, 2011/2012في العام الدراسي  قسم المحاسبة تأسس

تخريج شريحة ذات مستوى مرموو في اختصاص المحاسبة ونشرها  عاتقو

المجتمع لغرض بناء فكر محاسبي يتماشى مع التطور السريع  أوساطبين 

مالكات ذات  دإلى إعداالذر حصل في النهم االقتصادية  وكما يهدو 

ة العمل االقتصادية وخصوصي األنشطة إدارةمتطلبات  ملتالم هالت 

المحاسبي من خالل المناهج الدراسية والمساعدة التي يتلقاها الطالب خالل 

على توهيفها في الحياة  قادرا   تجعلووبما  سنوات الدراسة نهريا وعمليا

العملية في الجانبيين المحاسبي والمالي من خالل تسجيل العمليات ومساعدة 

 في اتخاذ القرارات   اشدارة

سنوات ( من خاللها يمن  الخريج  أربعةالقسم العلمي ) مدة الدراسة في 

للطالب المتخره من هذا يحو شهادة بكالوريوس علوم في المحاسبة , و

 على هوية نقابة المحاسبين العراقيين  القسم الحصول
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 املناهج الدراسية :

 األول الفصل الدراسي

 الفصل الدراسي األول

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة الثانيةالمرحلة  األولىالمرحلة  ت

 (1محاسبة مالية ) 1
محاسبة متوسطة 

(1) 
 محاسبة الكلفة

(1) 
 المحاسبة اشدارية

 إدارة أعمال 2
محاسبة حكومية 

(1) 
 محاسبة الشركات

المحاسبة 
 المتخصصة

 اقتصاد 3
محاسبة باشنكليزية 

(1) 
نهام محاسبي 

 موحد
 نهرية محاسبية

4 
حاسوب مهارات ال
(1) 

تسويو وتجارة 
 الكترونية

 محاسبة ضريبية
محاسبة الكلفة 

 المتقدمة

 مالية إدارة قانون األعمال لغة عربية 5
نهم المعلومات 
المحاسبية 
 باشنكليزية

6  
مهارات حاسوب 

(3) 
تطبيقات محاسبية 

 الكترونية
المحاسبة الدولية 

 والمعابير

7  
رياضيات عامة 

(2) 
 بح  التخره ساليب الكميةالا

 الفصل الدراسي الثاني

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى ت

 (2محاسبة مالية ) 1
محاسبة متوسطة 

(2) 
محاسبة مالية 

 متقدمة

نفس المناهج أعالا 
كونو نهام سنور 
للعام الدراسي 

 فقط 2017/2018

 (1رياضيات عامة ) 2
محاسبة حكومية 

(2) 
محاسبة مصادر 

 طبيعية

 إحصاء 3
محاسبة باشنكليزية 

(2) 
محاسبة منشات 

 مالية

4 
مهارات الحاسوب 

(2) 
 (2محاسبة كلفة ) مالية عامة

5 
قراءات ومراسالت 

 (Eمحاسبية )
بحو  عمليات 
 محاسبية باالنكليزية

تدقيو ومعايير 
 تدقيو

6 
حقوو إنسان 
 وديمقراطية

محاسبة الوحدات 
 يةمير الربح

 تدريب محاسبي
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 حتت االستحداث  أقسام

 قسم تقنيات التخدير والعناية املركزة 

 نبذة عن القسم :

 وأستحصال  الحديثة التي تعمل الكلية على استحداثها األقساموهو من 
الموافقات األصولية الالزمة من وزارة التعليم العالي والبح  العلمي 

تخريج كوادر متخصصة  إلىالقسم حي  يهدو  وبالتعاون مع وزارة الصحة
للعمل في مجال تقنيات التخدير والعناية المركزة في صاالت العمليات وكذلك 

              حي  يتم من  الخريج عنوان واشفاقةفي وحدات العناية المركزة 
ويعمل في مجال المشاركة في التخدير  ( تخدير اختصاصتقني طبي / ) 

ومتابعة المرضى في صاالت العمليات  األجهزةيل ,المراقبة السريرية ,تشغ
   واشفاقةو وحدات العناية المركزة 

 املناهج الدراسية :

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  ت

 (3التخدير ) (2التخدير ) (1التخدير ) علم التشري  1

 أجهزةتقنيات  الفسلجة العامة 2
 ( 1التخدير ) 

 أجهزةتقنيات 
 ( 2التخدير )

 أجهزةتقنيات 
 ( 3التخدير )

تقنيات العناية  الفسلجة التطبيقية الفيزياء الطبية 3
 ( 1المركزة ) 

تقنيات العناية 
 (2المركزة )

الجراحة  أسس الكيمياء السريرية 4
 (1العامة )

الطب الباطني 
 (2الجراحي )

الطب الباطني 
 (3الجراحي )

الطب الباطني  العام األحياءعلم  5
 (1الجراحي )

الجراحة  أسس
 (2العامة )

 التمريض

 مشروع التخره علم الحاسوب الدواليات علم الحاسوب 6

   مصطلحات طبية السلوك المهني 7

   الديمقراطية اشنسانحقوو  8
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 األنشطة العلمية والثقافية يف الكلية

 المؤتمرات  –"  أوال

 2011/ عام لهندسة برامجيات الحاسوب  األولم تمر العلمي ال -1

 ( لبناء العراو أساسيةتحت شعار)هندسة الحاسوب والبرامجيات ركالز 

  2012/ عام  الم تمر العلمي الثاني للبحو  البيلية -2

 من اجل بيلة نهيفة وتنمية مستدامة ( تحت شعار )

 2013/ عام  الم تمر العلمي الثال  للبحو  الهندسية -3

 (  بالكوادر الهندسية نبني العراو تحت شعار ) 

 2014/ عام  الم تمر العلمي الرابع -4

 ( لنهوض العراو األساسيةالبح  العلمي الركيزة  تحت شعار )

 2017عام  الم تمر العلمي الخامس -5

 ( مدينة العلم رمز لوحدة العراو وأساس لنهضتو تحت شعار )

 الندوات  -: ثانيا  

 30/1/2017 بتاريخ األداءان الجودة وتقويم ندوة لقسم ضم

 ( ومعدات المختبرات أجهزةات ترميز متطلب بعنوان)

 ورش العمل  -:ثالثا  

 28/12/2016/ بتاريخ ورشة عمل لقسم هندسة تقنيات الحاسوب  -1

 بعنوان )التميز في التدريس (

 17/1/2017/ بتاريخ ورشة عمل لقسم هندسة الحاسوب  -2

 ستقبلية لتكنولوجيا المعلومات(الم اآلفاوبعنوان )

 25/3/2017ورشة عمل بتاريخ  -3

 والنوور ( واششعاعي والبيولوجيالكيميالي  واألمان األمنبعنوان )
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 االجتماعية  األنشطة -: رابعا  

مجموعة من النشاطات التي تصب في خدمة المجتمع مثل الدورات  تقدم كليتنا حاليا  

ومحاضرات في مجال الحفاه وصيانة البيلة  اشعدادرو السادس التدريبية لطلبة الصفو

هذا اللجان  أهمومساعدة الطلبة والفقراء واأليتام من خالل لجان العمل التطوعي ومن 

م هذا اللجنة بمساعدة الطلبة المتعففين وممن تته( حي  لجنة التكافل االجتماعي  )هي 

حواد   إلىالطلبة الذين يتعرضون  أوسية الدرا األجوريعانون العوز المادر في تسديد 

حواد   إلىالذين يتعرضون  ةبتحمل التكاليو العالجية والطلوال يستطيعون  اشرهاب

ومساعدة الخريجين في البح  عن فرص عمل مناسبة في القطاعين  ,المرور والدهس

أليتام وا األرامل إلىتقديم يد العون والدعم والمساعدة  إلى إضافة, العام والخاص 

صندوو التكافل االجتماعي بصفتو الحالية قد قدم مساعدات سخية في  إن إلىونشير 

 ( مليون عراقي خالل العام الماضي200.000.000حد ) إلىوصلت  أعالامجاالت ال

2016/2017   

 

 الطالبية ) الثقافية والفنية ( األنشطة -:خامسا  

   ممهرجان ثقافي يتضمن معرض للكتب ومعرض للرس -1

   والحشد الشعبي األمنيةلتبرع بالدم لغرض رفد جرحى القوات تين باحمل -2

   ندوة المركز الوطني للعمل التطوعي إقامة -3

   الكلية أقسامطلبة لدورر لكرة القدم  -4

   الحسين )ع( اشماممهرجان شعرر بمناسبة اربعينة  -5

 مهرجان للشعر الشعبي   -6
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 اجتماعات وزيارات

 

 برئاسية األهلي  العيال  التعلييم مجلس اجتماع باستضافة الجامعة العلم مدينة كلية شرفتت
 وبحضير  ، العيسي  اليرزا  عبيد اليدكتر  األسيتا  العلمي  والبحي  العيال  التعلييم وزير
 والجامعيا  الكلييا  عميداء إلي  باإلضيافة األهلي  الجيامع  التعليم ومدير الركالء السادة
 للسينة األهليية والجامعيا  الكلييا  في  والياتي  المركيي  القبير  ضيراب  لمناقشة األهلية
 .2018/2017 الد اسية

 أ وقية ف  العيس  الرزا  عبد الدكتر  العلم  والبح  العال  التعليم وزير السيد تجر و
  . الكلية ف  مركييةال والمكتبة العلمية والمختبرا  الد اسية القاعا  عل   واطلع الكلية
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 شروط وتعليمات القبول يف الكلية

يكون القبول وفو الخيارات المثبتة في استمارة التقديم وعلى أساس المفاضلة في  -1

   المجموع/المعدل

تحددا وزارة  مدخالت القبول لكل عام دراسي حسب ما يتم اعتماد معدالت و -2

  العلمي , ويشمل هذا شروط القبول في الدراسة الصباحية التعليم العالي والبح

 والمسالية من حي  سنة التخره والعمر 

يشترط في الطالب المتقدم للقبول أن يكون حالزا  على شهادة الدراسة اشعدادية  -3

 أو ما يعادلها معززة بتصديو من وزارة التربية  

 ال يجوز الجمع بين الوهيفة والدراسة الصباحية   -4

 يجوز الجمع بين دراستين  وفي حال ثبوت ذلك يتم إلغاء قبولو ويتحمل كافة ال -5

 التبعات القانونية 

يلغى قبول الطالب في حال عدم جلب وثيقة الدراسة اشعدادية خالل مدة أقصاها  -6

مدة معينة تحددها وزارة التعليم  أوالنهالي للقبول  األمرشهر من تاريخ صدور 

 العالي والبح  العلمي  

متساوية للمراحل الدراسية األربعة للطالب في حال  ةتكون األجور الدراسي -7

 نجاحو لكل سنة  

من  أريتم إلغاء قبول الطالب في حال ثبوت تزويرا لوثيقة الدراسة اشعدادية أو  -8

قدمة للتسجيل في الكلية ويتح مل الطالب كافة التبعات القانونية المستمسكات الم 

ترتبة على ذلك    الم 

يجب على الطالب المواهبة على الدوام في الكلية وااللتزام بكافة األنهمة  -9

بسمعة الطالب الجامعي أو  والتعليمات السارية وان ال يقوم بأر عمل يخل

  الكلية

 التقيد بارتداء الزى الموحد والمقرر من قبل الكلية   -10
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 2000 لسنة( 134) رقم األمتحانية لتعليماتا

: التعديالت متضمنة  

2002 لسنة( 149) رقم األول  

2003 لسنة( 153) رقم الثاني  

2004 لسنة( 157) رقم الثال   

  

 المعاهتد و الكليتات و الفنيتة المعاهتد هيلتة و الجامعتات على التعليمات هذا تسرر( :  1)  المادة

   منها لكل التابعة

 (  : 2)  ادةالم 

 ال التتي الكلية في الفرع أو القسم مجلس من باقتراد المعهد مجلس أو الكلية مجلس يحدد" : أوال

 ال أن علتى نستبها احتستاب و إجرالهتا كيفيتة و نوعهتا و الستعي امتحانتات عتدد أقستام فيها توجد

 متن ةلمالتا متن خمستين%( 50) عن تزيد ال و ةالمال من ثالثين%( 30) عن السعي درجة تقل

 لمجلتتس نستتبها تحديتتد فيتتترك التطبيقيتتة و العمليتتة الطبيعتتة ذات المواضتتيع عتتدا النهاليتتة الدرجتتة

   الفنية المعاهد هيلة مجلس أو الجامعة

 المواضتيع لتبعض شتاملة الطتب لكليتات المنتهيتة الصتفوو فتي النهالية االمتحانات تكون" : ثانيا

 الكليتتات فتتي الستتادس الصتتو لمواضتتيع لستتنورا الستتعي يحتستتب و الكليتتة مجلتتس يحتتددها التتتي

   النهالية الدرجة من ةالمال من عشرين%( 20) بنسبة الطبية

 ( : 3)  المادة 

 فتي" ستريا الثتاني و األول للتدورين الستنور أو الفصلي النهالي االمتحان يكون" : أوال          

   المواضيع جميع

 الفصتل ختالل المقتررة المواضيع مفردات السنور وأ الفصلي االمتحان يتضمن" : ثانيا          

 و" أستتبوعا عشتتر خمستتة( 15) عتتن الفصتتلية للتتدروس الدراستتة متتدة تقتتل ال أن علتتى الستتنة أو

 و النهاليتة االمتحانتات أيتام ذلتك ضتمن تتدخل ال و" أستبوعا ثالثتين( 30) عتن الستنوية الدروس

  الدراسية العطل

 توزيتع متع يدرستها التتي المواضيع مفردات ببرمجة ريسيةالتد الهيلة عضو يلتزم( :  4)  المادة

 إعتالن و الدراستية السنة بداية في ذلك يعلن و النهالي االمتحان و السنور السعي على الدرجات

 ختالل متن النهاليتة االمتحانتات بتدء قبل أيام خمسة عن يقل ال بما للطلبة السنور السعي درجات

 للطالتب يحتو و أقستم فيهتا لتيس التي الكليات في الفرع يسرل أو القسم رليس مصادقة بعد القسم

  المذكورة الفترة خالل الخطأ تصحي  أو الدرجة على االعتراض

 شدارة أكثتر أو دالميتة لجنتة العميتد متن بتاقتراد,  المعهتد أو الكليتة مجلتس ي لتو( :  5)  المادة

   الدراسي العام خالل االمتحانات
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   موضوع لكل ةالمال من خمسون%( 50) الصغرى النجاد درجة تكون( :  6)  المادة 

 الفصلي النهام تعتمد التي الكليات في فصليين موضوعين كل يحسب( :  7)  المادة 

 للحد" مساويا الفصلي الموضوع ساعات عدد يكون أن حالة في إال" واحدا" سنويا" موضوعا

   الدراسي العام خالل الواحد للموضوع الدراسة ساعات لعدد األدنى

 ( : 8)  المادة

 عتتتدد حالتتتة فتتتي الكستتتر يجبتتتر)  المواضتتتيع بنصتتتو الراستتتب للطالتتتب يستتتم " :  أوال          

 التتدور امتحانتتات بتتأداء األول التتدور امتحانتتات فتتي أقتتل أو(  الطالتتب لصتتال  الفتتردر المواضتتيع

 طلبتة باستتثناء األول التدور فتي" راستبا يعتبتر بعكستو و   فيهتا رستب التتي المواضيع في الثاني

   التعليمات هذا من(  20)  بالمادة ورد ما مراعاة مع   الطب كلية في المنتهي الصو

 الستنة يعيتد الثتاني أو األول التدورين متن دور أر فتي" راستبا الطالب أعتبر إذا" : ثانيا          

 تقتدير علتى فيهتا حصتل التتي المتواد كتذلك و فيهتا رستب التتي المواضتيع فتي" امتحانتا و" دواما

   مقبول

 المستتحدثة بالمواضتيع يطالتب و المحذوفتة المواضيع من الراسب الطالب يعفى" : ثالثا          

 أو أعلتتى صتتو إلتتى انتقالتتو إلتتى ذلتتك يتت در ال أن علتتى الدراستتية المنتتاهج تبتتديل عنتتد صتتفو فتتي

   المادة هذا من"( ثانيا) بالبند ورد ما مراعاة مع لموضوع مطلوب مير كان إذا إال تخرجو

 و فيهتا هتو التي الدراسية المرحلة في المواضيع بجميع الطالب نجاد حالة في" : رابعا          

 يبقتى و األعلتى الصتو إلتى نجاحتو فيتتم أدنى صو من بها المحمل المواضيع بعض في رسوبو

 نجت  لتو حتتى الالحقتة الستنة فتي فيها النجاد عليو يتوجب و فيها رسب التي بالمواضيع" محمال

   األعلى الصو بمواضيع

 متن عشتر%( 10) مياباتتو تجتاوزت إذا موضتوع أر فتي" راستبا الطالب يعتبر( :  9)  المادة 

 متن عشترا خمتس%( 15) أو مشتروع عتذر بتدون الموضتوع لذلك المقررة الساعات من ةالمال

   المعهد أو الكلية مجلس يقرا مشروع بعذر ةالمال

 امتحانتات فتي مشتاركتو عتدم كان إذا الثاني الدور بامتحانات المشاركة للطالب( :  10)  المادة 

 فتي و رستمية بوثالو ذلك يعزز أن على المعهد أو الكلية مجلس يقرا مشروع بعذر األول الدور

 : اآلتية الحاالت أحدى

   المفاجئ المرض" : أوال          

   األولى الدرجة من أقرباءا أحد وفاة" : ثانيا          

   الدهس حواد " : ثالثا          

   المفاجئ التوقيو" : رابعا          

 فيهتتا لتتيس التتتي التطبيقتتي أو العملتتي الطتتابع ذات الدراستتية المواضتتيع تستتتثنى( :  11)  المتتادة 

 الستنة بدايتة فتي المعهد أو الكلية مجلس ذلك يحدد و الثاني الدور امتحان تأدية من نهالي امتحان

     للطلبة تعلن و

   األحوال من حال بأر الثاني الدور امتحان تأجيل يجوز ال( :  12)  المادة
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 الطالب فيو نج  الذر للموضوع النهالية الدرجة من درجات عشر( 10)  تنزل( :  13)  المادة

 خمسون%( 50) درجتو فتكون مقبول بدرجة الناج  عدا المعدل احتساب عند الثاني الدور في

   الموضوع ذلك في ةلالما من

 أو الكلية مجلس إلى توصياتو مع يرفعها و النهالية النتالج القسم مجلس يعد( :  14)  المادة 

 هيلة رليس أو الجامعة رليس مصادقة فيتم المنتهية الصفوو عدا إعالنها و شقرارها المعهد

   عليها الفنية المعاهد

( : 15)  المادة   

 موضوع كل في عليها حصل التي الدرجات أساس على الطالب عدلم يحسب" : أوال          

   موضوع لكل الوحدات عدد ذلك في يراعى و

"  أسبوعا عشر خمسة( 15) لمدة و" أسبوعيا نهرية ساعة جهد الوحدة تعتبر" : ثانيا            

 ساعات ال ث كل و واحدة نهرية ساعة الكليات في عملية ساعتين كل تعادل" : ثالثا          

   نهرية ساعة العملية الساعة فتعادل المعهد في أما ساعة نصو و ساعة تعادل عملية

( : 16)  المادة   

: يأتي لما" وفقا للطالب التخره مرتبة تحسب" : أوال            

 مرتبة الحتساب السنوات نسب تكون حي  سنتين مدتها التي للدراسة بالنسبة – أ          

: تيكاأل التخره  

ةالمال من أربعون%    40    األولى السنة                     

ةالمال من ستون%    60     الثانية السنة                     

: كاآلتي السنوات نسب توزيع يكون سنوات(  4)  مدتها التي الدراسات في – ب            

ةمالال من عشر%    10    األولى السنة                     

ةالمال من عشرون%    20     الثانية السنة                     

ةالمال من ثالثون%    30     الثالثة السنة                     

ةالمال من أربعون%    40   الرابعة السنة                     

: كاآلتي تالسنوا نسب توزيع يكون سنوات(  5)  مدتها التي الدراسات في - ج             

ةالمال من خمس%    5      األولى السنة                     

ةالمال من عشر%    10     الثانية السنة                     

ةالمال من عشرا خمس%    15     الثالثة السنة                     

ةالمال من ثالثون%    30   الرابعة السنة                     

ةالمال من أربعون%    40  الخامسة السنة                     

: كاآلتي السنوات نسب توزيع يكون سنوات(  6)  مدتها التي الدراسات في  - د            

ةالمال من خمس%    5      األولى السنة                     

ةالمال من خمس%    5       الثانية السنة                     

ةالمال من خمس%    5       الثالثة السنة                     
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ةالمال من عشرون%    20   الرابعة السنة                     

ةالمال من عشرون و خمس%    25  الخامسة السنة                     

ةالمال من أربعون%    40   السادسة السنة                     

 الملوية النسبة في سنة كل في الطالب معدل بضرب التخره معدل يحتسب" : ثانيا          

   الطالب تخره معدل هو الدراسية للسنوات المجموع يكون و ذلك إزاء الم شرة

        األول الصو من أعلى صو في يقبل الذر للطالب النجاد مرتبة تحسب" : ثالثا          

 خاره من االنتقال حاالت في أو الثاني الصو في المقبولين المعاهد خريجي من كاألوالل)     

 معاد مرحلة لكل" انفا المقررة النسب بنفس و فقط درسها التي للسنوات(  ميرها و القطر

%(   100) إلى احتسابها  

( : 17)  المادة    

 حي  من الناجحين بين الطالب مستوى لتحديد التالية بالتقديرات النتالج تعلن" : أوال          

: الدرجات  

مالة 100 – تسعون 90 – بالدرجات يقابلو –      امتياز                        

تسعين من أقل – ثمانون 80 – بالدرجات يقابلو –"  جدا جيد                        

ثمانين من أقل – سبعون 70 – بالدرجات يقابلو –        جيد                        

سبعين من أقل – ستون 60 – بالدرجات يقابلو –    متوسط                        

ستين من اقل – خمسون 50 – بالدرجات يقابلو –     مقبول                        

دون فما أربعون و تسع 49 – بالدرجات يقابلو –     راسب                        

 للموضوع أكثر أو" نصفا كانت إذا ةصحيح درجة إلى الدرجة كسور تجبر" : ثانيا          

  الواحد

   للمعدل بالنسبة صحيحة درجة إلى الدرجة كسور جبر يجوز ال" : ثالثا          

( : 18)  المادة  

 المعهد أو الكلية مجلس توصية على" بناءا الهيلة مجلس أو الجامعة لمجلس" : أوال          

 الثاني بالدور فيها يشترك لم التي المواضيع في رسب الذر للطالب رسوب عدم سنة احتساب

 الصحة وزارة في مختصة لجنة قبل من ”مصدقا" طبيا" تقريرا تقديمو حالة في الثانية السنة في

   المعهد أو الكلية مجلس بها يقتنع االمتحانات فترة في قاهرة لقوة أو إرادتو عن خاره بسبب

 أو الكلية مجلس من توصية على" بناءا الهيلة سلمجل أو الجامعة لمجلس" : ثانيا          

 السنة في رسوبو كان و متتاليتين لسنتين المنتهية السنة في الراسب للطالب السماد المعهد

 على الثالثة السنة في االمتحان ي در بأن فصليين بموضوعين أو واحد سنور بموضوع الثانية

 في لبقالو بها المسمود المدة أمضى قد يكون ال و" سليما العسكرية الخدمة من موقفو يكون أن

   المعهد أو الكلية
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 سنتين الراسب للطالب رسوب عدم سنة احتساب بها يقتنع مشروعو ألسباب للوزير" : ثالثا

 المدة أمضى قد يكون ال و العسكرية الخدمة من" سليما موقفو يكون أن بشرط,  متتاليتين

   المعهد أو ليةالك في لبقالو بها المسمود

  

: اآلتيتين الحالتين أحدى في المعهد أو بالكلية الطالب عالقة تنتهي( :  19)  المادة  

   صفو في متتاليتين سنتين رسب إذا" : أوال          

 بما لمدة هذا نصو و تخصصو في للدراسة المقررة المدة الطالب تجاوز إذا" : ثانيا          

   الرسوب عدم و التأجيل سنوات ذلك ضمن تحتسب ال و,  الرسوب سنوات فيها

( : مكرر - 19)  المادة   

 معاهد و كليات في الصباحية الدراسات من قيودهم المرقنة الطلبة يقبل:  أ –" أوال          

 التي المعاهد و الكليات عن السنة لتلك المعدل في أدنى قبول حدود و مختلو تخصص ذات

 وفو المعاهد و الكليات بين توزيعهم الوزارة تتولى و   اختيارهم حسب و فيها قيودهم رقنت

 من ةالمال من عشر%( 10) على عددهم يزيد ال أن على   الغرض لهذا تعد خاصة استمارة

 يلتحو و" سنويا المقررة القبول خطة إلى العدد هذا يضاو و  المعهد أو الكلية في القبول خطة

   المواضيع بعض من إعفا هم المعهد أو الكلية لمجلس و ولىاأل الصفوو من" بدءا الطلبة

 البند هذا من(  أ)  الفقرة بأحكام المشمولين الطلبة قيد ترقين حالة في:  ب                    

   الصباحية الكليات سجالت من" نهاليا قيودهم ترقن

/  الكليات في الثانية و األولى الصفوو في قيودهم المرقنة الطلبة يقبل:  أ –" ثانيا          

 منهم كل لتخصص المقارب أو المناهر االختصاص في األول الصو في الصباحية الدراسات

   المسالية أو الصباحية الدراسات/  التقني التعليم هيلة معاهد أحد في

/  لكلياتا في فوو فما الثالثة الصفوو في قيودهم المرقنة الطلبة يقبل:  ب                     

 منهم كل لتخصص المقارب أو المناهر االختصاص في الثاني الصو في الصباحية الدراسات

   المسالية أو الصباحية الدراسات/  التقني التعليم هيلة معاهد أحد في

 المرقنة الطلبة على البند هذا من( ب) و( أ) الفقرتين أحكام تسرر:  ج                     

   المسالية التقني التعليم هيلة معاهد أحد في لقبولهم المسالية الدراسات/  اتالكلي في قيودهم

 الصباحية الدراسات في التقنية المعاهد في قيودهم المرقنة الطلبة يعاد:  د                     

   المسالية الدراسات في اختصاصاتهم و صفوفهم نفس إلى المهنية المدارس خريجي من

 أداء فرصة الطب كليات من السادس الصو في قيودهم المرقنة الطلبة يمن " : ثاثال          

   فقط بدورين و االمتحان

 مستقلة خيارات المادة هذا من"( ثالثا) و"( ثانيا) و"( أوال) البنود أحكام تعتبر" : رابعا          

   بينها الجمع قيودهم المرقنة للطلبة يجوز ال
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 المعاهد و الكليات في قبولهم كان الذين الطلبة المادة هذا بأحكام يشمل ال" : خامسا          

 في القطر على األوالل الخمسة و المعاهد من المتميزون و األوالل العشرة)  بهم خاص بامتياز

(   المهنية عدادياتاال  

 أو لعسكريةا الخدمة أنهى قد يكون أن المادة هذا بأحكام يشمل فيمن يشترط" : سادسا          

   دراسية مير ألسباب منها أجل أو عنها النقدر البدل دفع أو منها أعفي

 أو اليومية االمتحانات من أر في الغش محاولتو ثبتت أو الطالب مش ثبت إذا( :  20)  المادة 

 إذا و السنة لتلك المواضيع جميع في" راسبا يعتبر النهالية أو الفصلية أو الشهرية أو األسبوعية

   سجالتها من قيدا يرقن و المعهد أو الكلية من يفصل ذلك تكرر

( : 21)  المادة  

 الكلية مجلس بها يقتنع مشروعة ألسباب واحدة لسنة دراستو ي جل أن للطالب" : أوال          

   النهالي االمتحان بداية من األقل في" يوما ثالثين قبل التأجيل طلب يقدم أن على المعهد أو

 أن المعهد أو الكلية مجلس توصية على" بناءا الهيلة رليس أو الجامعة لرليس" : ثانيا          

 قبل التأجيل طلب يقدم أن على بها يقتنع مشروعة ألسباب و ثانية لسنة الطالب دراسة ي جل

   النهالي االمتحان بداية من األقل في" يوما ثالثين

 الفصلي النهام تتبع التي المعاهد أو الكليات في الطالب دراسة تأجيل يجوز ال" : ثالثا          

 الفصل في" ناجحا يكون أن و إرادتو عن خاره بسبب كان إذا إال الثاني الدراسي الفصل في

   بأكملها الدراسية للسنة التأجيل يعتبر الحالة هذا في و األول الدراسي

 من توصية على" بناءا الهيلة أو معاتالجا ر ساء من يخولو من أو للوزير" : رابعا          

 سنة الطالب دراسة تأجيل بها يقتنع مشروعة ألسباب و الفنية المعاهد هيلة أو الجامعة مجلس

   التعليمات هذا من( 19) المادة في جاء ما مراعاة مع ثالثة

  1989 لسنة  7 عدد األمتحانية التعليمات تلغى( :  22)  المادة 

    الدراسية السنة من نافذة تعد و الرسمية الجريدة في التعليمات هذا نشرت( :  23)  المادة 

2000-2001   
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 والبحث العالي التعليم وزارة مؤسسات يف الطلبة انضباط تعليمات

2007لسنة   160رقم  العلمي  

 ( :  1)  المادة

 : يأتي بما الطالب يلتزم

 وزارة تصدرها التي واألوامر والتعليمات الداخلية نهمةاأل و واألنهمة بالقوانين التقيد – أوال

 (  المعهد , الكلية , الهيلة , الجامعة)  وم سساتها العلمي والبح  العالي التعليم

 تعمد أو بسوء القومية المشاعر أو الوطنية الوحدة أو الدينية بالمعتقدات المساس عدم – ثانيا

 . قوال أو فعال لدينيةا أو العرقية أو الطالفية الفتن إثارة

 . خارجها أو داخلها الفعل أو بالقول م سساتها أو الوزارة سمعة إلى اشساءة عدم – ثالثا

 وهيلة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب – رابعا

 . الطلبة بين والتعاون الزمالة وعالقات والموهفين التدريس

 للبعثات والترشي  التعيين عند عليو إيجابا سي ثر الذر القويم المنضبط السلوك – خامسا

 . الدراسية والزماالت

 الحرم داخل والسكينة والطمأنينة بالنهام اشخالل شانو من عمل أر عن االمتناع – سادسا

 . بو القالمين على التستر أو عليو والتحريض فيو المشاركة أو(  المعهد أو الكلية)  الجامعي

 .المعهد أو الكلية أو الهيلة أو الجامعة وممتلكات الدراسية المستلزمات على المحافهة – سابعا

 .المعهد أو الكلية في الدراسة سير بحسن اشخالل عدم – ثامنا

 على هيلة أو جامعة كل خصوصية تراعى أن على للطلبة المقرر الموحد بالزر التقيد – تاسعا

 . حدى

 من صنو أر ممارسة أو التفرقة تعميو شانها من تنهيمات قيام إلى ةالدعو تجنب – عاشرا

 .االجتماعي أو الديني أو السياسي االضطهاد صنوو

 أو قومية أو عرقية مجموعة أو سياسي تنهيم أو حزب ألر الدعاية تجنب – عشر حادر

 .الندوات إقامة أو والملصقات والالفتات الصور تعليو في ذلك كان سواء طالفية

 دينية أو حزبية ندوات إقامة أو محاضرات شلقاء حزبية شخصيات دعوة عدم – عشر ثاني

 .الوطنية الوحدة على حفاها الجامعي الحرم داخل دعالية

 ( : 2)  المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبيو الطالب يعاقب

 . لةالهي أو الجامعة في المقرر الموحد بالزر التقيد عدم – أوال

 . الطلبة احد على بالقول تجاوزا أو الطلبة بين الزمالة عالقات إلى اشساءة – ثانيا
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 (: 3)  المادة

 : اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبيو الطالب يعاقب

 . التنبيو بعقوبة معاقبتو سبو مع بالتنبيو المعاقبة يستوجب فعال – أوال

 . المعهد أو الكلية أو الهيلة أو الجامعة في والسكينة ةوالطمأنين بالنهام إخاللو – ثانيا

 ( : 4)  المادة

 : اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا يوما ثالثين(  30)  لمدة بالفصل الطالب يعاقب

 . اشنذار بعقوبة معاقبتو سبو مع باشنذار المعاقبة يستوجب فعال – أوال

 . التدريسية الهيلة أعضاء مير من جامعةال منتسبي احد على بالقول تجاوزا – ثانيا

 أو المعهد أو الكلية داخل إليو يسيء بما التدريسية الهيلة أعضاء باحد بالتشهير قيامو – ثالثا

 . خارجهما

 . واآلداب العام بالنهام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الملصقات بوضع قيامو – رابعا

 ( : 5)  المادة

 ارتكب إذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من الم قت بالفصل الطالب يعاقب

 : اآلتية المخالفات إحدى

 . التعليمات هذا من(  4)  المادة في عليها المنصوص األفعال احد ارتكابو تكرر إذا – أوال

 الحزبية أو السياسية التجمعات أو العرقية أو الطالفية التكتالت على حرض أو مارس – ثانيا

 . الجامعي الحرم داخل

 . التدريسية الهيلة أعضاء مير من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتدالو – ثالثا

 . الطلبة من زماللو ضد العنو استعمالو – رابعا

 . مسلحة عنو بأعمال بالقيام التهديد – خامسا

 . الجامعي الحرم داخل إجازة بدون أو بإجازة بأنواعو السالد حملو – سادسا

 أو الكلية أو الهيلة أو الجامعة ممتلكات في أضرارا الجسيم بإهمالو أو عمدا إحداثو – سابعا

 . المعهد

 . الدينية المعتقدات أو الوطنية الوحدة إلى إساءتو – ثامنا

 أو المعهد أو الكلية داخل في التدريسية الهيلة أعضاء احد على بالقول تجاوزا – تاسعا

 . خارجهما

 . الفعل أو بالقول الهيلة أو الجامعة سمعة إلى ساءةاش – عاشرا

 . الدراسة سير بحسن المتعمد إخاللو – عشر حادر

 . المعهد أو الكلية ومنتسبي الطلبة زمالءا على واالحتيال النصب ارتكابو ثبوت – عشر ثاني

 ( : 6)  المادة
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 إذا قيدا ويرقن الهيلة أو جامعةال من وبقرار المعهد أو الكلية من النهالي بالفصل الطالب يعاقب

 : اآلتية المخالفات إحدى ارتكب

 

 . التعليمات هذا من(  5)  المادة في عليها المنصوص المخالفات إحدى تكرارا – أوال

 الهيلة أو الجامعة في المحاضرين أو التدريسية الهيلة أعضاء احد على بالفعل اعتدالو – ثانيا

 . المعهد أو الكلية أو

 . العامة واآلداب لألخالو ومناو مشين فعل إتيانو – ثالثا

 من كونو أو مزورة بكونها علمو مع مزورة وثالو أو كتب أو مستندات أية تقديمو – رابعا

 . التزوير على المحرضين

 أو فيو اشتراكو أو الجامعي الحرم داخل والطمأنينة باألمن يخل عمال ارتكابو ثبوت – خامسا

 . عليو المساعدة

  سنة من ألكثر فيها محكوميتو مدة تزيد بالشرو مخلة جنحة أو بجناية عليو الحكم عند – ساساد

 ( : 7)  المادة

 و(  5)  و(  4) و(  3) و(  2)  المواد في عليها المنصوص العقوبات فرض يمنع ال – أوال

 وقعت إذا األخرى العقوبات فرض من , المخالو الطالب على التعليمات هذا من(  6)  

 . العقابية القوانين طاللة تحت المخالفة

 المعهد أو الجامعة خاره إليو نسب فعل عن الطالب ضد جزالية دعوى حركت إذا – ثانيا

 . الجزالية الدعوى في البت حين إلى مستاخرا انضباطيا فيو النهر فيكون

 ( : 8)  المادة

 من اثنين وعضوية العميد ونمعا برلاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد أو الكلية عميد يشكل

  الطلبة اتحاد عن وممثل   قانونيا اللجنة أعضاء احد يكون أن على التدريسية الهيلة أعضاء

 . اللجنة مقررية بأعمال اشداريين الموهفين احد ويكلو(  المنتخب) 

 ( : 9)  المادة

 . الطلبة انضباط لجنة بها توصي لم ما انضباطية عقوبة أية فرض يجوز ال

 ( : 10)  المادة

 أو الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذا في عليها المنصوص االنضباطية العقوبات تفرض

 . المعهد أو الكلية عميد إلى صالحياتو تخويل وللمجلس , المعهد

 ( : 11)  المادة

 . قطعية واشنذار التنبيو عقوبة تكون – أوال

 االعتراض يوما ثالثين(  30)  على تزيد ال لمدة دالمعه أو الكلية من المفصول للطالب – ثانيا

 . قطعيا قرارا ويكون المعهد أو الكلية مجلس لدى الفصل قرار على
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 ( : 12)  المادة

 و(  ثالثا) و(  ثانيا)  البنود في عليها المنصوص الفصل قرارات على االعتراض للطالب

 بالقرار تبلغو تاريخ من أيام سبعة(  7)  خالل التعليمات هذا من(  11)  المادة من(  رابعا) 

 

 تاريخ من يوما عشر خمسة(  15)  خالل االعتراض حو فلو تبلغو تعذر فان , بحقو الصادر 

 . اشعالنات لوحة في الفصل قرار نشر

 ( : 13)  المادة

 عشر خمسة(  15)  عن تقل ال مدة المعهد أو الكلية في اشعالنات لوحة في العقوبة قرار يعلو

 . تحريريا الطالب أمر ولي بها ويبلغ , يوما

 

 . 1989 لسنة(  19)  رقم العالي التعليم طلبة انضباط تعليمات تلغى( : 14)  المادة

 . الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذا تنفذ( : 15)  المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناية المختبرات العلمية ) قيد اشنشاء (
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 كافتريا الكلية ) قيد اشنشاء (
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