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 كليتنا عن  السطور هذه اكتب أن الفخر دواعي لمن انه      

 جامعة سعت حيث  2014 عام تاسست والتي العراق في  الرائدة

 استحداث على تأسيسها ومنذ والجاد الحثيث السعي القادسية

 في العلمي التطور مواكبة بغية التخصصية النوعية الكليات

 حيث الواعدة والطاقات الدقيقة باالختصاصات ورفده المجتمع حاجة تلبية و الرصينة العالمية الجامعات

 االحيائية التقانات قسم وبقسميها جامعتنا في االحيائية التقانات كلية الستحداث الملحة الحاجة كانت

 وتعد  القادسية جامعة في  مهما علميا معلما الكلية هذه تعتبر  حيث الزراعية االحيائية والتقانات الطبية

 علمية مهارات  ذات كفوءة كوادر تخريج الى تهدف والتي الجميع بها يفتخر التي الكليات بين من كلية

 العلمي الميدان هذا في العالمي العلمي الركب مواكبة جل من االحيائية التقانات مجال في  عالية وعملية

 .  التطبيقي

 االكاديمية والمؤسسات القطاعات كل سيرفد والذي متميزا علميا انجازا الفتية الكلية هذه تاسيس يعتبر

 وزارات  في والميداني المختبري العمل مجال في متميزة ومهارات قدرات يمتلكون بخريجين والمهنية

 ادخال تم حيث  والتخطيط والداخلية والدفاع والصناعة والزراعة  والصحة  العلمي والبحث العالي التعليم

 الكلية هذه في تدرس الدراسية المقررات بعض ان حيث االخرى الكليات في توجد لم منهجية مقررات

 لتلبية االزمة والمهارة المعلومة حداثة وبمايضمن  والعملي النظري وبجزيئها العراق في االولى للمرة

 والوطن هللا عاهدوا الذين التدرسيين من نخبة الكلية هذه تضم.  والمستقبلية االنية العمل سوق حاجات

 الكلية هذه جعل اجل من جهودهم قصارى يبذلوا وان ومبدعين مخلصين يكونو ان االبي العراقي والشعب

 اسمى اقدم ان لي وشرف. المتقدمة الدول في الكليات من نظيراتها وبموازات العلمي للتطور مواكبة

 العالي التعليم وزير معالي السيد وخاصة العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لكوادر الشكر كلمات

 الجديد العلمي الصرح هذا استحداث في الالمحدود لدعهم القادسية جامعة رئيس والسيدة العلمي والبحث

 جزء نؤدي كي فيه يخلفنا لمن العلمي الصرح هذا انجاح في يوفقنا ان هللا من وندعوا .العزيز عراقنا في

 . العزيز العراقي وشعبنا وطننا اتجاه واجبنا من يسير ولو

 ..  وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم                                  

  العسكري الوهاب عبد محمد. د. م.أ                                                                                          

   الكلية وكالة عميد                                                                                                      

 أوال: كلمة السيد العميد
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   األمر الوزاري ذي العدد حسب  كإحـــدى كليات جامعة  القادسيةستحدثت كلية التقانات االحيائية ا     

قسم التقانات األحيائية الطبية وقسم التقانات   بقسمين هما, 2014/5/4 تاريخ  في 1266/ 5)ق /

صية الحديثة االنشاء في العراق بصورة خاصة وهي من الكليات العلمية التخص, الزراعية األحيائية 

اذ كان استحداثها من أهم الخطوات العلمية لرئاسة جامعة القادسية والتي تطمح والعالم بصورة عامة, 

اث العمية الى التطور في كافة المجاالت الحديثة والسيما التقدم الكبير الذي حصل مؤخرا بخصوص االبح

 في المجاالت البحثية والعلمية والصناعية.  للتقانات األحيائية

العام  كان اذالموقع المخصص للكلية,  ية كلية االداب سابقاً لحين تهيئةوأصبح موقع الكلية في بنا       

في الكلية  مدة الدراسةكما وأن الدراسة األولية فيها  هو العام الدراسي األول لبدأ 2015-2014الدراسي 

-563بمجموع يتراوح ما بين ) ( طالباً  103وتم قبول )  ,الفصليتتبع الكلية النظام اذ  ربع سنواتهي أ

 في السنة الثانية.(  658-577بمجموع ) ( طالباً 103)  وفي السنة األولى ( 657

 

 

 

 

 الكليةعن مختصرة نبذة ثانياً: 
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والبداية والنهاية واالتصال واالنفصال   ســللشم رمزاً  عدــألنها تتم رسم الشعار على هيئة دائرة     

ها على المحيطكتب حيث  المعبرة عن جوهر التقانة الحيوية المكونات بداخلهاتحتوي دورة الحياة ــل

اللون ألنه موجود في الطبيعة بشكل أساسي  وتراه  هذا راختين اسم الجامعة واسم الكلية وا االخضر

يتوسط الشعار رمز وإيقونة البصمة الوراثية الـ   الحيوية,بشكل خاص في النباتات وهو لون النشا ط و

((DNA كذلك وضع فيه غصن , حي الكائن الوهي رموز كيميائية تحمل صفات  ويعني الحامض النووي

 لعالقة بين الكائنات الحية في ميدان التطور. ا حتوض يلتانباتي يرمز إلى شجرة الحياة 

مصدر التي تعد المياه لون كونه نه يتميز باللون السمائي للعلم كلية التقانات األحيائية فا أما بالنسبة    

عليه كتب وسط العلم و, وتم وضع الشعار في الحيوية من األلوان الرامزة إلى التكنولوجياوهو  للحياة 

 .العلوي في الجانب الكليةاسم 

                                                                                                          

 

 

تتطلع كلية التقانات االحيائية بقسميها العلميين الى تحقيق أهداف رسالتها العلمية في المجاالت     

المشاركة الفاعلة في شتى مجاالت تطبيقات التقانات الحيوية التعليمية والبحثية وخدمات المجتمع و 

علمية لمجاالت البحثية والومواكبة تطور علوم التقانات الحيوية في العالم ومدى االستفادة منها في ا

 , وتحقيق األهداف الرئيسية التي تطمح اليها الكلية.والصناعية في وطننا الحبيب

 شعار وعلم كلية التقانات األحيائية

 رؤية الكلية -1



 لية التق انات األحيائية/ جامعة الق ادسيةدليل ك             

   9201-2018الدراسي  للعام                           

  

 

 
5 

 

 

   

اساسا لسد  الطلبة الموجهين تخريجبوتهتم كثيراً كلية التقانات األحيائية الكوادر التعليمية ل قدمت    

اذ تتوفر فيها   , ومراكز البحوث والوزارات كثير من المؤسسات العلمية الحتياجات المتنوعة في الا

قيق على تح ممن يمتلكون القدرةمن قيادات جامعية وتدريسين وباحثين وموظفين متميزة بشرية موارد 

 :هذه الرسالة على النحو االتي

 التربوية والعلمية. األهدافتحقيق أهداف رسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق  .1

 اعتماد البحث العلمي منهجاً مهماً من مناهج الكلية. .2

تؤمن كليتنا بمسؤليتها االجتماعية اتجاه المجتمع للوصول الى مخرجات جامعية على مستوى  .3

 عالي من الجودة وكفاءة االداء.

 األخالقية والتقاليد التربوية والجامعية, واألبداع في مجال العمل.  التمسك بالقيم والمعايير .4

 

 

 

 رسالة الكلية -2
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  -تسعى الكلية الى تحقيق مجموعة من األهداف وهي:     

في اعداد الكوادر العلمية وامداد سوق العمل بحاجته من المتخصصين في مجاالت التقنية الحيوية  -1

 الصحة و الزراعة والصناعة والدفاع والتعليم والبحث العلمي وغيرها. تمجاال

تشجيع البحث العلمي وتزويد الطلبة بالمهارات االساسية في التقنيات والتطبيقات الحيوية وتشجيع  -2

 الكادر التدريسي على المشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق.

ملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه المؤهلين للعمل كباحثين في المجاالت رفد المجتمع بح -3

 البحثية المختلفة والتي تواكب التقدم العلمي.

 المساهمة في حل المشاكل العلمية التي تساهم في خدمة خطط التنمية في البلد. -4

في  شاركةواالستنتاج والماغناء مشاريع البحوث بالنسبة للمرحلة المنتهية وتنمية روح البحث  -5

 المؤتمرات السنوية.

المحافظة على البيئة والتخلص من النفايات بوسائل التقنية الحيوية والبحث عن بدائل  -6

 مصادرالطاقة.

 

 

 

تعرف التقانات األحيائية بأبسط اشكالها على أنها طرق هندسية ووراثية وجزيئية حديثة تستعمل      

لتسخير الكائن الحي لالنتاج, حيث يكون الهدف منها حل المشكالت االنتاجية وتطبيقها باستعمال هذا 

 المبدأ هذامن  اً قانطال, والكائن في مختلف مجاالت الحياة الصحية والبيئية والصناعية والزراعية وغيرها

تهدف الى مواكبة التطور العلمي المهم اللذي طرأ على التي  التقانات األحيائية مشروع كلية تم تأسيس

 أهداف الكلية -3 

 أهمية كلية التقانات األحيائية للمجتمع -4
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در التي يحتاجها المجتمع ذلك لتقديم خدمة مجتمعية مهمة في تخريج النخب والكواوالتقنيات األحيائية 

من , مجاالت األحياء الدقيقة واألحياء الجزيئية وتطبيقاتهايتمتعون بالكفاءة العالية في جميع والذين 

قسام لعالمي واإلقليمي حيث تدرس باالخالل اتباع المناهج العلمية التي تدرس على المستوى ا

 .مواد ذات عالقة وطيدة بالمجتمع  العلمية

في خدمة الكلية والجامعة  كما وتتميز القوى العاملة  بالكلية  بالكفاءة العالية واإلنضباط والتفاني     

على الطالب الذين  ايجابياً  بشغلهم عدد من المناصب اإلدارية إلى جانب التدريس وهذا التميز أنعكس

متميزين في مجاالت التقانات األحيائية وبفروعها الرئيسية النباتية والحيوانية واألحياء  صبحواأ

 المجهرية وتطبيقاتها كل حسب موقعه.

 

   

الطبية والصناعية والزراعية  العمل في الكثير من المجاالت  من خريجو كلية التقانات االحيائيةيتمكن    

والبيئية وكذلك في المجاالت االمنية والعسكرية. كما يمكنهم العمل كباحثين في مختلف اختصاصات 

التربية والتعليم العالي الدولة المختلفة مثل وزارة التقنيات االحيائية وبإمكانهم العمل في وزارات 

كما وتسعى الكلية حالياً بالتعاون مع الكليات  لبيئة.والصحة والصناعة والزراعة والداخلية والدفاع وا

 وصف للخريجين يتالئم مع تطلعات تلك الكليات.المناظرة لها بأعداد 

 

      

تحتوي الكلية على قسمين علميين وهما قسم التقانات االحيائية الطبية و قسم التقانات االحيائية     

الزراعية, وكذلك تهدف الكلية لفتح اقسام نوعية في المستقبل وعند توفر المالك والمستلزمات المطلوبة 

مثل اقسام الهندسة الوراثية, تقنيات اللقاحات, التقنيات البيئية وتقنيات السيطرة على االمراض 

 وغيرها.

لمية والفنية وتنفيذ االبحاث اذ تساهم هذه االختصاصات في تقديم المعلومات واالستشارات الع     

وتطبيق نتائجها في مختلف مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية والطبية, فضالً عن القطاع الخاص 

 القطر والعالم.   ديث والحيوي فيوالمختلط الهمية هذا التخصص الح

 كلية التقانات األحيائية وصف خريج -5

قسام العلمية ثالثاً: األ

 للكلية
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 نبذة عن القسم

التعامل مع  المعرفة العلميـة فـي االنتاج وحل المشكالت الصحية وكـذلكيهدف القسم الى توظيف     

االحياء المجهرية في المجـاالت الطبية والصيدالنية والمناعية والعـالج الجيني بتقنيات الهندسة  

 الوراثية.

 أهمية القسم

الصناعية والزراعية  توفير الكوادر العلمية المطلوبة في هذا االختصاص لرفد مؤسسات الدولة     

والطبية, يتم تقديم االستشارات العلمية والفنية في القطاعين الخاص والمختلط  الهمية هذا االختصاص 

الحديث والحيوي في العراق والعالم, ويستمر عطاء أساتذة الجامعات في خدمة وطنهم مساهمين بالعلم 

 اريخي في هذا المجال.والمعرفة لخدمة االنسانية انطالقاً من دور العراق الت

 

 األوائل/ قسم التقانات االحيائية الطبية صورة الطلبة الثالثة

 بيةقسم التقانات األحيائية الط -1
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 القسم الطب/  عدد الوحدات والساعات الدراسية للمراحل كافة

 

 الفصل االول –السنة االولى /  قسم التقانات االحيائية الطبيةج مناه

 

راسية في قسم التقانات األحيائية المناهج الد -2

 الطبية
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 الفصل الثاني –السنة االولى / ج قسم التقانات االحيائية الطبيةمناه

 

 الفصل االول –السنة الثانية  /ج قسم التقانات االحيائية الطبيةمناه
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 الثانيالفصل  –السنة الثانية  /مناهج قسم التقانات االحيائية الطبية

 

 الفصل االول –السنة الثالثة   /مناهج قسم التقانات االحيائية الطبية
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 الفصل الثاني –السنة الثالثة  /مناهج قسم التقانات االحيائية الطبية

 

 الفصل االول –السنة الرابعة   /مناهج قسم التقانات االحيائية الطبية
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 الفصل الثاني -الرابعة السنة /مناهج قسم التقانات االحيائية الطبية
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 نبذة عن القسم.

وانتاج مكونات الخلية النباتيــة )من مركبات  يهدف الى التعامل مع النباتات المختلـفة واستخالص    

الداخلة في الصناعات الغذائية والمركبـات ات الدوائية والمبيدات واالصباغ االيـض الثانوي( مثل المركب

وتحمل الملوحة وغيرها  عبـر تقنيات  واستنباط نباتات محورة وراثيا لمقاومـــــة االمراض وغيرهـا

 النسيجية والهندسة الوراثية. الزراعــــــــة 

 أهمية القسم

رفد المجتمع بالخريجين من حملة البكالوريوس في التقنيات االحيائية  الزراعية  وبعنوان معاون     

بايولوجي حيث بأمكانهم العمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية, رفد المجتمع بالتدريسيين 

 المؤهلين للتدريس في جامعات القطر المختلفة. 
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 قسم التقانات االحيائية الزراعية /عدد الوحدات والساعات الدراسية للمراحل كافة 

 

 

 

 الفصل االول –السنة االولى  /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية

 

 الفصل الثاني –السنة االولى  /مناهج قسم التقانات االحيائية لزراعية

 راسية في قسم التقانات األحيائية الزراعيةالمناهج الد -4
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 الفصل االول –السنة الثانية  /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية 
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 الفصل الثاني –السنة الثانية /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية

 

 

 الفصل االول –الثالثة  السنة  /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية
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 الفصل الثاني –السنة الثالثة  /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية

 

 

 الفصل االول –السنة الرابعة   /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية
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 الفصل الثاني - السنة الرابعة /مناهج قسم التقانات االحيائية الزراعية
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                                   الكيمياءمختبر االنسجة و -2 الجزيئـــــــــــــــي       مختبر  -1        

 نبــــــــــــــــــــاتلتبر امخ -4        حياء المجهريةمختبر األ -3      

 مختبر الحاسبــــــــــــــات -6بحـــــــــــــــــوث        مختبر ال -5       

 

 

 

سة االجهزه ودراوالنبات تدريس مواد بايولوجيا االنسان والحيوان  في مختبر الجزيئييتم     

وعمليات فصل  P.C.Rكما يتم من خالله إعطاء الطلبه دروس عمليه في ,  واالعضاء بشكل مفصل

DNA & RNA وعمليات الديلزه وفصل البروتينات وكذلك عمليات دراسة إنقسام الخاليا وغيرها من

 رابعاً: مختبرات الكليــــــــة

 مختبر الجزيئي .1
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يدرس فيه تدريسيين أكفاء من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه إضافة الى   , حيثالدروس العلميه

ا في متناول هزة تم وضعهجمن األ عدداً ويضم هذا المختبر  .الفنيين من حملة شهادة البكلوريوس

تم , إذ  باألستفادة العلمية منهالجميع من باحثين وطلبة الدراسات العليا بغية إتاحة الفرصة للجميع 

و  PCR المرئية وجهاز –تجهيز المختبر بأحدث االجهزة مثل جهاز قياس األشعة فوق البنفسجية 

وأجهزة قراءة صورة الترحيل   DNA & RNAأجهزة الترحيل الكهربائية الخاصة بالحامض النووي 

وجهاز الطرد المركزي الخاص بعزل واستخالص الحامض النووي وغيرها من األجهزة المتطورة 

 الحديثة والمهمة من حيث فائدتها لتعليم الطلبة كافة التقنيات المطلوبة لخريج كلية التقانات االحيائية.

 

 

يتم تدريس وتعليم الطلبة في هذا المختبر كافة فروع الكيمياء في مراحل الكلية المختلفة, ويشرف     

يتسع المختبر حوالي عشرين طالبا . ملة شهادتي الماجستير والدكتوراهعلى المختبر أساتذه أكفاء من ح

ة مثل الموازين حتوي على مختلف الزجاجيات و األجهزة المختبريحديث اذ ي, ومؤثث بأثاث مختبري 

الحساسة وأجهزة الطرد المركزي والحمامات المائية والسخانات الكهربائية بأنواعها واألفران 

الكهربائية وأجهزة قياس درجة االنصهار والغليان وأجهزة قياس واألس الهيدروجيني وكذلك أجهزة 

 غيرها من األجهزة األخرى. القياسات الطيفية في المنطقتين المرئية وفوق البنفسجية وبعض المجاهر و

 

 الكيمياءاألنسجة مختبر  .1
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في المختبر, علم االمراض الفسلجيه وعلم االنسجه المرضيه دراسة يتم األنجسة ق علمأما مايخص     

يتعرف فيه الطلبه على التركيب أساتذه أكفاء من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه  يهويشرف عل

االساسي لخاليا الجسم واالنسجه العامه االعتياديه والمرضيه وعمليات تصبيغ العينات مختبريا 

طالب  20يستوعب المختبر حوالي ووعمليات فحص ومقارنة االنسجه الطبيعية مع االنسجه المرضيه, 

تساعد الطلبة على القيام بالتجارب  عديدة يةويحتوي على مجاهر الكترونية حديثة ومواد مختبير

 الخاصة بشكل مناسب. 

 

 

 

 

     

ويرتبط بخط السمكي   LGAحديث  2حاسبة الكترونية من نوع بانتيوم  25 يحتوي المختبر على    

كيموبايت بالثانية , يقدم المختبر خدماته للتدريسيين والطلبة. ويعمل المختبر خالل الدوام  411بسرعة 

من حملة  تدريسيالرسمي , يتم تدريب الطلبة على أحدث البرمجيات وتطبيقاتها, يشرف على المختبر 

 شهادة الماجستير ذو اختصاص دقيق بالحاسبات.

 

 األحياء المجهريةمختبر  .3

 

 مختبر الحاسبات .6
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 تعليمات
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 التعليم وزارة قانون من( 47) المادة من( 2) والفقرة( 37) المادة من (2)الفقرة احكام الى استنادا    

 -( والتعليمات االتية:1988)  لسنة ( 40) رقم العلمي والبحث العالي

  – :ياتي بما الطالب يلتزم 1المادة 

 والبحث العالي التعليم وزارة تصدرها التي واالوامر والتعليمات الداخلية واالنظمة بالقوانين التقيد – اوال

 ). المعهد , الكلية , الهيئة , الجامعة ( ومؤسساتها العلمي

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

  .قوال او فعال الدينية او العرقية او الطائفية الفتن

  . خارجها او داخلها الفعل او بالقول مؤسساتها او الوزارة سمعة الى االساءة عدم – ثالثا 

 التدريس وهيئة لالدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب – رابعا

  . الطلبة بين والتعاون الزمالة وعالقات والموظفين

 والزماالت للبعثات والترشيح التعيين عند عليه ايجابا سيؤثر الذي القويم المنضبط السلوك – خامسا

 .الدراسية

 او الجامعي الحرم داخل والسكينة والطمانينة بالنظام االخالل شانه من عمل اي عن االمتناع – سادسا

 . به القائمين على التستر او عليه والتحريض فيه المشاركة

 .الجامعة وممتلكات الدراسية المستلزمات على المحافظة – سابعا

 .المعهد او الكلية في الدراسة سير بحسن االخالل عدم – ثامنا

  . ةحد على هيئة او جامعة كل خصوصية تراعى ان على للطلبة المقرر الموحد بالزي التقيد – تاسعا

 من صنف اي ممارسة او التفرقة تعميق شانها من تنظيمات قيام الى الدعوة تجنب – عاشرا

  . االجتماعي او الديني او السياسي االضطهاد صنوف

 طائفية او قومية او عرقية مجموعة او سياسي تنظيم او حزب الي الدعاية تجنب – عشر حادي

  . الندوات اقامة او والملصقات والالفتات الصور تعليق في ذلك كان سواء

 لعلميا والبحث العالي التعليم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباط تعليماترابعاً: 
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 داخل دعائية دينية او حزبية ندوات اقامة او محاضرات اللقاء حزبية شخصيات دعوة عدم – عشر ثاني

 .الوطنية الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم

 -:االتية المخالفات احدى ارتكب اذا بالتنبيه الطالب يعاقب : 2لمادةا 

  . الهيئة او الجامعة في المقرر الموحد بالزي التقيد عدم – اوال 

 .الطلبة احد على بالقول تجاوزه او الطلبة بين الزمالة عالقات الى االساءة – ثانيا

  -:االتية المخالفات احدى ارتكب اذا بالتنبيه الطالب يعاقب :  3 المادة

 .التنبيه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبيه المعاقبة يستوجب فعال – اوال

 . المعهد او الكلية او الهيئة او الجامعة في والسكينة والطمانينة بالنظام اخالله – ثانيا

  -:االتية المخالفات احدى ارتكب اذا يوما ثالثين لمدة بالفصل الطالب يعاقب : 4 المادة

 . االنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باالنذار المعاقبة يستوجب فعال – اوال

 .التدريسية الهيئة اعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه – ثانيا

 او المعهد او الكلية داخل اليه يسيء بما التدريسية الهيئة اعضاء باحد بالتشهير قيامه – ثالثا

 . خارجهما

 .واالداب العام بالنظام تخل التي الجامعي الحرم داخل الملصقات بوضع قيامه – رابعا

 ارتكب اذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب : 5 المادة 

 : -االتية المخالفات احدى

 . التعليمات هذه من( 4) المادة في عليها المنصوص االفعال احد ارتكابه تكرر اذا – اوال 

 الحزبية او السياسية التجمعات او العرقية او الطائفية التكتالت على حرض او مارس – ثانيا

 . الجامعي الحرم داخل

 . التدريسية الهيئة اعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتدائه – ثالثا 

 . الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله – رابعا 
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 . مسلحة عنف باعمال بالقيام التهديد – خامسا 

 . الجامعي الحرم داخل اجازة بدون او باجازة بانواعه السالح حمله – سادسا 

 . المعهد او الكلية او الهيئة او الجامعة ممتلكات في اضرارا الجسيم باهماله او عمدا احداثه – سابعا 

 . الدينية المعتقدات او الوطنية الوحدة الى اساءته – ثامنا 

 خارجهما او المعهد او الكلية داخل في التدريسية الهيئة اعضاء احد على بالقول تجاوزه – تاسعا 

 . الفعل او بالقول الهيئة او الجامعة سمعة الى االساءة – عاشرا

 . الدراسة سير بحسن المتعمد اخالله – عشر حادي 

 . المعهد او الكلية ومنتسبي الطلبة زمالءه على واالحتيال النصب ارتكابه ثبوت – عشر ثاني 

 قيده ويرقن الهيئة او الجامعة من وبقرار المعهد او الكلية من النهائي بالفصل الطالب يعاقب  :6المادة

 : -االتية المخالفات احدى ارتكب اذا

  . التعليمات هذه من( 5) المادة في عليها المنصوص المخالفات احدى تكراره – اوال 

 .الجامعة في المحاضرين او التدريسية الهيئة اعضاء احد على بالفعل اعتدائه – ثانيا

 . العامة واالداب لالخالق ومناف مشين فعل اتيانه- ثالثا 

 المحرضين من كونه او مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق او كتب او مستندات اية تقديمه – رابعا 

 . التزوير على

 المساعدة او فيه اشتراكه او الجامعي الحرم داخل والطمانينة باالمن يخل عمال ارتكابه ثبوت – خامسا 

 . عليه

  . سنة من الكثر فيها محكوميته مدة تزيد بالشرف مخلة جنحة او بجناية عليه الحكم عند – سادسا 

 من (6( و)5( و)4( و)3( و)2( و)1) المواد في عليها المنصوص العقوبات فرض يمنع ال  :7 المادة

 القوانين طائلة تحت المخالفة وقعت اذا االخرى العقوبات فرض من  المخالف الطالب على التعليمات هذه

 النظر فيكون المعهد او الجامعة خارج اليه نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى حركت اذا  .العقابية

 . الجزائية الدعوى في البت حين الى مستاخرا انضباطيا فيه
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 من اثنين وعضوية العميد معاون برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد او الكلية عميد يشكل -: 8 المادة 

               الطلبة اتحاد عن وممثل  قانونيا اللجنة اعضاء احد يكون ان على التدريسية الهيئة اعضاء

 . اللجنة مقررية باعمال االداريين الموظفين احد ويكلف )  المنتخب (

  .الطلبة انضباط لجنة بها توصي لم ما انضباطية عقوبة اية فرض يجوز ال : 9 المادة

 الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذه في عليها المنصوص االنضباطية العقوبات تفرض :10 المادة 

 .المعهد او الكلية عميد الى صالحياته تخويل وللمجلس , المعهد او

 :11  المادة  

 . قطعية واالنذار التنبيه عقوبة تكون – اوال

 الفصل قرار على االعتراض يوما ثالثين على تزيد ال لمدة المعهد او الكلية من المفصول للطالب – ثانيا 

   قطعيا قراره ويكون المعهد او الكلية مجلس لدى

 الفصل قرار على االعتراض يوما ثالثين على تزيد ال لمدة المعهد او الكلية من المفصول للطالب -ثالثا 

  .قطعيا قراره ويكون رئيس الجامعة لدى

مجلس  لدى الفصل قرار على االعتراضنهائيا فصال  المعهد او الكلية من المفصول للطالب -رابعا 

 .قطعيا ارقرا ويكون الجامعة

 (و   )ثالثا (و  )ثانيا( البنود في عليها المنصوص الفصل قرارات على االعتراض للطالب  :12ة  الماد

 فان , بحقه الصادر بالقرار تبلغه تاريخ من ايام سبعة خالل التعليمات هذه من ( 11)المادة من  )رابعا

 . االعالنات لوحة في الفصل قرار نشر تاريخ من يوما عشر خمسة خالل االعتراض حق فله تبلغه تعذر

 عشر خمسة عن تقل ال مدة المعهد او الكلية في االعالنات لوحة في العقوبة قرار يعلق :13   المادة 

 .تحريريا الطالب امر ولي بها ويبلغ ,يوما

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

 . الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ :15  المادة 
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 :تييأ بما وأاللتزأم أالطالع يرجى وألطالبات ألطلبة أعزأئنا

 أالعالن لوحة في أسمه وجود من كدللتأ مناسب بوقت لالمتحان ألمحدد ألموعد قبل ألطالب حضور  -1

 .أالمتحانية ألقاعة لمعرفة وألقسم ألكلية في

 صورة على يحتوي ألكلية تسجيل من صادر تاييد أو ألنافذة ألجامعية لهويته ألطالب أحضار ضرورة  -2

 .بدونها أالمتحان بادأء للطالب يسمح وال ألجامعية للهوية ألطالب فقدأن حال في ألطالب

 .ألنافذة ألجامعية لهوية أبرأز يجب أالمتحان ألقاعة ألى ألدخول عند -3

 .ألظروف من ظرف تحت أي دقيقة 30 مرور بعد أالمتحان دأءإل أالمتحانية ألقاعة بدخول يسمح ال -4

 وباقي ألدرأسية وألمادة ألطالب أسم فقط لكتابة (السوداو )االزرق ألحبر أو ألجاف أقالم يستعمل -5

 .أالمتحاني ألدفتر غالف على ألموجودة ألبيانات

 مسؤول أبالغ يتم) أالمتحاني ألدفتر على أالمتحانية أللجنة ختم وجود من كدالتأ ألطالب يجب على  -6

 على يحتوي ال أمتحاني دفتر يتصحيح أ وبخالفه يهملمختوم  خر با أالمتحاني ألدفتر الستبدأل ألقاعة

 (.ألختم

 من تبقى ما أكمال ويتم أالمتحان لمدة أضافي وقت باي تعويضه يتم ال أالمتحان عن خرألتأ حال في  -7

 .أالمتحان وقت

 أالمتحاني ألدفتر وغالف ورأق سالمة من كدالتأ ألطالب على يجب  -8

 أاللوأن باقي أستعمال يجوز وال (وأالسود فقط )االزرق لحبرأو ا ألجاف ألقلم أستعمال للطالب يجوز  -9

 ألطلبة وبامكان مسحها أو ألكتابة شطب بدل أالبيض ألحبر أستعمال غيرها أو واالخضر أومثل االحمر 

 أالمتحانية. أالسئلة في مذكورأ ويكون حصرأ لذلك ألمادة مدرس تحديد حال في ألرصاص بالقلم أالجابة

 بادخال للطلبة يسمح ألكلية مجلس قبل من رألمقر ألمفتوح ألكتاب أمتحان صيغة أعتماد حالة في -10

 أالمتحانية. أالسئلة في ألمادة مدرس قبل من ذلك يحدد أن على لالمتحان وألمحاضرأت ألكتب

 اللجان اإلمتحانية تعليماتخامساً: 
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 ألموظف ألى تسليمه وعليه أالمتحانية ألقاعة دأخل باتا منعا ألموبايل أدخال من ألطالب يمنع -11

 .له أالمتحان ألغاء يتم لذلك ألطالب مخالفة حال وفي غلقه ضرورة مع أالمتحان بدء قبل ألمختص

 أالمتحانية ألقاعة دأخل سكائر علبة أدخال أو ألتدخين اليسمح  -12

 أدأء سير وحسن بالنظام الخاللشأنه ا من منعا باتاً عن أيعمل وأالمتناع ألمنضبط بالسلوك أاللتزأم -13

 .أالمتحان

 وخاصة مساعدة وسائل يكتب او او مذكرات دراسية او أ أالمتحان تاديته أثناء ألطالب حمل اليسمح -14

 غش. حالة أعتباره سيتم النهألمحمول. او اي اجهزة االلكترونية اخرى  ألهاتف

 ألمادة عن المسؤول ألتدريسي توصيات كانت حال في أليدوية ألحاسبة دخالبإ للطالب يسمح  -15

 .أالمتحان أدأء في كضرورة بذلك بالسماح ألدرأسية

 .غش حالة ستعد ذلك حصول حال وفي أالمتحان, اثناء تأدية طالب يأ  مع التحدث بات منعا يمنع  -16

 .أالمتحانية ألقاعة مغادرة قبل ألحضور سجل في ألطالب توقيع عدم حالة فيا ملغي أالمتحان يعد  -17

 مشروع بعذر أالول بالدور مشاركته عدم كان أذأ الثاني ألدور أمتحان في ألمشاركة حق للطالب  -18

 ألجامعة لمجلس ويترك 2000 لسنة 031 رقم أالمتحانية ألتعليمات من (10) ألمادة في عليه منصوص

 وبموأفقة رسمية بوثائق معززة ألكلية مجلس من بتوصية أالخرى القاهرة ألحاالت في ألنظر صالحية

 .ألحدود وباضيق ألوزأرة

 

 

 

 

 


