جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة المادسٌة
كلٌة التربٌة للبنات
لسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

دنيم
قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

0200 - 0202

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُزُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِزَاجًا وَقَمَزًا مُّنِريًا
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تم اعداد هذا الدلٌل
برعاٌة السٌدة عمٌد الكلٌة أ.د .مً علً عزٌز
ومتابعة السٌد معاون العمٌد للشؤون العلمٌة أ.د .اسعد عدنان عزٌز
م.د .كهرمان هادي عودة  /رئٌس لسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي

أ.م .د  .مسلم دمحم جاسم

كهًت انسيدة عًيد انكهيت
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

انذًذ هلل سة انعبنًٔ ٍٛانصالح ٔانغالو عهٗ عٛذَب دمحم ٔعهٗ آنّ انطٛج ٍٛانطبْشٔ ٍٚصذجّ
انغش انًٛبي.ٍٛ
ّ
ٔثعذ ...انغالو عهٛكى ٔسدًخ هللا ٔثشكبرّ..
ٚطٛت ن ٙثذاٚخ أٌ أسدت ثكى أجًم رشدٛت فٙ
سدبة كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد ثجبيعخ انمبدعٛخ يع
إششالخ انعبو انذساع ٙانجذٚذ 0202و 0200-و،
ْزِ انكهٛخ انعهًٛخ انٛبفعخ انز ٙأعغذ ف ٙعبو
0222و نزغٛش إنٗ جبَت انكهٛبد األخشٖ ثجبيعخ
انمبدعٛخ نخذيخ عشالُب انغبن ،ٙيهجٛخً انذبجخ
انًزضاٚذح نهطبنجبدٔ ،إعالء لٛى انعهى ٔانًعشفخ،
ٔانجذشٔ ،خذيخ انزًُٛخ ف ٙثهذَب انغبن .ٙفأْالً
ٔعٓالً ثكى ف ٙكهٛزكى انز ٙرُعذ أدذٖ انصشٔح
انعهًٛخ ف ٙيجبل انزشثٛخ ٔانزعهٛى ثجبيعخ
انمبدعٛخ.
اٌ اًْٛخ انزعهٛى يغأنخ نى رعذ انٕٛو يذم جذل ف ٙأ٘ يُطمخ ف ٙانعبنى .فبنزجبسة
انذٔنٛخ انًعبصشح اصجزذ ثًب ال ٚذع يجبال نهشك اٌ ثذاٚخ انزمذو انذمٛمٛخ ثم ٔانٕدٛذح ْٙ
انزعهٛى ٔاٌ كم انذٔل انز ٙادشصد شٕطب كجٛشا ف ٙانزمذو  .رمذيذ يٍ ثٕاثخ انزعهٛى فبنذٔل
انًزمذيخ رضع انزعهٛى ف ٙأنٕٚخ ثشايجٓب ٔعٛبعزٓب.
ٔرعزجش كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد ثأدٔاسْب انًزُٕعخ ٔيٓبيٓب انعذٚذح دجش انضأٚخ ف ٙرطٕٚش
انزعهٛى ثكبفخ يشادهّ ،ار ٚأر ٙاعذاد انًذسعخ أ انًششذح انكفؤح عهٗ سأط أٔنٕٚبرٓب ٔيٍ ُْب
فأٌ االعذاد انجٛذ ٚغٓى ثشكم يجبشش ٔدبعى ف ٙرطٕٚش انزعهٛى انجبيع.ٙ
اٌ رذمٛك طًٕدبد االيى يشٌْٕ ثذٔس ٔفعبنٛخ يؤعغبرٓب انزشثٕٚخ ٔرنك يٍ خالل
اداسرٓب ْٔٛئز ٓب انزذسٚغٛخ ٔفُٓٛٛب َٔذغت اٌ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد عزمذو كم يبرغزطٛع
ألعذاد انطبنجخ ًَٔبء يجزًعُب ٔهللا ٚغذد انخطٗ ٔٚمٛم انعضشاد .
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ٔيب كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد اال ٔيضخ يٍ ْزا االشعبع انضمبفٔ ٙانعهً ٙانخالق يُز
انزأعٛظ ٔانٗ ٕٚيُب ْزا ْٔ ،زا انذنٛم اإلسشبد٘ نكهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انز٘ ث ٍٛأٚذٚكى ٚشكم
سائذا ً يًٓب ً ٚمذو يعشفخ شبيهخ عٍ انكهٛخ ،يٍ ألغبيٓب ٔيب ٚزفشع عُٓب  ،ار رضى كهٛخ انزشثٛخ
نهجُبد صالصخ ألغبو عهًٛخ ْ( :ٙلغى االسشبد انُفغٔ ٙانزٕج ّٛانزشثٕ٘)(ٔ ،لغى انزشثٛخ
انجذ َٛخ ٔعهٕو انشٚبضخ)(ٔ ،لغى سٚبض األطفبل) ٔانكهٛخ يٍ خالل ألغبيٓب ْزِ رٕفش ثٛئخ
عهًٛخ سصُٛخ نطبنجبرٓب يعزًذح عهٗ انًُبْجٔ ،انٕعبئم اإلنكزشَٔٛخ انعهًٛخ انذذٚضخ ٔ ،انكهٛخ
يبضٛخ نفزخ األلغبو انزٚ ٙذزبجٓب انًجزًع ٔعٕق انعًم يضم الغبو انهغخ اإلَكهٛضٚخ ٔعهٕو
انذبع ٕة ٔانشٚبضٛبد ٔانزشثٛخ انخبصخ نشفذ ٔصاسح انزشثٛخ ثبنكفبءاد انعهًٛخ انضشٔسٚخ،
ٔيٍ اجم سفع انًغزٕٖ انعهً ٙنخشٚجبرُب َعًم جبْذ ٍٚنفزخ دساعخ انًبجغزٛش ف ٙالغبو
انكهٛخ  ،فضال عٍ اعزذذاس يجهخ ٔ،اَُب ٔيُز رغهًُب يٓبو عًبدح انكهٛخ نى َذخش جٓذا فٙ
االْزًبو ثبنجبَت انعهًٔ ٙانزشثٕ٘ نك ٙركٌٕ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد ف ٙطهٛعخ انكهٛبد عهٗ انشغى
يٍ لهخ اإليكبَبد ٔضٛك يغبدخ انجُبٚخ ٔنمذ ععُٛب جبْذٔ ٍٚنكٍ األٔضبع انغبئذح دبنذ دٌٔ
رنك َغبل هللا اٌ ٕٚفمُب نخذيخ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ فٕٓ رعبنٗ َعى انًٕفك  ،دًبكى هللا يٍ كم
عٕء ٔانغالو عهٛكى ٔسدًخ هللا ٔثشكبرّ .
أ.د .ي ٙعه ٙعضٚض
عًٛذ انكهٛخ
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جمهس انكهيت
ت
2
0
3
4
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6
7

اللمب العلمً واالسم

المنصب

أ.د .مً علً عزٌز الجلٌحاوي
أ.د .اسعد عدنان عزٌز الصافً
ا.م.د .أسامة صبري دمحم الخزاعً
د .كهرمان هادي عودة الحسناوي
أ.د .لاسم دمحم عباس الجنابً
أ .د .حسٌن جدوع مظلوم
ا.م.د .حٌدر جبار عبد النصري

العمٌد
معاون العمٌد للشؤون العلمٌة
معاون العمٌد للشؤون االدارٌة
رئٌس لسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي
رئٌس لسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
رئٌس لسم رٌاض اطفال
أمٌن مجلس الكلٌة

الصفة
رئٌسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضو
امٌنا

عن انكهيت
تأسدت كمية التخبية لمبشات جامعة
القادسية ,بسػجب األمــخ الػزاري ذي
العـ ــجد (

ت م)4850/2

في

 , 2011/7/27بقدسييا التخبية
الفشية وقدع اإلرشاد الشفدي والتػجيو
التخبػي  ,وتع فظ ارتباط قدسي
الكمية والحاقيسا بكمية التخبية بسػجب
األمـخ الجــامعي ذي الع ـ ـ ــجد( 16463في  )2012/10/19استشادا الى كتاب و ازرة التعميع
العالي والبحث العمسي /دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة /قدع الجراسات والتخصيط ذي
العــجد (ت م 6096/3في  )2012/9/30لحيغ استكسال بشايات كمية اآلداب الججيجة
وتأىيل بشاية كمية اآلداب القجيسة وجعميا كمية التخبية لمبشات.
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بعج ذلظ تع فظ ارتباط قدسي الكمية( قدع اإلرشاد الشفدي والت ـ ــػجيو التخبػي وقدع التخبية
الفشية)

مغ كمية التخبية بسػجب األمخ الجامعي ذي العجد( ق 15737/9في

,)2014/10/23وإلحاقيسا بكمية التخبية لمبشات  ,وتع استحجاث قدع التخبية الخياضية في
كمية الت ـ ـخبية لمبشات بسػجب األمخ الجامعــي ذي العـجد( ق .ب 14230/في )2014/9/21
بشاء عمى تػصيات المجشة
استشادا الى مػافقة معالي وزيخ التعميع العالي والبحث العمـ ـ ــسي
ً
الػ ازرية بسػجب كتاب و ازرة التعميع العالي والبح ـ ــث العمسي  /دائخة الجراسات والتخصيط
والستابعة /الجراسات والتخصيط ذي العجد (ت م 3865/في . ) 2014/9/10
بعجىا تع تعميق القبػل بقدع التخبية الفشية عمى ان يدـ ـ ـ ــتسخ دوام الصالبات في الكمية لحيغ
تخخج الرفػف الجراسية األربعة في ال ــعام الجراسي ,2017-2016بدـ ـ ــبب استحجاث كمية
الفشػن الجسيمة في جامعتشا.
كسا شيجت كميتشا تصػ ار نػعيا في زيادة عجد االقدام العمسية حيث تع استحجاث قدع
رياض االشفال تخسيخا لجوره في خجمة السجتسع السحمي وتعديد لخسالة الكمية في تػفيخ
افزل مخبيات ومخترات في تخبية وتخويس االشفال لإلسيام الجاد والفاعل في تمبية
احتياجات السؤسدات التخبػية والتعميسية بسػجب االمخ الجامعي ذي العجد 13752في
 2018/9/25السعصػف عمى كتاب و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي  /دائخة الجراسات
والتخصيط والستابعة /الجراسات والتخصيط ذي العجد ت م 6090/3/3في . 2018/9/6

تيجف الكمية الى تشذئة اجيال صالحة تحسل االعباء لتحقيق التشسية الذاممة لمسجتسع
واستكسال بشاء شخرية الفتاة بشاء متكامال الكتداب السعارف والسيػل والسيارات وتشسية القجرات
االبتكارية وتجريبيا عمى استخجام االسمػب العمسي في التفكيخ لسػاجية السذكالت وحميا ىحا
اضاف ة الى اعجاد وبشاء الصالبات لمؿيام بجور ايجابي في ميجان البحث العمسي الحي يديع في
مجال التقجم العمسي في العمػم واآلداب ليكغ اصحاب ميشة وعزػات مدؤوالت في السجتسع
وكحلظ تأسيذ وتصبيق نطام لتصػيخ جسيع البخامج االكاديسية السداعجة لإلسيام في خجمة
السجتسع بالتفاعل السدتسخ بيغ الكميات مغ جية والبيئة والسجتسع مغ جية أخخى  ,بػية نذخ
الػعي الثقافي واالجتساعي والتخبػي والعمسي .كسا تيجف الكمية مغ خالل بخامجيا وانذصتيا الى
تحقيق ما يمي:
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-1

اعجاد الكػادر السؤىمة لمعسل في الحقل التخبػي بكفاءة عالية ,وتقجيع بخامج الجراسات
العميا في التخررات التخبػية السختمفة بالكمية ,وتحجيثيا بسا يخجم خصط التشسية,
ومػاكبة التقجم العمسي والتقشي والتفاعل االيجابي مع التصػرات الجارية في البخامج
التخبػية واالكاديسية والثقاؼية لكميات التخبية في جامعات الجول السجاورة وخارجيا.

-2

تصػيخ العسمية التخبػية وتذجيع البحث والتعمع الحاتي لمصالبات ليقسغ بػاجباتيغ عمى اتع
وجو3.

-3

تحجيث البخامج التعميسية بالكمية ,وتقجيع التأىيل التخبػي لمسعمع الجامعي ,واالسيام في
تصػيخ الجػانب السختمفة لمشطام التعميسي في العخاق4.

-4

مػاكبة التصػرات العالسية واالقميسية ؼيسا تصخحو الكمية مغ مقخرات وبخامج ,مغ اجل
تحقيق الكفاءة الجاخمية.

-5

مدايخة السدتججات العمسية والتكشػلػجية في السجاالت التخبػية عامة ,ومجال اعجاد
السعمع خاصة6.

-6

 مداىسة الكمية في تػفيخ الكفاءات الالزمة لمسجتسع السحمي مغ حسمة الذيادات العميا(الساجدتيخ والجكتػراه) في التخررات التخبػية السختمفة7.

-7

 -تصػيخ الخصة الجراسية الججيجة لسخحمة البكالػريػس في الكمية وتقػيسيا.

9

تػفيخ افزل السجرسات والباحثات القادرات عمى االبجاع في شتى فخوع السعخفة ومغ ثع
االسيام الجاد والفعال في تمبية احتياجات السؤسدات التعميسية بسا يتالئع بسػاكبة التصػر
السعخفي في السجاالت العمسية والتخبػية والفشية

تدعى الكمية الى تخخيج مجرسات ومخشجات مؤىالت عمسي ًا وتخبػي ًا والى خمق جيل
تخبػي قادر عمى بشاء السجتسع واصالحو في السجاالت العمسية والتخبػية السقبػلة اجتساعيا
وتدعى الى اعجاد مجرسات قادرات عمى تحسل السدؤولية بذتى الػسائل واالساليب العمسية
والتقشية.
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رؤساء أقدام الكلية
االسم الثالثي واللقب

الذيادة االختراص

د .كيرمان ىادي عهدة دكتهراه

الحدشاوي

أ.د .قاسم دمحم عباس دكتهراه

الجشابي

أ.د .حدين جدوع مظلهم

دكتهراه

السشرب

علم نفس تربهي
التربية

البدنية

رئيس قدم االرشاد الشفدي والتهجيو

التربهي

وعلهم رئيس قدم التربية البدنية وعلهم

الرياضة -بايهميكانيك-سلة

الرياضة

طرائق تدريس

رئيس قدم رياض األطفال

قسى االشرادد انفسس اانوجيي انبروج

ان لمعمػم االرشادية الشفدية والتػجييية التخبػية حاجة ماسة في اكثخ مغ ميجان سػاء كانت
تعميسية او ميشية او اقترادية الن تخصي اية ازمة في تمظ السياديغ يتصمب جانبا مغ تمظ
السعخفة العمسية كػنيا ازمة تخبػية تػجييية ارشادية نفدية واجتساعية قبل كل شيء  ,وييجف
القدع الى اعجاد مجرسيغ لمتعميع الثانػي

,فزال عغ اىجافيا الحجيثة في اعجاد تجريدييغ

لمجامعات  ,والتجريذ ميسة تتصمب اعجاد ميشيا متكامال يزع في جػانبو مػاد تخررية ومػاد
االعجاد السيشي  ,ومػاد الثقافة العامة وايزا لكي يستمظ الخخيج ميارات عمى مدتػى عالي مغ
االداء السيشي بجانبو االرشادي الشفدي وتػجيو التخبػي  ,لحلظ يتصمب ان يتزسغ مشاىج
االعجاد السيشي ثالث مكػنات اساسية ىي :
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 معخفة واستيعاب الدمػك البذخي . معخفة واستيعاب شخائق واساليب التجريذ واالسذ والشطخات السدتشج عمييا .-

خبخة عمسية في التجريذ والتقػيع .

اىداف القدم
اندجاما مع االىجاف جامعة القادسية  ,وكمية
التخبية لمبشات و صسست بخامج القدع لتداىع
في تحقيق االىجاف التالية -:

اوال  :على مدتهى التعليم
 اعجاد وتأىيل خخيجات ذوي كفاءة فيالسجاالت التخبػية والشفدية (كسجرسات
ومخشجات تخبػيات ) قادرات عمى
احجاث التغيخ السخغػب في السجتسع .
-

تشسية ميارات القجرة عمى الخبط بيغ
االشار الشطخي واالشار التصبيقي
السيجاني في السسارسة السيشية التخبػية والشفدية .

 العسل عمى تػضيف البخامج التعميسية واعجاد وفق معاييخ الجػدة الذاممة . اكداب الصالبات االتجاىات االيجابية نحػ ميشتي التجريذ واالرشاد . تشسية وعي الصالبات بأخالق السيشة في ميشتي التجريذ واالرشاد .13

ثانيا  :على مدتهى البحث العلسي
 اجخاء البحػث الشطخية والسيجانية االصمية مغ قبل اعزاء ىيئة التجريذ في مجالتصػيخ الخجمات التخبية والشفدية لسػاجية تحجيات السجتسع العخاقي والعخبي .
 اكداب الصالبات ميارات البحث العمسي في السجاالت التخبية والشفدية لجراسة الطػاىخذات الرمة بالسيجان التخبػي والشفدي لسعالجة السذكالت والسػاقف الحياتية والسيشية مغ
جانب وتسكيغ الصالبات مغ مػاصمة الجراسات العميا .
 -تفعيل دور القدع كسخكد استذاري بحثي متكامل في السجاالت التخبػية والشفدية .

ثالثا  :على السدتهى خدمة السجتسع
 انذاء مشطػمة اجتساعية تخبػية ونفدية واعية تخبط الجامعة بالسجتسع السحمي التيتدمط الزػء عمى الحاجات التخبػية والشفدية واالجتساعية  ,وتداعج في التخؽيف مغ
السذكالت لمسػاقف والحاالت لذخائح السجتسع السختمفة وفقا لمتػجييات السعاصخة مغ
خالل الشجوات والسحاضخات والمقاءات .
 السداىسة في رفع مدتػى الرحة الشفدية لذخائح السجتسع السختمة مغ خالل تقجيعالخجمات واالستذارات االرشادية والشفدية .
-

زيادة الػعي بأىسية العمػم التخبػية والشفدية في تشسية السجتسع وتصػره .

م.د .كيرمان ىادي عهدة
دكتهراه -علم الشفس التربهي
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املالك انودشريس نهقسى
اللمب العلمً واالسم
ا.د .وداد مهدي محٌمد
أ.م.د .مسلم دمحم جاسم
م.د كهرمان هادي عودة
م.د .نغم عادل نجم
م.د .اسراء سالم موسى
م.د .رنا محسن شاٌع
م .سهام كاظم مطلك
م .لماء عبد الهادي مسٌر
م .وسن حمودي حنٌوي
م .صفاء حسٌن حمٌد
م .رشا حسونً عبد هللا
م .شروق كاظم جبار
م.م .شٌماء ٌاس خضٌر

الشهادة
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

االختصاص الدلٌك
االختصاص العام
أدارة تربوٌة
علوم تربوٌة ونفسٌة
علوم تربوٌة ونفسٌة مناهج وطرائك تدرٌس
علم النفس التربوي علم نفس تربوي
علم نفس عام
علم النفس العام
ادب
لغة عربٌة
علم النفس التربوي علم نفس تربوي
اجتماع جنائً
اجتماع
علم اجتماع المراة
علم اجتماع
اجتماع سٌاسً
اجتماع
علم نفس عام
علم النفس العام
ادب
لغة انكلٌزٌة
علم نفس تربوي
علم نفس تربوي
ادارٌة ونظم معلومات
ادارة والتصاد

املفدهج اندشراسيت

قدم االرشاد الشفدي والتهجيو التربهي
مواد المرحلة االولى (الكورس االول)
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

مباديء تهجيو ( نظري)

3

3

حقهق اندان ( نظري)

2

2

2

2

حاسبات ( عسلي)

2

2

2

2

2
3
4
5

لغة انكليزية ( نظري)

اللغة العربية ( نظري)
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مواد المرحلة االولى (الكورس الثانً)
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

فديهلهجي ( نظري)

مباديء ارشاد ( نظري)

3

2

3

3

حاسبات (عسلي)

2

2

2

2

2

2

2

2

2
3
4
5
6

ديسقراطية ( نظري)
تربهي ( نظري)

تربية معاصرة ( نظري)

مواد المرحلة الثانٌة (الكورس االول)
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

حاسبات (عسلي)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
3
4
5
6
7

طفهلة ( نظري)

علم نفس الذخرية ( نظري)
اللغة العربية( نظري)
االحراء ( نظري)

ارشاد اسري ( نظري)

اللغة االنكليزية ( نظري)

مواد المرحلة الثانٌة (الكورس الثانً)
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

صحة نفدية ( نظري)
االحراء ( نظري)

2

2

2

2

حاسبات (عسلي)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
3
4
5
6
7

مراىقة ( نظري)

علم نفس الذخرية ( نظري)
اللغة االنكليزية ( نظري)
صحة مدرسية ( نظري)
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مواد المرحلة الثالثة (الكورس االول)
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

اساليب ارشادية ( نظري)

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2
3
4
5
6
7

دراسة الحالة ( نظري)
ارشاد فردي ( نظري)

فن االترال ( نظري)

ميارات االترال ( نظري)

نظريات ارشادية ( نظري)
ارشاد خهاص ( نظري)
اختبارات ( نظري)

مواد المرحلة الثالثة (الكورس الثانً)
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

مقابلة ( نظري)

2

3

2

3

2

2

2

2

2

3

2
3
4
5

مشاىج بحث ( نظري)
انكليزية ( نظري)

تعديل سلهك ( نظري)

اخالقيات ارشاد ( نظري)

مهاد السرحلة الرابعة
ت

السهاد الدراسية

عدد الهحدات

عدد الداعات

1

نظريات تهجيو ( نظري)

2

3

2

3

سريري ( نظري)

2

3

2

2

تطبيقات ارشادية (عسلي)

2

2

2

2

2
3
4
5
6

ارشاد خهاص ( نظري)
ارشاد جسعي ( نظري)

انكليزية ( نظري)
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7

مذروع بحث

2

2

اهى إجندزاث كهيت انبرويت نهبفدث يفذ تأسيسهد

أوال  /الذؤون اإلدارية

. ١إنشاء قاعدة بيانات لكافة منتسبي الكمية من تدريسيين وموظفين.
 . 2القيام بمشروع إعداد المكتبة اإللكترونية في مكتبة الكمية.
 .3فتح موقع خاص لمكمية وذلك لنشر نشاطات الكمية .

ثانيا  /الذؤون العلسية
-1تع عقد العديد من المؤتمرات والندوات العممية
-2تع عقد العديد من الحمقات الد ارسية من قبل تدريسي .
-3نشر العديد من البحوث العممية في مجالت محمية وعخبية واجشبية .
 -4المشاركة الفعالة لتدريسي كميتنا في المؤتمرات والندوات العممية داخل وخارج القشخ.
 -5إيفاد عدد من تدريسيي كميتنا
 -6التوسع في إرسال عدد من تدريسي كميتنا لمتمتع

باإلجا ازت الد ارسية والزماالت

والبعثات لسختمف االختراصات .
 -7اشتخاك عدد من تدريسي وموظفي كميتنا في الدو ارت التدريبية التي فتحت في
الحاسوب واالنترنت ومركز ش اخئق التدريس في رئاسة جامعة القادسية

18

ثالثا  /شؤون الطلبة

1ـ التػسع في قبول الطمبة لمد ارستين األولية
2ـ تع إنجاز ومناقشة العديد من مشاريع بحوث طمبة الم ارحل المنتيية.
3ـ إقامة العديد من دو ارت لمصمبة في جميع األقسام ولكافة السخاحل .

رابعا  /التهجيو والشذاط التربهي

1ـ لقاء السيد العميد مع الطمبة المقبولين والطمبة بصورة عامة في بداية العام الد ارسي.
 .2لقاء السيد العميد مع تدريسيي وموظفي الكمية في بداية العام الد ارسي.

3ـ إقامة سفرات عممية الى مجارس ذوي االحتياجات الخاصة ومخاكد رعاية السدشيغ ودور
االيتام .

4ـ خجمات االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي
5ـ صشجوق التكافل االجتساعي
6ـ متابعة الخخيجيغ
7ـ إسكان الصمبة

خامدا  /األنذطة الطالبية الالصفية
1ـ اقامة معارض عممية لجميع األقسام بمناسبة يوم الجامعة.

2ـ إقامة سباقات ودية بكرة الطائرة والسمة بين فريق الكمية وفرق الكميات األخرى في الجامعة.
. 3إقامة حفالت ترفييية عمى شرف الطمبة الجدد والطمبة الخريجين.
4ـ إقامة معرض لشذاشات واعسال الصالبات الفشية واليجوية

سادسا  /اعسال الريانة واالعسار في الكلية

1ـ تخميع الرحيات

2ـ صيانة مرمى ومشدع الصالبات
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3ـ رفع القػاشع في صحيات قدع الخياضة
4ـ نرب قػاشع  pvc -وصيانة األبػاب
5ـ صيانة اسصح االبشية (بشاية )(1بشاية )2
 6ـ صيانة صحيات الصالبات الخارجية والجاخمية إضافة الى صيانة صحيات السػضفيغ
والسػضفات

7ـ صبغ العسادة وقدع االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي وقدع رياض األشفال وقدع التخبية
البجنية وعمػم الخياضة
8ـ صبغ وتشطيف وعسل سقػف ثانػية لمرفػف الجراسية
9ـ عسل قاعة اجتساعات في قدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة
 10ـ صبغ بشاية الكمية مغ الخارج
11ـ تأىيل وتختيب حجائق الكمية
12ـ تأىيل وتشطيف حجيقة الدياج الخارجي لمكمية
13ـ تأىيل بػردات الدمة لمجروس العسمية لصالبات قدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة

تعلٌمات انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
المصدر الولائع العرالٌة | رلم العدد | 4304:تارٌخ | 2337/32/22:عدد الصفحات | 4 :رلم الصفحة2:

استنادا الى احكام الفمرة (  ) 2من المادة (  ) 07والفمرة (  ) 2من المادة (  ) 47من لانون
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رلم (  ) 43لسنة .8988
المادة 2
ٌلتزم الطالب بما ٌاتً:
اوال – التمٌد بالموانٌن واالنظمة واالنظمة الداخلٌة والتعلٌمات واالوامر التً تصدرها وزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً ومؤسساتها ( الجامعة  ،الهٌئة  ،الكلٌة  ،المعهد ).
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ثانٌا – عدم المساس بالمعتمدات الدٌنٌة او الوحدة الوطنٌة او المشاعر المومٌة بسوء او تعمد
اثارة الفتن الطائفٌة او العرلٌة او الدٌنٌة فعال او لوال.
ثالثا – عدم االساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالمول او الفعل داخلها او خارجها.
رابعا – تجنب كل ما ٌتنافى مع السلون الجامعً من انضباط عال واحترام لإلدارة وهٌئة
التدرٌس والموظفٌن وعاللات الزمالة والتعاون بٌن الطلبة.
خامسا – السلون المنضبط الموٌم الذي سٌؤثر اٌجابا علٌه عند التعٌٌن والترشٌح للبعثات
والزماالت الدراسٌة.
سادسا – االمتناع عن اي عمل من شانه االخالل بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة داخل الحرم
الجامعً ( الكلٌة او المعهد ) او المشاركة فٌه والتحرٌض علٌه او التستر على المائمٌن به.
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد.
ثامنا – عدم االخالل بحسن سٌر الدراسة فً الكلٌة او المعهد.
تاسعا – التمٌد بالزي الموحد الممرر للطلبة على ان تراعى خصوصٌة كل جامعة او هٌئة على
حدة.
عاشرا – تجنب الدعوة الى لٌام تنظٌمات من شانها تعمٌك التفرلة او ممارسة اي صنف من
صنوف االضطهاد السٌاسً او الدٌنً او االجتماعً.
حادي عشر – تجنب الدعاٌة الي حزب او تنظٌم سٌاسً او مجموعة عرلٌة او لومٌة او
طائفٌة سواء كان ذلن فً تعلٌك الصور والالفتات والملصمات او الامة الندوات.
ثانً عشر – عدم دعوة شخصٌات حزبٌة اللماء محاضرات او الامة ندوات حزبٌة او دٌنٌة
دعائٌة داخل الحرم الجامعً حفاظا على الوحدة الوطنٌة.

المادة 0
ٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة:
اوال – عدم التمٌد بالزي الموحد الممرر فً الجامعة او الهٌئة.
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ثانٌا – االساءة الى عاللات الزمالة بٌن الطلبة او تجاوزه بالمول على احد الطلبة.
المادة 3
ٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة:
اوال – فعال ٌستوجب المعالبة بالتنبٌه مع سبك معالبته بعموبة التنبٌه.
ثانٌا – اخالله بالنظام والطمانٌنة والسكٌنة فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد.
المادة 4
ٌعالب الطالب بالفصل لمدة (  ) 03ثالثٌن ٌوما اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة:
اوال – فعال ٌستوجب المعالبة باإلنذار مع سبك معالبته بعموبة االنذار.
ثانٌا – تجاوزه بالمول على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.
ثالثا – لٌامه بالتشهٌر بأحد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء الٌه داخل الكلٌة او المعهد او
خارجهما.
رابعا – لٌامه بوضع الملصمات – داخل الحرم الجامعً – التً تخل بالنظام العام واآلداب.

المادة 5
ٌعالب الطالب بالفصل المؤلت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة اذا ارتكب
احدى المخالفات االتٌة:
اوال – اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص علٌها فً المادة (  ) 4من هذه التعلٌمات.
ثانٌا – مارس او حرض على التكتالت الطائفٌة او العرلٌة او التجمعات السٌاسٌة او الحزبٌة
داخل الحرم الجامعً.
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.
رابعا – استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة.
22

خامسا – التهدٌد بالمٌام باعمال عنف مسلحة.
سادسا – حمله السالح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعً.
سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسٌم اضرارا فً ممتلكات الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او
المعهد.
ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنٌة او المعتمدات الدٌنٌة.
تاسعا – تجاوزه بالمول على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الكلٌة او المعهد او
خارجهما.
عاشرا – االساءة الى سمعة الجامعة او الهٌئة بالمول او الفعل.
حادي عشر – اخالله المتعمد بحسن سٌر الدراسة.
ثانً عشر – ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زمالءه الطلبة ومنتسبً الكلٌة او المعهد.

المادة 6
ٌعالب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة او المعهد وبمرار من الجامعة او الهٌئة وٌرلن لٌده اذا
ارتكب احدى المخالفات االتٌة:
اوال – تكراره احدى المخالفات المنصوص علٌها فً المادة (  ) 5من هذه التعلٌمات.
ثانٌا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة او المحاضرٌن فً الجامعة او الهٌئة
او الكلٌة او المعهد.
ثالثا – اتٌانه فعل مشٌن ومناف لالخالق واالداب العامة.
رابعا – تمدٌمه اٌة مستندات او كتب او وثائك مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من
المحرضٌن على التزوٌر.
خامسا – ثبوت ارتكابه عمال ٌخل باالمن والطمانٌنة داخل الحرم الجامعً او اشتراكه فٌه او
المساعدة علٌه.
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سادسا – عند الحكم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة محكومٌته فٌها الكثر من
سنة.
المادة 7
اوال – ال ٌمنع فرض العموبات المنصوص علٌها فً المواد (  ) 2و(  ) 0و ( ) 4و (  ) 5و (
 ) 6من هذه التعلٌمات على الطالب المخالف  ،من فرض العموبات االخرى اذا ولعت المخالفة
تحت طائلة الموانٌن العمابٌة.
ثانٌا – اذا حركت دعوى جزائٌة ضد الطالب عن فعل نسب الٌه خارج الجامعة او المعهد
فٌكون النظر فٌه انضباطٌا مستاخرا الى حٌن البت فً الدعوى الجزائٌة.
المادة 8
ٌشكل عمٌد الكلٌة او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمٌد وعضوٌة اثنٌن من
اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة على ان ٌكون احد اعضاء اللجنة لانونٌا  .وممثل عن اتحاد الطلبة (
المنتخب ) وٌكلف احد الموظفٌن االدارٌٌن باعمال ممررٌة اللجنة.
المادة 9
ال ٌجوز فرض اٌة عموبة انضباطٌة ما لم توصً بها لجنة انضباط الطلبة.
المادة 22
تفرض العموبات االنضباطٌة المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات بمرار من مجلس الكلٌة او
المعهد  ،وللمجلس تخوٌل صالحٌاته الى عمٌد الكلٌة او المعهد.
المادة 22
اوال – تكون عموبة التنبٌه واالنذار لطعٌة.
ثانٌا – للطالب المفصول من الكلٌة او المعهد لمدة ال تزٌد على (  ) 03ثالثٌن ٌوما االعتراض
على لرار الفصل لدى مجلس الكلٌة او المعهد وٌكون لراره لطعٌا.
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المادة 20
للطالب االعتراض على لرارات الفصل المنصوص علٌها فً البنود ( ثانٌا ) و( ثالثا ) و(
رابعا ) من المادة (  ) 88من هذه التعلٌمات خالل (  ) 7سبعة اٌام من تارٌخ تبلغه بالمرار
الصادر بحمه  ،فان تعذر تبلغه فله حك االعتراض خالل (  ) 85خمسة عشر ٌوما من تارٌخ
نشر لرار الفصل فً لوحة االعالنات.
المادة 23
ٌعلك لرار العموبة فً لوحة االعالنات فً الكلٌة او المعهد مدة ال تمل عن (  ) 85خمسة عشر
ٌوما  ،وٌبلغ بها ولً امر الطالب تحرٌرٌا.
المادة 24
تلغى تعلٌمات انضباط طلبة التعلٌم العالً رلم (  ) 89لسنة .8989

ٌشترط فً الطالب الذي ٌمبل فً الجامعات أن ٌكون:






عرالً الجنسٌة.
حائز على شهادة الدراسة االعدادٌة العرالٌة معززة بتصدٌك من المدٌرٌة العامة للتربٌة
فً المحافظة أو على شهادة تعادلها.
ناجحا ً فً الفحص الطبً على وفك الشروط الخاصة بكل دراسة وٌكون تمدٌم الطالب
المكفوف (الذي تتوفر فٌه الشروط التمدٌم للدراسات االنسانٌة المالئمة( عن طرٌك
المبول المركزي.
متفرغا ً للدراسة وال ٌجوز الجمع بٌن الوظٌفة والدراسة (فً الولت ذاته( فً الكلٌات
والمعاهد الصباحٌة وٌشمل ذلن منتسبً المؤسسات الحكومٌة كافة وٌشترط فً
استمرارهم بالدراسة الحصول على إجازة دراسٌة من دوائرهم ابتدا ًء على وفك
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التعلٌمات النافذة ،وال ٌجوز الجمع بٌن دراستٌن أٌضا ً وفً حال ثبوت خالف ذلن ٌكتب
إلى الوزارة إلغاء لبوله.
 ان ٌكون من خرٌجً:
أ .السنة الدراسٌة الحالٌة.
ب.السنة الدراسٌة السابمة من غٌر الممبولٌن لبوال مركزٌا ً فً أٌة كلٌة أو معهد وٌتم لبولهم
وفك الحدود الدنٌا لسنه تخرجهم.
الطلبة غٌر العرالٌٌن الحاصلٌن على شهادة االعدادٌة العرالٌة والممبولٌن مركزٌا ً ٌتم إبالغهم
خطٌا ً بمراجعة لسم المبول المركزي/شعبة الوافدٌن لبٌان إعفائهم أو مطالبتهم باألجور
الدراسٌة بالعملة االجنبٌة بحسب الضوابط الواردة فً الفصل السابع.

االسس انعديت انو يعوًدهد نظدو انقبجل املركس
ٌكون ترشٌح الطلبة للمبول فً الكلٌات والمعاهد بموجب نظام المبول المركزي المنفذ الكترونٌا
حسب االسس االتٌة:
ٌمبل الطالب على وفك االختٌارات المثبتة فً استمارة التمدٌم عن طرٌك البوابة االلكترونٌة
لدائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة وعلى أساس المنافسة فً المجموع.
ٌتوجب على الطلبة:
أ.خرٌجً الفرعٌن (احٌائً ،تطبٌمً) :ملء ( )53اختٌار فً االستمارة االلكترونٌة على ان
الٌمل عدد المعاهد عن ((83
ب.خرٌجً الفرع االدبً :ملء ما ال ٌمل عن ( )25اختٌار ولغاٌة ( )53اختٌار فً االستمارة
االلكترونٌة على ان ال ٌمل عدد المعاهد عن ((83

إن تمدٌم الطالب استمارة المبول غٌر ملزم لمبوله وفك االختٌارات الممدمة من لبله بصورة
نهائٌة إذ إن لبوله ٌعتمد على تنافسه مع بمٌة الطلبة على وفك االسس المعمول بها.
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ٌكون التمدٌم لكلٌة المانون (الحموق) ممتصرا على سكنة المحافظة حصرا ً وال ٌحك للطالب
التمدٌم الى الكلٌة المذكورة فً الجامعات التً تمع خارج محافظته.
ٌكون التمدٌم الى كلٌات الهندسة من خالل االستمارة االلكترونٌة بحسب االلسام.

الغراض المفاضلة فً المبول:
تحتسب نسبة ( )8%من درجة اللغات االجنبٌة المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب.
تحتسب درجة إضافٌة على المعدل لخرٌجً الدور االول (عدا الطلبة المشمولٌن بنظام
المحاوالت(.
الٌعمل بمبدأ دروس المفاضلة اال فً حالة المنافسة على المماعد االخٌرة فً خطة المبول
المعتمدة.

ضوابط تمدٌم ذوي الشهداء
الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من:
 ذوي شهداء ضحاٌا جرائم حزب البعث المنحل
 ذوي شهداء الحشد الشعبً.
 ذوي ضحاٌا العملٌات الحربٌة واالخطاء العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة.
ٌكون التمدٌم والمبول للفئات المذكورة فً الفمرة ( )8أعاله بنسبة ( )83%من خطة المبول لكل
فئة ،وٌكون التنافس على المماعد لكل فئة على حدة.
ٌتنافس الطلبة للمبول فً:
كلٌات المجموعة الطبٌة (الطب ،طب االسنان ،الصٌدلة ( بفارق مجموع ( )03درجة
أ-
او الل من الحد االدنى للمبول فً هذه الكلٌات ضمن المبول المركزي للسنة الدراسٌة  ،على اال
ٌمل معدل الطالب عن ( )93%بدون إضافات.
ب -بالً التخصصات بفارق مجموع ( )42درجة او الل من أدنى مجموع ٌتم لبوله فً
الكلٌة او المعهد ضمن المبول المركزي للسنة الدراسٌة.
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 اعتماد لبول الطلبة من ذوي الشهداء فً الجامعات التمنٌة بنسبة ( )2 %من خرٌجًاالعدادٌات للفروع (االحٌائً ،والتطبٌمً ،واالدبً( ونسبة ( )8 %لخرٌجً االعدادٌات
المهنٌة.
 ٌحك للطلبة من ذوي الشهداء التمدٌم على لنوات المبول المباشر وعلى وفك الضوابطالمدرجة لكل تخصص شرط اال ٌكونوا من المستفٌدٌن فً السنة السابمة من المبول ضمن لناة
ذوي الشهداء فً الدراستٌن المسائٌة أو االهلٌة مع مراعاة ما جاء فً الفمرة (0/ب) اعاله.
 ٌكون توزٌع الطلبة الممبولٌن ضمن لناة ذوي الشهداء على االلسام فً الكلٌات الممبولٌن فٌهامركزٌا ً حسب المعدل (وفك ما جاء فً الفمرة  0اعاله ( والرغبة وٌتم التنافس فٌما بٌنهم
للمبول فً االلسام حسب خطة الكلٌة/معهد.
 ٌتم التمدٌم عن طرٌك البوابة الكترونٌة الخاصة بدائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة ومنخالل االستمارة االلكترونٌة الخاصة بهذه المناة ،وٌتم اعتماد التمدٌم االلكترونً للطالب بعد
مصادلة مؤسسة الشهداء بأن الطالب من المشمولٌن بأحكام المانون اعاله.
 ٌلتزم الطالب عند اكمال التمدٌم الكترونٌا بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءاتالمصادلة على التمدٌم وخالفه ٌتم لبوله وفك المناة العامة (المبول المركزي(.
 ٌتم ارسال لوائم المبول المركزي فً الدراسة الصباحٌة إلى مؤسسة الشهداء للمصادلة علٌهابشكل نهائً فً الجامعات وتحفظ فً ملفة الطالب دون الحاجة لطلب صحة صدور اخرى.

الشروط العامة للتمدٌم
- 8عرالً الجنسٌة.
-2أن ٌكون الطالب من موالٌد  8997صعودا ً.
-0حائزا على شهادة الدراسة االعدادٌة العرالٌة ،معززة بتصدٌك من المدٌرٌة العامة للتربٌة
فً المحافظة أو على شهادة تعادلها.
-4ناجحا ً فً الفحص الطبً على وفك الشروط الخاصة بكل دراسة.
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-5.متفرغا ً للدراسة وال ٌجوز الجمع بٌن الوظٌفة والدراسة (فً الولت ذاته) فً الكلٌات
والمعاهد الصباحٌة وٌشمل بذلن منتسبً المؤسسات الحكومٌة كافة وٌشترط فً استمرارهم
بالدراسة الحصول على اجازة دراسٌة من دوائرهم ابتدا ًء على وفك التعلٌمات النافذة ،وال
ٌجوز الجمع بٌن دراستٌن اٌضا وفً حال ثبوت خالف ذلن ٌكتب الى الوزارة إللغاء لبوله.
ٌ-6سمح التمدٌم لخرٌجً الدراسة االعدادٌة للفروع (االحٌائً ،التطبٌمً ،االدبً) للسنة
الدراسٌة الحالٌة  2328/2323والسابمة الذٌن لم ٌظهر لهم لبول مركزي وعلى وفك الضوابط
المدرجة لكل تخصص شرط عدم التحالهم بدراسة (مسائٌة ،أهلٌة(.
ٌ-7سمح التمدٌم لخرٌجً الدراسة االعدادٌة لفروع (المهنً ،تخصصات الفنون ،واالسالمً)
للسنة الدراسٌة الحالٌة  2322/2328والسابمة (بعد تمدٌم ما ٌثبت كونهم مؤجلٌن أو راسبٌن
بتأٌٌد من الكلٌة/المعهد ٌثبت فٌه عبارة (ألغراض التمدٌم على االختبار للمبول فً لناة المبول
المباشر) ولكل تخصص وكما مبٌنة فً البنود ادناه.
ٌ.8سمح للطلبة الممبولٌن مركزٌا من خرٌجً الفروع (االحٌائً ،التطبٌمً ،االدبً) للسنة
الدراسٌة  2328/2323التمدٌم للمبول ضمن لنوات المبول المباشر بحسب الضوابط المدرجة
لكل تخصص ،بعد تمدٌم ما ٌثبت كونهم مؤجلٌن أو راسبٌن بتأٌٌد من الكلٌة ٌثبت فٌه عبارة
(الغراض التمدٌم على االختبار للمبول فً لناة المبول المباشر) وال ٌحك لهم التمدٌم لتعدٌل
الترشٌح أو العودة لمبولهم السابك فً حال تم لبولهم.
-9ال ٌحك للطلبة من الـ  (83 %االوائل) للسنة الحالٌة من خرٌجً معاهد الفنون الجمٌلة
ومعاهد الحرف والفنون الشعبٌة التمدٌم لهذه المناة.
ٌ-83خضع جمٌع الطلبة المتمدمٌن لالختبار الذي تجرٌه الكلٌات ،للتنافس على المبول وٌحتسب
المعدل التنافسً على أساس ( )55 %لمعدل الطالب فً الدراسة االعدادٌة و ( )45 %لدرجة
االختبار.
-88مدة التمدٌم واالختبارات شهر واحد ،وٌحك للطلبة الناجحٌن والمكملٌن ضمن الفئات
المشار إلٌهم فً الفمرتٌن  6و 7اعاله التمدٌم للمبول.
ٌ- 82تم اعالم الطلبة عند التمدٌم وبشكل واضح وصرٌح (أن الطالب الممبول ضمن لناة
المبول المباشر ٌحجب اسمه من المبول المركزي(.
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-80ال ٌحك للطالب التمدٌم على أكثر من جهة للمبول المباشر ،ال ٌحك لهُ طلب االنسحاب
والغاء لبوله بعد اعالن نتائج المبول.
ٌ-84شترط نجاح الطالب المتمدم فً االختبار الذي تجرٌه الكلٌات لغرض ترشٌحه للمبول.
-85تلتزم الكلٌة /الجامعة باعالن نتائج االختبار فً لوحة االعالنات بعد اسبوع من تارٌخ
انتهاء الفترة المحددة فً الفمرة ( )88اعاله.
-86ترسل النتائج الكترونٌا ً للطلبة الناجحٌن فً االختبار فمط عبر النافذة االلكترونٌة
المخصصة لهذا الغرض من لبل دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة بما ال ٌتجاوز أسبوعٌن
من انتهاء الفترة المحددة فً الفمرة ( )88آنفا.
-87ترسل نتائج االختبار كعدد صحٌح ،مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب.
ٌ-88تم تخفٌض الحدود الدنٌا لتمدٌم الطلبة من ذوي الشهداء وفك الشروط المذكورة فً الفمرة
(/ 0ب) من الفصل االول اثناء التمدٌم لالختبار والمنافسة فً لنوات المبول المباشر .وٌتم
تخفٌض معدل التمدٌم لدرجة االعدادٌة لهم.
-89بعد إظهار نتائج المبول تحجب أسماء الممبولٌن عن المبول المركزي.
-23تكون عملٌة إظهار لبول الطلبة ضمن لنوات المبول المباشر فً لسم المبول المركزي
باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة من الكلٌات ومعدالت الطلبة على وفك النسب المحددة
الحتساب المعدل التنافسً ،وال تتم مباشرتهم اال بعد إصدار لوائم المبول من لبل الوزارة.
-28ترسل لوائم الطلبة الناجحٌن باالختبار والمرسلة بٌاناتهم وفك الفمرة ( )86اعاله
والمصادق علٌها من لبل السٌد عمٌد الكلٌة المعنٌة او من ٌخوله وفك النموذج المعد لهذا
الغرض فً النافذة االلكترونٌة.
ٌ-22كون لبول الطلبة من ذوي الشهداء بحسب الفئات للكلٌات التً تعتمد المبول المباشر.
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المبول فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وألسام التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
ٌ-8حك لخرٌجً الفرعٌن (االحٌائً والتطبٌمً) والفرع االدبً التمدٌم للمبول بنسبة  85 %من
خطة المبول على اال ٌمل معدل الذكور عن ( )63 %وال ٌمل معدل االناث عن (57 %(.
ٌ-2حك لخرٌجً الدراسة المهنٌة (بفروعها وتخصصاتها كافة) التمدٌم للمبول على اال تمل
معدالت هم عن ( )63 %وبنسبة  5 %من خطة المبول.
ٌ-0تم لبول الطلبة االبطال من مرشحً اللجنة االولمبٌة من خرٌجً الفروع (االحٌائً،
التطبٌمً ،االدبً) والمهنً (بفروعه وتخصصاته كافة) استثنا ًء من شرط المعدل وبنسبة
 83%من خطة المبول ،توزع بوالع  5%لخرٌجً الفرعٌن (االحٌائً و التطبٌمً ) والفرع
االدبً و  5%لخرٌجً الدراسة المهنٌة  ،مع إمكانٌة تدوٌر النسب فً حال عدم كفاٌة اعداد
المتمدمٌن ،وٌحتسب المعدل التنافسً لهم باعتبار ( )53 %من معدل الطالب فً الدراسة
االعدادٌة و ( )53 %من درجة االختبار التنافسً ،وعلى اللجنة االولمبٌة الوطنٌة العرالٌة
تزوٌد الكلٌة بكتب رسمٌة مع كافة االولٌات التً تثبت بان الطلبة تنطبك علٌهم احد الشروط
ادناه ،إضافة الى ذلن تزوٌد دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة/لسم المبول المركزي بنسخ
منها.

الشروط الواجب توفرها
أ -الالعبون المشاركون فً إحدى فعالٌات الدورة االولمبٌة.
ب -الالعبون الحائزون على المركز االول وحتى المركز السادس فً إحدى البطوالت
الدولٌة المعتمدة لدى االتحاد الدولً للعبة.
ج-الالعبون الحائزون على المركز االول وحتى المركز السادس فً إحدى البطوالت
االسٌوٌة المعتمدة لدى االتحاد االسٌوي للعبة.
د -الالعبون الحائزون على المركز االول وحتى المركز الثالث فً إحدى البطوالت
المعتمدة لدى االتحاد العربً للعبة.
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العربٌة

هـ-الالعبون الذٌن حازوا على المركز االول أو الثانً أو الثالث فً بطولة عرالٌة على
مستوى العراق أو بطولة الجمهورٌة التً تمام بإشراف االتحاد المركزي المعنً بالنسبة
لاللعاب الفردٌة للموسمٌن االخٌرٌن.
و -الالعبون الذٌن حصلت فرلهم على المركز االول أو الثانً أو الثالث فً بطولة الدوري
العام أو بطولة الجمهورٌة التً تمام بإشراف االتحاد المركزي المعنً بالنسبة لاللعاب الفرلٌة
للموسمٌن االخٌرٌن.
ز-الالعبون الذٌن حازوا على المرتبة االولى فً الدورات المدرسٌة على مستوى العراق
مؤٌدة بكتاب من مدٌرٌات التربٌة فً بغداد والمحافظات وبتصدٌك من وزارة التربٌة.
ح -الالعبات المشاركات فً البطوالت المشار الٌها ( ا ،ب ،ج ،د ،ه  ،و  ،ز ) اعاله.
ط -تتولى الجامعة/الكلٌة تدلٌك صحة إصدار الكتب المشار الٌها اعاله
العالمة مباشرة دون الرجوع للوزارة.

من الجهة ذات

 4امكانٌة التدوٌر بٌن الجنسٌن (ذكور ،اناث) لمبول أكبر عدد ممكن من الطلبة وفك مماعدالخطة ،بٌن الفئات المذكورة فً الفمرات (  ) 8،2اضافة الى فئة االبطال من مرشحً اللجنة
االولمبٌة المذكورة فً الفمرة (0(.

المبول فً لسم رٌاض االطفال
ٌ1مبل الطلبة من خرٌجً الدراسة االعدادٌة (تطبٌمً ،احٌائً ،واالدبً) مركزٌا.ٌ-2حك للطلبة من خرٌجً فرع الفنون التطبٌمٌة الدراسة المهنٌة التمدٌم للمبول فً لسم رٌاض
االطفال بنسبة ال تزٌد عن ( ) 25 %من خطة المبول فً المسم على اال تمل معدالتهم عن
)73 %(.
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ٌمدم الطالب إلى الجهة التً ٌرشح إلٌها المستمسكات االتٌة:
-8أصل وثٌمة الدراسة االعدادٌة المعززة بتصدٌك المدٌرٌة العامة للتربٌة فً المحافظة أو
أصول الوثائك االخرى (وبحسب لناة المبول) مصدلة أصولٌا او وٌمدم تعهدا ً خطٌا ً بذلن الى
تسجٌل الكلٌة وبخالفه ٌلغى لبوله.
-2كفالة ضامنة على وفك نموذج معد من لسم الشؤون المانونٌة فً الجامعة (على أن تتضمن
فً فمراتها مادة تحمل الطالب مسؤولٌة المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس
ذلن ٌتحمل الغرامة عن االضرار الناتجة)
-0نسخة ملونة عن شهادة الجنسٌة وهوٌة االحوال المدنٌة العرالٌة أو البطالة الوطنٌة.
-4صور حدٌثة عدد (0(.
-5استمارة الفحص الطبً (على وفك نظام اللٌالة الصحٌة رلم  5لسنة  8992والضوابط
والشروط الخاصة به) مع مراعاة االتً:
ا.ال ٌسجل الطالب فً حالة عدم تمدٌم االستمارة المذكورة مطلما ً.
بٌ .جب تسلٌم أصل االستمارة وال تمبل نسخة عنها.
ت .تالحظ نتٌجة الفحص من الجهة المرشح إلٌها الطالب مباشرة وفً حال عدم لٌالته للدراسة
المرشح إلٌها ٌفاتح لسم المبول المركزي لتعدٌل ترشٌحه على وفك لٌالته الصحٌة.
ثٌ.حك للطالب استئناف نتٌجة الفحص لدى لسم اللجان/اللجنة االستئنافٌة فً وزارة الصحة
عن طرٌك الجهة المرشح للمبول فٌها.
ٌ6تعهد الطلبة الممبولٌن فً الدراسة المسائٌة بأنهم لم ٌسبك لهم أن تم ترلٌن لٌدهم بسببالغش أو المحاولة فٌه أو العموبات االنضباطٌة (مع مراعاة ماجاء فً البند (ط )8-من الفصل
التاسع.
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 - 1تعتمد نتائج المبول المركزي المعلنة على المولع االلكترونً الرسمً للوزارة وٌعد االعالن
إشعارا رسمٌا إلى الكلٌة /المعهد فً الجامعة لبدء تسجٌل الطلبة فً الٌوم التالً العالن النتائج
وتستمر فترة التسجٌل خالل مدة (ٌ (85وم عمل ابتدا ًء من تارٌخ بدء التسجٌل.
 - 2الطلبة الذٌن لم ٌظهر لهم ترشٌح فً نتائج المبول المركزي ألي سبب من االسباب،
ٌمنحون مدة ( )83أٌام عمل من تارٌخ إظهار نتائج المبول لالعتراض ،ومدة ( )83أٌام عمل
من إصدار أوامر لبولهم ألغراض التسجٌل.
ٌ- 0تم تسجٌل الطالب فً حال تمدٌمه اعتراض على لبوله اٌضا وان كان محما ً ٌتم تعدٌل
ترشٌحه ،وتعاد إجراءات تسجٌل الطالب على وفك ترشٌحه الجدٌد باالعتماد على كتاب
الوزارة الصادر من دائرة الدراسات والتخطٌط ولمتابعة/لسم المبول المركزي وٌعاد تسلٌم
مستمسكات الطالب الممدمة من لبله بكتاب رسمً ومحضر تسلٌم واستالم مع االحتفاظ بنسخة
عنها الكمال إجراءات تسجٌله وفما ً لمدة المحددة فً الفمرة ( )2اعاله.
ٌ -4تم تسجٌل الطلبة غٌر العرالٌٌن الممٌمٌن الممبولٌن فً الدراسة الصباحٌة والمسائٌة مع
مراعاة ماجاء فً البند(و.) 0 -
-5فٌما ٌخص الطلبة الممبولٌن مركزٌا والمتمدمٌن للمبول فً الدراسة المسائٌة فً الجامعات
الحكومٌة أو إلى الجامعات/الكلٌات االهلٌة (للدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة) أو للدراسة فً
جامعات إللٌم كردستان:

أ -الطالب الذي لم ٌستكمل إجراءات التسجٌل:
بإمكان الطالب التسجٌل فً الدراسة (المسائٌة/االهلٌة/االللٌم/التعلٌم الحكومً الخاص
الصباحً/الكلٌات التابعة للولفٌن/المعاهد التابعة للوزارات االخرى( بشكل مباشر وال ٌحك له
العودة لمبوله المركزي او تعدٌل الترشٌح فً السنة الالحمة.

ب -الطالب المسجل:
-8تموم الجهة (الكلٌة/المعهد) التً لبل فٌها الطالب مركزٌا ً واستكمل إجراءات التسجٌل فٌها
بما ٌأتً:
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أ  -الغاء لبول الطالب بعد تمدٌمه تأٌٌدا من الكلٌة/المعهد الذي تمدم للمبول فٌه مثبتا فٌه رلمه
االمتحانً.
ب  -تزوٌد الجهة التً تمدم لها الطالب بالوثائك وبكتاب رسمً ومحضر تسلٌم واستالم مع
االحتفاظ بنسخة عنها.
 -2تتولى الجهة التً تمدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور.
-0ال ٌسمح للطالب الذي رلن لٌده لغرض االلتحاق بالدراسة المسائٌة أو االهلٌة أو جامعات
إللٌم كردستان أو الكلٌات التابعة للولفٌن بالعودة للدراسة فً الكلٌة /المعهد الممبول فٌها
مركزٌا.

ضجاوط ااراط انوقديى يف اندشراست املسدئيت يف اجلديعدث
-1الذخوط العامة لمتقجيع
-1عخاقي الجشدية.
-2حائ اًد عمى شيادة الجراسة االعجادية العخاؾية ,معدزًة بترجيق مغ السجيخية العامة لمتخبية في
السحافطة أو عمى شيادة تعادليا.

-3يحق لخخيجي الجراسة االعجادية لمدشة الجراسية الحالية الحرػل عمى االمتيازات ذاتيا التي
حرل عمييا أقخانيع الستقجمػن لمقبػل السخكدي عشج احتداب السجسػع الغخاض السفاضمة في
القبػل.
-4يحق لمصمبة التقجيع لمجراسة السدائية وفق ما يمي:
اوالً :تكػن الحجود الجنيا لسعجالت القبػل في الجراسة السدائية وفق االتي:
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كميات التسخيس :ان اليديج الفارق لمتقجيع عغ الحج االدنى لمقبػل في الجراسة الرباحية(القبػلالسخكدي) ب ـ ( )10درجات.
كميات التقشيات الصبية والرحية :ان اليديج الفارق لمتقجيع عغ الحج االدنى لمقبػل في الجراسةالرباحية (القبػل السخكدي) ب ـ ( )10درجات.
 كميات اليشجسة ((70 %كميات التقشيات اليشجسة ()65 %كميات العمػم ((65 %و .كميات القانػن ( (65 %
ز .كميات الدراعة :يكػن السعجل (60 %(.
ح .باقي التخررات :يكػن السعجل (60 %(.
ثانياً :تخػل مجالذ الجامعات بتخؽيس الحجود الجنيا لسعجالت القبػل الػاردة في الفقخة (أوالً(
بسا ال يديج عغ ثالث درجات حدب حاجة السحافطة والجامعة وفقاً لسبجأ استقاللية الجامعات.
-5تدتثشى الصالبات مغ خخيجات الجراسة االعجادية (تصبيقي ,احيائي ,واالدبي) الخاغبات في
التقجيع إلى كميات التخبية البجنية وعمػم الخياضة وأقدام التخبية البجنية وعمػم الخياضة مغ شخط
السعجل الػارد في الفقخة (4/ح) أعاله عمى اال يقل معجليغ عغ (55 %(.
-6يحق لألبصال مغ (مخشحي المجشة االولسبية) مغ خخيجي الجراسة االعجادية (تصبيقي,
احيائي ,واالدبي) التقجيع إلى كميات التخبية البجنية وعمػم الخياضة وأقدام التخبية البجنية وعمػم
استثشاء مغ شخط السعجل.
الخياضة عمى أن ال تديج ندبتيع عغ ( )5%مغ خصة القبػل
ً
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-7يحق لالبصال

مغ خخيجي االعجاديات السيشية بفخوعيا وتخرراتيا كافة التقجيع إلى

كميات التخبية البجنية وعمػم الخياضة وقدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة في كمية التخبية
االساسية عمى اال تديج ندبتيع عغ ( )10%مغ خصة القبػل وبسعجل ال يقل عغ (60 %(.
 -8يحق لمسػىػبيغ مغ خخيجي االعجاديات السيشية بفخوعيا وتخرراتيا كافة التقجيع إلى
كميات الفشػن الجسيمة والفشػن التصبيؿية والتخبية الفشية واقدام التخبية الفشية في كمية التخبية
االساسية عمى اال تديج ندبتيع عغ ( )10%مغ خصة القبػل وبسعجل ال يقل عغ (60 %(.
-9يحق لمصمبة مغ خخيجي معاىج الفشػن الجسيمة التقجيع لمقبػل في الجراسة السدائية وبشدبة(
 (% 10مغ خصة قبػل االقدام في كميات الفشػن الجسيمة وكميات الفشػن التصبيؿية ,اقدام
التخبية الفشية في كميات التخبية والتخبية االساسية.
-10يحق لمسعمسيغ السدتسخيغ بالخجمة التقجيع الى كميات التخبية والتخبية االساسية بغس الشطخ
عغ خمؽية دراستيع في االعجادية اي بغس الشطخ ؼيسا اذا كانت دراستيع ميشية او اكاديسية
عمى اال تديج ندبتيع عغ ( )5%مغ خصة القبػل في القدع ويكػن قبػليع زيادة عمى الخصة.
-11يحق لخخيجي الجراسة االعجاديات السيشية بفخوعيا كافة واعجاديات التسخيس والؿبالة
والتػليج التقجيع لمجراسة السدائية بحدب التخررات السشاضخة والقخيبة عمى اال تديج ندبتيع عغ
 % 10مغ خصة القبػل لمقدع السشاضخ ,واال تديج ندبة خخيجي الفخع التجاري عغ ()20 %
مغ خصة القبػل لالقدام السشاضخة في كميات االدارة واالقتراد وبسعجل ال يقل عغ (( )60 %
السمحق) 7 -
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 -12يحق لخخيجي االعجاديات السيشية /الفخع الدراعي التقجيع لمجراسة السدائية في كميات
الدراعة بحدب التخررات السشاضخة والقخيبة عمى اال تديج ندبتيع عغ ( )10 %مغ خصة
القبػل وبسعجل ال يقل عغ(  ( ,)% 60السمحق) 7 -
-13يحق لخخيجي الجراسة السيشية  -فخع الفشػن التصبيؿية باختراصاتو كافة التقجيع في كميات
الفشػن التصبيؿية الجراسة السدائية لمقدع السشاضخ والقخيب في كميات الفشػن التصبيؿية ,عمى اال
تديج ندبتيع عغ ( )10 %مغ خصة القبػل وبسعجل ال يقل عغ  ( ,% 60السمحق) 7 -
-14يحق لخخيجي الجراسة االعجادية اإلسالمية /و ازرة التخبية وخخيجي االعجاديات اإلسالمية
التابعة لمػقفيغ (باستثشاء خخيجي االمتحانات الخارجية في االعجاديات التابعة لمػقفيغ مسغ لع
يجتازوا االمتحان التقػيسي السقخر في و ازرة التخبية بشجاح( التقجيع لمجراسة السدائية في كمية
واقدام العمػم اإلسالمية حر اخ (مع مخاعاة ما ورد في الفقخة ( (2مغ البشج (ب ) 6- 2-الفرل
الثاني عمى اال تديج ندبتيع عغ ( )10 %مغ خصة القبػل لمكمية وبسعجل ال يقل عغ %(.
.(60
-15يحق لمسػىػبيغ والسبجعيغ في مجال اإلعالم ومياراتو (خجمة في مؤسدات اعالمية
معتخف بيا مغ الجيات السخترة حر اًخ( مغ خخيجي الجراسة االعجادية (االحيائي والتصبيقي,
االدبي) وخخيجي السعاىج كافة ومعاىج الفشػن الجسيمة ومعاىج الفشػن السػسيؿية التقجيع الى
استثشاء مغ شخط السعجل وبشدبة ( )5 %مغ خصة
الجراسة السدائية في كميات واقدام اإلعالم
ً
القبػل ,ويذسل بحلظ مسغ حرل عمى معجل اليقل عغ ( )60 %مغ خخيجي الجراسة السيشية
بفخوعيا.
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-16يتع االلتدام بالشدب السحجدة لقبػل فئات الصمبة أعاله وفي حال عجم استيفاء الشدبة
السحجدة مغ خصة القبػل يتع تعػيزيا مغ خخيجي الفخعيغ (االحيائي والتصبيقي والفخع االدبي)
حر اخ.
-17يحق لخخيجي الجراسة االعجادية التقجيع لمجراسة السدائية في السعاىج ويحدع معجل القبػل
بحدب السشافدة عمى السقاعج الستاحة لكل قدع عمسي.
 -18تُخشح الجامعة الصمبة لمجراسة في الكمية/السعيج وفي القدع الحي يؤىميع اليو مجسػعيع
وحدب تدمدل رغباتيع.
-19يحق لخخيجي معاىج الدياحة (السعادلة لذيادة الجراسة االعجادية) التقجيع لمجراسة السدائية
في الكميات والسعاىج السشاضخة عمى اال تديج ندبتيع عغ ( )10 %مغ خصة القبػل لمكمية
وبسعجل ال يقل عغ ( )60 %بعج جمب كتاب عجم مسانعة مغ و ازرة الثقافة/الجائخ القانػنية
واالدارية متزسشاً عجم السسانعة مغ دراسة الصالب لعجم الحاجة لتعييشو ,عمى ان يتع اعتساد
السعجل التشافدي لمقبػل  )70 %عمى السعجل  30 % +عمى االختبار الحي تجخيو الكمية) .مع
مخاعاة ما ذكخ في البشج (د) 6-مغ الفرل الخابع اذ يكػن تقجيسيع لمقبػل عغ شخيق الػ ازرة/
دائخة الجراسات والتخصيط والستابعة حر اخ.
-20يحق لخخيجي الـ ( )10 %االوائل مغ خخيجي الدشػات الدابقة مغ السعاىج التقجيع لمقبػل
في الجراسة السدائية ,فزالً عسا تع ذكخه في الفقخة ( (9أعاله ,ويتع تقجيع الصمبة لمجراسة
السدائية لمقبػل في الكميات وبحدب االختراصات السشاضخة والقخيبة .مع مخاعاة ما ذكخ في
البشج (د ) 6-مغ الفرل الخابع حيث يكػن تقجيسيع لمقبػل عغ شخيق الػ ازرة حر اًخ ,فزال عغ
مخاعاة ما ورد في الفقخة ( )10أعاله.
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-21يحق لمصمبة السخقشة قيػدىع في الجراسات الرباحية التقجيع لمجراسة السدائية في كميات
غيخ الكميات التي رقشت قيػدىع فييا عمى اال يكػن تخقيغ القيج السباب تتعمق بالغر أو
السحاولة ؼيو أو كانػا معاقبيغ انزباشيا ,مع وجػب كػنيع مدتػفيغ لمذخوط العامة االخخى.
-22يحق لمصمبة السخقشة قيػدىع في الجراسات السدائية التقجيع لمجراسة في كميات مدائية أخخى
عمى اال يكػنػا مسغ سبق تخقيغ قيػدىع في الجراسات الرباحية في نفذ الكمية /السعيج (يسكغ
قبػلو في كميات /معاىج اخخى( واال يكػن تخقيغ القيج السباب تتعمق بالغر أو السحاولة ؼيو أو
كانػا معاقبيغ انزباشيا مع وجػب كػنيع مدتػفيغ لمذخوط العامة االخخى.
-23ال يحق لمصالب الحي أكسل إجخاءات التدجيل في قبػلو السخكدي التدجيل في الجراسة
السدائية اال إذا قام بتقجيع شمب اللغاء قبػلو بعج تدجيمو وال يحق لو العػدة لقبػلو السخكدي مخة
أخخى ,مع مخاعاة ما ورد في الفقخة ( )6مغ البشج (ح ) 1-مغ الفرل الثامغ في حالة تقجيسو
لمجراسة السدائية في الكمية نفديا.
-24يتع قبػل الصمبة غيخ العخاقييغ (السؿيسيغ) مغ الحاصميغ عمى شيادة الثانػية العخاؾية قبػال
أوليا في الجراسة السدائية مع مخاعاة ماجاء في الفقخة ( )3مغ البشج (و ) 3-مغ الفرل الدادس
وعمييع مخاجعة الػ ازرة لبيان اعفائيع مغ دفع االجػر الجراسية بالعسمة االجشبية ومعاممتيع اسػة
بالصمبة العخاقييغ وخالل ( )31يػما مغ إصجار امخ قبػليع ويتحسل الصالب والكمية/السعيج
مدؤولية استس اخره بالجراسة مغ دون حرػلو عمى كتاب االعفاء.
-25يحق لمفئة السذسػلة باالمخ الجيػاني  122لدشة  2017مغ ذوي ضحايا (االبادة الجساعية
الكخد الفيمييغ) التقجيع في الكميات والسعاىج في الجراسة السدائية بشدبة ( )5%زيادة عمى الخصة
استثشاء مغ شخط السعجل لمتشافذ ؼيسا بيشيع عمى ان يتع
السحجدة ووفق التخرز السشاضخ
ً
تاييج ذلظ مغ الجيات السخترة لمفئة السحكػرة أنفاً.
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 -26ال يحق لمدادة الػزراء ومغ ىع بجرجتيع وأعزاء مجمذ الشػاب وذوي الجرجات الخاصة
والسجراء العاميغ والسحافطيغ واعزاء السجالذ البمجية التقجيع لمقبػل في الجراسة السدائية.
 -27يتع أخح تعيج خصي مغ الصالب الستقجم لمجراسة السدائية ,يتزسغ انو غيخ مذسػل
بالجرجات الخاصة السبيشة في الفقخة ( )27أعاله وفق الشسػذج السبيغ في (السمحق ) 14-وفي
حال ثبػت خالف ذلظ يكتب إلى الػ ازرة اللغاء قبػلو.
-28يذسل جسيع الصمبة السقبػليغ في الدشػات الدابقة و السدتسخيغ حالي ًا في الجراسة السدائية
بالتعيج السذار اليو في الفقخة ( )28اعاله ,وبخالفو تتحسل الكمية والقدع السعشي مدؤولية ذلظ.
ج- 2-االجػر الجراسية
-1تكػن االجػر السدتػفاة مغ الصمبة السقبػليغ بسا اليديج عغ االتي:

-2يذسل الصمبة السشتطسػن في الجراسة السدائية بجفع االجػر السحجدة بالججول اعاله.
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-3لمييئة السذخفة تخؽيس االجػر الجراسية بشدبة ال تتجاوز عغ ( )10 %عغ الحج االعمى
بشاء عمى تػصية مغ الكمية/السعيج السعشي.
السبيغ في الججول أعاله ً
-4ال يتع استيفاء االجػر الجراسية اال بعج التأكج مغ كػن قبػل الصالب أو استس اخره بالجراسة
مصابقاً لمتعميسات والزػابط الشافحة وبخالفو تتحسل الكمية والسعيج السدؤولية كاممة.
-5في حال اندحاب الصالب او تأجيمو لجراستو يكػن استيفاء االجػر الجراسية وفقا لساجاء في
الفقختيغ(ثالثا ورابعا) مغ السادة ( )10مغ تعميسات الجراسة السدائية رقع  137لدشة 2000
-6تتػلى الييئة السذخفة عمى الجراسة السدائية الشطخ بتخؽيس االجػر الجراسية العزاء الييئة
التجريدية في الجامعات أو الجامعات التقشية ( السدتسخيغ في الخجمة فقط) وأوالدىع ومػضفييا
ومػضفي مخكد الػ ازرة السمتحقيغ بالجراسة السدائية بسا ال يديج عغ ( )50%خسديغ مغ السئة
مغ االجػر السعتسجة ,ويذسل بحلظ السػضفيغ الستعاقجيغ وفقا لمقخار السخقع  603لدشة 1987.
-7تخفس أجػر الجراسة السدائية (لمدشة الجراسية الالحقة) بشدبة  50 %لمصالب االول عمى
السخحمة الجراسية الػاحجة في القدع و 30 %لمصالب الثاني عمى السخحمة الجراسية الػاحجة في
القدع و 20 %لمصالب الثالث عمى السخحمة الجراسية الػاحجة في القدع ,ولمييئة السذخفة عمى
الجراسة السدائية صالحية التخؽيس عمى وفق التعميسات.
-8يدسح لمتجريدييغ مغ حسمة الذيادات العميا التقجيع لمقبػل في الجراسة السدائية في اقدام
المغة االنكميدية بكميات التخبية واالداب والمغات وفق مايمي:
أ-

أن يكػن الستقجم مدتػؼيا لذخوط وضػابط الجراسة السدائية.

ب-

يتشافذ التجريديػن الستقجمػن لمقبػل ضسغ ندبة ( )5%مغ خصة قبػل االقدام زيادة

عمى خصة القبػل لتشافذ التجريدييغ ؼيسا بيشيع.
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الزهابط العامة للدراسات السدائية
-1يعتسج ذات التقػيع الجامعي السعمغ في الجراسات الرباحية.
مداء.
-2يكػن بجء الجوام الخسسي في الداعة 2:30ب ظ الى 7:00
ً
-3تتحسل الكمية/الجامعة كمف التجريب العسمي لصمبة الجراسة السدائية في مػاقع التجريب مثل
(مخاكد الخعاية الرحية االولية ,ومعيج بحػث التغحية ,ومخكد الرحة والدالمة السيشية,
والسجارس ,وحزانات ورياض االشفال ,والسدتذؽيات ,والسختبخات العمسية) لتحقيق الغاية
السشذػدة مغ التجريب وفق التػقيتات الخاصة بالجراسة السدائية وحدب التعميسات.
-4االلتدام بأن يكػن أداء االمتحانات الشيائية مػحجاً (بشدخة االسئمة نفديا) لمجراستيغ السدائية
والرباحية ولمجوريغ االول والثاني ولمسخاحل الجراسية كافة وتتحسل الكمية /السعيج التبعات
القانػنية في حال عجم تشفيح ذلظ.
-5تكػن خصة القبػل في الجراسة السدائية (قشاة التقجيع العامة) لمقدع مداوية لخصة قبػل القدع
السشاضخ في الجراسة الرباحية.
-6تكػن الشدب السخررة لقشػات القبػل االخخى كافة ضسغ الجراسة السدائية (ذوي الذيجاء,
الدجشاء الدياسييغ ,القبػل وفق القانػن رقع  15لدشة  ).... ,2016زيادة عمى خصة القبػل
وليدت جدءا مشيا.
-7تدخي الزػابط الخاصة باالختبار والسعجل التشافدي في الكميات ذات القبػل السباشخ في
الجراسة الرباحية عمى الستقجميغ لمجراسة السدائية عمى أن تدتكسل االجخاءات كافة مغ الكمية
وتعتسج الشتائج بعج مرادقة الييئة السذخفة عمى الجراسات السدائية.
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-8تدخي التخررات السعتسجة لمقبػل ضسغ قشاة القبػل السخكدي عمى الستقجميغ ضسغ قشاة
القبػل لمجراسة السدائية والتخررات لكميات القبػل السباشخ في الجراسة الرباحية ضسغ
الجراسة السدائية.
-9يتع تذكيل لجان مدتقمة خاصة بقبػل الصمبة في الكميات والسعاىج بخئاسية معاون العسيج
لمذؤون العمسية والصمبة وعزػية مجيخ قدع التدجيل او شؤون الصمبة ومجيخ القانػنية ومجيخ
السالية ومغ تخاه الكمية /السعيج مشاسباً عمى أن يكػن أعزاؤىا مغ ذوي الخبخة بتعميسات القبػل
وضػابصو في الجراسة السدائية لالشخاف والسخاؾبة والستابعة عمى عسمية القبػل وتييئة جسيع
الستصمبات الالزمة وتتحسل ىحه المجان السدؤولية كاممة في حال حجوث أي خمل ,ويكػن
تذكيميا شخشاً أساسياً لفتح باب القبػل في الجراسات السدائية وتتػلى اصجار االوامخ الخاصة
بالقبػل .وتتػلى الجامعة تذكيل لجشة مخكدية بخئاسة مداعج رئيذ الجامعة لمذؤون العمسية
ومجيخ قدع شؤون الصمبة ومجيخ القانػنية ومجيخ السالية ومغ تخاه مشاسباً لالشخاف والسخاؾبة
والستابعة عمى عسمية القبػل وتييئة جسيع الستصمبات الالزمة ,كسا يتػلى قدع شؤون الصمبة في
رئاسة الجامعة مخاؾبة عسل ىحه المجان وتقػيسيا.
-10تتػلى الكمية /السعيج بتييئة قاعات واماكغ الئقة الستؿبال الصمبة الستقجميغ لمجراسة
السدائية وتػفيخ افزل الػسائل التقشية –ان امكغ -مع مخاعاة اختيار لجان ومػضفي االستؿبال
مغ السذيػد ليع بالخبخة والسيشية وحب تقجيع الخجمة العامة لمسػاششيغ .مع مخاعاة التباعج
االجتساعي وتػفيخ متصمبات التعؿيع والتعفيخ ,مع اعالن مػاعيج االستؿبال وفتخاتيا وضػابط
القبػل والتشافذ بذكل واضح ودقيق .وتتػلى المجان السحجدة بسػجب الفقخة ( )9أعاله الستابعة
واالشخاف عمى ذلظ.
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-11يحق البشاء أعزاء الييئة التجريدية (اصحاب الذيادات العميا مغ حسمة شيادة الساجدتيخ
والجكتػراه) اختيار القدع (الفخع) في حال قبػليع حدب مجسػعيع في الدشة الجراسية االولى أسػة
بأقخانيع السقبػليغ في الجراسة الرباحية في حالة عجم استفادتيع مغ االمتياز السحكػر في
الجراسة الرباحية مع االلتدام بسا جاء في الفقخة /2ب مغ البشج (ح )6-مغ الفرل الثامغ.

انوعهيًدث االيوحدنيت
 ؼيسا يمي عخضاً الھع الزػابط التي تحكع آليات عـسل المجان االمتحانية وحاالت
احتدـاب ســشػات الخســػب والتأجيل وكيؽية تػزيع الجرجات واحتدــاب معجالت التخخج
التي تزسشتھا الـتعـميسات االمتحــانية رقــع (  )١٣١لد ــشة ٠٢٢٢الرادرة عغ و ازرة التعميع
العالي والبحث العمسي وكـسـا يــأتــي:
 الت ـع ــميسات الخـاصــة بالمـج ــان االمـتحــانـيـة وآل ـي ــات تـذـ ـكـيـمـھــا واحـتـداب مجة الـجراسة
وفــق االنـطـسة الـجراسية الفرمية والدـ ـش ــػية واعجاد السشاھج الـج ارسـيـة والـيـات احـتـداب
الجرجات الـتـي يح ـر ــل عميھا الصالب وكيؽية تػزيعھا تبعاً لمشطام الجراسي السعـتسج فـي
الك ــمي ــة حيث نرت عميھا السػاد مغ (  ) ٧ - ٠مـغ التعميسات االمـتحـانـيـة.
 معالجة حاالت الـخسػب او الشجاح واحتدـاب ع ــجد الـ ــجروس ال ـتـ ــي يـدـسـح فـيـھـا لمـصالـب
باداء امتحانات الجور الث ــان ــي والحـاالت الـتـي يـدـسـح فــيھا لمـصـالـب باداء امـتـحـانـات
الـجور الـثـانـي مــغ عــجمـ ــھا وحاالت استيفاء او مـصـالـبـة الـصالـب بالـسـػاد الــج ارسـ ـيـة
ال ـسحـحوفـة او السد ـتــحجثة ومعالجة حـاالت الــخســػب والـتحـسـيـل ( الـعـبـ ــػر ) حـيـث نـرت
عـميـھـا السادة (  ) ٨مغ التعميسات االمتحانية.
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 مـعالـجـة حـاالت الـخسـػب بالـغـيـاب واحـتـدـاب الـشدــب الخاصة بحلظ سػاء أكان الػياب
بعحر مذخوع ام بجون عـحر مـذـخوع وقــج نرت عمى ذلظ السادة (  ) ٩مغ التعميسات
االمتحانية.
 حــاالت ال ـد ـس ــاح بـ ـتــأجـيـل امـتحــانـات الــجور االول مغ عـجم ــيا واالسـبـاب السػجـبـة لحلظ
حـيث نرت عمى ذلظ السـػاد مغ (  ) ٠١-٢١مغ التعميسات االمتحانية.
 آليــة احـتـد ــاب الـجرجات الـتي يحـرل عـمـيھا الـصــالـب خــالل م ــجة د ارســتو فــي الكــمية
وعــجد الــػحجات ال ــج ارس ـيـة لم ـسـػاد الـشطـخية والعـسمية فـي حـالة نجــاحھ فـي الـجور االول او
الجورالثاني واحتدــاب الشتائج الشھائ ـيـة بالتقجيـ ـخات وفـقـاً لـسا نـرــت عـ ـمـيـھا السـ ـػاد مـغ (
 ) 13-17مغ التعـميسات االمتحانية.
 حـاالت تـخق ـيــغ ق ـيــج الـصـالـب بدبب رس ــػبـھ لد ــشتـيغ فــي ن ـفــذ السخحمة او في حــالـة
تجــاوزه الـس ــجة ال ـسـدـســػحـة لم ــج ارس ــة فــي الك ــمي ــة حيث نرــت عميھا الســادة (  ) ٩١مغ
التعـميسات االمتحانية.
 معالجة حــاالت غـر الصالب خالل االمتحــانات الفرــمية او الشھائ ـيــة والعقػبة الخــاصة
بـحلظ وھي اعـتـبـار الـصــالـب ارس ــباً فــي جـسـيـع الـسػاد الـج ارسـيـة لحلظ العام الجراسي اسـتشاداَ
الى ال ـســادة ( ) ٠0م ــغ التـ ـعــميســات االمتحانية.
 حاالت تأجيل د ارسـة الـصالب وعـجد الدـشػات السدـسػح ب ـھــا لمص ــالب بتأجيل د ارس ـتـھ
والـزػابـط الـسـتعمـقـة بحلظ حـيث نرت عمـيھا السادة (  ) ١٠مغ التعميسات االمتحانية
 ولسديـج مـغ الـسعـمػمات بأمكـان الـصـالـب االشالع عمى نز التعـميسات المتحانية
السػجػدة في السمحق رقع (  ) ١في ھحا الجليل.
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انوعهيًدث االيوحدنيت شرقى ( )134نسفت 2000
السادة 1 -
تدخي ھحه التعميسات عمى الجامعات وھيئة التعـميع الـتقشي والكمـيات والسعاھج التابعة لكل مشھا
والكميات االھمية.

السادة2 -
يحــجد مجمذ الكمية باق ــتخاح مغ مجمذ القد ــع او الفخع في الكمية التي ال تػجج فيھا اقدام عجد
امتحانات الدعي ونػعھا وكيؽية اجخائھا واحتداب ندبھا عمى ان ال تقل درجة الدـعي عغ
 %30ثالثيغ مغ السئة وال تديج عمى  %50خسديغ مغ السئة مغ الجرجة الشھائية عجا السػاد
ذات الصبيعة العسمية والتصبيؿية فيتخك تحجيج ندبھا لسجمذ الكمية.

السادة3-
أوال  -يكػن االمتحــان الشھائي الفرمي او الدــشػي لمجوريغ االول والثاني س ـخيا في جسيع السػاد
.
ثانيا  -يتزسغ االمتحان الفرمي او الدـشػي مفخدات السػاد السقـخرة خالل الفرل او الدـشة
عمى ان ال تقل مجة الجراسة لمجروس الفرمية عغ (  ) 15خسدة عذخة اسبػعا والجروس
الدشػية عغ ( ) ٣٢ثالثيغ اسبػعا وال تجخل ضسغ ذلظ ايام االمتحانات الشھائية والعصل
الجراسية.
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السادة4 -
يمتدم عزػ الھيئة التجريدـ ــية ببـ ــخمجة مفخدات السػاد التي يجرسـ ــھا مع تػزيع الجرجات عمى
الدـعي الدـشػي واالمتحـان الشھائي ويعمغ ذلظ في بـجء الدـشة الج ارســية واعالن درجات الدعي
الدشػي لمصمبة بـسا اليقـل عغ خسدـة ايام قبـل بـجء االمتحـانات الشھائية مغ خالل القدع بعج
مرادقة رئيذ القدـع ويحـق لمصالب االعتخاض عمى الجرجة او ترحـيح الخصأ خالل الفتخة
السحكػرة.

السادة 5-
يؤلف مجمذ الكمية او السعھج  ,باق ـ ـ ـ ـ ــتخاح مغ العسيج لجشة دائسية او اكـثـخ إلدارة االمتحــانات
خـالل الـعـام الــجراسي.

السادة6 -
تكػن درجة الشجاح الرغخى ( )%50خسدػن مغ السئة لكل مادة.

السادة7-
ـجة اال في
مادة سـشػي ًة واح ً
تحدـب كل مادتيغ فرميتيغ في الكميات التي تعتسج الشطام الفرمي ً

حالة ان يكػن عجد ساعات السادة الفرمية مداويا لمحج االدنى لعجد ساعات الج ارسـة لمسادة
الػاحجة خالل العام الجراسي.
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السادة ( 8-معدلة )
أوالً -يـدـسـح لمصـالــب الـ ـخاسب بشرف السػاد ( بجبخ الكدـخ في حـالة عجد السػاد الــفخدي لرالح
الصالب) او اقــل فــي امتحانات الجور االول بـأداء امتحـانات الجور الثاني في السػاد التي رسـب
فيھا وبعكدـھ يعتبـخ ارسـ ـبـا ف ــي ال ــجور االول باسـتثشاء شمبـة الرف السشتھي في كمية الصب مع
مخاعاة ما ورد بالسادة ( ) ٠٢مغ ھحه التعميسات.
ثاني ًا -اذا اع ـتـب ــخ الصالــب راسبــا في أي دور مغ الجوريغ االول او الثاني يعيج الدــشة دواما
وامتحانا ف ــي السػاد الـتي رسب فيھا وكحلظ السػاد التي حرل فيھا عمى تقجيخ مقبػل.
ثالثاً -يـعـفـى الـصالـب ال ـ اخســب مــغ السػاد السحـحوفة ويصالب بـالسػاد السدتحـجثة في صؽھ ع ـشــج
تـبـجيـل الـسشاھج الج ارسـية عمى ان ال يؤدي ذلظ الى انتقـالھ الى صف اعمى او تخخجھ اال اذا
كان غيخ مصمػب لسادة مع مخاعاة ما ورد بالبشج ( ثانيا ) مغ ھ ـ ــحه السادة.
رابعاً -فــي حالة نجاح الصالب بجسيع السػاد في السخحـمة الج ارسـية التي ھـػ فـيـھـا ورسـػبــو فـي
بـعـس السػاد السحـسل بـھا مغ صف ادنى فـيتــع نجاحـو الى الرف االعمى ويبقــى محــسال
بالسػاد الــتي رسب فيھا ويتػجب عميھ الشجاح فيھا في الدشة الالحقـة حـتى لػ نجح بـسػاد
الرف االعمى.

السادة 9 -
يعتبـخ الصالب راسب ـاً في أي مادة اذا تجاوزت غيابــاتھ ( )%10عذــخ مغ مائة مغ الداعات
السقخرة لتمظ السادة بجون عحر مذـخوع او ( )%15خسذ عذـخة بـعحر مذـخوع يقـخه مجمذ الكمية
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السادة10 -
لمصالب السذــاركة بامتحــانات الجور الثاني اذا كان عجم مذــاركتو في امتحــانات الجور االول
بـعحر مذـخوع يق ـخه مجمذ الكمية عمى ان يعدز ذلظ بــػثائق رســسية وفي احــجى الحاالت األتية
اوالً -السخض السفاجئ
ثاني ًا -وفاة احج اقخباءه مغ الجرجة االولى
ثالثاً -حػادث الجھذ
رابعاً -التػؾيف السفاجئ

السادة11 -
تدتثشى السػاد الجراسية ذات الصابع العسمي او التصبيقي التي ليذ فيھا امتحـان نھائي مغ تأدية
امتحان الجور الثاني ويحجد ذلظ مجمذ الكمية في بجاية الدشة وتعمغ لمصمبة

السادة12-
ال يجػز تأجيل امتحان الجور الثاني بأية حال مغ االحػال.

السادة13-
تشدل (  ) 10عذخ درجات مغ الجرجة الشھائية لمسادة الحي نجح فيھ الصالب في الجور الثاني
عشج احتداب السعجل عجا الشجاح بجرجة مقبـػل فتكػن درجتھ  %50خسدـػن مغ السئة في تمظ
السادة.
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السادة 14-
يعج مجمذ القدـع الشتائج الشھائية ويخفعھا مع تػصياتھ الى مجمذ الكمية إلق ـخارھا واعالنھا.

السادة15 -
اوال -يحدــب معجل الصالب عمى اســاس الجرجات التي ح ــرل عميھا في كل مادة ويخاعى في
ذلظ عجد الػحجات لكل مادة.
ثاني ًا -تعتبخ الػحجة جھج ساعة نطخية اسبػعيا ولسجة ( )15خسدة عذخ أسبػعا
ثالثاً  -تعادل كل سـاعتيغ عسمية في الكمية سـاعة نطخية واحــجة وكل ثالث ســاعات عسمية
تعادل ساعة ونرف ساعة.

السادة ( 16-معدلة)
اوالً -تحدب مختبة التخخج لمصالب وفقا لسا يأتي:
•

الدشة االولى  %10عذخ مغ السئة

•

الدشة الثانية  %20عذخون مغ السئة

•

لدشة الثالثة  %30ثالثػن مغ السئة

•

الدشة الخابعة  %40اربعػن مغ السئة

ثانيا  -يحتدب معجل التخخج بزخب معجل الصالب في كل سشة في الشدبـة السئػية السؤشـخة
ازاء ذلظ ويكػن السجسػع لمدشػات الجراسية ھػ معجل تخخج الصالب.
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ثالثا -تحدــب مختبــة الشجاح لمصالب الحي يقبــل في صف اعمى مـغ الرف االول (كاألوائل مغ
خ ـخيجي ال ـ سـعــاھج الـسـقبــػلـيغ فـي الرف الثاني او في حــاالت االنتقــال مغ خارج الق ــصخ وغيخھا
) لمدشػات التي درسھا فقط وبشفذ الـشـدـب السقخرة آنفاً لكل مخحـمة معاد احتدابـھا الى %100

السادة  ( 17-معدلة )
اوال -تـعـمغ ال ـشـتـائج بالتـقــجيخات التالية لتحــجيج مدــتػى الصالب بــيغ الشاجحيغ مغ حيث الجرجات
•

امتياز  -يقابمھا بالجرجات - ٩٢تدعػن ١٢٢-مائة

•

جيج ججا – يقابمھا ىبالجرجات - ٨٢ثسانػن  -اقل مغ تدعيغ

•

جيج  -يقابمھا بالجرجات - ٧٢سبعػن  -اقل مغ ثسانيغ

•

متػسط  -يقابمھا بالجرجات - ٠٢ستػن  -اقل مغ ٧٢سبعيغ

•

مقبػل  -يقابمھا بالجرجات - ٠٢خسدػن  -اقل مغ ٠٢ستيغ

•

راسب  -يقابمھا بالجرجات - ١٩تدع واربعػن فسا دون

ثانيا  -تجـبخ كـدــػر الــجرجـة الــى درجــة صـحيحة اذا كانت نرفا او اكثخ لمسادة الػاحجة.
ثالثا  -اليجػز جبخ كدػر الجرجة الى درجة صحيحة بالشدبة لمسعجل.

السادة18 -
أوالً -لسجمذ الكمية احتداب سشة عجم رسـػب لمصالب الحي رسـب في السػاد التي لع يذـتخك
فيھا بـالجور الثاني في الدـشة الثانية في حـالة تقـجيسو تقـخي اًخ شبـيا مرجقـا مغ قبــل لجشة مخترة
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في و ازرة الرحة بدبـب خارج عغ ارادتھ او لقـػة قـاھخة في فتخة االمتحـان يقـتشع بـھا مجمذ
الكمية.
ثاني ًا -لسجمذ الكمية الدساح لمصالب الخاسب في الدشة السشتھية لدـشتيغ متتاليتيغ وكان رسػبـھ
في الدشة الثانية بسادة سشػية واحجة او بسادتيغ فرميتيغ بان يؤدي االمتحـان في الدـشة الثالثة
عمى ان يكػن مػقؽھ مغ الخجمة العدكخية سميسا وال يكػن قج امزى السجة السدسػح بھا لبقائھ
في الكمية او السعھج.

السادة ( 19-معدلة)
تشتھي عالقة الصالب بالكمية في احجى الحالتيغ االتيتيغ:
اوال -اذا رسـب سشـتـيـغ متتاليتيغ في صفو.
ثانيا -اذا تجاوز الصالب السجة السقـخرة لمج ارس ـ ــة فــي ت ـخــررـھ ونـز ھـحه الـسجة بــسا فيھا
سشػات الخسػب  ,وال تـحـتـدـب ضســغ ذلظ س ــشػات التأجيل وعجم الخسػب.

السادة  ( 20-معدلة )
اذا ثبـت غـر الصالب او ثـبتت محـاولتھ الغـر في أي مـغ االمـتحــانات اليػمية او الذھخية او
الـفــرمية او الــشھائيـة يعتبخ راسبـا في جسيع السػا د لتمظ الدـشة واذا تكخر ذلظ يــفرل مــغ الكـمية
ويخقغ قيجه مغ سجالتھا.

السادة21-
أوالً -لمصالب ان يؤجل دراستھ لدشة واحـجة ألسبـاب مذـخوعة يقـتشع بـھا مجمذ الكمية عمى ان
يقجم شمب التأجيل قبل ثالثيغ يػما في االقل مغ بجاية االمتحان الشھائي.
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ثاني ًا -لسجمذ ال كمية ان يؤجل دراسة الصالب لدشة ثانية والسباب مذخوعة يقتشع بھا عمى ان
يقـجم شمب التأجيل قبل ثالثيغ يػما في االقل مغ بجاية االمتحان الشھائي.
ثالثاً -ال يجػز تأجيل دراسة الصالب في الكمية التي تتبع الشطام الفرمي في الفرل الجراسي
الثاني اال اذا كان بدبب خارج عغ ارادتو وان يكػن ناجحـا في الفرل الج ارسـي االول وفي ھحه
الحـالة يعتبخ التأجيل لمدشة الجراسية بأكسمھا.
ـشاء عمى تػصية مغ الكمية والسبـاب مذـخوعة يقــتشع بــھا تأجيل
اربـعاً -لمػزيخ او مغ يخػلو ب ً
دراسة الصالب سشة ثالثة مع مخاعاة ما جاء في السادة ( ) 19مغ ھحه التعميسات.
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