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مقدمة
المبن عىل اساس الوحدات الدراسية ( )Credit -Based Modular Systemهو من ر
ى
أكث
نظام المقررات
ى
الثامج الدراسية المختلفة حيث تقوم الدراسة عىل أساس المقررات
األنظمة التعليمية شيوعا يف العالم لتنفيذ ر
ى
وبشن االتجاهات مما يمكن الطالب من
والوحدات المعتمدة ،يقدم هذا النظام للطالب خيارات واسعة ومتعددة
توجيه دراسته ضمن إمكاناته وما يطمح للوصول إليه مستقبال.
ى
يشث مفهوم نظام المقررات الدراسية إىل أسلوب متكامل يف تنظيم الدراسة عىل أساس ترجمة المنهج إىل
ى
ى
متساويي ويضاف إليها الفصل الصيف)،
فصلي
اس إىل ثالثة فصول دراسية (
مقررات دراسية وتقسيم العام الدر ي
ويستخدم أسلوبا ى يف التقويم يتسم بالتنوع والشمول واالستمرار.

الجامع ذي العدد ق ب 13109 /بتاري خ  2019/9/4والصادر من
أعد هذا الدليل بناء عىل االمر
ي
جامعة القادسية  /قسم الموارد ر
ى
التدريسيي وفق دليل أسس وضوابط نظام المقررات
البشية /شعبة شؤون
ى
العلم .وي هدف
العاىل والبحث
يف الجامعات العراقية والصادر من دائرة الدراسات والتخطيط  /وزارة التعليم
ي
ي
الدليل اىل تعريف الطالب بنظام المقررات واهدافه و آلية التسجيل عىل المقررات بما ينسجم مع امكانيات
الطالب وقدراته وميوله بما يحقق متطلبات التخرج وفق التوقيتات المناسبة.
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الفصل االول
أهداف نظام المقررات
يهدف نظام المقررات اىل ترجمة األهداف العامة ى
للثبية واىل تنظيم عملية التعليم والتعلم بحيث انه يوفر البيئة
ى
ى
ى
الن تتعلق ببناء
تعي عىل التحقيق
الن
الفعىل المتكامل لتلك األهداف ي
ي
المناسبة و الفرص واإلمكانات الكافية ي
شخصية الطالب وميوله ومنها:
ى
ام سياسة التعليم ى يف العراق .
 .1المساهمة يف تحقيق مر ي
ىى
ى
وااللثام به.
المهن المنتج  ،واإلخالص ى يف العمل
 .2تنمية االتجاهات االيجابية المتعلقة بحب العمل
ي
ى
ى
ى
اس الواحد .
الن يدرسها الطالب يف الفصل الدر ي
 .3تقليل وتركث عدد المقررات الدراسية ي
والسلوك من خالل تعويد الطالب عىل الجدية والمواظبة .
التحصيىل
 .4رفع المستوى
ي
ي
ر
والتعث ى يف الدراسة وكذلك عدم إعادة العام
 .5تقليص الهدر ى يف الوقت والتكاليف  ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب
اس كامال .
الدر ي
 .6تنمية قدرة الطالب عىل اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته ى يف نفسه  ،ويزيد إقباله عىل التعليم.
ى
الن تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم
 .7أ كساب الطالب المهارات األساسية ي
مقررات مهارية .
 .8تحقيق مبدأ التعليم من اجل التمكن واإلتقان باستخدام ى
اسثاتجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالب فرصة
اإلبداع .
البحث واالبتكار والتفكث
ي
ى
الجماع ،والتفاعل مع
الذات ومهارات التعاون والتواصل والعمل
 .9تنمية المهارات الحياتية للطالب  ،مثل التعلم
ي
ي
اآلخرين والحوار والمناقشة .
 .10تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة والتقنية الحديثة والمعلوماتية وتوظيفها ايجابيا ى يف الحياة
العملية .
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مزايا نظام المقررات
يعتث نظام المقررات من أفضل األنظمة الدراسية المعتمدة ىف الجامعات وذلك ما لديه من عدة ى
ممثات وايجابيات
ر
ي
ى
يىل-:
الن يستفاد منها الطالب كما ي
وباالمكان توضيح عدد من المزايا ي
ى
الن ي درس ه ا ى
بي مجموع ة من المقررات
.1
ينم ش خص ي ة الط ال ب من خالل ت دريب ه عىل اختي ار المقررات ي
ي
اع قدرات الطلبة وامكانياتهم.
المطروحة ،وتحديد مسار دراسته بنفسه وير ي
ى
يعط للطالب فرص ة اعادة المقرر الذي لم يحص ل فيه عىل درجة النجاىل او حص ل عىل نتيجة ض عيفة يف
.2
ي
ى
لتحسي معدله وفرصة اختيار مقرر بديل من مجموعة المقررات االختيارية.
المقرر
ى
الدارسي اختصار مدة الدراسة دون أن
 .3مالئمة مدة الدراسة مع أمكانية وظروف كل طالب ،اذا يفضل الكثث من
ً
يؤثر سلبا عىل جودة العملية التعلمية ،بينما قد يفضل اخرون يعملون اىل جانب دراستهم أو ممن ال يستطعيون
ى
ى
الن يتلقاها غثهم سواء السباب ذاتية او موضوعية ،اطالة امد
تلق نفس القدر من المعلومات ي
لسبب أو الخر ي
هذه الدراسة.
 .4يس تطيع الطالب التس جيل عىل عدد من الموض وعات ىف الفص ل الص ىيق إما الختص ار ى
فثة الدراس ة أو لتجاوز
ي
ي
ى
ى
والثات أو لتحس ى
الن لم يحقق درجة النجاىل فيها خالل الفص ى
ي معدله أي أن هذا
لي األول
ي
بعض الموض وعات ي
ى
ر
الصيق.
المتعث إمكانية من التعويض خالل الفصل الذي يليه أو الفصل
النظام يوفر للطالب
ي
 .5يوفر للطالب خيارات دراسية متعددة  ،بما ينسجم مع تلبية واقع ومتغثات سوق العمل .
 .6يعط للطالب مرونة كبثة ىف التس جيل عىل اض افة وحذف بعض المقررات وذلك يكون ض من ى
فثة محددة ى يف
ي
ي
اس وض من حدود بحيث يتيح للطالب إمكانية للتس جيل عىل مقررات اختيارية مختلفة
بداية الفص ل الدر ي
وحسب رغبته.
 .7سهولة انتقال الطلبة من كليات ال تعتمد نظام المقررات إىل كليات مناظرة تعتمد نظام المقررات وذلك
لمرونة نظام المقررات ى يف عمل المقاصة.
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الثان
الفصل
ي
المفاهيم اآلساسية يف نظام المقررات
ى
ى
اآلت-:
نستعرض خالل هذا الفصل مجموعة من المصطلحات واالسسس المعتمدة يف نظام المقررات وعىل النحو ي

اس
 .1العام الدر ي
ى
ى
الثات والفص ل الثالث الذي
تس تند الدراس ة يف نظام المقررات عىل ثالثة فص ول دراس ية  :الفص ل األول والفص ل ي
ى
اس.
الصيق(.الفصل
يعرف بالفصل
الصيف اختياري للطالب والمدرس) .يوضح الشكل رقم  )1فصول العام الدر ي
ي
ي

اس
العام الدر ي

الشكل رقم 1يبين العام الدراسي في نظام المقررات

أ .تكون جميع الفصول الدراسية متكافئة من حيث مجموع الساعات الدراسية الفعلية للمقرر واالمتيازات
اس واحد.
والعقوبات .ولغرض احتساب الفصول الدراسية يعد كل فصلي صيفي مساويي لفصل در ي
ب .ال ى
يشثط ان تتساوى الفصول الدراسية من حيث عدد الوحدات المسجل عليه الطالب وال من ناحية جهد
ى
المبن عىل عدد الساعات.
الطالب
ي
اس االول للمستويات الدراسية كافة.
اس تكون مع بداية الفصل الدر ي
ج .بداية العام الدر ي
جامع سنوي يتضمن توقيتات البدء واالنتهاء
العلم اصدار تقويم
العاىل والبحث
د .تتوىل وزارة التعليم
ي
ي
ي
اس االول
اس ومواعيد االمتحانات ،مع مراعاة مواعيد بدء التدريسات للمستوى الدر ي
لفصول النظام الدر ي
ى
المقبولي الجدد.
للطلبة
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 .2الوحدة الدراسية (مخترصها وحدة)
ى
ساعتي أو ثالث ساعات عملية وحدة دراسية واحدة وما زاد عىل ذلك
ه جهد ساعة نظرية أسبوعيا وتحسب كل
ي
ى
ى
اسيتي ،يوضح الشكل رقم ( )2كيفية حساب عدد الوحدات الدراسية.
لوحدتي در
يكون مساويا

الشكل رقم ( )2يوضح كيفية حساب عدد الوحدات الدراسية

اس
 .3المستوى الدر ي
اس ى يف نظام المقررات مكافئا للسنة الدراسية ى يف النظام السنوي  .ويمثل جزء من مسثة الطالب
المستوي الدر ي
ى
الن نجح فيها الطالب كما ى
مبي ى يف الشكل رقم ( .)3
الدراسية ى يف الكلية ويحدد بالعدد
ي
اإلجماىل لوحدات المقررات ي

الشكل رقم (  )3يوضح المستويات الدراسية في نظام المقررات
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 .4المقرر
اس يتض من مفردات دراس ية محددة يقرها مجلس القس م ويص ادق عليها مجلس الكلية ومجلس
هو موض وع در ي
اس وتكون جميع المقررات فص لية .يعرض الش كل
الجامعة .و يعط لكل مقرر رقم يدل عىل عنوانه ومس تواه الدر ي
ى
اس.
رقم ( )4طبيعة المقررات يف ر
الثنامج الدر ي

الشكل رقم ( )4يعرض طبيعة المقررات في البرنامج الدراسي

اس)
 .5متطلبات التخرج ر
(البنامج الدر ي
ه مجموع ة مقررات إجب اري ة واختي اري ة مح ددة تمث ل متطلب ات الج امع ة والكلي ة والتخص ص (القس م) ،وعىل
ي
اس.
الطالب انجازها ضمن مدة الدراسة المسموىل بها .يصنف الشكل رقم ( )5متطلبات نظام المقررات الدر ي

الشكل رقم ( )5يوضح تصنيف متطلبات نظام المقررات الدراسي
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ى ى
مبي يف الشكل رقم ( )6ادناه-:
اس كما
وباالمكان توصيف أهداف متطلبات ر
الثنامج الدر ي

متطلبات الجامعة

متطلبات الكلية

متطلبات التخصص (القسم)

• هي مجموعة مقررات إجبار ية

• هي مجموعة مقررات إجبار ية

• هي مجموعة مقررات إجبار ية

معرفة الطالب بمجالات

بقاعدة علمية مشتركة تساعده في

واختيار ية تهدف إلى ز يادة
المعرفة الاجتماعية والعلمية
والمهنية والإنسانية.

واختيار ية تهدف إلى تزويد الطالب

واختيار ية تهدف إلى تعميق

دراسته التخصصية في القسم .بعبارة

المهارات في مجال اختصاصه.

أخرى بناء قاعدة معرفية مشتركة

معرفة الطالب واكتساب

ضمن الاختصاص العام للكلية.

الشكل رقم ( )6يستعرض متطلبات البرنامج الدراسي

 .6ر
االكاديم
المشف
ي
6
ى
هو عضو هيئة التدريس يف القسم او الكلية والذي يكلف من قبل القسم بتقديم المعلومات االرشادية

ى
الن
واالكاديمية للطلبة وزيادة وعيهم باهداف نظام المقررات ،وتزويدهم بالمهارات االكاديمية والشخصية ي
ى
تمكنهم من فهم ذاتهم وقدراتهم وميولهم ،ومتابعتهم طيلة ى
فثة الدراسة ويساعدهم يف اعداد وبناء الخطة
اس.
الدراسية لتنفيذ ر
الثنامج الدر ي
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الفصل الثالث
القبول واالنتقال والتأجيل
ى
العلم.
العاىل والبحث
• أعتماد رشوط القبول يف الجامعات العراقية المقرة من قبل وزارة التعليم
ي
ي
ى
ى
والن لم يرد لها نص يف دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول
• يجري معالجة ًالحاالت ي
ى
القواني والتعليمات النافذة.
واالنتقال ووفقا لكل حالة مع مراعاة
ى
 .1يراجع الطلبة كلياتهم لتقديم بعض األوراق والمس تمس كات الرس مية لت بيت قبولهم يف تلك الكليات
ى
اىل
خالل م دة ( )10اي ام من ت اري خ إعالن نت ائج القبول المركزي يف الج امع ات من قب ل وزارة التعليم الع ي
العلم وتس جيلهم وفق نموذج التس جيل (النموذج رقم ( ، ))1وكذلك بالنس بة لبقية قنوات
والبحث
ي
ً
يعتث قبوله الغيا.
القبول وحسب تاري خ اعالنها وبخالف ذلك ر
ى
 .2يمأل الطالب االس تمارات الخاص ة باختيار األقس ام العلمية يف الكلية حيث يتم توزي ع الطلبة وفق معايث
محددة ومعتمدة ى يف الكلية.
ً
العلم المقبول في ه
م
القس
ة
اجع
ر
بم
ب
ال
الط
ه
ويوج
،
امع
الج
الرقم
م
يس
ا
 .3يعط لك ل ط ال ب رقم
ي
ي
لمعرفة اسم التدريس ر
المشف المخصص له وفق النموذج رقم (.)2
ي

االنتقال
 .1تكون م دة 6انتق ال الطلب ة من الكلي ات المطبق ة لنظ ام المقررات وحس ب ض وابط االنتق ال المركزي ة
العاىل
وض من التوقيتات المحددة من قبل الوزارة  ،مع مراعاة الض وابط الص ادرة من وزارة التعليم
ي
العلم بش أن انتقال الطلبة االوائل من الكليات ذوات الحدود الدنيا اىل الكليات ذوات الحدود
والبحث
ي
ى
ى
م علوم الحياة
العليا وبالعكس .عىل س بيل المثال (يجوز انتقال الطالب األول يف الس نة األوىل يف قس ي
ى
ى
والكيمياء من كلية العلوم إىل كلية الص يدلة  ،كما يجوز انتقال الطالب األول يف الس نة األوىل يف أقس ام
ى
والفثياء وعلم األرض والحاسبات إىل كلية الهندسة ...الخ).
الرياضيات
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التأجيل
6

اسيي ألسباب ر
ى
ى
مشوعة يقتنع بها مجلس الكلية أو
فصلي در
اس آو
 .1للطالب أن يؤجل دراسته لفصل در ي
ً
اس.
المعهد عىل أن يقدم طلب التأجيل قبل 30يوما من بداية االمتحانات النهائية للفصل الدر ي
اس ثالث او
 .2لرئيس الجامعة بناء عىل توصية مجلس الكلية او المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لفصل در ي
ً
اس.
اس رابع عىل أن يقدم طلب التأجيل قبل 30يوما من بداية االمتحانات النهائية للفصل الدر ي
لفصل در ي

الفصل الرابع
التسجيل عىل المقررات
ى
لتق الطالب
قبل البدء بعملية التسجيل عىل المقررات المعلنة من قبل القسم
ي
العلم وفق النموذج رقم ( .)3ي ي
ى
ب ر
اس وذلك من اجل توضيح االمور االتية-:
المشف
االكاديم يف بداية الفصل الدر ي
ي
ً
أوال- :
6

ى
 .1يقوم ر
المشف بجرد ما تم تحققه يف الفصول الدراسية وفق نموذج سثة الطالب الدراسية (نموذج
ى
اس بدوام منتظم.
رقم ( .))4يجب ان يكون تسجيل الطالب عىل المقررات الدراسية يف الفصل الدر ي
 .2اطالع الطالب عىل كل من المقررات المعلنة من قبل القسم (النموذج رقم ( ،))3جدول المقررات
االسبوع (النموذج رقم  )5وجدول االمتحانات النهائية نموذج رقم (.)6
ي
ى
 .3مراعاة عدم تجاوز الطالب مرة ونصف المرة من المدة المقررة للدراسة يف تخصصه وال تحتسب
فصول التاجيل وعدم الرسوب بضمنها.
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ثانيا- :
ً
ى
يقوم الطالب 6
بالتسجيل عىل المقررات (الشكل رقم ( ()7يف بطاقة التسجيل حسب نموذج رقم (  )3أخذا بنظر
مايىل:
االعتبار ي
ى
االدت لعدد الوحدات المسموىل للطالب التسجيل عليها ضمن الفصل
 .1عدم اإلخالل بالحد األعىل والحد
الدراس الواحد وكما ى
مبي ى يف الشكل رقم (.)1
ي
ى
والن يرغب التسجيل عليها خاصة
اس (نموذج رقم  )3ي
 .2يختار الطالب من المقررات المعلنة للفصل الدر ي
ى
ى
اس السابق (ان وجدت).
الن لم يحقق النجاىل بها يف الفصل الدر ي
المقررات االجبارية ي
ً
 .3يقوم الطالب بحساب عدد الوحدات المسجل عليها فاذا كانت أقل من الحد ى
االدت المسموىل به يكون ملزما
اع االمور اآلتية:
اس اخر عىل ان ير ي
باختيار مقرر در ي
أ .تسجيل المقررات االجبارية المؤجلة ى يف الفصل السابق.
ى
اس.
ب .عدم تسجيل عىل مقررات ممهدة ومكملة يف نفس الفصل الدر ي
ى
ى
اس.
ت .عدم التسجيل عىل مقرر مكمل ان لم ينجح يف المقرر الممهد له يف نفس الفصل الدر ي
االسبوع او جدول
ث .ان موعد المقرر اليتعارض مع موعد مقرر اخر كان يكون ى يف جدول المقررات
ي
االمتحانات النهائية.
ج .عدم التسجيل عىل مقررات دراسية التؤهله وحداته الدراسية المنجزة للتسجيل عليها.
ىل .يحق للطالب التسجيل عىل نفس المقرر االختياري الراسب فيه أو عىل أي مقرر اختياري بديل وعند
النجاىل ى يف المقرر تحل درجات ووحدات المقرر البديل محل وحدات ودرجات المقرر االختياري السابق.
ى
وف حالة رسوبه للمرة الرابعة
 .4يحق للطالب التسجيل عىل أي مقرر حصل فيه عىل تقدير (راسب) أرب ع مرات ي
يسمح له استكمال المحاوالت بالتسجيل عىل المقرر مقابل أجور يدفعها الطالب لكل مقرر تساوي مبلغه
ً
الصباح اعتمادا عىل عدد الوحدات الدراسية .مع مراعاة عدم تجاوزالطالب
الحكوم الخاص
ى يف التعليم
ي
ي
مرة ونصف المرة من المدة المقررة للدراسة ى يف تخصصه وال تحتسب فصول التاجيل وعدم الرسوب
بضمنها.
 .5يجوز للطالب حذف او اضافة مقررات دراسية ( .نموذج رقم  )8مع مراعاة ما ورده اعاله.
 .6يغلق المقرر ى يف نهاية مدة التسجيل إذا كان العدد المسجل عليه اقل من ( )8ثمان طالب  ،ويتم تبليغ
الطلبة الختيار مقرر أخر وإضافته بنفس اآللية أعاله.
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الشكل رقم (  )7يبين آلية التسجيل على المقررات
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الفصل الخامس
الحضور والغياب
ى
المختث ما لم يكمن مستكمال متطلبات التسجيل
المحاضة أو
 .1ال يجوز للطالب الحضور إىل قاعة
ر
عىل المقرر.
ى
ى
اس كأن يكون الحضور يف الساعات
 .2أنتظام الطالب يف الدراسة أساس لنجاحه خالل الفصل الدر ي
ى
المحددة للمقرر الدراس الذي سجل عليه خالل الفصل الدراس وكذلك ى
الميدات.
فثات التدريب
ي
ي
ي
 .3يعد الطالب راسبا ىف المقرر الدراس إذا تجاوزت غياباته ( )%10ر
عشة من المئه من الساعات المقررة
ي
ي
عشة من المئة بعذر ر
مشوع أو( )%15خمس ر
لتلك المادة بدون عذر ر
مشوع يقره مجلس الكلية.

الفصل السادس
التقييم واالمتحانات
اس
 .1يتم تقييم الطالب بصفة مستمرة خالل الفصل الدر ي
اس.
باالضافة اىل االمتحان
ي
النهات للفصل الدر ي
ه ( )%50خمسون من
 .2تكون درجة النجاىل الصغرى ي
المئة لكل مقرر.
اس بصورة شية
 .3تجري االمتحانات النهائية للفصل الدر ي
ى يف جميع المقررات.
اس بأي
 .4ال يجوز تأجيل االمتحان
ي
النهات للفصل الدر ي
حال من األحوال كون االمتحانات النهائية للفصل
الشكل رقم (  )8يبين التقديرات حسب الدرجات

اس بدور واحد فقط.
الدر ي

ى
 .5تعلن نتائج المقررات بالتقديرات ويشار إىل مستوى الطالب ى
الناجحي من حيث الدرجات.
بي
الغش
ى
إذا ثبت غش 6
الطالب أو محاولته الغش يف أي من االمتحانات اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو النهائية
يعتث راسبا ى يف جميع المقررات المسجل عليها ى يف ذلك الفصل.
ر
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الفصل السابع
التخرج
ً
أوال :يحسب معدل التخرج للطالب بموجب المادة ( )16من التعليمات االمتحانية رقم  134لسنة  2000وفقا
لالشكال  11،10 ،9اآلتية -:

الت تعتمد ارب ع مستويات (التقل وحداتها عن  132وحدة دراسية)
الشكل رقم  9يوضح نسب متطلبات التخرج للدراسات ي

الت تعتمد خمس مستويات (التقل وحداتها عن  165وحدة دراسية)
الشكل رقم  10يوضح نسب متطلبات التخرج للدراسات ي
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الت تعتمد ست مستويات (النقل وحداتها عن  198وحدة دراسية).
الشكل رقم  11يوضح نسب متطلبات التخرج للدراسات ي

ً
ثانيا  :تحسب مرتبة التخرج او تسلسل الطالب وفقا للضوابط المعمول بها.
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النماذج المستخدمة
يف نظام المقررات من قبل الطالب
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