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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

هو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء 
ً ومن النخل  ً مرتاكبا ً خنرج منه حبا فأخرجنا منه خضرا

وجنت من اعناب والزيتون من طلعها قنوان دانية 
ً وغري متشبه انظروا اىل مثره اذا امثر  والرمان مشتبها

 وينعه ان يف ذلكم أليت لقوم يومنون

 صدق اهللا العظيم

)98ا�ية ( سورة ا�نعام   

 

 

    عزيزي الطالبعزيزي الطالبعزيزي الطالبعزيزي الطالب

نرجو ان نكون قد وفقنا بعون اهللا و محده من تقديم  صورة واضحة عن كلية نرجو ان نكون قد وفقنا بعون اهللا و محده من تقديم  صورة واضحة عن كلية نرجو ان نكون قد وفقنا بعون اهللا و محده من تقديم  صورة واضحة عن كلية نرجو ان نكون قد وفقنا بعون اهللا و محده من تقديم  صورة واضحة عن كلية 
    الزراعةالزراعةالزراعةالزراعة

اقسام علمية وهيكلة ادارية  ونشاطات علمية ومؤمترات اقسام علمية وهيكلة ادارية  ونشاطات علمية ومؤمترات اقسام علمية وهيكلة ادارية  ونشاطات علمية ومؤمترات اقسام علمية وهيكلة ادارية  ونشاطات علمية ومؤمترات وما حتتويه من وما حتتويه من وما حتتويه من وما حتتويه من 
....وندوات متخصصة يف ا?ال الزراعي والعلوم املتداخلة معهاوندوات متخصصة يف ا?ال الزراعي والعلوم املتداخلة معهاوندوات متخصصة يف ا?ال الزراعي والعلوم املتداخلة معهاوندوات متخصصة يف ا?ال الزراعي والعلوم املتداخلة معها     

وننتهز الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم يف اجناح هذا الدليل وننتهز الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم يف اجناح هذا الدليل وننتهز الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم يف اجناح هذا الدليل وننتهز الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم يف اجناح هذا الدليل 
    التعريفي وعلى رأسهم السيد رئيس اجلامعة احملرتمالتعريفي وعلى رأسهم السيد رئيس اجلامعة احملرتمالتعريفي وعلى رأسهم السيد رئيس اجلامعة احملرتمالتعريفي وعلى رأسهم السيد رئيس اجلامعة احملرتم

))))    ييييحممود شاكر اجلبورحممود شاكر اجلبورحممود شاكر اجلبورحممود شاكر اجلبور( ( ( ( االستاذ الدكتور االستاذ الدكتور االستاذ الدكتور االستاذ الدكتور      

 داعني اهللا ان يوفقه ويسدد خطاه ملا فيه خري اجلامعة ومنسبيها وطالبهاداعني اهللا ان يوفقه ويسدد خطاه ملا فيه خري اجلامعة ومنسبيها وطالبهاداعني اهللا ان يوفقه ويسدد خطاه ملا فيه خري اجلامعة ومنسبيها وطالبهاداعني اهللا ان يوفقه ويسدد خطاه ملا فيه خري اجلامعة ومنسبيها وطالبها

 

    جلنة أعداد الكتيب التعريفيجلنة أعداد الكتيب التعريفيجلنة أعداد الكتيب التعريفيجلنة أعداد الكتيب التعريفي
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  بســـــم � الرحمن الرحيم                  
) � عليه وسلم صلى( محمد  والص�ة والس�م على خير خلق �   

نبي الرحمة وخاتم المرسلين وبعد                 
     

ن تأسيس كلية الزراعة في جامعة ديالى كان ضرورة ملحة لما تمتلكه محافظة ديالى من إمكانيات كبيرة في ا
ظة زراعية بأمتياز و9شتھار بساتينھا بالحمضيات حيث محاف ھيالقطاع الزراعي ومن أراضي خصبة واسعة ف

سميت بعقوبة بمدينة البرتقال كما تشتھر بعقوبة وا@قضية ا@خرٍى التابعة لمحافظة ديالى بأنواع الفواكه مثل 
 ..الرمان والنخيل وا@عناب كما تتميز بأنواع نادرة من التمور والحمضيات 

ديالى الخير الذي يروي بساتينھا الغناء وأراضيھا الخصبة على جانبيه تاركاً لقد حبا هللا ھذه المحافظة بنھر   
 .ورائه مساحات شاسعة من الجنان الخضراء تسر الناظرين 

كذلك فأن للثروة الحيوانية في محافظة ديالى النصيب ا@وفر في القطاع  الزراعي فھي من الركائز ا9قتصادية 
طات أبقار كبيرة والعديد من القاعات لتربية الدواجن سواء Yنتاج بيض توجد فيھا ثUث مححيث  ,المھمه  

 .المائدة  او اللحوم البيضاء حيث عدت محافظة ديالى ا@ولى بعد بغداد بعدد القاعات والمفاقس في العراق 
أكفاء  ومن ھنا يتحتم علينا إعداد إدارة جيدة لھذه المرافق اYنتاجية المھمة بواسطة مھندسين زراعيين  

علمياً وعملياً لUضطUع بالواقع الزراعي للمحافظة سواء في مجال البستنة والثروة الحيوانية وبما يتناسب 
مع ھذه اYمكانيات الزراعية الكبيرة وا9رتقاء بھا إلى مستوى الطموح  وبما يجعل من محافظة ديالى السلة 

  . @كبر لعراقنا الحبيباالغذائية 
  
  .الزراعة  الى توسيع القبول للدراسة فيھا من ناحية إعداد الطلبة المقبولينكذلك تطمح كلية  

تطمح الكلية الى فتح اقسام جديدة فيھا تضاف إلى قسمين البستنة والثروة الحيوانية وبما يتناسب كما 
ت العليا من واYمكانية الزراعية للمحافظة كما تسعى الكلية في ا@عوام القادمة إلى فتح باب القبول للدراسا

اجل إعداد كادر تدريسي متخصص في العلوم الزراعية  وبما يحقق ا@ھداف والرؤى التي سعت الكلية الى 
 . .تحقيقھا

 
.هوأخيراً نسأل هللا العزيز القدير التوفيق والسداد لبلوغ مانصبوا إلي  

 

عــــادل نوري جمعةد .أ  
  عميد كلية الزراعة
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           أقسام الكلية

 

تتكون كلية الزراعة من 
 قسمين

 

 قسم الثروة الحيوانية

 

لبستنة وھندسة قسم ا
 الحدائق

 

 
  ا@ھداف 

 
 

إعداد و تخريج مھندسين زراعيين في اختصاص الثروة الحيوانية مؤھل 3دارة و  -1
تطوير و تحديث مشاريع الثروة الحيوانية من خBل اعتماد مناھج دراسية تواكب 

وتركيز الجھود لتوفير الفرصة للطلبة التطور العلمي و التقني في الجامعات المتقدمة ، 
 .للتدريب العملي في تنفيذ وإدارة العمليات الحقلية 'كتساب الخبرة العملية 

إجراء البحوث العلمية التطبيقية في اختصاصات الثروة الحيوانية التي تھدف إلى حل  -2
 .المشاكل التي تعترض العملية ا3نتاجية و تطوير وسائل ا3نتاج المستخدمة 

رفد المجتمع بالكوادر المتقدمة من خBل التخطيط لفتح الدراسات العليا في القسم  وفق  -3
 .منظور حاجة المجتمع الفعلية لBختصاص و ظھور ا'ختصاصات العلمية الجديدة 

مشاركة القسم في صياغة سياسة مشاريع الثروة الحيوانية في المحافظة و العراق تعتمد  -4
 .خاذ القرارات و التخطيط 3نشاء وتطوير المشاريع  على اXسلوب العلمي في ات

إتباع سياسة التطوير المستمر للكادر التدريسي من خBل اشتراكه بالدورات التدريبية  -5
والندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق لضمان التفاعل ا3نساني و مواكبة التطور 

 .ا3قليمي و العالمي
بية و العالمية لتبادل الخبرات في مجال تحديث ا'نفتاح على كليات الزراعة العر -6

المناھج  واستخدام وسائل التعليم  الحديثة  وإجراء البحوث المشتركة و تبادل اXساتذة 
 .الزائرين 

كما يھدف القسم إلى إعداد  و تدريب كوادر علمية زراعية متخصصة في إدارة  -7
اليب الحديثة ، وتنشيط آليات وتطوير مشاريع الثروة الحيوانية وفق التقنيات و اXس

البحث العلمي لتطوير وسائل ا3نتاج الحيواني ، تقديم ا'ستشارات العلمية في 
 . اختصاصات الثروة الحيوانية للمشاريع الزراعية والمزارعين
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 ھيكلية كلية الزراعة

 مجلس الكلية

 مكتب السيد عميد الكلية

 مكتب معاون العميد  ا9داري

 مكتب معاون العميد للشؤون الطUبية

 قسم البستنة وھندسة الحدائق

 قسم الثروة الحيوانية

 أمانة مجلس الكلية

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

ري الزراعيالمكتب ا9ستشا  

 الشؤون القانونية وا9دارية

 شعبة القانونية شعبة التسجيل

 شعبة المالية شعبة  المكتبة

 شعبة البحث والتطوير شعبة ا9عUم

 شعبة البعثات  شعبة المخازن

 شعبة ا9نترنت شعبة المعلوماتية

 شعبة ضمان الجودة شعبة  الدراسات والتخطيط
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 قسم الثروة الحيوانية

  نبذة عن القسم
 تسمية تغيرت الحيواني و ا3نتاج قسم بتسمية ديالى جامعة – الزراعة كلية تأسيس مع 2004 عام القسم تأسس
  . 2010 العام في الحيوانية الثروة قسم  إلى القسم

  

  الرؤية
 

 و المتطورة التقنيات و المادية ا3مكانيات 'متBك الحيوانية الثروة قسم يسعي        
 البناء في دوره خBل من ا3نسانية و العراقي المجتمع  خدمة في تساھم التي الحديثة
 الوسط رقي تؤكد والتي الكلية في السامية الجامعية التقاليد صياغة و الرصين العلمي

 وضع في مھما دورا القسم يؤدي وان ، للمجتمع القدوة و المنار يمثل كونه الجامعي
 ا3دارة أساليب وتحديث وتطوير العراق في الحيوانية الثروة مشاريع لتطوير الخطط

 تصاديا'ق المستوى لرفع سبيB التطبيقي العلمي البحث منھج باعتماد المتبعة وا3نتاج
   .للمجتمع

 'جتياز تأھيلھم و الخريجين نفوس في ا3بداع و المثابرة و الطموح بذور زراعة إن     
 يكون إن يتطلب ، سواء حد على ا3نتاج ميادين و العلم ميادين في التحديات و المنافسة

  . الحياة في منھجا التحديث و العلم طلب

 
  الرسالة

 و اXصيلة القيم من العطاء غزير صافيا رافدا ليكون إليھا ينتمي التي الكلية ةلرسال امتداد القسم رسالة تمثل
 الطلبة وتدريب لتعليم الرصينة المعايير و الحديثة التقنيات اعتماد على القسم ويحرص ،  اXھداف سمو و العريقة

 العلمية القفزات مع تماشىي بما التدريسي كادره بتطوير القسم ويھتم ، وتدريبية تعليمية مخرجات على للحصول
 ليكون المجتمع حاجات مع والتكامل الحيوي ا'متداد وتحقيق ، العالمية و ا3قليمية الجامعات في الكبيرة والتقنية

   .المجتمع وخدمة قيادة في دورا للعلم
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 الدورات المتخرجة عن القسم 

 
 مھندس زراعي  ( 16 )عدد الخريجين  2008 / 2007تخرج عن القسم دورتين من المھندسين الزراعيين للعام 

  .مھندس زراعي (  31  )عدد الخريجين    2009 /2008و العام  
   

  رجة الطلبة ا@وائل على قسم الثروة الحيوانية في الدورات المتخ
 : 2008 / 2007خريجو العام 

 

 المعدل  ا9سم الثUثي ت
 84.50 سجى صBح الدين  1
 78.10 عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن 2

 73.40 سرى شUل حبيب  3
 

  : 2009 / 2008 خريجو العام
 

 المعدل  ا9سم الثUثي ت
 81.948 تمارا حسين علي 1
 81.331 محمد صباح حميد 2
 77.917 منصور  حنان زكي 3
 

 المختبرات العلمية في القسم
 

اللقب  الشھادة المختبر
 العلمي

 ا9ختصاص العلمي 

 ماجستير  مختبر التغذية 
 بكالوريوس

  م.م 
 ـــ

 تغذية حيوان
 بكالوريوس ثروة حيوانية

 ماجستير  مختبر الفسلجة
 بكالوريوس

 فسلجة طيور داجنة   م.م 
 بكالوريوس ثروة حيوانية

 ماجستير  اللحوم  مختبر
 بكالوريوس

 علم اللحوم  ـــ
 بكالوريوس ثروة حيوانية

مختبر 
 تكنولوجيا 

 منتجات دواجن 

 ماجستير 
 بكالوريوس

 تكنولوجيا منتجات دواجن   م.م 
 بكالوريوس ثروة حيوانية

 

  
  : فتح أقسام

وذلك لتوفر الكادر التدريسي وھو قسم التربة والمياه وقسم المحاصيل الحقلية  فتح قسمين إضافيين قررت
   . المزروعات لوقاية آخر قسم فتح النية وفي.  وتمت الموافقة إ' أنھا ' يوجد مكان في الوقت الحاضر

  : لعلياا الدراسات
وتمت الموافقة من  2011 – 2010 إعداد دراسة لفتح دراسات عليا للماجستير في القسم للعام الدراسي تم

  . قبل الجامعة على الدراسة
  ًBوفي النية تقديم دراسة للدبلوم العالي والدكتوراه مستقب .  

   : الطلبةالخريجين
   طالب وطالبة) 25( بواقع 2008 – 2007 تم تخرج الدفعة اXولى للقسم للعام الدراسي -
  . طالب وطالبة) 47( بواقع 2009 – 2008 تم تخرج الدفعة الثانية للقسم للعام الدراسي -
  : الحقول البBستيكية -

توجد في القسم مجموعة من البيوت البBستيكية لتدريب الطلبة وبحوث اXساتذة حيث يزرع مختلف أنواع 
  . الخضر ونباتات الزينة

   . إنشاء بساتين للنخيل والفواكه في الكلية لتدريب الطلبة والمشاھدات الحقليةتم  -
  : الطلبةا@وائل

  . 2008 – 2007 اXول على الكلية والقسم للعام الدراسي –)  أحمد ثامر حومد(  الطالب
 . 2009 – 2008 الدراسي للعام والقسم الكلية على اXول –)  أخBص متعب أحمد(  الطالبة
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 ة المنجزة و المخطط انجازھاالحقل الحيواني
 

 الشھادة المنصب المختبر
 مسؤول الحقل مجترةحقل الحيوانات ال

 طبيب بيطري
 موظف فني

 عامل

 ادارة ابقار حليب -ماجستير
 طب وجراحة بيطرية

 بكالوريوس ثروة حيوانية 
 متوسطة 

 مسؤول الحقل حقل الطيور الداجنة 
 موظف فني

 عامل

 ادارة طيور داجنة  –ماجستير 
 بكالوريوس ثروة حيوانية 

 متوسطة
 مسؤول الحقل حوض تربية ا9سماك

 وظف فنيم
 عامل

 تربية اسماك –ماجستير 
 بكالوريوس ثروة حيوانية 

 متوسطة
 موظف فني المفقس

 عامل
 بكالوريوس ثروة حيوانية 

 متوسطة
 موظف فني معمل العلف

 عامل
 بكالوريوس ثروة حيوانية 

 متوسطة
 مسؤول المحلب المحلب ا9وتوماتيكي

 موظف فني
 عامل

 مكنة انتاج حيواني –ماجستير 
 بكالوريوس ثروة حيوانية 

 متوسطة
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  البستنة وھندسة الحدائق قسم
  

وتم )  ا3نتاج النباتي قسم(  الكلية تحت عنوان عند تأسيس 2005-2004 تأسس قسم البستنة في عام
(  2011- 2010 والمقترح أن يكون اسم القسم في عام 2010- 2009 في عام)  قسم البستنة(  تحويله الى

  . 12/8/2009 حسب اجماع مجلس عمداء كلية الزراعة في)  قسم البستنة وھندسة الحدائق
  : أھدف القسم

ة بكلوريوس لرفد مديريات الزراعة تخريج كوادر زراعية بتخصص البستنة وھندسة الحدائق بدرج
والشعب الزراعية في المحافظة لتطوير الزراعة وخاصة البساتين وھندسة الحدائق وكذلك لرفد الكوادر 

  . الوسيطة في الجامعة والمختبرات العلمية
  : الھيئةالتدريسية

الماجستير وفي  حملة) 23(من حملة الدكتوراه و) 17( تدريسي بضمنھم)  40(  يوجد في قسم البستنة
من أعضاء ھيئة التدريسيين اnن يدرسون لنيل شھادة الدكتوراه في الجامعات ) 5. ( تخصصات مختلفة

  .)مدرس(  بدرجة) 9(و)  أستاذمساعد(  بدرجة) 11( يوجد في القسم.  العراقية
  : طلبة القسم

  طالب ) 89( – طالبوطالبة) 206( ھو 2010 – 2009 العدد الكلي لطلبة القسم في عام
   . طالبة) 117( و

  . 2010-2009 طالب وطالبة للعام الدراسي) 46( تم قبول
  .2010- 2009 طالب وطالبة للعام الدراسي) 40( ' يقل عنما نتوقع تخريج 

 

 



  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  الزراعية للعلوم ديالى مجلة
  

    ISSN  2073-9524        : رقم التسلسل الدولي
  2009  لسنة  1249  رقم ا3يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

  تعريف المجلة ورسالتھا
جامعة ديالى ،تھتم بنشر البحوث  – مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية الزراعة

ة في ا'ختصاصات الزراعية وعلوم الحياة والتي لم يسبق قبولھا للنشر أو نشرھا في مجلة العلمي
  . أخرى داخل أو خارج العراق

المتداولة   وتحرص ھيئة تحرير المجلة على رصانة ھذا المنبر العلمي ومواكبة المجBت العلمية 
 العلمية وا3جراءات  الباحثين، عم العBقة والية اXداء، تكنيك من كل ،في العالميلمستوى اعلى 

 واسعة لشريحة العلمية الفائدة تعميم لغرض التوزيع قاعدة توسيع مع النشر، واسلوب التحكيم في
 لمستوي عليا المحافظة سبيل وھو الذاتي التمويل في ا'ستقBلية المجلة وتتبع .  العلمي الوسط من

 من العلمي للتقويم للنشر المستلمة البحوث وتخضع  .العالمي العلمي الوسط في عليه المتفق القياسي 
 يحقق وا3خراج للطباعة موحد بنظام وا'لتزام الدقيقة، ا'ختصاصات في الخبراء من 3 -2 قبل

  . والتطوير ا3بداع لمسات عن التخلي دون المجلة شخصية
 ملك ھي فالمجلة ھا،في بحوثھم بنشر المساھمين بالباحثين واعتزازھا انتمائھا عن المجلة وتعبر

 في تميز ،بدون العالـمي  أو ا3قليمي أو الوطنيعلى المستوى  العلمي لمجالا لتمث باحـثين لكل
   .العلمية المعاملة
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  .ة التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او ھيئة على حد–تاسعا 

تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من ش7أنھا تعمي7ق التفرق7ة او ممارس7ة أي ص7نف م7ن ص7نوف ا�ض7طھاد -عاشراً 
  .السياسي او الديني او ا�جتماعي 

تجنب الدعاية �ي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في  -حادي عشر
  .ات او اقامة الندوات تعليق الصور وال�فتات والملصق

ن7دوات حزبي7ة او ديني7ة دعائي7ة داخ7ل الح7رم   عدم دعوة شخصيات حزبية �لقاء محاضرات او اقام7ة-ثاني عشر
  .الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية 

ي عدم التقيد بالزي الموح7د المق7رر ف7  -�او:يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات ا�تية -2-المادة 
  .الجامعة او الھيئة 

  .ا�ساءة الى ع�قات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة -ثانيا

  :يعاقب الطالب با�نذار اذا ارتكب احدى المخالفات ا�تية  -3-المادة 

  .فع� يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه -او�

  .والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الھيئة او الكلية او المعھد اخ�له بالنظام –ثانيا 

  :ث�ثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات ا�تية )30(يعاقب الطالب بالفصل لمدة  -4-المادة 

  .فع� يستوجب المعاقبة با�نذار مع سبق معاقبته بعقوبة ا�نذار  -او�

  معة من غير اعضاء الھيئة التدريسيةتجاوزه بالقول على احد منتسبي الجا-ثانيا

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعليمات

  انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -1-المادة 

  :يلتزم الطالب بما يأتي  

وا�نظمة وا�نظمة الداخلية والتعليمات وا�وام7ر الت7ي تص7درھا وزارة التعل7يم الع7الي  التقيد بالقوانين -و�ً ا
  .والبحث العلمي ومؤسساتھا 

عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المش7اعر القومي7ة بس7وء او تعم7د اث7ارة الف7تن -ثانيا
  .لطائفية او العرقية او الدينية فع�ًاو قو�ً 

 ً   .عدم اEساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتھا بالقول او الفعل داخلھا او خارجھا -ثالثا

تجن77ب ك77ل م77ا يتن77افى م77ع الس77لوك الج77امعي م77ن انض77باط ع77ال واحت77رام ل�77دارة وھيئ77ة الت77دريس -رابع77ا
  .والموظفين وع�قات الزمالة والتعاون بين الطلبة 

علي77ه عن77د التعي77ين والترش77يح للبعث77ات والزم77ا�ت  الس77لوك المنض77بط الق77ويم ال77ذي س77يؤثر ايجاب77ا-خامس77ا
  .الدراسية

ا�متن77اع ع77ن أي عم77ل م77ن ش77أنه ا�خ�77ل بالنظ77ام والطمأنين77ة والس77كينة داخ77ل الح77رم الج77امعي –سادس77ا 
  .او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به ) الكلية او المعھد(

  .سية وممتلكات الجامعة او الھيئة او الكلية او المعھدالمحافظة على المستلزمات الدرا-سابعا

 عدم ا�خ�ل بحسن سير الدراسة في الكلية او المعھد-ثامنا
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  .قيامه بالتشھير بأحد اعضاء الھيئة التدريسية بما يسىء اليه داخل الكلية او المعھد او خارجھما  -ثالثا

  .التي تخل بالنظام العام وا�داب –داخل الحرم الجامعي  –قيامه بوضع الملصقات  -رابعا

ن الجامعة لمدة � تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى يعاقب الطالب بالفصل المؤقت م -5-المادة 
  :المخالفات ا�تية 

  .من ھذه التعليمات )4(اذا تكرر ارتكابه احد ا�فعال المنصوص عليھا في المادة   -او�

مارس او حرض على التك7ت�ت الطائفي7ة او العرقي7ة او التجمع7ات السياس7ية او الحزبي7ة داخ7ل الح7رم -ثانيا
  .جامعيال

  .اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الھيئة التدريسية -ثالثا

  .استعماله العنف ضد زم�ئه من الطلبة -رابعا

  .التھديد بالقيام باعمال عنف مسلحة-خامسا

  .حملة الس�ح بانواعھباجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي -سادسا

  .باھماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الھيئة او الكلية او المعھد احداثه عمدا او  - سابعا

  .اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية-ثامنا

  .تجاوزه بالقول على احد اعضاء الھيئة التدريسية في داخل الكلية او لمعھد او خارجھما -تاسعا

  .ة بالقول او الفعل ا�ساءة الى سمعة الجامعة او الھيئ - عاشرا

  .اخ�له المتعمد بحسن سير الدراسة -حادي عشر

 ثبوت ارتكابه النصب وا�حتيال على زم�ءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعھد-ثاني عشر

للموظفين ى المرتبة ا9ولى  في بطولة الجامعةفريقنا الكروي يحصل عل  
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  الزراعي ا9ستشاري المكتب

 
 الرؤى وا9ھداف

للمزارعين ونشر ا'ساليب العلمية في ا'نتاج الزراعي واستخدام المكننة  الزراعية الخدمات تقديم
تدريبية متخصصة في المجا'ت الزراعية كوسيلة لBنتاج الزراعي الكثيف وتقديم دورات تطويرية و
  .  الزراعية المختلفة التي تھدف الى تحديث ا'مكانات وتطوير المھارات

ويمثل امتداد لجامعة ديالى في المجتمع لتطوير وسائل ا'نتاج وايجاد الحلول العلمية للمشاكل 
  .العزيز والمعوقات التي تعترض المشايع الزراعية في محافظة ديالى وكافة محافظات عراقنا

 

يعاقب الطالب بالفصل النھائي من الكلية او المعھد وبقرار من الجامعة او الھيئة ويرقن قيده  -6-لمادة ا
  :ة المخالفات ا�تيةاذا ارتكب احد

  .من ھذه التعليمات ) 5(تكراره احدى المخالفات المنصوص عليھا في المادة -�او

اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الھيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الھيئة او الكلية او  -ثانيا
  .المعھد

  .اتيانه فعل مشين ومناف ل�خ�قوا�داب العامة -ثالثا

  تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزوره مع علمه بكونھا مزورة -بعارا

ثبوت ارتكابه عم� يخل با�من والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة - خامسا
  .عليه 

 .عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيھا �كثر من سنة -سادسا

  )11(دة الما
  . تكون عقوبة التنبيه واEنذار قطعية:  أو�ً 

ث�ثين يوما ً �عتراضعلى قرار ) 30(للطالب المفصول من الكلية أو المعھد لمدة � تزيد على  : ثانيا ً 
  . الفصل لدى مجلس الكلية أو المعھد ويكون قراره قطعياً 

ث�ثين يوماً ل�عتراض علٮقرار ) 30(يد على للطالب المفصول من الكلية أو المعھد لمدة تز : ◌ً ثالثا 
  . الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا

للطالب المفصول منالكلية أو المعھد فص�ً نھائياً حق ا�عتراض على قرار الفصل لدى مجلس :  رابعاً 
  . الجامعة ويكونالقرار بعده قطعياً 

 )12(المادة 
ً (و ) ثانياً  ) الفصل المنصوص عليھا في البنودللطالب حق ا�عتراض على قرارات  من ) رابعاً ( و ) ثالثا

سبعةأيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه، فإن تعذر ) 7(من ھذه التعليمات خ�ل ) 11(المادة 
 خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة اEع�نات ( 15) تبليغه فله حق ا�عتراض خ�ل

. 
 .)13(مادةال

خمسة عشر يوماً ، )  15(يعلق قرار العقوبة في لوحة اEع�نات في الكلية أو المعھد مدة �تقل عن 
 ويبلغ بھا ولي أمر الطالب تحريرياً 
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