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 كلمة ترحيبية

رتباطا اونها مرتبطة تعد كليات الزراعة  في العالم من الكليات الحيوية التابعة للجامعات  لك       

لك نحن ذاهم قطاع في تطور وتقدم البلدان اال وهو القطاع الزراعي . في ضوء  وثيقا بتطور

لنقول لكم  2019/2020راسي الجديد سعداء بان نرحب بطلبتنا االعزاء ونحن في بداية العام الد

درين اعين قاين زراهال وسهال بكم في كليتنا التي تمتلك اهدافا  تسعى لتحقيقها اهمها اعداد مهندس

علمي حث العلى ادارة وتطوير وتحديث المشاريع الزراعية في العراق من خالل اعتماد منهج الب

ي اعية فعن صياغة سياسة المشاريع الزرسبيال لرفع المستوى االقتصادي  في البالد , فضال 

 محافظة ديالى خصوصا وفي العراق على المستوى العام 

في  نحن عمادة كلية الزراعة جامعة ديالى سنضع كل ما نملك من امكانيات علمية ومادية

ير عون خيتنا مساعدتكم وتحقيق اهدافكم وتطلعاتكم  وبالتاكيد سيكون اعضاء هيئة التدريس في كل

 وارشادكم نفسيا وتوجيهكم معنويا. لكم 

 فاهال وسهال بكم في كلية الزراعة / جامعة ديالى.

  

                     

 

 رؤية الكلية

تخطط كلية الزراعة إلى السعي الدائم المتالك االمكانيات المادية والتقنيات         

اقي واالنسانية بالبناء المتطورة والحديثة التي تؤهلها للمساهمة في رفد المجتمع العر

العلمي الرصين وصياغة التقاليد الجامعية السامية التي تؤكد رقي الوسط الجامعي وانه 

يمثل المنار والقدوة للمجتمع وان تؤدي الكلية دوراً مهماً في وضع السياسة الزراعية في 

 نادر فليح علي المباركد.أ.

 عميد كلية الزراعة



3 

 

مجتمع . العراق وتطوير منهج البحث العلمي التطبيقي سبب لرفع المستوى االقتصادي لل

إن كلية الزراعة حريصة على زراعة بذور الطموح والمثابرة واإلبداع في نفوس 

الخريجين الجتياز المنافسة والتحديات في ميادين العلم وميادين اإلنتاج على حد سواء 

 مؤمنين ان طلب العلم والتحديث منهج الحياة.

 

 رسالة الكلية     

م العالي اء دائم بما تملكه الجامعة ووزارة التعليتمثل كلية الزراعة نبض عط       

 واثقةوالبحث العلمي من القيم األصيلة والعريقة وسمو األهداف . وتضع الخطوات ال

سي بما لتدرياالعتماد المعايير الرصينة لمخرجاتها التعليمية والتدريبية وتطوير كادرها 

 الحيوي متدادالعالمية . وتحقيق االيتماشى مع الفقرات الكبيرة في الجامعات االقليمية و

 علم دور في قيادة وخدمه المجتمع.للكلية في فعاليات المجتمع ليكون لل

 

 أهداف الكلية 

 ة منوتطوير وتحديث المشاريع الزراعي ج كادر زراعي متخصص مؤهل إلدارةيـ اعداد وتخر 1

د لجهوالمختلفة وتركز خالل اعتماد مناهج دراسية تواكب التطور في االختصاصات الزراعية ا

 ية.رة العلمالخب العمليات الحقلية الكتساب وإدارةلتوفير الفرصة للطلبة للتدريب العلمي في تنفيذ 

كل التي لمشاجراء البحوث العلمية التطبيقية في االختصاصات الزراعية التي تهدف إلى حل اإ - 2

 تعترض العملية اإلنتاجية وتطوير وسائل اإلنتاج المستخدمة.

رفد المجتمع بالكوادر المتقدمة في االختصاصات الزراعية من خالل الدراسات العليا في  - 3

 الكلية وفق منظور حاجة المجتمع العقلية لالختصاص وظهور االختصاصات العلمية الجديدة.
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خاذ لى اتزراعية في المحافظة  والعراق والتي تعتمد ع سياسةيكون للكلية دور في صياغة  - 4

 التخطيط إلنشاء المشاريع الزراعية.القرارات و

ندوات وال إتباع سياسة التطور المستمر للكادر التدريسي في اشتراكه بالدورات التدريبية - 5

 والمؤتمرات داخل وخارج العراق لضمان التفاعل اإلنساني.

 جالمناه حديثاالنفتاح على الكليات الزراعية العربية والعالمية لتبادل الخبرات في مجال ت - 6

 ين.جراء البحوث المشتركة وتبادل األساتذة الزائراستخدام وسائل التعليم الحديثة وإو

ات لتعليممن واجبنا كتدريسيين وموظفين ان نزودك بكافة ا عزيزتي الطالبة .. عزيزي الطالب

 ألساساللمؤسسة التي انت جزء منها لتتعرف على مكانك في هذه المؤسسة التي تعتبر الحجر 

 جتمع بالطاقات الواعدة لبناء البلد .لرفد الم

 إجازات أوت شهادا، وتمنح واألبحاث العاليللتعليم  مؤسسة هي: الجامعة تعريف

 ، ففيها يجتمعكما كلمة جامع، مشتقة من كلمة الجمع واالجتماع جامعة وكلمة، لخريجيها أكاديمية

 .الناس للعلم

 

 عة ديالى  في سطورجام

ة طاقوتعد من الجامعات المتوسطة الحجم ، إذ تصل  1999تأسست جامعة ديالى في العام 

افية ( طالب وطالبة. وتعد أهم المراكز العلمية والثق17000) األستيعاب التصميمية لها

ساسية ة األالمتخصصة في المحافظة ، وقد سبق تأسيسها إنشاء كليات الهندسة والتربية والتربي

 )المعلمين سابقاً( وكانت ملحقة بالجامعة المستنصرية .

الزخم  تيعابنشاء هذا المركز العلمي إلسجاء تأسيس جامعة ديالى لتلبية حاجة ملحة تطلبت إ   

ة لعلميالطالبي الحاصل في جامعات بغداد بالدرجة األساس فضالً عن السعي لرفد المسيرة ا

ين الوافد سة منأعداد طلبة المحافظة المتزايد والراغبين بالدرا والحضارية للمحافظة ، واستيعاب

 من المحافظات المجاورة وطلبة المحافظات البعيدة  . 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 :وهي على النحو التالي كلية ذات تخصصات علمية و إنسانية أربعة عشر وتضم الجامعة

 

 اسم الكلية ت اسم الكلية ت

 كلية التربية األساسية 8 كلية الطب 1

 دارة واالقتصادكلية اإل 9 كلية الهندسة 2

 كلية القانون والعلوم السياسية 10 كلية العلوم 3

 كلية الفنون الجميلة 11 كلية التربية للعلوم الصرفة 4

 اإلسالميةكلية العلوم  12 نسانيةكلية التربية للعلوم اإل 5

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 13 كلية الزراعة 6

 كلية التربية )المقداد( 14 كلية الطب البيطري 7

 

 

  نبذة تعريفية عن كلية الزراعة :

هندسة بقسمي البستنة و 2005 – 2004ولدت كلية الزراعة في أحضان جامعة ديالى في العام 

مهندسين من  الخريجين ) ال دفعة ةا عشرتاثنوتخرجت منها  االنتاج الحيوانيالحدائق وقسم 

اسي ام الدري العالتربة والموارد المائية والمحاصيل الحقلية ف علوم تم افتتاح قسمي .(الزراعيين

الدراسات  . تم افتتاح 2013 – 2012وقبلت اول وجبة من الطلبة فيهما في العام  2012 – 2011

لنيل  2012 – 2011في العام وقسم االنتاج الحيواني  العليا في قسم البستنة وهندسة الحدائق 

كتوراه اسة الدوتم افتتاح درالمختلفة .  واالنتاج الحيواني الماجستير في تخصصات البستنةدرجة 

وم العالي في باالضافة الى دراسة الدبل 2018 – 2017في العام  قسم البستنة وهندسة الحدائقفي 

دراسي لالعام ا , فضالً عن دراسة الدبلوم العالي في قسم اإلنتاج الحيواني في2018 – 2017العام 

عام في ال . وقد استحدثت دراسة الماجستير في قسم علوم التربة والموارد المائية 2018-2019

ث ليا حيوتتميز الكلية بنشاط علمي مكثف في المرحلة الجامعية والدراسات الع. 2020- 2019

ات حتياجا تلبيةتسعى الكلية جاهدة إلى تطبيق ونشر المعرفة واالرتقاء بالمستوى العلمي والفني و

ء مع ن البنالتعاوالبلد من خالل ما تقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متميزة . تسعى الكلية إلى ا

 .لبلد امؤسسات الدولة التعليمية والبحثية ألجل تقديم أفضل الخدمات للقطاع الزراعي في 
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لتطور ااكبة تمتلك الكلية مختبرات علمية وبحثية جيدة ومجهزة بأحدث األجهزة المختبرية لمو

 لزراعيةصات االعلمي العالمي للطلبة واألساتذة من خالل إجراء التحليالت المختبرية لالختصا

ة بحثي وخدمة القطاع الزراعي في البلد عامة والمختلط خاصة . تمتلك الكلية خطة علمية

ة ريب طلبدتم تيلجميع األقسام فيها ويتم إجراء البحوث العلمية في حقول الكلية ومختبراتها . 

ت علوماالكلية في دورات صيفية وبالتعاون مع مؤسسات الدولة في المحافظة ألجل ربط الم

النظرية مع واقع الحال في المؤسسات وتطبيق آخر ما توصل إليه العلم  في مجال 

 األختصاص .

 

 تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

( من قانون وزارة  47( من المادة )  2( والفقرة )  37( من المادة )  2كام الفقرة ) استنادا الى اح

 . 1988( لسنة   40التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 

 1المادة 

 ي:يلتزم الطالب بما يات

ة رها وزارتي تصدالتقيد بالقوانين واالنظمة واالنظمة الداخلية والتعليمات واالوامر ال - اوالا  

 (.التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد

ا  ثارة او تعمد ابسوء  عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية - ثانيا

 .الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعال او قوال

ا   ا.خارجه ارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها اوعدم االساءة الى سمعة الوز - ثالثا

ا  لتدريس هيئة اوتجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام لالدارة  - رابعا

 .ةوالموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلب

ا  ت لبعثارشيح لالسلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والت - خامسا

 .والزماالت الدراسية

ا  م ل الحراالمتناع عن اي عمل من شانه االخالل بالنظام والطمانينة والسكينة داخ - سادسا

 ه.ن بقائميالجامعي ) الكلية او المعهد ( او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على ال
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ا    و المعهدكلية اجامعة او الهيئة او الالمحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات ال - سابعا

ا     .عدم االخالل بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد - ثامنا

ا  ى يئة علهالتقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او  - تاسعا

  .حدة

ف من ة اي صنتجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارس - عاشراا 

  صنوف االضطهاد السياسي او الديني او االجتماعي.

ائفية طتجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او  - عشر حادي

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

ية ية دعائو اقامة ندوات حزبية او دينعدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات ا - عشر ثاني

 ة.داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطني

 2المادة 

  : ةيعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات االتي

 ة.موحد المقرر في الجامعة او الهيئعدم التقيد بالزي ال - اوال

ا   . لبةتجاوزه بالقول على احد الط االساءة الى عالقات الزمالة بين الطلبة او - ثانيا

 3المادة 

  : ةيعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات االتي

 .فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه - اوالا 

ا     .معهداو ال نينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكليةاخالله بالنظام والطمأ - ثانيا

 4لمادة ا

ً  30يعاقب الطالب بالفصل لمدة )    ة:اذا ارتكب احدى المخالفات االتي ( ثالثين يوما

 .فعال يستوجب المعاقبة باالنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار - اوالا 



8 

 

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

ا  و لمعهد ااية او باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكل قيامه بالتشهير - ثالثا

  .خارجهما

ا    االدابوالتي تخل بالنظام العام  -داخل الحرم الجامعي  -قيامه بوضع الملصقات  - رابعا

 5المادة 

ى ب احدارتك يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة اذا

  : ةالمخالفات االتي

  تعليمات( من هذه ال 4اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة )  - اوال

ا  ل بية داخو الحزامارس او حرض على التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية  - ثانيا

 . الحرم الجامعي

ا   .ةمعة من غير اعضاء الهيئة التدريسياعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجا - ثالثا

ا    استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة. - رابعا

ا    التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة. - خامسا

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

ا   .لمعهدية او او الكلاامعة او الهيئة احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الج - سابعا

ا   .اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية - ثامنا

ا   .اخارجهم عهد اوتجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او الم - تاسعا

 االساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل. - عاشراا 

 .اخالله المتعمد بحسن سير الدراسة - حادي عشر

  د.المعه ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالءه الطلبة ومنتسبي الكلية او - ثاني عشر
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 6المادة 

ذا ان قيده ويرق يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة

 ة:ارتكب احدى المخالفات االتي

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

و لهيئة ااعة او اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجام - ثانيا

 .الكلية او المعهد

 ة.شين ومناف لالخالق واالداب العاماتيانه فعل م - ثالثا

نه من ندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كوتقديمه اية مست - رابعا

 .المحرضين على التزوير

ه او كه فياو اشترا نينة داخل الحرم الجامعيت ارتكابه عمال يخل باالمن والطمأثبو - خامسا 

 ه.المساعدة علي

 سنة. ثر منكعند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها ال - سادسا

 7المادة 

( و )  5( و )  4( و ) 3( و)  2ي المواد ) ـــــــال يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها ف - اوال

فة لمخال( من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات االخرى اذا وقعت ا 6

 ة.تحت طائلة القوانين العقابي

ون هد فيكالطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المع اذا حركت دعوى جزائية ضد - ثانيا

  ة.النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائي

 8المادة 

 ن اعضاءنين ميشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اث

(  لمنتخبا)  بة وممثل عن اتحاد الطل ,قانونيا  الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة

  ويكلف احد الموظفين االداريين باعمال مقررية اللجنة.
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 9المادة 

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

 10المادة 

او  الكليةتفرض العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس 

  المعهد ، وللمجلس تخويل صالحياته الى عميد الكلية او المعهد.

 11المادة 

 .تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية -اوال 

ً ( ثالثين ي 30للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة ال تزيد على )  - ثانيا  االعتراض  وما

ً على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويك  .ون قراره قطعيا

 12المادة 

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

ار الصادر بحقه ، ( سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقر 7( من هذه التعليمات خالل )  11من المادة ) 

لفصل اعشر يوما من تاريخ نشر قرار ( خمسة  15فان تعذر تبلغه فله حق االعتراض خالل ) 

  .في لوحة االعالنات

 13المادة 

خمسة عشر  ( 15يعلق قرار العقوبة في لوحة االعالنات في الكلية او المعهد مدة ال تقل عن ) 

 .يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا

 معلومات مهمة عن الكلية : تتألف الكلية من عدة مفاصل وكاألتي :

  لية ة بالكينعقد مجلس الكلية بشكل دوري و مهمته اصدار القرارات الخاص الكلية :مجلس

 ويتألف مجلس الكلية من :

 السيد عميد الكلية )رئيس المجلس( . -1

دارية والمالية , ومعاون العميد عميد وهم معاون العميد للشؤون اإلالسادة معاوني ال -2

 للشؤون العلمية والطلبة .
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 م العلمية .السادة رؤساء األقسا -3

 السيد امين مجلس الكلية .  -4

 الوحدات والشعب األدارية والعلمية في الكلية :

تي يقوم تقوم هذه الشعبة بجمع كل النشاطات ال : واألداء الجامعيشعبة ضمان الجودة  -1

ت الدوراوكحضور الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية  الموظفين( -بها )التدريسيين

ها إرسالوخارج الجامعة وإصدار المجالت والنشرات التعريفية وغيرها التي تقام داخل و

 تقييم أداء التدريسييـن والموظفين . ،إلى الجامعة 

اصال شعب توتتميز شعبة الحاسبة واالنترنت بكونها أكثر ال : الحاسبة االلكترونيةشعبة  -2

نت نترخدمة اال مع جميع أقسام وشعب الكلية ويقع على عاتقها مسؤولية متابعة وتوفير

ا ملحقاتهويوتر ومعالجة جميع أنواع المشاكل التقنية والفنية والبرمجية لكافة أجهزة الكمب

لحلول افة اكفي الكلية وتتميز بكادر هندسي ذو مهنية مميزة وهمة عالية يعمل على توفير 

ار راستمللمشاكل العالقة والحيلولة دون وجود عوائق أمام الموظفين من اجل ديمومة و

 العطاء والعمل الفني واإلداري في كلية الزراعة.

فين وموظ تعنى بايفاد منتسبي الكلية من تدريسين شعبة البعثات والعالقات الثقافية : -3

ات على شكل بعثات دراسية وزماالت الكمال دراستهم بمختلف االختصاص بلدخارج ال

مباشرة سة والمسكات ومدة الدرامتابعة اضابير الطلبة من حيث المست العلمية واالنسانية و

لية االتواصل مع قسم البعثات في رئاسة الجامعة بصيغة مداولة لوضع الحلول في  و

 العمل .

 ة داخلبتوفير فرص الحضور للندوات والمؤتمرات العلمي تعنى : الشؤون العلميةشعبة  -4

 العليمنح منتسبي الكلية من تدريسيين وموظفين فرصة الترشيح للدراسات البلد ا

 كذلكوتابتها متابعة البحوث العلمية التي يقوم التدريسيين بك و )الماجستير والدكتوراه(

 ور.شه 3متابعة نظام البحوث المخططة والمنجزة والمنشورة وتحديث المعلومات كل 

تعد شعبة التطوير والتعليم المستمر إحدى الوحدات المهمة في  التعليم المستمر :شعبة  -5

تعنى بمتابعة المستوى المعرفي للوحدات اإلدارية والمهنية والهيئة التدريسية الكلية والتي 

التابعة للكلية . ترتبط الوحدة في نشاطها مع مركز التطوير والتعليم المستمر في الجامعة 

إذ تعد األخيرة معنية بمخاطبة الوزارات ومديرياتها والهيئات المختلفة التي يقيم دورات 
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االختصاصات وتقوم بإرسال هذه الدورات الى وحدات التعليم  تطويرية في مختلف

المستمر في الكليات التابعة للجامعة إذ تقوم هذه الوحدات بدراسة هذه الدورات وترشيح 

, المعنيين بهذه الدورات ومتابعة المرشحين لالستفادة من الخبرات التي حصلت عليها

لجامعة في إقامة دورات تطويرية في وتشترك الوحدة مع مركز التطوير والتعليم في ا

مختلف االختصاصات ودعوة الدوائر المعنية بهذه الدورات في المحافظة والوزارة 

 .األخرى لغرض االستفادة منها والتواصل معها

امعة لى الجإتعنى هذه الشعبة بتقديم تقديم اإلحصاء الجامعي  شعبة الدراسات والتخطيط : -6

 .أعداد خطة القبول للطلبة والخاص بالطلبة والعمل في برنامج االوراكل 

العليا وللمكتبة دور مهم جداً في رفد طلبة الدراسات األولية :  الكلية مكتبةشعبة  -7

 .بالمصادر العلمية والمعلومات الفنية المهمة التي يحتاجون إليها

دارية إلية واتعنى بنشر نشاطات الكلية وأقسامها العلم:  والعالقات العامة شعبة األعالم -8

خرى من ت األفي الصحف المحلية واإلذاعة والتلفزيون وتوطيد العالقة بين الكلية والكليا

 ثقافيخالل اطالع الجامعات على ما تقوم به الكلية من نشاطات وكذلك نشر الوعي ال

 واالجتماعي من خالل ما ينشر في الصحف والمجالت من أهداف وطموحات الكلية.

ظمها لتي تنوتعنى بالمشاركة في األنشطة الرياضية والفنية ا:  ةيالطالب اتشعبة النشاط -9

بين  ثقافيةوتنظيم  مسابقات رياضية وعلمية  قسم النشاطات الطالبية في رئاسة الجامعة ,

ات ع كليمأقسام الكلية ,تحقيق تواصل فعال في المجاالت الرياضية والفنية والثقافية 

لكلية لي في االتي تقيمها الكلية ضمن المنهاج الداختحكيم البطوالت الرياضية  الجامعة و

 .تنظيم المعارض الفنية التي تقيمها الكلية و

ة لقانونيشعبة اتعنى باإلجابة واالطالع على البريد اليومي الخاص بالالشعبة القانونية :  -10

ن شترك بيتنسيق العمل الم تنظيم عقود االنترنيت والعقود األخرى الخاصة بالكلية و و

 .لكلية وقسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعةا

تقوم شعبة  الشؤون المالية بمتابعة احتياجات الكلية المالية والعمل على  الشعبة المالية : -11

انجاز األعمال من خالل نشاط كل شعبة من شعب الكلية وكال حسب اختصاصه تعتبر 

عبة الحسابات تقوم الشعبة شعبة المالية وحدة واحدة متكاملة مع بعضها ضمن عائلة ش

بتهيأة وأعداد الموازنة التقديرية السنوية ومناقشتها مع قسم المالية وتحديد احتياجات 



13 

 

ومستلزمات الكلية من خالل توفير التخصيصات المالية للمستلزمات السلعية والخدمية 

ة ومتابعة والموجودات الثابتة والصيانة وتمويل الرواتب ومتابعتها شهريا مع قسم المالي

المناقالت بين اعتمادات تخصيصات الموازنة ومتابعة الكتب الواردة من الجامعة 

ومتابعة الكتب واالستفسارات الواردة   والتعليمات وتعميمها على التشكيالت التابعة للكلية

 من الكليات والمعاهد وأقسام الجامعة واإلجابة عليها.

يد ل وتزوون الطلبة للدراسة األولية ) تسجيوتعنى بشؤالتسجيل : شعبة شؤون الطلبة و -12

 الطلبة المتخرجين بالوثائق(.

سجيل تليا ) وتعنى بكافة األمور المتعلقة بطلبة الدراسات العالدراسات العليا :  شعبة -13

 ووثائق تخرج(.

 غيرها.كلية والتي يتم انجازها في ال األمور االداريةوتعنى بمتابعة : الشعبة االدارية -14

 األقسام العلمية في الكلية

 قسم البستنة وهندسة الحدائق -1

نباتي مع تأسيس الكلية تحت مسمى قسم اإلنتاج ال 2005 -2004تأسس القسم عام      

لتي امواد ونظرا لكون المواد الدراسية التي تعطى للطالب خالل سنين دراسته هي نفس ال

تنة سم البسقإلى  قد تم تغيير تسمية القسميتلقاها طلبة أقسام البستنة في الجامعات األخرى ف

دائق م تم تغيير اسم القسم الى قسم البستنة و هندسة الح 2011 – 2010، وفي عام 

تسمية  يجادتماشيا مع قرار اللجنة القطاعية المركزية ) لجنة عمداء كليات الزراعة ( إل

( تدريسي 19م البستنة )يوجد في قس .موحدة ألقسام البستنة في جامعات العراق المختلفة 

وجد يمختلفة .  وفي تخصصات ( حملة الماجستير8( من حملة الدكتوراه و )11بضمتهم )

( 3(  بدرجة مدرس و )5(  بدرجة أستاذ مساعد و)5(  بدرجة أستاذ و)6في القسم )

  مدرس مساعد .



14 

 

  

 

 

  االنتاج الحيوانيقسم  -2

ق بالكوادر افدا للقطاع الزراعي في العراليكون ر 2004عام  االنتاج الحيوانيتأسس قسم 

 ريسيةالعلمية المتخصصة في مجاالت اإلنتاج الحيواني ، في القسم العلمي كوادر تد

 ي القسم،  يتلقى الطلبة فاالنتاج الحيواني متميزة تغطي معظم االختصاصات في علوم 

هل التي تؤ الدروس النظرية و التدريب العملي في المختبرات و الحقل الحيواني و

لعام مخرجات القسم للعمل وإدارة وتطوير مشاريع الثروة الحيوانية في القطاعين ا

ملة ( ح5( من حملة الدكتوراه و )15( تدريسي بضمنهم )20يوجد في القسم ) والخاص.

رجة (  بد10(  بدرجة أستاذ و)5الماجستير وفي تخصصات  مختلفة . يوجد في القسم )

 ( مدرس مساعد .2رجة مدرس و )( بد3أستاذ مساعد و )

  

 

 قسم علوم التربة والموارد المائية  -3

 – 2012وبدء باستقبال الطلبة في العام الدراسي  ) 2012 - 2011تأسس القسم في عام 

طالب وطالبة ، يدرس الطلبة  82( حيث بلغ عدد الطلبة المقبولين في السنة األولى 2013
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يوجد في القسم  لف المــــواد ذات االختصــاص .في القسم خالل مراحل الدراسة مخت

( ماجستير و في تخصصات 4من حملة الدكتوراه و ) 14)) ( تدريسي بضمتهم18)

( 4)( بدرجة مدرس و4( بدرجة استاذ مساعد )6( بدرجة أستاذ و )4مختلفة ، في القسم )

 بدرجة مدرس مساعد.

 

  

 

 قسم المحاصيل الحقلية  -4

ة المقبولين في ( حيث بلغ عدد الطلب2013 – 2012الطلبة في العام الدراسي  ) بدء القسم باستقبال

ه س ومختبراتطالب وطالبة تتوزع النشاطات العلمية في القسم بين قاعات الدر 107السنة األولى 

( 22يوجد في القسم ) وحقول زراعة المحاصيل فضال عن النشاط البحثي لمنتسبي القسم .

لقسم ( ماجستير و في تخصصات مختلفة ، في ا9ن حملة الدكتوراه و )( م8تدريسي بضمنهم )

 د.( بدرجة مدرس مساع6بدرجة مدرس و) (5( بدرجة استاذ مساعد )5( بدرجة استاذ و )2)
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 المناهج الدراسية القسام كلية الزراعة

ءا ابتدا ةراقيالع شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق نظام المقررات في الجامعات

 .2020-2019من العام الدراسي 

 

  تعريف مصطلحات نظام المقررات

 اسةراذ تقوم الد ،نظام المقررات : نظام تعليمي عالمي لتنفيذ البرامج الدراسية المختلفة  : اوأل

نظام ذا العلى أساس الساعات المعتمدة، وليس بصيغة نظام فصلي أو سنوي مقرر مسبقاً، يعطي ه

ذا رصة للطالب الختيار المقررات التي يرغب في دراستها في كل فصل دراسي ويحقق هالف

 ك.النظام مزايا عديدة منها

 جموعةينمي شخصية الطالب من خالل تدريبه على اختيار المقررات التي يدرسها بين م -1

من المقررات المطروحة ، وتحديد مسار دراسته بنفسه ويراعى قدرات الطلبة 

 .وامكانياتهم

لى عيعطي للطالب فرصة اعادة المقرر الذي لم يحصل فيه على درجة النجاح أو حصل  -2

نتيجة ضعيفة في المقرر لتحسين معدله وفرصة اختيار مقرر بديل من مجموعة 

 .المقررات االختيارية

ين مالئمة مدة الدراسة مع امكانية وظروف كل طالب، أذا يفضل الكثير من الدارس -3

د يفضل قينما بدون أن يوثر ذلك سلباً على جودة العملية التعليمية ،  اختصار مدة الدراسة

ر القد آخرون يعملون الى جانب دراستهم أو ممن ال يستطيعون لسبب أو آلخر تلقي نفس

مد هذه ، اطالة أ..من المعلومات التي يتلقاها غيرهم سواء ألسباب ذاتية أو موضوعية

 .الدراسة

اسب في العمل المناسب في ضوء تحصيله الدراسي يساعد في اختيار الشخص المن -4

 فيها. وحاجة الجهة التي يرغب العمل

 يستثمر نظام المقررات الموارد البشرية والمادية على مدى العام التقويمي. -5

 

 المصطلحات نيا:ثا

ر بها التعبي ويتم وحدة قائمة بذاتها، تتضمن ) التعليم والمتعلم والتقييم ( المقرر الدراسي: -1

حدات التعليمي بساعات من جهد الطالب. يرتبط الجهد مباشرة بعدد و حجم النشاطعن 

 .المقرر يتم ايضاحها في وصف المقررات

كل مقرر له قيمة حسب نظام معتمد تتمثل بالوحدات والتي هي وسيلة  الوحدة الدراسية: -2

مرتبط مع الطالب وتحقيق مخرجات التعلم والنشاط التعليمي ال موحدة لتمثيل مقدار جهد

 .المقرر
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: يتضمن مجموعة مقررات دراسية، يصنف كل مقرر على أنه إما أساسي البرنامج  -3

Core أو اختياري Elective  , ولكل برنامج عدد محدد من المقررات األساسية

 .واالختيارية

لب أن هي المقررات التي تقع ضمن برنامج معين ، وينبغي على الطا :أساسيةمقررات   -4

 .ذا البرنامجيأخذها في ه

  .اختيارها: هي المقررات التي يكون الطالب حرآ في مقررات اختيارية  -5

ب أن المقرر الذي يستلزم على الطالPre-requisites: المتطلبات الممهدة السابقة  -6

لطالب لى اعيكمله من أجل التسجيل في المقرر الجديد )المّكمل(. اكمال المقرر يعني أن 

 .الحصول على درجة النجاح

لب مقررات متالزمة ومتزامنة ويجب على الطا Co-requisites: المقررات المشتركة -7

أن يأخذ مقرر ما في نفس الوقت الذي يأخذ المقرر المعين )أي في نفس الفصل 

ر في لمقرالدراسي(، أو يكون قد حقق سابقا نواتج )مخرجات( التعلم المطلوبة في هذا ا

 .مقرر مشترك آخر

المقرر الذي اليستطيع الطالب Incompatible modules : رضةالمقررات المتعا  -8

كال ل creditsر لعدم امكانية كسب الوحدات التسجيل عليه كونه يتعارض مع مقرر آخ

 .المقررين بوقت واحد

ية واحدة وهي ساعة دراس Credit)، (المعادلة لوحدة دراسية الساعة الدراسية الفصلية  -9

 .  hour Credit  (1) تي تعادل وحدة دراسية واحدةأسبوع وال15في االسبوع ولمدة 

ادة : مجموعة من المقررات األساسية واالختيارية تهدف الى زيمتطلبات الجامعة - 10

 معارف الطالب يدرسها جميع طلبة كليات ومعاهد الجامعة .

طالب يد ال: مجموعة من المقررات األساسية واالختيارية تهدف الى تزومتطلبات الكلية - 11

 اعدة علمية مشتركة تدرس في جميع اقسام / فروع الكلية )المعهد(.بق

يق : مجموعة من المقررات األساسية واالختيارية تهدف الى تعممتطلبات التخصص - 12

 لمي.هي خاصة بالقسم )الفرع ( العمعارف الطالب وبناء المهارات في مجال تخصصه و

 حداتها مقسوما على مجموع: مجموع درجات المقررات مضروبة في ومعدل التخرج - 13

الب عليها الطالب بجميع الفصول الدراسية ويحسب عند تخرج الط الوحدات التي سجل

 وفقاً للنسب المذكورة في المادة الحادية عشر.

لبات ل متط: مجموع المقررات األساسية واالختيارية المحددة التي تمثمتطلبات التخرج - 14

سموح ب اجتيازها بنجاح ضمن مدة الدراسة الموالتخصص وعلى الطال الجامعة والكلية

 بها.

 نوي.: وهو يعادل مرحلة دراسية كاملة في النظام الفصلي و السالمستوى الدراسي - 15
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سجيل ت: يتم تشكيل لجنة لكل مستوى من مستويات الدراسة تسمى وحدة وحدة التسجيل - 16

 .المستوى الدراسي

 وتكون مسؤولة عن:

 كل طالب من طلبة المستوى الدراسي.تسجيل المقررات الدراسية ل -أ

 ارشاد الطلبة وتوجيههم وفق أسس وشروط وضوابط نظام المقررات.  -ب

 تثبيت أسماء مشرفي المقرر.  -ت

 استالم استمارات تسجيل الطالب على المقررات من المشرفين.  -ث

 .تثبيت الرقم الجامعي الموحد لكل طالب -ج

 Module  coordinatorر مشرف المقرر: يتم تسمية مشرف أو )منسق( المقر  -17

وقد  من تدريسيي القسم العلمي ليكون مسؤوال عن تصميم وتنفيذ وتقييم المقرر،

ل يكون المنسق هو مدرس المقرر الوحيد. ولكل قسم مجموعة من المشرفين، ولك

 مشرف مجموعة محددة من طلبة المستويات الدراسية.

  الفصول الدراسية

لفصل صول دراسية: الفصل األول والفصل الثاني وايتكون نظام المقررات من ثالثة ف -1

 .الثالث يسمى بالفصل الصيفي )الفصل االختياري(

ن ال يشترط ان تتساوى الفصول الدراسية من حيث مجموع الوحدات الفصلية وال م  -2

 .ناحية جهد الطالب المبني على عدد الساعات

اسة في راسبوعاً، ومدة الد( 15ل الثاني )مدة الدراسة في كل من الفصل األول والفص  -3

 .تحاناتأسابيع. وتكون المدد المذكورة عدا فترة االم (8)الفصل الصيفي ال تتجاوز 

هر من ش بداية السنة الدراسية تكون مع بداية الفصل الدراسي االول وتبدأ في األول  -4

 .تشرين االول للمستويات الدراسية كافة

صول اء لفارة يتضمن توقيتات البدء واالنتهيتم اصدار تقويم جامعي سنوي من قبل الوز  -5

ستوى نظام المقررات ومواعيد االمتحانات ، مع مراعاة مواعيد بدء التدريسات للم

 الدراسي االول للطلبة الجدد.

 المعتمدة الساعة

مل ساعة عملية في االسبوع تعطى خالل فصل دراسي كا2-3هي ساعة نظرية واحدة او  -1

ن يج بيمقرر ما أن تكون نظرية فقط أو عملية فقط أو مز ويمكن للساعات المعتمدة في

 .النظري والعملي

د ما محدال تزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب خالل الفصل الدراسي عّ   -2

ألدنى اكذلك ال يجوز أن يقل ما يتحمله الطالب عن الحد  ,( أدناه1بموجب الجدول ) 

 .للساعات المعتمدة
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 لدنى واألعلى لعدد الوحدات الدراسية لكل فصل دراسي. الحد ا1جدول 
 

 الحد األعلى

ساعة معتمدة 

 )وحدة(

 الحد األدنى

ساعة معتمدة 

 )وحدة(

 الفصل

 الفصل األول 12 21

 الفصل الثاني 12 21

12 6 
الفصل الثالث 

 )الصيفي(

لجامعي ويم ايحدد القسم العلمي التقويم الخاص بالتدريب الصيفي مع مراعاة توقيتات التق -3

 .لنظام المقررات

 :العبء الدراسي للطالب

فصول هو عدد الساعات المعتمدة بموجب نظام المقررات التي يسجلها الطالب خالل ال -1

  .الجامعة الدراسية المعتمدة في

ت يحصل الطالب على درجة البكالوريوس / الدبلوم بعد انتهائه من دراسة الساعا -2

 .المعتمدة لكل تخصص

عدد  من )المشرف، وحدة التسجيل، القسم العلمي( ، التأكد من عدم تجاوزيتولى كل  -3

 .يلللطالب التسجيل عليها خالل المدة المحددة للتسج الساعات المعتمدة المسموح

ً للجدول ) -4 للقسم العلمي أدناه، و (2يحدد الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للتخرج وفقا

ا جاء في مخصص وفقاً للمتطلبات العلمية مع مراعاة المعتمدة لكل ت زيادة عدد الساعات

ا من المادة ) (5الفقرة )  .( أعالهخامسا

 

 .2جدول 

 الحد األدنى

 ساعة معتمدة )وحدة(

 نوع الدراسة في الكليات

 عدد السنوات الدراسية 

132 4 

180 5 

205 6 

 عدد السنوات الدراسية في

 المعاهد

 الحد األدنى

 ساعة معتمدة )وحدة(

72 2 
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د ة بعدتضع األقسام العلمية في الكلية /المعهد خطة دراسية تفصيلية ارشادية للطلب -5

قرارها فصل من فصول الدراسة لمستويات الدراسة كافة، ويتم ا الساعات المعتمدة لكل

خصصية من قبل لجان الخبراء الت من قبل مجالس الكليات ولجان العمداء بعد تدقيقها

ً اللية المعتمدة ومن خالل الوزارالمتفرعة من لجنة الع دائرة  /ة مداء للتخصص وفقا

 .الدراسات والتخطيط والمتابعة

ل مستوى من لك ) جباريةاال) تحدد األقسام العلمية في الكلية/ المعهد المواد الدراسية  -6

عات وعدد الوحدات الالزمة إلتمام كل منها وعدد السا مستويات الدراسة في القسم

صل فلكل ملية، المشتركة( الالزمة إلتمام متطلبات الوحدات الدراسية و)النظرية، الع

جان بل لقدراسي، ويتم اقرارها من قبل مجالس الكليات ولجان العمداء بعد تدقيقها من 

الل من خالخبراء التخصصية المتفرعة من لجنة العمداء للتخصص وفقا اللية المعتمدة و

،  (ياريةاالخت) والمتابعة، ويتم وضع سلة للدروسدائرة الدراسات والتخطيط  / الوزارة

ها عالن عنون االويتم اعالم لجنة العمداء بها ، ويك تحدث سنوياً وفقاً للمتطلبات الدراسية

 .قبل ثالثة أشهر من بداية الفصل الدراسي

 من فصولاخلة ضيقوم القسم العلمي في الكلية/ المعهد بتكليف أساتذة المواد الدراسية الد  -7

فقاً ية وظام المقررات بوضع وصف كامل لكل مقرر دراسي, وتسليمها إلى األقسام العلمن

 .لما جاء في البند )ثامناً(

 آلية تسجيل الطلبة

تات لتوقياتكون عملية تسجيل طلبة المستويات الدراسية كافة في الكلية/ المعهد بموجب  -1

  .المحددة في التقويم الجامعي

 راسيةمستوى الدراسي االول للطلبة المقبولين للسنة الدتكون عملية تسجيل طلبة ال -2

لقبول االمعهد خالل عشرة ايام عمل من تأريخ اعالن نتائج /  في الكلية 2020/2019

يخ اعالنها من قنوات القبول وحسب تار للطلبة لقناة القبول المركزي وكذلك بالنسبة لبقية

 .قبل الوزارة

جنة واقع لبالمعهد بتشكيل لجان أو وحدات )التسجيل( تقوم االقسام العلمية في الكلية/  -3

من  17قرة لى المهام المحددة وفق الف)على األقل( لكل مستوى من مستويات الدراسة تتو

 .البند )ثانيا(

بيعة االقسام العلمية المشرفين لكل مستويات الدراسة وحسب اعداد الطلبة وط تسمي -4

 .التخصصات وحاجة القسم

 ل علىرشادات للطلبة والمشرفين والتدريسيين لتوضيح آلية التسجييعد مجلس القسم ا -5

 ً نظام  حسب قرارات مجلس الكلية أو الجامعة وبموجب ضوابط المقرارت وتّحدث فصليا

 .المقررات

لقسم البات يعلن القسم العلمي قائمة المقررات المفتوحة االجبارية واالختيارية من متط -6

ً والمعهد والكلية والجامعة مع مر  .اعاة ما جاء في البند ثامنا
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د يد عدتعقد لقاءات متعددة بين الطلبة ومشرفيهم بهدف ارشاد الطلبة وتوجيههم وتحد -7

دد يل بعالساعات الدراسية والوحدات التي يمكن أن يسجل فيها الطالب استمارة التسج

 .الساعات والوحدات المطلوبة واسم الموضوع ورقمه والتوقيتات

رف المش ارة التسجيل على المقررات التي قام بتثبيتها لدى االستاذيقدم الطالب استم -8

الفي تالتأكد منها بشكل نهائي ومراجعتها مع الطالب لغرض  االكاديمي وتتم عملية

 .الخطأالوقوع في 

 :ت من المشرفين إلى رئاسة القسم بمحضر يتضمناتسلّم االستمار -9

 .اتالوحد سجلوا الفصل الدراسي مع عددقائمة بأسماء الطلبة الذين تحت اشرافه والذين  -أ

 .حددعد المقائمة بأسماء الطلبة الذين راجعوا المشرف ولم يسلموا االستمارات في المو  -ب

 .قائمة بأسماء الطلبة الذين لم يسجلوا  -ت

،  لطالبلعند استالم استمارات التسجيل من المشرفين )والتي تكون بثالث نسخ واحدة  -10

  :اعاة اآلتيللمشرف ، للقسم( ينبغي مر

 ملء المعلومات كافة من قبل الطالب في االستمارة. -أ

وتوقيع  استيفاء التواقيع كافة متضمنة تواقيع مدرسي المقررات التي سجل عليها الطالب،-ب

 .الطالب

 .خلو االستمارة من الحك أو الشطب-ت

 منهاف في بعض الحاالت بعد عملية التسجيل تظهر تقاطعات في توقيتات المحاضرات ، -11

لغرض  ،من تكون متزامنة مع بعضها أو متداخلة، وعلى الطالب مراجعة المشرف أوالً 

ب استبدال الموضوعات واختيار موضوعات أخرى خالل مدة خمسة أيام ويقوم الطال

 .بتقديم استمارة أخرى فيها التعديل المطلوب

ية ارة النهائيقوم الموظف المختص في التسجيل بتزويد الطالب بنسخة من االستم  -12

 ستخدمللطالب وبهذا االجراء يقوم الطالب بااللتحاق بالدوام بحسب الجدول، كما ت

 .ألغراض استالم الكتب من القسم

ن لمي ميجوز للطالب أن ينسحب من التسجيل في مقرر أو اكثر بعد موافقة القسم الع -13

دء باني من خالل تدريسي المادة والمشرف خالل فترة ال تتعدى نهاية االسبوع الث

ات مقرر الدراسة مع مراعاة الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة، كما يحق له إضافة

 .وبنفس اآللية

ة الفترة طالب مع نهاي (8يلغى المقرر اذا كان عدد الطلبة المسجلين عليه أقل من ) -14

رة ستماالمحددة للتسجيل، ويتم تبليغ الطلبة لغرض اختيار مقرر آخر ليتم اضافته ال

 .التقديم

الطالب التسجيل على مواد دراسية بصفة مستمع الجل الفائدة، ويكون ذلك  بإمكان -15

بتوجيه من المشرف او الرغبة الشخصية بعد حصول موافقة القسم، ويزود الطالب 



22 

 

بكارت السماح بالحضور ويدخل اسمه في قائمة الطلبة المسجلين لدى مدرس المقرر 

 والمشرف.

  ضوابط التسجيل

عدم تسجيل الطالب على مقررات ممهدة ومكملة في نفس الفصل الدراسي،  مراعاة -1

ل لتسجياوتتولى وحدة التسجيل للمستوى الدراسي ابالغ المشرف، وابالغ الطالب وبعد 

دة ن المعلى هذا المقرر الغياً، ويتم توجيه الطالب لغرض التسجيل على مقرر آخر ضم

 .المسموحة للتسجيل

 ي نفسالب على مقرر مكمل إن لم ينجح في المقرر الممهد له فمراعاة عدم تسجيل الط -2

غ الفصل الدراسي، وتتولى وحدة التسجيل للمستوى الدراسي ابالغ المشرف، وابال

لى عسجيل الطالب وبعد التسجيل على هذا المقرر الغياً، ويتم توجيه الطالب لغرض الت

 .مقرر آخر ضمن المدة المسموحة للتسجيل

 منجزةسجيل الطالب على مقررات دراسية ال تؤهله وحداته الدراسية المراعاة عدم ت  -3

ت مقرراللتسجيل عليها، وفي هذه الحالة يتوجب على القسم العلمي تعريف الطالب بال

يات لمستوالتي يتمكن من التسجيل عليها بما ينسجم مع عدد الوحدات المنجزة له ضمن ا

راسي ى الدوتتولى وحدة التسجيل للمستو . (الدراسية )األول، الثاني، الثالث، الرابع

وجيه تابالغ المشرف، وابالغ الطالب وبعد التسجيل على هذا المقرر الغياً، ويتم 

 .الطالب لغرض التسجيل على مقرر آخر ضمن المدة المسموحة للتسجيل

أو )مراعاة تسجيل الطالب للمقررات االجبارية التي رسب فيها في الفصل السابق   -4

 ً ويتم  الب ،وتتولى وحدة التسجيل للمستوى الدراسي ابالغ المشرف، وابالغ الط .(سابقا

 توجيه الطالب لغرض التسجيل على المقرر ضمن المدة المسموحة للتسجيل.

 .مراعاة تسجيل الطالب للمقررات االجبارية المؤجلة في الفصل السابق  -5

بل قل من ليات وضوابط التسجييتم معالجة الحاالت التي قد تظهر والتي تعد مخالفة ال  -6

 الوزارة / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

 :متحاناتالتقييم واال

ئي النها يتم تقييم الطالب بصفة مستمرة خالل الفصل الدراسي باإلضافة الى االمتحان  -1

ي فتمثل اعمال الفصل الد ارسي جزءاً من الدرجة النهائية وت للفصل الدراسي، وتمثل

ئي ان النهاالمتحواالنتظام، بينما يشكل ا نات الدورية والتمارين النظرية والعلميةاالمتحا

قسم. وحسب ما يقره مجلس ال من الدرجة النهائية50%-70%للفصل الدراسي ما نسبته 

ً  تنقسم الدرجات بين امتحانات تحريرية وشفوية وعملية وأعمال بحثية  ةطبيعل، طبقا

 .المقرر

لدراسة أساس لنجاحه خالل الفصل الدراسي، وبعد الطالب ارسباً في انتظام الطالب في ا  -2

عشر من المئة من الساعات المقررة لتلك 10%تجاوزت غياباته  المادة الدراسية إذا

عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس  خمس15المادة بدون عذر مشروع أو %

 .الكلية أو المعهد
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 .كل مقرر 50تكون درجة النجاح الصغرى%  -3

 :اآلتي يقّيم أداء الطالب لكل مقرر في نهاية الفصل الد ارسي من حيث الدرجات وفق  -4

 . 90-100امتياز يقابله بالدرجات: . -أ

 . 80-90جيد جداً يقابله بالدرجات: . -ب

 . 70-80جيد يقابله بالدرجات: . -ت

  . 60-70متوسط يقابله بالدرجات: . -ث

  . 50-60مقبول يقابله بالدرجات: . -ج

 .تسع وأربعون فما دون  : 49 بالدرجات راسب يقابله -ح

يجوز  وال تُجبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفاً أو أكثر للمقرر الواحد، -5

 .درجة صحيحة بالنسبة للمعّدل كسور الدرجة إلى جبر

 يحق للطالب التسجيل على أي مقرر حصل فيه على تقدير )راسب( أربع مرات وفي  -6

 مقابل يسمح له استكمال المحاوالت بالتسجيل على المقرر بعةرسوبه للمرة الرا حال

احي التعليم الحكومي الخاص الصب أجور يدفعها الطالب لكل مقرر تساوي مبلغه في

صف ون اعتماداً على عدد الوحدات الد ارسية، مع م ارعاة عدم تجاوز الطالب مرة

التأجيل وعدم  المرة من المدة المقررة للدراسة في تخصصه وال تحتسب فصول

 .الرسوب بضمنها

جب رر بموإذا اعتبر الطالب ارسباً في أي من المقررات يترتب عليه التسجيل على المق  -7

 (6) ة الفقرةعاراويعيده دواماً وامتحاناً مع م ()تاسعاً وعاشرا الضوابط الواردة بالبندين

 .( أعالهأحد عشرمن البند )

ها بفصلين دراسيين ألسباب مشروعة يقتنع للطالب أن يؤجل دراسته لفصل دراسي أو  -8

ً من 30مجلس الكلية أو المعهد على أن يقّدم طلب التأجيل قبل  بداية  ثالثين يوما

 الدراسي.االمتحانات النهائية للفصل 

صل لب لفسة الطامجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل درالرئيس الجامعة بنا ًء على توصية  -9

يوماً  ( ثالثين30ع على أن يقّدم طلب التأجيل قبل )دراسي ثالث أو لفصل دراسي راب

 .في األقل من بداية االمتحانات النهائية للفصل الدراسي

ية او سبوعاذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في أي من االمتحانات اليومية او اال  -10

 .لفصلسباً في جميع المقرارت المسجل في ذلك اراالشهرية او النهائية يعد عليها 

سة يتم لدراللطلبة المراحل الدراسية الذين انتهت عالقتهم بالكلية او المعهد وأعيدوا  -11

تويات لبقية مس( أعاله 5اعتماد السقف الزمني الحتساب المدة المحددة في الفقرة )

عتمدة الم من السنة الدارسية لعودتهم، مع مراعاة متطلبات الساعات الدراسة اعتباراً 

 الالزمة لتخرج.
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