
 
- 1 - 

 

 كلمة الدليل 
 عزائي الطلبة...ا 

 حنن معكم …لستم وحدكم                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 أ.م.د مثنى احمد خلف المزروعي
 اون العميد للشؤون العلميةــمع             

أن أكددد ن  سددديو   دو عددد مددد  بدددً    

م    حييصا  على  لتيحيب بكم كأعضا 

 لبًنيدة وعلد     ضم  أسية كلية  لتيبية 

ا للكليددة ئددة بجامعددة ركييددن و  ي ليياضدد

إليها ، وأرم ى أن يك ن  دا    بانضمامكم

 لعا  عا  خيي وبيكة علي ا وعلى  لكلية 

 ا  لحبيب.ـــــــــــو لجامعة وبلًن

  ختدديرمأصددا حكم  للدد ق  للددً    ن ودعدد

طييلدددا يحتددداا إلدددى  لجهدددً  لمت  صددد      

و لتً يب و لمما سة بص  ة مكثفة مع 

 لً  سددددة   دددد علددددى  لددددا      العتمدددداد

و لبحث و لمعي ة وأندا علدى يلدي  بدأنكم     

لكددم بت مدديم و ددتكم  نصدديحت لهددا،   أ ددا 

بالمحاضدددددي    ل مييدددددة و    و ال تمدددددا  

مدد  أسددد  لً  سددة   دد  و لتدد يددة  لعمل

وحيصددددد ا علدددددى م دددددالبتكم   ،بالكليدددددة 

مد  م ا د   لعلدم عد  طييد        باالستز دة

 .ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــأساراركم  ألج

 

 بدداق  علددى  حيصددكم  أن مدد  يلددي   علددى  وإندد 

 حيص يلابله  ل جاح الستمي   جهًكم  صا ى

 إد  رهدددال علدددى رددد  يي )  ددد متمثددد  و ل لكليدددة 

وإمكانيدددا   مسدددتلزما أردددين مددد    أحدددًا مدددا 

يتم دا  كد     لتحلي  ما مت   ةوم ا ج رعليمية 

 م كم.  يد

 ددً  لكددم   دا   لددًلي  لكددى يكدد ن  أأن   ويسدعًن 

 ددً يكدد ن اامضددا  بددي  أيددًيكم لي ضددن لكددم مددا 

 علدديكم وي يددي لكددم  ل ييدد  ويي ددًكم إلددى مددا      

يجدددددب إرباعددددده،   علدددددى صدددددفحاره سدددددتجًون  

ج لددة بددي  أ جددا    دد  لصددًي   لدداى يصددحبكم 

وي  ل دا   م لحبيبة،  ونسأق  هلل أن يد  لك   اكليت

  ط .لل يه خيي  لما

لكدم بمسدتلب  بدا ي سدعيً مدع إ ددي  ة       رم يدار  

  لجًيً.  لً  س  ا   لعا  
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 الرياضة البدنية وعلوم الرتبية كلية عن تارخيية نبذة

              

 يـــ دراســال امـــ الع مطلع في ةالبدنية وعلوم الرياض التربية ةــكلي استحدثت   

 الرياضـية  التربيـة  ميـدا   فـي  المتخصصـة  الكليـا   إحـد   وهي 2002-2002

ــًا كصــرحًا تأسســت ــ    ورياضــيًا علمي ــًا ليع ــة دور وأكاديمي  دور ويجســد الكلي

 .المجتمع في تكريت جامعة

 كليـة  إلـ   تـابع  الرياضـية  للتربيـة  قسـ   كانـت  إ  بعـد منفـرد    كليـة  أصبحتوقد 

( اثنــا  وثمــانو  22) إذ بلــع عــدد الطلبــة الم بــولين فــي الســنة ا ولــ   التربيــة 

 تشــهد  الــك  والعلمــي ا كــاديمي التطــور لتؤكــد جــا   وبــكل طالــو وطالبــة  

 الرياضة بمستو  االرت ا  ولتساه  في  جميعا العراقيين جامعة تكريت جامعة

 خاص. بشكل الدين صالح محافظة صعيد عل  الرياضية والحركة لمدرسيةا
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 العلمية المؤتمرا  ع د تضمنت والفعاليا  ا نشطة من بعدد الكلية قامت وقد 

 التربيـة  بشـؤو   المعنيـين  مـع  ل ـا ا   عـد   وع د  الن اشية والحل ا  والندوا 

 والتطويريـة  العلميـة  لـدورا  ا وإقامة المحاضرا  إل ا  في وساهمت الرياضية

 الندوا  خاص وبشكل والشباب الرياضة حركة شؤو  في للمعنيين والتدريبية

 ممثليـ   فـي  اإلدار  وللمـال   الرياضـية  التربيـة  ومدرسـا   لمدرسي والدورا 

 لـدور  وذلـ  تجسـيدا   المحافظـة  فـي  والرياضـة  ومديرية الشباب االولمبية اللجنة

 الرياضـــة حركـــة بشـــؤو  المعنيـــة ومؤسســـات  المجتمـــع فـــي والجامعـــة الكليـــة

 .والشباب

ل د تطور  الكليـة وبشـكل سـريع جـدا وتميـ   بنشـاطاتها العلميـة والث افيـة             

ر  فـي  والرياضية وت  فتح باب ال بول في الدراسا  العليا )الماجستير(  ول م

فــي الكليــة  طــالب وطالبــا ( 2)وبــدأ  ب بــول  2002-2002العــام الدراســي 

ــة   ــة متخصصــة     " لثلا ددة  ليياضددية "وأصــدر  مجل ــة فصــلية علمي وهــي مجل

ــة  ــا      ( ISSN 2023-2929)محكم ــي نشــر النت للمســاهمة وبشــكل فاعــل ف

العلمي للتدريسيين من مختلـ  الجامعـا  العراقيـة والعربيـة فـي مجـال التربيـة        

و نشر  دورية )علوم الرياضـة( وتطبـا الكليـة النظـام السـنو  ولهـا       لرياضية ا

( تدريسي 30مال  متمي  مكو  من )اال  شعار وعل  خاص بها وتض  الكلية 

 -وه  عل  الشكل ا تي :

 4 ميربة أستاذ

 01 ميربة أستاذ مساعً

 9   ميربة مً س

 7 ميربة مً س مساعً
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 رؤيتنــــــــــــــــــــا

االرت ا  بمستو  نوعية الحيا  في المجتمع من خالل االنجا ا  العلمية      

الترويح والتي تؤثر في دنية والرياضية ومجاال  ا نشطة الب والمهنية في

 نوعية الحيا  لجميع فئا  المجتمع.

إل  تطوير المعرفة المرتبطة  ةالبدنية وعلوم الرياض التربية كليــةوتسع  

عليمية بيئة توالرياضية والترويح وتطبي اتها من خالل تهيئة  با نشطة البدنية

  وتراعي ال ي  والمبادئ اإلسالمية وتهدف إل  تح يا التمي  في تتص  بالجود

إعداد المختصين في التربية البدنية واإلدار  الرياضية وعلوم الرياضة 

الباحثين ا كفا  للعمل في مختل  ترويح وتأهيل ال يادا  المهنية ووال

مؤسسا  المجتمع ذا  العالقة وت دي  الخدما  في مجال التخصص لمختل  

 قطاعا  المجتمع من أجل تحسين نوعية الحيا  لجميع إفراد .
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 رسالــــــــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــــــــة

 سالة كليت ا     سالة علمية وريب ية ومه ية وأكاديمية رختص  ن        

ة م  أج  رهيئة وأعً د مً سي   ليياض لبًنية وعل      ميادي   لتيبية 

صعيً ع  دو  ا  ليياد  على  خصصي     مجاق  لتيبية  ليياضية  ضا تم

 . لحيكة  ليياضية     لمجتمع

ن  سالة  لكلية     سالة إنسانية و جتماعية ونفسية وريويحية  ضا       

 لت  ركم      إلعً د  لتيب   و  ً  لمؤسسا   ع   ليسالة  ليئيسة

لادة ميً نيي  مؤ لي  نمييا وعلميا     لعلمية وذ    الختصاص ب لتيب ية و

ورشم   ا  على ثاا ج  نب أساسية ، لتيبية  ليياضيةمجاق  ختصاصا   

 -و  :

في دور الكلية عماد  وتدريسيين في عملية  يكمنو -أوال :الجانب الداخلي:

اإلعداد والتأهيل ا كاديمي لطلبة الكلية وذل  من خالل وضع المناهج 

والتربوية والرياضية ودراسة المواد المنهجية الم رر   والبرامج العلمية

وحسو السنوا   الدراسية حيث أ  لكل مرحلة دراسية )سنة دراسية( مواد 

التطوير العلمي أجل استحداثها مواكبة للت دي  و م رر  ومفردا  مناقشتها من

لكلية قرارها في مجلس اإالرياضية ث  البدنية والعلوم الحاصل في علوم التربية 

مع ضرور  موا نة علمية في تو يع المواد  وتبليع التدريسيين للعمل بموجبها 

 الدراسية عل  السنوا  الدراسية وف ا لعدد الوحدا  الم رر  والساعا 

)النظرية( علما أ  المواد الدراسية لجميع سنوا  م ر  ومصادق عليها من قبل 

 في ال طر.ة اضالريالبدنية وعلوم التربية يا  لجنة عمدا  كل
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ينحصر دور الكلية عل  صعيدها الداخلي و أنما  ال -الخارجي:الجانب  ثانيا:

)انفتاح الجامعة عل   يجسد شعار و ار  التعلي  العالي والبحث العلمي الموسوم

يــة فــي تنظــي  الــدورا  التدريبيــة  المجتمــع( وذلــ  مــن خــالل الــدور الرا ــد للكل 

لحل ـا   اوإقامة المؤتمرا  العلمية والنـدوا  و يرية التحكمية والدورا  التطوو

والجامعــة ة الرياضــالبدنيــة وعلــوم التربيـة  الن اشـة للمؤسســا  المعنيــة بشــؤو   

حافظـة مـع تنفيـك بحـو      موالرياضة والشباب والحركة الرياضية علـ  صـعد ال  

 .ية مشترك  مع الجها  ذا  العالقةميدان

ــاد     ــا دورهــا العلمــي كصــرح أك ــكل  تعــ   كليتن ــادين  وب ــي مي يمي متخصــص ف

 وحركة الرياضة والشباب.ة الرياضالبدنية وعلوم التربية 

ــة -العرباااي: ثالثاااا: الجاناااب ــع بعـــ     وللكليـ ــة مـ ــة وعلميـ ــا  أكاديميـ عالقـ

وبشـكل خـاص مـع    ة الرياضـ البدنية وعلـوم  التربية كليا   –الجامعا  العربية 

جمهوريــة العربيــة الجامعــة البعــث فــي  -ة الرياضــالبدنيــة وعلــوم التربيــة كليــة 

جامعة تشرين وذل  من خالل  –ة الرياضالبدنية وعلوم التربية السورية وكلية 

وفـي    ا  العلميـة ال يارا  للفـرق الرياضـية وتبـادل اءرا  والبحـو  والدراسـ     

ثنا يـة مـع   اتفاقيـة  فـي النيـة ع ـد    معهمـا  و هكا الجانو تطمح الكلية بع د اتفاقيـة  

 والبدنية في بلغاريا. أكاديمية التربية الرياضية
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 مهام الكلية
 

  -ة:  لبًنية وعل    ليياضة لكلية  لتيبية س لمها   ليئي
 
ــة والمؤسســا  الشــبابية الرياضــية مــن خــالل      تعميــا-1 ــين الكلي إقامــة الصــلة ب

الخاصــة بتحـديث وتنميـة المعلومـا  والمعرفــة     التدريبيـة والتطوريـة   الـدورا  
 . العامة لهك  المؤسسا لألطر

  
الدورا  المتنوعة لخريجي الكلية من أجل خلا تواصل بين المخرجا   إقامة-2

 والكلية.
  
المحافظـة   آلية للتعاو  المشتر  بين الكلية والمديرية العامة للتربيـة فـي   إيجاد-3

 .وككل  المؤسسا  الرياضية وبما يضمن مستو  عالي للدراسة في الكلية
 
 .ة في المؤتمرا  العلمية داخل وخار  ال طرالبحث العلمي والمشارك تشجيع-9
  
المناهج الدراسـية بمـا يجـار  التطـور العلمـي فـي الجامعـا  العالميـة          تحديث-5

 الرياضية.والعربية 
  
المتنـارر  فـي الجامعـا      التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة    بين كليـا    التنسيا-6

متشــابهة تضــمن العالميــة مــن أجــل وضــع أســس مشــتركة والعراقيــة والعربيــة 
 .التربية البدنية وعلوم الرياضةالحفاظ عل  االختصاص لخريجي كليا  

  
عــن اســتثمار وقــت المحاضــر  فــي التل ــين وإمــال  المعلومــا  علــ      االبتعــاد-2

   الطلبة.
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 حتقيقهاالتي تعمل الكلية على  األهداف
 

 لعلم    إلعً د فة، لمختلللتيبية  ليياضية لمي ح   لتعليم ومً سا  مً س   إعً د  -0

   مجاال   لتيبية  ليياضية  و إلد  ةو لت ميم  بالتً يد و لتً يبو لتيب   

 و لتيوين.و لصحية 

  لعلم .و لبحث  و لتأليف لعلمية  لحًيثة     لتً يد و لتً يب   ألساليب ستخً     -2

 لتيب ية  رلًيم  لبح ا و لً  سا   لعلمية و لتيب ية  لت  رعم  على رسييع  لعملية  -3

  و لتعليمية.

ة يياض ل لبًنية وعل   متخصصي     مجاال   لتيبية  إلعً دعليا  لً  سا   ل  تن  -4

   و لتيوين.و لتيبية  لصحية 

 لعم  على ر  يي  لحيكة  ليياضية لجميع   اعا   لشعب بالتعاون مع  لمؤسسا    -5

    ليياضية.

 لتيبية    مجاال   و أل ليةك مية رلًيم  لمش  ة  لعلمية للهيئا  و لمؤسسا   لح  -6

    لمشتيكة.  أل ً فلتحلي   ةيياض ل لبًنية وعل   

 ادة م   لشباب لليادة  لحيكة  ليياضية و لشبابية     لم  لة و لعم      إعً د  -7

  لعي  ية. للج ة  الولمبية  ل ط ية  إلى ليياضية  لتابعة  و الرحاد    ألنًية

 ودوليا.لي ع سمعة  لل ي عيبيا   أللعابلمختلف  ب اق أل عاية  لم   بي  م    -8

 أساسية لم  لة وجع   ليياضة مادة  أب ا رعمي  دو   ليياضة  لجما ييية بي    -9

 بال سبة للم  ط  كالغا   و لما  و له   .

نشي  ل ع   ليياض  و لثلا ة  لبًنية ورشجيع  لبحث  لعلم  م  خاق  لمجلة   -01

 لكلية.  لمتخصصة  لت  رصً  ا 

    لمجتمع.   ة يياض ل لبًنية وعل    لتيبية    ر  يي بي مج   إلسها   -00

 ال تما  باو   الحتياجا   لخاصة و عاية  ا   لشييحة  الجتماعية و لعم  على  -02

  رحلي  مي لها و ابارها  لبًنية و لمها ية و ل فسية و الجتماعية.
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اضية/جامعة تكريت املضامني األساسية ألهداف كلية الرتبية الري
 ودورها يف خدمة اجملتمع

 
 التدريسية والتدريبية في مجال تخصصا  التربية  لمالكا إعداد وتأهيل ا

 الرياضة للعمل في المؤسسا  التعليمية والرياضية.البدنية وعلوم 
  والجامعية.العمل عل  االرت ا  بمستو  الرياضة المدرسية 
 من الخبرا  والت نيا  الحديثة من االهتمام بالتخطيط العلمي واالستفاد  

الرياضة البدنية وعلوم التربية خالل إيجاد قنوا  االتصال مع كليا  
داخل وخار  ال طر عن طريا المشاركة في المؤتمرا  والندوا  

 والفعاليا  الرياضية.
  االهتمام بالبحث العلمي لالرت ا  بالعلوم الرياضية في مجال التدريس

  المستويا .  الرياضي ولمختل  والتدريو واالنجا
  المساهمة الفاعلة في تنظي  الندوا  والدورا  التاهيلية والتطويرية في

  المحافظة.مجال التدريو والتحكي  واإلدار  للمؤسسا  الرياضية في 
  دع  ومساعد  مؤسسا  المجتمع المدني والمؤسسا  الرياضية كأالندية

 انيا  المادية والبشرية.واالتحادا  الرياضية بالخبر  واإلمك
  المشاركة بالفعاليا  الرياضية والترويحية وا نشطة المتعدد  لكافة

 االحتفاال  عل  مستو  الجامعة والمجتمع.
  ودورها التربو  والث افي الرياضة البدنية وعلوم التربية تعميا فلسفة

 .والبدني وا خالقي وصوال لتح يا ا هداف النبيلة للتربية الرياضية
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  ))تعليمات((  

 انضباط الطلبة يف مؤسسات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 م7112( لسنة 061رقم)

 يأر :ل   يلتز   ل الب بما 0 لمادة )

بال وانين وا نظمة الداخلية والتعليما  وا وامر التي تصدرها  الت يد-أوال 
 الكلية  الهيئة  )الجامعة العلمي والمؤسسة  و ار  التعلي  العالي والبحث

 المعهد(.

المساس بالمعت دا  الدينية أو الع يد  الدينية أو المشاعر ال ومية  عدم-ثانيا
 قواًل.الطا فية أو العرقية أو الدينية فعال أو  بسو  أو تعمد إثار  الفتن

اإلسا   إل  سمعة الو ار  أو مؤسستها بال ول أو الفعل داخلها أو  عدم –ثالثا 
 رجها.خا

كل ما يتناف  مع السلو  الجامعي من انضباط عال واحترام  تجنو –  بعا 
  الطلبة.وهيئة التدريس والمورفين وعالقا  ال مالة والتعاو  بين  لإلدار 

ن والترشيح يالمنضبط ال وي  الك  سيؤثر ايجابيا علي  عند التعي السلو -خامسا
 الدراسية. للبعثا  وال ماال 

عن أ  عمل من شان  اإلخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة  ناعاالمت –سادسا 
و المشاركة في  والتحري  علي  ( أالحرم الجامعي )الكلية أو المعهدداخل 

 التستر عل  ال ا مين ب . أو
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 أوة وممتلكا  الجامعة أو الهيئة عل  المستل ما  الدراسي المحافظة-سابعا
 المعهد.أو  الكلية

 المعهد.ل بحسن سير الدراسة في الكلية أو اإلخال عدم-ثام ا

بال   الموحد الم رر للطلبة عل  أ  يراع  خصوصية كل  الت يد-راسعا
 حد .جامعة أو هيئة عل  

الدعو  إل  قيام تنظيما  من شانها خلا التفرقة أو ممارسة أ   تجنو-عا ي 
 االجتماعي.صن  من صنوف االضطهاد السياسي أو الديني أو 

الدعاية    ح ب أو تنظي  أو مجموعة عرقية أو قومية أو  تجنو-أحً عشي
طا فية سوا  كا  ذل  في تعليا الصور أو الالفتا  أو الملص ا  أو أقامة 

 الندوا . 

عدم دعو  شخصيا  ح بية إلل ا  محاضرا  أو أقامة ندوا   –عشي  أث  
 الوطنية.  ح بية أو دينية دعا ية داخل الحرم الجامعي حفارا عل  الوحد

 : آلرية لمخالفا   إحًى ل الب بالت بيه أذ    ركب  ل يعا ب2) لمادة 

 الهيئة.الجامعة أو  الم رر الت يد بال   الموحد  عدم- وال 

 الطلبة. أحدإل  عالقا  ال مالة بين الطلبة تجاو ا بال ول عل   اإلسا  -ثانيا

  آلرية: لمخالفا   إحًى ل الب باإلنا   أذ    ركب  ل يعا ب3) لمادة 

 التنبي .يستوجو المعاقبة بالتنبي  وسبا معاقبت  بع وبة  فعال-أوال

بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو  إخالل -ثانيا
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 المعهد.

 

 إحًىي مال أذ    ركب  31 ل الب بالفص  لمًة ) ل يعا ب4)لمادة  
    آلرية: لمخالفا  

 يستوجو المعاقبة باإلنكار وسبا معاقبت  بع وبة اإلنكار. فعال-أوال

  التدريسية.منتسبي الجامعة من أعضا  الهيئة  أحدبال ول عل   تجاو  -ثانيا

أعضا  الهيئة التدريسية بما يسي  ألي  داخل الكلية  بأحدبالتشهير  قيام -ثالثا
 أو المعهد أو خارجهما.

حرم الجامعي التي تخل بالنظام العام بوضع الملص ا  داخل ال قيام -  بعا
 واءداب.

رزيً على س ة   ل الب بالفص   لمؤ ن م   لجامعة لمًة ال ل يعا ب5 لمادة )
   آلرية: لمخالفا   إحًىد  سية و حًة أذ    ركب 

( من هك  9ا فعال المنصوص عليها في الماد  ) أحدتكرر ارتكاب   أذا-أوال
  التعليما .

حرض عل  التكتال  الطا فية أو العرقية أو التجمعا  أو  ما س-ثانيا
 الجامعي.السياسية أو الح بية داخل الحرم 

منتسبي الجامعة من غير أعضا  الهيئة  أحدعتدا   بالفعل عل    –ثالثا 
 التدريسية.

 الطلبة.استعمال  العن  ضد  مال   من  –  بعا 
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 مسلحة.بال يام بأعمال عن   التهديد-خامسا

 حمل  السالح بأنواع  بأجا   أو بدو  أجا   داخل الحرم الجامعي . -سادسا

أحً ثه عمً  أوبا ما له  لجسيم بالضي  بممتلكا   لجامعة أو  لهيئة أو  -سابعا
 أو المعهد.  لكلية

 أسا ت  إل  الوحد  الوطنية أو المعت دا  الدينية . -ثام ا

دريسية في داخل الكلية أو تجاو   بال ول عل  احد أعضا  الهيئة الت -راسعا
 المعهد أو خارجهما.

  الفعل.اإلسا   إل  سمعة الجامعة أو الهيئة بال ول أو  -عا ي 

 الدراسة.إخالل  المتعمد بحسن سير  -عشي حاد  

ثبو  ارتكاب  النصو واالحتيال عل   مال   الطلبة آو منتسبي   -ثان  عشي
 الكليةأوالمعهد.

الفص   ل هائ  م   لكلية أو  لمعهً وبلي   م   ل الب ب ل يعا ب6 لمادة)
  لجامعة أو  لهيئة ويي    يً  أذ    ركب إحًى  لمخالفا   آلرية:

( من هك  5تكرار  أحد  المخالفا  المنصوص عليها في الماد  ) -أوال
 التعليما .

اعتدا   بالفعل عل  احد أعضا  الهيئة التدريسية أو المحاضرين في  -ثانيا
 أو الهيئة أو الكلية أو المعهد . الجامعة

 إتيان  فعل مشين ومناف لألخالق واءداب العامة. -ثالثا

ت ديم  أية مستندا  أو كتو أو وثا ا م ور  مع علم  بكونها م ور   -  بعا
 أو كون  من المحرضين عل  الت وير.
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أو ثبو  ارتكاب  عمال يخل با من والطمأنينة داخل الحرم الجامعي  -خامسا
 اشتراك  في  أو المساعد  علي .

 ل7 لمادة )

( 9( و)3( و)2يمنع فرض الع وبا  المنصوص عليها في المواد) ال -أوال 
( من هك  التعليما  عل  الطالو المخال  , من فرض الع وبا  6( و)5و)

 ا خر  أذا وقعت المخالفة تحت طا لة ال وانين الع ابية.

د الطالو عن فعل نسو ألي  خار  الجامعة أذا حركت دعو  ج ا ية ض -ثانيا
أو المعهد فيكو  النظر في  انضباطا متأخرا إل  حين البت في الدعو  

 الج ا ية. 

 ل 8 لمادة )

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة بر اسة معاو  العميد 
نة وعضوية اثنين من أعضا  الهيئة التدريسية عل  أ  يكو  احد أعضا  اللج

قانونيا , ويمثل عن اتحاد الطلبة المنتخو ويكل  احد المورفين اإلداريين 
 بإعمال م ررية اللجنة.

 ل 9 لمادة )

 ل  توصي بها لجنة انضباط الطلبة . ال يجو  فرض أ  ع وبة انضباطية ما

 ل01 لمادة )

تفرض الع وبا  االنضباطية المنصوص عليها في هك  التعليما  ب رار من  
لكلية أو المعهد , وللمجلس تحويل صالحيات  إل  عميد الكلية أو مجلس ا
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 المعهد.

 

 ل00 لمادة )

 تكو  ع وبة التنبي  واإلنكار قطعية . -أوال 

( يوما 30للطالو المفصول من الكلية أو المعهد لمد  ال ت يد عل  ) -ثانيا
 طعيًا.قاالعتراض عل  قرار الفصل لد  مجلس الكلية أو المعهد ويكو  قرار  

 

( يوما االعتراض 30للطالو المفصول من الكلية أو المعهد لمد  ت يد) -ثالثا
 قطعيًا.عل  قرار الفصل لد  ر يس الجامعة ويكو  قرار  

للطالو المفصول من الكلية أو المعهد فصال نها يا االعتراض عل   -  بعا
 قطعيًا.قرار الفصل لد  مجلس الجامعة ويكو  قرار  

للطالو االعتراض عل  قرارا  الفصل المنصوص عليها في  ل02 لمادة )
( 2( من هك  التعليما  خالل )11البنود )ثانيا( و)ثالثا( و)رابعا( من الماد  )

أيام من تاريخ تبليغ  بال رار  الصادر بح   , من تعكر تبلغ  فل  الحا 
ا  (  يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة اإلعالن15االعتراض خالل )

. 

يعلا قرار الع وبة في لوحة اإلعالنا  في الكلية أو المعهد مد  ل 03 لمادة )
 ( يوما , ويبلع بها ولي أمر الطالو تربويا .15الت ل عن )

( لسنة 12تلغ  تعليما  انضباط طلبة التعلي  العالي رق )ل 04 لمادة )
1222. 
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 يد  الرسمية .تنفك هك  التعليما  من تاريخ نشرها في الجر ل05 لمادة )

لنيل شهادة  والوحدات وعدد الساعاتمفردات املواد الدراسية 
 األول( صفال) ةاضريال البدنية وعلوم رتبيةيف ال البكالوريوس

  لماحما  عًد  ل حً   عًد  لساعا   لم  د  لً  سية  

0 
 / طاب  ةا لكش

2 2  
  لمي ً   / طالبا 

  4 4  لساحة و لميً ن 2

  4 2  لتشيينم عل 3

  2 2  لحاسبا  4

  4 4 / طاب كية  للً  5
 كية  للً  صاال /طالبا 

  4 4 كية  لسلة 6

  4 2 نسان إلحل ق  7

  4 4 سباحة 8

  4 2  للغة  النكليزية 9

  4 2  ليياضية را يخ  لتيبية 01

  2 2 / طاب  ألثلاق 00
  لليا ة  لبًنية/ طالبا 

  38 31  لكل   لمجم ع
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لنيل شهادة  والوحدات وعدد الساعاتمفردات املواد الدراسية 
 (لصف الثانيا) ةاضالري البدنية وعلوم يف الرتبية البكالوريوس

  لماحما  عًد  ل حً   عًد  لساعا   لم  د  لً  سية  

  2 2  لكية  ل ائية  0

  4 4 كية  ليً  2

3 
رً يد  لتيبية طي ئ  

  ة ليياضي
2 2 

 

  2 2 كية  لسلة  4

  5 3  ليياض   لباي ميكانيك 5

  4 2  إلحصا  6

  4 2  الختبا    7

  4 2  ليياض  علم  لتً يب 8

  4 4  جم استك     9

  4 4  لساحة و لميً ن 01

  2 2 ماكمة / طاب 00

 / طالبا   لعاب مضيب

  37 29  لمجم ع  لكل 
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لنيل شهادة  والوحدات وعدد الساعاتاسية مفردات املواد الدر
 (الثالث صفال) ةاضالري البدنية وعلوم يف الرتبية البكالوريوس

  لماحما  عًد  ل حً   عًد  لساعا   لم  د  لً  سية  

  4 4  لكية  ل ائية  0

  4 2 رعلم حيك  2

  4 2 بحث علم   3

  4 2  ليياضية لفسلجة  4

  2 2 كية  ليً  5

  4 2 ل ب  ليياض    6

  2 2  لساحة و لميً ن  7

8 
 / طاب كية  للً 

2 2 
 

  ليا ة بًنية / طالبا 

  4 4  ليياضيةرً يد  لتيبية طي ئ   9

  2 2  لعاب مضيب 01

00 
  جم استك    

4 4 
 

02 
 / طاب  لمصا عة

2 2  
 / طالبا  جم استك إيلاع 

  2 2  لمبا زة 03

  41 32 لكل  لمجم ع  
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لنيل شهادة  والوحدات مفردات املواد الدراسية وعدد الساعات
 (الرابع الصف) ةاضالري البدنية وعلوم يف الرتبية البكالوريوس

 

  لماحما  عًد  ل حً   عًد  لساعا   لم  د  لً  سية  

  2 2  لكية  ل ائية  0

  2 2 كية  لسلة  2

  2 2 كية  ليً  3

  2 2 طاب /كية  للً   4

  لليا ة  لبًنية / طالبا 

  2 2 مشيوع بحث  5

  6 2  لت بي   6

  4 2   ليياض  علم  ل فد 7

  4 2 أسد ريبية  8

  2 2 حاسبا   9

  4 2  إلد  ة و لت ميم  01

  4 2 علم  لتً يب  ليياض   00

 طي ئ  رً يد 02
   لتيبية  ليياضية

2 2  

  2 2  لساحة و لميً ن  03

  2 2  ياضة معا ي  04

  41 28  لمجم ع  لكل 
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من  ةاضالري البدنية وعلوم الرتبيةعدد الطلبة املقبولني يف كلية  
 7105/7106ولغاية  7112/7112السنة الدراسية 

 

 سنة القبول ت
 املقبولنيعدد 

 طالبات طالب

1 7002/7002 21 11 

7 7002/7002 34 2 

4 7002/7010 30 70 

3 7010/7011 32 71 

5 7011/7017 24 70 

6 7017/7014 101 47 

2 7014/7013   

2 7013/7015   

2 7015/7016   
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 ةاضالري البدنية وعلوم الرتبية خرجيو كليةعدد 
 7105/7106ولغاية  7112/7112السنة الدراسية  من

 

 
 

 

 سنة التخرج ت
 عدد اخلرجيني

 طالبات طالب
 الدور الثاني الدور األول الدور الثاني الدور األول

1 7002/7002 77 3 - - 

7 7002/7002 75 6 - - 

4 7002/7010 76 1 4 1 

3 7010/7011 41 14 2 3 

5 7011/7017 42 15 10 - 

6 7017/7014     

2 7014/7013     

2 7013/7015     

2 7015/7016     
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 استقبال الطلبة اجلدد
جامعـة تكريـت فـي بدايـة      –ة الرياضالبدنية وعلوم تست بل كلية التربية           

بـة الـراغبين بالدراسـة فـي هـك  المؤسسـة       كل عام دراسـي نخبـة جديـد  مـن الطل    

ــي      ــالوريوس ف ــ  شــهاد  البك ــة المتخصصــة للحصــول عل ــة العلمي ــة التربي البدني

ــوم  ــارا  ع ة الرياضــوعل ــة تحيــث خضــعوا الختب ــةملي ــة(  طبي ي ــة ومهاري  )بدني

ونظرية وم ابال  شخصـية أجريـت لهـ  مـن قبـل أسـاتك  مختصـين فضـال عـن          

  الطلبــة بــدنيا وصــحيا ومــؤهلين علميــا الفحــص الطبــي الــك  أكــد ســالمة هــؤال

 والرياضية.للدراسة في هك  المؤسسة العلمية 

المطلوبة للدراسة مـن منـاهج وكتـو     ما  وقد وفر  عماد  الكلية جميع المستل

علمـي  مـال   ومصادر وأجه   وأدوا  ومالعو وساحا  وقاعا  دراسية مع 

ة أكفا  ومؤهلين لتدريس طلب إلعدادالتدريو التدريس ومتخصص لل يام بعملية 

 الفرق الرياضية. والتربية الرياضية وتدري

التدريسـي والــوريفي ي ــدمو  للطلبــة كـل مــا هــو مــن    مالكهــاإ  عمـاد  الكليــة و 

ي خدمة الطلبة واالرت ا  بمستواه  العلمي والمهـار  والبـدني   فن  إ  يساه  أش

اد الدراسـية ولكـل   واالجتماعي وذل  من خـالل المنـاهج العلميـة الم ـرر  والمـو     

مـع رـاهر  الت ـدم الحاصـل فـي هـكا المجـال علـ           تـتال م مرحلة دراسية والتـي  

 والدولي.والعربي  الصعيد المحلي

وعل  كافة الطلبة الجدد التعرف واالطالع عل  أه  الح وق والواجبا          

ومــاله  ومــا علــيه  خــالل فتــر  دراســته  فــي الكليــة وعلــيه  معرفــة التعليمــا     

ــ       و ــدمتها ال ــي م  ــة وف ــا    الموحــد الشــروط والضــوابط الجامعي نســبة الغياب

) النظريـة   االمتحانيـة اليوميـة  و وااللتـ ام بالـدوام والتحضـيرا      بها المسموح 

الدرجا  الفصـلية ودرجـا  السـعي واالمتحانـا  النها يـة وااللتـ ام       و (والعملية

 .  والت اليد وا عراف الجامعيةبالتعليما
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ستقبال الطلبةجلنه ا  

 

 
 

 
 
 

  لعض ية  السم  

  ئيسا   . لعميً للشؤون  لعلمية –أ. .د مث ى  حمً خلف  0

 عض    مًيي  عبة  لتسجي  – لسيً محمً  حمً خلف  2

 عض     لسيً ن    عامي  اكي  3

 عض     لسيً سيف از ق صع  4

 عض     لسيً وسا  ع ن  5

 

 : لسادة املدرجة امساؤهم ادناهوتتألف من ا
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 الستقبالاجلنة  واجبات
 

 -يل : م  أ م و جبا  ودو  لج ة  الستلباق ما 

  لجًد. ستلباق  ل لبة  -0

 -و  : ر زيع  ستما     لتلًيم ) لمي لةل  -2
 معلوما .استمار   -أ

 .خطيتعهد استمار   -ب
 شخصي.تعهد استمار   - 
 كفالة.استمار   - 

ــة   ــ   واطالعهــ اصــطحاب الطلب ــة   منشــ  عل ــ  ووقاعــا  ومالعــو الكلي عل

عل  وحد  التسجيل وا فراد والحسـابا    إطالعه ع حماما  ومنا ع الطلبة م

 التدريسيين.وغرف  )للشؤو  العلمية واالدارية( العميد يوالعماد  ومعاون

ع ــد نــدو  للطلبــة لشــرح وتوضــيح التعليمــا  الجامعيــة وفيمــا يتعلــا بالغيابــا     -3

والــدوام والــ   الموحــد واالمتحانــا  وكــل مــا يتعلــا بالشــروط والضــوابط         

 الجامعية.
 والجامعـة وبشـكل  توعية وإرشاد الطلبة بضرور  الحفاظ علـ  ممتلكـا  الكليـة     -9

 الدراسية.خاص ا جه   وا دوا  الرياضية والمالعو والساحا  وال اعا  
التأكيد عل  العالقا  الجامعية بين الطلبة والتدريسـيين ومـع عمـاد  الكليـة التـي       -5

 .والت اليد الجامعية وال ي ق وا خالتعتمد عل  االحترام والت دير وبما يتناسو 
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  والقبولتعليمات التسجيل 

ض  بط  للب ق  لمبا ي و يوطه    كليدة  لتيبيدة  لبًنيدة وعلد    ليياضدة /      

 جامعة ركيين

  -أوال :  لشيوط  لعامة للتلًيم:

 عراقي الجنسية. -1

 ية  او عل  شهاد  تعادلها.حا   عل  شهاد  الدراسة االعدادية العراق -2

 ناجح في الفحص الطبي عل  وفا الشروط الخاصة بكل دراسة. -3

 متفرغ للدراسة وال يجو  الجمع بين الوريفة والدراسة الصباحية. -9

يسمح الت دي  لخريجي الدراسة االعدادية للفرعين )العلمـي واالدبـي( للسـنة     -5

( الـكين لـ  يظهـر لهـ      2015-2019والسـاب ة ) 2016-2015الدراسة الحاليـة  

 قبول مرك   عل  وفا الضوابط المدرجة لكل تخصص.

يسمح الت دي  حصرًا لخريجي الدراسة االعدادية للفروع المهني واالسالمي  -6

متحانا  الخارجية في االعداديـة التابعـة للـوقفين للسـنة الدراسـية      عدا خريجي ا

 وعل  وفا الضوابط المدرجة لكل تخصص. 2016-2015الحالية 

الت دي  لل بول  2016-2015يسمح للطلبة الم بولين مرك يًا للسنة الدراسية  -2

ضمن قنوا  ال بول المباشر بحسو الضوابط المدرجة لكل تخصص بعد ت دي  

ثبـت كـونه  مـؤجلين او راسـبين وال يحـا لهـ  الت ـدي  لتعـديل الترشـيح وال          ما ي

 يحا له  العود  ل بوله  السابا في حال ت  قبوله .
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 ( صعودًا.1222ا  يكو  الطالو من مواليد ) -2

يخضع جميع المت دمين ال  م ابلة شخصـية لتحديـد اهليـته  للدراسـة وعلـ        -2

 كلية المعنية.وفا استمار  خاصة معد  من قبل ال

يخضـع جميــع الطلبـة المت ــدمو  لالختبـار الــك  تجريـ  الكليــا   للتنــافس      -10

( لمعــدل الطالــو %55علــ  ال بــول ويحتســو المعــدل التنافســي علــ  اســاس )  

 ( لدرجة االختبار.%95بالدراسة االعدادية )

تشكل في كل كلية لجنة بأمر جامعي لتنظـي  االختبـار واجـرا    علـ  ا       -11

فــي عضــويتها تدريســيين مــن الكليــا  المنــارر  فــي الجامعــا  االخــر     تضــ 

 وتض  ممثاًل عن ر يس الجامعة.

مد  الت دي  شهر واحـد ويحـا الت ـدي  للطلبـة النـاجحين والمكملـين المشـار         -12

 ( اعال  اعتبارًا من تاريخ اصدار كتابنا اعال .6و  5اليه  في الف رتين )

ت دي  وبشكل واضح وصريح "ا  الطالـو الم بـول   يت  اعالم الطلبة عن ال -13

 ضمن قنا  ال بول المباشر يحجو اسم  من ال بول المرك  ".

ترسل النتا ج الكترونيًا لجميع الطلبة الـكين ادوا االختبـار عبـر االسـتمار       -19

ــة بمــا ال         ــر  الدراســا  والتخطــيط والمتابع ــ  دا  ــكا الغــرض ال المخصصــة له

( انفًا  لغـرض اتخـاذ   12ها  الفتر  المحدد  في الف ر  )يتجاو  اسبوعين من انت

 ارهار نتا ج ال بول وحجو اسما  الم بولين عن ال بول المرك  .

 يشترط في ال بول نجاح الطالو المت دم في االختبار. -15

تكو  عمليـة ارهـار قبـول الطلبـة ضـمن قنـوا  ال بـول المباشـر فـي قسـ             -16

  نتا ج االختبار المرسـلة مـن الكليـا  ومعـدال      ال بول المرك   باالعتماد عل
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الطلبة عل  وفا النسو المحدد  الحتسـاب المعـدل التنافسـي وال تـت  مباشـرته       

 اال بعد اصدار قوا   ال بول من قبل الو ار .

ال يحــا للطالــو الت ــدي  علــ  اكثــر مــن جهــة لل بــول المباشــر  وال يحــا      -12

 بعد اعال  نتا ج ال بول.للطالو طلو االنسحاب والغا  قبول  

 

ثانيدددا :  للبددد ق  ددد  كليدددا   لتيبيدددة  لبًنيدددة وعلددد    ليياضدددة و سدددم  لتيبيدددة   

  ليياضية

( مـن  %25يحا لخريجي الفرعين )العلمي واالدبي( الت دي  لل بول بنسبة ) -1

( وال ي ـل معـدل االنـا     %60خطة ال بول عل  ا  ال ي ل معدل الـككور عـن )  

 (.%52عن )

يجـــي الدراســـة المهنيـــة )صـــناعي   تجـــار     راعـــي   فنـــو   يحـــا لخر -2

( %5( وبنسـبة ) %60تطبي ية( الت دي  لل بول علـ  ا  ال ت ـل معـدالته  عـن )    

 من خطة ال بول.

يت  ال بول للطلبة االبطال من مرشحي اللجنة االولمبية من خريجي الفروع  -3

تطبي ية( استثنا   العلمي واالدبي والمهني )صناعي   تجار     راعي   فنو 

( من خطة ال بـول ويحتسـو المعـدل التنافسـي     %10من شرط المعدل وبنسبة )

( مـن  %50( مـن معـدل الطالـو فـي الدراسـة االعداديـة و)      %50له  باعتبار )

 -مدرجة االختبار التنافسي  عل  ا  تتوفر فيه  احد الشروط االتية :

 الولمبية.الالعبو  المشاركو  في احد  فعاليا  الدور  ا -أ

الالعبو  الحا  و  عل  المرك  االول وحتـ  المركـ  السـادس فـي احـد        -ب
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 البطوال  الدولية المعتمد  لد  االتحاد الدولي للعبة.

الالعبــو  الحــا  و  علــ  المركــ  االول حتــ  المركــ  الســادس فــي احــد   - 

 البطوال  ا سيوية المعتمد  لد  االتحاد االسيو  للعبة.

الحــا  و  علــ  المركــ  االول وحتــ  المركــ  الثالــث فــي احــد     الالعبــو  -د

 البطوال  العربية معتمد  لد  االتحاد العربي للعبة.

الالعبو  الكين حا وا عل  المركـ  االول او الثـاني او الثالـث فـي بطولـة       -هـ 

عراقية عل  مستو  العـراق او بطولـة الجمهوريـة التـي ت ـام بأشـراف االتحـاد        

 ن  بالنسبة لأللعاب الفردية للموسمين االخيرين.المرك   المع

الالعبو  الكين حصلت فـرقه  علـ  المركـ  االول او الثـاني او الثالـث فـي        -و

بطولة الدور  العام او بطولة الجمهورية التي ت ام بإشراف االتحـاد المركـ     

 المعني بالنسبة لأللعاب الفرقية للموسمين االخيرين.

اعال  بكتو رسمية من اللجنة االولمبيـة الوطنيـة العراقيـة    يت  اثبا  ما ورد  -*

وتتول  الجامعة تدقيا صحة اصدار هك  الكتو من الجهة ذا  العالقة مباشـر   

 دو  الرجوع للو ار .

الالعبــو  الحــا  و  علــ  المرتبــة االولــ  فــي الــدورا  المدرســية علــ           - 

ــي بغــ      ــة ف ــاب مــن مــديريا  التربي ــد  بكت داد والمحافظــا  مســتو  العــراق مؤي

 وبتصديا من و ار  التربية.

-د- -ب-الالعبا  المشاركا  فـي البطـوال  المشـار اليهـا فـي الف ـرا  )أ       - 

  ( اعال . -و-هـ



 
- 31 - 

 

 النتقالة اـــــــــــــــــــــآلي

        

يحا للطالو االنت ال إل  كلية أخر  عدا كليا  وأقسام التربية الرياضية في  ال

ويت  االنت ال في س   المباشر  ور أسم  في قوا   ال بول بعد ره العراق 

 العالي. مني تحدد  و ار  التعلي  

واليت  االنت ال إال بعد أ  يت  . من كل عام 2 /31إل   1/2وعاد  يبدأ من 

عل  مواف ة الكلية ا صلية للطالو الراغو باالنت ال والكلية المراد الحصول 

 االنت ال إليها.
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 يمات االمتحانيةالتعل

( لسنة 011وتعديالتها )التعديل األول رقم ) 7111( لسنة 031رقم ) 
والتعديل الثالث  7113( لسنة 053والتعديل الثاني رقم ) 7117

 7111( لسنة 052رقم )
تســـر  هـــك  التعليمـــا  علـــ  الجامعـــا  وهيئـــة المعاهـــد الفنيـــة    ل:0) لمدددادة 

 منها.والكليا  والمعاهد التابعة لكل 

 ل:2) لمادة 

يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس ال س  أو الفرع /  أوال 
ــي ال  ــة الت ــة      فــي الكلي ــا  الســعي ونوعهــا وكيفي توجــد فيهــا أقســام عــدد امتحان

ثالثـين مـن   %30ت ـل درجـة السـعي عـن      أجرا ها واحتساب نسبها علـ  أ  ال 
ــد علـــ    ــن المئـــة مـــن ا  %50المئـــة وال ت يـ ــين مـ ــدا  خمسـ ــة عـ ــة النها يـ لدرجـ

المواضيع ذا  الطبيعة العلمية والتطبي ية فيتر  تحديد نسبها لمجلس الجامعـة  
 أو مجلس هيئة المعاهد الفنية .

تكـو  االمتحانـا  النها يـة فـي الصـفوف المنتهيـة لكليـا  الطـو شـاملة          /  ثانيا
 لبع  المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسو السعي السنو  لمواضيع

(عشرين من المئة من الدرجة %20الص  السادس في الكليا  الطبية بنسبة )
 النها ية .
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 ل:3) لمادة 

ــاني      / أوال  ــدورين ا ول والث ــا ي الفصــلي أو الســنو  لل يكــو  االمتحــا  النه
 سريا في جميع المواضيع 

يتضمن االمتحا  الفصلي أو السنو  مفردا  المواضيع الم رر  خـالل   /ثانيا 
( خمسة 15فصل أو السنة عل  أ  الت ل مد  الدراسة للدروس الفصلية عن )ال

( ثالثـين أسـبوعا وال تـدخل ضـمن     30عشر أسـبوعا والـدروس السـنوية عـن )    
 ذل  أيام االمتحانا  النها ية والعطل الدراسية . 

 ل:4) لمادة 

يلتــ م عضــو الهيئــة التدريســية ببرمجــة مفــردا  المواضــيع التــي يدرســها مــع   
 يع الدرجا  عل  السـعي السـنو  واالمتحـا  النهـا ي ويعلـن ذلـ  فـي بـد          تو

السنة الدراسية وإعال  درجـا  السـعي السـنو  للطلبـة بمـا الي ـل عـن خمسـة         
أيام قبل بد  االمتحانا  النها ية من خالل ال س  بعـد مصـادقة ر ـيس ال سـ  أو     

االعتـراض علـ    ر يس الفرع في الكليا  التي ليس فيها أقسام ويحـا للطالـو   
 الدرجة أو تصحيح الخطأ خالل الفتر  المككور  . 
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 ل:5) لمادة  

يؤل  مجلس الكلية أو المعهد باقتراح من العميـد لجنـة دا ميـة أو أكثـر إلدار       
 االمتحانا  خالل العام الدراسي .

 ل : 6) لمادة 

 .( خمسو  من المئة لكل موضوع %50تكو  درجة النجاح الصغر  )

 ل:7) لمادة 

ن فــي الكليــا  التــي تعتمــد النظــام الفصــلي      ييحســو كــل موضــوعين فصــلي    
موضوعا سنويا واحدا آال في حالة أ  يكو  عـدد سـاعا  الموضـوع الفصـلي     
مســاويا للحــد ا دنــ  لعــدد ســاعا  الدراســة للموضــوع الواحــد خــالل العــام         

 الدراسي.

 ل:8) لمادة 

   ( 2111ل لسدد ة  034  ددم )ل مدد   لتعليمددا   المتحانيددة   8يلغددى نددص  لمددادة  ،
 -ويح  محله  ما يأر : 2113ل لس ة 053حسب  لتعًي   لثان    م )

)بجبي  لكسدددي  ددد  حالدددة عدددًد   يسدددمن لل الدددب  لي سدددب ب صدددف  لم  ضددديع   / أوال 
أو         متحانا   لًو   ألوق بدأد    متحاندا      لم  ضيع  لفيد  لصالن  ل البل

 لدًو   ألوق    د  وبعكسه يعتبي   سدبا  .  يها  لًو   لثان      لم  ضيع  لت   سب 
لمد   21مدع مي عداة مداو د بالمدادة)     ل دب .  ةباستث ا  طلبة  لصف  لم ته     كليد 

  ا   لتعليما .

و لثدان  يعيدً  لسد ة     أذ   عتبي  ل الب   سبا  د  أ  دو  مد   لدًو ي   ألوق     /ثانيا 
 لتد  حصد   يهدا     لم  د  دو ما و متحانا    جميع  لم  ضيع  لت   سب  يها وكالك

 على رلًيي ملب ق . 
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ــا  ــو بالمواضــيع       /ثالث ــة ويطال ــو الراســو مــن المواضــيع المحكوف ــ  الطال يعف
يـؤد  ذلــ  إلــ    المسـتحدثة فــي صـف  عنــد تبــديل المنـاهج الدراســية علــ  أ  ال   

ــ ــوب لموضــوع مــع         انت ال ــر مطل ــا  غي ــ  أو تخرجــ  أال أذا ك ــ  صــ  أعل إل
 . )ثانيًا( من هك  الماد  ندورد بالب ما    مراعا 

في حالة نجاح الطالو بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التـي هـو    /رابعا
فيهــا ورســوب  فــي بعــ  المواضــيع المحمــل بهــا مــن صــ  أدنــ  فيــت  نجاحــ  
للص  ا عل  ويب   محمال بالمواضيع التي رسو فيها ويتوجو علي  النجاح 

 نجح بمواضيع الص  ا عل  .  فيها في السنة الالح ة حت  لو 

 ل :9) لمادة

( عشر من %10يعتبر الطالو راسبا في أ  موضوع أذا تجاو   غيابات  )   
( %15المئة من السـاعا  الم ـرر  لـكل  الموضـوع بـدو  عـكر مشـروع أو )       

 خمس عشر  بعكر مشروع ي ر  مجلس الكلية أو المعهد . 
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 ل:01) لمادة 

امتحانا  الدور الثاني أذا كا  عدم مشاركت  في امتحانا  للطالو المشاركة ب 
الدور ا ول بعـكر مشـروع ي ـر  مجلـس الكليـة أو المعهـد علـ  إ  يعـ   ذلـ           

 بوثا ا رسمية وفي أحد  الحاال  اءتية :

 المرض المفاجئ -أوال    

 وفا  احد أقربا   من الدرجة ا ول   -ثانيا    

 حواد  الدهس  –ثالثا     

 التوقي  المفاجئ  -رابعا    
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 ل:00) لمادة 

التطبي ــي التـي لـيس فيهــا    أوتسـتثن  المواضـيع الدراســية ذا  الطـابع العلمـي      
 أوامتحــا  نهــا ي مــن تأديــة امتحــا  الــدور الثــاني ويحــدد ذلــ  مجلــس الكليــة     

 المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة . 

 ل:02) لمادة

 ا  الدور الثاني بأية حال من ا حوال .يجو  تأجيل امتح ال 

 ل:03) لمادة 

ــ       10تنــ ل )  ــك  نجــح في ــة للموضــوع ال ( عشــر درجــا  مــن الدرجــة النها ي
الطالو في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناتج بدرجـة م بـول فتكـو     

 خمسو  من المئة في ذل  الموضوع .  %50درجت  
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 ل:04) لمادة

ال س  النتا ج النها يـة ويرفعهـا مـع توصـيات  إلـ  مجلـس الكليـة أو        يعد مجلس  
المعهد إلقرارها وإعالنها عدا الصفوف المنتهية فيت  مصـادقة ر ـيس الجامعـة    

 أو ر يس هيئة المعاهد الفنية عليها . 

 ل:05) لمادة 

يحسو معدل الطالو عل  أساس الـدرجا  التـي حصـل عليهـا فـي كـل        / أواًل 
   في ذل  عدد الوحدا  لكل موضوع .موضوع ويراع

ــ ــة أســبوعيا ولمــد  )     ًا/ثاني ــر الوحــد  جهــد ســاعة نظري ( خمســة عشــر  15تعتب
 أسبوعا .

تعادل كل سـاعتين عمليـة فـي الكليـا  سـاعة نظريـة واحـد  وكـل ثـال            / ثالثًا
ية ملساعا  عملية تعادل ساعة ونص  ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة الع

 ساعة نظرية .
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 ل :06) لمادة 

 رحسب ميربة  لتخيا لل الب و لا لما يأر  :  /  أوال  

بالنســبة للدراســة التــي مــدتها ســنتين حيــث تكــو  نســو الســنوا  الحتســاب     أ:
 :كاالتيمرتبة التخر  

 

 :كاءتي ( أربع سنوا  يكو  تو يع نسو السنوا 9في الدراسا  التي مدتها ) :ب

 

  

  ل سبة كتابة   ل سبة   ما  رسلس   لس ة  لً  سية

 أربعو  من المئة %90 السنة ا ول 

 ستو  من المئة %60 السنة الثانية

  ل سبة كتابة   ل سبة   ما  رسلس   لس ة  لً  سية

 عشر من المئة %10 السنة ا ول 

 عشرو  من المئة %20 السنة الثانية

 ثالثو  من المئة      %30 السنة الثالثة   

 أربعو  من المئة %90 الرابعةالسنة 
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  :ءتيسنوا  يكو  تو يع نسو السنوا  كا (5)في الدراسا  التي مدتها  : 

 .خمس من المئة       %5السنة ا ول         

 عشر من المئة      %10السنة الثانية      

 خمس عشر من المئة     %15السنة الثالثة       

 ثالثو  من المئة      %30السنة الرابعة     

 أربعو  من المئة       %90السنة الخامسة   
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       ( ســت سـنوا  يكـو  تو يـع نسـو الســنوا      6فـي الدراسـا  التـي مـدتها )     :د 
 كاءتي:

 خمس من المئة      %5السنة ا ول       

 خمس من المئة      %5السنة الثانية       

 خمسة من المئة      %5السنة الثالثة       

 عشرو  من المئة    %20السنة الرابعة     

 خمسة وعشرو  من المئة     %25السنة الخامسة    

 أربعو  من المئة     %90السنة السادسة    
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يحتسب معًق  لتخديا بضديب معدًق  ل الدب  د  كد  سد ة  د   ل سدبة           /ثانيا 
  سددية  دد  معددًق  لمئ يددة  لمؤ ددية إز   ذلددك ويكدد ن  لمجمدد ع للسدد      لً

 رخيا  ل الب .

      (  مـن التعليمـا  االمتحانيـة رقـ      16يضاف مـا يلـي  إلـ  نـص المـاد )
ويكـو    2003( لسـنة  153  حسو التعديل الثاني رق  ) 2000( لسنة 139)

 -البند )ثالثًا( من   :

ثالثًا / تحتسـو مرتبـة النجـاح للطالـو الـك  ي بـل فـي صـ  أعلـ  مـن الصـ             
ــاني أو  فــي    ا ول ) كا وا ــل مــ ن خريجــي المعاهــد الم بــولين فــي الصــ  الث

حاال  االنت ال من خار  ال طر وغيرها  ( للسنوا  التي درسها ف ـط وبـنفس   
 (.%100النسو الم رر  آنفًا لكل مرحلة معاد احتسابها  إل  )
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 ل :07) لمادة 

  (  لســنة 139( مــن التعليمــا  االمتحانيــة رقــ  ) 12يلغــ  نــص المــاد )
 -ويحل محل  ماياتي: 2003( لسنة 153  حسو التعديل الثاني رق  ) 2000

تعلن النتا ج بالت ديرا  التالية لتحديد مستو  الطالو بين الناجحين من  / أواًل 
 -:حيث الدرجا  

 ة ـــــــــــــمئ 100 –تسعو   20امتيا         ي ابل  بالدرجا                  
  نــــــأقل من تسعي–ثمانو   20 ابل  بالدرجا           جيد جدا      ي       
  ثمانين 20أقل من  -سبعو  20جيد          ي ابل  بالدرجا                   
  سبعين 20أقل من  –ستو   60متوسط      ي ابل  بالدرجا                  
  نـــأقل من ستي –خمسو   50م بول        ي ابل  بالدرجا                   
 ا دو  ــــــتسع وأربعو  فم 92راسو        ي ابل  بالدرجا                   
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 الواحد.أو أكثر للموضوع  ًاأذا كانت نصف صحيحةكسور الدرجة إل  درجة  تجبر / ثانيا 

 ال يجو  جبر كسور الدرجة إل  درجة صحيحة بالنسبة للمعدل. ثالثا /

 -ل:08) لمادة

مجلـس الكليـة أو    ةعلـ  توصـي   لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئـة بنـا اً    / أوال  
المعهد احتساب سنة عدم رسـوب للطالـو الـك  رسـو فـي المواضـيع التـي لـ          
يشتر  فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة ت ديم  ت ريرا طبيا مصـدقا  

أرادتــ  أو ل ــو  مــن قبــل لجنــة مختصــة فــي و ار  الصــحة بســبو خــار  عــن   
 قاهر  في فتر  االمتحا   ي تنع بها مجلس الكلية أو المعهد .

من مجلس الكليـة أو   ةعل  توصي أو لمجلس الهيئة بنا ًا لمجلس الجامعة /ثانيا 
ــاليتين وكــا        ــة لســنتين متت ــي الســنة المنتهي ــو الراســو ف المعهــد الســماح للطال

بموضـوعين فصـليين بـا      رسوب  في السنة الثانيـة بموضـوع سـنو  واحـد أو    
يؤد  االمتحا  فـي السـنة الثالثـة علـ  أ  يكـو  موقفـ  مـن الخدمـة العسـكرية          

 وال يكو  قد أمض  المد  المسموح بها لب ا   في الكلية أو المعهد . سليمًا

 

 (  139( مـن التعليمـا  االمتحانيـة رقـ  )    12يضاف ما يلي إل  الماد )
  2002( لســنة 192ول المرقمــة )  حســو تعليمــا  التعــديل ا   2000لســنة 

 -ويكو  البند )ثالثًا( من :

للو ير  سباب مشـروعة ي تنـع بهـا احتسـاب سـنة عـدم رسـوب للطالـو          ثالثا /
الراسو سنتين متتاليتين   بشرط أ  يكو  موقف  سـليمًا مـن الخدمـة العسـكرية      

 وال يكو  قد أمض  المد  المسموح بها لب ا   في الكلية أو المعهد.
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 -ل:09) لمادة 

 اءتيتين:تنتهي عالقة الطالو بالكلية أو المعهد في أحد  الحالتين  

 صف .إذا رسو سنتين متتاليتين في  / أوال 

  (  من المـاد )( مـن التعليمـا  االمتحانيـة رقـ      12يلغ  نص البند )ثانيًا
والـك    2009( لسـنة  152  حسو التعديل الثالث رقـ  )  2000( لسنة 139)

 -  :ينص عل

ونصــ  هــك   الم ــرر  للدراســة فــي تخصصــ المــد  تجــاو  الطالــو إذا  / ثانيــًا
الرسوب  وال تحتسو ضمن ذل  سنوا  التأجيـل وعـدم   فيها سنوا   المد  بما
  الرسوب.

 

 -ل مكي ة :09) لمادة 

  (  مكــرر     مــن تعليمــا  التعــديل ا ول رقــ    12يلغــ  نــص المــاد  )
  ويحـل   2000( لسنة 139المتحانية رق  )  للتعليما  ا 2002( لسنة 192)

 -والك  ينص عل  : 2003( لسنة 153محل  التعديل الثاني رق  )

 -أوال  / أ / :

ي بل الطلبة المرقنة قيوده  من الدراسـا  الصـباحية فـي كليـا  ومعاهـد  ذا       
ــ  الســنة        ــدل لتل ــي المع ــ  ف ــول ادن ــ  وحــدود قب ــا   تخصــص مختل عــن الكلي

قيوده  فيها وحسو اختياره . وتتـول  الـو ار  تـو يعه     والمعاهد التي رقنت 
بين الكليا  والمعاهد وفا استمار  خاصة تعد لهكا الغرض   عل  أ  ال ي يد  

 (عشر من المئة من خطة ال بول في الكلية او المعهد.%10عدده  عل  )
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مــن  ويضـاف هـكا العـدد الـ  خطـة ال بـول الم ـرر  سـنويًا ويلتحـا الطلبـة بـد اً           
 الصفوف االول  ولمجلس الكلية او المعهد اعفاؤه  من بع  المواضيع.

 -ب/:

مولين بأحكـام الف ـر  )أ( مـن هـكا  البنـد تـرقن       في حالة تـرقين قيـد الطلبـة المشـ    
 قيوده  نها يًا من سجال  الكليا  الصباحية .

 -ثانيا /أ / :

ي الكليــا  /الدراســا  ي بــل الطلبــة المرقنــة قيــوده  فــي الصــفوف االولــ  والثانيــة فــ   
الصباحية في الص  االول في االختصاص المنارر او الم ارب لتخصص كـل مـنه    

 في احد معاهد هيئة التعلي  الت ني /الدراسا  الصباحية او المسا ية.

 -ب/:

ي بــل الطلبــة المرقنــة قيــوده  فــي الصــفوف الثالثــة فمــا فــوق فــي الكليــا  /           
فـي االختصـاص المنـارر او الم ـارب      الدراسا  الصباحية فـي الصـ  الثـاني   

لتخصص كل منه  في احد معاهد هيئة التعلي  الت ني /الدراسـا  الصـباحية او   
 المسا ية.



 
- 92 - 

 

 -ا/:

تسر  أحكام الف رتين )أ( و )ب( من هكا البند عل  الطلبة المرقنة قيوده  فـي  
 المسا ية.د هيئة التعلي  الت ني الكليا  /الدراسا  المسا ية ل بوله  في احد معاه

يعاد الطلبة المرقنة قيوده   في المعاهد الت نيـة فـي الدراسـا  الصـباحية      -: د/
من خريجي المدارس المهنية ال  نفس صفوفه  واختصاصاته  فـي الدراسـا    

 المسا ية.

 ل:21) لمادة 

ــة أو       ــا  اليومي ــة الغــط فــي أ  مــن االمتحان إذا ثبــت غــط الطالــو أو محاول
أو الفصـلية النها يـة يعتبـر راسـبا فـي جميـع المواضـيع         ا سبوعية أو الشـهرية 

أو المعهــد ويـــرقن قيـــد  مـــن    الســـنة وإذا تكـــرر ذلــ  يفصـــل مـــن الكليـــة  لــ لت
 . سجالتها

 ل:20) لمادة 

ــا       / أواًل  ــع به ــو إ  يؤجــل دراســت  لســنة واحــد   ســباب مشــروعة ي تن للطال
ثـين يومـا فـي ا قـل     و التأجيل قبـل ثال لمجلس الكلية أو المعهد عل  إ  ي دم ط

 من بداية االمتحا  النها ي .

علــ  توصــية مجلــس الكليــة أو  ر يس الجامعــة أو ر ــيس الهيئــة بنــا ًالــ /  ثانيــًا
  يؤجل دراسة الطالو لسنة ثانية و سـباب مشـروعة ي تنـع بهـا علـ       أالمعهد 

 .إ  ي دم طلو التأجيل قبل ثالثين يوما في ا قل من بداية االمتحا  النها ي 

يجو  تأجيل دراسة الطالو في الكليا  أو المعاهد التـي تتبـع النظـام     ال  / ثالثًا
إذا كـا  بسـبو خـار  عـن أرادتـ  وا        إالالفصلي في الفصل الدراسي الثـاني  

يكو  ناجحا في الفصل الدراسـي ا ول وفـي هـك  الحالـة يعتبـر التأجيـل للسـنة        
 الدراسية بكاملها . 
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ــًا ــو ير  /  رابع ــ لل ــ       نأو م ــا  عل ــة بن ــ  مــن رؤســا  الجامعــا  أو الهيئ يخول
توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية و سباب مشروعة ي تنع بها 

( مـن هـك    12تأجيل دراسة الطالو سنة ثالثة مـع مراعـا  مـا جـا  فـي المـاد  )      
 التعليما  .

 ل : 22) لمادة 

 .1222( لسنة 2تلغ  التعليما  االمتحانية عدد) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل:23) لمادة 

ــك  مــن الســنة الدراســية         ــد ناف ــد  الرســمية وتع ــي الجري تنشــر هــك  التعليمــا  ف
2000/2001. 
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 تعليمات وضوابط السكن يف األقسام الداخلية

 أواًل:  يعتبر المشرف أو عنصر المتابعة ممثاًل للسيد مدير ا قسام الداخلية 

 ا قسام الداخلية نفس .واالعتدا  علي  هو اعتدا  عل  مدير       

 يمنع منعًا باتًا حيا   أو إدخال المواد المككور  في أدنا  ال  ا قسام  -ثانيًا: أ

 الداخلية :      

 المشروبا  الروحية. -1

 ا سلحة النارية ومتعل اتها . -2

العاب الميسر )الورق, الدومينو, الطاولة...( أو أ  أشيا  أخر  لها عالقة  -3
  بالميسر.

 الموبايال  ذا  الكاميرا . -9

 النركيلة .  –السي د   -التلفا -الراديو–المسجل  -5

  الرياضية.الصور والمجال  الفاضحة وصور الفنانين والفنانا  والفرق  -6

 تعليا الصور أو البوسترا  ذا  الطابع السياسي أو الديني أو الطا في .  -2

 الهيترا  الكهربا ية . -2

الة ضبط المواد أعال  يعرض الطالو إل  اشد الع وبا  ومنها في ح -ب    
 (.2( )1الفصل النها ي فيما يخص الف رتين )

 



 
- 52 - 

 

 ثالثًا: يمنع منعًا باتا التصرفا  والسلو  غير الال ا بطالب الجامعة ومنها:

 التجوال خار  الغرف بمالبس غير محتشمة. -1

ار  الغرف والتي إصدار الضجيج ورفع ا صوا  والصفير داخل وخ -2
 تؤثر عل  باقي الطلبة .

الجدل وبصو  مرتفع بال ضايا السياسية والدينية والطا فية والتي تؤد   -3
 إل  الفتنة بين الطالب .

 التهك  واالنت اص من اءخرين ومنها أثار  النعر  العشا رية . -9

 رمي ا وساخ في ا ماكن غير المعد  لها . -5

 ا يلي :رابعًا: االلت ام بم

إطاعة المشرف فيما يتعلا بالنظام وا وامر الصادر  من مديرية ا قسام  -1
 الداخلية .

احترام المشرف باعتبار  أخًا كبيرًا لك  من حيث مثابرت  وسهر  عل   -2
 توفير الراحة وا من واالست رار لك .

 مواعيد إغالق أبواب ا قسام بالساعة التي يحددها المشرف. -3

 إيوا  أ  شخص غير منتسو لل س  أال بعل  المشرف. عدم -9

 في حالة وجود أ  شي  غير مرغوب في  يت  إعالم المشرف بكل .  -5

تكريس ساعا  الب ا  والمبيت في ا قسام الداخلية للدراسة والعل  وتطوير  -6
 الكا  .
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 ع رً ولها د خ   أل سا   لً خلية لم  د و ألعماق  لمم  

 ق م باي  ذو  لكاميي . يم ع إدخا -0

 يم ع إدخاق  لمشيوبا   ليوحية ) لخم  , و لمسكي  ل مهما كان ن عها  -2

 يم ع نشي  ل ائفية و لتيويج لها . -3

 يم ع إدخاق  لضي ف ومبيتهم د خ   للسم . -4

يم ع وضع أ  إعان أو  عا     ل حة  إلعانا   لخاصة باللسم م   ب   -5

  ل لبة .

ي ص    لشخصيا   لسياسية و ليم ز  لًي ية و لشعا     لسياسية يم ع نش -6

 و لف اني  و ليياضيي  .

يم ع إدخاق ) يتي   ,مً ئة نف ية أو كهيبائية ,مسجا , الب ر ب  -7

 ل . CD,DVD,رلفزي ن , 

 يم ع  لكتابة ولص   لص   على  لجً  ن )ممي   ,ايف, أثاال . -8

 تيش  ,دومي ة ,و ق,طاول  ل.يم ع إدخاق  أللعاب )بل  س -9

و لم مفي  سم و لحي س يم ع أ  رًخ  م   ب   ل لبة بعم   مي  ومشي    لل -01

. 

 يم ع   ع  ألص    و لض ضا      للسم . -00

 يم ع  لعبث بممتلكا   للسم .-02

 يم ع  لتجاوز   على أمي  ومشي    للسم . -03

    للسم.يم ع   رً    لمابد  لغيي محتشمة د خ -04

 يم ع إدخاق وحم   لساح د خ   للسم . -05

 يم ع  م   ألوساخ     ألماك   لغيي مخصصة لها. -06

 يم ع  لحض   و النصي ف لللسم بغيي  ألو ا   لمخصصة. -07

 يم ع إثا ة  لمشاك  بي   ل لبة و لعي ك    ما بي هم . -08
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 رعــهً خــ  

         

ــة  ). طإنــي ال ( أتعهــد ..............................الــو / الطالب

بــااللت ام بشــروط الســكن وااللتــ ام بــالف را  المدرجــة أعــال   

ــة.    ــا  ال انونيــ ــة التبعــ ــل كافــ ــ  أتحمــ ــر خــــالف ذلــ  وا  رهــ

 

 

 ــه و ـــــــــعنوعليــــــ

 ة ل الب /  ل الب

......................................


