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 ﴾بسم هللا الرمحن الرحيم﴿

يسر إدارة كلية اإلدارة واالقتصاد أن تقدم للطلبة األعزاء هذا الدليل الذي يتضمن       
معلومات وافية عن الكلية وبراجمها العلمية ، فضاًل عن تعليمات منح درجة البكالوريوس ، 

دليل ضرورة للطالب لكي يسري يف دراسته وفق خطوات مستنرية ويعد اإلملام بتعليمات هذا ال
، وهتدف الكلية إىل إعداد مبعلومات حول األقسام العلمية يف الكلية  ، وتزويد الطالب

الكوادر البشرية املهنية املؤهلة للقيادة وتطويرها يف مجيع ميادين احلياة ، وإكساب الطلبة 
االقتصادي واإلحصائي واإلداري فضاًل عن املهارات الفردية  املعرفة العلمية املتميزة يف اجملال

اليت تعزز قدرهتم على املنافسة يف سوق العمل وليكون خريج الكلية عنصرًا خالقًا وفاعاًل ، 
 .واإلسهام يف أغناء املعرفة البشرية تلبية حاجات اجملتمع وله القدرة يف 

 

 

 

 

                    

 المقدمة 

 

 القدير العون والتوفيقالعلي  سائلين هللا  
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ة اإلدارة واالقتصاد بعد موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أسست كلي      
االقتصاد واإلحصاء( ، )ميها  بقس  2009/ 21/7 اريخ ــــــــة وذلك بتـــــــابستحداث الكلي

تحداث قسم إدارة ، وبعدها مت اس 2009/ 8/ 1وقد ابشرت الكلية مهامها بتاريخ 
حية ومسائية ، وهتدف الكلية ألعداد منهجيات متطورة والدراسة يف الكلية صبا. األعمال

، وذلك أسوة ابلكليات اليت تعكس املستوى العاملي الذي ينبغي أن يدرسه الطالب يف الكلية 
تتمتع بسمعة علمية رفيعة يف نفس التخصصات والتطوير املستمر ملناهج البكالوريوس يف 

رفع كفاءة برامج التعليم العايل يف الكلية ، الكلية والرتكيز على البحث العلمي ، وتسهم يف 
 . ، وتسعى إن تكون قاعدة فاعلة يف خدمة اجملتمع وتشجيع البحث والنشر العلمي  

 

كلية اإلدارة واالقتصاد هي أحدى مؤسسات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهي        
متمكنة من دعم مسرية التنمية  ، تسعى إىل تكوين كوادر بشريةأحدى كليات جامعة دايىل 

 ودعم املشاركة يف تطوير وخدمة اجملتمع وتنمية البيئة .

    

كإحدى كليات جامعة دايىل ، وأن أن تكون رائدة ومميزة على املستوى احمللي واإلقليمي        
تعزر من تكون لديها القدرة على إكساب الطلبة املعرفة العلمية املتميزة واملهارات الفردية اليت 

  قدراهتم التنافسية .  

 تأسيس الكلية

 رسالة الكلية

 رؤية الكلية



3 
 

       

 

إعداد موارد بشرية علمية متميزة ومؤهلة للقيام ابلوظائف االقتصادية واإلحصائية  -1
 واإلدارية .

 لتحقيق إضافات علمية من أجل أغناء املعرفة البشرية .النهوض ابلبحث العلمي  -2

 سهام يف حل مشكالتِه.تفعيل دور الكلية التنموي والرايدي يف خدمة اجملتمع واإل -3

 دعم التعليم املستمر . -4

 اقسام الكلية

 تضم كلية اإلدارة واالقتصاد ثالثة أقسام علمية :

 

 

 

 

   

  

 اهداف الكلية
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 (Economic Department)قسم االقتصاد 

 م:ـــــــة القســــــــــرؤي 
و  لرفع كفاءة منتسبيه علمياً القسم منظمة علمية جامعية يوائم بني التعليم والتدريب 

راي ويراعي طبيعة الواقع وتطلعات املستقبل بضمان جودة عالية واعتماد أكادميي لإلسهام يف مها
 حتسني التعليم والتعلم يف مراحل التعليم املختلفة .

 م:ـــــالة القســــــــــرس
يتعهد القسم للعمل مبنهجية علمية. وعمل مؤسسي ضمن خطط واضحة لتحقيق 

ني األكادميي والتدرييب على وفق متطلبات ضمان اجلودة واالعتماد أهداف سامية يف اجملال
األكادميي. لتكون خمرجاته يف موضوع االقتصاد أكثر تنافسيا وطموحا من خالل التزود ابلعلم 

 واملعارف واملهارات.
 م:ـــــــــــالقس اهداف 

ء التعليمي يف مراحل حتقيق رسالة الكلية يف تقدمي التسهيالت للتحسني املستمر جلودة االدا -أ
التعليم املختلفة لتوفري تعليم متميز ضمن اطار شامل لضمان اجلودة جيمع بني التعليم 

 الداخلي واخلارجي.
 إعداد موارد بشرية علمية متميزة ومؤهله للقيام ابلوظائف االقتصادية واإلدارية. -ب
 تلط.تقدمي االستشارات والربامج االقتصادية للقطاع العام واخلاص واملخ -ج
 إعداد البحوث العلمية ضمن ختصصات علم االقتصاد. -د
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 قسم االقتصادلدريسية تاهليئة ال

 
 
 
 

دواي صالح مهدي  االسم 

دكتوراه    الشهادة 

 اللقب العلمي استاذ دكتور

 االختصاص العام  اقتصاد

 االختصاص الدقيق  اقتصاد دولي

dr.mahdi@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 
 
 
 

 االسم احمد صالح حسن

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام اقتصاد  

 االختصاص الدقيق اقتصاد كلي 

ahmed@ecomang.uodiyala.edu.iq بريد االلكترونيال  

 
 

القادرنادية مهدي عبد  االسم 

دكتوراه    الشهادة 

دكتور مدرس  اللقب العلمي 

 االختصاص العام اقتصاد

 االختصاص الدقيق تنمية بشرية

dr.nadya@ecomang.uodiyala.edu.iq ونيالبريد االلكتر  

 االسم  زهير حامد سلمان

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي  مدرس

قتصادعلوم في اال  االختصاص العام 

 االختصاص الدقيق اقتصاد دولي

zuheer@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 قسم االقتصادلاهليئة التدريسية 

 

 
 
 

 

 

 

 االسم عمر محمود عكاوي

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس

 االختصاص العام اقتصاد

 االختصاص الدقيق علوم المالية والنقدية

omer@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم محمد ليث طالل
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد
 االختصاص العام علوم حاسبات

 االختصاص الدقيق تقنيات المعلومات
mohammed.l.talal@ecomang.uodiyala.edu.iq الربيد االلكرتوين 

 االسم علي وهيب عبد هللا

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس

 االختصاص العام اقتصاد 

 االختصاص الدقيق اقتصاد صناعي

ali_wahaib@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم علياء حسين خلف

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس

 االختصاص العام اقتصاد

 االختصاص الدقيق تنمية

alyaa@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 تصادقسم االقلاهليئة التدريسية 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 االسم محمد نوري فرحان

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام اقتصاد  

 االختصاص الدقيق اقتصاد جزئي 

mohammed_noori@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم ضياء حسين سعود 

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام علوم اقتصادية

 االختصاص الدقيق المالية العامة

diaa@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم فيصل سرحان عبود

 الشهادة ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام مالية محاسبية

 االختصاص الدقيق محاسبة
faisal@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 قسم االقتصادلاهليئة التدريسية 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 االسم علي طالب

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام اقتصاد 

كلياقتصاد   االختصاص الدقيق 
ali.taleb@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم ثائر سعدون

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

حاسبةم  االختصاص العام 

 االختصاص الدقيق مالية ضريبية 
thaaer@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 



9 
 

 

 إعداد خرجيي قسم االقتصاد للسنوات املاضية
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 االقتصاد قسم لالدراسية ملراحل  املناهج واملقررات
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 االقتصاد قسم لالدراسية ملراحل  املناهج واملقررات
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 االقتصاد قسم لالدراسية ملراحل  املناهج واملقررات
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 االقتصادقسم لالدراسية ملراحل  املناهج واملقررات
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 (Statistics Department)قسم اإلحصاء 

 -: مــــة القســــرؤي        

القسم منظمة علمية جامعية يوائم بني التعليم والتدريب لرفع كفاءة منتسبيه علميًا و   
ات املستقبل بضمان جودة عالية واعتماد أكادميي مها راي ويراعي طبيعة الواقع وتطلع

 لإلسهام يف حتسني التعليم والتعلم يف مراحل التعليم املختلفة .

 -: مـــــالة القســـــرس        

يتعهد القسم للعمل مبنهجية علمية. وعمل مؤسسي ضمن خطط واضحة لتحقيق   
ق متطلبات ضمان اجلودة واالعتماد أهداف سامية يف اجملالني األكادميي والتدرييب على وف

األكادميي. لتكون خمرجاته يف موضوع االحصاء أكثر تنافسيا وطموحا من خالل التزود 
 ابلعلم واملعارف واملهارات.
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 -: مـــــــاهداف القس       

حتقيق رسالة الكلية يف تقدمي التسهيالت للتحسني املستمر جلودة االداء التعليمي يف مراحل  -أ
التعليم املختلفة لتوفري تعليم متميز ضمن اطار شامل لضمان اجلودة جيمع بني التعليم 

 الداخلي واخلارجي.

 إعداد موارد بشرية علمية متميزة ومؤهله للقيام ابلوظائف االحصائية . -ب

 تقدمي االستشارات والربامج االحصائية  للقطاع العام واخلاص واملختلط. -ج

 ختصصات علم االحصاء .إعداد البحوث العلمية ضمن  -د

 

 

 

 

 

 

 

 قسم االحصاء اهليئة التدريسية ل اعضاء
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  اهليئة التدريسية لقسم االحصاء 

 االسم انعام عبد الرحمن نعمان

دكتوراه    الشهادة 

 اللقب العلمي مدرس دكتور

 االختصاص العام احصاء

 االختصاص الدقيق احصاء تطبيقي

dr.anaam@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم هيثم يعقوب يوسف

دكتوراه    الشهادة 

 اللقب العلمي استاذ مساعد دكتور

 االختصاص العام احصاء

 االختصاص الدقيق احصاء رياضي

dr.haitham@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم ابراهيم جواد كاظم

دكتوراه    الشهادة 

وراستاذ دكت  اللقب العلمي 

 االختصاص العام احصاء

 االختصاص الدقيق إحصاء اقتصادي

dr.ibrahim@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم هشام فرعون عبد اللطيف

 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس 

 االختصاص العام احصاء

 االختصاص الدقيق احصاء تطبيقي

hosham@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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  اهليئة التدريسية لقسم االحصاء

 االسم كريم قاسم محمد
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام رياضيات وحاسبات
 االختصاص الدقيق بحوث عمليات

kareemk@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 االسم هدى مهدي احمد
 الشهادة  ماجستير
 اللقب العلمي مدرس 

طبيقات الحاسوبعلوم رياضيات وت  االختصاص العام 
 االختصاص الدقيق رياضيات تطبيقية/ احصاء رياضي 

huda@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 االسم يونس كاظم حميد
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام علوم حاسبات
 االختصاص الدقيق تقنيات سيطرة حوسبية

younis@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم عمر عادل عبد الوهاب
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام احصاء 
 االختصاص الدقيق احصاء رياضي

omar@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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  اهليئة التدريسية لقسم االحصاء

 

ياد حبيب شمالا  االسم  

 الشهادة  ماجستير
 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام احصاء 

 االختصاص الدقيق احصاء تطبيقي 

ayad@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 االسم مرتضى منصور عبد هللا
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام احصاء 

 االختصاص الدقيق احصاء تطبيقي 

mortada_mo@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 االسم قحطان عدنان
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام طرائق تدريس العلوم
 االختصاص الدقيق علوم حياة

kahtan@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم عقيل حميد
 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد 

 االختصاص العام  احصاء 

اء تطبيقياحص  االختصاص الدقيق 
aqeel@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 االحصاء  للسنوات املاضية خرجيي قسمإعداد 

           

 
 
 
 
 
 

 
 املناهج واملقررات الدراسية ملراحل قسم االحصاء
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 املناهج واملقررات الدراسية ملراحل قسم االحصاء
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 املناهج واملقررات الدراسية ملراحل قسم االحصاء
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 Public Management Department قسم اإلدارة العامة 

رؤية القسم : أتهيل خريج قسم اإلدارة العامة ليتعامل مع بيئة األعمال احمللية ،    
ويصبح متخصص ابلعلوم اإلدارية يستطيع إدارة املتغريات يف اإلدارات احمللية بكل 

 تفرعاهتا اإلدارية واملالية واالقتصادية.

 التعليمية الشاملة من خالل : رسالة القسم : حتقيق ضمان اجلودة

 تقدمي خدمة تعليمية متميزة . - أ

 االلتزام بقيمة تعليمية مضافة . - ب

: تزويد الطالب ابملعرفة واملهارات اإلدارية الضرورية التـــــــي متكنهم من  اهداف القسم
ممارسة العمل اإلداري واإلشراف على األعمال يف املؤسسات املختلفة بكفاءة وفعالية 

داد كفاءات بشرية وطنية قادرة على العمل يف اجملال اإلداري الستكمال احتياجات وإع
 اجملتمع العراقي من هذه الكفاءات .
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 قسم اإلدارة العامةلاهليئة التدريسية 

 االسم كريم ذياب احمد

دكتوراه    الشهادة 

 اللقب العلمي استاذ مساعد دكتور

 االختصاص العام ادارة االعمال

ارة الموارد البشريةاد  االختصاص الدقيق 

kareem@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم قصي عبد الخالق فاضل

 الشهادة  دكتوراه

 اللقب العلمي مدرس 

 االختصاص العام ادارة اعمال

 االختصاص الدقيق ادارة طيران

qussay@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم حيدر شاكر نوري

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي استاذ مساعد

 االختصاص العام ادارة  

 االختصاص الدقيق ادارة صناعية 

hayder@ecomang.uodiyala.edu.iq يالبريد االلكترون  

 االسم حسام حميد سلطان

 الشهادة  ماجستير

لمياللقب الع مدرس مساعد  

 االختصاص العام مالية

 االختصاص الدقيق محاسبة ضريبية

husam@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 قسم اإلدارة العامةلاهليئة التدريسية 

 االسم سناء ستار احمد

 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام محاسبة 

 االختصاص الدقيق ضريبة

sanaa@ecomang.uodiyala.edu.iq بريد االلكترونيال  

 

 

 

 

 

 

 

 االسم رحمن محود شحاذة
 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام دراسات مالية
 االختصاص الدقيق مصارف

rahman@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 

 االسم محمد ابراهيم تايه

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام دراسات مالية

 االختصاص الدقيق تأمين

mohammed_mo@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم كريم صيهود كرم

 الشهادة  ماجستير

لمياللقب الع مدرس مساعد  

 االختصاص العام ادارة اعمال

االختصاص  ادارة الموارد البشرية
 الدقيق

kareemsaihood@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 قسم اإلدارة العامةلاهليئة التدريسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم عامر رشيد عنيد

ماجستير    الشهادة 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام مالية عامة

الدقيق االختصاص تأمين  

amer@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم عمار غازي

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي مدرس مساعد

 االختصاص العام محاسبة

 االختصاص الدقيق محاسبة

gaseous@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم احمد سمير نايف

 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي  مساعد مدرس

 االختصاص العام ادارة 

 االختصاص الدقيق ادارة عامة

Ahmed.al_thabit@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم احمد محمد جاسم

 الشهادة  ماجستير

 اللقب العلمي  مساعد مدرس

 االختصاص العام ادارة 

 االختصاص الدقيق ادارة اعمال

ahmed.mohammed@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسم محمود حسن جمعة

 الشهادة  ماجستير 

 اللقب العلمي استاذ مساعد 

 االختصاص العام إدارة أعمال

 االختصاص الدقيق ادارة الموارد البشرية 

mahmod@ecomang.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
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 املناهج واملقررات الدراسية ملراحل قسم االدارة العامة
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 املناهج واملقررات الدراسية ملراحل قسم االدارة العامة
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 الواثئق املطلوبة

 مصدقة من مديرية الرتبية األصلية اإلعداديةراسة وثيقة الد -1

 فحص طيب للطالب   -2

 )يف حال كان الوالدين على قيد  وإالم األبجنسية الطالب وجنسية   -3

 من الوالدين. إي( وشهادة الوفاة يف حال وفاة  احلياة 

 شهادة جنسية الطالب ووالديه   -4

 بطاقة سكن عائلة الطالب   -5

 

  -ضوابط الدوام الرسمي :

( يوما من اتريخ اعالن نتائج القبول وأال يسقط حقه 14يلتحق الطالب خالل مدة ال تتجاوز ) •
 قي القبول .

لدوام يف دروسه يحيث ال تتجاوز غياابته يف اي موضوع النسب احملددة يف يلتزم الطالب اب •
 اجلدول . 

 -عدد ساعات الدوام :• 

 

 الساعات

 العقوبات

 إنذار نهائي إنذار أولي تنبيه

 9 6 3 ساعات  3

 6 2 2 ساعتان 
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 صور شخصية خلفية بيضاء -6

 متقاعد ( أويكون موظفاً حكومياً  إنفالة طالب ) الكفيل جيب ك -7

 إىل وإرجاعهمللف التسجيل  إكمالهيف حالة  إىلمالحظة/ ال يعترب الطالب مسجاًل 
 تسجيل الكلية 

 التأجيل وترقني القيد 
يتم أتجيل الطالب حسب طلب يقدم من قبل الطالب نفسه وحيق للطالب       

 سية خالل سنوات الدراسة أتجيل ثالث سنوات درا
تتم املوافقة على التأجيل األول يف جملس الكلية أما التأجيل الثاين فهو من صالحية 

 .جملس اجلامعة أما التأجيل الثالث فهو من صالحية الوزارة حصراً 
 

  :الطالب يف احلاالت التالية قيد ويتم ترقني
 رسوب الطالب سنتني متتاليتني لنفس املرحلة -1
 الث سنوات يف مراحل خمتلفة رسوبه ث -2
قبوله يف كلية أهلية أو مسائية )معرتف هبا من قبل وزارة التعليم العايل والبحث  -3

 العلمي العراقية ( داخل العراق وخارجه.
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 Library مكتبة الكلية

 

 

 الكتبأصناف  عدد العناوين

 كتب االقتصاد 454

 كتب اإلحصاء 85

 كتب اإلدارة 332

 اسبةكتب احمل 157

 كتب االنكليزية 238

كتب أخرى   )عناوين أخرى خارج  238
 اختصاص املكتبة (

 الرسائل و االطاريح 34

 الدورايت واجملالت 62
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 برانمج التدريب الصيفي
تدريب الطالب خالل اإلجازة الصيفية يعترب أحد أشكال التدريب اهلادفة إىل تعريف الطالب    

ا حتتاج إليه من جد وانضباط، كما أنه من جهة أخرى يتيح الفرصة بواقع البيئة العملية وم
ملؤسسات القطاع العام واخلاص للتعرف على إمكاانت الطالب ومهاراهتم، هذا ابإلضافة إىل 

 فوائده فيما يتعلق بتوجيه الشباب حنو االستفادة من اإلجازة الصيفية.
 

 أهداف التدريب الصيفي
 سب اخلربة العملية والتدريب قبل التخرج.إتـاحة الفرصة للطالب لك • 
 تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية اليت تلقوها يف جمال ختصصهم. •
 توجيـــه الطالب علـــى حتمل املسئوليــة والتقيـــد ابملواعيــد. •
 توجيـه الطالب على التعامل مع أفراد اجملتمع خارج اجلامعـة. •
 م اآلخرين واالستماع إىل آرائهـم.توجـيـــه الطالب على احتـرا •
 هتيئـــة الطــالب علـــى إعــــداد وكتابــــة التقارير الفنيــــــــة. •
 تطوير مهارات الطالب العلمية وهتيئته للعمل امليداين. •
تزويد املؤسسات الصناعية ابملعلومات عن نوعية املوارد البشرية اليت ستساهم يف  •

 خلدمات  مستقباًل.الصناعة والتنمية وا
إتـاحة الفرصة لتلك املؤسسات تقومي أداء الطالب أثناء فرتة التدريب ومعرفة مدى  •

 االستفادة منه وتوظيفه بعــد خترجـــه.
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 -خطوات التسجيل:  

يبدأ التسجيل للتدريب الصيفي عادًة يف بداية شهر نيسان ويستمر لنهاية شهر أاير من الفصل 
   ين، وفيما يلي خطوات التسجيل:الدراسي الثا

 
يتوجه الطالب إىل مسوؤل التدريب الصيفي يف الفرع ألخذ كتاب عدم ممانعة إىل جهة  •

 التدريب.
   ختـــاطـــب جهــــة التــدريـــب القســــم بعــــدم ممــانعتهـــا فـــي تــدريــــب الطالــــب. •
 
 -التزامات جلنة التدريب: 
التدريب الصيفي يف القسم إبدارة عملية التدريب وابلتنسيق مع جلنة التدريب تقوم جلنة  

اجلامعية، وتنسيب مشرفني علميني من السادة التدريسيني لألشراف على الطلبة يف مواقع 
   التدريب ابلتنسيق مع رائسة القسم.

  
 -مدة التدريب:  
ثة خالل العطلة الصيـــفية، على إن يتم يوم للمرحلة الثال 30مــدة التدريــــب الصيفـــي هي  

استكماهلا قبل االنتقال إىل املرحلة الرابعة، وال حيق للطالـب التسجيـل يف أي مقررات دراسية 
 أخـرى.
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    النشاطات الرايضية الطالبية       

  

 

 

 

 

 

 

 التاريخ نوع النشاط ت

 2015-2014 .احلصول على املركز الثاين يف بطولة اجلامعة للساحة وامليدان 1

 2015-2014 احلصول على املركز الثاين يف بطولة اجلامعة للمبارزة. 2

 2016-2015 احلصول على املركز الثاين يف بطولة اجلامعة لكرة القدم. 3

 2016-2015 احلصول على املركز الثالث يف بطولة اجلامعة للساحة وامليدان. 4

 2016-2015 امعة للريشة.احلصول على املركز الثالث يف بطولة اجل 5

 2017-2016 احلصول على املركز الثاين يف بطولة اجلامعة لكرة الطائر. 6

 2017-2016 احلصول على املركز الثالث يف بطولة اجلامعة لكرة القدم. 7
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