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 كلمة السيد العميد

 
            بسم هللا الرحمن الرحيم

 
بعد التوكل على هللا وبمؤازرة التدريسيين المخلصين من ذوي االختصاص 

وبأشراف مباشر من لدن رئيس الجامعة االستاذ الدكتور محمود شاكر 

بعد ان ولدت من رحم  52/8/5002الجبوري . ابصرت كليتنا النور في 

جامعة ديالى و استقبلت اول رعيل من طلبتها في العام الدراسي 

قسمي االحصاء واالقتصاد . ان محافظتنا ولما تتبوؤ به من ب 5002/5000

وبما تحويه من موارد طبيعية وطاقات بشرية فعالة   عمق استراتيجي

بحاجة الى تنظيم االعمال االدارية وتقديم افضل الدراسات للنهوض بالواقع 

االداري واالقتصادي بما يحقق البعد التكتيكي المنظور في توفير )سلة 

( لعراقنا الغالي وليكن شعارنا الحداثة تواكب االصالة لتحقيق هويتنا الفواكه

 الخاصة .

 ومن هللا التوفيق

 

 

 
 أ.م.د هيثم يعقوب يوسف

           عميد الكلية

 

             

 

 



 محافظة ديالى

تقع محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد وتعتبر اقرب المحافظات إلى بغداد 

عن العاصمة ويمر بها نهر ديالى الذي يصب بنهر دجلة  كم 75 حيث تبعد حوالي

وتعتبر محافظة ديالى سابع محافظة عراقية من حيث المساحة حيث يبلغ 

مساحة العراق ويقدر عدد سكان  % من 1.5وتشكل نسبة  2 كم 55677 مساحتها

المحافظة حسب المجموعة اإلحصائية السنوية الصادرة من الجهاز المركزي 

أقضية وعدد  6نسمة وعدد أقضية المحافظة  567606625 2005لإلحصاء سنة 

 ناحية6 56النواحي 

المحافظة   وتشتهر المحافظة بزراعة الحمضيات وخاصة البرتقال وتشتهر

 بال مثل جبال حمرين وبحيرة حمرين .ج  بسلسة  كذلك

 أصل كلمة ديالى

لكلمة ديالى معاني عدة اهمها ماورد حسب احد المراجع نسبة الى نهر ديالى الذي 

كان يعرف قديما باسم )دياالس( وكانت تسمى في العهدين العباسي والعثماني 

من طريق خراسان حيث كان اقصر الطرق الذي يربط بين العراق وبالد فارس و

 وهو اسم سرياني  االسماء القديمة لنهر ديالى هو )تامرا(

  مملكة اشنونا

البابلي القديم وموقعها في   في العصر  وهي من الدويالت القديمة التي تأسست

حوض نهر ديالى األسفل عند المثلث المحصور مابين دجلة وديالى وسفوح 

وهي تسمى اليوم تل مرتفعات زاكروس شرقا وسميت نسبة الى مركزها اشنونا 

األسمر في جنوب ناحية بهرز وقد ازدهرت هذه المنطقة في عصر فجر السالالت 

الذي أطلق عليه الحجر المعدني وكانت هذه المنطقة من اغني األقاليم ومن المراكز 

الرئيسية التابعة لمملكة اشنونا هي تل اسمر وخفاجي واشجالي وتل اجرب وغيرها 

قبل مؤسسة اآلثار العراقية لبعض المراكز المهمة التي  وهناك اثار اكتشفت من

 تعتبر امتداد لهذه المملكة مثل تل حرمل في منطقة تل محمد )بغداد الجديدة حاليا(

ة اور الثالثة ثم انفصلت عنها في لكنبعة امارة اشنونا لدولة االكديين اوال ثم الى مم

 ق.م 2027سين( في حدود –عهد اخر ملوكها )ابي 

 



الدولية االنترنيت   اك معالم كثيرة اخرى لحضارة ديالى على شبكة العالميةوهن

ة لحد االن تعكس التطور فوالتزال هناك الكثير من المعالم واالثار الغير مكتش

 الحضاري لهذه المنطقة عبر السنين

 

 : لمحة عن الكلية

إلدارة واالقتصاد بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم استحداث كلية ا

بقسميها )اإلحصاء واالقتصاد( وقد باشرت الكلية 25/5/2002 وذلك بتاريخ

وتم تخصيص طابق واحد من بناية كلية العلوم للكادر  5/7/2002 مهامها بتاريخ

اإلداري في الكلية باإلضافة إلى تخصيص قاعتين دراسيتين للطلبة حيث تستقبل 

عدادية بفرعيها العلمي واألدبي وتمنح الكلية شهادة الكلية الطلبة خريجي الدراسة اإل

 البكالوريوس في اإلدارة واالقتصاد .

 : ؤية الكليةر

مؤسسة أكاديمية جامعية توائم بين التعليم و التدريب لرفع كفاءة منتسبيها علميا و 

مهاريا و سلوكيا و تراعي طبيعة الواقع و تطلعات المستقبل بضمان جودة عالية و 

 . أكاديمي لإلسهام في تحسين التعليم في مراحل التعليم المختلفة اعتماد

 :رسالة الكلية   

تتعهد كلية اإلدارة و االقتصاد للعمل بمنهجية علمية و عمل مؤسسي ضمن خطط 

واضحة لتحقيق أهداف سامية في المجالين األكاديمي و التدريبي على دفق متطلبات 

لتكون مخرجا تنافي مجالي اإلدارة و االقتصاد ضمان الجودة و االعتماد األكاديمي 

   أكثر تنافسيا و طموحا من خالل التزود بالمهارات و المعارف

 

 

 

 

 

 



 : أهداف الكلية  

تحقيق رسالة الجامعة في تقديم التسهيالت للتحسين المستمر لجودة األداء  -5

لضمان  التعليمي في مراحل التعليم المختلفة لتوفير تعليم متميز ضمن إطار شامل

 الجودة يجمع بين التعليم الداخلي و الخارجي.

إعداد موارد بشرية علمية متميزة و مؤهلة للقيام بالوظائف اإلدارية و  -2

 المحاسبية و االقتصادية و اإلحصائية

تقديم االستشارات و البرامج اإلدارية و المحاسبية و االقتصادية و اإلحصائية  -3

 ختلطللقطاع العام و الخاص و الم

 إعداد البحوث العلمية ضمن تخصصات كلية اإلدارة و االقتصاد. -1

بناء شراكة مع المجتمع العراقي و العربي و العالمي عن طريق قنوات الدورات  -7

و الندوات و المؤتمرات و االتفاقيات الثنائية ذات الحل بالعلمية التعليمية من خالل 

 لمنضمات العربية و األجنبيةالتعاون العلمي الثقافي مع الكليات و ا

 

 

 

 

 

 



 أقسام الكلية

 قسم االقتصاد

ويرأس   2002تم تأسيس القسم في كلية اإلدارة واالقتصاد عند افتتاح الكلية عام  

. يعد قسم االقتصاد احد األقسام العلمية د. نادية مهدي عبد القادرالقسم م. 

لخدمة  ته مؤهلة علميا  المتخصصة واألساسية في الكلية . إذ يسعى أن تكون مخرجا

 الواقع االقتصادي واالجتماعي لدعم اقتصاد المحافظة والبلد .

  رؤية ورسالة وأهداف القسم

 أ /الرؤية

القسم منظمة علمية جامعية يوائم بين التعليم والتدريب لرفع كفاءة منتسبيه علميا 

اعتماد ومهاريا ويراعي طبيعة الواقع وتطلعات المستقبل بضمان جودة عالية و

 اكاديمي لألسهام في تحسين التعليم والتعلم في مراحل التعليم المختلفة .

 / الرسالة ب 

يتعهد القسم للعمل بمنهجية علمية . وعمل مؤسسي ضمن خطط واضحة لتحقيق 

أهداف سامية في المجالين األكاديمي والتدريبي على وفق متطلبات ضمان الجودة 

خرجاته في موضوع االقتصاد أكثر تنافسيا وطموحا واالعتماد األكاديمي . لتكون م

 من خالل التزود بالعلم والمعارف والمهارات .

 ج / األهداف 

تحقيق رسالة الكلية في تقديم التسهيالت للتحسين المستمر لجودة االداء    -5

التعليمي في مراحل التعليم المختلفة لتوفير تعليم متميز ضمن اطار شامل لضمان 

 مع بين التعليم الداخلي والخارجيالجودة يج

إعداد موارد بشرية علمية متميزة ومؤهله للقيام بالوظائف االقتصادية    -2

 واإلدارية

 تقديم االستشارات والبرامج االقتصادية للقطاع العام والخاص والمختلط   -3

 إعداد البحوث العلمية ضمن تخصصات علم االقتصاد .   -1



مجتمع العراقي والعربي والعالمي من خالل الكلية من خالل بناء شراكة مع ال   -7

المشاركة بالندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالعملية التعليمية من خالل التعاون 

 العلمي والثقافي مع الكليات والمنضمات العربية واألجنبية .

ثالثا  / تأهيل الطلبة   

لمي واالدبي ( واالوائل من يقبل القسم خريجي الدراسة االعدادية بفرعيها ) الع

خريجي المعاهد الفنية واالدارية حيث ان الدراسة في هذا القسم تكون الربع سنوات 

يتم فيها اعداد وتأهيل الطالب علميا من خالل تزويده بمواد دراسية تخصصية 

 وساندة .

 رابعا  / توصيف الخريج 

لة والقطاع الخاص بما يعين خريج قسم االقتصاد في جميع الوظائف في دوائر الدو

ينسجم مع تأهيله وتخصصه العلمي ليشارك في بناء القاعدة االقتصادية الرصينة 

-للبلد وتشمل مواصفات الخريج ما يلي :  

 

 تأهيله العلمي والتخصصي في جانب االقتصاد وبشكله العام . -5
قدرته على أجراء البحوث والدراسات والتقارير العلمية في مجال الدراسات  -2

 قتصادية .اال

قدرته على اعداد دراسات الجدوى االقتصادية والعمليات التخطيطية على  -3

 المستوى الجزئي والكلي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقررات المواد الدراسية:

 يتمتع الطالب بدراسة المقررات الموزعة كما ادناه وعلى مدى اربع سنوات

    

 المرحلة االولى

 

 ت اسم المادة عدد الوحدات

 1 مبادئ االقتصاد 6

 2 مبادئ االدارة 1

 3 مبادئ المحاسبة 6

 1 مبادئ االحصاء 6

 7 الحاسوب 6

قراءات اقتصادية  1
E 

6 

 5 لغة عربية 1

 7 حقوق االنسان 2

  المجموع 37

 

 المرحلة الثانية

 ت اسم المادة عدد الوحدات

الجزئي  7
  االقتصاد 

5 

تاريخ الواقع والفكر  6

 االقتصادي

2 

قوميةالحسابات ال 1  3 

 االحصاء 6
 االقتصادي

1 

 7 اقتصاد العمل 1

 6 الحاسوب 6

الرياضيات  6
 Eلالقتصاديين 

5 

 7 النقود والمصارف 1

  المجموع 11



 

 المرحلة الثالثة

 

 ت اسم المادة عدد الوحدات

  الكلي  6
 االقتصاد

1 

 2 االقتصاد الدولي 6

 3 التنمية االقتصادية 6

 1 االقتصاد الرياضي 6

مالية العامةال 1  7 

 6 االقتصاد الصناعي 1

 5 االقتصاد الزراعي 1

النقود والمؤسسات  1
 المالية

7 

  المجموع 10

 

 المرحلة الرابعة

 

 ت اسم المادة عدد الوحدات

  القياسي   6
 االقتصاد

5 

 2 تقييم المشاريع 6

 3 بحوث عمليات 6

 1 النظرية النقدية 6

قتصاديات النفطا 1  7 

 6 اساليب التخطيط 1

لنظم االقتصاديةا 1  5 

 7 الحاسوب 1

مشروع بحث  2
 التخرج

2 

  المجموع 11

 



 قسم اإلحصاء

تم تأسيس القسم في كلية اإلدارة و االقتصاد عند افتتاح 
و ترأس القسم م. كريم ذياب احمد ثم  2002 الكلية عام

تولى بعد ذلك م.احمد سلطان محمد رئاسة 

ولحد االن. 5/50/2050 في القسم   

ويعد قسم اإلحصاء من األقسام العلمية األساسية في الكلية 

. 

 رؤية و رسالة و أهداف قسم اإلحصاء

 الرؤية :

القسم منظمة علمية جامعية يوائم بين التعليم و التدريب 
لرفع كفاءة منتسبيه علميا و مهاريا و يراعي طبيعة الواقع 

عالية و اعتماد أكاديمي و تطلعات المستقبل بضمان جودة 

لإلسهام في تحسين التعليم و التعلم في مراحل التعليم 

 المختلفة .

 الرسالة :

يتعهد القسم للعمل بمنهجية علمية 6 و عمل مؤسسي ضمن 
خطط واضحة لتحقيق أهداف سامية في المجالين 

األكاديمي و التدريبي على وفق متطلبات ضمان الجودة و 

6 لتكون مخرجاته في موضوع االعتماد األكاديمي 

اإلحصاء أكثر تنافسيا و طموحا من خالل التزود بالعلم و 

 المعارف و المهارات.

 األهداف :

تحقيق رسالة الكلية في تقديم التسهيالت للتحسين  -5
المستمر لجودة األداء التعليمي في مراحل التعليم المختلفة 

دة يجمع لتوفير تعليم متميز ضمن إطار شامل لضمان الجو

 بين التعليم الداخلي و الخارجي .

إعداد موارد بشرية علمية متميزة و مؤهلة للقيام  -2
 بالوظائف اإلحصائية و اإلدارية .

تقديم االستشارات و البرامج اإلحصائية للقطاع العام و  -3
 الخاص و المختلط .

إعداد البحوث العلمية ضمن تخصصات علم اإلحصاء  -1
. 

بين المجتمع العراقي و العربي و العالمي  بناء شراكة -7
من خالل الكلية في المشاركة بالندوات و المؤتمرات ذات 

الصلة بالعملية التعليمية من خالل التعاون العلمي و الثقافي 
. مع الكليات و المنظمات العربية و األجنبية  



 األولى المرحلة مناهج
                           

 وحداتعدد ال المادة ت

 7 مبادئ االحصاء 5

 1 مبادئ الحاسوب والتطبيقات الجاهزة         2

 6 تفاضل وتكامل                                        3

 2 حقوق االنسان 1

 1 االدارة 7

 1 االقتصاد 6

 1 اللغة العربية 5

 1 االحصاء السكاني    7

 1 المحاسبة 2

 10 المجموع 

 

   

 لثانيةا مرحلةال مناهج

                           

 عدد الوحدات المادة ت

 6 جبر خطي 5

 6 االحتماالت         2

 7 مسوح واساليب معاينة                                 3

 1 سالسل زمنية 1

 3 البرمجة باستخدام ماتالب 7

 1 تكنولوجيا المعلومات 6

 6 رياضيات متقدمة 5

 35 المجموع 

 

 

 لثالثةا المرحلة مناهج

                           

 عدد الوحدات المادة ت

 6 تحليل االنحدار 5

 6 االحصاء الرياضي         2

 5 بحوث عمليات                                 3

 6 احصاءات حقل العمل 1

 6 تحليل عددي 7



 1 احصاء حيوي 6

 37 المجموع 

 

 رابعةال المرحلة مناهج

                           

 عدد الوحدات المادة ت

 6 احصاء استدالل  5

 6         تصميم وتحليل التجارب 2

 6                                 العمليات العشوائية 3

 6 القياس االقتصادي 1

 1 اتخاذ القرارات 7

 1 مشروع بحث التخرج 6

 32 المجموع 

 

 

ون الطلبةشؤ  

 أوال  مهام شعبة التسجيل

استقبال وتسجيل الطلبة المقبولين في كلية اإلدارة واالقتصاد.   -0  

توزيع الطلبة على األقسام العلمية حسب معايير األقسام .   -5  

تنظيم األضابير لطلبة الكلية وتدقيق الشهادات والوثائق .   -3  

لبة وتحرجهم وإصدار وثائق التخرج .اصدرا األوامر الجامعية الخاصة بالط   -4  

متابعة التعليمات واإلرشادات الصادرة من رئاسة الجامعة والوزارة .   -2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

االوراق والوثائق المطلوبة في قسم التسجيل  -ثانيا  :  

 وثيقة التخرج مصدقة من مديرية التربية . -5

 هوية االحوال المدنية . -2

 شهادة الجنسية . -3

 . بطاقة سكن او تأييد سكن -1

 البطاقة التموينية . -7

 الفحص الطبي . -6

 كفالة ضامنة . -5

 ( 2صور حديثة عدد ) -7

 االمتحانات -ثالثا  :

تتبع الكلية النظام الدراسي السنوي مقسم الى ثالثون اسبوعا  دراسيا  وهناك 

  -امتحانات شهرية لتحديد السعي السنوي وكما يلي :

 % من الدرجة النهائية 20الفصل االول 

 % من الدرجة النهائية 20اني الفصل الث

 % من الدرجة النهائية60االمتحان النهائي 

ويعتبر الطالب ناجحا  وينتقل للمرحلة الالحقة بعد اجتيازه ونجاحه في جميع مواد 

المرحلة التي هو فيها . ويعتبر راسبا  في نفس المرحلة اذا رسب بنصف المواد 

 تية لتحديد مستوى الطالب زائدا  واحد او اكثر وتعتمد التقديرات اال

 الدرجة التقدير

 72الى  70من  مقبول

 62الى  60من  متوسط

 52الى  50من  جيد

 72الى  70من  جيد جدا

 500الى  20من  ممتاز

 

 

 ويحسب معدل الطالب تراكميا  عند تخرجه كما يلي

 المرحلة المعدل التراكمي

 االولى 50%

 الثانية 20%

 الثالثة 30%

 الرابعة 10%

 

 

ثم يجمع الناتج للمراحل االربعة الناتجة من اعاله لتمثل معدل الطالب التراكمي 

 الذي يعتمد اساسا  في وثيقة تخرج الطالب



 

 

 الرسوب بالغياب -1

% من الساعات المقررة و 50بة غيابه يعد الطالب راسبا  بالغياب اذا تجاوزت نس

ة فقط اذا قدم الطالب طلبا  يتضمن % ولمرة واحد57يمكن رفع نسبة غيابه الى 

عذر مشروع مدعم باوراق رسمية وتعتمد المعادلة التالية في حساب نسبة الغيابات 

 للطلبة حسب الساعات االسبوعية وكما يلي اذا كان النظام الدراسي سنوي :

 500% 50( * 30نسبة الغياب = عدد ساعات المادة * عدد االسابيع )

 يفصل اذا تجاوز غيابه ما يلي :وهذا يعني ان الطالب 

عدد ساعات 

 الغياب

ساعات المادة 

 اسبوعيا  

6 2 

2 3 

52 1 

57 7 

 

 

ويعد الطالب مؤجال  وغير راسب في صفه اذا تقدم الى رئاسة القسم بعذر مشروع 

 قبل فترة شهر من بداية االمتحانات النهائية .

 التعليمات االمتحانية

القاعة االمتحانية وابرازها حين الطلب منه  على الطالب حمل هويته داخل .5

 .ذلك

 . ال يسمح بادخال أي كتاب او ورقة داخل قاعة االمتحان .2

على الطالب كتابة اسمه الثالثي كما هو مثبت في القوائم الرسمية وصفه  .3

 . وقسمه والمادة الممتحن فيها وباللغة العربية وباستعمال قلم الحبر

 . يمنع الكالم داخل القاعة .1

 . ال يجوز تمزيق أي ورقة من دفتر االمتحان .7



كافة االستفسارات توجه الى مسؤول القاعة االمتحانية فقط )المشرف( وال  .6

 . يجوز التحدث مع المراقبين

ال يسمح الي طالب بترك قاعة االمتحان خالل النصف ساعة االولى من  .5

 . االسئلةاالمتحان كما ال يسمح الي طالب دخول قاعة االمتحان بعد توزيع 

يبقى الطالب في محله عند اعالن المشرف انتهاء وقت االمتحان حتى تسلم  .7

 . الدفاتر االمتحانية

 . ال يجوز الي طالب االنتقال من محله بدون اذن المشرف .2

على الطلبة احضار جميع لوازمهم وتمنع االستعارة داخل القاعة  .50

 . االمتحانية

 . مخالفته الزي الموحد ال يسمح للطالب اداء االمتحان في حالة .55

اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش في أي من االمتحانات  .52

اليومية او االسبوعية او الشهرية والفصلية النهائية يعتبر راسبا في جميع 

المواد لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الجامعة ويرقن قيده من 

 . سجالتها

 . يل( الى القاعة االمتحانيةيمنع منعا  باتا  اصطحاب الطالب )الموبا .53

 . ال يعتبر جهل النقاط اعاله عذرا  للمخالفين .51

  

  

 تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 يلتزم الطالب بما ياتي : -0-المادة 

ة التقيد بالقوانين واالنظمة الداخلية والتعليمات واالوامر التي تصدرها وزار -اوال  

 التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ) الجامعة 6 الهيئة 6 الكلية 6 المعهد (.

عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء  -ثانيا  

 او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعال او قوال .



لوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او عدم االساءة الى سمعة ا -ثالثا

 خارجها .

تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام لالدارة  -رابعا  

 وهيئة التدريس والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

الترشيح السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابيا عليه عند التعيين و -خامسا

 للبعثات والزماالت الدراسية .

االمتناع عن أي عمل من شانه االخالل بالنظام والطمانينة والسكينة داخل  -سادسا

 الحرم الجامعي او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .

 المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة . -سابعا

 خالل بحسن سيرة الدراسة في الكلية .عدم اال -ثامنا

 التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة . -تاسعا

تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعمق التفرقة او ممارسة أي -عاشرا

 صنف من صنوف االضطهاد السياسي او الديني او االجتماعي .

عة عراقية او حادي عشر :تجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سياسي او مجمو

قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور والالفتات والملصقات او اقامة 

 الندوات .

ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية 

 او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

  

 نبيه اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :يعاقب الطالب بالت -5-المادة

 اوال: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

 ثانيا: االساءة الى عالقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

  

 يعاقب الطالب باالنذار اذا ارتكب احدى المخالفات االتية : -3-المادة



 يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .اوال: فعل 

 ثانيا: اخالله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

  

( ثالثين يوما اذا ارتكب احدى 30يعاقب الطالب بالفصل لمدة ) -4-المادة

 المخالفات االتية :

 باالنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار .اوال: فعل يستوجب المعاقبة 

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

ثالثا : قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او 

 المعهد او خارجهما .

التي تخل بالنظام العام واالداب  –عي داخل الحرم الجام -رابعا : بوضع الملصقات

. 

  

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة  -2-المادة

 دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :

( من هذه 1اوال:اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة )

 التعليمات .

على التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات الساسية او ثانيا: مارس او حرض 

 الحزبية داخل الحرم الجامعي .

 ثالثا: اعتداءه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

 رابعا: استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة .

 خامسا: التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .

 ملة السالح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .سادسا: ح

سابعا: احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او 

 الكلية او المعهد .



 ثامنا: اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .

تدريسية في داخل الكلية او المعهد تاسعا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة ال

 او خارجها .

 عاشرا: الساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

 حادي عشر : اخالله المعتمد بحسن سير الدراسة .

ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالءه الطلبة ومنتسبي الكلية او 

 المعهد .

  

لب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة يعاقب الطا -6-المادة

 من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :

 ( من هذه التعليمات .7اوال: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة )

 محاضرين .ثانيا: اعتدائه بالفعل على احدى اعضاء الهيئة التدريسية او ال

 ثالثا: اتيانه فعل مشين ومناف لالخالق واالداب العامة العامة .

رابعا: تقديمة اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او 

 كونه من المحرضين على التزوير .

خامسا: ثبوت ارتكابه عمال يخل باالمن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او 

 و مساعدة عليه .اشتراكه فيه ا

سادسا :عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها 

 الكثر من سنة .

  

 -االنشطة الرياضية:

الطالب وتشجيع المواهب الرياضية تقوم هذه الوحدة يبث الروح الرياضية بين 

اضي بين اقسام والعمل على تنميتها والمنافسة الشريفة . وكذلك تنظيم الدوري الري



الكلية وبين شعب االقسام لتكوين المنتخبات الرياضية وكذلك تقوم بتنظيم مباريات 

 المسابقات والحفالت والمهرجانات بين الكلية والكليات االخرى في الجامعة.

 االنشطة االجتماعية

الب تقوم عمادة الكلية وادارة االقسام العلمية على تنمية الروابط االجتماعية بين الط

واالخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم وذلك بكل الوسائل المناسبة واقامة 

 المسابقات على مستوى االقسام العلمية وبين كليات الجامعة

 االنشطة الثقافية

تقوم لجان االنشطة الثقافية بتنظيم اوجه النشاط الثقافي التي يؤدي الى تعريف 

لعمل على تنمية الطاقات االدبية الطالب بخصائص المجتمع واحتياجاته وا

واالبداعية والثقافية للطالب واقامة الندوات الشعرية والمسابقات الثقافية في الشعر 

 والزجل والقصة والمقالة والبحث ومجالت الحائط .

 

 عزيزي الطالب

 . احرص على الحضور المبكر للمحاضرة 

 . احرص على المشاركة االيجابية للسؤال والجواب 

 لى االنتباه والتركيز واجتهد في الكتابة والتدوين .احرص ع 

 . احرص على العمل بالعلم ليكون حجة لك ال عليك 

 . اجتهد في التحلي باالخالق الفاضلة والمعاملة الحسنة 

 . احرص على اغالق اجهزة االتصال خالل المحاضرة 

 . كن مؤدبا  مع استاذك ولطيفا  مع زمالئك ونافعا  لبلدك 

 

 

 

 

 



 حدالزي المو

وعلى النحو  يطبق الزي الموحد على طلبة الكلية على ان يكون مالئما للذوق العام

 التالي : 

 اللون الزي ت

زي 6 نيلي 6 جو البنطلون 5

 رصاصي

زي 6 نيلي 6 جو التنورة 2

 رصاصي

ابيض 6 رصاصي 6  القميص 3

 بيجي
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