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طالب وطالثاخ كليح العلوم / جاهعح الوصٌى يطية لي وًحي ًسرقثل العام الدزاسي الجديدد يدي جاهعدح ثديصدح ًجحدد يدي  اعصائي

اعالء القين العلن والوعسيح والثحس العلودي  وددهدح الوجرود  ن اى اذقددم  الديان تادالن الرلٌ دح علدى ًجداثان و ثدولان يدي كليرٌدا 

 لان لوسرقثل شاهس ذسرطيعوى ييه تٌاء ذواذان وددهح هجروعان .لٌسي  هي شأًان وًٌوي هلازاذان وًؤه

لقد ترلد ادازج الاليح جلد كثيس واذارخ دطواخ واسعح ًحو ذطويس الوٌاهج والوفسداخ الدزاسيح واسدراولد ذجليدصاخ القاعداخ 

سدح يدي سدول العودل واًدرن وشودخ الوارثح تأثدز الوساج  العلويح واسدرحدشد هارثدساخ للحاسدوب لدرجعلان  دادزيي علدى الوٌاي

 هسلحوى تالعلن االكاديوي والردزية العولي على يد ًاثح هويصج هي علواء العسال الوثدعيي يي هارلف االدرصاصاخ . 

يي ذاخ الو د  اهد ادازج الاليح تراصين ساعاخ االًشطح الالصفيح لوصاولح االًشطح الفٌيح والصقاييح واالجرواعيح تلدف تٌداء 

 ااهلح الوؤهلح للٌجاح يي كل هساثل ثياذلا .الشاصيح الور

 ويسسًي اى ا دم لان هرا الدليل الورااهل لرعسيوى هي دالله كليران وا ساهان العلويح .

 ويي الارام ادعو هللا ذعالى لان تدوام الٌجاح والروييق ولعسا ٌا العصيص تالرقدم والس ي واالشدهاز .

 ا.م.د. حسٌــن جابر عبد الحسٌن
 معمٌد كلٌة العلــو                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة السٌد عمٌد الكلٌة  

طالب وطالثاخ كليح العلوم / جاهعح الوصٌى يطية لي وًحي ًسرقثل العام الدزاسي الجديد يي جاهعح ثديصح ًجحد  اعصائي

يي اعالء القين العلن والوعسيح والثحس العلوي  وددهح الوجرو  ن اى اذقدم  اليان تاالن الرلٌ ح على ًجاثان و ثدولان يدي 

 لان لوسرقثل شاهس ذسرطيعوى ييه تٌاء ذواذان وددهح هجروعان .كليرٌا لٌسي  هي شأًان وًٌوي هلازاذان وًؤه

لقد ترلد ادازج الاليح جلد كثيس واذارخ دطواخ واسدعح ًحدو ذطدويس الوٌداهج والوفدسداخ الدزاسديح واسدراولد ذجليدصاخ 

سدح يدي سدول القاعاخ وشودخ الوارثح تأثدز الوساج  العلويح واسرحدشد هارثساخ للحاسوب لرجعلان  ادزيي علدى الوٌاي

العول واًدرن هسدلحوى تدالعلن االكداديوي والرددزية العولدي علدى يدد ًاثدح هويدصج هدي علوداء العدسال الوثددعيي يدي هارلدف 

 االدرصاصاخ . 

يي ذاخ الو دد  اهدد ادازج الاليدح تراصدين سداعاخ االًشدطح الالصدفيح لوصاولدح االًشدطح الفٌيدح والصقاييدح واالجرواعيدح 

 ااهلح الوؤهلح للٌجاح يي كل هساثل ثياذلا .تلدف تٌاء الشاصيح الور

 ويسسًي اى ا دم لان هرا الدليل الورااهل لرعسيوى هي دالله كليران وا ساهان العلويح .

 ويي الارام ادعو هللا ذعالى لان تدوام الٌجاح والروييق ولعسا ٌا العصيص تالرقدم والس ي واالشدهاز .

 



 

  

 وأقسالامها وعمادتهالا بالكليالة للتعريال   ، وتوجيهيالة إرشالادية بالرام  خالل  من الجامعية الحياة لمعرفة الجدد الطلبة تهيئة  .1

 تعريالال  وكالالكل  ، بالكليالالة المتخصصالالة اإلدارة مالال  والتةسالالي  بالتعالالاون خالالدماتها علالال  الطالالال  حصالالو  وكيفيالالة ، المسالالاةدة

 فقالرات في المطروحة البرام  خل  من ، معها التعام  وكيفية الجامعية حياتهم في يواجهوةها قد التي بالمتغيرات الطلبة

 .الغرض لكل  تعقد متخصصة ودورات تمهيدي، وتقديم أسبوع ، تعريفية

 هيئة وأعضاء زملئه م  للطال  إيجابية اجتماعية علقات وبةاء للطلبة، السوي الةمو لتحقي  المةاسبة الظرو  تهيئة  .2

 في تعترضه واالدارية التي األكاديمية المشكلت مواجهة في ةاجحة استجابات وبةاء الجامعة، ومةتسبي التدريس

 .الجامعة في الدراسة مدة امتداد عل  المختلفة المواق 

 الوقت، تةظيم وجدو  الدراسية الخطط إعداد وكيفية الدراسية، والمهارات األكاديمية بالصعوبات الطلبة توعية  .3

 .الشخصي توافقهم وتحق  األكاديمي تحصيلهم من ترف  مهارات وإكسابهم

 العلمية وتوجهاتهم ومهاراتهم وقدراتهم واهتماماتهم إلمكاةاتهم وفقا   المةاس  التخصص اختيار عل  الطلبة مساعدة .4

 .العم  سو  واحتياجات

 تتةاس  التي المجاالت في وإمكاةاتهم قدراتهم استثمار ةحو وتوجيههم التحصي  من المزيد عل  المتفوقين الطلبة تشجي   .5

 .العلمية واهتماماتهم ميولهم م 

العلمي من خل  تشكي   تحصيلهم لزيادة اللزمة المهارات اكتسا  عل  ومساعدتهم دراسيا المتعثرين الطلبة متابعة .6

 لجان علمية وةفسية وتربوية الخ. لح  المشكلت التي يواجهوةها في مدة الدراسة

 الةفسي التكي  درجات أعل  تحقي  عل  الجامعية، حياتهم خل  الخاصة، االحتياجات كوي الطلبة من مساعدة  .7

 .حلها عل  والعم  مشكلتهم، ودراسة قدراتهم به تسمح لما وفقا األكاديمي والتحصي  واالجتماعي

الطلبة من خل  مساعدتهم عل  االطلع عل  المهام المكلفين بها من خل  القواةين  بين األكاديمية باللوائح الوعي ةشر .8

 بالكلية أو الجامعة واإلرشاد للتوجيه العليا اللجةة واللوائح الجامعية التي يسع  ال  تحقيقها وكل  من خل  التةسي  بين 

 شعبة التسجي  وشؤون الطلبة في الكلية. لدن من أو

ةظام الدعم ومكافحة الرسو  والتسر  في السةوات األول  من إك ُيعَد  بة والدعم التعليمي للطلالمباشر تعزيز اإلشرا   .9

 من الخدمات الكثيرة التي تقدمها الجامعة لطلبتها.  الدراسة في الجامعة

 .هما لتعزيز أثر المواطةةالمحيط ب والمجتم والتةشئة االسرية للطلبة العلقة بين الجامعة  توطيد .11

 

 

 

 الهدف من الدلٌل االرشادي لكلٌة العلوم 



 

              

. تيدف الكمية الى مواكبة التطورات العممية التي شيدىا عالمنا المعاصر  2002كمية العموم ىي احدى كميات جامعة المثنى اسست عام 
يمكن من معمومات عممية ومنيجية لمطالب لممساىمة في دفع عجمة التطور والقيام وصوال الى تحقيق اىدافيا العممية في تقديم كل ما 

 بدورىا في تحقيق النيضة الشاممة في جميع مجاالت الحياة .

البيئة والتموث ( . وكان عدد  –الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  –عموم الحياة  –الفيزياء  –تضم الكمية اقسام ) الكيمياء 

 تدريسي .  92طالب وطالبة فيما بمغ عدد اعضاء الييئة التدريسية  1112بواقع  2016/ 2015طمبتيا خالل العام الدراسي 

يقبل فييا خريجو الدراسة االعدادية / الفرع العممي وعمى اساس التنافس في المعدالت يتم القبول عن طريق القبول المركزي و 

 .مدة الدراسة في الكمية اربع سنوات يمنح بعدىا المتخرج شيادة البكالوريوس في االختصاصات العممية المذكورة اعاله .

 2007الوزاري بأنشاء جامعة المثنى عام  . ومع صدور االمر2004/2005تخرجت اول دفعة في الكمية في العام الدراسي 

 والتي اصبحت فييا الجامعة الوريث لكميات المثنى والتي كانت تتبع جامعة القادسية بما فييا كمية العموم .

كان من اىداف ادارة الجامعة تطوير الواقع التعميمي في المدينة حيث تم استحداث الدراسة المسائية في بداية العام الدراسي 

. كما وخطوة اولى في طريق اكمال الدراسات العميا لمحصول عمى شيادة الماجستير تم افتتاح الدراسات العميا  2007/2008

 والتي استقبمت طمبتيا ضمن خطة وزارة التعميم العالي والبحث العممي .   2008/2009لقسم عموم الحياة لمعام الدراسي 

االدارية ومكتب استشاري لمخدمات العممية والفنية . كما تشرف الكمية عمى اصدار تضم الكمية كذلك عدد من الوحدات العممية و 

 مجمة عممية في اختصاصات العموم الصرفة والتطبيقية بعنوان مجمة المثنى لمعموم الصرفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة تعرٌفٌة عن الكلٌة



 

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقسام الكلٌة 

قسم 
 الكيمياء

 
قسم 
 الفيزياء

علوم قسم 
 الحياة

قسم 
الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسو 

البيئة قسم 
 والتلوث

  

 

 قاعات االمتحان بكلية العلوم

جاة  من الفعاليات والةشاطات البيئية  لطلبة قسم البيئة  مظاهر الحياة الجامعية  بأروقة الكلية 

 والتلوث

 طلبة االقسام العلمية بمكتبة الكلية   

 



 

      
 الـــــــــــــــرؤيا

البنيدة التحتيدة الضدرورية لمتطدور العممدي والتقندي  البد لمتقدم الحضاري أن يعتمدد بشدكل أساسدي عمدى العمدوم الصدرفة حيدث تمثدل
 لكافة الميادين وما التغيرات والطفرات العممية السريعة التي شيدىا العالم في أواخر القرن إال دليال ممموسا عمى ذلك .

 
 األهداف التي تعمل كمية العموم عمى تحقيقها

 
  ودورىدددا الريدددادي والتددداريخي فدددي نشدددوء الحضدددارة العمميدددة خمدددق الدددوعي واليمدددان لددددى الخدددريا برسدددالة امتندددا الحضدددارية

 االنسانية وتطورىا العممي .
 . تأىيل الخريا المتخصص والممم باألسس النظرية لمعموم االساسية وتطبيقاتيا الميدانية 
 . اكساب الخريا الخبرات العممية التي يتطمبيا حقل العمل المستقبمي واطالعو عمى اخر المستجدات التقنية 
  خمق كادر مؤىل لالنخراط مستقبال في سمك التعميم الجامعي والقادر عمى النيوض بالعممية التربوية في ميادين العمدوم

 المختمفة .
 لبحدث تأىيل بداحثين عمميدين تتدوفر فدييم االسدس الصدحيحة لمبحدث العممدي والتطدوير ليكوندوا قدادرين عمدى دعدم حركدة ا

 . بمدالعممي والتكنولوجي في ال
  الخددريجين المتميددزين القددادرين عمددى االنخددراط فددي الدراسددات العميددا لممسدداىمة بشددكل فعددال فددي حددل المعضددالت اعددداد

 العممية والتقنية المعقدة لتطوير الميادين العممية والتقنية االخرى .
 ور فعددال فددي اعددداد الكددوادر العمميددة التددي  تتعامددل بشددكل رشدديد مددع العمددوم لمددا فيددو خدمددة االنسددان والبيئددة ويكددون ليددا د

 النشاط العممي العالمي من خالل مساىماتيا في المؤتمرات العممية العالمية .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤٌا واالهداف

 عزيزي الطالب ......عزيزتي الطالبة 

وما فيها من مراحل كما ان  ان الدراسة في المرحمة الجامعية تختمف اختالفا تاما عن المرحمة االعدادية
لمدراسة بالمرحمة الجامعية تستقل استقالال تاما بذاتك وتقع  الجو الدراسي مختمف تماما فعند التحاقك

عميك مسؤولية نفسك لذلك نوضح لك بعض النقاط العامة لتيسر لك مشوارك الجامعي بأذن اهلل بكل يسر 
  وسرور .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الهٌكل االداري

 

 

 أ.م.د. حسين جابر عبد الحسين
 عميد الكلية

 

 د.باسم عبدهللا جاسم
 معاون العميد للشؤون العلميــة

 
 م. علي سلمان التميمي
 والقاةوةية معاون العميد للشؤون االدارية

 

 

 د.ةورس ةاهض امين 
 رئيس قسم البيئة والتلوث

 

 ا.م.د.هادي قاسم محمد 
ءرئيس قسم الفيزيا  

 

جواد الحسن عبد ليث.د.م.ا  
 رئيس قسم علوم الحياة

 ا.م. موس  مكي خريجان
 رئيس قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسو 

 ا.م.د. جواد كاظم مريح 
 رئيس قسم الكيمياء

 



 
  

 

 

 

عضاء مجلس كلٌة العلوم ا  

 المنصب االسم ت

 عميد الكمية / رئيس المجمس أ.م.د. حسين جابر عبد الحسين  .1
 م. العميد لمشؤون الدارية / عضواً  ا.م. عمي سممان التميمي  .2

 م. العميد لمشؤون العممية / عضواً  د.باسم عبداهلل جاسم  .3

 رئيس قسم عموم الحياة / عضواً  ا.م.د.ليث عبد الحسن جواد  .4

 رئيس قسم البيئة والتموث / عضواً  د.نورس ناىض امين  .5

 رئيس قسم الفيزياء / عضواً  أ.م.د. ىادي قاسم محمد  .6

 عضواً رئيس قسم الكيمياء /  جواد كاظم مريحا.م.د.   .7

 رئيس قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب / عضواً  ا.م. موسى مكي خريجان  .8

 أمين المجمس م.م. ميثم عالء مكي  .9

 ممثل التدريسيين ا.م.د. عبد االمير كاظم فرىود  .10
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  5102-5102العبم اجلبهعي

 القسن املرحلت االوىل املرحلت الثبنيت املرحلت الثبلثت املرحلت الرابعت
 علوم احليبة 7: 8= 6; 6:

 الفيزيبء 9: >9 5: ;7
 الكيويبء 9: :: 7; 99

6< 9: 7< :6 
الريبضيبث 

 وتطبيقبث احلبسوة

 البيئت والتلوث =: 75 ;8 :7
 علوم احليبة هسبئي <66 ;< :> 89

 

 

 

 

 

  

 

 

 اعداد الطلبة بالكليـــــة
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120

 علوم الحياة
 الفيزياء

 الكيمياء
الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسوب

 البيئة والتلوث
علوم الحياة 

 مسائي

 الكيمياء الفيزياء علوم الحياة
الرياضيات 
وتطبيقات 
 الحاسوب

 البيئة والتلوث
علوم الحياة 

 مسائي

62 المرحلة الرابعة 37 55 28 36 45

61 المرحلة الثالثة 50 62 45 36 75

83 المرحلة الثانية 47 55 27 20 96

52 المرحلة االولى 54 54 51 58 119

 2015-2014اعداد الطلبة بالكلية 



 

 
 
 
 

        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات المتخرجة
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5 11             قسم الرياضيات وتطبيقات  32 33

11 قسم البيئة والتلوث  17 15 18

 
 قسم الفيزياء

26 29 15 17 14 16 15 10 32 31

12 قسم الكيمياء  59 22 18 22 24 25 37 46 50

33 قسم علوم الحياة   66 26 62 42 51 38 51 62 44

 مالحظــــة :

كن امينا على عزيزي الطالب  

نفسك ووطنك وال تعرض نفسك 

 للعقوبــــة

 



 

 
 
 
 

            
شعبة التسجيل لمدراسات بتخصص عموم الحياة وتقوم  2007/2008تم استحداث الدراسة المسائية في بداية العام الدراسي  

 والبحث العالي التعميم وزارة اقرتيا  كما تفصيمي بشكل المسائية الدراسات في القبول وشروط ضوابط ة بالعمل وفق المسائي
 . العممي
 عدد عمى اعتمادا   الطالب قبول ويبقى المتخرج لمطالب%  60 عن التقل ىي عامة بصورة المسائي في القبول معدل 

 من اقل معدالتيم الذي لمطمبة اليحق أي,  الوقت ذلك في المعني المعيد او الكمية الى المتقدمين الطالب ومعدالت
 والكميات  المركزي القبول خالل من الحكومية المعاىد الى التقديم انما المسائية الدراسات الى التقديم من% 60

 .  فقط االىمية
 دينار عراقي .  000 650 1 تحددىا وزارة التعميم العالي. العام ليذا المسائية بالدراسات الخاصة الدراسية االجور 
 من التقديم يكون او,  بيا الخاصو االلكترونية االستمارة طريق عن تكون المعاىد او الكميات فبعض مختمفة ىي التقديم طرق 

 . التقديم استمارة وسحب نفسو المعيد او الكمية مراجعة خالل
 الى التقديم من,  وثائقيم وقدموا الكمية وراجعوا االلكترونية االستمارة عمى قدموا اي مركزيا   قبوال   لو ظير الذين لمطمبة اليحق 

وادناه اعداد الطمبة المقبولين والمتخرجين من قسم . المركزي القبول الغاء و الكمية في قيدىم ترقين بعد اال المسائية الدراسات
 -المسائي:\عموم الحياة 

 عدد الطمبة المتخرجين عدد الطمبة المقبولين سنة القبول
0202-0200 63 96 
0200-0200 27 95 
0200-0202 62 79 
0202-0202 80 49 

2014-2015 100 18 

 

 الدراسات المسائية

 المقبولين
0 المتخرجين

50

100

 اعداد الطلبة المقبولين والمتخرجين بالدراسة المسائية

 المقبولين

 المتخرجين

 



 

 
 
 
 

 

 اسم الدورة العام الجامعي
 عدد الخريجين

عموم 
رياضيات وتطبيقات  فيزياء كيمياء الحياة

 الحاسوب
البيئة 
 والتموث

المجموع 
 الكمي

 65 -- -- 15 24 26 جامعة المثنى 2007-2008
 96   17 17 62 عراق العمم والسيادة 2008-2009
 79   14 23 42 االرادة والبناء 2009-2010
 91   16 24 51 بناة المستقبل 2010-2011

 100 11 11 15 25 38 بالعمم والعمل يتحقق االمل 2011-2012

2012-2013 
المحبة والتسامح وتنمية 

 180 27 12 29 51 61 االبداع

 187 32 15 32 46 62 السالم والتنمية 2013-2014

2014-2015 
بوحدتنا نيزم االرىاب ونبني 

 الوطن 
44 50 31 18 33 176 

 

 

 

 

 

 

 

 دورات الخريجين

 

 
 

 

 بعض من مختبرات الكلية  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

..زيارة احدى المدارس االبتدائية بمحافظة المثنى  لكلية العلوم  الكلية والمجتمع  

:756-7569جانب من فعاليات طلبة قسم الكيمياء احتفاال بيوم الجامعة للعام الدراسي   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

عداد كووادر عمييوة بيو ا  2003-2002تم تأسيس قسم عموم الحياة في العام الدراسي  ويقوم بتدريس عمم اإلحياء لطمبة القسم وا 
واليلتبريووة ب بووالكوادر التل  ووية  اليجووال لرفوود يتسسووال الدولووة والقطوواعين اللووا  واليلووتمط ب اليتسسووال الطبيووة وال وو اعية

 والعميا .
تدريسوووي وبيلتموووص االت ا وووال العمييوووة وباإلضوووافة  حلوووم  يسووواعدين باحووو  عميوووي سووواىم فوووي تووودريس عموووم  20يضوووم القسوووم 

لمكوووادر  البيولووجي لطمبتوو وطمبوة ااقسووام والكميوال االورن كيوا ان يلتبوورال القسوم تقودم لودياتيا فووي اليجويل الطبيوة والتحميموة
 العميية والبحثية ولمطمبة.

يعتبوور عمووم البيولوووجي احوود الاووروع فووي العموووم الطبيعووة الحديثووة وفووي يجوواال اليعرفووة اإل سووا ية ويعتبوور قاعوودة  ساسووية لجييوو    
كيوا يكفوص العموم التي تدرس  الحياة وظواىر اليتعددة ين ضي يا حيواة اإل سوان يثول الطول والعمووم الطبيوة ال ظريوة التطبيقيوة  

عمم الحيواة عون الظوواىر والعيميوال الحيويوة التوي تحود  فوي الكاح وال  الحيوة وقود احتول عموم الحيواة  ىييوة كبيورة يون بوين العمووم 
الحيوية في ييادين ال حة العاية الزراعة وال  اعال الغ احية والتحمييل اليلتبرية واليعالجوال البيحيوة ويرجو  ىو ا التوسو  فوي 

ة تعوودد وتقوودم التق يووال الحديثووة التووي اسووتلدييا بحيوو  احتوول درجووة ويكا ووة يريوقووة فووي الدراسووال العمييووة فووي تطووور عمووم الحيووا
 الكميال والجايعال في العالم . 

 
 
 
 
 

 قسم علوم الحٌاة



 

 

 
 دراسة العموم البايولوجيو ب ورة فايمة وتطبيقاتيا واستلداياتيا في اليجتي  ين ال احية ال ظرية والعميية والتطبيقية . -1
 اد كوادر عميية يتل  ة في اليجاال الطبية وال حية والزراعية وال  اعال الغ احية والاروع البايولوجيو. عد -2
 حكسال الطمبة التق يال العميية في استلدام ااجيزة اليعدال التي ييكن استلداييا في دراستيم ال ظرية والتطبيقية. -3
 عموم البيولوجية وبيلتمص اتجاىاتيا وتل  اتياحكسال طمبتو يعمويال  كادييية وتطبيقية عن ال -4
 رفد يوسسال الدولة والقطاعين اليلتمط واللا  باليتسسال الطبية وال  اعية اليلتبريةب بالكوادر التل  ية. -5
دلاليوا ضوين الي وا -6 ىج بح  ودراسة يوا ىوو جديود فوي العمووم البايولوجيوو ويواكبوة التطوورال العمييوة اللا وة بيو ا اليجوال وا 

 .الدراسية اليقررة

                   
ين ليل اابحا  العميية  لطمبة الدراسال ااولية وطمبة الدراسال العميا يأيل القسم بحل بعض اليفاكل ااحياحية والتي 

 ييكن اجياليا بيا يمي:
ومحاولة ايجاد عالج لها من خالل استخدام مستخلصات نباتية  الطفيليات المسببة لالمراض الخطيرة في االوساط الزرعية زرع -1

 من مخلفات االجزاء النباتية مختلفة.

الكفص عن  بكتريا اليياه  البحرية والع بة والجوفية والسال ة. ويعرفة  ي ادر التمو  الييكروبي لميياه ويحاولة  -2
 بالفكل اايثل.  تقديم يقترحال عن كياية  يعالجة يياه الفرل واليلماال البفرية

 الكفص عن اليلماال اليجاري وكياية يعالجتيا ودورة اليايكرو بال فييا. -3
 زرع الاايروسال وتكثيرىا في اليلتبر والتفلي  اليلتبري ليا ليحاولة وجود يستلم ال  باتية ليعالجتيا. -4
 اليحافظة عمم الت وع اإلحياحي في يحافظة اليث م واجراء بحو  عن كياية تطويره . -5
وغيرىا واقاية دورال يستيرة  PCRاجراء بعض تطبيقال الي دسة الوراثية والتق يال الحديثة اليستلدية في  لك يثل   -6

لطمبة الدراسال العميا لغرض ااستاادة الق ون ين ى ه التق يال وتطبيقيا في يجاال الطل البفري والطل العدلي 
 وال يدلو والزراعة....الخ

فرع  –فرع التق يال ااحياحية  –فرع عمم ااحياء اليجيرية  –ة الم فروع ب فرع الحيوان ل ل ل قسم عموم الحيا -7
 ال بال ب و لك  ين ليل الكوادر التدريسية الكاوءة.

 ا فاءال يلتبرال تل  ية تيتم بالكفص الي اعي عن اليسببال اليرضية ليا. -8
 
 
 

 

 

 أهداف قسم علوم الحٌاة

 الخطة التطوٌرٌة للقسم



 

 

 
 العمومية ،والمكتبات ،والورش كالمختبرات العلمية المرافق استعمال حق للطالب الدراسات االولية والعليا والمسائية 

 .القسم  وحضور الحلقات النقاشية والتسجيل في الدورات التخصصية في ،والتخصصية

 ت عنوان الحلقة النقاشية )السيمنار( اسم التدريسي اليوم والتاريخ 
  .1 العراق والعالما تفار يرض الكوليرا في  د.عمي ع وك  جم 0202\02\02
د.لي  عبد الحسن يحيد  0202\00\02

 جواد
Detection of genetic damage using 

toxicology assays 
2.  

  .3 اليعايير الاسمجية لميرضم الي ابين بالثيسييا م.م. يحيد قاسم وىيل 0202\00\3
  .4 تفلي  حاال السل الرحوي في اا سان م.م.  يم يحيد يوسم 0202\00\02
 Biologist role in eradication and prevent د.عبد ال يد عميوي حسن 0202 \00 \01

chordata 
5.  

 The role of the unilateral nephrectomy on د.باسم عبد اهلل جاسم 0202\00\02
the remained kidney 

6.  

اليضادال  ويقاويتيا ا واع  E.coliحساسية جرثوية  م.م. ضي عمي عزيز 0202\ 00\ 02
 الحيوية

7.  

  .8 تحضير لقاح بكتيري باستلدام الميزر واطيء الطاقة م.م. ىداء يطفر  يال 0202\00\00
  .9 التغ ية الورقية في ال بال م. باقر جيل ىادي 0202\00\02
دراسة القيية الغ احية ل باتي الحييض والبرغل وتأثيرىيا  د.عبد الحسن حيدان 0202\0\02

 الكييوحيويةفي ال اال 
10.  

 

 ت عنوان الدورة  التاريخ مدتها 
 Diagnostic metogenic يومان

bacteria 

1-3\12\2015 1.  

 Histological يومان

Techniques 

19-17/1 /2016 2.  

  .Convencial PCR 10-12\2\2016 3 يومان
 

 

  2016-2015النشاطات العلمٌة 



 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسم علوم الحٌاةمختبرات   

 مختبر االحٌاء المجهرٌة 

مختبر 
 الفسلجة 

 الفطريات

 مختبر الحشرات 

مختبر 
 النبات 

 مختبر التلوث االحٌائً 



 

 

                     

 

 

. 

 

 

 

 

 

قسم علوم الحٌاةمناهج   

Subject عدد الوحدات 
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسية
 نظري عملي

General biology 

(zoology) 
 Bio 110 1 علن االحيبء العبم ) حيىاى ( 2 2 3

Analytic chemistry 3 2 2 كيويبء تحليلية Ch 101 2 

General Mathematics 2 - 2 زيبضيبت العبهةال  Math 101 3 

Biophysics 3 2 2 فيزيبء حيبتية Phys 104 4 

Computer science I 1 2 
- 

 
I علن حبسببت UREQ 105 5 

Arabic language 2 - 2 لغة عزبية UREQ101 6 

Human Right 2 - 2 حقىق االنسبى UREQ 103 7 

Safety and security 

laboratory 
واالهبى الوختبزيالسالهة  1 - 1  CR 100 8 

Total 17 8 13 المجموع 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسية
 النظري العملي

General biology (Botany) 3 2 2 )علن االحيبء العبم ) نببت Bio 111 1 

Organic chemistry 3 2 2 كيويبء عضىية Ch 102 2 

Biostatistical 2 - 2 احصبء حيبتي Math 104 3 

Geology 3 2 2 علن االرض Phys 105 4 

Computer science II 1 2 - II حبسببت UREQ 106 5 

English language 2 - 2 لغة انكليزية UREQ102 6 

Democracy and  Freedom 2 - 2 حزية وديوقزاطية UREQ 104 7 

Total 16 8 12 المجموع 

 السنة االولى / الفصل األول

نًالسنة األولى / الفصل الثا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسية
 النظري العملي

Entomology 3 2 2 علن الحشزات Bio 212 1 

Plant anatomy 3 2 2 علن تشزيح نببت Bio 213 2 

Microbiology I 3 2 2 I علن األحيبء الوجهزية Bio 214 3 

Parasitology 3 2 2 علن الطفيليبت Bio 215 4 

Plants groups 3 2 2 هجبهيع نببتية Bio 216 5 

Biochemistry I 3 2 2 I كيويبء حيبتية Ch 203 6 

Computer science III 1 2 - III حبسببت 
UREQ 

207 
7 

Total 19 14 12 المجموع 

Subject 
عدد 

 الوحدات
الساعاتعدد   

 ت الرمز المادة الدراسية
 النظري العملي

Entomology Taxonomy 3 2 2 علم تصنٌف الحشرات Bio 217 1 

Plant Taxonomy 3 2 2 علم تصنٌف النبات Bio 218 2 

Microbiology II 3 2 2 II علم األحٌاء المجهرٌة Bio 219 3 

Computer science IV 1 2 - IV  حاسبات UREQ208 4 

Invertebrates 3 2 2 علم الالفقرٌات Bio 220 5 

Biochemistry II 3 2 2 II كٌمٌاء حٌاتٌة Ch 204 6 

Research Methods 2 - 2 ًطرق البحث العلم CR 201 7 

Total 18 12 12 المجموع 

/ الفصل األول السنة الثانٌة  

نًالسنة الثانٌة/ الفصل الثا  



 

 

 

  

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسية
 النظري العملي

Cytology 3 2 2 علن ببيىلىجيه خلية Bio 321 1 

Ecology 3 2 2 علن البيئة Bio 322 2 

Histology 3 2 2 علن االنسجة Bio 323 3 

Mycology 3 2 2 علن الفطزيبت Bio 324 4 

Immunology 3 2 2 علن الونبعة Bio 325 5 

Plant physiology 3 2 2 علن فسلجة نببت Bio 326 6 

Total 18 12 12 الوجوىع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject 
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات
 ت الرمز المادة الدراسية

 العملي
النظر
 ي

Genetics 3 2 2 علم الوراثة Bio 327 1 

Pollution 3 2 2 ًعلم التلوث البٌئ Bio 328 2 

Microbial Physiology 3 2 2 فسلجة أحٌاء مجهرٌة Bio 329 3 

Fungal Taxonomy 3 2 2 علم تصنٌف الفطرٌات Bio 330 4 

Animal Physiology 3 2 2 علم فسلجة حٌوان Bio 331 5 

Microbiology(Aquatic 
and soil) 

 Bio 332 6 علم األحٌاء المجهرٌة ) مٌاه وتربة ( 2 2 3

Total 18 12 12 المجموع 

نًالسنة الثالثة / الفصل الثا  

/ الفصل األول الثالثةالسنة   



 

 

 

Subject عدد الوحدات 
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسية
 النظري العملي

Molecular Biology 3 2 2  جزيئيالعلن الببيىلىجي  Bio 433 1 

Pathogenic Bacteriology 3 2 2 علن البكتزيب هزضية Bio 435 2 

Comparative anatomy 3 2 2 التشزيح الوقبرى للحبليبت Bio 436 3 

Food Microbiology 3 2 2 
علن األحيبء الوجهزية 

 الغذائية
Bio 437 4 

Elective III 3 2 2 III 5  اختيبري 

Elective IV 3 2 2 IV 6  اختيبري 

Research project I 1 2 - I بحث تخزج Bio 438 7 

Total 19 14 12 المجموع 
 

 

 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسية
 النظري العملي

Microbiology genetics 3 2 2 وراثة  احٌاء مجهرٌة Bio 439 1 

Virology 3 2 2 علم الفاٌروسات Bio 440 2 

Industrial 
Microbiology 

األحٌاء المجهرٌة صناعٌةعلم  2 2 3  Bio 441 3 

Elective V 3 2 2 V 4  اختٌاري 

Elective VI 3 2 2 VI 5  اختٌاري 

Research project II 1 2 - II بحث تخرج Bio 438 6 

Total 16 12 10 المجموع 

 

 

نًالسنة الرابعة / الفصل الثا  

/ الفصل األول لرابعةالسنة ا  



 

 

 
 

 
 

طانثح شى ذىسغ  35(و ؼُس ذى قثىل  2002/2003ذأسس قسى انكًُُاء كأؼذ أقساو كهُح انؼهىو نهؼاو انذراسٍ )

طانة وطانثح يىسػٍُ ػهً انًزاؼم  انذراسُح األونً  وانصاَُح  130ذذرَعُا نُثهغ يعًىع طهثح انقسى ؼانُا" 

ح انساتقح وسُرى ذخزَط انذورج انزاتؼح يٍ وانصانصح وانزاتؼح كذنك ذى ذخزَط شالز دوراخ نألػىاو انذراسُ

 طهثره هذا انؼاو ،َرثغ انقسى َظاو انكىرساخ فٍ انذراسح .

َقغ انقسى فٍ تُاَح األقساو انؼهًُح وَضى شالز قاػاخ دراسُح وخًسح يخرثزاخ ويخشٌ نهشظاظُاخ وانًىاد 

 انكًُُاوَح.

 
 

 انكًُُاء وذطثُقاذها انؼًهُح وتًا َخذو ؼقم انؼًم انًسرقثهٍ .ذخزض كادر يرخظض يهى تانًؼزفح األساسُح نؼهى  -1

 ذذرَس ػهى انكًُُاء نطالب انقسى واألقساو االخزي فٍ كهُح انؼهىو وتؼض كهُاخ انعايؼح . -2

 انًساهًح فٍ ؼم انًشاكم انؼهًُح انرٍ ذساهى فٍ خذيح خطح انرًُُح فٍ انثهذ.  -3

 يىاكثح انرقذو انؼهًٍ نهكًُُاء .اظزاء انثؽىز انؼهًُح انهادفح وانًرطىرج و -4

 

 

 

 قسم الكٌمٌاء

 اهداف قسم الكٌمٌاء



 

 

 
 العمومٌة ،والمكتبات ،والورش كالمختبرات العلمٌة المرافق استعمال حق للطالب الدراسات االولٌة والعلٌا والمسائٌة 

 .القسم  وحضور الحلقات النقاشٌة والتسجٌل فً الدورات التخصصٌة فً ،والتخصصٌة

 ت الحلقة النقاشية )السيمنار(عنوان  اسم التدريسي اليوم والتاريخ
  .1 ذؽىَم انًخهفاخ انً يىاد كًُُاوَح اونُح أ.و.د قاسى يؽًذ ؼهى 13/10/2015
  .2 كًُُاء انُىاذط انطثُؼُح / انطة انثذَم وانثذائم انذوائُح ا.و.د َثُم طثزٌ تادٌ 27/10/2015
 و.و. اؼًذ رساق اتزاهُى 03/11/2015

Synthesis and characterization of some 
transition Metal Complexes of bis Schiff ligand 

3.  
  .4 ذطثُقاخ انكًُُاء انرؽهُهُح فٍ انرؽهُم انعُائٍ و.و. سياٌ طاؼة يهذٌ 24/11/2015
 و.و. شًُاء ؼسٍ يالغ 08/12/2015

Spectrophotometric and thermodynamic 
studies of Mn(II) with azo compound 

5.  
  .6 اسرخالص انسهُهىس يٍ سؼف انُخُم و.و. اسرثزق يؽسٍ َاسز 22/12/2015

 و.و. اسل شاكز وهُة 05/01/2015
Photo degradation of methylene blue in 
aqueous solution by using AOP and solar 

radation 
7.  

 و.د. ؼسٍ طثُػ ظثز 10/11/2015
Synthesis and characterization of bridges 

phalocyanine and tetra pyrazino porphrazine 
complexes of aluminum and their copolymer 

8.  

 ا.و.د. ظىاد كاظى 17/11/2015
Detection of antibiotic oligomezation by 

forming excimers 
9.  

  .11 تزَايط ظذول دورٌ االنكرزوٍَذظًُى  و.و. ؼُذر شُشىل يؽًذ 15/12/2015
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 -قسم الكيمياء ويضم املختربات التالية :. 

 

 مختبرات قسم الكٌمٌاء

 مختبر التحلٌلٌة 

 مختبر الحٌاتٌة 

 مختبر الالعضوٌة 

 مختبر العضوٌة  مختبر الفٌزٌاوٌة 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مناهج  قسم الكٌمٌاء

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسٌة
 نظري عملً

Inorganic chemistry I 3 - 3 Iالكٌمٌاء الالعضوٌة Ch 110 1 

Analytical chemistry I 3 2 2 Iالكٌمٌاء التحلٌلٌة Ch 111 2 

General Mathematics I 2 - 2 Iالرٌاضٌات Math 101 3 

General physics I 3 2 2 Iالفٌزٌاء Phys 101 4 

Geology science 3 2 2 علم االرض Phys 105 5 

Arabic language 2 - 2 اللغة العربٌة UREQ101 6 

Human Right 2 - 2 حقوق االنسان UREQ 103 7 

Safety and security 
laboratory 

 CR 100 8 السالمة واالمان الكٌمٌاوي 1 - 1

Computer science I 1 2 - Iعلم الحاسبات UREQ 105 9 

Total 20 8 16 المجموع 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

الدراسٌةالمادة   ت الرمز 
 النظري العملً

Inorganic chemistry II 3 - 3 IIالكٌمٌاء الالعضوٌة Ch 112 1 

Analytical chemistry II 3 2 2 IIالكٌمٌاء التحلٌلٌة Ch 113 2 

General Mathematics II 2 - 2 IIالرٌاضٌات Math 102 3 

General physics II 3 2 2 IIالفٌزٌاء Phys 102 4 

General biology science 3 2 2 علم األحٌاء العام Bio 101 5 

Computer science II 1 2 - IIعلم الحاسبات UREQ 106 6 

English language 2 - 2 اللغة االنكلٌزٌة UREQ 102 7 

Democracy Freedom 2 - 2 حرٌة ودٌمقراطٌة UREQ 104 8 

Total 19 8 15 المجموع 

 السنة االولى / الفصل األول

نًالسنة األولى / الفصل الثا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسٌة
 النظري العملً

organic chemistry I 3 2 2 Iالكٌمٌاء العضوٌة Ch 214 1 

Inorganic chemistry III 3 2 2 IIIالكٌمٌاء الالعضوٌة Ch 215 2 

Physical chemistry I 3 2 2 I الفٌزٌاوٌةالكٌمٌاء   Ch 216 3 

Analytical chemistry III 3 2 2 IIIالكٌمٌاء التحلٌلٌة Ch 217 4 

General Mathematics III 2 - 2 III الرٌاضٌات العامة   Math 203 5 

Computer science III 1 2 - IIIعلم الحاسبات UREQ 207 6 

Total 15 10 10 المجموع 

Subject 
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات
 ت الرمز المادة الدراسٌة

 النظري العملً

Inorganic chemistry IV 3 2 2 IVالكٌمٌاء الالعضوٌة Ch 218 1 

organic chemistry II 3 2 2 IIالكٌمٌاء العضوٌة Ch 219 2 

Analytical chemistry IV 3 2 2 IVالكٌمٌاء التحلٌلٌة Ch 220 3 

Physical chemistry II 3 2 2 II الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة Ch 221 4 

Computer science IV 1 2 - IVعلم الحاسبات UREQ208 5 

Computer application 
in chemistry 

 Ch 222 6 تطبٌقات حاسوبٌة فً الكٌمٌاء 1 2 2

Research Methods 2 - 2 ًطرق البحث العلم CR 201  

Total 17 12 11 المجموع 

/ الفصل األول الثانٌةالسنة   

نًالسنة الثانٌة/ الفصل الثا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسٌة
 النظري العملً

Physical chemistry III 3.5 3 2 IIIالكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة Ch 323 1 

organic chemistry III 3.5 3 2 IIIالكٌمٌاء العضوٌة Ch 324 2 

Biochemistry I 3 2 2 I  الحٌاتٌةالكٌمٌاء  Ch 325 3 

Industrial chemistry I 2 - 2 I الكٌمٌاء الصناعٌة Ch 326 4 

Inorganic chemistry V 3 2 2 V الكٌمٌاءالالعضوٌة Ch 327 5 

Elective I 2 - 2 I 6  أختٌاري 

Seminar - - 1 7  حلقات نقاشٌة 

Total 17 10 13 المجموع 

Subject عدد الوحدات 
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسٌة
 النظري العملً

Physical chemistry IV 3.5 3 2 IVالكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة Ch 328 1 

organic chemistry IV 3.5 3 2 IVالكٌمٌاء العضوٌة Ch 329 2 

Biochemistry II 3 2 2 II الكٌمٌاء الحٌاتٌة Ch 330 3 

Industrial chemistry II 2 - 2 II الكٌمٌاء الصناعٌة Ch 331 4 

Radio chemistry 2 - 2 الكٌمٌاء األشعاعٌة Ch 332 5 

Elective II 2 - 2 II 6  أختٌاري 

Total 16 8 12 المجموع 

/ الفصل األول الثالثةالسنة   

نًالسنة الثالثة / الفصل الثا  



 

 

 

Subject عدد الوحدات 
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسٌة
 النظري العملً

Quantum chemistry 3 2 2 كٌمٌاء الكم Ch 433 1 

Instrumental Analysis I 3 3 2 Iًالتحلٌل األل Ch 434 2 

Polymer chemistry 3 2 2 كٌمٌاء البولٌمرات Ch 435 3 

Biochemistry III 3 2 2 
III  الكٌمٌاء

 الحٌاتٌة
Ch 436 4 

Elective III 2 - 2 III 5  أختٌاري 

Research project I  1 2 - I مشروع البحث Ch 437 6 

Total 15 10 10 المجموع 

 

  

 

Subject 
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 ت الرمز المادة الدراسٌة
 النظري العملً

Practical 
Identification of 

organic compounds 
 Ch 438 1 التشخٌص العضوي العملً - 6 3

Quantum 
spectroscopy 

 Ch 439 2 الكٌمٌاء المطٌافٌة الجزٌئٌة 3 - 3

Instrumental 
Analysis II 

3 2 2 II ًالتحلٌل األل Ch 440 3 

Identification of 
organic compounds 

 Ch 441 4 التشخٌص العضوي النظري 3 - 3

Petrochemicals 3 2 2 البتروكٌمٌاوٌات Ch 442 5 

Biochemistry IV 3 2 2 IV الكٌمٌاء الحٌاتٌة Ch 443 6 

Elective IV 2 - 2 IV 7  أختٌاري 

Research project II 1 2 - II مشروع البحث Ch 437 8 

Total 21 14 14 المجموع 

 

 

 

 

 

 

/ الفصل األول لرابعةالسنة ا  

نًالسنة الرابعة / الفصل الثا  



 

 

 
 

 
 

أطبثػ اؼبذ شالشبح أقسباو شبكهد  2002فٍ كهُح انرزتُح وتؼذ ذأسُس كهُح انؼهىو فٍ ػاو  2001ذأسس قسى انفُشَاء فٍ انؼاو 

قاػباخ دراسبُح وخًسبح يخرثبزاخ  ارتبغوَضبى  انزئُسبُح نكهُبح انؼهبىو َقغ انقسى فٍ تُاَبح  َىاج كهُح انؼهىو 

 شٌ نالظهشج انؼهًُح .ويخ

 
اهرًايا خاطا تانذراساخ انظزفح وانرطثُقُح نرأهُم انطهثح ػهًُا يٍ انُباؼُرٍُ انُظزَبح وانؼًهُبح ًَكبُهى َىنٍ قسى انفُشَاء 

يببٍ يىاطببهح دراسبباذهى انؼهُببا يببٍ ظهببح واٌ َببزدوا دورا يرًُببشا فببٍ انثؽببس وانرطببىَز وانؼًببم فببٍ انًزسسبباخ انثؽصُببح 

 وانظُاػُح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الفٌزٌاء

الفٌزٌاءاهداف قسم   



 

 

 
 العمومٌة ،والمكتبات ،والورش كالمختبرات العلمٌة المرافق استعمال حق للطالب الدراسات االولٌة والعلٌا والمسائٌة 

 .القسم  وحضور الحلقات النقاشٌة والتسجٌل فً الدورات التخصصٌة فً ،والتخصصٌة

 ت عنوان الحلقة النقاشية )السيمنار( اسم التدريسي اليوم والتاريخ
  .1 تعرٌفات فٌزٌائٌة د.علً محمد رشٌد 5102/01/52
  .2 نظرٌة متوسط المجال فً معالجة االنظمة الفٌرمغناطٌسٌة د.هادي قاسم محمد 5102/00/10
  .3 ادارة الوقت بفاعلٌة  والتحكم به واستثماره د.جعفر فاضل عودة 5102/00/01
  .Earth quikes 4 د.صالح نعٌم ابراهٌم 5102/00/02
  .study the optical properties of SnO2 thin films 5 م.م شٌماء كرٌم 5102/00/52
  .Types of ferrite materials 6 د.ناهض حسون 5102/05/10
  .Wave plates 7 م.م احمد نعمة محمد 5102/05/10
 م.م اشواق اٌاد كاظم 5102/05/02

Ordering ambiguity and position dependent 
mass 

8.  
  .Wave propagation in an inhomogenous matter 9 زٌنب سعود محمد م.م 5102/05/55
  .Metamaterials 11 د.عامر باسم شعالن 5102/05/52
  .Dark Energy 11 د.جعفر فاضل عودة 5102/10/12
  .Phase diagram of thermodynamic process 12 د.ناهض حسون جواد 5102/10/05
  .13 تصنٌع ثنائً شوتكً من مادة بولٌمرٌة م. لٌث محمد رشٌد 5102/15/50
  .14 مختبر البصرٌات ،معوقات وحلول م.م ظل عقٌل 5102/10/10
  .Raman spectroscopy 15 م.م عقٌل شاكر 5102/10/10
 م.م عالء جاسم محمد 5102/10/02

Study the optical properties of thin films of 
(PMMA/KPF6-Mr/M6)prepared by cast method 

16.  

 د.عبد االمٌر كاظم 5102/10/55
قٌاس تركٌز غاز الرادون والرادٌوم فً نماذج من الكمأ 

 المستخرج من بادٌة السماوة
17.  

  .18 النانوتكنلوجً ،مبادئ وتطبٌقات م.م حسن طرٌخم بدح 5102/10/52
  .19 الخالٌا الشمسٌة أ.م.علً سلمان علً 5102/12/12
  .Open sets 21 م.م نداء حسن حاجً 5102/12/05
  .21 التراكٌب النووٌة م.م بشار هاوي عزٌز 5102/12/02
 م.م علً ناظم 5102/12/52

دراسة تلوث مواد البناء المتوفرة فً السوق المحلٌة لمدٌنة 
 السماوة بغاز الرادون

22.  
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 مختبرات قسم الفٌزٌاء

   المٌكانٌك مختبر

 

 

 مختبر المواد

 مختبر الحرارٌة
 مختبر البصرٌات

 مختبر النووٌة

 مختبر اإللكترون

 مختبر الصلبة



 

 

 

- 

 

 مناهج  قسم الفٌزٌاء

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 نظري عملً
Mechanics and Properties of 

Matter I 
3 - 3 Iييكبَيك وخىاص انًبدح Phys 110 1 

 Electricity and 

Magnetism  I 

3 - 3 I كهربائٌة ومغناطٌسٌة Phys 111 2 

Calculus I 3 - 3 I تفاضل وتكامل Math 111 3 

Geology 3 2 2 علم االرض Phys 105 4 

Arabic language 2 - 2 اللغة العربٌة UREQ 101 5 

Human Right 2 - 2 ٌحقىق اَسب UREQ 103 6 

Computer science I 1 2 - Iحاسبات UREQ 105 7 

Safety and security 
laboratory 

 CR 100 8 ساليخ وايبٌ يختجشي 1 - 1

Practical  physics    2 4 - Iانفيزيبء انؼًهيخ 

كهشثبئيخ ()ييكبَيك ,   

Phys 112 9 

Total 20 8 16 المجموع 

Subject  عدد

 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات 

 النظري العملً
Mechanics and Properties of 

Matter II 

3 - 3 II  مٌكانٌك وخواص المادة Phys 113 1 

Electricity and Magnetism  II 3 - 3 II  ومغناطٌسٌةكهربائٌة  Phys 114 2 

Calculus II 3 - 3 II تفبضم وتكبيم Math 114 3 

 General Chemistry 3 2 2  كٌمٌاء عامة Ch 101 4 

Computer science II 1 2 - II حاسبات UREQ 106 5 

English language 2 - 2 لغة انكلٌزٌة UREQ 102 6 

Democracy and  Freedom 2 - 2  ودٌمقراطٌةحرٌة  UREQ 104 7 

Practical  Physics    2 4 - II فٌزٌاء العملٌة 

 )خواص المادة ,  مغناطٌسٌة (

Phys 115 8 

Total 19 8 15 المجموع 

نًالسنة األولى / الفصل الثا  

 السنة األولى / الفصل االول



 

 

 

 

 

 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات
 النظري العملً

Thermodynamics 3 - 3 ديُبييكيخ انحشاسيخ Phys 216 1 

Electronics I 3 - 3 I الكترون Phys 217 2 

Atomic  physics    2 - 2  الفٌزٌاء الذرٌة Phys 218 4 

 Analytical Mechanic I 3 - 3 I ييكبَيك تحهيهي Phys 219 5 

Advanced Calculus 3 - 3  تفاضل وتكامل متقدم  Math 205 6 

Computer science III 1 2 - III  حاسبات UREQ 207 7 

Practical  Physics   III   3 6  III  الفٌزٌاء العملٌة) 

 )حشاسيخ , انكتشوٌ  , رسيخ (

Phys 220 8 

Total 18 8 14 المجموع 

Subject  عدد
 الوحدات

الساعات عدد  ت الرمز المادة الدراسٌة 

 النظري العملً

Material  science 3 - 3  علم المواد Phys 221 1 

Electronics II 3 - 3 II الكترون Phys 222 2 

Modern physics    2 - 2 فٌزٌاء حدٌثة Phys 223 3 

Analytical Mechanic 

II 

3 - 3 II  ييكبَيك تحهيهي Phys 224 4 

Differential Equations 2 - 2   يؼبدالد تفبضهيخ اػتيبديخ Math 206 5 

Computer science IV 1 2 - IVحبسجبد UREQ 208 6 

Research Methods 2  2   طشق انجحج انؼهًي CR 201 7 

Practical  Physics  IV 2 4  IV  انفيزيبء انؼًهيخ 

 )سقًي , حذيخخ (  

Phys 225 8 

Total 18 6 15 المجموع 

/ الفصل األول السنة الثانٌة  

نًالسنة الثانٌة/ الفصل الثا  



 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Quantum Mechanics  I 3 - 3 I ييكبَيك انكى Phys 326 1 

Laser physics  I 2 - 2 I فيزيبء انهيزس Phys 327 2 

Geometric Optics   3 - 3  ثصشيبد هُذسيخ Phys 328 3 

Mathematical  Physics   I 2 - 2 I  فيزيبء سيبضيخ Phys 329 4 

 Astronomy Physics    3 - 3 فيزيبء انفهك Phys 330 5 

Waves  physics    2 - 2   فيزيبء انصىد Phys331 6 

Elective subject  I 3 2 2 I 7   اختيبسي 

Practical  Physics   V 2 4 - V انفيزيبء انؼًهيخ 

( I , ثصشيبد   Iنيزس ( 

Phys 332 8 

Total 20 6 17  المجموع 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Quantum Mechanic  II 3 - 3 II   ييكبَيك انكى  Phys 333 1 

Laser physics  II 2 - 2 II  فيزيبء انهيزس Phys 334 2 

Statistical Mechanics 2 - 2  ييكبَيك احصبئي Phys 335 3 

Mathematical  Physics   II 2 - 2 II فيزيبء سيبضيخ Phys 336 4 

Physical   Optics   3 - 3  ثصشيبد فيزيبويخ Phys 337 5 

Numerical Analysis  3 2 2  ػذديتحهيم  Math 307 6 

Elective subject  II 2 - 2 II  7   أختيبسي 

Practical  Physics  VI    2 4 - VI انفيزيبء انؼًهيخ 

( II  ثصشيبد ,IIنيزس ( 

Phys 338 8 

Total 19 6 16 المجموع 

نًالسنة الثالثة / الفصل الثا  

/ الفصل األول الثالثةالسنة   



 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Nuclear physics I 3 - 3 I فٌزٌاء نووٌة Phys 439 1 

Solid state physics I 3 - 3 I فٌزٌاء الحالة الصلبة Phys 440 2 

Electromagnetism I 3 - 3 I كهرومغناطٌسٌة Phys 441 3 

Elective subject  I 2 - 2 I4  اختيبسي 

Elective subject  II  2 - 2 II5  اختيبسي 

Practical  Physics    2 4 - VIIانفيزيبء انؼًهيخ 

Iصهجخ, Iَىويخ 

Phys 442 6 

Research project  1 2 - يششوع انتخشد Phys 443 7 

Total 16 6 13 المجموع 

 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Nuclear physics II 3 - 3 II فٌزٌاء نووٌة Phys 444 1 

Solid state physics II 3 - 3 II فٌزٌاء الحالة الصلبة Phys 445 2 

Electromagnetism II 3 - 3 II كهرومغناطٌسٌة Phys 446 3 

Elective subject  III 2 - 2 III  4  اختٌاري 

Elective subject  IV 2 - 2 IV 5  اختٌاري 

Practical  Physics    2 4  VIII انفيزيبء انؼًهيخ 

(    IIصهجخ, II  َىويخ) 

Phys  447 6 

Research project 1 2 - مشروع تخرج Phys 443 7 

Total 16 6 13 المجموع 

 

نًالسنة الرابعة / الفصل الثا  

/ الفصل األول لرابعةالسنة ا  



 

 

 
 

 
 

أل  تعع  بوععايه  الععل   نلمفععع   ألماععل  نىاععله   م ععع  أل  تعع     2007مععص وععاألم  امععم   ععألش م  امعةععلم نلمفععع   م ععع   عع   ععل  
نلعععه تتاععص نلمفععع    لاوععاع ج ألمععص تألناععم ةا مت   نلمفععع ادععتي تقووععله نااععات  عع  ي ععألح   فىععأل  أل  لعاوععع تعع   وععتيا ل  وعع  

 37أل ععاا   أل وععت اح  ألنععم  األح مععب   يىاععع   نععاا  2008-2009  مالضععاله ألتياا ععله   يلوععألد  عع  اا اععع   فععل    ام وعع  
 يل د أليل اع .

 و    مالضاله ألتياا له   يلوألد ا ا  قاملتم  مقتىف ب ول    نىاعله  ع    نلمفعع ياعل ا عا  امألا   يلوعاله أل  مالضعاله 
نمتيىاله نلمفع ألنىاع ةنالماع. نمل ةب قيع  و    مالضاله ألتياا له   يلوألد أل  تع    تمعاه معب  اعح ألش مت   تفىعا    فعل   

  مالضاله  مقتىف ي ألح   مالضاله   وم ع أل  تياا اع أل إليولم أل  يلوعألد  تقعما  أل  ايل   فىم  تم    يلنع يل د  و  
عأل اععع متماععشت ألندععرت  ععلامت  ىعع    معل وععع  عع  وععأل    فمععح . ةب  وعع    مالضععاله ألتياا ععله   يلوععألد الععاف ضععمب   مةععلماص 

اله أل  يلوععاله   مقتىدععع ج أل وععت يلد   موععت اىاع ةب ةععلم  ى ة عع   ععتي نىاععع   مالضععاله أل  يلوععاله  ام وععع تقووععله   مالضعع
ب ضلم  ائع تاماواع مماشاب ذأل  قامت ج أل اتفلل  قماب  ىيوألح  ى  امنعع   ملنوعتام أل  عانتألم    وعتيا ل مقتاعم ه نااعات 

ألح  تاماا   مالضاله   تياا اع  أل اليولم ذ ه  ال ع اتفىا    يلوألد أل نم م   ايألل   فمىاع ألمةلماص   تقمج أل  تألوص     اع
  يىاع . ألمب   قيعي   موعت اىاع تفعااح ألتيعألام   قيعي   ام وعاع الوعتمم م امعل اعتالئ  أليلنعع   منتمعص   فم  ع  أل  فماع   ىتيعألم 
  فىم  أل  ت ع  ج أل المت لم اموتألى   قما  ج أل  تمناش  ىع    ايعل   فىمع  أل  تأل وعح معص   نلمفعله   فم  اعع أل  فل ماعع امعل اي ع  

 ب يال  اليالع  ى  تنلمد  القماب أل  لمع   مرتمم ه أل  ألمش   فىماع .   دلئات  لذ     و  م
 

قسم الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب   



 

 

 
 

 اذح   نلألا  شمع يد  القتولص  اى يىاع    و  مب قالح تألضاي   ماع   مالضاله أل وتقا ملل    منلاله   يالت  – 1
   فىماع أل  توعافاع .      

وتل    فىال  ىيوألح  ى  ةللات   ملنوتام أل  انتألم ه أل  ت  افلع  تلائع يىاع متدأل اب نقيألت بأل      يما  بنملح ام  – 2
   اىا مب ع ص ناام  الل .

تلائع نأل ام متقووع  ىفمح    مرووله   األ ع   مقتىدع    منلاله   مالضاله أل  يلواله ألايألل   فمىاله  – 3
 أل إليولم.

أل  يلواله      نلمفله ألتا     يلنع ة ال   ىفمح ةضل ع ة    مح   قماناب نمول ا  اليل    ب ول    مالضاله   -4
 نمامواب      تفىا     لعأل .

 

 
 العمومٌة ،والمكتبات ،والورش كالمختبرات العلمٌة المرافق استعمال حق للطالب الدراسات االولٌة والعلٌا والمسائٌة 

 .سم الق وحضور الحلقات النقاشٌة والتسجٌل فً الدورات التخصصٌة فً ،والتخصصٌة

 ت عنوان الحلقة النقاشية )السيمنار( اسم التدريسي اليوم والتاريخ 
  .On Graph Maps 1 ب. .ا. يواب نلام  اا   يواب  77/01/7105الثالثاء  
  .On Fuzzy Metric Space 2 ا.  لمم يمشه  ى    07/00/7105الثالثاء  
  .On Hilbert Space  3  .  شاعد ياام  اا   فل   18/07/7105الثالثاء  
  .Dynamic Index for Big Data 4  .  ومى  ام  ا  ميما  ى  79/07/7105الثالثاء  
  .Hilbert Space and its Application 5  . مل ك وفا   ملنع 0/3/7106الثالثاء  
  .Symmetric Group 6  .  شاا  اا   فشاش 77/3/7106الثالثاء/
  .Repeated Linear Interpolation 7 من  نماا ب. . مألو   07/4/7106الثالثاء/

  .Stochastic Differential Equation 8 ا. الواب ممشه يمشه 3/5/7106الثالثاء   
  .Memory management " demand paging " 9  .  ولا  وليد مناا 07/5/7105الثالثاء  
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 مختبرات القسم

 مختبر األنظمة الرقمٌة مختبر الشبكات 

-الحاسبات  مختبر 



 

 

 

 

 

 مناهج  قسم الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 نظري عملً
Calculus I 4 - 4 I تفاضل وتكامل Math 111 1 

Foundation of mathematics I 3 - 3 I أسس الرٌاضٌات Math 112 2 

Topic in general mathematics 3 - 3 مواضٌع فً الرٌاضٌات العامة Math 113 3 

Computer science I 1 2 - I حاسبات UREQ 105 4 

Mechanics 3 2 2 فٌزٌاء المٌكانٌك Phys 105 5 

Arabic language 2 - 2 لغة العربٌة UREQ101 6 

Human Right 2 - 2 حقوق انسان UREQ 103 7 

Total 18 4 16 المجموع 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات 

 النظري العملً
Calculus II 4 - 4 II تفاضل وتكامل Math 114 1 

Foundation of mathematics II 3 - 3 II أسس الرٌاضٌات Math 115 2 

Propramming fundamental with pascal 3 2 2 أسس برمجة مع باسكال Math 116 3 

Logical design Of  computer 3 2 2 التصمٌم المنطقً للحاسب Phys 106 4 

Computer science II 1 2 - II حاسبات UREQ 106 5 

English language 2 - 2 لغة انكلٌزٌة UREQ102 6 

Democracy and  Freedom 2 - 2 حرٌة ودٌمقراطٌة UREQ 104 7 

Total 18 6 15 المجموع 

األولالسنة االولى / الفصل   

نًالسنة األولى / الفصل الثا  



 

 

 

 

 

 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات
 النظري العملً

Advanced calculus  I 4 - 4 I  تفاضل وتكامل متقدم Math 217 1 

Linear Algebra  I 3 - 3 I  ًالجبر الخط Math 218 2 

Group Theory  I  3 - 3  I نظرٌة الزمر Math 219 3 

Ordinary differential equation  I 3 - 3 I  المعادالت التفاضلٌة األعتٌادٌة Math 220 4 

Probability and statistics  I 3 - 3 I  األحصاء واألحتمالٌة Math 221 5 

Language Programming C 3 2 2  C  البرمجة بلغة  CR 207 6 

Computer science III 1 2 - III  حاسبات UREQ 207 7 

Database Design 3 2 2 تصمٌم قواعد البٌانات CR 209 8 

Total 23 6 20 المجموع 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً

Advanced calculus  II 4 - 4 II تفاضل وتكامل متقدم Math 222 1 

Linear Algebra  II 3 - 3 II ًالجبر الخط Math 223 2 

Group  Theory    II 3 - 3 II  نظرٌة  الزمر  Math 224 3 

Ordinary differential equation  II 3 - 3 II المعادالت التفاضلٌة األعتٌادٌة Math 225 4 

Probability and statistics  II 3 - 3 II  واألحتمالٌةاألحصاء  Math 226 5 

Computer science IV 1 2 - IV حاسبات UREQ208 6 

Matlab 3 2 2 حزيخ انجشايذ يبحالة CR 208 7 

Research Methods 2 - 2 ًطرق البحث العلم CR 201 8 

Total 22 4 20 المجموع 

/ الفصل األول الثانٌةالسنة   

نًالسنة الثانٌة/ الفصل الثا  



 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Mathematical Analysis  I 3 - 3 I تحهيم سيبضي Math  327 1 

Ring Theory  I 3 - 3 I انحهقبد َظشيخ  Math  328 2 

Numerical Analysis  I 3 2 2 I تحهيم ػذدي Math  329 3 

Mathematical  Statistics  I 3 - 3 I أحصبء سيبضي Math  330 4 

Partial differential equation  I 3 - 3 I يؼبدالد تفبضهيخ رزئيخ Math  331 5 

Programming in Visual Basic 2 2 1 ثشيزخ ثهغخ فيزىل ثيسك CR 306 6 

Total 17 4 15  المجموع 

 

 

 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

الدراسٌةالمادة  عدد الساعات  ت الرمز 

 النظري العملً
Mathematical Analysis  II 3 - 3 II  تحهيم سيبضي  Math  332 1 

Ring Theory  II 3 - 3 II  رجش انحهقبد Math  333 2 

Numerical Analysis  II 3 2 2 II  تحهيم ػذدي Math  334 3 

Mathematical   Statistics   II 3 - 3 II   سيبضيأحصبء  Math  335 4 

Partial differential equation II 3 - 3 II  يؼبدالد تفبضهيخ رزئيخ Math  336 5 

Elective I 2 - 2 I  6   أختيبسي 

Total 17 2 16 المجموع 

نًالسنة الثالثة / الفصل الثا  

/ الفصل األول الثالثةالسنة   



 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Topology  I 4 - 4 I ًتبولوج Math  437 1 

Complex analysis I 4 - 4 I التحلٌل العقدي Math  438 2 

Functional analysis  I 3 - 3 I ًالتحلٌل الدال Math  439 3 

Elective II 2 - 2 II  4  اختٌاري 

Elective III 2 - 2 III 5  اختٌاري 

Research project I 1 2 - I  بحث تخرج Math  440 6 

Total 16 2 15 المجموع 

 

 

 

Subject  عدد
 الوحدات

 ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات

 النظري العملً
Topology  II 4 - 4 II  ًتبولوج Math  441 1 

Complex analysis  II 4 - 4 II  التحلٌل العقدي Math  442 2 

Operational Research 3 - 3 ثحىث انؼًهيبد Math  443 3 

Elective IV 2 - 2 VI  4  اختٌاري 

Elective V 2 - 2 V 5  اختٌاري 

Research project II 1 2 - II بحث تخرج Math  440 6 

Total 16 2 15 المجموع 

 

 

 

 

 

نًالسنة الرابعة / الفصل الثا  

/ الفصل األول لرابعةالسنة ا  



 

 

 

 

 يدلظ  ىالعل ألناداع  اائع أل  تىألل اتقوص    و  اتاماا   مأل ا   قلوع ال .  2119-2118 ام و    و       فل     تأوا
ج ة ع    فعم  ألتألظادلل      فمىاع   تعمألاع مص   يدلظ  ى    اائع أليح   مةناله   علتنع  ب وألم  وتغالح مأل ما عل  ع  

ناععح مععب   متقووععاب  عع   نلعععد   تقووععله أل  منععلاله   متعأل ععع  فىععأل    اائععع ألتياا لتلععل. ألالععاف    وعع  ة عع  اعععلم
  اائععععج ايوعععب   تفلمعععح مفلعععل ألامعععلما األمه  ععع    يدعععلظ  ىالعععل أليعععح مةعععنالتلل  ىععع  بوعععا  ىماعععع ج معععص تشألاعععا   يىاعععع 
ال مفععلمف  اولوععاع   مألوععفع  عع   القتوععلص ألتععأ اىل   ىتععاماا أل  ايععل   فىمعع   ىعع    عيععأل  ام ععح   ععذ  امنعععل  مععب 

اع   مىتشمع . أل تي ا   ذه  ا ا ف   ا مأل    ع    م عمم ه   ام وعاع بب تنعألب  لئمعع تأااع أل نالتل     عةم     ل ع   اائ
 ىعع  بوععا  ىماععع ألمعلناععع موععاععج اعععلح  الععل   نلعععد   فمىعع    تياا عع   علاععع قلوععع ال ت ععح  ععب   نلعععد   عظععم   عع  

   ام وع.
 متيىاعله نمافلعل اعنعلي  اعت  افعا ل معيعم ةعللات مات   ام وع       و  بماص وعأل ه اتفاب  الل  ىع    يل عد بب انتعلش       

 .أل  تىألل((      اائع انل ألماألا))   

 
 ام وع   فىأل    اائاع اوألمت ةلمىع أل وتقا ملل      منتمص مب   علياع   عظماع أل  فىماع أل  تياا اع. .1
 ائاع أل  وياع أل  شم  اع أل  وعل اع.  ا ا نأل ام  ىماع  ى    موتألااب  الأل اع أل  فىال  لامت  ى    فمح      منلاله   ا .2
  نولد   يىاع   ت عاله   فىماع     وتقا    النلشت أل  مفا ه   ت  امنب  وتقا ملل    ام وتل    عظماع أل  تياا اع. .3
م ا مرووله   األ ع ألألش مت   اائع أل  أليا ه أل  مم نش   اي اع   اائاع ال نأل ام  الأل اع أل  فىال   تقوواع  ىفمح     ذ   .4

   منلح.
ايل ألام وع نح مل  أل نااا      فىأل    اائاع ألمأل ناع   تيألم ه   فىماع   قلوع الذ    منلح أل اقل لل ضمب  .5

   معل     ام واع   م ممت.

البٌئة والتلوثقسم   

:اهداف قسم البٌئة والتلوث   



 

 

     
 العمومٌة ،والمكتبات ،والورش كالمختبرات العلمٌة المرافق استعمال حق للطالب الدراسات االولٌة والعلٌا والمسائٌة 

 .القسم  وحضور الحلقات النقاشٌة والتسجٌل فً الدورات التخصصٌة فً ،والتخصصٌة

 ت عنوان الحلقة النقاشية )السيمنار( اسم التدريسي اليوم والتاريخ
والمرض الصحة بٌن الدرقٌة الغدة أ.م.د. كاظم محمد سبع 20/10/2015  11.  
27/10/2015 

 مهدي مصطفى. د.م.أ
 مصطفى

المائٌة االحٌاء اقلمة   Acclimation of Aquatic animals 12.  

 د. نورس ناهض امٌن 03/11/2015
Correlation between magnetic parameters and 
chemical composition of Sawa lake sediments, 

southern Iraq 
13.  

01/00/5102الثالثاء  م.م. مٌثم عباس مكً 
 ساوه بحٌرة لمٌاه البكتٌرٌة الملوثات بعض وتشخٌص عزل

الشاطئٌة وتربتها  
14.  

لزام عبٌد صالح. م.م 17/11/2015 العالمً المناخ لتغٌر الجٌولوجً التارٌخ   15.  
 عبودي حسون منى. م.م 24/11/2015

Hydrolysis of cellulose via chlorosulfonic acid in 
one pot synthesis 

16.  
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قسم البٌئة والتلوث مختبرات   

مختبر 
التلوث 
 البٌئً

مختبر 
التنوع 
 اإلحٌائً 

مختبر البٌئة 
 المائٌة 

مختبر 
الجٌولوجٌا 

 البٌئٌة 

عمل حقلً 
 مٌدانً

فعالٌات 
ونشاطات 

 بٌئٌة 



 

 

 

 

 

 

 

 مناهج  قسم البٌئة والتلوث 

Subject ت الرمز المادة الدراسٌة عدد الساعات عدد الوحدات 

 نظري عملً

General biology (Zoology) 3 2 2 ) أحٌاء عام )حٌوان Bio 110 1 

Analytic chemistry 3 2 2  تحلٌلٌةكٌمٌاء  Ch 103 2 

General Mathematics 2 - 2 I  الرٌاضٌات العامة Math 101 3 

Biophysics 3 2 2 فٌزٌاء حٌوٌة Phys 104 4 

Computer science I 1 2 -  I حاسبات UREQ 105 5 

Arabic language 2 - 2 اللغة العربٌة UREQ101 6 

Human Rights 2 - 2 حقوق أنسان UREQ 103 7 

Geology 3 2 2 علم االرض Phys 105 8 

laboratory Safety and security  1 - 1 السالمة واالمان المختبري CR 100  

Total 20 10 15 المجموع 

Subject  ػذد

 انىحذاد

 د انشيز انًبدح انذساسيخ ػذد انسبػبد 

 انُظشي انؼًهي
General biology (Botany) 3 2 2 )ػهى االحيبء انؼبو ) َجبد Bio 111  1 

Organic chemistry 3 2 2 ػضىيخ كيًيبء  Ch 102 2 

Biostatistics 2 - 2  أحصبء حيبتي Math 104 3 

Principles of Ecology 3 2 2  يجبدئ ػهى انجيئخ Env 110 4 

Computer science II 1 2 - II حبسجبد UREQ 106 5 

English language 2 - 2  انهغخ االَكهيزيخ UREQ102 6 

Democracy and  Freedom 2 - 2  حشيخ وديًقشاطيخ UREQ 104 7 

Total 16 8 12 المجموع 

 السنة االولى / الفصل األول

لثانًالسنة االولى / الفصل ا  



 

 

 

 

 

 

Subject  ػذد

 انىحذاد

 د انشيز انًبدح انذساسيخ ػذد انسبػبد

 انُظشي انؼًهي

Environmental genetics 3 2 2 وساحخ ثيئخ Env 211 1 

Biochemistry 3 2 2 كيًيبء حيبتيخ Ch 206 2 

Invertebrates 3 2 2 الفقشيبد Bio 204 3 

General Environment 3 2 2 ثيئخ ػبيخ Env 213 4 

Geomorphology 3 2 2 ريىيىسفىنىري Env 214 5 

Computer science III 1 2 - III  حبسجبد UREQ 207 6 

General Microbiology 3 2 2  احيبء يزهشيخ ػبو Bio 101 7 

Total 19 14 14 انًزًىع 

Subject  ػذد

 انىحذاد

 د انشيز انًبدح انذساسيخ ػذد انسبػبد

 انُظشي انؼًهي
Environmental Geology 3 2 2 خ يريىنىريب ثيئ  Env 215 1 

Plants groups 3 2 2 يزبييغ َجبتيخ Bio 205 2 

Marine and River Biology 3 2 2  احيبء ثحشيخ وَهشيخ Env 216 3 

Basics of Environmental studies 3 2 2  أسس انذساسبد انجيئيخ Env 217 4 

Environmental  Pollution 3 2 2 تهىث ثيئي Env 218 5 

Computer science IV 1 2 - IV حبسجبد UREQ 208 6 

Marine law 2 - 2 قبَىٌ ثحشي Env 219 7 

Scientific Research methods 2 - 2 طشق انجحج انؼهًي CR 201  

Total 20 12 14 انًزًىع 

/ الفصل األول الثانٌة السنة  

نًالسنة الثانٌة/ الفصل الثا  



 

 

 

Subject  ػذد

 انىؼذاخ

 خ انزيش انًادج انذراسُح ػذد انساػاخ

 انُظزٌ انؼًهٍ
Environmental toxicology 3 2 2  ػهى انسًىو انجيئيخ Env 320 1 

Water pollution 3 2 2  انًيبِتهىث  Env 321 2 

Meteorology and climate change 2 - 2  األسصبد انزىي وانتغيش انًُبخي Env 322 3 

Management of Natural resources and 

Protected areas 

 Env 323 4 أداسح انًىاسد انطجيؼيخ وانًحًيبد 2 - 2

Field Training  2 2 1 يهتذسيت حق  Env 324 5 

Elective I 3 2 2 I  6  أختيبسي 

Elective II 3 2 2 II  أختيبسي   

Total 18 10 13  انًعًىع 

 

 

 

Subject  ػذد

 انىؼذاخ

 خ انزيش انًادج انذراسُح ػذد انساػاخ

 انُظزٌ انؼًهٍ
Environmental Education and 

Guidance 

 Env 325 1 انتشثيخ واالسشبد انجيئي 2 - 2

Air pollution 3 2 2  تهىث انهىاء Env 326 2 

Environmental chemistry 3 2 2 انكيًيبء انجيئيخ Ch 307 3 

Technic and Ecosystems  3 2 2 انتقُيخ وانًُظىيبد انجيئيخ Env 327 4 

Desertification and aridland 3 2 2 انقبحهخ تصحش وأساضي  Env 328 5 

Environmental Economic 2 - 2 االقتصبد انجيئي Env 329  6 

Elective III 2 - 2 III 7  اختيبسي 

Elective IV 3 2 2 IV  8  أختيبسي 

Total 21 10 16 المجموع 

نًالسنة الثالثة / الفصل الثا  

/ الفصل األول الثالثةالسنة   



 

 

 

 

Subject  ػذد

 انىؼذاخ

 خ انزيش انًادج انذراسُح ػذد انساػاخ

 انُظزٌ انؼًهٍ
Iraq Environment 3 2 2 ثيئخ انؼشاق Env 430 1 

Animal Environment 3 2 2 ٌثيئخ انحيىا Env 431 2 

Food pollution 3 2 2 انتهىث انغزائي Env 432 3 

Remote sensing 3 2 2 األستشؼبس ػٍ ثؼذ Env 433 4 

Elective V 3 2 2 V 5  أختيبسي 

Elective  VI 3 2 2 VI  6  أختيبسي 

Research project I 1 2 - I يششوع انجحج Env 434 7 

Total 19 14 12 انًعًىع 

 

 

 

Subject خ انزيش انًادج انذراسُح ػذد انساػاخ ػذد انىؼذاخ 

 انُظزٌ انؼًهٍ
Aquatic Environment 3 2 2  انًبئيخانجيئخ  Env 435 1 

Plant Environment 3 2 2 ثيئخ انُجبد Env 436 2 

Environmental engineering 3 2 2 انهُذسخ انجيئيخ Env 437 3 

Legislations and Environmental laws 2 - 2  ٍثيئيختششيؼبد قىاَي  Env 438 4 

Elective  VII 3 2 2 VII 5  اختيبسي 

Elective  VIII 3 2 2 VIII 6    أختيبسي 

Research project II 1 2 - II يششوع انجحج Env 434 7 

Total 17 10 12 المجموع 

 

نًالسنة الرابعة / الفصل الثا  

/ الفصل األول لرابعةالسنة ا  



 

 

 

 



 

 

                   
 

والتي استقبمت طمبتيا ضمف خطة وزارة التعميـ  2008/2009الماجستير لقسـ عمـو الحياة لمعاـ الدراسي تم افتتاح الدراسات العلٌا دراسة 
أستحداث دراسات عميا لمرحمة الماجستير في الفيزياء و الكيمياء لالعواـ الدراسية المقبمة لتأىيؿ العالي والبحث العممي . ومف المؤمؿ 

 باحثيف عممييف تتوفر فييـ االسس الصحيحة لمبحث العممي والتطوير ليكونوا قادريف عمى دعـ حركة البحث العممي والتكنولوجي في البمد.

قسـ عمـو في  2016-2015باالضافة الى عشرة طالب تـ قبوليـ بالعاـ الدراسي الحالي دراسات العميا  طالب 39درس بكمية  العمـو 
و تحت اشراؼ كوكبة مف االساتذة والباحثيف واالكاديميف الذيف يسعوف الى انتاج جيؿ أحياء مجيريو و عمـ حيواف اختصاصي الحياة ب

ة.وفي الجدوؿ ادناه اعداد طمبة الدراسات العميا المقبوليف والمتخرجيف متسمح بالعمـ والمعرفة وذو خبرة في المجاالت النظرية والتطبيقي
 -لالعواـ االربعة المنصرمة :

 عدد الطلبة المتخرجٌن قناة القبول عدد الطلبة المقبولٌن سنة القبول

 -- عام 8 9009-9000

9000-9000 7 
 عام 5

 نفقة خاصة 0 -طلبة اوائل  0
-- 

9000-9009 9 
 عام 4

 خاصةنفقة  5
4 

9009-9002 8 
 عام 4

 ذوي الشهداء 9

 نفقة خاصة 0

00 

9002-9004 7 
 عام4

 ذوي الشهداء 9

 نفقة خاصة 0

09 

9004-9005 9 
 عام5

 الشهداء ذوي 2

 خاصة نفقة 9

- 

9005-9006 00 

 عام 6

 الشهداء ذوي  0

 خاصة نفقة  2

 

 96 - 48 المجموع

 

 

 الدراسات العليا في كلية العلوم

 ذكور

 اناث
0 المتخرجٌن

5

10

15
 اعداد الطلبة المقبولين والمتخرجين بالدراسات العليا

 ذكور

 اناث

 المتخرجٌن



 

 

 

( مع كافة ممحقاتو مثبت 14)عدد Data showشيدت الكمية برفد جميع القاعات الدراسية في جميع االقساـ العممية باجيزة 
ية فتـ العممليربط مباشرة باجيزة الكومبيوتر ، اما المختبرات العممية في جميع االقساـ   VGAبالسقؼ وكيبؿ الطاقة وكيبؿ 
( مع كافة ممحقاتيا  اضافة الى ذلؾ تـ تسميـ التدريسييف اجيزة البتوب  ذات 21بوصة )عدد 51وضع شاشات بالزما حجـ 

مواصفات عالية . وربط االنترنيت لجميع التدريسييف كذلؾ تـ اطالؽ الموقع االلكتروني الجديد الخاص بالكمية اضافة الى 
مجيزة بخط انترنيت لكؿ حاسبة  25البتوب عدد  اتالفيزياء وعمـو الحياة مجيز بحاسبانشاء مختبر حاسبات مشترؾ لقسمي 

  اضافة الى مختبرات الحاسبات االخرى في االقساـ العممية.

 

 

 

 

 

                     
اإلدارية والوثائؽ والسجالت الكترونيا مف خالؿ برامج خاصة حيث  قامت الكمية بأرشفة جميع الكتب الرسمية والبريد واألوامر

تـ استخداـ أجيزة سكنر مختصة لألرشفة  ووصمت الكمية إلى نسب متقدمة ألرشفة جميع سجالت الكمية لمسنوات السابقة 

 اف الكتاب أو رقمو .سيمت ىذه العممية سرعة استرجاع الكتب الرسمية والوصوؿ إلييا مف خالؿ عنو  وقدوذات سرعة عالية ،

 

 

 

 االرشفة االلكترونية

 

 التعليم االلكتروني

 



 

 

                                   

 شيدت مكتبة الكمية خالؿ االعواـ الدراسية االربع المنصرمة تغير جذري مف حيث
 تجييز الرفوؼ الخاصة بالكتب وطاوالت المطالعة وتجييز مخزف المكتبة إضافة 
  يةإلى شراء مجموعة واسعة مف الكتب في مختمؼ االختصاصػػػػػػػػػػػػات مف كتب ورق 

كتػػػػػػاب الكترونػػػػػػي وكػػػػػػذلؾ  132عنػػػػػػواف جديػػػػػػد و 274كتػػػػػػاب مػػػػػػف ضػػػػػػمنيا  10523وكتػػػػػػب الكترونيػػػػػػة حيػػػػػػث بمػػػػػػ  عػػػػػػددىا 
األرشػػػػػفة ىػػػػػذا وتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ نظػػػػػاـ   2013-2012أطروحػػػػػة ماجسػػػػػتير ودكتػػػػػوراه  أضػػػػػيؼ إلييػػػػػا فػػػػػي العػػػػػاـ الدراسػػػػػي  587

 واالستعارة  االلكترونية لمكتب لسيولة الوصوؿ لمعناويف مف خالؿ تجييزىا بأجيزة كومبيوتر  جديدة.
 المصادر العممية والكتب المنيجية: 

 العدد السنة

0202 0977 

0200 9052 

0200 9409 

0202 2974 

 00592 مجموع الكلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتبة الكلية



 

 

               

 

ايضا إلى تقديـ خدمات متنوعة لمطالب؛ بيدؼ تمبية احتياجاتيـ األكاديمية واالرشادية واالدارية. أذ ييدؼ يسعى ىذا الدليؿ 

الى تنمية الجوانب المختمفة مػف شخصيات الطمبة ، وزيادة مياراتيـ في التعامؿ مع الصعوبات المختمفة خالؿ مدة دراستيـ،  

لمختمفة سواء مف خالؿ تدني المستوى العممي او عزوفيـ عف االنخراط في والتي قد تؤثر سمبًا في أدائيـ في المجاالت ا

االنشطة الطالبية ومف ثـ ينعكس سمبا في استمرارىـ بالكمية، فضال عف ذلؾ منحيـ رؤية كاممة وشاممة عف آلية التعامؿ مع 

قديـ نوعية متميزة مف الخدمات التي تدعـ الوحدات االدارية الخاصة بيـ ولمطمبة الجدد تحديدا وكيفية تعزيز التعاوف بينيـ لت

  -.وكما يمي : العممية التعميمية واالرشادية واالدارية

 

  
 

الخدمات للطالب1  



 

 

        
  -االتي :ويضـ 
 قسـ التسجيؿ بفرعيو الصباحي والمسائي 
 االقساـ العممية 

 
  -وٌشمل االتً:
 القوانيف والموائح الجامعية. 
 االدارٌة قبوؿ الطمبة ومتابعة شؤونيـ . 

 حقوؽ الطمبة وواجباتيـ:- 

 حقوؽ الطمبة. 

 واجبات الطمبة. 

 تعميمات غيابات الطمبة. 

 تعميمات المجاف اإلمتحانية. 

         
 المكتبة.  
 االقساـ الداخمية . 
 المستوصؼ الجامعي. 

 
 اإللكترونية الخدمة 

  لجاف االنشطة التربوية والرياضية .. خدمة رعاية الشباب وتضـ 
 
 
 

 1-الجهاز االداري  

 2-النظام الدراسي 

 خدمات جامعية   -3

 خدمات طالبية  -4



 

 

         

 قسم التسجيل -

تعرٌف الطالب باإلجراءات المتبعة من اجل التسجٌل فً الكلٌة وكٌفٌة اختٌار القسم المناسب طبقا الهتماماته  -0

 ورغباته وبما ٌؤهله معدل درجاته.

 . القبول الغاء بحاالت واعالمهم العلٌا والدراسات االولٌة الدراسات فً القبول شروط بكافة الطالب تزوٌد -9

 تزوٌد الطالب بالمستمسكات والوثائق الرسمٌة المطلوبة لغرض التسجٌل بالكلٌة . -2

 

 االقسام العلمية -

تعرٌف الطلبة باألقسام العلمٌة المتوفرة فً الكلٌة لٌتسنى له اختٌار القسم المطلوب حسب رغبته وما ٌؤهله  -0

 .معدله العام

 

تزوٌد الطالب بالمقررات والمناهج الدراسٌة كافة للقسم لٌسهل علٌه التعرف على المناهج الدراسٌة التً تناسب  -9

 اهتماماته ومٌوله االكادٌمٌة. 

تزوٌد الطلبة بالخطط االسبوعٌة لكل تدرٌسً فً القسم وكال حسب تخصصه والمواد الدراسٌة التً ٌقومون  -2

 ائق تدرٌس مختلفة وحدٌثة تلبً طموح الطلبة فً التعلم .بتدرٌسها من خالل استخدامهم لطر

 تزوٌد الطلبة بجدول الدروس االسبوعٌة.  -4

 تزوٌد الطلبة بكتب منهجٌة من مجانٌة التعلٌم .  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-الجهاز االداري  



 

 

        
 قبول الطلبة    -0

 الدراسٌة والصادرة من  تزوٌد الطلبة بملف ٌتضمن ضوابط وشروط القبول واالنتقال وشؤون الطلبة وحسب السنة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة / قسم القبول المركزي. لٌتسنى لهم 

معرفة كافة الشروط المطلوبة للقبول واالنتقال وكل ما ٌتعلق بشؤون الطلبة للدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة فً 

 ٌل الشروط والقبول من هنا.المرحلة الجامعٌة . لتحمٌل دل

 حقوق الطلبة وواجباتهم -0

 حقوق الطلبة 

 للجامعة. العائدة الداخلٌة األقسام فً المجانً بالسكن البعٌدة والمدن المحافظات طالب ٌتمتع .0

 .التعلٌم مجانٌة بقانون الطالب ٌتمتع  .9

 . الجامعً المستوصف خالل من األولٌة الصحٌة الرعاٌة على الطالب ٌحصل  .2

 ٌوما ثالثٌن تتجاوز ال إن  على الرسمٌة الصحٌة الجهات من المرضٌة اإلجازة على الحصول الطالب حق من .4

 . القادمة الدراسٌة السنة الطالب تأجٌل ٌتم ذلك وبخالف

 . الكلٌة مجلس من بقرار القاهرة اإلنسانٌة الظروف بسبب الدراسٌة السنة تأجٌل للطالب ٌحق .5

 . الكلٌة فً ،والتخصصٌة العمومٌة ،والمكتبات ،والورش كالمختبرات العلمٌة المرافق استعمال حق للطالب .6

  واجبات الطلبة 

 من واجب الطلبة االلتزام بالتعلٌمات المتعلقة بانضباطهم فً الكلٌة،) ملحق بالدلٌل (.

 
 وتتضمن االتً :

 مكتبة الكلية  -0

 وتمدهم والباحثٌن للطلبة الخدمات تقدم الكلٌة ومكتبة البالد فً العلمً للتقدم الحقٌقً المقٌاس هو المكتبً النشاط 

 .إستخدامها ٌسهل حتً والدورٌات للكتب الجٌد باإلعداد ٌأتً وذلك المختلفة والدورٌات الكتب بأحدث

 هٌئة وأعضاء العلٌا الدارسات طالب تخدم التً األبحاث مكتبة إلً باإلضافة الطالب مكتبة المكتبة هذه تضم 

 .واإلطالع البحث بأسلوب إٌمانا   وذلك التدرٌس

 والمراجع للكتب الخارجٌة التً تسمج باإلعارة النسخ لعدد تبعا   للكتب الداخلٌة أو الخارجٌة اإلستعارة المكتبة توفر 

 بدأ منذ ظهرا الثانٌة حتً صباحا   والنصف الثامنة الساعة من أبوابها المكتبة وتفتح الدورٌة أو الواحدة النسخة ذات

 .بدون هوٌة المكتبة أو اإلطالع اإلستعارة ٌجوز ال أنه كما إنتهائه، وحتً الجامعً العام

 2-النظام الدراسي 

 خدمات جامعية   -3



 

 

  ٌحق لطلبة الدراسة االولٌة وطلبة الدراسات العلٌا تصفح عنوانات الكتب والرسائل واالطارٌح الجامعٌة كال حسب

 ٌمة.على االالف من الكتب والمراجع العربٌة واالجنبٌة الق المكتبة اختصاصه أذ تحتوي

 بالمكتبة الموجودة اإلستمارة وٌمأل هوٌة المكتبة ٌقدم أن الخارجٌة اإلستعارة ٌرٌد الذي على الطالب االستعارة  شروط

 .الخارجٌة اإلستعارة بطاقة ٌستخرج ثم المكتبة ألمٌن وٌقدمها بالضمان والخاصة

 أخرى. هوٌة بأي االستعارة ٌجوز وال المكتبة هوٌة الطالب ٌمتلك أن -0

 . خالل األسبوع الواحد كتب ثالثة على الحصول البكالورٌوس فً للطالب ٌحق -9

 خالل األسبوع الواحد. كتب أربعة على الحصول واألساتذة العلٌا الدراسات فً للطالب ٌحق -2

 . فقط واحدة لمرة االستعارة مدة تجدٌد للطالب ٌحق -4

 الكتب على الحصول من وٌحرم الخاصة بالمكتبة هوٌته تسحب السابقة الفقرات فً المثبتة االستعارة شروط ٌخالف من -5

 . أخرى مرة

 . اإلبالغ عدم حالة فً التبعات القانونٌة جمٌع وٌتحمل عنها باإلبالغ صاحبها ٌلزم الهوٌة فقدان حالة فً -6

 األقسام الداخلية -0

وتحديد االقساـ الداخمية التي ىي المسؤولة عف مراجعة الطمبة لغرض التسجيؿ االقساـ الداخمية بجامعة المثنى مديرية 

 .يسكف فييا الطالب والتي تكوف مقسمة حسب الكميات واي امور ادارية يحتاجيا الطالب

 الجامعي المستوصف -2

 هٌئة وأعضاء وموظفات وموظفٌن وطالبات طالب من لمنسوبٌها والعالجٌة الصحٌة الرعاٌة الجامعة تؤّمن            

))  باسم الغرض لهذا خاص ، مستوصف بالتعاون مع وزارة الصحة / رئاسة صحة المثنىلذلك  أنشئت وقد التدرٌس

 من ممتازة نخبة عٌاداته وتشغٌل إدارته على . وٌقع المستوصف بحرم جامعة المثنى  . وٌقوم(( الجامعً المستوصف

 : التوالً على هً المساندة صٌةالتخص واألقسام الوحدات من العدٌد على  وتحتوي المتخصصٌن والفنٌٌن األطباء السادة

 قسم االسنان -

 قسم الضماد -

 قسم المختبر -

 قسم الصيدلية -

التدرٌس  هٌئة وأعضاء وموظفات وموظفٌن وطالبات طالب من تعتمد نوع ومدة االجازة الطبٌة لكل منتسبً الجامعة         

 بحسب ما ٌراه الطبٌب مناسبا .

 

 

 

 

الطالبعزيزي   
 احرص عمى  الحضور المبكر لممحاضرة .-

 احرص عمى المشاركة االيجابية بالسؤاؿ والجواب .-
 احرص عمى العمؿ بالعمـ ليكوف حجة لؾ ال عميؾ .-
 الفاضمة والمعاممة الحسنة . اجتيد بالتحمي باالخالؽ-
 احرص عمى غمؽ اجيزة االتصاؿ خالؿ المحاضرة .-



 

 

 

 الخدمة االلكترونية
عمى إعداد و تييئة الطمبة في المجاؿ األكاديمي وتكنولوجيا المعمومات الحديثة و  الحاسوب و انترنت يعمؿتؤمف الكمية صالة 

 تكنولوجيا الحاسب اآللي بما فييا التطبيقات البرمجية .
 ويتـ مف خالؿ ىذا المركز نشر العديد مف نشاطات الكمية بكافة مجاالتيا ومنيا:

 عمى موقع الكمية. نشر عدد مف المقررات االلكترونية 
 نشر الجداوؿ اإلمتحانية كافة )الفصؿ االوؿ والثاني والدور التكميمي أف وجد( عمى موقع الكمية . 
نشر غيابات الطمبة وبصورة مستمرة لتنبيو الطمبة الى أىمية التواجد في القاعات الدراسية وكذلؾ ليتسنى ألولياء  

 الكمية. الطمبة متابعة ابنائيـ في الحضور اليومي الى
 نشر النتائج النيائية لكافة االدوار . 
 نشر االنشطة العممية والثقافية واالجتماعية والرياضية الخاصة بالطمبة. 
نشر استبياف مف خالؿ الموقع يعنى بمعرفة آراء الطمبة بشأف عمؿ الموقع مف خالؿ إبداء رأييـ ومقترحاتيـ بما  

 يصب في مصمحة الصالح العاـ.
 شبابخدمة رعاية ال

 توجد بالكمية إدارة خاصة لرعاية الشباب تحتوي عمى مجموعة مف المجاف واألنشطة ومنيا األنشطة الطالبية وتتـ عف طريؽ:  
وضع خطة لألنشطة المختمفة مف عممية ، ثقافية ، فنية ، اجتماعية ، ارشادية ، تربوية ، نفسية ،  رياضية تتناسب مع ميوؿ 

 ورغبات الطالب.
مشروعات في مجاالت األنشطة المختمفة الى الجيات المسؤولة عنيا وكما مدوف ادناه مف اجؿ مساعدة الطمبة فيما تقديـ 

 يقترحونو مف أنشطة خدمات لطالب الكمية. وتقسـ المجاف حسب ميوؿ وىوايات الطمبة ومنيا :
 لجنة االنشطة األدبية والثقافية والفنية واالجتماعية :  -

طاقات األدبية والثقافية وكذلؾ إقامة المسابقات الثقافية واقامو الندوات والمحاضرات تعمؿ عمى تشجيع ال -
 الثقافية.......إلخ مف األنشطة الثقافية واألدبية وتكوف إدارة ىذه المجنة مف قبؿ القسـ العممي .

الت إلظيار مواىب الطمبة إكتشاؼ المواىب الفنية بيف الطمبة وتنميتيا وتشجيعيا كذلؾ إقامة المعارض الفنية والحف -
 وتشجيعيـ.

قامة مسابقات إجتماعية  - وتعمؿ عمى تنمية الروابط اإلجتماعية بيف الطمبة وكذلؾ بيف الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس وا 
 وترويحية.

 
 
 

 خدمات طالبية  -4



 

 

 لجنة االرشاد التربوي والنفسي 

نشاء عالقة ثقة معو.  -  االستماع إلى الطالب وا 
رشادات خاصة بالطالب.  -  تقديـ دعـ وا 
 تثميف اإلنجازات المحصمة وتشجيع الطالب لتحسينيا لضماف نجاحو في الدراسة.  -
 تشجيع الطالب.  -
 التقميؿ مف الشعور بالعزلة لدى بعض الطمبة )مصدر لالنسداد و اإلحباط والتخمي عف الدراسة(. -
 زرع رؤية متفائمة لممستقبؿ. -
عند القياـ بإجراءات لدى مختمؼ المصالح الجامعية. سيتـ بعد ذلؾ توعيتو وتحسيسو إلى دور توجيو و إرشاد الطالب  -

 المفوض أو الممثؿ الطالبي.
حؿ المشاكؿ التربوية والنفسية واالجتماعية التي قد يواجييا الطالب في مدة دراستو الجامعية وايجاد الحموؿ المناسبة  -

 دة االرشاد التربوي.ليا وتكوف أدارة ىذه المجنة مف قبؿ وح
تزويد الطمبة بموقع الكتروني خاص باستقباؿ شكاوى ومشاكؿ الطمبة في المجاالت كافة والعمؿ عمى أيجاد الحموؿ  -

 بمختلف اقسامها. مف خالؿ التنسيؽ بيف وحدات الكمية

 لجنة النشاط الرياضي: -

قامة المباريات  وتعمؿ عمي بث الروح الرياضية بيف الطمبة وتشجيع المواىب الرياضية - وتكويف الفرؽ الرياضية وا 
 والميرجانات الرياضية. وتكوف ادارة ىذه المجنة مف خالؿ وحدة النشاط الرياضي في الكمية.

المعاونة اإليجابية في تنفيذ األنشطة التي يقرىا االقساـ والوحدات المسؤولة عنيا وتذليؿ ما يتعرضيا مف معوقات  -
 حتي تخرج بالصورة المناسبة.

 وعف طريؽ ىذه الخطوط العريضة تحقؽ األىداؼ اآلتية:
 تنمية ىوايات الطمبة عف طريؽ توفير اإلمكانيات الالزمة ليا. -أ

إستثمار وقت فراغ الطمبة وتنظيمو في نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطالب خبرات وتخمؽ منيـ قادة يستطيعوف تفيـ  -ب
 مشكالت مجتمعيـ.

 .أساتذتهم وبٌن بٌنهم الصلةة الجامعٌة بٌن الطلبة وتوثٌق والحٌا بث روح الزمالة -جػ 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليمات االمتحانية

 التعليمات الداخلية الخاصة بإسكان الطلبة الجامعيين

 انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



 

 

  
 (1المادة  (

 .منيا لكل التابعة والمعاىد والكميات الفنية المعاىد وىيئة الجامعات عمى التعميمات ىذه تسري
 (2المادة  (
 السعي امتحانات عدد أقسام فييا توجد ال التي الكمية في الفرع او القسم مجمس من باقتراح المعيد مجمس يحدد  :الأو 

 خمسين %  05عمى تزيد وال المئة من ثبلثين % ٠٣ عن السعي درجة تقل ال ان عمى نسبيا واحتساب إجرائيا وكيفية ونوعيا
 ىيئةة المجمةس الجامعةة لمجمةس نسةبيا تحديةد فيتةر  التطبيقيةة العمميةة الطبيعة ذات المواضيع عدا النيائية الدرجة من المئة من

 .الفنية المعاىد
 الكميةة مجمةس يحةددىا التةي المواضةيع لةبعض شةاممة الطةب لكميةات المنتييةة الصةفو  فةي النيائيةة االمتحانةات تكةون : ثانًيةا

 .النيائية الدرجة من المئة من عشرين (% ٠٣ ) بنسبة الطبية الكميات في السادس الص  لمواضيع السنوي السعي ويحتسب
 (3المادة  (

 .المواضيع جميع في سرًيا والثاني األول لمدورين السنوي او الفصمي النيائي االمتحان يكون  :أوال
 مةدة تقةل ال ان عمةى السةنة أو الفصةل خةبلل المقةررة المواضةيع مفةردات السةنوي او الفصةمي النيةائي االمتحةان يتضةمن  :ثانًيةا

 ذلة  ضةمن تةدخل وال أسبوًعا ثبلثين ( ٠٣ ) عن السنوية والدروس أسبوًعا عشر خمسة ( ٥١ ) عن الفصمية لمدروس الدراسة
 .الدراسية والعطل النيائية االمتحانات أيام

 (4المادة  (
 النيةائي واالمتحةان السنوي السعي عمى الدرجات توزيع مع يدرسيا التي المواضيع مفردات ببرمجة التدريسية الييئة عضو يمتزم
 النيائية االمتحانات بدء قبل أيام خمسة عن يقل ال بما لمطمبة السنوي السعي درجات واعبلن الدراسية السنة بدأ في ذل  ويعمن
 عمةى االعتةراض لمطالةب ويحة  أقسةام فييةا لةيس التةي الكميةات فةي الفةرع رئةيس او القسةم رئةيس مصةادقة بعةد القسةم خةبلل مةن

 .المذكورة الفترة خبلل الخطأ تصحيح او الدرجة
  (5المادة  (

 .الدراسي العام خبلل االمتحانات الدارة اكثر او دائمية لجنة العميد من باقتراح المعيد، او الكمية مجمس يؤل 
 (6المادة  (

 .موضوع لكل المئة من خمسون (% ١٣ ) الصغرى النجاح درجة تكون
 (7المادة  (

 ساعات عدد يكون ان حالة في اال واحًدا سنوًيا موضوًعا الفصمي النظام تعتمد التي الكميات في فصميين موضوعين كل يحسب
 .الدراسي العام خبلل الواحد لمموضوع الدراسة ساعات لعدد األدنى لمحد مساوًيا الفصمي الموضوع

 (8المادة  (
 المواضةيع فةي الثةاني الةدور امتحانةات بةأداء األول الةدور امتحانةات فةي اقةل او المواضةيع بنصة  الراسةب لمطالةب يسمح أوال: 
 .الطب كميات في المنتيي الص  طمبة باستثناء األول الدور من راسًبا يعتبر وبعكسو فييا رسب التي

 التعليمات االمتحانية



 

 

 فييا رسب التي المواضيع جميع في وامتحاًنا دواًما السنة يعيد الثاني او االول الدورين من أي في راسًبا الطالب اعتبر إذا :ثانًيا
 .التعميمات ىذه من ٥٤  المادة بأحكام ورد ما مراعاة مع مقبول تقدير عمى حصل التي وكذل 
 عمةى الدراسية المناىج تبديل عند صفة في المستحدثة بالمواضيع ويطالب المحذوفة المواضيع من الراسب الطالب يعفى  :ثالثًا
 .بالبند ورد ما مراعاة مع لموضوع مطموًبا غير كان اذا اال تخرجو او أعمى ص  الى انتقالو الى ذل  يؤدي ال ان

 في بيا المحمل المواضيع بعض في ورسوبو فييا ىو التي الدراسية المرحمة في المواضيع بجميع الطالب نجاح حالة في  :رابًعا
 البلحقةة السةنة فةي فييةا النجةاح عميةو ويتوجةب فييةا رسةب التي بالمواضيعبل محم ويبقى األعمى لمص  نجاحو فيتم ادنى ص 
 .األعمى الص  بمواضيع ينجح ولو حتى

 (9المادة  (
 بةدون الموضةوع لةذل  المقةررة السةاعات مةن المئةة مةن عشةرة (% ٥٣ ) غياباتةو تجاوز إذا موضوع أي في راسًبا الطالب يعتبر
 .المعيد او الكمية مجمس يقره مشروع بعذر المئة من عشرة خمس (% ٥١ ) او مشروع عذر

 (11المادة  (
 او الكميةة مجمةس يقره  مشروع بعذر األول الدور امتحانات في مشاركتو عدم كان إذا الثاني الدور بامتحانات المشاركة لمطالب
 :اآلتية الحاالت إحدى وفي رسمية بوثائ  ذل  يعزز ان عمى المعيد

 .المفاجئ المرض : أوال
 .األولى الدرجة من أقاربو أحد وفاة  :ثانًيا
 .الدىس حوادث  :ثالثًا
 .المفاجئ التوقي   :رابًعا

 (11المادة  (
 ويحةدد الثةاني الدور امتحان تأدية من نيائي امتحان فييا ليس التي التطبيقي او العممي الطابع ذات الدراسية المواضيع تستثنى
 .لمطمبة وتعمن السنة بداية في المعيد او الكمية مجمس ذل 

 (12المادة  (
 .األحوال من حال بأية الثاني الدور امتحان تأجيل يجوز ال
 (13المادة  (

 عةدا المعةدل احتسةاب عنةد الثةاني الةدور فةي الطالةب فيةو نجةح الةذي لمموضةوع النيائيةة الدرجةة مةن درجةات عشةر ( ٥٣ ) تنزل
 __.الموضوع ذل  في المئة من خمسون (% ١٣ ) درجتو فتكون مقبول بدرجة النجاح

 (14المادة  (
عبلنيا القرارىا المعيد او الكمية مجمس الى توصياتو مع ويرفعيا النيائية النتائج القسم مجمس يعد  فيتم المنتيية الصفو  عدا وا 

 .عمييا الفنية المعاىد ىيئة رئيس او الجامعة رئيس مصادقة
 (15المادة  (

 لكةل الوحةدات عةدد ذلة  فةي ويراعةى موضةوع كةل فةي عميةو حصةل التةي الةدرجات أسةاس عمةى الطالةب معةدل يحسةب  :أوال
 .موضوع

 .أسبوًعا عشر خمسة ( ٥١ ) ولمدة أسبوعًيا نظرية ساعة جيد الوحدة تعتبر  :ثانًيا



 

 

 المعيد في أما ساعة ونص  ساعة تعادل عممية ساعات ثبلث وكل واحدة نظرية ساعة الكميات في ساعتين كل تعادل  :ثالثًا
 .نظرية ساعة العممية الساعة فتعادل

 (16المادة  (
 :يأتي لما وفًقا لمطالب التخرج مرتبة تحسب  :أوال
 :كاآلتي التخرج مرتبة الحتساب السنوات نسب تكون حيث سنتين مدتيا التي لمدراسة بالنسبة : أ

 .المئة من أربعون % ٠٣ األولى السنة
 .المئة من ستون % ٢٣ الثانية السنة
 :كاآلتي السنوات نسب توزيع يكون سنوات أربع ( ٠ ) مدتيا التي الدراسات في :ب

 المئة من عشرة % ٥٣ األولى السنة
 المئة من عشرون % ٠٣ الثانية السنة
 المئة من ثبلثون % ٠٣ الثالثة السنة
 المئة من أربعون % ٠٣ الرابعة السنة

 : كاآلتي السنوات نسب توزيع يكون سنوات خمسة (١ ) مدتيا التي الدراسات في  :ج
 المئة من خمسة %١ األولى السنة
 المئة من عشرة % ٥٣ الثانية السنة
 المئة من عشر خمسة % ٥١ الثالثة السنة
 المئة من ثبلثون % ٠٣ الرابعة السنة
 المئة من أربعون % ٠٣ الخامسة السنة

 :كاآلتي السنوات نسب توزيع يكون سنوات ست (٢ ) مدتيا التي الدراسات في  :د
 المئة من خمسة %١ األولى السنة
 المئة من خمسة %١ الثانية السنة
 المئة من خمسة %١ الثالثة السنة
 المئة من عشرون % ٠٣ الرابعة السنة
 المئة من وعشرون خمسة % ٠١ الخامسة السنة
 المئة من أربعون % ٠٣ السادسة السنة
 ىةو الدراسةية لمسةنوات المجمةوع ويكةون ذلة  إزاء المؤشةر المئويةة النسةبة فةي سةنة كةل فةي الطالةب معةدل التخرج يحتسب  :ثانًيا
 .الطالب تخرج معدل

 (17المادة  (
 : الدرجات حيث من الناجحين بين الطالب مستوى لتحديد التالية بالتقديرات النتائج تعمن  :أوال

 مئة ٥٣٣ – تسعون ٥٣ بالدرجات يقابمو امتياز
 وثمانون تسع ٤٥ – ثمانون ٤٣ بالدرجات يقابمو جًدا جيد
 وسبعون تسع ٣٥ -سبعون ٣٣ بالدرجات يقابمو جيد



 

 

 وستون تسع ٢٥ – ستون  ٢٣ بالدرجات يقابمو متوسط
 وخمسون تسع ١٥ – خمسون ١٣ بالدرجات يقابمو مقبول
 دون فما وأربعون تسع ٠٥ بالدرجات يقابمو راسب
 .الواحد لمموضوع اكثر او نص  كانت اذا واحدة درجة الى الدرجة كسور تجبر  :ثانًيا

 (18المادة  (
 الةذي لمطالةب رسةوب عةدم سةنة احتسةاب المعيةد او الكميةة مجمةس توصةية عمةى بنةاءا الييئةة مجمةس او الجامعةة لمجمةس  :أوال

 لجنةة قبةل مةن مصةدًقا طبًيةا تقريةًرا تقديمةو حالةة فةي الثانيةة السةنة فةي الثةاني بالةدور فييةا يشةتر  لةم التةي المواضةيع فةي رسةب
 .المعيد او الكمية مجمس بيا يقتنع االمتحان فترة في قاىرة لقوة او إرادتو عن خارج بسبب الصحة وزارة في مختصة

 السةنة فةي الراسةب لمطالةب السةماح المعيةد او الكميةة مجمةس مةن توصةية عمةى بنةاًءا الييئةة لمجمةس او الجامعةة لمجمةس : ثانًيةا
 فةي االمتحةان يةؤدي بةأن فصةميين بموضةوعين او واحةد سةنوي بموضةوع الثانيةة السنة في رسوبو وكان متتاليتين لسنتين المنتيية
 او الكميةة فةي لبقائةو بيةا المسةموح المةدة أمضةى قةد يكةون وال سةميًما العسةكرية الخدمةة مةن موقفةو يكةون ان عمةى الثالثةة السةنة
 .المعيد

 (19المادة  (
 -:اآلتيتين الحالتين إحدى في المعيد او بالكمية الطالب عبلقة تنتيي
 .صفو في متتاليتين سنتين رسب إذا  :أوال
 ولةو والتأجيةل الرسةوب وعةدم الرسةوب سةنوات فييةا بمةا تخصصةو فةي لمدراسةة المقةررة الفتةرة ضةع  الطالةب تجةاوز إذا  :ثانًيةا

 .أخرى لدراسة انتقالو عند او لمطالب مضافة أخرى سنوات
 (21المادة  (
 راسًبا يعتبر النيائية الفصمية او الشيرية او األسبوعية او اليومية االمتحانات من أي في الغش محاولة او الطالب غش ثبت إذا
 .سجبلتيا من قيده ويرقن المعيد او الكمية من يفصل ذل  تكرر واذا السنة لتم  المواضيع جميع في
 (21المادة  (

 قبةل التأجيل طمب يقدم ان عمى المعيد أو الكمية مجمس بيا يقتنع مشروعة السباب واحدة لسنة دراستو يؤجل ان لمطالب  :أوال
 .النيائي االمتحان بداية من األقل في يوًما ثبلثين

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 ٠٢٢٢ لسنة ( ٤٣١ ) رقم
 ٤ - المادة -

 -: منو (ثالثا) البند ويكون ٠٣٣٣ لسنة ( ٥٠٠ ) رقم االمتحانية التعميمات من ( ٥٤ ) المادة الى مايمي يضا 
 موقفةو يكةون ان بشةرط متتةاليتين سةنتين الراسةب لمطالةب رسةوب عةدم سةنة احتسةاب بيةا يقتنةع مشةروعة السةباب لمةوزير – ثالثةا
 .المعيد او الكمية في لبقائو بيا المسموح المدة امضى قد يكون وال العسكرية الخدمة من سميما
 ٠ - المادة  –

 (مكررة – ٥٥ -) المادة ويكون التعميمات الى مايمي يضا 
 فةي االول الصة  فةي الصةباحية الدراسةات / الكميةات فةي والثانيةة االولةى الصةفو  فةي قيةودىم المرقنةة الطمبةة يقبةل – اوال

 .المسائية او الصباحية الدراسات / التقني التعميم ىيئة معاىد احد في لتخصصو المقارب او المناظر االختصاص
 فةي الثةاني الصة  فةي الصةباحية الدراسةات / الكميةات فةي فةو  فمةا الثالثةة الصةفو  فةي قيةودىم المرقنةة الطمبةة يقبةل - ثانيةا

 .المسائية او الصباحية الدراسات / التقني التعميم ىيئة معاىد احد في لتخصصو المقارب او المناظر االختصاص
 لقبةوليم المسائية الدراسات / الكميات في قيودىم المرقنة الطمبة عمى المادة ىذه من (ثانًيا) و (اوال) البندين احكام تسري – ثالثا
 .المسائية التقني التعميم ىيئة معاىد احد في
 ًمةن سةميما قيةده المةرقن الطالةب موقة  يكةون ان المةادة ىةذه مةن (ثالثًةا) و (ثانًيا) و (ال او) البنود احكام لتطبي  يشترط – رابعا

 .العسكرية الخدمة
 االمتحانية التعميمات

 المعدل ٥٥٤٤ سنة ( ٠٣ ) رقم العممي والبحث العالي التعميم وزارة قانون من ( ٠٣ ) المادة من ( ٠ ) البند احكام الى استناًدا
 : االتية التعميمات اصدرنا
 تعميمات

 ٠٢٢٣ لسنة ( ٤٥٣ ) رقم
 االمتحانية لمتعميمات الثاني التعديل

 ٠٢٢٢ لسنة ( ٤٣١ ) رقم
 ٤ - المادة -

 مايمي محمو ويحل ٠٣٣٣ لسنة ( ٥٠٠ ) رقم االمتحانية التعميمات من ( ٤ ) المادة نص يمغى
 ٤ – المادة  –
 فةي اقةل او ( الطالةب لصةالح الفةردي المواضةيع عةدد حالةة فةي الكسةر بجبةر ) المواضةيع بنصة  الراسةب لمطالب يسمح  -اوال

 بأستثناء االول الدور في راسباً  يعتبر وبعكسو فييا رسب التي المواضيع في الثاني الدور امتحانات باداء االول الدور امتحانات
 .التعميمات ىذه من ( ٠٣ ) بالمادة ورد ما مراعاة مع .الطب كمية في المنتيي الص  طمبة

 تعليمات التعديل  للتعليمات االمتحانية



 

 

 فييا رسب التي المواضيع ًفي ًوامتحانا دواما السنة يعيد الثاني او االول الدورين من دور أي في راسبا الطالب اعتبر اذا -ثانيا
 .مقبول تقدير عمى فييا حصل التي المواد وكذل 
 عمى الدراسية المناىج تبديل عند صفو في المستحدثة بالمواضيع ويطالب المحذوفة المواضيع من الراسب الطالب يعفى – ثالثا
 مةن (ً  ثانيا ) بالبند ورد ما مراعاة مع لموضوع مطموب غير كان اذا اال تخرجو او اعمى ص  الى انتقالو الى ذل  اليؤدي أن
 .المادة ىذه
 بيةا المحمةل المواضةيع بعةض فةي ورسةوبو فييةا ىةو التةي الدراسةية المرحمة في المواضيع بجميع الطالب نجاح حالة في – رابعا
 السةنة فةي فييةا النجةاح عميةو ويتوجةب فييةا رسةب التي بالمواضيع محمبل ويبقى االعمى الص  الى نجاحو فيتم ادنى ص  من

 .االعمى الص  بمواضيع نجح لو حتى البلحقة
 ٠ مادة

 : منو (ثالثا) البند ويكون التعميمات من ( ٥٢ ) المادة نص الى يمي ما يضا 
 فةي المقبةولين المعاىةد خريجةي مةن كاالوائل) االول الص  من اعمى ص  في يقبل الذي لمطالب النجاح مرتبة تحسب – ثالثا

 مرحمةة لكةل آنفةا المقةررة النسب وبنفس فقط درسيا التي لمسنوات (وغيرىا القطر خارج من االنتقال حاالت في أو الثاني الص 
 .٥٣٣% الى احتسابيا معاد
 ٣ مادة
 : يأتي ما محمو ويحل التعميمات من ( ٥٣ ) المادة نص يمغى
 ٥٣ – المادة –
 : الدرجات حيث من الناجحين بين الطالب مستوى لتحديد التالية بالتقديرات النتائج تعمن - اوال

 . مائة ٥٣٣ – تسعون ٥٣ – بالدرجات يقابمو – امتياز
 . تسعين من اقل – ثمانون ٤٣ – بالدرجات يقابمو – جدا جيد
 . ثمانين ٤٣ من اقل – سبعون ٣٣ – بالدرجات يقابمو – جيد

 . سبعين ٣٣ من اقل – ستون ٢٣ – بالدرجات يقابمو – متوسط
 . ستين ٢٣ من اقل – خمسون ١٣ – بالدرجات يقابمو – مقبول
 . دون فما واربعون تسع ٠٥ – بالدرجات يقابمو – راسب
 . الواحد لمموضوع اكثر او نصفا كانت اذا صحيحة درجة الى الدرجة كسور تجبر – ثانيا
 . لممعدل بالنسبة صحيحة درجة الى الدرجة كسور جبر يجوز ال – ثالثا
 ١ مادة
 : يأتي ما محمو ويحل التعميمات من (مكررة ٥٥ ) المادة نص يمغى
 – مكررة ٥٥ – المادة
 في ادنى قبول وحدود مختم  تخصص ذات ومعاىد كميات في الصباحية الدراسات من قيودىم المرقنة الطمبة يقبل – ٥ – اوال

 والمعاىد الكميات بين توزيعيم الوزارة وتتولى . اختيارىم وحسب فييا قيودىم رقنت التي والمعاىد الكميات عن السنة لتم  المعدل
 أو الكميةة فةي القبةول خطةة مةن المئةة مةن عشةر (٦ ٥٣ ) عمةى عةددىم يزيةد ال ان عمةى الغةرض، ليةذا تعةد خاصة استمارة وف 



 

 

 المعيد أو الكمية ولمجمس االولى الصفو  من بداءا الطمبة ويمتح  سنويا المقررة القبول خطة الى العدد ىذا ويضا  . المعيد
 . المواضيع بعض من اعفاؤىم

 . الصباحية الكميات سجبلت من نيائيا قيودىم ترقن البند ىذا من (أ) الفقرة بإحكام المشمولين الطمبة قيد ترقين حالة في – ب
 فةي االول الصة  فةي الصةباحية الدراسةات / الكميةات فةي والثانيةة االولةى الصةفو  فةي قيةودىم المرقنةة الطمبة يقبل – أ – ثانيا

 . المسائية أو الصباحية الدراسات / التقني التعميم ىيئة معاىد احد في منيم كل لتخصص المقارب أو المناظر االختصاص
 فةي الثةاني الصة  فةي الصةباحية الدراسةات / الكميةات فةي فةو  فمةا الثالثةة الصةفو  فةي قيةودىم المرقنةة الطمبةة يقبةل – ب

 . المسائية أو الصباحية الدراسات / التقني التعميم ىيئة معاىد احد في منيم كل لتخصص المقارب أو المناظر االختصاص
 احد في لقبوليم المسائية الدراسات / الكميات في قيودىم المرقنة الطمبة عمى البند ىذا من (ب)و (أ) الفقرتين احكام تسري – ج

 . المسائية التقني التعميم ىيئة معاىد
 صةفوفيم نفةس الةى المينيةة المةدارس خريجةي مةن الصةباحية الدراسةات فةي التقنيةة المعاىةد فةي قيةودىم المرقنةة الطمبةة يعةاد – د

 . المسائية الدراسات في واختصاصاتيم
 . فقط وبدورين االمتحان أداء فرصة الطب كميات من السادس الص  في قيودىم المرقنة الطمبة يمنح – ثالثا
 . بينيا الجمع قيودىم  المرقنة لمطمبة يجوز ال مستقمة خيارات المادة ىذه من (ثالثا)و (ثانيا)و (اوال) البنود احكام تعتبر – رابعا

 االوائةل العشةرة) وىةم بيةم خةاص بامتيةاز والمعاىةد الكميةات فةي قبةوليم كةان الةذين الطمبةة المةادة ىةذه باحكةام يشةمل ال – خامسةا
 . (المينية االعداديات في القطر عمى االوائل والخمسة المعاىد من والمتميزون

 أو عنيةا النقةدي البةدل دفع أو منيا اعفي أو العسكرية الخدمة انيى قد يكون ان المادة ىذه باحكام يشمل فيمن يشترط – سادسا
 . دراسية غير السباب منيا أجل
 ٥ مادة
 : يأتي ما محمو ويحل التعميمات من ( ٠٣ ) المادة نص يمغى
 ٠٣ – المادة –
 النيائيةة أو الفصةمية أو الشةيرية أو االسةبوعية أو اليوميةة االمتحانةات مةن اي في الغش محاولتو ثبتت أو الطالب غش ثبت اذا

 . سجبلتيا من قيده ويرقن المعيد أو الكمية من يفصل ذل  تكرر واذا السنة لتم  المواضيع جميع في راسبا يعتبر
 

 االمتحانية لمتعميمات الثالث التعديل
 ٠٢٢٢ لسنة ( ٤٣١ ) رقم
 (1المادة  (

 : يأتي ما محميا ويحل ٠٣٣٣ لسنة ( 134 ) رقم االمتحانية التعميمات من ( ٥٥ ) المادة من ( ثانًيا) البند نص يمغى
 ذل  ضمن تحتسب وال الرسوب، سنوات فييا بما المدة ىذه ونص  تخصصو في لمدراسة المقررة المدة الطالب تجاوز إذا :ثانًيا

 .الرسوب وعدم التأجيل سنوات
 
 
 



 

 

   
 (1المادة  (

 -: اإلدارة
   فةي الداخميةة األقسةام عمةى اإلشةرا  عةن مسةؤوال العممةي والتقةويم اإلشةرا  جيةاز فةي الداخميةة األقسةام شةؤون قسةم يكةون -٥

 . لموزارة التابعة والييئات
 / الجامعةة فةي التربةويين التدريسةيين مةن يكةون أن يفضةل مةدير يةديرىا الداخمية لؤلقسام مديرية ىيئة/ جامعة كل في تشكل -٠

 الصبلحيات ويمنح الييئة برئيس او الجامعة برئيس يرتبط البكالوريوس عن شيادتو تقل ال ان عمى الجيدة العناصر ومن الييئة
 -: ياتي ما يتولى ألدارتيا الكافية

 . سنويا الطمبة إلسكان االستيعابية الطاقة تحديد -أ
دامتيا صيانتيا وضمان الطمبة إلسكان االبنية تأمين -ب  . وا 
 .إعفاءه، يريد من إعفاء الييئة / الجامعة ولرئيس رسمية وبوصوالت الطمبة يدفعيا التي السكن بدالت استيفاء-ج
 . اإلسكان عممية تتطمبيا التي والبشرية المادية المستمزمات تييئة -د
 . مستمزماتيا وتوفير صيانتيا ومتابعة الداخمية األقسام حال واقع عمى الكامل اإلشرا  -ه
 مسؤوال ويكون القسم في يسكن الييئة او الجامعة في الداخمية األقسام بمديرية اداريا يرتبط قسم أمين داخمي قسم لكل يكون -٠

 السةاكنين قبةل مةن صةحيحة بصةورة القسةم واسةتخدام والتنظةيم التنظية  حيث من عميو واإلشرا  القسم شؤون عن مباشر بشكل
 يعطةي كمةا القسةم فةي خمةل أي حةدوث حالةة فةي مباشةرة مسةائمتو وتكةون وانضةباطيم سةموكيم متابعةة إلةى إضةافة الطمبةة مةن

 . لمساعدتو المشرفين من عدد ،وينسب القسم في عممو حجم تبلءم التي االمتيازات
 (2المادة  (

 -:والمتابعة اإلشراف
 .ليا التابعة الداخمية األقسام حال واقع عمى المباشر لبلطبلع األقل عمى واحدة لمرة الييئة / الجامعة لرئاسة شيرية زيارات -٥
 .الداخمي القسم في والساكنين ليم التابعين الطمبة أوضاع لمتابعة األقل عمى واحدة لمرة الكميات لعمادات أسبوعية زيارات -٠
 . ليم التابعة األقسام لكافة الييئة / الجامعة في الداخمية األقسام لمديرية مستمرة زيارات -٠
 (3المادة  (

 -:الطالبية المجنة
 ويقةوم الةداخمي القسةم طبلب من طالبات ست أو طبلب ستة عن يقل ال عدد تعيين أو تنتخب طبلبية لجنة قسم كل في تشكل
 شكل بأي القسم أمين عمل في التدخل دون الطمبة مشاكل لحل القسم أمين لمعاونة األسبوع أيام طيمة وبالتناوب منيم واحد كل
 . اإلشكال من
 (4المادة  (

 -:التنظيف وعمال الحراسة

 التعليمات الداخلية الخاصة بإسكان الطلبة الجامعيين

 .م ٢٠٠٣في األقسام الداخلية لسنة 



 

 

 العةدد ويحةدد السةاكنين الطمبةة وعةدد البنايةة حجةم بحسةب عةددىم ويكةون التنظية  وعمةال الحةراس مةن عةدد قسةم كةل فةي يعةين
 فةي الفةيض وعةدم الفعميةة الحاجةة مراعةاة مةع الييئةة / الجامعةة فةي الداخميةة األقسةام ومديريةة الةداخمي القسةم أمةين مةع باالتفةا 
 .التنظي  عمال توفر عدم حالة في التنظي  إلعمال مقاولين مع التعاقد ولمجامعات عددىم

 (5المادة  (
 -: الداخمية األقسام في السكن ضوابط

 . الغرض ليذا تعد خاصة باستمارة الداخمي القسم في القبول طمب ينظم -٥
 (المكةان أنتةوفر ) المسةائية أو الصةباحية الدراسةات مةن إلييةا ينتمةون الذين الييئة / الجامعة طمبة الداخمي القسم في يسكن -٠

 . التعميمات وحسب المقررة األجور لقاء
 إال ، فييةا أسةرتو تسةكن التةي المدينةة فةي معيةده أو كميتةو كانةت اذا الةداخمي القسم في بالسكن الطالبة او لمطالب يسمح ال -٠

 . يخولو من أو الجامعة رئيس وبموافقة استثنائية لحاالت
 . حصرا الييئة أو الجامعة رئيس / الوزارة بموافقة اال سابقا المذكورين الطمبة لغير القسم في بالسكن يسمح ال -٠
 المةين ويحة  الةداخمي القسةم ممتمكات من بيا األضرار او بإتبلفيا يقوم التي المادة مبمغ ضع  الطالبة / الطالب تضمين -١

 الطالةب وانضةباط الحالةة وطبيعةة الضةرر مةن القصةد وحسةب المتضةررة المةادة مبمةغ يسةاوي مةا الةى التضةمين تخفةيض القسةم
 -: األتي مراعاة مع (فورية غرامة) حدوثو وقت في التضمين بتنفيذ الداخمي القسم أمين ويخول

 التضةمين مبمةغ توزيةع فيةتم بالضةرر الطالب تحديد من الداخمي القسم أمين يتمكن ولم الغرفة داخل الضرر أو التم  كان إذا-أ
 . الغرفة في الساكنين القسم طمبة جميع عمى
 توزيةع فيةتم بالضةرر القةائم تحديةد مةن الةداخمي القسةم أمةين يةتمكن ولةم الحمامةات أو الممةرات فةي الضةرر أو التم  كان إذا-ب

 . القسم طمبة جميع عمى التضمين مبمغ
 مساءا السابعة الساعة وفي الذكور ألقسام بالنسبة شتاءا الثامنة والساعة صيفا مساءا التاسعة الساعة في القسم أبواب تغم  -٢

 .البنات ألقسام شتاءا والخامسة صيفا
 المين ويح  الداخمي القسم من يطرد الثالثة الحالة وفي نيائي إنذار مع أمره ولي استدعاء يتم أخرى مرة التأخير تكرر اذا -٣

 . جدا الضرورية الحاالت في اليو طمب تقديم بعد بالتأخير إجازة إعطاء القسم
 القسم أمين يخبر ان فعميو أقاربو عند الميالي إحدى في المبيت الداخمي القسم في الساكنين من الطالبة أو الطالب رغب إذا -٤

 بكتةاب منيةا نسةخة إرسةال ، القسةم أمةين وعمةى القسم إلى ويعيدىا عنده الميل بات الذي القريب الشخص يوقع إذن بورقة ويزود
 . الحالة عمى ليطمع عنوانو حسب الطالب أمر ولي إلى
 أىةالييم إلةى الطمبةة فييا يسافر التي العطل او الجمع أيام عدا الداخمي القسم في المبيت عن الطالبة أو الطالب تغيب_إذا -٥

ذا الطالب أمر ولي من ورقة تقدم  .األمر ولي بحضور الطالبة او الطالب مع التحقي  يتم الغياب تكرر وا 
 كةان إذا أمةا الةزوار ىويةة اخةذ بعةد االسةتقبال قاعةة فةي اسةتقباليم ويكةون الغرفةة إلةى والمةراجعين الةزوار بدخول يسمح ال - ٥٣

 القسم عمى المشرفين احد أو القسم أمين وبحضور اإلدارة غرفة في المراجعة او الزيارة فتكون الطالبات إلى الرجال من المراجع
. 

 أو العةم أو اإلبةاء) الثانيةة او األولةى الدرجةة مةن أقاربيةا مةن كةان إذا إال الطالبةات بزيةارة الرجةال مةن كةان ألي يسةمح ال - ٥٥
 ( اليوية أثبات مع والزوج األخوال أو األخ



 

 

 يسةمح وال الداخميةة األقسةام مديريةة مةع وبالتنسةي  الرسةمية لمحةاالت اال كانةت جيةة ألي الةداخمي القسةم بةدخول يسمح ال - ٥٠
 . اإلشكال من شكل بأي الداخمية األقسام عمى لممسئولين الوظيفية باألمور بالتدخل

 بذمتو المترتبة المبالغ الستحصال ضمان شخص بكفالة الطالب يرتبط - ٥٠
 لمطالب بالنسبة أما العراقي لمطالب بالنسبة دينار أل  ٥١٣ بمقدار رسوم يدفعون االئتماني التبادل بصفة لمطمبة بالنسبة - ٥٠
 . دوالر ٥٣٣ فيدفع الخاصة النفقة عمى

 (6المادة  (
 العقوبات

 :اآلتية اإلعمال بأحد قيامو ثبت اذا الداخمي القسم من الطالب يفصل -٥
 لآلداب مخال  عمل أو السرقة -أ

 . القسم بممتمكات المتعمد اإلضرار -ب
 .الداخمية األقسام في الممنوعة المواد حيازة -ج
 الساكنين الطمبة من زمبلئو احد او الداخمية األقسام منتسبي احد عمى االعتداء -د
 ( الفتن إلى تؤدي التي السياسية األفكار إشاعة) الداخمي القسم طالب تسييس عدم -ه
 . كان سبب ألي المعيد أو الكمية من فصمو تعادل لمدة الداخمي القسم من الطالب يفصل -٠
 مخةالفتيم عنةد التعميمةات بيةذه المشةمولين الطمبةة عمةى ، ٥٥٤٥ لسةنة ٥٥ رقةم الجةامعين الطمبةة انضةباط تعميمةات تطبة  -٠

 .الجامعي لمحرم مكمبل جزء السكن أماكن باعتبار إحكاميا
 اسةتمرار بسةبب الطمبةة لسكن الحاجة حسب داخمية أقسام عدة أو قسم بفتح الييئة / لمجامعة الداخمية األقسام لمدراء يجوز -٠

 .رسمي بوصل مقدما المقرر السكن المبمغ كامل ويستوفى الصيفية العطمة خبلل العميا أو منيا األولية سواء دراستيم
 (7المادة  (

 السجالت
 :األتي قسم كل في يوفر
 . وعنوانو االمر ولي واسم سكنيم وعناوين الدراسية ومراحميم وكمياتيم الطمبة بأسماء سجل -٥
 . والتأخير الغيابات سجل -٠
 . والمراجعين لمزوار سجل -٠
 التضمين ومبالغ المخالفات سجل -٠
 . الرسمية الزيارات سجل -١
 السكن ومستمزمات واألجيزة األثاث سجل -٢
 (8المادة  (

 __.عمييا لبلطبلع لمطمبة وتعمن السابقة التعميمات محل التعميمات ىذه تحل

 

 



 

 

  
 ٠٢٢٧ لسنة ( ٤٦٢ ) رقم تعميمات

 (1المادة  (
 -:يأتي بما الطالب يمتزم
 ومؤسسةاتيا العممةي والبحةث العةالي التعمةيم وزارة تصةدرىا التةي واألوامةر والتعميمةات الداخميةة واألنظمةة بةالقوانين التقيةد -أوال
 (.المعيد الكمية، الييئة، الجامعة،)

 أو العرقيةة أو الطائفيةة الفةتن إثةارة تعمةد أو بسوء القومية المشاعر أو الوطنية الوحدة او الدينية بالمعتقدات المساس عدم -ثانًيا
 .قوال أو بلفع الدينية
 .خارجيا أو داخميا الفعل أو بالقول مؤسساتيا أو الوزارة سمعة إلى اإلساءة عدم -ثالثًا
 الزمالةة وعبلقةات والمةوظفين التةدريس وىيئةة لةئلدارة واحتةرام عةال   انضةباط مةن الجامعي السمو  مع يتنافى ما كل تجنب -رابًعا

 .الطمبة بين والتعاون
 .الدراسية والزماالت لمبعثات والترشيح التعيين عند عميو إيجاًبا سيؤثر الذي القويم المنضبط السمو  -خامًسا
 أو (المعيةد أو الكميةة)الجةامعي الحةرم داخةل والسةكينة والطمأنينةة بالنظةام اإلخةبلل شةأنو مةن عمةل أي عةن االمتنةاع -سادًسةا

 .بو القائمين عمى التستر أو عميو والتحريض فيو المشاركة
 .المعيد أو الكمية أو الييئة أو الجامعة وممتمكات الدراسية المستمزمات عمى المحافظة -سابًعا
 .المعيد أو الكمية في الدراسة سير بحسن اإلخبلل عدم -ثامًنا
 .حدة عمى ىيئة أو جامعة كل خصوصية تراعى أن عمى لمطمبة المقرر الموحد بالزي التقيد -تاسًعا
 أو السياسةي االضةطياد صةنو  مةن صةن  أي ممارسةة أو التفرقةة تعمية  شةأنيا مةن تنظيمةات قيةام إلةى الةدعوة تجنب -عاشًرا
 .االجتماعي أو الديني
 تعمية  فةي ذلة  كةان سةواء طائفيةة أو قوميةة أو عرقيةة مجموعةة أو سياسةي تنظةيم أو حةزب ألي الدعايةة تجنةب -عشةر حةادي
 .الندوات إقامة أو والممصقات والبلفتات الصور
 حفاًظا الجامعي الحرم داخل دعائية دينية أو حزبية ندوات إقامة أو محاضرات إللقاء حزبية شخصيات دعوة عدم -عشر ثاني
 .الوطنية الوحدة عمى

 (2المادة  (
 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبيو الطالب يعاقب
 .الييئة أو الجامعة في المقرر الموحد بالزي التقيد عدم -أوال
 .الطمبة أحد عمى بالقول تجاوزه أو الطمبة بين الزمالة عبلقات إلى اإلساءة -ثانًيا

 (3المادة  (
 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا باإلنذار الطالب يعاقب
 .التنبيو بعقوبة معاقبتو سب  مع بالتنبيو المعاقبة يستوجب فعبل -أوال

انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي



 

 

 .المعيد او الكمية او الييئة او الجامعة في والسكينة والطمأنينة بالنظام إخبللو -ثانًيا
 (4المادة  (

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا يوًما ثبلثين ( ٠٣ ) لمدة بالفصل الطالب يعاقب
 .اإلنذار بعقوبة معاقبتو سب  مع باإلنذار المعاقبة يستوجب فعبل -أوال
 .التدريسية الييئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي أحد عمى بالقول تجاوزه -ثانًيا
 .خارجيما أو المعيد أو الكمية داخل إليو يسيء بما التدريسية الييئة أعضاء بأحد بالتشيير قيامو -ثالثًا
 .واآلداب العام بالنظام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الممصقات بوضع قيامو -رابًعا

 (5المادة  (
 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا واحدة دراسية سنة عن تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب
 .التعميمات ىذه من (٠ ) المادة في عمييا المنصوص األفعال أحد ارتكابو تكرر إذا -أوال
 .الجامعي الحرم داخل الحزبية او السياسية التجمعات او العرقية او الطائفية التكتبلت عمى حرض او مارس -ثانًيا
 .التدريسية الييئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي أحد عمى بالفعل اعتدائو -ثالثًا
 .الطمبة زمبلئو ضد العن  استعمالو -رابًعا

 .مسمحة عن  بأعمال بالقيام التيديد -خامًسا
 .الجامعي الحرم داخل إجازة بدون او بإجازة بأنواعو السبلح حممو -سادًسا
 .المعيد أو الكمية أو الييئة أو الجامعة ممتمكات في أضراًرا الجسيم بإىمالو أو عمًدا إحداثو -سابًعا
 .الدينية المعتقدات أو الوطنية الوحدة إلى إساءتو -ثامًنا
 .خارجيما أو المعيد أو الكمية داخل في التدريسية الييئة أعضاء أحد عمى بالقول تجاوزه -تاسًعا
 .الفعل لو بالقول الييئة أو الجامعة سمعة إلى اإلساءة -عاشًرا
 .الدراسة سير بحسن المتعمد إخبللو -عشر حادي
 .المعيد أو الكمية ومنتسبي الطمبة زمبلئو عمى واالحتيال النصب ارتكابو ثبوت -عشر ثاني

 (6المادة  (
 المخالفةات إحةدى ارتكةب إذا قيةده ويةرقن الييئةة أو الجامعةة مةن وبقةرار المعيةد أو الكميةة مةن النيةائي بالفصةل الطالةب يعاقةب
 :اآلتية

 .التعميمات ىذه من (١ ) المادة في عمييا المنصوص المخالفات إحدى تكراره -ال أو
 .المعيد أو الكمية أو الييئة او الجامعة في المحاضرين او التدريسية الييئة أعضاء أحد عمى بالفعل اعتدائو -ثانًيا
 .العامة واآلداب لؤلخبل  ومنا  مشين فعل إتيانو -ثالثًا
 .التزوير عمى المحرضين من كونو او مزورة بكونيا عممو مع مزورة وثائ  او كتب او مستندات أية تقديمو -رابًعا

 .عميو المساعدة أو فيو اشتراكو أو الجامعي الحرم داخل والطمأنينة باألمن يخل عمبل ارتكابو ثبوت -خامًسا
 .سنة من ألكثر فييا محكوميتو مدة تزيد بالشر  مخمة جنحة أو بجناية عميو الحكم عند -سادًسا

 (7المادة  (



 

 

 الطالةب عمةى التعميمةات ىةذه مةن( ٢ )و (١ )و(٠ )و (٠ )و (٠ ) المةواد فةي عمييةا المنصةوص العقوبات فرض يمنع ال -أوال
 .العقابية القوانين طائمة تحت المخالفة وقعت إذا األخرى العقوبات فرض من المخال ،

 مسةتأخًرا انضةباطًيا فيةو النظةر فيكةون المعيد أو الجامعة خارج إليو نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى حركت إذا -ثانًيا
 .الجزائية الدعوى في النظر حين إلى

 (8المادة  (
 أن عمةى التدريسةية الييئةة أعضةاء مةن اثنةين وعضةوية العميةد معةاون برئاسة الطمبة انضباط لجنة المعيد أو الكمية عميد يشكل
 .المجنة مقررية بأعمال اإلداريين الموظفين أحد ويكم  (المنتخب)الطمبة اتحاد عن وممثل قانونًيا المجنة أعضاء أحد يكون

 (9المادة  (
 .الطمبة انضباط لجنة بيا توصي لم ما انضباطية عقوبة أية فرض يجوز ال
 (11المادة  (

 تخويةل ولممجمةس المعيةد، او الكميةة مجمةس مةن بقةرار التعميمةات ىةذه فةي عمييةا المنصةوص االنضةباطية العقوبةات تفةرض
 .المعيد او الكمية عميد إلى صبلحياتو

 (11المادة  (
 .قطعية واإلنذار التنبيو عقوبة تكون -أوال
 مجمةس لةدى الفصةل قةرار عمةى االعتةراض يوًمةا ثبلثةين ( ٠٣ ) عمةى تزيةد لمةدة المعيةد أو الكميةة مةن المفصةول لمطالةب -ثانًيةا
 .قطعًيا قراره ويكون المعيد أو الكمية
 رئةيس لةدى الفصةل قةرار عمةى االعتةراض يوًمةا ثبلثةين ( ٠٣ ) عمةى تزيةد لمةدة المعيةد أو الكميةة مةن المفصةول لمطالةب -ثالثًةا

 .قطعًيا قراره ويكون الجامعة
 قةراره ويكةون الجامعةة مجمةس لةدى الفصةل قةرار عمةى االعتةراض نيائًيةا فصةبل المعيةد أو الكميةة مةن المفصةول لمطالةب -رابًعةا
 .قطعًيا

 (12المادة  (
 ىةذه مةن (٥٥ ) المةادة مةن (رابًعةا)و (ثالثًةا)و (ثانًيةا) البنةود فةي عمييةا المنصةوص الفصةل قةرارات عمةى االعتةراض لمطمةب 

 عشةر خمسةة عمةى االعتةراض حة  فمةو تبمغةو تعةذر فةان بحقةو، الصةادر بةالقرار تبمغةو تةاري  مةن أيام سبعة (٣ )خبلل التعميمات
  .اإلعبلنات لوحة في الفصل قرار نشر تاري  من يوًما

 (13المادة  (
 أمةر ولةي بيةا ويبمةغ يوًمةا، عشةر خمسةة ( ٥١ ) عةن تقةل ال بمةدة المعيةد أو الكميةة فةي اإلعبلنةات لوحةة في العقوبة قرار يعم 

 .تحريرًيا الطالب
 ٥٥٤٥ لسنة ( ٥٥ ) رقم العالي التعميم طمبة انضباط تعميمات تمغى : ( ٤١ ) المادة .
 

 

 



 

 

 


