
 
 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌـــــــــــالى 

 لوم ـــــٌة العـــــــكل

 

 

 

 دليل الطالب
 3102 -3102  يــــــللعام الدراس

  جامعة دياىل –كلية العلوم 
 

 

 

 

 

 كلية العلوم/جاهعة ديالى

 شعبة الذراسات والتخطيط والوتابعة  

 فيزياوي اقذم 

 كاظنهحوذ علواى  

 

                             admin@science.uodiyala.edu.iq -االلكترونً لكلٌة العلوم : البرٌد

  

                                 www.science.uodiyala.edu.iq -الموقع االلكترونً لكلٌة العلوم :

  

 اعداد



 
 

 

 -:الوقذهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        : الجامعٌة االولٌةالشهادة  - أ
 سنوات .  4وهً درجة البكالورٌوس فً العلوم الصرفة ومدة الدراسة فٌها 

                                                       :الشهادة الجامعٌة العلٌا   - ب

وسٌتم قبول الطلبة ,   الفٌزٌاء ومدة الدراسة فٌها سنتانوتشمل درجة الماجستٌر فً علوم 

-4104 لدراسة الماجستٌر فً اختصاصً علوم الحٌاة والكٌمٌاء واعتباراً من العام الدراسً

4105  . 
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فً اطار  05/9/4110تأسست كلٌة العلوم / جامعة دٌالى فً 

جامعة دٌالى وكانت تضم عند تأسٌسها قسم علوم لالتوسع 

علوم الحٌاة واستقبلت الكلٌة اول وجبة من قسم الرٌاضٌات و

( طالب وطالبة  وفً 036) 4110الطلبة عام التأسٌس عام 

) الفٌزٌاء استحدثت الكلٌة ثالثة اقسام علمٌة وهً  4114عام 

تم استحداث قسم  4104, الكٌمٌاء والحاسبات ( , وفً عام 

جٌولوجٌا النفط والمعادن وتمنح الكلٌة خرٌجٌها بكالورٌوس 

 .كل قسم علوم وحسب تخصص 

جامعة دٌالى  –الشهادات الجامعٌة التً تمنحها كلٌة العلوم 

: 

1 

لقد حرصت الكلٌة ومنذ تأسٌسها ان ٌظل التواصل قائماً بٌنها 

وبٌن طلبتها , فال تتردد عزٌزي الطالب ات تلجأ الى دلٌلك 

هذا ففٌه كل ما تحتاجه لتكون على معرفة أكٌدة فٌما لك من 

حقوق وما علٌك من واجبات ولتعلم ان الكلٌة تسعى جاهدة 

فة المجاالت العلمٌة لتوفٌر كل اإلمكانٌات والتسهٌالت فً كا

والثقافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة من اجل أعداد جٌل شاب 

من العلماء ومتسلح بالعلم واالٌمان , ولنعمل دائماً تحت 

  شعار باالٌمان والعمل نبنً عراقنا الحبٌب . 



 
 

 

 رؤٌة الكلٌة :

ان تكون الكلية مناراً في المعرفة العلمية ومتكاملة التكوين لمواكبة التطور العلمي والتقني 

وتكون رائدة في التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر والقيادات الوطنية وتنمية القدرات 

مية البشرية لخدمة المجتمع مع توفير البيئة الجامعية المحفزة والمنتجة لمنسوبيها لتصبح عال

 التصنيف .  
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 رسالة الكلٌة

.ًتخرٌج كوادر علمٌة فاعلة وممٌزة علمٌاً وعملٌا 

  دفع عجلة ومسٌرة البحث العلمً وتشجٌع االبداع

 البحثً .

  ًتوفٌر البٌئة الجامعٌة المحفزة لالبداع الفكري والعلم

 والبحثً .

. ان تكون الكلٌة اداة الزدهار المجتمع 

  االستثمار األمثل لموارد وإمكانٌات الجامعة للوصول

 لالعتماد األكادٌمً وطنٌا وعالمٌا. 

  ان تكون الكلٌة مرجعاً للخدمات العلمٌة بالمنطقة بشكل

 خاص والعراق بشكل عام .

 نسعى لنكون افضل كلٌة علمٌة للتعلٌم والتعلم

 والتدرٌب.

الكفاءات الوطنٌة عالٌة التأهٌل بمختلف التخصصات العلمٌة واكتساب السلوك المهنً فً التعامل مع كافة افراد تخرٌج -0

 المجتمع .

 لسد حاجة سوق العمل من التخصصات العلمٌة الجدٌدة والعمل على تنفٌذها .-4

ذلك االداء بأتباع برامج الجودة تهٌئة الخرٌج لمواصلة الدراسات العلٌا فً مجال التخصص والعمل على تطوٌر اسالٌب -3

 الشاملة . 

تأهٌل خرٌج الكلٌة لتحمل مسؤولٌة التعلم المستمر والتطوٌر الذاتً واتخاذ القرار والمساهمة فً خدمة المجتمع والتطوٌر -4

 المهنً . 

 التعاون مع كافة الكلٌات العلمٌة بالعراق وخارجه لتطوٌر عملٌة التعلٌم العلمً بالكلٌة .-5

 لندوات الداخلٌة والمؤتمرات للرقً بأسالٌب التعلٌم العلمً والمساهمة فً تقدٌم االستشارات لمحافظة دٌالى .تنظٌم ا-6

 المساهمة فً تقدٌم االستشارات االكادٌمٌة وتطوٌر الخدمات لمحافظة دٌالى . -7

ى تطوٌر اسالٌب ذلك االداء أدامة التواصل مع خرٌجً الكلٌات للوقوف على مجاالت عملهم ومستوى ادائهم لها والعمل عل-8

 بأتباع برامج الجودة .

 

 اهداف الكلٌة 



 
 

 

 

 

والخرٌجٌن الـ ٌتم قبول الطلبة فً كلٌة العلوم من خرٌجً الدراسة اإلعدادٌة للفرع العلمً 

وٌتبع فً الدراسة النظام الفصلً ) الكورسات ( والنظام السنوي االوائل على المعاهد  01

 فً الكلٌة كافة .  ةوتمنح شهادة البكالورٌوس فً االختصاصات العلمٌة الست

ٌتم ترشٌح الطالب فً األقسام العلمٌة حسب المجامٌع التنافسٌة وحسب الطاقة االستٌعابٌة 

 ) إي ٌتم الترشٌح حسب رغبة الطالب ومجموعه التنافسً (.  لكل قسم

 اقسام الكلٌة :

 علمٌة هً : أقسام 6تضم الكلٌة 

 . قسم علوم الفٌزٌاء4                 قسم علوم الحٌاة  .0

 . قسم علوم الكٌمٌاء5قسم علوم الرٌاضٌات              .4

 . قسم جٌولوجٌا النفط والمعادن 6قسم علوم الحاسبات               .3

 4104-4103جامعة دٌالى للعام الدراسً  –خطة القبول لكلٌة العلوم 

 4104 -4103خطة القبول  القسم

 طالب وطالبة 51 علوم الحٌاة

 طالب وطالبة 51 الرٌاضٌات

 طالب وطالبة 51 الفٌزٌاء

 طالب وطالبة 51 الحاسبات

 طالب وطالبة 51 الكٌمٌاء

 طالب وطالبة 41 جٌولوجٌا النفط والمعادن

 

 : ج الدراسٌة القسام كلٌة العلومهمخطط المنا

جامعة  –خالصة عن األهداف التً تسعى الٌها األقسام العلمٌة فً كلٌة العلوم فٌما ٌلً 

دٌالى مع تقدٌم للمواد الدراسٌة ولكل مرحلة من المراحل األولٌة فً هذه األقسام الخاصة 

  .  4104-4103بدراسة البكالورٌوس وهذه المقررات خاصة للعام الدراسً 

جامعة دياىل (( --)) كلية العلوم   4104-4103دليل الطالب للعام الدراسي   

 قبول الطلبة 

3 



 
 

 

 

 -: قسم علوم الحٌاة -0

 -القسم : اهداف

ٌهدف القسم الى اعداد خرٌجٌن بكفاءات علمٌة متخصصة بمجاالت االحٌاء المجهرٌة 

واختصاص الحٌوان والنبات ٌعملون فً مؤسسات الدولة المختلفة وٌساهمون فً رفد كل 

من وزارات التعلٌم العالً والبحث العلمً والصحة والبٌئة والزراعة والتربٌة بخبرات 

 مجاالت . علمٌة تخدم هذه ال

 

 

 4104-4103لقسم علوم الحٌاة للعام الدراسً  األولٌةمواد الدراسة 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 الفصل الثانً الفصل االول الفصل الثانً الفصل االول
 

 علم النبات
 علم االرض
 علم الفٌزٌاء

 علم الكٌمٌاء التحلٌلٌة
 رٌاضٌات
 حاسبات

 اللغة العربٌة
 االنكلٌزٌةاللغة 

 انسانحقوق 
 

 

 علم الحٌوان
 علم االرض
 علم الفٌزٌاء

 علم الكٌمٌاء العضوٌة
 احصاء حٌاتً

 حاسبات
 اللغة العربٌة

 اللغة االنكلٌزٌة
 حرٌة ودٌمقراطٌة

 

 احٌاء مجهرٌة عامة
 مجامٌع نباتٌة

 حشرات
 حاسبات
 الفقرٌات

 تشرٌح نبات
 كٌمٌاء حٌاتٌة

 

 احٌاء مجهرٌة عام
 حشرات
 حاسبات
 طفٌلٌات

 تصنٌف نبات
 كٌمٌاء حٌاتٌة

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
 الفصل الثانً الفصل االول الفصل الثانً الفصل االول

 

 بٌئة
 انسجة حٌوانٌة

 مناعة
 حٌاتٌة خلٌة

 فسلجة احٌاء مجهرٌة
 انزٌمات

 نباتات طبٌة
 
 
 

 

 تلوث
 فسلجة حٌوانٌة
 مصول ولقاحات

 وراثة عامة
 فسلجة نبات

 احٌاء تربة ومٌاه ومجاري

 
 بكترٌا مرضٌة

 غذائٌة
 بٌولوجً جزٌئً

 تقنٌة حٌاتٌة
 فطرٌات

 تحلٌالت مرضٌة
 حبلٌات

 مشروع التخرج      

 
 فاٌروسات
 صناعٌة

 وراثة احٌاء مجهرٌة
 مضادات حٌاتٌة
 تصنٌف فطرٌات
 زراعة انسجة

 مشروع التخرج       
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 -: الرٌاضٌاتقسم علوم  -4

 -اهداف القسم :

لنهوض بحاجة البلد وٌهٌئ الباحثٌن العلمٌٌن لتهٌئة كوادر ذات اختصاص ٌهدف القسم الى 

 بهذه المجاالتخرٌجٌن بكفاءات علمٌة متخصصة  فً الرٌاضٌات البحتة والتطبٌقٌة وأعداد

للقطاع  إضافة,علماً بأن خرٌجً هذا االختصاص ٌرفدون مؤسسات الدولة والقطاع الخاص 

 .المصرفً بخبراتهم فً هذا المجال

  

  

 

 4104-4103للعام الدراسً  الرٌاضٌاتمواد الدراسة األولٌة لقسم علوم 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 

 الرٌاضٌات المنتهٌة
 اسس الرٌاضٌات

 التفاضل والتكاملحسبان 
 الحاسبات
 الفٌزٌاء

 اللغة العربٌة
 اللغة االنكلٌزٌة
 حقوق انسان

 
 

 

 الجبر الخطً
 حسبان التفاضل والتكامل المتقدم

 إحصاء واحتمالٌة
 المعادالت التفاضلٌة االعتٌادٌة

 الحاسبات
 الفٌزٌاء

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
 

 التحلٌل الرٌاضً
 الجبر المجرد
 التحلٌل العددي
 االحصاء المتقدم

 الحاسبات
 الهندسة

 
 
 
 
 

 

 التحلٌل العقدي
 البتولوجٌا

 التحلٌل الدالً
 بحوث العملٌات

 المعادالت التفاضلٌة الجزٌئة
 مشروع التخرج
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 -: قسم علوم الفٌزٌاء -3

 -اهداف القسم :

علمٌة متقدمة فً الدراسات األولٌة والعلٌا فً المجاالت  القسم الى تهٌئة كوادرٌسعى هذا 

االهتمامات الواسعة فً حٌاتنا ذات  اهر الفٌزٌائٌة والفلكٌةوالمختلفة للبحث العلمً فً الظ

, وٌرفد وزارات التعلٌم وأعداد خرٌجٌن بكفاءات علمٌة متخصصة بهذه المجاالتالٌومٌة 

العالً والبحث العلمً والصناعة والصحة والبٌئة والنفط والمؤسسات الخاصة بخبرات 

 .علمٌة تخدم هذه المجاالت 

  

  

 4104-4103للعام الدراسً  الفٌزٌاءمواد الدراسة األولٌة لقسم علوم 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 المٌكانٌك وخواص المادة .
 الكهربائٌة والمغناطٌسٌة

 الكٌمٌاء العامة
 الحاسبات

 علم االرض
 الرٌاضٌات
 علم الفلك

 اللغة العربٌة
 حقوق وحرٌات عامة

 اللغة االنكلٌزٌة
 

 الفٌزٌاء الحدٌثة .
 الفٌزٌاء الحرارٌة واإلحصائٌة

 فٌزٌاء المواد
 االلكترونٌات التماثلٌة

 التحلٌل العددي
 الحاسبات
 الرٌاضٌات

 التحلٌلً المٌكانٌك

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
 

 البصرٌات الفٌزٌاوٌة
 االلكترونٌات الرقمٌة

 اللٌزر وتطبٌقاته
 مٌكانٌك الكم

 الرٌاضٌات والنمذجة
 اشباه الموصالت

 الفٌزٌاء االشعاعٌة
 الحاسبات

 
 
 

 
 الفٌزٌاء النووٌة

 فٌزٌاء الحالة الصلبة
 النظرٌة الكهرومغناطٌسٌة

 ومنهج البحث العلمًفلسفة العلم 
 مشروع البحث

 الفٌزٌاء الرٌاضٌة
 االسٌرامٌك والبولمٌرات

 فٌزٌاء البالزما
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 -: قسم علوم الحاسبات -4

 -اهداف القسم :

كوادر وتهٌئة  واإلبداععجلة العلم  إدامةاخذوا على عاتقهم  بخرٌجٌن برفد البلدالقسم  قومٌ

األولٌة والعلٌا تنخرط بدورها فً العملٌة التعلٌمٌة والعملٌة علمٌة متقدمة فً الدراسات 

فً مجال الحاسبات وتكنولوجٌا  األعمال إلدارةولهم الخبرة فً تقنٌات وتصمٌم الحاسوب 

 المعلومات . 

  

 

 

 4104-4103للعام الدراسً  الحاسباتمواد الدراسة األولٌة لقسم علوم 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 الفصل الثانً الفصل االول الفصل الثانً الفصل االول

 0مهارات الحاسوب 

 هٌاكل متقطعة
 تصمٌم منطقً

 0أساسٌات البرمجة 

 0رٌاضٌات 

 0اللغة االنكلٌزٌة 

 0حقوق انسان 

 0العربٌة اللغة 

 حقوق انسان
 

 احتمالٌة واحصاء

 4هٌاكل متقطعة 

 معمارٌة الحاسوب

 4أساسٌات البرمجة 

 4رٌاضٌات 

 4اللغة االنكلٌزٌة 

 4اللغة العربٌة 

 حقوق وحرٌات

 4مهارات الحاسوب 

 برمجة كٌانٌه
 هٌاكل بٌانات

 0قواعد بٌانات 

 مهارات االتصال

 0نظرٌة احتسابٌة 

 طرق عددٌة

 4 قواعد بٌانات

 لغات برمجة ) مهٌكلة (

 4نظرٌة احتسابٌة 

 رسوم الحاسوب
 تفاعل الحاسوب البشري

 تصمٌم وتحلٌل الخوارزمٌة
 الجبر الخطً

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
 

 ذكاء صناعً
 مترجمات
 انترنٌت

 رسوم حاسوب
 معمارٌة الحاسبة
 بحوث عملٌات

 هندسة برامجٌات

 نظم تشغٌل
 انظمة ذكٌة

 صورٌةمعالجة 
 امنٌة بٌانات

 شبكات واتصاالت
 نمذجة ومحاكاة
 مشروع تخرج
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 -: الكٌمٌاءقسم علوم  -5

 -القسم : أهداف

متخصصٌن ملمٌن بأساسٌات علم الكٌمٌاء نظرٌاً وعملٌاً قادرٌن  أعدادٌهدف القسم الى 

فً كلٌة  األخرى األقسامالى تدرٌس مادة الكٌمٌاء لطلبة  إضافةعلى سد حاجة سوق العمل 

البحوث العلمٌة ومحاولة مواكبة التطور العلمً  أجراء, كذلك األخرىالعلوم وبعض الكلٌات 

لة والقطاع الخاص من خالل تقدٌم االستشارة للكٌمٌاء, والتعاون مع مؤسسات الدو

  التحلٌالت الكٌمٌائٌة .  واجتراءوالمشورة العلمٌة 

  

 

 

 4104-4103للعام الدراسً  الكٌمٌاءمواد الدراسة األولٌة لقسم علوم 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 الكٌمٌاء الالعضوٌة
 الكٌمٌاء التحلٌلٌة

 الفٌزٌاء
 علم االرض
 الرٌاضٌات
 الحاسبات

 اللغة العربٌة
 اللغة االنكلٌزٌة

 حقوق انسان وحرٌة ودٌمقراطٌة

 

 الكٌمٌاء الالعضوٌة
 الكٌمٌاء التحلٌلٌة
 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة
 الكٌمٌاء العضوٌة

 الحاسبات
 الرٌاضٌات

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
 الفصل الثانً الفصل االول الفصل الثانً الفصل االول

 
 الكٌمٌاء الالعضوٌة
 الكٌمٌاء العضوٌة
 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة
 الكٌمٌاء الحٌاتٌة
 الكٌمٌاء الصناعٌة

 تلوث بٌئً
 
 
 
 

 

 الكٌمٌاء الالعضوٌة
 الكٌمٌاء العضوٌة
 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة
 الكٌمٌاء الحٌاتٌة
 الكٌمٌاء الصناعٌة

 كٌمٌاء الخامات

 

 التحلٌل االلً
 الكم واالطٌاف

 الصناعٌةالكٌمٌاء 
 الكٌمٌاء الحٌاتٌة
 نواتج طبٌعٌة
 تشخٌص عضوي
 مشروع البحث

 
 التحلٌل االلً
 الكم واالطٌاف

 الكٌمٌاء الصناعٌة
 الكٌمٌاء الحٌاتٌة
 كٌمٌاء الجو 

 تشخٌص عضوي
 مشروع البحث         
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 -: جٌولوجٌا النفط والمعادنقسم  -6

 -أهداف القسم :

مؤهلة للعمل فً مجال التحري والتنقٌب عن من الخرٌجٌن تهٌئة كوادر  الى القسم ٌسعى

النفط والغاز والخامات المعدنٌة اضافة الى االعمال الجٌولوجٌة الروتٌنٌة , ٌتضمن القسم 

جانباً عملٌاً ٌتمثل بسفرات خالل الكورسات وفصلٌن عملٌٌن فً العطلة الصٌفٌة توجب 

طلة صٌفٌة لذلك البد وجود الطالب خارج المحافظة لمدة تتجاوز االسبوعٌن فً كل ع

 للطالب بعد توقٌع تعهد لولً امره بعدم الممانعة على ذلك . 

  

 

 4104-4103للعام الدراسً  عادنمجٌولوجٌا النفط والمواد الدراسة األولٌة لقسم 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 الفصل الثانً الفصل االول الفصل الثانً الفصل االول
 وفٌزٌاوٌةجٌولوجٌا طبٌعٌة 
 متحجرات
 حاسبات

 فٌزٌاء عامة
 رٌاضٌات

 اللغة العربٌة
 اللغة االنكلٌزٌة
 حقوق انسان

 الكٌمٌاء العامة
 

 مٌكانٌك الموائع
 حاسبات
 احصاء

 متحجرات دقٌقة
 حرٌة ودٌمقراطٌة

 اللغة العربٌة
 اللغة االنكلٌزٌة

 جٌولوجٌا تركٌبٌة
 جٌو فٌزٌاء

 جٌولوجٌا العراق
 جٌو مورفولوجً

 الطبقاتعلم 
 بلورات

 صخور نارٌة
 رسوبٌات

 تحسس نائً
 االستكشاف الجٌوفٌزٌائً

 جٌولوجٌا العراق
 جٌولوجٌا حقلٌة

 طبقات
 معادن

 صخور متحولة
 صخور رسوبٌة

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة
 الفصل الثانً الفصل االول الفصل الثانً الفصل االول

 
 جٌو كٌمٌاء

 جٌولوجٌا النفط

GIC 
 هٌدرولوجً
 معادن متقدم

 جٌولوجٌا تحت سطحٌة
 سحنات

 العمل الحقلً
 
 
 

 
 استكشاف جٌو كٌمائً

 جٌولوجٌا النفط
 تحلٌل بٌانات احصائٌة وجٌولوجٌة

 جٌولوجٌا هندسٌة
 بصرٌة معادن
 جس بئري

 تحلٌل احواض رسوبٌة
 العمل الحقلً

 
 جٌوتكتونك

 خامات
 خدمات نفطٌة
 زلزالٌة طباقٌة

 اقتصادٌةجٌولوجٌا 
 جٌولوجٌا بٌئٌة
 مشروع تخرج
 العمل الحقلً

 
 ثرموداٌنمك

 صخور صناعٌة
 مكامن

 تفسٌرات للبٌانات الزلزالٌة
 جٌولوجٌا اقتصادٌة

 تلوث بٌئً
 مشروع تخرج
 العمل الحقلً
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 -: المطلوبة فً التسجٌلالوثائق 

 قة الدراسة اإلعدادٌة ) السادس اإلعدادي( أصلٌة مع نسختٌن ) ملونة (. وثٌ -1

 ) نسختٌن ملونة (. المدنٌة للطالب وللوالدٌن األحوالهوٌة  -2

 شهادة الجنسٌة العراقٌة للطالب وللوالدٌن ) نسختٌن ملونة ( .  -3

 حدٌثة توضع فً ظرف .  6صورة عدد  -4

 .  )نسختٌن ملونة (من المجلس البلديومصدق تأٌٌد سكن مختوم  أوبطاقة السكن  -5

 بطاقة تموٌنٌة ) نسختٌن ملونة ( .  -6

 الفحص الطبً للطالب .  -7

 البطاقة المدرسٌة ) تجلب من اإلعدادٌة ومختومة من أدارة المدرسة ( . -8

تقدٌم كتاب استمرار بالوظٌفة من تقدٌم كفالة ضامنة للطالب ) اذا كان الكفٌل موظف   -9

 الدائرة الموظف فٌها , واذا كان متقاعد تقدٌم هوٌة التقاعد مستنسخة ( . 

 

االوائل على المعاهد ٌتم تقدٌم وثٌقة االعدادٌة ووثٌقة  01بالنسبة للطلبة الــ  -مالحظة  :

 المعهد بالدرجات مع نسختٌن ملونة .
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 تعلٌمات انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 ذي الرقم 061 لسنة 4117

 المادة -0:

  -ٌلتزم الطالب بما ٌأتً :

 التً تصدرها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . واألوامروالتعلٌمات النافذة  واألنظمةالتقٌد بالقوانٌن  -0

 هذا الوطن .  أبناءوعدم أثارة الفتن الطائفٌة فكلنا  واألدٌان األعراف باحترامااللتزام  -4

ممارسة الدٌمقراطٌة وجدت لمصلحة الطالب للتعبٌر من خاللها على مقترحاته وأرائه المتعلقة بالحرم الجامعً  -3

 مارستها باحترام . فال تتردد على م

 وخارجها .  داخلهاالفعل  أومؤسساتها بالقول  أولسمعة الوزارة  اإلساءةعدم  -4

 الكلٌة مؤسسة ذات نفع عام وجدت لخدمتك فحافظ على ممتلكاتها وسمعتها .  -5

 مظهرك الخارجً سمة اساسٌة للطالب الجامعً الملتزم فأحرص على ارتداء الزي الموحد المقرر للطلبة . -6

هوٌة الطالب مستمسك مهم وضروري جداً حافظ علٌها من التلف والضٌاع واال سٌتم تغرٌمك ومطالبتك بكتاب -7

 تبلٌغ من مركز الشرطة لفقدانك الهوٌة . 

المواظبة على الدوام وااللتزام بتوقٌتات المحاضرات لكً ال تعرض نفسك للرسوب بسبب الغٌاب علماً ان نسبة -8

 % . 01هً الغٌاب 

 االلتزام التام بالتعلٌمات واالنظمة التً تصدر من الكلٌة . -9

 المادة -4:

  -الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة :ٌعاقب 

عدم التقٌد بالزي الموحد المقرر فً الجامعة او الهٌئة . -0  

االساءة الى عالقة الزمالة بٌن الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة . -4  
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 المادة -3:

  -ارتكب احدى المخالفات االتٌة :ٌعاقب الطالب باالنذار اذا 

 فعالً ٌستوجب المعاقبة بالتنبٌه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبٌه .  -0

 أخالله بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد .  -4

 المادة -4:

  -: اآلتٌةالمخالفات  إحدىارتكب  أذاٌوم  31لمدة ٌعاقب الطالب بالفصل 

 .  اإلنذارمع سبق معاقبته عقوبة  باإلنذارفعالً ٌستوجب المعاقبة  -0

 الهٌئة التدرٌسٌة .  أعضاءتجاوزه بالقول على احد منتسبً الجامعة من غٌر  -4

 المادة -5:

ٌعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة اذا ارتكب احدى 

  -: اآلتٌةالمخالفات 

 من هذه التعلٌمات .  4كرر احد االفعال المنصوص علٌها فً المادة  إذا -0

مارس أو حرض على التكتالت الطائفٌة أو العرقٌة أو التجمعات السٌاسٌة الحزبٌة داخل الحرم  -4

 الجامعً . 

 الهٌئة التدرٌسٌة . أعضاءبالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر  اعتدائه -3

 الطلبة .استعماله العنف ضد زمالئه  -4

 التهدٌد بالقٌام بأعمال عنف مسلح . -5

 حمل السالح بأنواعه بأجازة أو بدون أجازة داخل الحرم الجامعً . -6

 فً ممتلكات الجامعة او الكلٌة او المعهد .  أضراراً الجسٌم  إهمالهأحداثه عمداً أو  -7

 أساءته الى الوحدة الوطنٌة أو المعتقدات الدٌنٌة .  -8

 احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الحرم الجامعً . تجاوزه بالقول على -9
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 -التأجٌل : -0

مشروعة ٌقتنع بها مجلس الكلٌة  وألسبابٌسمح للطالب بتأجٌل دراسته لسنة واحدة  - أ

 ( ٌوم من بداٌة االمتحان النهائً . 31وان اخر موعد لتقدٌم طلبات التأجٌل قبل ) 

لعمٌد الكلٌة , بناءاً على توصٌة مجلس الكلٌة ان ٌؤجل دراسة الطالب لسنة ثانٌة  - ب

ٌوم من بداٌة  (31)وألسباب مشروعة ٌقتنع بها , على ان ٌقدم طلب تأجٌل قبل 

 االمتحان النهائً . 

الٌجوز تأجٌل دراسة الطالب فً الفصل الدراسً الثانً أال أذا كان بسبب خارج عن  - ت

ن ناجحاً فً الفصل الدراسً االول وفً هذه الحالة ٌعتبر التأجٌل للسنة أرادته وان ٌكو

 الدراسٌة بأكملها . 

 

 

 -ترقٌن القٌد : -4

 

  -ٌرقن قٌد الطالب فً الحاالت التالٌة :

 اذا رسب الطالب سنتٌن متتالٌتٌن فً صفه .  - أ

اذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المقررة للدراسة فً تخصصه بما فٌها سنوات الرسوب  - ب

مضافة للطالب او عند انتقاله لدراسة  أخرىوعدم الرسوب والتأجٌل وأٌة سنوات 

 .  أخرى

او الشهرٌة او  األسبوعٌةاذا ثبت غش الطالب فً اٌة من االمتحانات الٌومٌة او  - ت

الفصلٌة النهائٌة ٌعتبر راسباً فً جمٌع المواضٌع لتلك السنة واذا كرر ذلك ٌفصل من 

 الكلٌة وٌرقن قٌده من سجالتها . 
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االلتزام بالتوجٌهات التالٌة فهً قد وضعت لضمان عدم تعرضك الى الرجاء  -عزٌزي الطالب :

 : المحاسبة

  هناك دعم مادي ومعنوي للطالب من قبل السٌد العمٌد ومن قبل السٌد معاون العمٌد لشؤون

 الطلبة ومن قبل السٌد رئٌس القسم . 

 معاون  عند مواجهتك اي مشكلة استعن بممثل الشعبة او قم باالتصال برئٌس القسم او

 العمٌد لشؤون الطلبة . 

  حافظ على الكتب التً تستلمها من مجانٌة التعلٌم او التً تستعٌرها من المكتبة وفً حالة

 تعرضها الى التلف او الفقدان ستتحمل غرامة نقدٌة . 

  . جمٌع منتسبً الكلٌة ٌعملون لخدمتك فتعامل معهم بلطف واحترام 

 على الجدران دون اخذ موافقة العمادة .  ال ٌجوز مطلقاً وضع إعالن او ملصق 

  اطلع باستمرار على التعامٌم واإلعالنات التً تنشر على لوحة اإلعالنات فً القسم او على

 موقع الكلٌة على االنترنٌت . 
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نتمىن جلميع الطلبة األعزاء عامًا دراسيًا سعيدًا مع كل النجاح 
 واملوفقية

/ كلٌة العلوم تم إعداد هذا الدلٌل من قبل شعبة الدراسات والتخطٌط والمتابعة  

محمد علوان كاظم  فٌزٌاوي اقدم /  

 البرٌد االلكترونً لشعبة الدراسات والتخطٌط والمتابعة

كلٌة العلوم   

planning@sciences.uodiyala.edu.iq 
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 شعبة الذراسات والتخطيط والوتابعة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


