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** قنوات القبول لطمبة الكمية:

 -2القبول المركزي.
 -3الوافدين.

 -4النقل من خارج القطر.
** الشروط العامة لمقبول:
 -2عراقي الجنسية .

 -3حائز عمى شيادة الدراسة الثانوية العراقية  ,معززة بتصديق من المديرية العامة لمتربية
في المحافظة او عمى شيادة تعادليا.

 -4ناجحا في الفحص الطبي  ,ويحق لمطالب المكفوف الذي تتوفر فية شروط التقديم
لمدراسات االنسانية المناسبة لمتقديم عن طريق القبول المركزي

 -5ان اليتجاوز عمر الطالب ( )35سنة تحسب لغاية  21/2في سنة التقديم.

 -6من خريجي العام الدراسي لنفس السنة التي يقدم بيا  ,او السنة السابقة وفق شروط
تضيا الو ازرة.

 -7متفرغا لمدراسة ,واليجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في الكميات والمعاىد الصباحية
ويشترط بمنتسبي المؤسسات الحكومية الستمرارىم بالدراسة الحصول عمى اجازة دراسية

وفق التعميمات النافذة.

** المستمسكات المطموب تقديمها من قبل الطالب:
 -2وثيقة الدراسة االعدادية مصدقة وفق الضوابط مع نسخو ممونو منو.
 -3نسخو ممونو عن شيادة الجنسية العراقية.
 -4نسخو ممونو عن ىوية االحوا المدنية.
 -5اربع صور.

 -6الفحص الطبي.

 -7بطاقة تاييد السكن
** الطمبة المستمرين:
تتولى شعبة التسجيل شؤون الطمبة المستمرين من خالل عدة ميام وىي (تسجيل الطمبة-

تاجيل العام الدراسي – منح كتب التاييد – معامالت االستضافة -اعادة الطمبة المرقنة
قيودىم – ىويات الطمبة نافذة لغاية سنتين  -استكمال معامالت السكن في االقسا

الداخمية  -فضال عن االجابة من خالل الم ارسالت الرسمية عن كل مايتعمق بيم).
** الطمبة الخريجين:

تتولى شعبة التسجيل شؤون الطمبة الخريجين من خالل(اصدار كتب تاييد التخرج وتزويده

بالوثائق والشيادات الجدارية فضال عن اإلجابة عن صحة صدور ىذه الوثائق).
عدد الطمبة الخريجين
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**التعميمات االمتحانية:

اهم التعميمات المتعمقة بالطمبة

استنادا إلى أحكام البند ( )3من المادة

( )48من قانون التعميم العالي والبحث
العممي رقم ( )51لسنة .2:99أصدرنا

التعميمات اآلتية:

رقم ( )245لسنة  3111التعميمات
االمتحانية:
المادة ()1

السٍد رئٍس الجامعة والسٍد عمٍد الكلٍة ٌطلعىن على سٍر االمتحانات النهائٍة

تسري ىذه التعميمات عمى الجامعات وىيئة المعاىد الفنية والكميات والمعاىد التابعة لكل منيا.

المادة()2

أوال -يحدد مجمس الكمية أو مجمس المعيد باقتراح من مجمس القسم أو الفرع في الكمية التي ال
توجد فييا أقسام عدد امتحانات السعي ونوعيا وكيفية إجرائيا واحتساب نسبيا عمى أن ألتقل

درجة السعي عن ( )41ثالثين من المائة وألتزيد عن ( )61خمسين من المائة من الدرجة

النيائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العممية والتطبيقية فيترك تحديد نسبيا لمجمس الجامعة أو

مجمس ىيئة المعاىد الفنية.

ثانيا -تكون االمتحانات النيائية في الصفوف المنتيية لكميات الطب الشاممة لبعض المواضيع
التي يحددىا مجمس الكمية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكميات الطبية

بنسبة ( )31عشرين من المائة من الدرجة النيائية.

المادة()3

أوال -يكون االمتحان النيائي الفصمي أو السنوي لمدورين األول والثاني سريا في جميع

المواضيع.

ثانيا -يتضمن االمتحان الفصمي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خالل الفصل أو السنة

عمى أن ألتقل مدة الدراسة لمدروس الفصمية عن ( )26أسبوعا والدروس السنوية عن ()41

أسبوعا وألتدخل ضمن ذلك أيام االمتحانات النيائية والعطل الدراسية.

المادة()4

يمتزم عضو الييئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسيا مع توزيع الدرجات عمى

السعي السنوي واالمتحان النيائي ويعمن ذلك في بدء السنة الدراسية واعالن درجات السعي
السنوي لمطمبة بما اليقل عن ( )6أيام قبل بدء االمتحانات النيائية من خالل القسم بعد مصادقة
رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكميات التي ليس فييا أقسام ويحق لمطالب االعتراض عمى

الدرجة أو تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة.

المادة()5

يؤلف مجمس الكمية أو المعيد ,باقتراح من العميد لجنة دائمية أو أكثر إلدارة االمتحانات خالل

العام الدراسي.

المادة()6

تكون درجة النجاح الصغرى ( )%61لكل موضوع.

المادة()7

يحتسب كل موضوعين فصميين في الكميات التي تعتمد النظام الفصمي موضوعا سنويا واحدا إال
في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصمي مساويا لمحد األدنى لعدد ساعات الدراسة

لمموضوع الواحد خالل العام الدراسي .

المادة()8

أوال -يسمح لمطالب الراسب بنصف المواضيع أو اقل في امتحانات الدور األول بأداء امتحانات
الدور الثاني في المواضيع التي رسب فييا.وبعكسو يعتبر ارسبا من الدور األول باستثناء طمبة

الصف المنتيي في كميات الطب.

ثانيا -إذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين األول والثاني يعيد السنة دواما وامتحانا
في جميع المواضيع التي رسب فييا وكذلك التي حصل فييا عمى تقدير مقبول مع مراعاة ماورد

في أحكام المادة ( )29من ىذه التعميمات.

ثالثا -يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفو
عند تبديل المناىج الدراسية عمى أن ال يؤدي ذلك إلى انتقالو إلى صف أعمى أو تخرجو إال إذا

كان غير مطموبا لموضوع مع مراعاة ماورد بالبند (ثانيا)من ىذه المادة.

اربعا-في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحمة الدراسية التي ىو فييا ورسوبو في
بعض المواضيع الحمل بيا من صف أدنى فيتم نجاحو لمصف األعمى ويبقى محمال بالمواضيع

التي رسب فييا ويتوجب عميو النجاح فييا في السنة الالحقة حتى ولو ينجح بمواضيع الصف

األعمى.

المادة()9

يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباتو ( )%21من الساعات المقررة لذلك

الموضوع بدون عذر مشروع أو ( )%26بعذر مشروع يقره مجمس الكمية أو المعيد.

المادة()11
لمطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركتو في امتحانات الدور األول بعذر

مشروع يقره مجمس الكمية أو المعيد عمى أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وبإحدى الحاالت اآلتية:
أوال -المرض المفاجئ

ثانيا -وفاة احد أقرباه من الدرجة األولى

ثالثا -حوادث الدىس

رابعا -التوقيف المفاجئ

المادة()11

تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العممي أو التطبيقي التي ليس فيو امتحان نيائي من

تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجمس الكمية أو المعيد في بداية السنة وتعمن لمطمبة.

المادة()12

اليجوز تأدية امتحان الدور الثاني بأية حال من األحوال.
المادة()13

تنزل ( )21درجات من الدرجة النيائية لمموضوع الذي نجح في الطالب في الدور الثاني عند
احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجتو ( )%61في ذلك الموضوع.

المادة()14

يعد مجمس القسم النتائج

النيائية ويرفعيا مع توصياتو إلى مجمس الكمية أو المعيد إلقرارىا

واعالنو عدا الصفوف المنتيية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس المعاىد الفنية عمييا.

المادة ()15

أوال -يحسب معدل الطالب عمى أساس الدرجات التي حصل عمييا في كل موضوع ويراعى في
ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.

ثانيا -تعتبر الوحدة جيد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة ( )26أسبوعا.

ثالثا -تعادل كل ساعتين عممية في الكمية ساعة نظرية واحدة وكل ثالث ساعات عممية تعال
ساعة ونصف أما في المعيد فتعادل السمعة العممية ساعة نظرية.

المادة()16

أوال -تحسب مرتبة التخرج لمطالب وفقا لما يأتي :

أ -بالنسبة لمدراسة التي مدتيا ( )3سنتين حيث تكون نسب السنوات الحتساب مرتبة
التخرج كاألتي:

السنة األولى ()%51

السنة الثانية ()%71

ب -في الدراسات التي مدتيا ( )5سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاألتي:
السنة األولى ()%21

السنة الثانية ()%31
السنة الثالثة ()%41
السنة الرابعة ()%51

ثانيا -يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة

إزاء ذلك ويكون المجموع لمسنوات الدراسية ىو معدل تخرج الطالب.

المادة()17

أوال -تعمن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات
-:

امتياز

يقابمو بالدرجات

 :1تسعون –  211مئة

جيد جداُ

يقابمو بالدرجات

 91ثمانون –  9:تسع وثمانون

جيد

يقابمو بالدرجات

متوسط

يقابمو بالدرجات

مقبول

يقابمو بالدرجات

راسب

يقابمو بالدرجات

 81سبعون –  8:تسع وسبعون

 71ستون –  7:تسع وستون

 61خمسون –  6:تسع وخمسون

 5:تسع وأربعون فما دون

ثانيا -تجبر كسور الدرجة إلى درجة واحدة إذا كانت أو أكثر لمموضوع الواحد.

المادة()18

أوال-لمجمس الجامعة أو مجمس الييئة بناء عمى توصية مجمس الكمية أو المعيد احتساب

سنة عدم رسوب لمطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فييا بالدور الثاني في

السنة الثانية في حالة تقديمو تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في و ازرة الصحة بسبب
خارج عن إرادتو أو لقوة قاىرة في فترة االمتحان يقتنع بيا مجمس الكمية أو المعيد.

ثانيا -لمجمس الجامعة أو مجمس الييئة بناء عمى توصية مجمس الكمية أو المعيد السماح
لمطالب الراسب في السنة المنتيية لسنتين متتاليتين وكان رسوبو في السنة الثانية بموضوع

سنوي واحد أو بموضوعين فصميين بأن يؤدي االمتحان في السنة الثالثة عمى أن يكون

موقفو من الخدمة العسكرية سميما وال يكون قد أمضى المدة المسموح بيا لبقائو في الكمية أو

المعيد.

المادة()19
تنتيي عالقة الطالب بالكمية أو المعيد بإحدى الحالتين اآلتيتين:

أوال -إذا رسب سنتين متتاليتين في صفو.

ثانيا -إذا تجاوز الطالب ضعف القترة المقررة لمدراسة في تخصصو بما فييا سنوات الرسوب
وعدم الرسوب والتأجيل وأية سنوات أخري مضافة لمطالب أو عند انتقالو لدراسة أخرى.

المادة()21

إذا ثبت غش الط الب أو محاولتو الغش في أي من االمتحانات اليومية أو األسبوعية أو
الشيرية أو الفصمية أو النيائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتمك السنة واذا تكرر ذلك
يفصل من الكمية أو المعيد ويرقن قيده من سجالتيا.

المادة()21

أوال -لمطالب أن يؤجل دراستو لسنة واحدة ألسباب مشروعة يقتنع بيا مجمس الكمية أو
المعيد عمى إن يقدم طمب التأجيل قبل ( )41يوما في األقل من بداية االمتحان النيائي.

ثانيا -لرئيس الجامعة أو لرئيس المعيد بناء عمى توصية مجمس الكمية أو المعيد أن يؤجل
دراسة الطالب لسنة ثانية وألسباب مشروعة يقتنع بيا عمى أن يقدم طمب التأجيل قبل()41

يوما في األقل من بداية االمتحان النيائي.

ثالثا -اليجوز تأجيل دراسة الطالب في الكميات أو المعاىد التي تتبع النظام الفصمي في
الفصل الدراسي الثاني إال إذا كان بسبب خارج عن إرادتو وان يكون ناجحا في الفصل

الدراسي األول وفي ىذه الحالة يعتبر التأجيل لمسنة الدراسية بأكمميا.

رابعا -لموزير أو من يخولو من رؤساء الجامعات أو الييئة بناء عمى توصية مجمس الجامعة

أو ىيئة المعاىد الفنية وألسباب مشروعة يقتنع بيا تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة

ما جاء في المادة ()2:من ىذه التعميمات.

المادة()22

تمغى التعميمات االمتحانية عدد()8لسنة 2:9:

المادة()23

تنشر ىذه التعميمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من السنة الدراسية .3112/3111

** تعميمات انضباط الطمبة في مؤسسات وزارة التعميم العالي والبحث العممي
المادة ( )1

رقم ( )161لسنة 2117

يمتزم الطالب بما يأتي:

أوال -التقيد بالقوانين واألنظمة الداخمية والتعميمات واألوامر التي تصدرىا و ازرة العالي والبحث
العممي ومؤسساتيا(الجامعة,الييئة,الكمية,المعيد).

ثانيا -عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة
الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعال أو قوال.

ثالثا -عدم اإلساءة إلى سمعة الو ازرة أو مؤسساتيا بالقول أو الفعل داخميا أو خارجيا.

رابعا -تجنب كل ما يتنافى مع السموك الجامعي من انضباط عال واحت ارم لإلدارة وىي
التدريسيين والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطمبة.

خامسا -السموك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عميو عند التعيين والترشيح لمبعثات والزمالة
الدراسية.

سادسا -االمتناع عن أي عمل من شانو اإلخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم
الجامعي (الكمية أو المعيد)أو المشاركة فيو والتحريض عميو أو التستر عمى القائمين بو.

سابعا -المحافظة عمى المستمزمات الدراسية وممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد.
ثامنا -عدم اإلخالل بحسن سير الدراسة في الكمية أو المعيد.

تاسعا -التقيد بالزي الموحد المقرر لمطمبة عمى أن تراعي خصوصية كل جامعة أو ىيئة عمى

حدى.

عاش ار -تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شانيا تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من
صنوف االضطياد السياسي أو الديني أو االجتماعي.

حادي عشر -تجنب الدعاية ألي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية
سواء كان ذلك في تعميق الصور أو الالفتات والممصقات أو إقامة الندوات.

ثاني عشر  -عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية
دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا عمى الوحدة الوطنية.

المادة( )2
يعاقب الطالب بالتنبيو إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية:

أوال -عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الييئة.
ثانيا -اإلساءة إلى عالقات الزمالة بين الطمبة أو تجاوزه بالقول عمى احد الطمبة.
المادة( )3
يعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية:

أوال -فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيو مع سبق معاقبتو بعقوبة التنبيو.

ثانيا -إخاللو بالنظام أو السكينة والطمأنينة في الجامعة أو الكمية أو الييئة أو المعيد.

المادة()4

يعاقب الطالب لمدة ()41ثالثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية:

أوال -فعال يستوجب المعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبتو بعقوبة باإلنذار.

ثانيا -تجاوزه بالقول عمى احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الييئة التدريسية.

ثالثا -قيامو بالتشيير بأحد أعضاء الييئة التدريسية بما يسيء إليو داخل الكمية أو المعيد أو

خارجيما.

رابعا -قيامو بوضع الممصقات -داخل الحرم الجامعي-التي تخل بالنظام العام واآلداب.

المادة()5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد عمى سنة دراسية واحدة إذا ارتكب

إحدى المخالفات اآلتية:

أوال -إذا تكرر ارتكابو احد األفعال المنصوص عمييا في المادة ( )5من ىذه التعميمات.

ثانيا -مارس أو حرض عمى تكتالت طائفية أو عرقية أو تجمعات سياسية أو حزبية داخل الحرم

الجامعي.

ثالثا -اعتدائو بالفعل عمى احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الييئة التدريسية.

رابعا -استعمالو العنف ضد زمالئو من الطمبة.
خامسا -التيديد بالقيام بأعمال عنف مسمح.

سادسا -حممو السالح بأنواعو بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا -إحداثو عمدا أو بإىمالو الجسيم إض ار ار في ممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية أو

المعيد.

ثامنا -إساءتو إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.

تاسعا -تجاوزه بالقول عمى احد أعضاء الييئة التدريسية

خارجيما.

في داخل الكمية أو المعيد أو

عاش ار -اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو الييئة بالقول أو الفعل.

حادي عشر -إخاللو المتعمد بحسن سير الدراسة.

ثاني عشر -ثبوت ارتكابو النصب أو االحتيال عمى زمالئو الطمبة ومنتسبي الكمية أو المعيد.
المادة( ) 6
يعاقب الطالب بالفصل النيائي من الكمية أو المعيد وبقرار من الجامعة أو الييئة ويرقن قيده إذا
ارتكب إحدى المخالفات اآلتية:

أوال -تك ارره إحدى الحاالت المخالفات المنصوص عمييا في المادة ()6ممن ىذه التعميمات.
ثانيا -اعتدائو بالفعل عمى احد أعضاء الييئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الييئة أو

الكمية أو المعيد.

ثالثا -إتيانو فعل مشين ومناف لألخالق واآلداب العامة.

رابعا -تقديمو أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع عممو بكونيا مزورة أو كونو من
المحرضين عمى التزوير.

خامسا -ثبوت ارتكابو عمال يخل باألمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكو فيو أو

المساعدة عميو.

سادسا -عند الحكم عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرف تزيد مدة محكومتيو فييا ألكثر من سنة.

المادة( )7

أوال -اليمنع فرض العقوبات المنصوص عمييا في المواد ( )3و()4و()5و()6و( )7من ىذه
التعميمات عمى الطالب المخالف  .من فرض العقوبات األخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائمة

القوانين العقابية.

ثانيا -إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليو خارج الجامعة أو المعيد فيكون
النظر فيو انضباطيا مستاخ ار إلى حين البت في الدعوى الجزائية.

المادة( )8

يشكل عميد الكمية أو المعيد لجنة انضباط الطمبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من

أعضاء الييئة التدريسية عمى أن يكون احد األعضاء من المجنة القانونية ,وممثل عن اتحاد
الطمبة (المنتخب) ويكمف احد الموظفين اإلداريين بأعمال مقرريو المجنة.

المادة( )9

اليجوز فرض أية عقوبة انضباطية مالم توصي بيا لجنة انضباط الطالبة.

المادة()11
تفرض العقوبات االنضباطية المنصوص عمييا في ىذه التعميمات بقرار من مجمس الكمية أو

المعيد ,ولممجمس تخويل صالحيتو إلى عميد الكمية أو المعيد.

المادة()11

أوال -تكون عقوبة التنبيو واإلنذار قطعية.

ثانيا -لمطالب المفصول من الكمبية أو المعيد لمدة التزيد عن ( )41ثالثين يوما االعت ارض عمى

قرار الفصل لدى مجمس الكمية أو المعيد ويكون ق ارره قطعيا.

ثالثا -لمطالب المفصول من الكمبية أو المعيد لمدة التزيد عن ( )41ثالثين يوما االعت ارض عمى

قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون ق ارره قطعيا.

رابعا -لمطالب المفصول من الكمبية أو المعيد فصال نيائيا االعت ارض عمى قرار الفصل لدى
مجمس الجامعة ويكون ق ارره قطعيا.

المادة( )12

لمطالب االعتراض عمى ق ار ارت الفصل المنصوص عمييا في البنود (أوال)و(ثانيا)و(ثالثا) من

المادة ( )22من ىذه التعميمات خالل ()8سبعة أيام من تاريخ تبمغو بالقرار الصادر بحقو ,فان
تعذر تبمغو فمو حق االعتراض خالل ( )26خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في

لوحة اإلعالنات.

المادة( )13

يعمق قرار العقوبة في لوحة اإلعالنات في الكمية أو المعيد مدة التقل عن ()26خمسة عشر

يوما,ويبمغ بيا ولي أمر الطالب تحريريا.

المادة()14

تمغى تعميمات انضباط طمبة التعميم العالي رقم ( )2:لسنة .2:9:

المادة( )15

تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
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** تعميمات االستضافة

أوال:

 -2أن تتم االستضافة لمطمبة المقبولين في األقسام والكميات المناظرة لقبوليم حص اُر.

 -3أن يسجل الطالب في كميتو األصمية المقبول فييا ويحدد لو القسم العممي من كميتو وفق
الضوابط,وال يحق لمكمية المستضيفة تغيير القسم.

 -4يممئ الطالب الراغب باالستضافة االستمارة المعدة ليذا الغرض في كميتو األصمية ويرفق معيا
كتاب عدم الممانعة من الكمية المستضيفة ,عمى أن ألتزيد المقاصة العممية لألقسام المماثمة

عن مادتين دراسيتين.

 -5يؤدي الطالب المستضاف االمتحانات النيائية بمواد المقاصة العممية في جامعتو األصمية.
 -6توزع استمارة االستضافة مجانا.

 -7يحدد سقف زمني لتقديم الطمبات لمطمبة الراغبين في االستضافة لغاية نياية الدوام الرسمي
ويكون التقديم في كمياتيم وجامعاتيم األصمية .

 -8تبقى ممفات الطمبة في كميمتيم األصمية.

 -9تكون استضافة الطمبة في كميات ومعاىد ىيئة التعميم التقني من خالل ىيئة التعميم التقني
ولمكميات واألقسام المناظرة حص ار ويتم تزويد الو ازرة بقوائم الطمبة المستضافين.
 -:تكون االستضافة في أقسام الكميات األىمية إلى الكميات واألقسام في الكميات األىمية حص اُر ًً.
-21

تكون االستضافة لمطمبة في الدراسات المسائية في الجامعات والكميات الرسمية إلى

-22

أن التزيد مدة االستضافة عن سنتين متتاليتين ويعاد الطالب إلى جامعتو األصمية.

الكميات واألقسام المناظرة في الدراسات المسائية في تمك الجامعات والكميات حصرا.

ثانيا :استضافة الطمبة لممراحل الثانية والثالثة والمنتيية

 -2أن تتم االستضافة لمطمبة في المراحل الدراسية األخرى في األقسام والكميات المنظرة حص ار وان
يشمل الطمبة بما ورد من الفقرة ( )4,5من أوال من الضوابط أعاله.

 -3يمأل الطالب الراغب باالستضافة االستمارة الخاصة باالستضافة في كميتو ويرفق بيا كتاب عدم
ممانعة من الكمية المراد االستضافة فييا مع سيرتو الدراسية ,وتزود الو ازرة بقوائم الطمبة

المستضافين بعد استكمال إجراءات االستضافة.

 -4أن تكون استضافة الطمبة في كميات المجموعة الطبية من مجالس الكمية المعنية وتزويد الو ازرة
بقوائم الطمبة المستضافين.

 -5أن التزيد مدة االستضافة عن سنتين متتاليتين ويعاد الطالب إلى جامعتو األصمية.

** المناهج الدراسية
المرحمة االولى
ت

المادة

عدد الساعات

2

القانون الدستوري واالنظمة السياسية المقارنة

4

3

مبادىء عمم السياسة

4

4

تاريخ العالقات الدولية

3

5

مقدمة في عمم السياسة E

3

6

حقوق االنسان والحريات العامة

3

7

المدخل لدراسة القانون

3

8

االقتصاد

3

9

المغة العربية

3

:

الحاسوب

3

المرحمة الثانية
ت

المادة

عدد الساعات

2

العالقات الدولية

4

3

المشكالت السياسية في العالم الثالث

4

4

الفكر السياسي القديم والوسيط

4

5

االجتماع السياسي

4

6

القانون الدولي العام

3

7

السياسة العامة والحكومات المحمية

3

8

التطورات السياسية في العراق المعاصر

3

9

المنظمات الدولية E

3

المرحمة الثالثة
ت

المادة

عدد الساعات

2

االستراتيجية

4

3

النظم السياسية العربية

4

4

الفكر السياسي االوربي الحديث

4

5

المنظمات الدولية

4

6

العالقات االقتصادية الدولية

4

7

االحزاب السياسية

3

8

المشكالت العالمية المعاصرة E

3

9

القانون الدستوري

3

:

الرأي العام

3

المرحمة الرابعة
ت

المادة

عدد الساعات

2

الدبموماسية

4

3

السياسة الخارجية

4

4

الفكر السياسي المعاصر

4

5

الفكر السياسي العربي االسالمي

4

6

النظم السياسية في تركيا وايران

3

7

القضايا الدولية المعاصرة

3

8

السياسة الدولية E

3

9

القانون الدولي الخاص

3

:

منيج بحث والبحث العممي

3

**اهم المرافق المعدة لمطمبة
مكتبة الكمية :حيث تمد الطالب بكل ما يحتاج اليو من مصادر العداد البحوث والتقارير التي
تعد جزءاً ميما في دراستو لممراحل االربع من الكمية فضالً عن بحث التخرج الذي يعد من

مستمزمات منح شيادة البكالوريوس.

مختبر الحاسوب :وفيو تدرس مادة الحاسوب العممي اذ يقوم الطالب بالتطبيق مباشرة عمى
الحاسوب.

االنشطة الرياضية والفنية :تقام سنوياً انشطة رياضية وفنية لطمبة الكمية وىناك قاعة رياضية

مغمقة لاللعاب الرياضية يقام فييا الميرجان الرياضي السنوي.

المهرجان الرٌاضً السنىي الرابع 2102

مسابقات البحوث االبداعية والندوة الطالبية السنوية :تقام سنوياً الندوة العممية الطالبية

ومسابقات لمبحوث االكاديمية بين طمبة المراحل الدراسية االربع ويكرم الطمبة المتميزين بشيادات
تقديرية لمبحث المتميز وشيادات المشاركة في الندوة الطالبية.

