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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػدطظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ظػــــــــاضطضبظػاضذغنػساتتؼمػسرصظػاصطالػدرادتؼمػاضجاططغػطنػاجلػاتاحظػاضغرصظػإلدراكػ
دابػا"ػطنػخرغجيػاضدرادظػاالردادغظػبصلػسرورؼاػوطنػخرغجيػاضططاعدػاضتػظغظػضالضتحاقػ
بدرادظػاضبصاضورغوسػاضتػظيػاوػضتطوغرػطؼاراتػاضطوظغغنػاضذغنػغرزبونػباالضتحاقػسيػ
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سيػاالدارةػاوػسيػطؼاراتػادتخدامػاضحادـــــــــــــوبػاضدرادظػاوػزغادةػشدراتؼمػاضوظغغغظػ
اضصضغظػبأشداطؼاػػضغئاتػاضطجتطعػبطختضفػاالرطارػ,ػستحتػاضصضغظػ,ػوضطحاصاةػػوتطبغػاته

الػـــــــاضطوصلػابوابؼاػاطامػعذهػاضذرائحػطنػابظاءػاضطجتطعػبطدػادتحص\اضتػظغظػاالدارغظػ
ػاضطباذرةاضطواسػاتػاالصوضغظػواصطالػاالجراءاتػاضػاظوظغظػواضطدتضزطاتػاضضرورغظػضضبدءػػو

.ػػ8102\8102ائغظػابتداء"ػطنػاضطامػاضدراديػباضدرادظػاضطدػ  

رطضتػاضصضغظػاضتػظغظػاالدارغظػطنػخاللػاعداسؼاػورداضتؼاػرضىػخدطظػاضطجتطعػوبراطجؼاػػػػػػ
(ػ4بطدػتخرجؼمػطنػاضصضغظػػواضتيػاطدعاػ)ػهطاػغتطضطواسرادػاضطجتطعػطنػخاللػػإلسادةطغظػرض

وغخضعػػوائرػاضدوضظػوطؤدداتؼاػ,ػصطااربعػدظواتػػتتخضضؼاػسترةػاضتدرغبػاضصغغيػسيػد
اضطضبظػاضىػجطغعػاضتطضغطاتػواضتوجغؼاتػواضضوابطػاضتيػاشرتؼاػػاجراءاتػتدجغلػاضطضبظػ
واضتطضغطاتػاالطتحاظغظػسيػاضجاططاتػاضطراشغظػواضتيػغجبػرضىػصلػاضطضبظػاالطالعػرضغؼاػ

 وططرستؼاػ.

 

ضطضبظػسيػاضدرادتغنػاضصباحغظػاضطوصلػتتطظىػضصلػا\رطادةػاضصضغظػاضتػظغظػاالدارغظػ
ػواضطدائغظػاضطوسػغظػواضظجاحػ...ػوطنػاضضهػاضتوسغقػ.  

 ػ

ػػػػػػػػػػػػػ
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رطغدػاضصضغظػضطضبتظاػاألرزاءاضدغدػصضطظػ  

 

 

 

 

وعمى اله وصحبه اجمعين ( صل اهلل عميه محمد )بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى سيدنا وقدوتنا 
تدريسين من تحية لكل الطمبة والطالبات الجدد ، ولكم مني وبالنيابة عن كل منسبي الكمية التقنية االدارية 

ان يجعل عامنا متمنين من اهلل  2022-2020سبة بد العام الدراسي الجديد ن واداريين ترحيبا خاصا بمنايوفني
النجاح، وفي الوقت نفسه نعاهد طمبتنا االعزاء بان نكون لهم عونا في هذا عام خير وبركة ومفعم بالموفقية و 

وهي تنتظر  ة التقنية الشماليةنتقالهم الى بيتهم الثاني الجامعمسيرتهم الدراسية عمميا وتربويا ، ونهنئهم با
بالتعميمات الجامعية بالدوام و وااللتزام  نظاملباطمبتها بالمباشرة في عالم التعميم والمعرفة وتدعوهم الى التمسك 

 .ئج المرضية والعالية ان شاء اهللواالجتهاد وبذل الجهد لمحصول عمى النتا

وبدورنا ندعوهم بالمثابرة والعطاء الدائم وااللتزام بروح التسامح واالخاء بينهم وبين التدريسين والتمسك بركائز 
ضمن مظمة التنمية المستدامة لغرض تطبيق  الجامعة االكاديمية من حيث الجودة واالعتماد االكاديمي والسير

البرنامج الحكومي لمتعميم العالي في جامعتنا الذي ركز عمى هدف الجودة في كل تشكيالت واقسام الجامعة 
وتوجيه الطمبة واالساتذة نحو البحث الرصين والمناهج المتطورة والحديثة لغرض مواكبة ومحاكات الجامعات 

العزيزة عمى توفير متطمبات البيئة الجامعية المناسبة وتامين االمكانات المادية  وتؤكد جامعتنا العالمية .
اهر ز والقدرات الجوهرية كافة من اجل مساعدة الطمبة  في مسيرتهم العممية ومن جميع الجوانب ،والمستقبل 

 لمجميع بعون اهلل تعالى 

 وبركاته.والسالم عميكم ورحمة اهلل 

 المساعد الدكتور: سمٌر طه ٌاسٌن االستاذ                                                        

 الموصل /عمٌد الكلٌة التقنٌة االدارٌة                                                              

 وكالة                                                                              
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 هٕياث إرشادٌتيع

 يٕقع انكهٍت انتقٍُت االدارٌت         

قرب المجموعة الثقافية داخل تقع الكمية التقنية االدارية في الجهة الشمالية الغربية 
 مقابل مستشفى ابن االثير شارع المنصة./المجمع التقني لمجامعة التقنية الشمالية 

ػػ:ػاضتاضغظتحتويػاضصضغظػسيػاضدرادظػاضطدائغظػرضىػاالشدامػ
 شدمػتػظغاتػادارةػاالرطال .0

ػشدمػتػظغاتػاالدارةػاالضصتروظغظ .8
ػ  
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 الرؤٌة

تعمل الكلٌة على ان تكون االختٌار لشرٌحة واسعة من مخرجات التعلٌم االعدادي الفرع بفروعه 
ومعاهد السٌاحة ( وسعً الكلٌة الى ان  \االدبً ( وكذلك من الفرع المهنً ) التجاري  \التطبٌقً \)العلمً

 طاعٌن العام والخاص تكون مخرجاتها ضمن اعلى معاٌٌر الجودة , وٌكون الهدف االول لجمٌع شركات الق
 بسبب تأهٌلهم التقنً العالً .

 

 الرسالة

 تسعى الكلٌة الى اٌصال رسالته الى المجتمع من خالل االتً :
 توفٌر برامج تقنٌة ادارٌة تعلٌمٌة متخصصة ذات تخصص دقٌق للدراسات اولٌة , وتوفٌر بٌئة تعلٌمٌة  : التعلٌم.1

 خرٌجوها من خبرة مهنٌة عالٌة .لما ٌمتلكه متمٌزة معترف بها 

: توفٌر بٌئة بحثٌة عالٌة المستوى بحٌث ٌتمكن اساتذتها وباحثوها وطالبها من قٌامهم بالبحوث فً  البحث.0

المجاالت التقنٌة واالدارٌة االساسٌة والتطبٌقٌة واالستكشافٌة ونشر وتطبٌق المعرفة المتوافرة والجدٌدة بما ٌخدم 
 عالم .المجتمع وٌتفاعل مع ال

تطوٌر االمكانات القٌادٌة للمنتسبٌن والطالب وزرع ثقافة التعلٌم الذاتً واالستقراء واالستنتاج بحٌث  القٌادة :.3

 ٌتمكن من ٌمتلك الموهبة فً مجال المهنة قٌادة  المجتمع بصورة امٌنة .
 ات االدارٌة والتقنٌة االمرالتفاعل مع فئات المجتمع واالنخراط فً مجال تطوٌر البلد  والمؤسس خدمة المجتمع:.4

للبلد من خالل االستثمارات والتعلٌم المستمر والتزام المشاكل  الذي ٌؤدي الى التطوٌر االجتماعً واالقتصادي
  كبحوث ولتقدٌم الحلول لها .

 

 االهداف
 تخرٌج ادارٌٌن متخصصٌن تخصص دقٌق فً العلوم التقنٌة وتطبٌقاتها مع االدارة..1
 شهادات علٌا فً تخصصات الكلٌة وبمواصفات عالٌة .منح .0
 انتاج بحوث علمٌة وتطبٌقٌة فً مجاالت اختصاصات الكلٌة لغرض حل المشاكل الصناعٌة والخدمٌة فً المجتمع ..3
 المشاركة الفعالة فً نهضة وتقدم المجتمع من خالل اقامة الندوات والمؤتمرات والتعلٌم المستمر ..4
ن الناحٌة العملٌة والتطبٌقٌة اضافة الى المواد العلمٌة النظرٌة من خالل زجهم فً دوائر الدولة زٌادة خبرة الطلبة م.5

لمدو شهرٌن فً المرحلتٌن الثانٌة والثالثة كتدرٌب صٌفً وهً من متطلبات الحصول على شهادة البكالورٌوس قنً 
. 

لألقسام العلمٌة المختلفة لضمان تحقٌق الكفاءة اعتماد منهج التحسٌن المستمر لجمٌع الفعالٌات واالنشطة المختلفة .6
 فً االداء .
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 انكهٍت عهى :تٕي اهلٍكم انتُظًًٍ نهدراست املسائٍت يف :عهى
 , رئٍس انهجُت املشزفت عهى اندراست املسائٍتانكهٍت  ٍدعً .1

 انعًٍد نهشؤٌٔ انعهًٍت ٔانطهبتانسٍد يعأٌ  .2

 انسٍد يعأٌ انعًٍد نهشؤٌٔ املانٍت ٔاالدارٌت .3

 انسادة رؤٔساء االقساو انعهًٍت ٔيقزرٌٓى .4

 رئٍس قسى تقٍُاث ادارة االعًال . أ

 رئٍس قسى تقٍُاث االدارة االنكرتٍَٔت  . ب

 انسٍد يدٌز انتدقٍق .5

 املشزفتانسٍد يقزر انهجُت  .6

 يف اندراست املسائٍت انساَدةانسادِ اعضاء انٕحداث  .7
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 2020/2021  انتقٌٕى اجلايعً نهعاو اندراسً
 

 المدة المحددة موعد االنتهاء موعد البدء التفاصٌل

 اسبوع 25 1212\3\21 1212\21\6االحد  الفصل الدراسً االول

نصف  \امتحانات الفصل الدراسً االول
 السنة

 1212\3\11االثنٌن 
 1212\4\3السبت 

 اسبوعٌن

 1212\4\4االحد  العطلة الربٌعٌة
 اسبوع 1212\4\22السبت 

 

 اسبوع25 1212\7\11الخمٌس  1212\4\22االحد  الفصل الدراسً الثانً 

 \امتحانات الفصل الدراسً الثانً 
 امتحانات نهاٌة السنة

 1212\7\15االحد 
 1212\1\9االثنٌن 

 اسبوعٌن

 شهر 1212\9\9الخمٌس  1212\1\22الثالثاء  التدرٌب الصٌفً \العطلة الصٌفٌة

 اسبوعٌن 1212\9\13الخمٌس  1212\9\21االحد  امتحانات الدور الثانً

 

 

 

ػ
اضدظظػ
ػاضدرادغظ

ػػاردادػاضطضبظػاضطػبوضغن
ػاضطجطوع اضطرحضظػػاضطرحضظػاالوضى

ػاضثاظغظ
اضطرحضظػ
ػاضثاضثظ

اضطرحضظػ
ػاضرابطظ

ػ08ػ--ػ--ػ--ػ08ػ8102\8102
ػ82ػ--ػ--ػ08ػ01ػ8181\8102
ػ16ػ--ػ08ػ01ػ73ػ8180\8181
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 أال : قسى تقٍُاث ادارة االعًال.
 َبذِ عٍ انقسى :    

يهدف القسم الى تهيئة مالكات تقنية متخصصة في ادارة االنشطة االدارية في القطاعين       
الحديثة في مجاالت ادارة المنظمات، ادارة الموارد  واألساليبالعام والخاص وباستخدام التقنيات 

غناءالجودة، التخطيط والتطوير اإلنتاج المشاريعادارة وتقييم  التسويقالبشرية،  الفكر اإلداري  . وا 
بمفاهيم وقضايا متعمقة بالمعرفة االلكترونية كتطبيقات الحاسوب واستخدام االنترنيت وغير ذلك 

ت المباشرة في الدراسات المسائية في العام الدراسي موت األخرى.فضال عن اإلدارة وأنشطتها 
الدورة االولى بعد حصول الموافقات االصولية عمى فتح الدراسة المسائية بموجب  1119\1118

وكتاب  1118\5\8في  3733\3\3المرقم ت م  الدراسات والتخطيط والمتابعة\كتاب الوزارة 
 .  1118\5\14في  4115\35\7\العدد الدراسات والتخطيط ذي\الجامعة التقنية الشمالية 

 

 

 

 

   

 

، وتكون مدخالت القسم من الطمبة واستقبمت الكمية الطمبة المتقدمين لمدراسة فيها لنفس العام 
وخريجي  -تجارة–)العممي/ التطبيقي/ االدبي/ الفرع المهني ابفروعه اإلعداديةخريجي الدراسة 

لسياحة في المعاهد التقنية( ويمنح الخريج توصيف وظيفي )معاون مالحظ معاهد السياحة وقسم ا
 اداري( لمخريج .

 تحوي بناية القسم عمى:ت
 احدى عشر قاعات دراسية لطمبة الدراسات االولية. -
 خمس غرف لمتدريسيين. -
 ألنظمة الحاسوب. مختبر -
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 )رؤٌت ٔرسانت ٔاْداف انقسى ( 

 انزؤٌت:
 
 
 

  
 انزسانت :

 
 
 
 
 

 االْداف :
 
 
 
 
 
 
 

 

توفٌر بٌئة علمٌة ومهنٌة وتقنٌة عالٌة المستوى لتخرٌج كوادر ذات جودة عالٌة وبما ٌتناسب مع .2
 احتٌاجات سوق العمل .

تقنٌة ٌمتلكون المعرفة والمهارات تسخٌر موارد القسم العلمٌة والمادٌة واالدارٌة لضمان تقدٌم كوادر .1
 فً مجال تقنٌات االعمال .

اعتماد احدث الوسائل والتقنٌات التطبٌقٌة فً مجال ادارة االعمال لضمان جودة المخرجات العلمٌة .3
 والتعلٌمٌة فً القسم .

القطاعٌن العام والخاص ٌهدف القسم الى تهٌئة المالكات المتخصصة فً ادارة االنشطة االدارٌة فً .2

باستخدام التقنٌات واالسالٌب الحدٌثة فً مجاالت ادارة المنظمات ,ادارة الموارد البشرٌة, التسوٌق, ادارة 

 وتقٌٌم المشارٌع, االنتاج, الجودة , التخطٌط والتطوٌر  .

واستخدام االنترنت  اغناء الفكر االداري بمفاهٌم وقضاٌا متعلقة بالمعرفة االلكترونٌة كتطبٌقات الحاسوب.1

 وغٌر ذلك فضال" عن االدارة وانشطتها االخرى .

تزوٌد الطلبة بالمعرفة النظرٌة والتطبٌقٌة بإدارة االعمال لمطابقة مختلف الحاجات التً تحتاجها  مختلف .3

 منظمات االعمال فً البٌئتٌن المحلٌة واالقلٌمٌة .

المختلفة على مستوى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والطلبة  تحفٌز ودعم البحث العلمً فً مجاالت ادارة االعمال.4

واقامة ودعم المشاركة فً المؤتمرات والندوات المحلٌة والعربٌة والدولٌة والتعاون مع اقسام ادارة االعمال 

 فً الجامعات االخرى فً المجاالت العلمٌة .
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ػشدمػتػظغاتػادارةػاالرطالػ\ادغظػاضطغرداتػاضدر
ػاضصورسػاالولػ\اضطرحضظػاالوضىػ

ػادمػاضطادةػت
ػباضضعهػاضطربغظ

ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػطداردةػ4ػ8ػ7ػطبادئػاػالشتصادػ0
تدرسػباضضعظػػطداردةػ6ػ8ػ4ػطبادئػاالحصاءػ8

ػاالظصضغزغظ
ػػطداردةػ8ػ8ػ0ػتطبغػاتػاضحادوبػ7
ػػراطظ 8ػ-ػ8ػحػوقػاالظدانػ4
ػ راطظػ2ػ-ػ2ػ0اظصضغزيػػ6
ػ راطظػ2ػ-ػ2ػاضضعظػاضطربغظػ1

ػػ 03 1 04ػاضطجطوع
ػ
ػ

ػاضصورسػاضثاظي\اضطرحضظػاالوضىػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ6ػ8ػ4ػاالدارةطبادئػػ0
تدرسػباضضعظػػطداردةػ8ػ8ػ0ػاضرغاضغاتطبادئػػ8

ػاالظصضغزغظ
ػػطداردةػ8ػ8ػ0ػتطبغػاتػاضحادوبػ7
ػػتخصصغظ 6ػ8ػ4ػطبادئػاضطحادبظػ4
ػ تخصصغظػ7ػ8ػ2ػادارغظػشراءاتػ6
ػ طداردةػ4ػ8ػ7ػاشتصادػاداريػ1

ػػ 80 08 06ػاضطجطوع
 
 
 

ػ
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ػاضصورسػاالولػ\اضطرحضظػاضثاظغظػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(0بذرغظػ)طواردػػ0
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(0اظتاجػورطضغاتػ)ػ8
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(0اضتدوغقػ)ػ7
ػػطداردة 8ػ8ػ0ػتطبغػاتػجاعزةػ4
ػ طداردةػ7ػ8ػ8ػ(0طحادبظػطتودطظ)ػ6
ػ طداردةػ8ػ8ػ0ػاداضغبػصطغظػ1
ػػتخصصغظ 8 8 0ػاظتاجظظمػػػػػػ3
ػػراطظػ8ػ-ػ8ػ(8اظصضغزيػ)ػ2ػػ

ػػػ81ػ04ػ07ػاضطجطوعػػػػػػػػػ
ػاضصورسػاضثاظي\ػاضثاظغظاضطرحضظػ

ػادمػاضطادةػت
ػباضضعهػاضطربغظ

ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(8طواردػبذرغظػ)ػ0
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(8اظتاجػورطضغاتػ)ػ8
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(8اضتدوغقػ)ػ7
ػػطداردة 8ػ8ػ0ػ0تطبغػاتػجاعزةػ4
ػ طداردةػ7ػ8ػ8ػ(0طحادبظػطتودطظ)ػ6
ػ تخصصغظػ8ػ8ػ0ػادارةػاضططرسظػ1
ػػتخصصغظ 8 8 0ػادارةػاالزطاتػ3
ػػتخصصغظػ-ػ-ػ-ػاضتدرغبػاضصغغيػ2

ػػػ02ػ04ػ00ػاضطجطوع
ػ
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ػاضصورسػاالول\اضطرحضظػاضثاضثظػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ4ػ8ػ7ػ(0ظظرغظػطظظطظػ)ػ0
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(0ادارةػطاضغظػ)ػ8
ػػطداردةػ7ػ8ػ8ػ(0طحادبظػتصاضغفػ)ػ7
ػػطداردة 7ػ8ػ8ػادارةػادتراتغجغظػ4
ػظظمػوتصظوضوجغاػػ6

ػاضططضوطاتػػ
ػ تخصصغظػ8ػ8ػ0

ػ تخصصغظػ8ػ8ػ0ػدضوكػتظظغطيػ1
ػػطداردة 8 8 0ػتطبغػاتػجاعزهػ3
ػػراطظػ8ػ-ػ8ػ(7اظصضغزيػ)ػ2

ػػػ80ػ04ػ04ػاضطجطوع
ػاضصورسػاالول\اضطرحضظػاضثاضثظػ

ػادمػاضطادةػت
ػباضضعهػاضطربغظ

ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ4ػ8ػ7ػ(8)ػظظرغظػطظظطظػ0
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(8ادارةػطاضغظػ)ػ8
ػػطداردةػ7ػ8ػ8ػ(8طحادبظػتصاضغفػ)ػ7
ػػتخصصغظ 7ػ8ػ8ػاضطوادادارةػػ4
ػ طداردةػ8ػ8ػ0ػ(8تطبغػاتػجاعزه)ػ6
ػ تخصصغظػ8ػ-ػ8ػطظؼجغظػاضبحثػاضطضطيػ1
ػادارةػوتػغغمػػ3

ػاضطذارغع
ػػتخصصغظ 8 8 0

ػػراطظػ-ػ-ػ-ػاضتدرغبػاضطظؼجيػ2

ػػػ02ػ08ػ07ػاضطجطوع
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ػاضصورسػاالول\اضطرحضظػاضرابطظػػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ8ػ8ػ0ػادارةػضبطػاضجودةػ0

ػػطداردةػ7ػ8ػ8ػ(0طحادبظػادارغظ)ػ8

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(0ادارةػطصارفػ)ػ7

ػػتخصصغظ 7ػ8ػ8ػادارةػدوضغظػ4

ػ تخصصغظػ0ػ8ػ1ػطذروعػاضبحثػ6

ػ طداردةػ8ػ8ػ0ػ(7تطبغػاتػجاعزةػ)ػ1

ػػراطظ 8 - 8ػ(4اظصضغزيػ)ػ3

ػػػ01ػ08ػ01ػاضطجطوع

ػاضصورسػاضثاظي\اضطرحضظػاضرابطظػػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ8ػ8ػ0ػادارةػاضجودةػاضذاطضظػ0

ػػطداردةػ7ػ8ػ8ػ(0طحادبظػادارغظ)ػ8

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػ(0ادارةػاضطصارفػ)ػ7

ػػتخصصغظ 8ػ8ػ0ػادارةػاضخطرػ4

ػ طداردةػ0ػ8ػ1ػتذرغطاتػطاضغهػ6

ػ طداردةػ8ػ8ػ0ػ(7تطبغػاتػجاعزةػ)ػ1

ػػتخصصغظ 8 1 8ػاخالشغاتػاضطؼظظػ3

ػػػ06ػ08ػ2ػاضطجطوع
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ػ
 : تقٍُاث االدارة االنكرتٍَٔتسى ق: ثاٍَا" 

 َبذة عٍ انقسى : 
. يععد القسعم االحعدث فعي تسعميته ومناهجعه الدراسعية  2002تأسس القسم  معع بدايعة تأسعيس الكميعة فعي       

يهععدف القسععم الععى تهيئععة قياسععا باسقسععام اسخععرل فععي الكميععات اسخععرل المنععاظرة عمععى مسععتول العععراق والععوطن العربععي 
في مجال اإلدارة االلكترونية لمعمل في القطاعات المختمفة ورفد البيئة العراقية بمفاهيم إدارة مالكات تقنية متخصصة 

الحديثعة فعي مجعاالت ادارة المنظمعات، ادارة المعوارد  واسسعاليبالتقنيعات  حديثة تتعمعق بالمعرفعة االلكترونيعة واسعتخدام
غنعععاء .، ادارة وتقيعععيم المشعععاريع، االنتعععاج، الجعععودة، التخطعععيط والتطعععويرالبشعععرية، التسعععويق الفكعععر اإلداري بمفعععاهيم  وا 

وقضايا متعمقة بالمعرفة االلكترونية كتطبيقات الحاسعوب واسعتخدام االنترنيعت وغيعر ذلعك فضعال ععن اإلدارة و نشعطتها 
 اسخرل.

لفعتح الدراسعة المسعائية بموجعب االمعر  اسصعوليةفقعات وباشر القسعم فعي الدراسعة المسعائية بععد استحصعال كافعة الموا
( وكتعاب وزارة التعمعيم الععالي 2020\2\21فعي  2461\72\2قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد)\الجامعي 

وتكععوم مععدخالت القسععم (. 2020\2\4فععي 2222 \7الدراسععات والتخطععيط والمتابعععة ذي العععدد )ت م \والبحعث العممععي 
 الفرع العممي /التطبيقي وخريجي قسم انظمة الحاسبات في المعاهد التقنية اإلعداديةخريجي الدراسة من الطمبة 

 يمنح القسم :
 بتوصيف وظيفي )معاون تقني معموماتي ( شهادة البكالوريوس في تخصص اإلدارة االلكترونية

 
 :حتٕي بُاٌت انقسى عهى

 احدل عشر قاعات دراسية لطمبة الدراسات االولية. -
 غرف لمتدريسيين. خمس -
 ثالث مختبرات سنظمة الحاسوب -
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 رؤٌت ٔرسانت ٔاْداف انقسى
 انزؤٌت

 
 
 
 

 انزسانت
 
 
 
 
 
 

 االْداف
 
 
 
 
 
 
 

 

ٌمثل قسم تقنٌات االدارة االلكترونٌة المدخل االول مع انظمة االدارة 

االلكترونٌة بما ٌخدم المجتمع بمختلف اتجاهاته االكادٌمٌة  واالدارٌة 

المعلومات واالتصاالت فً  فضال عن الرٌادة فً استخدام تكنولوجٌا

 جمٌع جوانب االدارة .

تقدٌم خدمات تكنولوجٌا  المعلومات واالتصاالت وتوفٌر انظمة المعلومات للوصول الى افضل التقنٌات فً االدارة 

واالسهام االلكترونٌة وذلك بإعداد متخصصٌن  متمٌزٌن فً تخصصات الحاسوب وتقنٌة المعلومات محلٌا واقلٌمٌا 

 فً خدمة المجتمع بعد تأهٌل الخرٌج  بالعمل فً مجاالت عدة منها:

 ممارسة انشطة االدارة االلكترونٌة والحكومة االلكترونٌة.     -2

 التعامل مع التقانات المعاصرة والخاصة بالمعلومات واالتصاالت .-1

 عمل االداريالقدرة على استخدام التطبٌقات الجاهزة والتقانات الحدٌثة فً مجال ال-3

 توفٌر البرمجٌات الالزمة لعملٌات االدارة االلكترونٌة ..2

 بناء انظمة ادارة االعمال الكترونٌا ..1

 توفٌر بوابات الكترونٌة متكاملة الخدمات ..3

 تخرٌج طلبة ذوي كفاءة وقدرة على تلبٌة احتٌاجات سوق العمل فً تقنٌات االدارة االلكترونٌة ..4

 التقنٌات التً تساعد الجامعة على اداء عملها حسب االحتٌاج .توفٌر .5

 توفٌر منهاج عالً للطلبة وضمن معاٌٌر اخالقٌة ذات سمة علمٌة فً اٌطار المزاوجة  بٌن .6

 الطرق النظرٌة والتطبٌقٌة  .
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ػشدمػتػظغاتػاالدارةػاالضصتروظغظػ\اضطغرداتػاضدرادغظػ
ػاضصورسػاالولػ\اضطرحضظػاالوضىػ

ػادمػاضطادةػت
ػباضضعهػاضطربغظ

ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ4ػ8ػ7ػػػطبادئػاػالشتصادػ0
ػ تخصصغظػ6ػ8ػ4ػادادغاتػتػاظظػاضططضوطاتػ8
تدرس باللغة    تخصصغظػ6ػ8ػ4ػطبادئػاالحصاءػ7

 االنكلٌزٌة

ػ تخصصغظ 8ػ8ػ0ػطبادئػاضرغاضغاتػ4
ػ تخصصغظػ7ػ8ػ8ػشراءاتػادارغظػ6
ػ تخصصغظػ8ػ8ػ0ػتطبغػاتػاضحادوبػ1
ػاضدغطػراطغظػوحػوقػػ3

ػاالظدان
ػ طداردةػ8ػ1ػ8

ػػ 87 08 03ػاضطجطوع
ػ
ػ
ػاضصورسػاضثاظي\ضطرحضظػاالوضىػا

ػادمػاضطادةػت
ػباضضعهػاضطربغظ

ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ6ػ8ػ4ػطبادئػاالدارةػ0
ػػتخصصغظػ6ػ8ػC++ 4اضبرطجظػبضعظػػ8
ػػتخصصغظػ4ػ8ػ7ػاشتصادػاداريػ7
ػػطداردة 8ػ1ػ8ػاضضعظػاالظصضغزغظػ4
ػ تخصصغظػ6ػ8ػ4ػطبادئػاضطحادبظػ6
ػ طداردةػ8ػ1ػ8ػاضضعظػاضطربغظػ1
ػػتخصصغظػ8ػ8ػ0ػتطبغػاتػاضحادوبػ3

ػػ 86 01 81ػاضطجطوع
ػ
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ػاضصورسػاالولػ\اضثاظغظػاضطرحضظػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػبذرغظػاضطواردػادارةػاضػ0
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػططضغاتػاضظتاجػوالاادارةػػ8
ػػتخصصغظػ8ػ8ػ0ػاضتدوغقػتػظغاتػادارةػػ7
ػ تخصصغظ 7ػ8ػ8ػظظرغظػاضطظظطظػ4
ػ تخصصغظػ7ػ4ػ0ػتصطغمػشواردػاضبغاظاتػ6
ػ تخصصغظػ7ػ4ػ0ػ0سغجولػبغدكػػ1
ػ طداردة 0 - 0ػاضضعظػاالظصضغزغظػػػػػ3
ػ تخصصغظػ-ػ-ػ-ػػاضتدرغبػاضطظؼجيػ2ػػ

ػػػ02ػ01ػ01ػاضطجطوعػػػػػػػػػ
ػ
ػ

ػاضصورسػاضثاظي\اضطرحضظػاضثاظغظػ
ػادمػاضطادةػت

ػباضضعهػاضطربغظ
ػ

اضوحداتػ
ػظظري

اضوحداتػ
ػرطضي

طجطوعػ
ػاضوحدات

ػاضطالحظاتػظوعػاضطادة

ػاضطواردػػ0 ادتراتغجغظ
ػاضبذرغظ

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8

ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػظظمػاالظتاجػ8
ػػتخصصغظػ7ػ8ػ8ػاضتدوغقػاالضصتروظيػ7
ػ تخصصغظ 8ػ8ػ0ػدضوكػتظظغطيػ4
ػ تخصصغظػ7ػ4ػ0ػتصطغمػشواردػبغاظاتػ6
ػ تخصصغظػ7ػ4ػ0ػ8سغجولػبغدكػػ1
ػػطداردة 0 - 0ػاضضعظػاالظصضغزغظػ3
ػػتخصصغظػ-ػ-ػ-ػاضتدرغبػاضصغغيػ2

ػػػ02ػ01ػ01ػاضطجطوع
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 املزحهت انثانثت
 

عدد  الوحدات \عدد الساعات اسم المادة ت
 الوحدات

 المالحظات نوع المادة

 العملٌة  النظرٌة 

  تخصصٌة 5 1 0 إدارة استراتٌجٌة 1

  مساعدة 4 0 1 مصرفٌةالمالٌة والدارة اإل 0

  تخصصٌة 5 1 0 االعمال االلكترونٌة 3

  تخصصٌة 4 0 1 ادارة المشارٌع 4

  تخصصٌة 4 0 1 دارٌةاإلمعلومات النظم  5

  تخصصٌة 5 3 1 ادارة قواعد البٌانات 6

تصمٌم وادارة المواقع  7
 االلكترونٌة

  تخصصٌة 5 3 1

  تخصصٌة 5 1 0 القانون التجاري 8

  مساعدة 0 - 1 االنكلٌزٌةاللغة  9

1
2 

  تخصصٌة - - - المنهجًالتدرٌب 

   39 15 10 المجموع
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 املزحهت انزابعت
  

عدد  الوحدات \عدد الساعات اسم المادة ت
 الوحدات

نوع 
 المادة

 المالحظات

 العملٌة  النظرٌة 

  تخصصٌة 5 1 0 االدارة االلكترونٌة 1

  تخصصٌة 5 1 0 ادارة ضبط الجودة 0

  تخصصٌة 5 1 0 مداخل ادارٌة معاصرة 3

 انكلٌزي تخصصٌة 5 3 1 الذكاء الصناعً 4

 انكلٌزي تخصصٌة 5 3 1 تحلٌل النظم 5

 انكلٌزي تخصصٌة 5 3 1 هندسة البرمجٌات 6

اخالقٌات االعمال  7
 االلكترونٌة

  تخصصٌة 5 1 0

  مساعدة 0 - 1 اللغة االنكلٌزٌة 8

  تخصصٌة 4 - 0 العلمً اصول البحث 9

   41 13 14 المجموع
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 .خمترب أراكم1
 

 
 

 
 

  
 .خمترب انكُدي2

 

 
 
 

 
 
 ختبر الخوارزميم.1
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ػتطضغطاتػذطبظػاضتدجغلػسيػاضصضغظػضضطضبظػاضجدد:
ػذطبظػاضتدجغلػسيػاضصضغظ:

الطالب خالل مسٌرته شعبة التسجٌل واحدة من أهم شعب الكلٌة التً تعنى بكل ما ٌخص تعتبر 
 حداتوالتحاقه بالدراسة فً الكلٌة حتى تخرجه منها. تشمل الشعبة على و الدراسٌة منذ تسجٌله

 :هً

  والتً تعنً بتسجٌل الطلبة وإعداد ملفاتهم. التسجٌلوالقبول وحدة 

 والتً تعنً بمتابعة الخرٌجٌن وتزوٌدهم بكافة الكتب والوثائق الدراسٌة التً  وحدة الوثائق
 ٌحتاجونها فً حٌاتهم العملٌة بعد تخرجهم من الكلٌة.

 تعنى بمتابعة الطلبة فً جمٌع المراحل الدراسٌة, وإصدار  وحدة متابعة شؤون الطلبة
 االوامر االدارٌة المتابعة بهم لحٌن تخرجهم من الكلٌة.

 تعنى بتدقٌق وثائق الطلبة فً الدراسة االعدادٌة وكذلك صحة الصدور  ة تدقٌق الوثائقوحد
 الوثائق الممنوحة للخرٌجٌن بعد تخرجهم.

 التقدٌم إلى الكلٌة: .2
 الكلٌةعلى موقع  الرابط االلكترونً ٌتم التقدٌم إلى أقسام الكلٌة التقنٌة االدارٌة عن طرٌق 

,  ومن ثم التقدٌم الورقً  بالتقدٌم على الدراسة المسائٌة فً الكلٌةالطلبة الراغبٌن من قبل 
للطلبة المقبولٌن بعد اجراء التنافس فٌما بٌنهم وحسب االختصاص والمعدل والمجموع 

 . الوزارةمن قبل  المقرة الطلبةبموجب ضوابط شؤون  المقررةوالنسب 
مً المقدم الٌه واصدار اوامر وحسب القسم العلئم بأسماء الطلبة المقبولٌن والتسجٌل.

 على المحضر المرسل الٌها بخصوص القبول الجامعةالتسجٌل بعد ورود مصادقة رئاسة 
 والتسجٌل .
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 :المستمسكات الرسمٌة المطلوب تقدٌمها من قبل الطالب .1
 وثٌقة الدراسة اإلعدادٌة مصدقة ومختومة.  .1
 الفحص الطبً الذي ٌؤٌد صالحٌة الطالب للدراسة والصادر من إحدى اللجان الطبٌة .1

 المتخصصة والموزعة على كافة الجامعات العراقٌة وال ٌسجل الطالب بدونه. 
 شهادة الجنسٌة العراقٌة للطالب مع نسخة مصورة ملونة. .3
 هوٌة األحوال المدنٌة للطالب مع نسخة مصورة ملونة..4
 بطاقة السكن مع نسخة مصورة ملونة. .5
 . 4صور ملونة للطالب عدد  .6
 كفٌل ضامن..7
 

 آلٌة تسجٌل الطلبة الجدد: .3
للطلبة المتقدمٌن للدراسة المسائٌة تقوم قوائم القبول  ورود مصادقة رئاسة الجامعة علىبعد 

عن اسماء الطلبة المقبولٌن لتبلٌغ الطلبة  اللجنة المشرفة على الدراسة المسائٌة باالعالن
الرسمٌة  المستمسكاتمستصحباً ما تم ذكره من  بمراجعة الكلٌة واكمال مستلزمات التسجٌل 

 وٌكون حضور الطالب إلزامٌاً حٌث ال ٌجوز اإلنابة عنه. وتكون مراحل تسجٌله كاآلتً:
 ابات الكلٌة.من شعبة حسووصل بقٌمة القسط السنوي استالم وصل التسجٌل   .1
استالم استمارات التسجٌل من " لجنة استقبال وتسجٌل الطلبة الجدد " التابعة لشعبة تسجٌل   .1

الكلٌة وتضم هذه االستمارات )ملفة الطالب, استمارة معلومات الطالب, استمارة طلب 
 هوٌة,(.

تمأل كافة االستمارات بالبٌانات الصحٌحة والدقٌقة الخاصة بالطالب وتقدم إلى شعبة   .3
الرسمٌة للطالب لغرض تدقٌقها والتأكد من صحة ما ورد  المستمسكاتالتسجٌل مع كافة 

 فٌها ووضعها فً ملفة مشتركة.
لومات ٌتوجه الطالب بهذه الملفة إلى مدٌر شعبة التسجٌل لغرض التوقٌع على صحة المع .4

 وتدقٌقها .التً وردت فٌها من قبل الطالب 
على الطالب الحضور بشكل شخصً وال ٌجوز اإلنابة عنه لغرض استكمال مستلزمات   .5

تسجٌله المذكورة سابقا خالل فترة ال تتجاوز األسبوعٌن من تارٌخ صدور قوائم القبول 
 ة. المركزي وبعكسه ٌعتبر قبول الطالب ملغٌاً وٌسقط حقه فً الدراس

ٌمنح الطالب المقبول رقم خاص به ٌثبت فً سجل القٌد العام حتى بعد تخرج الطالب  .6
 وٌحتوي معلومات الطالب.

بعد انتهاء المدة المحددة بأسبوعٌن لتسجٌل الطلبة تصدر شعبة التسجٌل أمرا إدارٌا بأسماء 
العلمً المعنً  الطلبة المسجلٌن مصنفة حسب األقسام العلمٌة بعدها ٌراجع الطالب القسم

لغرض المباشرة بالدراسة فً قسمه. حٌث ٌتم توزٌع الطلبة على الشعب والمجامٌع الدراسٌة 
 وبذلك ٌصبح ارتباط الطالب بإدارة القسم.

 
 
 

. 
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 هوٌة الطالب: .4
فً األٌام األولى من دراسته وبعد مباشرته بالدراسة فً قسمه ٌزود كل طالب فً الكلٌة بهوٌة 

داخل وخارج الحرم الجامعً وتكون هذه الهوٌة سارٌة المفعول لعامٌن لغرض استخدامها 
دراسٌٌن تستبدل بعدها بهوٌة ثانٌة وهكذا لحٌن تخرج الطالب من الكلٌة حٌث تسحب منه هذه 

 الهوٌة.

 كتاب التأٌٌد:   .5
هو كتاب رسمً ٌزود به الطالب فً حالة حاجته إلٌه صادراً من الكلٌة وموجهاً إلى الجهة 
الرسمٌة التً ٌحددها الطالب ٌؤٌد كونه طالباً فً الكلٌة ومستمراً على الدراسة مثبتاً فٌه الصف 

رٌق والقسم العلمً الذي ٌنتسب إلٌه الطالب. و ٌتم تزوٌد الطالب بكتاب التأٌٌد المطلوب عن ط
تأخر صدور الهوٌات ٌزود الطالب بكتاب  الطلبة. عندالسٌد معاون العمٌد للشؤون اإلدارٌة و 

تأٌٌد موجه إلى الحرس الجامعً وذلك للسماح للطالب بالدخول إلى الحرم الجامعً ولحٌن 
 صدور هوٌته.

 
 الحضور و الغٌابات: .6

اثناء عتمد أسلوب الدراسة عن بعد اإن النظام الدراسً المعمول فٌه فً جامعات ومعاهد القطر 
مع الحضور الٌومً وأن نظام التعلٌم المدمج للجانب العملً  . أٌضاجائحة كورونا واعتمد 

% من ساعات الدوام المخصصة لدراسته تشمل بذلك كافة 92ٌحقق نسبة حضور ال تقل عن 
م الدراسً إلى فصلٌن . حٌث ٌقسم العابعد زوال الجائحة المواد النظرٌة والعملٌة والتطبٌقٌة

أسبوعا )سواء كانت الدراسة فصلٌة أم سنوٌة( ٌتخلل كل فصل  25دراسٌٌن مدة كل فصل 
مجموعة من االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة التً ٌحدد من خاللها السعً السنوي للطالب, ثم 

ابعة حضور . تقوم إدارة القسم بمتنهاٌة الكورس وآ النهائٌةٌختم العام الدراسً باالمتحانات 
% من الساعات 22الطالب واستمراره على الدوام, وعند تجاوز غٌابات الطالب فً أي مادة 

السنوٌة ٌعتبر الطالب راسباً بالغٌابات بتلك المادة. أما إذا كانت غٌابات الطالب بعذر رسمً 
% من الساعات السنوٌة بعدها ٌعتبر راسباً بتلك 25فتبرر غٌاباته إلى حد  بالمتمسكاتموثق 

ورفع مذكرة  ل القسم بالتنسٌق مع مدرس المادةالمادة. ٌتم حساب غٌابات الطلبة من قبل تسجٌ
 صدار امر الفصل او الرسوب بالغٌاب .ة إلالى عمادة الكلٌ

كبر قدر ممكن من التواجد فً الصف إن الهدف من تحدٌد هذه النسب هو جعل الطالب ٌحقق أ
الدراسً وتلقً العلم والتقلٌل من الهدر فً الوقت والجهد حتى ٌتمكن الطالب من تلقً القدر 
الكافً من المعلومات من مدرسٌه مباشرة وبعكسه ٌعتبر الطالب غٌر مؤهالً لالنتقال إلى 

 الصف التالً.
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 تأجٌل العام الدراسً: .7
الب استمرارٌة الحضور للدراسة وألي سبب كان ومنعاً من اعتباره راسباً إذا تعذر على الط

بالغٌاب وحرصاً على مصلحته أتاحت له القوانٌن تأجٌل دراسته إلى العام الالحق  وقد أعطت 
الوزارة صالحٌات إلى الجامعات والكلٌات والمعاهد بتأجٌل العام الدراسً للطالب بعد تقدمه 

التً دعته إلى طلبه هذا موثقاً طلبه بكافة  األسبابالكلٌات شارحاً فٌه بطلٍب إلى مجالس تلك 
المستمسكات والوثائق التً تؤٌد إدعاَءه, وٌحق لمجلس الكلٌة األخذ بهذه األسباب وتأجٌل 

 الحقا (. 12الدراسة أو رفضها. ) الحظ المادة 
 

 التدرٌب الصٌفً:
تتضمن الدراسة فً أقسام الكلٌة العلمٌة كافة جوانب عملٌة وتطبٌقٌة فضالً عن الجوانب 
النظرٌة البحتة, لذلك زودت المناهج الدراسٌة فٌها بساعات عملٌة تحقق فً المختبرات 
المتعددة والمختلفة التً جهزت بها هذه األقسام والكلٌة تسعى دوماً على دعم هذه 

هزة والمستلزمات المختبرٌة الحدٌثة حرصاً منها على تطوٌر الجانب المختبرات بكافة األج
العملً والتطبٌقً بقدر حرصها على تطوٌر الجانب النظري واألكادٌمً. وألهمٌة الجانب 
التطبٌقً فً الدراسة التقنٌة واالدارٌة وجعل الطالب فً تماس مع الحٌاة العملٌة فً مواقع 

مدة شهر واحد كدورة تطبٌقٌة لطلبة الصفوف الثانٌة العمل المختلفة فً تخصصه ُحددت 
والثالثة فً العطلة الصٌفٌة وسمٌت بالتدرٌب الصٌفً ٌلتحق خاللها الطالب بمواقع العمل 
المٌدانٌة فً مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة ذات العالقة بتخصصه لٌتعاٌش مع ظروف 

ا بدراسته األكادٌمٌة. وٌعتبر الواقع العملً وما ٌتخللها من معوقات ومشاكل وربطه
التدرٌب الصٌفً ملزماً لكافة الطلبة وهو من مستلزمات التخرج من الكلٌة وفً حالة تخلف 

 وإن نجح بالدروس األكادٌمٌة.  صفه الطالب عن التدرٌب الصٌفً ٌعتبر راسباً فً 
 

 
 نظام التدرٌس فً الكلٌة: 

 تعلٌمات المشاركة فً االمتحان: .1
على الطالب التأكد من تارٌخ وموعد االمتحان وااللتزام بالحضور إلى قاعة اإلمتحان فً  .1

 دقٌقة على األقل. 25التارٌخ المحدد قبل الموعد بـ 
 ال ٌسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان دون إبراز الهوٌة الجامعٌة  .1
 دء اإلمتحانات.بثالثون دقٌقة عن ال ٌسمح للطالب بدخول القاعة االمتحانٌة بعد مرور  .3
ال ٌسمح للمشاركٌن فً االمتحان بمغادرة القاعة اإلمتحانٌة إال بعد مرور فترة أكثر من ثلث  .4

 الوقت المخصص لذلك االمتحان.
ال ٌسمح للطالب بإدخال أي كتب, أوراق, مذكرات أو ملخصات تخص المادة االمتحانٌة, أو  .5

الترجمان االلكترونً أو الحاسبات  أخرى لتخزٌن المعلومات بضمنها المعجم أو أي أداة
 المبرمجة إلى قاعة االمتحان.   

ال ٌسمح إطالقا بإدخال الهواتف النقالة داخل قاعة االمتحان وٌعد إدخال الهاتف بمثابة  .6
 أدناه. 12محاولة للغش وتسري على حامله نفس اإلجراءات فً المادة 

تاجها أثناء االمتحانات ولن ٌسمح على الطالب إحضار مستلزمات الكتابة والرسم التً ٌح .7
 بتبادل األدوات بٌن الطلبة.
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 ٌسمح للطلبة الممتحنٌن بالتحدث مع بعضهم البعض. ال  .8
 ال ٌسمح للطالب الممتحن أن ٌنظر فً أوراق ومواد اآلخرٌن. .9
ال ٌسمح للطالب الممتحن بسلوك أي مسلك معوق لسٌر االمتحان أو إثارة الشغب وفً حالة  .11

 .االمتحانوٌعتبر غاشا فً  وف ٌخرج من القاعة االمتحانٌةقٌامه بذلك س
عند ضبط أي طالب محاوال أو متلبسا بالغش سٌحرم من مواصلة االمتحان وٌخرج من  .11

 .وٌعد راسبا بالغش لذلك العام مباشرة القاعة
 

 (1222لسنة  234ابرز الفقرات من التعلٌمات النافذة )تعلٌمات  رقم  .1
 الصغرى:أوال : درجة النجاح 

 %( خمسون من المائة لكل موضوع. 52درجة النجاح الصغرى )   (6المادة )
 ثانٌا : الرسوب وتحمٌل لبعض المواد: 

 ( 1المادة )
ٌسمح للطالب الراسب بنصف المواضٌع )بجبر الكسر فً حالة عدد المواضٌع الفردي  أوالً:

لصالح الطلبة( أو أقل فً امتحانات الدور األول بأداء امتحانات الدور الثانً فً 
 المواضٌع التً رسب فٌها.

ماً و إذا أعتبر الطالب راسباً فً أي دور من الدورٌن األول والثانً ٌعٌد السنة "دوا ثانٌاً:
امتحانا" فً جمٌع المواضٌع التً رسب فٌها و كذلك المواد التً حصل فٌها على تقدٌر 

 مقبول.
ٌعفى الطالب الراسب من المواضٌع المحذوفة وٌطالب بالمواضٌع المستحدثة فً صفه عند  ثالثاً:

إذا تبدٌل المناهج الدراسٌة على أن ال ٌؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إال 
 كان غٌر مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند ثانٌاً من هذه المادة.

فً حالة نجاح الطالب بجمٌع المواضٌع فً المرحلة التً هو فٌها ورسوبه فً بعض  رابعاً:
المواضٌع المحمل بها من صف أدنى فٌتم نجاحه للصف األعلى وٌبقى محمالً بالمواضٌع 

لنجاح فٌها فً السنة الالحقة حتى ولو ٌنجح بمواضٌع التً رسب فٌها وٌتوجب علٌه ا
 الصف األعلى.

 (9المادة )
%( عشرة من المائة من الساعات 22ٌعتبر الطالب راسباً فً أي موضوع إذا تجاوزت غٌاباته )

%( خمسة عشر من المائة بعذر مشروع 25المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو )
 د.ٌقره مجلس الكلٌة أو المعه
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 ثالثا : امتحانات الدور الثانً:
 (22المادة )

للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثانً إذا لم ٌكن قد شارك فً امتحانات الدور األول بعذر 
 مشروع ٌقره مجلس الكلٌة أو المعهد على أن ٌعزز ذلك بوثائق رسمٌة فً أحدى الحاالت اآلتٌة: 

 المرض المفاجئ.أوالً: 
 وفاة أحد أقاربه من الدرجة االولى.ثانٌاً: 
 حوادث الدهس.ثالثاُ: 

 التوقٌت المفاجئ.رابعاً: 
 (22المادة )

تستثنى المواضٌع الدراسٌة ذات الطابع العملً أو التطبٌقً التً لٌس فٌها امتحان نهائً من تأدٌة 
 ة وتعلن للطلبة.امتحان الدور الثانً وٌحدد ذلك مجلس الكلٌة أو المعهد فً بداٌة السن

 ( 21المادة )
 ال ٌجوز تأجٌل امتحان الدور الثانً بأٌة حال من األحوال.

 
 

 رابعا : احتساب معدل النجاح:
 (23المادة )
( عشر درجات من الدرجة النهائٌة للموضوع الذي نجح فٌه الطالب فً الدور الثانً 22تنزل )

% خمسون من المئة فً ذلك 52درجته عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون 
 الموضوع.

 
 (25المادة )

ٌحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التً حصل علٌها فً كل موضوع وٌراعى فً  أوالً: 
 ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.

 ( خمسة عشر أسبوعاً.25تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرٌة أسبوعٌاً ولمدة ) ثانٌاً:
تعادل كل ساعتٌن عملٌة فً الكلٌة ساعة نظرٌة واحدة وكل ثالث ساعات عملٌة تعادل  ثالثاً:

 ساعة ونصف ساعة أما فً المعهد فتعادل الساعة العملٌة ساعة نظرٌة.
 ( 26المادة )

 تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقاً لما ٌأتً: أوالً:

 % عشرة من المئة.22 السنة األولى

 عشرون من المئة.% 12 السنة الثانٌة

 %  ثالثون من المئة.32 السنة الثالثة

 %  أربعون من المئة.42 السنة الرابعة
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ٌحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب فً كل سنة فً النسبة المئوٌة المؤشرة إزاء  ثانٌا:
 ذلك وٌكون المجموع للسنوات الدراسٌة هو معدل تخرج الطالب.

 ( 27المادة )
 أوالً: تعلن النتائج بالتقدٌرات التالٌة لتحدٌد مستوى الطالب بٌن الناجحٌن من حٌث الدرجات: 

 مئة. 222 –تسعون  92 ٌقابله بالدرجات امتٌاز

 تسع وثمانون. 19 -ثمانون 12 ٌقابله بالدرجات جٌد جداً 

 تسع وستون. 79 –سبعون  72 ٌقابله بالدرجات جٌد

 تسع وستون. 69 -ستون 62 ٌقابله بالدرجات متوسط

 تسعة وخمسون. 59 –خمسون  52 ٌقابله بالدرجات مقبول

 تسع وأربعون فما دون. 49 ٌقابله بالدرجات ضعٌف

 
 خامسا : حاالت إنهاء عالقة الطالب بالكلٌة:

 (29المادة )
 تنتهً عالقة الطالب بالكلٌة أو المعهد فً أحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن:  

 إذا رسب الطالب سنتٌن متتالٌتٌن فً صفه. أوالً: 
إذا تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة فً تخصصه بما فٌها سنوات الرسوب  ثانٌاً:

 .و ال تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجٌل وعدم الرسوب
  إذا رسب الطالب بأحد الدروس التً عبر بها من الصف السابق.  ثالثا:

 
 (12المادة : )

ثبت غش الطالب أو ثبت محاولة الغش فً أي من االمتحانات الٌومٌة أو األسبوعٌة أو إذا 
الشهرٌة أو الفصلٌة أو النهائٌة ٌعتبر راسباً فً جمٌع المواضٌع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك ٌفصل 

 من الكلٌة أو المعهد وٌرقن قٌده من سجالتها.
 سادسا : تعلٌمات التأجٌل:

 ( 12المادة )
للطالب أن ٌؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة ٌقتنع بها مجلس الكلٌة أو المعهد  أوالً:

 على أن ٌقدم طلب للتأجٌل قبل ثالثٌن ٌوماً فً األقل من بداٌة االمتحان النهائً.
لرئٌس الجامعة أو رئٌس الهٌئة بناءاً على توصٌة مجلس الكلٌة أو المعهد أن ٌؤجل دراسة  انٌاً:ث

نة ثانٌة وألسباب مشروعة ٌقتنع بها على أن ٌقدم طلب التأجٌل قبل ثالثٌن ٌوماً الطالب لس
 فً األقل من بداٌة االمتحان النهائً.

ال ٌجوز تأجٌل دراسة الطالب فً الكلٌات أو المعاهد التً تتبع النظام الفصلً فً الفصل  الثاً:ث
ون ناجحاً فً الفصل الدراسً الثانً إال إذا كان بسبب خارج عن إرادته أو أن ٌك

 التأجٌل للسنة الدراسٌة بأكملها. الدراسً األول وفً هذه الحالة ٌعتبر
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 تعلٌمات توزٌع الدرجات والسعً للدروس النظرٌة والعملٌة. .3

المقرر النظري  المقرر النظري 
 والعملً

 المقرر العملً

 12 5+25 12 امتحان الفصل االول

 12 5+25 12 امتحان الفصل الثانً

 نشاط السنة وتشمل
 االمتحانات المفاجئة 
 الواجبات 
 ًالنشاط الصف 

22 22 12 

 52 22+42 52 االمتحان النهائً

 222 222 222 المجموع

( 262تعلٌمات انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رقم ) 6-4
 1227لسنة 

 
 ٌلتزم الطالب بما ٌأتً -2 -المادة 

التقٌد بالقوانٌن واألنظمة الداخلٌة والتعلٌمات و األوامر التً تصدرها وزارة التعلٌم العالً  :أوال
 والبحث العلمً ومؤسساتها ) الجامعة, الهٌئة, الكلٌة, المعهد(.

عدم المساس بالمعتقدات الدٌنٌة أو الوحدة الوطنٌة أو المشاعر القومٌة بسوء أو تعمد إثارة  ثانٌا:
 ة أو العرقٌة أو الدٌنٌة فعال أو قوال.الفتن الطائفٌ

 عدم اإلساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها. ثالثا:
تجنب كل ما ٌتنافى مع السلوك الجامعً من انضباط عال واحترام اإلدارة وهٌئة التدرٌس  رابعا:

 .والموظفٌن وعالقات الزمالة والتعاون بٌن الطلبة
السلوك المنضبط القوٌم الذي سٌؤثر إٌجابا علٌه عند التعٌٌن والترشٌح للبعثات و  خامسا:

 الزماالت الدراسٌة. 
االمتناع عن أي عمل من شأنه اإلخالل بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة داخل الحرم الجامعً  سادسا:

  قائمٌن به.) الكلٌة أو المعهد  ( أو المشاركة والتحرٌض علٌه أو التستر على ال
 . المحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد سابعا:
  عدم اإلخالل بحسن سٌر الدراسة  فً الكلٌة أو المعهد. ثامنا:

الموحد المقرر للطلبة على إن تراعً خصوصٌة كل جامعة أو هٌئة على  بالزيالتقٌد  تاسعا:
 حدة.

نب الدعوة إلى تنظٌمات من شأنها تعمٌق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف تج عاشرا:
 االضطهاد السٌاسً أو الدٌنً أو االجتماعً. 

تجنب الدعاٌة ألي حزب أو تنظٌم سٌاسً أو مجموعة عرقٌة أو قومٌة أو طائفٌة  حادي عشر:
 وات. سواء كان ذلك فً تعلٌق الصور و الالفتات و الملصقات أو إقامة الند

عدم دعوة شخصٌات حزبٌة إللقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبٌة أو دٌنٌة دعائٌة  ثانً عشر:
 داخل الحرم الجامعً حفاظا على الوحدة الوطنٌة. 
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 ٌعاقب الطالب بالتنبٌه إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة  -1-المادة 
 الموحد المقرر فً الجامعة أو الهٌئة.  عدم التقٌد بالزى  أوال:
 اإلساءة إلى عالقات الزمالة بٌن الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة.  ثانٌا:

 
 ٌعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة  -3-المادة 
 فعال ٌستوجب المعاقبة بالتنبٌه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبٌه.  أوال:
 إخالله بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة فً الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد.  ا:ثانٌ
 المخالفات اآلتٌة  إحدىارتكب  إذا( ثالثٌن ٌوما 32ٌعاقب الطالب بالفصل لمدة) -4-المادة 
 فعال ٌستوجب المعاقبة علٌة باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة اإلنذار. أوال:
 تجاوزه بالقول على احد منتسبً الجامعة من غٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.  ثانٌا:
 قٌامة بالتشهٌر بأحد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء إلٌه داخل الكلٌة أو المعهد أو خارجهما.  ثالثا:

 التً تخل بالنظام العام واآلداب. –داخل الحرم الجامعً  –قٌامه بوضع الملصقات  رابعا:
ٌعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة إذا ارتكب  -5-ة الماد

 إحدى المخالفات اآلتٌة 
 ( من هذه التعلٌمات.4إذا تكرر ارتكابه احد األفعال المنصوص علٌها فً المادة ) أوال:
السٌاسٌة أو الحزبٌة داخل الحرم مارس أو حرض على التكتالت الطائفٌة أو العرقٌة أو التجمعات  ثانٌا:

 الجامعً.
 اعتدائه بالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.  ثالث:
 .استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة رابعا:

 تهدٌده بالقٌام بأعمال عنف مسلحة.  خامسا:
 رم الجامعً.حمله السالح بأنواعه بأجازة أو بدون إجازة داخل الح سادسا:
 إحداثه عمدا أو بإهماله الجسٌم أضرارا فً ممتلكات الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد. سابعا:
 .إساءته إلى الوحدة الوطنٌة أو المعتقدات الدٌنٌة ثامنا:

 تجاوزه بالقول على أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الكلٌة أو المعهد أو خارجهما. تاسعا:
 اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو الهٌئة بالقول أو الفعل.  عاشرا:

  إخالله المتعمد بحسن سٌر الدراسة. حادي عشر:
 .ثبوت ارتكابه النصب و االحتٌال على زمالئه الطلبة ومنتسبً الكلٌة أو المعهد ثانً عشر:

ٌعاقب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهٌئة إذا  -6-المادة
 ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة 

 ( من هذه التعلٌمات. 5تكراره إحدى المخالفات النصوص علٌها فً المادة ) أوال:
ٌن فً الجامعة أو الهٌئة أو اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة أو المحاضر ثانٌا:

 الكلٌة أو المعهد. 
  إتٌانه فعال مشٌنا ومنافٌا لألخالق و اآلداب العامة. ثالثا:

تقدٌمه أٌة مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من  رابعا:
 المحرضٌن على التزوٌر. 

ثبوت ارتكابه عمال ٌخل باألمن والطمأنٌنة داخل الحرم الجامعً أو اشتراكه فٌه أو  خامسا:
 المساعدة علٌه. 

 عند الحكم علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة محكومٌته فٌها ألكثر من سنة. سادسا:
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 الزي الموحد
بشكل الئق فً إطار شرع الزي الموحد من اجل أن ٌظهر الطالب الجامعً والطالبة الجامعٌة 

االحتشام المطلوب للطالبة والمناسب للطالب وبشكل ٌنسجم و الجو الجامعً .وتقدٌرا لظروف 
الطلبة فقد كان هناك توسٌع فً الخٌارات و خاصة األلوان فقد سمح باأللوان الرصاصً أو 

للقمٌص فٌما الجوزي أو النٌلً )للبنطلون أو التنورة( واللون األبٌض أو العسلً أو الرصاصً 
سمح بأن ٌكون باللون النٌلً أو الجوزي للجاكٌت وٌكون البلوز بلون الجاكٌت أو بلون البنطلون 
أو التنورة كما سمح للطالبات بارتداء الجبة وباأللوان التً تناسب الزي الموحد  )الرصاصً / 

 .ً الٌوم األول لبدء العام الدراساألسود / النٌلً ( وٌطبق الزي الموحد منذ 
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