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 دليـــــــــــل الطـــــــالـــب
 ( 2014 – 2013) للعام الدراسي



 كلمة

لمحترم ا ة  اسي لسي ا وم  عل ل نون وا ا ق ل ا ية  ل ك د  د عمي لسي  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

اؼبرسلُت سيدنا ؿبمد وعلى آلو الطيبُت الطاىرين اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالم على أشرف 
وصحبو اؼبيامُت وبعد : نظرًا ؼبا للقانون من أمهية يف تنظيم العالقات اليت تنشأ بُت الناس يف داخلو ، لذا 

إىل اؼبسامهة يف تنظيم وبناء اجملتمع  2002هتدف كلية القانون والعلوم السياسية منذ تأسيسها سنة 
نشر الثقافة القانونية بُت أبناء اجملتمع من الشباب ذكورًا وإناثًا ، هبدف بناء دولة العراقي عن طريق 

يسودىا القانون ويضمن عبميع أبناء اجملتمع حقوقهم وواجباهتم ، وكذلك تضمن للجميع العدالة واألمن 
ىذا واؼبساواة مسًتشدين بذلك بديننا اإلسالمي وحبضارة العراق صاحب أول قانون مكتوب. ومن 

اؼبنطلق ترفد كلية القانون والعلوم السياسية كافة الدوائر اغبكومية وغَت اغبكومية بعشرات اػبرجيُت سنوياً 
للقيام بالدور القانوين وضباية اؼبؤسسات قانونيًا ، إذ إن الطالب يدرس يف كلية القانون والعلوم السياسية 

يقوم بدور فاعل يف رفد اؼبؤسسات اغبكومية  مبادئ القانون وفروعو ، كما أن قسم العلوم السياسية
 وغَتىا من اؼبنظمات الغَت حكومية خبرجيُت العلوم السياسية لألخذ بدورىم يف ىذا اجملال.

 أ.م.د خليفة ابراهين عودة التويوي                                        
 كلية القاًوى والعلوم السياسيةعويد                                                     



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًقؽػلًمباًأػرادهًبنيًاؾعالؼةًقـظمًاؾذيًاؾؼاـونًبوجودًاجملمؿعًـشأةًترتلط

ًػإـهًفـاًوؿنًادلىمؾػةًادلصاحلًبنيًاؾمعارضًأوجهًوقزقلًاجملمؿعًيفًاؾـظامًحتؼقق

ًاالـفقارًؾعواؿلًقمعرضًاجملمؿعًفذاًؿنلًأنًإذًؼاـونًدونًجممؿعًوجودًقمصورًال

ًفذهًيفًادلمأفلًمتؽنًؼاـوـقةًؿعرػةًبدونًجممؿعًوجودًقمصورًالًؽؿا..ًواؾزوال

ًًأصوابفاًاىلًوـيلفاًاحلؼوقًأوجهًحتدقدًؿنًادلعرػة ًادلادةًؾؾواجةًوـمقهة..

ًؼيمًادموداثًمتًػؼدًاؾعؾؿقةًاجلاؿعاتًؿعظمًيفًاؾؼاـوـقةًاؾدراداتًوألفؿقة

ًعامًيفًتطورًاؾذي..ًًاؾرتبقةًؽؾقةًفقؽؾقةًؿنًجزءًوؽان(2000ً)ًاؾعامًيفًاؾؼاـون

ًًاؾؼاـونًبؽؾقةًعرػتًؽؾقةًوأصلح(2002ً) ًاؾعامًيفًاألوىلًاؾدػعةًخترقجًمتًإذ..

2004ًً–2003ً)ًاؾدرادي ..ً 2008ً)ًاؾعامًويف( ًؽؾقةًؿنًاؾؽؾقةًادمًتلدقلًمت(

ًؿعًتـيهمًاؾيتًواؾيؾقؿةًاؾصوقوةًؾؾميؿقةًؿراعاةًاحلؼوقًؽؾقةًاىلًاؾؼاـون

ًاؾيقادقةًاؾعؾومًيفًاؾدرادةًاحمضـتًطادلاًاحلؼوقًؽؾقاتًوؾؽون..ًًاؾؽؾقةًأفداف

..2009ًًًعامًيفًاؾيقادقةًاؾعؾومًؼيمًادموداثًمتًػؼدًاألخرىًاجلاؿعاتًيف

ًؽؾقةًاىلًامسفاًؾقمغريًاؾيقادقةًواؾعؾومًاؾؼاـونًؼيؿيًتضمًاؾؽؾقةًوأصلوت

ًطؾلةًؿنًدػعاتًمثاـقةًخترقجًمتًوؼد(2010ًً)ًاؾعامًيفًاؾيقادقةًواؾعؾومًاؾؼاـون

 .ًتأدقيفاًؿـذًاؾؽؾقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 قسم القانـــــــــون قسم العلوم السٌاسٌة

 

ًأؽادميقةًبراؿجًاعمؿادًطرققًعنًاؾؼاـوـقةًاؾعؾومًخممؾفًيفًاإلبداعًإلطالقًادلـادلةًاؾعؾؿقةًاؾلقكةًتوػريً-1

ًبأحدثًواإلدلامًواؾشرعقةًاؾؼاـوـقةًعؿالاألًمماردةًعؾىًوادلدربةًادلؤفؾةًادلالؽاتًخترقجًجلأًؿنًؿمؿقزة

 .ًاؾؼاـوـقةًاؾعؾومًجمالًيفًادليمهدات

ًادلعرػةًحتصقلًؿنًمتؽـفمًاؾيتًاؾؼدراتًوإؽيابفمًادليمؿرًباؾمعؾقمًاؾالزؿةًبادلفاراتًاخلرجينيًتزوقدً-2

ًًبأـػيفمًاؾؼاـوـقة ًاؾمطوراتًاراةــــوجمًاؾمودقثًؿنًفمـــمتؽـًاؾيتًةـــادقــــاألدًاـاتــــاإلؿؽًوخؾق..

 .ًادلمالحؼةًوادليمهدات

ًادليمؿرًواؾمعؾقمًواؾـدواتًاحملاضراتًطرققًعنًاجملمؿعًيفًاؾؼاـوـقةًاؾنؼاػةًوتطوقرًبـشرًاإلدفامً-3

 .ًًاحلؽوؿقةًوغريًاحلؽوؿقةًوادلؤدياتًاؾدوائرًدلىمؾفًاؾؼاـونًيفًؾؾؿمىصصني

ًاؾراغلنيًوتزوقدًاؾؼضاءًؼراراتًعؾىًواؾمعؾققًاؾؼواـنيًؽشرح..ًوختصصقةًوػـقةًادمشارقةًخدؿاتًتؼدقمً-4

 .ًًاحلؼقؼةًوإظفارًاؾعداؾةًؾموؼققًػاعؾقةًاألؽنرًاؾودقؾةًباعملارهًاؾؼاـونًتطلققًأفؿقةًوإبرازًاؾؼاـوـقةًبادلشورة

 .ًاؾعؾؿقةًاؾلووثًوـشرًإجراءًطرققًعنًاؾؼاـوـيًاؾمىصصًجماالتًمجقعًيفًاؾعؾؿيًاؾلوثًتشهقعً-5

 اؾؽؾقةًافداف



 ادلـافجًاؾدرادقةًؿعًاؾوحداتًؾؼيمً)ًؼيمًاؾؼاـونً(

 2014ً-2013ًؾؾعامًاؾدراديً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة
 العدد الكلً عدد الوحدات

 الحد األدنى  
  االحد االعلى 

 النظري العملً

 
 
 
 

 المرحلة االولى  

  3  القانون الدستوري 

  3  المدخل لدراسة القانون 

  2  المدخل لدراسة الشرٌعة االسالمٌة 

  3  تارٌخ قانون حمورابً

  2  علم االجرام والعقاب 

  1  مبادى علم االقتصاد 

  2  حقوق االنسان

  1  اللغة االنكلٌزٌة 

  1 1 الحاسبات

 المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة
 العدد الكلً عدد الوحدات

 الحد األدنى  
  االحد االعلى 

 النظري العملً

 
 
 
 

   المرحلة الثانٌة

  3  القانون المدنً 

  3  القانون االداري 

  3  قانون العقوبات العام 

  2  قانون االحوال الشخصٌة 

  1  النظم السٌاسٌة 

  2  المالٌة العامة

  1  اللغة العربٌة 

  1  اللغة االنكلٌزٌة 

  3  القانون المدنً 



 ادلـافجًاؾدرادقةًؿعًاؾوحداتًؾؼيمً)ًؼيمًاؾؼاـونً(

 2014ً-2013ًؾؾعامًاؾدراديً

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة
 العدد الكلً عدد الوحدات

 الحد األدنى  
  االحد االعلى 

 النظري العملً

 
 
 
 

   المرحلة الثالثة

  3  العقود المسماة 

  3  قانون العقوبات الخاص

  3  القانون الدولً العام 

  2  القضاء االداري

  3  القانون التجاري 

  2  قانون العمل والضمان االجتماعً 

  2  الوصاٌا والموارٌث 

  1  اللغة االنكلٌزٌة 

  1  اصول البحث

 المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة
 العدد الكلً عدد الوحدات

 الحد األدنى  
  االحد االعلى 

 النظري العملً

 المرحلة الرابعة

  3  الحقوق العٌنٌة 

  3  واالثباتالمرافعات 

  3  القانون الدولً الخاص

  2  قانون اصول المحاكمات الجزائٌة 

  2  المنظمات الدولٌة 

  2  اصول الفقه

  1  التنفٌذ/  محاماة

  1  التحقٌق الجنائً / ادلة جنائٌة 

  2  االوراق التجارٌة 

  1  بحث التخرج

  1  طب عدلً 

  1  اللغة االنكلٌزٌة 

  1  عٌادة قانونٌة 



 (ًقةًؿعًاؾوحداتًؾؼيمً)ًؼيمًاؾعؾومًاؾيقادقةادلـافجًاؾدراد

 2014ً-2013ًؾؾعامًاؾدراديً

 

 

 

 

 

 عدد الوحدات المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة

 المرحلة االولى

 ساعات 3 االنظمة السياسية  والدستورية  اؼبقارنة 
 ساعات 3 اؼبدخل اىل علم السياسية 

 ساعة 2 تاريخ العالقات الدولية 
 ساعة 2 حقوق االنسان

 ساعة  2 مقدمة يف علم السياسة باإلنكليزية 
 ساعة 2 مبادى علم االقتصاد 

 ساعة  2 اللغة العربية 
 ساعة  2 اؼبدخل لدراسة القانون 

 ساعة  2 علم اغباسبات 
 

 

 

 الوحدات عدد المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة

 المرحلة الثانٌة

 ساعة  2 علم االجتماع السياسي 
 ساعات  3 مبادئ العالقات الدولية 

 ساعة  2 القانون الدويل العام 
 ساعة  2 التطور السياسي اؼبعاصر يف العراق 
 ساعة 2 اؼبنظمات الدولية باللغة االنكليزية 

 ساعة  2 السياسات العامة واغبكومات احمللية 
اؼبشكالت السياسية يف دول اسيا وافريقيا وأمريكا 

 الالتينية  
 ساعات  3

 ساعات  3 الفكر السياسي القدمي والوسيط 
 

 



 (ًقةًؿعًاؾوحداتًؾؼيمً)ًؼيمًاؾعؾومًاؾيقادقةادلـافجًاؾدراد

 2014ً-2013ًؾؾعامًاؾدراديً

 

 

 

 

 

 عدد الوحدات المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة

 
 
 
 

  المرحلة الثالثة

 ساعات  3 الفكر السياسي الغريب اغبديث 
 ساعات  3 اؼبدخل اىل دراسة االسًتاتيجية 

 ساعة  2 اؼبنظمات الدولية 
 ساعات  3 نظم اغبكم العربية 

 ساعات  3 الفكر السياسي العريب االسالمي 
 ساعة  2  باإلنكليزيةاالحزاب والنظم السياسية 

 ساعات  3 االحزاب السياسية 
 ساعة  2 العالقات االقتصادية الدولية 

 

 

 

 

 عدد الوحدات المادة الدراسٌة المرحلة الدراسٌة

 
 
 
 

  المرحلة الرابعة

 ساعات  3 السياسة اػبارجية 
 ساعة  2 الدبلوماسية 

 ساعة  2 النظم السياسية يف تركيا وايران 
 ساعات  3 الفكر السياسي الغريب اؼبعاصر 

 ساعة  2 (  باإلنكليزيةالسياسة الدولية ) 
 ساعة 2 النظام السياسي يف اسرائيل والسلطة الفلسطينية 

 ساعة واحدة  حبوث سياسية 
 ساعة  2 الراي العام 

  



تعلٌمات 

 ولٌةالدراسات األ

 

 

 

 

  

( عشرة من اؼبئة من الساعات اؼبقررة  10ذباوز غياباتو ) يعترب الطالب راسبًا يف اي موضوع اذا :
: ( طبسة عشر بعذر مشروع يقره ؾبلس الكلية او  15لذلك اؼبوضوع بدون عذر مشروع او )

 اؼبعهد .
 الطالب اؼبشاركة بامتحانات الدور الثاين اذا كان عدم مشاركتو يف امتحانات الدور االول بعذر مشروع

  -يقره ؾبلس الكلية او اؼبعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رظبية ويف احدى اغباالت االتية :
 اؼبرض اؼبفاجئ .  –اوالً 
 وفاه احد اقربائو من الدرجة االوىل . -ثانيا 
 وادث الدىس . ح -ثالثا 
 التوقيف اؼبفاجئ .  –رابعاً 

 تستثٌت اؼبواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي اليت ليس فيها امتحان هنائي من تأدية
 امتحان الدور الثاين وحيدد ذلك ؾبلس الكلية او اؼبعهد يف بداية السنة وتعلن للطلبة . 

ال من االحوال . ال جيوز تأجيل امتحان الدور الثاين بأية ح 
( درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي قبح فيو الطالب يف ا 10تنزل ) لدور الثاين عند

 ( طبسون من اؼبئة يف ذلك اؼبوضوع .  50الناجح بدرجة مقبول فتكون درجتو ) احتساب اؼبعدل
: ربسب مرتبة التخرج للطالب وفقاً ؼبا يأيت-  

  -: كاآليت( سنوات يكون توزيع نسب السنوات  4يف الدراسات اليت مدهتا )-أ
 

 عشرة هي املــــائة         ٪ 10          ى      ـالسٌة االول
 عشروى هي املــائة         ٪ 20السٌة الثاًية                
 ثالثوى هي املـــائة         ٪ 30السٌة الثالثة                

 ــائةـاربعوى هي امل      ٪ 40  السٌة الرابعة             

 



  

 

  -تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بُت الناجحُت من حيث الدرجات :

 

 ئةام 100  –    تسعون  90 يقابلو بالدرجات متيازا

 تسعة وشبانون 89  –      شبانون  80 يقابلو بالدرجات جيد جداً 

 تسعة وسبعون 79  –      سبعون 70 يقابلو بالدرجات جيد

 تسعة وستون 69  –        ستون 60 يقابلو بالدرجات متوسط

 تسعة وطبسون 59  –     طبسون  50 يقابلو بالدرجات مقبول

 فما دون  -تسع وأربعون  49 يقابلو بالدرجات راسب

 

 

صحيحة اذا كانت نصف او اكثر للموضوع الواحد . ذبرب كسور الدرجة اىل درجة 

. ال جيوز جرب كسور الدرجة اىل درجة صحيحة بالنسبة للمعدل 
 



 تعلٌمات انضباط الطلبة فً 

 مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 2007( لسنة  160رقم ) 

 ( 1اؼبــــــــادة ) 

 

 

 

 

 

 

 

  -يلتزم الطالب دبا يأيت :  
 التقييد بالقوانُت واألنظمة الداخلية والتعليمات واألوامر اليت تصدرىا وزارة التعليم العايل والبحث

 اؼبعهد ( .  –الكلية  –اؽبيئة  –العلمي ومؤسساهتا ) اعبامعة 
 و أثارة الفنت الطائفية إو تعمد أو اؼبشاعر القومية بسوء أو الوطنية أعدم اؼبساس باؼبعتقدات الدينية

 و قوالً .أو الدينية فعالً أرقية الع
و خارجها . أو الفعل داخلها أو مؤسساهتا بالقول أىل ظبعة الوزارة إساءة عدم اإل 
 ذبنب كل ما يتناىف مع السلوك اعبامعي من انضباط عال واحًتام لإلدارة وىيئة التدريس واؼبوظفُت

 وعالقات الزمالة والتعاون بُت الطلبة . 
 الدراسية التالقوي الذي سيؤثر اجيابياً عليو عند التعيُت والًتشيح للبعثات والزماالسلوك اؼبنضبط . 
 و اؼبشاركة أي عمل من شأنو االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل اغبرم اعبامعي أاالمتناع عن

 و التسًت على القائمُت بو . أفيو والتحريض عليو 
 فبتلكات اعبامعة و الكلية . احملافظة على اؼبستلزمات الدراسية و 
 . عدم االخالل حبسن سَت الدراسة يف الكلية 
 و كلية . أن تراعي خصوصية كل جامعة أالتقييد بالزي اؼبوحد اؼبقرر للطلبة على 
 ي صنف من  صنوف االضطهاد أو فبارسة أىل قيام تنظيمات من شأهنا تعميق التفرقة إذبنب الدعوة

 جتماعي . و االأو الديٍت أالسياسي 
 و طائفية سواء كان ذلك يف أو قومية أو ؾبموعة عرقية أو تنظيم سياسي أذبنب الدعاية ألي حزب

 قامة الندوات . إو أو اؼبلصقات أو الالفتات أتعليق الصور 
 و دينية دعائية داخل اغبرم أقامة ندوات حزبية إو أعدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء ؿباضرات

 الوحدة الوطنية . اعبامعي حفاظاً على
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( 2اؼبــــــــادة ) 

 : يعاقب الطالب بالتنبيو إذا أرتكب أحد اؼبخالفات اآلتية- 
 عدم التقيد بالزي اؼبوحد اؼبقرر يف اعبامعة. -أوالً :
 اإلساءة إىل عالقات الزمالة بُت الطلبة أو ذباوزه بالقول على أحد الطلبة.  -ثانياً :

 

 ( 3اؼبــــــــادة ) 

تيةاآل اؼبخالفات حدأ ارتكب ذاإ باإلنذار الطالب يعاقب :-  
 .  التنبيو بعقوبة معاقبتو سبق مع بالتنبيو اؼبعاقبة يستوجب فعالً  -أوالً :     
 . الكلية وأ اعبامعة يف والسكينة والطمأنينة بالنظام خاللوإ -ثانياً :     

 

 ( 4اؼبــــــــادة ) 

تية :حدى اؼبخالفات اآلإذا ارتكب إ( ثالثُت يوماً 30بالفصل ؼبدة ) يعاقب الطالب-  
 نذار . إلنذار مع سبق معاقبتو بعقوبة اإلفعالً يستوجب اؼبعاقبة با -أوالً :
 عضاء اؽبيئة التدريسية . أمن غَت  حد منتسيب اعبامعةأذباوزه بالقول على  -ثانياً :
 و خارجها . أليو داخل الكلية إعضاء اؽبيئة التدريسية دبا يسيء أقيامو بالتشهَت بأحد  -ثالثاً :

 .قيامو بوضع اؼبلصقات ) داخل اغبرم اعبامعي اليت زبل بالنظام العام واألدب ( -رابعاً :    



 

 

  
 ( 5اؼبــــــــادة ) 

ىحدأذا ارتكب إ ةال تزيد عن سنة دراسية واحد يعاقب الطالب بالفصل اؼبؤقت من اعبامعة ؼبدة 
  -تية :اؼبخالفات اآل

 ( من ىذه التعليمات .  4فعال اؼبنصوص عليها يف اؼبادة )حد األأ رتكابواذا تكرر إ -1
و اغبزبية داخل أو التجمعات السياسية أو العرقية أو حرض على التكتالت الطائفية أمارس  -2

 اغبرم اعبامعي . 
 عضاء اؽبيئة التدريسية . أحد منتسيب اعبامعة من غَت أالفعل على باعتداؤه  - 3
 استعمالو العنف ضد زمالئو الطلبة .  - 4
 التهديد بالقيام بإعمال عنف مسلحة .  - 5
 جازة داخل اغبرم اعبامعي . إو بدون أ بإجازةضبلو السالح بأنواعو  - 6
 و الكلية . أتلكات اعبامعة ضراراً يف فبأو بإمهالو اعبسيم أحداثو عمداً إ - 7
 و اؼبعتقدات الدينية . أىل الوحدة الوطنية إساءتو إ - 8
 و خارجها . أؽبيئة التدريسية يف داخل الكلية عضاء اأحد أذباوزه بالقول على  - 9

 و الفعل . أىل ظبعة اعبامعة بالقول إ اإلساءة -10
 خاللو اؼبتعمد حبسن سَت الدراسة . إ – 11
 النصب واالحتيال على زمالئو الطلبة و منتسيب الكلية . رتكابواثبوت  – 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6اؼبــــــــادة ) 

 ذا ارتكب احدى إة وبقرار من اعبامعة ويرقن قيده كليالالفصل النهائي من بيعاقب الطالب
  -اؼبخالفات االتية :

  .( من ىذه التعليمات 5 ) حدى اؼبخالفات اؼبنصوص عليها يف اؼبادةإتكراره  -: والً أ   
 احملاضرين يف اعبامعة .  أوحد اعضاء اؽبيئة التدريسية أبالفعل على  عتدائوا –:ثانياً    
 تيانو فعل مشُت ومناف لألخالق واآلداب العامة . إ –:ثالثاً    
 و كونو من احملرضُت  ثائق مزوره مع علمو بكوهنا مزورهو و أو كتب أية مستندات أتقدديو  –:رابعًا    

 على التزوير . 
و   أفيو  شًتاكواو أوالطمأنينة داخل اغبرم اعبامعي  عماًل خيل باألمن رتكابوابوت ث –:خامسًا   

 اؼبساعدة عليو . 
  ة.د مدة ؿبكوميتو فيها ألكثر من سنو جنحة ـبلة بالشرف تزيأ نايةعند اغبكم عليو جب -: سادساً   
 

 ( 7اؼبــــــــادة ) 

( 6( و )5( و )4( و )3( و )2ال دينع  فرض العقوبات  اؼبنصوص عليها يف اؼبواد )ذا حركت إ
ىل إ مستأخراً نضباطيًا اليو خارج اعبامعة فيكون النظر فيو إوة جزائية ضد الطالب عن فعل نسب دع

 حُت البت يف الدعوة اعبزائية .
  

 ( 8اؼبــــــــادة ) 

عضاء اؽبيئة أمن  ثنُتاط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية يشكل العميد الكلية عبنة انضبا
ويكلف عضاء اللجنة قانونيًا ، وفبثل من ارباد الطلبة )اؼبنتخب ( أحد أكون ن يأالتدريسية على 

 داريُت بأعمال مقررية اللجنة . حد اؼبوظفُت اإلأ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( 9اؼبــــــــادة ) 

 انضباط الطلبة ةوبة انضباطية ما مل توصي هبا عبنية عقأفرض ال جيوز. 
 

 ( 10اؼبــــــــادة ) 

الكلية وللمجلس  تفرض العقوبات االنضباطية اؼبنصوص عليها يف ىذه التعليمات بقرار من ؾبلس
 ىل عميد الكلية . إزبويل صالحياتو 

 

 ( 11اؼبــــــــادة ) 

 تكون عقوبة التنبيو واالنذار قطعية .  –والً أ
( ثالثُت يومًا االعًتاض على القرار لدى 30تزيد عن ) للطالب اؼبفصول من الكلية ؼبده ال –ثانيًا 

 ؾبلس الكلية ويكون قراره قطعياً . 
( ثالثُت يومًا االعًتاض على قرار الفصل 30للطالب اؼبفصول من الكلية ؼبدة ال تزيد عن ) –ثالثًا 

 لدى رئيس اعبامعة ويكون قراره قطعياً . 
للطالب اؼبفصول من الكلية فصاًل هنائيًا االعًتاض على قرار الفصل لدى ؾبلس اعبامعة  –رابعًا 

 ويكون قراره قطعياً .

 ( 12اؼبــــــــادة ) 

و )رابعاً(  من اؼبادة ثاً ( للطالب االعًتاض على قرار الفصل اؼبنصوص عليها يف البنود ) ثانياً ( و ) ثال
، فان تعذر تبليغو اريخ تبليغو بالقرار الصادر حبقو( سبعة ايام من ت7( من ىذه التعليمات خالل )11)

 ( طبسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل يف لوحة االعالنات .15فلو حق االعًتاض خالل )



  

 ( 13اؼبــــــــادة ) 

( طبسة عشر يومًا ويبلغ هبا  15تقل عن ) االعالنات يف الكلية مده ال قرار العقوبة يف لوحة يعلق
 ربريرياً .مر الطالب ويل أ

 ( 14اؼبــــــــادة ) 

( لسنة  19تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العايل رقم )1989 . 

 ( 15اؼبــــــــادة ) 

 تاريخ نشرىا يف اعبريدة الرظبية .تنفذ ىذه التعليمات من 



 ؿالحظاتًإىلًاؾطؾلةًادلؿموـني

 زىا حُت طلب ذلك . ابر إمتحانية و ضبل ىويتو داخل القاعة اإلعلى الطالب  -1

 .  متحاناالىل قاعة إو ورقة  أي كتاب أل ال يسمح بإدخا -2

واؼبادة ظبو الثالثي كما ىو مثبت يف القوائم الرظبية وصفو وقسمو أعلى الطالب كتابة   -3
 اؼبمتحن فيها وباللغة العربية وباستعمال قلم اغبرب .

 دينع الكالم داخل القاعة . -4

 ي ورقة من دفًت االمتحان . أال جيوز سبزيق  -5

 فقط .  اإلمتحانيةىل مسؤول القاعة إارات حول االمتحان توجو كافة االستفس  -6

وىل من االمتحان كما ال اعة االمتحان خالل النصف ساعة األال يسمح ألي طالب بًتك ق -7
 .  اإلمتحانيةيسمح ألي طالب دخول االمتحان بعد توزيع االسئلة 

نتهاء وقت االمتحان حىت تستلم الدفاتر إقدم عالن اؼبراقب األإيبقى الطالب يف ؿبلو عند  -8
 .  اإلمتحانية

 التنقل من ؿبالهتم بدون اذن من اؼبراقب االقدم .  لبةال جيوز للط -9

 على الطلبة احضار صبيع لوازمهم وسبنع االستعارة . -10

 لتزامو بالزي اؼبوحد . إداء االمتحان يف حالة عدم أال يسمح للطالب -11

ًا يف صبيع و الفصلي فيعترب راسبأتحان النهائي و ؿباولة ذلك يف االمأذا ثبت غش الطالب إ-12
 ه من سجالهتا. ذا تكرر ذلك يفصل من اعبامعة ويرقن قيدإاؼبواد لتلك السنة و 

 ال يعترب جهل النقاط اؼبذكورة اعاله عذراً للمخالفُت . -13
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