
 لكية امرتتية نوعووم امرصفة         

  3102-3102دميل امطامة نوعام ادلرايس 
 

1 
 

 

 وزارة امتعومي امعايل وامححث امعومي

 جامعة دايىل         

 لكية امرتتية نوعووم امرصفة   

 

 

 

 

 دميل امطامة

 3102-3102نوعام ادلرايس 

 لكية امرتتية نوعووم امرصفة

 جامعة دايىل

 
 وتعممياعداد 

 الاعالم وامعالقات امعامةصعحة 

 م.اييومويج عيل صاكر محمود 
 

 

 

www.puresci.uodiyala.edu.iq                 املوقع الامكرتوين   

admin@puresci.uodiyala.edu.iq                        امربيد الامكرتوين
       

http://www.puresci.uodiyala.edu.iqالموقع
mailto:admin@puresci.uodiyala.edu.iq
mailto:admin@puresci.uodiyala.edu.iq


 لكية امرتتية نوعووم امرصفة         

  3102-3102دميل امطامة نوعام ادلرايس 
 

2 
 

 

  تأسيس انكهيت
 

تفة أ سستتلك لكيتتة امرتتيتتة         تعتتد صتتطر لكيتتة امرتتيتتة اىل لكيتتت   3118يف متتتوز  نوعوتتوم امرصت

ةستتابية ولكيتتة امرتتيتتة امتتراز  وتقتتم  اي قستتام امعوميتتة يه لكيتتة امرتتيتتة اي وعتتي وتقتتم اي قستتام الكي

احية ومستتاةية ف فقتتال  تت  ظتتح ( وادلراستتة يف امةيتتة ا استتو و  وذتتتتتتتي لعوتتوم ا يتتاة وامك يتتا 

فتتتتدلر ادلراستتتتات امعويتتتتا يف قستتتتم عوتتتتوم ا يتتتتاة و لكادلعاظتتتتات امثحتتتتات وا يتتتتوا  واي حيتتتتا  

قستتتم  ومت استتتدتثداث) ةذتتتو ل لكيتتتة امرتتيتتتة نوعوتتتوم امرصتتتف واميتتتوم اظتتتحر اة امةيتتتة اجملرريتتتة

 310-3102امرايضيات يف ذذا امعام ادلرايس 

 

 
 

 امضرادات اجلامعية اميت متثحرا امةية 

 امضرادة اجلامعية الاومية - أ  
 ( سدثوات 2ويه درجة امحاكموريوس يف امرتتية ومدة دراسدهتا ل 

 امضرادة اجلامعية امعويا  -  
 الاادلعاظات :وتضمل دراسة املاجسدتري يف عووم ا ياة ومدة ادلراسة فهيا سجدلات و  

 امثحات -ج   ا يوا  -   الاحيا  اجملررية  - أ  
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 انكهيت رسانت
تتتتفة نوعوتتتتتوم امرتتيتتتتتة لكيتتتتتة                أ حتتتتتد  يه امرصت

 فوىه امعومتتتتي وامححتتتتث امعتتتتايل امتعوتتتتمي وزارة مؤسستتتتات

حتتد   حتقيتتت  عتتى امةيتتتة وتعمتتل ف دايىل جامعتتتة لكيتتات اي

ىل قتتتوة جتتتل جاذتتتدة تستتتع  امتتتيت اجلامعتتتة رستتتاة  تفعيتتتل اي

ماكبياهتتتتا ثتتترا  وقتتتدراهتا اي  ذكل يف معمتتتتدة طوحهتتتتا ختتتربات واي

 يف ومستتتةحدة ي ستتتاتذهتا وامفكريتتتة امعوميتتتة اخلتتتربات عتتتى

 وامتكحوموجيتتة امعوميتتة واي ستتامية املستتدتثد ت ماكفتتة ذكل

ىل  خدمتتتة أ جتتتل متتت  امفتتتاعة الاجامت يتتتة امتتتر   جابتتتة اي

 امرتتتتو  اجملتتا  يف نوعمتتل ثرشتتية كتتوادر تتكتتو   وذكل اجملمتتتع

 همثتتتة طريتتت  تعتتترت  امتتتيت املضتتت ت حتتتل عتتتى قتتتادرة

 امعامتتة املرافتت  وتستتري تتتث م امتتيت امقواعتتد وخوتت   امتتتدر  

 اخلتتتتدمات وتتتتتوفري تقتتتدم عتتتتى تعمتتتتل واي ختتترية ادلوة يف

فتتتراد وا اجتتتات صتتتدحا را ايىل وظتتتولك مل   امعتتتاح وحتقيتتت  اي

 دمع عتتتى امكتتتوادر ذتتتذخ تعمتتتل اههنايتتتة وىف. نومجمتتتتع امعتتتام

 متت  متوكتتد متتا جتتل  اموطثيتتة امققتتااي يف واملضتتار ة امتمنيتتة مستترية

سراهما خال  م  وذكل خمتوفة وخربات وتقحية ثرشية قدرات  .امحيئة وتمنية اجملمتع خدمة ىف اي

 

  انكهيت رؤيت
قو تتتي احملتتتيل املستتتدتو  عتتتى راةتتتدة تكتتتو  أ             حتتتد   والكي  وأ   دايىل جامعتتتة لكيتتتات كي

متتاك ت متت  الاستتدتفادة تع تتمي عتتى امقتتدرة دلهيتتا تكتتو   امعوميتتة امكفتتا ات متت  وخمرجاهتتتا املتاحتتة الكي

 املتحتتاد  امتفاعتتل ضتتو  يف وذكل امرتتويتتة وامقتتمي املعرفتتة تمنيتتة يف امعوميتتة امححتتوث ومتت  املتخععتتة

 . املتخععة امعومية وامريئات اجلامعات مع وامتعاو  اجملمتع مع
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 انكهيت  أهداف
عتتداد-0  امةيتتة ىف امطامتتة يدرستتد أ   يجدغتتي اذل  امعتتاملي املستتدتو  تعكتت  مدلطتتورة مهنجيتتات اي

 .امتخععات بف  يف رفيعة عومية ثسمعة تمتتع اميت  مةيات أ سوة وذكل

 .امةية يف وادل توراخ واملاجسدتري امحاكموريوس ملثاجه املسدمتر امتطو ر-3

ةضتتتا  امعومتتتي امححتتتث عتتتى امرت تتتز-2  ىف امفر يتتتة امتخععتتتات خمتوتتت  يف حبتتتي متتتتز مرا تتت  واي

 .امةية

 جتتترام   فتتتا ة رفتتتع يف وتستترم عامليتتتا املمتتتتزة امكفتتتا ات تستتدتقطة حبثيتتتة كتتترايس لكيجيتتتاد امستتعي-2

 .امةية يف امعايل امتعومي

 .اجملمتع خلدمة والاسةضارية امححثية واملرا    امعومي وامجرش امححث تضجيع-5

 .وامححثية امتعو ية امعموية ىف املسدمتر وامتحس  امضامة اجلودة ثقافة دم -6

 .املسدمتر امتعومي دمع-7

 رتتت  معمتتل وذكل ف واملوقتتع وامستتاك  املتتاك  حيتتث متت  اجلامعتتة فهيتتا توجتتد امتتيت امحيئتتة دراستتة-8

 وامحيئة امةية ت  دامئ
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 قبىل انطهبت 
يف لكيتتة امرتتيتتة نوعوتتتوم و  امطوحتتتة دتتيتتق ق  

ادلراستتتة الاعداديتتتة نوفتتتر  امرصتتتفة متتت  ارجيتتتي 

امعومتتي فقتت  واتتثر امطامتتة صتترادة امحاكموريتتوس 

يف امرتتيتتتتتة مالادلعاظتتتتتات ل عوتتتتتوم ا يتتتتتاة ف 

 ا اسدحات ف امك يا  ( .

يتتق ترصتتدير امطامتتة يف الاقستتام امعوميتتة  

حستتتة معتتتد  امطامتتتة يف ادلراستتتة الاعداديتتتة 

وحستتة امطاقتتة الاستتةيعاتية متتل قستتم ويب ختتذ 

حتتتتتة امطامتتتتتة يف امقستتتتتم تث تتتتتر الا تحتتتتتار ر  

 وحسة املعد  .

 
 اقساو انكهيت 

 لكية امرتتية نوعووم امرصفة اقسام عومية :تقم  

 قسم عووم ا ياة  -0

 قسم اممكيا  -3

 قسم ا اسو  -2

 قسم امرايضيات -2
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 خمطظ املناهج اندراسيت القساو انكهيت 
امةيتتة متتع تقتتدم فتتي يتتيل خالظتتة  تت  الاذتتدا  امتتيت تستتع  اههيتتا الاقستتام امعوميتتة يف  

املتتواد ادلراستتدية ومتتل متترحة متت  املراحتتل الاوميتتة يف ذتتذخ الاقستتام اخلاظتتة تدراستتة امحاكموريتتوس 

 . 3102-3102وذذخ املقررات خاظة  معام ادلرايس 

 

 قسى عهىو احلياة -1

 ستتتع  قستتتم عوتتتوم ا يتتتاة اىل اعتتتداد اتتترجي  جكفتتتا ات عوميتتتة مدلخععتتتة   تتتالكت عوميتتتة 

يف مؤسستتات ة عتتى امعمتتل ر الاحيتتا  اجملرريتتة ف ا يتتوا  ف امثحتتات (  تتم امقتتدمدلخععتتة م تتل ل 

توفتتة و ستتا يو  يف رفتتد عتتدد متت  امتتوزارات كمرتتيتتة وامتعوتتمي امعتتايل وامححتتث امعومتتي وامعتتثة خم 

 لكت .اوامحيئة وام راعة خبربات عومية مض  ذذخ اجمل

 

 

 3102-3102مقسم عووم ا ياة نوعام ادلرايس  املواد ادلراسدية ملراحل

 املرحة امراتعة املرحة امثامثة املرحة امثابية املرحة الاوىل

 امعام اي حيا  عمل

 امرتتو  امثف  عمل

 امثحات ترشحي عمل

 اخلوية حياتية

 ا اسدحات عمل

 ترتية أ س 

 امعامة امك يا 

 امعرتية انوغة

 اي ر  عمل

 الاتةزية انوغة

 الكيةسا  حقوق

 امالفقرايت عمل

 ا ياتية امك يا 

 بحات تعثي 

 امجسدي  عمل

 اي جحة عمل

 ا يايت الكيحعا 

 اهمنو امثف  عمل

دارة  بو  تعومي  امرتتوية واي

 ا اسدحات

 ا حويات

 حرشات

 وامتووث امحيئة عمل

 والاركيكو ت امطثامة

 اموراثة عمل

 امثفسدية وامعثة الارصاد

 امتدر   وطراة  محاجه

 امفطرايت عمل

 امعومي امححث وفوسفة مهن 

 ا يوابية امفسو ة

 امطفيويات عمل

 بحات فسو ة عمل

 اجملررية الكيحيا  عمل

 اادليارية مادة

 وامتقوم امقياس

 وامتطحي  املضاذدة

 محاعة

 امتخرج حبث
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 قسى انكيًياء -2

ومعويتتا وقتتادر   عتتى ستتد حاجتتة  ستتع  امقستتم اىل اعتتداد خمتعتت  مومتت  تعتتمل امك يتتا  ب تتراي       

ستتتوق امعمتتتل اضتتتافة اىل تتتتدر   متتتادة امك يتتتا  مطوحتتتة ادلراستتتة املتوستتتطة والاعداديتتتة واجتتترا  

امححتتتوث امعوميتتتة ملواكحتتتة امتطتتتور امعومتتتي معتتتمل امك يتتتا  وامتعتتتاو  متتتع مؤسستتتات ادلوة وامقطتتتا  

 ت امك ياةية .ذكل يف امتثويال اخلاص م  خال  تقدم الاسةضارة واملضورة امعومية و 

 

 

 3102-3102نوعام ادلرايس  امك يا مقسم  املواد ادلراسدية ملراحل

 املرحة امراتعة املرحة امثامثة املرحة امثابية املرحة الاوىل

 امال قوية امك يا 

 امتثويوية امك يا 

 امعقوية امك يا 

 ا ياة عووم

 امرايضيات

 ا اسدحات

 امرتتو  امثف  عمل

 امرتتية أ س 

 امعرتية انوغة

 امفزاي 

ةسا  حقوق  اي

 امفزايوية امك يا 

 امعقوية امك يا 

 امال قوية امك يا 

 امتثويوية امك يا 

 امرايضيات

 ا اسدحات

 امعومي امححث مهن 

دارة  ترتوية اي

 اهمنو بف  عمل

 امتثاسقية امك يا 

 امعقوية امك يا 

 امفزايوية امك يا 

 امعثا ية امك يا 

 ا ياتية امك يا 

 (اادليارية مادةل امثووية امك يا 

 مادةل امقوةية امك يا 

 (اادليارية

 تدر   طراة 

 امثفسدية وامعثة الكيرصاد

 ا ياتية امك يا 

 ايآيل امك يايئ امتثويل

 واطيا  مك

 امعقو  امةضخيط

 امعثا ية امك يا 

 وامتقوم امقياس

 وامتطحي  املضاذدة

 امتخرج حبث
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 قسى احلاسىب  -3

ستتتديقوم امقستتتم جرفتتتد اجملمتتتتع واملؤسستتتات خبتتترجي   تتتم امقتتتدرة عتتتى امعمتتتل يف  تتتا             

تقحيتتتات ا استتتوتية واذارة الا تتتت  يف  تتتا  تكحوموجيتتتا ام ا استتتدحات وامتكحوموجيتتتا و تتتم اخلتتتربة يف 

 املعوومات .

 3102-3102نوعام ادلرايس  ا اسو مقسم  املواد ادلراسدية ملراحل

 املرحة امراتعة املرحة امثامثة املرحة امثابية ملرحة الاوىلا

 هميةة جر ة

 محطقي تعممي

 رايضيات

 ا اسو  وتركية تقحيات

 مدلقطعة ذيالك

 امرتتو  امثف  عمل

 امعرتية انوغة

 ترتية أ س 

ةسا  حقوق  اي

 تيا ت ذيالك

 ا اسدحة معترية

 ب م حتويل

 كيابية جر ة

 عدد  حتويل

 الاحةساتية ب رية

 امعومي امححث مهن 

 اهمنو بف  عمل

 جامعية ثقافة

 امرتتوية الادارة

 مرتجتت

 ا اسدحات رسوم

 ا اسدحة معترية

 اظطثا ي ذك 

 جرا يات ذثدسة

 تدر   طراة 

 امرتتو  الكيرصاد

 مرةية جر ة

 تضغيل ب م

 واتعالكت صدحاكت

 ا اسو 

 امحيا ت أ محية

 امعور معاجلة

 تيا ت ضغ 

 مواقع تعممي

 وتقوم قياس

 امححث مرشو 

 وامتطحي  املضاذدة

 

 قسى انرياضياث  -4

اىل هتيئتتتتة  ستتتتع  ( و  3102-3102وذتتتتو قستتتتم استتتتدتثدث يف ذتتتتذا امعتتتتام ادلرايس ل  

كتتوادر ذات اادلعتتاص نوهنتتو  اىل حاجتتة امتتحح وهيتتع امحتتاح   امعوميتت  يف امرايضتتيات امححتتتة 

مدلخععتتتة  تتتذخ اجملتتتالكت ورفتتتد مؤسستتتات ادلوة وامتطحيقيتتتة واعتتتداد اتتترجي  جكفتتتا ات عوميتتتة 

 وامقطا  اخلاص واضافة نوقطا  املرصيف خبرباهتم يف ذذا اجملا  .

 3102-3102نوعام ادلرايس  امرايضياتمقسم  املواد ادلراسدية ملراحل

 املرحة الاوىل

 فزاي          -اس  رايضيات           –جرب اطي           –امتفاضل وامتاكمل      

 عمل امثف       –اس  ترتية               –مغة  رتية             –مغة اتةزية             
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 انىثائق املطهىبت يف انتسجيم
 وثيقة ادلراسة الاعدادية ل نوسادس امعومي ( اظوية مع ةسخت  مووبة . -0

 . مووبة ةسخت ذوية الاحوا  املدبية نوطامة واموادل    -3

 صرادة اجلجسدية امعراقية نوطامحة واموادل   ةسخت  مووبة . -2

 ( حديثة توضع يف رض  . 6ظور خشعية خوفية تيقا  عدد ل  -2

 تطاقة سك  او تب ييد سك  خمتوم ومعدق م  اجملو  امحح  ةسخت  مووبة . -5

 تطاقة متويجية ةسخت  مووبة . -6

 امفحط امطيب نوطامة . -7

 امحطاقة املدرسدية ل جتوة م  الاعدادية وخمتومة م  ادارة املدرسة ( -8

تقتتدم  فتتاة ضتتامحة نوطامتتة ل اذا ك  امكفيتتل مواتت  تقتتدم  تتتا  استتدمترار  موايفتتة متت   -9

 دائرة املوا  ف واذا ك  مدلقاعد تقدم ذوية امتقاعد مسدتجسخة ( .

 

                                                                                     



 لكية امرتتية نوعووم امرصفة         

  3102-3102دميل امطامة نوعام ادلرايس 
 

11 
 

 

 انطهبت يف يإسساث وزارة انتعهيى انعايل واحلث انعهًي  انضباطتعهيًاث 
 2112نسنت  161ذي انرقى 

  

(  27ل  املتتتادة متتت (  3ل  وامفقتتترة(  27ل  املتتتادة متتت (  3ل  امفقتتترة احتتتاكم اىل استتتةحادا 

 . 0988 مسدثة(  21ل  رمق امعومي وامححث امعايل امتعومي وزارة قابو  م 

 0 املادة

 : يب يت  ا امطامة يوزتم

 امتعوتتتمي وزارة تعتتتدرذا امتتتيت والاوامتتتر وامتعوتتتيت ادلاخويتتتة والاب متتتة  مقتتتواب  امتقيتتتد – اولك

 ( . املعرد ف امةية ف امريئة ف اجلامعةل  ومؤسساهتا امعومي وامححث امعايل

 او ثستتتو  امقوميتتتة املضتتتا ر او اموطثيتتتة اموحتتتدة او ادليجيتتتة  ملعتقتتتدات املستتتاس عتتتدم –  بيتتتا

 . قولك او فعال ادليجية او امعرقية او امطاةفية امفنت ا رة تعمد

 . خارهجا او داخورا امفعل او  مقو  مؤسساهتا او اموزارة مسعة اىل الاسا ة عدم –  مثا

دارة واحتترتام عتتا  ابقتتحا  متت  اجلتتامعي امستتوو  متتع يةحتتاىف متتا لك جتثتتة – راتعتتا  وذيئتتة متتالي

 . امطوحة ت  وامتعاو  ام ماة وعالقات واملواف  امتدر  

 نوحعثتتات وامرتصتتدير امتعيتت   ثتتد عويتتد اجيتتا  ستتديؤثر اذل  امقتتوم املثقتتح  امستتوو  – خامستتا

 . ادلراسدية وام مالكت

 داختتل وامستتكيثة وامطمب بيحتتة  مث تتام الاختتال  صتتابد متت  معتتل ا   تت  الامدلثتتا  – سادستتا

    عتتتتى امةستتترت او عويتتتد وامتحتتتتريغ فيتتتد املضتتتار ة او(  املعرتتتتد او امةيتتتةل  اجلتتتامعي ا تتترم

 . تد امقامئ 

    او امةيتتتة او امريئتتتة او اجلامعتتتة وممتتتتواكت ادلراستتتدية املستتتدتو مات عتتتى احملاف تتتة – ستتتاتعا

 . املعرد

 . املعرد او امةية يف ادلراسة سري حبس  الاخال  عدم –  محا

 ذيئتتة او جامعتتة لك اعوظتتية ترا تت  ا  عتتى نوطوحتتة املقتترر املوحتتد  متت   امتقيتتد – اتستتعا

 . حد  عى
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 متت  ظتتث  ا  ممارستتة او امتفرقتتة تعميتت  صتتا ا متت  تث تتيت قيتتام اىل ادل تتوة جتثتتة – عتتا ا

 . الاجامت ي او ادليين او امسديايس الاضطراد ظثو 

 او قوميتتتة او  رقيتتتة مجموعتتتة او ستتديايس تث تتتمي او حتتت   لك  ادلعايتتة جتثتتتة –  رشتتت حتتاد 

 . امثدوات اقامة او واملوعقات وامالفدلات امعور تعوي  يف ذكل ك  سوا  طاةفية

 ديجيتتة او ح تيتتة بتتدوات اقامتتة او حمتتارضات لكمقتتا  ح تيتتة خشعتتيات د تتوة عتتدم –  رشتت  ين

 . اموطثية اموحدة عى حفااا اجلامعي ا رم داخل دعاةية

 3 املادة

 : الكتية اخملامفات احد  ارتكة اذا  متثخيد امطامة يعاقة

 . امريئة او اجلامعة يف املقرر املوحد  م   امتقيد عدم – اولك

 . امطوحة احد عى  مقو  جتاوزخ او امطوحة ت  ام ماة عالقات اىل الاسا ة –  بيا

 2 املادة

 : الكتية اخملامفات احد  ارتكة اذا  متثخيد امطامة يعاقة

 . امتثخيد تعقوتة معاقدتد سدح  مع  متثخيد املعاقدة  سدتوجة فعال – اولك

 . املعرد او امةية او امريئة او اجلامعة يف وامسكيثة وامطتبيحة  مث ام اخالهل –  بيا

 2 املادة

 : الكتية اخملامفات احد  ارتكة اذا يوما ثالث (  21ل  ملدة  مفعل امطامة يعاقة

 . الابذار تعقوتة معاقدتد سدح  مع  لكبذار املعاقدة  سدتوجة فعال – اولك

 . امتدر سدية امريئة ا قا  غري م  اجلامعة محةسديب احد عى  مقو  جتاوزخ –  بيا

 املعرتتد او امةيتتة داختتل اميتتد  يستت   تتا امتدر ستتدية امريئتتة ا قتتا   حتتد  مةضتترري قيامتتد –  مثتتا

 . خارهجت او

    امعتتتتام  مث تتتتام ختتتتل امتتتتيت – اجلتتتامعي ا تتتترم داختتتل – املوعتتتتقات توضتتتع قيامتتتتد – راتعتتتا

 . والادا 

 5 املادة

 اذا واحتتتدة دراستتتدية ستتتدثة عتتتى ت يتتتد لك ملتتتدة اجلامعتتتة متتت  املؤقتتتلك  مفعتتتل امطامتتتة يعاقتتتة

 : الكتية اخملامفات احد  ارتكة

 . امتعويت ذذخ م (  2ل  املادة يف عوهيا املثعوص الافعا  احد ارتاكتد تكرر اذا – اولك
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 او امسدياستتتدية امتجمعتتتات او امعرقيتتتة او امطاةفيتتتة امتكتتتدلالت عتتتى حتتتر  او متتتارس –  بيتتتا

 . اجلامعي ا رم داخل ا  تية

 . امتدر سدية امريئة ا قا  غري م  اجلامعة محةسديب احد عى  مفعل ا تداةد –  مثا

 . امطوحة م  زمالةد ضد امعث  اسدتعتهل – راتعا

 . مسوثة  ث    ت   مقيام اههتديد – خامسا

 . اجلامعي ا رم داخل اجازة تدو  او  جازة  بواعد امسالح محهل – سادسا

 او امةيتتتة او امريئتتتة او اجلامعتتتة ممتتتتواكت يف ارضارا اجلستتتدمي  ذتتتتهل او معتتتدا احداثتتتد – ستتتاتعا

 . املعرد

 . ادليجية املعتقدات او اموطثية اموحدة اىل اسا تد –  محا

 او املعرتتتد او امةيتتتة داختتتل يف امتدر ستتتدية امريئتتتة ا قتتا  احتتتد عتتتى  مقتتتو  جتتتتاوزخ – اتستتعا

 . خارهجت

 . امفعل او  مقو  امريئة او اجلامعة مسعة اىل الاسا ة – عا ا

 . ادلراسة سري حبس  املتعمد اخالهل –  رش حاد 

 او امةيتتتة ومحةستتتديب امطوحتتتة زمتتتال خ عتتتى والاحدليتتتا  امثعتتتة ارتاكتتتتد ثحتتتوت –  رشتتت  ين

 . املعرد

 6 املادة

 قيتتدخ و تترق  امريئتتة او اجلامعتتة متت  وتقتترار املعرتتد او امةيتتة متت  اههنتتايئ  مفعتتل امطامتتة يعاقتتة

 : الكتية اخملامفات احد  ارتكة اذا

 . امتعويت ذذخ م (  5ل  املادة يف عوهيا املثعوص اخملامفات احد  تكرارخ – اولك

 امريئتتة او اجلامعتتة يف احملتتارض   او امتدر ستتدية امريئتتة ا قتتا  احتتد عتتى  مفعتتل ا تداةتتد –  بيتتا

 . املعرد او امةية او

 . امعامة والادا  مالخالق ومحا  مض  فعل اتيابد –  مثا

 متت  كوبتتد او متت ورة جكو تتا عومتتد متتع متت ورة و ةتت  او  تتتة او مستتةحدات ايتتة تقداتتد – راتعتتا

 . امزتو ر عى احملرض 

 او فيتتد اصتترتا د او اجلتتامعي ا تترم داختتل وامطتبيحتتة  لكمتت  خيتتل معتتال ارتاكتتتد ثحتتوت – خامستتا

 . عويد املساعدة
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 متت  لك تتر فهيتتا حمكوميتتتد متتدة ت يتتد  مرشتت  خمتتة جحثتتة او جبثايتتة عويتتد ا تتم  ثتتد – سادستتا

 . سدثة

 7 املادة

 و(  5ل  و(  2ل و(  2ل و(  3ل  املتتتواد يف عوهيتتتا املثعتتتوص امعقتتتو ت فتتتر  اثتتتع لك – اولك

 وقعتتلك اذا الااتتر  امعقتتو ت فتتر  متت  ف اخملتتام  امطامتتة عتتى امتعوتتيت ذتتذخ متت (  6ل 

 . امعقاتية امقواب  طاةة حتلك اخملامفة

 املعرتتد او اجلامعتتة ختتارج اميتتد ةستتة فعتتل  تت  امطامتتة ضتتد ج اةيتتة د تتو  حركتتلك اذا –  بيتتا

 . اجل اةية ادل و  يف امحلك ح  اىل مسدتاارا ابقحاطيا فيد امث ر فيكو 

 8 املادة

 متت  اثثتت  و قتتوية امعميتتد معتتاو  جرةاستتة امطوحتتة ابقتتحا  جلثتتة املعرتتد او امةيتتة معيتتد  ضتتل

 امطوحتتة احتتتاد  تت  وممثتتل.  قابوبيتتا انوجثتتة ا قتتا  احتتد  كتتو  ا  عتتى امتدر ستتدية امريئتتة ا قتتا 

 . انوجثة مقررية   ت  الاداري  املواف  احد و ة (  املثتخةل 

 9 املادة

 . امطوحة ابقحا  جلثة  ا تويص مل ما ابقحاطية  قوتة اية فر  جيوز لك

 01 املادة

 او امةيتتة  وتت  متت  تقتترار امتعوتتيت ذتتذخ يف عوهيتتا املثعتتوص الابقتتحاطية امعقتتو ت تفتتر 

 . املعرد او امةية معيد اىل ظالحياتد ختويل ونوم و  ف املعرد

 00 املادة

 . قطعية والابذار امتثخيد  قوتة تكو  – اولك

 يومتتتا ثالثتتت (  21ل  عتتتى ت يتتتد لك ملتتتدة املعرتتتد او امةيتتتة متتت  املفعتتتو  نوطامتتتة –  بيتتتا

 . قطعيا قرارخ و كو  املعرد او امةية  و  دل  امفعل قرار عى الاعرتا 
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 يتحانيت املهًتبعض انتعهيًاث اإل
 - االيتحاناث يف املشاركت تعهيًاث

 يف   قتتتور والامتتتزتام الامدلثتتتا  وموعتتتد اترخي متتت  امتب  تتتد املضتتتاركو  يف الامدلثتتتا  عتتتى  -0

 .اي قل عى دقيقة 05   املوعد قدل احملدد امتارخي

جراز دو  الامدلثا  قاعة تداو  او امطامحة نوطامة  سمر لك -3  اجلامعية امروية اي

 اموقتتلك رتتتع متت  أ  تتر متترور تعتتد الامدلثابيتتة امقاعتتة تتتداو  او امطامحتتة نوطامتتة  ستتمر لك  -2

مدلثا  اخملعط  .مالي

لك الكيمدلثابيتتة امقاعتتة  غتتادرة الكيمدلثتتا  يف نومضتتار    ستتمر لك -2  متت  أ  تتر فتترتة متترور تعتتد اي

 .الامدلثا  ذلكل اخملعط اموقلك ثوث

 موخعتتتتات او متتتذكرات اوراقف  تتتتةف أ    دختتتتا  نومضتتتاركو  يف الامدلثتتتا   ستتتمر لك -5

 ختقتتتع ا تتتاة ذتتتذخ ويف ذكلف تتطوتتتة امتتتيت املقتتتررات يف عتتتدا الامدلثابيتتتة املتتتادة ختتتتط

ت  قدتتل متت  عوهيتتا واملوافقتتة نوفحتتط  اىل املعوومتتات متختت    أ اتتر  أ داة أ   أ و امقاعتتة  مرشت

 .الامدلثا  قاعة
 

 

  ثاتتتة ادختتا  امرتتات  ويعتتد الامدلثتتا  قاعتتة داختتل امثقتتاة امرواتتت   دختتا  اطالقتتا  ستتمر لك -6

  نوغش حماوة

حقتتتار -7   ستتتمر ومتتت  الامدلثتتتا ت أ ثثتتتا  حيتاهجتتتا امتتتيتاو الادوات  امكدلاتتتتة مستتتدتو مات اي

 .امطوحة ت را تةدادم 

 .امحعغ تعقرم مع  متثدث املمتحث  نوطوحة  سمر لك -8
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 .الاار   ومواد أ وراق يف يف ما تيهنم يث ر أ   و املمتحث نوطوحة  سمر لك -9

 اي رة أ و اي مدلثتتا  مستتري معتتوق مستتك أ   ثستتوو  او امطامحتتة املمتتتح  نوطامتتة  ستتمر لك -01

 .الامدلثابية امقاعة م  خيرج سو  تذكل قيامد حاة ويف امضغة

 مواظتتتتة متتت  ستتتديحرم  مغتتتش مدلوخستتتا او حمتتتتاولك او طامحتتتة طامتتتة أ   ضتتتح   ثتتتد -00

ىل حيتتتا  و مدتتتا ة امقاعتتتة متتت  وخيتتترج الامدلثتتتا   أ متتتر يف ستتتةح ر امتتتيت و حتقيقيتتتة جلثتتتة اي

 .املوضو  ذكل يف راسدحا ويعد ا   راسة ا تحارخ

 

 انتأجيم 

مرشتتوعة يقدلثتتع  تتا  وي ستتدحا مستتدثة مواحتتدة  ةراستتادلتب جيتتل  ة او امطامحتتة ستتمر نوطامتت -0

( يتتتوم متتت  تدايتتتة  21 وتتت  امةيتتتة وا  ااتتتر موعتتتد متقتتتدم طوحتتتات امتب جيتتتل قدتتتل ل 

 الامدلثا  اههنايئ .

مستتدثة  او امطامحتتة معميتتد امةيتتة وتثتتا ا  عتتى توظتتية  وتت  امةيتتة ا  يؤجتتل دراستتة امطامتتة -3

( يتتوم متت  تدايتتة  21 بيتتة ولكستتدحا  مرشتتوعة يقدلثتتع  تتا عتتى ا  يقتتدم طوتتة تب جيتتل قدتتل ل 

 الامدلثا  اههنايئ .

ستتخة ختتارج  تت  يف امفعتتل امثتتاين الا اذا ك   او امطامحتتة لك جيتتوز تب جيتتل دراستتة امطامتتة -2

ادتتتد وا   كتتو    تتا يف امفعتتل ادلرايس الاو  ويف ذتتتذخ ا تتاة يعتتترب امتب جيتتل نوستتتدثة ار 

 ادلراسدية تب مكورا .

 

 ترقني انقيد 
 وحة يف ا الكت امتامية : رق  قيد امط 

 اذا رسة امطامة سدثة  يف ظفد . -0

اذا جتتتاوز امطامتتة ضتتع  املقتتدرة نحراستتة يف ختععتتد  تتا فهيتتا ستتدثوات امرستتو  وعتتدم  -3

 امرسو  وامتب جيل واية سدثوات اار  مقافة نوطامة او  ثد ابتقاهل دلراسة اار  .

اذا ثختتتث  تتتش امطامتتتة يف ايتتتة متتت  الامدلثتتتا ت اميوميتتتة او الاستتتدحو ية او امضتتتررية او  -2

امفعتتوية او اههناةيتتة يعتتترب راستتدحا  يف ضيتتع املواضتتيع متتتك امستتدثة واذا كتترر ذكل يفعتتل متت  

 د .امةية و رق  قيدخ يف جسالت
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 - اندراسيت املىاد وحتًيم انرسىب تعهيًاث
 امفتترد  املواضتتيع عتتدد حتتاة يف امكستت جبتترب املواضتتيع تثعتت  امراستتة نوطامتتة  ستتمر  -0

 املواضتتيع يف امثتتاين ادلور امدلثتتا ت تتتب دا  اي و  ادلور امدلثتتا ت يف أ قتتل أ و امطوحتتة معتتاح

 .فهيا رسة اميت

ذا  -3  دوامتتا  " امستتدثة يعيتتد وامثتتاين اي و  ادلور تت  متت  دور أ   يف ا   راستتة امطامتتة أ  تتترب اي

 تقتتد ر عتتى فهيتتا حعتتل امتتيت املتتواد  تتذكل و فهيتتا رستتة امتتيت املواضتتيع ضيتتع يف" امدلثتتا  و

 .فوق  مفا مقدو 

 ظتتتفد يف املستتتدتثدثة  ملواضتتتيع ويطامتتتة احملذوفتتتة املواضتتتيع متتت  امراستتتة امطامتتتة يعفتتت   -2

ىل ابتقتتاهل ايىل ذكل يتتؤد  لك أ   عتتى ادلراستتدية املثتتاجه تحتتديل  ثتتد  خترجتتد أ و أ عتتى ظتت  اي

لك ذا اي  .املادة ذذخ م  ا    ين  محثد ورد ما مراعاة مع ملوضو  مطوو  غري ك  اي

 تعتتتغ يف ورستتتوتد فهيتتتا ذتتتو امتتتيت املتتترحة يف املواضتتتيع جبميتتتع امطامتتتة جنتتتاح حتتتاة يف  -2

 امتتيت  ملواضتتيع محمتتال ويحقتت  اي عتتى نوعتت  جناحتتد فيتتق أ دىن ظتت  متت   تتا احملمتتل املواضتتيع

 امعتت   واضتتيع يتتثجر ومتتو حتتى امالحقتتة امستتدثة يف فهيتتا امث تتاح عويتتد ويتوجتتة فهيتتا رستتة

 .اي عى

 
 املىحد انسي

 لكةتت  ثضتتل اجلامعيتتة وامطامحتتة اجلتتامعي امطامتتة ي رتتر أ   اجتتل متت  املوحتتد امتت      

طتتار يف  وتقتتد را اجلتتامعي اجلتتو و يجستتجم وثضتتل نوطامتتة واملثاستتة نوطامحتتة املطوتتو  الاحةضتتام اي

  ي متتتوا  مستتتر فقتتتد اي متتتوا  خاظتتتة و اخليتتتارات يف توستتتديع ذثتتتا  ك  فقتتتد امطوحتتتة م تتترو 

او امرظتتايص او  اي تتتيغ وانوتتو  امتثتتورة أ و نوحثطوتتو او اجلتتوز   امثتتييل أ و اي ستتود أ و امرظتتايص

 نو اكيتتلك او امرظتتايص او اجلتتوز  امثتتييل أ و اي ستتود  نوتتو   كتتو  تتتب   مستتر فتتي نوقمتتيط امحيجتتي

/  اي ستتود / امرظتتايصل املوحتتد امتت   تثاستتة امتتيت و ي متتوا  اجلحتتة  رتتتدا  نوطامحتتات مستتر  تتت

 .ادلرايس امعام محد  اي و  اميوم محذ املوحد  ام   ويطح  ( / اجلوز  امثييل
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 تتونى كلية الرتبية للعلىم الصرفة

 لطلبتها االعزاء عاها دراسيا هتويزا فيه تفىق للجويع

 والرتبىية هع كل النجاح واملىفقية والرقي للعلن والعولية التعليوية

 
 
 

www.puresci.uodiyala.edu.iq                    املوقع الامكرتوينadmin@puresci.uodiyala.edu.iq                        امربيد الامكرتوين 

  

 

 

http://www.puresci.uodiyala.edu.iqالموقع
http://www.puresci.uodiyala.edu.iqالموقع
mailto:admin@puresci.uodiyala.edu.iq


 لكية امرتتية نوعووم امرصفة         

  3102-3102دميل امطامة نوعام ادلرايس 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


