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ىتسى هللا انشدًٍ انشدٍ  

يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن 
أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن 

 َخِبير 

 صذق هللا انؼظٍى

 

( 11سورة المجادلة ) االية   
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 الظُد زئِع جامعة بغدادكلنة   

 

بهه  ق ثدٍز  جظعى جامعة بغداد الى اخحضاو طلبتها عٍ طٍس

 
ً
 عٍ اكخظابهه مهازات واعـــــــــــــــدادهه لحًنُة مهازاتهه فضال

س  ثـــحالئه مـــ    مـــٍ مًخظـــب ها ع ـــى ث ـــٍى
ً
مظـــحتدات طـــىل العنـــال  ـــة ا تـــاًت كافـــة ه وخسىـــا

الخدمات الحعلُنُة وجعلها بـعع ى مظـحىي ه لحىاكـل الةهضـة العلنُـة الهـه ٌاـهدها العـاله 

ة ٌااز لها بالبًاو.  مٍ ابحكازات واختراعات وكفاءات باٍس

 
ً
 ــة الحعلــُه والبدــم العلنــ  ه ثس ــت مفهــىل الح ــىز العلنــ   وضــعًا لمامعــة بغــداد اهــدافا

س البٌُــة  ـق ث ـٍى وا عس ـة ه ولضـناو ثدقُقهـا ًتـل ثقــدًه كـال مـا هـى مفُـد ل لبتهــا عـٍ طٍس

الحدحُة للحكًىلىجُا بصىزة كبيرة ه وزعاًة الٌااطات بنخحلف اىىاعها والبرامج الحدًثـة 

س لىمنـــة الحعلُنُـــ  عـــٍ ث ــٍى
ً
ة ه والعنــال باـــكال دموت ومظـــحنس ل حصـــى  وا ح ــىزة فضـــال

اقامــــة اــــساكات مــــ  لكادًنُــــة وضــــسوزة ع ــــى لعحنــــاد لكــــادًن  وضــــناو جــــىدة بسامتهــــا 

 مؤطظات مدلُة ودولُة وثىفير مساكص داعنة لالزثقاء با ًمىمة الحعلُنُة  ة العسال .

قـــة بحقــــدًه الـــدعه لل الـــل ه رطُىاىـــال كـــال مـــٍ ًٌحنـــ  الــــى هـــ  مًــــا ه المامعـــة العٍس
ً
اًناىـــا

س العنلُـــة الحعلُنُـــة ه طـــائليو   عـــص وجـــال او ًتعلًـــا طـــ با  ـــة ثقـــدل وز ـــة  بـــدوزه  ـــة ث ـــٍى

 جامعحًا لل .

 و  ولة الحىفُق

 
 
 
 
 

 

ُفذ الظعديمًير خنُد طل الدكحىز  ذلطحا  
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 عف نشأة جامعة بغدادريخية تأنبذة  *
لسػنة  60ع قػانوف رقػـ يشر تو  1951نشاء مجمس التعميـ العالي في العاـ إ ذبداية مسير التعميـ الجامعي في العراؽ من عػػد  ت     

ف الػػدكتور متػػي عقػػرواي رئػػيس لجامعػػة بغػػداد ، وفػػي يػػـو االربعػػاء عػػي  تس المجمػػس التأسيسػػي و يسػػتأفػػي شػػهر ايمػػوؿ و  1956
ـ أ)  وؿ جامعة رسمية في العػراؽ وسػميتألتكوف  1958لسنة  28صدر قانوف جامعة بغداد رقـ  1958حزيراف  16الموافؽ 

 ( .  1967، الموصؿ 1964، البصرة 1963) المستنصرية  امعة االـ( التي تالها جامعاتالجامعات وهي الج
،  1955ليبيػػا / قػػارينوس  ، 1923ؿ العربيػػة ) سػػوريا / دمشػػؽ فػػي حػػيف تػػأتي فػػي الترتيػػب الرابػػع بالنسػػبة لجامعػػات الػػدو

 ( .   1956السوداف / الخرطـو 
دب والفنػوف . وع او مجموعػة مػف مػواد الدراسػة المتقاربػة فػي العمػـو واآتتألؼ الجامعة مف كميات ومعاهد يختص كؿ منها بفػر 

داب ، العمػـو ، الحقػوؽ ، التجػارة ، ـ الجامعػة الكميػات االتيػة : اآضػت 1958لسػنة  28 رقػـ  ووفقا لممادة خامسًا مف القانوف
 .البيطريطب االسناف ، الصيدلة ، الطب  ير ، الهندسة ، الزراعة ، الطب ،التربية ، التحر 
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   نشأتها ذعف كميات جامعة بغداد من ة تاريخيةذنب الكمية
كميػة بأسػـ سػميت  1967عيػد تنظيمهػا باسػـ كميػة الشػريعة وفػي العػاـ أ   1963باسػـ مدرسػة ابػي حنيفػة وفػي العػاـ  1067سست تأ سالميةإلالعمـو ا

 تسميتها الى كمية الشريعة تعيدأ 1979سالمية وفي العاـ عظـ لمدراسات اإلماـ الال
 لحيػاة التشػريعية والسياسػية لمقطػرلػؾ لػدورها المتميػز فػي اذوهػي مػف المؤسسػات العمميػة المػؤثرة فػي المجتمػع و  1908تأسست سنة  القانوف

 وتعد اوؿ كمية انشأت عمى مستوى الجامعات العراقية
 1958تمػنح شػهادة الػدبمـو وفػي العػاـ لانشػأت كميػة الهندسػة المدنيػة  1942سـ مدرسة الهندسة وفػي العػاـ أب 1921سست سنة تأ الهندسة

 الخريجيف شهادة البكالوريوس بدال مف الدبمـو منحتمت الى جامعة بغداد و ضان
بحت الدراسػة اصػ 1937يمتحؽ بها معموموا المدارس االبتدائية وفي العػاـ و وكانت تقتصر عمى الدراسة المسائية  1923تأسست سنة  التربية ابف رشد

 وهي المدة التي تعتمدها الكمية في الوقت الحاضر 1939فيها ثالث سنوات ثـ اربع سنوات في العاـ 
 اصػبحت مػدة الدراسػة فيهػا ثػالث سػنوات 1937وكانت دراستها مسائية وهي امتداد الى دار المعمميف وفي العػاـ  1923تأسست سنة  التربية ابف الهيثـ

 وهي المدة التي تعمؿ بها الكمية في الوقت الحاضر  1939ي العاـ ربع سنوات فأثـ اصبحت 
اصػبح  1936وفػي العػاـ  1932وؿ دورة تخػرج سػنة أخمس سنوات و  فيهاوكانت الدراسة  1927فتحت ابوابها لجامعة الػ البيت سنة  الطب

 ست سنوات اسوة بالكميات العالمية.فيها مدة الدراسة 
 ت بالتطور في مسيرتها العممية ذة وقد اخذمف الكميات العريقة وعمؿ فيها خيرة مف االسات وهي 1936تأسست سنة  الصيدلة

عامػة بػدوف  فيهػا كانػت الدراسػةو  1950ػػ1949فػي العػاـ منها وؿ دورة أسـ كمية التجارة واالقتصاد وتـ تخرج أب 1946سست سنة تأ دارة واالقتصاداإل
 تخصص 

داب والعمـو وهػي مػف اعػرؽ كميػات جامعػة بغػداد وكانػت تمػد المشػهد ة مع كمية العمـو باسـ كمية اآوكانت مدمج 1949سست سنة أت داباآ
 الثقافي ببحوث عممية رصينة 

 بوصفها جزء مف كمية االداب والعمـو وقد تطورت واصبحت واجهة لمتطور في مدارس العمـو والتكنولوجيا  1949تأسست سنة  العمـو
 يفػي ابػتاسيسػها  ذمنػوؿ كمية زراعة في العراؽ وموقع الكمية التعميمي أانبثقت مف المعهد الزراعي العالي وهي و  1952سست سنة تأ الزراعة

 موقعها الحالي في جامعة بغداد / مجمع الجادرية بجامعة بغداد لتحقتا 1958غريب وفي العاـ 
مت الػى كميػات جامعػة بغػداد ضانفصمت عف كمية الطب وان 1957اـ وكانت مديرية تابعة الى كمية الطب وفي الع 1953تأسست سنة  طب االسناف

 خمس سنواتدراستها دة مو 
 1976ثالث سنوات يمنح الخريج الدبمـو في التربيػة وفػي العػاـ  االدراسة فيه التربية الرياضية ومدتسـ معهد أب 1954سنة  تسستأ التربية الرياضية

 ربع سنواتأ ادة دراستهتحوؿ المعهد الى كمية التربية الرياضيىة وم
ػػػ 1959عػػاـ ال فػػي  ورةدؿ أووقػػد خرجػػت  1959ة نوكانػػت تابعػػة الػػى وزارة الزراعػػة والحقػػت بجامعػػة بغػػداد سػػ 1955سسػػت سػػنة تأ الطب البيطري

 وعدد الخريجيف اثنى عشر طبيبا بيطريا 1960
ها مػػف حيػػث اتالمؤسسػػات الصػػحية عمػػى اخػػتالؼ تصػػنيفـ كميػػات التمػػريض فػػي الجامعػػات العراقيػػة ترفػػد أوهػػي  1962تأسسػػت سػػنة  التمريض

 التخصص بمالكات مؤهمة وقادرة عمى تقديـ الرعاية التمريضية الشاممة
 مف اشتغالها في حقؿ الفنوف والجماليات ومف عالقاتها االستثنائية باالبداع واالبتكار ىتأتي كمية الفنوف فراد 1967تاسس سنة  الفنوف الجميمة

مت الػى كميػات جامعػة بغػداد ضػوانالممكة عالية وكانت واحدة مف الكميات الرائدة فػي العػراؽ كمية التربية لمبنات تعود الى كمية  ورذج اف تالتربية لمبنا
 سـ كمية التربية لمبناتأب 1984عيد فتحها سنة أ  ابوابها ومف ثـ  تواغمق سـ كمية التحريرأب 1958سنة 

وفػػي العػػاـ  1963ثػػـ انتقػػؿ الػػى كميػػة االقتصػػاد والعمػػـو السياسػػية سػػنة  1959لسياسػػية فػػي كميػػة االداب سػػنة تاسػػس قسػػـ العمػػـو ا العمـو السياسية
 تحوؿ الى كمية العمـو السياسية 1987

ضػـ المغػات باختصاصػات االدب والمغػة والترجمػة فػي تفػي جامعػة بغػداد و  ذي حػدثالتوسػع الػ وكانػت مػف ضػمف 1987 سسػت سػنة تأ المغات
 ممية لمكميةاالقساـ الع

التربيػػػػػػػة الرياضػػػػػػػية 
 لمبنات

دارس العراقيػة مػبفروع االلعاب الفرقية والفردية والعمـو النظرية حيث تحرج مدرسات لمتربية الرياضية لمعمػؿ فػي ال 1996سست سنة تأ
 ومدربات في االندية واالتحادات الرياضية

 ريج عمى شهادة بكالوريوس في الطبخها ست سنوات يحصؿ التدة دراسموموقعها في ساحة النهضة و  1998تاسست سنة  طب الكندي
 رة مف كمية االداب ذاعة والتمفزيوف والعالقات العامة وهو بذالتخصصات التي تسهـ في مجاؿ الصحافة وال تضـ 2002تاسست سنة  االعالـ

هندسػة مػف حيػث التاسػيس  والتخصػص فكانػت وليػدة يافعػػة ) كميػة الهندسػة الثانيػة( وتعػد مػف احػدث كميػات ال 2002اسػتحدثت سػنة  هندسة الخوارزمي
 رتها كمية الهندسة االـذنشطة طموحة ب

مميػة قػادرة عمػى النهػوض بالعالميدانيػة التطبيقػات الات ذرة مف كمية التربية لمبنات بالتخصصات العمميػة ذوهي ب 2002استحدثت سنة  العمـو لمبنات
 االنساف والبيئةة بشكؿ يسهـ في خدم ةالتربوية والتكنولوجي
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  *اعداد وتصميـ متحؼ جامعة بغداد
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 المنصب االسـ ت
 رئيس الجامعة أ.د. منير حميد السعدي 1
 مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف العممية / وكالة أ.د. مرواف عبد الحميد عاشور 2
 مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف االدارية / وكالة أ.ـ.د. سرمد فؤاد جابر 3
 عميد كمية القانوف أ.د. عمي هادي الهاللي 4
 عميد كمية الهندسة أ.د. صبا جبار نعمة 5
 عميد كمية التربية ابف رشد لمعمـو االنسانية أ.د. عالوي سادر جازع 6
 عميد كمية الطب أ.د. عمي كامؿ عبد الجبار 7
 عميد كمية الصيدلة أ.ـ.د. سرمد هاشـ كاظـ 8
 عميد كمية االدارة واالقتصاد داهللأ.د. سهيؿ نجـ عب 9

 عميد كمية العموـ أ.د. عبد الكريـ القزاز 10
 عميد كمية االداب أ.د. عبد اهلل صبار 11
 عميد كمية عمـو الهندسة الزراعية أ.د. كاظـ دلي حسف 12
 عميد كمية طب االسناف أ.د. رغد عبد الرزاؽ محمد 13
 لطب البيطريعميد كمية ا أ.د. حميد عمي كاظـ 14
 عميد كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة / وكالة أ.د. صباح قاسـ خمؼ 15
 عميد كمية الفنوف الجميمة أ.ـ.د. مضاد عجيؿ حسف 16
 عبد كمية التمريض أ.د. هدى باقر حسف 17
 عميد كمية العمـو االسالمية أ.د. نعمة دهش فرحاف 18
 التربية لمبنات عميد كمية أ.د. اسحؽ صالح مهدي 19
 عميد كمية العمـو السياسية أ.ـ.د. عادؿ عبد حمزة ثجيؿ 20
 عميد كمية المغات أ.ـ.د. عمي عدناف مشوش 21
 عميد كمية التربية لمعمـو الصرفة ابف الهيثـ أ.د.فراس عبد الحميد عبد المطيؼ 22
 ة لمبناتعميد كمية التربية البدنية وعمـو الرياضي أ.د. فاطمة عبد مالح 23
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 عميد كمية الهندسة الخوارزمي أ.د. ودود طاهر محمد 25
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 موقع جامعة بغداد / 
ويعتبر المركز  عة الجغرافية لمحافظة بغدادعدة مجمعات ومناطؽ ضمف الرقمعاهد التابعة لجامعة بغداد عمى تتوزع الكميات والمراكز وال

 ويضـ :عمى ضفاؼ نهر دجمة في منطقة الكرادة الشرقية ،  يقعي ذال مجمع الجادريةفي  نشأتها ذ  من لجامعة بغداد يالرئيس

  د مكتب السيد رئيس الجامعة ، مكتب السيد مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف العممية ، مكتب السيد مساع :رئاسة الجامعة
 . رئيس الجامعة لمشؤوف االدارية

 : قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ ، قسـ الدراسات العميا ، قسـ الشؤوف العممية ، قسـ  امانة مجمس الجامعة ، االقساـ االدارية
قانونية ، البعثات والعالقات الثقافية ، قسـ المشاريع واالعمار ، قسـ الموارد البشرية ، قسـ الشؤوف المالية ، قسـ الشؤوف ال

قسـ شؤوف االقساـ قسـ التصاريح االمنية ، ، ة الدراسات والتخطيط ، قسـ المتابع ، قسـ واالداء الجامعي قسـ ضماف الجودة
 .، قسـ الرقابة والتدقيؽ الداخمي قات العامة ، قسـ شؤوف الديواف الداخمية ، قسـ االعالـ والعا

 قنية معهد الهندسة الوراثية والت، حضري واإلقميمي لمدراسات العميا لتخطيط الا مركز، راسات العميا لمد الميزر المعاهد: معهد
 .المعهد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية، االحيائية لمدراسات العميا 

 ركز بحوث م، مركز البحوث التربوية والنفسية ، مركز الدراسات الدولية ، التراث العممي العربي ركز إحياء البحثية: م المراكز
 .المرأة ، مركز شؤوف مركز وثائؽ بغداد، السوؽ وحماية المستهمؾ 

  ،ة ركزيممكتبة المالمانة العامة لمركز ابف سينا ، المراكز الخدمية: مركز الحاسبة اإللكترونية، مركز التطوير والتعميـ المستمر
 .وقسـ النشاط الرياضي، مركز الدراسات الفمسطينية ومركز البحوث التربوية والنفسية ومركز البحوث التربوية والنفسية و

 عمى عدة مجمعات تضـ :  وتتوزع كميات الجامعة

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يُطمح انىصٌشٌح

صاد ، كهٍح انماَىٌ ، كهٍح انفُىٌ انجًٍهح ، كهٍح االداسج وااللت

 كهٍح انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح نهثُاخ

 يجًغ انجادسٌح

كهٍح انهُذسح ، كهٍح انهُذسح انخىاسصيً ، كهٍح انؼهىو ، كهٍح 

انؼهىو نهثُاخ ، كهٍح انهُذسح انضساػٍح ، كهٍح انتشتٍح انثذٍَح 

كهٍح انتشتٍح نهثُاخ ، وػهىو انشٌاضح ، كهٍح االػالو  

 يجًغ تاب انًؼظى

اتٍ سشذ ، كهٍح / كهٍح انصٍذنح ، كهٍح انتشتٍح نهؼهىو االَساٍَح 

مركز بحوث و  ،نؼهىو االساليٍح ، كهٍح االداب انهغاخ ، كهٍح ا
 .الثانية/ /الثانيةمركزيةالمكتبة ال، ومتحؼ التاريخ الطبيعي 

 يُطمح انُهضح 

  كهٍح طة انكُذي

 يُطمح اتى غشٌة

 كهٍح انطة انثٍطشي

 يُطمح يذٌُح انطة

 كهٍح انطة ، كهٍح طة االسُاٌ ، كهٍح انتًشٌض

 يُطمح االػظًٍح

 كهٍح انتشتٍح نهؼهىو انصشفح اتٍ انهٍثى

 

 جامعة بغداد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
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كهُخ انززثُخ نهؼهىو 

 االَسبَُخ اثٍ رشذ
 كهُخ انمبَىٌ كهُخ انهُذسخ

كهُخ ػهىو 

 انهُذسخ انشراػُخ
كهُخ االدارح  كهُخ االداة كهُخ انؼهىو

 واالفزصبد
 كهُخ انصُذنخ

كهُخ انؼهىو 

 االساليُخ

خ انزًزَطكهُ كهُخ انطت  

جُطزٌنا  

كهُخ انززثُخ انجذَُخ 

 وػهىو انزَبظخ
كهُخ غت 

 االسُبٌ

كهُخ انززثُخ انجذَُخ 

 وػهىو انزَبظخ نهجُبد
كهُخ انؼهىو 

 انسُبسُخ
انهغبدكهُخ  كهُخ انززثُخ  

 نهجُبد

كهُخ انفُىٌ 

 اندًُهخ

كهُخ انؼهىو 

 نهجُبد

كهُخ انهُذسخ 

 انخىارسيٍ
انكُذٌكهُخ غت  كهُخ االػالو  

غذادخبيؼخ ث  

 اعاز جامعة بغداد وكلُاتها

كهُخ انززثُخ اثٍ انهُثى 

 كهُخ انطت نهؼهىو انصزفخ
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 وليةالدراسات ال التعميـ /نظاـ  
رة في التعمػيـ الجػامعي ويػؤثر بدرجػة كبيػ جوهرياً  عنصراً  التعميـ لمدراسات االوليةنظاـ  عد  ي    

التػػي يتػػدفؽ عػػف طريقهػػا الطمبػػة الػػى هػػي القنػػاة  ف هػػذ أذ إ ،فػػي مسػػتوى جػػودة مخرجاتػػه
 فضػػؿ اداءً أتمامػػًا كبيػػرًا بهػػدؼ تطػػوير  بمػػا يجعمػػه الجامعػػات . لػػذلؾ يشػػهد هػػذا النظػػاـ اه

 وفاعمية وتأثيرًا وجودة .
 
 لطمبة  اشؤوف عمؿ توزيع المهاـ في مجاؿ                                            
 
 
  
 والتسجيؿ قسـ شؤوف الطمبة        المجاف االمتحانية       القسـ العممي          شعب التسجيؿ  

 متابعة تطبيؽ التعميمات  -1  جداوؿ االمتحانيةال -1  قوائـ الطمبة -1   ؿ والمباشرةالتسجي -1
 متابعة شعب التسجيؿ  -2 توزيع القاعات والطمبة -2 رالمنهج الدراسي المقر  -2  توزيع الطمبة عمى االقساـ العممية -2
 بعة اعماؿ المجاف االمتحانيةمتا -3  جدوؿ المراقبات -3  التكميؼ بالتدريس-3   استكماؿ ممفات الطمبة -3
 وامر القبوؿ والتخرجأ اراصد -4  السجؿ االمتحاني -4  الجدوؿ الدراسي -4   تدقيؽ الوثائؽ -4
 متابعة تدقيؽ الوثائؽ -5 تصحيح الدفاتر االمتحانية -5 يفمتابعة الطمبة والتدريس -5  التوثيؽ االلكتروني لمممفات -5
 المصادقة عمى تدقيؽ الوثائؽ  -6  نتائج الطمبة -6 شهرية والنهائيةاالمتحانات ال -6   السيرة الدراسية  -6
 تصديؽ الوثائؽ الجامعية -7  تدقيؽ االعتراضات -7 درجات السعي        -7   غيابات الطمبةمتابعة  -7
 قواعد البيانات -8    حساب المعدؿ التراكمي-8   اصدار االوامر االدارية -8
 معالجة حاالت الطمبة  -9                 ستالـ االعتراضات مف الطمبةا -9              اصدار الوثائؽ -9

 استقباؿ المراجعيف -10                                             قاعدة بيانات الطمبة-10
        تقديـ خدمات لمطمبة والخريجيف-11
 صحة صدور الوثائؽ الجامعية-12
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 ال الت :    مقدمة  ة ادازة اؤوو 

عّد إدازة اؤوو ال الت   
ُ
مبااس عٍ الحعامال م  طلبة  اكالمظؤولة ب ة زئاطة المامعة وكلُاتها ج

لحقدًه والقبى  والخسمُال و ثقدًه لزاادات عٍ االكلُة  ة متا  ثقدًه الخدمات الظاىدة مثال 

اجهحه وأثست  ة الىض  ألاكادًن  لل الل ومظاعدثه  ة الحغلل ع ى المسوف الهه ثكىو قد و 

ثدصُله العلن  وثدلُال العىاقل )او وجدت( ومعالمتها بال سل السطنُة ولىىلُة ه إضافة 

ا ظاهنة  ة تهُئة كال الىطائال  ظاعدة ال لبة ع ى ثدقُق الحفىل  ة الحدصُال العلن   إلى

 
ً
 مهنا

ً
س مًهمُ والٌااطات لخسي كنا ثنازض إلادازة دوزا ة محكاملة  ة مظاعدة ال لبة وث ٍى

 ة متا   ِظير ا ح لبات الىاجبة ثىفسهابعد ثخسجهه وثلحدظيو جىدة ثقدًه الخدمات ال البُة 

ظس قظه اؤوو ال لبة  ه ا حفىقيو مةهه . َو جعُةهه او اكنا  دزاطاتهه العلُا وا اازكة  ة ثكٍس

لطاطُة والخسمُال / جامعة بغداد ثقدًه دلُال ادازة اؤوو ال الت واسح عدد مٍ الًقاط 

 . المامعة ماو لمحداىُة  ة كلُات ا هنة الهه ثىفس ثلك الخدمات  ة اعل الخسمُال والو 

مالخمــة / مساعــاة مــا ًصــدز عــٍ الــىشازة او المامعــة او ىــدز مةهــا باــعو جعلُنــات او ثىج هــات ا بلغــة 

 ا الدلُال رالى الكلُات  ة خا  وجىد جعدًال او اضافة ع ى الفقسات وا داوز ما له ًسد  ة ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2022 بشؤوف الطال إدارة دليؿ   جامعة بغداد 

 
15 

 :/ تنظيـ شعب التسجيؿ وؿالفصؿ ال 
 المهاـ والواجبات ::  والً أ

تطبيؽ التعميمات االمتحانية والضوابط والتوجيهات الصادرة عف الوزارة ومجمس الجامعة لكؿ ما يتصؿ بشؤوف الطمبة المقبوليف  .1
قسػػاـ لػػى الإرسػػاؿ نسػػخ منهػػا ا  و وابط والتعميمػػات لضػػى تمػػؾ اوفهػػـ العػػامميف فػػي التسػػجيؿ عمػػ طػػالع إوهػػذا يسػػتمـز والخػػريجيف 

 .العممية والمجاف االمتحانية لمعمؿ بموجبها 
 .تسجيؿ الطمبة الجدد رشاد و اإل  تشكيؿ لجاف .2
 القبوؿ ويشمؿ ذلؾ:تسجيؿ الطمبة المقبوليف في الدراستيف الصباحية والمسائية وبكافة قنوات  .3
ة مػف مجمػس الكميػة والمصػادؽ عميهػا مػف ر يػة المقػر لقسػاـ العمميػة وفػؽ اآميػة وتػوزيعهـ عمػى الالطمبة الجدد المقبوليف في الكأ ػ 

 مجمس الجامعة بمدة ال تتجاوز ثالثة اياـ عمؿ بعد انتهاء فترة التسجيؿ.
     بمػدة ال تتجػاوز اسػبوع ( اح بػالعبور ، التحميػؿ ، التأجيػؿولى مع تفاصػيؿ الحػاالت ) النجػسماء الطمبة في المراحؿ ما بعد ال أب  ػ       

 مف بدء العاـ الدراسي المثبت في التقويـ الجامعي . 
 ب(، دارية المذكرة في الفقرتيف )أاإل وامراف االمتحانية بنسخ مف تمؾ ال قساـ العممية والمجتزويد الجػ ػ      
 : ويشمؿمسائية المقبوليف في الكمية بالدراستيف الصباحية والداري بالطمبة إمر أاصدار د ػ 
 لية ومعايير قبولهـ في االقساـ العممية .آالمقبوليف / المسجميف وتوزيعهـ عمى االقساـ العممية وفؽ أ  ػ 
 الطمبة المستمريف بالدراسة فوؽ المرحمة االولى ب ػ 
 تنظيـ ممؼ دراسي لكؿ طالب مقبوؿ.جػ ػ 
 والتوجيهات الصادرة مف الوزارة. تلياتدقيؽ وثائؽ الطمبة المقبوليف في الكمية وفؽ اآد ػ 

صحاب الشهادات المعادلة والنقػؿ مػف خػارج العػراؽ وغيابػات الطمبػة أدارية الخاصة بالنقؿ واالستضافة وتعديؿ الترشيح و وامر اإلار ال صدإ ػ  4
قساـ العمميػة والمجػاف ؿ الوزارة وتزويد الالخ وبما ال يتجاوز عف السقؼ الزمني المحدد مف قب اطية وترقيف القيد والتأجيؿ ...والعقوبات االنضب

 واالقساـ العممية.عالنات في شعبة التسجيؿ االمتحانية وتثبيت ذلؾ في لوحة اإل
 في ضوء التعميمات االمتحانية والضوابط بالتنسيؽ مع مجمس الكمية وسرعة حسمها.والخريجيف معالجة مشكالت وحاالت الطمبة  ػ  5
صػمية مػف أوامػر التػي تصػدر والتػي تخػص الطالػب فػي اضػبارته ونسػخ وثػائؽ الطمبػة المقبػوليف ونسػخ مػف ال  فية مػصػمالنسػخ االحفػظ  ػ  6

 تأييدات ووثائؽ التخرج التي تصدر عف الكمية ويزود بها الخريج.
مفاتحػة  حػوؿ وافقػةصدار قوائـ بأسماء الخريجيف ) الذيف اسػتكمموا متطمبػات التخػرج ( وعرضػها عمػى مجمػس الكميػة لغػرض استحصػاؿ مإػ  7

مػر الجػامعي فػي ضػوء ال وؿ والثػاني(مػف الكميػة بػدمج الػدوريف )ال دارية وامر اإلصدار ال إومف ثـ  وامر الجامعية بالتخرجال  صدارإبالجامعة 
 بالتخرج.

 سماء الخريجيف عمى الموقع االلكتروني .أالخاصة بنشر و تنفيذ التوجيهات الصادرة مف الجامعة والوزارة ػ  8
 عالف الضوابط والتوجيهات في لوحة االعالنات .إػ  9

 ار بالغيابات ، ..( واستكماؿ االجراءات االدارية.ذضرورة اطالع الطالب ) تحريرًا(عمى كؿ ما يتصؿ مف تبميغات كمثاؿ)نقص بالممفة ، ان 10
 رشفة ممفات الطمبة والخريجيف الكترونيا.أػ  11
درجات وجدارية ( بالمغتيف ) العربية واالنكميزيػة ( حسػب طمػب الخػريجيف وحفػظ نسػخة منهػا فػي صدار وثائؽ التخرج ) تأييد ، وثيقة بالإػ  11

 ممؼ الخريج .
 تدقيؽ صحة صدور وثائؽ الخريجيف التي ترد الى الكمية مف الجهات المستفيدة .ػ 12
واالسػتالـ واالحتفػاظ بنسػخ مػف  التسػميـحاضػر وصػدور م كامػؿ حفظ السجالت االمتحانية بعد استالمها مف المجاف االمتحانية عمى نحو ػ  13

 .االمتحانيةسجالت العف تزويد تمؾ لمجاف في بداية عممها ب فضالً  باستنساخهاو لها  صورة عف طريؽ التقاطرشفتها الكترونيا أو تمؾ المحاضر 
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ة بخصوصها ) لجاف تدقيقيػة او تحقيقيػة ( وارسػاؿ جرد السجالت االمتحانية والممفات والوثائؽ المفقودة والتالفة واتخاذ االجراءات االداري. 41
نسػػخ مػػف المحاضػػر الػػى الجامعػػة / قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿ ومػػا هػػي اإلجػػراءات المتخػػذة لممعالجػػة بحسػػب كػػؿ حالػػة ليػػتـ اعػػالـ الػػوزارة 

ا وحفظهػػا فػػي امػػاكف مناسػػبة فضػػال عػػف اسػػتكماله ( مػػف الفصػػؿ الحػػادي عشػػرة مػػف دليػػؿ إجػػراءات شػػؤوف الطمبػػة8 -اسػػتنادا الػػى المػػادة )ؾ
 التسجيؿ .شعب ومحصنة ال يمكف الرجوع الى هذ  الممفات اال لمشخص المخوؿ بذلؾ مف العامميف في 

 خرى .و الدوائر والوزارات الأ مف الجامعةجابة عمى المخاطبات الرسمية الواردة اليها اإلػ  14
 والخريجيف.  عداد قواعد البيانات واالحصائيات الخاصة بالطمبةػ إ 15
 زيارات .والجتماعات واإلعمؿ الورش و حمقات ال أو تدريبيةالدورات عف طريؽ التطوير العامميف في الشعبة ػ  16
 عداد التقارير واالحصائيات الفصمية والسنوية عف الطمبة الموجوديف والخريجيف ونشاطات الشعبة.ػ إ 17
 الوثائؽ.و  مسؾ سجالت الصادرػ  18
وثيؽ االلكتروني المتكامؿ لمبيانات وتحديثها فضاًل عف االرشفة االلكترونية بكػؿ مػا يتصػؿ بمسػؤولية شػؤوف الطمبػة وخصوصػًا . انجاز الت 19

 ممفاتهـ.
 . امور اخرى ترتأي الكمية العمؿ بها في مجاؿ تطوير وتحسيف جودة العمؿ بما يسهـ باالرتقاء بمستوى الكمية والجامعة. 20

 لشعب التسجيؿمي الهيكؿ التنظيثانيًا: 
 .عميد لشؤوف الطمبة الالتسجيؿ بمعاوف شعبة ارتباط  -1
 مهاـ كؿ وحدة.ل ةمتضمنالداري بهيكمية شعبة التسجيؿ في ضوء التوجيهات والضوابط إمر أصدار إ -2
هػا ، ، المهػاـ ، الواجبػات المكمػؼ بختصػاص اال،  ي باسماء موظفي التسجيؿ ومهامهـ حسب المػالؾ )الشػهادةدار إمر أصدار إ -3

 .ها الكمية (ئيالعهدة ومستمزمات العمؿ ، مكاف العمؿ .. الخ مف امور ترت
 مدير التسجيؿ

 مػع و مف حممة الشهادات العميػا أقؿ ال اف يكوف مف حممة البكالوريوس عمىؤوف طمبة الدراسات االولية و ش شعبة تكميؼ مدير
 تنظيـ عممه في التسجيؿ.

 ووفػؽ متطمبػات العمػؿ فػػي  شػهر)عمى االقػػؿ(مػػع المػدير الجديػد لفتػرة يسػتمر معايشػة أف  شػترطفػي حػاؿ تغيػر مػدير التسػػجيؿ ي
 .الشعبة

 متطمبات عمؿ شعبة التسجيؿثالثا : 
اليقػؿ عػف  فأعمػى  والخريجيف في كؿ عػاـ في الكميةتوفر عدد مناسب مف الموظفيف يتناسب مع عدد الطمبة المستمزمات البشرية : ػ  1

ف يكوف معظمهـ مػف حممػة أيفضؿ لكميات الكبيرة ، و ابنظر االعتبار  ذخمع ال يمة العدد مف الطمبة والخريجيفموظفيف في الكميات قم 10
المغػة ، حاسػبات ، حصػاء إ ) التخصصػاتوعة ويفضؿ مف الحاصميف عمى متن ختصاصات( وباالبكالوريوس)االعدادية ، الدبمـو ، شهادة 
 اليها . الحاجة الكميةتجد خرى المطموبة التي الختصاصات المف ا ( وغيرها نكميزيةالمغة اال ، العربية 

د ، قاصػة حديػػب الحديػدة ، فايػؿ كابنيػت حديػدي، ، المكػػاف المناسػب ، الػدواليمػع ممحقاتهػا تػوفير الحاسػبات المسػتمزمات الماديػة : ػ  2
، خطوط انترنت ، غرؼ محكمػة وقواعد بيانات برامجعادي وصناعي ، برامج مقاومة الفيروسات ،  سكنر،  ةوعادي ةجهزة استنساخ ممونأ

، لوحػة  اختػاـغرؼ خاصة لحفظ اضابير الطمبة والخػريجيف منظمػة بشػكؿ اصػولي ، فضاًل عف غرؼ خاصة لحفظ السجالت والقاصات ، 
 ستقباؿ المراجعيف .ماكف مخصصة إلأاعالنات ، 

موظفين في شعع  التجعليو وتيعدير ل عود المتميعنين معن م كعون م نعواة التأكيد لعمادات الكليات ضرورة االهتمام وإعطاء األولوية لل.  3

 .(ان ولدوا)الكلية في انلان المعامالت والم ام والوالبات الكبيرة المناطة ب م كما ونوعاً. مع محاجبة المتلكئين والميصرين من م 

 لك حج  التعليمات والضوابط.ذاالمتحانية وتوثيق توضيح العالقة االدارية ما بين كو من التجليو واالقجام العلمية والللان  . 4
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 ممؼ الطالب / الثاني  الفصؿ
سػػـ إلوا والقسػـ العممػػي المقبػوؿ فيػه فػػي حػاؿ الكميػات ذات االقسػػاـ العمميػة ممػؼ الطالػب : هػػي اضػبارة يكتػب فيهػػا اسػـ الجامعػة والكميػػة

 .وتضـ الممفة :ب الرباعي لمطالب وسنة قبوله في الكمية مع تثبيت صورة شخصية لمطال
 و نقمه .أمر قبوؿ الطالب في الكمية مشتمال قناة قبوله أنسخة مف  .1
 ف كانت مف الخارج إبؿ بموجبها في الكمية او ما يعادلها أصؿ الوثيقة الدراسية العراقية التي ق   .2
 صؿ الفحص الطبي.أ .3
 الخ(.. حواؿ المدنية ،.هوية الو أحدة نسخ ممونة مف المستمسكات الثبوتية الرسمية لمطالب ) البطاقة المو  .4
و نسخة مػف درجاتػه فػي أو نسخة مف محضر التدقيؽ أبؿ بموجبها في الكمية نسخة كتاب صحة صدور الوثيقة الدراسية التي ق   .5

 العراقية المزودة بها كميات الجامعة .ات لبيانات خريجي االعدادي ، وذلؾ االساس هسجم
 صحاب الشهادات المعادلة .أوزارة التربية وكتاب صحة صدور  فيما يخص صؿ كتاب التعادؿ النهائي الصادر عف أ .6
يتضػػمف مػػع نسػػخة مػػف التعهػػد الخطػػي لمطالػػب جػػور الدراسػػية لمطمبػػة الوافػػديف مػػف غيػػر العػػراقييف عفػػاء مػػف النسػػخة كتػػاب اإل .7

/شهر/سنة(   .عفاءبالتبيمغ بمراجعة الوزارة لغرض اإل)يـو
مباشرة ، التأجيؿ ، ترقيف القيد ، عودة المرقنة قيػودهـ ، اليدات التي تصدر بخصوص الطالب ) يأدارية والتوامر اإلنسخ  مف ال  .8

 سماء طمبة المرحمة ، استمارة التقاعد .... الخ (.االرسوب ، 
ص جػور الدراسػية لمطمبػة المقبػوليف فػي الدراسػة المسػائية وقنػاة التعمػيـ الحكػومي الخػانسخة مف الوصوالت المالية عف دفػع اإل .9

 الصباحي والمستضافيف في الدراسة المسائية.
 نسخة مف السيرة الدراسية التفصيمية لمطالب ووفؽ النمودج المعد مف قبؿ الوزارة. .10
 نسخة مف نتيجة االمتحانات النهائية لمطالب لكؿ مرحمة.  .11
 داري بالتخرج .مر اإلمر الجامعي والنسخة مف ال .12
 مخريج.نسخة مف كؿ وثيقة تخرج تصدرها الكمية ل .13
 نسخة مف المخاطبات الرسمية بخصوص صحة صدور الوثيقة الجامعية. .14
 رشفة ممفات الطالب الكترونيا وحفظها .أ .15
عػف المقبػوليف  فضالً  صعوداً و   2003ػ2002الدراسي العاـ ممفات الخريجيف المقبوليف مف  وجوب قياـ تسجيؿ الكمية باستكماؿ .16

 لؾ .ذدوف  ستكماؿ بقية الممفات لمسنواتواقبؿ ذلؾ ،  
صػؿ أجػراءات شػؤوف الطمبػة بصػدد تسػميـ إوجوب التزاـ تسجيؿ الكمية بالتوقيتات المحددة مف قبؿ الوزارة الواردة ذكرها في دليؿ  .17

 صؿ الفحص الطبي.أالوثائؽ و 
     دة وفػػؽ تػػدقيؽ سػػالمة القبػػوؿ ) كافػػة القنػػوات ( وفػػؽ المعػػدالت ومػػدخالت القبػػوؿ والنسػػب المحػػدبوجػػوب قيػػاـ شػػعبة التسػػجيؿ 17.

تحمػػؿ الكميػػة / شػػعبة التسػػجيؿ قبػػوؿ حػػاالت مخالفػػة تعػػالـ الجامعػػة لمحػػاالت المخالفػػة لمضػػوابط وخػػالؿ فتػػرة التسػػجيؿ و ا  الضػػوابط و 
 لمضوابط او التاخير في عممية التدقيؽ .

 
 
 
 
 
 



2022 بشؤوف الطال إدارة دليؿ   جامعة بغداد 

 
18 

 آلية التقديـ والقبوؿ والتسجيؿ : الدراسة المسائية   الثالث الفصؿ
  القناة العامة اواًل :

      بعػػد  التقػػديـ فػي كػػؿ سػػنة وينتهػييـ عمػػى الدراسػػة المسػائية وفػػؽ التوقيتػات التػػي تحػػددها الػوزارة او الجامعػػة التقػدعػػد يبػدء مو  .1
 .و حسب التوقيتات التي تحددها الوزارةأعالف نتائج القبوؿ المركزي إياـ مف تاريخ ا( 10) 

 المعػدة لمتقػديـ دأ بمراجعػة الكميػة / شػعبة التسػجيؿ إلسػتالـ اإلسػتمارة ي حالة رغبة الطالب التقػديـ عمػى الدراسػة المسػائية يبػف .2
و تأييػد أرفػاؽ وثيقػة الدراسػػػػػػػة اإلعداديػة إوعمى الطالب مميء المعمومات المثبته باسػتمارة التقػديـ وتخػتـ مػف قبػؿ الكػػػمية مػع 

 صػؿ الفحػػصأكات الربعػة ، صػور ، ؿ :) المستمسػمثػعنػد ظهػور القبػوؿ والتسػجيؿ واسػتكماؿ بقيػة المستمسػػػػػػػػكات  .التخػرج
 الخ (.صؿ الوثيقة الدراسية..أالطبي، 

   لشػروط التقػديـ مػف حيػث  سػتيفائها  مف حيػث اسػتكماله و تقـو الكمية بالتدقيؽ  االلكترونية التقديـ  ستمارةإف يسمـ الطالب أعد ب .3
 فرع التخرج ... الخ ( . ،) المعدؿ

 والتعميمات الواردة مف الوزارة وفقًا لمضوابطلطمبة المرشحيف لمقبوؿ اقـو الجامعة بتدقيؽ قوائـ ت .4
وتوزيع الطمبة عمػى االقسػاـ وفػؽ الخطػط المعػدة والمصػادؽ عميهػا فػي ضػوء دراسػة مػدى  صدار أوامر جامعيةإالجامعة ب قـوت .5

رئػيس الجامعػة بقبػوؿ الطمبػة فػي موافقػة السػيد ستحصػاؿ ا  و  قساـ التػي عميهػا اقبػاؿوحاجة سوؽ العمؿ لألالجدوى االقتصادية 
 .ابط وترسؿ الى الكميات المعنية الدراسة المسائية لمطمبة المستوفيف لمشروط والضو 

قسػاـ العمميػة فػي لػى الإ داري عمػى ضػوء المػر الجػامعي  الصػادر مػف الجامعػة وترسػؿ نسػخة منػهإصػدار أمػر إقـو الكميػة بت .6
 الكمية.

( مػػف تعميمػػات  10لممػػادة )  ؿ الطالػػب وفقػػًا لمضػػوابط وتسػػديد الجػػور الدراسػػية الػػذي يػػتـ وفقػػاً جراءات تسػػػػػػػػػػجيإقػػـو الكميػػة بػػت .7
 . 2000( لسنة  135لمسائية رقـ ) الدراسة ا

تولى الكمية / شعبة التسجيؿ تػدقيؽ سػالمة القبػوؿ ) كافػة القنػوات ( وفػؽ المعػدالت ومػدخالت القبػوؿ والنسػب المحػددة وفػؽ ت .8
حمؿ الكمية / شػعبة التسػجيؿ قبػوؿ حػاالت مخالفػة تامعة لمحاالت المخالفة لمضوابط وخالؿ فترة التسجيؿ وتعالـ الجا  الضوابط و 

 لمضوابط او التاخير في عممية التدقيؽ .
 قناة ذوي الشهداء  ثانيًا :

مؤسسػة  ى البيانػات مػف قبػؿصػادقة عمػملمقبوؿ عبر البوابػة االلكترونيػة لػدائرة الدراسػات والتخطػيط والمتابعػة ويػتـ ال  يقدـ المرشح -1
عمػى وفػؽ الفئػات المنصوصػة فػي ضػوابط القبػوؿ مػف )الدرجػة االولػى (ؤيد حالة اإلستشػهاد وصػمة القرابػة بالشػهيد ت تيالشهداء ال

 وكذلؾ وثيقة الدراسة اإلعدادية .،  وشروطه الصادرة عف الوزارة
عنػد توزيػع الطمبػة نسػبة المئويػة لكػؿ فئػة ال وع ، فػرع التخػرج (عتماد المعايير ) خطة القسػـ ، تسمسػؿ اختيػارات الطالػب ، المجمػإ -2

 عمى االقساـ العممية.
شػػمؿ ) نسػػخة المػػر الجػػامعي الخػػاص بػػالقبوؿ ، المػػر اإلداري الخػػاص بػػالقبوؿ  ، وثيقػػة الدراسػػة ويممػػؼ التأكػػد مػػف اسػػتكماؿ ال -3

 ( . .. الخ الطبي اإلعدادية مع صحة صدورها ، اصؿ كتاب المؤسسة مع صحة الصدور ، الفحص 
 اسيف يقناة السجناء السثالثًا : 

و احتجػز فػي ظػؿ أو اعتقػؿ أسػجف  ف المشموليف بالقبوؿ ضمف القناة هـ كؿ مف السػجيف والمعتقػؿ السياسػي ومحتجػزي رفحػاء ممػفا -1
 ـ البعث البائد .نظا

 . عال أ( 1ضمف الفقرة )مف  يثبت كونه مشموؿ  لمرشح كتاب مف مؤسسة السجناءـ ايقدت -2
 مسائية .الدراسة الستثنى المشموليف مف شرطي العمر والمعدؿ لمقبوؿ في الجامعات الحكومية / ي -3
 .رة بكؿ تخصصظختصاصات المنادبي والمهني ويقبموف وفؽ اإلف يكوف المرشح حاصؿ عمى شهادة االعدادية لمفرعيف العممي والأ -4
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 جور الدراسية لمطمبة المقبوليف .حمؿ المؤسسة دفع التت -5
 %( مف خطة القسـ في الكمية .5كوف القبوؿ وفؽ النسبة المحددة مف الوزارة )ي -6
 عتماد المعايير ) خطة القسـ ، تسمسؿ اختيارات الطالب ، المجموع ، فرع التخرج (.إ -7
 تـ ادخاؿ البيانات لكؿ المتقدميف لمقبوؿ الكترونيًا عمى وفؽ البرنامج المزود لمجامعة مف قبؿ الوزارة .ي -8
 عال  وحسب النسبة المقررة لهـ .أ سماء الطمبة المتقدميف عمى وفؽ المعايير المذكورة فيأرز تـ في -9

 بأسماء الطمبة المقبوليف لكؿ فئة . فضاًل عف الوامر الجامعية الخاصة بقبولهـ . / القبوؿ المركزيلوزارة زويد ات-10
ر الجػامعي الخػاص بػالقبوؿ ، المػر اإلداري الخػاص بػالقبوؿ  ، وثيقػة شػمؿ ) نسػخة المػيو  الطالػب عػداد ممػؼإالتأكيد عمى الكميػات ب-11

 ( . .. الخ الدراسة اإلعدادية مع صحة صدورها ، اصؿ كتاب المؤسسة مع صحة الصدور ، الفحص الطبي 
 % ( الوائؿ عمى المعاهد 10الػ ) قناة :رابعًا 

 عال  .ألطمبة المقبوليف وفؽ القناة قوائـ بأسماء ا ترفؽ بهيصدر كتاب مف الوزارة الى الجامعة و  -1
 رساله الى الكميات المعنية بقبوؿ الطمبة .إب /قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿيتـ تنفيذ كتاب الوزارة مف قبؿ الجامعة -2
 الطمبة . داري بقبوؿإمر أصدار إمية بتقـو الك -3
 تقديـ .عال  بمراجعة الكمية إلستكماؿ اجراءات الأيقـو الطالب المقبوؿ وفؽ القناة  -4
 .يجري توزيع الطمبة مف قبؿ الكمية عمى االقساـ المعنية والمحددة مف قبؿ الوزارة  -5

  المنية جهزة والمنتسبي القوات  قناة :خامساً 

 تقـو الجهة المنتسب اليها الطالب بترشيحه لمقبوؿ في كميات الدراسة المسائية وترسؿ القوائـ الى الوزارة . -1
الطمبة وتوزيعهـ عمى الكميات وفقػًا لمعػدالتهـ عمػى اف ال يقػؿ مجمػوع درجػاتهـ عػف خمػس  ب رسمي بقبوؿصدار كتاإارة بتقـو الوز  -2

 .% ( مف خطة القبوؿ في القسـ5درجات مف الحد الدنى لمقبوؿ في الدراسة التي تـ الترشيح اليها ، واال  تزيد نسبتهـ عف ) 
 وذلؾ بارساله الى الكميات المعنية  .الطمبة والتسجيؿ / قسـ شؤوف يتـ تنفيذ كتاب الوزارة مف قبؿ الجامعة  -3
 الطمبة . مية باصدار أمر اداري بقبوؿتقـو الك -4
 يراجع  الطالب المقبوؿ الكمية المرشح لمقبوؿ فيها الستكماؿ اجراءات التقديـ . -5
لجامعػة بالحالػة الموجػودة لكػي يػتـ في حالة عدـ اسػتيفاء الطالػب لمشػروط والضػوابط المعػدة مػف قبػؿ الػوزارة فعمػى الكميػة مفاتحػة ا -6

 خرى .أيعدؿ ترشيحه الى كمية  أف وأي مغى قبوؿ الطالب  أف تحة الوزارة ، وفي حالة وجود مخالفة اماامف
 مسائيةالدراسة ال/ اصحاب الشهادات المعادلة  قناة:سادسًا 

لغػرض التأكػد مػف ورود  بػة والتسػجيؿـ شػؤوف الطميتـ مراجعة الطالب المرشح لمقبوؿ في كميات جامعتنا الى رئاسػة الجامعػة / قسػ -1
 أسمه بكتب الوزارة .

لغرض ممئها مف قبمه حيث تممػىء المعمومػات الموجػودة  /قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿيزود الطالب باستمارة معدة مف قبؿ الجامعة -2
و قسػـ يرغػب فػي التقػديـ أكثر مف كميػة أتيار خفي اإلستمارة بما فيها اختيارات الطالب لمقبوؿ لخمس اختيارات التاحة الفرصة له إل

 له .
و القسـ الذي تػـ اختيػار  مػف أيتـ قبوؿ الطالب عمى وفؽ اختيار  ومعدله أسوة بالحد الدنى لمقبوؿ في الدراسة المسائية في الكمية  -3

 قبؿ الطالب عند ممئه لإلستمارة .
مقبػوليف فيهػا ، وبعػدها يرشػد الطالػب لمراجعػة الكميػة لغػرض اسػتكماؿ ند ظهور القبوؿ لمطالب يتـ تزويد الكمية بأسػماء الطمبػة الع -4

 اجراءات تسجيمه والمباشرة فيها .
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مػػف  ائؽ والمستمسػػكاتلتحقػػؽ مػػف سػػالمة وصػػحة صػػدور الوثػػهػػي عمميػػة هػػدفها ا:  تػػدقيؽ الوثػػائؽ/  الرابػػع الفصػػؿ

ولكافػػة  شػػمؿ الطمبػػة المسػػجميفتدقيؽ الوثػػائؽ تػػعمميػػة  النػػواحي الشػػكمية والمحتػػوى مػػف قبػػؿ الجهػػة المسػػؤولة عػػف اصػػدارها.
 قنوات القبوؿ

 اواًل :تدقيؽ وثائؽ المقبوليف مركزيا :
ضػمف البوابػة االلكترونيػة لػدائرة الدراسػات والتخطػيط مػف يكوف تدقيؽ وثائؽ الطمبة المقبػوليف مركزيػا باالعتمػاد عمػى برنػامج الػوزارة  -1

ا وفؽ بيانات خريجي الدراسة االعدادية الصادرة عف وزارة التربية والمرسػمة ويػتـ صعود 2016و2015 والمتابعة مف العاـ الدراسي 
 المصادقة عمى البيانات الكترونيا فضال عف كتاب رسمي مف الوزارة ووفؽ محاضر تعد مف قبؿ الوزارة .

خريجي الدراسة االعدادية الصػادرة باالعتماد عمى بيانات نزوال  2014/2015 لمسنوات يكوف تدقيؽ وثائؽ الطمبة المقبوليف مركزيا  -2
عػػف وزارة التربيػػة والمرسػػمة الػػى وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي  / دائػػرة الدراسػػات والتخطػػيط والمتابعػػة ويكػػوف التػػدقيؽ وفػػؽ 

 عد مف قبؿ الوزارة .محاضر ت  
 التي تنسؽ بينهما في كؿ عاـ دراسي . وأ ط والمتابعةلية التي تصدر عف الوزارة / دائرة الدراسات والتخطياآعمى عتمدت   -3
ي ألجنػة لتػدقيؽ الوثػائؽ برئاسػة مػدير التسػجيؿ ومػوظفي وحػدة التػدقيؽ فػي شػعبة التسػجيؿ و  وهػي التسػجيؿ مف لجنة تشكؿ الكمية -4

 .تطمب االمر اذإموظؼ اخر 
امػة لمتقػويـ واالمتحانػات لغػرض تػدقيؽ في حاؿ وجود وثائؽ مشػكوؾ فيهػا يقػـو تسػجيؿ الكميػة بمخاطبػة وزارة التربيػة / المديريػة الع -5

 الحالة وحسـ الموضوع.
 التستمـ مخاطبات صحة الصدور الواردة مف وزارة التربية اال مف مخوؿ وزارة التربية حصرا وحسب السياقات االدارية المعتمدة. -6

 المقبوليف في الدراسة المسائية : وثائؽثانيا : تدقيؽ 
 جراءات تدقيؽ وثائؽ ا  لية و آدبي المقبوليف في الدراسة المسائية في سنة قبوؿ المركزي تعتمد الطمبة خريجي الفرعيف العممي واال

 المقبوليف مركزيا.
 : خريجي المعاهد واالعداديات االسالمية والمهنية والوقفيف:ثالثا
ت والتخطػػيط والمتابعػػة / القبػػوؿ لػػى دليػػؿ شػػؤوف الطمبػػة الصػػادر عػػف وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي / دائػػرة الدراسػػاإاسػػتنادًا  -1

المركزي تقـو الكمية / شعبة التسجيؿ وفي بداية العاـ الدراسي بمخاطبة الجهات الصادرة عنهػا وثػائؽ الطمبػة مػف خريجػي ) المعاهػد 
 واالعداديات المهنية واالسالمية والوقفيف ، .... الخ( لغرض تدقيؽ صحة صدورها.

 .ويد الجامعة بنسخ مف كتب صحة صدور تمؾ الوثائؽبتز  التسجيؿ في الكمية  شعبةقـو ت -2
بمتابعػػة الػػدوائر ذات العالقػػة لغػػرض حسػػـ تػػدقيؽ صػػحة صػػدور الوثػػائؽ بمػػا اليتجػػاوز نهايػػة العػػاـ التسػػجيؿ فػػي الكميػػة تقػػـو شػػعبة  -3

 الدراسي.
 الصدور الواردة .بتزويد الجامعة بمحضر تدقيؽ الوثائؽ المذكورة معززة بكتب صحة  التسجيؿ في الكمية تقـو شعبة  -4
في حالة اكتشاؼ حالة تزوير وثيقة دراسية لطمبػة مقبػوليف فػي الكميػة تعتمػد االليػة الصػادرة عػف الػوزارة / دائػرة الدراسػات والتخطػيط  -5

 باط الطمبة (ضنطمبة )احالة الموضوع الى لجنة اوالمتابعة / القبوؿ المركزي الواردة في دليؿ شؤوف ال
 بالوثػائؽ المػزورة مػع ارسػاؿ نسػخ مػف قػـو بػاعالـ الػوزارةالػذي ي معة / قسـ شؤوف الطمبة والتسػجيؿـ الجايقـو تسجيؿ الكمية باعال -6

 مجمس الجامعة .باط الطمبة المقترف بمصادقة ضاالوليات ونسخة مف محضر لجنة ان
 عنها. اصؿ الوثائؽ المزورة تحفظ في قاصة لدى مدير تسجيؿ الكمية ويكوف مسؤوالً  -7
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 ب الشهادات المعادلة والنقؿ مف خارج العراؽ اصحا: رابعا
 : اصحاب الشهادات المعادلة :  - أ

الجامعة بمفاتحة الممحقيات الثقافية مباشرة لغرض تػدقيؽ  15/9/2014في  3024س/11/و/5خولت الوزارة بموجب كتابها المرقـ ت ـ
اعماـ كتاب الوزارة عمػى الكميػات بموجػب كتابنػا المػرقـ ش وثائؽ وكشوؼ العالمات الصادرة مف المدارس والجامعات خارج العراؽ وجرى ال

 تية :جراءات اآوفؽ اإل 2/10/2014في  1502ط / س ؽ / 
فػػي بدايػة كػػؿ عػػاـ دراسػي بمخاطبػػة الجامعػة / قسػػـ شػؤوف الطمبػػة لغػرض تػػدقيؽ صػػحة  تقػـو شػػعبة التسػجيؿ فػػي الكميػة  -1

 ممونة ومتكاممة وواضحة مف تمؾ الوثائؽ والكتب (. صدور الوثائؽ وكتب التعادؿ المؤقت والنهائي ) ترسؿ نسخ
و الممحقيػػات الثقافيػػة لغػػرض طمػػب مفاتحػػت أبمفاتحػػة السػػفارات العراقيػػة  معػػة / قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿتقػػـو الجا -2

 الجهات الصادرة عنها الوثائؽ لغرض تدقيقها واعالمنا نتائج التدقيؽ لغرض ابالغ الكميات بها .
فاتحػػة وزارة التربيػػة / المديريػػة العػػاـ لمتقػػويـ واالمتحانػػات لغػػرض تػػدقيؽ كتػػب التعػػادؿ المؤقػػت والنهػػائي تقػػـو الجامعػػة بم -3

 والطمب مف وزارة التربية تزويد الجامعة بكتب السفارة التي تـ االعتماد عميها في اصدار كتب التعادؿ النهائي .
بػػذلؾ وتزويػػدها بكافػػة يط والمتابعػػة ـ دائػػرة الدراسػػات والتخطػػعػػف اعػػالتقػػـو الجامعػػة بػػإبالغ الكميػػات بنتػػائج التػػدقيؽ فضػػال ً  -4

 االوليات.
 لية المتبعة مف قبؿ الوزارة .عتمد اآرة ت  في حالة اكتشاؼ وثيقة مزو  -5

 النقؿ مف خارج العراؽ: - ب
ي والبحػث يكوف قبوؿ نقػؿ الطمبػة مػف الجامعػات فػي الخػارج الػى الجامعػات العراقيػة المنػاظرة عػف طريػؽ وزارة التعمػيـ العػال -1

 .)شعبة الوافديف(العممي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبوؿ المركزي
 مف قبمه وتحفظ في ممفته. ةمدرجات المقدملتجرى المقاصة العممية لمطالب لغرض تحديد المرحمة الدراسية وفؽ كشؼ  -2

  ليف فػػي كميػػات الجامعػػة ولمدراسػػتيف الصػػباحية اف تػػدقيؽ وثػػائؽ اصػػحاب الشػػهادات المعادلػػة والنقػػؿ مػػف خػػارج العػػراؽ المقبػػو
عمػى التػػدقيؽ االلكترونػي وفػػؽ حيػػث اعتمػد  2014ط والمتابعػة لغايػػة العػاـ والمسػائية كػاف يػػتـ سػابقا مػف خػػالؿ دائػرة الدراسػػات والتخطػي

 .البوابة االلكترونية / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
 قبوؿ بموجبها الطالب في الكمية وكاالتي :خامسا : تدقيؽ صحة صدور كتب التاييد الم

 .ة ابناء اعضاء الهيئة التدريسية تدقيؽ كتب التأييد لمطمبة المنقوليف عمى قنا -1
)تقػػـو الجامعػػة بارسػػاؿ قػػوائـ المقبػػوليف بموجػػب الكتػػب ضػػمف دليػػؿ اجػػراءات شػػؤوف الطمبػػة  ومػػف جيهػػات الػػوزارةاسػػتنادا الػػى تو  -2

الشػهداء لممصػادقة عميهػا بشػكؿ نهػائي واعتمادهػا كصػحة صػدور لػديها وتحفػظ فػي ممػؼ الوزارية كؿ حسب فئته الى مؤسسػة 
 . الطالب وارساؿ نسخة منها الى الوزارة (
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 :فيما يخص معالجة حاالت تدقيؽ الوثائؽ اجراءات الجامعة 
 أف الجامعة ومف خالؿ:

 في كميات جامعة بغداد.تسجيؿ كافة االجتماعات الدورية لمعاوني عمداء شؤوف الطمبة ومدراء ال -1
 .المخاطبات الرسمية  -2
  .جميع الزيارات الميدانية -3

تؤكد عمى ضرورة استكماؿ تدقيؽ الوثائؽ لمطمبة المقبوليف في الكمية ولكافة قنوات القبوؿ ولمدراستيف الصباحية والمسػائية حيػث اصػدرت 
 12/1/2009فػي  517ستكماؿ تدقيؽ الوثائؽ بموجػب كتابهػا المػرقـ صعودا بالتأكيد عمى ضرورة ا 2009الجامعة توجيهاتها في العاـ 

س فػي 800و  2/2/2012س فػي 353و  27/7/2009في  3026و 26/7/2009س في 812و  28/7/2010س في 1680و 
فضػػال  13/4/2016فػػي  4175و ش ط / ت /  31/5/2015فػػي  6070و ش ط /  14/8/2012س فػػي 1529و  15/4/2012

 الدراسػػػي ولغايػػػة العػػػاـ 1967/1968 الدراسػػػي ة زودت الكميػػػات ببيانػػػات خريجػػػي الدراسػػػة االعداديػػػة منػػػذ العػػػاـعػػػف ذلػػػؾ فػػػاف الجامعػػػ
. واعتمػػاد البوابػػة االلكترونيػػة فػػي تػػدقيؽ وثػػائؽ الطمبػػة المقبػػوليف لمعػػاـ الداسػػي لغػػرض المسػػاعدة فػػي تػػدقيؽ الوثػػائؽ  2013/2014
 .ا العرضذر االستمارة االلكترونية المعدة لهصعودًا ويتـ نثبيت نتيجة التدقيؽ عب 2014/2015

 منها : في مجاؿ تدقيؽ الوثائؽ العقبات ؿوعة مف االجراءات بخصوص تذيياتبعت الجامعة مجم
د وزارة الخارجية / الدائرة القنصمية بنسػخة ينها الوثيقة الدراسية لمطالب بتزو معند مخاطبة الممحقية الثقافية في الدولة الصادرة  -1

 .بداء المساعدة في حسـ صحة الصدورإرض منها لغ
بمفاتحػة وزارة التربيػة لغػرض بيػاف صػحة صػدور كتػاب التعػادؿ  25/8/2015فػي  5/4398وجهت الوزارة بكتابهػا المػرقـ ت ـ -2

 بموجبه تأييد صحة صدور وثيقة الدراسة الثانوية. تـ ذلؾ تطمب نسخة مف كتاب السفارة الذي فضاًل عفالنهائي 
 ولـ ترد صحة صدورها. إليه بمتابعة حسـ إعادة ارساؿ الوثائؽ عبر البريد االلكتروني التي سبؽ وتـ ارسالها الجامعة تقـو  -3
وجػرى اعمامػه عمػى كميػات الجامعػة  19/1/2017في  686/  5حصمت موافقة معالي الوزير بموجب كتاب الوزارة المرقـ ت ـ -4

    الػػى الػػوزارة بكتابهػػا المػػرقـ الموافقػػة عمػػى مقتػػرح الجامعػػة  وحصػػمت  26/1/2017فػػي  1411بموجػػب كتابنػػا المػػرقـ ش ط / 
وثائقهـ الدراسية مف دولة ) سوريا وليبيػا والػيمف( بوثػائؽ  ممَّفلغرض تزويد الخريجيف   12/1/2016في  472ش ط / ت / 

 .تخرج لمرة واحدة فقط قبؿ ورود صحة صدور وثائقهـ الدراسية لغرض التعييف او الدراسة
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 الجامعية / الدراسات االولية ادارة االمتحاناتدليؿ الخامس /  فصؿلا

 2000لسنة  134استنادا الى التعميمات االمتحانية النافذة رقـ ية ومهامها وعضويتها ومتطمباتها االوؿ : تأليؼ المجاف االمتحان المحور
 ( . المتحانات خالؿ السنة الدراسيةإلدارة ا اكثر وأجنة دائمة المعهد ،باقتػػػػػراح مف العميد ل )يؤلؼ مجمس الكمية او -5-/ المادة 

 :  ة بما يأتييؤلؼ مجمس الكمية وباقتراح مف العميد في بداية كؿ سنة دراسي اوال :
 . ةلجنة امتحانية مركزية تعنى بمسؤولية ادارة االمتحانات في الكمية لمسنة الدراسي -1
االسػاس ) الماسػتر    مسؾ السجؿ و الفرع او المرحمة الدراسية ( تعنى بمسؤولية لجاف امتحانية فرعية ) عمى مستوى القسـ ا -2

شيت ( ويعني ذلؾ كتابة جميع درجات وبياناتالطمبة في سجؿ االساس ونتائجهـ  واعداد التقػارير الخاصػة باالمتحانػات وحسػاب 
 ( تيةالمعدالت )تفاصيمها سترد في الفقرات اآ

 او الفرع او المرحمة في حالة حاجة الكمية لتمؾ المجاف الفرعية .ادارة االمتحانات في القسـ  -3
لجنة ) لجاف ( تدقيقية تعنى بمسؤولية تدقيؽ السػجالت االمتحانيػة والتحقػؽ مػف سػالمتها وفقػًا لمتعميمػات االمتحانيػة والضػوابط  -4

 والتوجيهات الصادرة عف الوزارة ومجمسي الجامعة والكمية .
) المركزية والفرعيػة والتدقيقيػة ( تشػتمؿ عمػى اسػماء :ية بأصدار االوامر ادارية الخاصة بتأليؼ المجاف االمتحانية تقـو عمادة الكم ثانيا :

 اعضاءها ورئاستها ومهامها ، وترسؿ نسخ مف تمؾ االوامر الى كؿ مف ) االقساـ والفروع العممية ، المجاف االمتحانية ، التسجيؿ ( .
 تحانية :ثالثا : مهاـ المجاف االم   

 المجنة االمتحانية المركزية 
 بشػػأف االمتحانػػات والسػػجالت االمتحانيػػةومجمػػس الكميػػة  تطبيػػؽ التعميمػػات والضػػوابط والتوجيهػػات الصػػادرةعف الػػوزارة والجامعػػة .1

 ونتائج الطمبة .
 .ةالفروع والطمب وضع التعميمات الداخمية الخاصة بتنظيـ االمتحانات في الكمية واعالنها لألقساـ او .2
 واعالنها الى الطمبة . العممية او الفروع تنظيـ جدوؿ االمتحانات والمراقبة بالتنسيؽ مع االقساـ .3
قاصػات لحفػظ االسػئمة ،  الػدفاتر االمتحانيػة المناسػبة،  ومنهػا ) القاعػات االمتحانيػة االمتحانػات جميػع مسػتمزمات اجػراء تهيئػة .4

اوراؽ طباعػػة االسػػئمة، حسػػف ، نيػػة الالزمػػة مػػع ممحقاتهػػا واجهػػزة استنسػػاخحواسػػيب الكترو ال،  والػػدفاتر والسػػجالت االمتحانيػػة
توزيع الطمبة عمى القاعات االمتحانية مع اعداد قوائـ بأسػمائهـ وتوزيعهػا عمػى القاعػات االمتحانيػة ، تنظػيـ ،  اختيار المراقبيف

 تحانية ( .استمارة حضور الطمبة والمراقبيف يوميا ، توفير االختاـ المناسبة لمجاف االم
 ها والتوقيع باستالمها.ظوؿ والثاني مختومة مف التدريسيف وحفاستالـ نماذج االسئمة االمتحانية لكؿ مف الدوريف ال  .5
وضعها في االغمفػة و وؿ والثاني واستنساخها حسب عدد الطمبة المشاركيف في االمتحانات طباعة االسئمة االمتحانية لمدوريف ال  .6

 يه.الخاصة بكؿ قاعة امتحان
 السئمة االمتحانية.ا ضماف سرية .7
تسػػميـ االسػػئمة االمتحانيػػة المطبوعػػة والػػدفاتر الػػى مػػدراء القاعػػات االمتحانيػػة وفػػؽ جػػدوؿ االمتحانػػات وتوقيػػع مػػدير القاعػػة  .8

 ستالمها .اب
والػدفاتر االمتحانيػة متحػاف كػؿ مػادة واسػتمارة حضػور الطمبػة والغيابػات انتهاءإاستالـ الدفاتر االمتحانية مف مدراء القاعات بعػد  .9

 مستخدمة ، وتسميـ الدفاتر االمتحانية الى المجاف االمتحانية الفرعية كؿ حسب المواد الدراسية ذات الصمة .الغير 
 متابعة سير االمتحانات ومعالجة المشكالت التي تظهر في حينها ، واعداد التقارير الالزمة عف سير االمتحانات . .10
 الفرعية والتحقؽ مف قيامها بواجباتها وضمف التوقيتات الزمنية المحددة.المجاف االمتحانية  ةمتابع .11
 القياـ بمهاـ المجاف االمتحانية الفرعية في حالة عدـ تأليؼ لجاف فرعية في الكمية . .12
الكميػػة  تقػدـ المجنػة االمتحانيػة المركزيػػة قائمػة باسػماء الطمبػػة الغػائبيف عػف اداء االمتحانػػات النهائيػة بشػكؿ يػػومي الػى تسػجيؿ .13

 الصدار امر اداري بدلؾ.
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 ية مهاـ اخرى يحددها مجمس الكمية في مجاؿ ادارة االمتحانات .القياـ بأ .14
 الفرعية المجنة االمتحانية

بشػػػأف ومجمػػػس الكميػػػة والمجنػػػة االمتحانيػػػة المركزيػػػة  تطبيػػػؽ التعميمػػػات والضػػػوابط والتوجيهػػػات الصػػػادرةعف الػػػوزارة والجامعػػػة -1
 .متحانيةاالمتحانات والسجالت اال

مػع المحافظػة عميػه طيمػة اعمالهػا وخاليػًا مػف  ( الورقي مف تسجيؿ الكمية لمبدء بأعمالهاتالـ السجؿ االساس )الماستر شيتاس -2
 الحؾ والشطب واالضافة .

مػع المالحظػات الخاصػة بهػـ حسب االحػرؼ االبجديػة  الورقي شيت( الماستر(في السجالؿ اساسكؿ مرحمة   اسماء طمبة كتابة -3
عػف كتابػة اسػماء المػواد الدراسػية لكػؿ مرحمػة وعػدد وحػداتها حسػب مػا  دارية الصادرة مف التسجيؿ فضالً وامر اإلنادا الى ال است

 . رموجود في المنهج الدراسي المقر 
جػات استالـ قوائـ درجات السعي وقوائـ درجات االمتحانات العممية النهائية مف تدريسي المواد ، مطبوعة والتحقػؽ مػف تثبيػت در  -4

جميع الطمبة فيها وموقعه مف قبؿ تدريسي المادة ورئيس القسػـ وخاليػة مػف الحػؾ والشػطب واالضػافة وكتابػة تمػؾ الػدرجات فػي 
 الحقوؿ الخاصة بكؿ منها في السجؿ االساس .

ؤولي القاعػػات و مسػػأداء الطمبػػة االمتحانػػات لكػػؿ مػػادة ( مػػف المجنػػة االمتحانيػػة المركزيػػة إاسػػتالـ الػػدفاتر االمتحانيػػة ) بعػػد  -5
تثبيت االرقػاـ السػرية وحجػب االسػماء) قػص الجػزء الخػاص بأسػـ بلية التي تطبقها الكمية ( واجراء الالـز اآاالمتحانية ) حسب 

وتسميـ تمؾ الدفاتر الى تدريسي المػادة لغػرض تصػحيحها ومػف ثػـ اسػتالمها مػنهـ بعػد اسػتكماؿ تصػحيحها  ، (الطالب  وحفضه
رجات عمػػى غػػالؼ الػػدفتر وسػػالمة جمػػع الػػدرجات وجبػػر الكسػػر فػػي حالػػة تطمػػب ذلػػؾ مػػع وجػػود توقيػػع تثبيػػت الػػد مػػف والتحقػػؽ

 التدريسي عمى تمؾ الدرجات ، واعادة الجزء المتضمف اسـ الطالب عمى الدفتر االمتحاني الخاص به .
ؿ االمتحػاني ، ومػف ثػـ جمػع درجػات كتابة درجات الطمبة في االمتحاف النهائي ) الػدور االوؿ ، الػدور الثػاني الحقػا ( فػي السػج -6

و الػدور الثػاني وكتابػة المجمػوع فػي حقػؿ الدرجػة النهائيػة فػي السػجؿ أوؿ السعي والعممي ) اف وجد ( ودرجة امتحاف الػدور ال 
 االساس.

تكتػب حػرؼ )غ ( فػي حقػؿ الدرجػة فػي السػػجؿ االسػاس فػي حالػة غيػاب الطالػب فػػي االمتحػاف النهػائي لممػادة ويكتػب فػي حقػػؿ  -7
المالحظات بانه غائب في امتحاف تمؾ المادة . وتكتب كممة مستوفي في الحقؿ في حالة المواد التي نجح الطالب فيها مف العاـ 

 الماضي .
ثاني وتقديمه الى رئيس القسـ المعني لغرض دراسته في الوؿ والدور ل اعداد تقرير عف نتائج الطمبة في كؿ مف امتحاف الدور ا -8

 التوصيات المناسبة لغرض عرضه في مجمس الكمية  مجمس القسـ واتخاذ
تنفيذ توجيهات الوزارة او الجامعة أو قرار مجمس الكمية كما ورد في النص بشاف معالجة حاالت الطمبة وتثبيت نػص التوجيػه او  -9

 القرار رقمه وتاريخه في السجؿ االمتحاني .
ـ بنسػخ مػف تمػؾ النتػائج مطبوعػة وموقعػه مػف قبػؿ رئػيس المجنػة اعالف نتائج الطمبة بعد اقرارها مف مجمس الكمية ، وتزويػده -10

 االمتحانية الفرعية مع االحتفاظ بنسخه منها وتسميمها الى تسجيؿ الكمية لغرض حفظها في ممؼ الطالب.
ريخ ايػاـ ( مػف تػا 3)  الثػاني خػالؿ السػقؼ الزمنػي المحػددوؿ و استالـ اعتراضات الطمبة عمى نتائجهـ في كؿ مف الػدوريف ال  -11

 اعالنها ، وتدقيؽ تمؾ االعتراضات واعالف نتائج التدقيؽ .
لتػػػزاـ بكتػػػاب وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العممػػػي / دائػػػرة الدراسػػػات والتخطػػػيط والمتابعػػػة / القبػػػوؿ المركػػػزي ذي العػػػدد ت اإل  -12

و الدور أنهائية لمدور االوؿ ونصه ) عدـ جواز عد الطالب ناجحا اال بعد تأديته لالمتحانات ال 16/8/2015في  4208/ؽ/5ـ
عمػػى درجػػة النجػػاح فػػي تمػػؾ اذ ال يمكػػف اعتمػػاد نجػػاح الطالػػب فػػي درجػػة السػػعي الي مػػادة حتػػى واف حصػػؿ  ،و كميهمػػاأالثػػاني 
 (.المادة

 .كتابة النتيجة النهائية لمطمبة في السجؿ االساس -13
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عدؿ التراكمي النهائي لمطالب مضػمنا اربػع مراتػب حساب معدؿ الطمبة في كؿ مرحمة ونسبتها مف المعدؿ النهائي ثـ حساب الم -14
 النافذة.بعد الفارزة حسب التعميمات االمتحانية 

كتػاب وزارة التعمػيـ العػالي االلتزاـ بتوجيه الوزارة بصدد التعامؿ مع درجة الطالب فػي المػواد المحمػؿ فيهػا بػالعبور اسػتنادًا الػى  -15
 3/12/2014فػػي  5741/  3متابعػػة / الدراسػػات والتخطػػيط ذي العػػدد  ت ـوالبحػػث العممػػي / دائػػرة الدراسػػات والتخطػػيط  وال

درجات مف الدرس المحمؿ لمطمبة الحتساب المعدؿ التراكمي ويعامؿ معاممة الطالب الناجح فػي الػدور الثػاني  10ونصه ) خصـ 
بػػػارا مػػػف السػػػنة الدراسػػػية وتعػػػديالتها ( اعت 2000لسػػػنة  134مػػػف التعميمػػػات االمتحانيػػػة رقػػػـ  13وذلػػػؾ بشػػػموله بالمػػػادة ، 

 2013/2014نة الدراسية سولمسنوات الالحقة ويتـ اعادة احتساب معدالت الطمبة الخريجيف لم 2013/2014
 عضاء المجنة االمتحانية كافة.وأمف قبؿ رئيس  في كؿ صفحة مف صفحات السجؿ االساسالتوقيع  -16
 الدرجات االمتحانات العممية .و المتحانية وقوائـ السعي المحافظة عمى سرية درجات الطمبة مع المحافظة عمى الدفاتر ا -17
 .تسميـ السجؿ االساس الى معاوف العميد لشؤوف الطمبة بعد استكماؿ اعماؿ المجنة بموجب محضر تسميـ واستالـ  -18

 المجنة التدقيقية 
الطمبػػة ، مػػواد المػػنهج تمػػؾ السػػجالت)كتابة اسػػماء  مػػفوذلػػؾ مػػف خػػالؿ التحقػػؽ  ، سػػجالت االسػػاسالتعنػػى بمسػػؤولية تػػدقيؽ  -1

الػخ (  الحػاالت ، حسػاب المعػدالت ،...و مجمػس الكميػة بشػاف معالجػة أالدراسي ، عدد الوحدات ، الدرجات ، تنفيذ قرار الػوزارة 
 وفقًا لمتعميمات االمتحانية وضوابط القبوؿ والتعميمات الواردة مف الوزارة وتوجيهات مجمس الجامعة وقرار مجمس الكمية.

 خاذ  وتطبيؽ التعميمات والضوابط يرها الى عميد الكمية  مشتمال المالحظات والمقترحات وما يمـز اتتقدـ تقر  -2
 رابعا : عضوية المجاف االمتحانية والتدقيقية:

المجنة االمتحانية المركزيػة : ) عميػد الكميػة رئيسػا ، معػاوف عميػد شػؤوف الطمبػة ، معػاوف عميػد الشػؤوف االداريػة ، عػدد مػف  -1
 و التدريسييف( حسب حاجة الكمية .أو الشعب العممية أالقساـ رؤساء ا

عػدد التدريسػييف يحػدد فػي ضػوء عػدد طمبػة و تدريسي ( ، الو أرئيس القسـ او الفرع العممي رئيسا ) المجنة االمتحانية الفرعية ) -2
 .المسائية( و القسـ في الدراستيف الصباحية 

 ع تسمية رئيس المجنة (و اكثر مأالمجنة التدقيقية ) ثالثة تدريسييف  -3
 مراعاة تحديث عضوية المجاف االمتحانية في كؿ مدة زمنية مع مراعاة اف يكوف التحديث جزئيا. -4
داء عضػػو أالمنصػوص عميهػا فػي اسػتمارة تقػويـ  نحهـ درجػة البحػث المفػردوذلػؾ بمػ، جهػود اعضػاء المجنػة االمتحانيػة  تثمػيف -5

 و عمادة الكمية .أمف شكر وتقدير مف رئاسة الجامعة  يصدر أف عف ما يمكفالهيئة التدريسية فضال ً 
 خامسا : متطمبات المجنة االمتحانية

 منية .غرفة تتوفر فيها جميع شروط السالمة ال -1
خػػرى حاسػػوب أو الػػدواليب الحديػدة لحفػػظ السػػجالت والػػدفاتر االمتحانيػػة مسػػتمزمات أكثػػر مػػع عػػدد مػػف الفايػػؿ كابنيػػت أو أقاصػة  -2

 . الخ مف مستمزمات العمؿ.استنساخ ، ..طابعة ليزرية جهاز 
نسخة مف التعميمات االمتحانية وتعديالتها ، وضوابط القبوؿ في كؿ سنه وتوجيهات الوزارة بصػدد المجػاف والسػجالت االمتحانيػة  -3

 وتوجيهات وقرار مجمس الكمية .
 نسخة مف االمر االداري الخاص بتشكيؿ المجنة ومهامها . -4
وامػر ة الصادرة عف تسجيؿ الكمية بأسماء طمبة كؿ مرحمة مع المالحظات الخاصة بهـ مع نسخ مف ال نسخة مف االوامر االداري -5

 . الخ ( جيؿ ، رسوب بالغياب ،..أة بحاالتهـ ) تاالدارية الخاص
شػػأف وجػػوب اطػػالع جميػػع اعضػػاء المجػػاف االمتحانيػػة عمػػى التعميمػػات االمتحانيػػة النافػػذة وضػػوابط القبػػوؿ والتوجيهػػات الصػػادرة ب -6

 .تطبيقهافي المجاف والسجالت االمتحانية وقرار مجمس الكمية بشأف معالجة حاالت الطمبة واف يكوف هناؾ فهـ مشترؾ وحدة 
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عضػاء المجنػة االمتحانيػة بالتواجػد فػي أوال يسػمح لغيػر  غرفة الخاصة بالمجػاف االمتحانيػةاليكوف تصحيح الدفاتر االمتحانية في  -7
 غرفة المجنة االمتحانية.

 محؽ دليؿ ادارة االمتحانات :م
مالحظػات الخاصػة ة الوامر االدارية الخاصة بطمبػة كػؿ مرحمػة متضػمنيقـو تسجيؿ الكمية بتزويد المجاف االمتحانية بنسخ مف ال  -1

 .. الخ ( ،. جيؿأ) رسوب بالغياب ، ت خ االدارية الخاصة بالطمبةعف النس بأرقاـ وتواريخ كؿ حالة فضالً  ةمعزز و بالطمبة 
عنى بتصميـ وتوفير السجؿ االسػاس بالكميػات الالزمػة بمػا يناسػب خصوصػية تسجيؿ الكمية وبالتنسيؽ مع االقساـ العممية ي   اف -2

ميمػي ، امتحػاف مػواد العبػور ، ) الػدور التكة التػي تجػرى فػي بعػض السػنوات الكمية ومنهجها الدراسي واعداد االمتحانات النهائيػ
 .خرى و في المطابع الحكومية الأة لمطباعة والترجمة يجامعوبالتنسيؽ مع الدار ال. الخ ( ..

عنػػى بمسػػؤولية تػػوفير العػػدد المناسػػب لمػػدفاتر االمتحانيػػة وبالمواصػػفات المناسػػبة مػػف حيػػث عػػدد االوراؽ اف تسػػجيؿ الكميػػة ي   -3
 وراؽ بصورة محكمة .تثبيت ال لغالؼ جيد و ترقيـ االوراؽ ( و جودة عالية ، بونوعيتها ) 

الثاني فػي كػؿ يػـو وارسػاؿ و متحانات النهائية في الدور االوؿ ، االوامر ادارية بالطمبة الغائبيف عف أؿ الكمية بأصدار يقـو تسجي -4
 نسخ منها الى المجاف االمتحانية واالقساـ العممية المعنية .

 الثاني : االسئمة االمتحانية : المحور
مػف تعميمػات االسػئمة  (3)صػفات ورقػة االسػئمة االمتحانيػة وفػؽ المػادة ، وموا 1992اعتماد تعميمات االسئمة االمتحانية لسػنة  -1

احكػاـ االمتحانػات ) ( 3متحانيػة الػواردة فػي الممحػؽ )، والعقوبػات عمػى تسػريب االسػئمة اال 1992لسنة  38االمتحانية رقـ 
 ي يصدر سنويًا.الذوشروطه  في دليؿ اجراءات شؤوف الطمبة وضوابط القبوؿالجامعية( 

 هات الصادرة عف الوزارة سنويا بخصوص االسئمة االمتحانية المبمغة الى الكميات .التوجي -2
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يعػد السػػجؿ االسػػاس هػو السػػجؿ الرسػمي المعتمػػد لػػدرجات  السػػجؿ االسػاس ) الماسػػتر شػػيت (السػػادس /  الفصػؿ
جػاتهـ بكافػة المػواد مػع توصػيؼ لحػاالتهـ الطمبة منذ التحاقهـ بالدراسة وحتى تخرجهـ ، ويشتمؿ عمػى كافػة اسػماء الطمبػة ودر 

بمعالجة حاالتهـ ، ونتائجهـ ومعدالتهـ واسماء اعضػاء المجنػة االمتحانيػة  معززة رسميا بأرقاـ وتواريخ الكتب والقرارات الخاصة
 وتواقيعهـ في كؿ صفحة مف صفحات السجؿ.

 السجؿ االمتحاني :
مػر االداري الخػاص بتشػكيؿ المجنػة االمتحانيػة عميهػا نسػخة اليفضؿ اف تكػوف الصػفحة االولػى مػف سػجؿ االسػاس مثبػت  - أ

 وتواقيعهـ الحية وتغطيتها بنايموف الصؽ شفاؼ. 
فػػػي  1393د ج ت / االلتػػػزاـ  بكتػػػاب وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العممػػػي / جهػػػاز االشػػػراؼ والتقػػػويـ العممػػػي ذي العػػػد - ب

اثنػػاء القيػػاـ بعمميػػة نقػػؿ الػػدرجات االمتحانيػػة  فػػي لدقػػة) نػػود اف نؤكػػد عمػػى تػػوخي اقصػػى درجػػات ا ونصػػه 28/3/2010
وثبيتها في السجالت مع ضرورة مراعاة التدقيؽ وتثبيت اسماء التدريسيف القػائميف بتثبػت الػدرجات والقػائميف بالتػدقيؽ فػي 

عمى هذا التغييػر  تزوير اال اذا وضع توقيع عميد الكميةالحالة في السجالت واعتبار الحؾ والشطب والمسح بالحبر االبيض 
 وبعمـ الذيف ساهموا في تثبيت الدرجات والتدقيؽ والنقؿ (.

السػػجؿ االسػػاس يحفػػظ بعػػد انتهػػاء اعمػػاؿ المجػػاف االمتحانيػػة فػػي تسػػجيؿ الكميػػة ووجػػوب اف يكػػوف مكػػاف حفػػظ السػػجالت  - ت
 مر اداري بالشخص المعني بمسؤولية حفظ تمؾ السجالت.أها بأفضؿ حاؿ وصدور ظمحصنًا ويضمف حف

االخطػػاء  وذلػػؾ بهػػدؼ تجنػػب ، اسػػتكماؿ اعمػػاؿ المجنػػة مػػف تأكػػدالسػػجؿ االسػػاس يكتػػب بقمػػـ الرصػػاص ثػػـ يحبػػر بعػػد الاف  - ث
 و السوفت االسود وبخط واضح .أ.ويكتب السجؿ بالقمـ الجاؼ 

 .سودلموف اوبالقمـ الجاؼ الب اً كتوبماف يكوف محبرا و  اساس مكتوب بقمـ الرصاص بؿ يجب التسجيؿ ال يستمـ أي سجؿ - ج
توجيهػات الصػادرة عػف الالتعميمػات و و ضػوابط القبػوؿ  و مسؾ السجؿ االساس يكوف في ضوء التعميمػات االمتحانيػة النافػذة   - ح

 قرارات مجمس الكمية .و توجيه مجمس الجامعة  و الوزارة 
 ع حية لألعضاء.مر االداري الخاص بالمجنة االمتحانية في بداية السجؿ االمتحاني مع تواقييفضؿ ارفاؽ نسخة مف ال - خ

  لمسجؿ االساس الورقي )الماستر شيت( نموذج
( 8/5/2016الجامعػػػة وضػػػمف متابعاتهػػػا  لمػػػا يػػػتـ طرحػػػه فػػػي ورش العمػػػؿ بػػػيف الجامعػػػة والكميػػػات ومنهػػػا ورشػػػة العمػػػؿ  بتػػػاريخ )  
 11/7/2016فػي  6752ط/خ/( مع السادة معاوني العمداء لشؤوف الطمبة ومدراء التسجيؿ والحاقػا بكتابنػا المػرقـ ش 26/7/2016)و

هػذ  العمميػة  والذي يؤكد عمى وجوب استخداـ  السجؿ االساس الورقي )الماستر شيت ( فػي عمػؿ المجػاف االمتحانيػة  ، وبهػدؼ  تسػريع
نموذج عاـ لمسجؿ االمتحاني وصفحاته يمكف االستفادة منػه لمكميػات التػي تطمػب تصػميـ سػجالت جديػدة حيػث صيغة مقترحة لالقسـ  دـق  

تـ االخذ بنظر االعتبار المسػتجدات فػي هػذا الموضػوع والمالحظػات عمػى السػجالت القديمػة مؤكػديف عمػى  ضػرورة التنسػيؽ بػيف تسػجيؿ 
( فصػميال سػنوي ،الالكمية واالقساـ العممية والمجاف االمتحانية واتخاذ ما ترا  موضوعيا ومناسبا مع خصائصها العممية ونظامها الدراسي )

 دراسية  .وعدد المواد ال
 جؿ االساس الورقي )الماستر شيت ( ) المرفؽ طيًا (اواًل.مقترحات المواصفات العامة لمس

سـ ( ويمكف اف تزداد االبعاد حسب حاجة الكمية وخصوصيتها والسيما  في الكميات ذات النظػاـ 50سـ *70ابعاد   التقؿ عف ) -1
 الدراسي الفصمي .

 اتها لعقود مف الزمف .نوعية الورؽ ممتازة جدا وتحتفظ بمواصف -2
 غالؼ السجؿ يمتاز بقوتة وس مكه وصالبته .  -3
و أجػراء االسػتخداـ الكثيػر  و تضػررهاأتماسؾ الورؽ )الكبس الجيد لمورؽ ( اي بصورة محكمة بحيػث التسػمح بتمزيػؽ االوراؽ  -4

 الخزف لمدة طويمة .
 ترقيـ الصفحات ونقترح اف يكوف في اعمى الزاوية العميا اليسرى . -5
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 و االمتحاف التكميمي .أ(حقوؿ أفقية وليس حقميف لمراعاة حاالت النجاح بالعبور  3رح اف تكوف عدد حقوؿ الدرجات )نقت -6
 ء القرارات .و الحقؿ الخاص بالدرجة يكوف مناسبا والسيما الدرجة النهائية اذ قد يجري تعديؿ في ض  -7
مراتب بعد الفارزة مع وجود  حقؿ لمنتيجػة ووزف المرحمػة وحقػؿ بع ر الحقؿ الخاص بالمعدؿ بمسافة تسمح بكتابة المعدؿ العاـ ل  -8

 لممالحظات .
 ( وبما اليؤثر عمى كتابة الدرجات او قرائتها .back round.يقترح احتواء الورؽ عمى شعار الكمية  كخمفية ) -9

 ثانيا . مقترحات صفحة السجؿ االمتحاني :
 متحاف عممي نهائي ) الكميات االنسانية وغيرها (صفحة السجؿ االمتحاني لمكميات التي ال يوجد فيها ا -1
 .تي يوجد فيها امتحاف عممي نهائي صفحة السجؿ االمتحاني لمكميات ال -2
وؿ+الفصػػؿ ا )الفصػػؿ ال يمكػػف االسػػتفادة مػػف النمػػوذجيف فػػي حالػػة الكميػػات ذات النظػػاـ الفصػػمي وفػػي الصػػفحة نفسػػه -3

 الثاني(   
 ةاالستعداد لالمتحانات الفصمية والنهائي

جػؿ اف يكػوف العمػؿ أتقـو الجامعة باعماـ عدد مف الكتب قبؿ الشروع بأداء االمتحانات الفصمية والنهائية تؤكد في مجممها مف 
 تتضمف مجموعة توجيهات مف ضمنها: والتيمخطط ومنظـ بصورة تامة ويؤدي لموصوؿ الى النتائج المرجوة 

 ركزية ،الفرعية ،التدقيقية ( مشتممة عمى التعريؼ بها وتحديد مهامها .وامر ادارية بتشكيؿ المجاف االمتحانية )المأوجود  -1
توفير متطمبات المجاف االمتحانية ومف بينها  نسخ مػف التعميمػات االمتحانيػة النافػذة والضػوابط والتوجيهػات الصػادرة مػف الػوزارة  -2

 بموجبها لكي تتسـ النتائج بالدقة والوضوح.والجامعة بشأف ذلؾ ووجوب اطالع المجاف االمتحانية عميها بشكؿ واضح والعمؿ 
السػيما واف ذلػؾ و التاكيد عمى اسػتخداـ السػجؿ االسػاس  واسػتكماله بعػد انتهػاء المجػاف االمتحانيػة العمالهػا عمػى نحػو متكامػؿ  -3

قة في نقؿ الػدرجات عضاء المجاف االمتحانية والتواقيع وكذلؾ الدأيعتبر الخالصة العممية لمعممية االمتحانية ومنها تثبيت اسماء 
االمتحانية وتاشير الحاالت لمطمبة معززة بارقاـ وتواريخ لكؿ حالة ، فضال عف ادراج ارقاـ وتواريخ جمسػة مجمػس الكميػة الخػاص 

 السجؿ الساند لمسجؿ االساس الورقي . تفعيؿ العمؿ بالسجؿ االلكتروني والذي يعتبرو بمعالجة بعض الحاالت  
جػواء الالزمػة بهػا مػف )قاعػات االمتحانيػة ومنهػا القاعػات االمتحانيػة المناسػبة وتػوفر ال بأداءالعمميػةتهيئة المتطمبات الخاصػة  -4

راجيف مراعاة ما ورد فيها  10/2/2010في  509امتحانية ،اجهزة تبريد  ...الخ  ( ونشيركـ الى الفقرات الواردة بكتابنا المرقـ 
 ت االمتحانات .عف اعطاء الحرية لمطمبة في تحديد توقيتا فضالً 

     التذكير بتوجيهات  وزارة التعميـ العػالي والبحػث العممػي /جهػاز االشػراؼ والتقػويـ العممػي /قسػـ االشػراؼ التربػوي بكتابهػا المػرقـ -5
 تي :والذي تضمف اآ 3/7/2016في ا 7058والمبمغ بكتابنا المرقـ ش ط/خ/ 18/7/2016في  1908ج ت ط/

 مها بختـ المجنة االمتحانية بختـ رقمي خارج الدفتر وداخمه تأميف الدفاتر االمتحانية وخت - أ
 وجوب اعالـ الطمبة بذلؾ في لوحة االعالنات . معقمـ الجاؼ ال.ضرورة االجابة ب - ب
أحكاـ االمتحانػات الجامعيػة مػف دليػؿ إجػراءات شػؤوف الطمبػة وضػوابط القبػوؿ وشػروطه لمسػنة مف ( 3ممحؽ  -نشيركـ الى) ف - ت

واالجػراءات المتخػذة عمػى  1992لسنة  38( والمتضمف تعميمات االسئمة االمتحانية رقـ 75الصفحة ) 2016/2017الدراسية 
لسػنة  38االمتحانيػة رقػـ ( مف تعميمات االسػئمة 3تسريب االسئمة االمتحانية ومواصفات ورقة االسئمة االمتحانية )وفؽ المادة )

1992 . ) 
بدء االمتحانات النهائيػة لكػؿ فصػؿ دراسػي وفػؽ التقػويـ الجػامعي لمعػاـ الدراسػي  يعمف جدوؿ االمتحانات النهائية قبؿ اسبوع مف -6

 ولمدراستيف الصباحية المسائية.
يعمف جدوؿ االمتحانات النهائية لمدور الثاني بعد اعالف نتائج االعتراضػات عمػة نتػائج الػدور االوؿ وفػؽ التقػويـ الجػامعي لمعػاـ  -7

 ية .الدراسي ولمدراستيف الصباحية والمسائ
 يترؾ تحديد مواعيد االمتحانات العممية الى القسـ العممي في الكمية. -8
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 الفصؿ السابع /  اصدار االوامر الجامعية بالتخرج ودمج  تسمسالت الخريجيف
 شعب التسجيؿ -المحور االوؿ / الكميات 

ؤوف الطمبة وضػوابط القبػوؿ وشػروطه المتضػمنة مػا اوال : االلتزاـ بما ورد في ضوابط اصدار اوامر الخريجيف الواردة في دليؿ اجراءات ش
 ي :أتي
وؿ والثػاني دمج تسمسؿ الخريجيف بحيث يكوف تسمسؿ الطالب المتخرج محسوبًا في ضوء المجمػوع الكمػي لعػدد الخػريجيف لمػدوريف ال -1

 تية :ويتـ اتخاذ االجراءات اآ
 وؿ .وتسمسمه في الدور ال  وؿ يتضمف اسـ الطالب ومعدلهمر جامعي لخريجي الدور ال أاصدار  - أ
 مر جامعي لخريجي الدور الثاني يتضمف اسـ الطالب ومعدله فقط.أاصدار  - ب
وؿ والثػاني كافػة يحتػوي عمػى اسػـ الطالػب ومعدلػه وتسمسػمه والػدور مر اداري موحػد مػف الكميػة لخريجػي الػدور ال أاصدار  - ت

 مسنة الدراسية .الذي تخرج منه العتماد  بشكؿ نهائي فيما يخص تسمسؿ الخريجيف ل
خريجػوف الػذيف يرغبػوف بإكمػاؿ دراسػتهـ الوؿ الراغبيف بالتعييف بوثائؽ تخرج الػدرجات) بػدوف تسمسػؿ ( ، امػا تزويد خريجي الدور ال -2

عتمػاد بعػد ا الَّ إوؿ وال يعػد نهائيػا الوثيقة بكتػاب تأييػد صػادر مػف الكميػة موضػحا فيػه تسمسػؿ خريجػي الػدور ال  فضاًل عفالعميا فيزودوف 
 نتائج الدور الثاني .

 مر الجامعية بالتخرج واعداد قوائـ الطمبة المتخرجيفوالالمحور الثاني / قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ 
وامػر الجامعيػة بتخػرج الطمبػة في سياؽ حرص الجامعػة ومتابعتهػا لتوجيهاتهػا المسػتمر  بشػأف سػرعة انجػاز اجػراءات متطمبػات اصػدار ال 

وامر وسرعة حصوؿ الطمبة عمػى وثػائؽ التخػرج بالػدرجات  جنب عممية التصويب المتكرر  مما يحقؽ سرعة اصدار تمؾ ال ودقة البيانات وت
ستمرار في بدايػة الفانها تقـو ب ،وكذلؾ تمبية حاجة المؤسسات ذات العالقه مف البيانات الخاصه  بالخريجيف، كونه حؽ مكتسب لمخريج 

 دراسي بالتاكيد عمى الكميات عمى وجوب العمؿ بالتوجيهات والضوابط الخاصة بأصدار اوامر جامعية .الفصؿ الدراسي الثاني لكؿ عاـ 
مػر جػامعي بػالتخرج بمػا يػؤمف المتطمبػات ادنػا  أيتطمب ارساؿ كتاب طمػب اصػدار  متطمبات اصدار االمر الجامعي بالتخرج : :والً أ

 :ولياته أوترفؽ مع 
 مر االداري بالتخرج ال 

تية )رقـ وتاريخ جمسة مجمس الكميػة ، العػاـ الدراسػي مر اداري بالتخرج موقع مف قبؿ عميد الكمية يشتمؿ عمى الفقرات اآأصدار يتطمب ا
 نوحة لمخريجيف ،عدد المتخرجيف (.، نوع الدراسة ،الدور، تأريخ التخرج ، توصيؼ الشهادة المم

 قوائـ التخرج .  
مسائي ( ويذكر القسػـ العممػي ، ( الدور )  ( الدراسة )صباحي   خريجي الكمية لمعاـ الدراسي )  / تعنوف قوائـ التخرج بعنواف )قوائـ -1

 لمكميات التي تحتوي عمى أقساـ عممية وتشتمؿ القوائـ عمى الحقوؿ االتية )التسمسؿ، الكمية ،القسـ )اف وجد ( ،االسـ الرباعي ،الجنسػية
عمػى الصػفحة فػي حػاؿ عػدـ كفايػة الصػفحة لمحقػوؿ أاسـ الدورة )يفضػؿ اف يكتػب اسػـ الػدورة  ، الدور ،المعدؿ، التقدير ، سنة التخرج ،
 المطموبة ( وكما موضح في الجدوؿ ادنا  

االسػػػػػػػػػػـ  القسـ الكمية ت
 الرباعي

نػػػػػػػػػػػػػػػوع  الجنس الجنسية
 الدراسة

سػػػػػػػػػػػػػنة  المعدؿ الدور
 التخرج

اسػػػػػػػػػػػػػػـ 
 الدورة

يد صحة صدور الوثائؽ التي أيت
 قبؿ بها الطالب

1            
قػػوائـ المتخػػرجيف الورقيػػة توقػػع مػػف قبػػؿ المجنػػة الثالثيػػة المخولػػة بػػالتوقيع وتخػػتـ بخػػتـ التسػػجيؿ فضػػال عػػف ادارجهػػا بقػػرص مػػدمج -2

 . EXCELو    PDFوبصيغتي 
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صػحة صػدور الوثيقػة مر القبوؿ في الكمية وبيػاف تػدقيؽ نتيجػة أتقرير البيانات الخاصة بسنة وقناة القبوؿ ورقـ وتاريخ وجهة اصدار -3
 الدراسية المقبوؿ بموجبها الطالب في الكمية .وكما موضح في الجدوؿ ادنا  :

 
مر القبوؿ في الكمية وبياف تػدقيؽ نتيجػة صػحة صػدور الوثيقػة الدراسػية المقبػوؿ بموجبهػا الطالػب فػي أتقرير البيانات الخاصة بسنة قبوؿ وقناة القبوؿ ورقـ وتاريخ وجهة اصدار 

 الكمية
 ت
 
 

رقػػػػػػػػـ وتػػػػػػػػاريخ  سنة القبوؿ قناة القبوؿ القسـ اسـ الخريج
وجهػػػػػة اصػػػػػدار 

 مر القبوؿأ

تػػػػػػػػػػدقيؽ صػػػػػػػػػػحة 
صػػػػػػػدور الوثيقػػػػػػػة 
التػػي قبػػؿ بموجبهػػا 

 في الكمية

نتيجة تػدقيؽ الوثػائؽ الدراسػية لممنقػوليف 
مف خارج العراؽ مع ذكػر الدولػة المنقػوؿ 

 و اصحاب الشهادات المعادلةأمنها 

نتيجػػػػة تػػػػدقيؽ صػػػػحة 
كشؼ العالمػات صدور 

 داخؿ العراؽ
وثيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الشػػػػػػػػػػهادة 

 المعادلة

كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 العالمات

صػػػػػػػػػػػػػػػحة 
صػػػػػػػػػػػػدور 
التعػػػػػػػػػػػادؿ 

 النهائي
1           

مع مراعاة اف بياف نتيجة تدقيؽ صحة صدور الوثائؽ الدراسية يكوف لموثيقة الدراسية المقبوؿ فيها الطالب في الكمية وحسب قناة القبوؿ 
نقػؿ المعادلػة ، الشػهادات ال( ، القبوؿ في الدراسة المسائية ، قبوؿ أصػحاب (باشر )لمكميات ذات القبوؿ المباشر)  قبوؿ مركزي ، قبوؿ م

الدراسػػة   فػػي ائػػؿ مػػف خريجػػي المعاهػػد، قبػػوؿ المتميػػزيفالو % 10مػػف خػػارج العػػراؽ )كشػػؼ العالمػػات( ، خريجػػي الدراسػػة المهنيػػة ، 
في مضموف ارسػاؿ  ييد صحة صدور وثيقة الدراسة االعدادية بشكؿ عاـألوحظ ادراج عبارة ت معمميف ، الخ ( .حيثالمعاهد و االسالمية ، 

صػدور كشػؼ العالمػات لمطمبػة المنقػوليف مػف جامعػات اخػرى مػف داخػؿ الجػامعي بػالتخرج ويشػمؿ ذلػؾ صػحة المػر لكتاب طمػب اصػدار ا
 العراؽ .

يتطمب تشكيؿ لجاف تنسيقية بػيف تسػجيؿ الكميػة والمجػاف االمتحانيػة العػداد و  وامر الجامعية بالتخرجتحديدًا لممسؤوليات في اصدار ال  .4
مػػر وذلػػؾ نظػػرا لمػػا يتطمبػػه الموضػػوع مػػف أهميػػة مػػع وجػػوب مراعػػاة دقتهػػا  وتكاممهػػا واسػػتيفاءها لمتطمبػػات اصػػدار ال، قػػوائـ المتخػػرجيف 

ميػػة وتػػدقيؽ السػػجالت االمتحانيػػة لمخػػريجيف والتحقػػؽ مػػف وليػػات القبػػوؿ فػػي الكأالجػػامعي بػػالتخرج فضػػال عػػف تػػدقيؽ الممفػػات الشخصػػية و 
هـ  متطمبات المنهج الدراسي ومنها وجود الدرجات االمتحانية لكافة المراحؿ فضال عف متابعة تػوفر الػدرجات لمطمبػة المستضػافيف ئاستيفا

الت التخػػرج وفػػي ضػػوء التعميمػػات واجػػراءات صػػحة صػػدورها ودقػػة حسػػاب معػػد و المنقػػوليف )داخػػؿ وخػػارج العػػراؽ (أفػػي جامعػػات اخػػرى 
حيػث لػوحظ قيػاـ الكميػات االمتحانية النافذة والضوابط الصػادرة مػف الػوزارة وعمػى مػدار السػنوات الدراسػية وصػوال لمسػنة الدراسػية النهائيػة 

ومػا يرافػؽ  معية بػالتخرجوامر الجاعداد قوائـ التخرج مما يسبب تأخير في عممية اصدار ال إبانجاز تدقيؽ معدالت الخريجيف خالؿ عممية 
عداد قوائـ الخريجيف مما  يتطمب اجراء عممية تصويب الحقة ومػا يتصػؿ بػذلؾ مػف تكػرار وتػأخير فػي إذلؾ مف وجود أخطاء خالؿ عممية 

 داري .مؿ االالع
 جراءات المحور الثالث :اإل

 مر الجامعي جراءات الكميات بصدد اصدار الإ. اوالً 
وؿ / ثػاني( تقػـو الكميػات بأسػتكماؿ المتطمبػات الػواردة فػي اعػال  ترسػػؿ أف قبػؿ مجمػس الجامعػة ولكػؿ دور )بعػد تحديػد موعػد التخػرج مػ 

ما تـ توضيحه في المحور لى قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ موقع مف قبؿ عميد الكمية حصرًا وحسب الصالحيات وكإبكتاب رسمي معنوف 
 الثاني .
  مر الجامعيالجراءات الجامعة بصدد اصدار إ.  ثانياً 

رسػػاؿ وحػػدة الخػػريجيف فػػي الجامعػػة بتػػدقيؽ محتػػوى كتػػاب طمػػب اإل / شػػعبة الخػػريجيف والتصػػديقاتيقػػـو قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿ /
وليات القبوؿ وصػحة صػدور الوثػائؽ الدراسػية المقبػوؿ بموجبهػا أمر الجامعي وحسب الفقرات المطموبة في اعال  ومف ضمنها صدار الإل

الكميات  وحسب نموذج رسمي يتضمف كافة البيانات عف الخريج  مع البيانات المثبتػة فػي قواعػد بيانػات الطمبػة الموجػود  فػي الطمبة في 
مػػر جػػامعي أورد فػػي القػػوائـ ويرسػػؿ تقريػػر الػػى الكميػػة بالمالحظػػات فػػي حػػاؿ وجودهػػا لغػػرض اكمالهػػا واصػػدار  القسػػـ وبيػػاف الػػرأي فػػي مػػا

مػر الجػامعي ف الأف مدة هذا العمؿ تتراوح بيف يـو واحد الى ثالثػة ايػاـ وحسػب اعػداد الطمبػة المتخػرجيف و لمكميات المستوفية لمضوابط وا
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مػر الجػامعي يكوف بتوقيػع السػيد رئػيس الجامعػة  وترسػؿ نسػخ منػه الػى عػدة جهػات رسػمية وحسػب االختصػاص )مدرجػة فػي نمػوذج ال
تخرج المجموعة الطبية والصحية الى الجهات المعنية الى الوزارة لغػرض احالتهػا وامر الجامعية الخاصة بالمرفؽ( ترسؿ كذلؾ نسخ مف ال 

 .2000( لسنة  6الى وزارة الصحة كونهـ مشموليف بالتعييف عمى مالؾ وزارة الصحة وفؽ القانوف رقـ )
 خريجة( الى قوائـ التخرجالخريج / ال.متطمبات اصدار أمر جامعي بأضافة اسـ ) رابعاً 

سػباب عدة حاالت تخص اضافة اسماء خػريجيف سػبؽ واف صػدرت اوامػر جامعيػة بتخػرج دفعػتهـ ولػـ يػتـ اضػافة اسػمائهـ ولنظرًا لوجود 
و أوليػات القبػوؿ أخر فػي اسػتكماؿ أمختمفة منها )عدـ ارساؿ االسـ ضمف القوائـ االصمية ،عػدـ اسػتكماؿ متطمبػات التػدريب الصػيفي ، تػ

 و المنقوليف مف جامعات اخرى ،.....الخ (.أالمستضافيف  عدـ توفر درجات مراحؿ دراسية لمطمبة
 ى قوائـ  التخرج:إلمر جامعي بأضافة االسـ أتية عند ارساؿ طمب اصدار الى مراعاة الفقرات اآ عميكـ لطفًا نشير

خ جمسػػة مػر اداري بعػد عػرض الموضػوع عمػػى مجمػس الكميػة واتخػاذ التوصػية المناسػبة بػػذلؾ ويشػتمؿ عمػى )رقػـ وتػاريأاصػدار  .1
 مجمس الكمية، سبب اضافة االسـ الى قوائـ التخرج ، اسـ الخريج ،القسـ ، الدور ، نوع الدراسة ، العاـ الدراسي (.

 CDارفاؽ قائمة تخرج جديػدة متضػمنة اضػافة االسػـ الػى قػوائـ الخػريجيف تكػوف موقعػة ومختومػة حسػب الضػوابط مػع قػرص   .2
فػػي  2648/ ثانيػػًا( مػػف كتابنػػا المػػرقـ ش ط/خ/1المطموبػػة الػػوارد  فػػي ) عمػػى اف تراعػػى الحقػػوؿ PDFو  Excelوبصػػيغتي 

20/2/2017. 
مػر االداري السػابؽ الصػادر مػف مر الجامعي المتضػمف تخػرج دفعتػه وارفػاؽ نسػخه منػه فضػاًل عػف الشارة الى رقـ وتاريخ الاإل .3

 الكمية .
مػر الجػامعي الممحػؽ بأضػافة االسػـ الػى القػوائـ فػي مر الجػامعي الخػاص بتخػرج دفعتػه فضػاًل عػف الوجوب حفظ نسخه مف ال .4

 االضبارة الشخصية لمخريج مع القائمة المتضمنة اسـ الخريج .
والخاصػػػة بتوجيػػػه السػػػيد رئػػػيس الجامعػػػة  7/10/2012فػػػي  7390ش ط/و/اجراءات الكميػػػة بصػػػدد كتابنػػػا المػػػرقـ بػػػاعالمنػػػا  .5

مػر جػامعي أصػدار ـ الخريج وتذكر في ديباجة كتاب ارساؿ القوائـ إلفي عدـ اضافة اس ةبمحاسبة المقصرية عف االخطاء الوارد
 جراءات المتخذة بصدد المتسببيف واعتبار ذلؾ سياؽ عمؿ  .اإلبخصوص الحؽ 

 خريجة( أولغاء تخرج )خريج إ.متطمبات اصدار أمر جامعي ب خامساً 

سباب مختمفة منها )تزويػر وثػائؽ دراسػية ية بتخرجهـ ولوامر جامعألغاء تخرج خريجيف سبؽ واف صدرت إنظرًا لوجود عدة حاالت تخص 
 لغاء تخرج:إمر جامعي بأتية عند ارساؿ طمب اصدار لغاء قبوؿ ،.....الخ (، لطفًا نشيركـ الى مراعاة الفقرات اآإ، 

يخ جمسػػة مػر اداري بعػد عػرض الموضػوع عمػػى مجمػس الكميػة واتخػاذ التوصػية المناسػبة بػػذلؾ ويشػتمؿ عمػى )رقػـ وتػار أاصػدار  .1
لغػاء التخػرج مثػؿ )محاضػر انضػباط الطمبػة ، ثبػوت إو القػرارات بصػدد أوليػات لى ال إشارة لغاء التخرج )اإلإمجمس الكمية، سبب 

ي سبب كاف ،.... الػخ((، اسػـ الخػريج ،القسػـ العممػي ، الػدور ، نػوع الدراسػة ، لغاء قبوله لإتزوير ، كتب صادرة مف الوزارة ب
 العاـ الدراسي (.

تكػوف موقعػة ومختومػة وحسػب الضػوابط مػع قػرص  و رفاؽ قائمة تخرج جديدة متضمنة حذؼ اسػـ الخػريج المػراد الغػاء تخرجػه إ .2
CD  وبصيغتيExcel  وPDF. 

مر االداري السػابؽ الصػادر مػف مر الجامعي المتضمف اسـ الخريج مع ارفاؽ نسخه منه فضاًل عف اللى رقـ وتاريخ الإشارة اإل .3
 الكمية .

لى الجامعػة لغػرض التصػديؽ فضػاًل عػف اجػراءات الكميػة بصػدد مفاتحػة إالوثائؽ والتأييدات الممنوحة لمخريج والمرسمة بنا اعالم .4
 لغائها.إعالمهـ بنقابات ، الدراسات العميا ( إلالنتماء الى غراص التعييف ، اإل ليها )لإالجهات المعنونة 

 التخرج.السيد العميد  بعد اصدار االمر الجامعي بالغاء تػأشير ذلؾ في السجالت االمتحانية مقترف بتوقيع  .5
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 الرابع  : توجيهات عامة  المحور
اثنػاء القيػاـ بعمميػة نقػؿ الػدرجات االمتحانيػة وتثبيتهػا فػي السػجالت فػي يعاز لمجاف االمتحانية بتوخي اقصى درجات الدقػة . وجوب اإلوالً أ

 تي:تثبيت الدرجات مع مراعاة اآاالمتحانية وتسجيؿ اسماء التدريسييف القائميف ب
لتػػػزاـ بكتػػػاب وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العممػػػي / دائػػػرة الدراسػػػات والتخطػػػيط والمتابعػػػة / الدراسػػػات والتخطػػػيط ذي العػػػدد ت ثانيػػػا .اإل 

قػة عمػى المتعمؽ بتساوي معدالت لطػالبيف فػي نفػس القسػـ ولهمػا نفػس المعػدؿ ونصػه ) حصػمت المواف 22/3/2015في  3/1/1919ـ
اعتماد مجموع المعدؿ المرجح االعمى لمسػنتيف الدراسػيتيف االخيػرتيف ) الثالػث والرابػع ( فػي حالػة وجػود تسػاوي المعػدؿ الربػع مراتػب بعػد 

عيػة دارة المجػاف االمتحانيػة الجامإالفارزة ، وفي حالة بقاء حالة التشابه يتـ اضػافة معػدؿ السػنة الدراسػية الثانيػة والمؤكػد عميػه فػي دليػؿ 
 . 1/3/2018ي  3008ة والتسجيؿ ش ط/د/ بالمبمغ لكميات الجامعة  بكتاب قسـ شؤوف الطم

     لتػزاـ بمػا جػػاء بكتػاب وزارة التعمػيـ العػالي والبحػػث العممػي / دائػرة الدراسػات والتخطػػيط والمتابعػة / الدراسػات والتخطػيط ذي العػػدداإل . ثالثػاً 
عمػى توصػيات المجنػة الوزاريػة  27/12/2014موافقة معالي الػوزير المحتػـر فػي  ونصه ) حصمت 7/1/2015في  100/  1/  3ت ـ

لية احتسػاب معػدالت الطمبػة المنقػوليف آوالتي تولت تحديد  26/12/2014في  7/6558ذي العدد  ؽ /  يمر الوزار المشكمة بموجب ال
 تي :الموجودة في الكميات المنقوليف اليها وكاآكثر مف المواد الدراسية ألدى دراستهـ مواد دراسية و بيف الكميات المناظرة 

تضمف وثيقة تخرج الطالب المنقوؿ بيف الكميات المتناظرة مف جامعة الى جامعة اخرى المواضيع الدراسية كافة التي درسها فػي ت -1
 كمتا الجامعتيف  ) المادة الدراسية ، عدد الوحدات ، الدرجة ، التقدير( .

ـ وغير الموجودة في الجامعة المنقوؿ اليهػا عنػد احتسػاب راسية التي درسها الطالب في جامعته الدـ حساب درجات المواد الدع -2
 مرتبته ومعدؿ تخرجه .

 شارة عمى المواد الدراسية لغرض االستدالؿ .إتثبيت  -3
ا مػع مراعػاة الفقػرة النافػذة وتعػديالته 2000لسنة   134/ثانيا ( مف التعميمات رقـ 16. حساب المعدؿ يكوف وفؽ المادة )رابعاً  -4

وائؿ مف خريجي المعاهد المقبػوليف فػي الصػؼ الثػاني وؿ )كال عمى مف الصؼ ال أ)ثالثا( والخاصة بالطالب الذي يقبؿ في صؼ 
انفػػًا لكػػؿ مرحمػػة معػػاد نفسػػها النسػػب المقػػررة وب و فػػي حػػاالت االنتقػػاؿ  مػػف خػػارج القطػػر وغيرهػػا ( لمسػػنوات التػػي درسػػها فقػػطأ

 %(. 100لى )إاحتسابها 
وفػي حػاؿ تسػاوي  المعػدالت نشػيركـ الػى كتػاب وزارة .حتػى المرتبػة العشػرية الرابعػة بعػد الفػارزة  خامسا. اف معدؿ الطالب يكوف محسػوباً 

كػد عميػه  فػي دليػؿ ؤ المو  22/3/2015فػي  3/1919التعميـ العالي والبحث العممي /دائرة الدراسات والتخطػيط والمتابعػة ذي العػدد / ف ـ
 . 1/3/2018ي  3008ة والتسجيؿ ش ط/د/ بلمجاف االمتحانية المبمغ لكميات الجامعة  بكتاب قسـ شؤوف الطمدارة اإ

حتسػاب المعػدؿ التراكمػي وحسػب مػا جػاء فػي كتػاب وزارة التعمػيـ العػالي ( درجات مف الدرس المحمػؿ لمطمبػة إل10وجوب خصـ ).سادسا 
             بنػػػػػاوالمبمػػػػػغ بكتا 3/12/2015فػػػػػي  3/5741بعػػػػػة /الدراسػػػػػات والتخطػػػػػيط  ت ـوالبحػػػػػث العممػػػػػي /دائػػػػػرة الدراسػػػػػات والتخطػػػػػيط والمتا

 . 12/2014/ 23في  12802ش ط/خ/
 وامر الجامعية :صدار ال إعامة بشأف الالمالحظات 

عػض الكميػات ف بأوامػر الجامعيػة لػوحظ وجػود بعػض المالحظػات الخاصػة بػذلؾ ومنهػا صػدار ال مف خالؿ التعامؿ المستمر مػع الكميػات إل
وامػػر الجامعيػػة بسػػقؼ زمنػػي اليتجػػاوز )اسػػبوع واحػػد( مػػف تحديػػد موعػػد التخػػرج مثػػؿ كميػػة )القػػانوف ( وهػػذا يػػدؿ عمػػى التزامهػػا تنجػػز ال 

بالتعميمات وبعض الكميات يوجد لديها تأخير  بسبب يتصؿ بعدـ استكمالها لممتطمبات عمى الرغـ مف وجود توجيهات كثيرة بصدد ذلػؾ واف 
 تي . لى اآإضمف معالجاتها لهذ  الحالة اصدرت عدة توجيهات بكتب رسمية تشير في مضمونها مف ة الجامع

والمؤكػػد عميػػه  12/3/2013فػػي  840توجيػػه  السػػيد رئػػيس الجامعػػة المبمػػغ بكتػػاب قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿ  ذي العػػدد  و/  -1
( مف تاريخ تحديد موعد التخرج تسػتكمؿ فيػه الكميػات متطمبػات حدد سقؼ زمني مقدار )ثالثة اسابيعبتالمتضمف )و بالكتاب ش ط/خ/ 

 .13/12/2020في  7333مر الجامعي ( والمؤكد عميه بكتاب قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ بالعدد ش ط/خ/اصدار ال
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مػر ب اصػدار الضػمف مرفقػات طمػمػف تيػة جرى الطمػب مػف الكميػات بوجػوب ارفػاؽ االحصػائية اآفقد عداد قواعد البيانات تسهياًل ل  -2
 ي :أتالجامعي بالتخرج وتشتمؿ عمى ما ي

 عدد الخريجيف الكمي )    ( 
 عدد الخريجيف مف الذكور )     (       
 عدد الخريجات مف االناث  )    (        
 عدد الخريجيف الحاصميف عمى تقدير )أمتياز (       
 عدد الخريجيف الحاصميف غمى تقدير )جيد جدًا(       

 عدد الخريجيف الحاصميف عمى تقدير )جيد (       
 عدد الخريجيف الحاصميف عمى تقدير )متوسط (        
 عدد الخريجيف الحاصميف عمى تقدير )مقبوؿ (       

و النقػؿ مػف خػارج العػراؽ أصحة صػدور وثػائقهـ الدراسػية مػف اصػحاب الشػهادات المعادلػة لمستكممة ال معاجمة حالة الخريجيف غير -3
 /حسػب 1784تعميمػات الػواردة بكتػاب وزارة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي / مكتػب المفػتش العػاـ المػرقـ الف الجامعة تعمػؿ وفػؽ إف
س فػػػػي  1798والمبمغػػػػة لكميػػػػات الجامعػػػػة بكتػػػػاب قسػػػػـ شػػػػؤوف الطمبػػػػة والتسػػػػجيؿ المػػػػرقـ  28/7/2010فػػػػي  147تعػػػػاميـ /ال

خػريجيف الػػذيف قبمػوا كميػػاتكـ بشػهادة معادلػػة صػادرة مػػف مدرسػة خػػارج العػػراؽ والػذي نػػص عمػى عػػدـ تزويػد الطمبػػة ال 27/8/2010
قيػاـ و مر الجامعي فقط حيث تبيف نتيجة عمؿ مكتب المفتش العاـ في متابعة عمؿ اقساـ التسػجيؿ فػي الكميػات بوثائؽ وتزويدهـ بال

في كمياتكـ بشهادة معادلة بوثائؽ تخرج قبؿ اف يػتـ حسػـ  ابعض الكميات بتزويد الطمبة الخريجيف بتزويد الطمبة الخريجيف الذيف قبمو 
طالػب بوثيقػة الصحة صدور الوثائؽ مػف قبػؿ الدولػة المانحػة لمشػهادة وبخالفػه يتحمػؿ مػدير التسػجيؿ المسػؤولية كاممػة عػف تزويػد 

 تخرج اذا ثبت انه مزور الحقًا.
مر صػدور وثػائقهـ الدراسػية داخػؿ العػراؽ فيػتـ اداراجهػـ بػالنتيجة تدقيؽ صحة بمحسومة الفيما يخص معالجة حالة الخريجيف غير  -4

أ( مػػف دليػػؿ اجػػراءات شػػؤوف الطمبػػة وضػػرورة اسػػتكماؿ ذلػػؾ    -2-6-لػػى الفصػػؿ العاشػػر الفقػػرة )ؾإ شػػارةالجػػامعي بػػالتخرج ويػػتـ اإل
 خالؼ استكماؿ ذلؾلييد تخرج أويتحمؿ تسجيؿ الكمية مسؤولية ذلؾ وعدـ منحهـ ت
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 صدار الوثائؽ وشهادات التخرجإثامف  / الفصؿ ال

اف منح وثائؽ وتأييدات  تخرج هي مسؤولية الكمية  ووفقًا لمضوابط وترسؿ الى الجامعة لغرض التصديؽ في حاؿ طمب الخػريج تصػديقها 
ليػة لهػذا آث حػددت في شعبة تصديؽ الوثائؽ والشهادات واف مهمة شعبة التصديؽ هي مهمة تنسيقية بيف الجامعػة ووزارة الخارجيػة حيػ

 تي :العمؿ وعمى النحو اآ

              1                                            2     3 

 

              4                                            5                                        6 

 

  

عػواـ كافػة مجمػؿ الوثػائؽ والشػهادات المصػدقة لأل افعػال  حيػث ألية ؤمف ديمومة استمرارية اآواف الجامعة اصدرت عدة توجيهات بما ي
ال تتجػػاوز / قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿ احصػػائيات تشػػتمؿ عمػػى ذلػػؾ واف الوقػػت المسػػتغرؽ فػػي تصػػديؽ الوثػػائؽ فػػي الجامعػػة ترسػػؿ 

 الثالثة اياـ في اقصى االحتماالت.

 والوثائؽ  مالحظات تخص اصدار الشهادات

وجهػت الكميػات بوجػوب اعتمػاد نمػوذج اسػتمارة طمػب الحصػوؿ عمػى  8/2/2009فػي  423ف الجامعة بكتابها المػرقـ ت إ .1
 وثيقة تخرج يؤمف كافة متطمباتها مع تحديد مسؤولية السادة المختصيف بهذا الشأف )المرفؽ طيًا(

رج وفيما يخص وثائؽ الدرجات فتنظـ وثػائؽ بالػدرجات بعػد تقـو الكميات بمنح الخريجيف تأييدات تخرج عند تحديد موعد تخ .2
وؿ والثػػاني ودمػػج تسمسػػالت الخػػريجيف وحسػػب الضػػوابط المبمغػػة وامػػر الجامعيػػة بػػالتخرج ولمػػدوريف ال اسػػتكماؿ الكميػػات لأل 

 3/5781العػدد ت ـبكتاب وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / دائػرة الدراسػات والتخطػيط والمتابعػة / القبػوؿ المركػزي ذي 
 . 18/9/2012في 

تقػػـو الكميػػات بمػػنح تأييػػدات تخػػرج مؤقتػػة وفقػػًا لتوجيهػػات وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي / دائػػرة الدراسػػات والتخطػػيط  .3
فػػي  5/686وكػػذلؾ كتابهػػا المػػرقـ  ت ـ  6/4/2015فػػي  5/2211والمتابعػػة / القبػػوؿ المركػػزي بكتابهػػا ذي العػػدد ت ـ

ريجي  الدراسػة االعداديػة مػف الػدوؿ )سػوريا / الػيمف / ليبيػا( الػذيف لػـ تسػتكمؿ اجػراءات صػحة صػدور لخ 19/1/2017
 ممقبوليف بموجبها في الكمية . لوثائقهـ الدراسية 

ف الجامعة تتابع وبشكؿ دائـ التوجيهات والتعميمات الخاصة بأستيفاء الرسػـو مقابػؿ تزويػد الخػريجيف بالشػهادات والوثػائؽ إ .4
 تي :لمطمبة العراقييف وعمى النحو اآ 2000لسنة  30لمقرار رقـ وفقًا 

 ( خمسة االؼ دينار عف اصدار الوثائؽ بالمغة العربية والمغة االنكميزية .5000) - أ
 ( عشرة االؼ دينار عف اصدار الشهادة الجدارية .1000) - ب
 ( الؼ دينار عف وثيقة التأييد لمتخرج .1000) - ت
 ة اضافية .( الفا دينار عف كؿ نسخ2000) - ث

َىثك وارد انىثُمخ فٍ 

 سدم شؼجخ انزصذَمبد 

ئك انًزسهخ بَزى رذلُك انىث

يٍ انكهُبد فٍ لسى شؤوٌ 

انطهجخ / شؼجخ انزصذَمبد  

فٍ ظىء لبػذح انجُبَبد نذي 

رزسم وثبئك انخزَدٍُ يٍ 

انكهُبد انً اندبيؼخ نغزض 

 انزصذَك . 

رخزى انىثبئك وَثجذ صبدر 

وربرَخ انزصذَك ػهً َسخخ 

 انىثُمخ 

رسهى انىثبئك انًصذلخ 

يخىنٍ  ثكزبة رسًٍ ثُذ

 انكهُبد حصزا  

رؼزض انىثُمخ ػهً اَظبر 

يسؤول شؼجخ انزصذَمبد 

ويٍ ثى انً يذَز انمسى 

 نغزض انزصذَك
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طػيط فيما يخص الطمبة العرب واالجانب فاف استيفاء المبالغ تكوف وفقًا لكتاب وزارة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي / دائػرة الدراسػات والتخ
 تي :وعمى النحو اآ  9/11/2003في  1197/ 5والمتابعة  المرقـ ت ـ

 $ . 15وثيقة تخرج بالدرجات بالمغة االنكميزية        - أ
 $. 10قة تخرج بالدرجات بالمغة العربية          وثي - ب
 $.  8الوثيقة الجدارية                               - ت
 $. 4   لمغة االنكميزية               تأييد تخرج با - ث
 $. 3   مغة العربية                  تأييد تخرج بال - ج
 $. 1  بالدراسة                     تأييد استمرار  - ح
 و االنكميزية .أقية النسخ فيستوفى دوالر واحد لكؿ نسخة اضافية سواء كانت بالمغة العربية ما بأ - خ
 عميا وطالب المنح الدراسية .الولية و ل دراسة اوالجور طمبة النفقة الخاصة والتبادؿ الثقافي يشمؿ بهذ  ال - د
جػور الدراسػية بالعممػة الصػعبة والػذيف يعػامموف سوًة بالطمبة العػراقييف لمطمبػة المعفيػيف مػف دفػع االأجور الوثائؽ أتستوفي  - ذ

 معاممة العراقييف. 
 3/1/3024وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / دائرة الدراسات  والتخطيط والمتابعة  / قسـ الدراسات والتخطيط بكتابها المرقـ ت ـ -5

عػداد )مسػودة إقامػت ب 21/8/2013فػي  7/5/3007مر الػوزاري المػرقـ ؽ/كيؿ لجنػة بػالشػاعممتنا بأنه جػرى ت 27/5/2015في 
حػدى اجتماعػات إلى الطمبة والخريجيف(  وستتـ مناقشة المسودة في إمشروع استيفاء وزارة التعميـ العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها 

 هيئة الرأي القادمة . 
يتضمف مواصفات خاصػة ويصػعب تزويرهػا عداد نموذج ورقي إقامت ب إذالجامعة لترصيف موضوع اصدار وثائؽ التخرج مف إجراءات  -6

فضاًل عف اصدار شهادة جدارية  بالمغة االنكميزية وبمواصفات جيدة  وجػرى اعتمػاد الترجمػة مػف خػالؿ المكتػب االستشػاري لمترجمػة 
 وذلؾ لتسهيؿ مهمة الخريجيف في االستفادة منها في خارج العراؽ .، والمغات في كمية المغات 

الوزارة  وتعمؿ  وبشكؿ دائـ لمتواصؿ مع الكميات بصدد تنفيذها ومنها وزارة التعميـ العػالي والبحػث العممػي /  الجامعة تعمؿ بتوجيهات -7
دائػػرة الدراسػػات  والتخطػػيط والمتابعػػة  / قسػػـ الدراسػػات والتخطػػيط والمتعمػػؽ بخريجػػي كميػػة جامعػػة صػػالح الػػديف / اربيػػؿ المػػرقـ ت 

فػػػػي  3/1011حكػػػػـ الػػػػذاتي )سػػػػابقًا ( والمؤكػػػػد عميػػػػه بكتابهػػػػا المػػػػرقـ ت ـوالخػػػػاص بطمبػػػػة ال 30/6/2002فػػػػي  2/7/2425ـ
تػػي )نػػود والػػذيف يرومػػوف الحصػػوؿ عمػػى وثػػائؽ تخػػرج بعػػد دراسػػتهـ لممرحمػػة االخيػػرة فػػي الكميػػات والػػذي نػػص عمػػى اآ 1/2/2011

مهػا يػتـ اختبػار خريجػي تمػؾ الجامعػة سباب التي كػاف مػف اجنتفاء الكتفاء بالشهادة التي تمنحها جامعة صالح الديف إل اعالمكـ باإل 
 متحف فيها يبيف المواد الدراسية التي امتحف فيها وتقديراته (.أ  بكتاب تأييد مف الجامعة التي  هـفي جامعة اخرى ، مع تزويد

المػادة  وكما جػاء فػي 2000لسنة  134الجامعة تعتمد ضوابط بصدد احتساب معدؿ التخرج وكما جاء في التعميمات االمتحانية رقـ  -8
اعتمػدت  يػثوتؤكد بشكؿ مستمر لمعالجة احتساب معدؿ الطمبة المنقوليف مػف خػارج العػراؽ وكمػا جػاء فػي الفقػرة )ثالثػًا( منػه ح 16
تها وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي / دائػػرة الدراسػػات والتخطػػيط والمتابعػػة  / قسػػـ القبػػوؿ المركػػزي يػػدَّ أبػػذلؾ والتػػي  اآتيػػةليػػة اآ

 :  10/9/2015في  5/4705ا المرقـ ت ـ بكتابه
اعتماد الدرجات الصادرة مف كميات خػارج العػراؽ وتثبيتهػا فػي السػجالت االمتحانيػة وفػي وثيقػة التخػرج عمػى اف يؤشػر ذلػؾ فػي  - أ

 حقؿ مالحظات الوثيقة كحالة خاصة .
النافػػذة وتعػػديالتها والتػػي  2000لسػػنة  (134/ثالثػػًا ( مػػف التعميمػػات االمتحانيػػة الػػرقـ )16حسػػاب المعػػدؿ يكػػوف وفػػؽ المػػادة ) - ب

وائػػؿ مػػف خريجػػي المعاهػػد وؿ  )كال عمػػى مػػف الصػػؼ ال أ)تحسػػب مرتبػػة النجػػاح لمطالػػب الػػذي يقبػػؿ فػػي صػػؼ  عمػػى أف نصػػت
و في حاالت االنتقاؿ مف خارج العراؽ وغيرهػا ( لمسػنوات التػي درسػها فقػط وبػنفس النسػب المقػررة أالمقبوليف في الصؼ الثاني 

 %((.100مة معاد احتسابها مف )لكؿ مرح
 جراءات الخاصة بصحة صدور المستمسكات المقدمة مف الطمبة .لالجوب استكماؿ الكمية و  - ت
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فػػي  36/ حاسػػبة / تعػػاميـ  484ف الجامعػػة تعمػػؿ وفػػؽ نػػص كتػػاب وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي / مكتػػب المفػػتش العػػاـ المػػرقـ إ
ي وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى ضرورة استبداؿ االختاـ المعتمدة فػي تصػديؽ الوثػائؽ الذي جاء فيه )نسب معالو  3/3/2011

وكذلؾ توقيع الشخص المسؤوؿ دوريًا وذلػؾ لتضػييؽ الخنػاؽ عمػى المفسػديف والحيمولػة دوف اسػتمرارهـ بتزويػر الوثػائؽ والكتػب الرسػمية 
التوقيع الجديد لكي يعتمد مف قػبمهـ ( واف كميػات الجامعػة تعمػؿ وفػؽ هػذا التوجيػه واف يتـ تزويد الجهات ذات العالقة بنسخة مف الختـ و 

 وترسؿ بشكؿ دوري نماذج االختاـ والتواقيع عند استبدالها.
وثائؽ بالػدرجات واربعػة تأييػدات تخػرج مػع جداريػة واحػدة ووفػؽ لمربع نسخ أيكوف محددأ بو عداد الوثائؽ الممنوحة لكؿ خريج إ  -1

 ولية والعميا .ولمدراستيف ال  16/9/2003في  1658مس الجامعة المرقـ كتاب امانة مج
فيما يخص الطمبة الوافديف فيكػوف موضػوع تزويػدهـ بالوثػائؽ والشػهادات بعػد اسػتيفاءهـ لبػراءة الذمػة ووفػؽ الضػوابط الصػادرة  -2

 مف الوزارة . مف الوزارة بهذا الصدد والمذكورة بدليؿ اجراءات وشروط القبوؿ والذي يصدر بشكؿ دوري
ت وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي / دائػػرة الدراسػػات  يػػدَّ أاف الجامعػػة حريصػػة عمػػى اسػػتيفاء الخػػريجيف لمػػادة بحػػث التخػػرج و  -3

والذي جرى اعمامه عمػى كافػة  18/10/2016في  3/1/4851والتخطيط والمتابعة  / قسـ الدراسات والتخطيط بكتابها    ت ـ
 نسخه منه(.بال   لمعمؿ بها )ربطًا الجامعات بالكتاب اع

 سماء الخريجيفأنشر 

قامػت فقد  2009 /22/6في  90لكتاب وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / مكتب المفتش العاـ / شعبة الحاسبة المرقـ تعاميـ / اً ذتنفي
وجػب الكتػػاب اعػال  وتقػػـو بشػػكؿ دوري صػعودًا وفػػؽ ضػػوابط خاصػة صػػادرة بم 1991ػػػ 1990عػػواـ الدراسػية أللسػػماء الخػريجيف أبنشػر 

 سماء الخريجيف .ألكتروني لنشر إل جراء التحديثات والتصويبات الجارية عمى  القوائـ المنشورة عمى الموقع اإب
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 ر وثائؽ الخريجيف ) المخرجات (.صحة صدو  / الفصؿ التاسع
  : الوثائؽ الجامعيةتدقيؽ 

بتزويػد الجهػػة المسػػتفيدة مػػف الوثيقػػة بصػػحة  أيضػػاً  ييػػدات التخػػرج لمخػػريجيف يقػػـوأصػػدار وثػائؽ وتإة باف تسػجيؿ الكميػػة فضػػال عػػف قيامػػ
 ي :أتصدورها بناء عمى مخاطبة رسمية منها ويكوف ذلؾ وفؽ ما ي

 تدقؽ الوثيقة مع النسخة المحفوظة في اضبارة الخريج . -1
 الدرجات والمعدؿ والتقدير ..... الخ .سجؿ االساس ) الماستر شيت ( لغرض مطابقة التدقؽ الوثيقة مع  -2
يدقؽ اسـ الخريج المثبت في الوثيقة مع المستمسكات الشخصية وقػوائـ الخػريجيف والماسػتر شػيت والوثيقػة الدراسػية التػي قبػؿ  -3

 مطابقة .البموجبها في الكمية لغرض 
 اصدار الوثيقة. ختاـ والتواقيع المثبتة في الوثيقة مع نماذج االختاـ والتواقيع لسنةتدقؽ ال -4
 وليات تخرجه .أوليات قبوؿ الطالب و أتدقؽ  -5
 التأكد مف استكماؿ ممؼ الخريج لكافة الضوابط والتعميمات . -6

 

 : التعامؿ مع حاالت التزوير
هو تحريؼ متعّمد لمحقيقة في و بغية تحقيؽ منفعة معينة  صادر مف جهة رسميةفي مضموف محرر رسمي  هي عممية التالعب التزوير :

 وتعتبر عممية التزوير مف الجرائـ المخمة بالشرؼ .لوقائع والبيانات التي يثبتها ا
 التزوير لوثائؽ القبوؿ :

 دوثػػائؽ مػػزورة واف الكميػػة تتعامػػؿ عنػػو اف عمميػػة تػػدقيؽ الوثػػائؽ التػػي اشػػرنا اليهػػا سػػابقا تفػػرز نتائجهػػا عػػف وثػػائؽ صػػحيحة  -1
 تي  :مزورة باآالاكتشافها لموثائؽ 

ب الػػى لجنػػة انضػػباط الطمبػػة المشػػكمة فػػي الكميػػة وتطبػػؽ بحقػػه تعميمػػات انضػػباط الطمبػػة فػػي مؤسسػػات وزارة التعمػػيـ حػػاؿ الطالػػي   -2
 . 2007لسنة  160العالي والبحث العممي رقـ 

لػػى مجمػػس إفقػػة ويحػػاؿ وليػػات المر مػػع اآ لغػػرض التػػدقيؽ وف الطمبػػة والتسػػجيؿيرفػػع المحضػػر الػػى رئاسػػة الجامعػػة / قسػػـ شػػؤ  -3
 رض المصادقة عمى المحضر .لغ الجامعة

عػف الكميػة لغػرض تنفيػذ  الوزارة / دائرة الدراسػات والتخطػيط والمتابعػة / القبػوؿ المركػزي فضػالً الى  ضر بعد المصادقةالمح يحاؿ -4
 توصياته.

 ي الكمية .موثيقة التي قبؿ عمى اساسها فلية لثبوت تزوير  مر اداري بترقيف قيد الطالب وفصمه مف الكمأصدار إتقـو الكمية ب -5
 يشطب اسـ الطالب مف السجالت االمتحانية . -6
 جراءات القانونية بحقه .تقـو الوحدات القانونية في الكمية باتخاذ كافة اإل -7

 ة:يتزوير الوثائؽ الجامع
وف قسػـ شػؤ  معػة /عالـ الجاإي وثيقة مزمػع صػدورها مػف قػبمهـ بػتزوير لالحالة ل ها شعبة التسجيؿ عند اكتشاف –تقـو الكمية  -1

 .ليتـ المصادقة عمى محاضر التزوير مف قبؿ مجمس الجامعةبحالة التزوير  الطمبة والتسجيؿ
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبوؿ المركػزي بحالػة التزويػر  / تقـو الجامعة بمخاطبة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي -2

 .ة بنسخة مف اجابة الجامعة وتعطى الجهة المخاطبة لصحة الصدور الوثيقة المزور 
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 / رئاسة الجامعة قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ 
مسػػؤوليته تتصػػؿ بػػالمحور  لف ساسػػية فػػي تنظػػيـ عمػػؿ جامعػة بغػػداد ، وذلػػؾقسػػاـ الحػد الأ مػػفقسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿ  عػػد  ي     

ية لتاسيس هذا القسـ تمتد الػى تػاريخ تاسػيس الجامعػة فػي العػاـ ف الجذور التاريخا  ال وهو الطمبة والخريجيف . و أالرئيس لنشاط الجامعة 
اسػتحدثت عمػادة  1958. ولقد شهد هػذا القسػـ تطػورات ومحطػات فػي مجػاؿ تنظيمػه ونشػاطاته عمػى مػدى تاريخػه، ففػي العػاـ  1957

ؿ لػه مجمػس عمػادة . ووفقػا لقػانوف ( واف التشػكي2( ومدراء عػدد )2الطمبة يرأسها عميد الطمبة وله صالحية عميد كمية ومعاونيف عدد )
تضػـ عػدد مػف االقسػاـ ) تسػجيؿ الدراسػات االوليػة ، تسػجيؿ و تشكمت ) دائرة التسجيؿ (  1977( المعدؿ لسنة 125الخدمة الجامعية ) 

 12392مػر الجػامعي حتى صدور ال 1988دارية ( ، واستمر هذا التشكيؿ لغاية العاـ فراد واإلالدراسات العميا ، الوثائؽ والشهادات ، اإل
مػف  مف دائرة ، وجرى استحداث  قسـ شؤوف الطمبة والتصديقات بػدالً  الذي جعؿ تنظيـ شؤوف الطمبة بمستوى قسـ بدالً  3/8/1988في 

فػػػي  28262مػػػر الجػػػامعي جػػػرى تغيػػػر التسػػػمية الػػػى قسػػػـ شػػػؤوف الطمبػػػة والتسػػػجيؿ بموجػػػب ال 2017عػػػاـ الدائػػػرة التسػػػجيؿ . وفػػػي 
 بط قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ بالسيد مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف العممية .. يرت 15/10/2017

 

 استراتيجية قسـ شؤوف الطمبة 

 ناهية واف تحوز عمى رضا الجميع .والخدمات لمطالب بجودة عالية ودقة متمتطمبات القسـ ريادي يمبي  اف يكوف:  الرؤيا

، المستقبمية احتياجات الجامعة وكمياتها كافة يشمؿ ويمبي  عالي داءأو ذمعرفي ي ابتكاري بناء نظاـ ادار  رسالة القسـ :
في خدمة  وتقديـ خدمات متميزة لممتعمميف الداخميف والخارجيف منهاوتطوير البحث العممي جودة الوذلؾ مف خالؿ ضماف 

 المجتمع .

مؤشػرات تقويمػه والتػي تشػكؿ دلػياًل رئيسػًا فػي و أ  تنػوع معػايير تتعػدد و يعمى الرغـ مػف اف نظػاـ القبػوؿ يمكػف اف  : هداؼ القسـأ

عمميات تطوير ، فانه يمكف القوؿ اف مػف بػيف المؤشػرات المهمػة التػي يتطمػب مراعاتهػا فػي الجػودة التػي تهػدؼ الػى تطػوير نظػاـ القبػوؿ 
 تي:باآ

 رشفةوال  تعزيز وتأكيد العمؿ بالنظـ االلكترونية في القبوؿ والتسجيؿ. 
 ودة الشاممة في ادارة القبوؿ والتسجيؿ.التوجه نحو تطبيؽ الج 
 ساس الصحيح والمناسب لتحقيؽ الرصانة العممية والتميز والجودة في الجامعات.توفير ال 
 والكميات. يمات والضوابط عمى مستوى الجامعةلمتعم المشترؾ تحقيؽ وحدة الفهـ ووحدة التطبيؽ 
  وط واحترامها وعدـ النظر في الحاالت التي ال تطابؽ مع تمؾ التعميمػات التأكيد عمى وجوب العمؿ وفؽ التعميمات والضوابط والشر

 والضوابط.
 . تنظيـ عممية القبوؿ والنقؿ مابيف الجامعات اعتمادًا عمى التعميمات والصالحيات 
  الكميةتطوير قاعدة معمومات متكاممة حوؿ الطالب واحتياجاتهـ، وعف مستوى رضاهـ عف النشطة والخدمات المقدمة مف قبؿ. 
  اإلسهاـ في رعاية الطمبة المتفوقيف وذوي االحتياجات الخاصةو  اكتشاؼ وصناعة الطالب المتميزيف. 
  ى القبػػوؿ والنقػػؿ الػػى الجامعػػات وهػػي غيػػر مسػػتوفية لمضػػوابط وانمػػا تحػػاوؿ النفػػاذ إلػػمػػاـ المحػػاوالت التػػي تسػػعى أقطػػع الطريػػؽ

 باالستفادة مف الظروؼ الطارئة التي تحصؿ.
 و خارج الجامعةأ التي تقيمها الجامعة تطويريةبالدورات ال ي القسـ مف خالؿ المشاركةدرات العامميف فتطوير ق. 
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 المهاـ والواجبات 
 بخصػػوص شػػؤوف الطمبػػة / ات الصػػادرة مػػف الػػوزارة والجامعػػة متابعػػة تطبيػػؽ التعميمػػات االمتحانيػػة والضػػوابط والقػػرارات والتوجيهػػ

 الدراسات االولية .
  ولية مر والتوجيهات الصادرة عف الوزارة ورئاسة الجامعة في مجاؿ شؤوف الطمبة والخريجيف الدراسات ال واتنفيذ ال 
 قسػاـ ، الػوزارات االجابة عمى المخاطبات الرسمية الواردة الى القسـ مػف ) الػوزارة ، الممحقيػات ، رئاسػة الجامعػة ، الكميػات ، ال

 لخ ( .والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ... ا
  . توحيد خطط القبوؿ الواردة مف الكميات وتقديـ الدراسة بشأنها ورفعها الى مجمس الجامعة 
 . تدقيؽ القبوؿ والنقؿ واالستضافة بالتنسيؽ مع شعب التسجيؿ في الكميات 
 ستضافة .وامر الخاصة بقبوؿ الطمبة والنقؿ واإلصدار ال إ 
 قة في تدقيؽ صحة صدور وثائؽ الطمبػة المقبػوليف وخريجػي الجامعػة بنػاء عمػى خرى ذات العالالتنسيؽ مع الكميات والجهات ال

 مخاطبات الجهات المستفيدة . 
 ية التي تـ اكتشافها مف الكمياتعالـ الوزارة / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بحاالت التزوير في الوثائؽ الدراسية والجامعإ. 
 وامػػر االداريػػة الصػػادرة مػػف رج لمدراسػػتيف الصػػباحية والمسػػائية ولمػػدوريف فػػي ضػػوء ال وامػػر الجامعيػػة الخاصػػة بػػالتخصػػدار ال إ

 الكميات .
 طػالع عمػى واقػع العمػؿ والمسػاعدة القياـ بالزيارات الميدانية الى شعب التسجيؿ في الكميػات بهػدؼ تحقيػؽ التفاعػؿ المباشػر واإل

 ف وجدت .إفي تجاوز المشكالت 
 ة معاوني العمداء ومدراء التسجيؿ والمجاف االمتحانية بهدؼ تحسيف االداء .عقد اجتماعات وورش عمؿ لمساد 
  اقتراح النشاطات والبرامج التدريبية الخاصة بتطوير موظفي التسجيؿ والمجاف االمتحانية في الكميات فضاًل عف تنفيذها فػي حالػة

 توفير امكانية ذلؾ .
 والمجاف االمتحانية وفؽ التعميمات االمتحانية والضوابط وتوجيهػات رئاسػة  داء شعب التسجيؿأعداد الدراسات والمقترحات بشأف إ

 الجامعة .
 شراؼ عمى عممية التقديـ لمدراسة المسائية في كميات الجامعة ومتابعة ذلػؾ واعػالف قبػولهـ وتػوزيعهـ عمػى الكميػات واالقسػاـ اإل

 صولية .بعد استحصاؿ الموافقات ال
 والتحقيقية الخاصة بشؤوف الطمبة . المشاركة في المجاف التدقيقية 
  و القسػػـ مػػف خػػالؿ مشػػاركة منتسػػبي القسػػـ فػػي الػػدورات التدريبيػػة أالسػػيما التػػي تقترحهػػا الجامعػػة و تطػػوير قػػدرات المػػوظفيف

 والتطويرية وحضور االجتماعات الرسمية الخاصة بالقسـ والجامعة .
  ساتذة وخالصة خدمتهـ .عميا وكذلؾ تصديؽ الترقيات العممية لألولية والتصديؽ وثائؽ خريجي كميات الجامعة لمدراستيف ال 
  رشفة االلكترونية لمبريد واستخداـ البريد االلكتروني لممخاطبات مػع استخداـ البرامج االلكترونية في العمؿ بما في ذلؾ تحقيؽ ال

 المؤسسات داخؿ وخارج العراؽ .
  راسية والعمؿ عمى معالجتها وفؽ التعميمات والضوابط والتوجيهات .و ذويهـ واالستماع لمشكالتهـ الدأاستقباؿ الطمبة 
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(  4مػدير القسػـ ومعػاوف مػدير القسػـ و)  [يشػمؿ عمػى :  :مخطط الهيكػؿ التنظيمػيالمحور االوؿ
وكمػا مبػيف فػي  ]( وحدات ادارية منفػردة 3ادارية فضال عف ) ات( وحد8شعب متخصصة تشمؿ عمى )

 تي :المخطط اآ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يذَز لسى شؤوٌ انطهجخ وانزسدُم

 نشعبة الخريلي

التصديياتو  

شعبة اليبوو  شعبة تدقيق الوثائق شعبة متابعة الطلبة
 والتجليو

وحذح لبػذح 

 انجُبَبد

 وحذح اإلحصبء

يؼبوٌ يذَز 

 انمسى

 وحذح االرشُف

وحذح صحخ وثبئك 

 انخزَدٍُ

وحذح ركُىنىخُب 

نًؼهىيبدا  

 وحذح انسكزربرَخ

وحذح رذلُك وثبئك  وحذح انخزَدٍُ

 انًمجىنٍُ

انزمذَى وحذح 

وانمجىل 

وحذح شؤوٌ غهجخ 

 انذراسبد انصجبحُخ

 وحذح انزصذَمبد
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 دارية : الهيكيمية اإل المحور الثاني

  ادارة القسـ / المهاـ والواجبات
ف يمػارس مػدير أقساـ الجامعة والتي نصت عمى ألى دليؿ الصالحيات الخاصة بمدراء إاستنادا  مدير القسـ :

 العمؿ بالشكؿ المطموب تية لتيسير القسـ الصالحيات اآ
 الواجبات :

 . توزيع المهاـ والصالحيات بيف الموظفيف العامميف في القسـ 
 جازات المرضية .الموافقة عمى منح االجازة االعتيادية بما اليتجاوز عشرة اياـ والمصادقة عمى اإل 
 االجازات الدراسية. اًل عففضجازات االعتيادية والمرضية لما زاد عف عشرة اياـ التوصية بالموافقة عمى اإل 
 داء العمؿ في القسـ ومتابعة نشاطات العامميف .أشراؼ عمى اإل 
 . التوصية بفرض عقوبة عمى العامميف المقصريف 
 . اقتراح توجيه كتب الشكر والتقدير لمعامميف المتميزيف والمبدعيف 
  القسـ .التوصية بمنح عالوات الترفيع والترقية مف درجة الى اخرى لمعامميف في 
 . التوصية بالتعييف والتنسيب واالستغناء عف خدمات العامميف في القسـ عمى وفؽ القوانيف والتعميمات النافذة 
  وقات الدواـ الرسمي وضمف القوانيف والتعميمات المنظمة لذلؾ .أاقتراح تكميؼ العامميف في القسـ بالعمؿ االضافي خارج 
 ضمف نطاؽ اختصاص قسمه .مف لعممية والفنية تمثيؿ القسـ في المؤتمرات والندوات ا 
  داء العمؿ وتحسينه ضمف مالؾ القسـ المحدد .أتوزيع المهاـ والمسؤوليات بيف منتسبي القسـ وبما يساعد عمى تطوير 
 . التوصية بايفاد منتسبي القسـ الى داخؿ القطر ولمدة ال تتجاوز اسبوعا واحدا 
 ع العامميف في القسـ .التوصية بمنح المخصصات المختمفة لجمي 
  داء العامميف في القسـ ورفعه الى الجهات ذات العالقة .أتقييـ 
  اقتراح التعييف بعقد مؤقت لمعامميف في القسـ لسد حاالت النقص في المالؾ ولضماف سرعة سير العمؿ 
 وبة .التوصية بالموافقة عمى تثبيت موظفي القسـ بوظائفهـ عند اكمالهـ المدة القانونية المطم 
  يفاد .جازات االعتيادية والمرضية واإلحد منتسبيه في حاالت تمتعه باإلأى إلالتوصية باناطة مهاـ القسـ 
 . اية صالحيات اخرى يخوله اياها مسؤوله المباشر 
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 في قاعدة بيانات القسـ هافر اسماء مدراء قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ حسب تو أالمحور الرابع / 

 قسـاسـ مدير ال
 مدة التكميؼ

 الى مف
 1997 --- د. خالدة ابراهيـ الطائي
 1999 1997 د. ياسيف طه العسكري

 2003 1999 د. عبد المطيؼ كريـ الزبيدي
 2007 2003 السيدة تماضر عبد اهلل احمد

 2017 2007 أ.د. حسيف خضير عبد الحسيف
 2021 2017 أ.ـ.د. عدي كريـ العيبي

 مستمر 2021 ه عزيزالسيد ليث عبد االل
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الػذي جػرى بموجبػه اسػتحداث و  2/3/2015في  244/د/6/7مر الجامعي لى الإاستنادا    معاوف مدير القسـ : 
فػػي  888منصػػب معػػاوف المػػدير وفػػؽ الصػػالحيات التػػي حػػددها قسػػـ الشػػؤوف القانونيػػة بموجػػب مػػذكرتهـ المرقمػػة 

 تي  :وعمى النحو اآ 31/3/2013

 الواجبات

 داء العمؿ في القسـ ومتابعة نشاطات العامميف .أشراؼ عمى اإل 
 داري وتطػوير  وانجػاز  بسػرعة ودقػة شػأنها اف تسػاعد عمػى سػير العمػؿ اإلمػف دارية والمقترحات التي بداء المشورة اإلإ

 خر  .أوعدـ ت
  نظمػة والتعميمػات قػوانيف وال وقػات الػدواـ الرسػمي وضػمف الأاقتراح تكميػؼ العػامميف فػي القسػـ بالعمػؿ االضػافي خػارج

 المنظمة لذلؾ .
  ضمف نطاؽ اختصاص القسػـ مػف خػالؿ تكميفػه بػذلؾ مػف قبػؿ مف تمثيؿ القسـ في المؤتمرات والندوات العممية والفنية

 مدير القسـ .
  عماؿ متميزة .أمموظفيف لقاء قيامهـ بلتقدير الاقتراح توجيه كتب الشكر و 
 والمسؤوليات بيف منتسبي القسـ الذي بشأنه اف يسػاعد عمػى تطػوير العمػؿ وتحسػينهبداء المشورة في توزيع المهاـ إ 

 ضمف نطاؽ القسـ . مف
  داء العامميف في القسـ ورفعه الى مدير القسـ .أالتوصية بتقييـ 
 دارية في رئاسة الجامعة .قساـ اإلمخاطبة ال 
 يفاد .االعتيادية والمرضية واإل جازاتالقياـ بمهاـ ادارة القسـ في حاالت تمتع مدير القسـ باإل 
  اف يقترح لمدير القسـ بتكميؼ احد المنتسػبيف لمقيػاـ بمهػاـ عممػه كمعػاوف مػدير فػي حػاؿ تمتعػه باالجػازات االعتياديػة

 يفاد .والمرضية واإل
 ة صالحيات اخرى يخوله ايا  مسؤوله المباشر .  يَّ أ 
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   / المهاـ والواجبات التخصصيةالشعب والوحدات 
 : شعبة القبوؿ والتسجيؿ

 . متابعة تطبيؽ التعميمات والضوابط وتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة بشأف القبوؿ والنقؿ واالستضافة .. الخ 
  وامر والتوجيهات الصادرة مف الوزارة والجامعة بشأف شؤوف الطمبة .تنفيذ ال 
 ة والكميات بشأف الطمبة .االجابة عمى المخاطبات الرسمية الواردة مف الوزارة والجامع 
 خرى الصادرة عف الوزارة .متابعة تنفيذ القبوؿ المركزي والمباشر والقنوات ال 
  خػرى وامر الخاصة بطمبة المراحػؿ الولية فضاًل عف ال وامر االدارية الخاصة بقبوؿ الطمبة في الدراسات ال صدار ال إمتابعة

. 
 عضػاء الهيئػة التدريسػية ... الػخ( ووفػؽ أبنػاء أتضػافة ، تعػديؿ الترشػيح ، نقػؿ تدقيؽ بيانات الطمبة لحػاالت )النقػؿ ، االس

 الضوابط .
  صحاب الشهادات المعادلة ، .. الخ (أمتابعة تنفيذ القبوؿ في الدراسة المسائية ) القناة العامة ، قناة ذوي الشهداء ، قناة 
  وامػر الخاصػة بطمبػة وليػة / المسػائية فضػاًل عػف ال سػات ال وامػر االداريػة الخاصػة بقبػوؿ الطمبػة فػي الدراصدار ال إمتابعة

 خرى .المراحؿ ال
  . تقديـ المقترحات الخاصة بشؤوف طمبة الدراسات االولية 
 . المشاركة في المجاف التدقيقية والتحقيقية الخاصة بشؤوف الطمبة 
  ركة منتسػبي القسػـ فػي الػدورات التدريبيػة و القسػـ مػف خػالؿ مشػاأالسػيما التػي تقترحهػا الجامعػة و تطوير قدرات الموظفيف

 والتطويرية وحضور االجتماعات الرسمية الخاصة بالقسـ والجامعة .
  صػحاب الشػهادات المعادلػة أضػمف قنػوات القبػوؿ العامػة وقنػاة ذوي الشػهداء و مػف تدقيؽ بيانات الطمبػة المرشػحيف لمقبػوؿ

 ووفؽ الضوابط .
 وؿ والتسجيؿ :دارية المرتبطة بشعبة القبالوحدات اإل

 وحدة شؤوف طمبة الدراسات الصباحية / المهاـ : - أ
  الضوابط .و متابعة تدقيؽ القبوؿ والنقؿ واالستضافة وفؽ التعميمات 
  ستضافة .وامر الجامعية بالنقؿ واإلمتابعة اصدار ال 
  . متابعة البريد الخاص بطمبة الدراسات الصباحية 
 مهاـ :وحدة التقديـ والقبوؿ االلكتروني / ال-ب

 . متابعة تدقيؽ القبوؿ االلكتروني وفؽ التعميمات والضوابط 
 وامر الجامعية لمطمبة المقبوليف .صدار ال إ 
  وامر الجامعية بالنقؿ واالستضافة .صدار ال إمتابعة 
  . متابعة البريد الخاص بطمبة الدراسات المسائية 
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   شعبة تدقيؽ الوثائؽ :

 ط وتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة في مجاؿ تدقيؽ سالمة القبوؿ والتخرج .متابعة تطبيؽ التعميمات والضواب 
  بة المقبوليف والخريجيف .موامر والتوجيهات الصادرة مف الوزارة والجامعة بشأف تدقيؽ وثائؽ الطتنفيذ ال 
 ات الرسػمية وغيػر الرسػمية االخػرى جابة عمى المخاطبات الرسمية الواردة مػف الػوزارة والممحقيػات الثقافيػة والػوزارات والمؤسسػاإل

 عف الكميات بشأف تدقيؽ الوثائؽ . فضالً 
 . متابعة الكميات في تنفيذ استكماؿ ممفات الطمبة المقبوليف 
 . متابعة المخاطبات التي ترد مف داخؿ وخارج العراؽ في مجاؿ تدقيؽ الوثائؽ 
  وير الوثائؽ الدراسية التي يتـ اكتشافها مف قبؿ الكميات .اعالـ الوزارة / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بحاالت تز 
  صحاب الشهادات المعادلة .أوليات والمخاطبات لمطمبة الوافديف و متابعة ال 
 جاف التدقيقية والتحقيقية في مجاؿ شؤوف الطمبة .مالمشاركة في ال 
 وليات الكترونيًا .رشفة ال أعداد قاعدة بيانات بحاالت التزوير ، و إ 
  و القسػػـ مػػف خػػالؿ مشػػاركة منتسػػبي القسػػـ فػػي الػػدورات التدريبيػػة أالسػػيما التػػي تقترحهػػا الجامعػػة و ير قػػدرات المػػوظفيف تطػػو

 والتطويرية وحضور االجتماعات الرسمية الخاصة بالقسـ والجامعة .
 امعة .متابعة تدقيؽ صحة صدور الوثائؽ الجامعية التي ترد مف داخؿ وخارج العراؽ بالتنسيؽ مع كميات الج 
 . متابعة تدقيؽ صحة صدور وثائؽ القبوؿ لمطمبة المقبوليف في كميات الجامعة بالتنسيؽ مع مديرات التربية والممحقيات 
 .تدقيؽ وثائؽ الطمبة المقبوليف في كميات الجامعة وفؽ البرنامج المعد مف قبؿ الوزارة بالتنسيؽ والمتابعة مع كميات الجامعة 
  د مف داخؿ وخارج العراؽ في مجاؿ تدقيؽ وثائؽ المقبوليف .تنفيذ المخاطبات التي تر 

 دارية المرتبطة بشعبة تدقيؽ الوثائؽ :الوحدات اإل

 وحدة تدقيؽ وثائؽ المقبوليف / المهاـ : - أ
 . متابعة تدقيؽ وثائؽ المقبوليف في كميات جامعتنا وفؽ البرنامج المعد مف قبؿ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 
  حقيات الثقافية بخصوص الطمبة المقبوليف والوافديف مف اصحاب الشهادات المعادلة .ملتربية والمامخاطبة وزارة متابعة 
 . تنفيذ المخاطبات التي ترد الكميات والمؤسسات الحكومية 
 وحدة صحة وثائؽ التخرج / المهاـ : - ب

 ؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلؾ الواردة مف متابعة تدقيؽ صحة صدور وثائؽ خريجي الجامعة العامميف في الوزارات الم
 الممحقيات والمؤسسات التعميمية بالتنسيؽ مع كميات الجامعة .

 . اعالـ الوزارة /دائرة الدراسات والتخطيط بحاالت التزوير المكتشفة 
 . تنفيذ المخاطبات التي ترد مف داخؿ وخارج العراؽ في مجاؿ تدقيؽ وثائؽ المتخرجيف 
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 : تابعة الطمبة شعبة م

 . متابعة تطبيؽ التعميمات والضوابط وتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة بشأف القبوؿ والنقؿ واالستضافة .. الخ 
  وامر والتوجيهات الصادرة مف الوزارة والجامعة بشأف شؤوف الطمبة .تنفيذ ال 
 ت بشأف الطمبة .جابة عمى المخاطبات الرسمية الواردة مف الوزارة والجامعة والكميااإل 
 عف خطط القبوؿ المقترحة مف كميات الجامعة وتقديـ المقترحات بصددها . عداد الدراسات بصدد التعميمات االمتحانية فضالً إ 
  وائػؿ المتخػرجيف مػف كميػات جامعتنػا ولمدراسػتيف الصػباحية والمسػائية ) كػال عمػى حػدا( سماء الطمبة الثالثة ال أمسؤولية توحيد

 غراض التكريـ .خرى لأشراؼ والتقويـ العممي وجهات زارة التعميـ العالي والبحث العممي / جهاز اإلوعرضها عمى و 
  قساـ ومراكز الجامعة وفؽ الضوابط  أتدقيؽ استمارات المتقدميف عمى قناة المتميزيف المرشحيف مف منتسبي كميات و 
  بنػاء أؿ الترشيح ، قنػاة التعمػيـ الحكػومي الخػاص الصػباحي ، نقػؿ ضمف ) تعديمف رقاـ االمتحانية الكترونيا لممتقدميف تفعيؿ ال

 ضمف الضوابط والتعميمات . مف يدات هيئة التقاعد لمطمبة المستمريف ، ... الخ (أيساتذة ، تال
 متابعة ما يتصؿ بمشاركة الجامعة في الممتقيات الطالبية التي ينظمها المجمس العربي لتدريب طالب الجامعات العراقية . 
 . تنظيـ االجتماعات وورش العمؿ التي ينفذها قسـ شؤوف الطمبة في مجاالت التسجيؿ والمجاف االمتحانية 
 . اعداد قواعد البيانات الخاصة بالطمبة والخريجيف بالتنسيؽ مع الكميات 
 . المشاركة في المجاف التدقيقية والتحقيقية الخاصة بشؤوف الطمبة 
  و القسػػـ مػػف خػػالؿ مشػػاركة منتسػػبي القسػػـ فػػي الػػدورات التدريبيػػة أالتػػي تقترحهػػا الجامعػػة  السػػيماو تطػػوير قػػدرات المػػوظفيف

 والتطويرية وحضور االجتماعات الرسمية الخاصة بالقسـ والجامعة .
 الوحدات االدارية المرتبطة بشعبة متابعة الطمبة :

 وحدة قاعدة بيانات /المهاـ : - أ
 كميات الجامعة. كذلؾلخريجيف بالتنسيؽ مع شعب القسـ و متابعة قواعد البيانات الخاصة بالطمبة وا 
  سماء وقنوات القبوؿ لمطمبة المقبوليف والخريجيف .أتدقيؽ بيانات و 
 . التنسيؽ مع شعب القسـ في مجاؿ بيانات الطمبة والخريجيف 
 حصاء الجامعي لمنتسبي قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ وتحديثاتها .متابعة بيانات اإل 
 ء / المهاـ :حصاوحدة اإل - ب

 و الوزارة بصدد التعميمات االمتحانية وضوابط القبوؿ واالنتقاؿ ونتػائج االمتحانػات النهائيػة أعداد الدراسات التي تطمبها الجامعة إ
 في ضوء ما تقر  مجالس الكميات .

 ديـ الدراسات بصددها .متابعة خطة القبوؿ لمجامعة في ضوء ما تقرر  مجالس الكميات ولمدراستيف الصباحية والمسائية وتق 
 . تنظيـ االجتماعات وورش العمؿ التي ينفذها قسـ شؤوف الطمبة في مجاالت التسجيؿ والمجاف االمتحانية واعداد محاضرها 
  داء السنوية الواردة مف الجامعة.داء منتسبي قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ وفؽ استمارات تقييـ الأمتابعة تقييـ 
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 : لتصديقاتشعبة الخريجيف وا

 . متابعة تطبيؽ التعميمات والضوابط وتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة في مجاؿ شؤوف الخريجيف 
  وامر والتوجيهات الصادرة مف الوزارة والجامعة بشأف شؤوف الطمبة والخريجيف.تنفيذ ال 
 بة .جابة عمى المخاطبات الرسمية الواردة مف الوزارة والجامعة والكميات بشأف الطماإل 
 جاف التدقيقية والتحقيقية في مجاؿ شؤوف الطمبة .مالمشاركة في ال 
  وامر الجامعية الخاصة بخريجي كميات الجامعة في ضوء الوامر اإلدارية الصادرة مف الكميات .ال إصدار 
 . تصديؽ وثائؽ الخريجيف وخالصة الخدمة والترقيات العممية لمتدريسيف 
 وامر الجامعية الخاصة بخريجي المجموعة الطبية .مف ال  تزويد وزارة الصحة سنويا بنسح 
 عداد المقترحات في مجاؿ تصميـ الشهادات والوثائؽ الجامعية .إ 
 . المشاركة في المجاف التدقيقية والتحقيقية الخاصة بشؤوف الطمبة 
  لقسػػـ فػػي الػػدورات التدريبيػػة و القسػػـ مػػف خػػالؿ مشػػاركة منتسػػبي اأالسػػيما التػػي تقترحهػػا الجامعػػة و تطػػوير قػػدرات المػػوظفيف

 والتطويرية وحضور االجتماعات الرسمية الخاصة بالقسـ والجامعة .
  وليػة والعميػا وكػذلؾ تصػديؽ خالصػة خدمػة لمتدريسػيف تدقيؽ تصػديؽ الوثػائؽ والشػهادات لخريجػي كميػات الجامعػة لمدراسػتيف ال

 يضا تصديؽ وثائؽ الطمبة المرقنة قيودهـ .أالمستمريف بالخدمة و 
 سماء خريجي كميات الجامعة الى الموقع االلكتروني لمجامعة الواردة مف الكميات لغرض نشرها .أرساؿ قوائـ إ 
  ًالجامعة . عف ضوابط التدريب الصيفي لمطمبة في كميات متابعة تطبيؽ التعميمات والضوابط الخاصة بالخريجيف فضال 
 المرسمة مف الكميات . تدقيؽ الوثائؽ المراد تصديقها في ضوء قواعد البيانات 
 . متابعة تصديؽ وثائؽ الخريجيف وخالصة الخدمة والترقيات العممية لمتدريسيف 
 . متابعة المقترحات في مجاؿ تصميـ الشهادات والوثائؽ الجامعية 

 الوحدات االدارية المرتبطة بشعبة الخريجيف والتصديقات :

 وحدة الخريجيف / المهاـ : - أ
  الخاصة بخريجي كميات الجامعة في ضوء الوامر اإلدارية الصادرة مف الكميات .إصدار االوامر الجامعية 
 رساؿ قوائـ اسماء خريجي كميات الجامعة الى الموقع االلكتروني لمجامعة الواردة مف الكميات لغرض نشرها .إ 
  ًبة في كميات الجامعة .عف ضوابط التدريب الصيفي لمطم متابعة تطبيؽ التعميمات والضوابط الخاصة بالخريجيف فضال 
 وحدة التصديقات / المهاـ : - ب

  وليػػة والعميػػا وكػػذلؾ تصػػديؽ  خالصػػة الخدمػػة متابعػػة تػػدقيؽ تصػػديؽ الوثػػائؽ والشػػهادات لخريجػػي كميػػات الجامعػػة لمدراسػػتيف ال
 يضا تصديؽ وثائؽ الطمبة المرقنة قيودهـ .ألمتدريسيف و 

 ريسيف .متابعة تصديؽ وثائؽ الخريجيف وخالصة الخدمة لمتد 
 
 
 
 



2022 بشؤوف الطال إدارة دليؿ   جامعة بغداد 

 
48 

  الوحدات االدارية المرتبطة مباشرة بادارة القسـ
   وحدة السكرتارية  

 . تنظيـ وتنسيؽ ومتابعة اعماؿ بريد مدير القسـ 
 . تنظيـ مواعيد المداوالت واالجتماعات والزيارات 
 . تنظيـ توزيع البريد بعد عرضه عمى مدير القسـ 
  ف .و الزائريأو ذويهـ أتنظيـ مقابالت الطمبة 
 . تدقيؽ بريد مدير القسـ قبؿ وبعد التوقيع 

 وحدة تكنولوجيا المعمومات / المهاـ :

 .ادارة ونشر االخبار والمعمومات عمى الموقع الخاص بمقسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ 
 .ادارة ونشر قوائـ اسماء الخريجيف عمى الموقع الخاص بخريجيف جامعة بغداد 
 د استالـ البريد وتقديمها الى سكرتارية مدير القسـييألواردة مف داخؿ وخارج العراؽ وتاستالـ المخاطبات االلكترونية ا 
  ستالـ مف الدوائر المعنيةإليد اأيتارساؿ المخاطبات الصادرة عف القسـ الى المؤسسات ذات العالقة داخؿ وخارج العراؽ ومتابعة 
 . متابعة تقرير برنامج حكومة المواطف االلكترونية 
 عمى االستفسارت االلكترونية في ضوء الضوابط وسياقات العمؿ في القسـ .جابة اإل 

 
 وحدة االرشيؼ / المهاـ :

 .استالـ البريد الوارد ) ورقيا والكترونيا ( مف داخؿ وخارج العراؽ بشكؿ يومي ووضع رقـ وتاريخ وارد لكؿ مخاطبة 
 كرة داخمية. ذكؿ كتاب ومرساؿ المخاطبات الرسمية المنفذة مف القسـ ووضع رقـ وتاريخ لإ 
  خرى .رسالها الى الوزارة والجهات الإتزويد البريد المركزي لمجامعة بالمخاطبات المنجزة مف القسـ لغرض 
  . تخصيص رفوؼ في القسـ الستالـ البريد المنجز الى الكميات 
  وليات .تفريؽ البريد واستنساخ ال 
 ور المتخرجيف مف كميات الجامعة .ييد صحة صدأتل ةطموبماستنساخ مموف لموثائؽ ال 
 رشفة كافة ممفات المخاطبات الرسمية ) الواردة والصادرة ( وفؽ نظاـ المكتب االلكتروني  .أ 
 رشفة المخاطبات الرسمية ) الورقية ( الواردة والصادرة وفؽ نظاـ المكتب االلكتروني .أ 
 رشفة المخاطبات الرسمية وحفظها في ممفات ورفوؼ مخصصة بذلؾأ . 
 . تخصص مكاف لحفظ ممفات السنوات السابقة فضاًل عف الممفات المؤرشفة الكترونيًا 

 

 االستعالمات / المهاـ :

  ستعالـ االلكتروني .جابة عمى استفسارتهـ مف خالؿ برنامج اإلو ذويهـ ، واإلأاستقباؿ المراجعيف مف الطمبة والخريجيف 
  مف طالبي المقابمة حوؿ طمبهـ وارشادهـ الى شعب القسـ في حالة الضرورة تنظيـ مقابالت المراجعيف مف خالؿ االستعالـ 
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 انًحىر انثبنث

خطخ لسى شؤوٌ انطهجخ 

 وانزسدُم

 
 

وانزسدُم يحبور خطخ لسى شؤوٌ انطهجخ   

انًسبهًخ 

فٍ يُذاٌ 

رطىَز شؤوٌ 

 انطهجخ

 

رطىَز األداء 

شؼت فٍ  

زسدُم ان

وانهدبٌ 

حبَُخ فٍ االيز

 انكهُبد 

رطىَز 

انجزايح 

االنكززوَُخ 

 نهمسى

 

رطىَز أداء 

 انؼبيهٍُ فٍ

 انمسى
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 عماؿ المجاف االمتحانية أالبند الوؿ / تطوير الداء في 
  عماؿ المجاف االمتحانية في مجاؿ تطبيؽ النظـ االلكترونية.أمتابعة تنفيذ 
 نفيذ برنامج تدريبي في إدارة المجاف االمتحانية والسجالت االمتحانية ،يشترؾ فيػه السػادة معػاوني عمػداء المساهمة في إعداد وت

 الكميات ومدراء التسجيؿ وأعضاء المجاف االمتحانية ) المركزية والفرعية ( ووحدات التسجيؿ في القساـ العممية .
 ووحدات التسجيؿ في القساـ العممية . تنظيـ ورش عمؿ لتحسيف جودة الداء في المجاف االمتحانية 

 البند الثاني / تطوير الداء في تسجيؿ الكميات
 . متابعة شعب التسجيؿ في مجاؿ تطبيؽ التعميمات االمتحانية والضوابط  والتوجيهات الصادرة عف الوزارة والجامعة 
   عد مف الوزارة .حسـ تدقيؽ الممفات والوثائؽ وحسـ معالجة مشكالتها مع برنامج التدقيؽ الم 
  ًبأوؿ في كميات الجامعة وفؽ الصالحيات . متابعة سبؿ معالجة حاالت الطمبة أوال 
  . المساهمة في ورش العمؿ التي تعدها الوزارة والجامعة في مجاؿ شؤوف الطمبة 
 ادرة عػف الػوزارة والجامعػة مجػاؿ تنفيػذ التعميمػات والضػوابط الصػ فػي كميػاتالقياـ بزيارات ومتابعة ميدانية لشػعب التسػجيؿ فػي ال

 وكؿ ما يتعمؽ في مجاؿ شؤوف الطمبة
 جه عمؿ شعب التسجيؿ اف وجدت .وتذليؿ العقبات التي توا

 البند الثالث / المساهمة في ميداف تطوير شؤوف الطمبة 
 . إعداد وتقديـ مقترحات الى الوزارة في مجاؿ دليؿ إجراءات شؤوف الطمبة 
 اعات دورية في مجاؿ تطوير الداء في شعب التسجيؿ والمجاف االمتحانية .عداد وتنظيـ ورش عمؿ واجتمإ 

 البند الرابع / تطوير الداء في القسـ 
 . تحديث البرامج االلكترونية وقواعد البيانات التي تـ إعدادها في القسـ 
 لتنسيؽ مع مركػز الحاسػبة االلكترونػي توسيع مجاالت مشروع الرشفة االلكترونية واستكماؿ تطوير برنامج المكتب االلكتروني با

 وفؽ متطمبات القسـ . 2015التي تـ اعدادها منذ العاـ 
 . متابعة تطوير الموقع الرسمي لمقسـ ونشر كؿ ما يتعمؽ في مجاؿ شؤوف الطمبة والخريجيف 
 . ) إشراؾ عدد مف منتسبي القسـ في برامج تطويرية ) تطوير إداري ، حاسوب 
 االحتياجات الفعمية لمعمؿ.و اإلدارية لشعب ووحدات القسـ وفؽ الموارد البشرية  إعادة تنظيـ الهيكمية 

 البند الخامس / البرامج االلكترونية المقترح تنفيذها
 خبار العاجمة في مجاؿ شؤوف الطمبة وقنوات القبوؿ في كميات الجامعة.رض الغعداد تطبيؽ عمى الهواتؼ المحمولة لإ 
   ضمف برنامج المكتب االلكتروني مف ني وتناقؿ البريد )الوارد والصادر( لممخاطبات الرسميةبرنامج التوقيع االلكترو. 
 عداد برامج الكترونية لخدمة القسـ وكميات الجامعة.إ 
  الداخمي . انتربط حاسبات القسـ ضمف شبكة االنتر 

خطخ لسى شؤوٌ انطهجخ 

 وانزسدُم
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يحبور 

انىاخجبد 

فٍ انًُفذح 

لسى شؤوٌ 

انطهجخ 

 وانزسدُم

 

 

انزمذَى وانمجىل فٍ كهُبد 

 اندبيؼخ

ثبئك انذراسُخ رذلُك انى

 نهًمجىنٍُ

 

انطهجخ وانخزَدٍُ خذيخ   

خذيخ انكهُبد وندبَهب 

 االيزحبَُخ وانزسدُم

انًؤسسبد انحكىيُخ خذيخ انىساراد و

 وغُز انحكىيُخ يٍ داخم وخبرج انؼزاق

 

 رصًُى األَظًخ االنكززوَُخ

 

إنًسبهًخ فٍ يدبل رطىَز شؤوٌ 

 انطهجخ
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 ولى / القبوؿ والتسجيؿالفقرة ال 

 ومتابعة إجراءات تسجيؿ الطمبة المقبوليف. المركزي والمباشر تنفيذ نتائج القبوؿ ، 
 لمقبوؿ وفؽ البرنامج االلكتروني . في الدراسة المسائية تدقيؽ ترشيحات المتقدميف 
  خريجػي و  هػد%الوائػؿ عمػى المعا10تنفيذ القبػوؿ ضػمف قنػوات ) ذوي الشػهداء ، أصػحاب الشػهادات المعادلػة ، الوافػديف ، الػػ

 االعداديات اإلسالمية .. الخ ( .
 ستضافة ما بيف كميات الجامعة والكميات المناظرة في الجامعات .تدقيؽ إجراءات النقؿ واإل 
 ستضافة الصادرة عف الوزارة ) النقؿ مف خارج العراؽ ومف داخمه ( .تنفيذ أوامر النقؿ واإل 
 نوات ) تعديؿ الترشيح ، التعميـ الحكومي الخػاص الصػباحي ، اسػتمارات نقػؿ تدقيؽ واستكماؿ إجراءات الطمبة المتقدميف ضمف ق

أبناء أعضاء الهيئة التدريسية، استمارة تقاعد لمطمبة المستمريف والمشموليف بتظاـ التقاعػد ( وتفعيػؿ االسػتمارات الكترونيػا مػف 
 قبؿ القسـ.

 الفقرة الثانية / تدقيؽ وثائؽ الطمبة المستمريف 

 يؽ الوثائؽ الدراسية لمطمبة المقبوليف والموجوديف في جميع الكميات لمدراستيف الصباحية والمسائية  وبجميػع قنواتػه استكماؿ تدق
 .رة الدراسات والتخطيط والمتابعة وفؽ البوابة االلكترونية لموزارة / دائ

 عتنا .تدقيؽ وثائؽ الطمبة المنقوليف والوافديف مف خارج العراؽ والمنقوليف الى كميات جام 
 الفقرة الثالثة / خدمة الكميات ولجانها االمتحانية والتسجيؿ  

 خػالؿ  مدراء التسػجيؿ فػي كميػات الجامعػة ورشة عمؿ في مجاؿ شؤوف الطمبة والخريجيف بمشاركة( اجتماع و 45)عداد وتنفيد إ
 عقد مف الزمف.

  الجامعةالوزارة و تها عدَّ أالمشاركة في ورش العمؿ واالجتماعات التي . 
 الفقرة الرابعة / خدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية مف داخؿ وخارج العراؽ 

  عالـ تمؾ الجهات بنتػائج تدقيؽ وثائؽ موظفي تمؾ الوزارات والمؤسسات )خريجي كميات ومعاهد جامعتنا دراسات أولية وعميا ( وا 
عالـ الوزارة والجهات ذات العالقة  بذلؾ .التدقيؽ التي جرى تاييد صحة صدورها مف الجامعة . وكشؼ حا  الت التزوير وا 

 الفقرة الخامسة / خدمة الخريجيف والطمبة 

 ( ولمػػدوريف الوؿ الدراسػػة الصػػباحية ، الدراسػػة الإصػػدار الوامػػر الجامعيػػة بػػالتخرج الخاصػػة بخريجػػي جميػػع الكميػػات ) مسػػائية
 والثاني .

  وخالصة خدمة التدريسييفالولية والعميا  لمدراسات الجامعةتصديؽ وثائؽ خريجي كميات ومعاهد. 
 مع تسجيؿ الكميات  مقابمة إعداد كبيرة مف الطمبة أو ذويهـ ومساعدتهـ في حؿ مشكالتهـ وفقًا لمتعميمات والضوابط وبالتنسيؽ 
 . المساهمة في االحتفالية المركزية التي تقيمها الجامعة سنويا لتكريـ الخريجيف الوائؿ 

 

لسى  فٍانىاخجبد انًُفذح ػٍ يىخش 

 وانزسدُم شؤوٌ انطهجخ 
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 السادسة / الموقع االلكتروني  الفقرة

 الدراسات االولية. بأوؿ في مجاؿ شؤوف الطمبة خبار العاجمة أوالً نشر التعميمات والضوابط وكؿ ما يصدر عف الوزارة وال 
 . نشر أسماء الطمبة المقبوليف وفؽ قناة القبوؿ ونوع الدراسة 
   صعودا .و  1990نشر أسماء الخريجيف الواردة مف كميات جامعتنا منذ العاـ 
 . نشر فعاليات ونشاطات الجامعة والقسـ 
  ليات التقديـ  ضمف قنوات القبوؿ في كميات جامعتنا . آنشر دليؿ تعريفي عف 

 توجيهات عامة مف قبؿ الجامعة :

بػة عمػى اف ال جات بضػرورة سػرعة انجػاز تػدقيؽ الوثػائؽ واإلكػدَّ أ: اف الجامعػة سػبؽ واف الوثػائؽ الجامعيػة ) المخرجػات ( صحة صػدور 
 تية  :جراءات اآتتجاوز اسبوع مف تاريخ ورود الكتاب الى الكمية واف تنفيذ ذلؾ يتطمب اإل

مف وصوله الى مكتب العميد وحتى وصوله الى الموظػؼ المنفػذ )بمػا اليزيػد عػف  لية مناسبة النجاز البريد بدءً آف تضع الكمية أ - أ
 يد االلكتروني فضاًل عف البريد الورقي .نجاز ضمف السقؼ الزمني واعتماد البر يـو ( واإل 

 التأكيد عمى الكمية باستكماؿ ممفات الخريجيف لمسنوات السابقة لتسريع تدقيؽ صحة صدورها. - ب
لى إوجد نقص في ممفاتهـ وتطمب مراجعتهـ يسماء الخريجيف الذيف أ عف عمف عمى الموقع االلكترونيف ت  أمقترح / يمكف لمكمية  - ت

 صدار وثائؽ التخرج.و إلأيؿ خدمتهـ في صحة الصدور ستكماؿ تسهالكمية إل

 : تصديؽ الوثائؽ الجامعية

 ويػتـ ارسػاؿ  حػواؿحسػف الأو يػوميف فػي أاليتجػاوز يػـو واحػد  ئؽ في قسـ شػؤوف الطمبػة والتسػجيؿلية انجاز تصديؽ الوثاآف أ
 .مف القسـ اعادتها بكتابويتـ بغض النظر عف عدد الوثائؽ المرسمة ة مف الكميات ادر الوثائؽ بموجب كتب ص
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 2022سنة بي قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿ لأسماء منتس
 محؿ العمؿ )الشعبة/الوحدة( االسـ

 معاوف مدير قسـ شؤوف الطمبة ليث عبد االله عزيز
 وحدة السكرتارية اسراء خضير سمماف

 مسؤوؿ شعبة القبوؿ والتسجيؿ ـ.ـ. عمر عدناف محمود شكري
 شعبة القبوؿ والتسجيؿ لد عميدانيه خا

 شعبة القبوؿ والتسجيؿ امؿ مزعؿ لطيؼ
 مسؤولة وحدة الدراسات الصباحية لمياء تايه دبيس
 شعبة القبوؿ والتسجيؿ نعمت طالب خميؿ
 مسؤولة وحدة التسجيؿ والقبوؿ االلكتروني ندى عباس بريج

 وحدة التسجيؿ والقبوؿ االلكتروني حمد عبد الكريـ نايؼأ
 وحدة التسجيؿ والقبوؿ االلكتروني حمد عمي رشيدأ

 مسؤوؿ شعبة متابعة الطمبة عباس حيدر حسف
 شعبة متابعة الطمبة شيماء فؤاد مصطفى

 مسؤولة وحدة قاعدة البيانات هار صباح محمدأز 
 مسؤوؿ وحدة تكنولوجيا المعمومات محمد صباح احمد

 حصاءمسؤولة وحدة اإل شيماء محمود جاسـ
 مسؤوؿ شعبة تدقيؽ الوثائؽ داد عماد عبد الرزاؽمق

 مسؤوؿ وحدة صحة الصدور حيدر طارؽ جبار
 أرشيؼ وحدة تدقيؽ الوثائؽ خضر صبح حمد

 شعبة تدقيؽ الوثائؽ محمد سعيد عبدعمواف
 مسؤوؿ شعبة تصديؽ الوثائؽ حسيف عمي حسيف

 مسؤولة وحدة الخريجيف ـ.ـ. لقاء محمد شوحي
 وحدة الخريجيف فمحمد سمماف حس
 وحدة الخريجيف سهى سمير جمعة
 مسؤولة وحدة تصديؽ الوثائؽ همسة عامر جاسـ

 وحدة تصديؽ الوثائؽ وجداف محمد عبد الكريـ
 وحدة تصديؽ الوثائؽ زينة حسف عمي

 وحدة تصديؽ الوثائؽ مؤيد غازي حرفش
 وحدة تصديؽ الوثائؽ سحر وليد جواد

 رشيؼ االلكترونياإل  عبد الرحمف عبد اهلل نايؼ
 رشيؼ االلكترونياإل  حيدر قاسـ خماس

 رشيؼ االلكترونياإل  ـ. محمد حسف عبد عمواف
 شيؼر وحدة اإل  عمار عقيؿ مجيد

 رشيؼوحدة اإل  كفاح عبد النور جمعة
 رشيؼوحدة اإل  ابجد عبد الرزاؽ محمد

 مسؤوؿ وحدة االستعالمات ماجد كاظـ محمد
 البريد الرسميمعتمد  عادؿ هاشـ موجر

 منسب  عامر هاشـ محيسف
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 نظـ االلكترونية/ ال عاشرال الفصؿ

 برنامج الماستر شيت االلكتروني : اواًل 
و الكميػات أمػف قبػؿ الجامعػة  ف هذا يمكػف عػد   أمف المهـ جدا اف تستخدـ الكمية برنامج  ماستر شيت االلكتروني في اعمالها و  -1

جػػراءات شػػؤوف الطمبػػة وضػػوابط القبػػوؿ وشػػروطه وتوجيهػػات الػػوزارة بشػػأف المجػػاف إافػػذة ودليػػؿ وفقػػًا لمتعميمػػات االمتحانيػػة الن
 سجؿ االساس .الوالسجالت االمتحانية ومعالجة حاالت الطمبة ، وتوجيهات الجامعة وقرار مجمس الكمية وبما ال يتناقض مع 

الدراسػػات والتخطػػيط والمتابعػػة / قسػػـ الدراسػػات والتخطػػيط لتػػزاـ بمضػػموف كتػػاب وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي / دائػػرة اإل  -2
سجؿ االساس ) الماستر شيت ( الػورقي البقاء عمى المتضمف ) اإلو ( منه 1الفقرة )  30/7/2013في  3852/  3المرقـ ت ـ

 عف سجؿ الماستر شيت االلكتروني(. فضالً 
امعػػة / قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة الج السػػجؿ االسػػاس ونفػػذت برنػامج ةوبجهػػود ذاتيػػ معػػة / قسػػـ شػػؤوف الطمبػػة والتسػػجيؿعػدت الجاأ -3

( تدريسػي فػي كػؿ ورشػة ، 250-150( ورشػة وبحضػور ) 4ورش عمؿ لتدريب المجاف االمتحانية عمػى البرنػامج )  والتسجيؿ
ماؿ حػػاؿ اسػػتكماؿ ادخػػاؿ البيانػػات واسػػتكفػػي  ةدات الدراسػػيائؽ تخػػرج الكترونػػي بالػػدرجات والوحػػومػػف مميػػزات البرنػػامج يمػػنح وثػػ

 .2013/2014ات منذ العاـ الدراسي ومطبؽ بالكمي. الخريج لمتطمبات الدراسة 
 (Onlineالتقديـ عمى الدراسة المسائية )برنامج ثانيًا : 

الجامعػة  تأعػد .بمػا يحقػؽ الفائػدة لمطالػب والجامعػة والكميػةالقبػوؿ التقػديـ و جػراءات إفي ضوء مواكبة التطورات والختصار فػي تبسػيط 
عممػًا  ( Online) يػة التقػديـ عمػى الدراسػة المسػائيةمركز الحاسبة اللكترونية في الجامعػة برنػامج الكترونػي يسػهؿ عمميؽ مع وبالتنس

( ورشػة عمػؿ لمجامعػػات 2013وعػدت الػوزارة فػػي العػاـ )( وصػعودًا  2012/2013بػأف البرنػامج جػرى العمػػؿ بػه منػذ العػاـ الدراسػػي ) 
 بؿ جامعة بغداد .برنامج المعتمد مف ق  الالعراقية لغرض االستفادة مف 

 مميزات البرنامج :

o حقيؽ الشفافية في عممية التقديـ والقبوؿ .ت 
o ي جهة ترتبط بشبكة االنترنيت .أهولة التقديـ اذ يمكف لممتقدـ التقديـ مف س 
o لسماح لمتقديـ وفؽ ) جنس المتقدـ ، فرع التخرج ، قناة التخرج ( ووفؽ الضوابط .ا 
o التتوفر فيه شروط التقديـ وفؽ الضوابط . لمف دـ السماحع 
o وزيع الطمبة عمى االقساـ العممية ) الرغبة ، المعدؿ ، نسبة القسـ ( .ت 
o رشفة بيانات المتقدميف والمقبوليف .ا 

 البيانات التي يقدمها الطالب اثناء التقديـ اللكتروني

وتخػتـ  ئصؿ عميهػا الطالػب مػف خػالؿ البرنػامج اللكترونػي وتممػتكوف مف خالؿ  نموذج استمارة الدرجات االلكترونية التي يح
 ولية ( .أعدادية ) وثيقة تقديـ مف المدرسة اال

، اسـ االـ ، الرقـ االمتحاني ، اسـ المدرسػة او المعهػد ، اسػـ مديريػة التربيػة ، فػرع التخػرج ، سػنة اسـ الطالب الرباعي   -أ
 التخرج (
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تػدخؿ درجػة امتحػاف المغػة المضػافة ، وانمػا يػتـ التعامػؿ معهػا حسػب النسػبة المقػررة مػف ) ال  -مجموع درجات الطالػب : -ب
 الوزارة (

 ) عدا المغة المضافة (  -عدد المواد الدراسية :-ج

الختبار التنافسػي الػذي تجريػه الكميػة  () يشتمؿ درجة او ) نسبة ورقـ (  -المعدؿ التنافسي :  -2       -المعدؿ : -1 -د
معاهػد ػ )لػتيف معػدؿ السػنتيف الخيػر  -3جراءات شؤوف الطمبة + نسبة معدؿ الطالب في الدراسة االعدادية       إؿ حسب دلي

 -: الفنوف الجميمة (

لمسػػنة )اضافة درجػػة عمػػى المعػػدؿ بػػػعداديػػة فػػي الػػدور الوؿ لمعػػاـ الدراسػػي حػػظ قػػرار الػػوزارة بخصػػوص النػػاجحيف مػػف اال* يال
 ( ت سنوياالتقديـ ويراعى التعميما

 

 -:بيانات اخرى 

الكميػة  –الجامعػة  اسػـ -نعػـ : بػػ ذا كػاف الجػوابإال ( ،  –لمسنوات السابقة ) نعػـ  لديه قبوؿ مركزي لسنة التقديـ او هؿ -1
 سنة القبوؿ –

 -نعػـ : بػػ ذا كػاف الجػوابإال ( ،  –و المعاهػد ) نعػـ أحػدى الكميػات أف الطالب مرقف قيد فػي الدراسػة الصػباحية فػي أهؿ  -2
رسػوب  –عقوبػة انضػباطية  –سػباب تػرقيف القيػد ) غػش أ –سػنة تػرقيف القيػد  –المرحمػة  –الكمية او المعهػد  –اسـ الجامعة 
 ( .   تيفسنتيف متتالي

اسػـ  -ذا كػاف الجػواب نعػـ :إال ( ،  –و المعاهػد ) نعػـ أحدى الكميػات إف الطالب مرقف قيد في الدراسة المسائية في أهؿ  -3
رسػوب سػنتيف  –عقوبػة انضػباطية  –سباب ترقيف القيد ) غػش أ –سنة ترقيف القيد  –المرحمة  –و المعهد أالكمية  –معة الجا

 ( .   تيفمتتالي

 -وعميه فأف البرنامج اللكتروني ال يسمح لػػ :

 . عقوبة انضباطية ( –ئية بسبب ) غش و المساأالمرقنة قيودهـ في الدراسة الصباحية  -1

 ليها الطالب في الدراسة المسائية .إالمتقدـ  نفسها ة قيودهـ في الكمياتالمرقن -2

( مػػف  يػػاً ) ثان ( 10آليػػة دفػػع الجػػور الدراسػػية وفػػؽ مػػا جػػاء بالمػػادة ) تكػػوف   [تسػػديد الجػػور الدراسػػية لمطمبػػة المتقػػدميف
جور الدراسػية وبجميػع نفقػات الدراسػة [ والتي نصت عمى ) يتعهد الطالب بدفع ال 2000( لسنة  135التعميمات اإلمتحانية )

فػي  اً راسػب عػد  سػبوعيف مػف تػاريخ بػدء التسػجيؿ وي  أخالؿ فترة التسجيؿ ويمغى تسجيؿ الطالب فػي حالػة عػدـ دفعهػا خػالؿ مػدة 
 .( كاف مسجاًل فيها لمعاـ السابؽ صفه في تمؾ السنة اذا
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 القيود لتحقيؽ تقديـ صحيح وقبوؿ صحيح

    وضػػوابط التقػػديـ لمدراسػػة المسػػائية الصػػادرة مػػف الػػوزارة لمعػػاـ الدراسػػي  2000( لسػػنة 135تحانيػػة )* تكػػوف التعميمػػات اإلم
جػػراءات شػػؤوف الطمبػػة لمعػػاـ المػػذكور هػػي المصػػدر السػػاس والػػرئيس لمقيػػود لضػػماف سػػالمة التقػػديـ وسػػالمة إودليػػؿ  سػػنويا
 .القبوؿ 

 معايير التنافس والقبوؿ

 رع العممي.خطة الكمية والقسـ ونسبة الف 
 . تسمسؿ خيارات المتقدـ 
  و معدلػػه التنافسػػي ) درجػػة الختبػػار + المعػػدؿ ( فػػي الكميػػات التػػي فيهػػا الختبػػار ) الفنػػوف أمجمػػوع الطالػػب

 ( . ، التربية البدنية وعمـو الرياضة سالميةالجميمة ، العمـو اإل
 دخػاؿ إخيػر مػف القسػـ فيػتـ المقعػد الو المعػدؿ التنافسػي فػي أ نفسه ذا تساوى عدد المتقدميف في المجموعإ

 . نفسه جميع المتقدميف في القسـ
 عػدا الطمبػة ز الدرجػة لخريجػي الػدور الوؿعػف امتيػا درجة المغات الجنبيػة المضػافة ، فضػالً  سب نسبةتح (

 .ووفؽ الضوابط المقرةالمشموليف بنظاـ المحاوالت ( لغراض المفاضمة في القبوؿ 

 فذ في قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿالمناللكتروني نظاـ المكتب ا:  ثالثا

عػػداد نظػاـ المكتػػب االلكترونػػي إاسػتكمؿ  قػػد ف الطمبػةؤوف قسػـ شػػفػػإفػي اطػػار توجػه الجامعػػة فػي تطبيػػؽ برنػامج الجامعػػة االلكترونيػة . 
  .بالتنسيؽ مع مركز الحاسبة االلكترونية ومف تصميـ بعض الفنيف فيه 

 وني .الجامعة االلكتر مف مكونات برنامج  اً عد جزءي  

 مميزات النظاـ

  العمؿ. اتمتتنشر ثقافة الحوكمة االلكترونية في القسـ و 
 دارة االلكترونية.تسهيؿ وتسريع عمؿ اإل 
 دارة والسيما تقميؿ استخداـ الورؽ.تقميؿ تكاليؼ اإل 
  رشفة االلكترونية لمبريد.ال 
  حصائيات ا  توفير تقارير و. 
 نحو مواز لمبريد الورقي. مكانية العمؿ الكترونيا عمىإ 
 .اختزاؿ المساحات المستخدمة في حفظ االضابير  

 نظاـ المكتب االلكتروني : الهدؼ مف

  خرى.الخاص بالقسـ مع الكميات والمؤسسات الو رشفة البريد الرسمي الكترونيا ألى ادارة و إيهدؼ النظاـ 
 وفؽ بيئة وندوز داخؿ القسـ. وفعممي، ييفدار النظاـ عبارة عف شبكة مف الحواسيب والموظفيف والمنفذيف واال 
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 وؿ عمػى صػعيد جامعػة بغػداد والثػاني عمػى صػعيد الػوزارة وهػو ال  بؽ في قسػـ شػؤوف الطمبػة والتسػجيؿالنظاـ مط
  )مكتب السيد الوزير(.

  الثقافيػة  المحمقيػاتو الػوزارات و قسػاـ الجامعػة وأبداية عمؿ النظاـ تكوف مف البريػد الػوارد الػى القسػـ )مػف الكميػات
صػػدار إب كترونيػػة فػػي الشػػعب المعنيػػة وانتهػػاءً لجػػراءات اال ....الػػخ (، واسػػتكماؿ المخاطبػػات الػػواردة مػػف خػػالؿ اإل

 رشفتها الكترونيا . أجابة و اإل
  ( التي تعتبر ادارة الكترونية متكاممة بػدءًا مػف الػواردة والتنفيػذ  الداخمي ) المكتب االلكتروني نترانتتنفيذ شبكة اال

 تية :صدور الكتاب الكترونيا ووفؽ الخطوات اآلحيف توقيع وال
 رشفة المخاطبات الرسمية ) المدخالت ( .أ 
 . الوصوؿ السريع لمكتب الرسمية 
  لية سير الكتب بيف الموظفيف ومدير القسـ .آتوفير 
 . التوقيع االلكتروني المشابه لمتوقيع الورقي 
 رجات ( .تصدير الكتاب الرسمي بصيغة الكترونية ) مخ 
 صعودًا (  و 1996مف العاـ ) ءاً رشفة المخاطبات الرسمية لمسنوات السابقة بدأ. 
  وراؽ الرسػمية مسػحوبة عمػى ماسػح ضػوئي ويمكػف ايضػًا اضػافة مرفقػات مثػؿ ) فيػديو ، يضـ الكتاب الرسػمي ال

 صوت ، ممفات نصية .. الخ ( .
 ( أ توفير تقاير عف العمؿ المنجز وقيد االنجاز والمتاخر. ) ف وجد 
 نها سهمة ومطابقة لمنظاـ الورقي وحسب المخطط المرفؽ .أواجهة النظاـ تتصؼ ب 
 لحاجة الى مراجعة الموظؼ المختص جابة عمى استفسارات المراجعيف دوف اتوفير نظاـ االستعالـ االلكتروني لإل 
 لمقسػـ الػى الػدوائر والمؤسسػات  رساؿ كافػة المخاطبػات الرسػمية الكترونيػا عػف طريػؽ البريػد االلكترونػي الرسػميإ

 الحكومية وغير الحكومية مف داخؿ وخارج العراؽ وكذلؾ استقباؿ البريد االلكتروني الوارد . 
 

البريد الوارد الورقي ً            

ً                  

     ٌ             ٌ            

      

           

اطال  والتحويو ال  )المدير او المعاون 

(الشعبة ذات العالقة

 ٌ                           ٌ          

              ٌ    

        ٌ        ٌ                ً          ٌ     

صادر االلكتروني و ورقي

الخطوة االول 

الخطوة االخيرة
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 قواعد بيانات الطمبة والخريجيف ::  رابعاً 
  إلػػػى 1967/1968االعػػػواـ )بيانػػػات سػػػجؿ االمتحانػػػات االعداديػػػة الػػػواردة مػػػف مكتػػػب المفػػػتش العػػػاـ تشػػػمؿ 

2013/2014  ) 
  صعودًا( 2003/2004المقبوليف مركزيا تشمؿ االعواـ ) الطمبة بيانات 
 لكافة القنوات ولمدراستيف )الصباحية والمسائية  مةبيانات الطمبة المسج. 
  مدراستيف ) الصباحية والمسائية ( لبيانات الطمبة الموجوديف لكافة القنوات و. 
 صعودًا ( 1990/1991ف ولمدراستيف ) الصباحية والمسائية ( وتشمؿ االعواـ )بيانات الخريجي 
 نتسبي قسـ شؤوف الطمبة والتسجيؿبيانات عف م. 
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 جامعة بغداد المقبوليف في كميات طمبةالاحصائيات باعداد 
 اػذاد انطهثح انًمثىنٍٍ نهذساساخ انصثادٍح / جايؼح تغذاد 

 7170/7177 7171/7170 7102/7171 7102/7102 7102/7102 حاسى انكهٍ خ

 543 454 636 555 514 انطة 0

 062 725 744 722 730 طة األسُاٌ 7

 021 342 722 062 051 طة انكُذي 3

 065 725 722 727 772 انصٍذنح 5

 317 405 0030 720 332 هُذسح انخىاسصيً 4

 226 0466 722 0720 0323 انهُذسح 6

 0205 7775 0134 7106 0623 نؼهىوا 2

 542 201 614 472 524 انؼهىو نهثُاخ 2

2 
اتٍ / انتشتٍح نهؼهىو انصشفح

 انهٍثى
0757 0522 0105 0752 460 

 301 474 0335 411 312 انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح 01

00 
انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح 

 نهثُاخ
014 002 032 005 037 

 323 503 0331 025 736 انتًشٌض 07

 0142 7162 023 0426 0522 األداسج و األلتصاد 03

 446 472 625 262 0037 انفُىٌ انجًٍهح 05

 223 0277 347 0322 7011 انضساػح 04

 747 334 002 024 027 انطة انثٍطشي 06

 047 722 242 761 714 انماَىٌ 02

 072 727 0152 763 736 انؼهىو انسٍاسٍح 02

 252 0240 0077 0612 0300 انهغاخ 02

 712 725 734 302 722 األػالو 71

 252 0762 771 0103 272 انتشتٍح اتٍ سشذ نهؼهىو االَساٍَح 70

 611 0777 0710 0022 0626 انؼهىو األساليٍح 77

 247 0262 226 0776 0073 انتشتٍح نهثُاخ 73

 0162 0527 304 0526 222 األداب 75

 03745 77065 04445 02225 02742 كهًانًجًىع ان
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 جامعة بغداد المقبوليف في كميات طمبةالاحصائيات باعداد 
 اػذاد انطهثح انًمثىنٍٍ نهذساساخ انًسائٍح / جايؼح تغذاد 

 7170/7177 7171/7170 7102/7171 7102/7102 7102/7102 اسى انكهٍح خ

 022 26 075 62 762 هُذسح انخىاسصيً 1

 517 462 512 737 200 نؼهىوا 2

 ــــــ ــــــ 21 64 076 انؼهىو نهثُاخ 3

4 
اتٍ / انتشتٍح نهؼهىو انصشفح

 انهٍثى
402 772 024 705 707 

 ــــــ ــــــ 22 012 ــــــ انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح  5

 ــــــ ــــــ 2 ــــــ 042 انتًشٌض 6

 622 652 454 412 205 األداسج و األلتصاد 7

 714 ــــــ 055 024 761 انفُىٌ انجًٍهح 8

 032 705 042 012 042 انؼهىو انسٍاسٍح 9

 ــــــ ــــــ 4 26 022 انهغاخ 10

 ــــــ ــــــ 01 040 ــــــ األػالو 11

12 
انتشتٍح اتٍ سشذ نهؼهىو 

 االَساٍَح
650 331 755 376 325 

 62 42 21 ــــــ 24 انؼهىو األساليٍح 13

 035 022 20 007 772 انتشتٍح نهثُاخ 14

 032 52 24 27 022 األداب 15

 7442 7345 7745 7723 5753 انًجًىع انكهً
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 جامعة بغداد الموجوديف في كميات طمبةالاحصائيات باعداد 

 
 
 
 

 انذساسح انصثادٍح/ اػذاد انطهثح انًىجىدٌٍ / جايؼح تغذاد 
 7171/7170 7102/7171 7102/7102 7102/7102 7106/7102 انكهٍح خ

 3127 7325 7061 0221 0254 انطة 0

 222 222 212 226 275 طة انكُذي 7

 0577 0711 0036 0017 0142 طة األسُاٌ 3

 0372 0020 0126 0172 0171 انصٍذنح 5

 3613 3113 7405 7644 7521 انهُذسح 4

 226 645 462 427 423 انهُذسح انخىاسصيً 6

 5352 3572 5122 3764 3332 انؼهىو 2

 0224 0445 0362 252 0754 انؼهىو نهثُاخ 2

 3272 3677 3442 3220 7267 اتٍ انهٍثى/انتشتٍح نهؼهىو انصشفح 2

 5320 3222 5012 5702 3751 ػهىو انهُذسح انضساػٍح 01

 212 232 216 214 232 انطة انثٍطشي 00

 4070 5320 5163 7204 3202 األداسج و األلتصاد 07

 421 470 557 567 564 انتًشٌض 03

 7422 7423 7421 7710 0262 انفُىٌ انجًٍهح 05

 0225 0504 0336 0045 0076 انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح 04

 575 521 521 326 324 انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح نهثُاخ 06

 3123 7520 7602 7252 3721 انتشتٍح اتٍ سشذ نهؼهىو االَساٍَح 02

 5436 3420 3464 3312 5132 انتشتٍح نهثُاخ 02

 5337 5024 5572 3674 3573 انؼهىو األساليٍح 02

 244 222 212 222 0142 انؼهىو انسٍاسٍح 71

 222 243 220 625 215 انماَىٌ 70

 5730 3622 3642 3215 5065 األداب 77

 3612 7632 7253 7501 7517 انهغاخ 73

 272 0061 0132 275 227 األػالو 75

 59982 51583 50919 46460 46716 الملمو  الكلي
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4536 
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955 

987 

4231 

3609 

927 

رسى ثُبٍَ ثبػذاد انطهجخ انًىخىدٍَ نهؼبو انذراسٍ 

( 59982ػذدهى )/ دراسخ صجبحُخ وانجبنغ  2021/2022

 غبنجب  
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 جامعة بغداد الموجوديف في كميات طمبةالاحصائيات باعداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انذساسح انًسائٍح/ اػذاد انطهثح انًىجىدٌٍ / جايؼح تغذاد 
 7171/7170 7102/7171 7102/7102 7102/7102 7106/7102 انكهٍح خ

 355 724 725 763 747 انهُذسح انخىاسصيً 0

 0260 0235 0222 7422 7602 انؼهىو 7

 730 727 026 040 66 انؼهىو نهثُاخ 3

 0114 0073 0564 0471 0426 اتٍ انهٍثى/انتشتٍح نهؼهىو انصشفح 5

 7616 7722 7632 7003 7642 األداسج و األلتصاد 4

 ـــ 023 723 320 513 انتًشٌض 6

 257 237 227 224 206 انفُىٌ انجًٍهح 2

 020 022 012 ـــ ـــ انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح 2

 0305 0022 0324 0626 0224 انتشتٍح اتٍ سشذ نهؼهىو االَساٍَح 2

 427 367 312 027 012 انتشتٍح نهثُاخ 01

 052 712 025 316 623 انؼهىو األساليٍح 00

 625 563 431 412 607 انؼهىو انسٍاسٍح 07

 307 335 500 522 502 األداب 03

 712 751 323 734 752 انهغاخ 05

 - 017 056 1 1 األػالو 04

 10126 9802 11109 11174 12151 الملمو  الكلي
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رسى ثُبٍَ ثبػذاد انطهجخ انًىخىدٍَ نهؼبو 

/ دراسخيسبئُخ وانجبنغ  2021/2022انذراسٍ 

( غبنجب10126ػذدهى )  



2022 بشؤوف الطال إدارة دليؿ   جامعة بغداد 

 
66 

 
 
 

 

 
 
 

 

3072 

987 

1422 

1327 

3603 

1220 

6110 

2106 

4932 

4391 

807 

7727 

590 

3329 

2165 

424 

4387 

5108 

4479 

1649 

987 

4543 

3816 

927 

رسى ثُبٍَ ثبػذاد انطهجخ انًىخىدٍَ نهؼبو 

/ دراسزٍُ انصجبحُخ  2021/2022انذراسٍ 

( غبنجب70108وانًسبئُخ وانجبنغ ػذدهى )  
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( غبنجب  70108نهذراسزٍُ انصجبحُخ وانًسبئُخ وانجبنغ يدًىػهى )   
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 جامعة بغداد الخريجيف في كمياتاحصائيات باعداد 
 انذساسح انصثادٍح/ اػذاد انطهثح انًتخشجٍٍ / جايؼح تغذاد 

/7102 7102/7102 7106/7102 انكهٍح خ
7102 7102/7171 7171/

7170 
 724 337 306 747 752 انطة 0

 004 021 027 072 22 طة انكُذي 7

 036 712 024 025 717 طة األسُاٌ 3

 020 021 700 712 712 انصٍذنح 5

 507 344 336 472 444 انهُذسح 4

 000 25 22 075 001 انهُذسح انخىاسصيً 6

 214 267 607 426 524 انؼهىو 2

 027 727 723 754 733 انؼهىو نهثُاخ 2

2 
اتٍ /انتشتٍح نهؼهىو انصشفح

 انهٍثى
522 423 523 211 262 

 225 252 423 647 523 ػهىو انهُذسح انضساػٍح 01

 062 056 052 20 042 انطة انثٍطشي 00

 263 217 422 225 236 ج و األلتصاداألداس 07

 032 25 011 011 014 انتًشٌض 03

 452 647 322 775 772 انفُىٌ انجًٍهح 05

04 
انتشتٍح انثذٍَح وػهىو 

 انشٌاضح
705 766 774 377 752 

06 
انتشتٍح انثذٍَح وػهىو انشٌاضح 

 014 054 20 32 67 نهثُاخ

 544 636 602 622 0152 انتشتٍح اتٍ سشذ نهؼهىو االَساٍَح 02

 220 257 252 222 0025 انتشتٍح نهثُاخ 02

 221 0725 633 070 633 انؼهىو األساليٍح 02

 714 736 042 703 723 انؼهىو انسٍاسٍح 71

 021 701 071 003 022 انماَىٌ 70

 675 255 622 222 223 األداب 77

 532 02 324 350 547 انهغاخ 73

 763 743 067 043 030 األػالو 75

 2426 01775 2355 2512 2462 انًجًىع انكهً
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 جامعة بغداد الخريجيف في كمياتاحصائيات باعداد 
 انذساسح انًسائٍح/ اػذاد انطهثح انًتخشجٍٍ / جايؼح تغذاد 

 7171/7170 7102/7171 7102/7102 7102/7102 7106/7102 انكهٍح خ

 32 63 66 1   انهُذسح انخىاسصيً 0

 327 674 670 506 722 هىوانؼ 7

 25 41 0 0   انؼهىو نهثُاخ 3

 743 360 322 727 700 اتٍ انهٍثى/انتشتٍح نهؼهىو انصشفح 5

 412 524 562 450 562 األداسج و األلتصاد 4

 26 20 26 20 23 انتًشٌض 6

 714 022 047 064 014 انفُىٌ انجًٍهح 2

 332 723 533 542 574 انتشتٍح اتٍ سشذ نهؼهىو االَساٍَح 2

 051 5 06 71 45 انتشتٍح نهثُاخ 2

 23 22 56 016 376 انؼهىو األساليٍح 01

 012 25 33 064 774 انؼهىو انسٍاسٍح 00

 62 21 072 22   األداب 07

 24 24 2 00 50 انهغاخ 03

 4 6   1   األػالو 05

 7327 7475 7552 7305 7736 انًجًىع انكهً
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شعب التسجيؿ والمجاف  مف ق بؿ منهالإلستفادة مف قسـ شؤوف الطمبة دة ػعذج االستمارات الم  ممحؽ نما
 االمتحانية

مع السادة معاوني العمداء لشػؤوف  هاحرصها ومتابعاتها لما يتـ طرحه في ورش العمؿ بيف الجامعة والكميات ومنها ورشولف الجامعة إ  
 ستخداـ نماذج تخدـ شعب التسجيؿ والمجاف االمتحانية لغرض تنظيـ العمؿ ومنها :ؤكد عمى وجوب التالطمبة ومدراء التسجيؿ 
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 نموذج محضر تسميـ واستالـ سجؿ الدرجات

 جامعة بغداد                                                                                        
 ا                                                       كمية ......... / مكتب العميد              

 محضر استالـ سجؿ الدرجات
المتضػػمف تشػػكيؿ المجنػػة  االمتحانيػػة فػػي قسػػـ و المػػؤرخ فػػي .......... و داري المػػرقـ ........... مػػر اإللػػى الإاسػػتنادا 

 .......  مرحمة ............ لمعاـ الدراسي )     /      ( .
انجاز سجؿ الدرجات االمتحانية النهائيػة ووفقػا لمتعميمػات والضػوابط عمالها واستكممت أمجنة االمتحانية انجزت ال -1

 يض .بمف الحؾ والشطب والحبر ال خاؿ   السجؿفإف والتوجيهات النافذة 
ا فػي تـ استالـ سجؿ الدرجات االمتحانية المذكورة مف قبؿ معاوف العميد لشؤوف الطمبة مستكمال كؿ الشروط بمػ -2

 عضاء المجنة االمتحانية .أسماء وتواقيع جميع أذلؾ 
 المالحظات اف وجدت 

 ال توجد مالحظات )     ( يوضع عالمة صح في الفراغ . -1
 تذكر اف كانت هناؾ مالحظات . -2
  - أ
     - ب
 

 التوقيع                                                                          التوقيع 
 .....                                                                 الدكتور الدكتور ..

 معاوف العميد لشؤوف الطمبة                                                     رئيس المجنة االمتحانية
 التاريخ     /   /   التاريخ     /    /                                                          

 
 

 نسخة منه الى //
 طالع .. مع التقديرمكتب السيد العميد / لمتفضؿ باإل -
 طالع .. مع التقدير .المجنة االمتحانية / لمتفضؿ باإل -
 طالع مع نسخة مف السجؿ .التسجيؿ / لمتفضؿ باإل -
-  
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 نهاء تكميؼ المجاف االمتحانيةإداري بمر اإلنموذج ال
 العدد :                                                                                     جامعة بغداد   

 كمية ......... / مكتب العميد                                                                     التاريخ :
 مر اداريأ

المتضػػمف تشػػكيؿ المجنػػة ) المجػػاف ( االمتحانيػػة فػػي الكميػػة و رخ فػػي ..... المػػؤ و داري المػػرقـ ....... مػػر اإللػػى الإاسػػتنادا 
 االمؤرخػة فػي ........... والمرفػؽ معهػو عمػى مػذكرة التسػجيؿ المرقمػة .............  لمعاـ الدراسي )     /      ( وبنػاءً 

 نسخة مصورة مف محضر تسميـ واستالـ السجالت االمتحانية .
لػى إعمالهػا وتػـ تسػميـ السػجالت االمتحانيػة لمعػاـ الدراسػي المػذكور أاالمتحانيػة المػذكورة مهػاـ انهت المجنػة ) المجػاف ( 

 تسجيؿ الكمية .
 

 المرفقات
 مذكرة التسجيؿ .

 ستالـ .نسخة مصورة مف محاضر اإل
 
 
 
 

 العميد                                                                   
 
 
 
 

 /نسخة منه الى /
 طالع .. مع التقدير .جامعة بغداد / مكتب السيد رئيس الجامعة / لمتفضؿ باإل -
 طالع .. مع التقدير .االقساـ العممية / لمتفضؿ باإل -
 طالع .. مع التقدير .المجاف االمتحانية / لمتفضؿ باإل -
 طالع .. مع التقدير .التسجيؿ / لمتفضؿ باإل -
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 االستًاسج انخاصح تذسجاخ انذساسح اإلػذادٌح او يؼاهذ انفُىٌ انجًٍهح

يٍ لثم اإلػذادٌح او انًؼهذ دصشاً( نهتمذٌى ػهى كهٍاخ جايؼح تغذاد / انذساسح انًسائٍح )تًأل  

........نهؼاو انذساسً   

 
 

اإلػذادٌح  أسى   

ًذافظح ان  يذٌشٌح انتشتٍح   

انطانة انشتاػً أسى   

  انشلى اإليتذاًَ

                  سُح انتخشج يٍ اإلػذادٌح

انة انذوس انزي َجخ ته انط   

  ػذد وأسًاء دسوط انذوس انثاًَ إٌ وجذخ 

إٌ وجذخػذد سُىاخ انشسىب    

 انذسجاخ انتً دصم ػهٍها انطانة

ًادج انذساسٍحان خ  
 انذسجح

 انذوس نكم يادج
 كتاتح سلًاً 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

    ػددذد انًددىاد )ػددذا انهغددح انًضددافح(       

     

          (سلًدددددددددداً انًجًددددددددددىع )

          

 

)كتاتح(انًجًىع    

  يؼذل انسُتٍٍ األخٍشج نخشٌجً يؼهذ انفُىٌ انجًٍهح

:او انًؼهذ تىلٍغ يذٌش انًذسسح  
 

:او انًؼهذ   يذٌش انًذسسح اسى  

 انتاسٌخ:       /        / 

:سحختى إداسج انًذس  

شدطة أو  ددك أو ىد)فً دال وج خانٍح يٍ انذك وانشطة االستًاسج

وتذذٌدذ انفمدشج او انًؼهذ رنك يٍ لثم إداسج اإلػذادٌح تصذٍخ( ٌزكش 

اءً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسج انتً دصم فٍها انتؼذٌم ...  

 

 انًالدظاخ:

 
Ministry of Higher Education and                 

Scientific Research 

University of Baghdad 

The Board of Evening Studies 
 

 

 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ
 

 خبيؼخ ثغذاد
 

 انهُئخ انًشزفخ ػهً انذراسبد انًسبئُخ
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 مف قبؿ الجامعةنموذج استمارات الزيارات الرسمية لشعب التسجيؿ 
 المشكؿ بموجب االمر الجامعي شؤوف الطمبة والتسجيؿ تقرير عمؿ الزيارات الميدانية لفريؽ العمؿ مف منتسبي قسـ

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  فريؽ الزيارة الكمية
 الزيارة

لقاء المسػؤوليف فػي 
 الكمية

جػػػراءات المطموبػػػة مػػػف اإل رز المالحظاتأب مجاالت موضوع الزيارة
 الكمية

 
 
 
 
 
 
 

 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 المالحظات
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 انؼبو انذراسٍ             وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ 

 َىع انذراسخ //                         خبيؼخ ثغذاد        

    انذور //                                 كهُخ  // 

    20انُىو           انزبرَخ      /      /                                                                  انمسى )انفزع( // 

 انًبدح   //

 رلى انمبػخ )       ( ــــ اسى انمبػخ )                                     (
 

 انغُبة  انحعىر

 انًالحظبد اسى انطبنت د  اسى انطبنت د
1  1   

2  2   

3  3   

4  4   

5  5   

6  6   

7  7   

8  8   

9  9   

10  10   

يدًىع   11
  انغُبة

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
يدًىع 
 انحعىر

  
 

زحبٌانًزالجٍُ ػهً لبػخ االي  

 انزىلُغ اسى انزذرَسٍ

  

  

  



2022 بشؤوف الطال إدارة دليؿ   جامعة بغداد 

 
76 
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 (1)اسزًبرح 
انً شؼت  لسى شؤوٌ انطهجخ وانزسدُمفزَك انشَبراد انًُذاَُخ يٍ 

 انزسدُم
 
 )                                                 (. الكلية     
 (.  20     /    /    )     فق   ٌخ   زٌ  ة   ٌ   )          (           

 
   ل     ع    ع           جٌ   المحور االوو /

  ع       ً          جٌ     لً  )      (.                     - أ
 ع       ً          جٌ  على     ك        )     (. -  
 ع       ً          جٌ   ص   ع    )     (. -  
ٌ فلللق   للل    للل   ٌللل    للل      للل  لٌ  فلللً  للل        لللجٌ   )       (هللل  ٌللل    صللل        للل      ٌللل       - ث
.      
 

  ل  لللل   علللل    ٌلللل  ع لللل      للللجٌ   ل ل لللل      لللل   ٌ         لللل    ل    لللل ٌ    صلللل   ٌ   المحععععور الثععععاني /
   ٌ        

 
                    ل     ع    ٌ  ع       جٌ 

  ٌ          ٌ  ه  ٌ    ع       ع ة  ٌ      ل ل        
              ٌث             

   

ه      ع                         ً              
    ز                  ل ل          ٌ          ٌ  

   

ه  ٌ      ٌق  ل       ل                       أ      
                 ف  ة     جٌ      ف          

   

             ل       ل    ل             

    ه  ٌ      ٌ        ل       ل    ص  ة جٌ ة

    ه  ٌ          ل       ل          ٌ 

ه  ٌ    ص                ٌ                فً  ل   
          

   

ه  ٌ    ع                   ٌ              ٌ  
    ل ٌ      جٌ         

   

       ٌق  ث  ق    ل          ٌ          

2012/2012    

2012/2020    

       ٌق  ث  ق    ل       ً               

ه                 ٌق   ف     ل                 ف  
  ل ل          ٌ          فٌ    ٌ             

   

فً          جٌ  ه     ف       لز         ٌ  
)     ٌ  ،  ث ث       ،   ع                ج ٌ  ، 

         ل       ،           ،  ٌ ف    ص            
 ه       جً            ج         ٌ  ، ...  خ(

   

 
         ٌ    ٌ    جٌ     لٌ  : 

 
      ٌخ  :                        
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 (2اسزًبرح )
انً شؼت  لسى شؤوٌ انطهجخ وانزسدُمشَبراد انًُذاَُخ يٍ فزَك ان

 انزسدُم
 

    ل       ٌجٌ    ل     ٌ    ص   ٌ          ٌ  / ثالثالمحور ال
 

                   ل     ع    ٌ  ع       جٌ 

    ه  ٌ    ع       ع ة  ٌ      ل  ٌجٌ  ) ص   ً      ً (

                         ل        ٌجٌ   ل 

    ه  ٌ      ٌ        ل        ٌجٌ   ص  ة جٌ ة

    ه  ٌ          ل        ٌجٌ         ٌ 

ه  ٌ    ص                ٌ        ج       فً  ل   
     ٌج

   

    هل                      ج  ل         ٌ 

          ه  ٌ  غ ق  ص     ثٌ        ج        ج   ٌ 

    ع      ع ثٌ        ج      ج     ه  ٌ  غ ق  ص   

    ه     ج          ٌ    صلٌ       فً   جٌ     لٌ 

                ج          ٌ    ص       جٌ  ج       

ه  ٌ     لٌ            ج          ٌ     ج        
 ٌ     

   

                 ع ع      ه          ص     ص  
    ٌخ            

   

 ج   ٌ   ه  ٌ    ع           ج   ج ٌ  فً  ص     ث  ق 
      ج

   

           ى /       ٌ ج          :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ٌ    ٌ    جٌ     لٌ  : 
 

      ٌخ  :                        
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 (3اسزًبرح )
انً  لسى شؤوٌ انطهجخ وانزسدُمبراد انًُذاَُخ يٍ فزَك انشَ

 االلسبو انؼهًُخ وانهدبٌ االيزحبَُخ
 
 
 

   ٌ  ع     لج          ٌ  فً              ع    ل ٌ     ل ٌ   / رابعالمحور ال
 

              ع    ل ً )                         (
 

                   ل     ع    لج          ٌ 

ه      ع                         ً                 ز 
                  ل ل          ٌ          ٌ 

   

ه  ٌ                غٌ        ل           ي   ع   
   جٌ     لٌ   ص  ة      ة

   

ه  ه  ك         ي    ٌس   ع      لج          ٌ  
       ٌ ً فً   لج    ث   فٌ        

   

    ه  ه  ك         ي    لج        ٌ ٌ   ل ج          ٌ 

       ل ً  ج        ً        ً ه  ٌ                  ع

 ث ٌ      ٌ      ج             فً  ج          
  ٌ   ج ٌ   ل        ل               ٌ  

   

     ٌ               ً     ث ٌ  ع            ل      
    ة

   

 ث ٌ          ل       ج ٌ   فً       ل  فً    ج  
ً        

   

ه  ٌ     لٌ     ج          ٌ    ى   جٌ     لٌ  
     ج                 لٌ 

   

 ج      ٌ    ٌس   ع      لج          ٌ  على  ج  
     ج        ع  

   

ج          ٌ    ص                 ي على غ ف    ل
            ٌك   ٌ ٌ 

   

ه  ٌ ج     ص         ً  ٌ           ل ً    جٌ     لٌ  
   ص ص    ل  

   

 
 :        /     ع    ل ً         ٌ 

 
      ٌخ  :                        

 

 اجماء وتوقيع فريق العمو

     ٌ   ف ٌق              

  ع     1

  ع     2

  ع      3

  ع     4
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 ارشادات تربوية لمطمبة قبؿ االمتحانات
 هيئ نفسؾ تهيئة كاممة وال تجعمها في موقؼ المساءلة لتجنب االحراج اثناء االمتحاف بجمب كؿ ما تحتاج اليه . -1
مواصػػمتؾ االمتحػػاف ) مػػرض، التعػػرض الػػى حػػادث ،  خطػػط اف تصػػؿ الػػى القاعػػة االمتحانيػػة وتجنػػب كػػؿ مػػف شػػأنه اف يعيػػؽ وصػػولؾ او -2

 المستمسكات الثبوتية(.
 اكرة واالنتبا .ذحاوؿ اف تكوف هادئًا عند دخولؾ الى قاعة االمتحاف الف القمؽ الشديد يشتت ال -3
 ادخؿ االمتحاف بروح واثقة مف النجاح وال تدخمه بروح خائفة مف الرسوب. -4
 ؿ نسبيًا عف الضجيج وبما يساعدؾ في تركيزؾ عمى ما تقرأ.اكر في مكاف هادئ منعزذاحرص عمى اف ت -5
 اكرتؾ ولتتخممها فترات مناسبة مف الراحة كيال تصاب باالجهاد.ذوزع اوقات م -6
 اترؾ مايشوش عميؾ مف اشياء هامشية وارتؽ بنفسؾ الى ما هو اسمى . -7
 زءًا ثـ ادمج كؿ جزء في االطار الكمي .ابدء بقراءة اجمالية ثـ ركز اهتمامؾ عمى االجزاء الصعبة وافهمها جزءًا ج -8
 ليكف تكرار كؿ مادة عممية مقترنًا باالنتبا  والمالحظة والتميز بيف االستجابات اخاطئة والصائبة. -9

 اترؾ القراءة عند خمودؾ لمراحة. -10
 اكرة الجماعية قبؿ االمتحاف تساعد عمى تبادؿ االفكار الخبرات .ذالم -11
 ي احد االمتحانات فال تدعها تنعكس عمى االمتحانات الالحقة.ا ماكانت اجابتؾ غير موفقة فذا -12
 ؾ مف غرؽ الرسوب.ذال تستهف بما هو بسيط فربما يكوف هو القشة التي تنق -13
 حؿ اسئمة االمتحاف السابؽ والتعرؼ عمى اخطاءؾ شيء جميؿ ولكف ما هة اجمؿ منه تركها في االنشغاؿ باالمتحاف الالحؽ. -14
 ـ سيكوف تنافسؾ مع زمالئؾ مشروع.اعمؿ بصمت ودع فعمؾ يتكم -15
 ي ينير الدرب المظمـ.ذانظر الى الجانب المضيء في شخصيتؾ فهو النور ال -16
 ي يحوؿ الفشؿ الى نجاح ويتعمـ منها الشيء الكثير .ذي ال يفشؿ بؿ الذكر دائما اف االنساف الجيد ليس الذت -17
 كف جادًا مثابرًا وسيكوف اهلل في عونؾ. -18
 ا كاف ميمهـ لمنجاح كبيرًا.ذوا ما يرويدوف ايمكف لمشباب اف يبمغ -19
 انظر الى نفسؾ بعيف عقمؾ وستتغمب عمى العادات السمبية. -20
 اكرة.ذاتبع الطريقة التي تالؤمؾ اكثر مف سواها بالم -21
 في حاؿ االجهاد المفروض عميؾ استرجع ما فقدته بالراحة النسبية. -22
 ويدمر السريرة. تجنب الغضب محقًا كنت اـ غير محؽ النه يهمي البصيرة -23
 ليكف هدفؾ هو فهـ المادة العممية واستيعابها بداًل مف حفظها حفظًا أصمًا. -24
 الدرجة الضعيفة ال تعني استحالة النجاح فاجعمها حافزًا لمزيد مف الجهد والمثابرة. -25
 ابتعد عف التفكير بالمجوء الى االساليب غير المشروعة لتحقيؽ النجاح. -26
 عميه اهمية كبيرة.ال تضع ثقتؾ بالحظ وتعمؽ  -27
 االمتحاف وسيمة الختبار معارفؾ ومهارتؾ في حقؿ االختصاص فال تتعامؿ معه كانه نهاية المطاؼ. -28
 حافظ عمى المعدالت العالية النها تؤرخ فاعميتؾ وتعبر عف قدراتؾ. -29
 ي أمااًل خالية مفرطة في التفاؤؿ.ذالتغ -30
 ترى انؾ قادر عمى االجابة عنه. يذاقرأ االسئمة كاممة قبؿ االجابة ثـ اختر السؤاؿ ال -31
 تجنب استخداـ او تعاطي االدوية المهدئة او المنبهة اثناء فترة االمتحانات. -32
 التجعؿ اليأس يسيطر عمى نفسؾ وافعؿ ما كاف بمقدورؾ. -33
 التجعؿ الدرجة العالية هي كؿ غايتؾ بؿ اجعمها خطوة لما هو أعمى. -34
 سد  الماضي.اعمؿ بالممكف فأف المستقبؿ كفيؿ بعالج ما ف -35

 َتًُى نكى انُجاح انثاهش وانتىفٍك انذائى
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 ياكس جنُ  مٍ اازكًا  ة اىتاش ً ٌظعًا ل او و ة الخحال 

 ٍف  واظهازه بالاكال الالئقالدلُال الحعس  
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