
  د. بشار مكي العيساوي-لجنة متابعة معايير الجودة

 دليل تكوين واستخدام الرقم الجامعي الموحد

 الموحدة و يستخدم للوصــــول إلى بياناته األساسية بقاعدة البيانات طالبهو رقم مرجعي فريد ( غير متكرر) يصرف لكل 
   :التي مخطط انجازها لتقديم الخدمات التاليةو

نظام اللجنة االمتحانية بكافة تفاصيلها وحساب الدرجات النهائية لكل املواد لكل طالب سواء كان النظام سنوي او كورسات   •
إدخال وحساب الغيابات للطلبة وإعطاء النتائج من إنذارات وفصل   •
إصدار هويات الطلبة اجلامعية وكذلك هوية املكتبة املركزية حسب البيانات املدخلة لكل طالب   •
اصدار التأييدات اخلاصة بالطلبة   •
اصدار الوثائق اخلاصة بالطلبة سواء كانت بالدرجات او بدو�ا  •
 إعطاء تقارير وإحصاءات الطلبة بكافة املستويات •

 ادناه الوصف المعتمد للرقم الجامعي الموحد للطلبة ، ويمكن اتباع الخطوات المبينة لتسهيل الية الترقيم

 الهيكل العام للرقم المقترح كما في الشكل التالي: •

 رمز تسلسل الطالب 
 في القسم

رمز القسم 
 في الكلية

 سنة القبول الكليةرمز 

9 0 0 1 8 0 5 9 0 0 2 
     يثبت لجميع اقسام الكلية عدا الرياضيات    
    8 0 5     
     لقسم الرياضيات فقط    
    4 4 5     

 

  الجامعة المستنصرية كما في الشكل التالي:–رموز األقسام في كلية العلوم  •

 الرمز المعتمد من العمادة(غير قابل للتغيير) اسم القسم
 1 قسم علوم الحاسوب

 2 قسم علوم الفيزياء
 3 قسم علوم الكيمياء

 4 قسم علوم الحياة
 5 قسم علوم الرياضيات

 6 قسم علوم الجو
 



  د. بشار مكي العيساوي-لجنة متابعة معايير الجودة

يعتمد الترقيم التالي لجميع الطلبة ذوي الحاالت الخاصة في األقسام والتي يمكن ان تشمل طلبة األستظافة وغيرها  •
 من الحاالت:

 رمز تسلسل الطالب 
 في القسم

رمز القسم 
 في الكلية

 سنة القبول الكليةرمز 

9 0 0 1 8 0 5 0 0 9 9 
     يثبت لجميع اقسام الكلية عدا الرياضيات    
    8 0 5     
     لقسم الرياضيات فقط    
    4 4 5     

 

• U:مالحظات هامة  
 يعتبر الترقيم مسؤولية القسم حصرا. •
 يقوم القسم بتزويد لجنة متابعة معايير الجودة في الكلية بنتائج الترقيم. •
 يشمل الترقيم جميع الطلبة الموجودين بقوائم األقسام ويشمل ايضا الطلبة: •

o المؤجلين 
o الراسبين 
o المرقن قيودهم 

 تعتمد الية الترقيم ابتداءا من المرحلة الرابعة ونزوال الى المرحلة الثانية. وكذلك الراسبين في المرحلة األولى فقط. •
 سوف يزود القسم بارقام الطلبة الجدد من قبل دائرة التسجيل في الكلية للعام الجامعي الجديد. •
تكون األستفسارات والتوضيحات حول اية نقطة مسؤولية اللجنة ويمكن التنسيق المباشر مع م.م زيد شاكر مسؤول شعبة  •

 ضمان الجودة في الكلية.

 

 نتمنى للجميع عاما دراسيا حافال بالنجاح وتحقيق ما يتطلع اليه طلبتنا

 مع التقدير

 


