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 دليل إستقبال الطلبة الجدد
 1026-1025للعام الدراسي  

 

 

 يجد الطالب    في هذا الدليل

األعزاء قرائته  طلبتنا  في إتمام عملية التسجيل في كليتنا. راجين من    هالمعلومات المهمة التي تساعد
 .بعناية
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 الجامعة المستنصرية –الهيكلية التنظيمية لكلية الصيدلة 
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  نبذة تاريخية عن الكلية

عام أسست اذ  ،تعد كلية الصيدلة / الجامعة المستنصرية من الكليات الفتية بتاسيسها    

من قبل جامعة بغداد وعرفت بأسم )كلية الصيدلة الصناعية( وبعد ذلك تم تحويلها الى  9111

ولى في العام الدراسي عهدة الجامعة المستنصرية تحت أسم )كلية الصيدلة(والتحقت الدورة األ

0222/0229. 

لتصبح مؤسسة علمية تمد المجتمع بصيادلة  قواعد علمية رصينه إرساءتمكنت الكلية من لقد  

من ذوي المهارات المهنية العلمية في مجال العلوم الصيدالنية المختلفة ومراقبة الدواء اضافة 

الى المهارات المهنية لخريجي هذه الكلية الذين يعملون في مجاالت الرقابة النوعية على 

دوية والتحاليل المختبرية والسريرية واستعمام االدوية والسموم والبحو  الببية الصيدالنية اال

تم  0294/0295والصناعات الدوائية.ومنذ تاسيس الكلية حتى مبلع العام الدراسي الجديد 

دورات,ويمنح خريجو الكلية شهادة البكلوريوس في علوم الصيدلة وهذا ما يعزز  عشرتخريج 

 العلمية الفاعلة للبلد.المسيرة 
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 واهدافها رسالتهاو  رؤيةالكلية

 :الرؤية     

أن تكووووووزن  ركوووووو از تر ي يوووووو ز ي ل وووووور هووووووا رد ع وووووو  الر وووووو  زتر ووووووز هيوووووو   وووووولر  ا عوووووولا  

زا عتكوووووووو رو زأن تتزاهووووووووي  و  ا وووووووو  اللراعووووووووية زعرا ا وووووووو  التلريعيووووووووة  وووووووو  أدوووووووول  

 ال و  ج ال رت ل  ها ك ي ت الصيللة الر ل ية.

 : رع لةال

 ووووون تر وووووي  لت عيوووووة د اوووووة ال ات ووووو   الصووووويل ويةتوووووزهير أس ووووو   عوووووتز   ووووون ال ووووول  ت 

زا عوووووووووتح ل   ووووووووون أدووووووووول  زصوووووووووو سة لزاةيوووووووووة  تالل صووووووووويل وا زعدووووووووو  س  وووووووووا 

التطوووووووزرات الر  يووووووووة ديووووووو  تعوووووووور  ك يتوووووووو   لوووووووو  رهووووووول ال ات وووووووو  ع وووووووورياين  ز  

زال را عوووووووة زالت يوووووووي  الووووووولزاةا  هوووووووا  اووووووو   الر وووووووز  الصووووووويل وية س ليوووووووة  ووووووو رات 

زتزهير ز راكووووووو  اعوووووووترم  اولزيوووووووة زالعووووووو ز  زالتد ووووووويمت ال  تعريوووووووة زالعوووووووريريةو

ال ر ز وووووووو ت الت ويووووووووة زال  وووووووو رات لت عيووووووووة ا دتي اوووووووو ت اللزاةيووووووووة ال توزسووووووووة هووووووووا 

 .ال ط سين الر   زال  ص 

 : لا  او

 طعيي أس    ر يير الازل  ها التر ي  زالتلريب ع عت لا  أدل  الت وي ت..1

عأدوووووووول  ال ر ز وووووووو ت الر  يووووووووة الصوووووووويل وية زهووووووووي  وووووووو زلين . ت ووووووووريج صووووووووي للة 2
 تط عووووووووو ت عوووووووووزي الر ووووووووو مليكزن ل ووووووووو  لزر هرووووووووو   هوووووووووا ال ووووووووول  ت ا ات  سيوووووووووة 

 .زالرماية زالرس ية الصدية

. زاكعووووووووة الت وووووووول  الر  ووووووووا هووووووووا ال اوووووووو   الصوووووووويل وا زا لار  الدلي ووووووووة ل ر ووووووووز  3
 ها الع ل .الصيل وية التا تع   ها ره  الزا   الصدا 

. التأكيووووول س ووووو  الا ووووووب العووووورير  هووووووا سوووووم  ال ر ووووو  زهوووووت   ووووووزات ل تزاصوووووو  4
 زالدزار    ال ر   لتزهير أه   ال ل  ت الصدية ل  ات   .

. ت يةووووووة ط عووووووة اللراعوووووو ت اوزليووووووة ليكزوووووووزا صووووووي للة  ز  ت صووووووص   وووووووا سوووووو لا 5
 الازل  ل زصز   ل   عتز   ت ل   ن الكح ء  زال ررهة الر  ية .

.ا عووووو    هوووووا توةووووويط ال ررهوووووة الطعيوووووة  ووووون  وووووم  تةووووواي  دركوووووة العدووووو  الر  وووووا 6
 .ها   ت   ا  تص ص ت 
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  العلمية الفروع

 دوية والسمومفرع األ -9
يهتتتتتتتم بتتتتتتتدريس تتتتتتتأ ير التتتتتتدواء ومتابعتتتتتتة تتتتتتتأ يره علتتتتتتى أع تتتتتتاء الجستتتتتتم وأنستتتتتتجته 

علتتتتتتم الستتتتتتموم و تتتتتتر  تحديتتتتتتد  كمتتتتتتا يعنتتتتتتى بتتتتتتتدريس. واكتشتتتتتاخ تداخماتتتتتتته الجانبيتتتتتتة 

 .الجرعات الدوائية والتقييم الحيوي لها وتحديد مدى سميتها

   فرع الكيمياء الصيدالنية -0
طوووووووري زي وووووووت  علراعوووووووة الرم وووووووة عوووووووين التركيوووووووب الكي يووووووو ز  زالحر ليوووووووة الرمايوووووووة 

تصوووووووو ي  زت  يووووووووي زتد يوووووووو  ال ركعوووووووو ت الكي ي زيووووووووة  ات ا عووووووووت لا  الوووووووولزاةا ع وووووووو  
 . ال   زنيد ي اللزاء ا  ن ز

 فرع الصيدالنيات -3

ي ووووووت  عتوووووولريت الازاوووووووب الت ويووووووة زالصووووووو سية زال  ويووووووة ل ر وووووو  الصوووووويل وا لت يةووووووة 
لوووووو  تطووووووزير  ا وووووو هة ال وووووورياين ل ر وووووو  هووووووا صوووووويللية ال عتةووووووح  ز ر  وووووو  ا لزيووووووة 
زلراعوووووووة  زصوووووووره     ع يووووووو ت   العد يوووووووة هوووووووا تصووووووووي  ال عتد ووووووورات الصووووووويل وية

 العيطر  الوزسية زالتك هؤ الديز  اللزاةا ل  .

 فرع العلوم المختبرية السريرية -4
لراعووووووة الر وووووو  ال ر ووووووية زتأ ير وووووو  س وووووو  ز وووووو ة  اوس وووووو ء هووووووا اعوووووو  ي ووووووت  ع 

ا وعووووووووو ن زلراعوووووووووة  صووووووووو ةص التأي ووووووووو ت الع ي زايوووووووووة هوووووووووا الاعووووووووو  زالرزا ووووووووو  
اعووووووة الد لووووووة ال ووووووؤ ر  هيوووووو  هووووووا ال وووووورز  الطعيريووووووة زالدوووووو  ت ال ر ووووووية  وووووو  لر

ال و سيووووووة ل اعوووووو  زرعووووووط الر ووووووز  ا ع عووووووية ال  ت حووووووة عوووووو لر ز  الصوووووويل وية ا وووووو هة 
 .   ع لتد لي  ال  تعرية ال  ت حةال  ال ي

 فرع الصيدلة السريرية -5

وعوووووت لا  ا   وووووو  ل وووووولزاء زكةووووو  ا  وووووو ر الا وعيوووووة لوووووو  زالتوووووول مت الراعووووووة ي وووووت  ع
الزا وووووو  العوووووورير  زلراعووووووة   وووووو رات اللزاةيووووووة زتطعيووووووي الر ووووووز  الصوووووويل وية س وووووو  

 .التزاص  عين الصيل وا  ن ا ة زال ريض زالك لر الطعا  ن ا ة ا ر 

 فرع العقاقير والنباتات الببية -6

تدليووووول اولزيوووووة التوووووا  صووووولر   ال وووووزال الطعيريوووووة زلووووويت ا لزيوووووة الصوووووو سية ي وووووز  ع
 زتدليوووووول ا لزيووووووة الوصوووووو   صووووووورة ا  التووووووا تعووووووت  ص  وووووون الوع توووووو ت زال وتاوووووو ت

 .زيار  س ي   تح س  كي ي ةا ععيط الديزاوية
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 الجامعة المستنصرية –لمنهج الدراسي لكلية الصيدلة ا

 :المرحلة االولى

 :الفصل االول
 Course title Course Code نظري مليع

---- 1 Medical Terminology 503 01 1 01 
1 2 Analytical Chemistry 503 02 1 02 

---- 2 Principles of Pharmacy Practice 503 03 1 03 
1 2 Human biology 503 041 04 
1 2 Computer Sciences 503 04 1 05 

---- 3 Mathematics and Biostatistics 503 04 1 06 

 :الثانيالفصل 

 Course title Course Code نظري عملي
1 3 Organic Chemistry I 503 02 1 07 
1 2 Pharmaceutical Calculation 503 03 1 00 
1 2 Medical Physics 503 04 1 00 
1 2 Histology 503 04 1 10 
1 1 Human Anatomy 503 04 1 11 

---- 1 Human Rights 503 04 1 12 

 :الثانية المرحلة

 الفصل االول:
 Course title Course Code نظري عملي
1 3 Physiology I 503 01 2 01 
1 3 Organic Chemistry II 503 02 2 02 
1 3 Physical Pharmacy I 503 03 2 03 
1 3 Medical Microbiology 503 04 2 04 

---- 1 Democracy 503 04 2 05 
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 الفصل الثاني:
 Course title Course Code نظري عملي
1 3 Physiology II 503 01 2 06 
1 3 Organic Chemistry III 503 02 2 07 
1 3 Physical Pharmacy II 503 03 2 00 
1 2 Medical Virology and Parasitology 503 04 2 00 

---- 2 Communication Skills 503 05 2 10 
1 2 Pharmacognosy I 503 06 2 11 

 :المرحلة الثالثة

 الفصل االول:
 Course title Course Code نظري عملي
1 2 Inorganic Pharmaceutical Chemistry 503 02 3 01 
1 3 Pharmaceutical Technology I 503 03 3 02 
1 3 Pathophysiology 503 04 3 03 
1 3 Biochemistry I 503 04 3 04 
1 2 Pharmacognosy II 503 06 3 05 

 الفصل الثاني:
 Course title Course Code نظري عملي
---- 3 Pharmacology I 503 06 3 06 
1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry I 503 02 3 07 
1 3 Pharmaceutical Technology II 503 03 3 00 
1 3 Biochemistry II 503 04 3 00 

---- 1 Medical Ethics 503 05 3 10 
1 2 Pharmacognosy III 503 06 3 11 
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   المرحلة الرابعة

 الفصل االول:
 Course title Course Code نظري عملي
1 3 Pharmacology II 503 01 4 01 
1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry II 503 02 4 02 
1 2 Biopharmaceutics 503 03 4 03 
--- 2 Public Health 503 04 4 04 
1 2 Clinical Pharmacy I 503 05 4 05 

 الفصل الثاني:
 Course title Course Code نظري عملي
--- 2 Pharmacology III 503 01 4 06 
1 2 General Toxicology 503 014 07 
1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry III 503 02 4 00 
1 3 Industrial Pharmacy I 503 03 4 00 
1 2 Clinical Pharmacy II 503 05 4 10 

 :المرحلة الخامسة

 الفصل االول:
 Course title Course Code نظري عملي
1 ---- Clinical Toxicology 503 01 5 01 

----- 2 Organic Pharmaceutical Chemistry IV 503 02 5 02 
1 3 Industrial Pharmacy II 503 03 5 03 
2 ----- Clinical Laboratory Training 503 04 5 04 
1 3 Clinical Chemistry 503 04 5 05 

----- 3 Applied Therapeutics I 503 05 5 06 
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 الفصل الثاني:
 Course title Course Code نظري عملي
---- 1 Pharmaceutical Biotechnology 503 03 5 07 
---- 2 Dosage Form Design  503 03 5 00 
1 3 Advanced Pharmaceutical Analysis 503 02 5 00 
2 --- Hospital Training 503 04 5 10 

---- 2 Applied Therapeutics II 503 05 5 11 
1 2 Therapeutic Drug Monitoring 503 05 5 12 

--- 2 Pharmacoeconomy 503 05 5 13 

2 --- Hospital Training 504 05 5 14 
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 عليمات قبول البلبةت

  -:يتم قبول البلبة سنويا من خمال

 .قناة القبول المركزي -9

 .قناة الموظفين المتمزين -0

 (101)قناة اوائل المعاهد  -3

 0293/0294يحتتتتتتتتتتن للبلبتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن خريجتتتتتتتتتتي الدراستتتتتتتتتتة االعداديتتتتتتتتتتة للستتتتتتتتتتنتين  -4

التقتتتتتتتتتتديم للقبتتتتتتتتتتول ضتتتتتتتتتتمن قنتتتتتتتتتتاة التعلتتتتتتتتتتيم الحكتتتتتتتتتتومي الختتتتتتتتتتا  0294/0295و

الصتتتتتتباحي شتتتتتتر  ان ال يقتتتتتتل معتتتتتتدلهم عتتتتتتن درجتتتتتتتين صتتتتتتحيحتين عتتتتتتن ادنتتتتتتى معتتتتتتدل 

المعهتتتتتد المتقتتتتتدمين اليتتتتته، بغتتتتت  النظتتتتتر /الكليتتتتتةمقبتتتتتول ضتتتتتمن القبتتتتتول المركتتتتتزي في

لتتتتتتديهم قبتتتتتتول متتتتتتن عدمتتتتتته او كتتتتتتانوا ممتتتتتتن ستتتتتتبن لهتتتتتتم االلتحتتتتتتتا  فيمتتتتتتا اذا كتتتتتتان 

 .بالدراستين المسائية او االهلية

دائتتتتتترة /التعليمتتتتتتات صتتتتتتادرة بموجتتتتتتم كتتتتتتتم وزارة التعلتتتتتتيم العتتتتتتالي والبحتتتتتت  العلمتتتتتتي  -5

 .قسم القبول المركزي/الدراسات والتخبيط والمتابعة 
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 الشرو  العامة للقبول

 أن يكون البالم عراقي الجنسية -9

يكتتتتتون البالتتتتتم حتتتتتائزأ علتتتتتى شتتتتتهادة الثانويتتتتتة العراقيتتتتتة معتتتتتززة بتصتتتتتدين متتتتتن أن  -0

 .المديرية العامة للتربية في المحافظة التي تخرج منها

ان يكتتتتتتتون البالتتتتتتتم ناجحتتتتتتتا فتتتتتتتي الفحتتتتتتت  الببتتتتتتتي ووفتتتتتتتن الشتتتتتتترو  الخاصتتتتتتتة  -3

 .بالدراسة

يقبتتتتتتل البلبتتتتتتة المنقولتتتتتتون متتتتتتن ختتتتتتارج العتتتتتترا  بعتتتتتتد معادلتتتتتتة شتتتتتتهاداتهم وفتتتتتتتح  -4

دائتتتتتترة الدراستتتتتتات /ارة التعلتتتتتتيم العتتتتتتالي والبحتتتتتت  العلمتتتتتتي ملفتتتتتتات لهتتتتتتم فتتتتتتي وز

 .والتخبيط والمتابعة
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 الو ائن المبلوبة للتقديم:

رة اداختتتتتتتل ظتتتتتتترخ مختتتتتتتتوم متتتتتتتن قبتتتتتتتل اد)و يقتتتتتتتة الدراستتتتتتتة االعدايتتتتتتتة مصتتتتتتتدقة -9

 .(المدرسة
 .(داخل ظرخ مختوم من قبل اللجنة الببية)و يقة الفح  الببي  -0
 :المستمسكات االصلية والمصورة للبالم وهي  -3

 .للبالم المدنية االحوال هوية .أ
 .ما  صور حديثة للبالم  .ب
 .قبع وصل الرسوم .ج

 .بع وصل رسوم تسجيل من شعبة الحسابات في الكليةق -4

 .جلم الكفالة القانونية للبالم من الشعبة القانونية في الكلية  -5
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 انون إن با  البلبة:ق

 :يلتزم البالم بما يأتي   -1-المادة 

التقيتتتتتتتد بتتتتتتتالقوانين واألنظمتتتتتتتة الداخليتتتتتتتة والتعليمتتتتتتتات واألوامتتتتتتتر التتتتتتتتي تصتتتتتتتدرها -أوالا 

 ،الجامعتتتتتتتة ،الهيلتتتتتتتة ،الكليتتتتتتتة)وزارة التعلتتتتتتتيم العتتتتتتتالي والبحتتتتتتت  العلمتتتتتتتي ومؤسستتتتتتتاتها 

 (.المعهد

 

 
عتتتتتتتتتدم المستتتتتتتتتاس بالمعتقتتتتتتتتتدات الدينيتتتتتتتتتة أو الوحتتتتتتتتتدة الو نيتتتتتتتتتة أو المشتتتتتتتتتاعر - انيتتتتتتتتتا

بستتتتتتتوء أو تعمتتتتتتتد إ تتتتتتتارة الفتتتتتتتتن البائفيتتتتتتتة أو العرقيتتتتتتتة أو الدينيتتتتتتتة فعتتتتتتتماا أو  القوميتتتتتتتة

 .قوالا 
القول أو الفعتتتتتتل داخلهتتتتتتا عتتتتتتدم اإستتتتتتاءة إلتتتتتتى ستتتتتتمعة التتتتتتوزارة أو مؤسستتتتتتاتها بتتتتتت- الثتتتتتتاا 

 .أو خارجها
تجنتتتتتم كتتتتتل متتتتتا يتنتتتتتافى متتتتتع الستتتتتلوم الجتتتتتامعي متتتتتن ان تتتتتبا  عتتتتتال واحتتتتتترام  -اا رابعتتتتت

 .ت الزمالة والتعاون بين البلبة وعماقالإلدارة وهيلة التدريس والموظفين 
عليتتتتتتته عنتتتتتتتد التعيتتتتتتتين  يتتتتتتتا  الستتتتتتتلوم المن تتتتتتتبط القتتتتتتتويم التتتتتتتذي ستتتتتتتيؤ ر إيجاب-اا خامستتتتتتت

 .والترشيح للبعثات والزماالت الدراسية 
االمتنتتتتتاع عتتتتتن أي عمتتتتتل متتتتتن شتتتتتأنه اإختتتتتمال بالنظتتتتتام والبمأنينتتتتتة والستتتتتكينة –اا سادستتتتت

المشتتتتتتاركة فيتتتتتته أو التحتتتتتتري  عليتتتتتته أو (الكليتتتتتتة أو المعهتتتتتتد)داختتتتتتل الحتتتتتترم الجتتتتتتامعي 

 .أو التستر على القائمين به
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المحافظتتتتتتتة علتتتتتتتى المستتتتتتتتلزمات الدراستتتتتتتية وممتلكتتتتتتتات الجامعتتتتتتتة أو الهيلتتتتتتتة أو -اا ستتتتتتتابع

 .الكلية أو المعهد
 .ير الدراسة في الكلية أو المعهدعدم اإخمال بحسن س - امنا

وصتتتتتتية كتتتتتتل خصالتقيتتتتتتد بتتتتتتالزي الموحتتتتتتد المقتتتتتترر للبلبتتتتتتة علتتتتتتى أن تراعتتتتتتى –اا تاستتتتتتع

 .جامعة أو هيلة على حدة
 

 
تجنتتتتتتتم التتتتتتتدعوة إلتتتتتتتى قيتتتتتتتام تنظيمتتتتتتتات متتتتتتتن شتتتتتتتأنها تعميتتتتتتتن التفرقتتتتتتتة أو  -عاشتتتتتتتراا 

 .ممارسة أي صنف من صنوخ االضبهاد السياسي أو الديني أو االجتماعي 
تجنتتتتتتم الدعايتتتتتتة ألي حتتتتتتزب أو تنظتتتتتتيم سياستتتتتتي أو مجموعتتتتتتة عرقيتتتتتتة  -حتتتتتتادي عشتتتتتتر

فتتتتتتتات والملصتتتتتتقات فتتتتتي تعليتتتتتتن الصتتتتتور والما أو قوميتتتتتة أو  ائفيتتتتتتة ستتتتتواء كتتتتتتان ذلتتتتتتك

 .أو إقامة الندوات
عتتتتتتتدم دعتتتتتتتوة شخصتتتتتتتيات حزبيتتتتتتتة إلقتتتتتتتاء محاضتتتتتتترات أو إقامةنتتتتتتتدوات - تتتتتتتاني عشتتتتتتتر

 .امعي حفاظا على الوحدة الو نيةحزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الج
 -2-المادة 

 :خالفات اآلتية يعاقم البالم بالتنبيه إذا ارتكم إحدى الم 
 .د المقرر في الجامعة أو الهيلةعدم التقيد بالزي الموح -أوال
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و تجتتتتتتاوزه بتتتتتتالقول علتتتتتتى احتتتتتتد اإستتتتتتاءة إلتتتتتتى عماقتتتتتتات الزمالتتتتتتة بتتتتتتين البلبتتتتتتة أ- انيتتتتتتا

 .البلبة

 

  -3-المادة 
 :يعاقم البالم باإنذار إذا ارتكم إحدى المخالفات اآلتية 

 .بعقوبة التنبيهفعما يستوجم المعاقبة بالتنبيه مع سبن معاقبته  -أوال
إخمالتتتتتته بالنظتتتتتتام والبمأنينتتتتتتة والستتتتتتكينة فتتتتتتي الجامعتتتتتتة أو الهيلتتتتتتة أو الكليتتتتتتة أو – انيتتتتتتا 

 .المعهد
 -4-المادة 

 : ما ين يوما إذا ارتكم إحدى المخالفات اآلتية (30)يعاقم البالم بالفصل لمدة 
 .بن معاقبته بعقوبة اإنذارفعما يستوجم المعاقبة باإنذار مع س -أوال
 .من غير أع اء الهيلة التدريسيةتجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة  - انيا
ل الكلية أو المعهد أو قيامه بالتشهير بأحد أع اء الهيلة التدريسية بما يسيء إليه داخ - الثا

 .خارجهما
 .التي تخل بالنظام العام واآلداب –داخل الحرم الجامعي  –قيامه بوضع الملصقات  -رابعا
  -5-المادة 

يعاقم البالم بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكم 
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 :إحدى المخالفات اآلتية 

 
 .  التر ي  ت      ن(4) ال  ل  ها س ي   ال وصزص اوهر   ادل ارتك ع  تكرار - أز 
 الد عية أز العي عية التا ر ت أز الرر ية أز الط ةحية التكتمت س   درض أز   رت -  وي 
 . الا  را الدر  لا  
 . التلريعية ال يةة أس  ء غير  ن الا  رة  وتععا ادل س   ع لحر  استلاؤ  -  ل  
 .الط عة  ن   مة   ل ل رو  اعتر  ل  -راعر 

 . ع دة سو  ع س    ع ل ي   الت ليل -   ع ز 

 . حملة السماح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي  -سادسا

إحدا ه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيلة أو الكلية أو  - سابعا

 .إساءته إلى الوحدة الو نية أو المعتقدات الدينية  - امنا .المعهد

 . المعهد أو خارجهماتجاوزه بالقول على احد أع اء الهيلة التدريسية في داخل الكلية أو -تاسعا

 . اإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيلة بالقول أو الفعل  - عاشرا

 .إخماله المتعمد بحسن سير الدراسة  - عشر حادي

 . بوت ارتكابه النصم واالحتيال على زممائه البلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد  - اني عشر 

 -6-المادة 
يعاقم البالم بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيلة ويرقن قيده  

 إذا ارتكم إحدى المخالفات اآلتية :

 ( من هذه التعليمات . 5ادة )تكراره إحدى المخالفات المنصو  عليها في الم -أوال 

اعتداؤه بالفعل على احد أع اء الهيلة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيلة  - انيا

 . أو الكلية أو المعهد
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 إتيانه فعل مشين ومناخ لألخما  واآلداب العامة .  - الثا

بكونها مزورة أو كونه من تقديمه أية مستندات أو كتم أو و ائن مزورة مع علمه  -رابعا

 المحرضين على التزوير .

 بوت ارتكابه عمما يخل باألمن والبمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو  -خامسا

 المساعدة عليه . 

عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرخ تزيد مدة محكوميته فيها ألكثر من  -سادسا

  .سنة

 -7-المادة 

من ( 6)و(5)و(4)و(3)و(2)يمنع فرض العقوبات المنصو  عليها في المواد ال  -أوال 

هذه التعليمات على البالم المخالف ،من فرض العقوبات األخرى إذا وقعت المخالفة تحت 

 . ائلة القوانين العقابية 
إذا حركت دعوى جزائية ضد البالم عن فعل نسم إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون  - انيا 

 .نظر فيه ان با يا مؤجما حتى يتم البت في الدعوى الجزائية ال
  -0-المادة 

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة ان با  البلبة برئاسة معاون العميد وع وية ا نين من 

) أع اء الهيلة التدريسية على أن يكون أحد أع اء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد البلبة
 . الموظفين اإداريين بأعمال مقررية اللجنة ويكلف أحد ( المنتخم 
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 -0-المادة 

 .ال يجوز فرض أية عقوبة ان با ية ما لم توِ  بها لجنة ان با  البلبة 
 -10-المادة

تفرض العقوبات االن با ية المنصو  عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو 

 .المعهد ، وللمجلس تخويل صماحياته إلى عميد الكلية أو المعهد 
 -11-المادة
 .تكون عقوبة التنبيه واإنذار قبعية  – أوال
االعتراض على ( يوما 30)للبالم المفصول من الكلية أو المعهد لمدة ال تزيد على  - انيا

 .قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قبعيا 
االعتراض على قرار ( يوما 30)للبالم المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على  - الثا

 .الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قبعيا 
ا االعتراض على قرار الفصل لدى للبالم المفصول من الكلية أو المعهد فصما نهائي -رابعا

 .مجلس الجامعة ويكون قراره قبعيا 

 

 

 



 

20 

 

 
 -12-المادة

( رابعا ) و(  الثا) و(  انيا) المنصو  عليها في البنود للبالم االعتراض على قرارات الفصل 

أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن  7من هذه التعليمات خمال  -99-من المادة

 .يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة اإعمانات 95تعذر تبليغه فله حن االعتراض خمال 

 -13-المادة
يوما ، ويبلغ ( 15)يعلن قرار العقوبة في لوحة اإعمانات في الكلية أو المعهد مدة ال تقل عن 

 .بها ولي أمر البالم تحريريا 

 -14-المادة
 .1000لسنة ( 10)تلغى تعليمات ان با   لبة التعليم العالي رقم 

 -15-المادة
 . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 

 

 ملحوظات عامة:

بعد ظهور نتائج القبول  اسبوعين لمالتحا  والتسجيلمدة يمنح البالم المقبول في كليتنا  -

 المركزي.

 لغة الدراسة المعتمدة في كليتنا هي اللغة االنكليزية. -

 .النظام الفصليولية في كليتنا هو نظام الدراسة اال -

 .الدراسة في كليتنا هو خمس سنوات عدد سنوات -

 


