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َل تأسٌٍس لها فً جامعِة بابَل باسِم  َل استحداُث ُكلٌِة التربٌِة األَساسٌِة أَوَّ ِ الرصٌِن أَن تحصَّ ًّ )ُكلٌِة من مبانً التأسٌِس المعرف

ا بصفِة الِعْلِم التً ٌضطِلُع بها صاحُب الرسالِة المعرفٌِة الفُضلَى لكماِل اإِلنساِن ، ون٤٩٩١المعلِّمٌن( فً سنِة ) ماِء م( ُسموًّ

 َوسِمها عمِله الذي أَسَّس له ُمعلُِّم العالَمٌن أَجمعٌن الرسوُل األَحمُد األَمٌُن )صلَّى الٰلـهُ علٌه وآِله( ، ثم جرى التأسٌُس لتحدٌثِ 

ُد بالصناعِة )التربوٌِة ا التعلٌمٌِة الطُّولى(  -ألُولى ِب)ُكلٌِة التربٌِة األَساسٌِة( إِعالًما بأَنَّها المؤسسةُ األَكادٌمٌةُ العالٌةُ التً تتفرَّ

ُج عنها أَساتٌذُ تربوٌون لد َخبَروا فَهَم التلمٌِذ فً مستوى الدراسِة االبتدائٌِة ، ومستوى الطالِب فً مستوى الدراسِة  ؛ فٌتخرَّ

من لد ٌفوُق بإِدراِكه  المتوسطِة ، وإِفهاَمه األَخالَق والمعارَف والفنوَن والمهاراِت التً تُناسُب إِدراَكه مع تحصٌِل اكتشافِ 

 وإِبداِعه أَلرانَه ذكاًء وانمٌاًزا.

ًُّ فً كلٌةَ التربٌِة األَساسٌِة على اكتناِز شهادةِ البكلورٌوس من أَلساِم )اللغِة العربٌِة ، واللغةِ   ولم ٌمتِصِر التحصٌُل العلم

والرٌاضاِت والحاسبات( فحسُب ، بل استُحِدثت فٌها سابمًا  اإِلنجلٌزٌِة ، والعلوِم ، والتربٌِة الخاصِة ، والتارٌخِ ، والجغرافٌة ،

 على مراحَل متعالبٍة دراساٌت ُعلَٰى للماجستٌر فً )اللغِة العربٌِة أَدبًا وطرائَك تدرٌٍس ، واللغِة اإِلنجلٌزٌِة طرائَك تدرٌٍس ،

والتارٌخِ والجغرافٌة طرائَك تدرٌِس  والتربٌِة الخاصِة تخصًصا دلٌمًا للماجستٌر وطرائَك تدرٌٍس عامٍة للدكتوراه ،

اجتماعٌاٍت( فضاًل على استكماِل متطلباِت استحداثاٍت الحمٍة جدٌدةٍ ٌَجري العمُل والتنسٌُك لها علمٌٍة تخصصٌٍة من جهٍة ، 

  وفنٌٍة بطرائِك التدرٌِس التخصصٌِة من جهٍة أُخرى فً أَلساِم الكلٌةِ 

جت الكلٌةُ من مستوى الدراستَ  ٌِن األَولٌِة ، والعُلٌا كثًٌرا من ذوي الكفاءاِت العلمٌِة التخصصٌِة ، والفنٌِة المهارٌِة ولد خرَّ

هم ، رفًدا للمدارِس ، والكلٌاِت ، والمؤسساِت الرسمٌِة والمجتمعٌِة ، والوزاراِت بَمن تحتاُجهم ، وال تموُم إاِلَّ بمعارفِهم ، وأَدائِ 

 وبنائِهم.

نا أَن نَّعتزَّ باٰلٰلِ الذي وفمنا لخدمِة المجتمعِ ، والمؤسساِت التربوٌِة الرسمٌِة وغٌِر الرسمٌِة بُصنَّاعِ األَجٌاِل وختاًما فإِنَّه لَحمٌٌك ب

تِنا ، وخٌمِة بمائِنا متوثِّمٌن لوةً وعزًما بالمرآِن الك رٌِم ، ، ومربٌِّهم ، ولادةِ الِفكِر ومرِشدٌهم خدمةً للعراِق الحبٌِب ُهِوٌَـّ

اِم الِعلِم والمعرفِة والهداٌِة والكرامِة محمٍد )صلَّى الٰلـهُ علٌه وآِله( ، وإِرشاِد عترتِه المطهَّرٌن )علٌِهُم السالُم( ، والتز ورسولِ 

 صحبِه وصحبِهُم المخلَصٌن رضواُن ٰللٰاِ تعالى علٌهم أَجمعٌن.

 أ .د. عيل عبدالفتاح احلاج فرهود

 معيد اللكية                                                                                                

 



 الرؤية والرساةل والاهداف

 

 اٌشعاٌحُ أٚال: 

ِْ اٌثٕاِء  ١ٓ ػ١١ٍّٓ ٚتشت١٠ٛٓ فٟ ١ِذا تٛظ١ُف اٌخطِظ ٚاإلجشاءاِخ اٌّتصٍِح تاٌّؼشفِح اٌالصِِح إِلػذاِد ِختّصِ

ِْ اٌّؼشفِح اٌّتطٛسجِ تاٌذساعاِخ اٌؼٍَُٝ اٌتخصص١ِح األَعاِط ٌٍت١ٍِّز فٟ اٌّذاسِط االتتذائ١ِح ِٓ جٍٙح  ، ٚفٟ ١ِذا

 ، ًٍ ٍ جاِغٍ شاِ ّٟ ٍ ٚػٍّ ّٞ ٍ فىش ّٞ ٍ تشتٛ ّٟ جٍ أواد٠ّ َٙ اٌّشتثطِح تالصِِتٙا ِٓ طشائِك اٌتذس٠ِظ ِٓ جٍٙح أُخشٜ ٌّٕ

ػٓ اٌصٍِح اٌٛحمٝ تاٌّؼاسِف ٠إعَُّظ ػٕٗ ٌٕشِش اٌخمافِح اٌتشت٠ِٛح األَعاِط اٌصح١حِح ؛ ِّا ٠ُغاػذُ فٟ تٕاِء اٌّجتّغِ 

ِ اإِلٔغاْ. ّٛ ُّ َِ اٌّشتثطِح تغ  ٚاٌِفَىِش ٚاٌؼٍٛ

 اٌشؤ٠حُ حا١ٔاً: 

 َٕٝ َْ و١ٍحُ اٌتشت١ِح األعاع١ِح ، ِٚا ٠ُذَسُط ف١ٙا فٟ اٌذساعاِخ األ١ٌَِٚح ٚاٌؼٍَُٝ ِشوًضا ػ١ًٍّّا وث١ًشا ٠ُؼ أْ تىٛ

ِٓ اٌّالواِخ اٌتذس٠غ١ِح  تاٌذساعاِخ ٚاٌثحِٛث اٌتخصص١ِح ٚاٌتشت٠ِٛح اإِلٔغا١ِٔح ٚاٌؼ١ٍِّح ، ٚتٕشِش٘ا فٟ اٌّجتّغِ ػ

ًُ  اٌتخصص١ِح تّؼشفٍح تشت٠ٍٛح عأذجٍ  ِٓ ٌذْ حٍِّح اٌشٙاداِخ اٌؼٍُٝ ؛ ٌتُصِثَح اٌى١ٍحُ ِشجؼًا أواد١ّ٠ًّا ِؼشف١ًّا ٠َؼّ

 ، َِ ِٓ اٌؼشت١ِح ٚاإِلٔج١ٍض٠ِح ، ٚاٌؼٍٛ ٙا فٟ اٌٍغت١َ ِِ َِ أَلغا ًُ ِٓ ِغت٠ٛاِخ ػٍٛ ػٍٝ تأع١ِظ ِٛاسدَ ِؼشف١ٍح تٕٙ

ًُ تٙا ٠ٚتفشعُ ػٕٙا. ٚاٌحاعٛب ٚاٌش٠اض١اخ ، ٚاٌتاس٠خِ ، ٚاٌجغشاف١ا ، ٚاٌتشت١ِح اٌخاص  ِح ِٚا ٠تص

  

 

 

 



 

 

 األ٘ذافُ حاٌخا: 

١ٓ ، ِٚالواٍخ تذس٠غ١ٍح تشت٠ٍٛح ِتمذٍِح ِت١ّضجٍ تاٌّؼشفِح  -1 ئػذادُ تاحخ١ٓ تشت١٠ٛٓ ػ١١ٍّٓ ٚئِٔغا١١ٔٓ ِختّصِ

ًِ أج١اٍي ِتحصٍٕح تٙزٖ اٌّؼشفِح اٌشص١ِٕح اٌالصِح. ٍُِغ تتأ١٘  اٌتجذ٠ذ٠ِح ، تضط

ًٍ ٠ُذِسُن  -2 َِ اٌى١ٍِح ٚتفشػاتِٙا وافحً.ئػذادُ ج١ َِ اٌتخصص١ِح فٟ أَلغا  األتؼادَ اٌّؼشف١حَ ٌٍؼٍٛ

َِ اٌى١ٍِح ٚفشِٚػٙا ،  -3 ِٓ اٌتخصص١ِح ألَلغا سْفذُ اٌجاِؼاِخ ، ٚاٌّإعغاِخ اٌؼ١ٍِّح تثاحخ١ٓ وفٛئ١ٓ فٟ ا١ٌّاد٠

ِ اٌثَّٕاِء فٟ اٌطٍثِح ، ٚاٌّجتّغ. ّٟ  لادس٠ٓ ػٍٝ اٌتأح١ِش اٌشٚح

ًُ اٌثاحخ١ٓ  -4 ُُ اٌؼٍُٝ تاٌذساعاِخ ٚاٌثحِٛث راِخ اٌصٍِح ٌإلحشاِء تأ١٘ ِٓ شٙاداِتٙ اٌّت١ّض٠ٓ ئٌٝ تشص١

ِ اٌتخصصٟ رٞ اٌجذٜٚ. ّٟ  اٌّؼشف

5-  ُِ تحم١ُك اٌشعاٌِح اٌحا١ٌِح ، ٚاٌشؤ٠ِح اٌّغتمث١ٍِح اٌّشعِٛت١َٓ ٌٍى١ٍِح فٟ ضِٛء اٌتطث١ِك اٌفاػً ٌخطِظ اٌتؼ١ٍ

ًُ طٍثحَ اٌ ِ ٚاإلداسجِ اٌتٕظ١ّ١ح ؛ ِّا ٠إ٘ ّٟ ِٓ األ١ٌَِٚح ، ٚاٌؼٍَُٝ تاٌضثِظ اٌّؼشف ِ اٌالصَ. –ذساعت١َ ّٞ  اٌتشتٛ

ِْ اٌىش٠ُ ، ٚاٌذفاعِ  -6 َُ اٌٍغِح اٌؼشت١ِح تحفُع لذع١ِح اٌمشآ ا لغ َِ اٌؼ١ٍِّح وافحً ٚال ع١َّّ ُٓ ِخَشجاِخ األَلغا تشص١

ُٓ ِحّ ٍٓ تٍَّغٗ ٚتٍَّغ تٗ اٌشعُٛي األ١ِ ٍ ِث١ ّٟ ٍْ ػشت ٌِٗ( ٚ٘ٛ أفصُح ػٕٗ ٘اد٠ًا ئ١ًٌّٙا تٍغا ذٌ )صٍٝ هللاُ ػ١ٍٗ ٚآ

 ِٓ ٔطك تاٌضاد )اٌٍغح اٌؼشت١ح(. 

ِ وٍِّٙا فٟ ضِٛء ت١ِّٕح حّةِ اٌّؼشفِح ،  -7 ّٟ ِ ٚاإلتذاعِ فٟ ِجاالِخ اٌثحِج اٌؼٍّ ّٟ تحم١ُك اٌتفِٛق اٌؼٍّ

َِ اٌغأذجِ راِخ اٌصٍح ، ٚفٟ ضِٛء االطالعِ ػٍٝ إٌّا٘جِ اٌحذ٠خِح فٟ ا ُِ ٚاٌتؼ١ٍُ ٚاالعتضادجِ ِٓ اٌؼٍٛ ٌتؼٍ

ًِ اٌحذ٠خِح  ، ٚاإلفادجِ ِٕٙا فٟ خذِِح اٌحم١مِح اٌؼ١ٍِّح اٌشص١ٕح تّٛجِة حّجِ اٌطٍثِح ػٍٝ تٛظ١ِف اٌٛعائ

ِ ٚاإلتذاع. ّٟ ُِ اٌتفِٛق اٌؼٍّ  ٌٍتٕافِظ فٟ تؼض٠ِض ِفا١٘

َُ ٘ذا٠حً ٚتط٠ٛشً  -8 ِ ٚاٌَحضاسٞ اٌزٞ جاء تٗ اإلعال ّٟ ا ، ٚألاَ صشَحٗ ستُظ اٌطٍثِح ٚاٌثاحخ١ٓ تاإلسِث اٌؼٍّ

 ًِّ ٠َّتِٗ ٚأتّائِٗ ، فٟ ظ ِٛ ُ٘ ِٓ وشاِتِٗ ، ٚحفِع  ُُ ؛ ٌإلفادجِ ِٓ رٌه فٟ حفِع اٌّجتّغِ ٚتشص١ ُْ اٌىش٠ اٌمشآ

ًِ ف١ٙا ، ٚستِطٗ تاٌذساعاِخ اٌتخصص١ِح  ١ًٌّا ، ٚاٌثحج اٌّتٛاص ْٚ اٌحشوِح اٌثحخ١ِح اٌّتغاسػِح ئِل١ّ١ًٍّا ، ٚدَ

َِ اٌى١ٍِح ٚفشِٚػٙا وا  فحً.ألَلغا

ًِ )اٌؼشاِق( فٟ صذاس -9 ٠َِّح اٌٛط١ِٕح اٌغا١ِِح تجؼ ِٛ ُٙ ِ ٚاٌ ّٟ ِ اٌتخصص ّٟ جِ تٛح١ُك اٌصٍِح ت١ٓ اٌثٕاِء اٌّؼشف

 األَ٘ذاِف تمذ٠ًغا ، ٚأتّاءً 
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 تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

:ٌلتزم الطالب بما ٌاتً   

لتعلٌم العالً والبحث التمٌد بالموانٌن واالنظمة واالنظمة الداخلٌة والتعلٌمات واالوامر التً تصدرها وزارة ا –اوال 

  (. العلمً ومؤسساتها ) الجامعة ، الهٌئة ، الكلٌة ، المعهد

عدم المساس بالمعتمدات الدٌنٌة او الوحدة الوطنٌة او المشاعر المومٌة بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفٌة او  –ثانٌا 

. العرلٌة او الدٌنٌة فعال او لوال  

. وزارة او مؤسساتها بالمول او الفعل داخلها او خارجهاعدم االساءة الى سمعة ال –ثالثا   

تجنب كل ما ٌتنافى مع السلون الجامعً من انضباط عال واحترام لالدارة وهٌئة التدرٌس والموظفٌن وعاللات  –رابعا 

  الزمالة والتعاون بٌن الطلبة.

  لترشٌح للبعثات والزماالت الدراسٌة.السلون المنضبط الموٌم الذي سٌؤثر اٌجابا علٌه عند التعٌٌن وا –خامسا 

االمتناع عن اي عمل من شانه االخالل بالنظام والطمانٌنة والسكٌنة داخل الحرم الجامعً ) الكلٌة او المعهد (  –سادسا 

  او المشاركة فٌه والتحرٌض علٌه او التستر على المائمٌن به.

  .لجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهدالمحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات ا –سابعا 

  عدم االخالل بحسن سٌر الدراسة فً الكلٌة او المعهد. –ثامنا 

  التمٌد بالزي الموحد الممرر للطلبة على ان تراعى خصوصٌة كل جامعة او هٌئة على حدى. –تاسعا 

اي صنف من صنوف االضطهاد السٌاسً  تجنب الدعوة الى لٌام تنظٌمات من شانها تعمٌك التفرلة او ممارسة –عاشرا 

  .او الدٌنً او االجتماعً

تجنب الدعاٌة الي حزب او تنظٌم سٌاسً او مجموعة عرلٌة او لومٌة او طائفٌة سواء كان ذلن فً  –حادي عشر 

.تعلٌك الصور والالفتات والملصمات او الامة الندوات  

الامة ندوات حزبٌة او دٌنٌة دعائٌة داخل الحرم الجامعً  عدم دعوة شخصٌات حزبٌة اللماء محاضرات او –ثانً عشر 

. حفاظا على الوحدة الوطنٌة  

2المادة   

  : ٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة

  عدم التمٌد بالزي الموحد الممرر فً الجامعة او الهٌئة –اوال 

تجاوزه بالمول على احد الطلبة االساءة الى عاللات الزمالة بٌن الطلبة او –ثانٌا   

3المادة   

  :ٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة

  فعال ٌستوجب المعالبة بالتنبٌه مع سبك معالبته بعموبة التنبٌه –اوال 

اخالله بالنظام والطمانٌنة والسكٌنة فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد –ثانٌا   

 

 



4المادة   

  :( ثالثٌن ٌوما اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة 33ٌعالب الطالب بالفصل لمدة ) 

  فعال ٌستوجب المعالبة باالنذار مع سبك معالبته بعموبة االنذار –اوال 

  تجاوزه بالمول على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة –ثانٌا 

  ء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء الٌه داخل الكلٌة او المعهد او خارجهمالٌامه بالتشهٌر باحد اعضا –ثالثا 

التً تخل بالنظام العام واالداب –داخل الحرم الجامعً  –لٌامه بوضع الملصمات  –رابعا   

5المادة   

ٌعالب الطالب بالفصل المؤلت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة اذا ارتكب احدى 

  :االتٌةالمخالفات 

  ( من هذه التعلٌمات 4اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص علٌها فً المادة )  –اوال 

مارس او حرض على التكتالت الطائفٌة او العرلٌة او التجمعات السٌاسٌة او الحزبٌة داخل الحرم  –ثانٌا 

  الجامعً

  الهٌئة التدرٌسٌة اعتدائه بالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء –ثالثا 

  استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة –رابعا 

  التهدٌد بالمٌام باعمال عنف مسلحة –خامسا 

  حمله السالح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعً –سادسا 

  ة او المعهداحداثه عمدا او باهماله الجسٌم اضرارا فً ممتلكات الجامعة او الهٌئة او الكلٌ –سابعا 

  اساءته الى الوحدة الوطنٌة او المعتمدات الدٌنٌة –ثامنا 

  تجاوزه بالمول على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الكلٌة او المعهد او خارجهما –تاسعا 

  االساءة الى سمعة الجامعة او الهٌئة بالمول او الفعل –عاشرا 

  دراسةاخالله المتعمد بحسن سٌر ال –حادي عشر 

ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زمالءه الطلبة ومنتسبً الكلٌة او المعهد –ثانً عشر   

6المادة   

ٌعالب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة او المعهد وبمرار من الجامعة او الهٌئة وٌرلن لٌده اذا ارتكب 

  :احدى المخالفات االتٌة

  ( من هذه التعلٌمات 5ص علٌها فً المادة ) تكراره احدى المخالفات المنصو –اوال 

اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة او المحاضرٌن فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او  –ثانٌا 

  المعهد

  اتٌانه فعل مشٌن ومناف لالخالق واالداب العامة –ثالثا 

علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضٌن  تمدٌمه اٌة مستندات او كتب او وثائك مزورة مع –رابعا 

 على التزوٌر

 

ثبوت ارتكابه عمال ٌخل باالمن والطمانٌنة داخل الحرم الجامعً او اشتراكه فٌه او المساعدة  –خامسا 



  علٌه

عند الحكم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة محكومٌته فٌها الكثر من سنة –سادسا   

7المادة   

( من  6( و )  5( و )  4( و ) 3( و)  2ال ٌمنع فرض العموبات المنصوص علٌها فً المواد )  –اوال 

هذه التعلٌمات على الطالب المخالف ، من فرض العموبات االخرى اذا ولعت المخالفة تحت طائلة الموانٌن 

 العمابٌة 

او المعهد فٌكون النظر فٌه  اذا حركت دعوى جزائٌة ضد الطالب عن فعل نسب الٌه خارج الجامعة –ثانٌا 

 انضباطٌا مستاخرا الى حٌن البت فً الدعوى الجزائٌة

8المادة   

ٌشكل عمٌد الكلٌة او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمٌد وعضوٌة اثنٌن من اعضاء الهٌئة 

منتخب ( وٌكلف احد التدرٌسٌة على ان ٌكون احد اعضاء اللجنة لانونٌا . وممثل عن اتحاد الطلبة ) ال

 الموظفٌن االدارٌٌن باعمال ممررٌة اللجنة

9المادة   

 ال ٌجوز فرض اٌة عموبة انضباطٌة ما لم توصً بها لجنة انضباط الطلبة

03المادة   

تفرض العموبات االنضباطٌة المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات بمرار من مجلس الكلٌة او المعهد ، 

الى عمٌد الكلٌة او المعهدوللمجلس تخوٌل صالحٌاته   

00المادة   

تكون عموبة التنبٌه واالنذار لطعٌة  –اوال   

( ثالثٌن ٌوما االعتراض على لرار  33للطالب المفصول من الكلٌة او المعهد لمدة ال تزٌد على )  –ثانٌا 

 الفصل لدى مجلس الكلٌة او المعهد وٌكون لراره لطعٌا

 

 

 

 

 



02المادة   

لى لرارات الفصل المنصوص علٌها فً البنود ) ثانٌا ( و) ثالثا ( و) رابعا ( من للطالب االعتراض ع

( سبعة اٌام من تارٌخ تبلغه بالمرار الصادر بحمه ، فان تعذر  7( من هذه التعلٌمات خالل )  00المادة ) 

عالنات( خمسة عشر ٌوما من تارٌخ نشر لرار الفصل فً لوحة اال 05تبلغه فله حك االعتراض خالل )   

03المادة   

( خمسة عشر ٌوما ،  05ٌعلك لرار العموبة فً لوحة االعالنات فً الكلٌة او المعهد مدة ال تمل عن ) 

 وٌبلغ بها ولً امر الطالب تحرٌرٌا

04المادة   

098( لسنة  09تلغى تعلٌمات انضباط طلبة التعلٌم العالً رلم )   

     

 

 

 

 


