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ةكلمة السيد عميد كلية الصيدل -1  

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
تعد كلية الصيدلة في جامعة بابل الكلية االولى للصيدلة في محافظة بابل واحد اهم       

التي ترفد البالد بالكوادر الصيدالنية الكفوءة والتي تساهم في تعزيز  الرئيسةالمصادر 

الكلية في  تأسستالخدمات الصحية والدوائية على المستوى السريري والصناعة الدوائية. 

المجموعة الطبية التي تضم كلية الطب وطب االسنان  بتأسيسهاوبهذا اكتملت  2008عام 

وكلية التمريض. ترفد الكلية القطاع الصحي والمراكز الطبية والمستشفيات اضافة الى 

الصيدليات االهلية بصيادلة ذوي كفاءة عالية، وذلك من خالل تقديمها لبرنامج أكاديمي 

بكالوريوس يتبع المنهج الموحد الذي وضعته هيئة عمداء كليات الصيدلة في لمرحلة ال

العراق والذي يتماشى الى حد كبير مع المناهج العالمية المتبعة في كليات الصيدلة العريقة 

والذي يستجيب للرؤية والرسالة بتهيئة كافة متطلبات التعليم الصيدالني وتوفير مستلزمات 

و يخدم متطلبات سوق العمل المحلية واإلقليمية ويتالئم مع البحث العلمي الرصين 

المتطلبات المهنية والتي تقتضي بتواجد الخريج الصيدالني في مختلف اماكن العمل المهنى 

المتنوعة. ابتعثت كلية الصيدلة عدد من كوادرها الى ابرز الجامعات االوربية واالجنبية 

ضافة الى تمتع الكلية بكوادر تدريسية محترمة تتمتع لزيادة ترصين المكانة العلمية للكلية ا

بمستوى علمي رفيع كان لهم اثر كبير في رفع التقييم الدولي والمحلي للجامعة من خالل 
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حصولهم على معامالت الهايرش العالمية ونشر عدد كبير من البحوث العلمية في المجالت 

الكلية لفتح االفاق على التعاون الدولي  العالي المعتمد عالميا . تسعى التأثيرالرصينة ذات 

مع نظيراتها العالمية وتدريب كوادرها وطلبتها في ارقى الجامعات والمعاهد الطبية الدوائية 

تنشط الكلية في الميادين الصيدالنية المحلية و الدولية واعتماد .  والشركات المعروفة عالميا

ء كليات الصيدلة في العراق ونقابة الصيادلة مبدا التعاون العلمي واالكاديمي مع هيئة عمدا

وتطوير المناهج والمقررات الدراسية ومن خالل عضوية كوادرها في الجمعيات الدوائية 

والكيميائية العالمية .حصدت الكلية ومن خالل كوادرها من المتميزين والعلماء المبدعين 

كة بالمعارض والمؤتمرات المشار على جوائز عالمية ومحلية وبراءات اختراع ومن خالل

                                                      . العالمية
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 رؤية ورسالة واهداف الكلية  -2
 

 :رؤية الكلية

تمع على اإلبداع والريادة والتميز في التعليم الصيدالني والبحث العلمي وخدمة المج     

المحلي اإلقليمي وذلك بهدف الحفاظ على مكونتها ككلية مرموقة على صعيد المستوى 

 القطر.

 :رسالة الكلية

ج تتمثل رسالة كلية الصيدلة في جامعة بابل توفير تعليم صيدلي متميز من خالل برام

طبي علمية معتمدة وتخريج صيادلة ذوي كفاءة عالية قادرين على المساهمة مع الفريق ال

لرسالة اعاية الطبية للمجتمع والمنافسة في مجاالت العمل الصيدالني و تؤكد في تحسين الر

على ترسيخ مبادئ وآداب و اخالقيات مهنة الصيدلة في خريجيها و تشجيع التفاعل 

طن ورفع االيجابي مع البيئة المحيطة و تقديم خدمات تساهم بفعالية في تقدم و ازدهار الو

 نين.المستوى الصحي و البيئي للمواط

  : أهداف الكلية

م لدديكمن للدد  دور فعددا  فددي ال ددد .1 مات اعددداد كددوادر مددن الادديدلة المددؤهلين تدد هيكم عاليددا

 العكجية.

 ة.امداد ماانع االدوية في القطر و المنطقة بكفاءات مدربة في مجا  صناعة االدوي .2

جدا  م اجراء ابحاث مبتكرة و دراسات علمية في مجا  العلدو  الاديدالنية االساسدية وفدي .3

 تطوير واكتشاف المستحضرات الدوائية.

 لتدريبيدةتقدي  بدرام  للتعلدي  الاديدالني المسدتمر و المسداهمة فدي تنظدي  و عقدد النددوات ا .4

 للايادلة من اجل االرتقاء و الوفاء باالحتياجات الايدالنية المعاصرة.

 المساهمة في مجا  النشر العلمي والتوعية التثقيفية الايدالنية. .5
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 التوسع في مجاالت خدمة المجتمع من خك  تقدي  ال دمات االستشارية والمعلومات .6

م و للمواطنين بوجه عا .  الضرورية للمت ااين في مجاالت الرعاية الاحية خاوصا

 : نشأت الكلية  -3
 

وبذلك تم تكامل المجموعة الطبية  2008استحدثت جامعة بابل كلية الصيدلة في العام     
كلية الصيدلة مع أخواتها الطبية وطب األسنان والتمريض ألداء الخدمات فيها وانضمت 

 الملقاة على عواتقهن للمجتمع المصغر لمحافظة بابل وللوطن العراق كافة.

رموقة في المجتمع على مر العصور وله في التاريخ المكانة الم -الصيدلة-أن للمهنة 
 يث كان الصيدلي جامعا لكل فنون المعرفةالمحلي في حضارة بابل مكانة ال يدانيها مكانة ح

وحاليا يشكل  يالطبية وكان له تشريعا خاصا في مجموع القوانين المثبتة في مسلة حموراب
الصيدالني حلقة الوصل بين المريض من جهة والطبيب والممرض من جهة أخرى, هذا من 

ي القطاع الخاص جهة باإلضافة إلى أن للمهنة مردود مادي جيد جدا على صعيد العمل ف
 أو الحكومي. 

 استقبلت الكلية عدد كبير من الطلبة وتعمل عمادة الكلية وكادرها التدريسي والوظيفي    
مل على تقديم ما أمكن من أفضل الخدمات العلمية النظرية العملية واالجتماعية لطلبتها والع

ة ورهم الخدمي الطبي إضافعلى أعدادهم ليكونوا صيادلة المستقبل األكفاء المهيئين ألداء د
 .إلى دورهم العلمي والعملي في إنتاج األدوية والبحوث

 

 :نبذة مختصرة عن كلية الصيدلة

 
 

تعددد كليددة الصدديدلة فددي جامعددة بابددل الكليددة االولددى للصدديدلة فددي محافظددة بابددل واحددد اهددم 

المصدادر الرئيسدديه التددي ترفدد الددبالد بددالكوادر الصديدالنية الكفددوءة والتددي تسداهم فددي تعزيددز 

الخدمات الصحية والدوائية على المستوى السريري والصناعة الدوائيدة. تاسسدت الكليدة فدي 
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كتملت بتاسيسها المجموعة الطبية التدي تضدم كليدة الطدب وطدب االسدنان وبهذا ا 2008عام 

. ، وإن النظددام الدراسددي المتبددع فددي الكليددة هددو النظددام الفصددلي  كورسددات  وكليددة التمددريض

ترفد الكلية القطداع الصدحي والمراكدز الطبيدة والمستشدفيات اضدافة الدى الصديدليات االهليدة 

الل تقدديمها لبرندامج أكداديمي لمرحلدة البكدالوريوس بصيادلة ذوي كفاءة عالية، وذلك من خد

والدذي يتماشدى الدى كليدات الصديدلة فدي العراقيتبع المنهج الموحد الذي وضعته هيئة عمداء 

حدد كبيددر مددع المندداهج العالميددة المتبعددة فدي كليددات الصدديدلة العريقددة والددذي يسددتجيب للرؤيددة 

وتوفير مستلزمات البحدث العلمدي الرصدين والرسالة بتهيئة كافة متطلبات التعليم الصيدالني 

و يخدم متطلبات سوق العمل المحلية واإلقليمية ويتالئم مع المتطلبات المهنية والتي تقتضدي 

 بتواجد الخريج الصيدالني في مختلف اماكن العمل المهنى المتنوعة.

ادة لزيددابتعثددت كليددة الصدديدلة عدددد مددن كوادرهددا الددى ابددرز الجامعددات االوربيددة واالجنبيددة  

متددع ترصددين المكانددة العلميددة للكليددة اضددافة الددى تمتددع الكليددة بكددوادر تدريسددية محترمددة تت

الل خدبمستوى علمي رفيع كان لهم اثر كبير فدي رفدع التقيديم الددولي والمحلدي للجامعدة مدن 

الت حصولهم على معامالت الهايرش العالمية ونشر عدد كبير من البحوث العلمية في المجد

ولي عداون الددالتاثير العالي المعتمد عالميا . تسعى الكليدة لفدتح االفداق علدى الت الرصينة ذات

ية ة الدوائمع نظيراتها العالمية وتدريب كوادرها وطلبتها في ارقى الجامعات والمعاهد الطبي

  . والشدددددددددددددددددددددددددددددركات المعروفدددددددددددددددددددددددددددددة عالميدددددددددددددددددددددددددددددا

علمدددي التعددداون التنشدددط الكليدددة فدددي الميدددادين الصددديدالنية المحليدددة و الدوليدددة واعتمددداد مبددددا 

نداهج واالكداديمي مدع هيئدة عمدداء كليدات الصديدلة فدي العدراق ونقابدة الصديادلة وتطدوير الم

والمقددررات الدراسددية ومدددن خددالل عضدددوية كوادرهددا فددي الجمعيدددات الدوائيددة والكيميائيدددة 

وائز العالمية .حصدت الكلية ومن خالل كوادرها مدن المتميدزين والعلمداء المبددعين علدى جد

 .ومحلية وبراءات اختراع ومن خالل المشاركة بالمعارض والمؤتمرات العالمية عالمية

علدى كافدة  2017ولغايدة  2008كما شهدت كلية الصيدلة تطورا واضحا وملموسا منذ عام 

الجوانب العلمية من حيث ازدياد عدد القاعات الدراسية والمختبرات العلمية وتنوع االجهدزة 

ت تطددورا علددى الجانددب الخدددمي وزيددادة المسدداحات الخضددراء المختبريددة الحديثددة كمددا شددهد

 وبشكل واضح وجلي.
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 أعضاء مجلس الكلية: - 4

 العميد / رئيس مجلس الكلية.    حسام وهاب صاحب             أ.د -1

 مالية.معاون العميد للشؤون اإلدارية وال.د. سماح أحمد كاظم                   أ -2

 معاون العميد للشؤون العلمية.              م.د. أيمن عامر محمد علي  -3

 ية.رئيس فرع العلوم المختبرية السرير                   حمزة لينا فاضلأ.د.  -4

 رئيس فرع الكيمياء الصيدالنية.م.د. قاسم جواد فضل                    -5

 فرع األدوية والسموم.  مقرر   م.د. حيدر عبد االمير مكي             -6

 ممثل الهيئة التدريسية.                 لي جدوع عيفان م.د. ع  -7

 .الصيدالنياتفرع  مقرر               أ.م.د. ظافر قحطان سعيد -8

 .الصيدلة السريريةفرع  ئيسر                فاطمة عدنان علي د..م.أ -9

 مقرر أمانة المجلس.                    م.م. أحمد حسن عودة -10
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 -العلمية في كليتنا :الفروع  -5

 فرع األدوية والسموم.  -1

 فرع العقاقير.  -2

 فرع الكيمياء الصيدالنية.  -3

 فرع الصيدالنيات.  -4

 فرع العلوم المختبرية السريرية. -5

 فرع الصيدلة السريرية. -6

 : شؤون الطلبة  -6

 أدناه عدد طلبة كليتنا حسب المراحل الدراسية  

 العدد الكلي المرحلة ت
 

 االناثعدد  عدد الذكور

 148 75 223 االولى 1

 336 107 443 الثانية 2

 179 97 276 الثالثة 3

 151 60 211 الرابعة 4

 134 60 194 الخامسة 5

 948 399 1347 المجموع الكلي 
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 لمواد الدراسية وعدد الوحدات لجميع المراحل الدراسيةا -7

 

 

 

The First Stage /   Second Course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhHa1B00009(1+2) Human anatomy 1 2 2 

2 PhPc1B000010(2+2) Pharmaceutical Calculations 2 2 3 

3 PhMp1B000011(2+2) Medical Physics 2 2 3 

4 PhOcI1B00012(3+2) Organic ChemistryI 3 2 4 

5 PhH1B00013(2+2)      Histology 2 2 3 

6 PhCs1B000014(0+2) Computer SciencesII ----- 2 1 

7 PhHr1B00015(1+0) Human Rights 1 ----- 1 

Total   11 12 17 

 

 

 

 

The First stage /   First course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

hours 
Units 

1 PhHb1B00001(2+2) Human Biology 2 2 3 

2 PhPpp1B00002(2+0) 
Principles of 

Pharmacy 
Practice 

2 --- 2 

3 PhAc1B00003(3+2) Analytical 
Chemistry 3 2 4 

4 PhCsI1B00004(0+2) Computer 
Sciences I 

---- 2 1 

5 PhMb1B00005(3+0) 
Mathematics 

and 
Biostatistics 

3 --- 3 

6 PhMt1B00006(1+0) Medical 
Terminology 1 --- 1 

7 PhEn1B00007(1+0) Englishlanguage 2 --- 2 
8 phAr1B00008(2+0) Arabic language 2 --- 2 

Total   15 6 18 
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The Second stage /   First course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhOci2B00016(3+2) Organic Chemistry II 3 2 4 

2 PhMm2B00017(3+2) Medical Microbiology I 3 2 4 

3 PhPpi2B00018(3+2) Physical Pharmacy I 3 2 4 

4 PhPhi2B00019(3+2) Physiology I 3 2 4 

5 PhDe2B00020(1+0) Democracy 1 ---- 1 

6 phBb00000 (1+2) Biosecurity & Biosafety 1 2 2 

7 phCsi2B00021 (0+2) Computer SciencesIII --- 2 1 

Total   14 12 20 

 

 

 

 

The Second Stage /   Second Course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhOciii2B00022(2+2) Organic Chemistry III 2 2 3 

2 PhMvp2B00023(2+2) Medical Microbiology II 3 2 4 

3 PhPpii2B00024(3+2) Physical Pharmacy II 3 2 4 

4 PhPhii2B00025(3+2) Physiology II 3 2 4 

5 PhPhi2B00026(3+2) Pharmacognosy I 3 2 4 

6 phCsi2B00027 (0+2) Computer Sciences IV --- 2 1 

7 PhEn2B00028(1+0) English language 2 --- 2 

Total   16 12 22 

 

 

The Third Stage /   First Course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhIpc3B00029(2+2) 
Inorganic Pharmaceutical 

Chemistry 
2 2 3 

2 PhPhii3B00030(2+2) PharmacognosyII 2 2 3 

3 PhPt3B00031(3+2) Pharmaceutical Technology I 3 2 4 

4 PhBii3B00032(3+2) Biochemistry I 3 2 4 

5 PhPa3B00033(3+2) Pathophysiology 3 2 4 

6 phEn3B00034 (2+0) English language 2 0 2 

Total   15 10 20 
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The Third  Stage /   Second Course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 
PhOpci3B00035(3+2) Organic Pharmaceutical 

Chemistry I 
3 2 4 

2 PhPhi3B00036(3+0) Pharmacology I 3 --- 3 

3 PhPtii3B00037(3+2) Pharmaceutical Technology II  3 2 4 

4 PhBiii3B00038(3+2) Biochemistry II 3 2 4 

5 PhPhiii3B00039(2+2) Pharmacognosy III 2 2 3 

6 PhPe3B00040(1+0) Pharmacy Ethics 1 --- 1 

Total   15 8 19 
 

The Fourth Stage /   First Course 

N Course Code Course Name 
Theoretica

l hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhPhii4B00041(3+2) Pharmacology II 3 2 4 

2 PhOpciii4B00042(3+2) 
Organic Pharmaceutical 

Chemistry II 
3 2 4 

3 PhCpi4B00043(2+2) Clinical Pharmacy I 2 2 3 

4 PhBi4B00044(2+2) Biopharmaceutics 2 2 3 

5 PhPh4B00045(2+0) Public Health 2 ---- 2 

Total   12 8 16 

 

The Fourth Stage /   Second Course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhPhiii4B00046(3+2) Pharmacology III 2 --- 2 

2 PhOpciii4B00047(3+2) 
Organic 

Pharmaceutical 
Chemistry III 

3 2 4 

3 PhCpii4B00048(2+2) Clinical Pharmacy II 2 2 3 

4 PhGt4B00049(2+2) General Toxicology 2 2 3 

5 PhIpi4B00050(3+2) Industrial Pharmacy I 3 2 4 

6 PhCs4B00051(2+0) Communication Skills 2 ---- 2 

7 phEn4B00052 (2+0) English language 2 ---- 2 

8 ----- Summer Training ---- ------ ------ 

Total   16 8 20 
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The Fifth Stage /   First Course 

N Course Code Course Name 
Theoretica

l hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 
PhOpciv5B00053(2+0) 

Organic Pharmaceutical 
Chemistry IV 

2 ---- 2 

2 PhIpii5B00054(3+2) Industrial Pharmacy II 3 2 4 

3 PhAti5B00055(3+0) Applied Therapeutics I 3 ---- 3 

4 PhCc5B00056(3+2) Clinical Chemistry 3 2 4 

5 PhCt5B00057(2+2) Clinical Toxicology  2 2 3 

Total   13 6 16 

 

 

The Fifth Stage /   Second Course 

N Course Code Course Name 
Theoretical 

hours 
Practical 

Hours 
Units 

1 PhAtii5B00058(2+0) Applied Therapeutics II 2 ---- 2 

2 PhPh5B00059(2+0) Pharmacoeconmic 2 ----- 2 

2 
PhTdm5B00060(2+2) 

Therapeutic Drug 
Monitoring 

2 2 3 

3 
PhApa5B00061(3+2) 

Advanced 
Pharmaceutical Analysis 

3 2 4 

4 
PhClt5B00062(0+4) 

Clinical Laboratory 
Training 

---- 4 2 

5 PhDfd5B00063(2+0) Dosage Form Design 2 ---- 2 

6 
PhPb5B00064(1+0) 

Pharmaceutical 
Biotechnology 

1 ---- 1 

7 PhHt5B00065(0+4) Hospital Training --- 4 2 

8 -------- Graduation project 1 ------ 1 

9 ---------- Summer Training ----- ---- ------- 

Total   13 12 19 
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 تعليمات انضباط الطلبة في المنظمة التعليمية  -9

  :1 المادة

 يلتز  الطالب بما ياتي : 

يمددددددات واالوامددددددر التددددددي التقيددددددد بددددددالقوانين واالنظمددددددة واالنظمددددددة الداخليددددددة والتعل  -أوال

 ) الجامعددددة ه اللي ددددة وال والبحددددع العلمددددي ومؤسسدددداتلاا–ي تادددددرها و ارة التعلددددي  العددددال

 ه الكلية ه المعلد ( 
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سدددوء عر القوميدددة بة الوطنيدددة او المشددداعدددد  المسددداع بالمعتقددددات الدينيدددة او الوحدددد -ثانيدددا

 ثانيا او العرقية او الدينية فعك او قوال .–او تعمد اثارة الفتن الطائفية 

و الفعددددل داخللددددا او االقو  د  االسدددداءة الددددل سددددمعة الددددو ارة او مؤسسدددداتلا بددددعدددد -ثالثددددا 

 .  خارجلا

لدددكدارة    واحتدددرا تجندددب كدددل مدددا يتندددافل مدددع السدددلوط الجدددامعي مدددن انضدددباط عدددا -رابعدددا

رابعدددددا وعكقددددددات الزمالدددددة والتعددددداون بدددددين الطلبددددددة .   –وهي دددددة التددددددريس والمدددددو فين 

التعيددددين والترشددددي   السددددلوط المنضددددب  القددددوي  الددددذل سدددديؤثر ايجابددددا عليدددده عنددددد -خامسددددا

 .للبعثات والزماالت الدراسية 

 انيندددة والسدددكينة داخدددلاالمتنددداع عدددن ال عمدددل مدددن شدددانه االخدددك  بالنظدددا  والطم -سادسدددا

سادسددددا المعلددددد ( او المشدددداركة فيدددده والتحددددري  عليدددده او –الحددددر  الجددددامعي ) الكليددددة او 

 التستر علل القائمين به . 

ة ي ددددة او الكليددددالمحافظددددة علددددل المسددددتلزمات الدراسددددية وممتلكددددات الجامعددددة او الل -سددددابعا

 او المعلد. 

 عد  االخك  بحسن سير الدراسة في الكلية او المعلد. -ثامنا

اوصدددية كدددل جامعدددة او التقيدددد بدددالزل الموحدددد المقدددرر للطلبدددة علدددل ان تراعدددل خ -تاسدددعا

 هي ة علل حدى.

مارسدددة ال متجندددب الددددعوة الدددل قيدددا  تنظيمدددات مدددن شدددانلا تعميددد  التفرقدددة او   -عاشدددرا

 اشرا السياسي او الديني او االجتماعي .ع–صنف من صنوف االضطلاد 

يددددة او ياسددددي او مجموعددددة عرقتجنددددب الدعايددددة الل حددددز  او تنظددددي  س  -حددددادل عشددددر

حدددددادل عشدددددر فدددددي تعليددددد  الادددددور والكفتدددددات –قوميدددددة او طائفيدددددة سدددددواء كدددددان  لددددد  

 والملاقات او اقامة الندوات .
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ات حزبيدددة عدددد  دعدددوة ش اددديات حزبيدددة اللقددداء محاضدددرات او اقامدددة نددددو  -ثددداني عشدددر

 . ثاني عشر الجامعي حفا ا علل الوحدة الوطنية –او دينية دعائية داخل الحر  

  2المادة 

 يعاقب الطالب بالتنبيه ا ا ارتكب احدى الم الفات االتية :

 . عد  التقيد بالزل الموحد المقرر في الجامعة او اللي ة -اوال

  ةلل احد الطلبتجاو ه بالقو  ع االساءة الل عكقات الزمالة بين الطلبة او -ثانيا

  3المادة 

 يعاقب الطالب بالتنبيه ا ا ارتكب احدى الم الفات االتية :  

 .ه مع سب  معاقبته بعقوبة التنبيفعك يستوجب المعاقبة بالتنبيه  -اوال

 .لمعلد او الكلية او ااخكله بالنظا  والطمانينة والسكينة في الجامعة او اللي ة  -ثانيا

 4المادة  

:    التيدددةيومدددا ا ا ارتكدددب احددددى الم الفدددات ا( ثكثدددين 30يعاقدددب الطالدددب بالفادددل لمددددة ) 

 االنذار.  فعك يستوجب المعاقبة باالنذار مع سب  معاقبته بعقوبة -اوال

. التدريسدددية تجددداو ه بدددالقو  علدددل احدددد منتسدددبي الجامعدددة مدددن  يدددر اعضددداء اللي دددة -ثانيدددا

و ايددده داخدددل الكليدددة سددديء القيامددده بالتشدددلير باحدددد اعضددداء اللي دددة التدريسدددية بمدددا ي -ثالثدددا

 .المعلد او خارجلما 

التددددي ت ددددل بالنظددددا  العددددا   -اخددددل الحددددر  الجددددامعيد –قيامدددده بوضددددع الملاددددقات -رابعددددا

 . واالدا 
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  5المادة

دة ا ا يعاقددب الطالددب بالفاددل المؤقددا مددن الجامعددة لمدددة ال تزيددد علددل سددنة دراسددية واحدد

 ة :ارتكب احدى الم الفات االتي

( مددددن هددددذه 4ة ) ا ا تكددددرر ارتكابدددده احددددد االفعددددا  المناددددو  عليلددددا فددددي المدددداد -اوال

 التعليمات.

سدددية او السيا مدددارع او حدددرا علدددل التكدددتكت الطائفيدددة او العرقيدددة او التجمعدددات -ثانيدددا

 الجامعي . الحزبية داخل الحر  

   .يةالتدريسددد اعضددداء اللي دددة اعتدائددده بالفعدددل علدددل احدددد منتسدددبي الجامعدددة مدددن  يدددر -ثالثدددا  

 .نف ضد  مكئه من الطلبةاستعماله الع -رابعا 

 .التلديد بالقيا  باعما  عنف مسلحة  -خامسا

 .معيحمله السكح بانواعه باجا ة او بدون اجا ة داخل الحر  الجا -سادسا

و اللي ددددة او ااحداثدددده عمدددددا او باهمالدددده الجسددددي  اضددددرارا فددددي ممتلكددددات الجامعددددة  -سددددابعا

 .الكلية او المعلد 

 .اساءته الل الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية  -ثامنا

د ليدددة او المعلدددتجددداو ه بدددالقو  علدددل احدددد اعضددداء اللي دددة التدريسدددية فدددي داخدددل الك -تاسدددعا

 .او خارجلما

 .علاالساءة الل سمعة الجامعة او اللي ة بالقو  او الف -عاشرا

 .اخكله المتعمد بحسن سير الدراسة -حادل عشر

سدددبي الكليدددة او لطلبدددة ومنتثبدددوت ارتكابددده النادددب واالحتيدددا  علدددل  مدددكءه ا -ثددداني عشدددر

 .  المعلد
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  6المادة

للي دددة ايعاقدددب الطالدددب بالفادددل النلدددائي مدددن الكليدددة او المعلدددد وبقدددرار مدددن الجامعدددة او 

 ويرقن قيده ا ا ارتكب احدى الم الفات االتية : 

 تعليماتمن هذه ال( 5تكراره احدى الم الفات المناو  عليلا في المادة ) -اوال

 الجامعدددةين فدددي اعتدائددده بالفعدددل علدددل احدددد اعضددداء اللي دددة التدريسدددية او المحاضدددر -ثانيدددا

 المعلد . او اللي ة او الكلية او

 .اتيانه فعل مشين ومناف لكخكق واالدا  العامة  -ثالثا

مددددزورة او  بكونلددددا او كتددددب او وثددددائ  مددددزورة مددددع علمدددده تقديمدددده ايددددة مسددددتندات -رابعددددا

 التزوير .كونه من المحرضين علل 

عي او ثبدددددوت ارتكابددددده عمدددددك ي دددددل بددددداالمن والطمانيندددددة داخدددددل الحدددددر  الجدددددام -خامسدددددا

 .اشتراكه فيه او المساعدة عليه

يتددده فيلدددا عندددد الحكددد  عليددده بجنايدددة او جنحدددة م لدددة بالشدددرف تزيدددد مددددة محكوم -سادسدددا

 . سنة  نالكثر م

  7المادة

 2)المنادددددددددددو  عليلدددددددددددا فدددددددددددي المدددددددددددواد ال يمندددددددددددع فدددددددددددرا العقوبدددددددددددات -اوال  

ن هددددددذه التعليمددددددات علددددددل الطالددددددب الم ددددددالف ه مددددددن فددددددرا ( مدددددد6(و)5(و)4(و)3و)(

 العقوبات االخرى ا ا وقعا الم الفة تحا طائلة القوانين العقابية . 

امعدددة او ارج الجخدددا ا حركدددا دعدددوى جزائيدددة ضدددد الطالدددب عدددن فعدددل نسدددب اليددده   -ثانيدددا

 ية . نضباطيا مستاخرا الل حين البا في الدعوى الجزائاالمعلد فيكون النظر فيه 
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  8 المادة

وية يشدددكل عميدددد الكليدددة او المعلدددد لجندددة انضدددباط الطلبدددة برئاسدددة معددداون العميدددد وعضددد

وممثدددل  .لددل ان يكددون احددد اعضدداء اللجنددة قانونيددا اثنددين مددن اعضدداء اللي ددة التدريسددية ع

ة عددددن اتحدددداد الطلبددددة ) المنت ددددب ( ويكلددددف احددددد المددددو فين االداريددددين باعمددددا  مقرريدددد

 اللجنة . 

  9 المادة

 ال يجو  فرا اية عقوبة انضباطية ما ل  توصي بلا لجنة انضباط الطلبة . 

  10 المادة

 هدددذه التعليمدددات بقدددرار مدددن مجلدددستفدددرا العقوبدددات االنضدددباطية المنادددو  عليلدددا فدددي 

  الكلية او المعلد ه وللمجلس ت ويل صكحياته الل عميد الكلية او المعلد .

  11 المادة 

   .تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية  -اوال  

ثدددين يومدددا كث (30للطالدددب المفادددو  مدددن الكليدددة او المعلدددد لمددددة ال تزيدددد علدددل ) -ثانيدددا

  الفال لدى مجلس الكلية او المعلد ويكون قراره قطعيا .االعتراا علل قرار 

  12 المادة

     للطالددددب االعتددددراا علددددل قددددرارات الفاددددل المناددددو  عليلددددا فددددي البنددددود ) ثانيددددا ( و

  مددددن سددددبعة ايددددا( 7خددددك  )مددددن هددددذه التعليمددددات ( 11) ثالثددددا ( و) رابعددددا ( مددددن المددددادة )

        فلدددده حدددد  االعتددددراا خددددك بلادددده تدددداريخ تبلادددده بددددالقرار الاددددادر بحقدددده ه فددددان تعددددذر ت

 .( خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفال في لوحة االعكنات   15) 
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  13 المادة

( 15)  يعلددد  قدددرار العقوبدددة فدددي لوحدددة االعكندددات فدددي الكليدددة او المعلدددد مددددة ال تقدددل عدددن

 الطالب تحريريا . خمسة عشر يوما ويبلغ ولي امر 

  14 لمادةا 

 . 1989( لسنة 19مات انضباط طلبة التعلي  العالي رق  ) تلال تعلي  

  15المادة

 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
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