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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

فَأَمََّا الزََّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمََّا مَا يَنفَعُ }

 {األَرْضِالنََّاسَ فَيَمْكُثُ فِي 
 صدق اهلل العلي العظيم

 ( 17)  الرعد آية ةسور                                                                                                                                     
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               السيد العميدكلمة  
 

 

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 

وفي ظل  جاحةلة رورونلا والظلر   2022-2021لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد         
االستثناحي الذي تمر به العملية التعليمية ونجاح تجربة التعليم االلرتروني والجهود المتميزة 

ترونيللة لرافللة ضاءللاء الهيحللة التدريسللية والرللادر اتداري ومللا تبعهللا ملل  االمتةانللا  اتلر
واالفتراءية ... م  دوااي الفخر واالاتزاز ض  نستقب  العام الجديد ورليتنا قد خط  خطلوة 
في رفد الوط  بأطباء األسنا  الخريجي  فلي خدملة المجتملت وتقلديم رل  المعلوملا  العلميلة 

تجلا  المرءل  .. رملا  لهد الذا العلام الةديثة وتطبيقها الل  ضر  الواقلت اليلةي الخلدمي 
تير واللدرتورا   مل  رلية برادر م  التدريسيي  الذي  ضرمللوا دراسلتهم العليلا ل الماجسلرفد ال

 اراقية إءافة إل  الرادر األيلي.جامعا  
دراسللة الماجسللتير فللي األةيللاء المجهريللة الفمويللة والطبيللة ملل  ضجلل  فللت   فللا  االسللتمرار ب

رامج الجلودة ال لاملة فلي جديدة في البةث العلملي والتعليملي . رملا تلم تطبيلد العديلد مل  بل
رليتنا وإاادة تأاي  المختبلرا  التعليميلة وفلد توجيهلا  الجامعلة ويلوال  لنيل  االاتماديلة 

  ..17025:2005وفد الموايفة ل 
وال يفوتني ض  اةيلي رافلة منتسلبي الرليلة مل  تدريسليي  وملوظفي  اللذي  يبلذلو   جهلودا  

 م  ضج  توفير رافة اتمرانيا  ألبناحنا الطلبة في العيادا  التعليمية والمختبرا  استثناحية 
رما ضداو ضبناحي الطلبلة األالزاء إلل  الجلد والمثلابرة مل  ضجل  خدملة وطننلا العزيلز وتةقيلد 

 وم  هللا التوفيد...ضادافهم السامية 
 ضمير ةمدي ةريم ضلعميدي د. ض.                                                               

 العميد ورالة                                                                    
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 نبذة تاريخية عن الكلية:

وهتتي تستتعى رلتتى روتتا مستتتوا الختتدما  الطبيتتة  2002ستتنة  كليتتة طتتب األستتنان تأسستت 

للمواطنين من خالل تخرج أطباء أستنان كوتونين للعمتل وتي المتسستا  الوتحية والعلميتة 

عتام  اوتتاحهتارضاوة رلى تقديم للخدما  من ختالل العيتادا  التعليميتة وتي الكليتة والتتي تتم 

 2009ـ  2008ن عتتام وقتتد حوتتل توستتا وتتي العيتتادا  التخووتتية لطتتب األستتنا 2005

 .  2013 - 2012للعام الدراسي حيث تم اوتتاح عيادتي الليزر وزراعة األسنان 

تم استالم البناية الجديدة لكلية طب األسنان  2015 – 2014ووي مطلا العام الدراسي 

والمزودة  والتي تظم عدد من القاعا  الدراسية والتي صمم  بأحد التقنيا  الحديثة

والمقاعد الدراسية المريحة لمواكبة التطور الحاصل وي هذه المجال  بشاشا  العرض

 التعليم اإللكتروني  بخووص تطبيق آلية

تمنح كلية طب األسنان شهادة البكالوريوس وي علوم طب وجراحة الوم واألسنان بعد أن 

 يكمل الطالب السنوا  الدراسية الخمسة وي الكلية
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 الكلية : أعضاء مجلسمجلس الكلية

  المنوب االسم  

 رنيس المجلس عميد الكلية وكالة ألعميديأمير حمدي د. أ. 1

 "عضوا معاون العميد اإلداري ميسلون زهير د. أ.م. 2
 "عضوا معاون العميد العملي جميلة علي عبد الواحب م.د.  3
 "عضوا رنيس ورع التقويم م. لميس خضر محمد   4
 "عضوا رنيس ورع أمراض اللثة واطمة مالك عبود م.د.أ. 5 

 "عضوا رنيس ورع العلوم األساسية أ.م.د. زينب هادي كامل 6
 "عضوا رنيس ورع األحياء المجهرية أ.م.د. أحمد محمد عباس 7
 "عضوا رنيس ورع صناعة األسنان م.د. حنان علي ألمرشدي 8
 "عضوا المعالجةرنيس ورع  م.د. ذو الوقار غالي الخواجي 9
 "عضوا   رنيس ورع الجراحة أحمد ضياء نعمةم.د.  10
  مقرر المجلس عمار عيسى مهدي م. 11
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 :رسالة الكلية

المساهمة وي خدمة المجتما من خالل روا المستتوا الوتحي للمتواطنين متن ختالل تعلتيم 

العلمية والنظرية متن وتدريب الطلبة ليتخرجوا أطباء أسنان وي مستوا عالي من الكواءة 

ختالل تقتتديم ختدما  طبيتتة تخووتية متتن ختالل العيتتادا  التعليميتة االستشتتارية وتي الكليتتة 

رضاوة رلى روا المستتوا العلمتي للطلبتة والتدريستيين متن ختالل تشتجيا البحتوة العلميتة 

ل النتدوا  وررسالهم رلى بعثا  رلى خارج العراق والمساهمة وتي خدمتة المجتمتا متن ختال

 .ة ووسانل اإلعالمالعام
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 المستقبلية: ة الكليةؤير

كلية طتب األستنان متن الكليتا  التخووتية تهتدف رلتى رعتداد وتختريس أطبتاء أستنان ذوي 

خبرة جيدة وي مجتال طتب األستنان لتقتديم ختدما  رلتى المتواطنين وتي الميتدان العلمتي وتي 

 القطاعين العام والخاص. 

 أهداف الكلية:

 

روتا مستتوا الختدما  الطبيتة المقدمتة للمتواطنين متن ختالل تخترج أطبتاء ـ السعي رلتى 1

 ونين للعمل وي المتسسا  الحكوميةأسنان كو

 وي الكلية واالستشاريةالتعليمية ـ تقديم خدما  طبية تخووية من خالل العيادا  2

 ـ روا المستوا العلمي للطلبة والتدريسيين من خالل تشجيا البحتوة العلميتة وررستالهم3

 الخارج وي بعثا  خارج العراق رلى

 ل الندوا  العامة ووسانل األعالمـ العمل على روا المستوا الثقاوي للمواطنين من خال4

 كاوة التخووا  لوروع طب األسنان ـ وتح الدراسا  العليا وي 5

عالجة الحاال  ـ أنشاء مركز جراحي تخووي بجراحة الوجه والوكين وجراحة الليزر لم6

 ة المختلوةالجراحي

 ج التشوها  الخلقيةالة األسنان وعـ أنشاء وحدا  طبية متخووة بزراع7
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 أقسام الكلية / وروع الكلية :ـ

 

 ـ ورع أمراض اللثة 1

 ـ ورع صناعة األسنان2

 ـ ورع ترميم األسنان3

 ـ ورع جراحة الوجه والوكين4

 األسناناألطوال والوقاية وتقويم ـ ورع طب أسنان 5

 ـ ورع العلوم األساسية6

 ـ ورع األحياء المجهرية7
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 شعبة التسجيل

 

لجامعة رلى أدارة ومتابعة وانجاز كل ما يتعلق بالطالب من لحظة ورود اسمه ل

سواء كان تخرج أو نقل أو ترقين قيد والى ما بعد ذلك يمكن أن يحول  رنهاء عالقته بالكلية

على وثيقة تخرجه بعد سنوا  من تخرجه وبضمنها تنظيم استمارا  الخاصة بالرقم الجامعي 

الموحد ووق تعليما  التي تنوذها كاوة كليا  جامعتنا لغرض تأهيل الكلية وي تطبيق نظام 

 حلة األولى رلى المرحلة الخامسةمن المرابتداء" الجودة الشاملة 
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ومن أهداف شعبة التسجيل قبول وتسجيل وتخرج الطالب وتقديم كل ما يحتاج رليه 

من تأييد ويكون ووق الضوابط والتعليما  الوادرة من وزارة التعليم العالي والتعليما  

 الخاصة بجامعة بابل والكلية.

 المهام : 

 الطالب وي كليتناقبول وتسجيل  -1

 رصدار أمر النقل للطالب -2

 ترقين قيد الطالب أمررصدار  -3

 تأجيل الدراسة للطالب -4

 لجهة التي يحتاجهاالتي يطلبها وحسب ا ا ديبالتأيتزويد الطالب  -5

 رصدار الهوية الجامعية للطالب -6

 الغيابا  واإلنذارا  -7

 وثانق التخرج وصحة الودورورصدار التخرج والبيانا  األكاديمية  -8

تزويد ورع التسجيل وشتون الطلبة ووزارة التعليم العالي أو أي  -9

 انيا  والمعلوما  الخاصة بالطلبةجهة  باإلحو

 الجها  ذا  العالقة ةتوثيق وحوظ األوامر ومخاطب -10
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 وحدة الدراسا  العليا:

تم استحداة وحدة الدراسا  العليا وي كليتنا والتي تقوم بمهمة متابعتة طلبتة الدراستا  العليتا 

اص األحيتتاء المجهريتتة الومويتتة باختوتت 2016 – 2015والتتذين تتتم قبتتولهم للعتتام الدراستتي 

والتتتي تتضتتمن متابعتتة طالتتب الدراستتا  العليتتا حتتال قبولتته للدراستتة والتكوتتل بجميتتا والطبيتتة 

 تعلق بطالب الدراسا  العليالتي تاالمور ا
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 وحدة االعتماد األكاديمي:

  وتي كليتنتا ووتق متطلبتا  المختبترا  الحديثتةعمتل المختبترا  التعليميتة  تقوم الوحتدة بتنظتيم

 كوكذل  العاملين وسجال   لألجهزة    بأعمال المختبرا السجال  الخاصة  يم حيث تنظ من 

 المواصتتوة  ول علتتىوتتالمستتتندا  بشتتكل عتتام للح ستتجل الزيتتارا  وصتتوال  لغتترض تهي تتة  

(ISO: 17025 : 2005) . مستقبال 
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 وحدة االنشطة الرياضية:

وقتد  بعة واإلشراف عليهاترعى عمادة الكلية كاوة األنشطة الرياضية وي كليتنا من خالل المتا

حول  كليتنا على العديد من المراكز المتقدمة من ضمن هذه االنشتطة وهتي التتنس األرضتي 

وتنس الطاولة وكذلك خماسي الكرة للطلبة والموظوين والشتطرنس وبتاقي األنشتطة الرياضتية 

 األخرا.
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 وحدة االنترني :

متكاملتة تحتتوي علتى عتدد متن اجهتزة الكمبيتوتر  توجد وي كليتنا وحدة االنترني  وتظم قاعتة

وذلك لواندة الطلبة وتي وتتح المواقتا العلميتة الخاصتة بطتب األستنان ولعمتل البحتوة علمتا ان 

االستوادة من هذه الخدمة هي مجانية دعما من العمادة كباقي كليتا  الجامعتة علمتا ان القاعتة 

يضا االستوادة متن الخدمتة ختالل ستاعا  متوورة ويها كاوة الظروف المناسبة للراحة ويمكن ا

التتدوام الرستتمي.إل باإلضتتاوة التتى متتا تتتم ذكتتره اعتتاله وتتيمكن للطلبتتة ان يحوتتلوا علتتى كاوتتة 

محاضتتتراتهم وآختتتر المستتتتجدا  عتتتن الكليتتتة متتتن ختتتدما  حيتتتث يتتتتم نشتتتر البحتتتوة العلميتتتة 

قتا عتتن للتدريستيين والمحاضترا  والمنشتورا  العامتتة ويمكتن للطالتب التذهاب التتى ذلتك المو

 طريق الروابط التالية:

    http://dentistry.uobabylon.edu.iq/ 

 

 للتواصل ما الكلية على االيميال  التالية: 

     Email: dentistry@uobabylon.edu.iq 

                 Uob.col.dent@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://dentistry.uobabylon.edu.iq/
mailto:dentistry@uobabylon.edu.iq
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Uob.col.dent@gmail.com
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 رؤية ورع المعالجة:

رن رؤية ورع المعالجة هي تخريس أطباء أسنان ذوي خبرة جيدة وي مجال المعالجة للعديتد 

التستوس لغترض الحوتاظ علتى األستنان والمستاهمة متا بتاقي وتروع الكليتة وتي من حاال  

رعداد تخريس أطباء أسنان لهم الخبرة العملية والعلمية وتقديم الخدما  رلى المواطنين وتي 

 الميدان العملي وي القطاعين الخاص والعام.

 رسالة ورع المعالجة:

ة من خالل تدريب الطلبتة ليتخرجتوا مساهمة ورع المعالجة وي روا المستوا العلمي للطلب

أطبتتاء أستتنان بمستتتوا عتتالي متتن الكوتتاءة العلميتتة رضتتاوة رلتتى تقتتديم الختتدما  الطبيتتة 

التخووتتية وتتي العيتتادا  التعليميتتة للمتتواطنين وتشتتجيا التدريستتيين بالمستتاهمة بتتالبحوة 

 العلمية والمشاركة وي الندوا  والمتتمرا  العلمية.

 أهداف ورع المعالجة:

 أغناء الطلبة بالمعلوما  الحديثة وآخر المستجدا  العلمية وي حقل المعالجة. .1

 ركساب الطلبة المهارا  العلمية وي اختواص المعالجة. .2

تعلتتتيم وتتتتدريب الطلبتتتة علتتتى التطبيقتتتا  العلميتتتة وتتتي مجتتتال االختوتتتاص وتتتي العيتتتادا   .3

 التعليمية.

 والعلمية.روا كواءة الطلبة وي مجال تطوير الخبرا  العملية  .4
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 رؤية ورع التقويم وطب أسنان األطوال والوقاية:

رن رؤيتة وترع الوترع هتي تختتريس أطبتاء أستنان ذوي خبترة جيتتدة وتي مجتال التقتويم وطتتب 

أستتنان األطوتتال والوقايتتة متتن ختتالل معالجتتة التشتتوها  الخلقيتتة وتنظتتيم مواقتتا األستتنان 

والوقايتتة والمستاهمة متا بتاقي وتروع الكليتة وتتي  والعنايتة بوتحة وستالمة أستنان األطوتال

رعداد تخريس أطباء أسنان لهم الخبرة العملية والعلمية وتقديم الخدما  رلى المواطنين وتي 

 الميدان العملي وي القطاعين الخاص والعام.

 رسالة ورع التقويم وطب أسنان األطوال والوقاية:

اية وتي روتا المستتوا العلمتي للطلبتة متن مساهمة ورع التقويم وطب أسنان األطوال والوق

خالل تدريب الطلبة ليتخرجوا أطباء أسنان بمستوا عالي من الكوتاءة العلميتة رضتاوة رلتى 

تقديم الخدما  الطبية التخووية وتي العيتادا  التعليميتة للمتواطنين وتشتجيا التدريستيين 

 علميةة وي الندوا  والمتتمرا  البالمساهمة بالبحوة العلمية والمشارك

 أهداف ورع التقويم وطب أسنان األطوال والوقاية:

أغناء الطلبة بالمعلوما  الحديثة وآخر المستجدا  العلمية وي حقل التقويم وطب أستنان  .1

 األطوال والوقاية.

 ركساب الطلبة المهارا  العلمية وي اختواص التقويم وطب أسنان األطوال والوقاية. .2

التطبيقتتتا  العلميتتتة وتتتي مجتتتال االختوتتتاص وتتتي العيتتتادا  تعلتتتيم وتتتتدريب الطلبتتتة علتتتى  .3

 التعليمية.

 روا كواءة الطلبة وي مجال تطوير الخبرا  العملية والعلمية. .4
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 رؤية ورع صناعة األسنان:

رن رؤية ورع صناعة األسنان هي تخريس أطباء أسنان ذوي خبرة جيدة وي مجتال صتناعة 

األسنان وذلك بتووير البدانل الوناعية لألسنان الموقودة والمساهمة ما باقي وروع الكلية 

وي رعداد تخريس أطباء أسنان لهم الخبرة العملية والعلمية وتقديم الخدما  رلى المتواطنين 

 عملي وي القطاعين الخاص والعامالوي الميدان 

 رسالة ورع صناعة األسنان:

مساهمة ورع صناعة األستنان وتي روتا المستتوا العلمتي للطلبتة متن ختالل تتدريب الطلبتة 

ليتخرجتتوا أطبتتاء أستتنان بمستتتوا عتتالي متتن الكوتتاءة العلميتتة رضتتاوة رلتتى تقتتديم الختتدما  

شتتجيا التدريستتيين بالمستتاهمة الطبيتتة التخووتتية وتتي العيتتادا  التعليميتتة للمتتواطنين وت

 ة وي الندوا  والمتتمرا  العلميةبالبحوة العلمية والمشارك

 أهداف ورع صناعة األسنان:

 أغناء الطلبة بالمعلوما  الحديثة وآخر المستجدا  العلمية وي حقل صناعة األسنان. .1

 العلمية وي اختواص صناعة األسنانركساب الطلبة المهارا   .2

الطلبتتتة علتتتى التطبيقتتتا  العلميتتتة وتتتي مجتتتال االختوتتتاص وتتتي العيتتتادا  تعلتتتيم وتتتتدريب  .3

 التعليمية.

 تطوير الخبرا  العملية والعلمية روا كواءة الطلبة وي مجال .4
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 رؤية ورع الوحص والمعاينة:

رن رؤيتتة وتترع الوحتتص والمعاينتتة هتتي تختتريس أطبتتاء أستتنان ذوي خبتترة جيتتدة وتتي مجتتال 

الوحتتص األولتتي للمرضتتى وتحديتتد الحتتاال  المطلوبتتة متابعتهتتا متتن قبتتل أحتتد الوتتروع أو 

العيتتادا  التخووتتية لغتترض المعالجتتة ويستتاهم متتا بتتاقي وتتروع الكليتتة وتتي رعتتداد تختتريس 

يتتة وتقتتديم الختتدما  رلتتى المتتواطنين وتتي الميتتدان أطبتتاء أستتنان لهتتم الخبتترة العمليتتة والعلم

 العملي وي القطاعين الخاص والعام

 رسالة ورع الوحص والمعاينة:

مساهمة ورع الوحص والمعاينة وي روا المستوا العلمي للطلبتة متن ختالل تتدريب الطلبتة 

ليتخرجتتوا أطبتتاء أستتنان بمستتتوا عتتالي متتن الكوتتاءة العلميتتة رضتتاوة رلتتى تقتتديم الختتدما  

لطبيتتة التخووتتية وتتي العيتتادا  التعليميتتة للمتتواطنين وتشتتجيا التدريستتيين بالمستتاهمة ا

   العلميةبالبحوة العلمية والمشاركة وي الندوا  والمتتمرا

 أهداف ورع الوحص والمعاينة:

 أغناء الطلبة بالمعلوما  الحديثة وآخر المستجدا  العلمية وي حقل الوحص والمعاينة. .1

 علمية وي اختواص الوحص والمعاينةا  الركساب الطلبة المهار .2

 االختواص وي العيادا  التعليمية تعليم وتدريب الطلبة على التطبيقا  العلمية وي مجال .3

 تطوير الخبرا  العملية والعلمية روا كواءة الطلبة وي مجال .4
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 رؤية ورع أمراض اللثة:

رن رؤية ورع أمراض اللثة هتي تختريس أطبتاء أستنان ذوي خبترة جيتدة وتي مجتال معالجتة 

أمراض اللثة وما حول األسنان والمساهمة ما باقي وروع الكلية وتي رعتداد تختريس أطبتاء 

العملتي وتي أسنان لهم الخبرة العملية والعلمية وتقديم الخدما  رلى المواطنين وي الميتدان 

 امالقطاعين الخاص والع

 رسالة ورع أمراض اللثة:

مساهمة ورع أمراض اللثة وما حول األسنان وتي روتا المستتوا العلمتي للطلبتة متن ختالل 

تدريب الطلبة ليتخرجوا أطباء أسنان بمستوا عالي من الكواءة العلميتة رضتاوة رلتى تقتديم 

 الختتتدما  الطبيتتتة التخووتتتية وتتتي العيتتتادا  التعليميتتتة للمتتتواطنين وتشتتتجيا التدريستتتيين

 ة وي الندوا  والمتتمرا  العلميةبالمساهمة بالبحوة العلمية والمشارك

 أهداف ورع أمراض اللثة:

 اللثةأغناء الطلبة بالمعلوما  الحديثة وآخر المستجدا  العلمية وي حقل أمراض  .1

   العلمية وي اختواص أمراض اللثةركساب الطلبة المهارا .2

 االختواص وي العيادا  التعليمية ة وي مجالتعليم وتدريب الطلبة على التطبيقا  العلمي .3

 تطوير الخبرا  العملية والعلمية روا كواءة الطلبة وي مجال .4
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 رؤية ورع الجراحة:

رن رؤية ورع الجراحة هي تخريس أطباء أسنان ذوي خبرة جيدة وي مجال جراحة األستنان 

والوجه والوكين وذلك للمساهمة ما باقي وروع الكلية وي رعداد تخريس أطبتاء أستنان لهتم 

العملتي وتي القطتاعين الخبرة العملية والعلمية وتقديم الخدما  رلى المواطنين وتي الميتدان 

 الخاص والعام

 لة ورع الجراحة:رسا

مساهمة ورع الجراحة وي روا المستوا العلمي للطلبة من خالل تتدريب الطلبتة ليتخرجتوا 

أطبتتاء أستتنان بمستتتوا عتتالي متتن الكوتتاءة العلميتتة رضتتاوة رلتتى تقتتديم الختتدما  الطبيتتة 

التخووتتية وتتي العيتتادا  التعليميتتة للمتتواطنين وتشتتجيا التدريستتيين بالمستتاهمة بتتالبحوة 

 لمتتمرا  العلميةمشاركة وي الندوا  واالعلمية وال

 أهداف ورع الجراحة:

 أغناء الطلبة بالمعلوما  الحديثة وآخر المستجدا  العلمية وي حقل الجراحة. .1

 هارا  العلمية وي اختواص الجراحةركساب الطلبة الم .2

 االختواص وي العيادا  التعليمية تعليم وتدريب الطلبة على التطبيقا  العلمية وي مجال .3

 تطوير الخبرا  العملية والعلمية روا كواءة الطلبة وي مجال .4
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 رؤية ورع العلوم األساسية:

رن رؤية ورع العلوم األساسية هي المساهمة الوعالة من أجل تخريس أطباء أسنان بخبترا  

الستريرية عالية وي المجاال  التي تقتا ضتمن اختواصتا  الوترع وهتي الكيميتاء الحياتيتة 

والوسلجة الطبية واألنسجة والويزيتاء الطبيتة والتشتريح العتام وهتي علتوم مستاندة لجميتا 

 ية والمتعلقة باختواص طب األسنانالوروع األخرا وي الكل

 رسالة ورع العلوم األساسية:

يساهم ورع العلوم األساسية وي رعتداد طلبتة الكليتة متن الناحيتة العلميتة والعمليتة ليتتأهلوا 

لختام أطباء أسنان بمستتوا متن الكوتاءة العاليتة المطلوبتة لممارستة اختواصتهم وتي وي ا

مجتال الختدما  الطبيتتة. وكتذلك يعمتل القستتم علتى تشتجيا رجتتراء البحتوة العلميتة والنشتتر 

العلمتي ومواكبتتة التطتورا  العلميتتة وتي العتتالم والمشتاركة ألعضتتاء الهي تة التدريستتية وتتي 

 ي داخل وخارج العراقا  العلمية والمتتمرا  والندو

 أهداف ورع العلوم األساسية:

علميتتتة وتتتي اختوتتتاص العلتتتوم أغنتتتاء الطلبتتتة بالمعلومتتتا  الحديثتتتة وآختتتر المستتتتجدا  ال .1

 األساسية

ركستتاب الطلبتتة المهتتارا  العلميتتة وتتي اختوتتاص العلتتوم األساستتية متتن كيميتتاء ستتريرية  .2

 الوسلجة واألنسجة وباقي االختواصو

 وي اختواص العلوم األساسيةى التطبيقا  العلمية تعليم وتدريب الطلبة عل .3

 تطوير الخبرا  العملية والعلمية روا كواءة الطلبة وي مجال .4
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 رؤية ورع األحياء المجهرية:

رن رؤيتتة وتترع األحيتتاء المجهريتتة هتتي المستتاهمة الوعالتتة متتن أجتتل تختتريس أطبتتاء أستتنان 

المرضية والتعرف على االستجابة المناعيتة  الميكروبا بخبرا  عالية وي مجال تشخيص 

من اجل المساهمة ما باقي وروع الكلية وي رعداد تخريس أطباء أسنان لهم الخبرة العمليتة 

 العملي وي القطاعين الخاص والعاموالعلمية وتقديم الخدما  رلى المواطنين وي الميدان 

 رسالة ورع األحياء المجهرية:

ة وي رعداد طلبة الكلية من الناحية العلمية والعملية متن ختالل يساهم ورع األحياء المجهري

التتتتدريب ليتخرجتتتوا أطبتتتاء أستتتنان بمستتتتوا متتتن الكوتتتاءة العاليتتتة المطلوبتتتة لممارستتتة 

اختواصهم وتي مجتال الختدما  الطبيتة. وكتذلك يعمتل الوترع علتى تشتجيا رجتراء البحتوة 

عتالم والمشتاركة ألعضتاء الهي تة العلمية والنشر العلمي ومواكبتة التطتورا  العلميتة وتي ال

 ا  العلمية وي داخل وخارج العراقالتدريسية وي المتتمرا  والندو

 أهداف ورع األحياء المجهرية:

أغنتتاء الطلبتتة بالمعلومتتا  الحديثتتة وآختتر المستتتجدا  العلميتتة وتتي اختوتتاص األحيتتاء  .1

 المجهرية.

 ة والمناعةختواص األحياء المجهريركساب الطلبة المهارا  العلمية وي ا .2

 ختواص األحياء المجهرية والمناعة تعليم وتدريب الطلبة على التطبيقا  العملية وي ا .3

 تطوير الخبرا  العملية والعلمية روا كواءة الطلبة وي مجال .4
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 الرورس األو  -المرةلة األول 

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

 ريمياء اءوية 1
Organic 

Chemistry 
2 2 

De Oci 100001 
(2+2)  

2 
فيزياء طبية 

part I 
Medical Physices 2 2 

De Mpi 100002 
(2+2)  

3 
اةياء طبية 

part I 
Medical Biology 2 2 

De Mbi 100003 
(2+2)  

4 
ت ري  اسنا  

part I 
Dental Anatomy 1 2 

De Dai 100004 
(1+2)  

 Human Rise 1 0 ةقو  انسا  5
De Hri 100005 

(1+0)  

 Computer 2 2 ةاسبا  6
De Coi 100006 

(2+2) 

 ميطلةا  طبية 7
Medical 

Terminology 
2 0 

De Mti 100007  
(2) 
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 الرورس الثاني -المرةلة األول 

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

 اءوية ريمياء ال 1
Non-Organic 

chemistry 
2 2 

De Ncii 100008 
(2+2)  

2 
فيزياء طبية 

part II 
Medical Physices 2 2 

De Mpii 100009 
(2+2)  

3 
 اةياء طبية

 part II 
Medical Biology 2 2 

De Mbii 100010 
(2+2)  

4 
ت ري  اسنا  

part II 
Dental Anatomy 1 2 

De Daii 100011 
(2+1)  

 Biochemistry 2 2 ريمياء ةياتية 5
De Bcii 100012 

(2+2)  

 Human Rights 1 0 ةرية وديمقراطية 6
De Hrii 100013 

(1)  

 Medical Statices 2 0 اةياء طبي 7
De Msii 100014 

(2)  
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 الرورس األو  -المرةلة  الثانية 

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

1 
انسجة اامة 

part I 
Histology  

part I 
2 2 

De Hi 200001 
(2+2) 

2 
 فسلجة

 Part I 
Physiology  

part I 
2 2 

De Phi 200002 
(2+2) 

3 
 ت ري  اام

 part I 
Anatomy  

part I 
2 3 

De Ani 200003 
(2+3) 

4 
ريمياء ةياتية 

partI 
Biochemistry  

part I 
2 2 

De Bci 200004 
(2+2) 

5 
ينااة االسنا  

part I 
Prosthodontics 

part I 
1 3 

De Pri 200005 
(3+1) 

6 
المادة السنية 

part I 
Dental Material 

part I 
1 2 

De Dmi 200006 
(2+1) 

7 
 انسجة فم

 part I 
Oral Histology 

 part I 
1 2 

De Ohi 200007 
(2+1) 
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 الرورس الثاني -المرةلة الثانية 

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

1 
 انسجة اامة

  part II 
Histology   

part II 
2 2 

De Hii 200008 
(2+2) 

2 
 فسلجة

 part II 
Physiology 

 part II 
2 2 

De Phii 200009 
(2+2) 

3 
 ت ري  اام

 part II 
Anatomy 

 part II 
2 3 

De Anii 200010 
(3+2) 

4 
 ريمياء ةياتية

 part II 
Biochemistry 

 part II 
2 2 

De Bcii 200011 
(2+2) 

5 
ينااة االسنا  

part II 
Prosthodontics  

Part II  
1 3 

De Prii 200012 
(3+1) 

6 
 المادة السنية

 part II 
Dental Material  

part II 
1 2 

De Dmii 200013 
(2+1) 
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 الرورس األو  -ة ثالثالمرةلة  ال

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

1 
 الم االدوية

part I 
Pharmacology 

part I 
2 2 

De Hi 300001 
(2+2) 

2 
 الم االمرا 

part I 
Pathology 

part I 
2 2 

De Pai 300002 
(2+2) 

3 
 االةياء المجهرية

part I 

Medical 
Microbiology 

part I 
2 2 

De Mmi 300003 
(2+2) 

4 
 ينااة االسنا 

part I 
Prosthodontics 

part I 
1 3 

De Pri 300004 
(3+1) 

5 
 معالجة االسنا 

part I 
Conservative 

part I 
2 3 

De Coi 300005 
(3+2) 

6 
 جراةة الفم
part I 

Oral Surgery 
part I 

1 2 
De Ori 300006 

(2+1) 

7 
 طب المجتمت

part I 

Medical 
Community 

part I 
1 2 

De Coi 300007 
(2+1) 

8 
 ا عة

part I 
X-Ray 
part I 

1 2 
De Xri 300008 

(2+1) 



 

 جامعة بابل -لكلية طب األسنان دليل الطالب       
     2022-2021  للعام الدراسي      

  - 27 - 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

Babylon University 

College of Dentistry 

Email: dentistry@uobabylon.edu.iq 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعــــة بابــــل
 كليــــة طب األســـنان

 
 

 ثانيلالرورس ا -ة ثالثالمرةلة  ال

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

1 
 الم االدوية
part II 

Pharmacology 
part II 

2 2 
De Hi 300001 

(2+2) 

2 
 الم االمرا 

part II 
Pathology 

part II 
2 2 

De Pai 
300002 (2+2) 

3 
 االةياء المجهرية

part II 

Medical 
Microbiology 

part II 
2 2 

De Mmi 
300003 (2+2) 

4 
 ينااة االسنا 

part II 
Prosthodontics 

part II 
1 3 

De Pri 
300004 (3+1) 

5 
 معالجة االسنا 

part II 
Conservative 

part II 
2 3 

De Coi 
300005 (3+2) 

6 
 جراةة الفم
part II 

Oral Surgery 
part II 

1 2 
De Ori 

300006 (2+1) 

7 
 طب المجتمت

part II 

Medical 
Community 

part II 
1 2 

De Coi 
300007 (2+1) 

8 
 ا عة

part II 
X-Ray 
part II 

1 2 
De Xri 

300008 (2+1) 
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 الرورس األو  – المرةلة الرابعة

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

1 
 ينااة االسنا 

part I 
Prosthodontics 

part I 
1 4 De Pri 400001 (4+1) 

2 
 معالجة االسنا 

part I 
Conservation 

part I 
1 4 De Coi 400002 (4+1) 

3 
 جراةة الفم
part I 

Oral Surgery 
part I 

1 4 De Osi 400003 (4+1) 

4 
 امرا  اللثة

part I 
Peritonitis 

part I 
1 4 De Pei 400004 (4+1) 

5 
 تقويم االسنا 

part I 
Orthodontics 

part I 
1 2 De Ori 400005 (2+1) 

6 
 امرا  الفم

part I 
Oral Pathology 

part I 
1 2 De Pai 400006 (2+1) 

7 
 طب اام
part I 

Medicine 
part I 

1 2 De Coi 400007 (2+1) 

8 
 جراةة اامة

part I 
Surgery 

part I 
1 2 De Sui 400008 (2+1) 
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 الرورس الثاني – المرةلة الرابعة

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

1 
 ينااة االسنا 

part II 
Prosthodontics 

part II 
1 4 De Pri 400001 (4+1) 

2 
 معالجة االسنا 

part II 
Conservation 

part II 
1 4 De Coi 400002 (4+1) 

3 
 جراةة الفم
part II 

Oral Surgery 
part II 

1 4 De Osi 400003 (4+1) 

4 
 امرا  اللثة

part II 
Peritonitis 

part II 
1 4 De Pei 400004 (4+1) 

5 
 تقويم االسنا 

part II 
Orthodontics 

part II 
1 2 De Ori 400005 (2+1) 

6 
 امرا  الفم
part II 

Oral Pathology 
part II 

1 2 De Pai 400006 (2+1) 

7 
 طب اام
part II 

Medicine 
part II 

1 2 De Coi 400007 (2+1) 

8 
 جراةة اامة

part II 
Surgery 
part II 

1 2 De Sui 400008 (2+1) 
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 المرةلة الخامسة

 الترميز ع   Subject المقرر الدراسي  

 Proshodontics 1 4 ينااة اسنا  1
De Pri 500001 

(4+1) 

 Conservation 1 4 معالجة اسنا  2
De Coi 500002 

(4+1) 

 Oral Surgery 2 2 جراةة الفم 3
De Ori 500003 

(2+2) 

 Periodontis 1 4 امرا  اللثة 4
De Pei 500004 

(4+1) 

 Oral Medicine 1 2 طب الفم 5
De Omi 500005 

(2+1) 

 Pedantic 1 2 طب اسنا  االطفا  6
De Pei 500006 

(2+1) 

 Prosthodontics 1 2 تقويم االسنا  7
De Pri 500007 

(2+1) 

 Prevention 1 2 طب اسنا  وقاحي 8
De Pri 500008 

(2+1) 
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 التعليمـا  األمتحانيـــة

 

 2000( لسنة 134التعليما  أالمتحانيه رقم ) -

 2002لسنة  149تعليما  التعديل األول رقم  -

 2003لسنة  153تعليما  التعديل الثاني رقم  -

 2004لسنة  154تعليما  التعديل الثالث رقم  -

  

  -:1 المادة

  تسري هذه التعليما  على الجامعا  وهي ة المعاهد الونية والمعاهد التابعة لكل منها

 

  -:2 المادة

بتاقتراح متن مجلتس القستم أو الوترع وتي الكليتة  يحدد مجلس الكلية أو مجلتس المعهتد -

امتحانتا  الستعي ونوعهتا وكيويتة رجرانهتا واحتستتاب  توجتد ويهتا أقستام عتدد التتي ال

تزيتتد علتتى  %( ثالثتتين متتن الم تتة وال30الستتعي عتتن ) تقتتل درجتتة علتتى رن ال نستتبها

الدرجتة النهانيتة عتدا المواضتيا ذا  الطبيعتة العمليتة  %( خمسين من الم ة من50)

 نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هي ة المعاهد الونية والتطبيقية ويترك تحديد

 

  تخص كلية الطب -

 -:3 المادة

النهتتاني الووتتلي أو الستتنوي للتدورين األول والثتتاني ستتريا  وتتي جميتتا يكتون االمتحتتان  -

 المواضيا

موتردا  المواضتيا المقتررة ختالل الووتتل أو  يتضتمن االمتحتان الووتلي أو الستنوي  -

( خمستتة عشتتر أستتبوعا 15الووتتلية عتتن ) تقتتل الدراستتة للتتدروس الستتنة علتتى رن ال

من ذلتك أيتام االمتحانتا  تتدخل ضت وال ( ثالثتين أستبوعا30والتدروس الستنوية عتن )

 النهانية والعطل الدراسية
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  تخص الطالب ال -:4ة الماد

 

 تخص الطالب ال -:5 المادة

 

 -:6 المادة

  %( خمسين من الم ة لكل موضوع50تكون درجة النجاح الوغرا )  -

 

  -:7ة الماد

ستنويا  التي تعتمد النظام الوولي موضوعا يحتسب كل موضوعين وولين وي الكليا  -

الساعا  الموضوع الوولي مساويا للحد األدنى لعتدد  واحدا رال وي حالة رن يكون عدد

 الواحد خالل العام الدراسي ساعا  الدراسة للموضوع

  

 -:8المادة

  2003( لسنة 153المعدلة حسب القرار رقم )

بجبتتر الكستتر وتتي حالتتة عتتدد المواضتتيا  ) يستتمح للطالتتب الراستتب بنوتتي المواضتتيا -

الدور األول بأداء امتحانا  التدور الثتاني  ي لوالح الطالب ( أو اقل وي امتحانا الورد

وبعكسه يعتبتر راستبا وتي التدور األول باستتثناء طلبتة  . وي المواضيا التي رسب ويها

   .( من هذه التعليما20الطب . ما مراعاة ما ورد بالمادة ) الوي المنتهي وي كلية

التتدورين األول أو الثتاني يعيتتد الستنة دوامتتا  أي دور متتنرذا اعتبتر الطالتب راستتبا وتي  -

اد التتي حوتل ويهتا علتى تقتدير ويهتا وكتذلك المتو وتي المواضتيا التتي رستب وامتحانتا

 لمقبو

المحذووتة ويطالتتب بالمواضتيا المستتتحدثة وتتي  يعوتى الطالتتب الراستب متتن المواضتيا -

أو  أعلتىقاله رلى صتي يتدي ذلك رلى انت على رن ال صوه عند تبديل المناهس الدراسية

لموضتوع متا مراعتاة متا ورد بالبنتد )ثانيتا ( متن هتذه  تخرجه رال رذا كان غير مطلوب

 المادة
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المرحلة الدراسية التي هتو ويهتا ورستوبه  وي حالة نجاح الطالب بجميا المواضيا وي -

أدنى ويتم نجاحه رلتى الوتي األعلتى ويبقتى  وي بعض المواضيا المحمل بها من صي

ويتوجب عليه النجاح ويها وي الستنة الالحقتة حتتى  محمال بالمواضيا التي رسب ويها

 لو نجح بمواضيا الوي األعلى

 

   -:9المادة

  2004لسنة  157المعدلة حسب القرار 

عشرة من الم ة متن   %(10تجاوز غياباته ) يعتبر الطالب راسبا وي أي موضوع رذا -

عذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهتد أو  الساعا  المقررة لذلك الموضوع بدون

  مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد %( خمسة عشرة من الم ة بعذر15)

 

  -:10ة الماد

رذا كان عدم مشاركته وتي امتحانتا  التدور األول  للطالب المشاركة بامتحانا  الدور الثاني

بوثتانق رستمية ووتي رحتدا أو المعهد على رن يعزز ذلتك  الكلية بعذر مشروع يقره مجلس

 : الحاال  اآلتية

 ئالمرض المواج -

 وواة احد أقرباءه من الدرجة األولى -

 حوادة الدهس -

 ئالتوقيي المواج -

 

  -:11 المادة

العملتي أو التطبيقتي التتي لتيس ويهتا امتحتان  تستثنى المواضيا الدراستية ذا  الطتابا -

الكليتة أو المعهتد وتي بدايتة الثتاني ويحتدد ذلتك مجلتس  نهاني من تأديتة امتحتان التدور

 السنة وتعلن للطلبة
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  -:12 المادة

 يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من األحوال ال -

 

 -:13المادة 

للموضتوع التذي نجتح ويته الطالتب وتي  ( عشر درجتا  متن الدرجتة النهانيتة10تنزل ) -

%( 50مقبتول وتكتون درجتته )النتاجح بدرجتة  الدور الثاني عند احتساب المعتدل عتدا

 خمسين من الم ة وي ذلك الموضوع

 

 -:14 المادة

ويروعها متا توصتياته رلتى مجلتس الكليتة أو المعهتد  يعد مجلس القسم النتانس النهانية -

معتتة أو هي تتة الوتتووف المنتهيتتة ويتتتم موتتادقة رنتتيس الجا إلقرارهتتا ورعالنهتتا عتتدا

 االمعاهد الونية عليه

 

  -:15 المادة

معدل الطالب على أساس الدرجا  التي حول عليها وي كل موضوع ويراعتى يحتسب  -

  وي ذلك عدد الوحدا  لكل موضوع

 ( خمسة عشر أسبوعا15تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة ) -

نظريتة واحتدة وكتل ثتالة ستاعا  عمليتة  تعتادل كتل ستاعتين عمليتة وتي الكليتة ستاعة -

 الساعة العملية ساعة نظرية د وتعادلتعادل ساعة ونوي ساعة رما المعه
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 -:16المادة 

( أربتتا ستتنوا  يكتتون 4تحتستتب مرتبتتة التختترج للطالتتب وتتي الدراستتا  التتتي متتدتها ) -

  : توزيا نسب السنوا  كاألتي

 

 %( عشرة من الم ة10)  السنة األولى

 %( عشرون من الم ة20)  السنة الثانية

 %( ثالثون من الم ة30)  السنة الثالثة

 %( أربعون من الم ة40)  السنة الرابعة

 

 

كتل ستنة وتي النستبة الم ويتة المتشترة  يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب وي -

  بمعدل تخرج الطالالدراسية هو  رزاء ذلك ويكون المجموع للسنوا 

 

  -:17 المادة

طالتتب بتتين النتتاجحين متتن حيتتث تعلتتن النتتتانس بالتقتتديرا  التاليتتة لتحديتتد مستتتوا ال -

 ا :الدرج

 

 م ة 100 –تسعون    90         يقابله بالدرجا        امتياز                      

 تسا وثمانون 89 –ثمانون     80         يقابله بالدرجا     جيد جدا                      

 تسا وسبعون 79 –سبعون     70         يقابله بالدرجا          جيد                      

  تسا وستون 69 -ستون    60         يقابله بالدرجا      متوسط                      

  تسا وخمسون 59 -خمسون   50          يقابله بالدرجا       مقبول                      

 .تسا وأربعون وما دون   49          يقابله بالدرجا       راسب                      

 

  تجبر كسور الدرجة واحدة رذا كان  نوي أو أكثر للموضوع الواحد -
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  -:18ة الماد

 2003لسنة  149معدلة حسب التعديل األول رقم 

على توصية مجلتس الكليتة أو المعهتد احتستاب  لمجلس الجامعة أو مجلس الهي ة بناء   -

المواضتتيا التتتي لتتم يشتتترك ويهتتا بالتتدور  وتتي ستتنة عتتدم الرستتوب للطالتتب التتذي رستتب

تقديمته تقريتر طبتي موتدق متن لجنتة مختوتة وتي  الثاني وتي الستنة الثانيتة وتي حالتة

أو لقوة قتاهرة وتي وتترة االمتحانتا  يقتنتا بهتا  ررادتهوزارة الوحة بسبب خارج عن 

 مجلس الكلية أو المعهد

الكليتة أو المعهتد الستماح  على توصتية مجلتس لمجلس الجامعة أو مجلس الهي ة بناء   -

لستنتين متتتاليتين وكتان رستوبه وتي الستنة الثانيتة  للطالب الراسب وي السنة المنتهية

ووليين بان يتدي االمتحان وي السنة الثالثة على  بموضوع سنوي واحد بموضوعين

 .المسموح بها لبقانه وي الكلية أو المعهد يكون قد أمضى المدة رن ال

لستتنة  149حستتب التعتتديل األول للتعليمتتا  االمتحانيتتة رقتتم   – 18 – للمتتادة أضتتيي ** 

2002 

سنة عدم رستوب للطالتب الراستب ستنتين  للوزير ألسباب مشروعة يقتنا بها احتساب -

 المسموح بها لبقانه وي الكلية أو المعهد متتاليتين وال يكون قد أمضى المدة

 

  -:19ة الماد

 : المعهد وي رحدا الحالتين اآلتيتينتنتهي عالقة الطالب بالكلية أو 

  

  رذا رسب سنتين متتاليتين وي صوه -

  2004لسنة  157تكون حسب التعديل رقم   **

وتي تخووته وبنوتي هتذه المتدة بمتا ويهتا  رذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراستة  -

  التأجيل وعدم الرسوب سنوا  الرسوب وال تحتسب ضمن ذلك سنوا 

 2002( لستتنة 149تعليمتا  التعتتديل األول للتعليمتتا  االمتحانيتة رقتتم)استتنادا رلتتى ال  -

 -19 –يأتي رلى المادة  يضاف ما

األولتتى والثانيتتة وتتي الكليتتا  / الدراستتا   يقبتتل الطلبتتة المرقنتته قيتتودهم وتتي الوتتووف -

المنتاظر أو المقتارب لتخووته وتي أحتتد  الوتباحية وتي الوتي األول وتي االختوتاص

 المسانية أوالوباحية  تقني /الدراسا معاهد هي ة التعليم ال
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الثالثتة ومتا وتوق وتي الكليتا  / الدراستا   يقبل الطلبتة المرقنته قيتودهم وتي الوتووف  -

االختوتاص المنتاظر أو المقتارب لتخووته وتي أحتد  وتي  الوباحية وي الوي الثتاني

  .الدراسا  الوباحية أو المسانية/ معاهد هي ة التعليم التقني

هذه المتادة علتى الطلبتة المرقنته قيتودهم وتي/  البندين )أوال( و)ثانيا( من تسري رحكام -

 لقبولهم وي احد معاهد هي ة التعليم التقني المسانية الكليا  الدراسا  المسانية

 

  -:20 المادة

أي متن االمتحانتا  اليوميتة أو األستبوعية  رذا ثب  غش الطالب أو محاولته الغش وتي -

يعتبر راسبا وي جميتا المواضتيا لتلتك الستنة ورذا  أو النهانيةأو الشهرية أو الوولية 

  المعهد ويرقن قيده من سجالتها تكرر ذلك يوول من الكلية أو

  

 -:21 المادة

ألستباب مشتروعة يقتنتا بهتا مجلتس الكليتة أو  للطالب رن يتجل دراستته لستنة واحتدة -

األقتتل متتن بدايتتة  ي( ثالثتتين يومتتا وتت30قبتتل ) المعهتتد علتتى رن يقتتدم الطالتتب التأجيتتل

 ياالمتحان النهان

 

على توصية مجلس الكليتة أو المعهتد رن يتجتل  لرنيس الجامعة أو لرنيس الهي ة بناء   -

مشروعة يقتنا بها على رن يقدم طلب التأجيل قبتل  دراسة الطالب لسنة ثانية وألسباب

  من بداية االمتحان النهاني ( ثالثين يوما وي األقل30)

أو المعاهتد التتي تتبتا النظتام الووتلي وتي  دراستة الطالتب وتي الكليتا يجتوز تأجيتل  ال -

بستتبب ختتارج عتتن ارادتتته وان يكتتون ناجحتتا وتتي  الووتتل الدراستتي الثتتاني رال رذا كتتان

  التأجيل للسنة الدراسية بأكملها الوول األول ووي هذه الحالة يعتبر

ة متتن مجلتتس الهي تتة بنتتاء  علتتى توصتتي للتتوزير أو يخولتته متتن رؤستتاء الجامعتتا  أو -

مشتروعة يقتنتا بهتا تأجيتل دراستة الطالتب  الجامعة أو هي تة المعاهتد الونيتة وألستباب

  من هذه التعليما  (19) سنة ثالثة ما مراعاة ما جاء وي المادة
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 -:22 المادة

 1979( لسنة 7) تلغى التعليما  االمتحانية عدد -

 

 -:23 المادة

الرستتتمية وتعتتتد ناوتتتذة متتتن الستتتنة الدراستتتية تنشتتتر هتتتذه التعليمتتتا  وتتتي الجريتتتدة  -

2000/2001 
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 تعليما  انضباط الطلبة وي المنظمة التعليمية

 

 : يلتزم الطالب بما يأتي -:1 المادة

واألوامتر التتي توتدرها وزارة التعلتيم  التقيد بالقوانين واألنظمتة الداخليتة والتعليمتا  -

 .- الجامعة ؛ الهي ة ؛ الكلية ؛المعهد - ومتسساتهاالعالي والبحث العلمي 

المشتاعر القوميتة بستوء أو أو الوطنيتة  عتدم المستاس بالمعتقتدا  الدينيتة ا والوحتدة -

  قوال  أو والدينية وعال   تعمدا ثارة الوتن الطانوية والعرقية

 اخارجهأو الوعل داخلها أو متسساتها بالقول أو عدم اإلساءة رلى سمعة الوزارة  -

يتنتاوى متا الستلوك الجتامعي متن انضتباط عتال واحتترام لتئدارة وهي تة  تجنب كتل متا  -

  التدريس والموظوين وعالقا  الزمالة والتعاون بين الطلبة

الستتلوك المنضتتبط القتتويم التتذي ستتيتثر ريجابتتا عليتتة عنتتد التعيتتين والترشتتيح للبعثتتا    -

  الدراسية والزمالة

ة والستكينة داختل الحترم والطمأنينت الل بالنظتاماالمتنتاع عتن أي عمتل متن شتأنه اإلخت  -

 الجامعي

  التستر على القانمين بهأو والتحريض عليه  والمشاركة ويه الكلية او المعهد ا -

  المعهدأو الكلية أو الهي ة أو المحاوظة على المستلزما  الدراسية وممتلكا  الجامعة  -

 . المعهدأو عدم اإلخالل بحسن سير الدراسة وي الكلية   -

هي تتة  أوالتقيتتد بتتالزي الموحتتد المقتترر للطلبتتة علتتى أن تراعتتي خووصتتية كتتل جامعتتة   -

  على حدة

ممارستة أي صتني متن أو تجنب الدعوة رلى قيام تنظيما  من شأنها تعميتق التورقتة   -

  االجتماعيأو الديني أو السلوك السياسي 

طانويتة أو  قوميتةأو عرقيتة  مجموعتةأو تنظتيم سياستي أو تجنب الدعايتة ألي حتزب   -

  أو رقامة الندوا  سواء كان ذلك وي تعليق الوور والالوتا  والملوقا 

دينيتتة أو   نتتدوا  حزبيتتة أو رقامتتةمحاضتترا   إللقتتاءعتتدم دعتتوة شخوتتيا  حزبيتتة   -

 ةلجامعي حواظا  على الوحدة الوطنيدعانية داخل الحرم ا
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  -:2 المادة

 : رحدا المخالوا  اآلتيةيعاقب الطالب بالتنبيه رذا ارتكب       

  الهي ة أوعدم التقيد بالزي الموحد المقرر وي الجامعة  -

  اإلساءة رلى عالقا  الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة -

 

  -:3 لمادةا

 : ارتكب رحدا المخالوا  اآلتيةرذا  نذارباإليعاقب الطالب       

 سبق معاقبة بعقوبة التنبيه وعالُ يستوجب المعاقبة بالتنبيه ما -

  الكلية أو العهدأو الهي ة أو بالنظام والطمأنينة والسكينة وي الجامعة  رخالله -

 

  -:4 المادة

 : ( ثالثين يوما  رذا ارتكب رحدا المخالوا  اآلتية30يعاقب الطالب بالوول لمدة )     

  وعال  يستوجب المعاقبة باإلنذار ما سبق معاقبة اإلنذار -

  زه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهي ة التدريسيةتجاو -

 المعهتد رليته داختل الكليتة او يستيء قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهي ة التدريسية بما -

  خارجهما او

  التي تخل بالنظام العام واآلداب –داخل الحرم الجامعي  –قيامه بوضا الملوقا   -

 

   -:5ة الماد

الطالب بالوول المتق  من الجامعتة لمتدة ألتزيتد علتى ستنة دراستية واحتدة رذا يعاقب       

 -: ارتكب رحدا المخالوا  اآلتية

  ( من هذه التعليما 4تكرر ارتكابه احد األوعال المنووص عليها وي المادة )  رذا -

أو التجمعتتتا  التدريستتتية  أوالعرقيتتتة أو حتتترض علتتتى التكتتتتال  الطانويتتتة أو متتتارس  -

  خل الحرم الجامعيالحزبية دا

  الهي ة التدريسية أعضاءاعتدانه بالوعل على احد منتسبي الجامعة من غير  -

  العني ضد زمالنه من الطلبة استعماله -

  عني مسلحة بأعمالالتهديد بالقيام  -

  بدون أجازة داخل الحرم الجامعي أوحمله السالح بأنواعه بأجازة  -
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أو الكليتة أو الهي تة أو وتي ممتلكتا  الجامعتة  أضترارا  رحداثه عمدا أو بأهمالة الجستيم  -

  المعهد

  المعتقدا  الدينيةأو رساءته رلى الوحدة الوطنية  -

  الوعلأو اإلساءة رلى سمعة الجامعة أو الهي ة بالقول  -

  رخالله المتعمد بحسن سير الدراسة -

  المعهدأو ثبو  ارتكابه النوب واالحتيال على زمالءه الطلبة ومنتسبي الكلية  -

  

  -:6 المادة

 الهي تةأو المعهتد وبقترار متن الجامعتة أو الطالتب بالووتل النهتاني متن الكليتة  يعاقب      

 -: ويرقن قيده رذا ارتكب رحدا المخالوا  اآلتية

  ( من هذه التعليما 5تكراره رحدا المخالوا  المنووص عليها وي المادة ) -

أو المحاضتترين وتتي الجامعتتة أو الهي تتة التدريستتية  أعضتتاءاعتدانتته بالوعتتل علتتى احتتد  -

  المعهدأو الكلية أو الهي ة 

  رتيانه وعل مشين ومناف لألخالق العامة -

كونتته متتن أو كتتتب وثتتانق متتزورة متتا علمتته بكونهتتا متتزورة أو تقديمتته ريتته مستتتندا   -

 المحرضين على التزوير

أو اشتتراكه ويته أو امعي ثبو  ارتكابه عمال يخل بتاألمن والطمأنينتة داختل الحترم الجت -

  المساعدة عليه

جنحتة مخلتة بالشترف تزيتد متدة محكومتيته ويهتا ألكثتر متن أو عند الحكم عليه بجنابة  -

  سنة

 

  -:7ة الماد

( من 6و) (5( و)4و) (3و)( 2يمنا ورض العقوبا  المنووص عليها وي المواد ) ال -

األخترا أذا وقعت  المخالوتة  هذه التعليما  على الطالب المخالي متن وترض العقوبتا 

  تح  طانلة القوانين العقابية

المعهتد  رليته ختارج الجامعتة او رذا حرك  دعوا جزانيتة ضتد الطالتب عتن وعتل نستب  -

  الب  وي الدعوا الجزانية حتى يتم  ويكون النظر ويه انضباطيا  متجال  
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 -:8 المادة

برناستة معتاون العميتد وعضتوية  المعهتد لجنتة انضتباط الطلبتةأو يشتكل عميتد الكليتة  -

اللجنتة قانونيتا  وممثتل  أعضتاءاحتد  الهي ة التدريسية علتى رن يكتون أعضاءاثنين من 

  مقررية اللجنة بأعمالالموظوين اإلداريين  عن اتحاد الطلبة )المنتخب ( ويكلي احد

 

  -:9 المادة

  ةم توصي بها لجنة انضباط الطلبل يجوز ورض أية عقوبة ما ال     

 

   -:10لمادة ا

التعليمتا  بقترار متن مجلتس  توترض العقوبتا  انضتباطية المنوتوص عليهتا وتي هتذه -

 دالكلية أو المعه المعهد وللمجلس تخويل صالحياته رلى عميدأو الكلية 

  

   -:11 لمادةا

 . تكون عقوبة التنبيه واإلنذار قطعية -

ثالثتين يومتا  االعتتراض ( 30ألتزيد علتى ) المعهد لمدةأو للطالب المووول من الكلية  -

  المعهد ويكون قراره قطعيا  أو  على قرار الوول لدا مجلس الكلية

( ثالثتين يومتا  االعتتراض 30المعهد لمدة تزيتد علتى )أو للطالب المووول من الكلية   -

  على قرار الوول لدا رنيس الجامعة ويكون قراره قطعيا  

نيتا  االعتتراض علتى قترار الووتل لتدا المعهد ووال  نهاأو للطالب المووول من الكلية  -

  مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا  

-  
 -:12المادة 

البنتود )ثانيتا ( و)ثالثتا (  للطالب االعتراض على قترارا  الووتل المنوتوص عليهتا وتي -

( ستبعة أيتام متن تتاريل تبليغته 7ختالل ) ( من هذه التعليمتا 11و)رابعا  ( من المادة )

( خمستة عشتر 15ولته حتق االعتتراض ختالل ) تعتذر تبليغته بالقرار الوادر بحقه وتان

  اإلعالنا  يوما  من تاريل نشر قرار الوول وي لوحة
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 -:13المادة  

( 15تقتتل عتتن ) المعهتتد متتدة الأو يعلتتق قتترار العقوبتتة وتتي لوحتتة اإلعالنتتا  وتتي الكليتتة  -

  الطالب تحريريا  أمر ويبلغ بها ولي   خمسة عشر يوما  ؛

  

   -:14المادة 

  1989( لسنة 19تلغى تعليما  انضباط طلبة التعليم العالي رقم )  -

 

   -:15المادة 

  تنوذ هذه التعليما  من تاريل نشرها وي الجريدة الرسمية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


