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نظام المقررات الدراسيةشرح 
 2020-2019للعام الدراسي 

19آذار، 04 عطية زراكغازي . م.اعداد أ 1



ماذا يعني نظام المقررات الدراسية
ة يقاا م نظااام لعليمااي يااالمي للنبيااذ الداارام  الدراسااية الم للباا-1

يلاااس اسااااع الساااايات الدراساااية المعلمااادن  لااايع د اااي ة النظاااام
 ليااار الب االي ا  الساان عت يعلداار نظااام ماارا يلااية لل الاا   ريااة ا

س الدراسااية  ااي صااد   ااد دراسااي ايلمااادا يلاا( المنااا  )المقااررات 
.الل  ص الذع يرغ   يه ال ال 

مناا   نظام يشلرك  يه اصدر يدد ماا اللدريساييا  اي لادريع-2
  ا  مقااررات دراسااية ملن يااة صااد  ساا  ا ل ا ااه ت  ااذ  المنااا 

ذات مر نااااة للدااااي  م  ااااات ال الاااا   ل  ااااي ا ليا الااااه العلميااااة 
لداي  اي  المعر ية  ي اال ل ا ات اللاي يرغا  د اا ال الا    اي ل

.نبع ال  ت  ا ة س ق العمد 
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يل لاا  نظااام المقااررات ماانة المسااايدات لل لدااة مااا   اادال -3
ا ة ل يير  الل م الدراسية ما راس  إلس مصمد  ما مصمد إلس ن

ع   ااذا الساال   الااذع ايلااادت يليااه ال امعااات العرا يااةت شاا .. 
ن ياع صثيااراع يلااس لصاا يا م اااميع مااا ال لدااة الااذيا يلظااا ر ا ساا

امن  ناااا )   ( ل ييااار ال الاااة )   ( م اااا الت ) ل ااات مساااميات 
ا ذلاك نلي ة لزايد  ياداد الراساديا  ماا ن ام يا(البر ة للن اح 

ماااا دااار ز م ااا ل ات –يلاااس مسااال ا الدراساااة  اااي العاااراق –
مر ناة يا دن ال لداة ال)  (لر يا القيد )  م الدات ما يسمس داا 

( .نظام الل ميد)   (  ي د م 

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 3



ما    البرق ديا نظام المقررات  االنظمة اال را
ام اال اال ا الم اام داايا النظااام الب االي ا  الساان ع يااا نظاا•

  المقاااررات الدراساااية  ااا  اا نظاااام المقاااررات يمصناااه اساااليعا
ع االيداد الملزايدن ما ال لدة ماا  ا د لا زيع م يلاس م اامي

ملعاااددن صاااد  سااا  ا ل ا اااه د يااار اا القاياااة الدراساااية 
ا  ير اا لصد م م ية م. ل ل ع يلس يدد  ليد ما ال لدة 

س ال    لدي م  د د در ع اسد يي  اص د م ايلمادا يلا
.المقررات الدراسية اللي ي لار ن ا

  ير الساالديات اللااي ل ا ااه ل ديااق  ااذا النظااام  اا   اار رن لاا•
لاات يدد صا ي ما القاياات الدراسايةت  الداد ماا درم اة الل  ي

.ل رض السي رن يلس ان از يملية اللدريع
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مصطلحات نظام املقررات
المقاارر الدراسااي) ( ماان   دراسااي) اا  م  اا و  ا  مااادن دراسااية : 1

يل اااما مباااردات دراساااية م اااددن   ا ااا ة ل  اااي يااادد اسااااديع 
اسااد و ل  ااع مااا  دااد اللدريسااي الم االص(15)الب ااد الدراسااي 

 لاع يقر اا م لاع القسام  ي اادق يلي اا مت دلدريع للاك الماادن
لعريبااي م اادد  دع ااس ل ااا ر اام  رمااز الصليااة  م لااع ال امعااةت 

.د ا اص 
المقااارر اال لياااارع)  اااي مااا اد دراساااية مصملاااة لمل لداااات :2

ذ  الل رج لل ال  يمصا لل ال  اا ي لار يدد معيا ما  
ات ال ادا ماا  اذ  المقارر . الم اد ا  المققارات اال ليارياة

. ييا ي لل سيع معبة ال ال   يص ا اللس يد يلي ا  
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المقررات اال دارية) ات ل ارج   ي ما اد دراساية لمثاد الدنياة االساساية لمل لدا: 4
ت ال الااا   اااي القسااام  ال يمصاااا لل الااا  الل ااارج د ا اا ي لااااز  اااذ  المقاااررا

:دن اح  يص ا اللس يد يلي ا الزامياعت  لقسم الس  سميا
لعلمد لصميلي  ير مادن دراسية سادقة لمقرر    : المقرر المم د-  

ن      ما نا ية الن  ص ا  اساسيات المادال  ق يليه مبردات المن   
.يلس المقرر ال  قيل    ا لياز   دد اللس يد العلمية 

لمية    مادن اساسية ما نا ية الل  ص  المادن الع: المقرر اللصميلي–  
 ا اي اع ال قة ا  مصملة لمقرر مم د ال يمصا اا يس د يي ا ال ال  د

.اا ي لاز المقرر المم د اللادع له
الب د الدراسي اال د) لدراساي    الب د الدراسي الذع يداد   اي دداياة العاام ا: 4

.اسد يا يدا  لرن االمل انات الن ائية( 15) ينل ي دعد اصماد 
الب ااد الدراسااي الثاااني) ع لااة  اا  الب ااد الدراسااي الااذع يدااد  دعااد انل ااا   ال:5

.اسد و( 15)الرديعية  ينل ي دعد 
الب د الدراسي ال يبي) اسااديع ( 8)   يدارن ياا   اد دراساي مصثاا لمادن :6

.8/31 ينل ي دلاريخ 7/1يدد  دلاريخ 
المساال ا الدراسااي )  اا  لعدياار يااا ياادد ال  اادات الدراسااية اللااي ي اا  اا: 7

.ي لاز ا ال ال   اللي لعادد سنة دراسية ا  مر لة دراسية صاملة 
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مل لدات ال امعة) ة دراسية ا داريا( م اد)م م ية مقررات : 9
عر اة  ا ليارية ل دا الس زيادن معر ة ال ال  دم ااالت الم

ا يادد  يار لصا . اال لمايية  العلمية  الم نية  االنسانية
مااااا ياااادد (% 15-10)السااااايات المعلماااادن دمااااا يعااااادد 

سااايات مل لدااات ل اارج ال الاا   اللااي لسااا ع ص ااد ادنااس
  دات دراسية صمل لدات ل رج( 10)
ياة دراسية ا دار ( م اد)م م ية مقررات : مل لدات الصلية( 10

رصة  ا لياريااة ل اادا الااس لز يااد ال الاا  دقاياادن يلميااة مشاال
 ياار لصاا ا ياادد السااايات. لاادرع  ااي  ميااع ا سااام الصليااة

مااا ياادد سااايات مل لدااات (% 22-16)المعلماادن دمااا يعااادد 
  اادن دراسااية ( 20)ل اارج ال الاا   اللااي لسااا ع ص ااد ادنااس 

.صمل لدات ل رج
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رياة   اي م م ياة مقاررات ا دارياة  ا ليا: مل لدات القسم( 11
ارات ل   ااية ل اادا الااس لعميااق معر ااة ال الاا   اصلسااا  الم اا

( 110) ير لص ا يدد السايات المعلمادن ت ل   ة ي م اد 
.  دن دراسية صمل لدات ل رج

ارياة   ي م م و المقررات الدراسية اال د: مل لدات الل رج( 12
ة  اال ليارياااة اللاااي ي لاز اااا ال الااا  دن ااااح  اااما مااادن الدراسااا

 اص المسم ح د اا  اللاي لمثاد مل لداات ال امعاة  الصلياة  الل 
  دن دراسية( 140) اللي لسا ع ت العلمي
ة يمثااد م ماا و در ااات المقااررات الدراسااي: المعاادد اللراصمااي( 13

د م اار داع  ااي ياادد   اادال ا  مقساا ماع يلااس ياادد   اادات الب اا
الدراساااي  يااار يااالم ا لساااا   مياااع در اااات الن ااااح  الرسااا   

. ي  الة ص ن ا ا د ما ذلك( 40) لص ا در ة 
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ي م اار داع  ااالدراسااية يمثااد م ماا و در ااات المقااررات : معاادد الل اارج ( 13
ا ياادد   اادال ا مقساا ماع يلااس م ماا و ال  اادات الدراسااية اللااي ساا د يلي اا

.قا  ال ال ال  د ميع الب  د الدراسية  ي س   س  النس  المذص رن 
  ااادن دراساااية ( 140) اااي الدراساااات اللاااي مل لداااات ل ر  اااا يساااا ع ( 14

:ي س  معدد ال ال  د س  النس  اللالية
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النسبةالمستوى

10 %مقررات المستوى االول

20%مقررات المستوى الثاني

30%مقررات المستوى الثالث

40%مقررات المستوى الرابع
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م الخطة  الدراسية لنيل شهادة البكالوريوس من كلية العلو

وحدة دراسية140= المجموع الكلي لمتطلبات التخرج 

توزع كما يلي

متطلبات الجامعة

وحدة دراسية10

الكلية متطلبات 

وحدة دراسية20

القسم متطلبات 

وحدة دراسية110

متطلبات اجبارية

وحدة دراسية95

متطلبات  اختيارية

وحدة دراسية15



كيفية ترميز المقررات

القسمرمز
المستوى 

االول

المستوى 

الثاني

المستوى 

الثالث

المستوى 

الرابع

499-399400-299300-199200-100جيو

يثثدل علثث  ان المقثثرر تسلسثثل ( 100جيثثو )مثثثا ان المقثثرر الثثهي رمثثز  

يثدل علث  ان ( 405جيثو )والمقرر الهي رمز  ( االول في المستوى االول

.المقرر في المستوى الرابع تسلسل  السادس
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العبئ الدراسي للطالب
ظامندم   المعلمدنالساياتيدديمثدلل ال الدراسيالعدئ-1

ياتللمسل  الدراسيةالب  د  دال ال يس ل االليالمقررات
.االردعةالدراسية

ةدراسماانل ائهدعدالدصال ري عدر ةيلسال ال ي  د-2
.دن احل  صلصدالمعلمدنالسايات

 دال د يصماللل رجالمعلمدنالساياتلعدداالدنسال دي دد-3
دال ا الدراسيللمسل اايسص ددراسية  دن(35) لسا عال  ق
140)يسا ع دما -   قال رجصمل لداتدراسية  دن(132

.العلميةللمل لدات
سيةالدراالم اداسالذندلصلياالصلية يالعلميالقسميق م-4

مقررلصدصامد  اد  عالمقرراتنظام   د ماالدا لة
:ةاللاليالنقا يل ماالقسمالس لسليم ا(syllabus)دراسي
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م م و .دراسي  دلصد يدد االمعلمدنالساياتيدد- 
ا ( ق يملي)ا ( ق نظرع)المقرر-  ديعة

.(يملي+نظرع)
ل ديد  ا يالن احال ا  (السادقة)المم دنالمقررات- 

ي الن احيلسلعلمداللي(المصملة)ال  قة المقررات
.د اال ا ةالمم دنالمقررات
ل ديد .  دتاينماالمشلرصةالمقررات- 
.للمقررالعلميالم ل ا-ت  ا
ل زيع  دالباساديعيدديلسالعلميالم ل امبردات-ر

.الدراسي
لثديت .الدرنام  ماالدراسيالمقرررمز-ج
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استمارة مفردات المقرر الدراسي
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تفاصيل السنة الدراسية يف نظام املقررات
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 15

15

اسبوع
الفصل االول

عدد الوحدات المسموح 

(  21–12)بها بين 

وحدة دراسية

يالفصل الثان

ثالفصل الثال

15

اسبوع

8

اسبوع

عدد الوحدات المسموح 

(  21–12)بها بين 

وحدة دراسية

عدد الوحدات المسموح 

(  9-6) بها بين 

وحدة دراسية



لجديدمقارنة المواد الدراسية الحالية التي تدرس في قسم علوم االرض التطبيقية مع نظام المقررات ا

19آذار، 04 16



السنة الدراسية في نظام المقررات

2020-2019العام الدراسي /  نظام المقررات / قسم علوم االرض التطبيقية  –كلية العلوم 

وحدة دراسية( 35)تقريبا ( = المرحلة االول = )المستوى الدراسي االول 

وحدة دراسية ( 21–12من )عدد الوحدات الدراسية تساوي تقريبا = اسبوع ( 15= )الفصل الدراسي الثاني وحدة دراسية ( 21–12من )عدد الوحدات الدراسية تساوي تقريبا = اسبوع ( 15= )الفصل الدراسي االول 

المكملة مقررات تمهيديةمقررات المكملةمقررات تمهيديةمقررات 

اسم المقرررمز المقرر

عدد 

الساعات 

نظري

عدد 

الساعات 

عملي

مجموع عدد 

الوحدات
اسم المقرررمز المقرر

عدد 

الساعات 

نظري

عدد 

الساعات

عملي

مجموع 

عدد 

الوحدات

رمز 

المقرر
اسم المقرر

عدد 

الساعات 

نظري

عدد 

الساعات 

عملي

مجموع 

عدد 

الوحدات

رمز 

المقرر
اسم المقرر

عدد 

الساعات 

نظري

عدد 

الساعات 

عملي

مجموع 

عدد 

الوحدات

100جيو جيو
جيولوجيا 

طبيعية
جيوجيو223

جيوجيو101جيو جيو

102جيو جيو

17

وحدة دراسية(  9-6) عدد الوحدات الدراسية تساوي تقريبا  من= اسبوع ( 8( = )االختياري)الفصل الصيفي 

اسم المقرررمز المقرر
عدد الساعات 

نظري

عدد الساعات 

عملي

مجموع عدد 

الوحدات
اسم المقرررمز المقرر

عدد الساعات 

نظري

عدد 

الساعات 

عملي

مجموع 

عدد 

الوحدات

202احصاء جيولوجيجيو202تغير مناخي110جيو

جيو233برامج خدمية211جيو

جيو202سدود وخزانات312جيو



يةجدول بالخطة الدراسية في قسم علوم االرض التطبيق

وحدات دراسية10( = اجبارية)الجامعة متطلبات

عدد الوحدات المقرراسمرمز المقرر
عدد الساعات 

نظري

عدد الساعات 

عملي
المقرر الممهد

ال يوجديوجدال22حقوق انسان115جيو

ال يوجدال يوجد22ديمقراطية116جيو

ال بوجد323لغة انكليزي 117جيو

ال يوجدال يوجد22لغة عربية118جيو

لمقرراتالمقررات ويختار الطالب من هذه اتعتمد المقررات الدراسية المتبقية على ما تقرره رئاسة الجامعة ويضاف الى هذه
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قيةجدول بالخطة الدراسية في قسم علوم االرض التطبي

وحدات دراسية20( = اجبارية)الكلية متطلبات

عدد الوحدات المقرراسمرمز المقرر
عدد الساعات 

نظري

عدد الساعات 

عملي
المقرر الممهد

322ة كيمياء ال عضوي150جيو

322كيمياء تحليلية151جيو

322فيزياء عامة152جيو

322فيزياء االرض153جيو

ال يوجد22قيةرياضيات تطبي154جيو

ال يوجد22تفاضل وتكامل155جيو

156جيو
مكتبة 

مايكروسوفت
322

قرراتالمقررات ويختار الطالب من هذه المويضاف الى هذهالكلية تعتمد المقررات الدراسية المتبقية على ما تقرره عمادة
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قيةجدول بالخطة الدراسية في قسم علوم االرض التطبي

وحدات دراسية110= اختيارية ( + تكميلية+ ممهدة = اجبارية )القسم متطلبات

عدد الوحدات المقرراسمرمز المقرر
عدد الساعات 

نظري

عدد الساعات 

عملي
المقرر الممهد

ممهد322يةجيولوجيا طبيع130جيو

ممهد322علم البلورات131جيو

130جيو322ية جيولوجيا تاريخ132جيو

131جيو322مبدئ علم المعادن134جيو

ممهد322ةالفقريمتحجرات 220جيو

220جيو322متحجرات دقيقة 221جيو

ممهد322يةجيولوجيا تركيب222جيو

ممهد322اءمبدئ الجيوكيمي223جيو

ممهد322علم الرسوبيات 224جيو

ممهد323بصرية معادن225جيو

224جيو322صخور رسوبية334جيو
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قيةجدول بالخطة الدراسية في قسم علوم االرض التطبي

وحدات دراسية95= اختيارية ( + تكميلية+ ممهدة = اجبارية )القسم متطلبات

عدد الوحدات المقرراسمرمز المقرر
عدد الساعات 

نظري

عدد الساعات 

عملي
المقرر الممهد

335جيو
هيدروجيولوجيا

وهيدروجيوكيمياء
ممهد322

ممهد322الخامات والمعادن336جيو

222جيو323تحليل تركيبي337جيو

223جيو322جيوكيمياء الصخور338جيو

ممهد322جيولوجيا العراق339جيو

ممهديوجدال22جيولوجيا بيئية411جيو

ممهد323جيولوجيا هندسية412جيو

153جيو322جيوفيزياء413جيو

ممهد322مشروع بحث414جيو

415جيو



19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 22

قيةجدول بالخطة الدراسية في قسم علوم االرض التطبي

وحدات دراسية15( = اختيارية)القسم متطلبات

عدد الوحدات المقرراسمرمز المقرر
عدد الساعات 

نظري

عدد الساعات 

عملي
المقرر الممهد

ممهدال يوجد22تغير مناخي162جيو

ممهد222معدات حقلية جيولوجية163جيو

164جيو

ممهدال يوجد22جيولوجيا اقتصادية265جيو

ممهد322تلوث بيئي266جيو

ممهد323برامج خدمية335جيو

ممهد322سدود وخزانات444جيو

ممهدال يوجد22استخالص معدني445جيو

ممهدال يوجد22تلوث صناعي446جيو

ممهدال يوجد22ريتترسبات الفوسفات والب447جيو



 اد لاه ال ي  ز لل ال  اللس يد يلس المقرر الدراسي المصمد  المم
. ي نبع الب د الدراسي( اللم يدع)

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 23

(101جيو)الممهد (100جيو )المقرر يالفصل الدراس

 رج ق   ي  الة ص ا الب د الدراسي لل ال       د اللي  ز 



رر  نالااك دعااض المقااررات اال لياريااة ا  المصملااة  ااد يصاا ا المقاا
 يه المم د ل ا  ي مسل ا دراسي ايلس ما المسل ا الذع لدرع
 لااز ت د ذ  ال الاة ال ي ا ز لل الا  اللسا يد يلي اا اال دعاد اا ي

مثاااد يلااس ذلااك اا ا ااد المقااررات  ااي . المساال يات االدنااس من ااا
 المقاااارر المم ااااد لااااه  ااااي ( 312 ياااا  )المساااال ا الثالاااار رمااااز  
د ااذ  ال الااة ال ي اا ز لل الاا  (430 ياا  )المساال ا الرادااع  رمااز  

الراداع اللس يد يلس المقرر المم د اال دعد اا ي د الس المسال ا
اال اد اع دعد اا ي لاز   دات دراسية لث ر مسل يات  در ا يلس

  د اذ  ال الاة ي ا  لرليا.   دن دراساية( 105= 35+35+35)
ي المقاااررات المم ااادن للمااا اد اال ليارياااة ا  اال دارياااة    اااع ا  ااا

 د اع مسل يات دراسية ا د ا   ي    د دراسية ا د  لمناع   ا
.ارداك لل لدة ا  لللس يد

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 24



يف حالة رسوب الطالب يف احد املقررات ؟
ال د  ي  الة رس   ال ال   ي  ا اد ا  اصثار ماا المقاررات الدراساية   اي الب اد ا-1

ك المقاررت  ي اع ماا المسال يات الدراساية  يع اس لاه لندياه  اي نلي اة االمل ااا  اي ذلا
مساال ا  يلاس ال الا  اا يسا د يلااس  اذ  المقاررات  اي الب ااد الثااني ال  اق لانبع ال

. الدراسي مع مرايات ال  دات المسم ح د ا
لثااني ا ي  الة رس   ال ال   ي  ا د ا  اصثر ما المقاررات الدراساية   اي الب اد -2

ك المقاررت  ي اع ماا المسال يات الدراساية  يع اس لاه لندياه  اي نلي اة االمل ااا  اي ذلا
نبع اال د ا  الب ااد الثاااني لاا يلااس ال الاا  اا يساا د يلااس  ااذ  المقااررات  ااي الب ااد 

.  مع مرايات ال  دات المسم ح د االدراسي  ي السنة الدراسية ال  قة المسل ا 
.ذار ي  الة رس   ال ال  للمرن الثانية  ي نبع المقرر الدراسي يع س له ان-3
ة ت   ااي يسامة لل الاا  دم ااا لليا  قاا   ااي  الااة رساا ده  ااي ا ااد المقااررات الدراسااي-4

ندئاذ يار ا  الة رس   ال ال   ي الم ا لة الثالثة  ي نبع المقرر  ي الب د ال  ق ي
(.   س  اللعديد الذع ا رع  ي  امعة الد رن.) يد ال ال  ما الصلية ن ائياع 

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 25



:نتيجة الطالب يف حالة الرسوب يف احد املقررات الدراسية

النتيجةالمقرر

جيو 

202
ناجح

جيو 

203

/  راسب 

تنبيه

جيو 

204

/  راسب 

تنبيه

جيو 

205
ناجح

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 26

النتيجةالمقرر

جيو 

202
مستوفي

جيو 

203

/  راسب 

انذار

جيو 

204

/  ناجح

معاد

جيو 

205
مستوفي

النتيجةالمقرر

305جيو

203جيو 

/  راسب 

د قييرقن

الطالب

306جيو 

307جيو 



قررات  ي دداية صد   د دراسي يلم االي ا يا  ميع الم
ة لصااي  ااي القساام  الصلياا( اال داريااة  اال لياريااة)الدراسااية 

.ي لع يلي ا ال لدة 
مقااررات دالنساادة الااس الب ااد ال اايبي  ياالم االياا ا يااا ال

نااة الدراسااية اال لياريااة  ساا   ا ااة ال لدااة لمقااررات معي
.ص نه   د ا ليارع لل ال   اللدريسي

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 27



(السقف الزمني)عدد وحدات التخرج ومدة الدراسة 
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 28

ال د االدنس ل  دات الصليات
الل رج

ال د االيلس ما 
الب  د

ال د االدنس ما 
الب  د

ة الكليات التي مدة الدراس

سنوات4فيها 
فصل7فصل12وحدة140–132

ة الصليات اللي مدن الدراس
فصل9فصل14وحدة180سن ات5 ي ا 

ة الكليات التي مدة الدراس

فصل11فصل20518سنوات6فيها 



!تعليمات اخرى 

 ةن ااسدقدراسيمقرريلساللس يدلل ال ي ق-1
  ي؟ناال ير الدر ةل لس ال الة ذ  يت ا دنلمرن يه
.المقرر يثالثةم ا لة يع سرس ده الة
اا  سدقاصثرا مقرريلساللس يدايادنلل ال ي ق-2

.المقرراتللك يدر لهل سيال رض ي من ة
ذا يسلدددااا ليارعمقرر يالراس لل ال ي ق-3

.ا را ليارعدمقررالمقرر

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 29



اتألية تسجيل الطلبة يف نظام املقرر
لعلمياة   قاا لص ا يملية لس يد  لدة المسل يات الدراسية  ي الصلية  ما اال ساام ا-1

.لل  يلات اللق يم ال امعي
 ا د 2020-2019لص ا يملية لس يد  لدة المسال ا الدراساي اال د للمقدا ليا -2

.مدن يشرن ايام ما اي ا نلائ   د د ال لدة
دراسااي يقاا م القساام العلمااي دلشااصيد ل اااا لساا يد ال لدااة د ا ااع ل نااة لصااد مساال ا-3

:لل لس الم ام اللالية
لس يد المقررات الدراسية لصد  ال  ما  لدة المسل ا الدراسي- 
ارشاد ال لدة  ل  ي  م   ق اسع  شر      اد  نظام المقررات- 
.ات لثديت اسما  مشر ي المقرر لصد مسل ا دراسي   س   ديعة الل   -ت
اسل م اسلمارات لس يد اللدة يلس المقررات ما المشر يا-ر
لثديت الر م ال امعي الم  د لصد  ال -ج

لصد مشرا يلس المقرر الدراسي لديه م م ية ما ال    اليقد يا ثمانية  ل .دة -ح

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 30



سااالاذ يقااادم ال الااا  اسااالمارن اللسااا يد يلاااس المقاااررات اللاااي  اااام دلثديل اااا لااادا اال-4
. ي ال  أالمشرا  يلم اللاصد من ا دشصد ن ائي  مرا عل ا مع ال ال  لل  ي ال   و

يم  اسل م لسلم اسلمارات اللس يد ما المشر يا الس رئاسة القسم دم  ر لسل-5
:يل ما

 ا  ائمة داسما  ال لدة الذيا ل ت اشرا ه  ما الب د الدراسي  المسل- 
.الدراسي مع يدد ال  دات

  ت -  ائمة داسما  ال لدة الذيا را ع ا المشرا  لم يسلم ا االسلمارات  ي ال
.الم دد

.-ت ائمة داسما  ال لدة الذيا لم يس ل ا
لص ا االسلمارات دث ر نسخ  ( ا دن لل ال  ت للمشرات للقسم)-ر

لم  االسلمارات ما  دد ال ال  مع ل مين ا ل ا يع ال ال   المشرا  م درسي -ج
.المقررات

ي   اا ل ل ا اسلمارن اللس يد ما ال ك  الش   .-ح
ي لق المقرر الدراسي اذا صاا يدد ال لدة المس ليا يليه ا د ما ثماا      -خ

(.ا  يعامد معاملة الدراسة المسائية)

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 31



ألية التسجيل يف نظام املقررات
 د د  عدالقسميق متالمعنيالقسم يال لدةدلس يدالدد  دد-1

.س يةع الب دن ايةامل انات  د داالسد ييالمقررات
راتمقر م اييد يل ار    ديدم ر رنال د د  ع ييرايس-2

يادل ار    ديدم صذلكالثانيالمسل امقرراتمعاال دالمسل ا
يادل ار    ديدم صذلكالثالر المسل االثانيالمسل امقررات
دال د  يصا يةمر نةالي ا المسلاو در الرادعالثالرالمسل ا
.االسد يي

دالب ن ايةامل انات  د داالسد ييالمقررات د داي ايلم-3
.اللس يدم يد دد
. ائيالناالمل اام يدنقعل مامقرريايلساللس يدلل ال ي ق-4

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 32



ألية تسجيل الطلبة اجلدد يف االقسام العلمية
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 33

اعان نتائج القبول

المركزي
في التسجيل االلكتروني

وحدة التسجيل

توزيع الطلبة عل  

االقسام العلمية وفقا

لمعدالتهم

اعطاء ارقام جامعية للطلبة 

ومن ثم ارسال القوائم ال  

االقسام 

توزيع الطلبة عل  

ين التدريسيين المشرف

في القسم

  بدأ التسجيل عل

المقررات

الرقم الجامعي للطالب

تسلسل الطالب         رمز القسم      سنة القبول

في قوائم القبول المركزي

9 3 11 2 3



بطاقة تسجيل الطالب

 يدلسيملية يلسلعمداللس يدد ا ات
ظيملنيلم يرتالمعنيالقسم يال ال 

صد يال ال يلي اس دالليالمقررات
معلمدنرسمية ثيقةلعلدر يردراسي  د

ماص  يالدراسيةتالمقرراتيلسلللس يد
:يلي

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 34



بطاقة التسجيل على املقررات اخلاصة باللجنة االمتحانية
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 35

 امعة لصريت
اللس يد يلس المقررات الدراسية          صلية العل م                د ا ة

 سم يل م االرض الل ديقية
:  ل  يع ال ال :                                                             اسم ال ال 

:الر م ال امعي
يل م االرض الل ديقية: القسم 

:  المسل ا الدراسي:                                الب د الدراسي
– 2019: العام الدراسي  2020

المقرررمز
عدد 

الوحدات
المالحظاتالتوقيعاستاذ المقرراسم المقرر

التوقيع(                                          : )   مجموع عدد الوحدات 

اسم االستاه المشرف 

2019:       /      /     التاريخ  



بطاقة مشرف الطالب
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 36

 امعة لصريت
اللس يد يلس المقررات الدراسية          صلية العل م                د ا ة

 سم يل م االرض الل ديقية
:  ال ال ل  يع:                                                          اسم ال ال 

:الر م ال امعي
يل م االرض الل ديقية: القسم 

:  المسل ا الدراسي:                                الب د الدراسي
– 2019: العام الدراسي  2020

المقرررمز
عدد 

الوحدات
المالحظاتالتوقيعاستاذ المقرراسم المقرر

التوقيع(                                          : )   مجموع عدد الوحدات 

اسم االستاه المشرف 

2019:       /      /     التاريخ  



بطاقة الطالب
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 37

 امعة لصريت
اللس يد يلس المقررات الدراسية          صلية العل م                د ا ة

 سم يل م االرض الل ديقية
:   ل  يع ال ال :                                                        اسم ال ال 

:الر م ال امعي
يل م االرض الل ديقية: القسم 

:  المسل ا الدراسي:                                الب د الدراسي
– 2019: العام الدراسي  2020

المقرررمز
عدد 

الوحدات
المالحظاتالتوقيعاستاذ المقرراسم المقرر

التوقيع(                                          : )   مجموع عدد الوحدات 

اسم االستاه المشرف 

2019:       /      /     التاريخ  



دور مشرف الطالب

 م دم  اا  نظااام المقااررات الدراسااية ت  ناااك لدريسااي مشاارا يلااي-1
مااة القساام المعنااي مااا نا يااة لساا يد م / ل اايا ل اار  م مااا الصليااة 

ي  لصاد ا ليار المقررات الدراسية  س  رغدة ال ال  ت لصد   د دراس
يد مساال ا دراسااي ت مااا نا يااة لاا  ي  م  شاارح نظااام المقااررات  لااذل

.ال ع دات اا   دت

اللاصد ما يدم    د ل اردات  ي  د د الدر ع االسد يي-2

. يةلد يق لنبيذ اللعليمات ال ا ة دنظام المقررات دشصد  -3

19آذار، 1-04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 38



دعض الم  ظات للسادن المشر يا
:اآلليةالم مةالنقا الساالنلدا ي  
ت70–36ماالثانيالمسل ات  دن35-0مااال دالمسل ا  دات يرالمسل يات  داتمااللاصد

.دراسية  دن140يايزيدماالالس–106الرادعالمسل ات105–71ماالثالرالمسل ع
المصمد:المم دمقررات .
المقرراتا لياراثنا الن ائيةاالمل انات د ديلسداال  وال ال يلساللاصيد.
لسالل   د  داتيشرنماا دي لاجصاااذاااللل ال ال  قالمسل امقرراتيلساللس يدالي  ز

.ال  قالمسل ا
لس يد ياللبصير دد.اال رااال ساممقررات  ا ةال ال مسل امقرراتصديلساالمصاا دراللس يد

.لل ال ال  قالمسل عمقررات
ل يقدمملاذاثانيةم ا لةيعلدر انهالسادقالب د ي يهرس ا دارعمقرريلسال ال يس دلماذا 

.ال اليللب دللا يله
لياريةاالالمقرراتا ديعلدر س االسادقالب د ي يهرس ا ليارعمقرريلسال ال يس دلماذا 

.السادقالمقررماددالثانيةم ا لةال ديدن
انيةثم ا لةيعلدر س ااال دالمقررا ذثماال يردالمقرر ن ةا ليارعدا را ليارعمقرراددداذا.
اللس يدد ا ات ي الل  يخاالديض ال در الش  ال كيمنع.
الن ائي يعالل  ثمال ال سيأ ذ االليالمقرراتي دداادعدلل ال اللس يدد ا اتا ديلسالمشراي  ع

.يلي االمس دالمقرراتمااللأصددعد
لد ا اتا يالل ا يعصا ةماال ال ينل ياادعداالمل انية لل نةلهال ا ةالد ا اتالمشرايسلم.

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 39



االضافة او السحب الحد املقررات 
ا  ي يملية ال ا  لسا يد مقارر دراساي ا  اصثار ما: س   المقرر

د ا ااة اللساا يد  ياالم ذلااك مااا  اا د د ا ااات  ا ااة معاادن ل ااذا 
مليااة ال اارض  لاالم  اا د  لاارن ال لل ااا ز ث ثااة اساااديع مااا دااد  ي

.اللس يد
 اااي يملياااة ا اااا ة مقااارر دراساااي ا  اصثااار الاااس : ا اااا ة مقااارر 

ليااة المقااررات الدراسااية اللااي ساا د يلي ااا ال الاا   لاالم  ااذ  العم
لااس  اا د  لاارن ال لل ااا ز االسااد ييا مااا دااد  يمليااة اللساا يد ي

.المقررات الدراسية
ي ااا  اا يراياااس  اااي يملياااة سااا   ا  ا اااا ة المقااارر : م  ظاااة

ية الدراسي يدم اال  د دال د االدنس  االيلس لعدد ال  ادات الدراسا
.المسم ح لل ال  اللس يد يلي ا

19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 40



بطاقة السحب او االضافة
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 41

 امعة لصريت
الس   للمقر الدراسيصلية العل م                د ا ة

 سم يل م االرض الل ديقية
:  ل  يع ال ال :                                                         اسم ال ال 

:الر م ال امعي
يل م االرض الل ديقية: القسم 

:  المسل ا الدراسي:                                الب د الدراسي
– 2019: العام الدراسي  2020

المقرررمز
عدد 

الوحدات
المالحظاتالتوقيعاستاذ المقرراسم المقرر

التوقيع(                                          : )   مجموع عدد الوحدات  قبل السحب

اسم االستاه المشرف : )          (                                                      عدد الوحدات بعد السحب  مجموع

2019:       /      /     التاريخ  : )          (                                                  مجموع صافي الوحدات المسجلة  



بطاقة السحب او االضافة
19آذار، 04 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 42

 امعة لصريت
اال ا ة للمقر الدراسيصلية العل م                د ا ة

 سم يل م االرض الل ديقية
:  ل  يع ال ال :                                                         اسم ال ال 

:الر م ال امعي
يل م االرض الل ديقية: القسم 

:  المسل ا الدراسي:                                الب د الدراسي
– 2019: العام الدراسي  2020

المقرررمز
عدد 

الوحدات
المالحظاتالتوقيعاستاذ المقرراسم المقرر

التوقيع(                                          : )   مجموع عدد الوحدات  قبل االضافة

اسم االستاه المشرف : )          (                                                      عدد الوحدات بعد االضافة مجموع

2019:       /      /     التاريخ  : )          (                                                  مجموع صافي الوحدات المسجلة  



االمتحانات والغيابات
.ل رع االمل انات الن ائية للب د الدراسي دد ر  ا د  ق  -ا الع 

.الن ائيةما الدر ة %( 50)يا ال لقد در ة السعي -ثانياع 
.لص ا االمل انات الن ائية للب د الدراسي سرية  ي  ميع المقررات-ثالثاع 
.ال ي  ز لأ يد االمل اا الن ائي للب د الدراسي دأية  اد ما اال  اد-رادعاع 

يعاد اذا ل ي  ال ال  ياا   ا ر االمل ااا الن اائي للمقارر دعاذر غيار مشار و- امساع 
مل ااا اماا اذا صااا ل يا  ال الا  ياا ادا  اال( راسا )راسداع  ي المقرر  يع س له لقدير 

(.غير مصلمد ) يع س له لقدير ت الن ائي دعذر مشر و يقر  م لع الصلية 
ماا م ما و ساايات %( 10)ال ال  راسداع  ي المقرر اذا ل اا زت غيادالاه يعد -سادساع 

دير دعذر مشر و يقر  م لع الصلية  يع اس لاه لقا%( 15)المقرر دد ا يذر مشر و ا  
( .راس )
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ا  اذا ثداات غااط ال الاا   ااي  ع مااا االمل انااات الي ميااة ا  االسااد يية-سااادعاع 
 اذا لصارر تالن ائية يعد راسداع  ي  مياع المقاررات المسا د يلي اا  اي ذلاك الب اد 

.ذلك يب د ما الصلية  ير ا  يد  ما س  ل ا
ت دشاار  اا يصااا ا  ااي صااد مقاارر %( 50)ال اا را لصاا ا در ااة الن اااح -ثامناااع 

. 60%المعدد اللراصمي لل ال  المل رج ال يقد يا 
: صما يليداللقديراتلعلا نلائ  المقررات -لاسعاع 
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100-90يقادله دالدر اتاملياز
89-80يقادله دالدر ات يد  داع 
79-70يقادله دالدر ات يااااااااد
69-60يقادله دالدر اتمل سااا 
59-50يقادله دالدر اتمقدااااا د
 ما د ا49يقادله دالدر اتراساااا 



 اي االصليةم لع دم اد ةالقسملم لع-ياشراع 
ر ومشما ا ة ديعةذعمقرر ي(مصلمدغير)لقدير
لاج ي الخ....  ليلقديرا ميدانيةدراسةا الد ر
لمقررايلساللس يدال ال  يلس.لصميليةمل لداتالس

دعصسه  .المقررمل لدات ان ا اللاليالب د ينبسه
.المقرر ي(راس )لقديرلهيع س
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التنبيه واالنذار وترقني القيد
 اي ن اياة الب اد %( 60)ينده ال ال  الذع يقاد معدلاه اللراصماي ياا -  الع 

.الدراسي
 اي ن اياة %( 60)ينذر ال ال  المنده الذع يقد معدلاه اللراصماي ياا -ثانياع 
.الدراسيمسل اال

ه اللراصماي لر ع  الة اللنديه    اإلناذار  اي  الاة لعاديد ال الا  لمعدلا-ثالثاع 
.ا   صثر%( 60)الس 
:لن ي ي  ة ال ال  دالصلية  ي ال االت اآللية-رادعاع 
1. إذا ا بق ال ال  المنذر  ي ر ع  الة اإلنذار  ي ن اية
الدراسيمسل اال.
2.إذا ل ا ز مدن الدراسة الق  ا  ي الصلية.
3.ثد ت إدانله دال ط للمرن الثانية.
4.رس ده  ي المقرر ث ر مرات.
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التاجيل
راساييا لل ال  اا يؤ اد دراساله لب اد دراساي ا    اليا د-  الع 

لأ ياد لسدا  مشر ية يقلنع م لع الصلية يلاس اا يقادم  لا  ال
ب ااد  دااد شاا ر  ا ااد  ااي ال ااد مااا ددايااة االمل انااات الن ائيااة لل

.الدراسي
ا يؤ اد لرئيع ال امعة دناا  يلاس ل  اية م لاع الصلياة  -ثانياع 

د ااا دراسااة ال الاا  لب ااد دراسااي ثالاار  لساادا  مشاار ية يقلنااع
يااة يلااس اا يقاادم  لاا  اللأ يااد  دااد شاا ر  ا ااد  ااي ال ااد مااا ددا

.االمل انات الن ائية للب د الدراسي
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