
 1 غازي عطية زراك.م.اعداد أ 19أيار،  07

 العايل والبحث العلميالتعليم وزارة 

 جامعة تكريت

 نظام املقررات الطلبة يف تسجيل لية آ
(من التسجيل اىل التخرج)
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 اعالن القبول المركزي او اي قبول من قبل
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 (مهمة شعبة التسجيل)
تكون عملية تسجيل طلبة المستوى الدراسي االول للطلبة 

في الكلية  2020-2019  المقبولين في العام الدراسي 
من تاريخ اعالن نتائج القبول خالل فترة 

للطلبة لقناة القبول المركزي وكذلك بالنسبة لبقية قنوات 
 القبول وحسب تاريخ اعالنها من قبل الوزارة
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات

 :أواًل   
تقوم شعبة التسجيل بتوزيع الطلبة على 
االقسام العلمية ، حسب النظام المعتمد 
حاليًا، وفقا للمعدل ورغبة الطالب فضال 

 عن الطاقة االستيعابية للقسم العلمي
 



 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 :  ثانياً 
االرقام الجامعية يتم اعطاء الطلبة المقبولين في كلية العلوم 

 (  لكل طالب هناك رقم جامعي خاص به)
 القسم العلمي على مستوى  
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
اعالن نتائج القبول 

 المركزي
التسجيل االلكتروني في 

 وحدة التسجيل

توزيع الطلبة على 

االقسام العلمية وفقا 

 لمعدالتهم

اعطاء ارقام جامعية للطلبة 

ومن ثم ارسال القوائم الى 

 االقسام 

توزيع الطلبة على 

التدريسيين المشرفين 

 في القسم

بدأ التسجيل على 

 المقررات
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
 

 :  ثالثا
 طالب لكل دراسي سجل باعداد التسجيل شعبة تقوم

 المعلومات كافة يتضمن العلوم كلية في قبوله تم
 لهذا معدة استمارة بموجب الطالب حول الضرورية

 كما وهي الوزارة قبل من عليها ومصادق الغرض
 :التالي الجدول في
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 لجنة بواقع لجان بتشكيل العلمية االقسام تقوم   
 من صادر اداري امر بموجب دراسي مستوى لكل

  بتسمية فيه تقوم الكلية، وعمادة المعني القسم
 Module Co-Ordinator (مرشد) او (منسق)

 تصميم مسؤوليته تكون ، دراسي مستوى لكل
 للمستوى الدراسية المقررات وتنظيم وتقييم وتنفيذ

 .مسؤوليته ضمن الدراسي

 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 في المقبولين الطلبة عدد تقسيم يتم•
 على  2020-2019 الدراسي العام
 ، القسم في الكلي التدريسيين عدد

 على تدريسي كل يكون بحيث
   .الطلبة من مجموعة

 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات



 (        ش ف)
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 (مهمة المشرف)
 يتم عقد لقاءات متعددة بين الطلبة ومشرفيهم بهدف ارشاد الطلبة   -6  
 وتوجيههم وتحديد عدد الساعات الدراسية والوحدات التي يمكن ان      
 يسجل فيها الطالب استمارة التسجيل بعدد الساعات والوحدات المطلوبة    
 واسم ورمز المقرر الدراسي والتوقيتات على ضوء جدول الدروس   
 .االسبوعي   
 يتم التسجيل تستعمل في عملية تسجيل الطالب في القسم المعني بطاقة  -7
 حيث يتم تنظيم المقررات التي سجل عليها الطالب تنظيمها في اربعة نسخ،     
 وثيقة رسمية معتمدة للتسجيل على دراسي وتعتبر هذه كل فصل في     
 :موضحة في الجدول التاليالدراسية، وهي كما المقررات     

 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 املقررات الدراسيةبطاقة التسجيل على 
 جامعة تكريت         

 التسجيل على المقررات الدراسية           كلية العلوم                بطاقة          
 قسم علوم االرض التطبيقية   
 :  الطالب توقيع:                                                          اسم الطالب   
  :الرقم الجامعي   
 :  القسم    
 :  المستوى الدراسي:                                                      الفصل الدراسي   
 2020 – 2019: العام الدراسي    

 المقرر رمز
عدد 

 الوحدات
 المالحظات التوقيع استاذ المقرر اسم المقرر

 التوقيع                            (                                                 : )   مجموع عدد الوحدات     

 اسم االستاذ المشرف                                                                                                                            

 2019:       /      /     التاريخ                                                                                                             



 المقررات وتصنيف توزيع تم انه الى هنا نشير ان نود•
 وزارة قبل من المعد المقررات نظام وفق كافة الدراسية
  عامة بصورة االول الدراسي المستوى على العالي التعليم

 وحصلت (والثاني االول الدراسية، للفصول تحديد بدون)
 االشارة تم والذي الخبراء، لجنة قبل من عليه الموافقة

 :التالي الجدول في كما السابقة، العمل ورشات في اليه
 الوحدات توزيع وكيفية والترميز التوزيع آلية شرح وتم•

 تهيئة تم ذلك عن فضال ، النظام هذا بموجب الدراسية
 المقترحة الدراسية المقررات وتصنيف وتوزيع واعداد

 .المتبقية الثالث الدراسية للمستويات
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات



الفصول تحديد يجوز وال دراسي مستوى كل على الدراسية المقررات توزيع يتم 
 هذه على التسجيل يتم عندما الطلبة قبل من تحديدها يتم وانما للمقررات الدراسية
 الن حتما الثاني الدراسي الفصل في تكون المكملة المقررات عدا ما ، المقررات

 من يتمكن حتى فيها والنجاح اجتيازها الطالب على لها سابقة ممهدة مقررات هناك
 .المكملة المقررات على التسجيل

يجوز دراسي، مستوى كل ضمن مكملة مقررات لها ليس التي الممهدة المقررات 
 الطلبة عدد يقل ال ان بشرط فيه، الدراسة يرغب الذي الدراسي الفصل اختيار للطالب

 .طالب ثمانية عن دراسي مقرر كل في
نفس في له التابع والمكمل الممهد الدراسي المقرر على التسجيل للطالب يجوز ال 

 .الدراسي الفصل
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
 الفصل في احدهما ، قسمين الى الواحد الدراسي المقرر تقسيم يمكن 

 رغبة وجود حالة في الثاني، الدراسي الفصل في واآلخر االول الدراسي
 االول الدراسي الفصل في المقرر علي تسجل ان الطلبة من لمجموعة

 الثاني الدراسي الفصل في المقرر نفس على تسجل الثانية والمجموعة
 .التدريس مفردات نفس لهما يكون ان بشرط

اي في دراسي مقرر كل على المسجلين الطلبة عدد يقل ان يجوز ال 
 .طلبة ثمانية عن الدراسية الفصول من فصل

معين دراسي مقرر اي على المسجلين الطلبة عدد كان اذا حالة في 
 الدراسي المقرر شطر يمكن ، لهم الدراسية القاعة تتسع ال وقد كبير
 مختلفين اساتذة عدة قبل من تدريسهم ويمكن ثالث او شعبتين الى

 فضال الدراسي، المنهج مفردات ونفس العلمي التخصص نفس بشرط
 .تدريسي الي النصاب تغطية الحالة بهذه يمكن ذلك عن
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
 االجبارية المفتوحة المقررات قائمة العلمي القسم يعلن   

 الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات القسم متطلبات من واالختيارية
 : التالي الجدول في كما
 الدراسية للمقررات Syllabus التدريس مناهج مفردات انجاز 1)

 اسبوع عشر خمسة على موزعة المستويات، ولكافة كافة
 آلخر محدثة الشهرية، االمتحانات ضمنها تدخل وال دراسي،

 المقرر بوصف الخاصة بها المعمول االستمارة وفق دراسية سنة
 .طياً  المرفقة الوزارة قبل من المعتمدة الدراسي

 مناهج مفردات مع القسم في الدراسية المقررات كافة اعالن 2)
 .التدريس



 )                (جدول بالمقررات الدراسية المفتوحة في قسم 
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات

 :التالية النقاط مراعاة يجب الدراسية المقررات جدول اعالن عند
 الدراسية للمقررات Syllabus التدريس مناهج مفردات انجاز -1

 وال دراسي، اسبوع عشر خمسة على موزعة المستويات، ولكافة كافة
 وفق دراسية سنة آلخر محدثة الشهرية، االمتحانات ضمنها تدخل

 من المعتمدة الدراسي المقرر بوصف الخاصة بها المعمول االستمارة
 :التالي الجدول في كما الوزارة قبل
 مناهج مفردات مع القسم في الدراسية المقررات كاقة اعالن -2

 .التدريس
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
 اختياري، اجباري، المقرر كان اذا فيما وتعريف تحديد يتم 3.

 نفس) بها خاص جدول وفق عملي، مع نظري ، فقط نظري
 .االعالنات لوحة في الطلبة على ويعلن (السابق الجدول

   اسبوعياً  المعتمدة الساعات عدد مجموع االستمارة في يذكر4.
 .دراسي مستوى لكل (والعملي النظري )     

 ترميز عند تحديده تم كما المقرر رمز االستمارة في يذكر 5.
 .مطلقا تغييره يجوز ال ثابت ويبقى الدراسية المقررات

 للمقرر العلمي المحتوى وصف على واضحة بصورة التركيز 6.
 .للمقرر التعليم ونتائج ومخرجات واهدافه
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
 جدول بوضع القسم يقوم ، المعني القسم في الطلبة بتسجيل البدء قبل -1

 الجدول في كما .سويةً  الفصل نهاية امتحانات وجدول االسبوعي المقررات
 :التالي

 مقررات مواعيد في تضارب وجود عدم ضرورة الجدول وضع في يراعى -2
 بين تضارب وجود عدم وكذلك الثاني المستوى مقررات مع االول المستوى
 بين تضارب وجود عدم وكذلك الثالث والمستوى الثاني المستوى مقررات

 الجدول في كافية مرونة العطاء المستاع قدر والرابع الثالث المستوى
 .االسبوعي

 الفصل نهاية امتحانات وجدول االسبوعي المقررات جدول اعالن يتم -3
 .التسجيل موعد قبل
 .النهائي االمتحان موعد نفس لهما مقررين على التسجيل للطالب يحق -4
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
 بعض المالحظات للسادة المشرفين  

   :اآلتية المهمة النقاط الى االنتباه يجب 
35-0 من االول المستوى وحدات حيث المستويات وحدات من التاكد 

 – 71 من الثالث المستوي ، 70 – 36 من الثاني المستوى ، وحدة
  دراسية وحدة 140 عن يزيد ماال الى – 106 الرابع المستوى ، 105

والمكمل : الممهد المقررات. 
اثناء النهائية االمتحانات جدول على باالطالع الطالب على التاكيد 

 .المقررات اختيار
كان اذا اال للطالب الالحق المستوى مقررات على التسجيل اليجوز 

 .الالحق المستوى الى للوصول وحدات عشرة من اقل يحتاج
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
مقررات وخاصة الطالب مستوى مقررات كل على االمكان قدر التسجيل 

 الالحق المستوي مقررات تسجيل في التفكير قبل .االخرى االقسام
 .للطالب

السابق الفصل في فيه رسب اجباري مقرر على الطالب يسجل لم اذا 
 .الحالي للفصل لتاجيله طلب يقدم لم اذا ثانية محاولة يعتبر فانه
السابق الفصل في فيه رسب اختياري مقرر على الطالب يسجل لم اذا 

 من بدال ثانية محاولة الجديدة االختيارية المقررات احد يعتبر فسوف
 .السابق المقرر

اخذ ثم االخير بالمقرر ونجح اختياري باخر اختياري مقرر ابدل اذا 
 .ثانية محاولة يعتبر فسوف االول المقرر
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
في والتطويخ االبيض والحبر والشطب الحك يمنع 

   التسجيل بطاقات
بعد للطالب التسجيل بطاقات احد على المشرف يوقع 

 التوقيع ثم الطالب سيأخذها التي المقررات يحدد ان
 .عليها المسجل المقررات من التأكد بعد النهائي

االخرى الثالثة الخاصة البطاقات على المشرف يوقع 
 البطاقات في التواقيع كافة من الطالب ينتهي ان بعد

 .االربعة
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
التواقيع كافة انهاء بعد المشرف من المقررات تسجيل استمارات تسلم 

   :مايلي يتضمن محضر بموجب الدراسي المستوى منسق الى النهائية
1- الدراسي الفصل سجلوا والذين اشرافه تحت الذين الطلبة باسماء قائمة 

 .الوحدات عدد مع
2- التسجيل بطاقات يسلموا ولم المشرف راجعوا الذين الطلبة باسماء قائمة 

 .المحدد الوقت في
3- يسجلوا لم الذين الطلبة باسماء قائمة. 
نسخ باربعة البطاقات او االستمارات هذه تنظم حيث : 
1- الطالب نسخة 
2- المشرف نسخة 
3- االمتحانية اللجنة نسخة   
4- التسجيل شعبة الى نسخة 
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات

(مهمة منسق المستوى الدراسي) 
يستلم منسق المستوى الدراسي بطاقات تسجيل الطلبة  -1

على المقررات من السادة المشرفين رسميًا بموجب محضر 
 .موقع من قبل السيد رئيس القسم

 المسجلين الطلبة اسماء بتوحيد  الدراسي المستوى منسق يقوم -2
 .مسؤوليته ضمن للمستوى دراسي مقرر كل على

 ونسخة العلمي القسم الى منها نسخة المستوى منسق يسلم -3
 .الدراسي المقرر مدرس الى ونسخة التسجيل الى
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 ألية تسجيل الطلبة يف نظام املقررات
(مهمة منسق المستوى الدراسي) 

 قوائم الدراسي المستوى مرشد او منسق يعد -3
 ضوء على مقرر لكل المسجلين الطلبة باسماء
 قبل من المعدة المقررات على التسجيل بطاقات
 مقرر لكل يكون حيث سابقًا، موضحة كما الطلبة
 في كما عليه المسجلين الطلبة باسماء قائمة دراسي
 .الالحق الجدول
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 االضافة او السحب الحد املقررات 
هي عملية الغااء تساجيل مقارر دراساي او اكثار مان : سحب المقرر

بطاقااة التسااجيل ويااتم ذلااك ماان خااالل بطاقااات خاصااة معاادة لهااذا 
الغاارض وتااتم خااالل فتاارة ال تتجاااوز ثالثااة اسااابيع ماان باادأ عمليااة 

 .التسجيل، ويتم ذلك من خالل استمارة خاصة
هاااي عملياااة اضاااافة مقااارر دراساااي او اكثااار الاااى : اضاااافة مقااارر 

المقررات الدراسية التي سجل عليها الطالب وتتم هذه العملية خالل 
فترة ال تتجاوز االسابوعين مان بادأ عملياة التساجيل علاى المقاررات 

 .، ويتم ذلك من خالل استمارة خاصةالدراسية
يجاااب ان يراعاااى فاااي عملياااة ساااحب او اضاااافة المقااارر : مالحظاااة

الدراسي عدم االخالل بالحد االدنى واالعلى لعادد الوحادات الدراساية 
 .المسموح للطالب التسجيل عليها
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 بطاقة السحب او االضافة
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 جامعة تكريت         
 السحب للمقر الدراسي كلية العلوم                بطاقة          

 قسم علوم االرض التطبيقية   
 :  توقيع الطالب:                                                         اسم الطالب   
  :الرقم الجامعي   
 علوم االرض التطبيقية: القسم    
 :  المستوى الدراسي:                                الفصل الدراسي   
 2020 – 2019: العام الدراسي    

 المقرر رمز
عدد 

 الوحدات
 المالحظات التوقيع استاذ المقرر اسم المقرر

 التوقيع                            (                                                 : )   مجموع عدد الوحدات  قبل السحب    

 اسم االستاذ المشرف      : )          (                                                      عدد الوحدات بعد السحب   مجموع     

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



 بطاقة السحب او االضافة
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 جامعة تكريت         
 االضافة للمقر الدراسي كلية العلوم                بطاقة          

 قسم علوم االرض التطبيقية   
 :  توقيع الطالب:                                                         اسم الطالب   
  :الرقم الجامعي   
 علوم االرض التطبيقية: القسم    
 :  المستوى الدراسي:                                الفصل الدراسي   
 2020 – 2019: العام الدراسي    

 المقرر رمز
عدد 

 الوحدات
 المالحظات التوقيع استاذ المقرر اسم المقرر

 التوقيع                            (                                                 : )   مجموع عدد الوحدات  قبل االضافة    

 اسم االستاذ المشرف      : )          (                                                      عدد الوحدات بعد االضافة  مجموع     

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



 االمتحانات والغيابات
 .تجري االمتحانات النهائية للفصل الدراسي بدور واحد فقط  -اوالً 

 .النهائيةمن الدرجة %( 50)عن ال تقل درجة السعي  -ثانيًا 
 .تكون االمتحانات النهائية للفصل الدراسي سرية في جميع المقررات  -ثالثاً 
 .ال يجوز تأجيل االمتحان النهائي للفصل الدراسي بأية حال من االحوال -رابعاً 

اذا تغيب الطالب عان حضاور االمتحاان النهاائي للمقارر بعاذر غيار مشاروع يعاد  -خامساً 
اماا اذا كاان تغياب الطالاب عان اداء االمتحاان ( راساب)راسبًا في المقرر ويعطى له تقدير 

 (.غير مكتمل )فيعطى له تقدير ، النهائي بعذر مشروع يقره مجلس الكلية 
مان مجماوع سااعات %( 10)الطالب راسبًا في المقرر اذا تجااوزت غياباتاه يعد  -سادساً 

بعذر مشروع يقره مجلس الكلية ويعطاى لاه تقادير %( 15)المقرر بدون عذر مشروع او 
 ( .راسب)
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اذا ثباات غااط الطالااب فااي أي ماان االمتحانااات اليوميااة او االساابوعية او  -سااابعًا 
واذا تكارر ، النهائية يعد راسبًا في جمياع المقاررات المساجل عليهاا فاي ذلاك الفصال 

 . ذلك يفصل من الكلية ويرقن قيده من سجالتها
، بشاارط ان يكاااون فااي كاال مقاارر %( 50)الصااغرى تكااون درجااة النجاااح  -ثامنااًا 

 .  60%المعدل التراكمي للطالب المتخرج ال يقل عن 
 :وكما يلي بالتقديراتتعلن نتائج المقررات  -تاسعًا 
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  100-90                يقابله بالدرجات             امتياز
  89-80                يقابله بالدرجات           جيد جداً 
  79-70                 يقابله بالدرجات             جيااااااااد

  69-60                 يقابله بالدرجات           متوساااط
  59-50                  يقابله بالدرجات           مقباااااول
 فما دون 49                 يقابله بالدرجات           راسااااب



 
 اعطاء الكلية مجلس وبمصادقة القسم لمجلس - عاشراً 
 مشروع من خاصة طبيعة ذي مقرر في (مكتمل غير) تقدير
 ويحتاج الخ.... فصلي تقدير او ميدانية دراسة او البحث

 المقرر على التسجيل الطالب وعلى . تكميلية متطلبات الى
 وبعكسه . المقرر متطلبات وانهاء التالي الفصل في نفسه
 . المقرر في (راسب) تقدير له يعطى
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 التنبيه واالنذار وترقني القيد
 فصااالالفاااي نهاياااة %( 60)ينباااه الطالاااب الاااذي يقااال معدلاااه التراكماااي عااان  -أوالً 

 .الدراسي
فااي نهايااة %( 60)ينااذر الطالااب المنبااه الااذي يقاال معدلااه التراكمااي عاان  -ثانياااً 

 .الدراسي مستوىال
ترفاع حالاة التنبياه أو ااناذار فاي حالاة تعاديل الطالاب لمعدلاه التراكماي الاى  -ثالثاً 

 .او أكثر%( 60)
 :تنهي عالقة الطالب بالكلية في الحاالت اآلتية -رابعاً 
1.        إذا اخفق الطالب المنذر في رفع حالة اانذار في نهاية          
 .الدراسي مستوىال           
2.       إذا تجاوز مدة الدراسة القصوى في الكلية. 
3.       ثبوت إدانته بالغط للمرة الثانية. 
4.        حسااب التعااديالت التااي ( اربااع ماارات)او  مااراترسااوبه فااي المقاارر ثااالث

 .سوف تجرى
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 التاجيل
للطالب ان يؤجال دراساته لفصال دراساي او فصالين دراسايين  -أوالً 

ألسباب مشروعة يقتنع مجلس الكلية علاى ان يقادم طلاب التأجيال 
قباال شااهر واحااد فااي األقاال ماان بدايااة االمتحانااات النهائيااة للفصاال 

 .الدراسي
لرئيس الجامعة بنااء علاى توصاية مجلاس الكلياة أن يؤجال  -ثانياً 

دراسااة الطالااب لفصاال دراسااي ثالااث وألسااباب مشااروعة يقتنااع بهااا 
علااى ان يقاادم طلااب التأجياال قباال شااهر واحااد فااي األقاال ماان بدايااة 

 .االمتحانات النهائية للفصل الدراسي
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 ختاما  

  -  نظام المقررات يشاترك فياه جمياع اعضااء الهيئاة
 .التدريسية في القسم بدون استثناء

 - نظام ناجح بضمان تعاون جميع التدريسيين. 
 -  نظام يؤدي الاى رفاع المساتوى العلماي للطلباة الن

الطالااب يكاااون علااى بيناااة ماان نتاااائج االمتحانااات بعاااد 
الغاء درجات االضافة والتحميل وعاودة المرقناة قياودهم 

 .الخ من المساعدات... 
 -  الطالااب يقاارر وقاات المحاضاارات والفصاال الدراسااي

 .بناءا على ظروفه ورغبته
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