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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ
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1. باب الدخول للكلية من الطريق الخارجي )طريق بغداد القديم( .
٢. عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

٣. قاعة الشهيد الدكتور مصطفى الرياضية.
٤. قاعة الشهيد الدكتور ولهان الرياضية .

5. ملعب كرة القدم الخماسي )التارتان( .
٦. ملعب التنس.

٧. قاعات ) الدراسات العليا ومكتبة الكلية والمجانية ( .
8. ملعب كرة القدم .
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كلمة عميد الكلية

التميز  وتحقيق  الرصين  التعليم  لتقديم  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  تسعى   
العلمي وبناء قدرات الطالب لتمكينه من تحقيق النجاح في حياته الشخصية والعملية وليشارك 
الدؤب ضمن عدة  العمل  تتطلب  التوجهات  . هذه  المستدامة  التنمية  في  فعال  و  ايجابي  بدور 
افتتاح  السنوي منذ  الدراسي  النظام  تم تطبيق   . محاور رئيسة وفرعية يرتبط بعضها ببعض 
الكلية وتتوجه الكلية العداد المناهج الدراسية المقترحة لتطبيق نظام المقررات الدراسية في 
السنوات القادمة بعد استحصال الموافقات الرسمية . والعمل مستمر لتحديث المناهج الدراسية 
المكتبة  وتطوير  حديثة  علمية  ومراجع  دراسية  كتب  من  ذلك  متطلبات  وتوفير   ، ومفرداتها 
، وجهزت  الكلية  لمنتسبي  االنترنت  تتوفر خدمات شبكة   . االلكترونية  بالحاسبات  وتجهيزها 
القاعات الدراسية بمتطلبات تقنيات التعليم الحديثة . وكذلك تم تجهيز منظومة مؤتمرات فيديو 
الطلبة  . تزويد  االولية والعليا  الدراسات  بعد في  المحاضرين عن  ايضا مع  للتواصل  تستخدم 
بالخبرة العملية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي يتطلب تجهيز المختبرات العلمية والقاعات 

الرياضية باالجهزة والمستلزمات الحديثة .
تطوير البرامج العلمية والتعليمية يتطلب تطوير قياديها ومنفذيها ، لذا تدعم الكلية منتسبيها 
لحصولهم على البعثات والزماالت الدراسية والتدريبية واالجازات الدراسية ، والتفرغ العلمي 
العالمي.  بالركب  للحاق  الكلية  بالتسريع في مسيرة  ان يسهموا  ونامل   ، في جامعات رصينة 
وتمتع عدد من تدريسي الكلية بالمشاركة في البحوث العلمية )سكوباس( خارج العراق النجاز 
جزء من مشاريع البحوث في مختبرات متقدمة واالستفادة من الخبرات العالمية في موضوع 
التخصص . ان الجهود العلمية لمنتسبي الكلية وطلبة الدراسات العليا انتجت عددا كبيرا من 
البحوث والدراسات بعضها نشر في مجالت خارج العراق والبعض في مجالت عراقية ومنها 
مجلة الكلية ) مجلة علوم الرياضة (  . والجهود مستمرة لدعم المجلة وتطويرها حتى تصل الى 

مستوى المجالت العالمية الرصينة .

                                                                                         ماجدة حميد كمبش
                                                                                              عميد الكلية
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جامعة ديالى من جامعات العراق وتقع في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة في المنطقة   
الوسطى من العراق شمال شرق العاصمة بغداد تأسست جامعة ديالى في 1999/9/18 ، مستقلة 
عن الجامعة األم )) الجامعة المستنصرية (( . وتعتبر أهم مركز علمي متخصص ضمن المحافظة وقد 
سبق تأسيسها إنشاء كليات الهندسة والتربية كلية التربية االساسية جامعة ديالى )المعلمين سابقا(.

جاء تأسيس جامعة ديالى لحاجة ملحة تطلبت إنشاء هذا المركز العلمي أوال الستيعاب الزخم الطالبي 
للمحافظة  والحضارية  العلمية  المسيرة  لرفد  وثانياً  األساس،  بالدرجة  بغداد  جامعات  في  الحاصل 
المحافظات  من  الوافدين  الستيعاب  خطة  إلى  إضافة  المحافظة  طلبة  أعداد  في  التزايد  والستيعاب 
المجاورة أوال، وكذلك طلبة المحافظات البعيدة والطلبة العرب ثانياً. إن ألهمية مدينة بعقوبة باعتبارها 
مركزاً توسعياً إلقليم بغداد الكبرى جعل منها بؤرة استقطاب تجاري وسكاني مما تطلب إنشاء مركز 

علمي وأكاديمي يلبي متطلبات التنمية المستقبلية.

إن للجامعة خطة طموحة في استحداث الكليات فعلى الرغم من حداثتها فان معدل استحداث   
الكليات فيها هو بواقع كليتين في العام الواحد، وسيتم مستقبالً استحداث كليات في علوم الحاسبات 
واللغات واآلداب والصيدلة، ولقد أعدت الدراسات والتصاميم المتكاملة لتوسعات الجامعة المستقبلية 
من قبل المكتب االستشاري الهندسي للجامعة وذلك ضمن الموقع الرئيسي للجامعة وبدأت المباشرة 

حاليا بتنفيذ العديد منها.

كلية الطب
كلية العلوم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
كلية التربية للعلوم اإلنسانية
كلية التربية للعلوم الصرفة

كلية الطب البيطري
كلية الزراعة

كلية العلوم اإلسالمية
كلية الهندسة

كلية القانون والعلوم السياسية
كلية التربية األساسية

كلية التربية المقداد
كلية اإلدارة واالقتصاد

كلية الفنون الجميلة

مجمعات الكلية
مجمع رئاسة الجامعة )8 كليات(

مجمع كلية الهندسة )٢ كلية(
مجمع كلية التربية االساسية

مجمع كلية التربية المقداد
مجمع كلية الفنون الجميلة )٢ كلية(

نبذة عن جامعة ديالى :

خطة جامعة ديالى :

كليات جامعة ديالى :
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تأسست كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في العام الدراسي )٢000/1999( بعد استقاللها   
من كلية التربية حيث كانت الكليات تابعة الى الجامعة المستنصرية . وكانت كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة احدى كليات جامعة ديالى بعد استحداثها الجامعة في 1999/9/18 .
تم استحداث الدراسة في العام الدراسي ) ٢000/1999( , بدأت الدراسات العليا )الماجستير(في 
العام الدراسي )٢001/٢000( والدراسات العليا )الدكتوراه( في العام الدراسي )٢01٤/٢015( .

وضع إستراتيجية واضحة للوصول إلى المكان المرموق بين مثيالتها من الكليات على الصعيد   
االختصاصات  ذات  العلمية  الكوادر  إعداد  مجاالت  في  السيما  والدولي  واإلقليمي  والعربي  الوطني 
المختلفة التي ستلعب دورا محوريا في عملية تطوير المجتمع ومن خالل التصدي العلمي المدروس 

لمشاكله .

وعلوم  البدنية  التربية  علوم  في  التعليمي  األداء  لجودة  المستمر  التحسين  في  الكلية  تتعهد   
الرياضية من خالل اعتماد أفضل نتاجات التقنية الحديثة في التعلم والتعليم لتحقيق التميز في إعداد 
العالمية  االتجاهات  الدراسية وتحديثها من خالل  المفردات  العلمية وتطوير  البحوث  الطلبة وإجراء 

وإخضاعها إلى التقويم وفقا للمعايير العالمية .

1- وضع إستراتيجية علمية شاملة إلعداد المالكات الكفوءة على وفق األسس والمبادئ التربوية التي 
من شانها أن ترفع وتيرة جودة األداء وتسهم في إعداد الكوادر المتخصصة للعمل في مجاالت التربية 

البدنية وعلوم الرياضة في مؤسسات الدولة التعليمية والشبابية . 
٢- فتح قنوات العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة األخرى انطالقا من 
مبدأ العمل بانعكاسات إمكانيات الجامعة ومؤسساتها كاستجابة منها في حل مشاكل احتياجات المجتمع 

وبجميع اتجاهات اختصاصات الكلية .
والموارد  التدريسي  الكادر  على صعيد  المختلفة  المجاالت  في  الشاملة  التنمية  استمرار  متابعة   -٣
البشرية العاملة األخرى والعملية التعليمية في اتجاهاتها العملي والنظري مما سينعكس ايجابيا لتحقيق 

الطفرة التنموية للكلية المستندة على منهجية علمية .
اختصاصاته  الكلية وكل حسب  في  العاملين  بين جميع  االيجابية  العلمية  المنافسة  إشاعة روح   -٤
ومؤهالته ووظائفه من خالل إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة التي تتناول سبل حل المشاكل 

والمعوقات التي تعترض مسيرة الكلية العلمية والتربوية وجودة األداء .
5- المساهمة الفعالة في تحديث وتطوير المناهج التعليمية وفق التطور الحاصل في العلم ومن خالل 
التنسيق والحضور الفعال في قطاع التعليم األكاديمي لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعراق .
٦- تحقيق أهداف جامعة ديالى من خالل رؤيتها ورسالتها في مجال اختصاصات الكلية لتحقيق المكان 

والسمعة المرموقة لجامعتنا العزيزة .

نبذة عن الكلية :

رؤية الكلية :

رسالة الكلية :

اهداف الكلية :
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يمارس عميد الكلية االصالحيات اآلتية لتسيير أعمال الكلية و تنفيذ أهدافها :
1( الصالحيات العلمية :

يمارس عميد الكلية الصالحيات العلمية اآلتية :
1- إدارة الكلية من الناحية العلمية و اإلدارية و التربوية و الثقافية و المالية .

2- اإليعاز بتنفيذ قرارات الجامعة فيما يتعلق بالكلية .
3- متابعة سير الدراسات األولية و العليا في الكلية .

4- ترأس مجلس الكلية و الهيئات العلمية فيها و رفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة .
5- اعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية .

6- المصادقة على توصيات مجالس االقسام و الفروع .
7- االشراف العلمي و االداري على نشاطات االقسام العلمية و المكتب االستشاري .

8- التوصية بتعيين رؤساء االقسام و معاوني العميد .
9- تطبيق جميع التعليمات و االنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية .

10- دعوة مجلس الكلية لالنعقاد في جلسات استثنائية .
11- تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار االوامر االدارية الخاصة بها .

12- تشكيل اللجان االمتحانية للكلية و لجان طبع االسئلة االمتحانية .
13- تقويم االداء السنوي العضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رؤساء االقسام .

14- تمثيل الكلية في االجتماعات و الندوات .
15- تعيين رؤساء الفروع العلمية و مسئولي الوحدات و مدير مركز الحاسبة في الكلية .
16- التوصية باعارة خدمات التدريسيين داخل القطر على وفق قانون الخدمة الجامعية .

2( الصالحيات االدارية :
يمارس عميد الكلية الصالحيات االدارية االتية :-

1- توقيع اعضاء الهيئة التدريسية و الباحثين و الموظفين و الفنيين و االدارية و منح العالوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين و 
القرارات و التعليمات المرعية .

2- توقيع عقود استخدام التدريسيين و الباحثين و الخبراء و الفنيين العرب و االجانب و وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم على 
وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة .

3- ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الباحثين و الموظفين االداريين و العمال داخل القطر لمدة ستين )60( يوما الغراض علمية 
او الغراض تدريب الطلبة او الغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها االساسية و منحهم مخصصات االيفاد المقررة و التوصية 

بايفادهم الى خارج القطر لالغراض المذكورة و حسب التعليمات .
4- التوصية بنقل حملة الشهادات العليا ) الماجستير و الدكتوراه ( و ما بمستواها .

5- مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة ) عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء ( في كل ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية و 
التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة .

6- الموافقة على االستعانة بخدمات التدريسيين و الباحثين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية .
7- قبول استقالة الموظفين الفنيين و االداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزامات 

تجاه الدولة ان وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب االصول عدا التدريسيين )م ق ن 117 لسنة 1988(.
8- الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة 

لقاء ذلك .

صالحيـــــــــــات
عميــــد الكليــــة

أ.د ماجدة محيد كمبش
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9- الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين االخرين كافة الى خارج العراق خالل السنة الدراسية ) في الحاالت الضرورية غير المخلة 
بالعملية التدريسية ( للتمتع باالجازات االعتيادية حسب احكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المذكورين خالل العطل الرسمية ) الربيعية و 

الصيفية ( بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة لالنفكاك و المباشرة .
10- صرف رواتب اإلجازات االعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدماتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد )180( 

يوما على وفق احكام الفقرة )هـ( من المادة )9( من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم ) 142( لسنة )1976( المعدل و تعليمات الخدمة 
الجامعية بعددها )3( لسنة 1979 و كذلك صرف رواتب االجازات االعتيادية للموظفين و االداريين المحالين على التقاعد و الضمان 

االجتماعي و التعليمات المرعية .
11- اخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين و االداريين و اصدار االوامر باعتبارهم 

مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة االخطار حسب احكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة اشعار مديرية القسم 
القانوني في مركز الجامعة فيما يخص الذين لديهم التزامات مع الدولة التخاذ االجراءات بشأن تسوية تلك االلتزامات حسب تعهداتهم و 

عقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر االخرى .
12- التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين و االداريين في الحاالت التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في 

مالك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين .
13- احالة الموظفين الفنيين و االداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقا الحكام قانون التقاعد 

المدني ذي الرقم )33( لسنة 1966 المعدل.
14- تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية .

15- منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين و الباحثين و الموظفين الفنيين و االداريين على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات 
المرعية في الكلية .

16- اسناد رئاسة االقسام و الفروع العلمية في الكلية ) وكالة( لمدة فصل )كورس( دراسي واحد.
17- منح المكافات النقدية و العينية للعاملين لديهم في الحاالت و المناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز و التشجيع بما ال يتجاوز مبلغ ) 

50000( خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعى احكام القوانين و االنظمة و التعليمات المرعية و شروط توفر التخصيصات المالية.
18- اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة 

/ المالك بنسخة من االمر االداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجالت المالك حسب االصول .
19- منح االجازات لمنتسبي الكلية خالل العطل الربيعية .

20- تعيين الطلبة العشرة االوائل على الكلية و تزويد الجامعة بنسخ من اوامر تعيينهم لغرض التاشير و بعد توافر المالك المصدق .
21- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.

22- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .
23- تخويل رؤساء االقسام و المعاونين و مسؤولي الوحدات بعض الصالحيات التي تقتضيها المصلحة العامة و اصدار االوامر االدارية بذلك 

.
3( الصالحيات المالية :

1- منح المخصصات بكافة انواعها و على وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل السلطة المختصة و وفق احكام 
قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل .

2- الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات االخرى و المجالت و الكتب و حسب التشريعات المعمول بها .
3- الموافقة على صرف المكافات لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية و االشراف على الرسائل و االشتراك في لجان 

االمتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة .
4- الصرف على جميع فصول و مواد موازنة الكلية و بحدود الصالحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي و في حالة 

عدم وروده في ذلك القانون فتكون صالحيته في الصرف لحد )10000000( عشرة ماليين دينار عراقي في كل حالة .
5- الموافقة على االلتزام و احالة التعهدات و المقاوالت المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية و بحدود الصالحيات الواردة في الفقرة 

)4( اعاله .
6- منح المدد و اقرار الكشوف االضافية الخاصة بجميع االعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين )4, 5( اعاله .

7- اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب االستشارية الهندسية المختصة بالتوسعات او االضافات 
في ابنية و منشئات الكلية او توابعها .

8- الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة السباب غير االهمال المعتمد و لحد مبلغ ) مليون دينار ( .
9- تقديم الهدايا العينية بما ال يزيد عن قيمة ) 50000( خمسون الف دينار لكل حالة الى الجهات الحكومية الرسمية و االهلية .
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يمارس معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية الصالحيات االتية لتسهيل اعمال الشعب التابعة له :
1( الصالحيات االدارية :

1- تنسيب اعمال الموظفين االداريين و الفنيين في شعب الكلية كافة على وفق متطلبات العمل في الكلية و توزيعهم بين تلك الشعب بما يضمن 
مصلحة الكلية و احتياجاتها .

2- اصدار اوامر التعيين و التنسيب و االحالة على التقاعد و االستقالة عدا ما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم )550( لسنة 
. 1989

3- الموافقة على منح االجازات االعتيادية للفنيين و االداريين و المتعاقدين من منتسبي الكلية للتمتع بها داخل العراق و خارجه .
4- الموافقة على ترفيع منتسبي الكلية من الفنيين و االداريين .

5- الموافقة على تكليف موظفي الكلية و منتسبيها بالعمل االضافي الجامعي .
6- الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل العراق و خارجه لمنتسبي الكلية كافة على ان تكون تلك التقاريرمستوفية للضوابط 

واالحكام الواردة في نظام االجازات المرضية ذي الرقم )76( لسنة 1959 و تعديالته .
7- توجيه كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الكلية من الفنيين و االداريين و على وفق احكام القوانين و االنظمة النافذة .

8- اجراء التنقالت الضرورية في المالك االداري في الكلية و على وفق مقتضيات المصلحة العامة و بالتنسيق مع عمادة الكلية و رؤساء 
االقسام العلمية فيها .

9- التوقيع على اصدار االوامر الخاصة بمنح االجازات االعتيادية و العطل الصيفية و المكافات المقررة قانونا لمن يحال على التقاعد من 
منتسبي الكلية .

10- التوقيع على استمارات العالوات السنوية و الترفيعات الخاصة بالموظفين االداريين و الفنيين .
11- منح اجازة االمومة و الوالدة لمنتسبات الكلية و حسب القرارات و التعليمات النافذة .

2( الصالحيات المالية :
1- الموافقة على احالة الكشوف و المدد االضافية على وفق اللجان المختصة و على وفق الشروط العامة للمقاوالت و القوانين و االنظمة 

الفرعية .
2- منح المكافات النقدية و التشجيعية لمنتسبي الكلية من المتميزين و بما ال يتجاوز ) 10000( عشرة االف دينار في كل حالة .

3- صالحية توزيع التخصيصات المالية الالزمة بين االقسام العلمية و بالتنسيق مع السادة رؤساء االقسام العلمية .
4- الموافقة و الصرف على سلف االيفاد للتدريسيين و الفنيين و االداريين لمنتسبي الكلية داخل القطر و الفترات المناسبة النجاز المهمة .
5- الموافقة على منح التخصيصات المهنية و الهندسية و بدل العدوى و المخاطر و المخصصات االخرى المقررة و على وفق القوانين و 

االنظمة و التعليمات .
6- التوصية باحالة منتسبي القسم الى التحقيق على وفق قانون انضباط موظفي الدولة .

7- اقتراح اصدار قرارات الفصل بسبب الغياب لمن يتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة القسم او الفرع على وفق التعليمات النافذة على ان 
تقترن بمصادقة مجلس الكلية .

8- اصدار االوامر االدارية بتنبيه او رسوب الطلبة بالغيابات او عند تقصيرهم و مخالفتهم لالنظمة و التعليمات .
9- اصدار االوامر االدارية الخاصة بالقاء المحاضرات من قبل المنتسبين او المحاضرين الخارجيين ) بالتنسيق مع عمادة الكلية ( و فتح 

السجالت او االستمارات الخاصة بها مع تدقيقها على وفق االوامر االدارية الصادرة بشأنها و متابعة صرفها من قبل امانة القسم بالتنسيق مع 
القسم المالي للكلية .

صالحيات املعاون االداري
للشؤون االدارية واملالية
أ.د جماهد محيد رشيد
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مهام وصالحيات السيد معاون العميد للشؤون العلمية :
1- تنظيم جداول االمتحانات النهائية و بالتنسيق مع االقسام العلمية .

2- تنظيم جداول الدروس االسبوعية و بالتنسيق مع االقسام العلمية و على ضوء القاعات الدراسية بما يضمن حسن سير الدراسة في الدراسات 
العليا .

3- االشراف على سجل المحاضرات االسبوعية المعدة لهذا الغرض بما يضمن تغطية جميع الساعات المقررة لكل مادة و حسب التعليمات 
المعمول بها في هذا الخصوص .

4- متابعة دوام طلبة الدراسات العليا و انضباطهم وفق االنظمة و التعليمات المعمول بها .
5- تدقيق طلبات القبول في الدراسات العليا بعد ورودها من االقسام العلمية وتوحيدها و رفعها الى رئاسة الجامعة .

6- تدقيق حاالت االنتقال للدراسات العليا من الجامعات االخرى الى الدراسات العليا في الكلية و احالتها على االقسام العلمية المختصة للنظر و 
مخاطبة الجهات ذات العالقة .

7- متابعة طلبة الدراسات العليا من حيث المدد الزمنية و تفرغهم للدراسة وفق االنظمة و التعليمات .
8- المشاركة في اجتماعات لجان الدراسات العليا في الكلية عند دعوته من قبلها لمناقشة امور الدراسات العليا و حسب اختصاص االقسام بما 

يضمن حسن االداء .
9- اعداد بيان مناقشة طالب الدراسات العليا قبل اسبوع واحد من موعد المناقشة و تهيئة محاضر لجان المناقشة و تقيمها و رفعها الى مجلس 

الكلية .
10- االشراف على اعداد االحصائيات السنوية و الخاصة بالدراسات العليا في الكلية .

11- تسليم الدفاتر االمتحانية و تسلمها وفق القواعد المعمول بها .
12- اعالن نتائج االمتحانات بعد اقرارها من قبل لجان الدراسات العليا في االقسام العلمية و حسب االختصاص .

13- تزويد االقسام العلمية بالدرجات وفق نموذج معد لهذا الغرض القرارها من قبل لجان الدراسات العليا .
14- التنسيق مع االقسام العلمية بشأن تسليم االسئلة االمتحانية للدورين االول و الثاني و ذلك وفق ماهو معمول به في الدراسات االولية .

15- مخاطبة الدوائر الرسمية في كل ما يتعلق بسيرة طالب الدراسات العليا بدءاً من تسجيله و حتى خروجه .
16- مخاطبة رئاسة الجامعة / قسم الدراسات العليا في كل ما يتعلق بسيرة طالب الدراسات العليا .

17- مخاطبة الدوائر الرسمية في استحصال موافقاتها االصولية بشأن الحاضرين بعد تحديد اسماؤهم و دوائرهم من قبل القسم العلمي 
المختص .

18- التوقيع على استمارات العالوات السنوية و الترفيع الخاصة بموظفي الدراسات العليا بصفته الرئيس االعلى .

صالحيات املعاون العلمي
للشؤون العلمية والطلبة

أ.د حممد وليد شهاب
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1- فرع االلعاب الفرقية
في  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  في  فروع  ثالثة  من  فرع  هو 
والعملية(  )النظرية  التطبيقية  المواد  تدريس  ويتولى   ، ديالى  جامعة 
لأللعاب الفرقية ومنها )كرة القدم )بنين( ، كرة اليد ، كرة السلة ، الكرة 
المراحل  على  والمتابعة  واألشراف   ، قدم)بنات((  خماسي   ، الطائرة 
الحث   ، الكلية  مجلس  توصيات  بتطبيق  وصل  حلقة  االربع،  الدراسية 
المباشر في النهوض بواقع البحوث العلمية ، والمشاركة في المؤتمرات 
 ، البلد  وخارج  داخل  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  بكليات  الخاصة 
تحقيق االجتماعات لألساتذة باستمرار لغرض التقييم والتقويم فيما يخص 
الطلبة والمناهج ، وتزويد االنترنيت بالتقارير حول نشاط الفرع ومتابعة 
الدورات التحكيمية والتدريبية للطالب لرفد االتحادات الرياضية بحكام 
ومدربين خدمةً للمجتمع ، تشجيع البحث العلمي من خالل قيام التدريسيين 
بعمل بحوث تخص المجال الرياضي لأللعاب الفرقية وتعميم النتائج على 
الجهات المستفيدة ، علما ان فرع االلعاب الفرقية كان موجودا في الكلية 

منذ بداية تأسيسها عام 1998 ولغاية عام 2011 .

اهداف فرع االلعاب الفرقية :
1. إعداد مدرسين ومدرسات تربية رياضية متمكنين من الناحية النظرية والعملية في األلعاب الفرقية لجميع مراحل التعليم 

المختلفة ومستعدين للعمل في هذا المجال .
2. أعداد مدربين لتدريب الفرق الخاصة باأللعاب الفرقية .

3. توفير المستلزمات العلمية الحديثة الستخدامها في التدريس والتدريب والتعليم والبحث العلمي .
4. العمل على تطوير الحركة الرياضة في القطر .

5. تثقيف الطلبة من الناحية الرياضية لأللعاب الفرقية ورفع الوعي الرياضي لديهم .
6. أعداد قادة من الشباب لقيادة الحركة الرياضية والشبابية في األندية واالتحادات الرياضية .

7. المساهمة في تطوير البرامج الرياضية لأللعاب الفرقية .
8. تقديم المشورة العلمية واالكاديمية بهدف تطوير العمل الرياضي في القطر .

9. تشجيع البحث العلمي من خالل قيام التدريسيين بعمل بحوث تخص المجال الرياضي لأللعاب الفرقية وتعميم النتائج على 
الجهات المستفيدة.

10. اإلسهام في تطوير المناهج الرياضية لأللعاب الفرقية .

فروع الكلية :
1- فرع االلعاب الفرقية
2-فرع االلعاب الفردية
3-فرع العلوم النظرية

رئيس فرع االلعاب الفرقية
االستاذ الدكتور

مسلم حسب للا ابراهيم

مقرر فرع االلعاب الفرقية
االستاذ مساعد الدكتور

يسار صباح جاسم
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2- فرع االلعاب الفردية
 ، ديالى  في جامعة  الرياضة  البدنية وعلوم  التربية  كلية  في  فروع  ثالثة  هو فرع من 
العاب   ( ومنها  الفردية  لأللعاب  والعملية(  )النظرية  التطبيقية  المواد  تدريس  ويتولى 
المضرب , المالكمة , المبارزة , المصارعة , االثقال ( ، واألشراف والمتابعة على 
المراحل الدراسية االربع، حلقة وصل بتطبيق توصيات مجلس الكلية ، الحث المباشر 
في النهوض بواقع البحوث العلمية ، والمشاركة في المؤتمرات الخاصة بكليات التربية 
باستمرار  لألساتذة  االجتماعات  تحقيق   ، البلد  وخارج  داخل  الرياضة  وعلوم  البدنية 
لغرض التقييم والتقويم فيما يخص الطلبة والمناهج ، وتزويد االنترنيت بالتقارير حول 
نشاط الفرع ومتابعة الدورات التحكيمية والتدريبية للطالب لرفد االتحادات الرياضية 
بحكام ومدربين خدمةً للمجتمع ، تشجيع البحث العلمي من خالل قيام التدريسيين بعمل 
بحوث تخص المجال الرياضي لأللعاب الفردية وتعميم النتائج على الجهات المستفيدة 
، علما ان فرع االلعاب الفردية كان موجودا في الكلية منذ بداية تأسيسها عام 1998 

ولغاية االن .

يمارس رئيس فرع االلعاب الفردية الصالحيات التالية :
1- استضافة المحاضرين الخارجيين اللقاء المحاضرات في موضوعات محددة على طلبة 

الدراسات االولية والعليا واقتراح المكافئات المناسبة وعلى وفق الضوابط المالية .
2- تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلية فيما يتعلق بقسمه.

3- ادارة القسم او الفروع من النواحي العلمية واالدارية والتربوية والثقافية والفنية وشؤون 
الطلبة .

4- االشراف على سير التدريس واساليبه وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية بواجباتهم .
5- اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية على نشاطات القسم او الفرع ورفعها الى العميد .

6- اعداد برامج تدريب الطلبة .
7- توجية الرسائل الجامعية وفق حاجات القطر التنموية .

8- التوصية بتعيين مقرر للقسم ووكيله عند غيابه.
9- تشكيل اللجنة االمتحانية في القسم .

10- ترشيح طلبة الدراسات العليا المتقدمين للدراسات في القسم او الفروع العلمية بعد موافقة اللجنة العلمية وانسجامها مع 
ضوابط القبول المعمول بها في الجامعة .

11- التوصية باضافة المناهج الدراسية المقررة لطلبة الدراسات العليا او حذفها او تحويرها وبما يؤدي الى تعزيز المستوى 
العلمي ويواكب التطورات على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الكلية .
12- عرض البحوث على اللجان العلمية الغراض التعضيد والترقية .

13- توزيع الطلبة على المواقع التدريبية وتوزيع االشراف عليه بين منتسبي القسم واصدار االوامر االدارية الالزمة لذلك .
14- اقتراح اصدار االوامر االدارية الخاصة بالتفرغ الجامعي والمحاضرات االضافية على وفق الحاجة الفعلية وانسجاماً 

مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية .
15- االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف مراحل الدراسة .

16- اقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتدريسيي القسم .
17- تكليف اي من التدريسيين للقيام بالمهام التدريسية وحسب الحاجة الى ذلك بغض النظر عن السياق المحدد لها من قبل 

الجهات االخرى .
18- الموافقة على قيام اعضاء الهيئة التدريسية بالقاء المحاضرات في البرامج التدريسية او الدراسية لالقسام االخرى .

19- الموافقة على ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في اللجان الفنية واالدارية والعلمية .
20- توجية االستفسارات العضاء الهيئة التدريسية في حالة تغيبهم او تأخرهم عن دخول المحاضرات .

21- رئاسة اللجنة العلمية في القسم .

مقرر فرع االلعاب الفردية
م.د عمر رشيد حسين

رئيس فرع االلعاب الفردية
م.د احمد عقيل عباس
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3- فرع العلوم النظرية :
 ، ديالى  في جامعة  الرياضة  البدنية وعلوم  التربية  كلية  في  فروع  ثالثة  هو فرع من 
الرياضية , حقوق  التربية  الكلية ومنها ) تاريخ  النظرية لطلبة  المواد  ويتولى تدريس 
االنسان , اللغة العربية , اللغة االنكليزية , علم الحاسوب ( ، واألشراف والمتابعة على 
المراحل الدراسية االربع، حلقة وصل بتطبيق توصيات مجلس الكلية ، الحث المباشر 
في النهوض بواقع البحوث العلمية ، والمشاركة في المؤتمرات الخاصة بكليات التربية 
باستمرار  لألساتذة  االجتماعات  تحقيق   ، البلد  وخارج  داخل  الرياضة  وعلوم  البدنية 
لغرض التقييم والتقويم فيما يخص الطلبة والمناهج ، وتزويد االنترنيت بالتقارير حول 
نشاط الفرع ومتابعة الدورات التحكيمية والتدريبية للطالب لرفد االتحادات الرياضية 
بحكام ومدربين خدمةً للمجتمع ، تشجيع البحث العلمي من خالل قيام التدريسيين بعمل 
بحوث تخص بحوث حقوق االنسان  ، علما ان فرع العلوم النظرية كان موجودا في 

الكلية منذ بداية تأسيسها عام 1998 ولغاية االن .

يمارس رئيس فرع االلعاب الفردية الصالحيات التالية :
يمارس رئيس فرع العلوم النظرية الصالحيات التالية :

1- استضافة المحاضرين الخارجيين اللقاء المحاضرات في موضوعات محددة على طلبة 
الدراسات االولية والعليا واقتراح المكافئات المناسبة وعلى وفق الضوابط المالية .

2- تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلية فيما يتعلق بقسمه .
3- ادارة القسم او الفروع من النواحي العلمية واالدارية والتربوية والثقافية والفنية وشؤون 

الطلبة .
4- االشراف على سير التدريس واساليبه وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية بواجباتهم .

5- اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية على نشاطات القسم او الفرع ورفعها الى العميد .
6- اعداد برامج تدريب الطلبة .

7- توجية الرسائل الجامعية وفق حاجات القطر التنموية .
8- التوصية بتعيين مقرر للقسم ووكيله عند غيابه .

9- تشكيل اللجنة االمتحانية في القسم .
10- ترشيح طلبة الدراسات العليا المتقدمين للدراسات في القسم او الفروع العلمية بعد موافقة اللجنة العلمية وانسجامها مع 

ضوابط القبول المعمول بها في الجامعة .
تعزيز  الى  يؤدي  وبما  تحويرها  او  حذفها  او  العليا  الدراسات  لطلبة  المقررة  الدراسية  المناهج  باضافة  التوصية   -11

المستوى العلمي ويواكب التطورات على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الكلية .
12- عرض البحوث على اللجان العلمية الغراض التعضيد والترقية .

13- توزيع الطلبة على المواقع التدريبية وتوزيع االشراف عليه بين منتسبي القسم واصدار االوامر االدارية الالزمة لذلك 
.

14- اقتراح اصدار االوامر االدارية الخاصة بالتفرغ الجامعي والمحاضرات االضافية على وفق الحاجة الفعلية وانسجاماً 
مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية .

15- االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف مراحل الدراسة .
16- اقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتدريسيي القسم .

17- تكليف اي من التدريسيين للقيام بالمهام التدريسية وحسب الحاجة الى ذلك بغض النظرعن السياق المحدد لها من قبل 
الجهات االخرى .

18- الموافقة على قيام اعضاء الهيئة التدريسية بالقاء المحاضرات في البرامج التدريسية او الدراسية لالقسام االخرى .
19- الموافقة على ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في اللجان الفنية واالدارية والعلمية .

20- توجية االستفسارات العضاء الهيئة التدريسية في حالة تغيبهم او تأخرهم عن دخول المحاضرات .
21- رئاسة اللجنة العلمية في القسم .

مقرر فرع االلعاب الفردية
أ.م.د احمد محمد فرحان

رئيس فرع االلعاب الفردية
أ.د سنان عباس علي
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احصائيات الخريجين :
الدراسات االولية :

الدراسة المسائيةالدراسة الصباحية

عدد الخريجينالعام الدراسيعدد الخريجينالعام الدراسي

ال توجد دراسة مسائية٢000/٢000٤1٢001/٢001

ال توجد دراسة مسائية٢00٢/٢001٧٢٢00٢/٢001

٢00٣/٢00٢٧٧٢00٣/٢00٢5٦
٢00٤/٢00٣8٤٢00٤/٢00٣٦5
٢005/٢00٤91٢005/٢00٤8٦
٢00٦/٢005111٢00٦/٢005٣٦
٢00٧/٢00٦1٤8٢00٧/٢00٦100
٢008/٢00٧٢08٢008/٢00٧1٧8
٢009/٢008٢1٧٢009/٢0081٢٤
٢010/٢009٢٢1٢010/٢00911٤
٢011/٢010٢٦٦٢011/٢01051
٢01٢/٢011٢0٤٢01٢/٢011٢0
٢01٣/٢01٢٢٣5٢01٣/٢01٢10
٢01٤/٢01٣٢٢5٢01٤/٢01٣9
٢015/٢01٤٢٧5٢015/٢01٤٢
ال يوجد خريجين٢01٦/٢0151٧٣٢01٦/٢015

٢01٧/٢01٦15٤٢01٧/٢01٦1
ال يوجد خريجين٢01٧/٢01٧1٣٣٢018/٢018

٢019/٢018٢٦8٢019/٢018٦8
٢0٢0/٢01915٧٢0٢0/٢0195٧
٢0٢1/٢0٢0185٢0٢1/٢0٢05٣
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ضوابط القبول :
الدراسات االولية :

 ضوابط قبول الطلبة في جامعة ديالى / 
 2019/2020كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / الدراسة الصباحية للعام الدراس ي 

 أن بكون الطالب عراقي الجنسية. .1
 وصعودًا. 1995أن يكون الطالب من مواليد  .2
 التقديم ضمن قناة القبول املباشر وفق ما يأتي: .3

ممما مقي مواممممممممممما جياممممممممممةي    مج ي مممممممممم   م   مممممممممم     مج  ل  ممممممممممم    م و مممممممممم    مممممممممم  ية لممممممممممع مج ممممممممممم    أواًل: يسممممممممممخر جي يلمممممممممما ية لممممممممممع مج )مالممممممم
 )مسمممممممممم    مجسمممممممممم ل ا مجممممممممممًا  جمممممممممم  ار ممممممممممة ج مممممممممم   لمممممممممم     ة   مممممممممم       مممممممممم    ممممممممممة ج مممممممممم   لمممممممممم     ة   مممممممممم   جي مممممممممم   مج 2018/2019مج )مسمممممممممم   

مممممما ا  مممممممم    مممممممم  يلمممممممم )     ممممممممةم  مج  مممممممم ا  ي مممممممم  كمممممممم ين   ممممممممبتي      )مالممممممممل   ل  ا مممممممم  مجسمممممممم لد م مممممممم    مممممممم ا   مممممممم  ا  مممممممم    مممممممم  مجتي مم
م ي لممممممم ) جي لممممممم و  مممممممع   ممممممم   مج لممممممم و متل يمممممممة     ابمممممممد ج ممممممم  مج  ممممممم ا  ج  ممممممم ا  مج  يممممممم ر    مج ممممممم و  ج لممممممم ج   مجسممممممم لد  مممممممع  ممممممم و 

     ل ج  ، يةط ي   مج ب     ل )مالا   س ئ ا     هي ا .
 صممممممممةم  ، يممممممممةط  2018/2019متنهمممممممم   مممممممم  ية لممممممممع مج مممممممم   مج )مسمممممممم   : يسممممممممخر جي يلمممممممما ية لممممممممع مج )مالمممممممما مقي موامممممممما جياممممممممة  ثانياااااااااً 

 ي    ج ب     ل )مالا   س ئ ا     هي ا .
:    اتمممممممم   مج  جممممممممال يممممممممة ق مج )مالمممممممما م ي موامممممممما مج ةم  مممممممما  جياممممممممةي    مج ي مممممممم   م   مممممممم     مج  ل  مممممممم    م و مممممممم   ي مممممممم     ثالثاااااااااً 

 %     ي ا مج ل و.85 بنسلا   % 57%     ا      و م ن ث ي   60ا      و مجًك ) ي      
%   بنسمممممممممملا 60:    اتمممممممممم   مج  جممممممممممال يممممممممممة ق مج )مالمممممممممما مقي موامممممممممما مج ةم  مممممممممما مت   مممممممممما ي مممممممممم       ا مممممممممم    مممممممممم   ن  يمممممممممم   رابعاااااااااااً 

 %     ي ا مج ل و.5 
 التقديم ضمن قناة اللجنة األوملبية وفق ما يأتي: .4

ط مت مممممممم و  بنسممممممممملا ة    م و مممممممم   متنهممممممممم   مالمممممممم     م   مممممممم  يممممممممم: ابممممممممد جي يلمممممممما ية لمممممممممع مجاممممممممة    مج ي مممممممم   م   ممممممممم     مج  ل  مممممممم أوالً 
%  لخة لمممممممممممممع مجامممممممممممممةي    مج ي ممممممممممممم   م   ممممممممممممم     مج  ل  ممممممممممممم    م و ممممممممممممم     5%   مممممممممممم  ي ممممممممممممما مج لممممممممممممم و   تممممممممممممم     سمممممممممممممخا ي ممممممممممممم   10 
 %  لخة لع مجاة  مت ن . ي          ة  ين  مجشة ط م   ا:5 
 )  م  تل ا.مجاليل   م  مجاليل ت متش )ك    ع م  ى    ج  ت مج    .  
مجاليلممممممممممم   م  مجاليلممممممممممم ت ملوممممممممممم ئ    ي ممممممممممم  متة ممممممممممم  م  و    ممممممممممم  مجسممممممممممم و   مممممممممممع م ممممممممممم ى مجل ممممممممممم  ت مج  ج ممممممممممما مت  خممممممممممم   جممممممممممم ى  .ب 

 م  ب و مج  لع جي لا م  مجل   ت م ال   ا مت  خ   ج ى م  ب و م ال  ي جي لا.
جل ممممممم  ت مج ةب ممممممما مت  خممممممم   جممممممم ى م  بممممممم و مجاليلممممممم   م  مجاليلممممممم ت ملوممممممم ئ    ي ممممممم  متة ممممممم  م  و   ممممممم  مج  جممممممم   مممممممع م ممممممم ى م .ج 

 مج ة   جي لا.
مجاليلمممممممممم   م  مجاليلمممممممممم ت ملومممممممممم ئ    ي مممممممممم  متة مممممممممم  م  و م  مج مممممممممم    م  مج  جمممممممممم   ممممممممممع ل  جمممممممممما يةم  مممممممممما ي مممممممممم   سمممممممممم  ى مج ممممممممممةم  م   .و 

 ل  جا ملجخ  ) ا مج        ل يةمف م  ب و متة  ي مت ن  ل جنسلا جألج  ب مجاةواا جيخ الخ   م ي  ا .
يلممممممممممم   م  مجاليلممممممممممم ت مجمممممممممممًا   صمممممممممممي   مممممممممممة    ي ممممممممممم  متة ممممممممممم  م  و م  مج ممممممممممم    م  مج  جممممممممممم   مممممممممممع ل  جممممممممممما مجممممممممممم  )ي مج ممممممممممم   م  مجال  .ه 

 ل  جا ملجخ  ) ا مج        ل يةمف م  ب و متة  ي مت ن  ل جنسلا جألج  ب مجاة  ا جيخ الخ   م ي  ا .
 سممممممممم  ى مج مممممممممةم   ب ممممممممم   ل  ممممممممم ب  ممممممممم   ممممممممم اة  ت  مجاليلممممممممم   ملوممممممممم ئ    ي ممممممممم  متة لممممممممما م  لممممممممم   مممممممممع مجممممممممم  )مت مت )الممممممممم ا ي ممممممممم  .  

 مج  ل ا  ع مغ مو  متب  ر ت  ب ص اد     زم)  مج  ل ا.
 : ا   مثل ت     )و  ع   ، ب، ج، و، ه   ل  ال )الخ ا    مجلج ا م  تل ا مج ط  ا مج ةم  ا.ثانياً 

 وط الخاصة بالكلية.ر الشان يجتاز االختبارات العملية واملقابلة الشخصية والفحص الطبي بنجاح وفق  .5
ال يحااااااق للطالاااااااب التقااااااديم عواااااااى أال اااااار مااااااان جواااااااة للقبااااااول املباشااااااار وال يحااااااق لااااااا   لاااااااب اال  اااااا ا  و ل اااااااا  قبولاااااا  بعاااااااد  عااااااا ن  .6

 نتائج القبول.
متفرغاااااااااًا للدراساااااااااة و ال يجاااااااااوز الجماااااااااه بااااااااالن الوسيفاااااااااة والدراساااااااااة  فاااااااااي الوقااااااااا   ا ااااااااا    و شااااااااام  بااااااااا ل  من سااااااااابي امل سساااااااااات  .7

ي اساااااااااتمرارسم بالدراساااااااااة ال صاااااااااول عواااااااااى  جاااااااااازة دراساااااااااية مااااااااان دوائااااااااارسم ابتااااااااادا  عواااااااااى وفاااااااااق ال كومياااااااااة كافاااااااااة و شاااااااااترط فااااااااا
 التعليمات الناف ة  وفي حالة ثبوت  ل  يتحم  كافة التبعات القانونية.
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قانون انضباط الطلبة

استنادا الى احكام الفقرة ) ٢ ( من المادة ) ٣٧ ( والفقرة ) ٢ ( من المادة ) ٤٧ ( من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 
٤0 ( لسنة 1988.     أصدرنا التعليمات اآلتية :  ))  رقم ) 1٦0 ( لسنة ٢00٧  ((

تعليمات  
إنضباط الطلبة في مؤسسات وزرة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة – 1 : يلتزم الطالب بما يأتي :
أوال« : التقيد بالقوانين واالنظمة واالنظمة الداخلية والتعليمات واالوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها 

) الجامعة , الهيئة , الكلية , المعهد (.
ثانيا« : عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية 

فعال« او قوال«.
ثالثا« : عدم االساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

رابعا« : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام لالدارة وهيئة التدريس والموظفين وعالقات الزمالة التعاون 
بين الطلبة.

خامسا« : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا« عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزماالت الدراسية.
سادسا« : االمتناع عن اي عمل من شأنه االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ) الكلية او المعهد ( او المشاركة 

فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا« : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا« : عدم االخالل بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.
تاسعا« : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة.

عاشرا« : تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف االضطهاد السياسي او الديني او 
االجتماعي.

الصور  تعليق  او طائفية سواء كان ذلك في  او قومية  او مجموعة عرقية  تنظيم سياسي  او  الدعاية الي حزب  : تجنب  حادي عشر 
والالفتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات و اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا« على 
الوحدة الوطنية.

المادة – ٢ : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :
اوال« : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.

ثانيا« : االساءة الى عالقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة – ٣ : يعاقب الطالب باالنذار اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :

اوال« : فعال« يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا« : اخالله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة – ٤ : يعاقب الطالب بالفصل لمدة ) ٣0 ( يوما« اذا ارتكب احدى المخالفات اآلتية :
اوال« : فعال« يستوجب المعاقبة باالنذار مع سبق معاقبته عقوبة االنذار.

ثانيا« : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثا« : قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

رابعا« : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام واالداب.
المادة – 5 : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :

اوال« : اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة ) ٤ ( من هذه التعليمات.
ثانيا« : مارس او حرض على التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية الحزبية داخل الحرم الجامعي.

ثالثا« : إعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا« : إستعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة.
خامسا« : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.

سادسا« : حمله السالح بأنواعه بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
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سابعا« : إحداثه عمدا« أو بأهماله الجسيم اضرارا« في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا« : إساءته الى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.

تاسعا« : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
عاشرا« : االساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

حادي عشر : إخالله المتعمد بحسن سير الدراسة.
ثاني عشر : ثبوت إرتكابه النصب واالحتيال على زمالئه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.

المادة – ٦ : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات 
االتية :

اوال« : تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ) 5 ( من هذه التعليمات.
ثانيا« : اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثالثا« : اتيانه فعل مشين ومناف لالخالق واالداب العامة.
رابعا« : تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.

خامسا« : ثبوت ارتكابه عمال« يخل باالمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.
سادسا« : عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها الكثر من سنة.

المادة – ٧ :
اوال« : ال يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ) ٢ ( و ) ٣ ( و ) ٤ ( و ) 5 ( و) ٦ ( من هذه التعليمات على الطالب 

المخالف , من فرض العقوبات االخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا« : اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا« مستأخرا« الى 

حين البت في الدعوى الجزائية.
المادة – 8 : يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على 

ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا« , وممثل عن اتحاد الطلبة ) المنتخب ( ويكلف أحد الموظفين االداريين بأعمال مقررية اللجنة.
المادة – 9 : ال يجوز فرض اي عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة – 10 : تفرض العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد , و للمجلس تخويل 
صالحياته الى عميد الكلية او المعهد .

المادة – 11 :
اوال« : تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية.

ثانيا« : للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة ال تزيد على ) ٣0 ( ثالثين يوما« االعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية 
او المعهد ويكون قراره قطعيا«.

ثالثا« : للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة تزيد على ) ٣0 ( ثالثين يوما« االعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة 
ويكون قراره قطعيا«.

رابعا« : للطالب المفصول من الكلية او المعهد فصال« نهائيا« االعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا«.
المادة – 1٢ : للطالب االعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ) ثانيا« ( و) ثالثا« ( و) رابعا« ( من المادة ) 11 ( 
من هذه التعليمات خالل ) ٧ ( سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه, فأن تعذر تبلغه فله حق االعتراض خالل ) 155 ( خمسة 

عشر يوما« من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة االعالنات.
المادة – 1٣ : يعلق قرار العقوبة في لوحة االعالنات في الكلية او المعهد مدة ال تقل عن ) 15 ( خمسة عشر يوما« , ويبلغ بها ولي 

أمر الطالب تحريريا«.
المادة – 1٤ : تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ) 19 ( لسنة 1989 .

المادة – 15 : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مالحظة :
نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) ٤0٣٤ ( في ٢00٧/٢/٢٢
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1- استمارة التقديم االلكتروني.
٢- االستمارات الخاصة بالدراسات العليا والتي تشتمل على النماذج التالية :

نموذج رقم )500( بيانات الطالب المتقدم.
نموذج رقم )501( صحيفة األعمال للمتقدم.

نموذج رقم )50٢( استمارة ترشيح ذوي الشهداء مصدقة من الجهات المعنية.
نموذج رقم )50٣( استمارة ترشيح السجناء السياسيين مصدقة من الجهات المعنية.

نموذج رقم )50٤( استمارة التعهد الخطي للمتقدم للدراسات العليا.
نموذج رقم )50٦( استمارة المقابلة للمتقدم.

نموذج رقم )٦00( استمارة ترشيح ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة مصدقة من الجهات المعنية.
نموذج رقم )٧00( استمارة ترشيح ضحايا االرهاب مصدقة من الجهات المعنية.

)او  الجنسية  وشهادة  المدنية  االحوال  )هوية  للمتقدم  الثبوتية  المستمسكات  من  ملونة  نسخة   -٣
البطاقة الوطنية الموحدة في حالة توافرها(، بطاقة السكن أو تأييد السكن(، مع صور شخصية ملونة 

عدد )٢( ذات خلفية بيضاء.
كلية  بغداد/  )جامعة  إلى  معنون  العليا  للدراسات  التقديم  ألغراض  تخرج  تأييد  كتاب  أو  وثيقة   -٤
القانون/ شعبة الدراسات العليا( مثبتاً فيهما معدل التخرج ومعدل الطالب الخريج األول على الدفعة 
للقسم العلمي )للدورين األول والثاني وللدراستين الصباحية والمسائية( بالنسبة للمتقدم لنيل شهادة 

الماجستير.
وعلى المتقدم لنيل شهادة الدكتوراه تقديم وثيقة التخرج معنونة ومطابقة الخلفية العلمية من خالل 
األمر  من  نسخة  مع  وكتابةً(  )رقماً  المعدل  فيهما  مثبتاً  والماجستير  البكالوريوس  لوثيقتي  تقديمه 
البعثات  الصادرة من دائرة  المعادلة  إلى شهادة  الماجستير، اضافة  بالحصول على شهادة  الجامعي 

بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على الشهادات األولية أو العليا من جامعات غير عراقية.
5- كتاب عدم ممانعة بالنسبة للموظفين تتضمن الصيغة اآلتية :

التقديم  من  للموظف  الدائرة  ممانعة  ))عدم   : الدراسية  اإلجازات  لتعليمات  وفقاً  للمتقدم  بالنسبة   –
للدراسات العليا للعام الدراسي ٢0٢٣/٢0٢٢((.

– بالنسبة للمتقدم اثناء التوظيف او التكليف : ))عدم ممانعة الدائرة للموظف من الدراسة اثناء مدة 
التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة((.

٦- خالصة خدمة للموظف يثبت فيها تاريخ المباشرة بعد اخر شهادة.
٧- كتاب استثناء من الوزير المختص للموظف المتقدم وفقاً لتعليمات اإلجازات الدراسية اذا كان معدل 

المتقدم لدراسة الماجستير اقل من )٦5( ومعدل المتقدم لدراسة الدكتوراه اقل من )٧0(.
8- األمر الجامعي بالحصول على اللقب العلمي للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من منتسبي وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي.
9- شهادات كفاءة الحاسوب واللغة اإلنكليزية واللغة العربية لم يمض على اصدارها سنتان.

ضوابط القبول : تكون حسب الضوابط المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ذلك 
العام الدراسي .

المستمسكات المطلوبة للمتقدم :

الدراسات العليا :
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1- تمنح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة شهادة البكالوريوس / الدراسة الصباحية في تخصص التربية 
البدنية وعلوم الرياضة .

٢- تمنح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة شهادة البكالوريوس / الدراسة المسائية في تخصص التربية 
البدنية وعلوم الرياضة .

٣- تمنح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة شهادة الماجستير في تخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة .

٤- تمنح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة شهادة الدكتوراه في تخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة .

1-المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول :
اقامة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مؤتمرها االفتراضي الدولي االول في )٢5-٢٦/٢0٢0/11( 

تحت شعار  ) التطور الرياضي في ظل التعليم االلكتروني وسرعاته في االلفية الثالثة ( .
٢-المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي الثاني :

ستقيم كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مؤتمرها االفتراضي الدولي الثاني  في )٣0-٢0٢٢/٣/٣1( 
تحت شعار  ) المستجدات الحديثة لتطبيقات الرياضة في ظل جائحة كورونا ( .

الشهادات التي تمنحها الكلية :

مؤتمرات الكلية :

مجلة الكلية :
diyala.sportmag143@gmail.com     الموقع االلكتروني للمجلة

شروط نشر البحث في المجلة :



رقم االيداع في دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد )1118( لسنة ٢0٢٢م
طبعت في المطبعة المركزية / جامعة ديالى


