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 ترحيبال كلمة

 

 

 بسمه تعالى

 ملني والصالة والسالم عىل نبيه الصادق الأمني وأ هل الطاهرين وحصبه املنتجبني...رب العا امحلد لةل

طلبتنا الأعزاء وأأنمت تنتقلون حبياتمك ادلراس ية ا ىل مرحةل ادلراسة اجلامعية ، نرحب بمك بقلوب مفعمة ابلفرح والاعزتاز    

 / برصة( .الهدس ية  رحاب لكيتمك )اللكية التقنيةملكةل ابلتوفيق والنجاح يف، ونمتىن أأن تكون أأايممك مفعمة ابلسعادة 

يعد التعلمي التقين مسارًا همامً من مسارات التعلمي العايل يف العراق ، واذلي هيدف ا ىل خلق قاعدة برشية مزودة ابملهارات 

 الالزمة للمسامهة الفاعةل يف البناء والتطوير .

حدى أأوائل اللكيات واللكية التقنية/برصة  ا ىل  1994التقنية التابعة لهيئة التعلمي التقين سعت ومنذ تأأسيسها عام بوصفها ا 

سامهت بشلك فاعل يف تقدمي الربامج التدريبية والاستشارية املتنوعة واال رشاف عىل طلبة  كامالهدف هذا حتقيق 

زايدة  خاللوادلويل من  ادلراسات العليا يف جامعات القطر ، ونسعى مس تقباًل لتعزيز دور لكيتنا عىل املس توى اال قلميي

عداد كفاءات علمية  ضافة ا ىل سعينا لفتح دراسات عليا لغرض ا  املسامهة والاشرتاك يف املؤمترات ونرش البحوث العلمية ، ا 

 متخصصة يف جماالت املعرفة التقنية .

ال أأن أأتقدم اب  يفكونوا قدوة تبأأن لمك عاء بأأمجل الأماين وادلمسي وابمس منتس يب اللكيةاكفة اليسعين يف هناية لكميت هذه ا 

 .العايل  جمده ةاتصبحوا همنديس العراق اجلديد وبنالالزتام والتفوق العلمي ل 

 

 

 د.عدنان عبد هللا عتيق                                                                                          

 العميــــــــــــد                                                                                                
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 والرسالة واألهداف : ةالرؤي

 

 الرؤيـــــة:

 

 ـة:رسـالال

 

 

 

عكس نت كامعاهتا ، وتطلورسالهتا هيئة التعلمي التقين واحضة وشفافة انبعة من رؤية لللكية التقنية رؤية خاصة هبا ورساةل   

ويه أأهداف تطلبات اجملمتع وم التعلمي العايل والبحث العلمي  من خالل التعريف بدورها يف للكيةالأهداف الأساس ية ل 

عداد همندس قادر عىل فهم التقنية حترص  اللكية، ف مس متدة من جتارب املؤسسات التعلميية العاملية والعربية اخملتلفة عىل ا 

جيادها والاس تفادة مهنا والبحث عهنا ابلطرق الأاكدميية املعروفة واستيعاب مشألك اجملمتع بلك أأطيافه املعرفة والتعامل مع   وا 

 .ان وقوي يف بنيته وصخصيتهمياحللول لها وبذكل تسامه اللكية يف بناء جيل متحرر من اخلوف واجلهل والتخلف متسلح ابلأ 

 

 

 رايدة عاملية ومتزي يف بناء جممتع املعرفة

 

  

 

جياد بيئة حمفزة للتعمل واال بداع  بداعية ختدم اجملمتع وتسهم يف بناء اقتصاد املعرفة، من خالل ا  نتاج حبوث ا  تقدمي تعلمي ممزي، وا 

 .الفكري، والتوظيف الأمثل للتقنية، والرشاكة احمللية والعاملية الفاعةل
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 داف:ــاأله

 

 

  

 

 الاجادة يف مجيع اجملاالت، والمتزي يف جماالت حمددة 

 اء هيئة تدريس ممزيونأأعض 

 الكيف وليس المك  

 وبعد التخرج ادلراسة ودمعهم اثناء تعزيز قدرات اخلرجيني 

 وتفعيل الية التعاون خلدمة اجملمتع بني اللكية واجملمتع . بناء جسور التواصل 

 للمعرفة والفكر بيئة تعلميية دامعة توفري . 

  طويل الامد س تقبل مس تدميالتخطيط مل 

 يف العمل والاداء ءةلاملرونة واملسا  

 حلرية العمل و مرن انساييب بعيد عن التعقيد بناء تنظمي اداري دامع 

 دمع مؤسسات ادلوةل اخلاصة ابلتدريب والتطوير  

 ا وجعل اللكية التقنية الهندس ية يف البرصة الرائد يف جودة العمل الرايدة يف اجلودة وتطبيقاهت

 املثالية والاداء لتكون مثال للمؤسسة الااكدميية
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 نبذة مختصرة عن الكلية :

 

 :الكليــةعنوان 

 

 

 
 

حدى تشكيالت هيئة التعلمي التقين ، ومن أأوائل اللكيات التقنية اليت تأأسست يف الهيئة . حيث تأأسست   اللكية التقنية يف البرصة يه ا 

 :اللكية الاقسام التاليةوتضم  ،1994اللكية التقنية عام 

 س نة التأأسيس أأمس القسم ت

 1994 تقنيات الوقود والطاقةهندسه قسم  1

 1994 وايتاتقنيات البرتوكمييهندسة قسم  2

 1999 تقنيات البيئة والتلوث قسم هندسة 3

 2000 مياكنيك احلرارايتقسم هندسة تقنيات  4

 2000 الكهرابئيةقسم هندسة تقنيات القدرة  5

  

 

 

ىل قضاء الزبري قرب / برصة يف اجلهة الغربية من حمافظة البرصة يف اجلانب الأ  الهندس ية تقع اللكية التقنية مين من الطريق الرسيع املؤدي ا 

 الرايضية.املعهد التقين ومقابل املدينة 

 :التواصل مع اللكية من خالل وابال ماكن

 :orgIraq.-www.btcweb site الالكرتوين: املوقع

 :techcolbasrah@yahoo.comEmail الربيد الالكرتوين:

  الفيس بوك:

 

 

 

 

 
 

http://www.btc-iraq./
mailto:tech-colbasrah@yahoo.com
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 بوابة الكلية

 

 بناية العمادة
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 مجـلــــس الكليــــة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس واعضاء مجلس الكلية

 

 

 

 

عتيق  عدنان عبد هللاد.  

عميد الكلية )رئيسا(   

 حسن طاهر د. ياسين
 م.العميد للشؤون اإلدارية والمالية

 )مقرر المجلس(

احسان عبد الكريمد.   
تلوثقسم البيئة والرئيسس   

 )عضوا(

 د.كاظم حنيف حسن
 ئيس قسم القدرة الكهربائيةر

 )عضوا(

 د. مجتبى عبد الواحد
 رئيس قسم التبريد والتكييف 

 )عضوا(

 د إسماعيلفاضل م.م 
 تاويارئيس قسم البتروكيمي

 )عضوا(

 د.امجد عبد هللا
رئيس قسم الوقود والطاقة 

 ()عضوا
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 يــــة :ام العلمـساألق

 

  

 

 

أأقسام علمية.  ةاصات كوهنا تتضمن مخسيف البرصة يه لكية هندس ية تقنية متنح شهادة الباكلوريوس يف مخس اختص الهندس ية اللكية التقنية

يف لك قسم تدريس الطلبة املبادئ  س نوات يمت خالل الس نة الأوىل (4تعمتد اللكية النظام الس نوي ومدة ادلراسة يف مجيع الأقسام العلمية )

 .صاص خالل الس نوات املتبقيةالب دلراسة الاختالأساس ية لعلوم الهندسة ذات العالقة ابلتخصص ذلكل القسم واليت يمت فهيا هتيئة الط

ىل ما  ضافة ا  مايعادل أأربعة أأشهر من التدريب الصيفي وبواقع شهرين للك س نة، ويكون هذا  يمت تدريب الطلبة خالل العطةل الصيفية  تقدما 

لطلبة وتكيفهم مع احلياة لتطوير همارات ا ويمت ذكل خالل العطةل الصيفية ،التدريب يف املعامل واملصانع والرشاكت ذات العالقة ابالختصاص

 والرشاكت.العملية يف املصانع واملعامل 

يف  البيقدم الطالب حبثًا نظراًي أأو معليًا الهدف منه تمنية املهارات العلمية والعملية عند الط الرابعة وكجزء من متطلبات التخرج ويف املرحةل

 ابلتخصص.جمال ادلراسات البحثية والتطويرية ذات العالقة 

 

االقسام العلميةية بنا  
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ىل       عدادهيدف القسم ا  عداديف  ةللمسامه ،متخصصة ةمالاكت هندس ي ا  واملعدات ذات  للأهجزة ةالتصاممي الهندس ي ا 

جيادوصيانهتاالعالقة ابالختصاص  لتحديد املواصفات  ةادلقيق ةالتكنولوجيواختيار الطرائق  الوقود،من  ةالنوعيات املالمئ ، وا 

جراء ةاملطلوب نتاج ةالبحوث املتعلق وا  ىل  ابال ضافةالسادس العلمي  وامه خرجي هذا القسم والطاقة، مدخالتالوقود  اب  ا 

كاملعند و  خرجيي معهد التدريب النفطي. متطلبات التخرج مينح بعدها اخلرجي شهادة الباكلوريوس يف هندسة تقنيات  ا 

 .ةالوقود والطاق

 
 

ىل  عدادهيدف القسم ا   عىل: قادر همندس تقين ا 

نتاج. من حيث أأشاكلهاالتعامل مع تقنيات الوقود والطاقة باكفة  -   الطاقة.لتوليد  هواس تخدام هوتوزيع ونقهلالوقود ا 

عداديف  ةاملسامه - نتاجيف  ةاملس تخدم والأهجزةللمعدات  ةالتصاممي الهندس ي ا   البديةل.الوقود والطاقة  ا 

نتاجيف  ةاملس تخدم والأهجزةصيانة املعدات  -  والطاقة.خزن الوقود و  ا 

 التشغيل والس يطرة عىل املاكئن واملعدات اخلاصة بتوليد الطاقة من مصادرها اخملتلفة .    -

جراء - نتاجاملتعلقة  ةالبحوث وادلراسات التطويري ا  دارة، اب   . ةخزن الوقود والطاقو  ا 

 . ةلتحديد املواصفات املطلوب ةلصحيحوا ةادلقيق ةالتكنولوجيمن الوقود واختيار الطرائق  ةجياد النوعيات املالمئا   -

 

 

 

 

 

 

 قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة:

 أ-نَذه مختصرة عن القسم:
 

  -توصيف عُل الخريج :
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 د. امجد عبد هللا

 )رئيسا(

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أ.م.د.عبد الودود سلمان شهاب

(عضوا)  

 أ.م.د.سعدون فهد داخل

(عضوا)  

ضمياء خلف جابرم.م.  

(عضوا)  

 م.م. زينب يوسف عبد هللا

(عضوا)  

حنان عبد المهدي  –سيدةلا  

 )ممثل الفنيين(

 م.م.عقيل محمد علي

 )مقرر المجلس(

 مجَلس القسم :
 

 م.م ثائر عبد العالي

(عضوا)  

 م.م تحسين علي عبد الجبار

(عضوا)  
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 الكيمياء مختبر

 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى ت

التلوث والسالمة  2الرياضيات/ 1الرياضيات/  1

 الصناعية

اإلحصاء واالقتصاد 

 الهندسي

التحليالت العددية  2تطبيقات الحاسوب/ 1تطبيقات الحاسوب/  2

 والهندسية

عمليات الوحدات 

 الصناعية النفطية

الرسم الهندسي  3

 بالحاسوب

 تصميم المفاعالت خواص المواد الهندسية تكنولوجيا الكهرباء

 سيطرةالقياسات وال محركات احتراق داخلي الكيمياء النفطية ميكانيك هندسي 4

 المشروع ديناميك الحرارة ميكانيك الموائع الكيمياء التحليلية 5

مبادئ الهندسة  6

 الكيمياوية

موازنات المادة 

 والطاقة

 محطات القوى انتقال الحرارة

 تصميم المعامل والمعدات  انتقال المادة مصادر الطاقة الكيمياء العضوية 7

تكنولوجيا االحتراق  3الحاسوب/تطبيقات  الكيمياء الفيزياوية المعامل 8

 واالنفجار

 4تطبيقات الحاسوب/ خواص النفط والغاز  حقوق اإلنسان 9

 

 الُفردات الدراسية :-ه
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ىل و  اللكية.ية تأأسيس امع بد 1994عام  هندسة تقنيات البرتوكميياوايتقسم  تأأسس عدادهيدف القسم ا  مالاكت  ا 

نشا اوتركيهب هاوتصممي املصانع بتطوير  ةيف املسامه ةمتخصص ةهندس ي والس يطرة عىل املصانع اليت تتعامل مع  هاوتشغيل  هئاوا 

ىل منتجات ذات مردود  ةوالعضوي البرتوليةمن املصادر  الأوليةاملواد   اقتصادي.لتحويلها ا 

 والنظري. وعنديف الك اجملالني العميل  ةمت تصممي الربانمج التعلميي للقسم حبيث يتناسب مع التعلمي السلمي للطلبوقد 

كامل  البرتوكميياوايت.متطلبات التخرج مينح بعدها اخلرجي شهادة الباكلوريوس يف هندسة تقنيات  ا 

 

 
كاملبعد   التالية: القسم ابال ماكنياتالربانمج التعلميي للقسم بنجاح يمتتع خرجي  ا 

ملوجودة مضن منظومة والعمليات ا ةوياوالبرتوكميي ةوياهبا املعامل واملصانع الكميي اليت تعمل الأساس يةفهم املبادئ  -1

 املصانع.هذه 

نشاهئا ومنذجهتاالعمليات الكمييائية  اتكنولوجيتصممي  -2 ضافة هتاوحمأاك وا  ىل فهم ا  الرسوم واخملططات الهندس ية  ا 

عدادها. ةوالتكنولوجي  وا 

 .هاوتشغيل  ة التجريبيةتصممي الوحدات اخملتربي -3

 .هتاوصيان ةوياتشغيل املصانع الكمييائية والبرتوكميي -4

  والبرتوكميياوية. ةوياوحتليل اخملاطر والس يطرة عىل التلوث يف املصانع الكميي م قياسات الأمانفه -5

 

 

:اوياتقسم هندسة تقنيات البتروكيمي  

 أ-نَذه مختصرة عن القسم:
 

  -توصيف عُل الخريج :
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 م.م.عبد الرزاق سعيد عبد هللا
 )عضوا(

هللا عبدم.عبد المجيد عبد الرحمن   

 )عضوا(
هاله حميد مجيدم.م.   

 )عضوا(
دةختام زناد عبد السا–السيدة  

 )ممثل الفنيين(

 م.م.نرجس إبراهيم خالد
 )مقرر المجلس(

 مجَلس القسم :-د
 

حمد إسماعيلم.م.فاضل   
 )رئيساً(

 

 م.م امجد احمد علي

)عضوا(   

 م.م جميلة سعدي عزيز
 )عضوا(
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َلى :  الُرحَلة اَأ

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 6 3      3 ةمساعد 1 /الرياضيات 1
 4 3 2 1 مساعدة 1 /تطَيق ات الحاسو  2
 4 6 6      مساعدة الرسم الهندسي بالحاسو  3
 6 4 2 2 مساعدة ميكانيك هندسي 4
 10 7 4 3 مساعدة ةالكيُياء التحَليَلي 5
 4 2     2 ةتخصصي َيةامَادئ الهندسة الكيُي 6
 6 6 3 3 مساعدة ةالكيُياء العضوي 7
 4 6 6     ةتخصصي الُعامل 8
 4 2     2 ةعام اإلنساَحقوق   9

 48 39 23 16 الُجُوع

 :   ةالُرحَلة الثاني

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 6 3      3 ةمساعد 2/الرياضيات 1
 4 3 2 1 مساعدة 2/تطَيق ات الحاسو  2
 7 5 3 2 مساعدة تكنولوجيا الكهرباء 3
 6 4 2 2 تخصصية كيُياء النفطيةال 4
 9 6 3 3 تخصصية ميكانيك الُوائع   5
َالطاقة 6 يةتخصص موازنات الُادة   2 - 2 4 
يةتخصص مصادر الطاقة 7  2 3 5 7 
يةتخصص َيةاالكيُياء الفيزي 8  2 3 5 7 

 40 33 16 17 الُجُوع

 

 الُفردات الدراسية :-ه
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 :  ةالُرحَلة الثالث

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
َالسالمة الصناعية 1  7 5 3 2 عامة التَلوث 
َالهندسية 2  6 3 - 3 مساعدة التحَليالت العددية 
 6 4 2 2 مساعدة خواص الُواد الهندسية 3
 7 5 3 2 مساعدة محركات احتراق داخَلي 4
 7 5 3 2 تخصصية ديناميك الحرارة 5
ةتخصصي انتق ال الحرارة 6  2 3 5 7 
ةتخصصي انتق ال الُادة 7  2 3 5 7 
 4 3 2 1 مساعدة   3/تطَيق ات الحاسو  8
َالغاز 9  7 5 3 2 تخصصية خواص النفط 

 58 40 22 18 الُجُوع

 الرابعة:الُرحَلة  

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 4 2 - 2 مساعدة َاَلقتصاد الهندسي  اإلحصاء 1
 7 5 3 2 مساعدة عَُليات الوحدات الصناعية النفطية 2
 4 2 - 2 مساعدة تصُيم الُف اعالت 3
َالسيطرة 4  9 6 3 3 مساعدة القياسات 
َع 5  6 4 4 - تخصصية الُشر
يةتخصص محطات القوى 6  3 3 6 9 
َالُعدات   7 يةتخصص تصُيم الُعامل   2 4 6 8 
َاَلنفج 8  9 6 3 3 تخصصية ارتكنولوجيا اَلحتراق 
 4 3 2 1 مساعدة 4/تطَيق ات الحاسو  9

 60 40 22 18 الُجُوع
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 بناية االقسام العلمية وتضم:

 والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم

 الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم

 التبريد والتكييف تقنيات هندسة قسم
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ىل تأأهيل اكدر هنديس تطبيقي .هيدف الق 1999التلوث عام تأأسس قسم هندسة تقنيات البيئة و  هل القابلية عىل سم ا 

دار مراقبة البيئة  معاجلته  لالرتبة( وس بالهواء، تلوث  ث، تلو املاءلتلوث مبختلف أأنواعه )تلوث من ااوحتسيهن هتاوا 

ة وتطبيقاهتا يف اخملتربات العلمية املواد الهندس ية والعلوم البيئي ةوالس يطرة عليه. يدرس الطالب خالل الس نوات الأربع

 والتلوث.حيصل بعدها اخلرجي عىل شهادة الباكلوريوس يف تقنيات هندسة البيئة 

 

 

 

ىل  عداد تقينهيدف قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث ا   عىل:قادر  ا 

 . أأنواعهامبختلف  يةالبيئ اس تخدام الطرق احلديثة اخلاصة مبراقبة البيئة والكشف وحتديد امللواثت والاضطراابت  -

 اخملتلفة.ايت اختطيط وتصممي وحدات معاجلة املياه والهواء والنف -

 اليت ختص البيئة ةوتنفيذ الترشيعات والقوانني ادلولي البيئيةاس تنباط الترشيعات  -

جراء - دارةاليت ختص  ةالبحوث البيئي ا   .ةالبيئة وصيانهتا من الاضطراابت اخملتلف ا 

نتاجمبا خيدم زايدة  ةفات املنشات الصناعيتصممي وحدات معاجلة خمل - والاس تفادة من النواجت املطروحة من  اال 

 أأثرها.الصناعات اخملتلفة وتقليل التلوث الناجت من 

 وحتسيهنا.مبا يضمن املراقبة املس مترة للبيئة  ةوالصحي ةالعمل يف اخملتربات البحثي -

 

 

 البيئة.العمل يف دوائر  -

 السالمة.العمل يف وحدات  -

 التلوث الناجتة عهنا. أ اثروالبحث يف تقليل  ةالعمل يف املعامل واملنشات الصناعي -

 اليت ختص البيئة. ةادلولي وتنفيذ القواننيالعمل يف املنظامت اخلاصة بوضع الترشيعات  -

 

 

تلوث:يئة واليات البقسم هندسة تقن  

 ج-مجاَلت عُل الخريج  :

  -توصيف عُل الخريج :

 أ-نَذه مختصرة عن القسم:
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 د.إحسان عبد الكريم  

(عضوا)  

 د.ريتا سالم ادم

(عضوا)  

احمد معيجل–السيد  

لفنيين()ممثل ا  

جبار محسن رعد م.م.  

 )مقرر المجلس(

دم.م.سبأ مجتبى عبد الواح  

(عضوا)  

 مجَلس القسم :-د
 

احسان عبد الكريمد.   

 رئيسا

 م. االء عبد الحسين صالح

(عضوا)  

 د.عبير غازي عزيز

(عضوا)  

 م. انغام عمير صاحي

(عضوا)  

خنشوري م.م محسن  

(عضوا)  

 م.م عهود خوام

(عضوا)  

 م.م رافي محمد قاسم

(عضوا)  

 م. م مصطفى احمد

(عضوا)  
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َلى:الُرحَلة    اَأ

 النوع الُادة ت
عدد   اعات اَأسَوعيعدد الس

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 6 3      3 مساعدة 1الرياضيات/  1
 4 3 2 1 مساعدة 1تطَيق ات الحاسو /  2
 4 6 6      مساعدة الرسم الهندسي بالحاسو  3
 6 3 - 3 مساعدة ميكانيك هندسي 4
 7 5 3 2 مساعدة الكيُياء العامة 5
 4 2     2 مساعدة ةمَادئ الهندسة الكيُياَي 6
 4 6 6     مساعدة الُعامل 7
 4 2     2 عامة حقوق اإلنساَ 8

 39 30 17 13 الُجُوع

 الثانية:الُرحَلة  

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 6 3      3 مساعدة 2الرياضيات/ 1
 4 3 2 1 مساعدة 2تطَيق ات الحاسو / 2
 7 5 3 2 مساعدة ميكانيك الُوائع 3
 7 5 3 2 تخصصية الكيُياء الَيئية 4
 7 5 3 3 تخصصية التَلوث الَيئي 5
 7 5 3 2 مساعدة عَلم الحياة 6
يةتخصص عَلم الَيئة التطَيقي 7  2 3 5 7 
 4 3 - 3 مساعدة عَلم اَأرض 8

 49 34 17 17 الُجُوع

 

 الُفردات الدراسية :-ه
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 الثالثة:الُرحَلة  

 النوع الُادة ت
عدد   الساعات اَأسَوعيعدد  

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
َالهندسية 1  6 3 - 3 مساعدة التحَليالت العددية 
 4 3 2 1 مساعدة 3تطَيق ات الحاسو / 2
 7 5 3 2 مساعدة تشغيل الوحدات الصناعية 3
 7 5 3 2 تخصصية تَلوث الُياه 4
يةتخصص تَلوث الهواء 5  2 3 5 7 
يةتخصص تَلوث التربة 6  2 3 5 7 
يةتخصص اإلشعاعتَلوث   7  2 3 5 7 
 7 5 3 2 مساعدة ديناميك الحرارة 8
 4 - - - عامة التدريب الُنهجي 9

 56 36 20 16 الُجُوع

 الرابعة:الُرحَلة  

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 4 3 - 3 تخصصية اإلحصاء الَيئي 1
 4 3 - 3 تخصصية عات بيئيةتشري 2
َالسيطرة 3  7 5 3 2 مساعدة القياسات 
َع 4  2 2 2 - تخصصية الُشر
يةتخصص السيطرة عَلى مَلوثات الُياه 5  2 3 5 8 
يةتخصص السيطرة عَلى مَلوثات الهواء 6  2 3 5 8 
 8 5 3 2 تخصصية إدارة النف ايات الصَلَة 7
 8 5 3 2 تخصصية إدارة أخطار العُل 8
 4 3 2 1 مساعدة 4َيق ات الحاسو /تط 9

 53 36 19 17 الُجُوع
 

 



رةبص -الهندسية  الكلية التقنية                                           2015/2016للعام الدراسي  دليل الطالب اإلرشادي  

24 
 

 

 

 

 صورة من داخل حرم الكلية
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عداد مالاكت هندس ية متخصصة يف  2000تأأسس قسم هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية يف عام  ىل ا  وهيدف القسم ا 

مة القدرة اخملتلفة حملطات الطاقة الكهرابئية هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية لتصممي وتنفيذ وتشغيل وصيانة أأنظ

 وخطوط نقل القدرة الكهرابئية واملاكئن الكهرابئية اخملتلفة ومعدات التيار العايل والس يطرة علهيا.

كامل اكفة ل الربانمج التعلميي للقسم قد مصم ل يتالمئ مع أأسس التعلمي القيايس من الناحية النظرية والعملية، وعند ا 

 تخرج مينح اخلرجي شهادة الباكلوريوس يف هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية.متطلبات ال 

 

 

كامل الربانمج التعلميي للقسم بنجاح يمتتع اخلرجي ابال ماكنيات التالية:  بعد ا 

ىل الأحامل. -1  فهم املبادئ الأساس ية اليت تعمل هبا منظومات القدرة الكهرابئية ابتداًء من حمطات التوليد وصواًل ا 

 نظومات الس يطرة اخلاصة بأأنظمة القدرة الكهرابئية.مل صيانة ال تشغيل و ال تنفيذ و ال صممي و تال  -2

 .وصيانهتا تشغيل احملراكت واملودلات املرتبطة مبنظومات القدرة الكهرابئية -3

جراء القياسات الالزمة فهيا والقدرة -4 عىل  املقدرة عىل حتليل أأنظمة القدرة يف حمطات التوليد الرئيس ية والثانوية وا 

 تشغيل حمطات التوليد والس يطرة علهيا.

 ها.وتشغيل  القسمتصممي الوحدات اخملتربية الرضورية ملتطلبات خترج الطلبة يف  -5

 

 

 

 

 

 

 

  -توصيف عُل الخريج :

 أ-نَذه مختصرة عن القسم:
 

ية:قدرة الكهربائقسم هندسة تقنيات ال  
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 م.د.كاظم حنيف حسن

 )رئيساً(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.م. مي محمد علي

(عضوا)  

 م.م. حميد لطيف جابر

(عضوا)  

عبود كاظم م.م.أفراح  

(عضوا)  

ماجد محمد عبد الرضا–السيد  

 )ممثل الفنيين(

 م.م.فراس هاشم جاسم

(مقررالمجلس)  

 م.م.ضياء كامل شري

(عضوا)  

 مجَلس القسم :-د
 

 د. محمد محمد سعيد

(عضوا)  

 د. عالء عبد الوهاب

(عضوا)  

 د. حمودي خلف احمد

(عضوا)  

 د.حسين عبد هللا

(عضوا)  

 د.عيسى احمد عبد

(عضوا)  

 م.م.هبة عبد الكريم خميس

(عضوا)  

 م.م. فراس هاشم

(عضوا)  

 م.م. علياء ابراهيم

(عضوا)  

 م. رسالة عبد االلة محمد 

(عضوا)  
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 مختبر مبادئ الهندسة الكهربائية

 
 السيطرةو االلكترونيك مختبر
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َلى:الُرحَلة    اَأ

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 6 3      3 مساعدة 1الرياضيات/ 1
 4 3 2 1 مساعدة 1تطَيق ات الحاسو / 2
 2 3 3      مساعدة الرسم الهندسي بالحاسو  3
 6 4 2 2 مساعدة 1ميكانيك هندسي/ 4
 6 3 - 3 تخصصية الُواد الكهربائية 5
 10 7 4 3 تخصصية الكهربائية  مَادئ الهندسة 6
 4 6 6     تخصصية الُعامل 7
 4 2     2 عامة حقوق اإلنساَ 8

 42 31 17 14 الُجُوع

  الثانية:الُرحَلة  

 النوع الُادة ت
عدد   عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري الوحدات
 6 3      3 مساعدة 2الرياضيات/ 1
 4 3 2 1 دةمساع 2تطَيق ات الحاسو / 2
 9 6 3 3 تخصصية مكائن كهربائية مستُرة 3
َاَلتصاَلت الرقُية 4 نيك   9 6 3 3 تخصصية اَللكتَر
َائر 5 يةتخصص تحَليل د  2 3 5 7 
قياسات 6 يةتخصص أجهزةَ   2 3 5 7 
 7 5 3 2 مساعدة 2الُيكانيك الهندسي/ 7
 4 6 6 - عامة التدريب الُنهجي 8

 53 39 23 16 الُجُوع

 

 الُفردات الدراسية :-ه
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 الثالثة:لُرحَلة  ا

 النوع الُادة ت
عدد    ع عدد الساعات اَأسَوعي

 الُجُوع عَُلي نظري دالوحدات
 11 7 3 4 تخصصية هندسة القدرة 1
 9 6 3 3 تخصصية الُكائن الكهربائية الُتناَبة 2
َالُعالج الدقيق 3 نيك الرقُي  يةتخصص اَللكتَر  3 3 6 9 
نيات القدرة 4 يةتخصص الكتَر  3 3 6 9 
 6 4 2 2 مساعدة 3الُيكانيك الهندسي/ 5
َمعالجة   6  6 3 - 3 مساعدة إشارةتحَليالت هندسية 
 4 3 2 1 مساعدة   3تطَيق ات الحاسو / 7
َمغناطيسية 8  6 4 2 2 تخصصية الُجاَلت الكهر
 4 6 6 - عامة التدريب الُنهجي 9

 64 45 24 21 الُجُوع

 الرابعة:الُرحَلة  

 النوع الُادة ت
 اَأسَوعيالساعات    عدد

 عدد الوحدات الُجُوع
 عَُلي نظري

َالتوزيع 1  4 2 - 2 تخصصية نظام النق ل 
َالُكائن الخاصة 2 يةتخصص الُسوق ات   2 3 5 7 
يةتخصص تقنيات الضغط العالي 3  2 - 2 4 
 9 6 3 3 تخصصية محطات توليد القدرة الكهربائية 4
َع 5  6 4 4 - تخصصية الُشر
يةتخصص نظم السيطرةتحَليل   6  3 3 6 9 
يةتخصص تحَليل نظم القدرة 7  2 4 6 8 
 9 6 3 3 مساعدة صناعية  إدارة 8
 4 3 2 1 مساعدة 4تطَيق ات الحاسو / 9

 58 42 24 18 الُجُوع
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 هيلتأأ  القسم ا ىلهيدف  ،2000عام  سابقا( التربيد والتكييف) مياكنيك احلرارايت تأأسس قسم هندسة تقنيات

عداد القابلية عىل هلم تطبيقيني ليكونوا همندسني خرجييه  والتجميد والتكييف التربيد ملنظومات الأولية التصاممي ا 

 اخملتلفة. بأأنواعها التربيد منظومات نصب عىل واال رشاف التنفيذ والتصممي عىل قادرين ويكونوا بأأنواعها

 

 

 

ىل  مياكنيك احلرارايتهيدف قسم هندسة تقنيات  عدادا   عىل: اً همندس تقين قادر  ا 

جراء حساابت الأحامل احلرارية واختيار املنظومة املناس بة ودراسة اجلدوى الاقتصادية للمشاريع اخملتلفة يف   .1 ا 

 الاختصاص.حقل 

صالح املنظومات اخملتلفة و عىل أأعامل الصيانة  واال رشاف الأعطالتشخيص   .2 وحدات التكييف املنفصةل وا 

 . أأخرىومواد  والأدوية بأأنواعها الأغذيةكيفة اخلاصة حبفظ امل  واملركزية واخملازن

 الفين.تطوير منظومات التكييف والتجميد مبا يتالءم مع الظروف املناخية والبيئية لتواكب التطور   .3

دارةنصب وتشغيل   .4  ابالختصاص.العالقة  الصيانة ذاتمجمعات  وا 

جراءاملشاركة يف   .5 جيا ،الطاقة البحوث يف جمال ترش يد اس هتالك ا   الاختصاص.البدائل يف حقل  دوا 

 

 

  -توصيف عُل الخريج :

 أ-نَذه مختصرة عن القسم:
 

:ميكانيك الحرارياتقسم هندسة تقنيات   
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ابد.محمد عبد الوه  

)رئيساً(   

 

 

 
      

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 م.د. هدى ريحان محصر

(عضوا)  

 د.خضير عكلو مزوحي

(عضوا)   

 م.م. علي خالد شاكر

(عضوا)  

نجاة كاظم عودة–السيدة  

 )ممثل الفنيين(

)مقرر المجلس(   

م.د. صفاء حميد فيصل   

 

 مجَلس القسم :-د
 

 د.بهجت مهجر حبش

(عضوا)   

 م.م. احمد حسين

(عضوا)  

حسن الموسويد. محمد   

(عضوا)  

 م.م.علي لطيف طارش

(عضوا)  

 

 م.م.عقيل محمد علي

(عضوا)  

 

م.م.هديل عمر مسلم 
(عضوا)  
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َلى:الُرحَلة    اَأ

 عدد الوحدات
 اَأسَوعي  عدد الساعات

 ت الُادة نوع الُادة
 ظرين َُليع جُوعُال

 1 حقوق اإلنساَ عامة 2 - 2 4

 2 1الرياضيات/ مساعدة 3 - 3 6
 3 َيق ات الحاسَةتط = 1 2 3 4
 Auto Cad  4 الرسم الهندسي تخصصية - 3 3 2
 5 الُيكانيك = 3 - 3 6
 6 تكنولوجيا الكهرباء = 2 2 4 6
 7 الُعامل = - 9 9 6

 8 1الديناميك الحراري/ = 3 2 5 8

 الُجُوع 14 18 32 42

 

 الُرحَلة الثانية :  

 عدد الوحدات
اَأسَوعي  عدد الساعات  

ادةالُ نوع الُادة  ت 
 نظري عَُلي الُجُوع

 1 2الرياضيات/ مساعدة 3 - 3 6

 2 تطَيق ات الحاسَة = 1 2 3 4

 3 َمة الُوادامق  تخصصية 2 2 4 6
 4 2الديناميك الحراري /   = 3 2 5 8
 5 الرسم الُيكانيكي = 1 3 4 5
 6 ميكانيك الُوائع = 3 2 5 8
 7 1/َتكييفتَريد   = 2 2 4 6
 8 د هندسيةموا = 2 2 4 6
 9 تدريب منهجي = - 6 6 4

 الُجُوع 17 21 38 53
 
  
 

 الُفردات الدراسية :-ه
 



رةبص -الهندسية  الكلية التقنية                                           2015/2016للعام الدراسي  دليل الطالب اإلرشادي  

33 
 

 الثالثة:الُرحَلة    
عدد  

 الوحدات
اَأسَوعي  عدد الساعات  

 ت الُادة نوع الُادة
 نظري عَُلي الُجُوع

3تطَيق ات الحاسَة/ مساعدة 1 2 3 4  1 

َعددية = 3 - 3 6  2 تحَليالت هندسية 
نيةهندسة كهربائي تخصصية 2 2 4 6 َإلكتَر ة   3 
َاهتزازات تخصصية 2 2 4 6  4 نظرية مكائن 
 5 انتق ال حرارة تخصصية 3 2 5 8
 6 التصُيم الُيكانيكي تخصصية 2 3 5 7
َالتكييف  رسم أنظُة تخصصية - 4 4 3 التَريد   7 

َالتكييف تخصصية 1 3 4 5  8 صيانة أجهزة التَريد 

تكييف/ تخصصية 2 2 4 6  9  2تَريدَ 

 10 تدريب منهجي تخصصية - 6 6 4

 الُجُوع 16 26 42 55

 الُرحَلة الرابعة :  

 عدد الوحدات
اَأسَوعي  عدد الساعات  

 ت الُادة نوع الُادة
 نظري عَُلي الُجُوع

َالسيطرة النوعية مساعدة 2 - 2 4  1 اإلدارة الهندسية 

4تطَيق ات الحاسَة/ مساعدة 1 2 3 4  2 

جُيدمنظومات الت تخصصية 3 2 5 8  3 

 4 منظومات تكييف الهواء تخصصية 3 2 5 8

 5 الطاقة الُتجددة تخصصية 2 2 4 6
َائر السيطرة تخصصية 3 3 6 9  6 د
 7 محطات توليد طاقة تخصصية 2 2 4 6

َع تخصصية - 6 6 4  8 الُشر

 الُجُوع 16 19 35 49
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التبريد مختبر  
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 اندةالوحدات الس

 

 

 

 

   

 

 
 مكتبة الكلية المركزية

 

 داف المكتبةرؤية وأه

 المكتبة المركزية

أنشأت مكتبة الكلية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة الثالثة، التعليم والبحث العلمي   

وخدمة المجتمع، ولذلك يُقال إن الكلية تتكون من عناصر ثالثة، طالب، أستاذ، ومكتبة، فالمكتبة هي القلب 

خدمات مختلفة، وبما توفره من مصادر معلومات للطالب  النابض للمؤسسة التعليمية بما تُقدمه من

وتسعى المكتبة المركزية إلى توفير مصادر المعرفة  سواء.وعضو هيئة التدريس والمجتمع على حد 

المنهاج والتخصصات العلمية المختلفة من خالل إتاحة وصول  لدعم وخدمة أشكالها بكافةاإلنسانية 

وكذلك تنمية مقتنياتها في كافة التخصصات   .احثين في الكليةمصادر المعلومات لكافة فئات الب

خدمات المكتبات  الموضوعية وتنظيمها بأحدث التقـنيات والوسائل والتطورات الحديثة في مجال

 ممكن. والمعلومات لتيسير عملية البحث واالسترجاع في أدق وأسرع وقت

 

 المكتبة المركزية أهداف

 بحث العلمي إلى ارفع مستوى.النهوض بالحركة العلمية وال 

  للمجتمع.ربط نشاطها الوظيفي والتعليمي بالسياسة التنموية 

 .تزويد المتخصصين من الباحثين والكوادر بما يحتاجونه من أوعية معلوماتية 

 .تحقيق التوازن بين العلوم النظرية وجوانبها التطبيقية 

 د.إتاحة فرص متكافئة للتعلم وزيادة الخبرات لكل األفرا 
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 :المركزيةمكتبة الكلية رؤية 

 تكون دائما منظومة ثقافية وواجهة حضارية الهندسية انمكتبة الكلية المركزية في الكلية التقنية تأمل 

 مستلزمات منخالل ما توفره  الكلية منطلبة ومنتسبي تعكس مدى االهتمام بالتعلم والمعرفة لل

 يزة.للمعلومات وخدمات متم

 

 المركزية وظائف المكتبة

 -أهم الوظائف التي تقوم بها المكتبة المركزية :

  والطالب.توفير المقتنيات والمصادر الضرورية لروادها من الباحثين  

  المكتبية من تسجيل وتصنيف وتحليل وتكشيف وفهرسة. لألوعيةالقيام باإلجراءات الفنية 

 كتبة قبل استغاللها الفعلي.شرح طرق التعامل مع التقنيات التكنولوجية المستخدمة في الم 

  تكنولوجيا المعلومات. علىتأهيل العنصر البشري وتدريبه 

  .تسهيل ومساعدة الباحثين والطلبة للحصول على األوعية المعلوماتية بأقصر وقت واقل جهد 

  العلمية.إصدار ببليوغرافيات ومنشورات خاصة بالمكتبة بغرض التعريف بها وتنشيط الحركة 

 ور التكنولوجي في التعامل مع األوعية الحديثة.مسايرة التط 

  .تيسير الحصول علي المراجع وإمداد قاعة المطالعة بالجديد من المطبوعات والمراجع العلمية 

  تجميع الرسائل العلمية المجازة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه بواقع نسختين من كل رسالة

 نسخ الكترونية. الى باإلضافة 

 االخري.اإلهداء الثقافي بمطبوعات الجامعة مع الهيئات التبادل و  

 .القيام بخدمة التصوير لمقتنيات المكتبة للباحثين 

  تقديم خدمات البحث اآللي عن المقتنيات باستخدام نظام المستقبل اآللي 
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 بناية المكتبة العلمية
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تدريب الطلبة عىل برامج احلاس بة اال لكرتونية اخملتلفة يمت فهيا  خمتربات،( 5يشمل مركز احلاس بة اال لكرتونية عىل )

 .وبرامج أأخرى...  windows ونظام التشغيل Dosتدريس الطلبة نظام التشغيل ك وفق املناجه ادلراس ية 

ىل تدريس املواد    ضافة ا  اس تخدام احلاسوب ال يل وتصممي  خمتلفة تتضمنينظم املركز دورات تدريبية  ،املهنجيةا 

ن  املنتس بني.رتنت وتشمل مجيع الربجميات اليت ختص معل مواقع اال 

خبدمة  اللكيةجيهز أأقسام و  يقدم املركز خدمة الانرتنت للطلبة واملنتس بني ومساعدهتم للحصول عىل املعلومات  

 اللكية.توجد ورشة لصيانة حاس بات  ، كاماال نرتنت

 

 
 اإللكترونية مركزالحاسبةبناية 

 

 

 مركز الحاسبة واالنترنت
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  الحاسبات اتمختبر
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جراء التجارب والبحوث ا   الغاية مهنا .العلميةخمتربات يف خمتلف التخصصات املتوافقة مع الأقسام  اللكية تضم

الطالب  اجلديدة ليجريمعلت لكيتنا عىل فتح عدد من اخملتربات كام العلمية وتطبيقها عىل الواقع العميل والنظري. 

 الواقع.ل عىل نتاجئ حتايك فهيا التجارب العملية اليت متكنه من احلصو 

 

 

تش متل لكيتنا عىل عدة ورش يف خمتلف الاختصاصات ويه املاكن اذلي ياُمرس فيه التطبيق العميل مبوضوع خمتص    

كام يدرس يف الورش رشوط السالمة  الكهرابء،مثل ورشة اللحام وورش اخلراطة وورشة التربيد وورشة تكنولوجيا 

 الورش.ىل أأهجزة القياس املس تخدم داخل والتعمل ع ،العامةاملهنية 

 معهل.الغاية الأساس ية من هذه الورش هو اكتساب الطالب املهارة احلرفية اليت ميكن الاس تفادة مهنا يف جمال 

 
 صورة ملتقطة في ورشة اللحام

 المختبرات والورش

 

 الُختَرات : -أ

 

 -  الورش:  
 ال     ورش :
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اقة الكهرابئية يف حال وبضمهنا مودل لتوليد الط ،الراحةتوجد يف لكيتنا أأقسام داخلية للطلبة مزوده باكفة وسائل 

 الرئييس.انقطاع التيار 

 

 

 

 ( غرفة19ويف لك جناح ) جناحني،لك طابق حيتوي عىل ون من طابقني، يتكو  مجمع اللكيةقع هذا القسم مضن ي

( مرافق حصية وغرفة 5( حاممات و)5كام حيتوي لك جناح عىل ) ،( غرفة76يبلغ مجموع غرف السكن )ل سكن مؤثثة 

مطبخ كام تتوفر اكفترياي تعمل هنارًا ولياًل ابال ضافة لوجود  ًا.طالب( 250تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم ) للغس يل.

عداد الوجبات اليت من طالبمتكن الي ل  جمهز،  يرغب هبا بنفسه. ا 

 

 بناية االقسام الداخلية للطلبة

 

 

 األقسام الداخلية:

 

 القسم الداخَلي لَلطال  :-أ
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حيتوي لك الطابق الأول  ،(²م 500لك طابق تبلغ )ون من ثالث طوابق، مساحة يتكقع هذا القسم مضن مجمع اللكية و ي

(غرف 10مع غرفة اس تقبال وغرفة للمرشف وقاعة اسرتاحه ، كام يضم الطابق الأول والثاين عىل )مؤثثه (غرف نوم 6عىل )

كام حيتوي لك جناح  .مع مجموعات حصية وغرف غس يل للك طابق .كام حتتوي البناية عىل قاعة اسرتاحه عامه و مؤثثه 

كام تتوفر اكفترياي تعمل  .ه( طالب250( مرافق حصية وغرفة للغس يل. تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم )5( حاممات و)5عىل )

عداد الوجبات اليت من اتطالبمتكن الي ل  هنارًا ولياًل ابال ضافة لوجود مطبخ جمهز،  . هبا يرغنب ا 

 

 

 

 

 :القسم الداخَلي لَلطالَات-أ
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 النشاطات العلمية

 

 

 

ومن مضن هذه الأنشطة تنظمي سفرات  والعلمية،قابليات الطلبة النظرية النشاطات العلمية لتطوير  عدد منتقمي لكيتنا 

قامة   اخملتلفة.ابالختصاصات  دورات تدريبيةعلمية وا 

ذ رشاف الأقسام العلمية وابلتنس يق مع وحدة اال عالم للهنوض  ا  تنظم لكيتنا سفرات علمية ملواقع ادلوائر والرشاكت اب 

من وراء هذه السفرات  العميل. والهدفالربط بني املادة النظرية والواقع ابملس توى العلمي دلى الطالب من خالل 

بداع والتطوير  اً توس يع مدارك الطالب ليكن قادر  ىل  ،والوظيفيالواقع العميل حيث يشاهد عىل اال  ضافة ا  ويعايشه ا 

مديرية جماري  نوب،اجل رشكة نفط  اجلنوب،ومن بني هذه ادلوائر والرشاكت رشكة مصايف  العملية.اكتساب اخلربات 

نتاج الطاقة  اجلنوب،املديرية العامة لتوزيع كهرابء  اجلنوب،رشكة غاز  البرصة، دائرة حامية  الكهرابئية،املديرية العامة ال 

 الغازية.الرشكة العامة لصناعة البرتوكميياوايت وحمطة كهرابء خور الزبري  البيئة،وحتسني 

 

 

 

ولأمهية اجلانب التطبيقي يف ادلراسة  وتطبيقية،م العلمية لللكية التقنية جوانب معلية تتضمن ادلراسة يف اكفة الأقسا    

 ختصصه.التقنية وجلعل الطالب يف متاس مع احلياة العملية يف مواقع العمل اخملتلفة يف 

ثانية شهرين للك من طلبة املرحلتني ال ب حيث حددت مدة التدريب  مه هذه اجلوانب هو التدريب املهنجيومن أأ   

اخملتلفة ذات  هاودوائر يلتحق خاللها الطالب مبواقع العمل الفعلية يف مؤسسات ادلوةل الصيفية،والثالثة خالل العطةل 

  الأاكدميية.ليتعايش مع ظروف العمل وما يتخللها من معوقات ومشألك وربطها بدراس ته  بتخصصه،العالقة 

ويدخل يف حتديد معدل خترج  ،اللكيةهو من مس تلزمات التخرج من و  ،الطلبةالتدريب املهنجي ملزمًا لاكفة  ويعد   

  مرحلته.راس بًا يف  يعد ةل ختلف الطالب عن التدريب املهنجيويف حا س نة،( وحدات للك 4الطالب وبواقع )

 

 

 

 التدريب المنهجي
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  معلومات إرشادية:

 

ام حتددها دائرة مس توايت القبول فهيا ك ومس توايهتم معتس تقبل اللكية التقنية الطلبة اذلين تتوافق مؤهالهتم ادلراس ية 

بيئة املالمئة لتحصيلهم العلمي لهؤالء الطلبة ال  اللكية وتوفرالقبول املركزي يف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي. 

خطة القبول للعام  كام تضع اللكية س نوايً .تزودمه ابملعارف والقمي واملهارات الرضورية لأداء دورمه املس تقبيل يف اجملمتعو 

 وأأعدادمايكون هناك فرق ملحوظ بني أأعداد الطالب يف خطة القبول  ولكن دامئاً  اعامتدها،دم ليك يمت ادلرايس القا

 املعدل.الطلبة املقبولني يف اللكية وذكل بسبب التوزيع املركزي للطلبة عىل أأساس 

 

 

 جه،وخار  احلرم اجلامعيلغرض اس تخداهما داخل  جامعية، هبوية تنالكي  سامق أأ يف  ابدلراسةبعد مبارشته  طالبال يزود

تباع اخلطوات التالية: وللحصول عىل الهوية جيب  ا 

دخال وحدة التسجيل بعد  امللفة اخلاصة ابلطلبة اجلدد يف الطالب المنوذج اخلاص بطلب الهوية واملوجود مضن يقدم-1 ا 

 املطلوبة.املعلومات 

 اللكية.الب يف واذلي ميثل رمق قبول الط الهوية،املوظف اخملتص بوضع رمق  يقوم-2

 %10 ـلا)املعاهـــد بـــة اال عداديــة وثالث س نوات لطل  ادلراسة مدة صالحية الهوية أأربع س نوات خلرجي تكون-3

 الثاين.املقبولني ابلصف  (الأوائل

دراهجا يف جسل خاص خالل أأس بوع  تسمل-4 الهوية للطالب )بعد كبسها من قبل وحدة شؤون الطلبة( كذمة بعد ا 

 املطلوبة.ر خ تسلمي الطالب اكفة املس متساكت واحد من ات

 اللكية.الطالب الهوية النافدة بعد خترجه من  يعيد-5

صدار هوية جديدة بعد تقدمي الطالب طلبا  تقوم وحدة شؤون الطلبةحاةل تلف الهوية أأثناء فرتة ادلراسة  يف-6  بذكل،اب 

 التالفة.وتسمل الهوية 

بالغ مركز الرشطة حول حاةل ضياع الهوية يقوم الطال يف-7 وجلب التبليغ ا ىل وحدة شؤون الطلبة ليمت  ضياعها،ب اب 

صدار هوية   جديدة.ا 
 

 

 

 

 

 

هوية الطالب:-1  
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 ادلراسةعىل  اً اللكية ومس متر يف  اليت حيددها الطالب يؤيد كونه طالباً  اجلهةالرمسية ا ىلمن اللكية  يصدرهو كتاب رمسي 

ليفيه الصف والقسم العلمي اذلي ينتسب  مثبتاً  يد املطلوب عن طريق أأي ويمت تزويد الطالب بكتاب ت الطالب. ها 

 ن اال دارية.ن العميد للشؤوو االس يد مع

 

 

 

ىلبني اللكيات يف اجلامعات العراقية من عام درايس ختتلف ضوابط الانتقال  ملس تجدات  وفقاً  أ خرعام درايس  ا 

 الطلبةلأكرب عدد ممكن من  الفرصةوال اتحة  ،طالبالفهيا مصلحة  ةً اليت حتددها الوزارة وبشلك مركزي مراعياملرحةل

 ليات لتنظمي الانتقال تدرجأ  ضوابط و  ةذلكل تضع الوزار  سكنامه.حمل  ىلالأقراب  يف اللكيات واملعاهد  ةاباللتحاق لدلراس

 الانتقال.وبشلك عام ميكن حتديد نوعني من  ابالنتقال.املشمولني  الطلبةحسب حاالت  ةشلك فقرات مصنفعىل 

 

 

يف ختصصهم  ادلراسةكهنم مواصةل مي ىل يف لكيات ومعاهد القطر من اذلين الووهو امتياز يعطى لطلبة الصفوف الأ 

عادةلغرض  ىل حرصاً والراس بني يف الصفوف الأ  أأواحلايل من املؤجلني للعام ادلرايس  ىلترش يحهم  ا  يف  ةأأخرىدراس ا 

اف مبارش من دائرة ادلراسات والتخطيط/القبول املركزي يف الوزارة مهنا . وتمت هذه العملية بأأرش  قريباً  أأوحمل سكنامه 

لهياتعديل الرتش يح من اللكيات واملعاهد حيث يمت تقدمي اس امترات ،  لغرض دراس هتا وحتديد ختصص جديد للطالب  ا 

 لرغبته ومبا يؤههل به مجموعه التفاضيل . وفقاً 

 

 

 كتاب التأييد:-2

 

 

 

 :بين الكلياتاالنتقال -3

 

 

 

 إعادة الترشيح :-3-1
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يف حمل  لكية أأو ةقسم مناظر يف جامع ا ىلنقل دراس ته  (ةف املنهتي)عدا الصفو  أأعىلصف  ا ىلحيق للطالب الناحج 

ويمت ذكل ابلتنس يق بني لكية الطالب السابقة ولكيته الالحقة للطاقة الاستيعابية لتكل اللكية  منه وفقاً  قريباً  أأوسكناه 

املركزي مراعية بذكل مصلحة القبول  من قبل دائرة ادلراسات والتخطيط / ومركزايً  ليات حتدد س نوايً أ  لضوابط و  وفقاً 

معلية الانتقال من  يتحمل ما يرتتب عىل أأناللكيتني . وعىل الطالب يف هذه احلاةل  أأداءؤثر عىل ي الطالب وبشلك ال

بني اللكيتني مما يرتتب عليه حتميل الطالب مبواد  ةختالف يف مفردات املناجه واملواد ادلراس يالاك اهئامنشتبعيات 

ضافيةةدراس ي عأأو ا  يف معلية تسمى املقاصة العلمية جترى من قبل اللجان العلمية يف القسم  أأدىنصف درايس  ا ىلادهتا 

 يف دراس هتم . أأقرانهمع  املعين يك يكون الطالب مامتثالً 

 

 

 %90حضور التقل عن  ةمع احلضور اليويم وان حيقق نس ب ةاملعهد ابلتفرغ لدلراس أأويلزم الطالب املقبول يف اللكية 

ات ادلوام اخملصصة دلراس ته تشمل بذكل اكفة املواد النظرية والعملية والتطبيقية .حيث يقسم العام ادلرايس من ساع

يتخلل لك فصل مجموعه من  ( ةس نوي أأمفصلية  ادلراسة)سواء اكنت  أأس بوعاً  15فصلني دراس يني مدة لك فصل  ا ىل

نوي للطالب ، مث خيمت العام ادلرايس ابالمتحاانت الامتحاانت اليومية والشهرية اليت حيدد من خاللها السعي الس  

دارةالهنائية . تقوم  مادة عن  أأيز غياابت الطالب يف و احضور الطالب واس متراره عىل ادلوام ، وعند جتالقسم مبتابعة  ا 

ذاأأماابلغياابت بتكل املادة .  الطالب راس باً  دمن الساعات الس نوية يع10% موثق  اكنت غياابت الطالب بعذر رمسي ا 

يمت حساب و بتكل املادة .  الطالب راس باً  دمن الساعات الس نوية بعدها يع%15حد  ا ىلغياابته  سوغابملس متساكت فت 

 غياابت الطلبة من قبل تسجيل القسم ابلتنس يق مع مدرس املادة .

قي العمل الهدف من حتديد هذه النسب هو جعل الطالب حيقق اكرب قدر ممكن من التواجد يف الصف ادلرايس وتل

مبارشة  هحىت يمتكن الطالب من تلقي القدر الاكيف من املعلومات من مدرس ي،و  والتقليل من الهدر يف الوقت واجلهد

ىللالنتقال  د الطالب غري مؤهلوبعكسه يع  الصف التايل. ا 

 

 

 الحضور والغيابات :-4

 

 

 

 

اَلنتق ال بين اَأقسام في الكَليات    3-2
 الُتناظرة:
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ذا عىل  ابلغياب وحرصاً  من اعتباره راس باً  ومنعاً ، سبب اكن يولأ  ، تعذر عىل الطالب اس مترارية احلضور لدلراسة ا 

ىلالوزارة صالحيات  أأعطتوقد ، العام الالحق  ا ىلهل القوانني تأأجيل دراس ته  أأاتحتمصلحته  اجلامعات واللكيات  ا 

ىلبتأأجيل العام ادلرايس للطالب بعد تقدمه بطلب  واملعاهد  ا ىلاليت دعته  الأس بابفيه يرشح جمالس تكل اللكيات  ا 

 الأس بابهبذه  الأخذاكفة املس متساكت والواثئق اليت تؤيد ادعاءه ، وحيق جمللس اللكية طلبه ب طلبه هذاموثقاً  تقدمي

 رفضها . أأو ادلراسةوتأأجيل 

 

 

ن بناء صخصيته  ا ىلز ذكل و امن الناحية العلمية والعملية بل يتج وءقترص عىل بناء همندس كفي  دور اللكية التقنية ال ا 

امن اكن ، وهذا يتطلب من اللكية والقسم املعين متابعة الطالب خالل مراحل أأيع يف اندماجه يف اجملمت املؤثرة مس تقبالً 

. ذلا حيرص القسم العلمي عىل  واال رشادوتقدمي النصح ، وتذليل املشألك اليت قد يواهجها يف حياته الاجامتعية ادلراسة

 العام ادلرايس . ةيايف بد الطلبة دراس ية ويعلن ذكل عىل أأساتذة القسم لطلبة لك مرحةلختصيص مرشدين تربويني من 

 

 

 الأقلعىل  ةدقيق 15 ـوالالزتام ابحلضور يف التار خ احملدد قبل املوعد ب هوموعدعىل الطالب التأأكد من اتر خ الامتحان-1

. 

 من ربع الوقت اخملصص لالمتحان . أأكرثح للطالب بدخول القاعة الامتحانية بعد مرور سمي ال-2

برازل قاعة الامتحان دون سمح للطالب بدخو ي ال-3  . الهوية ا 

من ثلث الوقت اخملصص ذلكل  أأكرثمرور فرتة  بعد ةا الالامتحاني القاعةسمح للمشاركني يف الامتحان مبغادرة ي ال-4

 الامتحان .

 

دخالسمح للطالب ي ال-5  أأخرى أأداة أأي أأوملخصات ختص املادة الامتحانية ، أأومذكرات  أأوراق أأو  أأوكتاب  اب 

 قاعة الامتحان . ا ىل 2احلاس بات أأوالرتجامن الالكرتوين  أأوعلومات بضمهنا املعجم لتخزين امل

دخال ا طالقاً سمح ي ال-6 دخالداخل قاعة الامتحان ويعد  الهواتف النقاةل اب  وترسي عىل  ، ةل للغشواالهاتف مبثابة حم ا 

 .أأدانه 20يف املادة  هانفس  اال جراءاتحامهل 

 تأجيل العام الدراسي :-5

 

 

 

 

 

 نظام اإلرشاد التربوي واألكاديمي : -6

 

 

 

 

 

 تعليمات المشاركة في االمتحان :-7
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لبةط الطتعليمات انضبا  

بني  الأدواتولن يسمح بتبادل  ، الامتحاانت أأثناءوالرمس اليت حيتاهجا  ةالكتابمس تلزمات  ا حضارعىل الطالب -7

 . الطلبة

 سمح للطلبة املمتحنني ابلتحدث مع بعضهم البعض .ي ال-8

 . ال خرينراق ومواد أأو ينظر يف  أأنسمح للطالب املمتحن ي ال-9

اث أأومسكل معوق لسري الامتحان  أأيسمح للطالب املمتحن بسلوك ي ال-10 قيامه بذكل سوف  ويف حاةل ، الشغب رةا 

 . ةالامتحاني القاعةمن  هجاخر مت ا  ي

 ا ىلمبارشة وحيال  القاعةمن مواصةل الامتحان وخيرج من الطالب ابلغش س يحرم  تلبس أأو ةلحماو أأيعند ضبط -11

 .يف ذكل املوضوع اعتباره راس باً  أأمرواليت ستنظر يف  ةحتقيقي ةنجل 

 

 

   

 

  يلزتم الطالب مبا يأأيت:                     

التقيد ابلقوانني والأنظمة ادلاخلية والتعلاميت والأوامر اليت تصدرها وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  -أأوالً 

 ومؤسساهتا)اجلامعة,الهيئة,اللكية,املعهد(.

اثرةوء أأو تعمد عدم املساس ابملعتقدات ادلينية أأو الوحدة الوطنية أأو املشاعر القومية بس-اـً اثني الفنت  الطائفية  ا 

 .أأو قوالً  أأو العرقية أأو ادلينية فعالً 

 ا ىل مسعة الوزارة أأو مؤسساهتا ابلقول أأو ابلفعل داخلها أأو خارهجا. اال ساءةعدم  -اـاثلث

 وهيئة التدريس و املوظفني اال دارةجتنب لك ما يتناىف مع السلوك اجلامعي من انضباط عايل أأو احرتام  -اً ـرابع

 ون بني الطلبة .اوعالقات الزماةل والتع

جياابً عىل الطالب القومي س يؤثر  املنضبطالسلوك  -خامساً  عند التعيني أأو الرتش يح للبعثات أأو  أأو سلباً ا 

 الزماالت ادلراس ية .

و ابلنظام والطمأأنينة والسكينة داخل احلرم اجلامعي )اللكية أأ  اال خاللالامتناع عن أأي معل من شأأنه  -سادساً 

 املعهد ( أأو املشاركة أأو التحريض عليه أأو التسرت عىل القامئني به .

 احملافظة عىل املس تلزمات ادلراس ية وممتلاكت اجلامعة أأو الهيئة أأو اللكية أأو املعهد . -سابعاً 

 عدم اال خالل حبسن سري ادلراسة يف اللكية أأو املعهد . -اثمناً 

 ة عىل أأن تراعي خصوصية لك جامعة أأو هيئة عىل حدة.املوحد املقرر للطلب ابلزيالتقيد  -اتسعاً 

ىل تنظاميت من شاهنا تعميق التفرقة أأو ممارسة أأي صنف من صنوف الاضطهاد  -عارشاً  جتنب ادلعوة ا 

 الس يايس أأو ادليين أأو الاجامتعي .

 -1-المادة
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اكن ذكل  جتنب ادلعائية لأي حزب أأو تنظمي س يايس أأو مجموعة عرقية أأو قومية أأو طائفية سواء -حادي عرش

قامة الندوات .  يف تعليق الصور والالفتات وامللصقات أأو ا 

قامة ندوات حزبية أأو دينية دعائية داخل احلرم  -اثين عرش لقاء حمارضات أأو ا  عدم دعوة صخصيات حزبية ال 

 اجلامعي حفاظًا عىل الوحدة الوطنية .

 

حد                          ذا ارتكب ا   :ى اخملالفات ال تيةيعاقب الطالب ابلتنبيه ا 

عدم التقيد ابلزي املوحد املقرر يف اجلامعة أأو الهيئة . -أأوالً   

ىل  -اثنياً  ابلقول عىل احد الطلبة . التجاوزعالقات الزماةل بني الطالب أأو اال ساءة ا   

 

حدى اخملالفات ال تية                         ذا ارتكب ا  نذار ا    :يعاقب الطالب ابال 

س توجب املعاقبة ابلتنبيه مع س بق معاقبته بعقوبة التنبيه .ي  فعل -أأوالً   

ابلنظام والطمأأنينة والسكينة يف اجلامعة أأو الهيئة أأو اللكية أأو املعهد . اال خالل-اثنياً   

 

حدى اخملالفات ال تية30يعاقب الطالب ابلفصل ملدة)                     ذا ارتكب ا   :( ثالثني يومًا ا 

نذار . يس توجب فعل -أأوالً  نذار مع س بق معاقبته بعقوبة اال  املعاقبة عليه ابال   

الهيئة التدريس ية . أأعضاءتجاوز ابلقول عىل احد منتس يب اجلامعة من غري ال -اثنياً   

ليهالهيئة التدريس ية مبا ييسء  بأأحدأأعضاءقيام ابلتشهري ال  -اثلثاً  ملعهد أأو خارهجام .داخل اللكية أأو ا ا   

. اليت ختل ابلنظام العام وال داب -داخل احلرم اجلامعي–لصقات قيام بوضع املال  -رابعاً   

 

 

 -2-المادة

 

 

 

 

 -3-المادة

 

 

 

 

 -4-المادة
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ذا                      يعاقب الطالب ابلفصل املؤقت من اجلامعة ملدة التزيد عىل س نة دراس ية واحدة ا 

حدىارتكب   اخملالفات ال تية ا 

لتعلاميت.( من هذه ا4املنصوص علهيا يف املادة ) الأفعالاحد  ار ارتاكبتكر  -أأوالً   

زبية داخل احلرم ض عىل التكتالت الطائفية أأو العرقية أأو التجمعات الس ياس ية أأو احليحر ةالتارسمم -اثنياً 

 اجلامعي .

الهيئة التدريس ية . أأعضاءابلفعل عىل احد منتس يب اجلامعة من غري  الاعتداء -اثلثاً   

العنف ضد زمالئه من الطلبة . اس تعامل -رابعاً   

عنف مسلحة . بأأعاملابلقيام  الهتديد -خامساً   

جازة،السالح  أأنواعنوع من  أأيمحل  -سادساً  جازةأأو بدون  اب  داخل احلرم اجلامعي. ا   

ية أأو املعهد .يف ممتلاكت اجلامعة أأو الهيئة أأو اللك  أأرضارااجلس مي  هاملنتيجة اال  معدًا أأو  حداثاال   -سابعاً   

ىل الوحدة الوطنية أأو املعتقدات ساءةاال   -اثمناً  ادلينية . ا   

  .الهيئة التدريس ية يف داخل اللكية أأو املعهد أأو خارهجام أأعضاءتجاوز ابلقول عىل ال  -اتسعاً 

ا ىل مسعة اجلامعة أأو الهيئة ابلقول أأو الفعل . اال ساءة -عارشاً   

املتعمد حبسن سري ادلراسة . اال خالل -حادي عرش  

عهد.طلبة ومنتس يب اللكية أأو امل النصب والاحتيال عىل زمالئه ال  ثبوت ارتاكب -اثين عرش  

 

ذا                       يعاقب الطالب ابلفصل الهنايئ من اللكية أأو املعهد وبقرار من اجلامعة أأو الهيئة ا 

حدىارتكب   : اخملالفات ال تية ا 

حدىتكرار  -أأوالً  ( من هذه التعلاميت .5اخملالفات املنصوص علهيا يف املادة ) ا   

يئة أأو اللكية أأو املعهد.الهيئة التدريس ية أأو احملارضين يف اجلامعة أأو اله  أأعضاءابلفعل عىل احد  الاعتداء -اثنياً   

وال داب العامة . للأخالقاملنافيةو  ملشينةاالفعالأ احد ارتاكب -اثلثاً   

وير .ني عىل الزت أأية مستندات أأو كتب أأو واثئق مزورة مع علمه بكوهنا مزورة أأو كونه من احملرض تقدمي -رابعاً   

ساعدة عليه .خيل ابلأمن والطمأأنينة داخل احلرم اجلامعي أأو اشرتاكه فيه أأو امل  ثبوت ارتاكبعمل -خامساً   

. ية أأو جنحة خمةل ابلرشف تزيد مدة حمكوميته فهيا لأكرث من س نةعند احلمك عليه جبنا -سادساً   

 

 

 -5-المادة

 

 

 

 

 -6-المادة
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افذة ابرز الفقرات من التعليمات الن  

 

 

 

 

                     درجة النجاح الصغرى                     

         

(للك موضوع.%50درجة النجاح الصغرى ) :6املادة/  

 

  الرسوب وحتميل لبعض املواد                      

ذاادةم أأييف  الطالب راس باً  ديع:9املادة/ بدون عذر  ادةكل امل( من الساعات املقررة لت%10ابته )زت غيااو جت ا 

املعهد . أأويقره جملس اللكية ، ( بعذر مرشوع %15) أأومرشوع   

 

 امتحاانت ادلور الثاين                      

ذاابمتحاانت ادلور الثاين  املشاركةللطالب حق :10املادة/ :ال تية ت االاحل يفمتحاانت مل يكن قد شارك يف  الا ا   

:املرض املفاجئ.الً أأو  

ىل .والأ  ادلرجةمن  أأقاربه:وفاة احد اثنياً   

:حوادث ادلهس.اثلثاً   

. الأحوالة حال من أأيوز تأأجيل امتحان ادلور الثاين ب جيال :12املادة/  

 

 

 

 

 أوالً:     

 

 

 

 

 ثانياً:     

 

 

 

 ثالثاً:      
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 احتساب معدل النجاح :                        

:15/ادةامل  

دد الوحدات يف ذكل عويراعى  ادة،صل علهيا يف لك مأأساس ادلرجات اليت ححيسب معدل الطالب عىل  :الً أأو

. ادةللك م  

.(مخسة عرش اس بوعاً 15ملدة )و اً اس بوعي ةظرين ساعةالوحدة هجد  ثلمت  : اثنياً   

ونصف  ساعة ةلك ثالث ساعات معليتعادل واحدة و  ةنظري ساعة لكيةتعادل لك ساعتني معلية يف ال  : اثلثاً 

. ساعةال   

:16/املادة  

 يف اللكية يف املرحةل الأوىل اكلأيت :ابدلراسة ابرش للطالب اذلي يكون احتساب معدل التخرج  -أأوال 

 الرابعة الثالثة الثانية الأوىل املرحةل

دلنس بة املع  10%  20%  30%  40%  

 

الأوائل من  %10 ـلامن مضن يف اللكية ابدلراسة ابرش للطالب اذلي يكون احتساب معدل التخرج  -اثنيا 

 اكل يت : رحةل الثانية(حيث تبدأأ دراس ته من امل)خرجيي املعاهد 

 الرابعة الثالثة الثانية املرحةل

املعدلنس بة   30%  30%  40%  

 

زاءاملؤرشة  ةاملئوي ةيف النس ب س نةحيتسب معدل التخرج برضب معدل الطالب يف لك  :اً لثـــاث  ا 

 ويكون اجملموع للس نوات ادلراس ية هو معدل خترج الطالب. ، ذكل

 

 رابعاً:     
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هناء عالقة الطالب ابللكية                         :حاالت ا 

حدى احلالتني التاليتني :تنهتيي عالقة الطال: 19 /املادة  ب ابللكية أأو املعهد يف ا 

ذاال: أأو رسب الطالب س نتني متتاليتني يف صفه . ا   

ذااثنيا: ب والحتتسب مضن ذكل املقررة يف ختصصه مبا فهيا س نوات الرسو  ةز الطالب مرة ونصف املرة املدو اجت ا 

.فصاعداً  2004/2005املقبولني  الطلبةس نوات التأأجيل وعدم الرسوب ويطبق ذكل عىل   

 : 20املادة/

ذا  ةالهنائي أأوةلفصليا أأوةالشهري أأوةالاس بوعي أأوةمن الامتحاانت اليومي أأييف الغش  لتهو احمأأو ثبت غش الطالب ا 

ذاو  س نةلتكل ال  ديف مجيع املوا راس باً  ديع الهتا .ويرقن قيده من جس لكيةتكرر ذكل يفصل من ال  ا   

 

 جيل :تأأ تعلاميت ال                         

 : 21/املادة

يقدم  أأنهد عىل املع  أأولكيةيقتنع هبا جملس ال  واحدة لأس باب مرشوعة ، س نةيؤجل دراس ته ل  أأنللطالب  -الأأو

ة الامتحان الهنايئ .يامن بد (الأقليف )لتأأجيل قبل ثالثني يوماً طلب ا  

 س نةالب ل الط ةؤجل دراسي أأناملعهد  أأولكيةجملس ال  ةبناء عىل توصي ئةالهي  أأوةلرئيس اجلامع –اثنيا 

الامتحان الهنايئ  ةيامن بد (الأقليف )يقدم طلب التأأجيل قبل ثالثني يوماً  أأنيقتنع هبا عىل  ةرشوعولأس بامب ةاثني  

الفصل ادلرايس الثاين ال أأوتتبع النظام الفصيل املعاهد اليت  أأولكيةوز تأأجيل دراسة الطالب يف ال جيال–اثلثا  ذاا   ا 

ر اكن بسبب خارج عن   س نةأأجيل لل الت ديع ل ويف هذه احلاةلو يكون انحجا يف الفصل ادلرايس الأ  أأنأأو ادهتا 

 ادلراس ية بأأمكلها .

 

 

 

 خامساً:     

 

 

 

 

 سادساً:     
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 تعلاميت التسجيل:                     

 :املس متساكت املطلوبة اليت جيب ا حضارها من قبل الطلبة اجلدد للرشوع يف معلية التسجيل -أأوال

(3ورة ملونة عدد )الأصلية + مص الوثيقة  املدرس ية  

(2الأصلية+مصورة ملونة عدد ) شهادة اجلنس ية العراقية للطالب  

(2الأصلية+مصورة ملونة عدد ) هوية الأحوال املدنية للطالب  

(2الأصلية+مصورة ملونة عدد ) تأأييد سكن / بطاقة سكن  

 صور حديثة
(5ذات خلفية بيضاء عدد )  

(4×3قياس )  

حوال املدنية للأبشهادة اجلنس ية أأو هوية الأ  (1الأصلية+مصورة ملونة عدد )   

(2الأصلية+مصورة ملونة عدد ) البطاقة المتوينية  

 

ذا اكن الكفيل    موظفا جلب تأأييد من دائرته ابس متراره ابخلدمة + هوية املوظف الأصلية -1ا   

(كفيل ابحلالتنيمتقاعدا جلب هوية التقاعد الأصلية فقط ) ويتوجب حضور ال  – 2                   

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً:     

 

 

 

 



رةبص -الهندسية  الكلية التقنية                                           2015/2016للعام الدراسي  دليل الطالب اإلرشادي  

55 
 

 :املس متساكت اليت جيب أأن تنجز أأثناء معلية التسجيل يف موقع اللكية –اثنيا 

 الكفالـــــــة . 

 قرار الطـــالـــب بعـــدم احملكوميـــــة  . ا 

 تعهد اباللتـــــزام ابلـــزي املــوحــــد . 

 منـــوذج املعلـــــومـــات ملئ . 

 الاختيـــارات اس متـــــــــــارة ملئ . 

 اس متـــــــــــارة الاختيـــارات ملئ . 

  ر ادلولـــة الرمسيــــة وغري الرمسيــــةدوائــ يف أأو مس تخدمــــاً  اً الطالــب ليس موظفــــ أأنيثبت تعهـــد . 
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 للأقسام اكفة للخمس س نوات الأخرية الطلبة احلدود ادلنيا لأعداد

يالقسم العلم  الس نوات 
 احلد الأدىن للقبول

 ا انث ذكور

 الوقود والطاقة

2008/2009  12 31 

2009/2010  15 27 

2010/2011  22 22 

2011/2012  17 33 

2012/2013  12 43 

 البرتوكميياوايت

2008/2009  16 21 

2009/2010  14 32 

2010/2011  19 26 

2011/2012  17 24 

2012/2013  11 39 

رة الكهرابئيةالقد  

2008/2009  16 25 

2009/2010  25 21 

2010/2011  13 10 

2011/2012  9 15 

2012/2013  28 27 

 التربيد و التكييف

2008/2009  15 8 

2009/2010  15 8 

2010/2011  - - 

2011/2012  16 11 

2012/2013  7 5 

 البيئة والتلوث

2008/2009  10 14 

2009/2010  18 18 

1020/2011  12 19 

2011/2012  11 27 

2012/2013  18 21 
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عداد اخلرجينيجدو   اكفة للخمس س نوات الأخريةللأقسام  ل اب 

 القسم العلمي
 الس نوات

 
 أأعداد اخلرجيني

 الوقود والطاقة

2007/2008  61 

2008/2009  79 

2009/2010  89 

2010/2011  56 

2011/2012  49 

 البرتوكميياوايت

2007/2008  62 

2008/2009  65 

2009/2010  54 

2010/2011  57 

2011/2012  44 

 القدرة الكهرابئية

2007/2008  103 

2008/2009  81 

2009/2010  82 

2010/2011  70 

2011/2012  80 

 التربيد و التكييف

2007/2008  48 

2008/2009  54 

2009/2010  64 

2010/2011  50 

2011/2012  53 

 البيئة والتلوث

2007/2008  39 

2008/2009  58 

2009/2010  65 

2010/2011  72 

2011/2012  33 
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ةالنشاطات الالصفي  

 

 

  

 

الاجامتعية  اتطانشال وتتضمن  ، والفعاليات اليت ميارسها الطالب خارج نطاق املهنج ادلرايس اتطانشال يه مجيع    

رشاف وحدة اال ع مجيعهاوالثقافية والفنية والرتفهيية و   الم .اب 

بيوم املرأأة العاملي و بيوم البيئة العرايق . كام تقمي لكيتنا محةل تثقيفية س نواًي الالصفية حتتفل لكيتنا  اتطانشال ومن بني هذه   

 ات الالصفية الأخرى اقامةطانش،ومن ال لطلبة قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث حتت عنوان )ال مزيد من التلوث( 

، وحفالت التخرج وخارج القطر، وسفرات ترفهيية وس ياحية داخل  ،رض الكتاب الس نويومع ،همرجان شعري س نوي

بشلك دوري اللكية الس يد معيد اللكية والسادة رؤساء الأقسام مع طلبة  لقاءاتواخملاميت الكشفية و  ،وحفالت التعارف

 خالل العام ادلرايس .

بليات املنتس بني والطلبة البدنية، من خالل تشكيل الفرق ومن مضن النشاطات الالصفية حترص لكيتنا عىل تطوير قا   

الرايضية مبختلف الألعاب، واملشاركة الفاعةل يف ادلورات الرايضية املقامة من قبل هيئة التعلمي التقين، وكذكل املشاركة يف 

مشاركة يف الألعاب منتخبات الهيئة لعدة العاب . ابال ضافة لوجود تنس يق مع املؤسسات الرايضية داخل احملافظة لل 

اخملتلفة، ومضن هذا اال طار مت افتتاح قاعة اللياقة البدنية داخل اللكية تضم أأهجزة رايضية حديثة. وهناكل مرشوع قيد 

قامة ملعب خاميس حديث داخل مجمع اللكية.   س تحصال املوافقات الرمسية ال   ا 

 
 القاعة الرياضية
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 الخدمات العامة :

 

 

 

 

 

ذ يقدم واندي لل مطعم ا توفري وسائل الراحة للمنتس بني والطلبة. ومهناتوفر اللكية بعض اخلدمات اليت من شأأهن طاليب ا 

كام تتوفر يف  .وجبات طعام رسيعة ملنتس يب اللكية فيه يقدم للمنتس بني مطعم واكفترياي وكذكل، وجبات رسيعة للطلبة

هذا . حال انقطاع مصدر التيار الرئييسابلتيار الكهرابيئ  اكفة اللكية مودلات للطاقة الكهرابئية تس تخدم لزتويد الأبنية

 حتتوي عىل جلسات السرتاحة الطلبة . اليت دائقاحل ا ىل ابال ضافة

 

 

 

 النادي الطالبيالمطعم و

 

  

 


