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 كمية التربية الرياضية نبذة عف تأسيس الكمية
 

تـ قبوؿ  (8939-8938)تـ ألوؿ مرة فتح قسـ خاص بالتربية الرياضية بدار المعمميف العالية خالؿ العاـ الدراسي  
 إذ مدرسييف متخصصيفألعداد ( طالب في السنة الثانية، وكانت ىذه ىي الخطوة األولى 6و) ى( طالب في السنة األول7)

 منح الخريجوف شيادة دبمـو في التربية الرياضية وتـ تعيينيـ مدرسيف عمى المالؾ الثانوي.
ولكف بسبب الظروؼ السياسية واالقتصادية السائدة آنذاؾ الغي قسـ التربية الرياضية بدار المعمميف العالية وتـ  

-8954ج معمميف عمى المالؾ االبتدائي واستمر الحاؿ حتى العاـ الدراسي إلحاقو كفرع بدار المعمميف االبتدائية لتخر 
 حيث تقرر فتح المعيد العالي لمتربية البدنية ومدة الدراسة فيو ثالث سنوات. 8955
وكاف ( 5/2/8955)وباشر طالب الدورة األولى بالدواـ بتاريخ ( 85/88/8954)وقد بدأت الدراسة فيو بتاريخ  

         وفي العاـ الدراسي  (8958)زارة المعارؼ )وزارة التربية حاليا( ثـ الحؽ بجامعة بغداد عاـ المعيد تابعا لو 
 تطورت الدراسة وأصبحت لمدة أربع سنوات ويمنح المتخرج دبمـو عالي بالتربية الرياضية.( 8961-8968)
ـ بصورة عامة وبالتربية الرياضية بعد ذلؾ تطور المعيد وأصبحت لو أىداؼ أساسية واضحة في التربية والتعمي  

بصورة خاصة عمى المستوى الجامعي والقطري والعربي، ونتيجة ليذا تطور المعيد إلى كمية التربية الرياضية في عاـ 
وكانت مدة الدراسة فييا أربع  أف يمنح المتخرج شيادة البكموريوس بالتربية الرياضية بقرار مف مجمس الوزراء عمى( 8967)

 سنوات
تطور المعيد وأصبحت لو أىداؼ أساسية واضحة في التربية والتعميـ بصورة عامة وبالتربية الرياضية بصورة  ثـ  

بقرار ( 8967)خاصة عمى المستوى الجامعي والقطري والعربي، ونتيجة ليذا تطور المعيد إلى كمية التربية الرياضية في عاـ 
 .وكانت مدة الدراسة فييا أربع سنوات لبكموريوس بالتربية الرياضيةمف مجمس الوزراء عمى أف يمنح المتخرج شيادة ا

 وقد تنقمت الكمية )المعيد( منذ تأسيسيا ولحد اآلف في البنايات اآلتية: 
  ولغاية نياية العاـ الدراسي: شغمت الكمية مساحات واسعة عممت كقاعات وكانت ممحقة بثانوية ( 8/2/8955)مف

 كمية اآلداب.بناية في الصناعة الرسمية 
  الكيالني في الصميخ. عاليشغمت الكمية دار المرحوـ رشيد ( 8968)ولغاية ( 8955)مف 

  شغمت دار البحراني في الوزيرية .( 8963-8962)ولغاية انتياء العاـ الدراسي ( 8962-8968)مف العاـ الدراسي 

  لمبنات( حالياً  الرياضيةرية )كمية التربيةي الوزيانتقمت الكمية إلى بنايتيا القديمة ف( 8964-8963)في العاـ الدراسي. 

  (8985تموز/)انتقمت كمية التربية الرياضية إلى بنايتيا الجديدة في الجادرية في. 

  (،2112)وتخرجت الدورة األولى في العاـ الدراسي ( 8999)افتتحت الدراسة المسائية في الكمية في العاـ الدراسي 
 .(2114)وأوقفت الدراسة فييا عاـ 
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 رؤية ورسالة وأىداؼ كمية التربية الرياضية
 :(Visionالرؤية ) 

تطمع كمية التربية الرياضية في جامعة بغداد أف تكوف مف ضمف الكميات العممية المعتمدة عالميًا مف خالؿ االرتقاء  
 لمجتمع العراقي والعربي والعالمي.بمستواىا العممي واإلداري وأف تكوف الكمية الرائدة في مجاؿ البحث العممي لخدمة ا

 :(Missionالرسالة ) 

إعداد المالكات العممية النوعية المؤىمة والمتخصصة في مجاؿ التربية البدنية والعمـو الرياضية لإلسياـ في االرتقاء 
ة الرياضية العراقية بالرياضة المدرسية وصحة المجتمع فضاًل عف إعداد الباحثيف في مجاؿ العمـو الرياضية لالرتقاء بالحرك

 وعمى مختمؼ المستويات.
 :(Goalsاألىداؼ ) 

 إعداد مدرسوف لدرس التربية الرياضية لمراحؿ الدراسة الثانوية ممميف بالجوانب البدنية والتربوية واالجتماعية. .2

باب والرياضة العمؿ عمى تطوير الحركة الرياضية لقطاعات الدولة جميعيا وبالتعاوف مع الجيات المعنية )وزارة الش .1
 والمجنة االولمبية(.

 اإلسياـ في نشر الثقافة الرياضية والعمؿ عمى جعؿ الرياضية إحدى الوسائؿ الميمة في التقريب بيف أبناء الشعب. .3

اإلسياـ في خدمة المجتمع مف خالؿ التثقيؼ لممارسة الرياضة وآثارىا االيجابية في الصحة العامة )نشر الوعي الصحي  .4
 اضة( لمفرد وتطوير مناىج التربية الرياضية بما يخدـ تقدـ ورقي المجتمع.لممارسة الري

 إعداد المالكات العممية المؤىمة لمعمؿ في مجاالت البحث العممي والتدريب الرياضي لتطوير واقع الرياضة العراقية.   .5

 اإلسياـ في قيادة الحركة الرياضة مف خالؿ المالكات النوعية العممية. .6

 قنوات القبوؿ
 والميني خريجي الدراسة اإلعدادية لمفرعيف العممي واألدبي. 
 .الرياضييف األبطاؿ عف طريؽ المجنة األولمبية العراقية 
  المعمميف خريجي قسـ التربية الرياضية والمجازيف دراسيًا )المعينيف عمى مالؾ وزارة التربية ولدييـ خدمة فعمية ال تقؿ

 %(.81األوائؿ )بنسبة ـ التربية الرياضية قسخريجي معاىد المعمميف و عف سنتيف(.

 والقبوؿ روط التقديـش
 : (االبيض)االستمارة ذات الموف  الطالبتقديـ  .8

  الطالب خريج الدراسة اإلعدادية لمفرعيف العممي أو األدبي لمسنة الدراسية نفسيا فقط ولمدوريف األوؿ والثاني.أف يكوف 

  ( درجة 361وعف مجموع ) %(61( درجة أي ما يعادؿ )421عف )أف ال يقؿ مجموعو الدراسي الصافي لمطالب
 .%(61لمديانات األخرى أي ما يعادؿ )

 ( سنة.24أف ال يزيد عمر الطالب عف ) 

  بنجاح.والفحص الطبي أف يجتاز االختبارات العممية والمقابمة الشخصية 

 قسـ  إلىويعاد تسميميا  مف قبؿ المدرسة، وتصديقيا استالـ استمارة القبوؿ مف قسـ الحسابات في الكمية لغرض ممئيا
 التسجيؿ في الكمية بعد أسبوع واحد. 

 : )االستمارة ذات الموف األحمر( الطالباتتقديـ  .2

  الطالبة خريجة الدراسة اإلعدادية لمفرعيف العممي أو األدبي لمسنة الدراسية نفسيا فقط ولمدوريف األوؿ والثاني.كوف تأف 

 ( درجة 361وعف مجموع ) %(61( درجة أي ما يعادؿ )421سي الصافي لمطالبة عف )أف ال يقؿ مجموعو الدرا
 %(.61لمديانات األخرى أي ما يعادؿ )
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 ( سنة.24أف ال يزيد عمر الطالبة عف ) 

  بنجاح.والفحص الطبي أف تجتاز االختبارات العممية والمقابمة الشخصية 

  ويعاد تسميميا إلى قسـ وتصديقيا مف قبؿ المدرسة، لغرض ممئيا استالـ استمارة القبوؿ مف قسـ الحسابات في الكمية
 التسجيؿ في الكمية بعد أسبوع واحد. 

 األبطاؿ )االستمارة ذات الموف األصفر(: تقديـ  .3

  خريج الدراسة اإلعدادية لمفرعيف العممي أو األدبي أو الفروع المينية األخرى لمسنة الدراسية  الطالبة(-)الطالبأف يكوف
 أو السنة الدراسية السابقة ولمدوريف األوؿ والثاني. نفسيا

 ( 561( لمدراسة اإلعدادية بفرعييا العممي واألدبي، و )385الطالبة( عف )-أف ال يقؿ مجموعو الدراسي الصافي )الطالب
 درجة لمفروع المينية كافة.

 ( سنة.24الطالبة( عف )-أف ال يزيد عمر )الطالب 

 يف الحائزيف عمى بطولة عربية حتى المرتبة الثالثة أو دولية أو أولمبية أو قارية حتى أف يكوف مف األبطاؿ الرياضي
، وبالنسبة لمطالبات أف تكوف مشاركة في دوري المرتبة السادسة، أو مف العبي المنتخب الوطني أو الشباب أو الناشئيف

 .األندية

  والمقابمة الشخصية بنجاح.االختبارات العممية الفحص الطبي و الطالبة( -)الطالبأف يجتاز 

  ويعاد تسميميا إلى قسـ وتصديقيا مف قبؿ المدرسة، استالـ استمارة القبوؿ مف قسـ الحسابات في الكمية لغرض ممئيا
 التسجيؿ في الكمية بعد أسبوع واحد. 

الطالبة( -ب)الطالوفؽ تعميمات وزارة التربية وعمى أف يجتاز يكوف عمى : )المجازيف دراسيًا( تقديـ المعمميف .4
  االختبارات العممية والمقابمة الشخصيةو الفحص الطبي 

الطالبة( الفحص -يكوف عمى وفؽ تعميمات وزارة التربية وعمى أف يجتاز )الطالب%(: 81تقديـ األوائؿ )نسبة  .5
 الطبي واالختبارات العممية والمقابمة الشخصية.

 المستمسكات المطموبة لمتقديـ
 واألب واألـ.الطالبة( -)لمطالبيادة الجنسية العراقية نسخة مصورة )ممونة( مف ش 
 الطالبة(.-نسخة مصورة )ممونة( مف ىوية األحواؿ المدنية )لمطالب 
 لوريا(.انسخة مصورة )ممونة( مف ىوية المشاركة في االمتحانات العامة الوزارية )البك 
 ( بخمفية بيضاء.4صور شخصية حديثة عدد ) 
 مبية العراقية واالتحادات الرياضية المركزية العراقية ومديريات التربية في المحافظات )لتقديـ كتب رسمية مف المجنة األول

 فقط(.   األبطاؿ
 ميمة مالحظات

 .تتوافر في الكمية الدراسة الصباحية فقط 

 لصباحية.الطالبة( متفرغًا لمدراسة فال يجوز الجمع بيف الوظيفة والدراسة في الكميات والمعاىد ا-أف يكوف )الطالب 

 الطالبة( فاشاًل في القبوؿ في حالة عدـ اجتياز أي مف: الفحص الطبي واالختبار العممي والمقابمة -يعد )الطالب
 الشخصية. 

 الطالبة( فاشاًل في القبوؿ في حالة عدـ حضوره أي مف: الفحص الطبي واالختبار العممي والمقابمة -يعد )الطالب
 الشخصية. 

  استكمالو لمتطمبات القبوؿ مف حيث المجموع والمستمسكات عدـ اشاًل في القبوؿ في حالة الطالبة( ف-)الطالبيعد
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 المطموبة.

 الطالبة( في حالة عدـ التحاقو بالكمية خالؿ مدة أسبوعيف بعد ظيور نتائج القبوؿ.-يمغى قبوؿ )الطالب 

 زورة إلى الكمية ولمكمية الحؽ في إلغاء الطالبة( في حالة تقديمو وثائؽ غير صحيحة أو ناقصة أو م-يمغى قبوؿ )الطالب
 قبولو في أي فترة بعد إعالف قبولو )حتى إذا كاف في صفوؼ متقدمة مف الكمية(.

 الطالبة( في الكمية ال يرشح إلى الكميات والمعاىد األخرى التي يحصؿ القبوؿ فييا مف خالؿ -في حالة قبوؿ )الطالب
 نظاـ القبوؿ المركزي.

  

 اختبارات القبوؿ
 

 الفحص الطبي: .8
 الطالبة( المتقدـ لمقبوؿ سميمًا مف األمراض المزمنة.-أف يكوف )الطالب 
 الطالبة( المتقدـ لمقبوؿ سميمًا مف العاىات والتشوىات القوامية.-أف يكوف )الطالب 
 طاؿ.الطالبة( المتقدـ لمقبوؿ ضمف الطوؿ والوزف المتناسبيف مع مراعاة حاالت الرياضييف األب-أف يكوف )الطالب 

 
 االختبارات العممية: .2
 ( درجة51اختبارات المياقة البدنية ) وتشمؿ: 

 ( مف البدء العالي. 51 –متر طالب  61اختبار ركض )متر طالبات 

 ( 411 –متر طالب  541اختبار ركض .)متر طالبات 

 .اختبار القفز العريض مف الثبات 

 .)اختبار الجموس مف االستمقاء )البطف 

 عقمة.اختبار السحب عمى ال 
 ( درجة وتشمؿ31الميارات الحركية )ختبارات ا: 
 .)كرة القدـ )الطالب فقط 

 .كرة السمة 

 .الكرة الطائرة 

 .كرة اليد 

 .الجمناستؾ 

 
وتشمؿ مقابمة الناجحوف في الفحص الطبي واالختبار العممي مف قبؿ لجنة متخصصة ( درجات: 21المقابمة الشخصية ) .3

 مف أساتذة الكمية. 
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 ة القانونيةالكفال

 
 العدد:    كمية التربية الرياضية                                                    

 الوحدة القانونية                                                           التاريخ:   
 

 (ػػػ ) تعيد طالب
 
 
 أتعيػد..... الطالب في كمية التربيػة الرياضػية جامعػة بغػداد ................................... أدناهالموقع  إني -8

العمميػػػة  واألدواتبػػػااللتزاـ قانونػػػا بالمحافظػػػة عمػػػى المسػػػتمزمات الدراسػػػية وممتمكػػػات الكميػػػة والكتػػػب المنيجيػػػة 
 أوميػػة بنظػػاـ الك اإلخػػالؿوعػػدـ  مسػػتقبالً  والتعميمػػات النافػػذة والتػػي تصػػدر واألنظمػػةالمختبريػػة وااللتػػزاـ بػػالقوانيف 

 وبػالزيالتشيير بيػـ وااللتػزاـ بالػدواـ أو منتسبي الكمية أي مف بعدـ التجاوز بالفعؿ والقوؿ عمى  وأتعيدالجامعة 
 لألخػػالؽفعػػؿ مشػػيف ومنػػاؼ  بػػأي اإلتيػػافالموحػػد وااللتػػزاـ واالبتعػػاد عػػف اسػػتعماؿ العنػػؼ ضػػد الطمبػػة وتجنػػب 

بػدفع جميػع المبػال   وأتعيػد (2117)لسػنة  (861)الطمبػة رقػـ بتعميمػات انضػباط  العامة وااللتزاـ حرفياً  واآلداب
 اإلخالؿ بيذا التعيد.بممتمكات الكمية ونتيجة  اإلضرار أو اإلىماؿالمترتبة بذمتي نتيجة 

 

وال  العمميػة تأديػة الػدروس الرياضػية أثنػاء إصػابة فػي أليكافة المسؤولية فػي حالػة تعرضػي  أتحمؿباني  أتعيد -2
 إصػابة أليالجيات القضػائية فػي حالػة تعػرض الطالػب  أماـ أوالطالب  أمرولي  أماـؤولية مس أيتتحمؿ الكمية 

 وغيرىا... األرضالسقوط عمى و الضرب بالكرة و حاالت الوفاة الناتجة عف الغرؽ  أوبميغة جراء الدروس العممية 

 
 توألجمو وقع                                 

  
 

 : توقيع الطالب
 : عيالربااالسـ 
 /بغداد/ حي                 ـ/            ز/               د/ :    الطالبسكف عنواف 
 ىاتؼ: 

 
              

 
 
 
 



 w w w . c o p e . u o b a g h d a d . e d u . i q   8صفحة 

 ةكفالة ضامن
نفسػي كفػيال ضػامنا عػف الطالػب  ُأعمػف .................................................. أدنػاهالموقػع  إني

جامعة بغػػػداد واكفمػػػو كفالػػػة لمقبػػػوؿ فػػػي كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية/ا .................................................
 إخاللػو نتيجػةبػدفع جميػع المبػال  المترتبػة عميػو  وأتعيػدخمسة ماليػيف دينػار عراقػي  (5111111تضامنية بمبم  )

وفقػا لقػانوف المبال  استيفاء  فاف لمكمية الحؽ في األسبابسبب مف  أليبيذا التعيد وفي حالة امتناعو عف التسديد 
مسػؤوؿ عػف  وأكػوفمراجعػة المحػاكـ  أو إنػذار إلػىدوف حاجػة  (8977)لسػنة  (56)تحصيؿ الديوف الحكوميػة رقػـ 

 العامة. واألخالؽ واآلدابسموكو المخالؼ لمقانوف 
 توقع ألجموو 

 :التوقيع
 :اسـ الكفيؿ

 :مينة الكفيؿ ومحؿ دائرتو
 :رقـ وتاريخ ىوية الدائرة

 :ية اإلصدارج
 /بغداد /حي                 ـ/                   ز/                 د/ :    عنواف السكف
 :الرقـ التقاعدي

   اإلصدار:جية                              : المدنية األحواؿرقـ ىوية 
   :رقـ الصفحة                                            :رقـ السجؿ

 21   يخ         /        / التار 
 :ىاتؼ
 فأيػػداىاوقػػد تميػػت عمييمػػا محتوياتيػػا  أعػػالهعمػػى صػػحة توقيػػع الكفيػػؿ والطالػػب والمعرفػػاف بيويتيمػػا المرقمػػة  ُأصػادؽ
     21    /     الموافؽ      /     في يـو         أماميووقعيا  حرفياً 
 
 

 سكينة عبد الكريـ راضي                                                           
 الوحػػدة القػانػونػية                                                          
                                                                      /     /       21    

 
 مف الكفيؿ لعمؿ الكفالة الضامنة ةالمستمسكات المطموب

 في كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد. الوحػدة القانونية ماـأ ور الكفيؿ شخصياً حض .8

وجمب كتاب تأييد مف دائرة الكفيؿ يتضمف استمراره بالوظيفة ومقدار الراتب  ،بالوظيفة المدنية اً يكوف الكفيؿ مستمر أف  .2
 .الةة مالييف دينار وىو مبم  الكف( خمس5111111ال يقؿ عف ) أفالسنوي عمى 

وىوية الدائرة التي يعمؿ  طاقة السكف والبطاقة التموينيةبالمدنية و  األحواؿيوية نسخة مصورة )ممونة( ليقدـ الكفيؿ  .3
 فييا.
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 جميورية العراؽ      

 

 سارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًًو 

 جايعت بغذاد

 انبذٍَت وعهىو انزٌاضتعًادة كهٍت انتزبٍت 

 انذراست انصباحٍت

 ــــى :    انزلـ  

 /انتارٌخ  :          /              

 إلى / المركز الصحي في 
 ـ / فحص طبي

 تحية طيبة:
يػػػرجػػى التفضؿ بأجراء الفحص الطبي لمطالب )                                              ( المقبوؿ           

.وا    2186/2187بكميتنا في الصؼ األوؿ لمسنة الدراسية   عالمنا ليتسنى لنا إجراء الالـز
 مع التقدير.............

 
 

 
 
 مدير شعبة التسجيؿ                                                                                       

 
       
 جميورية العراؽ      

 

 سارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًًو 

 جايعت بغذاد

 انبذٍَت وعهىو انزٌاضتانتزبٍت عًادة كهٍت 

 انذراست انصباحٍت

 انزلـــــى :      

 /انتارٌخ  :          /              

 إلى / 
 طمب وثيقةـ / 

  تحية طيبة:
( المقبوؿ بكميتنا                                نرجو تزويده بالوثيقة المدرسية العائدة لمطالب )                  

مصدقة مف قبؿ مديرية التربية مع تأييد صحة صدور الوثيقة  2186/2187ألوؿ لمسنة الدراسية الصؼ ا
 المدرسية مف قبمكـ ليتسنى لنا أجراء الالـز

 مع التقدير.............
 
 
 مدير شعبة التسجيؿ                    
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 الطالب بعد القبوؿ مباشرةالمستمسكات المطموبة مف 

 جامعة بغداد    
 كمية التربية الرياضية 

 قسـ التسجيؿ    
 استمارة معمومات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التوقيع :                                          
 الرباعي والمقب: ػػػػأسـ الطالب                                          
 /    /       التأريخ:                                          

 : باالسـ الرباعي والمق 8
 محؿ وتأريخ الوالدة:  2
 مينة ولي أمر الطالب: 3
 مسقط رأس الطالب: 4

5 
 

 القضاء:      العنواف الكامؿ:                     المحافظة:                    
 الحي:                              المحمة:                           الزقاؽ:       

 رقـ الدار:                       اقرب نفطو دالة لمسكف:  
 رقـ الياتؼ:                                 االيميؿ : 6
 الديانة:    /    /                   القومية:                                  7

 رقـ ىوية األحواؿ المدنية:                             تأريخيا:    /    /     8

 رقـ شيادة الجنسية العراقية:                          تأريخيا: :   /    /     9
 تأريخيا:      /    /    رقـ الوثيقة المدرسية:                                  81

88 
 رقـ البطاقة التموينية:                   أسـ ورقـ مركز التمويف:

 رقـ وكيؿ الغذائية :                      رقـ وكيؿ الطحيف:
 رقـ بطاقة السكف:                جية اإلصدار:               تأريخ اإلصدار: 82

 لطالب:                           الفرع:اإلعدادية التخرج منيا ا 83
 الرقـ أالمتحاني:                                         المجموع النيائي: 84

 جية الترشيح 85
  قبوؿ إعادة تسجيؿ  قبوؿ المعمميف  القبوؿ المباشر
  قبوؿ االستثناء  %81قبوؿ   قبوؿ اإلبطاؿ

 /       /         تأريخ التسجيؿ في الكمية:   86
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 .كافة أتعيد بصحة المعمومات المثبتة أعاله وفي حالة عدـ صحة المعمومات المسجمة أتحمؿ اإلجراءات األصولية
 

 جامعة بغداد    
 كمية التربية الرياضية 

 قسـ التسجيؿ    
 

 ـ / تعيد خطي خاص لمطالبات
 

في كمية التربية ( لمرحمة )             ا ( إحدى طالبات                        إني الطالبة )                       
وأتعيد بتأجيؿ السنة الدراسية في حالة أتعيد بااللتزاـ بالدواـ الرسمي والمحاضرات النظرية والعممية  الرياضية / جامعة بغداد

 .وألجمو وقعت حدوث الحمؿ
                   
 :التوقيع            

 :والمقباسـ الطالبة الرباعي                                            
 :الفرع أو القسـ                                           
 :المرحمة                                           
  //      : التأريخ                                           

 
 
 

     
 جامعة بغداد    
 ة التربية الرياضيةكمي
 قسـ التسجيؿ    
 

 ـ / تعيد خطي
فػػي كميػة التربيػػة )          (  المرحمػة مبػػة)                                                 ( أحػد ط الطالبػػة(-الطالػب)إنػي 

 .وألجمو وقعت غير مصاب بأي مرض عضوي مزمف أتعيد بأني  الرياضية / جامعة بغداد
                   
             
 :التوقيع            
 :والمقبالرباعي سـ الا                                           
 :الفرع أو القسـ                                           
 :المرحمة                                           
  //      : التأريخ                                           
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 جامعة بغداد
 كمية التربية الرياضية

 قسـ التسجيؿ    
 

 ـ / تعيد خطي
 فػػي كميػة التربيػػة)          (  المرحمػة مبػػة)                                                 ( أحػد ط الطالبػػة(-الطالػب)إنػي 

 (8-2)الفقػرة  وفػؽأتفػرغ لمدراسػة و أتعيد بػأني ال أعمػؿ فػي أي دائػرة أو مؤسسػة حكوميػة أو أىميػة  الرياضية / جامعة بغداد
إف يكوف الطالب متفرغا لمدراسة فال يجوز الجمع بػيف الوظيفػة والدراسػة " عمى: تنص إذ( 6مف الشروط العامة لمقبوؿ الفقرة )

 .وبعكسو أتحمؿ كافة التبعات القانونية وألجمو وقعت "في الكميات والمعاىد الصباحية
                   
 :التوقيع            
 :والمقبالرباعي االسـ                                            
 :الفرع أو القسـ                                           
 :المرحمة                                           
  //      : التأريخ                                           

 
 
 
 
 جامعة بغداد 

 كمية التربية الرياضية
 قسـ التسجيؿ    
 

 ـ / تعيد خطي
بيػػة فػػي كميػة التر )          (  المرحمػة مبػػة)                                                 ( أحػد ط الطالبػػة(-الطالػب)إنػي 

وبعكسػػو أتحمػػؿ كافػػة  بعػػدـ التػػدخيف فػػي أروقػػة وقاعػػات ومالعػػب الكميػػة الداخميػػة والخارجيػػةأتعيػػد الرياضػػية / جامعػػة بغػػداد 
 .التبعات القانونية وألجمو وقعت

                   
 :التوقيع            
 :والمقبالرباعي االسـ                                            

 :الفرع أو القسـ                                           
 :المرحمة                                           
  //      : التأريخ                                           
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 بعد القبوؿ المستمسكات المطموبة
 ( نسخ مصوره مف الوثيقة ممونة 3ع )الوثيقة المدرسية األصمية مصدقة مف قبؿ وزارة التربية م -8
 ( نسخة ممونة8الفحص الطبي لمطالب                                             نسخة أصمية  مع )-2
 ( نسخة ممونة8وصؿ التسمـ                                                         نسخة أصمية  مع )-3
 (2بيضاء  )سحب سكنر تعتبر مرفوضة(       عدد ) صور حديثة سحب أصمي بخمفية -4
الـ نسخة مصورة ممونة             عدد ) -5  ( نسخة 8شيادة الجنسية العراقية لمطالب واألب وا 
الـ نسخة مصورة ممونة                 عدد )-6  ( نسخة8ىوية األحواؿ المدنية لمطالب واألب وا 
 (8نة وواضحة جدا                              عدد )البطاقة التموينية نسخة مصورة ممو -7
صدار حديث                                 عدد ) -8  (8بطاقة السكف نسخة مصورة ممونة وا 
 ( نسخة أصمية2كمية التربية الرياضية(        عدد) –كفالة قانونية مصدقة مف )الوحدة القانونية  -9
 ( مع التعيدات 8استمارة المعمومات رقـ )-81
( يحتوي عمى المستمسكات المطموبة ضمف دليؿ الطالب عمى شكؿ حافظة باسـ المستمسؾ سكنر 2عدد )CD) قرص ) -88

 CD) داخؿ القرص ويكتب عميو اسـ الطالب الرباعي ويوضع داخؿ محفظة )
 (  وحسب الفرع الدراسي ادناه 2توضع كافة المستمسكات داخؿ محفظة شفافة عدد ) -82

 الفايؿ ألواف                                           
 %81قبوؿ  المعمميف اإلبطاؿ  اعادة تسجيؿ األدبي العممي
 بيضاء محفظة زرقاء محفظة صفراء محفظة خضراء محفظة حمراء محفظة

 
 ج أدناه: عمى الطالب جمب نسخة مف الوثيقة المدرسية مصدقة مف قبؿ وزارة التربية وعمى وفؽ األنموذ

 

 
 يكوف توزيع المستمسكات المطموبة حسب التقسيـ المشار اليو ادناه :

 
 (8)الفقرة ( = يوضع بداخميا 8محفظة رقـ ) -8
 (88+81+9+8+7+6+5+4+3+2)الفقرات  ( = يوضع بداخميا2محفظة رقـ ) -2

 
 

 الرجاء االلتزاـ بما يمي مالحظة :
 . ات المطموبةال تستمـ المعاممة في حالة وجود نقص بالمستمسك .8

 . جمب المستمسكات األصمية حيف التسميـ .2

 .يكوف تسميـ المستمسكات مع الدليؿ بعد أسبوع مف تأريخ االستالـ  .3

 . يعتبر قبوؿ الطالب او الطالبة ممغي في حالة اإلخالؿ في احد الشروط .4
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 عميمات انضباط الطمبة في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العمميت
 (:8المادة )

 بما يمي:أتعيد الطالبة( -)الطالب نيا
التػػي تصػػدرىا وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي ومؤسسػػاتيا  واألوامػػرالتقيػػد بػػالقوانيف واألنظمػػة الداخميػػة والتعميمػػات  أواًل:

 )الجامعة، الييئة، الكمية، المعيد(.
القومية بسوء أو تعمد إثػارة الفتنػة الطائفيػة أو العرقيػة عدـ المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر  ثانيًا:

 أو الدينية فعاًل أو قواًل.
 عدـ اإلساءة الى سمعة الوزارة أو مؤسساتيا بالقوؿ أو الفعؿ داخميا أو خارجيا. ثالثًا:
مػوظفيف وعالقػات الزمالػة وىيئػة التػدريس وال لػإلدارةتجنب كؿ ما يتنافى مع السموؾ الجػامعي مػف انضػباط عػاؿح واحتػراـ  رابعًا:

 والتعاوف بيف الطمبة.
 السموؾ المنضبط القويـ الذي سيؤثر إيجابًا عميو عند التعييف والترشيح لمبعثات والزماالت الدراسية. خامسًا:
أو االمتنػػاع عػػف أي عمػػؿ مػػف شػػأنو اإلخػػالؿ بالنظػػاـ والطمأنينػػة والسػػكينة داخػػؿ الحػػـر الجػػامعي )الكميػػة أو المعيػػد(  سادسػػًا:

 المشاركة فيو أو التحريض عميو أو التستر عمى القائميف بو.
 المحافظة عمى المستمزمات الدراسية وممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية او المعيد. سابعًا:
 عدـ اإلخالؿ بحسف سير الدراسة في الكمية أو المعيد. ثامنًا:
 .مى ِحداراعى خصوصية كؿ جامعة أو ىيئة عالتقيد بالزي الموحد المقرر لمطمبة عمى أف ت تاسعًا:
تجنب الدعوة إلى قياـ تنظيمات مػف شػأنيا تعميػؽ التفرقػة أو ممارسػة أي صػنؼ مػف صػنوؼ االضػطياد السياسػي أو  عاشرًا:

 الديني أو االجتماعي.
ذلػؾ فػي تعميػؽ تجنب الدعاية ألي حػزب أو تنظػيـ سياسػي أو مجموعػة عرقيػة أو قوميػة أو طائفيػة سػواء أكػاف  حادي عشر:

 الصور والالفتات والممصقات أو إقامة الندوات.
عدـ دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضػرات أو إقامػة نػدوات حزبيػة أو دينيػة داخػؿ الحػـر الجػامعي حفاظػًا عمػى  ثاني عشر:

 الوحدة الوطنية.
 (:2المادة )

 الطالبة( بالتنبيو إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية:-يعاقب )الطالب
 أوالح: عدـ التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الييئة.

 ثانيًا: اإلساءة الى عالقات الزمالة بيف الطمبة أو تجاوزه بالقوؿ عمى أحد الطمبة.
 (:3المادة )

 يعاقب الطالب باإلنذار إذا أرتكب إحدى المخالفات اآلتية:
 بتو بعقوبة التنبيو.أواًل: فعاًل يستوجب المعاقبة والتنبيو مع سبؽ معاق

 ثانيًا: إخاللو بالنظاـ والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد.
 (:4المادة )

 ( يومًا إذا أرتكب إحدى المخالفات اآلتية:31يعاقب الطالب بالفصؿ لمدة )
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 أواًل: فعاًل يستوجب المعاقبة باإلنذار مع سبؽ معاقبتو بعقوبة اإلنذار.
 انيًا: تجاوزه بالقوؿ عمى أحد منتسبي الجامعة مف غير أعضاء الييئة التدريسية.ث

 ثالثًا: قيامو بالتشيير بأحد أعضاء الييئة التدريسية بما يسيء إليو داخؿ الكمية أو المعيد أو خارجيما.
 التي تخؿ بالنظاـ العاـ واآلداب. –داخؿ الحـر الجامعي  –رابعًا: قيامو بوضع الممصقات 

 (:5المادة )
 إحدى المخالفات اآلتية:يعاقب الطالب بالفصؿ المؤقت مف الجامعة لمدة ال تزيد عف سنة دراسية واحدة إذا أرتكب 

 ( مف ىذه التعميمات.4تكرار ارتكابو أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة ) أواًل:
 معات السياسية أو الحزبية داخؿ الحـر الجامعي.العرقية أو التج أوحرض عمى التكتالت الطائفية  أومارس  ثانيًا:
 اعتداؤه بالفعؿ عمى أحد منتسبي الجامعة مف غير أعضاء الييئة التدريسية. ثالثًا:
 استعمالو لمعنؼ ضد زمالئو الطمبة. رابعًا:

 التيديد بالقياـ بأعماؿ عنؼ مسمحة. خامسًا:
 .خؿ الحـر الجامعيدا إجازةبدوف  أو بإجازة بأنواعوحممة السالح  سادسًا:
 .المعيد أوالكمية  أوالييئة  أوفي ممتمكات الجامعة  أضراراً الجسيـ  بإىمالو أو عمداً  إحداثو :سابعاً 
 المعتقدات الدينية. أوالوحدة الوطنية  إلى إساءتو :ثامناً 
 .ماخارجي أولمعيد  أوالييئة التدريسية في داخؿ الكمية  أعضاءتجاوزه بالقوؿ عمى احد  :تاسعاً 
 .الفعؿ أوالييئة بالقوؿ  أوسمعة الجامعة  إلى اإلساءة :عاشراً 

 المتعمد بحسف سير الدراسة. إخاللو :حادي عشر
 .المعيد أوثبوت ارتكابو النصب واالحتياؿ عمى زمالءه الطمبة ومنتسبي الكمية  :ثاني عشر
 (:6المادة )

المخالفػػات  ىإحػػدارتكػػب  إذاالييئػػة ويػػرقف قيػػده  أومػف الجامعػػة  المعيػػد وبقػػرار أويعاقػب الطالػػب بالفصػػؿ النيػػائي مػػف الكميػػة 
 :اآلتية
 .( مف ىذه التعميمات5في المادة ) المخالفات المنصوص عمييا إحدىتكراره  أواًل:
 المعيد. أوالكمية  أوالييئة  أوالمحاضريف في الجامعة  أوالييئة التدريسية  أعضاءاعتدائو بالفعؿ عمى احد  :ثانياً 
 .العامة واآلداب لألخالؽفعؿ مشيف ومناؼ  إتيانو :ثالثاً 
  .وثائؽ مزوره مع عممو بكونيا مزورة أوكتب  أومستندات  أيةتقديمو  :رابعاً 

 .المساعدة عميو أواشتراكو فيو  أووالطمأنينة داخؿ الحـر الجامعي  باألمفثبوت ارتكابو عمال يخؿ  :خامساً 
 .مف سنة ألكثرفييا  ويتمحكومة مخمة بالشرؼ تزيد مدة جنح أوعند الحكـ عميو بجناية  :سادساً 
 (:7المادة )
( مػف ىػػذه التعميمػات عمػػى الطالػػب 6) و (5) و (4) و (3) و (2ال يمنػع فػػرض العقوبػات المنصػػوص عمييػا فػػي المػػواد) أواًل:

  .وقعت المخالفة تحت طائمة القوانيف العقابية إذا األخرىمف فرض العقوبات ، المخالؼ
 إلػى مػؤجالً المعيد فيكوف النظر فيو انضباطيا  أوخارج الجامعة  إليوركت دعوى جزائية ضد الطالب عف فعؿ نسب حُ  إذا :ثانياً 

 .حيف البت في الدعوى الجزائية
 

 (:8المادة )
 أفعمػى الييئة التدريسية  أعضاءالمعيد لجنة انضباط الطمبة برئاسة معاوف العميد وعضوية اثنيف مف  أويشكؿ عميد الكمية 

 .المجنة مقررية عماؿبأ اإلدارييفوممثؿ عف اتحاد الطمبة )المنتخب( ويكمؼ احد الموظفيف  ،المجنة قانونياً  أعضاءيكوف احد 
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 (:9المادة )
 .لـ توصي بيا لجنة انضباط الطمبة عقوبة انضباطية ما أيةال يجوز فرض 

 (:81المادة )
، ولممجمػػس تخويػػؿ المعيػػد أوذه التعميمػػات بقػػرار مػػف مجمػػس الكميػػة تفػػرض العقوبػػات االنضػػباطية المنصػػوص عمييػػا فػػي ىػػ

 .المعيد أوعميد الكمية  إلىصالحياتو 
 (:88المادة )
 . قطعية واإلنذارتكوف عقوبة التنبيو  أواًل:
مجمػس  ( ثالثػيف يومػًا االعتػراض عمػى قػرار الفصػؿ لػدى31المعيػد لمػدة ال تزيػد عمػى ) أولمطالب المفصوؿ مف الكمية  :ثانياً 

 .المعيد ويكوف قراره قطعياً  أوالكمية 
( ثالثػػيف يومػػًا االعتػػراض عمػػى قػػرار الفصػػؿ لػػدى رئػػيس 31المعيػػد لمػػدة تزيػػد عمػػى ) أولمطالػػب المفصػػوؿ مػػف الكميػػة  :ثالثػػاً 

 الجامعة ويكوف قراره قطعيًا .
 .مجمس الجامعة ويكوف قراره قطعياً لفصؿ لدى المعيد فصاًل نيائيًا االعتراض عمى قرار ا أولمطالب المفصوؿ مف الكمية  :رابعاً 

 (:82المادة )
( مف ىذه التعميمػات 88مف المادة ) لمطالب االعتراض عمى قرارات الفصؿ المنصوص عمييا في البنود )ثانيًا( و)ثالثًا( و)رابعًا(

( خمسة عشر يومػًا 85اض خالؿ )، فاف تعذر تبمغو فمو حؽ االعتر بحقومف تاريخ تبمغو بالقرار الصادر  أياـ( سبعة 7خالؿ )
 .اإلعالناتمف تاريخ نشر قرار الفصؿ في لوحة 

 (:83المادة )
 أمػر، ويبمػ  بيػا ولػي ( خمسػة عشػر يومػاً 85ة ال تقػؿ عػف )المعيػد مػد أوفػي الكميػة  اإلعالنػاتيعمؽ قرار العقوبة فػي لوحػة 

 .الطالب تحريرياً 
 (:84المادة )

 .8989( لسنة 89العالي رقـ )تعميـ تمغى تعميمات انضباط طمبة ال
 (:85المادة )

  . تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية تنفذ ىذه التعميمات مف
 .وبعكسو أتحمؿ كافة التبعات القانونية وألجمو وقعت

                   
 
 

 :التوقيع
 :والمقبالرباعي االسـ 

 :الفرع أو القسـ
 :المرحمة
 //      : التأريخ
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 لمطالبة -رة المدرسية لمطالب السي
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

  اسـ الطالب الرباعي

 اسـ االـ الثالثي
 

 

 الجنس
 

 

 الجنسية
 

 

 سنة التولد
 

 

 محافظة التولد
 

 

 اسـ مديرية التربية
 

 

 اسـ االعدادية
 

 

 الفرع
 

 

 الرقـ االمتحاني
 

 

 عدد المواد الدراسية
 

 

 المجموع
 

 

 سنة التخرج مف االعدادية
 

 

 لذي نجح فيوالدور ا
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 اسـ الطالب الرباعي
 لمطالبة –السيرة الجامعية لمطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

 اسـ الطالب الرباعي
 

 

 

 
 القسم العلمً فً الكلٌة

 

 

 

 
 سنة القبول فً الكلٌة

 

 

 

 
 سنة المباشرة بالدوام

 

 

 

 
 قناة القبول

 

 

 

 
 نوع القبول

 

 

 

 
 االمر االداري بالقبول

 

 

 

 
 تارٌخ االمر االداري
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 األوامر اإلدارٌة
 

حلة 
المر

ى
الول

ا
 

 بترقٌن القٌد االمر االداري بالرسوب المر االداريا بالتأجٌل االمر االداري

 ترقٌن قٌد       الغاء ترقٌن قٌد اب      بالغش       بالموادبالغٌ تأجٌل اول       تأجٌل ثانً

  العدد
 
 
 
 

  العدد  العدد

  التأرٌخ
 
 

  التأرٌخ  التأرٌح

حلة 
المر

الثانٌة
 

 بترقٌن القٌد االمر االداري لرسوببا االمر االداري بالتأجٌل االمر االداري

 ترقٌن قٌد       الغاء ترقٌن قٌد بالغٌاب      بالغش       بالمواد تأجٌل اول       تأجٌل ثانً

  العدد
 
 
 
 

  العدد  العدد

  التأرٌخ
 
 

  التأرٌخ  التأرٌخ

حلة 
المر

الثالثة
 

 بترقٌن القٌد دارياالمر اال بالرسوب االمر االداري بالتأجٌل االمر االداري

 ترقٌن قٌد       الغاء ترقٌن قٌد بالغٌاب      بالغش       بالمواد تأجٌل اول       تأجٌل ثانً

  العدد
 
 
 
 

  العدد  العدد

  التأرٌخ
 
 

  التأرٌخ  التأرٌخ

حلة 
المر

الرابعة
 

 دترقٌن القٌ االمر االداري بالرسوب االمر االداري بالتأجٌل االمر االداري

 ترقٌن قٌد       الغاء ترقٌن قٌد بالغٌاب      بالغش       بالمواد تأجٌل اول       تأجٌل ثانً

  العدد
 
 
 
 

  العدد  العدد

  التأرٌخ
 
 

  التأرٌخ  التأرٌخ
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 العدد :                                                       التأريخ:

  ـ الرباعي : االس

  االسـ الرباعي بالمغة االنكميزية :

  سنة الدخوؿ :

  المرحمة :

  القسـ :

  الشعبة :

  محؿ وتاريخ الوالدة :

  نوع الدراسة :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المستمسكات المطموبة

 نسخة مصورة مف شيادة الجنسية العراقية .8

 صورتاف بخمفية بيضاء سحب أصمي .2

 ( خمسة أالؼ دينار نقدا ألغير5111مبم  ) .3

( عشرة أالؼ دينار مع كتاب 81111في حالة فقداف اليوية او تمفيا يغـر الطالب ) .4
 مركز شرطة

 

 استمارة ىوية
 

 

 الصورة
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 :ـباالتًأتعهذ ................................................. انطانب او انطانبت اًَ

انًذٌزة و انًذرست إدارة لبم يٍيصذلت  األصهٍت انًذرسٍت انىثٍمت تمذٌى .2

انعايت نتزبٍت فً يىعذ ألصاِ أسبىعٍٍ يٍ إعالٌ لىائى انًمبىنٍٍ فً حانت 

 و.1025/1026 انذراسٍت نهسُت انكهٍت فً لبىنً

فً يىعذ ألصاِ انًعتًذة  انطبٍت انهجُت لبم يٍ يصذق انطبً انفحص تمذٌى .1

 ٍتانذراس نهسُت انكهٍت فً أسبىعٍٍ يٍ إعالٌ لىائى انًمبىنٍٍ فً حانت لبىنً

 و.1025/1026

وانذوائز انىساراث  أههٍت أو أو حكىيٍت يؤسست دائزة أو إنى اَتسابً عذو .3

 و.1025/1026األيٍُت وعهٍت أتفزغ  نهذراست فً انكهٍت نهسُت انذراسٍت 

فً يىعذ ألصاِ أسبىعٍٍ يٍ إعالٌ لىائى بانذراست انًباشز انتسجٍم .4

 و.1025/1026 ٍتانذراس نهسُت انكهٍت فً انًمبىنٍٍ فً حانت لبىنً

 لبم انجايعت وانكهٍت. انًحذدة يٍانتىلٍتاث  وفك بانذواو االنتشاو .5

 حال )تغٍز عُىاًَ او بٍاَاتً انشخصٍت( فً انكهٍت فً انتسجٍم شعبت تبهٍػ .6

  انعُىاٌ انىانذة اسى انىانذاسى  انطانب اسى

 وانكهٍت. انجايعت تحذدِ انذي انًىحذ انشي بارتذاء االنتشاو .7

 .انًحذدةوانمىاٍٍَ  بانضىابط االنتشاو .8

 .انذراست يذة أثُاء انذاخهٍت األلساو فً بانسكٍ انًطانبت بعذو االنتشاو .9

 

 االيتحاٍَت وانضىابط انتعهًٍاث وفك انماَىٍَت انًسؤونٍت كافت أتحًم وبخالفت

 .انُافذة

 
 :ـ تىلٍع

 

 االسى:ـ

 :ـانتأرٌخ
 

 

 

 

 

 خطــــً تعهــــذ
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