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 النظام الداخمي لكمية الكوت الجامعة
 

 الفصل األول
 التأسيس واألهداف

 1ـ المادة
 ( ويكؾن مقرىا في محافغة واسط .                  كمية الكوت الجامعةتؤسس كمية بأسؼ ) أواًل: 

 ( . الميزر العراقية جسعية الجية السؤسدة لمكمية ىي ) ثانيًا:
 ـ2ـ المادة

 تيدف الكمية الى تحقيق مايأتي : 
بالثقافةةةة الجامعيةةةة والعحةةةو العمسةةةي وانةةةداخ السةةةؤىميؽ فةةةي مخالمةةةي ال ةةةرو  العمسيةةةة واالندةةةانية العشايةةةة أواًل: 

 وتظؾير السديرة العمسية.
 احياء الحزارة العربية واالسالمية والح اظ نمى الالراث . ثانيًا: 

 تؾثيق الروابط العمسية والثقاؼية والعحثية مع السؤسدات والييئات العمسية العراقية والعربية واالسالمية ثالثًا:
  واالجشبية مؽ اجل تحقيق اىداف الكمية .

       فةةي احةةداث تظةةؾيرات كسيةةة ونؾليةةة فةةي الحركةةة العمسيةةة والثقاؼيةةة والالربؾيةةة والعحةةو العمسةةي االسةةيام  رابعةةًا :
 السعرفة الشغرية والالظبيقية . بسخالمي نؾاحي

 انداخ ىئيات نمسية في مخالمي الالخررات لخدمة الالشسية في العراق . خامدًا:
 

  ـ3ـ المادة
 أواًل: لمكمية شخرية معشؾية واسالقالل مالي واخاري وتالسالع باألىمية القانؾنية الكاممة لالحقيق أىدافيا.

 ام .ذات ن ع ن يالكمية مؤسدة نمسية خاصة وى ثانيًا:
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 ـ4ـ المادة
أواًل: تكةةؾن الدراسةةة فةةي الكميةةة صةةعاحية ومدةةا ية ا ويذةةالرن فةةي السالقةةدم ان يكةةؾن حاصةةاًل نمةةى شةةياخة الدراسةةة  

 السشاعرة في الجامعة الرسسية. لالخرراتالسحدخة في ا ةاإلنداخي
يةةةة ا شةةةياخة جامعيةةةة اول( اربةةةع سةةةشؾات خراسةةةية فةةةي األتةةةل ويسةةةش  السالخةةةرج فييةةة4ثانيةةةًا: مةةةدة الدراسةةةة فةةةي الكميةةةة)

 ( خسس سشؾات. 5)بكالؾريؾس( في حقل االخالراص ، اما تدسي الريدلة وطب االسشان تكؾن مدة الدراسة )
 العمسية بمغات حية أخرى. الالخرراتثالثًا: المغة الرسسية في الكمية ىي المغة العربية ويجؾز تدريس بعض 

        
 الفصل الثاني
 مجمس الكميـــــة

 5ـ المادة
 مجمس الكمية ىؾ انمى ىيئة نمسية واخارية في الكمية ا ويالألي مؽ : أواًل:

 ر يداً                                        أة نسيد الكمية.                                         
 نا ب لمر يس                                                            ب ة معاون العسيد لمذؤون العمسية 

 ج. معاون العسيد لمذؤون االخارية                                                            نزؾاً 
 انزاء                                                                   .العمسية ة رؤساء األتدام خ
 مجمس الكمية.                                       نزؾاً . اميؽ مجمس الكمية يالؼ تعيشو مؽ تبل ه

 و. مسثل نؽ الييئة الالدريدية ال تقل مرتبالو نؽ )مدرس(                                     نزؾاً 
 نزؾاً في السدا ل الخاصة بالظمعة يالؼ اخالياره باالنالخاب.                      مسثل نؽ الظمعة  ة ز

 سيد الكمية مؽ بيؽ انزاء الييئة الالدريدية مقررًا لمسجمس                         نزؾاً ح. يخالار ن
 ن. مسثل نؽ الجية السؤسدة                                                               نزؾاً 

اسةالثشا ي نشةد الزةرورة ا  ثانيًا: يعقد مجمس الكمية مرة واحدة في االتل كةل شةير ولر يدةو ان يةدنؾه الةى اجالسةا 
او بشةةاء نمةةى طمةةب خظةةي مةةؽ ثمثةةي انزةةا و ا ويةةالؼ نرةةاب السجمةةس بحزةةؾر ثمثةةي االنزةةاء وتالخةة  القةةرارات 
والالؾصيات والسقالرحات باغمبية ندخ الحاضريؽ ا ونشد تداوي االصةؾات يةرج  الجانةب الة ي يرةؾت ؼيةو ر ةيس 

 السجمس .
 عيا ر يس وانزاء مجمس الكمية .ثالثًا: تدون محاضر الجمدات في سجل خاص يؾت

مةةؽ تةةةاريا اتخاذىةةةا  ( خسدةةةة نذةةر يؾمةةةاً 55رابعةةًا: ترسةةةل الكميةةة تةةةرارات وتؾصةةيات مجمدةةةيا الةةى الةةةؾزارة خةةالل )
 لالطال  نمييا والشغرفي اترارىا .
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 6المادة.
 اواًل: يسارس مجمس الكمية السيام االتية :

 تش ي  سياسة الكمية العمسية والالربؾية .-أ
بعة تش ي  الخظط العمسيةة والالربؾيةة والساليةة وانةداخ الالقةارير الدوريةة النذةظة الكميةة والالةي ترسةل ندةا مشيةا مالا-ب

 الى وزارة الالعميؼ العالي والعحو العمسي .
 اترار شرون القبؾل وتحديد انداخ الظمعة السقالرح تبؾليؼ في بداية كل سشة خراسية . -ج
 لى الؾزارة وك لػ اترار الشالا ج الشيا ية وانالنيا.اترار السشاىج الدراسية ورفعيا ا-خ
 مش  الخريجيؽ الذياخات العمسية .-ىة
 تذكيل المجان السالخررة لالدييل قيام السجمس بسيامو واترار الالرقيات العمسية النزاء الييئة الالدريدية .-و
 الالؾصية ب ال  االتدام العسمية او خمجيا او الغا يا .-ز
 ؾازنة والحدابات الخالامية وإجراء السشاتمة بيؽ فرؾليا .السراختة نمى الس-ح
 تحديد االجؾر الدراسية الدشؾية وتعديميا اذا خنت الحاجة الى ذلػ . -ن
اىةةداء االمةةؾال السشقؾلةةة الةةى الجامعةةات والكميةةات والسؤسدةةات العمسيةةة والالربؾيةةة ا وتقةةديؼ االنانةةات والسكافةةات  -ي

 ليؼ بالالشديق مع الجية السؤسدة .
تبةةؾل السةةش  واليعةةات واالنانةةات والؾصةةايا والؾتةةي مةةؽ خاخةةل العةةراق وخارجةةو وفةةي الحالةةة االخيةةرة تدالحرةةل  -ك

 مؾافقة مجمس الؾزراء ابالداء .
الالعاتد مع انزاء الييئةة الالدريدةية مةؽ العةرب او االجانةب وفةق الزةؾابط الالةي تعالسةدىا الجامعةات الرسةسية  -ل

 باسالثشاء تحديد االجؾر .
وتبةةةةؾل اسةةةةالقاالتيؼ وانيةةةةاء ؽ انزةةةةاء الييئةةةةة الالدريدةةةةية والعةةةةامميؽ االخةةةةريؽ وتحديةةةةد اجةةةةؾرىؼ ومكافةةةةاتيؼ تعيةةةةي -م

 .خدماتيؼ
 تحديد اجؾر ومكافات السحاضريؽ الخارجيؽ . -ذ
 نقد االت اتات مع الجامعات والكميات والسؤسدات العمسية الالي تعشي بالعحو العمسي خاخل العراق وخارجو . -ر
مةةع بيةةان  اوجز يةةًا نشةد االتالزةةاء مةةدة التالجةةاوز االسةبؾ  ا نمةةى ان تعمةةؼ الةةؾزارة بة لػ فةةؾراً  اسةةة كميةةاً ايقةاف الدر -ق

 االسعاب والسبررات .
 السراختة نمى مالكات الكمية واالتدام العمسية . -س

 لسجمس الكمية تخؾيل بعض صالحياتو لمعسيد. ثانيًا:
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 7-المادة
( اربةع سةشؾات تابمةو 4لسةدة)مةؽ الجيةة السؤسدةة ابالةداًء لؾزير بشةاء نمةى ترشةي  يعيؽ نسيد الكمية بقرار مؽ ا :اوالً 

( مةةؽ تةةانؾن الجامعةةات والكميةةات االىميةةة رتةةؼ 58لمالجديةةد مةةرة واحةةدة وفةةق الذةةرون السشرةةؾص نمييةةا فةةي السةةاخة )
 . 5156لدشة( 55)

 يالؾلى نسيد الكمية السيام االتية : ثانيًا:
الجالسانةةات االنالياخيةةة واالسةةالثشا ية وتش يةة  تراراتةةو وتسثيةةل الكميةةة امةةام ر اسةةة مجمةةس الكميةةة وخنؾتةةو الةةى ا - أ

 امام تمػ الجيات . لكميةاالجيات الرسسية وغير الرسسية ولو تخؾيل مؽ يسثل 
 الكمية العمسية واالخارية والسالية وفق احكام القانؾن واالنغسة والالعميسات .اخارة شؤون  - ب

 يراخق نمييا مجمس الكمية . واالت اقيات الاليتؾقيع العقؾخ  -ج
 السراختة نمى ترارات المجان الخاصة بالذظب والالثسيؽ وااليجار. -خ

 االتدام او ال رو  العمسية . ترشي  ر داء -ىة 
  اي اخ مشالدبي الكمية خاخل العراق . -و
 ة .الالؾصية باىداء االمؾال السشقؾلة الى الجامعات والكميات والسؤسدات العمسية والالربؾي -ز

 ثالثًا: لعسيد الكمية تخؾيل صالحياتو لسعاونو ولرؤساء االتدام .
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 الفصل الثالث 
 مجالس االقسام العممية ورؤساء االقسام 

 
 .8-المادة
 الكمية في مرحماليا الالاسيدية مؽ االتدام العمسية االتية : تالألياواًل: 
 تدؼ المغة العربية . - أ

 تدؼ اخارة االنسال . - ب

 تدؼ ىشدسة الميزر والعرريات االلكالرونية . - ج
 تدؼ تقشيات السخالبرات الظبية. -خ
 تدؼ القانؾن  -ه
 تدؼ نمؾم القرآن والالربية االسالمية. -و
 تدؼ الالربية البدنية ونمؾم الرياضة -ز
 تدؼ الريدلة. -ح
 تدؼ طب االسشان-ن
 لمكمية الحق في فال  اتدؼ اخرى بعد اسالحرال السؾافقات االصؾلية . ثانيًا:
 القدةةؼ العمسةةي ىةةؾ الؾحةةدة العمسيةةة االساسةةية فةةي الالعمةةيؼ الجةةامعي االىمةةي ، ويةةديرة مجمةةس القدةةؼ ور يدةةة ، ثالثةةًا:

ة مةمةشيؼ فةي االتةل مةؽ حس خسدةة( 5سةععة يكةؾن) (7ويالكؾن القدؼ العمسي مةؽ نةدخ مةؽ الالدريدةييؽ اليقةل نةؽ )
 .وان يكؾن احدىؼ بسرتعة اسالاذ مداند في االتلشياخة الدكالؾراه او ما يعاخليا 

 .9-المادة
 يالؾلى مجمس القدؼ السيام االتية :اواًل: 

 الالؾصية بسا يحالاجو القدؼ مؽ انزاء الييئة الالدريدية والسحاضريؽ وال شييؽ وخنؾة األسات ة الزا ريؽ. أة
 ة السقدمة مؽ انزاء القدؼ واتالراح سبل انجازىا .اترار مذاريع العحؾث العمسي ب ة
الالؾصةةية بالعزةةيد الالةةألير والالرجسةةة والةةةةشذر والعحةةةؾث العمسيةةةة واالىالسةةام بعحةةؾث الظمعةةة وتةةؾفير مدةةالمزمات  ج ة

 تش ي ىا.
 ة تش ي  ترارات مجمس الكمية السحالة مؽ العسيد . خ
 ؼ .تذكيل المجان العمسية والالربؾية وفق حاجة القد ة ىة
 مالابعة الالظؾرات العمسية والالقشية وتؾجيو انزاء الييئة الالدريدية لالحديو وتظؾير السشاىج الدراسية. ة و
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زة مشاتذة مشاىج الدراسة وم رخاتيا والكالب الدراسية واتالراح تعديميا او تبديميا في ضةؾء تؾصةيات انزةاء الييئةة 
 الالدريدية .

تظةؾيره ونمةى قيةام انزةاء الييئةة الالدريدةية ومشالدةبي القدةؼ ا خةريؽ األشةراف نمةى سةير الالةدريس واسةمؾبو و  ح ة
 .بؾاجعاتيؼ ا ونمى الذؤون العمسية لمظمعة في مخالمي مراحل الدراسة 

 العمسية واألخارية. السالكاتن ة اتالراح خظة لالأىيل وتظؾير 
 ي ة إترار الشالا ج االمالحانية وإحالاليا الى مجمس الكمية مذ ؾنة بالالؾصيات .

 اتالراح اإلنداخ والذرون الخاصة لقبؾل الظمعة في القدؼ وحدب الظاتة االساليعابية. –ك 
 ثانيًا: لسجمس القدؼ تخؾيل بعض صالحيات الى ر يس القدؼ .

 
 .11-المادة

أواًل: يرأس مجمس القدؼ ر يس لو يالؼ تعييشو مؽ مجمس الكمية وبالرشي  مؽ نسيد الكمية ووفقًا لسا معسةؾل بةو فةي 
 عات الرسسية.الجام

 الرالحيات ا تية:االخالراصات و ثانيًا: يالؾلى ر يس القدؼ مسارسة 
 ترأس اجالسانات مجمس القدؼ . -أ

 الدنؾة النعقاخ مجمس القدؼ وتحديد مؾانيد اجالساناتو . –ب 
 األشراف نمى الذؤون العمسية لظمعة القدؼ . –ج 
 مالابعة سير الالدريدات في القدؼ. -خ

 ر وغياب األسات ة والسؾع يؽ في القدؼ.مالابعة حزؾ  -ىة 
 مالابعة سير االمالحانات وتذكيل المجان االمالحانية لمقدؼ . -و
 تقديؼ السقالرحات حؾل تظؾير السالكات العمسية واالخارية لمقدؼ . -ز

 رفع الالؾصيات حؾل احالياجات القدؼ العمسية واالكاخيسية والسالية . –ح 
 الالدريدية وحدب حاجة القدؼ . رفع الالؾصيات بالعييؽ الييئات -ن

 تذكيل المجان العمسية والالربؾية في القدؼ . –ي 
 تذجيع العحو العمسي والشذر والالرجسة والسذاركة في الؤتسرات العمسية . –ك 
 انداخ مقالرح مؾازنة القدؼ الدشؾية . –ل 
 تش ي  ترارات مجمس القدؼ . -م
 قدؼ ولمظمعة السالسيزيؽ في اخا يؼ .الالؾصية بسش  مكافأت تذجيعية لسشالدبي ال –ذ 
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 الفصل الرابع 
 الهيئة التدريسية 

 .11-المادة
 تالألي الييئة الالدريدية مؽ : أواًل:

 االسات ة . -أ
 االسات ة السدانديؽ . –ب 
 السدريديؽ . –ج 
 السدريديؽ السدانديؽ . –خ 

وتةرؼيعيؼ بسؾجةب تعميسةات يرةدرىا مجمةس الكميةة ثانيًا: يالؼ تعييؽ السة كؾريؽ فةي )اواًل( مةؽ ىة ه السةاخة وتةرتياليؼ 
نةؽ الؾعةا ي ، فزةاًل مع مراناة تؾافر شرون نزؾ الييئة الالدريدية في الجامعات الرسسية في مةؽ يعةيؽ بية ه 

 انالساخ تؾاند الالرقيات العمسية السعسؾل بيا في الجامعات الرسسية .
لقعةةو العمسةةي ووفةةق نسةةل نزةةؾ الييئةةة الالدريدةةةية يةةالؼ تحديةةد نرةةاب الالدريدةةي السعةةيؽ فةةي الكميةةةة حدةةب  ثالثةةًا:

 السعسؾل بو في الجامعات العراقية الرسسية .
 

 .12-المادة
لمكميةةةة االسةةةةالعانة بانزةةةةاء الييئةةةةات الالدريدةةةية فةةةةي الجامعةةةةات الرسةةةةسية وىيئةةةة الالعمةةةةيؼ الالقشةةةةي ومةةةةؾع ي الدولةةةةة  

افيا وفةةةق الالعميسةةات نمةةةى ان تدالحرةةةل والسالقانةةديؽ اللقةةةاء السحاضةةرات او االفةةةاخة مةةؽ خبةةةرتيؼ فةةي تحقيةةةق اىةةد
 مؾافقة الجيات الالي يشالدبؾن الييا بالشدعة لغير السالقانديؽ .
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 الفصل الخامس 
 االمور المالية 

 13-المادة 
 تالكؾن مالية الكمية مؽ :

 ىسة الجية السؤسدة .ااواًل: مد
 االجؾر الدراسية . ثانيًا:
 الؾصايا والؾتي.السش  واليعات واالنانات و  ثالثًا:
 االيراخات الشاجسة نؽ نذاطاتيا السخالم ة . رابعًا:

 14-المادة 
 لمكمية حق اسالثسار امؾاليا بسا يشدجؼ مع اىدافيا . اواًل:
 تخزع حدابات الكمية لالقيق خيؾان الرتابة السالية . ثانيًا:

 .15-المادة 
 تع ى الكمية مؽ ضريعة الدخل .اواًل: 
 السالحققة مؽ الكمية النزاء اليئية الالدريدية او العامميؽ فييا مؽ ضريعة الدخل . تع ى الدخؾل ثانيًا:
اجزا يةةا ومؾاخىةةا االحالياطيةةة والسةةؾاخ السالسيةةزة ووسةةا ل واالجيةةزة و  تع ةةى اسةةاليراخات الكميةةة مةةؽ السةةؾاخ والعةةدخ ثالثةةًا:

خةةةدم اغراضةةةيا مةةةؽ الرسةةةةؾم االيزةةةاح والكالةةةب والسظبؾنةةةات السدةةةالؾرخة السقةةةررة  فةةةي خظظيةةةا وبرامجيةةةا والالةةةي ت
 الكسركية .

 .16-المادة 
 يؾز  صافي الؾفر السالي الدشؾي لمكمية نمى الؾجو االتي : اواًل:

 %( نذر مؽ السئة مشو لمجية السؤسدة .55ما اليزيد نؽ ندعة )-أ
 . %( خسدة نذر مؽ السئة لالذجيع العحو العمسي في الالالير والالرجسة والشذر55ما اليقل نؽ ندعة ) -ب
يكؾن السالعقي مؽ صافي الؾفر السالي الدشؾي لالغظية ن قات تؾسيع وتظؾير نذان الكميةة او اي مجةال اخةر  -ج

 مؽ شانو تحقيق اىدافيا.
 سةةشؾيًا مقةةدارة تدةةالؾفي الةةؾزارة مةةؽ الكميةةة رسةةؼ اجةةازة الالاسةةيس الةة ي يحةةدخ مقةةدارة مةةؽ مجمةةس الةةؾزراء ورسةةساً  ثانيةةًا:

وق دل السعالغ السالأتية مؽ ى ه الرسؾم الى صشو جسالي االيراخ الدشؾي لمكمية وتؤ %( واحد مؽ السئة مؽ ا3ندعة )
 الالعميؼ العالي في مركز الؾزارة .
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 الفصل السادس 
 احكام ختامية 

 لمذياخات الالي تسشحيا الجامعات الرسسية . تعد الذياخات الالي تسشحيا الكمية معاخلة -17-المادة 
 ؾيؼ الجامعي ال ي تردرة الؾزارة لمجامعات الرسسية .تالعع الكمية الالق -18-المادة 
 تالعع الكمية السشاىج الدراسية السشاعرة ليا في الجامعات الرسسية . -19-المادة 
تكؾن ندخ الدانات الدراسية ووحداتيا مشاعرة لعدخ الدانات ووحداتيا السعسةؾل بيةا فةي الجامعةات  -21-المادة

 العراقية .
 عميسات االمالحانية السعسؾل بيا في الجامعات الرسسية .يعسل بالال -21-المادة

 تظبيق الالعميسات والزؾابط السالعمقة بالػيابات وفق ما معسؾل بو في الجامعات الرسسية . -22-المادة 
بجسيةع السالظمعةات الالةي تسكشيةا مةؽ اخاء مياميةا ونمةى وجةو الخرةؾص تمالزم الكمية بالزويةد الةؾزارة  -23-المادة 

 ماياتي :
 : محاضر مجمس الكمية .الً او 

 : تقارير فرمية وسشؾية نؽ ندب الشجاح والرسؾب والالدرب .ثانياً 
 : اي معمؾمات اخرى تظمبيا الؾزارة .ثالثاً 

تظبيق القؾانيؽ واالنغسة والالعميسات السعسؾل بيا في وزارة الالعميؼ العالي والعحو العمسي بذان كل  -24-المادة 
 ى ا الشغام .حالو لؼ يرخ بذانيا نص في 


