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مؤسسةقبلمنامريكافي1906عامالمقرراتنظاماستخدامبدأ•
.كارنيجي

1910عامالجامعاتفيبكثرةالنظاملهذاالفعلياالستخدامبدأحيث•
(كارنيجيوحدة)وسمي

امألتموالساعاتالوحداتمنعددوفقالنظامبهذاالدراسةتحديدتم•
.الدراسة



رتطويالىيؤديمماالعالمجامعاتاغلبفياالنيعتمدنظاموهو•
االداءوجودةكفاءةوضمانالتعليميةالمنظومة

وحدة120ياخذالجامعةخريجطالبكانالنظامهذابدأمااول•
خريجمتطلباتوتطورالزمنتطورمعتغيرذلكبعدثمدراسية

.الوحداتعددوتنوعتفزداداالختصاصاتوتنوعالكلية



نويسنظامفبعضهامتنوعالدراسيونظامهااسلوبهاالجامعاتكانت•
يةونوعكميةفيتفاوتيوجدفكانالكورساتنظاماالخروالبعض

مفرداتمعالجامعاتبينيوحدنظاموجودتطلبفلذلكالمعلومات
هذافلوكليةجامعةكلواهدافاشترطاتضمنولكنوكثيرةمتنوعة

والذي(........المناهج،المساقات،المقررات)كارنيجينظامظهر
.اشتراطاتوفقايضاولكنوساعاتوحداتمنيتكون



،قاتالمسا،المقررات،كارنيجي)اختيارحريةللطالبيتيحمرننظام•
صالتخصعلىباالعتماددراسيفصلكلفيالدراسية(........المناهج

.موالقسوالكليةالجامعهاشتراطاتوفقولكنالطالبفيهيرغبالذي



الهدف من نظام المقررات 

رة الهدف من نظام المقررات هو توحيد التجربة التعليمية وذلك لكث•
ف االختالفات بين عدد الساعات والوحدات للجامعات مما ادى الى ضع

-:فلذلك هدف الى اآلخر وجودة البعض بعضها وقوة 



.توحيد المخرجات التعليمية بين الكليات واقسامها وافرعها -أ

.توحيد عمل اعضاء الهيئة التدريسية -ب

توحيد عمل ساعات المحاضرات  -ج

.دقيقة 50ساعة دراسية -د

.ربط منطقي بين النظرية والتطبيق -هـ 



ي طموحات الطالب ويغطي احتياجاته العلمية والمعرفية فيلبي -د
االختصاصات التي يرغب بها 

.يلبي حاجة سوق العمل -ر

ل يمكن استيعاب عدد كبير من الطالب على شكل مجاميع حيث ك-ز
مجموعة لديهم جدول خاص 



بيئة توجد عالقة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات ال-ع
. والمجتمع والسوق الصناعية 

مواكبة التطورات العلمية -و



الوحدة 
(1) الدراسية 

نظري ( 1) 
( 3او 2) 

عملي



مستوياتوحدة دراسية موزعة على االربع ( 137) كلية الفنون الجميلة الوحدات الدراسية لخريج •

عدد الوحدات المستوى 

37المستوى االول 

33المستوى الثاني 

34المستوى الثالث

33المستوى الرابع 

137المجموع 



متطلب ةمتطلب كليمتطلب جامعةالمستوى 

اختياري

متطلب تخصصمتطلب قسم

عدد وحداتعدد وحداتعدد وحداتعدد وحداتعدد وحدات

المستوى االول 

16108

224

422المستوى الثاني 

222المستوى الثالث

423المستوى الرابع 

1291

وحدة 137مجموع كلي



جدول يوضح عدد الوحدات الكلية وتفصيالتها

المجموع الكلي المستوى الرابعالمستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى االول 

37333433137عدد الوحدات 

الجامعةمتطلب 

 (10-15% )

734216اجباري 

22228اختياري 

متطلب الكلية

 (16-22  % )

224210اجباري 

242412اجباري قسم 

2422222391اجباري تخصص

 (63-74% )



جدول يوضح عدد الساعات الكلية وتفصيالتها
المستوى الرابعالمستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى االول 

60-6055-6055-6055-55عدد الساعات

8442اجباري متطلب الجامعة 

3222اختياري 

2244اجباري متطلب الكلية

4534-2اجباري قسم 

48-4743-4743-4743-43اجباري تخصص



التهاجدول يوضح عدد المواد الدراسية الكلية وتفصي
عالمستوى الرابث المستوى الثاليالمستوى الثانالمستوى االول

17161616عدد المواد الدراسية 

4221اجباري متطلب الجامعة 

1111اختياري 

1122اجباري متطلب الكلية

1212اجباري قسم 

10101010اجباري تخصص



: الدراسي المستوى 

)منوتتكون(دراسيةسنة)الكاملةالدراسيةالمرحلةهي•
(معتمدةساعاتووحداتعددذوالمقرراتمنمجموعة
،2فصل،1فصل)منيتكونوالذيالطالبلتخرجكمتطلب

.بنجاحالطالبيجتازهاانيجبو(صيفيفصل



لىعتحتويكلياتنجدكذلك،اختياريالصيفيالفصلانعلما•
انهعلما،مستويات6وكلياتمستويات5وكلياتمستوياتاربع

مقرراتفقطدراسيمستوىيوجدالالعراقخارجبالجامعات
والكليةالجامعةاشتراطاتوفقالطالبعليهاويسجلدراسية
.والفرعوالقسم



60تتجاوزالالواحدالمستوىساعاتعددتكونانالضروريمن•
والفصل،فصول3اوفصلينعلىستتوزعألنهادراسيةساعة

.ساعة30يتجاوزالالواحدالدراسي



(االول ) المستوى الدراسي 

عدد الساعات اسم المقررنوع المتطلب

النظرية

عدد الساعات 

العملية

الرمزالممهد ان وجدعدد الوحدات

باللغة االنكليزيةباللغة العربية

21***************متطلب الجامعة

***************22

***************22

***************22

22***************متطلب الكلية

22***************متطلب القسم 

52***************متطلب التخصص

***************42

***************42

***************42

***************42

***************42

***************42

***************42

***************244

***************244

122***************متطلب اختياري

***************122

***************22

وحدة2/ يتم اختيار مادة واحدة فقط من المتطلب االختياري  / مالحظة 



المتطلبات 

المتطلبات 

متطلبات 
جامعة

اجباري اختياري

متطلبات 
كلية 

اجباري اختياري

متطلبات 
قسم  

اجباري اختياري



(.......مساقات،مناهج،مواد)مقرراتمجموعههو:المتطلب•
اسسقوفقررتواختياريةاجباريةوتطبيقيةوعمليةنظريةدراسية

وحداتوذوتخصصذاتجهاتبمصادقةعلميةواشتراطات
.محددةوساعات



اما)واحددراسيفصلمدىعلىيؤخذهومنهج:الدراسيالمقرر•
اذااسابيع8اوالثانياوالفصلاالولفصلفيكاناذااسبوع15
بلقمنتوضعوواضحةمحددةمفرداتيتضمن(صيفيفصلكان

لسمجاوالعلميةاللجنةاوالقسممجلسويقرهاالتخصصاصحاب
)اتذوتكونالتخصصذواللجانعليهاويصادقالجامعةاوالكلية

رمزوذو(تطبيقي،عملي،نظري)منمحددة(وساعاتوحدات
.خاصتعريفي



3مراتب الحروف االولى من االسم باللغة االنكليزية و3مراتب 6من تتكون : الرمز التعريفي للمقررات الدراسية 
، 200، المستوى الثاني يبدأ بالرقم 100المستوى االول يبدأ بالرقم ) مراتب االخرى ارقام تبدا برقم المستوى اي 

(  400، المستوى الرابع يبدأ بالرقم 300المستوى الثالث يبدأ بالرقم 

.تكون متغيرة حسب كل جامعة / ( UOB101 /UOB201 /UOB301 /UOB402: )جامعة بغدادمقررات 

تكون متغيرة حسب تسمية كل كلية / CFA103: كليةالفنون الجميلة مقررات 

تكون موحدة لجميع الكليات / RAE104:مقررات قسم 

تكون موحدة لجميع الكليات / SRA105: مقررات فرع 



موزعةواختياريةاجباريةدراسية(.......مساقات،مناهج،مواد)مقرراتمجموعةهي:الجامعةمتطلبات•
(يقيةوتطبعمليةونظرية)مقرراتموزعةالدراسيةوالساعاتالوحداتمنعددوبواقعمستوياتاالربععلى

سانيةواالنالمهنيةالمجاالتوبعضوالحاسوباللغويةالمهاراتبتنميةالطالبمعرفةلزيادةتهدفمتنوعة
جميععلىوموزعةالجامعةمجلسعليهامصادقموحدةمفرداتوذوكلياتجميعفيالمتنوعةواالجتماعية

.الجامعةقبلمنمحددرمزوذوكليات



مساقات،مناهج،مواد)مقرراتمجموعةهي:الكليةمتطلبات•
االربععلىموزعةاختياريةواحيانااجباريةدراسية(.......

موزعةالدراسيةوالساعاتالوحداتمنعددوبواقعمستويات
الطالبدتزويالىتهدفمتنوعة،وتطبيقيةعمليةونظريةبمقررات

ووذالواحدةالكليةاقسامجميعفيتدرسمشتركةعلميةبقاعدة
اماقسجميععلىوموزعةالكليةمجلسعليهامصادقموحدةمفردات

الكليةقبلمنمحددرمزوذوالكلية



متطلبات 
قسم  

اجباري

عام تخصص

اختياري



عندما يوجد قسم فقط اي بدون افرع •
مواد ) هي مجموعة مقررات (: متطلب التخصص ) متطلبات القسم 

دراسية اجبارية واختيارية متنوعة ....... ( ، مناهج ، مساقات 
وموزعة على االربع مستويات وبواقع عدد من الوحدات والساعات  

الدراسية موزعة بمقررات نظرية و عملية وتطبيقية تهدف الى 
م معرفة الطالب واكسابه المهارات العامة والخاصة بتخصص القس



عندما يوجد قسم يحتوي على افرع •
مواد ، مناهج ، مساقات ) هي مجموعة مقررات : متطلبات القسم 

دراسية اجبارية واختيارية عامة ومهمة وموحدة لجميع ....... ( 
االفرع وموزعة على االربع مستويات وبواقع عدد من الوحدات 

ية والساعات  الدراسية موزعة بمقررات نظرية او عملية اوتطبيق
تهدف الى معرفة الطالب واكسابه المهارات العامة



متطلبات 
القسم 

اجباري عام 
اختياري 

عام 
متطلبات 

االفرع

متطلبات 
تخصص



مواد ، مناهج ، مساقات ) هي مجموعة مقررات : متطلبات االفرع •
دراسية اجبارية تخصصية متنوعة وموزعة على االربع ....... ( 

مستويات وبواقع عدد من الوحدات والساعات  الدراسية موزعة 
واكسابه بمقررات نظرية او عملية اوتطبيقية تهدف الى معرفة الطالب

مهارات التخصص



فنوناللكلياتبالنسبةاالفرعومتطلباتالقسممتطلبات:مالحظة•
ةلجنمنرفعهابعدالعاليالتعليموزارةقبلمنمصادقةالجميلة
المركزيةالخبراء

مواد ، مناهج ، مساقات ) هي مجموعة مقررات : المقررات الممهدة •
لمقرر اجبارية ال يمكن التسجيل عليها بدون النجاح بادراسية ....... ( 

السابق المقارب او المتمم اوالمكمل لها 



المتطلبات
االختيارية

متطلبات 
الجامعة

متطلبات 
الكلية 

متطلبات 
القسم 



) هي مجموعة مقررات متنوعة تفرضها : المتطلب االختياري •
ط احيانا للمستوى الواحد واحيانا فق( الجامعة ، الكلية ، القسم 

ت مواد ، مناهج ، مساقا) الجامعه او الكلية او القسم او اثنين منهم 
وموزعة على االربع مستويات وبواقع عدد من الوحدات ....... ( 

. ية والساعات  الدراسية موزعة بمقررات نظرية او عملية اوتطبيق
.ويختار الطالب مادة واحدة فقط للمستوى الدراسي الواحد



واختياريةاجباريةدراسية(.......مساقات،مناهج،مواد)مقرراتمجموعةهي:1،2الدراسيالفصل•
)علىاوتطبيقيةعمليةاونظريةبمقرراتموزعة،الدراسيةالوحداتمن(21-12)وبواقعوخاصةعامة
تطلبم/قسممتطلب/كليةمتطلب/جامعةمتطلب)المتطلباتمناوبعضجميعمنومتكونةاسبوع(15

(اختياريمتطلب/تخصص



،مناهج،مواد)مقرراتمجموعةهي:الصيفيالدراسيالفصل•
6)وبواقعوخاصةعامةواختياريةاجباريةدراسية(.......مساقات

اوعمليةاونظريةبمقرراتموزعةالدراسيةالوحداتمن(12–
تدرسانالواحدةالمادةمنيتطلبلذلكاسابيع(8)علىتطبيقية
اوامعةالجمتطلباتمنتكونانويفضلالواحداالسبوعفيضعف
بةرغحسباختياريفصلانهعلما،نظريةموادتكونوانالكلية

ذيالالمستوىمقرراتبجميعناجحالطالبكاناذاكذلك،الطالب
.االخرالمستوىمقرراتعلىيسجلانالممكنفمنفيههو



لية الك/ الجامعية ) مجموع المقررات الدراسية : متطلبات التخرج •
فما 50درجة ) يجتازها الطالب بنجاح التي ( الفرع / القسم / 

) ين ضمن المستويات االربعة والتي تكون عدد وحداتها ب( اعلى 
وحدة دراسية ، ويفضل ان تكون مجموع عدد ( 132-164

عدد الوحدات بين مستوى واخر متقاربة وليس فروقات كبيرة ب
.الوحدات 



)مقرراتمنبعضاوجميعمنيتكون:االسبوعيالجدول•
ياريةاختواحيانااجبارية(الفرع/القسم/الكلية/الجامعية
يتجاوزالانبشرطوتطبيقيةوعمليةنظريةموادذواواالثنين
.ساعة(30)عناالسبوعيةالساعاتمجموع



:المرشد العلمي •

من الضروري ان يكون من التخصص•
الطالب في التسجيل على المقرراتملف لكل طالب ومساعدة بفتح يقوم •

الدراسية المقررات نموذج تسجيل تعبئة •

توجيهه وارشاده لحين تخرجه •


