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 تعريف

مهما من مفاصل  تعتبر االقسام الداخلية مفصلا 
ا  الجامعة االدارية والخدمية وركناا  من  اساسيا

تشكيلتها لكونها تمثل الملذ االمن لطلبة العلم 
مين من المحافظات واالماكن البعيدة دوالمعرفة القا

عن الجامعة وما لها من دور في تامين سكن مريح 
واجواء دراسية تؤمن فيها كافة الخدمات االساسية 
للطلبة من الماء والكهرباء والوقود والتبريد والتدفئة 
والمطابخ مع كل ما يلزم من االثاث وعمال النظافة 

بويين لرعاية الطلبة التروالحراسة والمشرفين 
اشر معهم لتامين كافة متطلباتهم فضل بوالتعامل الم

عن تامين قاعات المطالعة واالنترنت واالنشطة 
الرياضية واالجتماعية المختلفة.ولهذا فان مهمة 

ملين فيها مهمة غير سهلة فضل عن اهتمام االع
الوزارة وسياستها الطموحة في تقديم افضل الخدمات 

ويتوفر قسم  اية الكاملة لطلبتنا االعزاء. والرع
للطالبات واخر الطلب في كل من  الجادرية 

 والكاظمية.

 في  االقسام الداخلية   
 :ماذا توفر االقسام الداخلية لطلبتنا االعزاء 

  توفر االقسام الداخلية سكنا مريحا لطلبتنا من
تذلل المحافظات تؤمن فيه اجواءا دراسية و

 بعيدا عن االهل. السكنصعوبات 
 من المستلزمات الضرورية االثاث و لهم توفر

اسرة منام وفراش ودواليب وغيرها من 
 .احتياجات الغرف

  توفر االجهزة الكهربائية من ثلجات ومجمدات
 وسخانات وطباخات وغساالت للملبس وغيرها 

  توفر قاعات للمطالعة واالنترنت واالنشطة 
 الرياضية .

  الضرورية اللزمة للطبخ توفر المحروقات
 والتدفئة.

  توفر االمان والحماية لكونها تقع داخل الحرم
بشكل دائم كما  س المنشاتاجد حراتوو يالجامع

 النقل. وسائط الى تختزل الحاجة
  توفر الرعاية االجتماعية والتربوية من خلل

 هم.لكاتواجد المشرفين ليل ونهارا ومعالجة مش
 وسيارة االسعاف عند  توفر االحتياجات الطبية

 الضرورة.
 ة في مختلف مرافق االقسام توفر النظافة الدائم

 مع توفير عمال النظافة والخدمة. اواروقته
  توفر ادامة وصيانة مستمرة للخدمات واالبنية

 ولوازمها.
  توفر تواصل مع اولياء االمور لمناقشة سلوك

 الطلبة ومناقشة مشاكلهم. 
  اضافة  الى توفر مساحات خضراء ومشجرة

الملعب الرياضية القسام الداخلية من ا قرب
 للجامعة .  

 في جامعة النهرين
 الطلبة ازاء االقسام الداخلية: واجبات

 
 الموجودة في  الممتلكات العامة  المحافظة على

وعدم العبث  واالثاث والخدمات واالجهزة القسم 
 .او الحاق الضرر بهابها واتلفها 

  واالنظمة الداخلية وتعليمات التقيد بالقوانين
الوزارة والجامعة المتعلقة بسير العملية 

 .والسلوك الجامعي التعليمية
  المحافظة على النظافة واالبتعاد عن التصرفات

 المخلة بالنظام واالنضباط .الفوضوية 
  تجنب ادخال المواد الممنوعة والمحضورة التي

 تبينها التعليمات وعدم التستر على المخالفين
 وضوابط  االلتزام بتوقيتات الدخول والخروج

 .حسب ما تبينه التعليمات  الزيارات
  احترام المشرفين والمسؤولين والتقييد

 وتجنب االعتداء او التجاوز عليهم. بتوجيهاتهم 
  الدعاية الي حزب او مجموعة عرقية او تجنب

 قومية او طائفية.
  تجنب اثارة الفتن الطائفية او العرقية وتجنب

المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية 
 قوال او فعل.

 يعني منضبط جامعي سلوك على المحافظة 
 ومشروعا الصالحة المواطنة لمبدا ترسيخا
 بناء على القادر الواعي الشباب من جيل لتخريج

 .البلد
  المحافظة على سلوك جامعي منضبط يعني

ترسيخا لمبدا المواطنة الصالحة ومشروعا 
لتخريج جيل من الشباب الواعي القادر على بناء 

 البلد .
 



 

 كنـــوابط السـض

 رة اينظم طلب القبول في القسم الداخلي باستم
 خاصة تعد لهذا الغرض.

 لنهرين اطلبة جامعة  يسكن في االقسام الداخلية
سكنة ن من الدراسات االولية والعليا الراغبين م

 بغداد.محافظة المحافظات عدا 

  اليسمح بالسكن لغير المذكورين اعله اال في
حاالت استثنائية وبموافقة الوزارة /رئيس 

 الجامعة حصرا .

  تغلق ابواب القسم الداخلي للطلب  في الساعة
التاسعة مساءا صيفا وفي الساعة الثامنة مساءا 

 شتاءا

  تغلق ابواب القسم الداخلي للطالبات في الساعة
 يفا وفي الساعة الخامسة شتاءاالسابعة ص

  ينذر الطالب في حالة تاخره  عن العودة
في الوقت المحدد بدون عذر مشروع للمرة 
االولى ويستدعى ولي امره مع انذار نهائي اذا 
تكرر التاخر وفي الحالة الثالثة يطرد من القسم 

. 

  اذا رغب الطالب او الطالبة المبيت في
امين يبلغ يه ان عند اقاربه فعلاحدى الليالي 

القسم ويزود بورقة اذن يوقعها قريبه وترسل 
بكتاب الى ولى امرالطالب حسب عنوانه ليطلع 

 على الحالة.

 عن المبيت في  ةاذا تغيب الطالب/ الطالب
القسم عدا ايام العطل والجمع التي يسافر فيها 

الى اهاليهم تقدم ورقة من ولي امر الطالب  
واذا تكرر الغياب يتم التحقيق مع الطالب او 

 بحضور ولي االمر. ةالطالب

  ال يسمح بدخول الزوار والمراجعين الى الغرف
ويكون استقبالهم في قاعة االستقبال بعد اخذ 

لزائر اما اذا كان الزائر من الرجال الى هوية ا
الطالبات فتكون الزيارة بغرفة االدارة وبحضور 

 امينة القسم او احد المشرفات.

  ال يسمح الي كان من الرجال بزيارة الطالبات
االاذا كان من اقاربها من الدرجة االولى او 

 الثانية )االباء او العم او االخ واالخوال(

 الداخلي الي جهة كانت اال  اليسمح بدخول القسم
للحاالت الرسمية وبالتنسيق مع مدير القسم 
الداخلي واليسمح بالتدخل باالمور الوظيفية 
للمسؤولين عن االقسام الداخلية باي شكل من 

 االشكال.

  يحق المين القسم الداخلي اعطاء اجازة بالتاخير
 بعد تقديم طلب اليه في الحاالت الضرورية جدا.

 ( مئتان 052يرتبط الطالب بكفالة) وخمسون
 الف دينار الستحصال المبالغ التي بذمته.

 

 
 اتــمينـالتض

  يتم تضمين الطالب /الطالبة  ضعف مبلغ المادة التي
يقوم باتلفها او االضرار بها من ممتلكات القسم 
الداخلي ويحق المين القسم تخفيض التضمين الى ما 

المتضررة  وحسب القصد من يساوي مبلغ المادة 
وطبيعة الحالة وانضباط الطالب  ويخول امين  الضرر

القسم الداخلي بتنفيذ التضمين في وقت حدوثه 
)غرامة فورية( مع مراعاة ملحظة فيما  اذا كان 
التلف او الضرر داخل الغرفة ولم يتمكن امين القسم 
من تحديد القائم بالضرر فيتم توزيع مبلغ التضمين 

جميع الساكنين في الغرفة.اما اذا كان الضرر  على
في الممرات والحمامات فيتم توزيع مبلغ الضرر على 

 جميع طلبة القسم.

 اتـــوبــالعق

يفصل الطالب من القسم اذا ثبت قيامه باحد االعمال 
 التالية:

 السرقة او اي عمل مخالف للداب 

 االضرار المتعمد بممتلكات القسم 

  الممنوعة في االقسام الداخليةحيازة المواد 

  االعتداء على احد منتسبي القسم او احد زملئه
 الساكنين في القسم

 اشاعة االفكار السياسية التي تؤدي الى الفتن 

  يفصل الطالب من القسم الداخلي مدة تعادل
 من الكلية او المعهد الي سبب كانفصله 

  لسنة  621تطبق تعليمات الطلبة الجامعيين رقم
على الطلبة المشمولين بها عند مخالفتهم 0222

للحرم  مكملا  احكامها باعتبار اماكن السكن جزءاا 
 الجامعي. 

جهة االصدار/قسم شؤون االقسام الداخلية /جامعة النهرين في  
 م  62/9/0262

 
 


