
  لجامعة ابن رشد في هولندا الالئحة الداخلية
  
  

  :المادة األولى
  

بإدارة وملكية   في هولنداأوربيةعربية   هي جامعةجامعة ابن رشد 
  . خاصةأهلية

  
  

  :المادة الثانية
  

  :  ابن رشد في هولندا مؤسسة أآاديمية مستقلة تعمل على  جامعة
  
لمتخصصة في عداد العناصر المؤهلة بالمعرفة العلمية وا إ-أ

ة المتنوعة بما يجعلها قادرة على احتالل المراآز يفيادبن الوظالمي
  .. التي تساعدها في إدارة عملية تنمية مجتمعاتها

 العمل على جعل المعارف و العلوم أداة رئيسة ومهمة للتنمية -ب
عبر إنشاء مراآز البحث العلمي والميداني العملي لتقديم 

ساهمة في خطوات جدية تؤدي لنمو االستشارات العلمية وللم
وخلق . ملموس حضاريا ولتطور ثابت في المجتمعات اإلنسانية

جميع  وتمتين العالقات اإلنسانية بين اتجسور الحوار بين الحضار
  ...أطرافها

 العمل على تطوير المعارف و العلوم عبر تنشيط البحث العلمي -ج
الحلقات الدراسية بالمشارآات الثابتة والفاعلة في المؤتمرات و
  ... والبحوث الميدانية المشترآة واالصدارات العلمية

 رعاية الطلبة وتنمية قابلياتهم العلمية والثقافية واإلبداعية -د
  ..باستخدام وسائل االتصاالت الحديثة

 المساهمة الفاعلة في معالجة مشكالت المجتمعات اإلنسانية -ـه
ثقافية والتربوية عبر والعربية بوجه الخصوص و مؤسساتها ال

ترآيز بحوث الجامعة على الميادين التي تتطلع لمثل هذا التناول 
  ...العلمي المؤمل

 االرتقاء بأبناء وبنات الجاليات العراقية والعربية في بلدان -و
المهجر بما يجعلهم أهل للتفاعل مع محيطهم إيجابيا والمساهمة في 

  ...بناء الحضارة المعاصرة بفاعلية



السعي لتنمية العالقات االآاديمية والثقافية بين الجامعات  -ز
وروبية والعالمية من جهة ية والعربية من جهة والجامعات األالعراق

 جامعاتنا والتعليم العالي وأسس البحث  أخرى؛ بما يضمن نمو
  ...  وفي العراق تحديداالعلمي في البلدان العربية آافة

علمية العربية والعراقية ومنحها  تقويم الكفاءات والخبرات ال-ح
  ...الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التي تستحقها

  
  

   :المادةالثالثة

  
 ويتكون جامعة هي مجلسها األآاديميال العليا فيالتنفيذية ة  الهيأ-1

  : من 

  
  ةجامعرئيس ال  -أ
   الجامعة  نائب رئيس-ب
  كلياتداء ال عم-ج
  ..وإدارة الجامعة ريسة التدن من أعضاء هيأي عضو-د

   
  : مجلس األمناء-2

 علميةقسام أرؤساء آليات و  سبعة من عمداء   ويتكون من
لسنة لمناقشة قل في ا مرتين على األالمجلس، يجتمع منتخبين

 تقاريرالوتقديم الجامعة وأقسامها دارية لكليات الشؤون العلمية واإل
ى  ال وخططهوالدراسات البرامجية ومشروعات العمل 

  ..جامعةال مجلس

  

  : ةتيليات اآلو الصالحيات والمسؤجامعةال  يتولى مجلس-3

  
   ..لجامعةل  السياسة العامة  إقرار -أ
  .. الجامعةقسام العلمية في إدارة األنشطة التي تقوم بها األ-ب
   ..ونوعيتهوجودته  التعليم  وضع أسس متابعة اإلنجازية في-ج
قسامها جامعة وفروعها وأال خل البحث العلمي داةطأنش فعيلت -د

  ..المتخصصةومراآزها 



ة في ضوء الدراسات طلبال من ى تحديد الرسوم التي تستوف-ـه
   ..والقراءات المخصوصة

أو طلبها في ضوء  الهبات والمنح والتبرعات  أو رفض قبول-و
  ..لوائح الجامعة

ة وحساباتها الختامية التي تتم جامعال  الموافقة على موازنة-ز
   ..راجعتها من قبل محاسب قانونيم

  

  
  :المادة الرابعة

  

   ..ستاذدرجة أبالضرورة الجامعة يحمل رئيس : ةجامع رئيس ال-1
من خالل الصالحيات الجامعة إدارة شؤونها  يمارس رئيس -2
  : ةتياآل
 إمضاء والجامعة أمام جميع الجهات والهيآت والشخصيات تمثيل -أ

بما ال يتعارض مع سياستها  معة واالتفاقات باسم الجاالعقود 
  ..المقررة 

والمالية العلمية واالدارية في المجاالت  الجامعةدارة شؤون  إ-ب
  .. فيهاة مقرالوالخطط نظمة على وفق أحكام األ

ة لمناقشلوتقديمه للجامعة موازنة السنوية العداد مشروع  إ-ج
  ..قراره والمصادقة عليهتمهيدا إل

داء جازي في نهاية آل عام دراسي يلخص أالتقرير اإلنعداد  إ-د
   ..والمدارسة في مجلس الجامعة ةلمناقشالجامعة ل

قسام العلمية في الجامعة واأل مشروعات إنشاء الكليات اقتراح -ـه
 الجامعةعلى مجلس األمر  عند توافر الشروط الالزمة وعرض

   .. واتخاذ القرار المناسب بشأنهدارسةملل

  

  

  :المادة الخامسة
  

  الكلية 



دارية في الكلية هي مجلس الكلية ويتكون من  الهيأة العلمية واإل-1
 :  
   عميد الكلية -أ
  ساء األقسام العلمية  رؤ-ب
   ة التدريسأعضاء هي عضو من أ-ج
  
  : تية يمارس العميد المسؤوليات اآل-2
دارية يتولى رئاسة مجلس الكلية وإدارة الشؤون العلمية واإل  - أ

  الكلية والبحث العلمي في 
  الجامعة يتولى تنفيذ قررات مجلس -ب
 ى تنفيذ قرارات مجلس الكلية  يتول-ج
عداد تقرير سنوي في نهاية العام الدراسي وعرضه على  إ-د

 .. بعد إقراره في مجلس الكليةالجامعةمجلس 
  
  
  

  : المادةالسادسة
  

  القسم العلمي
ة أعضاء هيعلمي مجلس يتكون من رئيس القسم وألكل قسم  -1
  لتدريسا

  : يس القسم المسؤوليات اآلتية يمارس رئ -2
  
دارية والبحث العلمي  يتولى مسؤولية إدارة الشؤون العلمية واإل-أ

 ومن ضمن ذلك متابعة تفاصيل صفحة القسم في موقع في القسم 
  ...الجامعة الرسمي وآل ما يتعلق بالجداول والمقررات الدراسية

  ..ذ قرارات مجلس الكلية  يتولى تنفي-ب
أة التدريس وأنشطتهم األآاديمية عضاء هي تقييم أعمال أ-ج

وضبط جداول العمل وتقديمها لمجلس الجامعة وأساليب تدريسهم 
  ..في نهابة األعمال الدراسية السنوية

لس ة التدريس وعرضها على مجأعضاء هي اقتراح تعيين أ-د
  ..بتأشير من عميد الكليةة جامعال
داء القسم في نهاية العام الدراسي أ إعداد تقرير سنوي عن -ـه

   .. لتدارسه ورفعه إلى مجلس الجامعةلس الكليةوعرضه على مج
  
  



  
  

  األلقاب والترقيات والدرجات العلمية: المادةالسابعة
  
  

هو الحاصل على شهادة التخصص بتميز في الدراسات : المعيد*  
عمله ء الجامعية األولية ويواصل استكمال دراساته العليا في أثنا

  ...مساعدا للتدريسيين من درجة بروفيسور
  
وُيقصد به أن يكون التدريسي حاصال على :  محاضر مساعد-1

شهادة الماجستير، ويتعين ألول مرة في الجامعة بعد حصوله على 
  ).الماجستير(شهادة التخصص العالي 

   
  :  المحاضر-2
 - أ

 لشخص الذي يتم توظيفه ألول مرة بعد حصوله على  شهادة
الدآتوراه  أو ما يعادلها علميا أو بعد حصوله على شهادة علمية أو 
فنية أو مهنية في التخصصات التي ال يمنح فيها شهادة بمسمى 
الدآتوراه شريطة أال  تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الشهادة 

  )..الثانوية العامة(عن ثماني سنوات بعد الدراسة االعدادية 
 - ب
هادة الماجستير وبدرجة محاضر مساعد وقد أن يكون حامال ش, أ

مضى على ممارسته التدريس الجامعي مدة ال تقل عن ثالث سنوات 
وقدم في أثناء ذلك بحثين قيمين منشورين في دوريات علمية 

 ..محكمة 
   
يلزم لمن يحصل على درجة أستاذ مساعد، توافر :  أستاذ مساعد-3

 مرتبة محاضر في الشروط المحددة للمحاضر وأن يكون قد شغل
إحدى الجامعات مدة ثالث سنوات في األقل وآان خاللها مميزا في 
. التدريس ونشر ثالثة بحوث بدرجة قيم في دوريات علمية محكمة

وللمحاضر من حملة شهادة الماجستير إذا تحصل على شهادة 
الدآتوراه بعد مضي ثالث سنوات على تدريسه الجامعي أن يتقدم 

  ... أستاذ مساعدللحصول على درجة
   
يلزم لمن يحصل على درجة أستاذ أن ): بروفيسور( أستاذ -4

ستاذ المساعد وأن يكون قد تتوافر فيه الشروط المحددة في األ
قضى مدة خمس سنوات في األقل في مرتبة أستاذ مساعد وأدى في 



أثنائها جهودا مميزة في التدريس ونشر في الدوريات العلمية 
 وُيعد نشر آتاب وث بتقييم أصيل لكل بحثالمحكمة ثالثة بح

 .أآاديمي في التخصص معادال لبحثين

  
  
  

  القبول: المادة الثامنة

  

   
  :  للدراسة في جامعة ابن رشدشروط القبول: أوال

  
يشترط في الطالب الذي يتقدم  للدراسة في قسم بجامعة ابن رشد 

امة أو ما الثانوية الع) اإلعدادية(أن يكون حامال شهادة الدراسة 
يعادلها والشهادات الجامعية التالية المؤهلة ألية مرحلة يروم 

و بغض النظر عن عمره أو سنة تخرجه أاستكمالها في الجامعة، 
  . البلد الذي درس فيه وحصل منه على تلك الشهادة

  
  
  تعتمد جامعة ابن رشد  نظام الدراسة الفصلي: نظام الدراسة.  1
 األول  في مطلع أيلول سبتمبر يبدأ الفصل الدراسي        . أ

 .وينتهي بنهاية آانون الثاني يناير
 الفصل الدراسي الثاني  في مطلع شباط فبراير وينتهي ويبدأ  . ب

 . بنهاية  حزيران يونيو
 
  ):الساعة المعتمدة(الوحدات الدراسية .  2 

 يلزم )بضمنها البكلوريوس (للحصول على شهادة الماجستير.    أ
 -150ب المعارف العلمية و الخبرات التي توازي المتخرج أن يكتس

  . ساعة160
للحصول على شهادة البكلوريوس يلزم المتخرج أن يكتسب .   ب

  .  ساعة130-120المعارف العلمية و الخبرات التي توازي     
 ساعة معتمدة 20 - 15 تحدد حزمة مواد دراسية تعادل -ج  
سي الواحد بحسب على األقل في الفصل الدرا) وحدة دراسية(

  ). دراسات أولية أو عليا(المرحلة الدراسية والشهادة المستهدفة
  
  :النظام االمتحاني.  3 



تعتمد جامعة ابن رشد النظام االمتحاني المتضمن اآلتي من أساليب 
  :تقويم تحصيل الطلبة

  
يخضع فيه الطالب المتحان لجنة علمية في : االمتحان الشفوي.  أ

دراسية وقراءات الطالب في المصادر ذات العالقة مفردات المادة ال
ساعة ( صفحة لكل وحدة دراسية 700بما ال يقل عدد صفحاتها عن 

  ). معتمدة
يخضع فيه الطالب المتحان تحريري تتحدد : االمتحان التحريري. ب

سماته بمتطلبات المادة الدراسية ويستند فيه االمتحان الى قراءات 
ضال عن المراجع ذات العالقة بما ال يقل الطالب للكتاب المنهجي ف

  . ة دراسيةماد صفحة لكل 400عدد صفحات المادة بمجملها  عن 
يمكن أن يقدم الطالب في بعض المواد بديال عن االمتحانات . ت

الشفوية والتحريرية مشروعا عمليا على وفق خطة أستاذ المادة 
  . وبالتنسيق مع رئاسة القسم العلمي وقرارها المخصوص

تـُستكمل دراسة البكلوريوس باالنتهاء من السنوات األربع .  ث
د مشروع تخرج أو بحث  في جميع المواد وبوجوحالمقررة بنجا

  ..مخصوص مجاز
تـُستكمل دراسة الماجستير بالنجاح في مناقشة رسالة علمية .  ج

  صفحة 120تتوافر فيها شروط البحث العلمي ويتحدد حجمها بـ 
  .وصاعدا

للجنة ) النجاح(تـُستكمل دراسة الدآتوراه بقرار إيجابي . ح
حته التي يجري امتحانية متخصصة بعد أن تناقش الطالب في  أطرو

إعدادها تحت إشراف أحد األساتذة الذين امتلكوا الخبرات العلمية 
المطلوبة في الجامعات الرسمية المعتمدة ومن حملة لقب األستاذ 

 ..فقط

  

في آل مرحلة دراسية بخصوص القبول تفصيلية توضيحات : ثانيا
  هولندا\جامعة ابن رشدب

  

  دراسة البكلوريوس. 1

  :لالقبول والتسجي. أ

يشترط في الطالب الذي يتقدم  لدراسة البكلوريوس في تخصص 
) اإلعدادية(بجامعة ابن رشد أن يكون حامال شهادة الدراسة 



الثانوية العامة أو ما يعادلها، بغض النظر عن عمره أو سنة 
  . تخرجه او البلد الذي درس فيه وحصل منه على تلك الشهادة

  :سمات الدراسة ومدتها. ب

ى شهادة البكلوريوس في تخصص بعينه يلزم  إنجاز للحصول عل
وتمتد الدراسة في مرحلة البكلوريوس لمدة . ساعة120-130

وتكون مدة الفصل الدراسي .. ثمانية فصول دراسية بأربع سنوات
 مطلع أيلول سبتمبر   الفصل الخريفي فيأالواحد خمسة أشهر يبد

 1الفصل الربيعي في  أ فيما يبد،وينتهي بنهاية آانون الثاني يناير
  .شباط فبراير وينتهي بنهاية شهر حزيران  يونيو

ُيختتم آل فصل دراسي بامتحانات تتم بصيغ تتفق وخصائص آل 
فبعضها امتحانات شفوية وأخرى تحريرية وبعضها .. مادة دراسية

اآلخر بصيغة  مشاريع أو بحوث ميدانية عملية ونظرية على أال 
راسية المقررة لكل ساعة معتمدة عن يقل عدد صفحات المادة الد

ن أويمكن للطالب .  صفحة من المصادر والمراجع ذات العالقة 200
يؤجل  دراسته أو يتوقف مؤقتا ويعيد االستمرار فيها بأعذار 

 باالنتهاء بكلوريوسمشروعة آما يمكنه أن يتوقف عند شهادة ال
 للسنة من السنوات األربع أو يتابع الستكمال دراسة الماجستير

وفي هذه الحال أي في حال الرغبة  في االستمرار في .. التالية
دراسة الملجستير يكون ذلك بصورة الية وينتقل إلى دراسة 

  .الماجستير من دون شروط  مضافة

  

  دراسة الماجستير. 2

  :القبول والتسجيل. أ

يلزم المتقدم لدراسة الماجستير أن يكون حاصال على شهادة 
و عمره  أ\أو سنة تخرجه و\لنظر عن معدله وف االبكلوريوس بصر

ويمكن للمتقدم لدراسة . أو البلد الذي تحصل فيه على شهادته 
الماجستير أن يختار تخصصا دراسيا جديدا يختلف عن تخصصه 
السابق الذي يحمل فيه شهادته األولى على أن يدخل برنامجا 

  .دراسيا خاصا يعده ويؤهله لدراسة االختصاص الجديد

  :سمات الدراسة ومدتها. ب



يتحدد المدى الزمني األدنى  لدراسة الماجستير بأربعة فصول 
دراسية يتم تخصيص الفصلين الدراسيين األول والثاني لمقررات 

 24عن ) الوحدات الدراسية(دراسية ال تقل ساعاتها المعتمدة 
ن لكتابة  فيما يتفرغ الطالب في الفصلين الدراسيين األخيري،ساعة
 ساعة 12 يقل عدد ساعاتها المعتمدة عن الة الماجستير على أالرس

.  

 وتنتهي دراسة الفصلين األول والثاني بامتحانات شفوية وتحريرية
لكي ينتقل %) 70(=يجب أن ينجح فيهما الطالب بمعدل أدنى عام 

التي تنعقد من أجلها لجنة  تناقش . إلى آتابة رسالة الماجستير
وتفاصيل علمية ومنهجية يتقرر في ضوئها الطالب في محتوياتها 

 ... نجاح الطالب واستكمال متطلبات شهادة الماجستير

 \شروط الدراسة والقبول لنيل الدآتوراه في جامعة ابن رشد . 3
  هولندا

  
   والتسجيلالقبول. أ

لقبول الطالب في مرحلة الدآتوراه يلزم أن يكون حاصال على 
 بها في االختصاص المطلوب شهادة الماجستير من جامعة معترف

 يحتاج في هذه الحال إلى برنامج خاص ،أو في اختصاص مقارب
  .إلعداده وتأهيله لدراسة االختصاص الجديد 

   
  :سمات الدراسة ومداها الزمني. ب

يتحدد المدى الزمني األدنى  لدراسة الدآتوراه بستة فصول دراسية 
 ساعة 36منها  ساعة 72ينجز الطالب أو  يكمل ) ثالث سنوات(

 وتختتم ، ساعة أخرى لكتابة األطروحة36للمقررات الدراسية و
ويعقب ذلك . .المقررات الدراسية بامتحانات تحريرية و شفوية

مرحلة آتابة أطروحة الدآتوراه التي ترشح للمناقشة من قبل لجنة 
علمية مختصة تقرر نتيجة استكمال الطالب لمتطلبات شهادة 

  .ي إنجاز األطروحةالدآتوراه ونجاحه ف
  

  

  :االنتقال بين األقسام والكليات : ةتاسعالمادة ال

  
] أسبوعان[ زمني مداه للطالب أن ينتقل من قسم إلى آخر في سقف

فإذا تجاوز المدة المنصوص عليها في هذه .. هتسجيلمن تاريخ 



ة الدراسية الجديدة الالئحة آان عليه أن يتحمل أجور الحقيب
 التغيير المطلوب الخضوع لشروط القسم لتحقيقلزم  يوالسابقة، و

  ...ةفالجديد ومتطلباته الدراسية آا

  
  

   ةاالمتحانات و الدراس ..شرةاالع  المادة

  

  
امتحانات : تية اآلساليب التقويم  دراسة البكلوريوس ، تعتمد أ-1

  بحوث ومشاريع  وامتحانات مفتوحة ويةتحريرية وشف

  : تية مد أساليب التقويم اآلاسة الماجستير والدآتوراه تعتدر .2

  
 امتحانات تحريرية وشفهية ومشاريع البحوث -أ          

 .وسمينارات

مناقشة رسالة الماجستير والدآتوراه من قبل لجنة  . ب
 أعضاء بضمنهم المشرف 4تتألف من متخصصة 

وعضو من جامعة أخرى للماجستير وخمسة أعضاء 
عة بضمنهم المشرف مع واجب وجود أستاذ من جام

 ويجب ألطروحة الدآتوراه أن .أخرى في عضوية اللجنة
... تعرض على خبير ثان غير المشرف قبل المناقشة

ويلزم دائما وجود خبير قاعة من أحد أساتذة الجامعة 
يحضر المناقشة من دون مشارآته وتكون مهمته 

 مع متلخصة في آتابة تقرير إضافي عن سير المناقشة
 ...قسام غير االختصاصضرورة وجود خبير لغوي لأل

و الطالب لمدة شهر عن التسجيل أ في حالة انقطاع -ج
يقافه عن السنة الدراسية يتم إالدراسة أو دفع رسوم 

أشهر من  ن قيده بعد مضي ثالثةترقيوالشروع في الدراسة 
   . وتبليغهيقافاإل



  
  
  درجات التقويم -3

  .100 – 0عتمد درجات التقويم من ت  . أ

 . %50 الصغرى في دراسة البكلوريوس  درجة النجاح-ب

 درجة النجاح الصغرى في دراسة الماجستير والدآتوراه -ج
   . %70 ويجب أن يكون المعدل العام للتخرج 60

  
  

تأجيل الدراسة أو االنسحاب    :ية عشرةحادالمادة ال
  :منها

  

يحق للطالب تأجيل  دراسته التي سجل فيها فصال :  التأجيل. 1
سباب أو األعذار  دراسية واحدة شريطة أن يقدم األدراسيا أو سنة

وال يحق للطالب التأجيل بعد مضي شهر . المشروعة الوافية للتأجيل
من بدء الدراسة الفعلية وإال فإنه ُيعد راسبا في المواد التي سجل 

  .فيها

ال يحق للطالب االنسحاب من الدراسة بعد مرور مدة : االنسحاب . 2
في لوائح الدراسة  أو بعد مرور أسبوعبن من شهر من تاريخ قيده 

وبخالف ذلك يسقط حق الطالب  .. رسميا في الجامعة بدء الدراسة
  .في األجور  التي سددها لمدى سنة دراسية واحدة

 

ت األآاديمية التابعة تشكيل الهيآ: ةة عشرنيالمادة الثا
  للجامعة

  

  
 للتعليم  تأسيس مراآز للدراسات المتخصصة ومراآزلجامعةيحق ل

المستمر والتأهيل واالرشاد في اختصاصات ال تتعارض وطبيعة 



 بغرض توطيد العالقة بينها وبين الجامعة العلمي و التعليمينشاط 
  . المجتمعات المحلية و الجاليات العربية والناطقين بلغتها

  

واألقسام  ضوابط افتتاح الكليات: ة عشرثالثالمادة ال
  :العلمية بالجامعة

  

  

القسم   ضرورة علمية أو أآاديمية تدعو الفتتاح الكلية أووجود .1
  ...العلمي المستهدف

توافر عدد مناسب من الطلبة الراغبين في التخصص ال يقل عن  .2
إال بوجود ضرورات أخرى فيمكن االفتتاح بعدد أقل  عشرة طالب

  ...وعلى وفق قرار من مجلس الجامعة
ن خمسة أساتذة للقسم توافر أساتذة االختصاص بمعدل ال يقل ع .3

في حال أو أستاذ مساعد \والعلمي الواحد منهم اثنان بدرجة أستاذ 
  ...افتتاح دراسات عليا في القسم المستهدف

في حال نية افتتاح القسم يجري تكليف أستاذ اختصاص لترتيب  .4
الخطة الدراسية للفصلين الدراسيين األول والثاني بشكل تفصيلي 

ررات الدراسية الكاملة في ظرف الفصل تام وتوضع خطة المق
  ..الدراسي األول

توضع الموازنات المالية وقراءة إمكانات الجامعة في توفير  .5
الكتب المنهجية في الموعد المحدد لالفتتاح وتقدَّم لمجلس الجامعة 
مع الجدول الدراسي وهيكلية القسم مرفقة بالسير الذاتية ألعضاء 

  ..هم فيههيأة التدريس المنتظر عمل

يجري تقديم التقرير الشهري وآذلك الفصلي ويتخذ القرار في  .6
دعم الحلول ألية معوقات قد تكون ظهرت في المدة الدراسية األولى 
ويتحمل المسؤولية آل من رئيس القسم وأعضاء هيأة التدريس 

  ..تضامنيا في تسيير أعماله وإدارتها بطريقة مناسبة وموفقة

بل بدء العمل وانطالقه رسميا في القسم متخذة تكون القرارات ق .7
بالتعاضد بين األستاذ المكلف وعمادة الكلية ومجلس الجامعة أو 

وتعود القرارات .. األستاذ المختص بالشأن األآاديمي في المجلس
العلمية واألآاديمية بعد افتتاح القسم وتكامل هيكليته عائدة لما 



 ويتسلم القسم مسؤولياته يتخذه مجلس القسم العلمي من قرارات
  ...منذ أول لحظة النطالق العمل الدراسي فيه

    
  

   واستكمالهاالالئحةالعمل ب: المادة الرابعة عشر

ُيعَمل بالئحة التعليمات هذه بدءا من اليوم األول النطالق . 1
  ... الدراسة في الجامعة

 ُيتخذ من النظام  قي حالة الحاجة وحسب الضرورات المستجدة. 2
الجامعي المعمول به في منظمة اليونسكو واالتحادات الجامعية 

) جامعة بغداد نموذجا\العراق \تحديدا في البلدان العربية(المختصة 
قانونا للعمل به في جامعتنا بما ال يتعارض مع الالئحة األساس 
لجامعة ابن رشد في هولندا وفي ضوء قرار يصدره مجلس الجامعة 

  ...بالخصوصي الجامعة إلصدار القرار أو الشخصية المخولة ف

  

  

 


