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 :الفصل األول: شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية -أ
 :وط العامة للقبولالشر -1-أ

 يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات أن يكون:
 عراقي الجنسية -1
العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في  عداديةحائزا على شهادة الدراسة اإل -2

 على شهادة تعادلها.أو المحافظة 

 .صعودا   1994يكون الطالب من مواليد ان  -3
لطالب ويكون تقديم اوفق الشروط الخاصة بكل دراسة على ناجحا  في الفحص الطبي  -4

المكفوف )الذي تتوفر فيه الشروط التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة( عن طريق القبول 
 المركزي.

في الكليات والمعاهد  )في الوقت ذاته( متفرغا  للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة -5
المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة  الصباحية ويشمل ذلك منتسبي

وال يجوز الجمع  ،وفق التعليمات النافذةعلى الحصول على إجازة دراسية من دوائرهم ابتداء  
)بإمكان  قبوله إللغاء الوزارة إلىحال ثبوت خالف ذلك يكتب  فيو  ا  بين دراستين أيض

سنتين خدمة  إكمالات كي يستوفي شرط التعليمحسب بالطالب الموظف تأجيل الدراسة 
 (.الدراسية اإلجازةتعليمات منح  وعلى وفق الدراسية اإلجازةليحق له الحصول على  ضيةمر 

 من خريجي: -6
 السنة الدراسية الحالية.   -أ
معهد ويتم أو السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبوال مركزيا  في أية كلية  -ب

كلية  ةأيفي  لسنه تخرجهم وفي حال ثبوت قبول الطالبنيا وفق الحدود الدعلى قبولهم 
 قبوله األصلي وتعد سنة رسوب بحقه.إلى معهد يعاد أو 

 إبالغهمالعراقية والمقبولين مركزيا  يتم  عداديةالطلبة غير العراقيين الحاصلين على شهادة اإل -7
مطالبتهم باألجور  أو إعفائهمخطيا  بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين لبيان 

 .السابعفي الفصل الضوابط الواردة حسب بالدراسية بالعملة األجنبية 
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 :نظام القبول المركزيها األسس العامة التي يعتمد -2-أ

يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول المنفذ على الحاسوب 
 :بحسب األسس اآلتية اإللكتروني

عن طريق البوابة االلكترونية  التقديماستمارة ى وفق االختيارات المثبتة في يقبل الطالب عل .1
 ي المجموع.وعلى أساس المنافسة ف لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 :ةعلى الطلب يتوجب .2
( اختيارا في االستمارة االلكترونية على ان 50ملء )خريجي الفرعين )احيائي، تطبيقي(:  -أ

 (.10عن )ال يقل عدد المعاهد 
( اختيار في االستمارة 50( اختيارا ولغاية )25ملء ما ال يقل عن )خريجي الفرع االدبي:  -ب

 (.10االلكترونية على ان ال يقل عدد المعاهد عن )
 القبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات المقدمة من قبله بصورةستمارة إن تقديم الطالب ال .3

 سه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها.نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تناف

يكون التقديم لكلية القانون )الحقوق( مقتصرا على سكنة المحافظة حصرا  وال يحق للطالب  .4
 النازحين للطلبة وبالنسبة ،التقديم الى الكلية المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته

 .كافة المحافظات لجامعات لتقديما لهم يحق( العراق وخارج كردستان أقليم)في 

 االلكترونية بشكل مباشر.ستمارة التقديم ألقسام كليات الهندسة من خالل االيكون  .5
 (المثنى، واسط، في جامعات المحافظات )ميسانالمجموعة الطبية  لكلياتالتقديم يكون  .6

 % ألبناء المحافظة نفسها. 50بنسبة ال تقل عن 

 ألغراض المفاضلة في القبول: .7

 %( من درجة اللغات األجنبية المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب.%( من درجة اللغات األجنبية المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب.  88تحتسب نسبة )تحتسب نسبة ) --أأ
شمولين بنظام تحتسببببب درجة إضببببافية على المعدل لخريجي الدور األول )عدا الطلبة المشببببمولين بنظام  --بب ضافية على المعدل لخريجي الدور األول )عدا الطلبة الم سب درجة إ تحت

 المحاوالت(.المحاوالت(.

األخيرة في خطة القبول بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد عمل ي   ال .8
 .المعتمدة
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 ذوي الشهداءتقديم ضوابط  -3-أ

 من:كل الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم  .1
 ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل. .أ

 ذوي شهداء الحشد الشعبي. .ب
 وللجرحى ابيةھضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات اإلرذوي  .ج

 .2015 لسنة( 57) بقانون  المشمولين
ويكون  ،لكل فئة )% 5(أعاله بنسبة ( 1ة )لفئات المذكورة في الفقر يكون التقديم والقبول ل .2

 التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة.
 يتنافس الطلبة للقبول في:  .3

كليات المجموعة الطبية )طب، طب اسنان، صيدلة( بفارق مجموع خمسة وثالثون  .أ
للسنة  مركزي ال القبول ضمن الكليات ھذهدرجة او اقل من الحد االدنى للقبول في 

 درجة.   630على أال يقل مجموع المتقدم عن ، (2018/2019الدراسية )
باقي التخصصات بفارق مجموع خمسين درجة او اقل من أدنى مجموع يتم قبوله  .ب

 .(2018/2019الدراسية )للسنة  المركزي  القبول ضمن هدفي الكلية او المع
من خريجي  (% 1)التقنية بنسبة اعتماد قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الجامعات  .4

لخريجي االعداديات  %( 4)اإلعداديات للتخصصات )االحيائي، والتطبيقي، واالدبي( ونسبة 
 المهنية.

صة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومن طريق البوابة الكترونية الخا عن التقديميتم  .5
بعد تقديم االلكتروني من قبل الطالب ويتم اعتماد ال االلكترونية الخاصة بهم،ستمارة خالل اال

 .مصادقة مؤسسة الشهداء على كون الطالب من ذوي الشهداء
المصادقة  بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءاتالكترونيا يلتزم الطالب عند اكمال التقديم  .6

 .على التقديم
ها في قبولينالم الكليات اقسام علىهدء يكون توزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الش .7

 ل في االقسام حسب خطة الكلية.للقبو  همرغبة ويتم التنافس فيما بينوال المعدل حسب مركزيا  
 عليها للمصادقة هداءمؤسسة الشإلى يتم ارسال قوائم القبول المركزي في الدراسة الصباحية  .8

 يللتقل وذلك الطالب، ملفة في وتحفظ الجامعات لدى صدور كصحة واعتمادها نهائي بشكل
ء  .العزيز عراقنا اجل من ضحت التي الشريحة هذهالمالي واالداري عن  العب 
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 :هوشروط الفصل الثاني: ضوابط القبول المباشر -ب
 :الشروط العامة للتقديم -1-ب

 عراقي الجنسية.    .1

 صعودا . 1994أن يكون الطالب من مواليد  .2

 لها.على شهادة تعادأو ، العراقية عداديةحائزا على شهادة الدراسة اإل .3

 وفق الشروط الخاصة بكل دراسة.على ناجحا  في الفحص الطبي  .4

 ال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة الصبباحية.و متفرغا  للدراسة  .5
واألدبي للسنة  تطبيقي(أحيائي، ) العلمي للفرعين عداديةلخريجي الدراسة اإل التقديم يسمح .6

الضوابط  وعلى وفقلهم قبول مركزي  والسابقة الذين لم يظهر 2017/2018الدراسية الحالية 
 .شرط عدم التحاقهم بدراسة مسائية او أهلية المدرجة لكل تخصص

)عدا خريجي  المهني واإلسالمي لفروعلخريجي الدراسة اإلعدادية التقديم حصرا يسمح  .7
ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي  االمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين

لكل تخصص وكما و   2017/2018  للسنة الدراسية الحالية( المقرر في وزارة التربية بنجاح
 مبينة في البنود ادناه.

للسنة واالدبي  (أحيائي، تطبيقي) من خريجي الفرعين العلمييسمح للطلبة المقبولين مركزيا  .8
 حسب الضوابطب، التقديم للقبول ضمن قنوات القبول المباشر 2017/2018 الدراسية 

بتاييد من الكلية ي ثبت  راسبينأو ن يثبت كونهم مؤجلي المدرجة لكل تخصص، بعد تقديم ما
وال يحق لهم التقديم  القبول المباشر( قناةفيه عبارة )ألغراض التقديم على االختبار للقبول في 

 .قبولهم تم العودة لقبولهم السابق في حالو ألتعديل الترشيح 
الضوابط المدرجة  المباشر وعلى وفق التقديم على قنوات القبول هداءلطلبة من ذوي الشيحق ل .9

شرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي  لكل تخصص
  من البند (ب/3مع مراعاة ما جاء في الفقرة )الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية، 

 .( من القصل االول3-)أ

للتنافس على القبول ويحتسب  ،لبة المتقدمين لالختبار الذي تجريه الكلياتيخضع جميع الط .10
%(  45و ) عداديةإلالطالب في الدراسة ا معدلل %( 55) على أساسالتنافسي  المعدل

 .لدرجة االختبار
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 في إليهم المشارويحق للطلبة الناجحين والمكملين  ،شهر واحد واالختبارات التقديم مدة .11
 .التقديم للقبول أعاله (7و  6) الفقرتين

الطلبة عند التقديم وبشكل واضح وصريح "أن الطالب المقبول ضمن قناة القبول  إعالم يتم .12
 سمه من القبول المركزي".االمباشر يحجب 

طلب االنسحاب  له  وال يحق  ،ال يحق للطالب التقديم على أكثر من جهة للقبول المباشر .13
 ل.نتائج القبو  إعالنوإلغاء قبوله بعد 

 يشترط في القبول نجاح الطالب المتقدم في االختبار. .14
اعالن نتائج االختبار في لوحة االعالنات بعد اسبوع من تاريخ بالكلية/ الجامعة  تلتزم .15

 .أعاله (11)انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 
 النافذة االلكترونيةعبر  للطلبة الناجحين في االختبار فقطترسل النتائج الكترونيا   .16

بما ال يتجاوز أسبوعين دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  من قبلالمخصصة لهذا الغرض 
القبول  نتائج لغرض اتخاذ إجراءات إظهار آنفا، (11)من انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 

 وحجب أسماء المقبولين عن القبول المركزي.

 .عدد لمصلحة الطالبمع جبر كسر اليتم ارسال نتائج االختبار كعدد صحيح،  .17
تكون عملية إظهار قبول الطلبة ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي  .18

وفق النسب المحددة على باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة من الكليات ومعدالت الطلبة 
 الوزارة. قوائم القبول من قبل إصدار، وال تتم مباشرتهم إال  بعد الحتساب المعدل التنافسي

( أعاله والمصادق 16ترسل قوائم الطلبة الناجحين باالختبار والمرسلة بياناتهم وفق الفقرة ) .19
عليها من قبل السيد عميد الكلية المعنية او من يخوله وفق النموذج المعد لهذا الغرض في 

 النافذة االلكترونية.
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 :البدنية وعلوم الرياضةسام التربية وأق الرياضة وعلوم البدنيةالقبول في كليات التربية  -2-ب

من  % 85 بنسبة التقديم للقبولاألدبي و  تطبيقي(أحيائي، ) لخريجي الفرعين العلمييحق  .1
 .(% 57) عن اإلناثوال يقل معدل  (% 60) نقل معدل الذكور عيأال على  خطة القبول

 تجاري والزراعيالصناعي والية المعلومات و نالحاسوب وتق) الدراسة المهنية لخريجي يحق .2
 من % 5 وبنسبة (% 60) نتقل معدالتهم عأال التقديم للقبول على  (والفنون التطبيقية

 .القبول خطة
)أحيائي،  مرشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع العلمي الطلبة األبطال من يتم قبول .3

والفنون  والزراعيناعي والتجاري الصة المعلومات و تقنيالحاسوب و والمهني ) األدبيو  تطبيقي(
لخريجي  %5 توزع بواقع ،من خطة القبول %10وبنسبة من شرط المعدل  استثناء  ( التطبيقية

وباالمكان تدوير  ةالمهنيالدراسة لخريجي  %5واالدبي و  )أحيائي، تطبيقي(الفرع العلمي 
( % 50) باعتبار لهم التنافسي المعدل ويحتسب ،كفاية اعداد المتقدمينالنسب في حال عدم 

 علىو  ،التنافسي االختبار درجة من( % 50)و اإلعدادية الدراسة في الطالب معدل من
 بان تثبت التي األوليات كافة مع رسمية بكتب الكلية تزويداللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

ئرة الدراسات والتخطيط تزويد دا ، إضافة الى ذلكادناه الشروط احد عليهم تنطبق الطلبة
 .منها بنسخ المركزي  القبولقسم /تابعةوالم

 :الواجب توفرهاالشروط  •

 .األولمبيةالالعبون المشاركون في إحدى فعاليات الدورة  .أ

الالعبون الحائزون على المركز األول وحتى المركز السادس في إحدى البطوالت الدولية  .ب
 المعتمدة لدى االتحاد الدولي للعبة.

ول وحتى المركز السادس في إحدى البطوالت الالعبون الحائزون على المركز األ .ج
 األسيوية المعتمدة لدى االتحاد األسيوي للعبة. 

الالعبون الحائزون على المركز األول وحتى المركز الثالث في إحدى البطوالت العربية  .د
 المعتمدة لدى االتحاد العربي للعبة.

ث في بطولة عراقية على على المركز األول أو الثاني أو الثال الذين حازوا الالعبون  .ه
مستوى العراق أو بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة 

 لأللعاب الفردية للموسمين األخيرين.
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الالعبون الذين حصلت فرقهم على المركز األول أو الثاني أو الثالث في بطولة الدوري  .و
ف االتحاد المركزي المعني بالنسبة لأللعاب الفرقية العام أو بطولة الجمهورية التي تقام بإشرا

 للموسمين األخيرين.

الجهة ذات  من المشار اليها اعاله إصدار الكتبتدقيق صحة كلية ال/الجامعة تتولى .ز
 العالقة مباشرة دون الرجوع للوزارة.

على المرتبة األولى في الدورات المدرسية على مستوى العراق  او حاز الالعبون الذين  .ح
 ؤيدة بكتاب من مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبتصديق من وزارة التربية.م
، "ه" ،"د"، "ج" "،"ب "،"أ] الالعبات المشاركات في البطوالت المشار إليها في الفقرات .ط

 أعاله. ["ز" ،"و" 

 :القبول في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية -3-ب

 (% 50بنسبة )واألدبي( ، احيائي -تطبيقية اإلعدادية )الدراسخريجي الطلبة من  يقبل .1
وقسم التربية  عدا كلية الفنون الجميلة/ جامعة واسط قبوال مركزيا من خطة القبول

وخيارات معدالتهم وفق  يتم توزيعهم على األقسام العلميةو  ،الفنية/كلية التربية /جامعة الكوفة
 .الطالب

أال التقديم للقبول على  نية فرع الفنون التطبيقيةالدراسة المهخريجي يحق للطلبة من  .2
 خطة القبول.من  % 25( وبنسبة % 60)تقل معدالتهم عن 

التقديم للقبول  خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدراسات الموسيقيةيحق للطلبة من  .3
 من خطة القبول. % 15( وبنسبة % 60)تقل معدالتهم عن أال على 

في دائرة  معهد الحرف والفنون الشعبية على األوائل( % 5الب ) يحق للطلبة الخريجين .4
 5( وبنسبة )% 65)تقل معدالتهم عن أال الفنون التابع لوزارة الثقافة التقديم للقبول على 

 من خطة القبول.( %

ممن ال تقل األدبي و  )تطبيقي، أحيائي( العلمي ينيتم قبول الموهوبين من خريجي الفرع .5
ممن ال تقل معدالتهم )الصناعي والتجاري والزراعي(  ةالمهنيالفروع  و( % 55معدالتهم عن )

ة بببببببببببببببببببوزع النسببببببببت من خطة القبول، (% 5وبنسبة )ممن لديهم مواهب فنية ( % 65عن )
الفروع لخريجي %(  2)و  واألدبي )تطبيقي، أحيائي( العلمي ينخريجي الفرعل%(  3)الى 

كفاية اعداد تدوير النسب في حال عدم إمكانية مع  صناعي والتجاري والزراعي()ال ةالمهني
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 الدراسة يف الطالب معدل من( % 50) على أساس لهم التنافسي المعدل ويحتسب، المتقدمين
 :يأتيمع تقديم ما ال يقل عن اثنين مما  التنافسي االختبار درجة من( % 50)و اإلعدادية

 مؤسسات فنية رسمية. يثبت ممارسته الفن من ما •

 مطويات )فولدرات(، ملصقات جداريه )بوسترات(. •

 صورا  للوحات فنية شاركوا بها في معارض )دولية، عربية، محلية(.  •

  ( توثق نشاطه الفني.CD)أو أشرطة فيديو   •
)الحاصلين على المجموع  أقرانهمالفنانين األولوية في القبول عند المنافسة مع  ألبناء .6

بعد تقديم كتاب من نقابة الفنانين العراقيين يؤيد كون ، ( على المقاعد األخيرةفسهنالتنافسي 
 ذوي الطالب )األب أو األم( من الفنانين.

كفاية اعداد ( في حال عدم 4، 3، 2النسب بين الفئات المذكورة في الفقرات )تدوير يتم  .7
 الي منها وحسب الضوابط.المتقدمين 

 :م اللغة التركيةاقسأو (كركوك)عدا جامعة  الجامعات في ديةالكر اللغةالقبول في أقسام  -4-ب

للقبول على  التقديم واألدبي  )تطبيقي، أحيائي( العلمي ينيحق للطلبة من خريجي الفرع
 .(% 60عن ) تقل معدالتهمأال 

 :األسريةوالتربية  األطفالفي قسمي رياض  قبولال -5-ب

 .مركزيا األدبيو  حيائي()تطبيقي، أ العلمي الفرعين خريجي من الطلبة يقبل .1
 قسمي في للقبول التقديم المهنية الدراسة التطبيقية الفنون  فرع خريجي من لطلبةل يحق .2

 من( % 25) عن تزيد ال بنسبة األساسية التربية كلية في ألسريةا والتربية األطفال رياض
 (.% 70) عن معدالتهم قلتأال  على القسم في القبول خطة

 

 :والفقه والدراسات القرآنية اإلسالميةعلوم القبول في كليات ال -6-ب

 ( من خطة القبول.% 50وبنسبة ) مركزيااألدبي العلمي و القبول لخريجي الفرعين  يكون  .1

 المباشر للقبول التقديملوزارة التربية  التابعةاإلسالمية  عدادياتاإلخريجي يحق للطلبة من  .2
 .طة القبول( من خ% 10( وبنسبة )% 60تقل معدالتهم عن )أال على 

عدا خريجي االمتحانات ) خريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسنييحق للطلبة من  .3
الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي بنجاح المقرر 
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       وبنسبة( % 60) تقل معدالتهم عنأال على  المباشر التقديم للقبول (في وزارة التربية
 .القبول ( من خطة% 40)

القبول في أقسام )العلوم المالية والمصرفية اإلسالمية، واللغة العربية، والحضارة  يكون  .4
واالدبي   )تطبيقي، أحيائي( اإلسالمية، والحضارة واالثار اإلسالمية( لخريجي الفرعين العلمي

 حصرا.
 

 سطىالقبول في كلية الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الو -7-ب

 .مركزيا واألدبي العلمي )تطبيقي( الفرعين خريجي من الطلبة يقبل .1
تقنيات  قسمي في للقبول التقديم المهنية الدراسة التطبيقية الفنون  فرع خريجي من للطلبة يحق .2

 القسم في القبول خطة من%(  25) عن تزيد ال بنسبة اعاله كليةال فياعالن والتصميم 
 %(. 60) عن معدالتهم أال تقل على
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في الدراسة المسائية في الجامعات  التقديم: ضوابط الثالثالفصل  -ج
 :هوشروط

 :للتقديمالشروط العامة  -1-ج

 عراقي الجنسية. .1
العراقية، معززة  بتصديق من المديرية العامة للتربية في  عداديةحائزا  على شهادة الدراسة اإل .2

 .على شهادة تعادلهاأو المحافظة 

 التي ذاتها االمتيازات على الحصول الحالية الدراسية للسنة عداديةاإل الدراسة لخريجي يحق .3
ألغراض المفاضلة  المجموع احتساب عند المركزي  للقبول ن و المتقدم أقرانهم عليها حصل

 .في القبول
أن يكون حاصال على  في الكليات المسائية الدراسة في للقبول المتقدم الطالب في يشترط .4

على الدراسة المسائية تحديد حدود تقديم أعلى  للهيئة المشرفةو  (% 60)يقل عن معدل ال 
 مما تم تحديده آنفا.

 ، العلوم، الزراعة،الهندسة)الحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية في كليات  تكون  .5
 القبول المركزي /الحد األدنى للقبول في الكلية للدراسة الصباحية باالعتماد على (التمريض

 .(% 65)عن المعدل يقل  االعلى 
 التقديمفي  الراغبات واألدبي (أحيائي، تطبيقي) العلمي الفرعين خريجات من لطالباتا تستثنى .6

شرط  من و التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسامالتربية البدنية وعلوم الرياضة  كليات إلى
 (.% 55يقل معدلهن عن )أال  على( أعاله 4)المعدل الوارد في الفقرة 

 )أحيائي، تطبيقي( العلمي عينخريجي الفر من  (األولمبية اللجنة مرشحي) من ألبطالق ليح .7
و التربية البدنية وعلوم كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام  التقديم إلى  األدبيو 

 .المعدل شرط من استثناء  خطة القبول  من (% 5) تزيد نسبتهم عنأال  على الرياضة

عي( ا )الصناعي والتجاري والزر  ةيالمهن اتياإلعداد جييمن خر  واالبطال نيللموهوب حقي .8
وقسمي  اضةيوعلوم الر  ةيالبدن ةيالترب اتيوكل ةيالفن ةيوالترب لةيالفنون الجم اتيكل إلى ميالتقد
على أال  ةياألساس ةيوالترب ةيالترب اتيفي كل و التربية البدنية وعلوم الرياضة ةيالفن ةيالترب

 %. 60 عن قلي%( من خطة القبول وبمعدل ال  10) هم عننسبت ديتز 
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         وبنسبة المسائية الدراسة في لقبولالتقديم ل الجميلة الفنون  معاهد خريجي من للطلبة يحق .9
 .الجميلة الفنون  كليات في األقسام قبول خطة من (% 10)
الزراعي والفنون المهنية للفروع )الصناعي والتجاري و  عداديةلخريجي الدراسة اإل يحق .10

حسب التخصصات بالمسائية  التقديم للدراسة والتوليد والقبالة التمريض إعدادياتو التطبيقية( 
تزيد نسبة أال و  ،المناظر للقسم( من خطة القبول % 10عن ) تزيد نسبتهمأال المناظرة على 

دارة اإل كليةالمناظرة في  لألقسام( من خطة القبول % 20عن )الفرع التجاري خريجي 
 .(7)الملحق  (% 60) عن ال يقلوبمعدل  واالقتصاد

اإلسالمية  عدادياتوخريجي اإل التربية وزارة /اإلسالمية عداديةيحق لخريجي الدراسة اإل .11
في اإلعداديات التابعة للوقفين ممن  الخارجية االمتحانات خريجي باستثناء)التابعة للوقفين 

 فيالتقديم للدراسة المسائية ( لمقرر في وزارة التربيةلم يجتازوا االمتحان التقويمي بنجاح ا
أال على  (6-ب( من البند )4)ما ورد في الفقرة  مراعاة مع) حصرا اإلسالمية العلوم كلية
 .(% 60)عن  ال يقل( من خطة القبول للكلية وبمعدل % 10)نسبتهم عن  تزيد

استيفاء النسبة المحددة  عدمي حال وف أعاله الطلبة فئات لقبولااللتزام بالنسب المحددة  يتم .12
 .حصرا واألدبي العلمي الفرعين خريجي من اتعويضه يتممن خطة القبول 

للدراسة المسائية في المعاهد ويحسم معدل القبول  التقديم عداديةاإل الدراسة لخريجي يحق .13
 .حسب المنافسة على المقاعد المتاحة ولكل قسم علميب
 جموعهمم اليه مالقسم الذي يؤهلهالمعهد وفي /ة في الكليةالطلبة للدراس ت رشح الجامعة .14

 .رغباتهم تسلسل وحسب

، عدا ما تم ذكره في الفقرة ال يحق لخريجي المعاهد التقديم للقبول في الدراسة المسائية .15
 ةالمسائي الدراسة األوائل( % 10)يتم ترشيح الطلبة من خريجي المعاهد الب و  .( اعاله9)

 الوزارة. من قبلوفي سنة تخرجهم حصرا  صاصات المتناظرةاالخت حسببو  في الكلياتللقبول 
 النظر بغض التربية والتربية االساسية كليات الى لتقديما بالخدمة المستمرينلمعلمين يحق ل .16

 اكاديمية او مهنية مدراسته كانت اذا فيما النظر بغض اي االعدادية في مدراسته خلفية عن
ويكون قبولهم زيادة على خطة  القسمفي  القبول %( من خطة 5) عن نسبتهم أال تزيدعلى 
 .القبول
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يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية التقديم للدراسة المسائية في كليات  .17
أال يكون ترقين القيد ألسباب تتعلق بالغش أو على  غير الكليات التي رقنت قيودهم فيها

 .للشروط العامة األخرى  نمستوفي كونهم وجوب مع، انضباطيا ينمعاقب واالمحاولة فيه أو كان

يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية التقديم للدراسة في كليات مسائية أخرى  .18
وأال يكون ترقين القيد ألسباب قيودهم في الدراسات الصباحية ترقين  سبقن ميكونوا مأال على 

للشروط  نمستوفي كونهم وجوب مع اانضباطي ينمعاقب وانكاأو المحاولة فيه أو تتعلق بالغش 
 العامة األخرى.

الدراسة  في التسجيلمركزي ال هقبول الذي أكمل إجراءات التسجيل فيال يحق للطالب  .19
المسائية إال إذا قام بتقديم طلب لترقين قيده بعد تسجيله وال يحق له العودة لقبوله المركزي 

في حالة  الثامن الفصل ( من1-( من البند )ح5الفقرة ) في ورد ما مراعاة مع ،مرة أخرى 
 . نفسها تقديمه للدراسة المسائية في الكلية

يتم قبول الطلبة غير العراقيين )المقيمين( من الحاصلين على شهادة الثانوية العراقية قبوال  .20
 لةمبالعدراسية أوليا في الدراسة المسائية وعليهم مراجعة الوزارة لبيان اعفائهم من األجور ال

امر قبولهم ويتحمل الطالب والكلية/المعهد مسؤولية  إصداريوما من  (30) وخاللاألجنبية 
 .إعفاءدون حصوله على كتاب من استمراره بالدراسة 

وجهاز األمن الوطني  الداخلي األمن وقوى  المخابرات وجهاز المسلحة القوات منتسبو يلتزم  .21
 الدراسة في للقبول دوائرهم ممانعة عدم يؤيد كتاب بجلب واألجهزة األمنية األخرى 

 .مالعا القبولقناة /المسائية

من ذوي ضحايا )اإلبادة الجماعية  2017لسنة  122يحق للفئة المشمولة باالمر الديواني  .22
 زيادة على%(  5الكرد الفيليين( التقديم في الكليات والمعاهد في الدراسة المسائية بنسبة )

وفق التخصص المناظر استثناء  من شرط المعدل للتنافس فيما بينهم على المحددة و  الخطة
 ان يتم تاييد ذلك من الجهات المختصة للفئة المذكورة أنفا .

وذوي الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب  الوزراء ومن هم بدرجتهم للسادةال يحق   .23
التقديم للقبول في الدراسة المجالس البلدية أعضاء مجالس المحافظات و والمدراء العامون و 

 المسائية.
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من الطالب المتقدم للدراسة المسائية، يتضمن انه غير مشمول  خطييتم أخذ تعهد  .24
 وفي (13)الملحق  ( أعاله وفق النموذج المبين في23بالدرجات الخاصة المبينة في الفقرة )

  .قبوله إللغاء الوزارة إلىحال ثبوت خالف ذلك يكتب 

مستمرين حاليا  في الدرسة المسائية المقبولين في السنوات السابقة و الطلبة ال جميعشمل ي    .25
بخالفه تتحمل الكلية والقسم المعني مسؤلية و ( اعاله، 24بالتعهد المشار اليه في الفقرة )

 ذلك.
 

 :األجور الدراسية -2-ج

 عن بما اليزيد 2019-2018 يةللسنة الدراس المقبولينالمستوفاة من الطلبة  األجورتكون  .1
 : اآلتي

المبلغ كحد  االختصاص ت
 أعلى )دينار(

 3.000.000 كليات الهندسة والكليات التقنية الهندسية 1

 2.500.000 الكليات التقنية الصحيةو  التمريضكليات  2

 األقسام، ة الفنون التطبيقيةكلي الصرفة،)العلوم  العلمية التخصصات 3
، التربية البدنية وعلوم الجميلة ون الفن، الزراعة التربية، كلية في العلمية

 (الرياضة
1.650.000 

 1.300.000 التقنية اإلدارية والكليات واالقتصاد اإلدارةالقانون، كلية  كليات 4

 اإلسالمية،السياسية، التربية للعلوم اإلنسانية، اآلداب، العلوم  العلوم) 5
 1.000.000 اإلنسانية االخرى  والتخصصات (اإلعالم

 2.500.000 اهد التقنية الطبيةالمع 6

 1.500.000 المعاهد التكنولوجية 7

 1.000.000 المعاهد اإلدارية 8
 

 .سابقا المحددة األجور بدفع المسائية الدراسة في حاليا ن و المنتظم الطلبة يستمر .2
المشرفة تخفيض األجور الدراسية عن الحد األعلى المبين أعاله بناء  على توصية  لهيئةل .3

 كلية/المعهد المعني. من ال
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استمراره بالدراسة أو ال يتم استيفاء األجور الدراسية إال بعد التأكد من كون قبول الطالب  .4
 للتعليمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلية والمعهد المسؤولية كاملة. ا  مطابق

اد األجور تأجيله للدراسة ال تعأو ألي سبب كان و الطالب من الدراسة  انسحابفي حال  .5
 الدراسية لتلك السنة وتستوفى منه األجور المقررة عند تسجيل دوامة في السنة التالية.

تتولى الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية النظر بتخفيض األجور الدراسية ألعضاء  .6
وأوالدهم  ) المستمرين في الخدمة فقط(الجامعات التقنية أو الهيئة التدريسية في الجامعات 

( % 50) يزيد عن وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما الوظفيها وم
 سين من المئة من األجور المعتمدة.خم

% للطالب  30و % للطالب االول على القسم، 50أجور الدراسة المسائية  بنسبة  تخفض .7
وللهيئة قة، % للطالب الثالث على القسم للسنة الدراسية الالح 20الثاني على القسم، و

 صالحية التخفيض على وفق التعليمات. المشرفة على الدراسة المسائية

 :ضوابط عامة -3-ج

 في الدراسات الصباحية. عي المعلنالتقويم الجام ذات يعتمد .1
 .ب ظ 00:3يكون بدء الدوام الرسمي في الساعة  .2
التدريب في  تتحمل الكلية/الجامعة كلف التدريب العملي لطلبة الدراسة المسائية في مواقع .3

مراكز الرعاية الصحية األولية، ومعهد بحوث التغذية، ومركز الصحة والسالمة المهنية، ) 
 الغاية والمدارس، وحضانات ورياض األطفال، والمستشفيات، والمختبرات العلمية( لتحقيق

 التدريب وفق التوقيتات الخاصة بالدراسة المسائية وحسب التعليمات.القصوى من 
( للدراستين المسائية نفسها األسئلةبنسخة ) ا  االمتحانات النهائية موحد أداءن يكون أبااللتزام  .4

التبعات المعهد  /كليةل الدراسية كافة وتتحمل الوالثاني وللمراح األولوالصباحية وللدورين 
 القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.

للقسم مساوية لخطة قبول  ()قناة التقديم العامة تكون خطة القبول في الدراسة المسائية .5
 .قسم المناظر في الدراسة الصباحيةال
)ذوي الشهداء،  المسائية الدراسة ضمن كافة األخرى  القبول قنواتل المخصصة النسب تكون  .6

على خطة القبول  زيادة  ، ....(2016لسنة  15 رقم قانون الالسجناء السياسيين، القبول وفق 
 وليست جزءا منها.

في الكليات ذات القبول المباشر في  والمعدل التنافسي خاصة باالختبارتسري الضوابط ال .7
من كافة اإلجراءات  على المتقدمين للدراسة المسائية على أن تستكمل ،الدراسة الصباحية

 ة المشرفة على الدراسات المسائية.الكلية وتعتمد النتائج بعد مصادقة الهيئ
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 هاأعضاؤ  يكون أن  علىفي الكليات والمعاهد  الطلبة بقبول خاصة مستقلة لجان تشكيل يتم .8
المسؤولية هذه اللجان  وتتحمل المسائية الدراسة فيوضوابطه  القبول بتعليمات الخبرة ذوي  من

لفتح باب القبول في الدراسات  ا  أساسي ا  ويكون تشكيلها شرط ،كاملة في حال حدوث أي خلل
 وتقويمها.  عة مراقبة عمل هذه اللجانالمسائية، ويتولى قسم شؤون الطلبة في رئاسة الجام

 وتقوم الكلية/الجامعة بمحاسبة كل من يحاول الضغط على هذه اللجان.
 من حملة األلقاب العلمية )أستاذ وأستاذ مساعدألبناء أعضاء الهيئة التدريسية  يحق .9

 األولىالقسم )الفرع( في حال قبولهم حسب مجموعهم في السنة الدراسية اختيار ( ومدرس
 المذكور االمتياز من فادتهمستا عدم حالة في الصباحية الدراسة في المقبولين بأقرانهم أسوة
 .(6-ب( من البند )ح/2مع االلتزام بماجاء في الفقرة ) الصباحية الدراسة في

من كل  31/12أقصاه  موعد فيالمتعلقة بقبول الطلبة كافة و الجامعية  األوامر تصدر .10
 عام.

 
 لمسائية:استحداث الدراسة ا -4-ج

 على ما يلي: 2000لسنة  135نصت تعليمات استحداث الدراسة المسائية رقم  .1

سائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها االمكانات يجوز اسببببتحداث دراسببببات مسببببائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها االمكانات   //11--"المادة "المادة  سات م ستحداث درا يجوز ا
الالزمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناًء على اقتراح من مجلس الجامعة الالزمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناًء على اقتراح من مجلس الجامعة 

عالي والبحث نيببة أو هيئببة المعبباهببد الفنيببة بعببد عرضببببببببببببببببه على هيئببة الرأي في وزارة التعليم العببالي والبحببث المعالمع ئة الرأي في وزارة التعليم ال ضه على هي ية بعد عر ئة المعاهد الفن ية أو هي ن
 العلمي.العلمي.
 يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما ياتي:يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما ياتي:  //22--المادة المادة 

حدة في ان تكون الكليبببة أو المعهبببد أو القسببببببببببببببم العلمي أو الفرع العلمي قببد خرج دورة واحببدة في   --اوالاوال قد خرج دورة وا سم العلمي أو الفرع العلمي  هد أو الق ية أو المع ان تكون الكل
صباحية في االقل و الدراسبببات الصبببباحية في االقل و  سات ال سائية في كليات أو لهيئة الرأي الموافقة على اسبببتحداث دراسبببة مسبببائية في كليات أو الدرا سة م ستحداث درا لهيئة الرأي الموافقة على ا

صية مجلس الجامعة أو مجلس هيئة معاهد أو اقسببببببببام أو فروع لم تخرج دورة وذلك بناًء على توصببببببببية مجلس الجامعة أو مجلس هيئة  سام أو فروع لم تخرج دورة وذلك بناًء على تو معاهد أو اق
 المعاهد الفنية.المعاهد الفنية.

سائط ان يراعى في موقع الكلية أو المعهد مالئمته للدراسبببببببة المسبببببببائية من حيث توافر وسبببببببائط   --ثانياثانيا سائية من حيث توافر و سة الم ان يراعى في موقع الكلية أو المعهد مالئمته للدرا
 سائل االتصال واالنارة وما شابه ذلك من امور اساسية.سائل االتصال واالنارة وما شابه ذلك من امور اساسية.النقل العام وو النقل العام وو 

سائية ان يكون عدد الطلبة المسبببببببببببببجلين مجزيا لاليفاء بالمتطلبات المالية للدراسبببببببببببببة المسبببببببببببببائية   --ثالثاثالثا سة الم سجلين مجزيا لاليفاء بالمتطلبات المالية للدرا ان يكون عدد الطلبة الم
 ""المستحدثةالمستحدثة
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 أوال المدرجة أعاله وفق ما يلي: -2-تنفذ المادة  .2
 حية.( مما موجود في الدراسة الصبا% 50تعزيز الكادر التدريسي بمقدار ) -أ
يكون تقديم طلب االستحداث بعد مرور سنتين دراسيتين على األقل على استحداث الدراسة  -ب

 مطلوب في الفقرة )أ(.التعزيز الالصباحية لتتمكن الجامعة من تهيئة 
فتح  يتم الجامعة المبررات العلمية الستحداث الدراسة المسائية بما يالئم سوق العمل. تقدم .3
لدراسة المسائية عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد استحصال تعليق ا أوفتح  إعادةأو 

 أوالفتح  إعادة أوترفع طلبات الفتح  أنعلى  المدرجة أعاله (1المادة )وفق  األصوليةالموافقات 
.30/6موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم التعليق في 
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 :: قنوات القبول األخرى الرابعالفصل  -د
 :المعاهد المهنية في الدراسة فروعلبة من خريجي قبول الط -1-د

 التقنية الجامعات إلى التقديم( والمسائية الصباحية للدراستين) المهنية عدادياتاإل لخريجي يحق
 القبول خطة متطلبات وفقعلى  قبولهم نسب تحدد أن على ،للنظر في قبولهم في المعاهد التقنية

 في الطالب عليه الحاصل المعدل أساس على الطالب بين المنافسة وتكون  التقنية الجامعات في
باستثناء خريجي الفرع الزراعي اذ  (% 60) عن المتقدم معدل يقلأال  على اإلعدادية، الدراسة

لجنة مختصة في  طريق عن القبول إظهار ويكون  ،(% 55يشترط أن ال يقل معدل المتقدم عن )
 والمقبولين المتقدمين بأسماء والمتابعة والتخطيط الدراسات ةدائر  /الوزارة تزويد مع التقنية الجامعات

 .تدقيقية ألغراض كافة ومعلوماتهم
 :بول الطلبة من خريجي معاهد السياحةق -2-د

للدراسة )الصباحية، المسائية(  السياحة معاهد خريجيمن  القسم على األول للطالبيحق  .1
 السياحة والفندقة وكليات االقتصادو كليات اإلدارة  في والفندقةالسياحة  أقسامفي  القبول
 .المناظرة للدراسة

 الترشيح للقبول في المعاهد التقنية. على القسم الثاني للطالب يحق .2
 يكون قبول الطلبة أعاله عن طريق الوزارة حصرا. .3

 :في المعاهد والقبالة والتوليد التمريض إعدادياتقبول الطلبة من خريجي  -3-د

للقبول في معاهد والقبالة والتوليد التمريض  إعدادياتبع األول من من خريجي الر يتم ترشيح الطلبة 
إظهار  ويتم %( 80) على أال يقل معدل المتقدم عنمن قبل وزارة الصحة  الجامعات التقنية

دائرة الدراسات والتخطيط تزويد الوزارة/ قبولهم من قبل اللجنة المختصة في الجامعات التقنية ويتم
 متقدمين والمقبولين ومعلوماتهم كافة ألغراض تدقيقية.والمتابعة بأسماء ال

 :من خريجي المعاهد في الكليات األوائل %( 10قبول الطلبة الـ ) -4-د

حدة، مع جبر كسر العدد لمصلحة  على اختصاصلكل  األوائل( % 10)البنسبة  تحتسب .1
يتم  ( طالب43)الذي يكون فيه عدد خريجي الدور األول  االختصاصالطالب )مثال: في 

 طلبة( 5ترشيح 
الدراسات  لدائرةة اإللكتروني بوابةخالل المن  أعاله لمذكورينبيانات الطلبة ا استالميتم  .2

 .المتابعةو والتخطيط 
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من الممكن شمول خريجي الدور الثاني وللحاالت التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور األول  .3
اإلمتحانية ( من التعليمات 10لفقرة )اب ماجاء حسببالدور الثاني ألسباب موجبة حتما  و إلى 
تقل معدالتهم عن الحد األدنى للمعدل المقبول في أال النافذة على  2000 لسنة 134 رقم

 الدور األول بنسبة القبول اعاله أيضا .
الصباحية في الكليات الصباحية وخريجي المعاهد المسائية في  قبول خريجي المعاهد يتم .4

 من %( 10) عن يزيد ال وبماالقريبة أو التخصصات المناظرة  وفقعلى الكليات المسائية 
 .القبول خطة

 ( يتضمن جدوال  لالختصاصات المناظرة في الكليات.8الملحق رقم ) .5

من خريجي التخصصات المماثلة من خالل تحديد  األوائل %( 10تتم المنافسة بين الب ) .6
حسب بم المنافسة بين التسلسل الواحد ...( وتت.، الثواني، الثالث، وهكذااألوائلالتسلسالت )

 معدل كل منهم.و تسلسل رغبات الخريجين 
حسب خطة بو  أقرانهعند المنافسة مع القبول في الدراسة الصباحية  منيحق لمن تم استبعاده  .7

 .  الوزارة من الترشيح ويتم ،إن توفرت للدراسة المسائيةالتقديم  ،القبول

 ةالحالي الدراسية السنة( من خريجي 2018/2019)يكون قبول الطلبة للسنة الدراسية  .8
 ( فقط.2017/2018)

 جمع بين الدراسة والوظيفة.ال يحق للطالب ال .9
مفاتحة دائرة  يتم ،القبول أوامر إصدارالتعيين بعد في في حال انسحاب الطالب لرغبته  .10

بول لمدة خمس وحرمانه من التقديم ضمن قنوات الق قبوله إللغاءالدراسات والتخطيط والمتابعة 
 سنوات.

على المعاهد بشرط العمر وذلك  األوائل( % 10) بلباضمن قناة  ن و المقبوليشمل الطلبة ال  .11
 .كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرا  

خياراته وتسلسله  أساسصحيحا وعلى ال يحق للطالب تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله  .12
 الحقة.يحق له تعديل الترشيح في السنة ال الوالمعدل، و 

ضوابط  وعلى وفقعن طريق الجامعات  النقل في السنوات الدراسية األعلىيحق للطلبة  .13
 .الثامنانتقال الطلبة الواردة في الفصل 
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في الكليات المناظرة مع مالحظة ما ورد في الملحق  األولىالدراسية في السنة يقبل الطلبة  .14
مرتبة راء المقاصة العلمية، وتحتسب ( المتضمن تحديد المرحلة الدراسية دون الحاجة إلج12)

 2000لسنة  134رقم  اإلمتحانيةثالثا من التعليمات -16وفق المادة  النجاح للطالب
 وتعديالتها.

 :المتميزين قبول الموظفين -5-د

 فصاعدا. 1978 سنةيكون المرشح من مواليد  أن .1

  .1/10/2018أن تكون له خدمة فعلية ال تقل عن سنتين لغاية  .2
 وترشيح التقنيةللقبول في المعاهد  عداديةلموظفين الحاصلين على الشهادة اإليتم ترشيح ا .3

 الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة.
في %(  65) يقل معدله عنأال في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية  يشترط .4

  .(والمهنيدبي األبفروعها )العلمي و الدراسة اإلعدادية 

الذين ادوا  يحق لخريجي المراكز المهنية )مركز المعتصم ومركز الوليد ومركز المعتز( .5
ضمن قناة المتميزين في المعاهد التقنية حصرا التقديم للقبول  االمتحانات الوزاري )البكلوريا(

 .%( 65) عن ميقل معدلهعلى أال  العتبار شهادتهم معادلة لشهادة اإلعدادية
 والمرشح (% 90) عنيقل معدله أال الصيدلة  اتفي كلي لقبولل المرشحفي الموظف  رطيشت .6

يقل معدله أال  الهندسية التقنياتوكليات  الهندسة اتكلي و الطبية التقنيات كليات في للقبول
 .(% 70) عنيقل معدله أال والمرشح للقبول في باقي الكليات  (% 80) عن

 اإلجازة هلمنح مبدئيةموافقة  هرشيحت ويعد حصرا دائرته من للقبول الموظف ترشيح يتم .7
 الدراسية.

 المختلفة القبول قنوات ضمن سابق قبول لديه من أو ،ترقين قيده وتمال يحق ترشيح من سبق  .8
 ....(.،األوائل %10)المسائي، المباشر، الب األخرى 

خالل  ومن المخولة الجهاتمن والمعاهد للقبول في الكليات  المرشحينبيانات  إدخاليتم  .9
 .والمتابعة والتخطيط الدراسات لدائرةة اإللكترونيالبوابة 

حسب بو  (8) الملحقضمن التخصصات المناظرة وكما موضح في  المرشحينيتم قبول  .10
 .التنافسي والمعدلخطة القبول 
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 على الموافقة إرساليتم و  تمديدها من صالحية دائرة المرشحأو اإلجازات الدراسية  منحإن  .11
إلى نسخة من الكتاب  وإرسالمباشرة  الموظفالجامعة المقبول بها إلى الدراسية اإلجازة  نحم

وخالل النصف األول من السنة الدراسية وبعكسه  دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط
 .يعد القبول ملغيا  

 (% 30) من معدل التخرج في المعهد و (% 70) سالتنافسي على أسا المعدل يحتسب .12
 .(13)الملحق  فاضلةالماستمارة وفق التقييم الذي حصل عليه في على 

 أساسالمجاز دراسيا  تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى  للموظفال يحق  .13
 يحق له تعديل الترشيح في السنة الالحقة. الخياراته والمعدل، و 

حسب ضوابط بو  األولىية فوق االنتقال في السنوات الدراس المجاز دراسيا   للموظفيحق  .14
 وشرط موافقة دائرته على أن تبلغ الوزارة بذلك. ثامناالنتقال الواردة في الفصل الب

 إللغاء الوزارة إلى يكتبحال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده  في .15
 قبوله ضمن قناة المتميزين.

 الغاءوعدم  األخرى  القبول قنوات ضمن سابق قبولحال ثبوت حصول الموظف على  في .16
قبوله ضمن قناة  إللغاء الوزارة إلىقبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين، يكتب 

 .األولىويترك لدائرته منحه إجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول  المتميزين

( 12)يقبل الطلبة في السنة األولى في الكليات المناظرة مع مالحظة ما ورد في الملحق  .17
مرتبة المتضمن تحديد المرحلة الدراسية دون الحاجة إلجراء المقاصة العلمية، وتحتسب 

 2000لسنة  134رقم  اإلمتحانيةثالثا من التعليمات -16وفق المادة  للطالبالنجاح 
 وتعديالتها.

مفاتحة دائرة  يتم ،سبب كان بعد إصدار أوامر القبول اليفي حال انسحاب الطالب  .18
قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة  إللغاءالتخطيط والمتابعة الدراسات و 

 خمس سنوات.
ن شرطي العمر والخدمة أما فيما ة مقناال المتقدمون للقبول ضمن هذه الشهداء وذو  يستثنى .19

( من الفصل 3-من البند )أ (3نفس الشروط المذكوره في الفقرة ) يخص المعدل فيتم اعتماد
 .المذكورة في اعاله االلتزام بالضوابط االخرى ، مع االول
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 :(يعادلها ما أو) على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية األوائلقبول الطلبة  -6-د

المهنية  عدادياتاإل طلبة من األول الدور خريجي من العراقعلى  األوائل( 10يتم قبول الب) .1
 اتالكليفي  القريب أوالمناظر  صالتخصفي  ،للدراسة الصباحية والمسائية وفي كل تخصص

 .يبين التخصصات المناظرة( 9حصرا )الملحق  عن طريق الوزارةو  التقنية الجامعات /التقنية
 والقبالة والتوليد التمريض إعدادياتخريجي على العراق من  األوائل( 5الب)قبول الطلبة  يتم .2

 (.% 90) يقل معدلهم عن على ان ال في كليات التمريض
 

 :لمعلمين المجازين دراسيا  في الدراسة الصباحيةقبول ا -7-د

 .فصاعدا 1978 سنةالمرشح من مواليد  يكون  أن .1

 .1/10/2018أن تكون له خدمة فعلية ال تقل عن سنتين لغاية  .2

 (.% 70)يقل معدل تخرجه عن أال  .3

 ة.الدراسياإلجازة موافقة مبدئية لمنح  الدراسية لإلجازات يعد الترشيح من المديرية العامة .4
وكما موضح االختصاص الدقيق  حسبب للمعلمين والمعلمين المهنيين والقبول يكون الترشيح .5

 يمالمعدة لهذه القناة من وزارة التعليم العالي والبحث العل الخطة وفقعلى و  (8في الملحق )
 .ملغيا قبولهوبعكسه يعد 

وات القبول المختلفة لديه قبول سابق ضمن قن من أو ،ترقين قيده وتمال يحق ترشيح من سبق  .6
 ...(..،األوائل %10األخرى )المسائي، المباشر، الب

خالل البوابة  ومنالدراسية  لإلجازات العامةمديرية المن  رشحينيتم ادخال بيانات الم .7
 .والمتابعة والتخطيط الدراسات لدائرةة اإللكتروني

 على الموافقةيتم ارسال و التربية  وزارةتمديدها من صالحية أو إن منح اإلجازات الدراسية  .8
إلى ارسال نسخة من الكتاب و مباشرة  المعلم فيهاالجامعة المقبول إلى الدراسية اإلجازة  منح

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط وخالل النصف األول من السنة الدراسية وبعكسه 
 يعد القبول ملغيا .

 أساسحا وعلى بوله إذا كان قبوله صحيالمجاز دراسيا  تغيير جهة ق للمعلمال يحق  .9
 يحق له تعديل الترشيح في السنة الالحقة. ال، و اختصاصه
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ضوابط وبحسب  األولىالمجاز دراسيا  االنتقال في السنوات الدراسية فوق  للمعلميحق  .10
 .بذلك الوزارة تبلغ أن على التربية وزارةوشرط موافقة  ثامناالنتقال الواردة في الفصل الب

قبوله  لغاءإل الوزارة إلىل ثبوت كون المعلم المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب حا في .11
 ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا.

 الغاءحال ثبوت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول األخرى وعدم  في .12
 قبوله إللغاء زارةالو  إلىقبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا، يكتب 

 .األولىمنحه إجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول  التربية لوزارةويترك  هذه القناةضمن 
 المجاز دراسيا  في حالة الغاء العقد المبرم من قبل وزارة الطالبالموظف يرقن قيد يلغى أو  .13

 ، كونه امتياز منح له من قبل وزارته.المانحة لالجازة الدراسية
مفاتحة دائرة  يتم ،سبب كان بعد إصدار أوامر القبول اليانسحاب الطالب  في حال .14

قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة  إللغاءالدراسات والتخطيط والمتابعة 
 خمس سنوات.

ن شرطي العمر والخدمة أما فيما ة مقناال المتقدمون للقبول ضمن هذه الشهداء وذو يستثنى  .15
( من 3-من البند )أ (ب/3تم اعتماد نفس الشروط المذكوره في الفقرة )يخص المعدل في

 .المذكوره في اعاله ، مع االلتزام بالضوابط االخرى الفصل االول
 

 :2016لسنة  (15) القانون رقموفق على  القبول -8-د

 الطلبة المشمولون هم: .1
 .القوات المسلحة ومنتسب -أ
 قوى األمن الداخلي. ومنتسب -ب
 .الوطني راتجهاز المخاب ومنتسب -ت
 منتسبو جهاز األمن الوطني. -ث
 منتسبو هيئة الحشد الشعبي. -ج
 منتسبو جهاز مكافحة اإلرهاب. -ح
 منتسبو األجهزة األمنية األخرى. -خ

عن خمس درجات من  دلهمعميقل أال الدراسة المسائية حصرا، على  فييتم قبول المشمولين  .2
          عن نسبتهم تزيدأال و  ،هايلام التي تم ترشيحه االقسام /الحد األدنى للقبول في الدراسة

 . القسمفي  القبولمن خطة ( % 5)
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وال يحق لهم  االلتزام بنصاب الدوام المحدد وفق التعليمات االمتحانيةعلى الطلبة المقبولين  .3
 437)ويشمل ذلك الطلبة المقبولين وفق القرار  (% 100) نأداء االمتحان النهائي م

 الملغى(.
إلى وإرسالها  منتسبيهامن  المرشحينستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء تنظم الجهات الم .4

 .والمتابعة والتخطيط الدراسات لدائرةة اإللكترونيمن خالل البوابة الوزارة و 
 فيلدراسة با المستمرين منتسبيهاتنظم الجهات المستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء  .5

 ومنالوزارة إلى  وإرسالها ،المذكور القانون وفق على  ابتداء   من المقبولينالكليات والمعاهد 
 ،30/12 أقصاهفي موعد لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ة اإللكترونيخالل البوابة 

 الدراسية سنةعلى أن يكون هذا االجراء خاصا بال السماح لهم باالستمرار بالدراسة لغرض
 .الالحقة الدراسية السنوات على سري ي وال نفسها

 .حصرا الوزارة صالحية من هي 2016لسنة  15 بالقانون رقم المتعلقة اإلجراءات جميع .6
من  مدة أسبوعين فيها خالل ينعلى الطلبة المقبولين وفق هذا القانون مراجعة الكلية المقبول .7

 تاريخ صدور كتاب القبول وخالف ذلك يعتبر قبوله ملغيا .
 

 :لدراسة المسائيةا فيقبول ذوي الشهداء  -9-د

بشكل  الشهداء( من قبل الطالب الى مؤسسة 2019 /2018يكون التقديم للدراسة المسائية ) .1
  .مباشر

 تكون نسبة قبول ذوي الشهداء كما يلي: .2
 .المنحل لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعثخطة القبول لكل قسم  من( % 5) -أ
 .الحشد الشعبيشهداء ( من خطة القبول لكل قسم لذوي % 5) -ب
ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية لذوي خطة القبول لكل قسم ( من % 5) -ج

 .2015 لسنة( 57) بقانون  المشمولين وللجرحى ابيةھوالعمليات اإلر
ويتنافسون فيما بينهم على المقاعد المتاحة شرط المعدل يعفى الطلبة المشار إليهم أعاله من  .3

)العلمي )احيائي، تطبيقي(  وحسب مدخالت كل تخصص للفروع المحددةوفق النسب 
 التخصصات ذات الكليات او التقنية المعاهد في المهنيةالفروع  وواالدبي( ويقبل خريج

 .الضوابط وحسب المناظرة
تلتزم المؤسسة بتزويد الوزارة بأسماء الطلبة المقبولين في قنوات الدراسة الخاصة وحسب  .4

اسم الطالب )موظف/غير موظف( مع  الفئات المذكورة اعاله مع مراعاة ادراج حقل امام
 .االنتساب جهة
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حسب فئته  تلتزم الجامعات المعنية بأرسال قوائم الطلبة المقبولين بموجب الكتب الوزارية كل   .5
 وتحفظ لديها صدور كصحة واعتمادها نهائي بشكل عليها للمصادقة الشهداءالى مؤسسة 

ء لتقليل وذلك الطالب، ملفة في  من ضحت التي الشريحة هذهري عن المالي واالدا العب 
 العزيز، وارسال نسخة منها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عراقنا اجل

شهداء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات االرهابية من االجور  ذووعفى ي .6
المادة  الدراسية كافة كون نسبة المقاعد الدراسية خصصت لهم بموجب الفقرة )خامسا ( من

( من قانون التعديل االول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء 12)
 .2015( لسنة 57العسكرية والعمليات االرهابية رقم )

النظام البائد شهداء  ي ذو %( من أجور الدراسة المسائية ل 50) تتكفل مؤسسة الشهداء بدفع .7
حين توفر التخصيص المالي  ضمن هذه القناةبولهم والذين تم ق وذوي شهداء الحشد الشعبي

 لذلك.
 الخيارات وفقعلى و  صحيحا قبولهم ن و ك حال في الترشيح تعديل المقبولين للطلبة يحق ال .8

 في الواردة الطلبة انتقال لضوابط ويخضعون  المحددة، النسبةوبحسب  قبلهم من المقدمة
 .الثامن الفصل

 .سهانفالقناة قيده بعد أن تم قبوله على  من سبق وتم ترقينلتقديم الال يحق  .9
لطلبة المقبولين ل العلمي والبحث التعليم وزارة في المعنية الجهات قبل من تعهديتم اعداد  .10

 المترتبة انونيةالق التبعات الطالب تحمل يتضمن الشهداءضمن قنوات الدراسة الخاصة بذوي 
 .قبوله الغاء تمي وبخالفه قبله من المقدمة المعلومات كافة صحة على

 
 :السياسيين السجناءقبول  -10-د

المشمولين بالقبول ضمن هذه القناة هم كل من السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي  إن .1
 .البائد البعث نظام ظل في احتجز أو اعتقل أورفحاء ممن سجن 

سة الدرا/الحكومية والمعاهد الجامعات في للقبول والمعدل العمر يشرط من المشمولون  يستثنى .2
للقبول ضمن قناة المتميزين/  للترشيحبخصوص االستثناء من شرط الخدمة  أما) المسائية

 .(الدراسية اإلجازةفيما يتعلق بمنحهم  دوائرهم إلى فيتركالدراسة الصباحية 
 والمهني األدبيو  العلمي للفروع اإلعدادية الدراسة شهادة على حاصال المشمول يكون  أن .3

 .تخصص بكل الخاصة تالمدخال وفقعلى  ويقبلون 
 الفقرة في ذكرهم الوارد للمشمولين الكليات في األقساممن خطة قبول  % 5نسبة  تخصص .4

 .أعاله (1)
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 إلىحصرا ويكون التقديم مؤسسة السجناء السياسيين المشمولون عن طريق  لبةالط يحدد .5
 .الخاصة القضائية اللجنة بقرار تزويدهم بعد مباشرة الجامعة

إلى قانون مؤسسة واستنادا دفع أجور الدراسات المسائية للطلبة المشمولين  مؤسسةال تتحمل .6
 .السجناء السياسيين

 :قبول الطلبة المسرعين  -11-د

الذي اجتاز االمتحانات النهائية  عداديةيحق للطالب المتميز المشمول بنظام التسريع للدراسة اإل 
 وفق األسس والضوابط اآلتية: على العامة القبول 

( % 80بة المقاعد المخصصة للطلبة المسرعين الذين حصلوا على عتبة القطع )تكون نس .1
طب، طب ال( من المقاعد التي حددتها خطة القبول لكليات المجموعة الطبية )% 2) أكثرف

( ويتم % 10صيدلة(، أما بالنسبة لكليات المجموعة الهندسية فتكون نسبتهم )السنان، األ
.التوزيع بين الكليات المتناظ  رة الموجودة في المحافظة الواحدة بشكل  متساو 

يجري التنافس بين الطلبة الذين تخطوا عتبة القطع على أساس المجاميع التي حصلوا  .2
 عليها عند التوزيع على الكليات وبحسب الطاقة االستيعابية.

 .اإلعدادينتائج التسريع إلغاء ترشيحه والدوام في الصف السادس في يحق لمن ال يرغب  .3
 

 :الموهوبينمدارس قبول طلبة  -12-د

وبغض النظر  في التخصص الذي يرغبون بهقبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين  يتم .1
 باللغة وتدرسلكون مناهج هذه المدارس هي مناهج خاصة  الحدود الدنيا للقبول المركزي عن 

 .األخرى للمدارس  وان امتحاناتهم الوزارية تجري بمعزل عن االمتحانات الوزارية اإلنكليزية
، ويتم التنافس من خطة القبول (% 2) نيوهوبتكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة الم .2

 .فيما بينهم على أساس المعدل
 

 :الصباحي الخاص الحكومي التعليم -13-د

 ي:أتوفق ما يعلى الصباحية على النفقة الخاصة  يتم قبول الطلبة في الدراسة
 شروط المتعلقة بالقبول المركزي.أن يكون الطالب مستوفيا لكافة ال .1
 و  2016/2017 يحق للطلبة من خريجي الدراسة االعدادية للسنتين الدراسيتين .2

بغض النظر فيما إذا كان لديهم قبول من عدمه  من القناةالتقديم للقبول ض 2017/2018
 أو كانوا ممن سبق لهم االلتحاق بالدراستين المسائية او األهلية.
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 عدل الطالب عن:ان ال يقل م يجب .3
 )طب، طب أسنان، صيدلة( درجتين عن الحد األدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية -أ

 .المناظر لتخصصلالمحافظة  على مستوى 
بالنسبة لكليات -ثالث درجات عن اقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية -ب

 المجموعة الهندسية.
بالنسبة لكليات -القبول المركزي لنفس الكلية أربع درجات عن اقل معدل تم قبوله في -ت

 العلوم.
خمس درجات عن اقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية/المعهد لباقي  -ث

 التخصصات.
القبول السابق )مركزي، مباشر، مسائي، أهلي( للطالب حال مباشرته بالدراسة ضمن  يلغى .4

 ق ألي سبب كان.هذه القناة، وال يحق له العودة لقبوله الساب
 بإمكان الطلبة التقديم للقبول في االختصاصات كافة وفي جميع الكليات والمعاهد. .5
 يكون الحد األعلى لألجور الدراسية كما يأتي: .6
 دينار لكليات الطب.اثنا عشر مليون  12.000.000 -أ
 دينار لكليات طب األسنان.عشرة ماليين  10.000.000 -ب
 .الصيدلةدينار لكليات ئة ألف ثمانية ماليين وخمسما 8.500.000 -ج
 النفط والمعماري في كليات الهندسة. ألقسامدينار أربعة ماليين  4.000.000 -د
 الهندسية األخرى. ألقساملدينار ثالثة ماليين  3.000.000 -ه
 دينار لكليات العلوم والتمريض والتخصصات العلمية األخرى.مليونا  2.000.000 -و
 .نار لكليات القانون ديمليون وخمسمائة ألف  1.500.000 -ز
 دينار للكليات اإلنسانية.مليون  1.000.000 -ح
 مليونا دينار لكليات الطب البيطري. 2.000.000 -ط
 ثالثة ماليين دينار لكليات التقنيات الصحية والطبية. 3.000.000 -ي
 ثالثة ماليين دينار لكليات التقنيات الهندسية. 3.000.000 -ك
 لكليات التقنيات االدارية. رمليون و ثالثمائة ألف دينا 1.300.000 -ل
 معاهد التقنية الطبية.لثالثة ماليين دينار ل 3.000.000 -م
 .جيةلو معاهد التكنو لمليون و ستمائة ألف دينار ل 1.600.000 -ن
 مليون و مائة ألف دينار لباقي المعاهد. 1.100.000 -س
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لين للعام )للطلبة المقبو  تخول الجامعات صالحية تخفيض األجور الدراسية عما ورد أعاله .7
 .الدراسي نفسه(

وليست جزءا منها، على أن اة زيادة على خطة القبول المركزي تكون خطة القبول لهذه القن .8
 .في القبول المركزي  األقسام قبول خطة من (% 20) ال تزيد نسبة الطلبة المقبولين عن

ريجي من خ( % 5) من خريجي السنة الحالية و (% 15) يتم توزيع النسبة أعاله بواقع .9
 السنة الدراسية السابقة، ويتم تدوير النسب في حال عدم كفاية المتقدمين.

يتم توزيع الطلبة على االقسام بعد ترتيبهم من األعلى الى األدنى وحسب معدالتهم والخطة  .10
 أعاله. ( 9المشار اليها في الفقرة )المقررة لكل قسم وفق النسبة 

ستضافة إلى الكليات/المعاهد المناظرة في الجامعات ال يحق للطلبة تقديم طلبات النقل أو اال .11
األخرى، في سنة القبول، كما ال يحق لهم االستفادة من امتياز نقل أبناء أعضاء الهيئة 

 التدريسية.
تعتمد نفس شروط وضوابط القبول المقرة بالنسبة لكليات القبول المباشر، وبالنسب المحددة  .12

، خمس درجات صحيحةنى المؤهل للتقديم بمقدار نفسها لكل فئة مع تخفيض الحد األد
عن أدنى  خمس درجاتويحسم القبول ضمن القناة لمن كان معدله التنافسي ال يقل عن 

 معدل تنافسي تم قبوله فعال ضمن قناة القبول المباشر العام.
 ( كليات ومعاهد.10بإمكان الطالب التقديم لما ال يزيد عن ) .13
وبحسب ات المترتبة عليه بوصفه دارسا على النفقة الخاصة يتحمل الطالب جميع االلتزام .14

 مقتضيات تلك الدراسة وطبيعتها.
تخول مجالس الجامعات صالحية مناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في الحاالت المستجدة  .15

 بما يسهل تطبيق التعليم الحكومي الخاص الصباحي ووفق الضوابط.
 

 :التدريسيينقناة  -14-د

وحثهم على نشر األبحاث باللغة   ألعضاء الهيئة التدريسيةة اإلنكليزية من أجل تطوير اللغ
من حملة الشهادات العليا يسمح للتدريسيين  ،االنكليزية وبما يسهم برفع مستوى جامعاتنا عالميا  

 وفق ما يلي: المسائية في اقسام اللغة األنكليزية بكليات التربيةلدراسة في االتقديم للقبول 
 تقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية.أن يكون الم .1
من خطة قبول األقسام المذكورة زيادة على خطة القبول لتنافس  (% 5)تخصص نسبة  .2

التدريسيين فيما بينهم.
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من  الوافدينالفصل الخامس: ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقيين  -ه
 :خارج العراق

العراقية  عداديةالمعادلة لشهادة اإل يةعدادضوابط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة اإل -1-ه
 :)من المدارس خارج العراق(

دا  ومن خريجي الدراسة صعو  1994 سنةمواليد ول المركزي من أن يكون المتقدم للقب .1
 ةالسابق ةالدراسي سنةالأو لسنة القبول  للفرعين )العلمي )احيائي، تطبيقي(، واالدبي( الثانوية

 ة.اإللكترونية ويتم التقديم من خالل البواب
 تخصصال وفقو  حصرا  لسنة القبول المهني  لفروعالخريجي الدراسة اإلعدادية التقديم يسمح  .2

 .المناظر
التقديم  لهيحق  ( أعاله1الواردين في الفقرة )أي من الشرطين  ء الطالبعدم استيفا حال في .3

زي/ شعبة الوافدين وعن طريق قسم القبول المرك ةية في الكليات الحكوميالدراسة المسائ إلى
 حصرا.

 الصباحية تينالدراسالكليات التابعة للوقفين )/األهلية الكليات في الدراسة إلىالتقديم  يتم .4
 اإللكترونية.من خالل البوابة  الضوابط والشروط الخاصة بهاوبحسب  (والمسائية

 الصباحية ة)الدراس المتاحةقنوات القبول  من أييحق للطالب الوافد التقديم للدراسة على  .5
أسوة بالطلبة  (األهليةالكليات /الجامعات أو ةالمعاهد الحكومي/الكلياتالمسائية في  وأ

 .في داخل العراق ةعداديالااسة ر دخريجي ال
 المتاحةقنوات القبول  من أيالتقديم للدراسة على  هداءيحق للطالب الوافد من ذوي الش .6

 (األهليةالكليات /الجامعات أو ةمعاهد الحكوميال/الكلياتو المسائية في أالصباحية  ة)الدراس
أسوة بالطلبة خريجي الدراسة االعدادية في داخل العراق شرط اال يكونوا من المستفيدين 
في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية، 

 .الفصل االول( من 3-من البند )أ (3مع مراعاة ما جاء في الفقرة )
ن داخل و ها الطلبة الدارسيلإالتي يخضع  ذاتهالضوابط والتعليمات ل الوافدون يخضع الطلبة  .7

 .وامتياز خريجي الدور األول المضافة اللغة امتياز عدا العراق
الكلية وترسل نسخة منها إلى مركز الوزارة أدناه إلى في يقدم الطالب المستمسكات المدرجة  .8

 :ألغراض التدقيق

حسب األصول ونسخة ملونة منها عدد بهادة الثانوية )اإلعدادية( األصلية مصدقة ش .أ
(3.) 
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 يتضمنمنه على ان  نةن وزارة التربية ونسخه ملو كتاب معادلة الشهادة الصادر م .ب
صدوره في السنة  تاريخوالمجموع الذي حصل عليه الطالب وأن يكون  المعدل الكتاب
 .فيها للقبول الطالب يتقدمالتي 

 .ملونةنسخه مع  (الوطنية)أو البطاقة  هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية .ج

 أو ،في ذلك البلد( واإلقامة)تأشيرة الدخول والخروج  ملونةجواز السفر األصلي ونسخه  .د
)ممن ليس لديهم جواز  والمهجرين الهجرةما يثبت وجود الطالب خارج العراق من وزارة 

 سفر(.

 المقبولينالشهادات المعادلة الحاصلين على طلبة المن صحة صدور وثائق يتم التحقق  .9
الجامعة بالتنسيق مع مكتب المفتش في  المعهد/الكلية منفي الكليات والمعاهد الحكومية 

يتجاوز نهاية السنة الدراسية الثانية مع  العام ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بما ال
 .هالفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجورود صحة الصدور وبخ تقديم كفالة ضامنة لحين

المقبولين الشهادات المعادلة الحاصلين على طلبة اليتم التحقق من صحة صدور وثائق  .10
من دائرة الدراسات والتخطيط والكليات التابعة للوقفين  األهليةفي الكليات والجامعات 

الثانية مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود  يتجاوز نهاية السنة الدراسية بما الو والمتابعة 
 .الفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجهصحة الصدور وبخ

 
 :ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق -2-ه

 الدراسة المناظرة داخل العراق:إلى الفئات المشمولة بالنقل  .1

عاملين في الخارج بعد انتهاء عمل ذويهم أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين ال :األولىالفئة 
 العراق.إلى وعودتهم 

وفق نظام البعثات والزماالت الدراسية بعد على أبناء وزوجات المبعوثين دراسيا  الفئة الثانية:
 العراق.إلى انتهاء مدة الدراسة وعودتهم 

بعد  2008سنة ل 441قرار الأبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين ب الفئة الثالثة:
 ما يثبت ذلك من وزارة الهجرة والمهجرين. تقديم

للقبول في  اإلعداديةالدراسة  منمجاميعهم في سنة تخرجهم  تؤهلهمالطلبة الذين  الفئة الرابعة:
 .نفسها المعهد /الكلية
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اق العراق من المستمرين على الدراسة الصباحية في خارج العر إلى يتم قبول الطلبة العائدين  .2
حسب ما تؤهلهم ب ،(أعاله المذكورة الفئات غير)من في إحدى الجامعات المعترف بها 

 استثناء  من شرط الصباحية الدراسةفي  معدالتهم في الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجهم
 .سنة التخرج

الذي -( حصرا 1 الفقرة فيالفئات المحددة  منبالنقل ) المشمولانتقال الطالب  في يشترط .3
أن يكون  -الدراسة المناظرة داخل العراقإلى خارج العراق في جامعة معترف بها  يدرس

وأن يكون من المستمرين على الدراسة قبل  لديها له ملفأو عن طريق دائرة البعثات  فرهس
 من سنة. أكثرعودته وغير راسب في دراسته 

أن يكون حاصال  -هأعال 3إضافة لما ورد في الفقرة - األولى ةفي الطالب من الفئ يشترط .4
 أدناه: في على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلعدادية وكما مؤشر إزاء كل دراسة 

 للمجموعة الطبية % 80 -أ

 للمجموعة الهندسية % 75 -ب

 .األخرى  واإلنسانيةلكليات العلوم واالختصاصات العلمية  %60 -ت
 في معدله يؤهله ما وفقعلى  قبوله يتم أعاله المعدل لشرط الطالب استيفاء عدم حال في -ث

 سنة تخرجه. اإلعدادية الدراسة
يكون أن  -أعاله 3إضافة لما ورد في الفقرة -والثالثة  الثانية الفئتينفي الطالب من  يشترط .5

في وكما مؤشر إزاء كل دراسة  عداديةحاصال على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإل
 أدناه: 

 للمجموعة الطبية % 85 -أ

 الهندسية للمجموعة % 80 -ب

 .األخرى  واإلنسانيةلكليات العلوم واالختصاصات العلمية  %60 -ت
 في معدله يؤهله ما وفقعلى  قبوله يتم أعاله المعدل لشرط الطالب استيفاء عدم حال في -ث

 سنة تخرجه. عداديةاإل الدراسة
وا قد أن يكون -أعاله 3إضافة لما ورد في الفقرة -أعاله  ةالرابع الفئة من الطلبة في يشترط .6

 ح.اسنتهم الدراسية الجامعية بنج اكملوا
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 تاريخ تقديم الطلب: .7
 األولىمن تاريخ العودة بالنسبة للفئتين ) أشهرستة  مدة خاللالنقل م طلب يقديتم ت -أ

 والثانية( وخالل سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة )الثالثة(.

 .15/9ية يتم تقديم الطلبات المستوفية للشروط للفئة )الرابعة( لغا -ب

 االختبار الشامل: .8
نجاح في ال آنفا المذكورةالمستوفين للشروط من الفئات األولى والثانية والثالثة الطلبة على  -أ

 الستكمال معاملة النقل من خارج العراق. الشامل االختبار

الختبار الطلبة وبالتنسيق مع لجان العمداء لجان تخصصية  في الجامعات تشكل -ب
 :يأتيقل من خارج العراق، وكما لشروط النالمستوفين 

 .بغداد جامعة :طلبة المجموعة الطبية  (1

 وجامعة النهرين. التكنولوجيةالجامعة طلبة المجموعة الهندسية:   (2

 .التقنية الوسطىالجامعة طلبة االختصاصات التقنية:   (3

 .المستنصريةجامعة الطلبة االختصاصات األخرى:   (4
اولتين األولى في منتصف شهر أيلول والثانية في يمنح الطالب فرصة أداء االمتحان بمح -ت

 األول. تشرينمنتصف شهر 
أخر في المحاولتين االمتحانيتين يعدل ترشيحه إلى كلية/ معهد في حال رسوب الطالب  -ث

 ما يؤهله معدله.وبحسب 

 وكما يلي: )للمجموعة الطبية فقط( من الطالب االختبارأستيفاء أجور  يتم -ج

 .األولى للمحاولة مسون الف دينار عراقيستمائة وخ 650.000 . 1

 للمحاولة الثانية ان وجدت. ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي 325.000. 2
من القسم العلمي المنقول إليه الطالب وتحديد المرحلة الدراسية علمية المقاصة اليتم إجراء  .9

 .4-ي/لعاشرا الفصل فيوفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية الواردة على 

( في حال رسوبه حصرا والثالثة والثانية األولىترقين قيد الطالب المنقول )من الفئات  يتم .10
الطالب بمراجعة الوزارة/  بلغمن قبل )الكلية/المعهد( مباشرة ، ويمن دراسته في السنة األولى 
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عدله دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حصرا لغرض تعديل ترشيحه وبحسب ما يؤهله م
 شهادة الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجه. في

 بأقرانه. أسوةالدراسية المقرة  المتطلباتبعد استكمال  إالال يتخرج الطالب  .11
تدقيقها، وتتولى القيام بو  كافة المستمسكاتبتقوم )الكلية / المعهد( بمطالبة الطالب المنقول  .12

نهاية السنة الدراسية  يتجاوز الالكليات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما 
 .ي الثانية وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام وقسم القبول المركز 

دائرة الدراسات والتخطيط  / من خالل الوزارة األولىتغير جهة نقل الطلبة في السنة الدراسية  .13
 الطلبة. ولياتوالمتابعة حصرا لتالفي حصول األخطاء ولغرض المتابعة الدقيقة أل

 داخله. إلىة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق الوزار  .14
 

ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي  -3-ه
 الخاص الصباحي الدولي

 صعودا .1992 مواليد سنة أن يكون الطالب من  .1
ي دائرة البعثات والعالقات لدراسة وان يكون لديه ملف دراسي فأن يكون من المستمرين با .2

الثقافية أو لديه مذكرة صادرة من دائرة البعثات والعالقات الثقافية بترويج معاملة فتح ملف 
 ( يوم بعد صدور كتاب النقل وبخالفه يتم إلغاء نقله. 30دراسي خالل مدة أقصاها )

ارية للسنة الدراسية يستثنى الطلبة الوافدون من دولة )سوريا، ليبيا، اليمن( من شرط االستمر  .3
(2017/2018) . 

 يتم قبول الطلبة المستوفين للشروط والذين لم يجتازوا السنة الدراسية األولى خارج العراق .4
 وفق ما تؤهلهم مجاميعهم في الكليات الحكومية أو األهلية. 

نقلهم وفق %( فباإلمكان  90فيما يخص طلبة كليات الطب الذين تقل معدالتهم عن ) .5
  ( المبينة ادناه.أ/10)الفقرة 

ينقل الطلبة المشار إليهم في ادناه الى الدراسة المناظرة ويترك االمر للجنة المقاصة العلمية  .6
( المتضمن )الضوابط 4-في الكليات لتحديد المرحلة الدراسية وفق ما جاء في البند )ي

 العامة المقاصة العلمية( مع استيفاء كافة الشروط األخرى:
 النجاح او تمرون بالدراسة الذين أكملوا السنة الدراسية االولى وكانت نتيجتهمالطلبة المس .أ

 الرسوب بمادة واحدة أو مادتين. 
   الطلبة المستمرون بالدراسة للمراحل فوق االولى بغض النظر عن نتائجهم. .ب
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 ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الطبية الحكومية وفق ما يلي: .7
ويكون نقلهم  لنقل الطلبة ضمن هذه القناة ول الكلية% من خطة قب 5تخصص نسبة  -أ

 .زيادة على خطة القبول
 بأي حال من األحوال. %90أال يقل معدل الطالب عن  -ب
ينقل الطلبة الى الكليات المناظرة وحسب الحدود الدنيا لسنة تخرجهم ورغبتهم وفيما يخص  -ت

 سب المبينة في أعاله.جامعات المحافظة الواحدة يتنافس الطلبة فيما بينهم وفق الن
اال يزيد الفرق بين معدل الطالب وأدنى حد للقبول للكليات المناظرة على مستوى العراق  -ث

 في سنة تخرجه عن خمس درجات صحيحة.
اال يزيد الفرق بين معدل الطالب )من ذوي الشهداء، وابناء التدريسيين واصحاب الشهادات  -ج

ة على مستوى العراق في سنة تخرجه عن ثمان العليا( وأدنى حد للقبول للكليات المناظر 
% خارج خطة القبول مع االلتزام بما جاء بالفقرة  5 وبنسبة ال تزيد عن درجات صحيحة

 )ب( اعاله.
 ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الهندسية الحكومية وفق ما يلي: .8

نقلهم ويكون  القناة% من خطة قبول الكلية لنقل الطلبة ضمن هذه  5تخصص نسبة  -أ
 .زيادة على خطة القبول

والحدود  2016/2017اال يزيد الفرق بين معدل الطالب من خريجي السنة الدراسية  -ب
 الدنيا لسنة تخرجه عن سبع درجات صحيحة.

  .% 80أال يقل معدل الطالب من خريجي السنوات السابقة عن  -ت
م ورغبتهم وفيما ينقل الطلبة الى الكليات المناظرة وحسب الحدود الدنيا لسنة تخرجه -ث

 يخص جامعات المحافظة الواحدة يتنافس الطلبة وفق النسب المبينة في أعاله.
أصحاب  اال يزيد الفرق بين معدل الطالب )من ذوي الشهداء، أبناء التدريسيين، -ج

الشهادات العليا( وادنى حد للقبول للكليات المناظرة على مستوى العراق في سنة تخرجه 
% خارج خطة القبول مع مرعاة ما  5وبنسبة ال تزيد عن  عن عشر درجات صحيحة

 جاء بالفقرتين )ب،ج( اعاله.
 الحكومية وفق ما يلي:الى التخصصات األخرى في الجامعات ينقل الطلبة   .9

اال يزيد الفرق بين معدل الطالب وأدنى حد للقبول في الجامعات على مستوى العراق  -أ
 رغبة الطالب. في سنة تخرجه عن عشر درجات صحيحة وحسب
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اال يزيد الفرق بين معدل الطالب )من ذوي الشهداء، أبناء التدريسيين، أصحاب الشهادات  -ب
العليا( وادنى حد للقبول للكليات المناظرة على مستوى العراق في سنة تخرجه عن ثالثة 

  % خارج خطة القبول. 5عشر درجات صحيحة وبنسبة ال تزيد عن 
وط طلب النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات األهلية وفق يحق للطلبة المستوفين للشر  .10

 :االتيةالشروط 
     ينقل طلبة كليات الطب الى جامعة العميد /كلية الطب العام على أال يقل معدلهم عن -أ

( طالب خارج الطاقة 150% من خطة القبول البالغة ) 10%( وبنسبة ال تزيد عن  88)
طالب الدارس في تخصص الطب العام في المرحلتين الثالثة االستيعابية. في حالة رغبة ال

والرابعة النقل الى هذه الكلية فإن عليه أن يقدم تعهدا بعودته الى السنة الدراسية الثانية مع 
 تحمل كافة تبعات المقاصة العلمية.

لهم ينقل طلبة كليات طب االسنان والصيدلة إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل معد -ب
 %(.  83عن )

 65) ينقل طلبة كليات الهندسة إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل معدلهم عن -ت
.)% 

ينقل طلبة كليات الهندسة التقنية إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل معدلهم عن   -ث
(60 .)% 

ضافة ثالث درجات على يتمتع الطلبة من فئتي )ذوي الشهداء، وابناء التدريسيين( بامتياز إ -ج
، مع مراعاة عدم شمول المعدل ألغراض التنافس والنقل وفق الحدود الدنيا المبينة في أعاله

%( اسوة بميزة أبناء  25أبناء أصحاب الشهادات العليا بميزة تخفيض األجور بنسبة )
 الهيئة التدريسية.

 .2017/2018دراسية ينقل الطلبة في التخصصات األخرى حسب الحدود الدنيا للسنة ال -ح
 األجور الدراسية: .11
 الجامعات الحكومية: .أ

المنقول ضمن هذه القناة بدفع أألجور المقرة ضمن قناة التعليم الحكومي يلتزم الطالب  :اوال  
%( ولكل سنة دراسية )بضمنها سنوات التأجيل  30الخاص الصباحي مضافا إليها نسبة )

 والرسوب وعدم الرسوب( لحين تخرجه.
يستوفى من الطالب المنقول من خارج العراق والذي تم فتح ملف دراسي له ضمن فئة  :ثانيا  

%( عن األجور المستوفاة لقناة  50أبناء أصحاب الشهادات العليا أجورا دراسية تزيد بب )
 التعليم الحكومي الخاص الصباحي.
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قرانه المقبولين في يستوفى من الطالب المنقول ذات األجور المستوفاة من ا الكليات االهلية: .ب
 الكلية والقسم ذاته.

في حال عدم تقديم الطالب كشف درجات السنة الدراسية األخيرة التي درسها خارج العراق  .12
يطالب بتسليم تأييد استمرار بالدراسة مع تعهده بتقديم كشف درجات السنة المذكورة خالل 

 ( يوما من مباشرته وبخالفه يلغى نقله.30فترة )
الذين تم نقلهم/قبولهم طلب تغيير جهة النقل/القبول إلى جامعات/كليات أخرى  يحق للطلبة .13

 أعاله. 8و 7وخالل شهر من تاريخ صدور كتاب النقل/ مع االلتزام بما ورد في الفقرتين 
يحق للطلبة الذين استكملوا إجراءات نقلهم/قبولهم تقديم طلب إلى دائرة الدراسات والتخطيط  .14

جراءات المنفذة والعودة إلى دراستهم خارج العراق وال يحق لهم تقديم والمتابعة إللغاء اإل
 طلب النقل مستقبال ألي سبب كان.

يشمل الطلبة من االعداديات التابعة إلقليم كردستان والدارسين في الجامعات خارج العراق  .15
النقل  ةبضوابط الى الدراسة المناظرة في الجامعات الحكومية او الجامعات والكليات االهلي

مفاتحة الجهات المعنية في اقليم كردستان لغرض التأكد من صحة يتم و أعاله. وفق قناة 
صدور وثائقهم وبخالفه يتم الغاء نقلهم ويتم اعتماد الية احتساب المعدل كاالتي )جمع 

( مواد وتضرب بعدد المواد 6درجات المواد عدا اللغة الكردية وتقسم على عددها وهي )
 ( مواد.7فرعين العلمي واالدبي والبالغة )الدراسية لل

من الدرجة فأكثر( إلى الدرجة األعلى لمعدالت الطلبة للشمول  0.5يجبر كسر المعدل ) .16
بضوابط االنتقال وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي والتنافس على مقاعد 

 النقل.
ي الخاص الصباحي الدولي وحسب ينقل الطلبة العرب واالجانب وفق قناة التعليم الحكوم .17

 .الضوابط المبينة آنفا
 ال يشمل طلبة السنوات المنتهية في كليات المجموعة الطبية بإجراءات النقل المبينة آنفا. .18
 .15/9يتم استالم طلبات النقل لغاية  .19
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 الطلبة غير العراقيين و نقل ضوابط قبول: السادسالفصل  -و
في اإلعدادية العراقية أو الشهادة المعادلة لها على شهادة الحاصلين  الوافدينقبول   -1-و

 :األولية والعليا تينالدراس

 :القبول قنواتأوال : 

 القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية )التبادل الثقافي(.القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية )التبادل الثقافي(. .11
 قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق.قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق. .22
 ب النفقة الخاصة.ب النفقة الخاصة.على حساعلى حسا  او النقلاو النقل  القبولالقبول .33
 

 :هوضوابط شروط القبولثانيا : 

 ما يعادلها.ما يعادلها.أو أو العراقية العراقية   شهادة االعداديةشهادة االعداديةيكون الطالب حاصال على يكون الطالب حاصال على ن ن أأ .11
يتم معادلة شهادة الطالب غير العراقية من وزارة التربية العراقية / المديرية العامة للتقويم  .2

 واالمتحانات.
الثانوية أكثر من ثالث سنوات بالنسبة  على تخرج الطالب من الدراسة مضى قد يكون أال  .3

يمضي على أال لثقافي وأبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق، و القناتي التبادل 
للقبول في الدراسة تخرج الطالب أكثر من أربع سنوات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة 

 الصباحية.
لكلية والجامعة التي يرغب الدراسة فيها أن يكون الطالب مستوفيا  للحد األدنى للقبول في ا  .4

 التقديم وطبقا  لترتيب الرغبات. استمارة وفقا  لالختيارات المبينة في 
األجور الدراسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي  تستوفى  .5

اصة للدراسة األولية الخاص الصباحي بالنسبة للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخ
 على ان يكون الحد األدنى للقبول كاآلتي: ،( أعاله1-( من البند )و3المذكورة في الفقرة )

 .% لالختصاصات الطبية 90 •
 .% لالختصاصات الهندسية/التقنيات الصحية 80 •
 .للعلوم الصرفة % 70 •
 .% القانون/العلوم السياسية 65 •
 .% لالختصاصات األخرى  60 •
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 رط سنة التخرج من يتم قبوله في الدراسات المسائية.رط سنة التخرج من يتم قبوله في الدراسات المسائية.يستثنى من شيستثنى من ش .66
وفق على الطبي  نجاحه في الفحص فضال عنتقديمه شهادة صحية تؤيد خلوه من اإلمراض  .7

 كل دراسة.بالشروط الخاصة 
الجهة الرسمية المرشحة له بتسديد رسم التسجيل السنوي في بداية كل عام أو يقوم الطالب   .8

عادلها بالدينار العراقي ووفقا لما هو متفق عليه في البرنامج التنفيذي بما يأو دراسي بالدوالر 
ة ر بين البلدين ويدفع طالب النفقة الخاصة إضافة لما ورد أعاله األجور الدراسية السنوية المقر 

 األجنبية. بالعملة
سبة تستوفى األجور الدراسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين على النفقة الخاصة بالن .9

( من 3المذكورة في الفقرة )للدراسات العليا للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخاصة 
على ان يكون الحد األدنى للقبول في  فوق الخطة ، ويكون قبولهم( أعالهأوال  /1-)و البند

 الدراسات العليا كاآلتي:
 % للماجستير. 65 •
 % للدكتوراه. 70 •

( أعاله بتزويد الوزارة/ شعبة الوافدين 8وفق الفقرة )بول لطلبة المتقدمين للقايقوم  .10
يثبت  (الذي يروم القبول فيهاالكلية /الجامعة )دائرة البحث والتطوير أو من عدم ممانعةبكتاب 

 فيه )االختصاص الدقيق/القسم/ الكلية( للطالب مع نوع الدراسة )ماجستير/دكتوراه(.
 
 :تقديمالوثائق المطلوبة ومواعيد الثالثا : 

 :األولية الدراسة: أ

وزارة الخارجية للبلد من الشهادة الثانوية المعادلة والمصدقة من الجهة التي أصدرتها و  .1
ن على الثانوية و ما الطلبة الحاصلأالسفارة العراقية في ذلك البلد. من منه و  ةالصادر 

في مة للتربية العراقية فعليهم تقديم شهادة الدراسة الثانوية مصدقة من المديرية العا
 لمحافظة التي أنهى الطالب دراسته فيها.ا

 نسخة طبق األصل.أو األصلية شهادة الميالد  .2
 نسخة من جواز السفر. .3
 .(2صورة شخصية عدد ) .4



   2018/2019ه ضوابط القبول وشروططلبة وجراءات شؤون الدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة..........................................دليل إ

38 

 

التقديم الخاصة بكل قناة ويتم الحصول عليها عن طريق الجهة التي تقوم بترشيح استمارة  .5
 الرسومجهة ترشيحه بتسديد أو ى أن يقوم الطالب عل ،الوزارةأو السفارة العراقية أو الطالب 
 في الدائرة المالية بمركز الوزارة. المترتبة

 .1/10لغاية  التقديم للدراسة يستمر .6
 العليا: الدراسات: ب

وثيقة الدراسة الثانوية مع معادلة الشهادة الصادرة من وزارة التربية/المديرية العامة للتقويم  .1
 عادل. واالمتحانات/الشهادات/الت

الشهادة الجامعية )بكالوريوس/ماجستير( مع احتساب معادلتهما من قبل دائرة البعثات  .2
 والعالقات الثقافية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 ( من )أوال ( أعاله.5،4،3،2،1إضافة إلى المستمسكات المذكورة في الفقرات ) .3
 .1/6يستمر التقديم للدراسة لغاية  .4

 
في لشهادة اإلعدادية العراقية الحاصلين على شهادة معادلة  لوافدينراسية لالمنح الد -2-و

 الدراستين األولية والعليا:

 يكون التقديم للطلبة الغير العراقيين حصرا . .1
التقديم للطلبة المتواجدين خارج العراق فقط وعن  طريق مكاتب الملحقيات العراقية  يكون  .2

. 
 ب كل جامعة.التقديم حسوامتيازات شروط  تختلف .3
 .1/4يستمر التقديم للدراسة لغاية  .4
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 :: التسجيلالسابعالفصل  -ز
 .كافة على قنوات القبول الفصلالضوابط المنصوص عليها في هذا  تسري 

 :الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيل -1-ز

 الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية:إلى الطالب  يقدم أوال :

إلى المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة  عداديةأصل وثيقة الدراسة اإل .1
 الفي موعد أصوليا  مصدقة( القبول قناةوبحسب ) األخرى  الوثائق أصول أوتسجيل الكلية 

 . وبخالفه يلغى قبوله ويقدم تعهدا  خطيا  بذلك 30/6/2019 يتجاوز
ية في الجامعة )على أن تتضمن وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونعلى  ضامنة كفالة .2

تحمل الطالب المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس ذلك  مادة فقراتهافي 
 .(الناتجة األضراريتحمل الغرامة عن 

 .الوطنيةنسخة ملونة عن شهادة الجنسية وهوية األحوال المدنية العراقية أو البطاقة  .3
 .(3عدد ) صور حديثة .4
وفق الضوابط والشروط الخاصة باللياقة الصحية والواردة في على ) الطبيالفحص استمارة  .5

 :(5الملحق 
 .المذكورة مطلقا"ستمارة يسجل الطالب في حالة عدم تقديم اال ال -أ
 تقبل نسخة عنها.  والستمارة اال أصليجب تسليم  -ب
لدراسة الطالب مباشرة وفي حال عدم لياقته لليها إتالحظ نتيجة الفحص من الجهة المرشح  -ج

 وفق لياقته الصحية.على القبول المركزي لتعديل ترشيحه  إلىيرسل حاال" ليها إالمرشح 
يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان / اللجنة االستئنافية في وزارة الصحة  -د

 .طريق الجهة المرشح للقبول فيها عن
سبق لهم أن تم ترقين قيدهم بسبب بأنهم لم ي المسائية الدراسة في المقبولون  الطلبة يتعهد -ه

 .االنضباطية العقوبات أوفيه  المحاولة أوالغش 
 تسجيل الطالب: آلية-ثانيا  

الرسمي للوزارة ويعد اإلعالن  اإللكترونيالمعلنة على الموقع  تعتمد نتائج القبول المركزي  .1
م الدوام التالي لبدء تسجيل الطلبة، ويعد يو  في الجامعة الكلية/ المعهدإلى رسميا  إشعارا

النتائج على الموقع هو اليوم الرسمي لبدء التسجيل. على ان يتبم التسجيل في  إلعالن
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من تاريخ بدء  يوم دوام ابتداء   (15) خالل مدة الطالبليها إ)الكلية/المعهد( المرشح 
 التسجيل.

ب، يمنحون الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسبا .2
( أيام دوام من 10ومدة ) العتراض،ل القبول( أيام دوام من تاريخ إظهار نتائج 10مدة )

 أوامر قبولهم ألغراض التسجيل. إصدار
اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه يجب ان يتم تسجيل الطالب حتى مع تقديمه   .3

باالعتماد على  الجديديحه ترش على وفق يتم تعديل ترشيحه، وتتخذ إجراءات التسجيل ا  محق
ويعاد  المركزي  القبول قسم /الصادر من دائرة الدراسات والتخطيط ولمتابعة كتاب الوزارة

مع  محضر تسليم واستالمو بكتاب رسمي المقدمة من قبله  الطالب تسليم مستمسكات
 ( أعاله.1الفقرة ) ا  إلكمال إجراءات تسجيله وفق االحتفاظ بنسخة عنها

 بإرسال (األساتذة أبناء)نقل  منها الطالب نقل /ترشيح تعديل تم التيالمعهد /تقوم الكلية .4
 نقلهم/الكليات والمعاهد التي تم تعديل ترشيحهمإلى  المنقولين/ملفات الطلبة المعدل ترشيحهم

 .محضر تسليم واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنهاو بكتاب رسمي  اليها
 أسوة العلمية األقساموفق ما تؤهلهم نتائجهم على  علىتوزيع الطلبة المعدل ترشيحهم  يتم .5

 .الترشيح تعديل سنة وليس تخرجهم سنة في بأقرانهم
إلى أو فيما يخص الطلبة المتقدمين للقبول في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية  .6

 يمإقل جامعات في للدراسة أو للدراستين الصباحية والمسائية() األهليةالجامعات/الكليات 
 :كردستان

بإمكان الطالب التسجيل في الدراسة  :الذي لم يستكمل إجراءات التسجيل الطالب -أ
)المسائية /األهلية/ اإلقليم( بشكل مباشر وال يحق له العودة لقبوله المركزي او تعديل 

 الترشيح في السنة الالحقة.
 :المسجل الطالب -ب
 واستكمل إجراءات التسجيل فيها مركزيا  الجهة )الكلية/المعهد( التي قبل فيها الطالب  تقوم  
 :يأتيما ب
من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا  اترقين قيد الطالب بعد تقديمه تأييد -أ-1-ب

 .اإلمتحانيفيه رقمه 
محضر تسليم واستالم و بكتاب رسمي بالوثائق و تزويد الجهة التي تقدم لها الطالب  -ب-1-ب

  مع االحتفاظ بنسخة عنها.
 .الصدور التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة تتولى الجهة 
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 جامعات أواللتحاق بالدراسة المسائية أو األهلية غرض اال يسمح للطالب الذي رقن قيده ل 
 بالعودة للدراسة في الكلية/ المعهد المقبول فيها مركزيا. كردستان إقليم

 
 :إلغاء القبولحاالت التأجيل والرسوب و -2-ز

 عامة: مالحظات -أ

إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب  .1
التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى في الجامعة  (المعهد)الكلية/  إبالغ

 من المسؤولية.

%  10 البالمتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة  (4/10-د)الفقرة مالحظة ما ورد في  يتم .2
 قناة ضمن المقبولين بالطلبة المتعلقة (5/11-)د الفقرة في ورد وما المعاهد على ألوائلا

 .المتميزين
، ت(-2-مبين في الفقرة )زعلى ما  ويقتصرالقبول  إللغاءتعتمد الطلبات الشخصية  ال .3

الطالب الراغب في فتح ملف دراسي في الوزارة/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية  باستثناء
 إجراءات التسجيل. شرط عدم اكمالهالعراق غراض اكمال الدراسة خارج أل

 التأجيل والرسوب: حاالت-ب

السنة الدراسية سنة تأجيل بحق الطالب في حال تسجيله في )الكلية/المعهد( المرشح  دتع .1
ولغاية  ( من هذا الفصل1-ثانيا  /1-زالفببقرة )في المدة المحددة  إنتهاء بعدإليها 

 . وكما في الرسم التوضيحي أدناه ،2019\2\3

ولغاية  2019\2\4 من اعتباراالسنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله  دتع .2
 .وكما في الرسم التوضيحي أدناه 2019\6\30
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 حاالت إلغاء القبول: يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية: -ت
ولغاية  نفسهاليها خالل السنة الدراسية إ المرشح) المعهد/الطالب في )الكلية يسجلإذا لم  .1

 .الالحقة الدراسية السنة في التسجيل إعادة له يحق وال ،2019\7\1

 .المعنية الدراسة في للقبول الخاصة أوحال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة  في .2
( دمعهال/)الكلية إلى محرفة أو مزورة أو وثائق غير صحيحة أو إذا قدم الطالب معلومات  .3

أو متخرجا من الكلية أو إن كان في صفوف متقدمة و حتى  هقبول إللغاء الوزارة إلى يكتب
 المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية كافة. 

 أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية الطالب لم يقدم إذا .4
 فيما يخص الطلبة المسجلين وفق 15/3/2019 لغايةتسجيل الكلية إلى في المحافظة 

مع مراعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب بما ال يقل عن ( 1-ثانيا  /1-ز)  الفببقرة 
( 30)( ثالثة مرات يكون تاريخ التبليغ بين مرة وأخرى ال يقل عن أسبوعين وال يتجاوز 3)

سال نسخ من التبليغات الى وار  بهذاوبشكل تحريري ويوقع الطالب بالتبليغ  ان يوميثالث
 .قسم العلمي للطالبال

 :األجور الدراسية بالعملة األجنبية ن المقيمين منالطلبة غير العراقيي إعفاءضوابط  -3-ز

الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن ن في يالمقبولالطلبة غير العراقيين  ينظر في إعفاء
ومعاملتهم اسوة  بالطلبة األجنبية سية بالعملة قنوات القبول الحكومية العامة من األجور الدرا

 :يأتوفقا لما يالعراقيين 
يخضع الطالب غير العراقي المقيم الراغب بالقبول في الكليات والجامعات والمعاهد العراقية  .1

 االجراءات نفسها لتقديم الطالب العراقي.إلى الرسمية 
اصة بالقبول في أي من قنوات الخ وامراأل إصدارأو حال ظهور نتائج القبول المركزي  .2

قسم )القبول الحكومية العامة، على الطالب غير العراقي المقبول مراجعة مركز الوزارة 
 بعد تدقيق حالته والوقوف إال ين( حيث ان قبوله ال يعد نهائيا  الوافد شعبةالقبول المركزي/

عملة األجنبية وكما من األجور الدراسية بال اإلعفاءعلى مدى استيفائه للضوابط الخاصة ب
 أدناه. في موضح

من األجور الدراسية بالعملة  اإلعفاءن بإجراءات و ن في العراق المشمولو الطلبة المقيم .3
 هم كل من: األجنبية
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على الشهادة  وادائمة ممن كانت والدتهم في العراق وحصل إقامةن يالطلبة المقيم .أ
 الثانوية العراقية.

( سنة وجميع مؤهالتهم 20من ) أكثرلعراق على في ا إقامتهمالطلبة الذين تزيد  .ب
 ذلك. يثبت مايقدم  أنالدراسية من العراق على 

ة الثانوية سحاصلين على شهادة الدراالن إقامة دائمة في العراق و يالطلبة المقيم .ج
 في دوائر الدولة. مذويه أحدالعراقية ويعمل 

انطباق الشروط خة( التي تؤيد والمستنساألصلية على الطالب المقبول تقديم المستمسكات ) .4
 أثناء مراجعته الوزارة. الجامعةالمعهد في مع كتاب تأييد من الكلية/ الواردة أعاله

الجامعة إلى بكتاب رسمي من مركز الوزارة معنون  اإلعفاءيزود الطالب المستوفي لضوابط  .5
 الوزارة. المإعوعلى الجامعة  ملغيا  اءه، وبخالف ذلك يعد قبوله المقبول بها يؤيد إعف

لتسديد األجور الدراسية بالدينار العراقي  اإلسراععلى الطالب المقبول في الدراسة المسائية  .6
 .اإلعفاءأسبوع من صدور كتاب مدة وخالل 

بالنسبة  كافة سنوات الدراسةولمن األجور الدراسية لمرة واحدة  اإلعفاءكتاب  إصداريتم  .7
 .في كل سنة دراسية بالنسبة للفئة )ت( إلعفاءاللفئتين ) أ و ب( ويراعى تجديد كتاب 

قسم القبول المركزي/ شعبة مراجعة مركز الوزارة )يتم ابالغ الطالب بتعهد خطي بضرورة  .8
( 30على ان ال يتجاوز تاريخ التبليغ ) ويثبت فيه تاريخ التبليغ )اليوم/شهر/سنة( (الوافدين

 يوم من تاريخ مباشرة الطالب في الكلية او المعهد.
مركز الوزارة خالل مدة إلى مسؤولية عدم المراجعة  المعهد أو والكليةيتحمل الطالب  .9

تغير قناة قبول الطالب إلى القبول وبخالفه  ( يوما" من ظهور نتائج القبول60) أقصاها
بما يعادل أجور الدراسة  على "النفقة الخاصة" ويتحمل أجور دراسية عن السنوات السابقة

وينظر  ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ولكل سنة دراسية في الكلية/المعهد
 . في إعفائه من األجور الدراسية للسنوات المتبقية

 مشمولين غير األهليةالمقبولين في الجامعات/الكليات  )المقيمين( العراقيين غير الطلبةإن  .10
 .أعالهفي  اإلعفاء بضوابط
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 :الصباحية والمسائية ينلدراسـتل: ضوابط انتقال الطلبة الثامنالفصل  -ح
 :الشروط العامة لالنتقال -1-ح

والفروع المناظرة بعد األقسام )الكليات/المعاهد( و إلى يحق للطلبة الناجحين االنتقال  .1
 الطاقة االستيعابية.وبحسب األصلي والمراد االنتقال إليها  (المعهد/)الكلية موافقةاستحصال 

الكليات المتناظرة ضمن الجامعة  أو الواحدةحافظة االنتقال بين جامعات الميحق للطلبة  .2
 .الواحدة

السنة الدراسية الخامسة في  دوتع المنتهية في الكليات و األولىنقل طلبة السنة الدراسية ي ال .3
 .كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض

المنقول  من الكلية عداديةيتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثيقة التخرج للدراسة اإل .4
 إليها الطالب في حال عدم استكمالها من الكلية المنقول منها الطالب لغاية تأريخ نقله.

يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال من الدراسة الصباحية  .5
 تقالفيسمح باالن األخرى وبالنسبة للصفوف  المناظر القسم فيو  الدراسة المسائية المناظرة إلى
 وفق الطاقة االستيعابية.على المناظر  القسم إلى

 إلىوتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها  حصرا األصليةإجراءات النقل من الكلية  تبدأ .6
 وعدد الوحدات الدراسيةالتي اجتازها الطالب  الدراسية المواد ترفق أن على المناظرة الكلية

 .رفقة الطلب وكتاب عدم الممانعة
الوقت  في والمكملينلطلبة الناجحين في الدور األول الكترونيا  لنقل اليج استمارات ترو  يتم .7

للناجحين في الدور األول في النقل  أوامر وإصدار( 1/9) ولغاية 9/8من ابتداء   نفسه
دون من ( 15/10) أقصاه موعدالدور الثاني في  في والناجحين( 15/9) أقصاه موعد

 .الوزارةإلى الرجوع 

لة عدم وجود طاقة استيعابية في احدى الكليات يتم حسم جميع الطلبات بالرفض في حا .8
( أعاله، 7في الفقرة ) ةالمبينتقديم الطلب وحسب التوقيتات خالل مدة أسبوع من التاريخ 

 ليتسنى للطالب التقديم على كلية أخرى ووفق الضوابط.
مع  ع األول من شهر أيلوللجان المقاصة العلمية في موعد أقصاه األسبو يتم حسم عمل  .9

 .( من الفصل العاشر4-مراعاة ما جاء بالبند )ي
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صدور كتاب عدم ممانعة من النقل  بعد األصليةب من كليته أمر نقل الطال إصدار يتم .10
إال  اليهاوال يجوز تسجيل الطالب في الكلية المراد االنتقال  ،إليهامن الكلية المراد االنتقال 
 . األصليةكليته  منفكاكه بعد صدور أمر نقله وان

 أسبوع مدة خاللفي الكلية/المعهد المنقول إليها إجراءات التسجيل  استكمال لطالبا على .11
 .صفه في راسبا يعد وبخالفهاألصلية صدور أمر نقله من كليته من 

معتمد  وبيد إليهاالمنقول  الكلية إلىالطالب المنقول منها  ملفة بإرسال األصليةالكلية  تقوم .12
من صدور امر النقل وبخالفه تتحمل الكلية  أسبوعينمدة ال تتجاوز  خاللبريد الرسمي ال

 مسؤولية التقصير.
البند الواردة في  وفق الضوابط العامة للمقاصة العلميةعلى إجراء المقاصة العلمية  يتم .13

 .الفصل العاشر( من 4-ي)

 لنقل وفقا للضوابط.ا إجراءاتقسم شؤون الطلبة في الجامعتين تدقيق سالمة  يتولى .14
وتزويد الجامعتين(  معاهد/كليات إلىو )من  أمر بجميع حاالت النقل إصدار على الجامعات .15

د لكلية/المعهالطلبة المنقولين وا بأسماء مع جدول تفصيلي وامراأل تلك من بنسخالوزارة 
 النتقال المشموللدراسية وفقرة اا وسنتهمالمنقولين إليه  الكلية/المعهد/الجامعةالمنقولين منه و 

 ( ألغراض تدقيقية.15/11) أقصاه موعدبها الطالب المنقول فبببي 
يخص نقل الطلبة  فيما التاسع الفصلمن  (3-ط) )ج( من البند الفقرة في ورد ما يالحظ .16

 العسكرية. واألخطاءالمتضررين من األعمال اإلرهابية 

 الكليات في المناظرة األقسام إلىين يمكن نقل الطلبة الدراسين في الكليات التابعة للوقف ال .17
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة األهليةو  الحكومية

 ::20202020//20192019من السنة الدراسية من السنة الدراسية   اً اً سيتم تطبيق الشرط ادناه اعتبار سيتم تطبيق الشرط ادناه اعتبار  •

 لنقل الطلبة: االتيةباإلضافة الى ماذكر في أعاله يجب توفر الشروط  .18

 .جدا   ل معدل الطالب في المرحلة عن جيد يقللنقل الى جامعات محافظة بغداد، اال .أ

 للنقل للجامعات في المحافظات األخرى، اال يقل معدل الطالب في المرحلة عن جيد. .ب
أجور التعليم الحكومي الخاص الصباحي ولباقي مدة  % 30يتم نقل الطالب مقابل  .ج

 الدراسة في حالة حصول الطالب على تقدير اقل مما ذكر في أعاله.
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 :االنتقال ألسباب قاهرةضوابط  -2-ح

 البند )مع االلتزام بالضوابط الواردة في اآلتيةتكون األولوية النتقال الطلبة الذين تعرضوا للحاالت 
 :( منه18عدا الفقرة ) (1-ح
لبالطالببببب .11 قدان الطالبببببة الببببذي يتعببببرض لفقببببدان   //  الطا عرض لف لذي يت بة ا حدأحببببدالطال حق الوالببببدين )فببببي سببببنة االنتقببببال نفسببببها( يحببببق   أ سها( ي قال نف سنة االنت في  لدين ) الوا

قال لببببه االنتقببببال  لى إلببببى له االنت فيالدراسببببة المنبببباظرة فببببيإ ناظرة  سة الم عد )الكليات/المعاهببببد( الواقعببببة فببببي محببببل سببببكنه بعببببد   الدرا سكنه ب حل  في م عة  هد( الواق )الكليات/المعا
 يثبت ذلك.يثبت ذلك.تقديم ما تقديم ما 

قال الطالببببببة المتزوجببببببة خببببببالل مببببببدة الدراسببببببة يحببببببق لهبببببا االنتقببببببال  .22 ها االنت حق ل سة ي مدة الدرا خالل  جة  بة المتزو لى إلببببببى الطال في الدراسببببببة المماثلببببببة فببببببي إ لة  سة المماث الدرا
 محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. 

طالق الطالببببببة التبببببي افترقبببببت عبببببن زوجهبببببا خبببببالل مبببببدة الدراسبببببة بسببببببب الطبببببالق  .33 سبب ال سة ب مدة الدرا خالل  ها  عن زوج تي افترقت  بة ال فاة الوفببببباة أو أو الطال حق يحبببببق الو ي
قال لهبببببا االنتقبببببال  ها االنت لى إلبببببى ل عدراسبببببة مماثلبببببة فبببببي محافظبببببة سبببببكن عائلتهبببببا بعبببببإ ها ب سكن عائلت ظة  في محاف لة  سة مماث سكات د تقبببببديم المستمسبببببكات درا قديم المستم د ت

 المطلوبة.المطلوبة.
مريض بالطالببببببة المبببببريض ب//الطالبالطالب .44 بة ال من حبببببد األمبببببراض المزمنبببببة بعبببببد تقبببببديم كتببببباب عبببببدم ممانعبببببة مبببببن أأالطال عة  عدم ممان تاب  قديم ك عد ت نة ب مراض المزم حد األ

عة الجامعبببببببة  صلية األصبببببببلية الجام ية وتقبببببببديم تقريبببببببر طببببببببي مبببببببن اللجبببببببان الطبيبببببببة األ جان الطب من الل بي  ير ط قديم تقر مةالدائمبببببببةوت ظة فبببببببي المحافظبببببببة   الدائ في المحاف
 ية في كلية الطب في الجامعة.ية في كلية الطب في الجامعة.ومصادق عليها من اللجنة الطبومصادق عليها من اللجنة الطب

عرض الطالبببببب المصببببباب البببببذي تعبببببرض  .55 لذي ت صاب ا لب الم لى إلبببببى الطا صف القصبببببف إ نار إطبببببالق نبببببار أو أو الق طالق  من مبببببا شبببببابه ذلبببببك مبببببن أو أو إ لك  شابه ذ ما 
 حوادث وأصيب بعجز دائمي.حوادث وأصيب بعجز دائمي.

ته الطالبببببب المعيبببببل لعائلتبببببه  .66 يل لعائل لب المع ناظرة فقبببببدان احبببببد الوالبببببدين يحبببببق لبببببه االنتقبببببال البببببى الدراسبببببة المنببببباظرة للالطا سة الم لى الدرا قال ا له االنت حق  لدين ي حد الوا قدان ا ف
 الواقعة في محل سكناه بعد تقديم ما يثبت ذلك.الواقعة في محل سكناه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

من ذوي الالطلببببببببببة مبببببببببن ذوي ال .77 بة  قانوني )شبببببببببهداء المشبببببببببمولين بالقبببببببببانوني )الطل شمولين بال سنة ( لسبببببببببنة 22شهداء الم سنة ( لسبببببببببنة 5757و )و )  20162016( ل ( ل
20152015.. 

لسلمجلببببببس .88 عة الجامعببببببة   لمج ظرالنظببببببرالجام حدودة فببببببي الحبببببباالت اإلنسببببببانية القبببببباهرة األخببببببرى ولحبببببباالت محببببببدودة   الن حاالت م خرى ول قاهرة األ سانية ال حاالت اإلن في ال
 وفي أضيق الحدود.وفي أضيق الحدود.

 . . أعالهأعالهبما ورد بما ورد والمنتهية والمنتهية   األولىاألولى  السنة الدراسيةالسنة الدراسيةال يشمل طلبة ال يشمل طلبة  .99
 

 :ات ذات متطلبات أعلىكليإلى ضوابط االنتقال من كليات ذات متطلبات أدنى  -3-ح

 من علىاأل متطلباتال ذات كلياتال إلىمن الكليات ذات المتطلبات األدنى األوائل الطلبة  نقل يتم
 :يأتي وكما الوزارة في المركزي  القبول قسم خالل
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 األولى الدراسية السنةفي  جدا جيد تقديروالحاصل على  يحق للطالب األول على القسم .1
وفق الجدول على متطلبات أعلى  كليات ذاتإلى ت متطلبات أدنى االنتقال من كليات ذا

 :المبين

 الكليات ذات المتطلبات األعلى الكليات ذات المتطلبات األدنى
 الكلية/ القسم القسم الكلية

كليةالطبالبيطري

الصيدلةأوكلياتطباألسنان العلوم

علومالحياة

الكيمياء

التحليالتالمرضية

كيمياءالتطبيقيةال

التطبيقيةالحيويةالتقاناتكلية

كليةالصيدلةبقسميها/التقاناتاإلحيائيةالعلوم

التقنيات

الصحيةوالطبية

كلياتالعلومأو

الطبيةالتطبيقية

التحليالتالمرضية

الصيدلةأوكلياتطباألسنان
الصحةالبيئية

العلوم

ياتقسمعلومالرياضياتوالرياض

التطبيقية

قسمهندسةالحاسوبأو

قسمهندسةتكنلوجياالمعلومات

هندسةالمعلوماتقسمالرياضياتوتطبيقاتالحاسوب

علومالفيزياءوالفيزياءالحياتية

والفيزياءالتطبيقية
قسمالهندسةالكهربائية

الحاسوبعلوم

ونظمسيطرةأوالبرمجياتالحاسباتأوهندسة

أوهندسةالمعلوماتاإللكترونياتدسةهنأو
والرياضياتالحاسوبعلوم

نظمالمعلوماتالحاسوبية

كليةعلومالحاسوبوتكنولوجياالمعلومات:قسمالشبكات
هندسةاالتصاالتاوهندسةالحاسوباوهندسة

تقنياتالحاسوب

الرياضياتالطبيةقسم:والرياضياتالحاسوبعلومكلية

الطبيةاألجهزة،قسمالحياتيهندسةالطبقسم

الكليةالتقنية/



الحاسباتهندسةاالقسامباقي:والرياضياتالحاسوبعلومكلية

العلوم
فيزياءالليزر

قسمهندسةالليزرأوقسمهندسةالليزر

البصريةاتاإللكترونيو

أوقسمهندسةالنفطعلوماألرض
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 الكليات ذات المتطلبات األعلى الكليات ذات المتطلبات األدنى
 الكلية/ القسم القسم الكلية

والمعادنالنفطجيولوجيا
قسمتكنلوجياالنفطوإنتاجه

علومالفلكواألنواءالجوية

قسمهندسةالبيئة
البيئة

التقاناتالبيئية

كلياتالتقاناتالبيئية

كلياتالهندسة/قسمهندسةالموادالموادالعلوم

العلوم
التحسسالنائيونظمالملعومات

الجغرافية
الجيوماتيككليةهندسةالبناءواالنشاءات/قسم

 

، عند األولىالدراسية  السنةفي  أعالهفي يكون انتقال الطلبة المشمولين باالختصاصات  .2
 أقربتوافر الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في 

في الكلية  رسوبجامعة، شريطة أن يكونوا من الناجحين في الدور األول وليس لديهم سنة 
ب( من الفصل /2-( من البند )ز2ن وفق الفقرة )و ، يستثنى من ذلك الطلبة المسجلهانفس

 .السابع
لغرض تعديل  (آخرين معهد أو)في كلية  السابقة لسنةا فيدراستهم  أجلوا لذينالطلبة ا يشمل .3

 .األوائلالترشيح بامتياز نقل الطلبة 
لكليات من خريجي الدراسة في ااألقسام الطالب الحاصل على الترتيب األول على  يشمل .4

المقبولين على قناة  الطلبة أو منمن أصحاب الشهادات المعادلة أو المهنية  عداديةاإل
( بامتياز نقل الطلبة 3-1ممن تنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في الفقرات ) المتميزين

 .األوائل

وبكتاب رسمي من جامعة يكون النقل عن طريق الوزارة حصرا  حال إعالن نتائج الدور األول  .5
الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مع تحديد القسم والكلية والجامعة التي إلى الطالب 

 تأريخ وستهمل الطلبات الواردة بعد اإلمتحانييرغب الطالب االنتقال إليها وتحديد الرقم 
30/9. 
 

يات ومعاهد ذات كلإلى أعلى حدود قبول ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات  -4-ح
 :أدنى حدود قبول
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كليات ذات حدود  إلىيحق لطلبة كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية االنتقال  .1
 أكثر من سنتينشرط أال تكون لديهم سنوات إهدار بالطاقة االستيعابية وبحسب قبول أدنى 

 سنوات منضسوب سنوات التاجيل وعدم الر  وال تحتسب سنوات النجاح والرسوبيقصد بها )
 .اإلهدار(

نى معاهد ذات حدود قبول أد إلىيحق للطلبة االنتقال من الكليات في الجامعات الحكومية  .2
 من سنتين. أكثر تكون لديه سنوات إهدارأال الطاقة االستيعابية شرط وبحسب 

 كلية.إلى في حال كان االنتقال  للدراسةتحتسب سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني  .3

 الدراسية. اتعو لكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض الموضلمجلس ا .4

 

 :التقنيةالجامعات انتقال طلبة المعاهد في ضوابط  -5-ح

في المعاهد الواقعة إلى صالحية نقل طلبة الصف األول من و  الجامعات التقنيةتخول  .1
الممانعة بعد استحصال عدم  محافظات سكنهم او معاهد المحافظة الواحدة في قضاء السكن

 السنة بدء فيو  الطاقة االستيعابية من المعهدين األصلي والمراد النقل إليه وبما يضمن تحقيق
 .الدراسية

 المرحلة الثانية.تخول الجامعات التقنية صالحية نقل طلبة  .2
 

 :التدريسية الهيئة أعضاء أبناء الطلبةنقل  ضوابط -6-ح

حملة األلقاب العلمية من  ئة التدريسيةأعضاء الهي أدناه أبناء في يشمل بالضوابط المدرجة .1
األهلية لجامعات الحكومية و المالك الدائم ل وضمن مدرسأو  مساعدأو أستاذ الجامعية أستاذ 

 حصرا . العلمي والبحث العالي التعليم لوزارةالتابعة 
 فرق  أال يتجاوز شرط أدناهفي التمتع بأحد االمتيازين التدريسية الهيئة  أعضاءألبناء يحق  .2

 درجاتخمسة ( 5) عن اليه االنتقال المراد الكلية / القسم في للقبول األدنى الحد معدلهم عن
 :لكل مما يلي

 .كناهموالمعاهد في محافظة س الدراسة المناظرة في الكلياتإلى نقل ال -أ

 قبل من ذلك تنفيذ ويتم مركزيا، فيه المقبولالمعهد /الكلية فياختيار القسم )الفرع(  -ب
 المستفيدينبقوائم  والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرةعلى ان تزود  ،عهدالكلية/ الم

 .تدقيقية ألغراضجامعة  لكل
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حملة اللقب على بالضوابط أعاله  أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين يقتصر شمول .3
 (.وأستاذ مساعد )أستاذ الجامعي

التسجيل في إلى  من دون رجوعه باإلمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرة   .4
 ضمن المدة المحددة للنقل.األصلية كليته 

  أبناء أعضاء الهيئة التدريسية االنتقال بين جامعات المحافظة الواحدة. لطلبة منل يحقال .5
ي تم في ضوئه نقل ذكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية البتزويد الكلية/ المعهد  .6

 .المنقول اليها الطالب صدور عليه من الكلية/ المعهدالطالب إلجراء صحة ال

ن من أصحاب الشهادات و ن مركزيا  والطلبة الوافدو ل بالفقرات أعاله الطلبة المقبوليشم .7
 المعادلة.

إلى كليات الهندسة وإنما إلى للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل  يحق ال .8
 كليات تقنية مناظرة.

، هذا الغرضبالمخصصة ة اإللكترونيستمارة بين الكليات المتناظرة عن طريق االلنقل ا يتم .9
 :يأتيما تبار مع االخذ بنظر االع

الجامعة ذات التخصص المناظر في قسام األ االنتقال إلىالمقبولين  يحق للطلبة  .أ
 .التكنولوجية

دون من لعلوم كلية اإلى النقل بالمقبولين في كلية التقانات اإلحيائية للطلبة  يسمح .ب
 فيها تقانات إحيائية. يوجد التحديد القسم في الجامعات التي 

 :تياآلعلى وفق مستقلة تقديم التي لها رموز  األقسامأعاله في حالة ب( -2) تنفذ الفقرة .10
 علوم قسم مثال) األصلية الكلية أقسام إلى مستقل تقديم رمز لها يالت األقسام من -أ

 تزويد ويتم مباشرة الجامعة عن طريق (بنفس الكلية الفيزياء سمقإلى  العلومكلية /الرياضيات
 موعد وفي القبول بيانات لتعديل نهائية تفصيلية بقائمة والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

 .31/12 أقصاه
 الدراسات دائرة تزويد ويتم مباشرة الجامعة منن أقسام الجامعة التكنولوجية بي النقل يتم .11

 .31/12 أقصاه موعد وفي القبول بيانات لتعديل نهائية تفصيلية بقائمة ابعةوالمت والتخطيط

 ية:آلتفي الحاالت ا األساتذة أبناءال يجوز نقل  -ب
 .رمز له آخر قسم إلى رمز له قسم من (1
 (.اآلثار قسم إلى اآلداب كلية مثال) مستقل تقديم رمز هل الكلية في قسم إلى الكلية نم (2
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 لنقل الطلبة وفق هذه القناة:االتية  الشروطاله يجب توفر ذكر في أعالى ما باإلضافة .12
تين وزارية/حصبببببول التدريسبببببي علبببببى تقيبببببيم جيبببببد فببببباعلى او اشبببببتراكه فبببببي لجنتبببببين وزارية/ -أأ في لجن شتراكه  فاعلى او ا يد  ييم ج لى تق سي ع صول التدري ية او علميبببببة او ح علم

 ..إدارية خالل السنة الدراسية او أربعة لجان علمية او ادراية في جامعتهإدارية خالل السنة الدراسية او أربعة لجان علمية او ادراية في جامعته

 ..عدم وجود عقوبة في اضبارتهعدم وجود عقوبة في اضبارته -بب

 لمقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في الفقراتالتدريسية اأعضاء الهيئة يشمل أبناء  .13
 .أعاله

 

 :واألهلية الحكوميةضوابط انتقال الطلبة بين الكليات  -7-ح

 :الكليات الحكومية الدراسة المسائيةإلى األهلية نقل الطلبة من الكليات  -أ
 لكلياتاإلى  والمسائية( الصباحية)الدراستين األهلية يسمح للطالب االنتقال من الكليات  .1

من  الناجحين ومنون حاصال  على تقدير )جيد جدا ( الحكومية المسائية المناظرة على أن يك
 راسب في السنة الدراسية السابقة. الصف الثاني وغيرإلى الصف األول 

 .العلمية المقاصة إلجراءات الطالب يخضع .2
ت والتخطيط والمتابعة يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا / دائرة الدراسا .3

الدائرة حال إعالن إلى  امعنوناألهلية بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته 
 يرغب الطالب االنتقال إليها وال التي والجامعةنتائج الدور األول على أن يحدد القسم والكلية 

رة  وبخالفه تتحمل مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشاألهلية يحق للكلية/الجامعة 
 المسؤولية القانونية كاملة . 

 .30/9 تأريخ لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد .4
 :األهليةالكليات إلى نقل الطلبة من الكليات الحكومية  -ب

أو الثانية فقط وغير الراسب في السنة السابقة إلى  األولى الدراسية السنةيسمح للطالب الناجح من 
الدراسة واالختصاص إلى المسائية أو الجامعات الحكومية الصباحية  االنتقال من ،مرقن قيدهال

 المناظرين في الجامعات والكليات األهلية.
 

 :كردستان إقليمجامعات إلى ضوابط انتقال الطلبة من و -8-ح

-الوزارة من بها االعتراف إجراءاتاستكملت  التي-لجامعاتا مع المعامالت ترويج يتم .1
 .حصرا  

 .والمنتهية األولىنتقال لطلبة السنة الدراسية عدم ترويج معاملة اال .2



   2018/2019ه ضوابط القبول وشروططلبة وجراءات شؤون الدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة..........................................دليل إ

52 

 

 استحصال بعد كردستان إقليم معاهد إلىو  من االنتقال للمعاهد األول الصف لطلبة يسمح .3
 .المعهدين من الممانعة عدم

 ( على الترتيب و9-( و )ي1-مع مراعاة ما جاء بالبندين )ح استضافة الطلبةأو يتم نقل  .4
فقة حيث تبدأ معاملة االنتقال من االمر ستمارة وفقا  لال االختصاصات المتناظرةبحسب 

و  عداديةاإل االنتقال بنسخة مصورة من شهادةاستمارة )الكلية/المعهد( األصلي و ترافق 
ي المقاصة العلمية دها فقائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها العتما

الجامعة المنقول إليها إلى المنقول منها  ت التقنيةالجامعاوترسل مباشرة  عن طريق الجامعة/
 إعالم علىالوزارة و االقتصار إلى دون الرجوع  من لتعليمات النافذةل ا  الالزم وفق اجراء ويتم

 تزويدها بنسخ من هذه المخاطبات لالطالع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.الوزارة و 
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 ودهم والطلبة الموقوفينالفصل التاسع: ضوابط الطلبة المرقنة قي -ط
 :والطلبة المتضررين

 :قبول الطلبة المرقنة قيودهم -1-ط

تخصص مختلف ت كليات ومعاهد ذافي  ة قيودهم من الدراسات الصباحيةيقبل الطلبة المرقن .1
ن الكليات والمعاهد التي رقنت م وحدود قبول أدنى(( 11) ملحق الموضح الجدولوبحسب )

الدنيا لسنة تخرجهم. وتتولى الوزارة توزيعهم بين  لحدودوااختيارهم وبحسب قيودهم فيها 
( % 10) عنيزيد عددهم  أالخاصة تعد لهذا الغرض على ستمارة ا  الالكليات والمعاهد وفق

خطة القبول المقررة سنويا إلى المعهد. ويضاف هذا العدد أو من خطة القبول في الكلية 
 الموادالمعهد إعفاؤهم من بعض أو الكلية  ولمجلس األولىويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف 

 .الدراسية

 .1/10/2018لغاية سنة  35( أعاله عن 1عمر الطالب المشمول في الفقرة ) ال يزيد .2

والثانية في الكليات/ الدراسات الصباحية  األولىيقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف  .3
معاهد  أحدص كل منهم في المقارب لتخصأو في الصف األول في االختصاص المناظر 

 المسائية.أو / الدراسات الصباحية  الجامعات التقنية
يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات/ الدراسات الصباحية  .4

معاهد  أحدالمقارب لتخصص كل منهم في أو في الصف الثاني في االختصاص المناظر 
 المسائية.أو الصباحية  / الدراسات الجامعات التقنية

( من هذا الفصل على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/ 3( و)2تسري أحكام الفقرتين ) .5
 الدراسات المسائية. /الجامعات التقنيةمعاهد  أحدالدراسات المسائية لقبولهم في 

لمدارس يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي ا .6
 نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية. إلى المهنية 

 لغايةو  2011/2012 من الدراسية واتتشمل الضوابط أعاله الطلبة المرقنة قيودهم للسن .7
 للسنوات الدراسة مقاعد إلىمن قرارات عودة  من المستفيدين وايكونأال على  ،2017/2018
 .االنضباطية العقوبات أوبسبب الغش  يدقال يمرقن من أو ةسابقال الدراسية

 .االستمارات وبرفقتها بيانات الطلبة إرسالالمعهد ويتم  /الكلية إلىتقديم الطلبات  يتم .8
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لطلبة مرقني القيد في كليات المجموعة ل إاللمعاهد التقنية الطبية إلى ايسمح بالتقديم ال  .9
 الطبية.

 .حصرا الوزارةالشؤون التي تختص بها  من قيودهم ةالمرقن الطلبة قبول إجراءات كافة .10
بوثيقة يتم تزويدهم  ات )المسائية، االهلية(الدراسباحدى  الطلبة المرقن قيودهم في حال قبول .11

والكلية ه فيها الدراسة اإلعدادية وذلك وفق محضر استالم وتسليم بين الكلية المرقن قيد
مع  قة محضر االستالم والتسليممع االحتفاظ بنسخة ملونة منها رفالجديدة المقبول فيها 

 ( من الفصل الثالث.1-( من البند )ج18و  17ماجاء في الفقرتين ) مراعاة

 ضوابط الطلبة الموقوفين: -2-ط

 .الدراسة بمواصلة إدانتهم ثبوت لعدم عنهم يفرج الذين الموقوفين للطلبة يسمح .1

الغياب المسموحة  تمدد فترة ومن ثمالمشروعة لغياب الطالب  األعذاراالحتجاز ضمن  يعد .2
 الدراسية السنة ضمنو  ةالواحد الدراسية مادةلل المقررة الدراسية الساعات من( % 15) إلى

 سنوات عدم رسوب. الدراسيةالسنوات /السنة تعد ذلك عن الحجز فترة زادت حال وفي نفسها،

 ق سراحهم.أشهر من إطال ثالثةمدة الدراسة وخالل إلى يقدم الطلبة المذكورون طلبا إلعادتهم  .3
مستمسكات التي تثبت تاريخ يتم استكمال كافة اإلجراءات األصولية لبيان صحة صدور ال .4

 انقطاعه عن الدوام من قبل الكلية/ المعهد. مدةوتزامنها مع  سراح الطالب وإطالقاعتقال 
يتم إعادة الطالب للدراسة بقرار من مجلس الجامعة بعد النظر بالموضوع ورفع التوصية من  .5

 لس الكلية.مج

 ألغراض تدقيقية. كافة واإلجراءات ولياتاألبيتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  .6
 

العسكرية والعمليات  واألخطاءجراء العمليات الحربية  نوالمتضرر الطلبة -أ-2-ط
 :اإلرهابية

 بشرط:بشرط:  الواردة الحقاالواردة الحقا  المعالجاتالمعالجات  منمن  االستفادةاالستفادة  للطلبةللطلبة  يحقيحق --أأ
ضرر هو الطالب يكون المتضببببببببببببببرر هو الطببالببب   أنأن (11 ية )ذويببه ولحببد الببدرجببة الثببانيببة )  أحدأحببد  أوأويكون المت ثان لدرجة ال الزوج، الزوج،   ،،األماألم  ،،األباألبذويه ولحد ا

 (.(.األختاألخت  ،،األخاألخالزوجة، الزوجة، 
شهداءمؤسبببببببببببسبببببببببببة الشبببببببببببهداء  منمن  كتابكتاب  تقديمتقديم (22 سة ال س شمواًل الطالب مشبببببببببببمواًل   ن ن كو كو   لتأييدلتأييد  مؤ قانون تعويض قانون تعويض   بأحكامبأحكامالطالب م

سنة ( لسببنة 2020رقم )رقم )  اإلرهابيةاإلرهابيةالعسكرية والعمليات العسببكرية والعمليات   واألخطاءواألخطاءالمتضررين جراء العمليات الحربية المتضببررين جراء العمليات الحربية  ( ل
     ..20152015( لسنة ( لسنة 7755األول رقم )األول رقم )وتعديله وتعديله   20092009
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سة جراء العمليات الطلبة المتضبببببببررين المرقنة قيودهم بسببببببببب ترك الدراسبببببببة جراء العمليات   إعادةإعادة  يتميتم --بب سبب ترك الدرا ضررين المرقنة قيودهم ب   اإلرهابيةاإلرهابيةالطلبة المت
 ::اآلتيةاآلتية  الضوابطالضوابط  ووفقووفق  الدراسيةالدراسية  مممقاعدهمقاعده  إلىإلى  20032003//33//2020العسكرية واعتبارا من العسكرية واعتبارا من   واألخطاءواألخطاء

 ::الطالبالطالب  فيفي  يشترطيشترط (11
 سابقًا.سابقًا.الطلبة المرقنة قيودهم الطلبة المرقنة قيودهم   يكون غير مستفيد من قرارات عودةيكون غير مستفيد من قرارات عودة  أنأن --أأ
 ..التزويرالتزوير  أوأواالنضباطية االنضباطية   العقوباتالعقوبات  أوأوفيه فيه   المحاولةالمحاولة  أوأويكون غير مرقن القيد بسبب الغش يكون غير مرقن القيد بسبب الغش   أنأن --بب
 ..الضررالضرر  حصولحصول  تاريختاريخ  عنعن  سنةسنة  مدةمدة  ةةتجاوز تاريخ تركه الدراستجاوز تاريخ تركه الدراس  عدمعدم --تت

  وكافةوكافة  يتم رفعهايتم رفعها  أنأنلجان في الجامعات الستالم الطلبات وتدقيق استيفائها للضوابط قبل لجان في الجامعات الستالم الطلبات وتدقيق استيفائها للضوابط قبل   تشكلتشكل (22
صلةالمسبببببببتمسبببببببكات ذات الصبببببببلة سكات ذات ال ستم سات والتخطيط والمتابعة الدراسبببببببات والتخطيط والمتابعة   دائرةدائرة  إلىإلى  الم   إلجراءإلجراءمركز الوزارة مركز الوزارة   فيفيالدرا

 الالزم.الالزم.
ضررين ترويج معامالت النقل للطلبة المتضبببررين   يتميتم (33 سكنهم والمعاهد الواقعة في محافظة سبببكنهم   الكلياتالكليات  إلىإلىترويج معامالت النقل للطلبة المت والمعاهد الواقعة في محافظة 

التوقيتات التوقيتات   منمن  ستثناءً سببتثناءً إإوفق الضوابط وفق الضببوابط على على الجديد وخالل خمسة عشر يومًا من تاريخ االنقطاع الجديد وخالل خمسببة عشببر يومًا من تاريخ االنقطاع 
 ..المحددة للنقلالمحددة للنقل

سبحتسبببببتت (44 سة بقرار من السببببنة الدراسببببية سببببنة عدم رسببببوب للطالب المتضببببرر المنقطع عن الدراسببببة بقرار من   حت ضرر المنقطع عن الدرا سنة عدم رسوب للطالب المت سية  سنة الدرا ال
بع الموضوع بتوصية من مجلس الكلية شرط مجلس الجامعة وبعد رفبببببببببع الموضوع بتوصية من مجلس الكلية شرط  ب ب ينوب ينوب   منمن  أوأويقدم هو يقدم هو   أنأنمجلس الجامعة وبعد رف

 ..الضررالضرر  ععو و من وقمن وق  أشهرأشهرعنه رسميًا الوثائق المطلوبة وخالل ستة عنه رسميًا الوثائق المطلوبة وخالل ستة 
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 :: ضوابط عامةالعاشرالفصل  -ي
 :عامة ضوابط -1-ي

صعودا  وبخالفه  التسجيل أوالمتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي  األموريع جم .1
 طلب يقدم من قبل الطالب في الكلية/ المعهد. أييهمل 

إلى حال انتقاله من جامعة  في هأوليات جميعمن  ونسخ الطالبضرورة االحتفاظ بملف  .2
أو باليد  المستضاف للطالبسية السيرة الدرا إرسالعدم و في الكلية المنقول منها  أخرى 

وكذلك بالنسبة  البريد الرسمي بصورة سرية مع معتمد إرسالها ويجب ذويهإلى تسليمها 
المستضافين حيث يجب ان تبقى في الكلية التي يدرس  بالطلبةالخاصة  اإلمتحانية للدفاتر

 .الكلية التي قدم منهاإلى بها الطالب وترسل نسخ مصورة 
 خارج أو داخل فيالدراسة  كمالإ لغرض إال على طلبه بناء   طالب أيد ترقين قي يتم ال .3

 الطالب إعالم يتم الحالة هذه وفي )معززة باوراق ثبوتية بذلك( ألغراض التعيين أوالعراق 
 :()ويثبت ذلك تحريريا يأتي بما

 إمكانية تعديل ترشيحه في السنة الالحقة )بالنسبة للطلبة المقبولين في المرحلة عدم -أ
 (.األولى

 خارج الدراسة الستكمالالقيد  ترقين ةحال)باستثناء المركزي  قبوله إلىيحق له العودة  ال -ب
 .(العراق

 يحق للطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص ترقين قيدهم وفق االتي: .4
ائية، )الدراسة المس داخل العراق فيالدراسة  يوم إلكمال 30بعد مباشرته بمدة ال تزيد عن  -أ

% من األجور الدراسية من  25مبلغ مقداره  استحصالعلى ان يتم  او خارجه االهلية(
 الطالب.

)الدراسة المسائية،  داخل العراق فيالدراسة  يوم إلكمال 30تزيد عن  بعد مباشرته بمدة  -ب
% من األجور الدراسية من  50االهلية( او خارجه على ان يتم استحصال مبلغ مقداره 

 الطالب.

 ي:أتالتأكيد على ما ي .5

 المزورين وكشف الطلبةبتدقيق وثائق  اإلسراع .أ
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عند التقديم والتسجيل خاصة بالنسبة  المطلوبة والمستمسكاتبتقديم الوثائق  الطلبة مطالبة .ب
 للتعليمات. ا  موافق ممن كون قبوله لتأكدللطلبة الدراسات المسائية 

 تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم. .ج
األمر  إصدارعدم تأخير و الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد  أوامر إصدار .د

 من شهر من تاريخ االستحقاق. أكثر
في موعد ال يتجاوز شهر  األولى الدراسية السنةبالطلبة المقبولين في  إدارية أوامر إصدار .ه

 .اإلمتحانيةنة والفروع العلمية واللجاألقسام على  اتشرين الثاني وإعمامه

 كانون بالطلبة الدارسين في كل سنة دراسية وبما ال يتجاوز شهر إصدار أوامر إدارية  .و
 .اإلمتحانيةوالفروع العلمية واللجنة األقسام على  ااألول وإعمامه

 سنة ولكلبالطلبة الذين يحق لهم المشاركة باالمتحانات النهائية إصدار أوامر إدارية  .ز
 (الفصلية أوعلى األقل من موعد االمتحانات النهائية )السنوية شهر واحد  قبل دراسية

 .اإلمتحانيةوالفروع العلمية واللجنة األقسام على  اوإعمامه

وفي  عالناتخالل اإلعالن في لوحة اإلاطالع الطلبة على التعليمات والتوجيهات من  .ح
 الكلية.من موقع في  أكثر

عمداء الكليات والمعاهد لمقابلة الطلبة وحل ساء الجامعات والسادة تحديد يوم للسادة رؤ  .ط
مع المحافظة على الرصانة العلمية  بذلك والعمل الوزارةإلى  يلجأ الطالب ال لكي مشاكلهم

 الوزارة بمحاضر دورية من الجامعات. إلى ترفع هذه المقابالت  أنعلى 

ا وبم الدراسة مدةأثناء  الطلبة بعض علىنفسي أو حال حصول عارض جسدي  في .ي
 لفحصهماللجان الطبية إلى  إحالتهم يتم ،الدراسة المحددة لنوعغير الئقين صحيا  يجعلهم
 أو كلية أو جامعة من الطالب نقلقد تتضمن  )التي بصددهم المالئمة التوصية وتقديم
 بالدراسة االستمرار إمكانيةبمدى  التوصيةأو  الدراسية، السنة تأجيل أو أخرى، إلى معهد
 .وتعديالتها 1995 لسنة( 1) رقمالطبية  اللجان تعليماتسب وبح( عدمه من

إلى  لنجاحهعلى الطالب المشاركة في االمتحانات النهائية، وتعد مشاركته شرطا أساسيا  .ك
 الصف األعلى من عدمه.

إن الطالب المجاز دراسيا يعامل معاملة أقرانه الطلبة وفق المدة المقررة للدراسة المنصوص  .ل
المعدلة، وإن  2000لسنة  134ثانيا من التعليمات اإلمتحانية رقم /19 عليها في المادة

حصل وتجاوز الطالب المدة المحددة في إجازته الدراسية إضافة إلى السنة التعويضية 
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فال يتم ترقين قيده الستنفاده المدة وإن االجراء الذي يتخذ إثر ذلك يعود لدائرته التي تعتبره 
 ا يقتضي معه تطبيق شروط العقد المتخذ بهذا الشأن.عندئذ مخال بالتزاماته مم

 
 (:2017/2018) الدراسية السنة بانتهاء الطلبة حاالت معالجة -2-ي

تصبح  49.5)مثال  صحيح عددأقرب إلى  دراسية مادة ةفي أي النهائيةيتم جبر كسر الدرجة  .1
 (49بح تص 49.4وال  50

( من 8الفقرة )رابعا ( من المادة ) في والواردة" "المواضيع المحم ل بها الطالب بيقصد ب .2
المحم ل بها الطالب بعد إجراء  الدراسية المواد) 2000لسنة  134التعليمات اإلمتحانية رقم 

 نتيجة تطبيق نظام العبور(. بها المطالبالمقاصة العلمية، وليس المواد 
وفق على ة المعدل 2000لسنة  134( من التعليمات اإلمتحانية رقم 9يكون تنفيذ المادة ) .3

 اآلتي:
 أن له يحق ال أنه)حيث  صفه في راسبا يعد ةدراسي مادة ةالطالب الراسب بالغياب في أي -أ

 السنة إلىالمادة وال يحق له النجاح بالعبور  تلكل بدوريها النهائيةمتحانات االؤدي ي
 .خرى األ المواد في االمتحانات وأداء الدراسية السنة بإكمال له ويسمح(، األعلى الدراسية

أكثر من االمتحانات النهائية يعد راسبا باالمتحان وال أو الطالب الغائب عن أداء واحد  -ب
يعد راسبا بالغياب ويحق له المشاركة في امتحان الدور الثاني بعد تقديمه لعذر مشروع 

 من التعليمات اإلمتحانية. 10يقره مجلس الكلية وكما جاء بالمادة 
السنة دواما  إلعادةتقديم طلب  هوبإمكان ،د التي رسب فيها فقطلراسب بالموايطالب الطالب ا .4

وامتحانا في المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول )لغرض تحسين النتائج( على أن 
 .ملفتهيتحمل كافة التبعات جراء ذلك ويحفظ الطلب في 

 بغضلثاني للطالب الراسب في امتحانات الدور األول المشاركة في امتحانات الدور ا يحق .5
 .بها رسب التي المواد عدد عن النظر

عن مرة ونصف المدة المقررة للدراسة في تخصصه،  قيد الطالب اذا تجاوزت مدة دراسته يرقن .6
 بما فيها سنوات الرسوب وال تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب من ضمنها.

هم في ضمن السقف الزمني لدراست ترشيحهم المعدل للطلبةسنة الرسوب  تحتسب .7
، ، ويرقن قيدهم في حالة رسوبهم في سنة تعديل الترشيحالتي تم ترشيحهم إليهاالكلية/المعهد 

سنة تحتسب و يستثنى من ذلك ممن رسبوا بمادة او مادتين كونهم شملوا بنظام العبور، 
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من التعليمات  21التأجيل ضمن سنوات التأجيل الثالث المنصوص عليها في المادة 
 النافذة. 2000لسنة  134رقم  اإلمتحانية

)من مواد المرحلة أو مواد العبور( سبق أن رسبوا بها  مادة ةأي في الراسبين الطلبة قيد يرقن .8
 .2016/2017للسنة الدراسية 

( 10)و تنزل  134( من التعليمات االمتحانية رقم 13مواد العبور بما جاء بالمادة ) تشمل .9
ويعامل الطالب معاملة  التراكمي احتساب المعدلعشر درجات من الدرجة النهائية عند 

 .الطالب الناجح في الدور الثاني

 الطالبوعليه يعد  الدور الذي اكمل به الطالب متطلبات الدراسة لتحديد دور التخرج، يعتمد .10
من خريجي الدور الثاني في حالة أجتيازه لمواد المقاصة العلمية أو العبور في الدور الثاني 

 .الدور األول المرحله المنتهية بنجاح منقد أجتاز مواد  حتى وان كان
 

 :(2017/2018) للسنة الدراسية ضوابط نظام العبور -3-ي

 الدراسية لسنةل بالدراسة للطلبة المقبولين  التخصصات ولجميع العبور العمل بنظام إيقافتم  .1
للسنة الدراسية  والمقبولينوالطلبة )المؤجلين والراسبين( في المرحلة األولى  (2017/2018)
(2016/2017). 

 فيكان مجموع المواد التي رسب بها  اذا األعلى الدراسية السنة إلىالطالب بالعبور  ينجح .2
 .االمتحانات النهائية والمواد المستحدثة في صفه ال يزيد عن مادتين

على أعاله، و  (2)الفقرة ال يحتسب التدريب الصيفي ضمن مواد الرسوب المشار إليها في  .3
 لطالب الناجح بالعبور استيفاءه في السنة الالحقة.ا

 ويحفظ تحريريا خياره ويثبت صفه في راسبا هعد أوفادة من نظام العبور الطالب بين اإل يخير .4
 راسبا في صفه. ديع 7/10لتثبيت خياره لغاية  الطالب مراجعة عدم حال وفي ،ملفته في

بالمواد الدراسية  أسوةصلية لمواد العبور يطالب الطالب المشمول بنظام العبور بامتحانات ف .5
 نصاب الدوام في المواد المستحدثة. استيفاء مع ،لمرحلته

 التعليمات من( 21) المادة وفقعلى  دراستهحصل على موافقة بتأجيل  الذي الطالب يخير .6
بت ويث الخاصة بها االمتحانات أدائه أومواد العبور بالتأجيل  شمولبين  ،النافذة اإلمتحانية

 .ملفتهفي  حفظيخياره تحريريا و 
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في يجوز عبور الطالب  وال بالعبور النجاحيعامل الدرس الفصلي على أنه سنوي ألغراض  .7
 حال من األحوال. ةيأمن مادتين فصليتين ب أكثررسوبه ب لحا

ال يحق للطالب الراسب في السنة الدراسية السابقة بنفس المرحلة االستفادة من نظام العبور  .8
 استنفذ أربع محاوالت إمتحانية.كونه 

 .متحانيةإمحاوالت  أربعالعبور لكونه استنفد  موادبقيد الطالب في حال رسوبه  يرقن .9
للدراستين األهلية والكليات  الجامعات التقنيةط على الجامعات العراقية و تطبق هذه الضواب .10

 .وي السن أمت تعمل بالنظام الفصلي الصباحية والمسائية األولية سواء كان
 

 الضوابط العامة للمقاصة العلمية: -4-ي

من القسم المنقول  وخارجه العراق النقل من الجامعات داخلأمر يتم إجراء المقاصة العلمية في 
 وفق اآلتي:على في حال االستضافة األصلية الطالب  معهد/إليه الطالب ومن كلية

سية متطابقة بين قبول الطالب في المرحلة الدراسية نفسها إذا كانت المواد الدرا .1
النظام  كون  مع ،مادتين فقطأو مختلفة بمادة أو ( )المنقول منها واليها المعهدين/الكليتين

 .(وامتحانا )دواما دراسيتينمادتين أو مادة بالطالب  مطالبةاسي متطابق، ويتم الدر 
 أو يتينمن مادتين منهج أكثر المعهدين/في المواد الدراسية بين الكليتيناالختالف  إذا كان .2

التنازل يخي ر الطالب بين عندئذ   (ا  وسنوي ا  بين الكليتين )فصلي اكان النظام الدراسي مختلف
بحيث ال يطالب بأكثر من مادة أو مادتين إضافة إلى مواد -إلى مرحلة/مراحل أدنى 

 كليته األصلية.إلى إلغاء نقله وإرجاعه أو  -المرحلة التي نزل إليها

ب المنقول التنازل الى مرحلة أدنى نتيجة لمطالبته باكثر من مادتين في حالة اختيار الطال .3
الدراسية ال تحتسب ضمن  السنوات /دراسيتين بعد تطبيق المقاصة العلمية فان هذه السنة

 السقف الزمني لدراسة الطالب ولكن يتم تاشيرها في حقل المالحظات عند منح الوثيقة.

من تاريخ استالم الملف الدراسي للطالب وإبالغ  أسبوعينمدة المقاصة خالل  يتم إجراء .4
 الطالب بنتيجتها تحريريا.

( ال تدخل ضمن حساب اإلنكليزيةو واللغتين العربية  حقوق اإلنسانو الديمقراطية مواد ) .5
 . خالل سنوات الدراسة ويطالب بها الطالب المقاصة

بة الدارسين في باستثناء الطل-ال تدخل مادة الحاسوب ضمن حساب المقاصة العلمية  .6
 بها الطالب خالل سنوات الدراسة. ويطالب-الحاسوباقسام وكليات 

 وتعديالتها. 2000لسنة  134 اإلمتحانيةللتعليمات تعامل المواد المستحدثة والملغاة وفقا  .7
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 :(2017/2018)للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية  ضوابط تعديل الترشيح -5-ي
 

 او ضمن القبول الالمركزي  المباشر القبول قناة ضمن أوركزيا  يحق للطلبة المقبولين قبوال  م .1
إلى إحدى )الكليات/المعاهد( وفقا  لمجموعهم  تعديل ترشيحهم 2017/2018للسنة الدراسية 

الحدود الدنيا لب)الكلية/المعهد( التي يرغبون تعديل الترشيح إليها في سنة تخرجهم  على وبناء  
 .المخصصة لهذا الغرضة اإللكترونيستمارة عن طريق اال

 :هم كل من الفئات المشمولة .2
 الطلبة الراسبين .أ

 الطلبة المؤجلين .ب
الطلبة الذين تم تغيير ترشيحهم بعد اعتراضهم على القبول في المعاهد التقنية مع  .ج

 فأكثر.%(  75) حصولهم على معدل
 الطلبة المقبولين في اختيار لم يذكر في االستمارة االلكترونية لعدم كفاية .د

 االختيارات.
 ويتولى المذكورة االمتحانات أداء بعدم الثاني الدور امتحان بأداء المشمولون  الطلبة يتعهد .3

 .ذلك لتنفيذ االمتحانية اللجنة مع التنسيقالمعهد /الكلية تسجيل
على الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الكليات/المعاهد المقبولين فيها مركزيا  مراجعة  .4

شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات  ليتم تفعيل أرقامهم االمتحانية لسكناهم عةأقرب جام
او الكليات التابعة للوقفين، ويتم  )التعليم الحكومي الخاص الصباحي، المسائية، االهلية(

 .الغاء قبولهم إذا ثبت عكس ذلك
ود الدنيا لسنة يسمح للطلبة المشمولين بالتقديم لعشر خيارات وفق ما يؤهلهم معدلهم والحد .5

خطة قبول الكليات والمعاهد في  %( من 20يزيد عن )تخرجهم وسيتم قبول الطلبة بما ال 
تدوير  مكاناإلوب% تعديل الترشيح  10سابقة و سنة% قبول  10السابقة موزعة بنسبة السنة 

 .الفئتين من ألي المخصصة المقاعد كافة النسب في حال عدم إشغال
بمدة ال تزيد  إللغاء تعديل ترشيحه بعد إصدار أوامر تعديل الترشيح يحق للطالب تقديم طلب .6

  عن ثالث أيام عمل.
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 ضمن (7201/8201ضوابط تعديل الترشيح للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية ) -6-ي
 :الشهداء ذوي قناة

ة بإمكان الطلبة من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسي .1
وكانت نتيجتهم  2017/2018والذين تم قبولهم مركزيا للسنة الدراسية  2016/2017

لكل فئة من الفئات المذكورة في الرسوب أو التأجيل التقديم للقبول بحسب النسبة المخصصة 
خطة القبول  مناعدادهم تستقطع ( من الفصل االول على أن 3-من البند )أ( 3الفقرة )

، بشرط اال يكونوا من المستفيدين في 2018/2019السنة الدراسية المحددة لكل فئة لهذه 
 السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية.

 2015لسنة  (57)و 2016لسنة  (2)قانونين بال المشمولين الشهداءيسمح للطلبة من ذوي  .2
( معهدب )كلية/ لل الترشيح بإعادة الشهداءي ضمن قناة ذو  2017/2018للسنة  والذين قبلوا

في  المركزي )قناة القبول العام(الحدود الدنيا لقبول  بحسب لها الترشيح تعديل يرغبون  التي
 ( أعاله.5-البند )يالترشيح الموضحة في  تعديل ضوابط ووفق تخرجهمسنة 

 2015لسنة  (57)و 2016لسنة  (2)قانونين بال المشمولين الشهداءيسمح للطلبة من ذوي  .3
( معهدب )كلية/ لل الترشيح بإعادة الشهداءضمن قناة ذوي  2017/2018للسنة  والذين قبلوا

 تخرجهمسنة في  الشهداءالحدود الدنيا لقبول ذوي  بحسب لها الترشيح تعديل يرغبون  التي
على أن تستقطع مقاعد ( اعاله، 5-البند )يالترشيح الموضحة في  تعديل ضوابط ووفق

 .الحالية الدراسية للسنة فئة لكل المحددة النسبة من ترشيحهمطلبة المعاد ال
من البند ( 3الفقرة ) في المذكورة للفئات المخصصة النسب من%(  1) مقدارهاتحدد نسبة  .4

المقاعد  إعادةالنسبة يتم كامل ( أعاله وفي حال عدم اشغال 2و 1لتنفيذ الفقرتين )( 3-)أ
   أعاله.د االصلية لكل فئة من الفئات المذكورة مشغولة الى المقاعالغير 

 
 :تعديل الترشيح بسبب اللياقة الصحية -7-ي

 حال عدموفي  ورودها، حالمن الجهة المرشح اليها  للطالبتالحظ نتيجة الفحص الطبي  .1
لتعديل  اإللكترونيوبالبريد  المركزي  القبول قسم إعالملياقة الطالب للدراسة المرشح اليها يتم 

 .النتائج إعالنأسبوعين من مدة وخالل  وفق لياقته الصحيةعلى ترشيحه 
 المدرسية.من الوثيقة  مع نسخةالفحص الطبي استمارة  ترفق .2
 قسم ةيرغب الترشيح إليها عند مراجع ( التيالمعهد/لكليةوإبالغه عن الجهة )االطالب  إعالم .3

 ي.وبما يتناسب مع وضع الطالب الصح الوزارة بمركز المركزي  القبول
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 :الضوابط الخاصة بالطلبة المكفوفين -8-ي

الجامعات  اإلسالمية فيكلية العلوم إلى  ترشيحالل يعدالتقديم لت المكفوفينالطلبة بأمكان  .1
 .( من الفصل االول1-( من البند)أ4مع مراعاة ما جاء بالفقرة) استثناء من شرط المعدل

وفق على سيتنافسون فيما بينهم  الطلبة المكفوفينن إمحدود أي  تعديل الترشيح بعددسيتم  .2
 معدالتهم.

تسهيل أمور الطلبة المكفوفين ومساندتهم في دراستهم والنظر بعين العطف لحالتهم اإلنسانية  .3
هج كمادتي الحاسوب في المواد المقررة في المنا األمرويتم اختبارهم بشكل شفوي اذا تطلب 

 .إعفائهمدون من  واإلحصاء
 .الدراسية األجور من المسائية الدراسة في لدارسون ا المكفوفون  الطلبة يعفى .4

 
 :ضوابط استضافة الطلبة -9-ي

 الدراسية لسنةل للطلبة المقبولين بالدراسة  التخصصات ولجميع باالستضافةالعمل  إيقافتم  .1
الناجحين الى المرحلة الثانية والطلبة )المؤجلين والراسبين( في المرحلة  (2017/2018)

 .الثانية
 ءحاليا  في الدراسة تكون االستضافة لسنتين دراستين فقط باستثنا المستمرين لبةللط بالنسبة .2

 .األحوال من حال أيبوالمنتهية إذ ال يتم استضافتهم  طلبة المرحلة األولى
 الدراسة إلىو  من المنتهية المرحلة عدا األولى فوق  الدراسية السنوات فيالطلبة  استضافةيتم  .3

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  التابعة األهليةو  الحكومية عاهدوالم الكليات فيالمناظرة 
 السادة رؤساء الجامعات ولحاالت محدودة وفي أضيق الحدود.بحسب صالحية 

الطالب ما ال  استيفاءوذلك لضرورة  من سنتين دراسيتين كثرألالطالب  استضافة ال يجوز .4
 . في الكلية التي سيتخرج منهامن الساعات الدراسية المطلوبة  (% 50) يقل عن

 في المناظرة األقسامفي الكليات التابعة للوقفين إلى  الدارسيناستضافة الطلبة  يمكن ال .5
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة األهليةو  الحكومية الكليات

على  ال يترتببحيث كليته األصلية  من المستضاف للطالبالمقاصة العلمية  إجراء يتم .6
 من مادتين دراسيتين ولكل سنوات االستضافة. أكثرمطالبته ب ةكليالاستضافة الطالب خارج 

 كما يلي: يكون دفع األجور للطلبة المستضافين .7
 بينللدراسة المسائية  االستضافة كون  حال في واألصليةالمستضيفة  تينبين الكلي مناصفة  -أ

 .حكوميتين كليتين
 في)األهلية(  األصلية للكلية (% 40)و)الحكومية(  ةالمستضيف للكلية (% 60) بنسبة -ب

 . الحكومية الكليات إلى األهلية الكليات من االستضافة كون  حال
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وفق األجور المحددة - المستضيفة )األهلية( الدراسية للكليةمن األجور  (% 50) فقط نسبة -ج
في الكلية  أن يترتب على الطالب أي تبعات مالية دون -الكليةتلك للقسم المعني في 

 حال كون االستضافة من الكليات الحكومية الصباحية إلى الكليات األهلية. في-األصلية
وفق األجور المحددة -(األهليةة للكلية المستضيفة)من األجور الدراسية المقر  (% 50) بنسبة -د

األصلية من األجور الدراسية للكلية  %( 50) ونسبة-الكليةتلك للقسم المعني في 
حال كون  في-الكليتينلمحددة للقسم المعني في ا األجورأعلى  باعتماد-ة( )الحكومي

 االستضافة من الكليات الحكومية المسائية إلى الكليات األهلية.
 

 :الصيفي التدريب -10-ي

 في النهائية للسنة األول الدور المتحانات أدائهم بعد الصيفي التدريب أدوا الذين الطلبة يعد .1
 بنجاح األول الدور المتحانات اجتيازهم حال في األول الدور جيخري من والمعاهد الكليات

 امتحانات اجتيازهم حال وفي الصيفي التدريب اتمامهم بعد إال الوثائق تسليمهم يتمأال  على
 .الثاني الدور خريجي من يعدون  بنجاح الثاني الدور

 في المطلوبة حالنجا درجة على المنتهية الدراسية السنة في الطالب حصول عدم حال في .2
 التعليماتوبحسب  التالية السنة في ويعيده للتدريب مستوفيا يعد فال الصيفي التدريب

 .الالحقة الدراسية السنة في تخرجه ويكون  اإلمتحانية،
 :الجغرافي للتدريب كما يأتي التوزيعيتم  .3

راعاة يعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغرافيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع م -اوال
 مة موقع التدريب مع اإلختصاص وبحسب الخطة التي يضعها القسم لهذا الغرض.ئمال
يكون تدريب الطلبة العرب داخل العراق حصرا ألن األمر يتطلب إشرافا مباشرا على  -ثانيا

 العلمي. هالمتدرب من قسم
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 :: الوثائقعشر الحاديالفصل  -ك
 :لية تدقيق الوثائقآ -1-ك

 الصباحية للدراستين( 2018/2019للسنة الدراسية )الطلبة المقبولين لية تدقيق وثائق آتكون 
 :يأتي كما والمسائية

من قبل الجامعات ويتم تثبيت نتيجة  خريجي الدراسة االعداديةيتم تدقيق وثائق الطلبة  .1
 االلكترونية المعدة لهذا الغرض وكما يلي:ستمارة التدقيق عبر اال

: صعودا   2003/2004)العلمي واألدبي( وللسنوات من عداديةالطلبة خريجي الدراسة اإل -أ
 .تدقق وثائقهم مع النتائج المتوفرة في قاعدة البيانات

تدقيق وثائق : تقوم الكلية ب( نزوال2002/2003دادية للسنوات )الدراسة اإلعالطلبة خريجي  -ب
نسخة  كليةال على أن ترفق، مع بيانات وزارة التربية المعممة من مكتب المفتش العامالطلبة 

تختم الوثيقة ، و لة( مع الوثيقةلسجل األساس )بورد الدرجات( المتضمنة درجات الطالب )مظ
ونسخة سجل األساس بختم تسجيل الكلية وتوقع من الموظف الذي قام بالتدقيق ومدير 

التربية  وزارة إلىمخول  إرسالها يتم فيتسجيل الكلية. وفي حال وجود حالة مشكوك 
ستمارة تثبت نتيجة التدقيق والمالحظات في اال الالزم. إلجراءصل الوثيقة مستصحبا معه أ

 االلكترونية. 
للسنوات  طبيقية(الت الفنون و  الزراعة،و الصناعة، و  التجارة،الطلبة خريجي الدراسة المهنية ) -ت

 : تدقق وثائقهم مع النتائج المتوفرة في قاعدة البيانات.صعودا   2009/2010
للسنوات  التطبيقية( والفنون  والزراعة،والصناعة،  التجارة،اسة المهنية )الطلبة خريجي الدر  -ث

  .التربية لوزارة التابعة المهني للتعليم العامة المديريةفي : تدقق وثائقهم نزوال   2008/2009
تدقيق وثائق الطلبة الوافدين من خارج العراق من قبل الجامعة وتثبت نتيجة التدقيق  يتم .2

 االلكترونية.ستمارة الوالمالحظات في ا
تدقيق وثائق الطلبة من خريجي إقليم كردستان من قبل دائرة الدراسات والتخطيط  يتم .3

والمتابعة حصرا، بعد ارسال نسخ ملونة من وثائقهم الدراسية رفقة كتاب الجامعة، وتثبت 
 االلكترونية.ستمارة نتيجة التدقيق والمالحظات في اال

تثبت نتيجة التدقيق ، و الجهة التي منحتهم الوثائق منبة الطلباقي تدقيق وثائق  يتم .4
 :يأتي كما االلكترونيةستمارة في اال والمالحظات

وثائق خريجي معاهد التدريب النفطي، المعهد العالي لالتصاالت والبريد، ومعاهد  تدقيق -أ
 المانحة للوثيقة. مع المعاهد ،التقنية الجامعات
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المعلمين والتدريب  إلعدادلمديرية العامة المعلمين مع تدقيق وثائق خريجي معاهد اعداد ا -ب
 .والتطوير التربوي 

تدقيق وثائق خريجي معهد الدراسات الموسيقية ومعهد الحرف والفنون الشعبية في وزارة  -ت
 الثقافة.

 في وزارة الصحة. والقبالة والتوليد التمريض إعدادياتتدقيق وثائق الطلبة خريجي  -ث
واآلثار/دائرة المرافق  جي معهد السياحة والفندقة في وزارة السياحةتدقيق وثائق الطلبة خري -ج

 السياحية.
 ة.الفرع اإلسالمي في وزارة التربيالتربية/وزارة خريجي من تدقيق وثائق الطلبة  -ح
 في والسني الشيعي الوقفين ديواني من الصادرة اإلسالمية الدراسات خريجيتدقيق وثائق  -خ

 .الوقفين ديواني
ة المبينة في الفقرات آنفا لتدقيق وثائق الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات تعتمد اآللي .5

 االلكترونية.ستمارة األهلية وتثبت نتيجة التدقيق والمالحظات في اال
 

 أرشفة أوليات الخريجين: -2-ك

ى الكليات/المعاهد اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألرشفة أوليات الخريجين الكترونيا، واالعتماد عل على
 التخرج. وتأييد-درجاتبدون -سجالت األساس واألوامر الجامعية في منح الوثيقة 

 

 صحة الصدور: -3-ك

والجهات غير  الوزاراتمباشر من  بشكل األهليةالكليات /والجامعات الجامعاتمخاطبة  يتم .1
المتقدمين للتعيين وعن  وثائق أوالمرتبطة بوزارة للتأكد من صحة صدور وثائق موظفيهم 

 .التأخير حاالت لتجاوز الوزارة إلىدون الرجوع من ولين رسميين طريق مخ
الثقافية في الخارج والجهات والمؤسسات األجنبية للتأكد  الدوائرمخاطبة الجامعات مباشرة من  .2

على أن تقدم الجهة الطالبة لصحة الصدور التخويل ، عنها الصادرةثائق و المن صحة صدور 
 .(7خ -13)ملحق  الخاصة بهذا الغرضستمارة االبالمفاتحة من قبل الخريج ووفق 

ة عن طريق التأكيد على الكليات والمعاهد بعدم مخاطبة الوزارة مباشرة وتكون المفاتح  .3
 الجامعة حصرا.
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 :التعامل مع حاالت التزوير -4-ك

التخرج في المحتوى األصلي  سنة أو الدرجات أو المعدل أوأي تغيير من حيث العنوان  يعد   .1
 .القانونية لةءالمسا إلىتزويرا ويعرض صاحب الوثيقة للوثيقة 

أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو  ا  كتبأو  يعد الشخص مزورا اذا قدم مستندات   .2
 .التزويركونه من المحرضين على 

ومن  مكتشفةحالة تزوير  ةدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بأي إعالمب الجامعة تقوم .3
إجراء الالزم وعرض الموضوع على  للدائرةليتسنى كافة المزورين  ولياتأ ارسالواجبها 

 إعالمو عمام اسمه ا السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي واستحصال موافقته على 
كافة الجهات ذات العالقة التي قدم المزور وثائق التخرج إليها واتخاذ اإلجراءات القانونية 

 بحقه.
الجهات التحقيقية  المختصة  بإخبارخدمة عامة  ملزم قانونا"  المكلف  بأو ان الموظف  .4

(  من قانون اصول المحاكمات  48المادة ) ألحكاماذا ما اتصل علمه بوقوع جريمة  طبقا"  
المعدل(، وان لجان  التحقيق االداري  ملزمة بالتوصية    1971لسنة  23الجزائية رقم )

 يسوغ وال، اذا  ما  رأت ان فعله يشكل جريمةالمحاكم المختصة  إلى الموظف   بإحالة
أن يتخلف  عن االخبار عنها  وان جريمة  التزوير هي  موظف علم بوقوع جريمة ألي

يصح االكتفاء  بشأنها  بعقوبات انضباطية  احدى  الجرائم الخطرة  المخلة بالشرف  وال
يالحق  الموظف بل يتوجب  تحريك الشكوى  الجزائية ضد الموظف  المعني وبخالفه  

 .المادة العقابية  المشار اليها على وفقالمسؤول  
 :يأتي بماحالة تزوير وبشكل واضح  كل ومع تزويدنا يتم .5

من غير خريجي الكلية أو خريجا  أو بيان حالة المزور فيما إذا كان طالبا  مستمرا  بالدراسة  -أ
 . المعهدأو 

 ىزورة مع بيان فيما اذا كان لدالمحررات المأو نسخة واضحة وملونة من الوثيقة  -ب
 . أصل الوثيقة المزورة من عدمه المعهد/الكلية

 . االنضباطية إن وجدتأو التحقيقية توصيات اللجنة أو تقارير  -ت
 المزور. انتساب جهة -ث
 لصحة الصدور. الطالبةالجهة  -ج
 .ذات العالقة ولياتكافة األ -ح

( من تعليمات انضباط 6دة )الما على وفقوجوب النظر في الطلبة المزورين انضباطيا  .6
يثبت تزويره  الذيومعاقبة الطالب  2018لسنة  169و رقم  2007 لسنة  160الطلبة رقم 
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المعهد ويرقن قيده بناء على توصية لجنة انضباط الطلبة في أو بالفصل النهائي من الكلية 
 ولياتمتابعة باأل، على أن يتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والالجامعة الكلية وبقرار من

 ( أعاله.5وكما ورد في الفقرة )كافة 
المعهد/الجامعة بشكل مباشر يتم إقامة الشكوى /الكلية إلىعدم تقديم الوثيقة المزورة في حال  .7

 إفادة تدوين ويتموثيقة مزورة  بإبرازالجزائية من الجهة التي ينتسب لها الموظف الذي قام 
لمعهد أمام المحكمة المختصة عند طلب المحكمة حضوره للجامعة/الكلية/ا القانوني الممثل

 وتثبيت الشكوى ضد الموظف الذي قام بالتزوير.
كون التزوير متعلق بوثيقة الدراسة اإلعدادية التي تم اعتمادها أساسا لقبول الطالب في حال  .8

 تزويدها وتم سبق التيكافة  الجهات إعالم ويتمفي الدراسة المعنية يتم الغاء قبوله وتخرجه 
 .سبقا  م بتةالمثو  كافة الحاالت اإلجراء هذا يشمل أن وضرورة ،سابقة تخرج وثائق أو بتأييد

 
 كيفية التعامل مع الطلبة المزورين: -5-ك

حالة أصل إوجوب  وتأكيدالخاصة بالطلبة المزورين  كافة ولياتاألعلى  الحفاظ ضرورة .1
األعلى / رئاسة االدعاء العام مجلس القضاء إلى الوثيقة المزورة في القضايا المحالة 

بغض النظر عن نوعها )تأييد  لغرض تحريك الدعاوى الجزائية بحق المزورين للوثائق
 كونها تعد جسم الجريمة. (أخرى ة أي وثيق أو، تخرج ةجداري أو ،تخرج

بتالعبهم في وثيقة  ا  ثبت ارتكابهم خطأ سابق الذين للخريجينإمكانية منح وثائق تخرج  .2
صادرة باسم الكلية بتحريف ألية معلومات فيها حيث اليوجد سند قانوني يجيز التخرج ال

ن ذلك ال يمنع من اتخاذ اإلجراءات أإال  ،ويدهم بوثائق تخرج مستقبال  الحرمان من تز 
لعراقي القانونية بحقهم النضواء الفعل المرتكب تحت مفهوم التزوير وطائلة قانون العقوبات ا

 عدل.الم 1969 لسنة 111رقم 
جامعة غير الجامعة إلى ن يقدم أالذي حصل على وثيقة صحيحة  المزورمن حق الطالب  .3

إجراء قضائي  هوجراءات القانونية بحق المزورين التي رقن قيده منها علما ان اتخاذ اإل
مقاعد الدراسة إلى القضاء وال يتوقف عليه عودة الطلبة من عدمه  تخصصمستقل ومن 

 على وفقيحة ويتم قبول الطالب على ضوء الوثيقة الصحيحة الوثائق الصح على وفق
التعليمات السارية سنة التقديم من حيث المعدل في تلك السنة )يعامل معاملة الطلبة الجدد(، 

دائرة  إعالممما يستلزم تدقيق أسماء المتقدمين للدراسة مع قاعدة بيانات الطلبة المزورين و 
 حاالت المكتشفة. الدراسات والتخطيط والمتابعة بال
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 :تسلسل الخريجين أوامر إصدارضوابط  -6-ك

تعد شعبة التسجيل في الكلية/المعهد قوائم بأسماء الطلبة بعد التحقق من استكمالهم جميع  .1
متطلبات التخرج )النجاح بمواد المنهج ولجميع الصفوف، استكمال التدريب الصيفي، تدقيق 

 على مجلس الكلية للمصادقة. وثيقة الدراسة اإلعدادية، ....( وعرض ذلك
اصدار أمر إداري باستكمال الطلبة متطلبات التخرج، على أن يشتمل األمر على )رقم  .2

وتاريخ جلسة مجلس الكلية، والسنة الدراسية، ونوع الدراسة، والدور، وتوصيف الشهادة 
صدار الممنوحة، وتاريخ التخرج، وعدد الخريجين(، ويرسل إلى الجامعة رفقة كتاب طلب إ

 ، على أن يتضمن الطلب الفقرات التالية:أمر جامعي
التحقق من صحة صدور الوثائق التي تم بموجبها قبول التحقق من صحة صدور الوثائق التي تم بموجبها قبول   التأكيد على استكمال اجراءاتالتأكيد على استكمال اجراءات --أأ

شهادات المعادلة من انتقالهم )وثائق الدراسببببببببببة اإلعدادية، وثائق المعهد، الشببببببببببهادات المعادلة من   الطلبة أوالطلبة أو سة اإلعدادية، وثائق المعهد، ال انتقالهم )وثائق الدرا
شوف الدرجات من خارج العراق، بطاقة خارج العراق، كشببببببببببببببوف الدرجات من خارج العراق، بطاقة  الدرجات للطلبة المنقولين الدرجات للطلبة المنقولين خارج العراق، ك

 داخل العراق( وتؤشر الحاالت التي لم تستكمل اإلجراءات لغاية اعداد القوائم.داخل العراق( وتؤشر الحاالت التي لم تستكمل اإلجراءات لغاية اعداد القوائم.
سنة األسببببببماء متطابقة مع قوائم القبول الرسببببببمية المرسببببببلة من الجامعة إلى الكلية في سببببببنة  --بب سلة من الجامعة إلى الكلية في  سمية المر سماء متطابقة مع قوائم القبول الر األ

 القبول.القبول.
سل)قوائم األسبببماء تبدأ بالتسبببلسبببل) --جج سل سماء تبدأ بالت سل )االسبببم( وتنتهي بالتسبببلسبببل )--قوائم األ سل سم( وتنتهي بالت سم أو عاالسبببم( لكل قسبببم أو ع--اال سم( لكل ق لى لى اال

 مستوى الكلية في حال عدم وجود أقسام.مستوى الكلية في حال عدم وجود أقسام.
ائمة اسم الكلية والقسم )إن وجد(، ونوع الدراسة )صباحي أو مسائي(، ائمة اسم الكلية والقسم )إن وجد(، ونوع الدراسة )صباحي أو مسائي(، يتضمن رأس القيتضمن رأس الق --دد

سم الدورة، وسببببنة التخرج، واسببببم الدورة،  سنة التخرج، وا سل، وتشببببتمل على الحقول التالية التسببببلسببببل، و سل شتمل على الحقول التالية الت سم االسببببم و و وت الرباعي، الرباعي، اال
 والدور، والمعدل.والدور، والمعدل.  الجنس،الجنس،و و ، ، والجنسيةوالجنسية

سجيل وتتختم القوائم بختم التسبببببببببجيل وت --هه سادة عميد الكلية ومعاون العميد ومدير وقع من قبل السبببببببببادة عميد الكلية ومعاون العميد ومدير تختم القوائم بختم الت وقع من قبل ال
 التسجيل.التسجيل.

سل البيانات على قرص ترسبببببببل البيانات على قرص  --وو صيغتي وبصبببببببيغتي    CDتر ضافة إلى القوائم إضبببببببافة إلى القوائم   PDFوو   EXCELوب إ
 ..الورقيةالورقية

 ترسل القوائم إلى الجامعة خالل فترة ال تزيد عن ثالث أسابيع بعد االمتحانات النهائية.ترسل القوائم إلى الجامعة خالل فترة ال تزيد عن ثالث أسابيع بعد االمتحانات النهائية. --زز

المتخرج محسوبا  في ضوء المجموع  تسلسل الخريجين بحيث يكون تسلسل الطالب دمج .3
 ي ويتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:الكلي لعدد الخريجين للدورين األول والثان

صدارإصبببببدار  --اا ضمنيتضبببببمنأمر جامعي لخريجي الدور األول أمر جامعي لخريجي الدور األول   إ سله في اسبببببم الطالب ومعدله وتسبببببلسبببببله في   يت سل سم الطالب ومعدله وت ا
 ..الدور األولالدور األول

 ..سم الطالب ومعدله فقطسم الطالب ومعدله فقطالال  متضمنامتضمناأمر جامعي لخريجي الدور الثاني أمر جامعي لخريجي الدور الثاني   إصدارإصدار--بب
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صدارإصبببببببببببببببدار--جج سم أمر إداري موحد من الكلية لخريجي الدور األول والثاني كافة يحتوي اسببببببببببببببم   إ أمر إداري موحد من الكلية لخريجي الدور األول والثاني كافة يحتوي ا
شكل نهائي فيما يخص الطالب ومعدله وتسبببببببلسبببببببله والدور الذي تخرج منه العتماده بشبببببببكل نهائي فيما يخص  سله والدور الذي تخرج منه العتماده ب سل الطالب ومعدله وت

 ..تسلسل الخريجين للسنة الدراسيةتسلسل الخريجين للسنة الدراسية

اما  ،بالدرجات )بدون تسلسل(خريجي الدور األول الراغبين بالتعيين بوثائق تخرج  تزويد .4
الوثيقة بكتاب تأييد إلى ن الذين يرغبون بإكمال دراستهم العليا فيزودون إضافة جو الخري

 بعد اعتماد إال اصادر من الكلية موضحا  فيه تسلسل خريجي الدور األول وال يعد نهائي
 .نتائج الدور الثاني

 
 :بالوثائق الراغبين بالدراسة خارج العراق الطلبةتزويد  آلية -7-ك

ستمر المسبببببببتمر ة ة الطلبالطلب  يزوديزود .11 سة في داخل العراق بالدراسبببببببة في داخل العراق   ن ن و و الم ستهم في خارج دراسبببببببتهم في خارج   بإكمالبإكمال  ن ن و و والراغبوالراغببالدرا درا
بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الدراسية والساعات النظرية والعلمية خالل سني بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الدراسية والساعات النظرية والعلمية خالل سني   العراقالعراق

سة بعد ان يقدموا طلبالدراسببة بعد ان يقدموا طلب لتعليمات الخاصة لتعليمات الخاصببة بحسب ابحسببب ا  معاهدهممعاهدهم//كلياتهمكلياتهمإلى إلى بترقين قيدهم بترقين قيدهم   ااالدرا
لك و بببببذلببببك و  حال في حببببال بذ عات في جببببامعببببات   عدم قبولهمعببببدم قبولهمفي  جام لب بببببإمكببببانهم تقببببديم طلببببب   عراقعراقخارج الخببببارج الفي  قديم ط كانهم ت إلى إلى بإم
سة وإلغاء لغرض إعادتهم للدراسببة وإلغاء   معاهدهممعاهدهم//كلياتهمكلياتهم سية )بمدة ال تتجاوز سببنة دراسببية قيدهم قيدهم   ترقينترقينلغرض إعادتهم للدرا )بمدة ال تتجاوز سنة درا
شمولين بما يعارض ذلكيكونوا مشبببمولين بما يعارض ذلكأال أال على على ، ، واحدة(واحدة(   اإلمتحانيةاإلمتحانيةمن خالل تطبيق التعليمات من خالل تطبيق التعليمات   يكونوا م

صية بإعادته ثم يعرض دراسبببببته والتوصبببببية بإعادته ثم يعرض لل  المعهدالمعهد  //النافذة ثم يعرض األمر على مجلس الكليةالنافذة ثم يعرض األمر على مجلس الكلية سته والتو درا
 ..المعهدالمعهد//المصادقة على توجيه مجلس الكليةالمصادقة على توجيه مجلس الكليةعلى رئاسة الجامعة للنظر في على رئاسة الجامعة للنظر في 

سبب الغشباسببببببببببتثناء الطلبة المرقنة قيودهم بسبببببببببببب الغش))لطلبة المرقنة قيودهم لطلبة المرقنة قيودهم باإلمكان تزويد اباإلمكان تزويد ا .22 ستثناء الطلبة المرقنة قيودهم ب أو أو   با
لدراسية لدراسية بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات ابدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات ا  ((والتزوير والعقوبات االنضباطيةوالتزوير والعقوبات االنضباطية  المحاولة فيهالمحاولة فيه

 والساعات النظرية والعلمية خالل سني الدراسة.والساعات النظرية والعلمية خالل سني الدراسة.
 وبراءة الذمة من الكلية.وبراءة الذمة من الكلية.  ههوتاريخوتاريخاإلداري الخاص بترقين القيد اإلداري الخاص بترقين القيد   األمراألمرفي التأييد رقم في التأييد رقم   يذكريذكر .33
التي قبل بموجبها بالدراسة إال بعد جلبه  اإلعداديةيزود الطالب بأصل وثيقة الدراسة  ال .4

ت الرصينة ويتم االحتفاظ بنسخة واضحة وملونة ما يؤيد قبوله مبدئيا في إحدى الجامعا
 .الدراسةفي  بموجبها قبل التيو  المرسلةعن الوثيقة 
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 كيفية معالجة الوثائق المفقودة -8-ك

شكيلتشببببببكيل .11 سجالت تأخذ على عاتقها مهمة دراسببببببة موضببببببوع السببببببجالت   كل جامعةكل جامعةفي في لجنة مركزية لجنة مركزية   ت ضوع ال سة مو تأخذ على عاتقها مهمة درا
سابقا المفقودة وماهي المعالجات التي وضبببببببببببعتها سبببببببببببابقا  ضعتها  ضافتها تقترح إضبببببببببببافتها أو أو المفقودة وماهي المعالجات التي و في الوقت الراهن في الوقت الراهن تقترح إ

صدورها للطلبة الذين فقدت بخصببببببببببوص منح وثائق التخرج وتصببببببببببديقها وتأييد صببببببببببحة صببببببببببدورها للطلبة الذين فقدت  صحة  صديقها وتأييد  صوص منح وثائق التخرج وت بخ
سائلالوسبببائلبكل بكل --على ان تعمل تلك اللجان على ان تعمل تلك اللجان ، ، سجالتهمسبببجالتهم سجالت مراجعة السبببجالت   علىعلى--الو ضابيرواألضبببابيرمراجعة ال   واأل

ضابيراألضبببببببببببببابيروان تتحفظ الجامعة على تلك وان تتحفظ الجامعة على تلك ، ، كافةكافة  القديمة المحفوظةالقديمة المحفوظة سجالوالسبببببببببببببجال  األ ت ومحاولة ت ومحاولة وال
 إدخالها على الحاسبة.إدخالها على الحاسبة.

صحة بالحاالت التي راجعتها لتأييد صبببحة   بإجراء جردبإجراء جرد  الجامعةالجامعة  ومومتقتق .22 وثائقهم وثائقهم والمحتوى لوالمحتوى ل  صدورصبببدورالالبالحاالت التي راجعتها لتأييد 
ضمنت الوثيقة التي منحت لهموبيان ماذا تضببببببببببببببمنت الوثيقة التي منحت لهم ماهي اإلجراءات التي اتخذتها الجامعات ماهي اإلجراءات التي اتخذتها الجامعات و و ، ، وبيان ماذا ت

سببحسببببللمعالجة للمعالجة  سخة من دائرة الدراسبببات والتخطيط والمتابعة بذلك مع نسبببخة من   إعالمإعالمكل حالة و كل حالة و   بح سات والتخطيط والمتابعة بذلك مع ن دائرة الدرا
ستها واالطالع عليها وإمكانية تعميمها م لغرض دراسببببببببببببببتها واالطالع عليها وإمكانية تعميمها الوثائق الممنوحة لهالوثائق الممنوحة له كافة كافة امعات امعات لجلجللم لغرض درا

 معالجة الحاالت المشابهة.معالجة الحاالت المشابهة.لغرض لغرض 
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 وتعديالتها 2000لسنة  134رقم  اإلمتحانية التعليمات: 1 ملحق -ل
 1مادة 

 .تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها 
 2مادة 

الفرع في الكلية التي ال أو من مجلس القسم  باقتراحمجلس المعهد أو يحدد مجلس الكلية  -والا 
تقل درجة أال توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على 

ئية ( خمسين من المئة من الدرجة النها% 50( ثالثين من المئة وال تزيد على )% 30السعي عن )
مجلس هيئة أو عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة 

 .المعاهد الفنية
تكون اإلمتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع  -ثانيا 

في الكليات الطبية  التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس
 .( عشرين من المئة من الدرجة النهائية% 20بنسبة )
 3مادة 

السنوي للدورين األول والثاني سريا في جميع أو يكون اإلمتحان النهائي الفصلي  -اوال 
 .المواضيع

السنة أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خالل الفصل أو يتضمن اإلمتحان الفصلي  -ثانيا 
( خمسة عشر أسبوعا والدروس السنوية عن 15تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن ) أالعلى 

 .( ثالثين أسبوعا وال تدخل ضمن ذلك أيام اإلمتحانات النهائية والعطل الدراسية30)
 4مادة 

ردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على فم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة ميلتز  
اإلمتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية وإعالن درجات السعي السنوي  و السعي السنوي 

للطلبة بما ال يقل عن خمسة أيام قبل بدء اإلمتحانات النهائية من خالل القسم بعد مصادقة رئيس 
أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب اإلعتراض على الدرجة أو القسم 
 .يح الخطأ خالل الفترة المذكورةتصح
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 5مادة 
ة اإلمتحانات أكثر إلدار أو المعهد، بإقتراح من العميد لجنة دائمية أو يؤلف مجلس الكلية  

 .خالل العام الدراسي
 6مادة 

 .ضوع( خمسين من المئة لكل مو % 50تكون درجة النجاح الصغرى ) 
 7مادة 

تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا  يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي 
إال في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد األدنى لعدد ساعات الدراسة 

 .للموضوع الواحد خالل العام الدراسي
 8مادة 

 الفردي للطالب الراسب بنصف المواضيع )بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع يسمح -اوال 
ب( أو اقل في امتحانات الدور األول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي لصالح الطال

.  الطبرسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور األول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية 
 .تعليمات( من هذه ال20مع مراعاة ما ورد بالمادة )

 وامتحانا دواما السنة يعيد الثاني أو األول الدورين نم دور أي في راسبا الطالب اعتبر إذا -ثانيا 
 .مقبول تقدير على فيها حصل التي المواد وكذلك فيها رسب التي المواضيع في
الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه  يعفى -ثالثا 

اله إلى صف أعلى أو تخرجه إال إذا كان يؤدي ذلك إلى انتقأال عند تبديل المناهج الدراسية على 
 غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند )ثانيا( من هذه المادة.

حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في  في -رابعا 
حمال بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف األعلى ويبقى م

بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة الالحقة حتى لو نجح بمواضيع 
 الصف األعلى. 
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 9مادة 
( عشر من المئة من % 10يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته ) 

ئة بعذر ( خمس عشرة من الم% 15)أو الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع 
 .المعهدأو مشروع يقره مجلس الكلية 

 10مادة 
للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور األول  

المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحاالت أو بعذر مشروع يقره مجلس االكلية 
 اآلتية:

 .المرض المفاجيء -اوال 
 .األولىوفاة أحد أقرباءه من الدرجة  -ثانيا 
 .حوادث الدهس -ثالثا 
 .جيءفاالتوقيف الم -رابعا 

 11مادة 
التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من أو تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي  

 .للطلبة المعهد في بداية السنة وتعلنأو تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية 
 12مادة 

 .ال يجوز تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من األحوال 
 13مادة 

( عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني 10تنزل ) 
( خمسين من المئة في ذلك % 50عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته )

 .الموضوع
 14مادة 

المعهد إلقرارها أو مجلس الكلية إلى يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته  
 .رئيس هيئة المعاهد الفنية عليهاأو وإعالنها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة 
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 15مادة 
موضوع ويراعى يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل  -اوال 

 .في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع
 .( خمسة عشر أسبوعيا15تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة ) -ثانيا 
تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثالث ساعات عملية  -ثالثا 

 .نظريةونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة  عةاتعادل س
 16مادة 

 تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي: -اوال 
( سنتين حيث تكون نسب السنوات الحتساب مرتبة التخرج 2بالنسبة للدراسة التي مدتها ) -أ 

 كاآلتي:
 .( أربعون من المئة% 40) األولىالسنة  
 .( ستون من المئة% 60السنة الثانية ) 
 ( أربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي:4) سات التي مدتهاافي الدر  -ب 
 .( عشر من المئة% 10) األولىالسنة  
 .( عشرون من المئة% 20السنة الثانية ) 
 .( ثالثون من المئة% 30السنة الثالثة ) 
 .( أربعون من المئة% 40السنة الرابعة ) 
 السنوات كاآلتي:( خمس سنوات ويكون توزع نسب 5في الدراسات التي مدتها ) –جب  
 .( خمس من المئة% 5) األولىالسنة  
 .( عشرمن المئة% 10السنة الثانية ) 
 .( خمس عشرة من المئة% 15السنة الثالثة ) 
 .( ثالثون من المئة% 30السنة الرابعة ) 
 .( أربعون من المئة% 40السنة الخامسة ) 
 نسب السنوات كاآلتي:( ست سنوات يكون توزيع 6في الدراسات التي مدتها ) –د  
 .( خمس من المئة% 5) األولىالسنة  
 .( خمس من المئة% 5السنة الثانية ) 
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 .( خمس من المئة% 5السنة الثالثة ) 
 .( عشرون من المئة% 20السنة الرابعة ) 
 .( خمس وعشرون من المئة% 25السنة الخامسة ) 
 .( أربعون من المئة% 40السنة السادسة ) 
ب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء يحتس -ثانيا 

 .ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب
مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف أعلى من الصف األول ) كاألوائل من  تحسب -ثالثا

االت االنتقال من خارج القطر وغيرها خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني  أو في ح
 (.% 100للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها إلى )

 17مادة 
 النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات : تعلن -أوال

 مائة 100 -تسعون  90-يقابله بالدرجات  – امتياز
 تسعين 90من اقل ثمانون  80- بالدرجات يقابله -جدا جيد
 ثمانين 80سبعون اقل من  70-يقابله بالدرجات   -جيد

 سبعين 70اقل من  -ستون  60-بالدرجات   يقابله - متوسط
 ستين 60خمسون اقل من  50-يقابله بالدرجات – مقبول
 تسع وأربعون فما دون  49-يقابله بالدرجات – راسب
 .الواحد للموضوع أكثر أو نصفا كانت إذا صحيحة درجة إلى الدرجة كسورتجبر -ثانيا
 درجة صحيحة بالنسبة للمعدل. الىيجوز جبر كسور الدرجة  ال -ثالثا

 18مادة 
المعهد احتساب سنة أو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو لمجلس الجامعة  -اوال 

واضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية عدم رسوب للطالب الذي رسب في الم
أو في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته 

 .المعهدأو لقوة قاهرة في فترة اإلمتحان يقتنع بها مجلس الكلية 
المعهد السماح أو مجلس الكلية لمجلس الهيئة بناءا على توصية من أو لمجلس الجامعة  -ثانيا 

للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي 
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بموضوعين فصلين بأن يؤدي اإلمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة أو واحد 
 .المعهدأو قائه في الكلية العسكرية سليما وال يكون قد أمضى المدة المسموح بها لب

: للوزير وألسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين  ثالثا  
قد أمضى المدة المسموح  ن متتاليتين، بشرط أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية وال يكو 

 بها لبقائه في الكلية أو المعهد.
 19مادة 

 المعهد في إحدى الحالتين اآلتيتين:أو كلية تنتهي عالقة الطالب بال 
 .إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه -اوال 
تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات  إذا -ثانيا 

 سنوات التأجيل وعدم الرسوب بضمنها . بالرسوب وال تحتس
 مكررة -19- المادة

المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص  الطلبة يقبل -أ-أوال
مختلف وحدود قبول أدنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها 

خاصة تعد لهذا استمارة اختيارهم . وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق وبحسب 
 المعهد( عشر من المئة من خطة القبول في الكلية أو % 10هم على )يزيد عددأال الغرض على 

. ويضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف األولى 
 ولمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضيع.

البند ترقن قيودهم نهائيا من )أ( من هذا  حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة في -ب
 سجالت الكليات الصباحية.

الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف األولى والثانية في الكليات/ الدراسات الصباحية  يقبل -أ– ثانيا
في الصف األول في االختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة 

 أو المسائية  التعليم التقني / الدراسات الصباحية
الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات/ الدراسات الصباحية  يقبل -ب

في الصف الثاني في االختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة 
 التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
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ب( من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/ أحكام الفقرتين )أ( و) تسري  -ج
 الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني الدراسات المسائية . 

قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس  لمرقنةالطلبة ا يعاد -د
 في الدراسات المسائية .نفس صفوفهم واختصاصاتهم  الىالمهنية 

 االمتحان أداء فرصة الطب كليات من السادس الصف في قيودهم المرقنة الطلبةيمنح -ثالثا  
 فقط وبدورين
تعتبر إحكام البنود )أوال( و)ثانيا( و)ثالثا( من هذه المادة خيارات مستقلة ال يجوز للطلبة  – رابعا

 المرقنة قيودهم الجمع بينها.
بأحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص  ال يشمل – خامسا  

 االعدادياتوالمتميزون من المعاهد والخمسة األوائل على القطر في  األوائل العشرةبهم وهم ) 
 المهنية ( .

منها فيمن يشمل بأحكام هذه المادة أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو اعفي  يشترط -سادسا  
 أو دفع البدل النقدي عنها أو اجل منها ألسباب غير دراسية .

 20مادة 
 أو األسبوعية أو اليومية االمتحانات من أي في الغش محاولته ثبتت أو الطالب غش ثبت إذا 

 يفصل ذلك تكرر وإذا السنة لتلك المواضيع جميع في راسبا يعتبر النهائية أو الفصلية أو الشهرية
 .سجالتها من قيده ويرقن المعهد أو الكلية من

 21مادة 
المعهد أو للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية  -اوال 

 .( ثالثين يوما في األقل من بداية اإلمتحان النهائي30على أن يقدم طلب التأجيل قبل )
المعهد أن يؤجل دراسة أو ية مجلس الكلية لرئيس الهيئة بناء على توصأو لرئيس الجامعة  -ثانيا 

( ثالثين يوما 30الطالب لسنة ثانية وألسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل )
 .في األقل من بداية اإلمتحان النهائي

المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل أو ال يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات  -ثالثا 
راسي الثاني إال إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي األول وفي الد

 .هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها
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الهيئة بناءا على توصية من مجلس أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو للوزير  -رابعا 
روعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع هيئة المعاهد الفنية وألسباب مشأو الجامعة 

 .( من هذه التعليمات19مراعاة ما جاء في مادة )
 .1989( لسنة 7تلغى التعليمات اإلمتحانية عدد ) -22مادة 
.الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ -23مادة 
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ليات والمعاهد تعليمات استحداث الدراسة المسائية في الك: 2 ملحق -م
 2000( لسنة 135التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

  -1-المادة 
يجوز استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها االمكانات الالزمة لذلك 

هيئة أو معنية بناء  على اقتراح من مجلس الجامعة ال، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 .المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -2-المادة 
 ::يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما ياتييشترط في استحداث الدراسة المسائية ما ياتي

الفرع العلمي قد خرج دورة واحدة في الدراسات أو القسم العلمي أو المعهد أو ان تكون الكلية  -اوال
أو معاهد أو ل ولهيئة الرأي الموافقة على استحداث دراسة مسائية في كليات الصباحية في االق

 .مجلس هيئة المعاهد الفنيةأو فروع لم تخرج دورة وذلك بناء  على توصية مجلس الجامعة أو اقسام 
المعهد مالئمته للدراسة المسائية من حيث توافر وسائط النقل أو ان يراعى في موقع الكلية  -ثانيا
 .ووسائل االتصال واالنارة وما شابه ذلك من امور اساسية العام
 ان يكون عدد الطلبة المسجلين مجزيا لاليفاء بالمتطلبات المالية للدراسة المسائية المستحدثة -ثالثا

  -3-المادة 
 ..تقتصر الدراسة المسائية للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم الفنيتقتصر الدراسة المسائية للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم الفني  --اوالاوال
 ..لتقويم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في كل تخصصلتقويم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في كل تخصصيطبق النظام وايطبق النظام وا  --ثانياثانيا
ال يقل مجموع الساعات الدراسية النظرية والتطبيقية والوحدات الدراسية الالزمة لمنح الدرجة  -ثالثا

 .العلمية عن حدودها في الدراسات الصباحية المماثلة في كل تخصص
وية للمدة االصغرية للدراسة الصباحية لكل تكون المدة االصغرية للدراسة المسائية مسا -رابعا

هيئة المعاهد الفنية اعادة توزيع المواد الدراسية واضافة ما ال يزيد أو ولمجلس الجامعة ، تخصص
وتعتبر الدرجة العلمية للدراسة ، ذلكإلى هذه الدراسة كلما دعت الحاجة إلى على سنة واحدة 

 .صباحية من حيث المدة في كل االحوالالمسائية معادلة للدرجة العلمية للدراسة ال
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  -4-المادة 
الهيئة المشرفة )المخولة صالحية أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو يكون مجلس الجامعة  -اوال

المهام المنصوص إلى مجلس الجامعة ( المسؤول االعلى عن الدراسة المسائية ويمارس اضافة 
 :تيأا يم 1988( لسنة 40بحث العلمي رقم )عليها في قانون وزارة التعليم العالي وال

 ..وتنفيذها بعد اقرارها من الوزارةوتنفيذها بعد اقرارها من الوزارةاقتراح خطة القبول في الدراسة اقتراح خطة القبول في الدراسة  --أأ
 وضع الشروط الخاصة بالقبول.وضع الشروط الخاصة بالقبول. --بب
 ..الفني واالداري للكليات والمعاهدالفني واالداري للكليات والمعاهدالمالك العلمي و المالك العلمي و   اقراراقرار --جج
 ..والمصادقة على الحسابات الختاميةوالمصادقة على الحسابات الختاميةالموازنة السنوية الموازنة السنوية   اقراراقرار --دد
 ..اسيةاسيةاقتراح االجور الدر اقتراح االجور الدر  --هه
 .رين على ان يعاد النظر بها سنويااقتراح تحديد االجور للعاملين في الدراسة والمحاض -و
لمرصدة في ت واالعانات والهبات والمساعدات المالية بحدود االعتمادات اآمنح المكاف -ز

 .الموازنة وفقا للقانون 

راسات المسائية في الموافقة على بدء تسجيل الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط القبول في الد -ح
بعض الموضوعات على غرار تجربة التعليم المستمر لزيادة خبراتهم ومهاراتهم دون شرط الحصول 

 .على الدرجة العلمية واقرار االجور الخاصة بذلك
الهيئة التدريسية  وألعضاءفي الدراسة المسائية  األوائلتخفيض االجور الدراسية للطلبة الثالثة  -ط

الهيئة واوالدهم وموظفيها وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما  أوفي الجامعات 
 .( خمسين من المئة من االجور المعتمدة% 50يزيد على ) ال

رئيس الهيئة التوصيات واالقتراحات التي تقع خارج اختصاص أو يرفع رئيس الجامعة  -ثانيا
 .الوزيرإلى مجلس الهيئة أو مجلس الجامعة 

 -5-مادةال
مجلس المعهد للدراسة الصباحية هو المسؤول عن الدراسة المسائية أو يكون مجلس الكلية  -اوال 

المهام المنصوص عليها في قانون الوزارة المهام التي يخولها إلى المعهد ويمارس اضافة أو للكلية 
 .مجلس الهيئة والهيئة المشرفةأو له مجلس الجامعة 

عميد المعهد للدراسة أو عميد الكلية إلى المعهد ان يخول بعض مهامه أو ثانيا لمجلس الكلية 
 .المسائية
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 -6-المادة
هو المسؤول عن الدراسة  الفرع العلمي للدراسة الصباحيةأو يكون مجلس القسم  -اوال 

 .المسائية
سم العلمي يتمتع مجلس القسببم العلمي   ––ثانيا ثانيا  سه بالمهام المنصوص عليها في قانو الفرع العلمي ورئيسببه بالمهام المنصببوص عليها في قانو أو أو يتمتع مجلس الق ن ن الفرع العلمي ورئي

 ..مجلس المعهد وعميدهمامجلس المعهد وعميدهماأو أو الكلية الكلية   الوزارة وكذلك المهام التي يخولها له مجلسالوزارة وكذلك المهام التي يخولها له مجلس
 -7-المادة 

شروط القبول للدراسة إلى يشترط في المتقدم للقبول في الدراسة المسائية ان تتوافر فيه اضافة  
 :أتيوالتفرغ للدراسة والمعدل ما يالصباحية المناظرة عدا ما يتعلق بالحد االعلى للعمر 

             من أو األدبي ان يكون من خريجي الدراسة االعدادية للفرعين العلمي و  :الكليات -أ-اوال
من خريجي المعاهد لالختصاصات المناظرة للدراسة الصباحية  األوائل( العشر من المئة % 10) بال

 المستمرينين من المعلمأو على التخصص من خريجي االعداديات المهنية  األوائل( % 5الب )أو 
 النظر بغض اي االعدادية في دراسته خلفية عن النظر بغض المعلمين كليات الى للتقديم بالخدمة

من الموهوبين من خريجي االعداديات المهنية أو ام مهنية  اكاديمية او مهنية دراسته كانت اذا فيما
الرياضية وقسمي التربية الفنية كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وكليات التربية إلى للتقديم 

( عشر % 10تزيد نسبة المقبولين على )أال والتربية الرياضية في كليات التربية والمعلمين على 
 .من المئة من خطة القبول

ما أو المهني أو العلمي أو األدبي ان يكون من خريجي الدراسة االعدادية  :المعاهد -ب
 .يعادلها
سان يكون موقف الطالب سبببببب  --ثانياثانيا سكرية ليما من الخدمة العسببببببكرية )انهى الخدمة العسببببببكرية ان يكون موقف الطالب  سكرية )انهى الخدمة الع اعفي اعفي أو أو ليما من الخدمة الع
 ..ممن يؤجل منها وفق قانون الخدمة العسكرية في حالة قبوله(ممن يؤجل منها وفق قانون الخدمة العسكرية في حالة قبوله(أو أو مستمرا فيها مستمرا فيها أو أو منها منها 
ان يكون حاصال على معدالت الدرجات التي تؤهله للقبول في الدراسة المسائية التي  -ثالثا

 .يتحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلم
 .ما يعادلهاأو تجري المفاضلة بين المتقدمين على اساس معدل الدراسة الثانوية  -رابعا

 -8-المادة
يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال من الدراسة الصباحية  -اوال
 .الطاقة االستيعابيةالدراسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف االخرى فيسمح باالنتقال وفق إلى 
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الكليات الرسمية المسائية  إلى الصباحية األهلية يسمح للطالب االنتقال من الكليات  -ثانيا
الصف إلى المناظرة على ان يكون حاصال على تقدير جيد جدا ومن الناجحين من الصف االول 

السابعة من هذه الثاني فقط وغير راسب في السنة السابقة مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة 
 .التعليمات

 ..الدراسة الصباحيةالدراسة الصباحيةإلى إلى يسمح للطالب باالنتقال من الدراسة المسائية يسمح للطالب باالنتقال من الدراسة المسائية   الال  --ثالثاثالثا
  -9-المادة 

يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية في الدراسات المسائية في كليات  -اوال
وتوافر ، الخدمة العسكرية سليما غير الكليات التي رقنت قيدهم فيها بشرط ان يكون موقفهم من

يكون ترقين القيد السباب أال ( من هذه التعليمات على 7الشروط المنصوص عليها في المادة )
 .كان معاقبا انضباطياأو المحاولة فيه أو تتعلق بالغش 

أال يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية في كليات مسائية اخرى على  -ثانيا
أو يكون المرقن قيده بسبب الغش  يكونوا من المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية بشرط ان ال

 .كان معاقبا انضباطياأو المحاولة فيه 
 -10-المادة 

يتم التسجيل في الدراسات المسائية للطلبة المقبولين الجدد وللمستمرين في الدراسة خالل  -اوال 
االول من الدوام للطلبة الذين ان يستمر التسجيل خالل االسبوع  االسبوع الذي يسبق الدوام ويجوز

 .عن التسجيل بعذر مشروع تقتنع به الكلية يتأخرون 
يتعهد الطالب بدفع االجور الدراسية وبجميع نفقات الدراسة خالل فترة التسجيل ويلغى  -ثانيا

يعد راسبا في و تسجيل تسجيل الطالب في حالة عدم دفعها خالل مدة اسبوعين من تاريخ بدء ال
 .صفه في تلك السنة اذا كان مسجال فيها للعام السابق

للدراسة التعاد االجور  تأجيلهأو سبب كان  أليفي حالة انسحاب الطالب من الدراسة  -ثالثا
 .الدراسية لتلك السنة وتستوفى منه االجور المقررة عند تسجيل دوامه في السنة التالية

يتمكن من الدوام ان يطلب احتساب تلك  الدراسات المسائية الذي ال يجوز للطالب في -رابعا
السنة )سنة ترك( على ان يتم ذلك في فترة التسجيل عند بداية السنة الدراسية حصرا ويدفع في 

 .( خمس وعشرون من المئة من االجور الدراسية المقررة%25هذه الحالة )
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ل الخدمة العسكرية بسبب قبوله في المادة من اج  يشمل باحكام البند )رابعا( من هذه  ال -خامسا
 .الدراسات المسائية وتنطبق عليه ذات الضوابط المطبقة على طلبة الدراسات الصباحية

 -11-المادة
يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من االجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين  -اوال
 .فيها

مجلس أو على اقتراح من مجلس الجامعة  راسة بقرار من الوزير بناء  ور الديحدد مقدار اج -ثانيا
 زيادتها بالطريقة ذاتها.أو هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة وله تخفيضها 

 -12-المادة
تستحدث وحدة حسابية مستقلة في كل جامعة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد  –اوال  

 .ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية، ات المسائيةللدراس
 ..يطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائيةيطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائية  ––ثانيا ثانيا 
 ..تخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة الماليةتخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية  --ثالثاثالثا

 -13-المادة
ال ادارية في الدراسة المسائية بالقاء الهيئة التدريسية الذين يقومون باعم ألعضاءاليجوز  

محاضرات تزيد على ثمان ساعات اسبوعيا اال في الحاالت االستثنائية والضرورية وبموافقة رئيس 
 .مجلس المعهدأو وصية مجلس الكلية رئيس هيئة المعاهد الفنية بناءا على تأو الجامعة 
  -14-المادة

ي الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم تلغى تعليمات استحداث الدراسات المسائية ف
 .1997( لسنة 110العالي والبحث العلمي رقم )

 -15-المادة 
 ..تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميةتنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية  
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 -:الجامعية االمتحانات احكام: 3 ملحق -ن
 خالل اكتسبها التي وماتالمعل و الدراسية للمنهج الطالب استيعاب مدى على الوقوف لغرض

 هذا عن الكشف تسهل اإلمتحانيةباألسئلة خاصة احكام وجود من بد ال ،الدراسية المحاضرات
 تنظيم عن فضال   االسئلة هذه في الموضوعية و الشكلية الشروط توافر خالل من االستيعاب
 .بها خاصة تعليمات وفق االمتحانات

 :1992نة لس 38رقم   اإلمتحانية االسئلة تعليمات -1-ن

 /1 المادة
 :الى اإلمتحانية االسئلة تهدف

 مدىو  الدراسي المنهج يضمها التي امةالع واالفكار للمعلومات الطالب استيعاب مدى قياس: أوال
 .والتحليل التفكير على قدرته

 بشكل عرضها و تقديمها و اكتسبها التي المعلومات عن التعبير على الطالب قدرة قياس: ثانيا
 .منظم

 /2 مادةال
 من( 1) ةالماد في المحددة االهداف تحقيق على قادرة تكون  لكي اإلمتحانية االسئلة في يشترط 
 :يأتي ما التعليمات هذه

 تتطلب االسئلة بين الموازنة تحقيق ضرورة مع واحد نمط على تقتصرأال و  بالتنويع تتسم ان: أوال
 الطالب دراسة على تعتمد التي الخرى ا االسئلة بين ما موضوع عن خطة وفق منظم مقال كتابة

 .الدراسي المنهج في طرحت التي للمواضيع

 .صياغتها في محددةو  واضحة ون تك ان: ثانيا

 العناصر بين الربطو  للمقارنة مجاال   تتضمن بل شرةمبا وصفية االسئلة جميع تكون أال : ثالثا
 على يساعد بما نقدها أو عنها فاعالدو  للمادة المختلفة النظر اتوجه عن ومعبرة للمادة المختلفة
 .الدراسي المنهج ضمن المعرفية البالط قدرات عن الكشف

 الزمن يقل ال بحيث لذلك المحدد الزمن وبين المطلوبة االجوبة بين الموازنة تراعى ان: رابعا
 ثثال و التقنية المعاهد في ساعتين عن النهاية أو السنة نصف أو الفصل نهاية المتحانات المحدد
 .العليا الدراسات في ساعات( 5) إلى( 3) بين يكون  و الجامعات في االولية الدراسات في ساعات
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 /3 المادة
 المنصوص الشروط انطباق مدى تدقيق له و اإلمتحانية االسئلة على القسم رئيس يطلع: أوال
 .الشروط هذه و تنسجم ال التي االسئلة على االعتراض و التعليمات هذه من -2- المادة في عليها

 :االتية المعلومات  اإلمتحانية االسئلة ورقة تتضمن: ثانيا

 .العلمي الفرع و القسم و المعهد و الكلية و الجامعة اسم .أ

 .االمتحان مادة اسم .ب

 .الدراسية السنةو  المرحلة  .ج

 .الدور أو الفصل ذكر مع االمتحان تاريخ .د

 .لالمتحان المخصص الوقت .ه

 .االسئلة وضعوا الذين التدريسيين أو التدريسي اسم .و

 .المطبعيةو  االمالئية االخطاء من خاليو  واضح بشكل مطبوعة  اإلمتحانية االسئلة تكون :ثالثا

  /4 المادة
 :يأتي ما اإلمتحانية الدفاتر تصحيح عند يراعى

 .سريا   باالمتحان يتعلق ما كل يكون  ان: أوال

 ورقة على ذلك يثبت و سؤال كل اهميةو  يتناسب اإلمتحانية للدرجة وزني توزيع يوضع ان: ثانيا
 .االمتحان
  /5 المادة
 الكلية مجلس يحددها التي الموضوعات بعض في شفهية امتحانات الفنية والمعاهد الكليات تجري 

 :يأتي ما وفق والشخصية العلمية الطالب قدرات الختبار المعهد أو
 االستعانة ويمكن األقل في تدريسيين ثالث من مؤلفة لجنة الشفهي االمتحان اجراء تتولى: أوال

 .المطلوب االختصاص في تدريسي وجود عدم حالة في أخرى  جامعة أو كلية من بتدريسيين
 .للطالب الشفهي االمتحان أسئلة توجيه في اللجنة أعضاء جميع يشترك: ثانيا
 ويكون  سرية بصورة الشفهي االمتحان درجة الممتحنة اللجنة أعضاء من عضو كل يضع: ثالثا
 العام المستوى  يراعى أن على النهائية، الدرجة هو اللجنة أعضاء يضعها التي الدرجات معدل

 .للطالب
أال  على المادة وطبيعة يتناسب بما الواحد للطالب الشفهي االمتحان مدة الممتحنة اللجنة تحدد

 .دقيقة( 15) عن تقل
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 اإلمتحانيةعلى تسريب األسئلة  المعاقبة -2-ن

الخاصين بالمعاقبة على  2000لسنة  57ورقم  1996لسنة  132رارين رقم درج الق يتضمن
 :وكما يلي اإلمتحانيةاألسئلة  تسريب
 :أوال  
بصورة غير  تداول أو اذاع أو افشى أوال تقل عن سنة كل من سرب  لمدة بالحبس يعاقب .1

 .العامة االمتحانات أسئلة أومشروعة أسئلة االمتحانات المدرسية النهائية 
سنوات إذا كان مرتكب الجريمة عضوا  في  سبع على تزيد ال مدة السجن لعقوبةا ن تكو  .2

  بتغليفها أو هيئتهابت أوعليها  بالحفاظ أوبنقلها  مكلف أوواضعي أسئلتها  من أولجان االمتحانات 
 .بترجمتها أو

 في عليها لمنصوصا الجريمة كانت إذا سنة على تزيد ال مدة الحبس العقوبة وتكون  .3
 .إهمال أوقد نشأت عن تقصير  لبندا هذا من( 2، 1) قرتينالف

 :ثانيا  
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات كل من ساعد على الغش  يعاقب .1

 .به القيام سهل أوالعامة  االمتحانات أوفي االمتحانات المدرسية النهائية 
الذين يرتكبون الغش في داخل  تسري أحكام الفقرة واحد من هذا البند على الطالب ال .2

 .بحقهم أحكام األنظمة المدرسية بقوتط  اإلمتحانيةالقاعات 

 :ثالثا  
 األوراق أو اإلمتحانيةتزيد على سبع سنوات كل من تالعب بالدفاتر  ال مدة بالسجن يعاقب

المدرسية  بالسجالت أوالمستخدمة في اإلجابة على أسئلة االمتحانات المدرسية واالمتحانات العامة 
 أوأوراق إليها  إضافة أوأوراق منها  سحب أوفيها  الكتابة أوالخاصة بدرجاتها كتبديل أغلفتها 

 .استبدالها أودرجاتها  تحريف
 :رابعا  
 . بالشرف لةمخ جرائم القرار هذا في عليها المنصوص العمدية الجرائم تعتبر
 :خامسا  
 التي القضايا في والمحاكمة التحقيق مدة خالل والحجز التوقيف إجراءات من النساء تستثنى

في  باتة قضائية قرارات صدور حين إلى الكفاالت منهن وتقبل القرار هذا بموجب بها يحلن
 .قضاياهن

 في تجري  التي النهائية أوأعاله في كل ما يتعلق باالمتحانات الفصلية  االحكام تطبق 
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة والمعاهد الكليات
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 رقم اإلمتحانيةمن تعليمات األسئلة  3)وفق المادة  اإلمتحانيةورقة األسئلة  مواصفات -3-ن
 (1992 لسنة 38

 .اإللكتروني بو الحاس خالل من تطبع أن .1
 (16 خط وبحجم( Boldالتالية )بخط غامق) واالرشاداتأن تتضمن البيانات  يجب .2
سم الكلية والقسم في الجانب األيمن من يكتب ا و الوسط في الكلية أو الجامعة شعار .أ

 الورقة.
 من الورقة. االيسرفي الجانب  يكتب هل المخصص الوقتو  االمتحان تاريخ .ب
 في يكتبوالفصل الدراسي والدور(  الدراسية والسنة والمرحلةاالمتحان )المقرر  اسم .ج

 .الورقة منتصف
األسئلة في صفحتين،  :)مثال الصفحة أول في تكتباإلجابة )عند الضرورة(  تعليمات .د

 اسفلهامع وضع خط  (الخ.... اسئلة أربععلى  اإلجابةاإلجابة على ورقة األسئلة، 
(Underlined.) 

والسؤال نفسه ال يقل عن حجم  16رأس السؤال بخط غامق وبحجم خط ال يقل عن  يكون  .3
 مسافة ونصف. االسطروالمسافة بين  14

بمكان واضح بجوار السؤال والدرجات الخاصة تثبيت عدد الدرجات الخاصة بكل سؤال  يتم .4
 الفرعية أيضا )بين قوسين(. باألسئلة

 حسابية. أخطاء أو واضحة غير أرقامأو  إمالئية أخطاء بأي أطالقا يسمح ال .5
  .سم 2.5 مقداره الورقة جوانب جميع من هامش ترك .6
عدد  حيث أن قراءتهاضغط تنضيد الصفحة بحيث تظهر مكدسة تربك الطالب في  عدم .7

 .سطر 24-21 من هوالمناسب  االسطر

 .(المشابهة العبارات أو) بالنجاح التمنيات مع بجملة الصفحة تذييل .8
 وأرقام وتوقيعاتهم الممتحنين األساتذة أسماء اإلمتحانيةيتضمن الظرف المسلم للجنة  أن .9

 الممتحنين اتذةاألس من موقعة إحداهما نسختين على( أسئلة نسخة)لكل  الظرف يشتمل وأن هواتفهم،
 .للتصوير استخدامهايتم  واألخرى 
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 :: تعليمات التدريب الصيفي4 ملحق -س
 2000لسنة  131لطلبة الجامعات رقم  الصيفي التدريب تعليمات -1-س

 1مادة 
يقصد بالتدريب الصيفي ألغراض هذه التعليمات التطبيق العملي في ميادين العمل الفعلية في 

المختلط والخاص يمارسه الطالب لكي يعايش جانبا من الحياة و  العامدوائر الدولة والقطاعات 
 .العملية إلختصاصه العلمي

 2مادة 
 :تتولى الكليات المشمولة بالتدريب إدارة هذه العملية من خالل

وحدة التدريب والتعليم المستمر على مستوى الكلية يتولى إدارتها تدريسي ويعمل معه مالك  -اوال
 :مات التدريب طيلة العام الدراسي وتتولى ما يأتيإداري مناسب لتنفيذ مه

 .العلميةاألقسام إقرار الصيغ النهائية لمناهج التدريب المقدمة من  -أ
 .إتخاذ ما يلزم لمفاتحة المواقع التدريبية لتوفير الفرص التدريبية فيها -ب
 .قع تدريبهممواإلى وتنسيب المشرفين العلميين عليهم  لبةتوزيع الط أوامر إصدار –جب 
 .العلميةاألقسام اإلشراف العام على لجان التدريب في  –د 
 .إعداد التقرير النهائي في الكلية –هب 

من ينوب عنه أو تشكل لجنة التدريب في القسم العلمي برئاسة رئيس القسم المختص  -ثانيا
يزد عدد ال أوتضم في عضويتها عدد من التدريسيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين على 

 :أعضاء اللجنة على خمس تدريسيين وتمارس اللجنة ما يأتي
 .تسمية المشرفين العلميين وإبالغ وحدة التدريب في الكلية بذلك -أ

 .حصر إعداد الطلبة المشمولين بالتدريب حسب المرحلة الدراسية -ب
لتدريبي المقترح، الموقع او اإلختصاص، و  تهيئة جداول تتضمن معلومات عن عدد الطلبة، –جب 
وحدة التدريب في الكلية في نهاية شهر كانون األول من العام إلى جهة التدريب إلرسالها و 

 .الدراسي
 .اإلشراف على سير عملية التدريب –د 
 .متابعة تنفيذ المنهج التدريبي الذي يقره القسم العلمي –هب 
 .سجالت خاصة بذلكتوحيد إستمارات تقويم الطلبة المتدربين وإدخالها في  –و 
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 3مادة 
 :تشمل اإلختصاصات التالية بالتدريب

 .الهندسية -اوال
 .التكنولوجية -ثانيا
 .المجموعة الطبية -ثالثا
 .القانون  -رابعا

 .واإلقتصادية داريةاإل -خامسا
 .الزراعية -سادسا

 4مادة 
ية ويجوز أن يكون لمدة ( ثالثين يوما خالل العطلة الصيف30يتم التدريب في السنة الثالثة لمدة )

( ستين يوما إذا دعت حاجة اإلختصاص لذلك وفي هذه الحالة يكون التدريب في السنتين 60)
 .( ثالثين يوما لكل سنة30الثانية والثالثة بواقع )

 5مادة 
 :يتم تقويم التدريب كما يأتي

 :معة كما يأتيالتدريب المعتمدة من الجااستمارة يتم تقويم التدريب الصيفي بموجب  -اوال
( ثالثون من المئة % 30( ثالثون من المئة للمشرف العلمي و)% 30التقويم الميداني ) -أ

 .للمشرف العملي
ون من المئة عن التقرير الذي يقدمه الطالب المتدرب للجنة أربع( % 40التقويم العلمي: ) -ب

 .التدريب في القسم بعد المناقشة
( خمسين من المئة من مجموع % 50المتدرب ال تقل عن )تكون درجة تقويم نجاح  -ثانيا

 .درجاته
في حالة عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة فال يعتبر مستوفيا للتدريب  -ثالثا

 .اإلمتحانيةالتعليمات وبحسب ويعيده في السنة التالية 

 6مادة 
 :يتم التوزيع الجغرافي للتدريب كما يأتي

زيع الطلبة جغرافيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع مراعاة مالءمة يعتمد مبدأ تو  -اوال
 .الخطة التي يضعها القسم لهذا الغرضوبحسب ريب مع اإلختصاص دموقع الت
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يكون تدريب الطلبة العرب داخل العراق حصرا ألن األمر يتطلب إشرافا مباشرا على  -ثانيا
 .المتدرب من قسمة العلمي

 7مادة 
ف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل تصرف للمشر 

( 15أسبوعيا إذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم ال يزيد على ) ساعات ثالث( 3)أجور 
 .ساعات أسبوعيا أربع( 4)خمسة عشر طالبا فإذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور 

 8مادة 
 .الداخلية للطلبة خالل فترة التدريب األقسامتوفير فرصة السكن في 

 9مادة 
 :يتم اإلشراف على التدريب وفق الضوابط اآلتية

يقوم التدريسيون بمهمة اإلشراف العلمي، وإذا دعت الحاجة يقوم الفنيون بهذه المهمة ممن  -اوال
 .لهم خبرة في مجال إختصاصهم تزيد على سنتين

 .رف آخر خالل فترة التدريبيجوز إحالل مشرف علمي بدال من مش -ثانيا
يمنح المشرف العلمي النفقات الفعلية للنقل في حالة عدم توفر وسائط نقل جماعية من  -ثالثا

 .الجامعةأو الكلية 
( عشر من المئة من فترة التدريب يعد راسبا % 10عند تجاوز غيابات الطالب نسبة ) -رابعا

 .بالتدريب ويتوجب إعادة التدريب
 .جنة التدريب بتحديد عدد المواقع التدريبية التي يشرف عليها المشرف العلميتقوم ل -خامسا
 .تتحدد زيارات المشرف العلمي الميدانية بزيارة أسبوعية واحدة في األقل -سادسا
 .وحدة التدريب في الكليةإلى العلمية تقارير التدريب الصيفي للطلبة وترفع األقسام تنظم  -سابعا
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 1993لسنة  61رقم  )التقنية( الفنيةيب الصيفي لطلبة المعاهد تعليمات التدر -2-س

 1مادة 
التدريب الصيفي تطبيق عملي في ميادين العمل الفعلية في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 

والمختلط والخاص يقوم به طلبة الصفوف الثانية خالل العطلة الصيفية الستكمال جوانب االعداد 
 .اإلمتحانيةيقي ويعتبر درسا منهجيا يخضع لضوابط التعليمات الفني والعملي والتطب

 2مادة 
فترة التدريب الصيفي ضمن التقويم السنوي الذي يقره مجلس هيئة المعاهد الفنية سنويا يخضع 

 خاللها الطالب المتدرب لضوابط العمل المعمول بها في موقع العمل.

 3مادة 
في من عدمه وفقا ى استيفائه متطلبات التدريب الصييتم تقويم اداء الطالب لمعرفة مد –اوال 
 (.2رقم )ستمارة لال

وفقا  أكثر( ف % 50يكون الطالب مستوفيا للتدريب الصيفي اذا حصل على درجة )  –ثانيا 
 (.1قم )ر ستمارة لفقرات اال

 يتم تقويم الطالب بالتنسيق بين المشرف العلمي والمشرف العلي وتكون نتيجة الطالب –ثالثا 
 – :بالشكل التالي
 ) غير مستوف (.أو )مستوف ( 

 4مادة 
 :يشرف على التدريب الصيفي

 مكتب التدريب الصيفي في ديوان الهيئة. –اوال 
يتولى االشراف على مهام التدريب مكب التدرب الصيفي يرأسه رئيس الهيئة ويكون احد عمداء 

طاعية ومدير قسم الشؤون العلمية المعاهد نائبا للرئيس ويضم في عضويته رؤساء اللجان الق
 – :ومسؤول وحدة التدريب في ديوان الهيئة مقررا ويتولى المهام االتية

 التخطيط والمتابعة لعملية التدريب الصيفي في معاهد الهيئة كافة. –أ 
 متابعة حجز المواقع التدريبية بالتنسيق مع حقل العمل. –ب 
 ريب الصيفي في ضوء مقترحات المعاهد.اقتراح التعديالت على تعليمات التد –ج 
اعادة النظر بمناهج التدريب الصيفي في ضوء مقترحات اللجان القطاعية التخصصية في  –د 

 الهيئة.
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 وحدة التدريب في قسم الشؤون العلمية في ديوان الهيئة. –ثانيا 
 – :وتتولى المهام االتية

 عملية حجز المواقع التدريبية.مكتب التدريب الصيفي عن إلى رفع تقارير دورية  –أ 
 تنسيق جهود المعاهد فيما يتعلق باإلشراف المتبادل على الطلبة المتدربين وتنظيمها. –ب 
 التنسيق بين المعاهد لتبادل نتائج التدريب الصيفي في نهاية فترة التدريب. –ج 
مكتب التدريب ى إلمتابعة تنفيذ عملية التدريب الصيفي من المعاهد ورفع تقارير دورية  –د 

 الصيفي.
 اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في الهيئة. –ه 

 :الوحدة العلمية في المعهد وتتولى المهام االتية –ثالثا 
 وامراأل إصدارالعلمية لتوزيع الطلبة و األقسام التنسيق مع لجان التدريب الصيفي في  –أ 
 .داريةاإل
يفي في ديوان الهيئة والمعاهد االخرى في كل ما يتعلق التنسيق مع وحدة التدريب الص –ب 

 بالتدريب.
توحيد التقارير الشهرية لالقسام العلمية متضمنة سير التدريب الصيفي فيها لعرضها على  –ج 

 مجلس المعهد.
، العلمية برئاسة عميد المعهداألقسام عقد اجتماعات دورية للجان الفرعية في إلى الدعوة  –د 

 الهيئة.إلى من محاضرها  وترسل نسخة
 العلمية.األقسام بنتائج التدريب الصيفي من قبل  داريةاإل وامراأل إصدارمتابعة  –ه 
وحدة التدريب الصيفي إلى اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في المعهد وارساله  –و 

 بعد اقراره من مجلس المعهد.
 لمي في المعهدلجنة التدريب الصيفي في القسم الع –رابعا 

اذا كان للقسم  ) لجنة للتدريب الصيفي يرأسها رئيس القسم وتضم في عضويتها رؤساء الفروع
 – :فروع ( وعدد من التدريسيين والفنيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين وتتولى المهام االتية

 نفيذه.مواقع التدريب ومتابعة تإلى ارسال المنهج التدريبي للطلبة لكل تخصص  –أ 
 االشراف العلمي على الطلبة خالل التدريب الصيفي. –ب 
تقل عن زيارة واحدة أال تحديد عدد الزيارات الواجب القيام بها للموقع التدريبي الواحد على  –ج 

اسبوعيا واالهتمام بزيارة المواقع التدريبية خالل االسبوع االول من مباشرة الطلبة بالتدريب 
 المبكر مع المشرفين العمليين لتجاوز الصعوبات المتوقعة. الصيفي بهدف التنسيق

جمع استمارات تقويم الطلبة من مواقع التدريب في االسبوع االخير من التدريب بعد توقيع  –د 
بنتائج  داريةاإل وامراأل إصدارالمشرف العلمي والعملي باالستمارات الخاصة بتقويم طلبته ويقوم ب
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 التدريب الصيفي لهم.
 الوحدات العلمية فيها.إلى ل االستمارات الخاصة بطلبة المعاهد االخرى وترس
اعداد تقرير شهري عن سير التدريب ومالحظات المشرفين العلميين عن المواقع التدريبية  –ه 

 الوحدة العلمية.إلى وعدد الزيارات يقدم 

 5مادة 
صصهم مع مراعاة مالئمة موقع يستمد مبدأ توزيع الطلبة على المواقع التدريبية حسب تخ –اوال 

التدريب لسكن الطالب في محافظته كلما امكن ذلك وبما ال يؤثر على كفاءة تنفيذ برنامج 
 التدريب.

يتولى كل معهد االشراف على طلبة المعاهد المشاركة له في التخصصات عند تدريبهم  –ثانيا 
ة منه ويتم التنسيق والتعاون بين في المواقع القريبأو ، ضمن الرقعة الجغرافية التي يقع فيها

 المعاهد ذات العالقة لتحقق ذلك بأفضل السبل.

 6مادة 
 يتولى االشراف العلمي على التدريب. –اوال 

 اعضاء الهيئة التدريسية. –أ 
 يقل لقبهم الفني عن مدرب فني.أال على ، منتسبو القسم العلمي من الفنيين –ب 

 عن عشرة طالب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة يكون المشرف العلمي مسؤوال –ثانيا 
أال وال يجوز زيادة هذا العدد اال في حاالت الضرورة القصوى على ، في الموقع التدريبي الواحد

 يقل عدد المتدربين عن خمسة طالب.
 يجوز إحالل مشرف علمي محل آخر خالل فترة التدريب اذا تحقق ما يستدعي ذلك. –ثالثا 

 7مادة 
احد الموظفين العاملين فيه تسمية ، في الموقع التدريبي، شرف على تدريب الطلبة عملياي – اوال

ادارة الموقع ويشترط فيه ان يكون حاصال على شهادة جامعية اولية على االقل في التخصص 
ممارسة أو في اختصاص مقارب له. وان تكون له خدمة وظيفية أو الذي يتدرب فيه الطلبة 

 االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات. عملية في حقل
ال يجوز ان يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم المشرف العملي عن عشرين طالبا كحد  –ثانيا 

يتولى االشراف عليهم عدد من ، أقصى فإذا زاد عدد الطلبة المتدربين في الموقع عن هذا العدد
 منهم عن هذا الحد.المشرفين بحيث ال يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم كل 

تصرف للمشرف العملي اجور اشراف تقدر بمعيار اجور المحاضرات وبمعدل اجور  –ثالثا 
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فإذا ، ساعتين اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم ال يزيد على خمسة عشر طالبا
 تجاوز عددهم ذلك تصرف له اجور ثالث ساعات اسبوعيا

 8مادة 
 – :لصيفي معاملة الدروس المنهجية مع مالحظة ما يأتييعامل التدريب ا –اوال 

في حالة رسوب الطالب بالتدريب الصيفي يعيد السنة الدراسية وتطبق عليه التعليمات  –أ 
 النافذة. اإلمتحانية 

استكماله بما أو يجوز لمجلس المعهد وبمصادقة رئيس الهيئة ان يوافق على اعادة التدريب  –ب 
اذا كان الطالب قد استنفذ المدة القصوى ، تغيب فيها الطالب عن التدريبيعادل االيام التي 

أو متى كان رسوبه ألسباب قاهرة ، إلكمال الدراسة في المعهد ورسب في التدريب الصيفي فقط
 عذر مشروع يقتنع به المجلس كحاالت الوالدة والمرض وما اليها.

 تخرج الطلبة في السنة التالية.ويكون تاريخ تخرج الطالب في هذه الحالة هو تاريخ 
( من مدة تدريبه يعتبر الطالب راسب في % 10ند تجاوز غيابات الطالب نسبة )ع –ج 

 ويتوجب اعادته مهما كانت مبررات ذلك.، التدريب
لمجلس المعهد الموافقة على تدريب الطلبة العرب واالجانب خارج القطر، على يتعهد  –ثانيا 

التقييم والمعلومات االخرى المطلوبة خالل فترة اسبوع من انتهاء فترة استمارة الطالب بتسليم 
 التدريب.
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 1992لسنة  5: نظام اللياقة الصحية رقم 5ملحق  -ع
 1مادة 

يقصد باللياقة الصحية ألغراض هذا النظام القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها 
للقبول في الكليات أو الدولة والقطاع االشتراكي  في الشخص ليكون الئقا للخدمة في دوائر

 والمعاهد والمدارس والدورات داخل العراق وخارجه.

 2مادة 

في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرأو يؤلف وزير الصحة لجنة طبية  –أوال 
 ران المدني.المرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي باستثناء العاملين في الطي

في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرأو يؤلف وزير الصحة لجنة طبية  –ثانيا 
التدريب خارج العراق والطلبة المقبولين في أو طلبة البعثات والزماالت والموفدين للدراسة 

 المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس.أو الدراسات العليا 

اللجنة الطبية المنصوص عليها في البندين ) أوال وثانيا( من هذه المادة من رئيس تؤلف  –ثالثا 
وعضوين، يراعى في اختيارهم االختصاصات الطبية المختلفة، ويكون قرارها قابال للطعن لدى 

المفحوص خالل ثالثين يوما من تاريخ أو اللجنة الطبية االستئنافية من الجهة طالبة الفحص 
 ار.التبليغ بالقر 

 الجدول الرابع الخاص بالقبول في الكليات والمعاهد والمدارس

وتشمل قبول الطلبة في كليات وطب األسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة  -1
العلمية في جميع األقسام والزراعة والعلوم والمدارس الصحية والهندسية والصناعية والزراعية و 

 الكليات والمعاهد األخرى.

 :لعيون ويثبت من طبيب اختصاصي في العيون وكما يأتيفحص ا -أ

ما أو بدونها أو العدسات الالصقة أو بالنظارات  6/12×6/12ال تقل درجة الرؤيا عن  :أوال
 .24يعادلها حسابيا بحيث ال يزيد مجموع المقام عن 



   2018/2019ه ضوابط القبول وشروططلبة وجراءات شؤون الدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة..........................................دليل إ

97 

 

والشبكية ثانيا: ان يكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين 
 والعصب البصري سالمة.

المتناوب والرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا أو ثالثا: ال يقبل المصاب بالحول الثابت 
 جيدة.

 جسمية تعيق الحركة والعمل.أو أن يكون سالما من تشوهات خلقية  -ب

 أن يكون النطق طبيعيا ومفهوما. -ج

 والعقلية والعصبية.أن يكون سالما من األمراض النفسية  -د

 أن يكون السمع طبيعيا وال يزيد أي خلل في السمع على عشرين وحدة سمعية قياسية. -هب

 المستعصية.أو أن يكون سالما من األمراض المزمنة  -و

 وتشمل قبول الطلبة في دراسات التربية الرياضية فقط. – 2

 ون.تثبت المعلومات من طبيب اختصاص في العي –فحص العيون  –آ 

ما يعادلها حسابيا بحيث ال أو بدون عوينات  6/12×6/12ال تقل درجة / الرؤيا عن  :أوال
 .24يزيد مجموع المقام على 

أن يكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية  :ثانيا
 والعصب البصري سالمة.

متناوب والرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا ال يقبل المصاب بالحول الثابت وال :ثالثا
 جيدة.

 جسمية تعيق الحركة والعمل.أو يجب أن يكون سالما من تشوهات خلقية  –ب 

 أن يكون سالما من األمراض النفسية والعقلية والعصبية. –جب 
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 .اإلنسانيةوتشمل قبول الطلبة في الدراسات  -3

ي العيون ال تقل درجة الرؤيا عن فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاص ف .أ
 بدونها.أو بالعوينات  6/12×6/12

يكون تأثيرها شديدا أال الجسمية على أو ال يمنع من القبول وجود بعض العاهات الخلقية  .ب
 على تأدية العمل والحركة.

 الترجمة والترجمة الفورية يجب أن يكون السمع والنطق طبيعيين. .ج
 سية والعقلية والعصبية.أن يكون سالما من األمراض النف .د
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 العالي التعليم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباطتعليمات  :6 ملحق -ف
 المعدلة 2007لسنة  160رقم  العلمي والبحث

 -1- المادة

 :يأتي بما الطالب يلتزم

 لبحثوا العالي التعليم وزارة تصدرها التي واألوامر والتعليمات الداخلية واألنظمة بالقوانين التقيد- أوال
 ، الهيئة، الكلية، المعهد(.الجامعة) ومؤسساتها العلمي

 الفتن إثارة تعمد أو بسوء القومية المشاعر أو الوطنية الوحدة أو الدينية بالمعتقدات المساس عدم-ثانيا
 .قوال   أو فعال   الدينية أو العرقية أو الطائفية

 .خارجها أو داخلها الفعل أو بالقول مؤسساتها أو الوزارة سمعة إلى اإلساءة عدم-ثالثا  

 التدريس وهيئة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب-رابعا
 .الطلبة بين والتعاون  الزمالة وعالقات والموظفين

 والزماالت للبعثات والترشيح التعيين عند عليه إيجابا سيؤثر الذي القويم المنضبط السلوك-خامسا
 .سيةالدرا

 الجامعي الحرم داخل والسكينة والطمأنينة بالنظام اإلخالل شأنه من عمل أي عن االمتناع –سادسا
 .به القائمين على التستر أو عليه التحريض أو فيه المشاركة أو( المعهد أو الكلية)

 .دالمعه أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة وممتلكات الدراسية المستلزمات على المحافظة-سابعا

الذي يقتضية سير المحاضرات او  االنضباطوالمحافظة على  الدراسة سير بحسن اإلخالل عدم-ثامنا
 .(المعهد أو الكليةالندوات او األنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي )

 .حدة على هيئة أو جامعة كل خصوصية تراعى أن على للطلبة المقرر الموحد بالزي  التقيد – تاسعا

 صنوف من صنف أي ممارسة أو التفرقة تعميق شأنها من تنظيمات قيام إلى الدعوة بتجن-عاشرا  
 .االجتماعي أو الديني أو السياسي االضطهاد

 سواء طائفية أو قومية أو عرقية مجموعة أو سياسي تنظيم أو حزب ألي الدعاية تجنب-عشر حادي
 .واتالند إقامة أو والملصقات والالفتات الصور تعليق في ذلك كان
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 دعائية دينية أو حزبية ندوات إقامة أو محاضرات إللقاء حزبية شخصيات دعوة عدم- عشر ثاني
 .الوطنية الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم داخل

عدم استعمال الهاتف النقال او جهاز الحاسوب الشخصي او األجهزة األخرى بشكل –ثالث عشر 
 الحرم الجامعي.يسئ لعالقات الزمالة واالداب العامة داخل 

 عدم الحضور الى الكلية او المعهد في حالة سكر او تحت تأثير مخدر. –رابع عشر 

 -2- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبيه الطالب يعاقب 

 .الهيئة أو الجامعة في المقرر الموحد بالزي  التقيد عدم-أوال

 .الطلبة احد على بالقول تجاوزه أو ةالطلب بين الزمالة عالقات إلى اإلساءة-ثانيا

 -3- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا باإلنذار الطالب يعاقب

 .التنبيه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبيه المعاقبة يستوجب فعال-أوال

 .المعهد أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة في والسكينة والطمأنينة بالنظام إخالله– ثانيا

 -4- ةالماد

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا يوما( ثالثين 30) لمدة بالفصل الطالب يعاقب

 .اإلنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باإلنذار المعاقبة يستوجب فعال-أوال

 .التدريسية الهيئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه-ثانيا  

 أو المعهد أو الكلية داخل إليه يسيء بما التدريسية لهيئةا أعضاء بأحد بالتشهير قيامه-ثالثا
 .خارجهما

 .واآلداب العام بالنظام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الملصقات بوضع قيامه-رابعا

 -5- المادة
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 إحدى ارتكب إذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب
 :تيةاآل المخالفات

 .التعليمات هذه( من 4) المادة في عليها المنصوص األفعال احد ارتكابه تكرار- أوال

 داخل الحزبية أو السياسية التجمعات أو العرقية أو الطائفية التكتالت على حرض أو مارس-ثانيا
 .الجامعي الحرم

 .سيةالتدري الهيئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتداؤه-ثالثا

او تهديدهم او محاولة ابتزازهم بصور او تسجيالت او  الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله-رابعا
 .باي وسيلة أخرى 

 .مسلحة عنف بأعمال بالقيام التهديد-خامسا

ها او حمله األدوات الجارحة او الراضة او المواد الموذية بدون أو بإجازة بأنواعه السالح حمله-سادسا
 .ومرافقه الجامعي الحرم داخلاعها بمختلف أنو 

 .المعهد أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة ممتلكات في أضرارا الجسيم بإهماله أو عمدا إحداثه- سابعا

 .الدينية المعتقدات أو الوطنية الوحدة إلى إساءته-ثامنا

 .خارجهما أو المعهد أو الكلية داخل في التدريسية الهيئة أعضاء احد على بالقول تجاوزه-تاسعا

 .الفعل أو بالقول الهيئة أو الجامعة سمعة إلى اإلساءة- عاشرا

 .الدراسة سير بحسن المتعمد إخالله- عشر حادي

 .المعهد أو الكلية ومنتسبي الطلبة زمالئه على واالحتيال النصب ارتكابه ثبوت-عشر ثاني 

 -6- المادة

 ارتكب إذا قيده ويرقن الجامعة مجلس من بقرار دالمعه أو الكلية من النهائي بالفصل الطالب يعاقب 
 :اآلتية المخالفات إحدى

 .التعليمات هذه من( 5) المادة في عليها المنصوص المخالفات إحدى تكراره- أوال

 الكلية أو الهيئة أو الجامعة في المحاضرين أو التدريسية الهيئة أعضاء احد على بالفعل اعتداؤه-ثانيا
 .المعهد أو
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 .العامة واآلداب لألخالق ومناف مشين فعل تيانهإ-ثالثا

 المحرضين من كونه أو مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق أو كتب أو مستندات أية تقديمه-رابعا
 .التزوير على

 المساعدة أو فيه اشتراكه أو الجامعي الحرم داخل والطمأنينة باألمن يخل عمال ارتكابه ثبوت-خامسا
 .عليه

 .سنة من ألكثر فيها محكوميته مدة تزيد بالشرف مخلة جنحة أو بجناية عليه حكمال عند-سادسا

 -7- المادة

 التعليمات هذه من( 6( و)5( و)4( و)3( و)2)المواد في عليها المنصوص العقوبات فرض يمنع ال
 .ةالعقابي القوانين طائلة تحت المخالفة وقعت إذا األخرى  العقوبات فرض، من المخالف الطالب على

فيستأخر النظر  الجامعة حرم خارج إليه نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى  حركت إذا- ثانيا
 في معاقبته انظباطيا  الى حين البت في الدعوى الجزائية وصدر الحكم النهائي فيها.

 -8- المادة

 من اثنين ةوعضوي العميد معاون  برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد أو الكلية عميد يشكلأ. -أوال
مقررا   اإلداريين الموظفين أحد ويكلف، قانونيا اللجنة أعضاء أحد يكون  أن على التدريسية الهيئة أعضاء
 .للجنة

التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او  ب. لعميد الكلية او المعهد االستعانة بأحد أعضاء الهيئة
 )أ( من هذا البند.المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 

اذا رات اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان  -ثانيا  
 توصي باحالته الى المحكمة المختصة.

 -9- المادة

 .الطلبة انضباط لجنة بها توص   لم ما انضباطية عقوبة أية فرض يجوز ال

 -10-المادة

، المعهد أو الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذه في عليها المنصوص طيةاالنضبا العقوبات تفرض
 .المعهد أو الكلية عميد إلى صالحياته تخويل وللمجلس
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 -11-المادة

للطالب المفصول من الكلية او المعهد االعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء  – أوال
 .اإلداري وفقا  للقانون 

صل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب المنصوص عليها ال تحتسب مدد الف-ثانيا
 .2000( لسنة 134( من التعليمات االمتحانية رقم )9في المادة )

 -13-المادة

 بها ويبلغ، يوما( 15) عن تقل ال مدة المعهد أو الكلية في اإلعالنات لوحة في العقوبة قرار يعلق
 .تحريريا الطالب أمر ولي

 -14-المادة

 .1989 لسنة( 19) رقم العالي التعليم طلبة انضباط تعليمات تلغى

 -15-المادة

 رسمية.ال الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ
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 واالختصاصات المهنية االعداديات في باالختصاصات جدول: 7 لحقم -ص
 المسائية الدراسة في المناظرة

 نسبة المناظر االختصاص االختصاص ت
 القبول

 

 الهندسة كليات الفرع الصناعي  .1
والتقنية الهندسية 

 التخصص المناظر/

10 

 واالبطال الموهوبين قبول باإلمكان
 في المهنية االعداديات خريجي من

 الفنية والتربية الجميلة الفنون  كليات
 وعلوم البدنية التربية وكليات
و  الفنية التربية وقسمي الرياضة

 في اضةالتربية البدنية وعلوم الري
 على األساسية والتربية التربية كليات
 خطة من( % 10) عن تزيدأال 

 القبول

 اإلدارة كليات الفرع التجاري   .2
والتقنية  قتصاداالو 

التخصص /اإلدارية 
 المناظر

20 

 10 الزراعية كلية زراعيالالفرع   .3

فرع الفنون   .4
 التطبيقية

 الفنون  وأقسام كلية
 الجميلة

10 

فرع الحاسوب   .5
 وتقنية المعلومات

 الهندسة كليات
والتقنية الهندسية 

 التخصص المناظر/
10 

 العلوم كلية اإلسالميالفرع   .6
 االسالمية

10  

  10 التمريض كليات اعداديات التمريض  .7
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 والمناظرة القريبة واالختصاصات المعهد في باالختصاصات جدول: 8 ملحق -ق
 والكليات الجامعات في

القسمالمناظرأوالقريباالختصاصعهدالممناالختصاصت

 رسم هندسي وإنشاءاتبناء   .1
 بناء وإنشاءات
 إنشاء طرق 

 مدني

 مدني
 العمارة

 اإلنشائية
 بناء إدارة المشاريع

 طرق وجسور
 المدنية والبيئية

 هندسة البناء واإلنشاءات
 الهندسة الصحية 

 ري وبزل  .2
 موارد مائية

 بزلري و 
 موارد مائية

 هندسة المياه والسدود

 موارد مائية
 مدني

 والمنشآت الهيدروليكيةالمياه 
 السدود وموارد المياه

 مساحة المساحة المساحة  .3
 جيوماتيك

 جيوماتيك/هندسة البناء
النفط واإلنتاج والقياسات   .4

 الحقلية
 حفر اآلبار النفطية
 ميكانيك أجهزة الحفر

 سة النفطهند
 

 النفط
 تكنولوجيا النفط

 تكنولوجيا مكائن النفط
 التصفية  .5

 التشغيل والسيطرة
 تقنية الغاز

 تصفية أو كيمياوي 
 الهندسة الكيميائية األحيائية

 الكيمياوية
 ةئيايالكيم

 والبتروكيميائية الكيمائية
 تقنيات الوقود والطاقة

 يائيةالهندسة الكيميائية األح
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 الميكانيك  .6
 المضخات والتوربينات

 اللحام الغازي والكهربائي
 تقنيات اللحام الغازي والكهربائي

 ميكانيك/المعدات النفطية
 خطوط األنابيب النفطية

 

 الميكانيك الميكانيك
 هندسة تقنيات اللحام

 هندسة تقنيات المضخات
 هندسة تقنيات البيئة والتلوث

 وادهندسة الم
 هندسة الكهروميكانيك

 صيانة ميكانيكية  .7
 مضخات

 تبريد وتكييف
 مكائن ومعدات

 سيارات
 قوى ميكانيكية

 أنابيبلحام و 
 نسيجو  غزل

 الميكانيك ميكانيك
 المواد

 هندسة الكهروميكانيك
 هندسة تقنيات القوالب والعدد

 اللحام هندسة تقنيات
 والتكييف هندسة تقنيات التبريد 

 الميكاترونكس
 هندسة تقنيات السيارات

 هندسة تقنيات المكائن الزراعية
 هندسة تقنيات المضخات

 كهرباء  .8
 قوى كهربائية
 مكائن كهربائية
 شبكات كهربائية

 المصاعد والرافعات
 

  الكهرباء كهرباء/عام
 الكهربائية التقنية الهندسة 

 نيكهندسة الكهروميكا
 قدرة ومكائن كهربائية

 الشبكات
 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 ةكيمياويهندسة  كيمياوي  كيمياوي   .9
 الهندسة الكيميائية االحيائية

 الطاقة
  الهندسة الكيميائية

 الكيميائية والبتروكيميائية
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 كاإللكتروني  .10
 االتصاالت

 والسيطرة القياس
 المعلومات اتكنولوجي

 واالتصاالت

 كاإللكتروني
 االتصاالت

 ك واالتصاالتاإللكتروني
 كاإللكتروني

 الهندسة الكهربائية 
 االلكترون واالتصاالت 

 كاإللكترونيالكهرباء و 
 هندسة تقنيات االتصاالت 

 ك والسيطرةاإللكترونيتقنيات 
 هندسة الطب الحياتي  أجهزة طبية  .11

 الطبية االجهزة تقنيات
 صناعات كيمياوية  .12

 تشغيل وحدات صناعية
 وقود وطاقة

 

 الكيمياء، كيمياوي 
 الهندسة الكيميائية

 يةئالبتروكيمياو 

 الكيمياويةالهندسة 
 الهندسة الكيميائية 

 الكيميائية والبتروكيميائية
 هندسة تقنيات الوقود والطاقة

 حيائيةالهندسة الكيميائية اال
 هندسة البيئة هندسة البيئة السالمة الصناعية  .13

 هندسة صحية وبيئية
 هندسة تقنيات البيئة والتلوث

 هندسة المواد هندسة المواد الزجاج و السيراميك  .14
 الكيمياءعلوم  علوم كيمياء تحليالت كيمياوية  .15

 العلوم التطبيقية
 الكيمياء التطبيقية

تكنولوجيا علوم الحاسبات/ باتأنظمة الحاس  .16
 المعلوماتية

 نظم المعلومات الحاسوبية
 الحاسوبهندسة  وبهندسة تقنية الحاس تقنيات الحاسبات  .17

 تكنولوجيا المعلومات
 هندسة شبكات الحاسوب

 سيطرة وحاسوب
 برامجيات وحاسوب

 هندسة تقنيات الحاسوب
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 االحصاء  .18
 االحصاء والمعلوماتية

 االحصاء الحياتي

 اإلحصاء اإلحصاء
 بحوث عمليات وتقانات ذكائية

 تقنيات معلوماتية
 اإلدارة االلكترونية

 المحاسبة  .19
 المصارف

 المصرفيةالمالية و 

 محاسبة
 معلوماتيةمالية و 

 مالية ونقدية
 الرقابة المحاسبية

 المحاسبة
 التمويل والمصارف

 فيةالعلوم المالية والمصر 
 اقتصاديات إدارة المصارف

 االقتصاد
 الرقابة المحاسبية والمالية

 تقنيات مالية ومحاسبية
 إدارة إدارة  .20

 
 اإلدارة العامة
 إدارة االعمال

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة
 إدارة االعمال إدارة تسويق  .21

 إدارة التسويق
 ملةتقنيات إدارة الجودة الشا

 إدارة االعمال إدارة تأمين  .22
 تقنيات إدارة الجودة الشاملة

 إدارة االعمال إدارة مخازن   .23
 تقنيات العمليات

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة
 اإلدارة العامة والسكرتارية إدارة سكرتارية  .24

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة
 إدارة االعمال إدارة إدارة مستشفيات  .25

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة
 إدارة االعمال إدارة إدارة صحية  .26

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة
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 سياحة  .27
 إدارة الفنادق
 إرشاد سياحي

 السياحة سياحة وفندقة
 إدارة الفنادق

 إدارة المؤسسات السياحية والفندقية
 (سياحي)إرشاد  السياحة

 فندقيةإدارة المؤسسات ال
 ،مكتبات  .28

 ادارة مكتبات
 مكتبات
 

 المكتبات
 المكتبات والمعلومات

 القانون  قانون  قانونية ادارة  .29
 تحليالت مرضية تحليالت مرضية  .30

 الكيمياء الحياتية
 علوم الحياة

 تحليالت مرضية
 تقنيات التحليالت المرضية

 صيدلة صيدلة صيدلة  .31
 التمريض تمريض التمريض  .32
الكلية اإلنعاش، ة مجتمع، صح  .33

 االصطناعية
الكلية  اإلنعاش،صحة مجتمع، 

 االصطناعية
 صحة مجتمعتقنيات 

 التمريض
لتأهيل الطبي فرع رعاية ا  .34

االطراف والمساند  ،المعوقين
 ، العالج الطبيعيالصناعية

 الطبيعي العالج تقنيات العالج الطبيعي

 الصناعية والمساند االطراف هندسة
 صناعة األسنان صناعة األسنان، وقاية األسنان صناعة األسنان، وقاية األسنان  .35
 التقنيات البصرية صرفحص الب صرفحص الب  .36
 األشعة األشعة األشعة  .37
 تقنيات التخدير التخدير التخدير  .38

 الثروة الحيوانية إنتاج حيواني أو ثروة حيوانية إنتاج حيواني  .39
 اإلنتاج الحيواني

 يات اإلنتاج الحيوانيتقن
زراعة قسم علوم األغذية،  صناعات غذائية  .40

 صناعات غذائية
 صناعات غذائية

 علوم االغذية
 علوم األغذية والتقانات اإلحيائية
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 الزراعية المكننة زراعة / مكننة زراعية مكننة زراعية  .41
زراعة قسم بستنة، محاصيل  إنتاج نباتي  .42

 اية نباتحقلية، إرشاد زراعي، وق
 وقاية النبات

 المحاصيل الحقلية
 الزراعي واإلرشاد االقتصاد

 البستنة وهندسة الحدائق
 البستنة والنخيل
 اإلنتاج النباتي

 علوم المحاصيل الحقلية
 تقنيات االنتاج النباتي

 علوم التربة زراعة قسم تربة التربة واستصالح األراضي  .43
 والموارد المائية التربة

 التربة والمياه
 التربة

 علوم التربة والمياه
 تقنيات التربة والمياه

 وقاية النبات زراعة قسم وقاية النبات، بستنة ة وإنتاج النحليترب  .44
 البستنة وهندسة الحدائق

 البستنة والنخيل
خدمة اجتماعية أو إرشاد   .45

 اجتماعي
والتوجيه  االرشاد النفسي
 التربوي 

 التربوي  والتوجيه النفسي االرشاد
 ىولاأل وفصفالاللغة العربية، معلم  اللغة العربية اللغة العربية  .46
 التربية البدنية وعلوم الرياضة تربية رياضية التربية الرياضية  .47
قسم التربية اإلسالمية، علوم  التربية اإلسالمية  .48

القران، اللغة العربية، الفقه 
 ولهوأص

 القران الكريم والتربية اإلسالمية
 التربية اإلسالمية

 علوم القران والتربية اإلسالمية
 القران والتربية اإلسالمية

 علوم القران
 الفقه وأصوله

 الصفوف األولىمعلم 
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القسمالمناظرأوالقريباالختصاصعهدالممناالختصاصت

 الجغرافية تاريخ، جغرافية اجتماعيات  .49
 التاريخ

 جغرافية تطبيقية
 اإلنكليزيةاللغة  اإلنكليزيةقسم اللغة  اإلنكليزية اللغة  .50
قسم التربية  ،الفنون الجميلة التربية الفنية  .51

 الفنية
 التربية الفنية

قسم علوم الحياة، كيمياء،  علوم ورياضيات  .52
فيزياء، علوم حاسبات، 

 رياضيات، علوم

 الفيزياء
 علوم الحياة

 علوم الحاسوب
 الرياضيات

 اسوبالح
 الحاسبات

 العلوم الطبيعية
 موسيقى الجميلة الفنون  الموسيقية الفنون   .53
 الفنون التشكيلية الفنون الجميلة رسم ، نحت، خزف  .54
 الفنون المسرحية الفنون الجميلة الفنون المسرحية  .55
 الفنون السينمائية والتلفزيونية الفنون الجميلة السينما والتلفزيون   .56
يم داخلي، تزيين تصميم، تصم  .57

 معماري، تفصيل وخياطة، نسيج
تقنيات صناعة المالبس، 

تصميم طباعي، حلي 
 والمجوهرات

فنون جميلة قسم التصميم، 
الفنون الجميلة قسم طباعة 

 األقمشة

 التصميم
 تقنيات التصميم الداخلي

 التربية الفنية /التربية االساسية
التربية التربية األسرية والمهن الفنية/

 األساسية
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 األوائل العشرة: جدول باالختصاصات في الكليات التقنية لقبول 9 ملحق -ر
 المهنية االعدادياتعلى العراق من 

فروع التعليم  ت
االختصاص  االختصاص المناظر المهني

 القريب
الكلية التقنية الموجود فيها 

 المناظرأو االختصاص القريب 
رسم  بناء وإنشاءات بناء  .1

 سي/مساحة/هند
 انشاء طرق 

 موصل بغداد 
 األقسام الهندسية كركوك

 المسيب االقسام الهندسية
بناء وانشاءات/  رسم هندسي  .2

 مساحة
 بناء وانشاءات/

 مساحة
 موصل بغداد 

 األقسام الهندسية كركوك
 المسيب األقسام الهندسية

 بغداداإللكترونية الكهربائية و  الكترونيك قدرة كهربائية كهرباء  .3
 لمسيب األقسام الهندسيةا

 موصل بصرة 
 األقسام الهندسية كركوك

 إلكترونيك  .4
 وسيطرة

قدرة كهربائية/  والسيطرة إلكترونيك
 االتصاالت

 بغداداإللكترونية الكهربائية و 
 موصل بصرة كركوك

القدرة الكهريائية/  اتصاالت اتصاالت  .5
 الكترونيك

 بغداداإللكترونية الكهربائية و 
قسام كركوك األ نجف

 الهندسية
 /تبريد وتكييف القوالب والعدد ميكانيك  .6

 السيارات /مضخات
 بغداد موصل بصرة نجف
 كركوك األقسام الهندسية
 مسيب األقسام الهندسية

لحام وتشكيل   .7
 معادن

تبريد وتكييف/  اللحام
 ميكانيك الحراريات

 موصل بصرة بغداد
 كركوك األقسام الهندسية

نون ف القوالب والعدد نجارة  .8
تطبيقية/تصميم 

 داخلي

  بغداد
 الفنون التطبيقية 

تكنولوجيا   .9
 سباكةال

 بغداد  القوالب والعدد القوالب والعدد
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فروع التعليم  ت
االختصاص  االختصاص المناظر المهني

 القريب
الكلية التقنية الموجود فيها 

 المناظرأو االختصاص القريب 
 تبريد وتكييف / سيارات سيارات  .10

 مكائن مضخات/
 زراعية

 بغداد موصل بصرة نجف
 كركوك األقسام الهندسية
 مسيب األقسام الهندسية

تكييف الهواء   .11
 والتثليج

 بغداد موصل بصرة نجف ميكانيك الحراريات يفتبريد وتكي
 كركوك األقسام الهندسية

 بغداد نجف سيارات مكائن زراعية مكننة زراعية  .12
 مسيب األقسام الهندسية

صناعات   .13
 كيمياويةبترو 

  بصرة الوقود والطاقة اتكيمياويالبترو 
 كركوك األقسام الهندسية

 بغداد/الزراعةكلية  االحيائيةالمقاومة  الصناعات الغذائية صناعات غذائية  .14
 مسيب األقسام الزراعية

 بغداد القوالب والعدد المواد وسيراميكخزف   .15
 الفنون التطبيقية قوالب وعدد  اإلعالن طباعة  .16

 بغداد 
 بغداد نجف مكائن مكائن نسيج  .17

 مسيب األقسام الهندسية
ميكاترونكس   .18

 سياراتال
 نجفبغداد  سيارات الميكاترونك

جيا تكنولو   .19
 صناعية

 بغداد   الميكاترونك

 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و  وسيطرة الكترونيك اجهزة طبية اجهزة طبية  .20
 كركوك األقسام الهندسية

صيانة المصاعد   .21
 الكهربائية

 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و  الكترونيك وسيطرة قدرة كهربائية
 كركوك األقسام الهندسية

 موصل بصرة
 ام الهندسيةمسيب األقس

وشبكات محطات   .22
 معالجة المياه

 مسيب األقسام الهندسية  المضخات
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فروع التعليم  ت
االختصاص  االختصاص المناظر المهني

 القريب
الكلية التقنية الموجود فيها 

 المناظرأو االختصاص القريب 
توليد الطاقة   .23

 الكهربائية ونقلها
 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و   قدرة كهربائية

 موصل بصرة
 مسيب األقسام الهندسية

صيانة منظومات   .24
 الليزر

 يةالجامعة التكنولوج الكترونيك وسيطرة الليزر والبصريات
 كركوك األقسام الهندسية

 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و  السمعية والمرئية تقنيات الحاسوب تكنولوجيا االعالم  .25
 موصل الفنون الجميلة

تجميع وصيانة   .26
 الحاسوب

الكترونيك/انظمة 
 حاسوب

 بغداداإللكترونية الكهربائية و  كهرباء/اتصاالت
 نجف موصل

 األقسام الهندسية كركوك
الكترونيك/انظمة  ت الحاسوبشبكا  .27

 حاسوب
 بغداداإللكترونية الكهربائية و  كهرباء/اتصاالت

 نجف موصل
 األقسام الهندسية كركوك

أجهزة الهاتف   .28
والحاسوب 
 المحمولة

الكترونيك/انظمة 
 حاسوب

 بغداداإللكترونية الكهربائية و  كهرباء/اتصاالت
 نجف موصل

 األقسام الهندسية كركوك
تقنيات العمليات/  اإلدارة االلكترونية ترونيةاإلدارة االلك  .29

 تقنيات المعلوماتية
 االدارية بغداد االدارية موصل
 االدارية بصرة االدارية كوفة

 االدارية بغداد االدارية موصل تقنيات العمليات أدارة ادارة  .30
 االدارية بصرة االدارية كوفة

مالية محاسبة/  محاسبة  .31
 ومحاسبية

 لتقنية ذي قارا االدارية بغداد 
 االدارية بصرة االدارية كوفة

 االدارية بغداد االدارية موصل تقنيات العمليات إدارة إدارة الفنادق  .32
 االدارية بصرة االدارية كوفة

 الفنون التطبيقية  .33
 
 

 الفنون الجميلة  
 الفنون التطبيقية
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فروع التعليم  ت
االختصاص  االختصاص المناظر المهني

 القريب
الكلية التقنية الموجود فيها 

 المناظرأو االختصاص القريب 
انتاج حيواني/إنتاج  زراعي  .34

نباتي/تربة واستصالح 
األراضي/مكائن 

 عية/غاباتزرا

 مسيب األقسام الزراعية 
 نينوى زراعية الرشيدية
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اسية : جدول بالدراسات المسائية المتوفرة للسنة الدر 10 ملحق -ش
2017/2018 

القسمالكليةالجامعةت

1. 

بغداد

أسستعام

1958

الهندسةالخوارزمي
الميكاترونكس،المعلوماتواالتصاالت،الكيمياء

مت،الطبالحياتياألحيائية،التصنيعالمؤت

اإلدارةواالقتصاد
إدارةإعمال،المحاسبة،اإلدارةالعامة،االقتصاد،اإلدارة

الصناعية،اإلحصاء،علومماليةومصرفية

التربيةللعلومالصرفة/

أبنالهيثم
الحاسبات،علومالحياة،الكيمياء،الفيزياء،الرياضيات

الفنونالجميلة

السينمائيةوالتلفزيونية،الفنونالتصميم،الفنون

التشكيلية،التربيةالفنية،الخطالعربيوالزخرفة،الفنون

المسرحية،الفنونالموسيقية

االعالم
الصحافة،الصحافةاالذاعيةوالتلفزيونية،العالقات

العامة

التربيةللعلوماإلنسانية/

أبنرشد

مالقرانوالتربيةاللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،علو

االسالمية،التاريخ،الجغرافية،العلومالتربويةوالنفسية،

اللغةالكردية

العلوماإلسالمية

الشريعة،اللغةالعربية،الفلسفةاإلسالمية،األديان

المقارنة،العقيدةوالفكراإلسالمي،الحضارةواالثار

االسالمية

اآلداب
لعربية،االجتماع،الجغرافية،اللغةاإلنكليزية،اللغةا

التاريخ،علمالنفس،الفلسفة،اآلثار

العلوم
علماالرض،علومالحياة،الحاسبات،التقنياتاإلحيائية،

الكيمياء،الفيزياء،الرياضيات

اإلنكليزي،التركياللغات

عامالعلومالسياسية

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

عةالزرا
البستنةوهندسةالحدائق،اإلنتاجالحيواني،علوم

األغذية،وقايةالنبات
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التربيةللبنات
الخدمةاالجتماعية،اللغةالعربية،رياضاألطفال،علوم

القرآن،الجغرافية

علومالحياة،الكيمياء،الفيزياء،الحاسباتالعلومللبنات

2. 

المستنصرية

أسستعام

1963

االقتصاداإلدارةو
المحاسبة،إدارةاألعمال،االقتصاد،العلومالمالية

والمصرفية،اإلحصاء

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

العلوم
علومالحياة،الكمياء،الفيزياء،حاسبات،علومالجو،

الرياضيات

التربيةاألساسية

إلرشاداللغةاإلنكليزية،التاريخ،الجغرافية،الرياضيات،ا

النفسيوالتوجيهالتربوي،التربيةالفنية،العلوم،رياض

األطفال،تربيةإسالمية،لغةعربية،تربيةاسرية،التربية

البدنيةوعلومالرياضية

السياحة،إدارةالفنادقالسياحةوإدارةالفنادق

اآلداب

اإلعالم،الترجمة،اللغةاإلنكليزية،اللغةالفرنسية،اللغة

العربية،المكتباتوالمعلومات،التاريخ،علمالنفس،

االنثروبولوجياالتطبيقية،الفلسفة

عامالعلومالسياسية

عامالقانون

التربية

علومالحاسبات،علومالرياضيات،علومالفيزياء،

الجغرافية،التاريخ،اللغةالعربية،العلومالتربوية

ريم،االرشادالنفسيوالنفسية،علومالقرآنالك

3. 

البصرة

أسستعام

1967

اإلدارةواالقتصاد
المحاسبة،إدارةاإلعمال،العلومالماليةوالمصرفية،

االقتصاد،اإلحصاء،المحاسبة

القانونالقانون

التمريض

اللغةاإلنكليزية،الترجمة،اللغةالعربية،التاريخاآلداب

لحياة،اللغةالعربيةعلوماالتربية/القرنة

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

التاريخ،اللغةالعربية،الجغرافيةالتربيةللبنات
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العلوم
الكيمياء،علومالحياة،علماألرض،الفيزياء،

الرياضيات،علمالبيئة

الهندسة
المدنية،الكهربائية،الميكانيك،الكيمياوية،الحاسوب،

،العمارةالمواد

التربيةللعلومالصرفة
الفيزياء،الرياضيات،الكيمياء،علومالحياة،علوم

الحاسوب

التربيةللعلوماإلنسانية

اللغةاالنكليزية،اللغةالعربية،الجغرافية،التاريخ،

العلومالتربويةوالنفسية،االرشادالنفسيوالتوجيه

سالميةالتربوي،علومالقرانوالتربيةاال

الفنونالموسيقية،الفنونالتشكيلية،السمعيةوالمرئيةالفنونالجميلة

علومالحاسوب

وتكنولوجياالمعلومات
نظمالمعلوماتالحاسوبية،علومالحاسوب

4. 

الموصل

أسستعام

1967

التاريخ،العلوم،اللغةالعربية،اللغةاالنكليزيةالتربيةاالساسية

التربيةالفنية،الفنونالتشكيلية،الفنونالمسرحيةيلةالفنونالجم



5. 

التكنولوجية

أسستعام

1975

العلومالتطبيقية

 الرياضياتالمواد، الليزر،علم علوموتكنلوجيا

 الكيمياء التقاناتاالحيائية، الحاسوب، وتطبيقات

التطبيقية الفيزياء التطبيقية،

الطائرات السيارات، والتجميد، عام،التكييف ميكانيكالميكانيكية الهندسة

الكهربائية،االلكترونيةالهندسةالكهربائية

البناءواالنشاءات

اإلنشائية،البناءوادارةالمشاريع،الطرقوالجسور،

الصحيةوالبيئية،المياهوالمنشأتالهيدروليكية،

الجيوماتيك

لميكاترونكسالسيطرة،الحاسبات،االسيطرةوالنظم

اإلنتاجوالمعادن
اإلنتاج،المعادن،الصناعية،التصميموالتصنيعالمعادن

بالحاسوب

علومالحاسوب
البرمجيات،امنيةالحاسوب،نظمالمعلومات،الذكاء

االصطناعي،ادارةالشبكات

هندسةالمعلومات،شبكاتالحاسوبهندسةالحاسوب

هندسةالمواد
عام،السيراميكوموادالبناء،الموادالبوليمريةالموادال

والبتروكيمياوية
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هندسةالليزر

وااللكترونياتالبصرية
هندسةالليزر،هندسةااللكترونياتالبصرية

الكيمياويةوتكريرالنفط،العملياتالكيمياويةالهندسةالكيمياوية

الكهروميكانيكية
طاقاتالمتجددة،النظمالمالحةوالتوجيه،الطاقةوال

الكهروميكانيكية

الميكانيكاالحيائي،االجهزةالطبيةالحياتيةالطبالحياتي

6. 

الكوفة

أسستعام

1987

عامالقانون

الزراعة
اإلنتاجالحيواني،علوماألغذية،البستنةوهندسة

الحدائق،وقايةالنبات

التربية
اللغةاإلنكليزية،علومالقرآنوالتربيةاإلسالمية،

الحاسبات،التربيةالفنية

العلومالسياسيةالعلومالسياسية

العلوم
علومالحياة،الكيمياء،التحليالتالمرضية،الفيزياء،

البيئة

رياضاألطفال،التربيةاإلسالمية،اللغةالعربيةالتربيةاألساسية

اإلدارةواالقتصاد
اد،المحاسبة،العلومالماليةإدارةاإلعمال،االقتص

والمصرفية،السياحة

عامالتمريض

اللغةاإلنكليزية،المجتمعالمدنياآلداب

التربيةللبنات
العلومالتربويةوالنفسية،الكيمياء،علومالحياة،علوم

الحاسوب،الجغرافية،اللغةالعربية

الهندسة
تصاالت،المواد،المدني،الكهرباء،االلكترونيكواال

منشاتومواردمائية،ميكانيك

علومالحاسوب

والرياضيات
علومالحاسوب،الرياضيات

اللغةاالنكليزيةاللغات

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام



تكريت .7
التربيةللعلوماإلنسانية

جغرافية،اللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،التاريخ،ال

العلومالتربويةوالنفسية،علومالقرآن،التربيةالفنية
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أسستعام

1987
علومالحياة،الرياضيات،الكيمياء،الفيزياءالتربيةللعلومالصرفة

المحاسبة،إدارةإعمال،ماليةومصرفية،اقتصاداإلدارةواالقتصاد

عامالحقوق

علومالحاسوب

والرياضيات
علومالحاسوب

عامعلومالسياسيةال

العلوماإلسالمية
الفقهوأصوله،العقيدةوالفكراالسالمي،الحديث

وعلومه

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

اآلداب
اللغةالعربية،التاريخ،االعالم،الترجمة،الجغرافية

التطبيقية،االجتماع

التربيةللبنات

زية،التاريخ،الرياضيات،اللغةالعربية،اللغةاإلنكلي

علومالحياة،الكيمياء،علومالقران،العلومالتربوية

والنفسية

اللغةالعربية،الفيزياءالتربية/طوزخورماتو

اللغةالعربية،العلومالعامة،الرياضياتالتربيةاالساسية/شرقاط

الكيمياء،الفيزياء،علومالحياةالعلوم

نية،الميكانيكية،الكيمياوية،الكهربائية،البيئةالمدالهندسة

الزراعة
االقتصادواالرشادالزراعي،المحاصيلالحقلية،علوم

االغذية

8. 

القادسية

أسستعام

1987

التربية
،اللغةاإلنكليزية،التربيةوعلمالنفس،علومالحياة،

الفيزياء،الكيمياء

اإلدارةواالقتصاد
ارةإعمال،االقتصاد،الدراساتالماليةالمحاسبة،إد

والمصرفية،االحصاء

عامالقانون

علومالحياة،الكيمياءالعلوم

المدني،الميكانيك،الكيمياوي،المواد،الطرقوالنقلالهندسة

علومالحاسوب

وتكنولوجياالمعلومات
الحاسوب
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التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

9. 

راالنبا

أسستعام

1987

الحاسوبوتكنولوجيا

المعلومات
نظمالمعلومات،علومالحاسوب

علومالحياة،الكيمياء،الفيزياء،الرياضياتالتربيةللعلومالصرفة

إدارةاالعمال،االقتصاد،المحاسبةاإلدارةواالقتصاد

القانونالقانونوالعلومالسياسية

نيةالتربيةللعلوماإلنسا
اللغةاإلنكليزية،علومنفسيةوتربوية،التاريخ،

الجغرافية،علومالقرانوالتربيةاالسالمية،اللغةالعربية

اللغةاالنكليزية،االعالم،الجغرافيةاآلداب

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

الزراعة
المحاصيلالحقلية،البستنةوهندسةالحدائق،علوم

ةاالغذي

علومالحياة،اللغةاالنكليزيةالتربيةللبنات

اللغةالعربية،العلومالصرفةالتربيةاالساسية/حديثة

الفيزياءالتطبيقية،البيئةالعلومالتطبيقية/هيت

الكمياء،علومالحياةالعلوم

العلوماالسالمية
ن،الفقهواصوله،الحديثوعلومه،التفسيروعلومالقرا

العقيدةوالدعوةالىالفكر

10. 



العراقية

أسستعام

1989

عامالقانون

اآلداب
اللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،علومالقرآن،التاريخ،

الجغرافية

العقيدة،الحديث،األديانالمقارنة،التفسير،أصولالفقهالعلوماإلسالمية

التربيةللبنات
عربية،التاريخ،التربيةاإلسالمية،علومالقرآن،اللغةال

اللغةاإلنكليزية،الشريعة

البرامجياتوالشبكاتالهندسة

األعالم
الصحافة،الصحافةاالذاعيةوالتلفزيونية،العالقات

العامة

إدارةاالعمال،العلومالماليةوالمصرفية،المحاسبةاإلدارةواالقتصاد

عاميضالتمر
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11. 

بابل

أسستعام

1991

شبكاتالمعلوماتتكنولوجياالمعلومات

علومالحياة،الكيمياءالعلوم

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

التربيةالمسرحية،التربيةالفنية،سيراميكالفنونالجميلة

عامالقانون

يةالخاصةالعلوم،اللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،التربالتربيةاألساسية

البوليمراتوالصناعاتالبتروكيميائيةهندسةالمواد

المدني،الميكانيكالهندسة

الطاقةالهندسة/المسيب

علومالقرآن،لغةالقرآنالدراساتالقرآنية

اللغةاالنكليزية،قسمالجغرافيةالتربيةللعلوماإلنسانية

الفيزياءالرياضيات،التربيةللعلومالصرفة

العلومالماليةوالمصرفية،إدارةاالعمالاإلدارةواالقتصاد



12. 

ديالى

أسستعام

1998

المدنية،الحاسبات،اإللكترونية،الميكانيكية،االتصاالتالهندسة

علومالحياة،الكيمياءالعلوم

القانونالقانونوالعلومالسياسية

ومالحياة،الكيمياء،الحاسباتعلالتربيةللعلومالصرفة

التربيةللعلوماإلنسانية
اللغةاالنكليزية،اللغةالعربية،الجغرافية،التاريخ،

العلومالتربويةوالنفسية

التربيةاألساسية

اللغةاالنكليزية،اللغةالعربية،الرياضيات،التاريخ،

بات،الجغرافية،التربيةالبدنيةوعلومالرياضة،الحاس

االرشادالنفسيوالتوجيهالتربوي

اإلحصاء،االقتصاد،اإلدارةالعامةاالدارةواالقتصاد

علومالقرآنوالتربيةاإلسالميةالعلوماالسالمية

الفنونالجميلة
التربيةالفنية،الفنونالسينمائيةوالتلفزيونية،فنون

تشكيلية

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام
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قانونالقانونوعلومالسياسة

البستنةوهندسةالحدائق،اإلنتاجالحيوانيالزراعة



13. 

كربالء

أسستعام

2002

الهندسة
المدنية،الميكانيكية،الكهربائيةوااللكترونية،هندسة

النفط

التحليالتالمرضيةالعلومالطبيةالتطبيقية

علومالحياة،الكيمياء،الحاسوب،الفيزياء،العلوم

التربيةللعلوماإلنسانية
اللغةالعربية،التاريخ،الجغرافيةالتطبيقية،اللغة

االنكليزية،العلومالتربويةوالنفسية

الدراساتالقرآنيةالعلوماإلسالمية

اإلدارةواالقتصاد
إدارةاألعمال،االقتصاد،العلومالماليةوالمصرفية،

بة،اإلحصاءالمحاس

علومالحياة،الرياضيات،الكيمياءالتربيةللعلومالصرفة

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

السياحةالدينية،إدارةالمؤسساتالفندقيةالعلومالسياحية

عامالقانون



14. 

ذيقار

أسستعام

2002

الهندسة
كترونية،طبالمدنية،الميكانيكية،الكهربائيةواالل

الحياتي

العلوم
التحليالتالمرضية،الكيمياء،علومالحياة،الفيزياء،

الجيولوجياالتطبيقية

علومالحاسوب

والرياضيات
علومالرياضيات،الحاسبات

علومالحياة،علومالحاسبات،الرياضيات،الفيزياءالتربيةللعلومالصرفة

التربيةللعلوماإلنسانية
اللغةاالنكليزية،اللغةالعربية،التاريخ،الجغرافية،

العلومالتربويةوالنفسية

علومالقرآنالعلوماالسالمية

عامالقانون

العلومالماليةوالمصرفيةاإلدارةواالقتصاد
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اآلداب
اللغةالعربية،التاريخ،الجغرافية،اللغةاإلنكليزية،

االجتماع

عالمالرقمي،الصحافة،االذاعةوالتلفزيوناالاألعالم

التربيةللبنات
علومالحياة،رياضاألطفال،التربيةاإلسالميةوعلوم

القرآن

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

الثروةالحيوانية،البستنةوهندسةالحدائقالزراعةواالهوار

عامالتمريض






15. 

كركوك

أسستعام

2003

القانونوالعلومالسياسية
القانون

العلومالسياسية

التربيةللعلوماإلنسانية

اللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،التاريخ،الجغرافية،اللغة

التركية،اللغةالكردية،علومالقرآن،العلومالتربوية

والنفسية

يمياءالفيزياء،علومالحياة،الكالتربيةللعلومالصرفة

عامالتمريض

اللغةالعربية،االعالم،التاريخاالداب

علومالحياة،الكمياءالعلوم

البستنةوهندسةالحدائقالزراعة

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

ادارةاالعمال،االحصاءاإلدارةواالقتصاد

لعربيةالتاريخ،علومالحياة،اللغةاالتربية/حويجة

الحاسوبوتكنلوجيا

المعلومات
الحاسوب

المدنية،النفط،الميكانيكية،الكهرباءالهندسة

واسط .16
 اإلدارةواالقتصاد

االقتصاد،المحاسبة،اإلحصاء،ادراةاالعمال،علوم

 ماليةومصرفية
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أسستعام

2003
علومالحياة،الفيزياء،الكيمياءالعلوم

عامالقانون

المدني،الكهرباء،الميكانيكالهندسة

التربيةاألساسية
اللغةالعربية،العلومالعامة،التاريخ،الجغرافية،رياض

األطفال،التربيةاالسالمية

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام

التربيةالفنيةالفنونالجميلة

التربية

لمالقرانوالتربيةالتاريخ،الجغرافية،اللغةالعربية،ع

اإلسالمية،العلومالتربويةوالنفسية،علومالحياة،

الرياضيات،اللغةاالنكليزية

علومالحاسوب

وتكنولوجياالمعلومات
البرامجيات،الحاسوب

اللغةالعربية،الفلسفة،الترجمة،االجتماعاالداب

الزراعة
لحيواني،علومالتربةوالمواردالمائية،اإلنتاجا

المحاصيلالحقلية

17. 

ميسان

أسستعام

2007

التربيةاألساسية
الرياضيات،اللغةاإلنكليزية،التربيةالفنية،معلم

الصفوفاألولى،اللغةالعربية،العلوم،الجغرافية

عامالقانون

اللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،الرياضيات،التاريخالتربية

إدارةاالعمال،االقتصادقتصاداالدارةواال

عامالعلومالسياسية

علومالحياة،الكيمياءالعلوم

المدني،النفطالهندسة

التربيةالبدنيةوعلوم

الرياضة
عام



18. 

المثنى

أسستعام

2007

المحاسبة،علومماليةومصرفيةاإلدارةواالقتصاد

التربيةللعلوماإلنسانية
العربية،التاريخ،الجغرافية،علومالقرآن،اللغةاللغة

االنكليزية
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علومالحياة،الكيمياءالعلوم

اللغةالعربية،التاريخالتربيةاألساسية

اإلنتاجالحيواني،المحاصيلالحقليةالزراعة

عامالقانون



19.  



سامراء

أسستعام

2014

التربية
ية،علومالحياة،الكيمياء،علومالقران،اللغةالعرب

الفيزياء،التاريخ،اللغةاإلنكليزية،الجغرافية

الصيانةوالترميم،اآلثار،السياحةالدينيةواالثريةاآلثار

الشريعة،العقيدةوالفكراالسالميالعلوماإلسالمية

التحليالتالمرضية،الكيمياءالتطبيقيةالعلومالتطبيقية

البدنيةوعلومالتربية

الرياضة
عام

20. 

سومر

أسستعام

2014

اإلدارةالعامة،اإلحصاء،ادارةاعمالاإلدارةواالقتصاد

علومالحاسوبوتكنلوجيا

المعلومات
علومالحاسوب

معلمالصفوفاألولى،العلوم،اللغةالعربيةالتربيةاألساسية

عامالقانون



21. 

جامعة

القاسم

الخضراء

أسستعام

2014

الهندسةالوراثية،التقاناتاالحيائيةالتقاناتاالحيائية

المنشآتالهيدروليكيةهندسةالمواردالمائية



22. 
نينوى

أسستعام

2014

االتصاالت،الحاسوبوالمعلوماتية،االلكترونيكهندسةااللكترونيات

23. 

الفلوجة

أسستعام

2014

ةالعامة،االقتصاداإلداراإلدارةواالقتصاد

عامالقانون

الشريعة،اللغةالعربيةالشريعة
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24. 
الحمدانية

أسستعام

2014

أدارةاالعمال،المحاسبةاإلدارةواالقتصاد

25. 

تكنولوجيا

المعلومات

واالتصاالت

أسستعام

2014

إدارةأنظمةالمعلوماتية،تكنولوجيامعلوماتاالعمالمعلوماتيةاالعمال

26. 

كرخال

للعلوم

أسستعام

2014

االحياءالمجهرية،الفيزياءالطبيةالعلوم

التحسسالنائي

والجيوفيزياء
التحسسالنائي،الجيوفيزياء



27. 

جامعة

الفرات

األوسط

التقنية

أسستعام

2014

الكليةالتقنيةالهندسية/

النجف

هندسةتقنياتاالتصاالت،هندسةتقنياتميكانيكالقوى،

ندسةتقنياتالطيرانه

الكليةالتقنية

اإلدارية/الكوفة
التقنياتالماليةوالمحاسبية،تقنياتادارةاالعمال

صحةالمجتمعالمعهدالتقني/الديوانية

المعهدالتقني/بابل
التحليالتالمرضية،صحةالمجتمع،التمريض،تقنيات

المساحة،تقنياتأنظمةالحاسوب

التحليالتالمرضيةتقني/الكوفةالمعهدال

المعهدالتقني/النجف
تقنياتالميكانيك،تقنياتالطيران،تقنياتالمحاسبة،

تقنياتاالتصاالت،تقنياتالسياحةوادارةالفنادق/الفندقة

تقنياتالمحاسبة،تقنياتالمساحةالمعهدالتقني/السماوة

ني/البناءواالنشاءاتتقنياتالمدالمعهدالتقني/المسيب

المعهدالتقني/كربالء
صحةالمجتمع،التقنياتالكهربائية،التقنياتالمدنية،

تقنياتأنظمةالحاسوب

28. 

الجامعة

التقنية

الوسطى

كليةالتقنيات

اإلدارية/بغداد

تقنياتإدارةاالعمال،تقنياتالماليةوالمحاسبية،تقنيات

المعلوماتية

الكليةالتقنيةالهندسية/

بغداد

هندسةالمساحة،هندسةتقنياتالمواد،هندسةتقنيات

التبريدوالتكييف
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أسستعام

2014
الكليةالتقنيةالهندسية

الكهربائية

تقنياتالقدرةالكهربائية،تقنياتالحاسوب،تقنيات

االجهزةالطبية

النتقنياتالتصميمالداخلي،تقنياتاإلعالفنونالتطبيقية

معهدالتكنولوجيا

التقنياتاإللكترونية،التقنياتالميكانيكية/انتاج،

التقنياتالكهربائية/قوى،التقنياتالمدنية/بناء

وإنشاءات،تقنياتالمساحة

معهداإلدارة/الرصافة

تقنياتالماليةوالمصرفية،تقنياتإدارةالمكتب،تقنيات

لمواد،تقنياتالمحاسبة،أنظمةالحاسوب،تقنياتإدارةا

تقنياتالمعلوماتوالمكتبات

المعهدالطبي

التقني/المنصور

التحليالتالمرضية،تقنياتاإللكترونيك)أجهزةطبية(،

الصيدلة،تقنياتاإلدارةالصحية،تقنياتفحصالبصر

المعهدالطبيالتقني/بغداد

العالجصحةالمجتمع،التمريض،تقنياتالتأهيلالطبيو

الطبيعي،تقنياترعايةذوياالحتياجاتالخاصة،تقنيات

صناعةاالسنان

المعهدالتقني/بعقوبة

تقنياتالكهرباء/قوى،التمريض،التحليالتالمرضية،

تقنياتالمحاسبة،تقنياتالميكانيك/انتاج،تقنيات

المساحة،تقنياتصحةالمجتمع

المعهدالتقنيالكوت
لمرضية،تقنياتصحةالمجتمع،تقنياتالتحليالتا

المحاسبة،تقنياتالكهرباء/قوى،تقنياتالمساحة

معهدالفنونالتطبيقية

تقنياتالتصميموالتزيينالمعماري،تقنياتالخزف،

تقنياتالتصميمالداخلي،تقنياتالتصميمالطباعي،تقنيات

تصميماالقمشة

معهداإلدارةالتقني

مةالحاسوب،تقنياتالمحاسبة،تقنياتتقنياتأنظ

اإلدارةالقانونية،تقنياتالسياحة/)ادارةالفنادق،االرشاد

السياحي(

معهداعدادالمدربين

التقنيين

تقنياتالسيارات،تقنياتالميكانيك،تقنياتالكهرباء،

تقنياتااللكترونيك

الكهربائيةتقنياتالمحاسبة،التقنياتالمعهدالتقني/الصويرة



29. 
التقنية

الكليةالتقنية/كركوكالشمالية

هندسةالبيئةوالتلوث،هندسةتقنياتالوقودوالطاقة،

هندسةتقنياتالبرمجيات،هندسةتقنياتالتبريد

والتكييف،هندسةتقنياتالمساحة،هندسةتقنيات

اإللكترونيكوالسيطرة
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أسستعام

رالمعهدالتقني/الدو2014
التقنياتااللكترونية،التقنياتالميكانيكية،التحليالت

المرضية،تقنياتالمحاسبة

المعهدالتقني/الحويجة
التقنياتالميكانيكية،تقنياتادارةالمواد،التقنيات

الكهربائية،تقنياتإدارةالمكتب

المعهدالتقني/كركوك

صحةتقنياتإدارةقانونية،تقنياتتمريض،تقنيات

مجتمع،تقنياتااللكترونية،تقنياتالكهربائية،تقنيات

الميكانيك،تقنياتالمحاسبة،تقنياتالتبريدوالتكييف



30. 

الجامعة

التقنية

الجنوبية

أسستعام

2014

الكليةالتقنيةالهندسية/

البصرة

تقنياتميكانيكالحراريات،تقنياتالقدرةالكهربائية،

لطاقةوا الوقود تقنيات

الكليةالتقنيةاإلدارية/

البصرة
تقنياتالمحاسبة،تقنياتإدارةاالعمال

المحاسبة،هندسةالنظمالكهروميكانيكية تقنياتقار ذي / التقنية الكلية

الكليةالتقنيةالصحية

والطبية/البصرة
تقنياتتحليالتمرضية

المعهدالتقني/ناصرية
نياتصحةالمجتمع،تقنياتتقنياتالتمريض،تق

تحليالتمرضية،تقنياتإدارةقانونية،تقنياتالمدنية

المعهدالتقني/البصرة

الصيدلة،تقنياتااللكترونيك،تقنياتالمحاسبة،تقنيات

إدارةالمكتب،تقنياتأنظمةالحاسوب،تقنياتالكهرباء،

عاتتقنياتالمدنية،تقنياتالميكانيكية،تقنياتالصنا

الكيمياوية

المعهدالتقني/العمارة

تقنياتالكهرباء،تقنياتالتمريض،تقنياتالمكائن

والمعدات،تقنياتأنظمةالحاسوب،تقنياتالمدنية،

المحاسبة
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 المرقنة الطلبة لقبول المختلفة التخصصات جدول: 11 ملحق -ت
 قيودهم

صاتالتخصببببببببصبببببببباتجدول جدول    ص سب وبحسببببببببب   إليهاإليها  للقبولللقبول  التقديمالتقديم  قيودهمقيودهم  المرقنةالمرقنة  للطلبةللطلبة  يحقيحق  التيالتي  المختلفةالمختلفة  التخ وبح
 11--11--طط  التاسعالتاسع  الفصلالفصل  فيفي  وردورد  وكماوكما  تخرجهمتخرجهم  لسنةلسنة  الدنياالدنيا  الحدودالحدود

 التخصصات ت 
 الطبية المجموعة كليات  .1
 ةالهندس كليات  .2
 العلمية المجموعة كليات  .3
 الطبية التخصصات التقنية الكليات  .4
 الهندسية التخصصات التقنية الكليات  .5
 اإلدارية التقنية الكليات  .6
 اإلنسانية الكليات  .7
 التمريض كليات  .8
 لبيطري  الطب كليات  .9

 الزراعة كليات  .10
 الطبية التخصصات معاهد  .11
 الهندسية التخصصات معاهد  .12
 اإلدارية تخصصاتال معاهد  .13
 معاهد تخصصات الفنون التطبيقية  .14
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 المتميزين تيقنا ضمن للمقبولين الدراسية المرحلة تحديد: 12 ملحق -ث
 التقنية الكليات في على المعاهد األوائل %10 ـوال

 ت
التخصص في 

 المعهد
الكلية التقنية التي يتم 

 القبول فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

   الهندسية التخصصات 

1.  
قسم التقنيات 

 الميكانيكية
   

 الثانية وادالم/ اللحام/ القوالب والعدد الكلية التقنية / بغداد إنتاجفرع   -أ

  -ب
فرع تشغيل وصيانة 

 ميكانيكية
 األولى المواد/ اللحام/ القوالب والعدد =

 األولى والعدد اللحام/ القوالب = فرع ميكانيك عام  -ج

 الثانية القوالب والعدد /اللحام  = فرع تقنيات اللحام  -د

  -ه
فرع  ، إنتاجفرع 

تشغيل وصيانة وفرع 
 ميكانيك عام

 األولى السيارات لنجفا/بغداد /الكلية التقنية

/  الكلية التقنية بغداد
 كركوك/الموصل/البصرة

 األولى التبريد والتكييف

 األولى المكائن والمعدات الكلية التقنية / المسيب

 األولى القوالب والعدد الكلية التقنية/ بغداد فرع الطباعة  -و

     

 قسم المساحة  .2

الكلية التقنية/ بغداد / 
 كركوك

 الثانية ةالمساح

 األولى واإلنشاءاتبناء ال الكلية التقنية/  الموصل

 األولى واإلنشاءاتمضخات/ البناء  الكلية التقنية/ المسيب

     

3.  
قسم المكائن 

 والمعدات
   

  -أ
فرع التكييف 

 والتبريد

الكلية التقنية/ بغداد/ 
 كركوك/الموصل/ البصرة

 الثانية التبريد والتكييف

 األولى السيارات تقنية/ بغداد/ النجفالكلية ال

 األولى المكائن والمعدات الكلية التقنية/ المسيب

  -ب
فرع القوى 

 ةكيالميكاني

 الثانية المضخات/ المكائن والمعدات الكلية التقنية / المسيب

الكلية التقنية / بغداد / 
 النجف

 األولى السيارات

 فرع السيارات  -ج

 /الكلية التقنية / بغداد 
 النجف

 الثانية السيارات

 الثانية المكائن والمعدات الكلية التقنية/ المسيب

الكلية التقنية/ بغداد 
 كركوك/الموصل/ البصرة/

 األولى التبريد والتكييف
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 ت
التخصص في 

 المعهد
الكلية التقنية التي يتم 

 القبول فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

 فرع الغزل والنسيج  -د

الكلية التقنية/ 
 كركوك/الموصل/ البصرة/

 األولى التبريد والتكييف

غداد / الكلية التقنية / ب
 النجف

 األولى السيارات

 األولى المكائن والمعدات الكلية التقنية / المسيب   -ه

 األولى القوالب والعدد/ المواد الكلية التقنية / بغداد جميع الفروع اعاله  -و

4.  
قسم التقنيات 

 المدنية
   

 فرع بناء وانشاءات  -أ
ة / الموصل/ يالكلية التقن

 المسيب
 الثانية البناء واالنشاءات

 فرع انشاء الطرق  -ب
الكلية التقنية/ الموصل/ 

 المسيب
 األولى البناء واالنشاءات

 فرع الرسم الهندسي  -ج
الكلية التقنية/ الموصل/ 

 المسيب
 األولى البناء واالنشاءات

 جميع الفروع اعاله  -د
الكلية التقنية/ بغداد / 

 كركوك
 األولى المساحة

     

5.  
 االتصاالت يقسم

وتكنولوجيا 
مات المعلو

 واالتصاالت

الكلية التقنية الكهربائية 
 ة/ الموصلاإللكترونيو

 الثانية الحاسبات

 الثانية الكترونيك والسيطرة الكلية التقنية / كركوك

6.  

 األولى البرامجيات الكلية التقنية / كركوك

الكلية التقنية الكهربائية 
ة/ اإللكترونيو

 الموصل/المسيب/ البصرة
 األولى يةالقدرة الكهربائ

7.  
قسم الصناعات 

 الكيمياوية
   

  -أ
فرع تشغيل وحدات 

 صناعية

الكلية التقنية / كركوك/ 
 البصرة

البيئة والتلوث/ الوقود 
 والطاقة

 الثانية

 الثانية البتروكيمياويات الكلية التقنية / البصرة

 فرع سالمة مهنية  -ب
الكلية التقنية / كركوك/ 

 البصرة
 البيئة والتلوث/ الوقود

 والطاقة
 األولى

  -ج
فرع زجاج 

 وسيراميك
 األولى بتروكيمياويات الكلية التقنية / البصرة

     

    قسم الموارد المائية  .8

  -أ
 فرع ري وبزل

فرع تشغيل مشاريع 
 المياه
 

 الثانية مضخات الكلية التقنية / المسيب

  -ب

الكلية التقنية / بغداد/ 
 كركوك

 األولى المساحة

الموصل/  الكلية التقنية /
 المسيب

 األولى بناء وانشاءات
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 ت
التخصص في 

 المعهد
الكلية التقنية التي يتم 

 القبول فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

     

9.  
قسم تقنيات 

 الكهربائية
   

 فرع قوى كهربائية  -أ

الكلية التقنية/ الكهربائية 
ة/ الموصل/ اإللكترونيو

 المسيب / البصرة
 القدرة الكهربائية

 الثانية
  -ب

فرع شبكات 
 كهربائية

  -ج
فرع المصاعد 

 والرافعات
 األولى

 األولى االتصاالت الكلية التقنية / النجف جميع الفروع اعاله 

 جميع الفروع اعاله 
الكلية التقنية / الكهربائية 

 ة/ الموصلاإللكترونيو
 األولى الحاسوب / االجهزة الطبية

 الكلية التقنية/ كركوك جميع الفروع اعاله 
ك والسيطرة/ اإللكتروني

 البرامجيات
 األولى

10.  
قسم التقنيات 

 ةاإللكتروني
   

 كاإللكترونيفرع   -أ

الكلية التقنية/ الكهربائية 
 الموصل /ةاإللكترونيو

 الثانية الحاسوب

 األولى الطبية األجهزة

 الكلية التقنية / كركوك
والسيطرة/ لكترونيك إ

 البرامجيات
 الثانية

 الطبية األجهزةفرع   -ب

الكلية التقنية الكهربائية 
 الموصل /ة اإللكترونيو

 لثانيةا الطبية األجهزة

 األولى الحاسوب

 الكلية التقنية / كركوك
لكترونيك والسيطرة/ إ

 البرامجيات
 األولى

 السيطرة أجهزةفرع   -ج
الكلية التقنية / الكهربائية 

 الموصل /ةاإللكترونيو
 الثانية الحاسوب

 األولى الطبية األجهزة 

  -د
فرع تقنيات 

 الحاسوب
كلية التقنيات الكهربائية / 

 الموصل
 الثانية قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 األولى االتصاالت الكلية التقنية / النجف أعالهجميع الفروع  

 أعالهجميع الفروع  
الكلية التقنية الكهربائية 

الموصل /  /ة اإللكترونيو
 المسيب / البصرة

 األولى القدرة الكهربائية

     
     

   التخصصات الطبيــــــــــــــة 

1.  
الطبي  التأهيلقسم 

 والعالج الطبيعي
   

 فرع العالج الطبيعي  -أ
الكلية التقنيات الصحية 

 والطبية/ بغداد
 الثانية العالج الطبيعي

  -ب
فرع صناعة 

 االطراف والمساند
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 ت
التخصص في 

 المعهد
الكلية التقنية التي يتم 

 القبول فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

  -ج
قسم رعاية ذوي 
 االحتياجات الخاصة

كلية التقنيات الصحية 
 والطبية/ بغداد

 األولى العالج الطبيعي

 قسم صحة مجتمع  .2
لية التقنيات الصحية ك

والطبية/ بغداد/ كوفة/ 
 البصرة

 الثانية صحة مجتمع

3.  
قسم التحليالت 

 المرضية

كلية التقنيات الصحية 
والطبية/ بغداد/ كوفة/ 

 البصرة
 الثانية تحليالت مرضية

 قسم التخدير  .4
كلية التقنيات الصحية 

 والطبية/ بغداد
 الثانية التخدير

 قسم فحص بصر  .5
الصحية  كلية التقنيات

 والطبية/ بغداد
 الثانية قسم التقنيات البصرية

كلية التقنيات الصحية  األسنانقسم صناعة   .6
 والطبية/ بغداد

 الثانية األسنانقسم تقنيات 
 األسنانقسم وقاية   .7

 األشعةقسم   .8
كلية التقنيات الصحية 

 والطبية/ بغداد
 الثانية األشعةقسم تقنيات 

9.  
فرع المعالجة 

 الشعاعية

 ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ قسم التمريض  .10

 ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ قسم الصيدلة  .11

12.  
 األدلةقسم تقنيات 
 الجنائية

 ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ

     
     

   اإلداريةالتخصصات  

 قسم المحاسبة  .1
دارية/ الكلية التقنية اال

 بغداد/ الكوفة/ البصرة
 الثانية المالية والمحاسبية

2.  
قسم المالية 
 والمصرفية

 قسم ادارة المواد  .3
الكلية التقنية االدارية/ 
 بغداد/ الموصل/ الكوفة

 العمليات
 الثانية

 قسم التسويق  .4

 األولى قسم ادارة المكتب  .5

6.  
قسم االحصاء 

دارية / الكلية التقنية اال والمعلوماتية
 بغداد

 الثانية ادارة الجودة الشاملة
 قسم ادارة المواد  .7

 قسم التسويق  .8

9.  
قسم االحصاء 

 والمعلوماتية
 الثانية المعلوماتية بغداد /التقنية االداريةالكلية 

10.  
قسم انظمة 

 الحاسوب

11.  
قسم االحصاء 

 والمعلوماتية
 ألولىا ةاإللكترونياالدارة  الكلية التقنية / الموصل
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 ت
التخصص في 

 المعهد
الكلية التقنية التي يتم 

 القبول فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

 قسم ادارة المكتب  .12

13.  
قسم انظمة 

 الحاسبات

    قسم ادارة قانونية  .14

15.  
قسم تقنيات 

 المعلومات والمكتبات
   

16.  
قسم تقنيات االدارة 

 الصحية
   

    

   التخصصات الزراعيــــــــــــــة 

 قسم االنتاج النباتي  .1
الكلية التقنية / المسيب/ 

 الموصل

 اتيتقنيات االنتاج النب

 الثانية

    

2.  
قسم التربة 

 األراضيواستصالح 
 األولى الكلية التقنية / المسيب

3.  
قسم المكننة 

 الزراعية

4.  
قسم االنتاج 

الكلية التقنية/ المسيب/  الحيواني
 الموصل

 تقنيات االنتاج الحيواني
 الثانية

5.  
قسم الصحة 

 الحيوانية
 األولى

6.  
قسم التربة 
 واالستصالح

 تقنية / المسيبالكلية ال

 قسم التربة والمياه

 الثانية

 قسم االنتاج النباتي  .7
الكلية التقنية / المسيب/ 

 الموصل
 األولى

8.  
قسم المكننة 

 الزراعية
 الكلية التقنية / المسيب

 
فرع المقاومة 

 االحيائية
 الكلية التقنية / المسيب

 قسم المقاومة االحيائية
 الثانية

 قسم االنتاج النباتي  .9
لكلية التقنية / المسيب/ ا

 الموصل
 األولى

10.  
قسم التربة 

 واستصالح االراضي
 األولى قسم التصحر الكلية التقنية/ الموصل

    الصناعات الغذائية  .11

 األولى المقاومة االحيائية الكلية التقنية / المسيب تربية وانتاج النحل  .12
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 المعتمدة  االستمارات: 31 ملحق -خ
 حتعديل الترشياستمارة  -1-خ
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 االنتقال بين الجامعاتاستمارة  -2-خ
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  والمعاهد الجامعات في قيودهم المرقنة الطلبة قبولاستمارة  -3-خ
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 ترشيح الموظفين المتميزين للقبول في الدراسات األوليةاستمارة  -4-خ
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 السيرة الدراسية:استمارة  -5-خ
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 :الصباحيالتعليم الحكومي الخاص  ضمن قناةالتقديم التعهد الخاص باستمارة  -6-خ
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 التخويل بالمفاتحة لبيان صحة صدور الوثائقاستمارة  -7-خ

 

 

  



   2019-2018ه ضوابط القبول وشروطجراءات شؤون الطلبة و.......................دليل إدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة...................

145 

 

 :لدراسة المسائيةاستمارة التعهد للتقديم على ا -8-خ


