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 :الفصل األول: شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية -أ
 :الشروط العامة للقبول -1-أ

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

 على شهادة تعادلها.أو المحافظة 

 .صعودا   1993يكون الطالب من مواليد ان  -3

طالب لويكون تقديم اوفق الشروط الخاصة بكل دراسة على ناجحا  في الفحص الطبي  -4
فيه الشروط التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة( عن طريق القبول المكفوف )الذي تتوفر 

 المركزي.

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

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

ن خدمة سنتي إكمالالتعليمات كي يستوفي شرط حسب بالطالب الموظف تأجيل الدراسة 
 (.لدراسيةا اإلجازةتعليمات منح  وعلى وفق الدراسية اإلجازةليحق له الحصول على  ضيةمر 

 من خريجي: -6

 السنة الدراسية الحالية. -أ
معهد ويتم و أمن غير المقبولين قبوال مركزيا  في أية كلية السنة الدراسية السابقة  -ب

 ةأيي ف لسنه تخرجهم وفي حال ثبوت قبول الطالبوفق الحدود الدنيا على قبولهم 
 قبوله األصلي وتعد سنة رسوب بحقه.إلى معهد يعاد أو كلية 

تم العراقية والمقبولين مركزيا  ي عداديةالطلبة غير العراقيين الحاصلين على شهادة اإل -7
طالبتهم مأو  إعفائهمخطيا  بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين لبيان  إبالغهم

 .السابعفي الفصل الضوابط الواردة حسب بباألجور الدراسية 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

االلكترونية ة عن طريق البواب التقديماستمارة يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في  .1
 ي المجموع.وعلى أساس المنافسة ف لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ال أ وعلىة اإللكترونيستمارة في اال ا( اختيار 35عن )على الطالب ملء ما ال يقل  يتوجب .2
 (.11يقل عدد المعاهد فيها عن )

له بصورة المقدمة من قبالقبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات ستمارة إن تقديم الطالب ال .3
 نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها.

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

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

ل االلكترونية بشكستمارة من خالل اال الزراعةو التقديم ألقسام كليات الهندسة يكون  .5
 مباشر.

 (طالمثنى، واس، في جامعات المحافظات )ميسانالمجموعة الطبية  لكلياتالتقديم يكون  .6
 ألبناء المحافظة نفسها. % 51بنسبة ال تقل عن 

قبول األخيرة في خطة البمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد عمل ي   ال .7
 .المعتمدة

 ذوي الشهداءتقديم ضوابط  -3-أ

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

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

 .2115 لسنة( 57) بقانون المشمولين وللجرحى
ويكون  ،لكل فئة )% 5(أعاله بنسبة ( 1ة )يكون التقديم والقبول للفئات المذكورة في الفقر  .2

 التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة.
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 يتنافس الطلبة للقبول في:  .3
كليات المجموعة الطبية )طب، طب اسنان، صيدلة( بفارق مجموع خمسة  .أ

 بولالق ضمن الكليات ھذهوثالثون درجة او اقل من الحد االدنى للقبول في 
على أال يقل مجموع المتقدم عن ، (2117/2112الدراسية )للسنة  المركزي
 درجة.   631

مجموع خمسين درجة او اقل من أدنى مجموع يتم باقي التخصصات بفارق  .ب
الدراسية للسنة  المركزي القبول ضمن هدقبوله في الكلية او المع

(2117/2112). 
من صة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة و طريق البوابة الكترونية الخا عن التقديميتم  .4

ويتم اعتماد التقديم االلكتروني من قبل الطالب  االلكترونية الخاصة بهم،ستمارة خالل اال
 .بعد مصادقة مؤسسة الشهداء على كون الطالب من ذوي الشهداء

 بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءاتالكترونيا يلتزم الطالب عند اكمال التقديم  .5
 .المصادقة على التقديم

ها في ولينالمقب الكليات اقسام علىهدء يكون توزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الش .6
خطة  ل في االقسام حسبللقبو  همرغبة ويتم التنافس فيما بينوال المعدل حسب مركزيا  
 الكلية.

 صادقةللم هداءمؤسسة الش إلىفي الدراسة الصباحية يتم ارسال قوائم القبول المركزي  .7
 ب،الطال ملفة في وتحفظ الجامعات لدى صدور كصحة واعتمادها نهائي بشكل هاعلي

 .عزيزال عراقنا اجل من ضحت التي الشريحة ھذهالمالي واالداري عن  العْبء لتقليل وذلك
( 2115/2116يكون قبول الطلبة الحاصلين على شهادة اإلعدادية للسنة الدراسية ) .2

يدين بشرط اال يكونوا من المستفصدور قانون مؤسسة الشهداء(،  تاريخ )اعتبارا  من صعودا  
  السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية.في السنة 
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 :هوشروط الفصل الثاني: ضوابط القبول المباشر -ب
 :الشروط العامة للتقديم -1-ب

 عراقي الجنسية.    .1

 على شهادة تعادلها.أو ، العراقية عداديةحائزا على شهادة الدراسة اإل .2

 وفق الشروط الخاصة بكل دراسة.على ناجحا  في الفحص الطبي  .3

 يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة الصبـاحية.ال و متفرغا  للدراسة  .4

بي للسنة واألد تطبيقي(أحيائي، ) العلمي للفرعين عداديةلخريجي الدراسة اإل التقديم يسمح .5
وابط الض وعلى وفقوالسابقة الذين لم يظهر لهم قبول مركزي  2116/2117الدراسية الحالية 

 .شرط عدم التحاقهم بدراسة مسائية او أهلية المدرجة لكل تخصص

 )عدا خريجي المهني واإلسالمي لفروعلخريجي الدراسة اإلعدادية التقديم حصرا يسمح   .6
  2116/2117 للسنة الدراسية الحاليةاالمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين( 

 الضوابط المدرجة لكل تخصص. وعلى وفق

  للسنة الدراسيةمن خريجي الفرعين العلمي واالدبي يسمح للطلبة المقبولين مركزيا  .7
 حسب الضوابط المدرجة لكلب، التقديم للقبول ضمن قنوات القبول المباشر 2116/2117

ترشيح وال يحق لهم التقديم لتعديل ال راسبينأو ن يثبت كونهم مؤجلي تخصص، بعد تقديم ما
 .قبولهم تم السابق في حالالعودة لقبولهم و أ

 صعودا .   1993أن يكون الطالب من مواليد  .2

ويحتسب  للتنافس على القبول ،يخضع جميع الطلبة المتقدمين لالختبار الذي تجريه الكليات .9
لدرجة ( % 45و ) عداديةإلالطالب في الدراسة ا معدلل (% 55) على أساسالتنافسي  المعدل

 .االختبار

 6و  5 تينالفقر  في إليهم المشارويحق للطلبة الناجحين والمكملين  واحدشهر التقديم  مدة .11
 .التقديم للقبول أعاله

اعالن نتائج االختبار في لوحة االعالنات بعد اسبوع من تاريخ بالكلية/ الجامعة  تلتزم .11
 .أعاله 11انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 
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الطلبة عند التقديم وبشكل واضح وصريح "أن الطالب المقبول ضمن قناة القبول  إعالم يتم .12
 سمه من القبول المركزي".االمباشر يحجب 

 .مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالبيتم ارسال نتائج االختبار كعدد صحيح،  .13

لمخصصة لهذا استمارة عبر اال في االختبار فقطالناجحين للطلبة ترسل النتائج الكترونيا   .14
 محددةبما ال يتجاوز أسبوعين من انتهاء الفترة الالغرض إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 

القبول وحجب أسماء المقبولين عن  نتائج هارلغرض اتخاذ إجراءات إظ آنفا، 11في الفقرة 
 القبول المركزي.

 يشترط في القبول نجاح الطالب المتقدم في االختبار. .15

تكون عملية إظهار قبول الطلبة ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي  .16
لمحددة وفق النسب اعلى باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة من الكليات ومعدالت الطلبة 

 زارة.قوائم القبول من قبل الو  إصدار، وال تتم مباشرتهم إاّل بعد الحتساب المعدل التنافسي

وال يحق للطالب طلب  ،من جهة للقبول المباشر أكثرال يحق للطالب التقديم على  .17
لغاء قبوله بعد   نتائج القبول. إعالناالنسحاب وا 

وابط الض المباشر وعلى وفق التقديم على قنوات القبول هداءلطلبة من ذوي الشيحق ل .12
شرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة  المدرجة لكل تخصص

من البند  (/ب3مع مراعاة ما جاء في الفقرة )ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية، 
 .( من القصل االول3-)أ

 :وأقسام التربية الرياضية الرياضة وعلوم البدنيةالقبول في كليات التربية  -2-ب

 % 85 سبةبن التقديم للقبول األدبيو  تطبيقي(أحيائي، ) العلميالفرعين  لخريجييحق  .1
              اإلناثوال يقل معدل  (% 61) نقل معدل الذكور عيأال على  من خطة القبول

 .(% 57) عن

التقديم  (والفنون التطبيقية الصناعي والتجاري والزراعي) الدراسة المهنية لخريجي يحق .2
 .القبول خطة من % 5 وبنسبة (% 61) نتقل معدالتهم عأال للقبول على 

أحيائي، ) مرشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع العلمي الطلبة األبطال من يتم قبول .3
من  استثناء   (والفنون التطبيقية ناعي والتجاري والزراعيوالمهني )الص األدبيو  تطبيقي(

لخريجي الفرع العلمي  %5 توزع بواقع ،من خطة القبول %11وبنسبة شرط المعدل 
وباالمكان تدوير النسب في  ةالمهنيالدراسة لخريجي  %5واالدبي و  )أحيائي، تطبيقي(



   7102-7102ه ضوابط القبول وشروطجراءات شؤون الطلبة ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة..........................................دليل إ

6 

 

 من( % 51) باعتبار لهم التنافسي المعدل ويحتسب ،كفاية اعداد المتقدمينحال عدم 
على أن  ،التنافسي االختبار درجة من( % 51)و اإلعدادية الدراسة في الطالب معدل

 ة:تيتتوفر فيهم إحدى الشروط اآل

 .األولمبيةالالعبون المشاركون في إحدى فعاليات الدورة  .أ

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

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

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

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

 لأللعاب الفردية للموسمين األخيرين.

الالعبون الذين حصلت فرقهم على المركز األول أو الثاني أو الثالث في بطولة  .و
بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة الدوري العام أو 

 لأللعاب الفرقية للموسمين األخيرين.

    ،تتولىو يتم اثبات ما ورد أعاله بكتب رسمية من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 
الجامعة تدقيق صحة إصدار هذه الكتب من الجهة ذات العالقة مباشرة دون الرجوع 

 زارة.للو 

على المرتبة األولى في الدورات المدرسية على مستوى العراق  او حاز الالعبون الذين  .ز
 مؤيدة بكتاب من مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبتصديق من وزارة التربية.

، "ه" ،"د"، "ج" "،"ب "،"أ] الالعبات المشاركات في البطوالت المشار إليها في الفقرات .ح
 أعاله. ["ز" ،"و" 
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 :القبول في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية -3-ب

من  (% 61بنسبة )واألدبي( ، احيائي -تطبيقيالدراسة اإلعدادية )خريجي الطلبة من  يقبل .1
 .الطالب وخياراتمعدالتهم وفق  يتم توزيعهم على األقسام العلميةو  قبوال مركزيا خطة القبول

تقل أال  التقديم للقبول على الدراسة المهنية فرع الفنون التطبيقيةخريجي يحق للطلبة من  .2
 خطة القبول.من  % 15( وبنسبة % 61)معدالتهم عن 

قبول التقديم لل خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدراسات الموسيقيةيحق للطلبة من  .3
 من خطة القبول. % 15( وبنسبة % 61)تقل معدالتهم عن أال على 

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

 خطة القبول.

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

ة ـــــــــــــــــــوزع النسبـــــــت من خطة القبول، (% 5وبنسبة )ممن لديهم مواهب فنية ( % 65عن )
الفروع لخريجي ( % 2)و  واألدبي )تطبيقي، أحيائي( العلمي ينخريجي الفرعل( % 3)الى 
داد كفاية اعتدوير النسب في حال عدم إمكانية مع  )الصناعي والتجاري والزراعي( ةالمهني

 الدراسة يف الطالب معدل من( % 51) على أساس لهم التنافسي المعدل ويحتسب، المتقدمين
 :يأتيمع تقديم ما ال يقل عن اثنين مما  التنافسي االختبار درجة من( % 51)و اإلعدادية

 يثبت ممارسته الفن من مؤسسات فنية رسمية. ما 

 .)مطويات )فولدرات(، ملصقات جداريه )بوسترات 

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

   أو أشرطة فيديو(CD.توثق نشاطه الفني )  

لتنافسي )الحاصلين على المجموع ا أقرانهمالفنانين األولوية في القبول عند المنافسة مع  ألبناء .6
 بعد تقديم كتاب من نقابة الفنانين العراقيين يؤيد كون ذوي الطالب، ( على المقاعد األخيرةنفسه

 )األب أو األم( من الفنانين.

كفاية اعداد ( في حال عدم 4، 3، 2النسب بين الفئات المذكورة في الفقرات )تدوير يتم  .7
 الضوابط.الي منها وحسب المتقدمين 
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 :م اللغة التركيةاقسأو (كركوك)عدا جامعة الجامعات  فيالقبول في أقسام اللغة الكردية  -4-ب

لقبول على ل التقديم واألدبي  )تطبيقي، أحيائي( العلمي ينيحق للطلبة من خريجي الفرع
 .(% 61عن ) تقل معدالتهمأال 

 :األسريةوالتربية  األطفالفي قسمي رياض  قبولال -5-ب

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

 من( % 21) نع تزيد ال بنسبة األساسية التربية كلية في ألسريةا والتربية األطفال رياض
 (.% 71) عن معدالتهم قلتأال  على القسم في القبول خطة

 

 :والفقه والدراسات القرآنية اإلسالميةالقبول في كليات العلوم  -6-ب

 ( من خطة القبول.% 51وبنسبة ) مركزيااألدبي العلمي و القبول لخريجي الفرعين  يكون -1
 المباشر قبوللل التقديملوزارة التربية  التابعةاإلسالمية  عدادياتاإلخريجي يحق للطلبة من  -2

 .من خطة القبول( % 11وبنسبة )( % 61تقل معدالتهم عن )أال على 
عدا خريجي ) خريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسنييحق للطلبة من  -3

وبنسبة ( % 61تقل معدالتهم عن )أال على  المباشر التقديم للقبول (االمتحانات الخارجية
 .من خطة القبول( % 41)

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

 واالدبي حصرا.
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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  عداديةحائزا  على شهادة الدراسة اإل .2
 .على شهادة تعادلهاأو في المحافظة 

 اتهاذ االمتيازات على الحصول الحالية الدراسية للسنة اإلعدادية الدراسة لخريجي يحق .3
ض ألغرا المجموع احتساب عند المركزي للقبول نو المتقدم أقرانهم عليها حصل التي

 .المفاضلة في القبول

اصال على أن يكون ح في الكليات المسائية الدراسة في للقبول المتقدم الطالب في يشترط .4
على الدراسة المسائية تحديد حدود تقديم أعلى  وللهيئة المشرفة (% 61)يقل عن معدل ال 

 مما تم تحديده آنفا.

( 11الفرق بين الحدود الدنيا للقبول في الدراسة المسائية في كليات الهندسة عن ) يزيدال  .5
درجات في المعدل عن الحد األدنى للقبول في الكلية للدراسة الصباحية وعلى مستوى األقسام 

 العلمية.

 كليات لىإ التقديمفي  الراغبات واألدبي العلمي الفرعين خريجات من لطالباتا تستثنى .6
الفقرة  شرط المعدل الوارد في منالتربية الرياضية  وأقسامالتربية البدنية وعلوم الرياضة 

 (.% 55يقل معدلهن عن )أال  على( أعاله 4)

 طبيقي()أحيائي، ت العلمي عينخريجي الفر من  (األولمبية اللجنة مرشحي) من ألبطاليحق ل .7
أال  لىعكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية الرياضية  التقديم إلى  األدبيو 

 .المعدل شرط من استثناء  خطة القبول  من (% 5) تزيد نسبتهم عن

 ،)الصناعيالمهنية  اإلعدادياتمن خريجي  (األولمبية اللجنة مرشحي) من ألبطالل يحق .2
علوم الرياضة على و  إلى كليات التربية البدنية التقديم( والفنون التطبيقية الزراعي ،التجاري

 .(% 61)وبمعدل ال يقل عن  القبول خطة من (% 5تزيد نسبتهم عن )أال 
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نون والف الزراعي ،التجاري ،)الصناعيالمهنية  اإلعدادياتللموهوبين من خريجي  يحق .9
 11يد نسبتهم عن )تز أال على  إلى كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية  التقديم( التطبيقية

 .(% 61)وبمعدل ال يقل عن  القبول خطة من( %

         سبةوبن المسائية الدراسة في القبول الجميلة الفنون معاهد خريجي من للطلبة يحق.11
 .الجميلة الفنون كليات في األقسام قبول خطة من (% 11)

المهنية للفروع )الصناعي والتجاري والزراعي والفنون  عداديةيحق لخريجي الدراسة اإل.11
عدادياتو التطبيقية(  حسب بالمسائية  التقديم للدراسة والتوليد والقبالة التمريض ا 

 ،المناظر للقسم( من خطة القبول % 11عن ) تزيد نسبتهمأال التخصصات المناظرة على 
المناظرة في  لألقسام( من خطة القبول % 21عن )الفرع التجاري تزيد نسبة خريجي أال و 

 .(7)الملحق  (% 61) عن ال يقلوبمعدل  اإلدارة واالقتصاد كلية

مية اإلسال عدادياتوخريجي اإل التربية وزارة /اإلسالمية عداديةيحق لخريجي الدراسة اإل.12
 كلية فية التقديم للدراسة المسائي( الخارجية االمتحانات خريجي باستثناء)التابعة للوقفين 

 تزيدأال على  (6-ب( من البند )4)ما ورد في الفقرة  مراعاة مع) حصرا اإلسالمية العلوم
 .(% 61)عن  ال يقل( من خطة القبول للكلية وبمعدل % 11)نسبتهم عن 

نسبة المحددة استيفاء ال عدموفي حال  أعاله الطلبة فئات لقبولااللتزام بالنسب المحددة  يتم.13
 .حصرا واألدبي العلمي الفرعين خريجي من اتعويضه يتممن خطة القبول 

للدراسة المسائية في المعاهد ويحسم معدل القبول  التقديم عداديةاإل الدراسة لخريجي يحق.14
 .حسب المنافسة على المقاعد المتاحة ولكل قسم علميب

 جموعهمم اليه مالقسم الذي يؤهله/المعهد وفي الطلبة للدراسة في الكلية ت رشح الجامعة.15
 .رغباتهم تسلسل وحسب

فقرة ، عدا ما تم ذكره في الال يحق لخريجي المعاهد التقديم للقبول في الدراسة المسائية.16
 ةالمسائي الدراسة األوائل( % 11)يتم ترشيح الطلبة من خريجي المعاهد الـ و  .( اعاله11)

 ن قبلموفي سنة تخرجهم حصرا  صاصات المتناظرةاالخت حسببفي الكليات و للقبول 
 الوزارة.

 النظر غضب التربية والتربية االساسية كليات الى لتقديما بالخدمة المستمرينلمعلمين يحق ل.17
 .اكاديمية وا مهنية مدراسته كانت اذا فيما النظر بغض اي االعدادية في مدراسته خلفية عن
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يات التقديم للدراسة المسائية في كل الدراسات الصباحيةيحق للطلبة المرقنة قيودهم في .12
ش أو أال يكون ترقين القيد ألسباب تتعلق بالغعلى  غير الكليات التي رقنت قيودهم فيها

امة للشروط الع نمستوفي كونهم وجوب مع، اانضباطي ينمعاقب واالمحاولة فيه أو كان
 .األخرى

ة أخرى التقديم للدراسة في كليات مسائي الدراسات المسائيةيحق للطلبة المرقنة قيودهم في .19
القيد  وأال يكون ترقينقيودهم في الدراسات الصباحية ترقين  سبقن ميكونوا مأال على 

 نمستوفي ونهمك وجوب مع اانضباطي ينمعاقب واكانأو المحاولة فيه أو ألسباب تتعلق بالغش 
 للشروط العامة األخرى.

الدراسة  في التسجيلمركزي ال هقبول التسجيل فيالذي أكمل إجراءات ال يحق للطالب  .21
المسائية إال إذا قام بتقديم طلب لترقين قيده بعد تسجيله وال يحق له العودة لقبوله المركزي 

 في حالة تقديمه للدراسة 5/ الفقرة 1/حالثامن الفصل في ورد ما مراعاة مع ،مرة أخرى
 . نفسها المسائية في الكلية

يتم قبول الطلبة غير العراقيين )المقيمين( من الحاصلين على شهادة الثانوية العراقية  .21
قبوال أوليا في الدراسة المسائية وعليهم مراجعة الوزارة لبيان اعفائهم من األجور الدراسية 

امر قبولهم ويتحمل الطالب والكلية/المعهد  إصداريوما من  (31) وخاللاألجنبية  لةمبالع
 .إعفاءدون حصوله على كتاب من مسؤولية استمراره بالدراسة 

وطني وجهاز األمن ال الداخلي األمن وقوى المخابرات وجهاز المسلحة القوات منتسبو يلتزم .22
 الدراسة في للقبول دوائرهم ممانعة عدم يؤيد كتاب بجلب واألجهزة األمنية األخرى

 .مالعا القبول/قناة المسائية

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

 المسائية.
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 :األجور الدراسية -2-ج

 بما اليزيد عن 2112-1721 يةللسنة الدراس المقبولينالمستوفاة من الطلبة  األجورتكون  .1
 : اآلتي

المبلغ كحد  االختصاص ت
 أعلى )دينار(

 3.111.111 كليات الهندسة والكليات التقنية الهندسية 1

 2.511.111 الكليات التقنية الصحيةو  التمريضكليات  2

 العلمية قساماأل، ة الفنون التطبيقيةكلي الصرفة،)العلوم  العلمية التخصصات 3
 1.651.111 (اضة، التربية البدنية وعلوم الريالجميلة الفنون، الزراعة التربية، كلية في

 1.311.111 التقنية اإلدارية والكليات واالقتصاد اإلدارةالقانون، كلية  كليات 4

 ة،اإلسالميالسياسية، التربية للعلوم اإلنسانية، اآلداب، العلوم  العلوم) 5
 اإلنسانية االخرى والتخصصات (اإلعالم

1.111.111 

 2.511.111 المعاهد التقنية الطبية 6

 1.511.111 المعاهد التكنولوجية 7

 1.111.111 المعاهد اإلدارية 2
 

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

 من الكلية/المعهد المعني. 
الدراسة استمراره بأو ال يتم استيفاء األجور الدراسية إال بعد التأكد من كون قبول الطالب  .4

 ة كاملة.المسؤوليللتعليمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلية والمعهد  ا  مطابق
تأجيله للدراسة ال تعاد األجور أو سبب كان ألي 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

وظفي مركز وموموظفيها وأوالدهم  التعليم التقني هيئةأو الهيئة التدريسية في الجامعات 
سين من المئة من األجور ( خم%51) يزيد عن الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما ال

 المعتمدة.
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للطالب  % 31و للطالب االول على القسم، % 51أجور الدراسة المسائية  بنسبة  تخفض .7
را من واعتبا للطالب الثالث على القسم للسنة الدراسية الالحقة % 21الثاني على القسم، و

ض صالحية التخفي وللهيئة المشرفة على الدراسة المسائية، 2112-2117السنة الدراسية 
 على وفق التعليمات.

 :ضوابط عامة -3-ج

 في الدراسات الصباحية. عي المعلنالتقويم الجام ذات يعتمد .1
 .ب ظ 113:الساعة يكون بدء الدوام الرسمي في  .2
تتحمل الكلية/الجامعة كلف التدريب العملي لطلبة الدراسة المسائية في مواقع التدريب في  .3

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

 التدريب وفق التوقيتات الخاصة بالدراسة المسائية وحسب التعليمات.القصوى من 
تين المسائية ( للدراسنفسها األسئلةبنسخة ) ا  االمتحانات النهائية موحد أداءن يكون أااللتزام ب .4

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

ول للقسم مساوية لخطة قب )قناة التقديم العامة( تكون خطة القبول في الدراسة المسائية .5
 .قسم المناظر في الدراسة الصباحيةال

الشهداء،  )ذوي المسائية الدراسة ضمن كافة األخرى القبول قنواتل المخصصة النسب تكون .6
على خطة  زيادة  ، ....(2116لسنة  15 رقم قانونالالسجناء السياسيين، القبول وفق 

 القبول وليست جزءا منها.
باشر في في الكليات ذات القبول الم والمعدل التنافسيين تسري الضوابط الخاصة باالختبار .7

من افة كاإلجراءات  على المتقدمين للدراسة المسائية على أن تستكمل ،الدراسة الصباحية
 ة المشرفة على الدراسات المسائية.الكلية وتعتمد النتائج بعد مصادقة الهيئ

 هاأعضاؤ  كونيأن  علىفي الكليات والمعاهد  الطلبة بقبول خاصة مستقلة لجان تشكيل يتم .2
للجان هذه ا وتتحمل المسائية الدراسة فيوضوابطه  القبول بتعليمات الخبرة ذوي من

القبول  لفتح باب ا  أساسي ا  ويكون تشكيلها شرط ،المسؤولية كاملة في حال حدوث أي خلل
في الدراسات المسائية، ويتولى قسم شؤون الطلبة في رئاسة الجامعة مراقبة عمل هذه 

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

 ألولىاالقسم )الفرع( في حال قبولهم حسب مجموعهم في السنة الدراسية اختيار ( ومدرس
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 المذكور متيازاال من فادتهمستا عدم حالة في الصباحية الدراسة في المقبولين بأقرانهم أسوة
 .(6-/ب( من البند )ح2مع االلتزام بماجاء في الفقرة ) الصباحية الدراسة في

 عام.من كل  31/12أقصاه  موعد فيالمتعلقة بقبول الطلبة كافة و الجامعية  األوامر تصدر.11
 

 استحداث الدراسة المسائية: -4-ج

 على ما يلي: 2111لسنة  135استحداث الدراسة المسائية رقم نصت تعليمات  .1

يجوز اسـتحداث دراسـات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها / 1-"المادة 
االمكــانــات الالزمــة لــذلــك بقرار من وزير التعليم العــالي والبحــث العلمي، بنــاء  على 

الفنية بعد عرضــــــــــــــه على هيئة اقتراح من مجلس الجـامعة المعنية أو هيئة المعاهد 
 الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما ياتي:/ 2-المادة 
ان تكون الكليــة أو المعهــد أو القســــــــــــــم العلمي أو الفرع العلمي قــد خرج دورة  -اوال

راسة على استحداث د واحدة في الدراسات الصباحية في االقل ولهيئة الرأي الموافقة
مسائية في كليات أو معاهد أو اقسام أو فروع لم تخرج دورة وذلك بناء  على توصية 

 مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ان يراعى في موقع الكلية أو المعهد مالئمته للدراســـــــــــة المســـــــــــائية من حيث  -ثانيا

 ة وما شابه ذلك من امور اساسية.توافر وسائط النقل العام ووسائل االتصال واالنار 
ان يكون عدد الطلبة المســــــــــجلين مجزيا لاليفاء بالمتطلبات المالية للدراســــــــــة  -ثالثا

 "المسائية المستحدثة
 أوال المدرجة أعاله وفق ما يلي: -2-تنفذ المادة  .2

 ( مما موجود في الدراسة الصباحية.% 51تعزيز الكادر التدريسي بمقدار ) -أ
االستحداث بعد مرور سنتين دراسيتين على األقل على استحداث يكون تقديم طلب  -ب

 .مطلوب في الفقرة )أ(التعزيز الالدراسة الصباحية لتتمكن الجامعة من تهيئة 

فتح  تمي الجامعة المبررات العلمية الستحداث الدراسة المسائية بما يالئم سوق العمل. تقدم .3
تعليق الدراسة المسائية عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد  أوفتح  إعادةأو 
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ترفع طلبات الفتح  أنعلى  المدرجة أعاله (1المادة )وفق  األصوليةاستحصال الموافقات 
.31/6التعليق في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم  أوالفتح  إعادة أو
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 :: قنوات القبول األخرىالرابعالفصل  -د
 :المعاهد المهنية في الدراسة فروعقبول الطلبة من خريجي  -1-د

 الجامعات ىإل التقديم( والمسائية الصباحية للدراستين) المهنية عدادياتاإل لخريجي يحق
 متطلبات وفقلى ع قبولهم نسب تحدد أن على ،للنظر في قبولهم في المعاهد التقنية التقنية
 الحاصل المعدل أساس على الطالب بين المنافسة وتكون التقنية الجامعات في القبول خطة
باستثناء  (% 61)عن المتقدم معدل يقلأال  على اإلعدادية، الدراسة في الطالب عليه

 إظهار ويكون ،(% 55خريجي الفرع الزراعي اذ يشترط أن ال يقل معدل المتقدم عن )
 راساتالد دائرة/ الوزارة تزويد مع التقنية الجامعاتلجنة مختصة في  طريق عن القبول

 .دقيقيةت ألغراض كافة ومعلوماتهم والمقبولين المتقدمين بأسماء والمتابعة والتخطيط
 :بول الطلبة من خريجي معاهد السياحةق -2-د

للدراسة )الصباحية،  السياحة معاهد خريجيمن  القسم على األول للطالبيحق  .1
 كلياتو  واالقتصادكليات اإلدارة  في والفندقةالسياحة  أقسامفي  القبولالمسائية( 

 .المناظرة للدراسة السياحة والفندقة
 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

لقبول في لوالقبالة والتوليد التمريض  إعدادياتمن خريجي الربع األول من يتم ترشيح الطلبة 
 ويتم (% 21) على أال يقل معدل المتقدم عنمن قبل وزارة الصحة  الجامعات التقنيةمعاهد 

رة تزويد الوزارة/ دائ إظهار قبولهم من قبل اللجنة المختصة في الجامعات التقنية ويتم
 الدراسات والتخطيط والمتابعة بأسماء المتقدمين والمقبولين ومعلوماتهم كافة ألغراض تدقيقية.

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

حدة، مع جبر كسر العدد لمصلحة  على اختصاصلكل  األوائل( % 11)الـنسبة  تحتسب .1
يتم  ( طالب43)الذي يكون فيه عدد خريجي الدور األول  االختصاصالطالب )مثال: في 

 طلبة( 5ترشيح 

لدراسات ا 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  .3
( من التعليمات 11الفقرة )ب ماجاء حسببالدور الثاني ألسباب موجبة حتما  و إلى األول 

تقل معدالتهم عن الحد األدنى للمعدل أال النافذة على  2111 لسنة 134 رقماإلمتحانية 
 األول بنسبة القبول اعاله أيضا .المقبول في الدور 

الصباحية في الكليات الصباحية وخريجي المعاهد المسائية في  قبول خريجي المعاهد يتم .4
 (% 11) عن يزيد ال وبماالقريبة أو التخصصات المناظرة  وفقعلى الكليات المسائية 

 .القبول خطة من

 الكليات.( يتضمن جدوال  لالختصاصات المناظرة في 2الملحق رقم ) .5

من خريجي التخصصات المماثلة من خالل تحديد  األوائل (% 11تتم المنافسة بين الـ ) .6
حسب ب...( وتتم المنافسة بين التسلسل الواحد .، الثواني، الثالث، وهكذااألوائلالتسلسالت )

 معدل كل منهم.و تسلسل رغبات الخريجين 

حسب بو  أقرانهعند المنافسة مع ة القبول في الدراسة الصباحي منيحق لمن تم استبعاده  .7
 .  الوزارة من الترشيح ويتم ،إن توفرت للدراسة المسائيةالتقديم  ،خطة القبول

 ةالحالي الدراسية السنة( من خريجي 2117/2112يكون قبول الطلبة للسنة الدراسية ) .2
 ( فقط.2116/2117)

 جمع بين الدراسة والوظيفة.ال يحق للطالب ال .9

اتحة دائرة مف يتم ،القبول أوامر إصدارالتعيين بعد في في حال انسحاب الطالب لرغبته .11
وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة  قبوله إللغاءالدراسات والتخطيط والمتابعة 

 خمس سنوات.

على المعاهد بشرط العمر وذلك  األوائل( % 11) ـلـاضمن قناة  نو المقبوليشمل الطلبة ال .11
 .كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرا  

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

ضوابط  قوفوعلى عن طريق الجامعات  النقل في السنوات الدراسية األعلىيحق للطلبة  .13
 .الثامنانتقال الطلبة الواردة في الفصل 

في الكليات المناظرة مع مالحظة ما ورد في  األولىالدراسية في السنة يقبل الطلبة  .14
( المتضمن تحديد المرحلة الدراسية دون الحاجة إلجراء المقاصة العلمية، 12الملحق )
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 134رقم  اإلمتحانيةثالثا من التعليمات -16وفق المادة  مرتبة النجاح للطالبوتحتسب 
 وتعديالتها. 2111لسنة 

 :المتميزين قبول الموظفين -5-د

 فصاعدا. 1977 سنةيكون المرشح من مواليد  أن .1

  .1/11/2117أن تكون له خدمة فعلية ال تقل عن سنتين لغاية  .2

 وترشيح قنيةالتللقبول في المعاهد  عداديةيتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة اإل .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
  .(والمهنياألدبي بفروعها )العلمي و الدراسة اإلعدادية 

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

 .(% 65) عن ميقل معدلهعلى أال  العتبار شهادتهم معادلة لشهادة اإلعدادية

يقل أال  بيةالط التقنيات وكلياتالصيدلة  اتفي كلي لقبولل المرشحفي الموظف  يشترط .6
 عن يةالهندس التقنياتوكليات  الهندسة اتكلي في للقبول والمرشح (% 91) عنمعدله 

 .(% 71) والمرشح للقبول في باقي الكليات عن (% 25)

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

 لقبولا قنوات ضمن سابق قبول لديه من أو ،ترقين قيده وتمال يحق ترشيح من سبق  .2
 ....(.،األوائل %11)المسائي، المباشر، الـ األخرى المختلفة

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

حسب بو  (2) الملحقضمن التخصصات المناظرة وكما موضح في  المرشحينيتم قبول .11
 .التنافسي والمعدلخطة القبول 

 على الموافقة إرساليتم و  تمديدها من صالحية دائرة المرشحأو إن منح اإلجازات الدراسية .11
رسالمباشرة  الموظفالجامعة المقبول بها إلى الدراسية اإلجازة  منح  نسخة من الكتاب وا 
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ية وخالل النصف األول من السنة الدراس دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقطإلى 
 .وبعكسه يعد القبول ملغيا  

 (% 31) من معدل التخرج في المعهد و (% 71) سالتنافسي على أسا المعدليحتسب .12
 .(13)الملحق  فاضلةالماستمارة وفق التقييم الذي حصل عليه في على 

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

ب ضوابط حسبو  األولىاالنتقال في السنوات الدراسية فوق  المجاز دراسيا   للموظفيحق  .14
 وشرط موافقة دائرته على أن تبلغ الوزارة بذلك. ثامناالنتقال الواردة في الفصل الـ

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

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

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

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

 وتعديالتها. 2111لسنة  134رقم  اإلمتحانيةثالثا من التعليمات -16وفق المادة  للطالب
مفاتحة دائرة  يتم ،سبب كان بعد إصدار أوامر القبول اليفي حال انسحاب الطالب  .12

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

يما ن شرطي العمر والخدمة أما فة مقناال المتقدمون للقبول ضمن هذه الشهداء وذو يستثنى  .19
( من الفصل 3-من البند )أ (3المعدل فيتم اعتماد نفس الشروط المذكوره في الفقرة )يخص 
 .المذكورة في اعاله ، مع االلتزام بالضوابط االخرىاالول

 :(يعادلها ما أو) على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية األوائلقبول الطلبة  -6-د

المهنية للدراسة الصباحية  عدادياتاإل خريجي من العراقعلى  األوائل( 11يتم قبول الـ) (1
/ لتقنيةا اتالكليفي  القريب أوالمناظر  التخصصفي  ،والمسائية وفي كل تخصص

 .يبين التخصصات المناظرة( 9حصرا )الملحق  عن طريق الوزارةو  التقنية الجامعات
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والقبالة  التمريض إعدادياتخريجي على العراق من  األوائل( 5الـ)قبول الطلبة  يتم (2
 (.% 91) يقل معدلهم عن على ان ال في كليات التمريض والتوليد

 :قبول المعلمين المجازين دراسياً في الدراسة الصباحية -7-د

 .فصاعدا 1977 سنةالمرشح من مواليد  يكون أن .1

 .1/11/2117أن تكون له خدمة فعلية ال تقل عن سنتين لغاية  .2

 (.% 71)يقل معدل تخرجه عن أال  .3

 سية.الدرااإلجازة موافقة مبدئية لمنح  الدراسية لإلجازات الترشيح من المديرية العامةيعد  .4

وكما  االختصاص الدقيق حسبب للمعلمين والمعلمين المهنيين والقبول يكون الترشيح .5
المعدة لهذه القناة من وزارة التعليم العالي  الخطة وفقعلى و  (2موضح في الملحق )

 .ملغيا قبولهوبعكسه يعد  يموالبحث العل

لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول  من أو ،ترقين قيده وتمال يحق ترشيح من سبق  .6
 ...(..،األوائل %11المختلفة األخرى )المسائي، المباشر، الـ

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

 على ةالموافقيتم ارسال و التربية  وزارةتمديدها من صالحية أو إن منح اإلجازات الدراسية  .2
 ارسال نسخة من الكتابو مباشرة  المعلم فيهاالجامعة المقبول إلى الدراسية اإلجازة  منح
دراسية األول من السنة الدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط وخالل النصف إلى 

 وبعكسه يعد القبول ملغيا .

 اسأسحا وعلى المجاز دراسيا  تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحي للمعلمال يحق  .9
 يحق له تعديل الترشيح في السنة الالحقة. ال، و اختصاصه

وابط ضوبحسب  األولىالمجاز دراسيا  االنتقال في السنوات الدراسية فوق  للمعلميحق  .11
 .بذلك لوزارةا تبلغ أن على التربية وزارةوشرط موافقة  ثامناالنتقال الواردة في الفصل الـ

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

 لغاءاحال ثبوت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول األخرى وعدم  في .12
 قبوله إللغاء ةالوزار  إلىقبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا، يكتب 
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منحه إجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول  التربية لوزارةويترك  هذه القناةضمن 
 .األولى

المجاز دراسيا  في حالة الغاء العقد المبرم من قبل وزارة الموظف يرقن قيد يلغى أو  .13
 ، كونه امتياز منح له من قبل وزارته.المانحة لالجازة الدراسية الطالب

ة مفاتحة دائر  يتم ،سبب كان بعد إصدار أوامر القبول اليفي حال انسحاب الطالب  .14
ة مانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدقبوله وحر  إللغاءالدراسات والتخطيط والمتابعة 

 خمس سنوات.

ا ن شرطي العمر والخدمة أمة مقناال المتقدمون للقبول ضمن هذه الشهداء وذو يستثنى  .15
( 3-من البند )أ (/ب3فيما يخص المعدل فيتم اعتماد نفس الشروط المذكوره في الفقرة )

 .المذكوره في اعاله ، مع االلتزام بالضوابط االخرىمن الفصل االول

 :2012لسنة  (11) القانون رقموفق على  القبول -8-د

 الطلبة المشمولون هم: -1
 .القوات المسلحة ومنتسب -أ
 قوى األمن الداخلي. ومنتسب -ب
 .الوطني جهاز المخابرات ومنتسب -ت
 منتسبو جهاز األمن الوطني. -ث
 منتسبو األجهزة األمنية األخرى. -ج

مس عن خ مجموع درجاتهميقل أال الدراسة المسائية حصرا، على  فييتم قبول المشمولين  -2
       عن تهمنسب تزيدأال و  ،هايلادرجات من الحد األدنى للقبول في الدراسة التي تم ترشيحهم 

 . القسمفي  القبولمن خطة ( % 5)

 يحق لهم وال االلتزام بنصاب الدوام المحدد وفق التعليمات االمتحانيةعلى الطلبة المقبولين  -3
 الملغى(. 437)ويشمل ذلك الطلبة المقبولين وفق القرار  (% 111) نأداء االمتحان النهائي م

رسالها و  منتسبيهامن  المرشحينتنظم الجهات المستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء  -4 إلى ا 
 .والمتابعة والتخطيط الدراسات لدائرةة اإللكترونيمن خالل البوابة الوزارة و 

الكليات  فيدراسة لبا المستمرين منتسبيهاتنظم الجهات المستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء  -5
رسالها ،المذكور القانونوفق على  ابتداء   من المقبولينوالمعاهد  الل البوابة خ ومنالوزارة إلى  وا 
السماح لهم  لغرض ،31/12 أقصاهفي موعد لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ة اإللكتروني
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 على سريي وال نفسها الدراسية سنةعلى أن يكون هذا االجراء خاصا بال باالستمرار بالدراسة
 .الالحقة الدراسية السنوات

 .حصرا الوزارة صالحية من هي 2116لسنة  15 بالقانون رقم المتعلقة اإلجراءات جميع -6

من  بوعينمدة أس فيها خالل ينالمقبولعلى الطلبة المقبولين وفق هذا القانون مراجعة الكلية  -7
 تاريخ صدور كتاب القبول وخالف ذلك يعتبر قبوله ملغيا .

 :لدراسة المسائيةا فيقبول ذوي الشهداء  -9-د

بشكل  الشهداء( من قبل الطالب الى مؤسسة 2112/ 2117يكون 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 ( من خطة القبول لكل قسم % 5) -ج

 .2115 لسنة( 57) بقانون المشمولين وللجرحى ابيةھوالعمليات اإلر
حة ويتنافسون فيما بينهم على المقاعد المتاشرط المعدل يعفى الطلبة المشار إليهم أعاله من  .3

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

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

 جهةالمذكورة اعاله مع مراعاة ادراج حقل امام اسم الطالب )موظف/غير موظف( مع 
 .االنتساب

فئته  سبح تلتزم الجامعات المعنية بأرسال قوائم الطلبة المقبولين بموجب الكتب الوزارية كل   .5
 في حفظوت لديها صدور كصحة واعتمادها نهائي بشكل عليها للمصادقة الشهداءالى مؤسسة 

 لاج من ضحت التي الشريحة ھذهالمالي واالداري عن  العْبء لتقليل وذلك الطالب، ملفة
 العزيز، وارسال نسخة منها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عراقنا

الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات االرهابية من االجور الدراسية  شهداء العمليات ذووعفى ي .6
( من 12كافة كون نسبة المقاعد الدراسية خصصت لهم بموجب الفقرة )خامسا ( من المادة )

قانون التعديل االول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية 
 .2115( لسنة 57والعمليات االرهابية رقم )
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النظام البائد شهداء  يذو ( من أجور الدراسة المسائية ل% 51) تتكفل مؤسسة الشهداء بدفع .7
لمالي حين توفر التخصيص ا ضمن هذه القناةوالذين تم قبولهم  وذوي شهداء الحشد الشعبي

 لذلك.
 الخيارات قوفعلى و  صحيحا قبولهم نو ك حال في الترشيح تعديل المقبولين للطلبة يحق ال .2

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

 .سهانفالقناة من سبق وتم ترقين قيده بعد أن تم قبوله على لتقديم الال يحق  .9
ة المقبولين لطلبل العلمي والبحث التعليم وزارة في المعنية الجهات قبل من تعهديتم اعداد  .11

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

 :السياسيين السجناءقبول  -11-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 

/الدراسة ةالحكومي والمعاهد الجامعات في للقبول والمعدل العمر يشرط من المشمولون يستثنى .2
ين/ للقبول ضمن قناة المتميز  للترشيحبخصوص االستثناء من شرط الخدمة  أما) المسائية

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

 .تخصص بكل الخاصة المدخالت وفقعلى  ويقبلون
 1 قرةالف في ذكرهم الوارد للمشمولين الكليات في األقساممن خطة قبول  % 5نسبة  تخصص .4

 .أعاله
 لىإحصرا ويكون التقديم مؤسسة  السجناء السياسيين المشمولون عن طريق  لبةالط يحدد .5

 .الخاصة القضائية اللجنة بقرار تزويدهم بعد مباشرة الجامعة
مؤسسة  إلى قانونواستنادا مؤسسة دفع أجور الدراسات المسائية للطلبة المشمولين ال تتحمل .6

 .السجناء السياسيين
 :قبول الطلبة المسرعين  -11-د

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

( % 21تكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة المسرعين الذين حصلوا على عتبة القطع ) .1
طب، ال( من المقاعد التي حددتها خطة القبول لكليات المجموعة الطبية )% 2) أكثرف
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( % 11صيدلة(، أما بالنسبة لكليات المجموعة الهندسية فتكون نسبتهم )السنان، األطب 
 المتناظرة الموجودة في المحافظة الواحدة بشكٍل متساٍو.ويتم التوزيع بين الكليات 

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

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

 :قبول الطلبة الموهوبين -12-د

بغض و  في التخصص الذي يرغبون بهقبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين  يتم (0
لكون مناهج هذه المدارس هي مناهج خاصة  الحدود الدنيا للقبول المركزيالنظر عن 

وان امتحاناتهم الوزارية تجري بمعزل عن االمتحانات الوزارية  اإلنكليزية باللغة وتدرس
 .األخرىللمدارس 

، ويتم التنافس من خطة القبول (% 2) نيوهوبتكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة الم (7
 .فيما بينهم على أساس المعدل

 :الصباحي الخاصالحكومي  التعليم -13-د

 ي:أتوفق ما يعلى الدراسة الصباحية على النفقة الخاصة يتم قبول الطلبة في 
 أن يكون الطالب مستوفيا لكافة الشروط المتعلقة بالقبول المركزي. .1
 2116/2117 و 2115/2116يحق للطلبة من خريجي الدراسة االعدادية للسنتين الدراسيتين  .2

بغض النظر فيما إذا كان لديهم قبول من عدمه أو كانوا ممن سبق  من القناةالتقديم للقبول ض
 لهم االلتحاق بالدراستين المسائية او األهلية.

 ان ال يقل معدل الطالب عن: يجب .3
 )طب، طب أسنان، صيدلة( درجتين عن الحد األدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية -أ

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

 المجموعة الهندسية.
 كليات العلوم.بالنسبة ل-أربع درجات عن اقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية -ت
خمس درجات عن اقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية/المعهد لباقي  -ث

 التخصصات.
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لغى القبول السابق )مركزي، مباشر، مسائي، أهلي( للطالب حال مباشرته بالدراسة ضمن ي .4
 هذه القناة، وال يحق له العودة لقبوله السابق ألي سبب كان.

 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  12.111.111 -أ
 دينار لكليات طب األسنان.عشرة ماليين  11.111.111 -ب
 .الصيدلةدينار لكليات ثمانية ماليين وخمسمائة ألف  2.511.111 -ج
 النفط والمعماري في كليات الهندسة. ألقسامدينار أربعة ماليين  4.111.111 -د
 الهندسية األخرى. ألقساملدينار ثالثة ماليين  3.111.111 -ه
 دينار لكليات العلوم والتمريض والتخصصات العلمية األخرى.مليونا  2.111.111 -و
 .دينار لكليات القانونمليون وخمسمائة ألف  1.511.111 -ز
 دينار للكليات اإلنسانية.مليون  1.111.111 -ح
 مليونا دينار لكليات الطب البيطري. 2.111.111 -ط
 دينار لكليات التقنيات الصحية والطبية.ثالثة ماليين  3.111.111 -ي
 ثالثة ماليين دينار لكليات التقنيات الهندسية. 3.111.111 -ك
 لكليات التقنيات االدارية. مليون و ثالثمائة ألف دينار 1.311.111 -ل
 معاهد التقنية الطبية.لثالثة ماليين دينار ل 3.111.111 -م
 .جيةلو نو معاهد التكلمليون و ستمائة ألف دينار ل 1.611.111 -ن
 مليون و مائة ألف دينار لباقي المعاهد. 1.111.111 -س
م )للطلبة المقبولين للعا تخول الجامعات صالحية تخفيض األجور الدراسية عما ورد أعاله .7

 .الدراسي نفسه(
 وليست جزءا منها، على أن الاة زيادة على خطة القبول المركزي تكون خطة القبول لهذه القن .2

 .في القبول المركزي األقسام قبول خطة من (% 15) المقبولين عنتزيد نسبة الطلبة 
من خريجي السنة ( % 5) من خريجي السنة الحالية و (% 11) يتم توزيع النسبة أعاله بواقع .9

 الدراسية السابقة، ويتم تدوير النسب في حال عدم كفاية المتقدمين.
الكليات/المعاهد المناظرة في ال يحق للطلبة تقديم طلبات النقل أو االستضافة إلى  .11

الجامعات األخرى، في سنة القبول أو السنوات الدراسية الالحقة، كما ال يحق لهم االستفادة من 
 امتياز نقل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية.
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تعتمد نفس شروط وضوابط القبول المقرة بالنسبة لكليات القبول المباشر، وبالنسب المحددة  .11
ويحسم  ،خمس درجات صحيحةتخفيض الحد األدنى المؤهل للتقديم بمقدار  نفسها لكل فئة مع

 عن أدنى معدل تنافسي خمس درجاتالقبول ضمن القناة لمن كان معدله التنافسي ال يقل عن 
 تم قبوله فعال ضمن قناة القبول المباشر العام.

 ( كليات ومعاهد.11بإمكان الطالب التقديم لما ال يزيد عن ) .12
بحسب و يتحمل الطالب جميع االلتزامات المترتبة عليه بوصفه دارسا على النفقة الخاصة  .13

 مقتضيات تلك الدراسة وطبيعتها.
تخول مجالس الجامعات صالحية مناقشة واتخاذ القرارات المناسبة في الحاالت المستجدة  .14

 بما يسهل تطبيق التعليم الحكومي الخاص الصباحي ووفق الضوابط.

 :التدريسيينقناة  -14-د

 وحثهم على نشر األبحاث باللغة  ألعضاء الهيئة التدريسيةمن أجل تطوير اللغة اإلنكليزية 
هادات العليا من حملة الشيسمح للتدريسيين  ،االنكليزية وبما يسهم برفع مستوى جامعاتنا عالميا  

 فق ما يلي:و  التربيةالمسائية في اقسام اللغة األنكليزية بكليات لدراسة في االتقديم للقبول 
 أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية. .1
من خطة قبول األقسام المذكورة زيادة على خطة القبول لتنافس  (% 5)تخصص نسبة  .2

التدريسيين فيما بينهم.
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ن م الوافدينالفصل الخامس: ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقيين  -ه
 :العراقخارج 

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

دا  ومن خريجي الدراسة صعو  1993 سنةمواليد ول المركزي من أن يكون المتقدم للقب -1
 ة.إللكترونياويتم التقديم من خالل البوابة  ةالسابق ةالدراسي سنةالأو لسنة القبول الثانوية 

 لهيحق  ( أعاله1الواردين في الفقرة )أي من الشرطين  ء الطالبعدم استيفا حال في -2
عبة وعن طريق قسم القبول المركزي/ ش ةية في الكليات الحكوميالدراسة المسائ إلىالتقديم 

 الوافدين حصرا.
 الصباحية تينسالدرا/الكليات التابعة للوقفين )األهلية الكليات في الدراسة إلىالتقديم  يتم -3

 اإللكترونية.من خالل البوابة  الضوابط والشروط الخاصة بهاوبحسب  (والمسائية
 لصباحيةا ة)الدراس المتاحةقنوات القبول  من أييحق للطالب الوافد التقديم للدراسة على  -4

بة أسوة بالطل (األهلية/الكليات الجامعات أو ة/المعاهد الحكوميالكلياتالمسائية في  وأ
 .في داخل العراق ةعداديالااسة ر دخريجي ال

 متاحةالقنوات القبول  من أيالتقديم للدراسة على  هداءيحق للطالب الوافد من ذوي الش -5
 /الكلياتالجامعات أو ة/المعاهد الحكوميالكلياتو المسائية في أالصباحية  ة)الدراس
أسوة بالطلبة خريجي الدراسة االعدادية في داخل العراق شرط اال يكونوا من  (األهلية

المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية 
 .( من الفصل االول3-من البند )أ (3مع مراعاة ما جاء في الفقرة )أو األهلية، 

ن و طلبة الدارسها اليلإالتي يخضع كافة، تلك لضوابط والتعليمات ل الوافدونيخضع الطلبة  -6
 .وامتياز خريجي الدور األول المضافة اللغة امتياز عدا داخل العراق

الكليــــة وترســـــل نســــخة منهـــــا إلـــــى أدنـــــاه إلـــــى فــــي يقــــدم الطالـــــب المستمســــكات المدرجـــــة  -7
 :مركز الوزارة ألغراض التدقيق

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

 .لونةمنسخه مع  )أو البطاقة الموحدة( هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية .ج

 ،بلد(في ذلك ال واإلقامة)تأشيرة الدخول والخروج  ملونةجواز السفر األصلي ونسخه  .د
م )ممن ليس لديه والمهجرين الهجرةما يثبت وجود الطالب خارج العراق من وزارة  أو

 جواز سفر(.

 بولينالمقالشهادات المعادلة الحاصلين على طلبة المن صحة صدور وثائق  يتم التحقق -2
ش الجامعة بالتنسيق مع مكتب المفتفي  /المعهدالكلية منفي الكليات والمعاهد الحكومية 

ع يتجاوز نهاية السنة الدراسية الثانية م العام ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بما ال
 .هالفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجلحين ورود صحة الصدور وبختقديم كفالة ضامنة 

بولين المقالشهادات المعادلة الحاصلين على طلبة اليتم التحقق من صحة صدور وثائق  -9
يط من دائرة الدراسات والتخطوالكليات التابعة للوقفين  األهليةفي الكليات والجامعات 

الدراسية الثانية مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود يتجاوز نهاية السنة  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

أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج بعد انتهاء عمل  :األولىالفئة 
 العراق.إلى ذويهم وعودتهم 
ية وفق نظام البعثات والزماالت الدراسعلى أبناء وزوجات المبعوثين دراسيا  الفئة الثانية:

 العراق.إلى بعد انتهاء مدة الدراسة وعودتهم 
 2112سنة ل 441قرار الأبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين ب الفئة الثالثة:

 ما يثبت ذلك من وزارة الهجرة والمهجرين. تقديمبعد 

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

سنة  رطاستثناء  من ش الصباحية الدراسةفي  معدالتهم في الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجهم
 .التخرج

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

وأن يكون من المستمرين على الدراسة قبل عودته  لديها له ملفأو عن طريق دائرة البعثات 
 من سنة. أكثروغير راسب في دراسته 

 -أعاله 3إضافة لما ورد في الفقرة -والثالثة  والثانية األولىفي الطالب من الفئات  يشترط .4
وكما مؤشر إزاء كل دراسة  عداديةيكون حاصال على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلأن 
 أدناه: في 

 للمجموعة الطبية % 25 -أ

 للمجموعة الهندسية % 21 -ب

 .األخرى واإلنسانيةلكليات العلوم واالختصاصات العلمية  %61 -ت

 معدله هيؤهل ما وفقعلى  قبوله يتم أعاله المعدل لشرط الطالب استيفاء عدم حال في -ث
 سنة تخرجه. عداديةاإل الدراسة في

أن يكونوا قد  -أعاله 3إضافة لما ورد في الفقرة -أعاله  ةالرابع الفئة من الطلبة في يشترط .5
 ح.اسنتهم الدراسية الجامعية بنج اكملوا

 تاريخ تقديم الطلب: .6

 ألولىامن تاريخ العودة بالنسبة للفئتين ) أشهرستة  مدة خاللالنقل م طلب يقديتم ت -أ
 والثانية( وخالل سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة )الثالثة(.

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

 االختبار الشامل: .7

نجاح في ال نفاآ المذكورةالمستوفين للشروط من الفئات األولى والثانية والثالثة الطلبة على  -أ
 الستكمال معاملة النقل من خارج العراق. الشامل االختبار
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الختبار الطلبة وبالتنسيق مع لجان العمداء لجان تخصصية  في الجامعات تشكل -ب
 :يأتيلشروط النقل من خارج العراق، وكما المستوفين 

 .بغداد جامعة :طلبة المجموعة الطبية  (1

 وجامعة النهرين. التكنولوجيةالجامعة طلبة المجموعة الهندسية:   (2

 .التقنية الوسطىالجامعة طلبة االختصاصات التقنية:   (3

 .المستنصريةجامعة الطلبة االختصاصات األخرى:   (4

يمنح الطالب فرصة أداء االمتحان بمحاولتين األولى في منتصف شهر أيلول والثانية في  -ت
 األول. تشرينمنتصف شهر 

خر أفي 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 ستمائة وخمسون الف دينار عراقي 651.111 . 1

 للمحاولة الثانية ان وجدت. ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي 325.111. 2

 من القسم العلمي المنقول إليه الطالبوتحديد المرحلة الدراسية علمية المقاصة اليتم إجراء  .2
 .4-/يالعاشر الفصل فيوفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية الواردة على 

ال رسوبه في ( في ححصرا والثالثة والثانية األولىترقين قيد الطالب المنقول )من الفئات  يتم .9
رة/ دائرة الطالب بمراجعة الوزا بلغمن قبل )الكلية/المعهد( مباشرة ، ويمن دراسته السنة األولى 

 يفالدراسات والتخطيط والمتابعة حصرا لغرض تعديل ترشيحه وبحسب ما يؤهله معدله 
 شهادة الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجه.

 بأقرانه. أسوةالدراسية المقرة  المتطلباتبعد استكمال  إالال يتخرج الطالب  .11

دقيقها، وتتولى تالقيام بو  كافة المستمسكاتبمنقول تقوم )الكلية / المعهد( بمطالبة الطالب ال .11
لثانية نهاية السنة الدراسية ا يتجاوز الالكليات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما 
 .يوبالتنسيق مع مكتب المفتش العام وقسم القبول المركز 

والتخطيط  الدراساتدائرة  / من خالل الوزارة األولىتغير جهة نقل الطلبة في السنة الدراسية  .12
 الطلبة. ولياتوالمتابعة حصرا لتالفي حصول األخطاء ولغرض المتابعة الدقيقة أل
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 داخله.  إلىالوزارة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق  .13
ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي  -3-ه

 الخاص الصباحي الدولي

 صعودا . 1991مواليد سنة أن يكون الطالب من  .1
لدراسة وان يكون لديه ملف دراسي في دائرة البعثات والعالقات أن 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. 31دراسي خالل مدة أقصاها )

ة ا وليبيا واليمن( من شرط االستمرارية للسنة الدراسييستثنى الطلبة الوافدون من دول )سوري .3
 حصرا .  2116/2117

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

وليس -( فباإلمكان قبولهم %91) فيما يخص طلبة كليات الطب الذين تقل معدالتهم عن .5
والكليات األهلية في قسمي )طب األسنان أو الصيدلة(  في المرحلة األولى في الجامعات-نقلهم

 ( لخريجي كافة السنوات الدراسية.%25على أال تقل معدالتهم عن )
 ةينقل الطلبة المستوفون للشروط والذين اجتازوا المرحلة األولى خارج العراق إلى الدراس .6

المناظرة في داخل العراق بحسب ما تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم وتتولى لجنة المقاصة 
 العلمية تحديد المرحلة الدراسية.  

يحق للطلبة المستوفين للشروط طلب النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات الحكومية ضمن  .7
 تالية:قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي وفق الشروط ال

أال يزيد الفرق بين معدل الطالب والحد األدنى للقبول في سنة تخرجه عن خمس درجات  .أ
 ( للمجموعة الطبية بأي حال من األحوال. %91صحيحة وأال يقل معدل الطالب عن )

أال يزيد الفرق بين معدل الطالب والحد األدنى للقبول في سنة تخرجه عن خمس درجات  .ب
 ( للمجموعة الهندسية بأي حال من األحوال. %21صحيحة وأال يقل معدل الطالب عن )

أال يزيد الفرق بين معدل الطالب والحد األدنى للقبول في سنة تخرجه عن عشر درجات  .ج
 صحيحة لباقي التخصصات. 

للطلبة المستوفين للشروط طلب النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات األهلية وفق يحق  .2
 الشروط التالية:

 (. %25أال يقل معدل الطالب المتقدم للنقل إلى كليات طب األسنان أو الصيدلة عن )  .أ
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أال يقل معدل الطالب المتقدم للنقل إلى تخصصات هندسة )النفط ، الطب الحياتي ،  .ب
 ( لألقسام الهندسية األخرى.%65(  و)%75العمارة ، مدني( عن )معماري ، 

 (.%61أال يقل معدل الطالب المتقدم للنقل إلى أقسام الهندسة التقنية عن ) .9
( من عدد % 5تكون نسبة الطلبة المنقولين الى الكليات الحكومية بواقع ال يزيد عن ) .11

 ( في الكليات األهلية.% 11ن )المقاعد المشغولة لتلك المرحلة الدراسية واال تزيد ع
 األجور الدراسية: .11
المنقول ضمن هذه القناة بدفع أألجور المقرة ضمن يلتزم الطالب  الجامعات الحكومية: .أ

( ولكل سنة دراسية %31قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي مضافا إليها نسبة )
 )بضمنها سنوات التأجيل والرسوب وعدم الرسوب( لحين تخرجه.

يستوفى من الطالب المنقول ذات األجور المستوفاة من اقرانه المقبولين  ليات االهلية:الك .ب
 في الكلية والقسم ذاته.

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

 ( يوما من مباشرته وبخالفه يلغى نقله.31)
يحق للطلبة الذين تم نقلهم/قبولهم طلب تغيير جهة النقل/القبول إلى جامعات/كليات أخرى  .13

 أعاله. 2و 7وخالل شهر من تاريخ صدور كتاب النقل/ مع االلتزام بما ورد في الفقرتين 
 نقلهم/قبولهم تقديم طلب إلى دائرة الدراسات والتخطيطيحق للطلبة الذين استكملوا إجراءات  .14

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

 .15/9يتم استالم طلبات النقل لغاية  .15
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لين الحاص غير العراقيين الوافدينضوابط قبول الطلبة : السادسالفصل  -و
 تينالدراسفي على شهادة اإلعدادية العراقية أو الشهادة المعادلة لها 

 :األولية والعليا
 :قنوات القبول -1-و

 القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية )التبادل الثقافي(. .1
 في العراق. قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين .2
 القبول على حساب النفقة الخاصة. .3

 :هوضوابط شروط القبول -2-و

 ما يعادلها.أو العراقية  شهادة االعداديةيكون الطالب حاصال على ن أ .1
ـــــة  .2 ـــــة / المديري ـــــة العراقي ـــــة مـــــن وزارة التربي ـــــر العراقي ـــــب غي ـــــة شـــــهادة الطال ـــــتم معادل ي

 العامة للتقويم واالمتحانات.
ــــة أكثــــر مــــن ثــــالث  مضــــى قــــد يكــــونأال  .3 علــــى تخــــرج الطالــــب مــــن الدراســــة الثانوي

ـــــافي وأبنـــــاء وزوجـــــات الدبلوماســـــيين العـــــاملين اســـــنوات بالنســـــبة لقنـــــاتي التبـــــادل  لثق
ـــــع ســـــنوات بالنســـــبة أال فـــــي العـــــراق، و  ـــــر مـــــن أرب ـــــى تخـــــرج الطالـــــب أكث يمضـــــي عل

 للقبول في الدراسة الصباحية.لطالب النفقة الخاصة 
4.  

توفيا  للحد األدنى للقبول في الكلية والجامعة التي يرغب الدراسة فيها أن يكون الطالب مس -أ
 التقديم وطبقا  لترتيب الرغبات. استمارة وفقا  لالختيارات المبينة في 

( من البند 3بالنسبة للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخاصة المذكورة في الفقرة ) –ب 
( أعاله للدراسة األولية يتم استيفاء األجور الدراسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين 1-)و

 :على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي على ان يكون الحد األدنى للقبول كاآلتي
 91 % لالختصاصات الطبية. 
 21 % لالختصاصات الهندسية/التقنيات الصحية. 
 71 % للعلوم الصرفة. 
 65 % القانون/العلوم السياسية. 
 61 %  لالختصاصات األخرى. 
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 يستثنى من شرط سنة التخرج من يتم قبوله في الدراسات المسائية. .5
 فــــي الفحــــصنجاحــــه  فضــــال عــــنتقديمــــه شــــهادة صــــحية تؤيــــد خلــــوه مــــن اإلمــــراض  .6

 كل دراسة.بوفق الشروط الخاصة على الطبي 
الجهــــــة الرســـــمية المرشــــــحة لـــــه بتســـــديد رســــــم التســـــجيل الســــــنوي أو يقـــــوم الطالـــــب   .7

بمـــــا يعادلهـــــا بالــــدينار العراقـــــي ووفقـــــا لمـــــا أو فــــي بدايـــــة كـــــل عـــــام دراســــي بالـــــدوالر 
الخاصــــة هـــو متفــــق عليــــه فــــي البرنــــامج التنفيــــذي بـــين البلــــدين ويــــدفع طالــــب النفقــــة 

 األجنبية. ة بالعملةر إضافة لما ورد أعاله األجور الدراسية السنوية المقر 
بالنســــبة للطلبــــة المتقــــدمين للقبـــــول علــــى قنــــاة النفقــــة الخاصـــــة المــــذكورة فــــي الفقـــــرة  .2

( أعــــــاله للدراســــــات العليــــــا تســــــتوفى مــــــنهم األجــــــور الدراســــــية 1-)و ( مــــــن البنــــــد3)
علــــى النفقــــة الخاصــــة علــــى ان يكــــون الحــــد ذاتهــــا المســــتوفاة مــــن الطلبــــة المقبــــولين 
 األدنى للقبول في الدراسات العليا كاآلتي:

 65 % .للماجستير 
 71 % .للدكتوراه 

 :الوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم -3-و

 :األولية الدراسة: اوالا 

ـــــــي أصـــــــدرتها و  .1 ـــــــة والمصـــــــدقة مـــــــن الجهـــــــة الت وزارة مـــــــن الشـــــــهادة الثانويـــــــة المعادل
مـــــا الطلبـــــة أالســـــفارة العراقيـــــة فـــــي ذلـــــك البلـــــد. مـــــن منـــــه و  ةالخارجيـــــة للبلـــــد الصـــــادر 

ــــة مصــــدقة و الحاصــــل ــــيهم تقــــديم شــــهادة الدراســــة الثانوي ــــة العراقيــــة فعل ن علــــى الثانوي
 لمحافظة التي أنهى الطالب دراسته فيها.في امن المديرية العامة للتربية 

 نسخة طبق األصل.أو األصلية شهادة الميالد  .2
 نسخة من جواز السفر. .3
 .(2صورة شخصية عدد ) .4
التقـــديم الخاصــــة بكـــل قنــــاة ويـــتم الحصـــول عليهــــا عـــن طريــــق الجهـــة التــــي اســـتمارة  .5

ـــــب  ـــــة أو تقـــــوم بترشـــــيح الطال ـــــوزارةأو الســـــفارة العراقي ـــــب  ،ال ـــــوم الطال ـــــى أن يق أو عل
 في الدائرة المالية بمركز الوزارة. المترتبة الرسومجهة ترشيحه بتسديد 

 .1/11لغاية  التقديم للدراسة يستمر .6
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 : الدراسات العليا:ثانياا 

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

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
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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 أوالا:

لى إالمعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة  عداديةأصل وثيقة الدراسة اإل .1
ي موعد فأصوليا  مصدقة( القبول قناةوبحسب ) األخرى الوثائق أصول أوتسجيل الكلية 

 . وبخالفه يلغى قبوله ويقدم تعهدا  خطيا  بذلك 31/6/2112 يتجاوز ال
وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة )على أن تتضمن على  ضامنة كفالة .2

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

 الموحدة.نسخة ملونة عن شهادة الجنسية وهوية األحوال المدنية العراقية أو البطاقة  .3
 .(3عدد ) صور حديثة .4
وفق الضوابط والشروط الخاصة باللياقة الصحية والواردة على ) الفحص الطبياستمارة  .5

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

 ه الصحية.وفق لياقتعلى 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
م بسبب بأنهم لم يسبق لهم أن تم ترقين قيده المسائية الدراسة في المقبولون الطلبة يتعهد .6

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

د اإلعالن الرسمي للوزارة ويع اإللكترونيالمعلنة على الموقع  تعتمد نتائج القبول المركزي .1
لبدء تسجيل الطلبة، ويعد يوم الدوام التالي  في الجامعة الكلية/ المعهدإلى رسميا  إشعارا
النتائج على الموقع هو اليوم الرسمي لبدء التسجيل. على ان يتـم التسجيل في  إلعالن

من تاريخ بدء  يوم دوام ابتداء   (15خالل مدة) الطالبليها إ)الكلية/المعهد( المرشح 
 التسجيل.
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الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب،  .2
( أيام 11ومدة ) العتراض،ل القبول( أيام دوام من تاريخ إظهار نتائج 11يمنحون مدة )

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

باالعتماد  الجديدترشيحه  على وفق يتم تعديل ترشيحه، وتتخذ إجراءات التسجيل ا  محق
 مسكاتويعاد تسليم مست الصادر من دائرة الدراسات والتخطيط ولمتابعة على كتاب الوزارة

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

 بإرسال (ذةاألسات أبناء)نقل  منها الطالب نقل/ ترشيح تعديل تم التيتقوم الكلية/المعهد  .4
 الكليات والمعاهد التي تم تعديلإلى  /المنقولينملفات الطلبة المعدل ترشيحهم

 .محضر تسليم واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنهاو بكتاب رسمي  اليها /نقلهمترشيحهم
 أسوة لعلميةا األقساموفق ما تؤهلهم نتائجهم على على توزيع الطلبة المعدل ترشيحهم  يتم .5

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

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

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

 السنة الالحقة.
 :المسجل الطالب -ب

 يل فيهاواستكمل إجراءات التسج الجهة )الكلية/المعهد( التي قبل فيها الطالب مركزيا   تقوم  (0
 :يأتيما ب

ين قيد الطالب بعد تقديمه تأييد من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه ترق -أ-1-ب
 .اإلمتحانيمثبتا فيه رقمه 

ر تسليم محضو بكتاب رسمي بالوثائق و تزويد الجهة التي تقدم لها الطالب  -ب-1-ب
  واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنها.

 .الصدور تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة (7
 جامعات وأاللتحاق بالدراسة المسائية أو األهلية غرض ا يسمح للطالب الذي رقن قيده لال (3

 بالعودة للدراسة في الكلية/ المعهد المقبول فيها مركزيا. كردستان إقليم
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 :إلغاء القبولحاالت التأجيل والرسوب و -2-ز

 التأجيل والرسوب: حاالت-أ

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

 . ، وكما في الرسم التوضيحي أدناه2018\2\1

 2112\2\2 من اعتباراالسنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله  دتع -2
 .وكما في الرسم التوضيحي أدناه 2112\6\31ولغاية 

 
 حاالت إلغاء القبول: يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية: -ب

ولغاية  نفسهاليها خالل السنة الدراسية إ المرشح) المعهد/إذا لم يلتحق الطالب في )الكلية .1
 .الالحقة الدراسية السنة في التسجيل إعادة له يحق وال ،2112\7\1

 .يةالمعن الدراسة في للقبول الخاصة أوحال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة  في .2

( دالمعه/)الكلية إلى محرفة أو مزورة أو وثائق غير صحيحة أو إذا قدم الطالب معلومات  .3
ن كان في صفوف متقدمة و حتى  هقبول إللغاء الوزارة إلى يكتب أو ة متخرجا من الكليأو ا 

 المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية كافة. 

أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في لم يقدم  إذا .4
الفــقرة فيما يخص الطلبة المشمولين في  15/3/2112 لغايةتسجيل الكلية إلى المحافظة 

 . ( 1-/ثانيا  1-ز)

  إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى
قبل فيها عن أي خطأ حاصل في  التيفي الجامعة  (المعهد/ )الكلية إبالغالطالب 

 قبوله لكي يعفى من المسؤولية.
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 المتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة        (4/11-د)مالحظة ما ورد في الفقرة  يتم
 بالطلبة المتعلقة (5/11-د) الفقرة في ورد وما المعاهد على األوائل %11 الـ

 .المتميزين قناة ضمن المقبولين

 ا الطالب ، عدعلى ما ورد أعاله ويقتصرالقبول  إللغاءتعتمد الطلبات الشخصية  ال
الراغب في فتح ملف دراسي في الوزارة/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية ألغراض 

 وقبل اكمال إجراءات التسجيل. العراقاكمال الدراسة خارج 
 :األجور الدراسية بالعملة األجنبية ن المقيمين منالطلبة غير العراقيي إعفاءضوابط  -3-ز

من الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضن في و المقبول الطلبة غير العراقيين ينظر في إعفاء
 :يأتاألجنبية وفقا لما يقنوات القبول الحكومية العامة من األجور الدراسية بالعملة 

ـــــات والجامعـــــات  .1 ـــــالقبول فـــــي الكلي ـــــر العراقـــــي المقـــــيم الراغـــــب ب ـــــب غي يخضـــــع الطال
 الطالب العراقي.االجراءات نفسها لتقديم إلى والمعاهد العراقية الرسمية 

الخاصــــــة بــــــالقبول فــــــي  وامــــــراأل إصــــــدارأو حــــــال ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول المركــــــزي  .2
أي مـــــن قنـــــوات القبـــــول الحكوميـــــة العامــــــة، علـــــى الطالـــــب غيـــــر العراقـــــي المقبــــــول 

 بعــــــد إال ين( حيــــــث ان قبولــــــه ال يعــــــد نهائيــــــا  الوافــــــد )شــــــعبةمراجعــــــة مركــــــز الــــــوزارة 
مــــــن  اإلعفــــــاءللضــــــوابط الخاصــــــة ب تــــــدقيق حالتــــــه والوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتيفائه
 أدناه. في األجور الدراسية بالعملة األجنبية وكما موضح

ــــــــة المقيمــــــــ .3 ــــــــاءن بــــــــإجراءات و ن فــــــــي العــــــــراق المشــــــــمولو الطلب مــــــــن األجــــــــور  اإلعف
 هم كل من: األجنبيةالدراسية بالعملة 

علــــــى  وادائمــــــة ممــــــن كانــــــت والدتهــــــم فــــــي العــــــراق وحصــــــل إقامــــــةن يالطلبــــــة المقيمــــــ -أ
 الشهادة الثانوية العراقية.

( ســـــــنة وجميـــــــع 21مـــــــن ) أكثـــــــرفـــــــي العـــــــراق علـــــــى  إقـــــــامتهمالطلبـــــــة الـــــــذين تزيـــــــد  -ب
 ذلك. يثبت مايقدم  أنمؤهالتهم الدراسية من العراق على 

ة ســـــــحاصـــــــلين علـــــــى شـــــــهادة الدراالن إقامـــــــة دائمـــــــة فـــــــي العـــــــراق و يالطلبـــــــة المقيمـــــــ -ت
 الدولة. في دوائر مذويه أحدالثانوية العراقية ويعمل 

والمستنســــــخة( التــــــي تؤيــــــد األصــــــلية علــــــى الطالــــــب المقبــــــول تقــــــديم المستمســــــكات ) .4
 الجامعـــــةالمعهــــد فــــي مــــع كتـــــاب تأييــــد مــــن الكلية/ انطبــــاق الشــــروط الــــواردة أعــــاله

 أثناء مراجعته الوزارة.
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بكتــــــاب رســـــــمي مــــــن مركـــــــز الـــــــوزارة  اإلعفـــــــاءيــــــزود الطالـــــــب المســــــتوفي لضـــــــوابط  .5
 ملغيــــا  اءه، وبخــــالف ذلــــك يعــــد قبولــــه المقبــــول بهــــا يؤيــــد إعفــــالجامعــــة إلــــى معنــــون 

 الوزارة. إعالموعلى الجامعة 
ـــــول فـــــي الدراســـــة المســـــائية  .6 ـــــب المقب لتســـــديد األجـــــور الدراســـــية  اإلســـــراععلـــــى الطال

 .اإلعفاءأسبوع من صدور كتاب مدة بالدينار العراقي وخالل 
 ســـــنوات الدراســـــةولمـــــن األجـــــور الدراســـــية لمـــــرة واحـــــدة  اإلعفـــــاءكتـــــاب  إصـــــداريـــــتم  .7

فــــــي كــــــل ســــــنة  اإلعفــــــاءبالنســــــبة للفئتــــــين ) أ و ب( ويراعــــــى تجديــــــد كتــــــاب  كافــــــة
 دراسية بالنسبة للفئة )ت(

مركــــــز الــــــوزارة إلــــــى مســــــؤولية عــــــدم المراجعــــــة  المعهــــــد أو والكليــــــةيتحمــــــل الطالــــــب  .2
تغيـــــر قنـــــاة وبخالفـــــه  ( يومـــــا" مـــــن ظهـــــور نتـــــائج القبـــــول61) أقصـــــاهاخـــــالل مـــــدة 

ـــــى "النفقـــــة الخاصـــــة" ويتحمـــــل أجـــــور دراســـــية عـــــن  ـــــول عل ـــــى القب ـــــب إل ـــــول الطال قب
ـــــــاة  الســـــــنوات الســـــــابقة ـــــــي الكلية/المعهـــــــد ضـــــــمن قن بمـــــــا يعـــــــادل أجـــــــور الدراســـــــة ف

ــــيم الحكــــومي الخــــاص الصــــباحي ولكــــل ســــنة دراســــية ــــه مــــن  التعل وينظــــر فــــي إعفائ
 . األجور الدراسية للسنوات المتبقية

 األهليــــــةالمقبـــــولين فــــــي الجامعات/الكليـــــات  )المقيمـــــين( العــــــراقيين غيـــــر الطلبـــــةإن  .9
 .أعالهفي  اإلعفاء بضوابط مشمولين غير
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 :الصباحية والمسائية ينلدراسـتل: ضوابط انتقال الطلبة الثامنالفصل  -ح
 :الشروط العامة لالنتقال -1-ح

والفـــــروع المنـــــاظرة بعـــــد األقســـــام )الكليات/المعاهـــــد( و إلـــــى يحـــــق للطلبـــــة النـــــاجحين االنتقـــــال  .1
ـــــــةاستحصـــــــال  ـــــــال إليهـــــــا  (/المعهـــــــد)الكلية موافق ـــــــة وبحســـــــب األصـــــــلي والمـــــــراد االنتق الطاق
 االستيعابية.

الكليـــــات المتنـــــاظرة ضـــــمن  أو الواحـــــدةيحـــــق للطلبـــــة االنتقـــــال بـــــين جامعـــــات المحافظـــــة  ال .2
 .الجامعة الواحدة

ــــل طلبــــة الســــنة الدراســــية ي ال .3 ــــة فــــي الكليــــاتنق الســــنة الدراســــية الخامســــة فــــي  دوتعــــ المنتهي
 .كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض

ـــــة التخـــــرج للدراســـــة اإل .4 ـــــتم التأكـــــد مـــــن إجـــــراءات صـــــحة صـــــدور وثيق مـــــن الكليـــــة  عداديـــــةي
المنقــــول إليهــــا الطالــــب فــــي حــــال عــــدم اســــتكمالها مــــن الكليــــة المنقــــول منهــــا الطالــــب لغايــــة 

 تأريخ نقله.

يســـــمح للطالـــــب المقبـــــول ضـــــمن القبـــــول المركـــــزي فـــــي العـــــام ذاتـــــه باالنتقـــــال مـــــن الدراســـــة  .5
وبالنســـــــبة للصـــــــفوف  المنـــــــاظر القســـــــم فـــــــيو  الدراســـــــة المســـــــائية المنـــــــاظرة إلـــــــىالصـــــــباحية 

 وفق الطاقة االستيعابية.على المناظر  القسم إلى فيسمح باالنتقال األخرى

وتكــــــون المخاطبــــــات بعــــــدم الممانعــــــة  حصــــــرا األصــــــليةإجــــــراءات النقــــــل مــــــن الكليــــــة  تبــــــدأ .6
التـــــي اجتازهـــــا الطالـــــب وعـــــدد  الدراســـــية المـــــواد ترفـــــق أن علـــــى المنـــــاظرة الكليـــــة إلـــــىمنهـــــا 

 .الوحدات الدراسية

ــــــينتــــــرويج اســــــتمارات نقــــــل الطلبــــــة النــــــاجحين فــــــي الــــــدور األول  يــــــتم .7 الوقــــــت  فــــــي والمكمل
صـــــــدار( 11/9) ولغايـــــــةنفســـــــه   موعـــــــدللنـــــــاجحين فـــــــي الـــــــدور األول فـــــــي النقـــــــل  أوامـــــــر وا 
ــــــاجحين( 24/9) أقصــــــاه ــــــي  فــــــي والن ــــــدور الثــــــاني ف دون مــــــن ( 15/11) أقصــــــاه موعــــــدال
 .الوزارةإلى الرجوع 

صــــدور كتــــاب عــــدم ممانعــــة مــــن  بعــــد األصــــليةب مــــن كليتــــه أمــــر نقــــل الطالــــ إصــــدار يــــتم .2
وال يجــــــوز تســــــجيل الطالــــــب فــــــي الكليــــــة المــــــراد  ،إليهــــــاالنقــــــل مــــــن الكليــــــة المــــــراد االنتقــــــال 

 . األصليةكليته  منإال بعد صدور أمر نقله وانفكاكه  اليهااالنتقال 
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 مـــــدة خـــــاللفـــــي الكلية/المعهـــــد المنقـــــول إليهـــــا إجـــــراءات التســـــجيل  اســـــتكمال لطالـــــبا علـــــى .9
 .صفه في راسبا يعد وبخالفهاألصلية صدور أمر نقله من كليته من  أسبوع

ــــة  تقــــوم .11 ــــب المنقــــول منهــــا  ملفــــة بإرســــال األصــــليةالكلي ــــىالطال ــــة إل  إليهــــاالمنقــــول  الكلي
مــــــن صــــــدور امــــــر النقــــــل  أســــــبوعينمــــــدة ال تتجــــــاوز  خــــــاللمعتمــــــد البريــــــد الرســــــمي  وبيــــــد

 وبخالفه تتحمل الكلية مسؤولية التقصير.

الـــــواردة  وفـــــق الضـــــوابط العامـــــة للمقاصـــــة العلميـــــةعلـــــى إجـــــراء المقاصـــــة العلميـــــة  يـــــتم .11
 .4في الفصل العاشر/ي 

النقـــــــل وفقـــــــا  إجـــــــراءاتقســـــــم شـــــــؤون الطلبـــــــة فـــــــي الجـــــــامعتين تـــــــدقيق ســـــــالمة  يتـــــــولى .12
 للضوابط.

لــــــــىو )مــــــــن  أمــــــــر بجميــــــــع حـــــــاالت النقــــــــل إصــــــــدار علـــــــى الجامعــــــــات .13  /معاهــــــــدكليات ا 
ــــوزارة الجــــامعتين(  ــــد ال ــــك مــــن بنســــخوتزوي ــــة  بأســــماء مــــع جــــدول تفصــــيلي وامــــراأل تل الطلب
 وســـــنتهمالمنقـــــولين إليـــــه  الكلية/المعهـــــد/الجامعـــــةد المنقـــــولين منـــــه و لكلية/المعهـــــالمنقـــــولين وا

ـــــــي  لدراســــــية وفقــــــرة االنتقــــــال المشــــــمولا ( 15/11) أقصــــــاه موعــــــدبهــــــا الطالــــــب المنقــــــول فــ
 ألغراض تدقيقية.

ـــــــرة التاســـــــع الفصـــــــل فـــــــي ورد مـــــــا يالحـــــــظ .14 ـــــــة  فيمـــــــا( ج/3-ط) الفق يخـــــــص نقـــــــل الطلب
 العسكرية. واألخطاءالمتضررين من األعمال اإلرهابية 

 المنـــــاظرة األقســـــام إلـــــىيمكـــــن نقـــــل الطلبـــــة الدراســـــين فـــــي الكليـــــات التابعـــــة للـــــوقفين  ال .15
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة األهليةو  الحكومية الكليات في

ضوووووووابط انتقووووووال )( مــــــن 7-البنــــــد )حبــــــالفقرتين )أ و ب( مــــــن  يتم إيقــــــاف العمــــــلســــــ .16

ـــة واألهليوووة الحكوميوووةالطلبوووة بوووين الكليوووات  ـــات االهلي ـــولين فـــي الكلي ـــة المقب للســـنة ( للطلب
 صعودا . 2112/2119 ةالدراسي

 :ضوابط االنتقال ألسباب قاهرة -2-ح

لواردة )مع االلتزام بالضوابط ا اآلتية للحاالت تعرضوا الذين الطلبة النتقال األولوية تكون
 :(1-الفقرة حفي 

ــــذي يتعــــرض لفقــــدان  / الطالــــب .1 ــــة ال ــــال نفســــها( يحــــق  أحــــدالطالب ــــي ســــنة االنتق ــــدين )ف الوال
الدراســـــة المنـــــاظرة فـــــي )الكليات/المعاهـــــد( الواقعـــــة فـــــي محـــــل ســـــكنه بعـــــد إلـــــى لــــه االنتقـــــال 

 تقديم ما يثبت ذلك.
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ــــــى الطالبــــــة المتزوجــــــة خــــــالل مــــــدة الدراســــــة يحــــــق لهــــــا االنتقــــــال  .2 الدراســــــة المماثلــــــة فــــــي إل
 محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. 

ـــــي افترقـــــت عـــــن زوجهـــــا خـــــالل مـــــدة الدراســـــة بســـــبب الطـــــالق  .3 ـــــة الت الوفـــــاة يحـــــق أو الطالب
ـــــال  ـــــى لهـــــا االنتق ـــــة فـــــي محافظـــــة ســـــكن عائلتهـــــا بعـــــإل ـــــديم المستمســـــكات دراســـــة مماثل د تق

 المطلوبة.

حـــــد األمـــــراض المزمنـــــة بعـــــد تقـــــديم كتـــــاب عـــــدم ممانعـــــة مـــــن أالطالبـــــة المـــــريض ب/الطالـــــب .4
ـــــــة األصـــــــلية الجامعـــــــة  ـــــــي مـــــــن اللجـــــــان الطبي ـــــــر طب ـــــــديم تقري فـــــــي المحافظـــــــة  الدائمـــــــةوتق

 ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة.

مــــــا شــــــابه ذلــــــك مــــــن أو إطــــــالق نــــــار أو القصــــــف إلــــــى الطالــــــب المصــــــاب الــــــذي تعــــــرض  .5
 ائمي.حوادث وأصيب بعجز د

فـــــــي الحـــــــاالت اإلنســـــــانية القـــــــاهرة األخـــــــرى ولحـــــــاالت محـــــــدودة  النظـــــــرالجامعـــــــة  لمجلـــــــس .6
 وفي أضيق الحدود.

 . أعالهوالمنتهية بما ورد  األولىلدراسيتين ال يشمل طلبة السنتين ا .7
 

 :كليات ذات متطلبات أعلىإلى ضوابط االنتقال من كليات ذات متطلبات أدنى  -3-ح

 علىاأل اتمتطلبال ذات كلياتال إلىمن الكليات ذات المتطلبات األدنى األوائل الطلبة  نقل يتم
 :يأتي وكما الوزارة في المركزي القبول قسم خالل من

نتقال من اال األولى الدراسية السنةفي  جدا جيد تقديروالحاصل على  يحق للطالب األول على القسم .1
 :وفق الجدول المبينعلى متطلبات أعلى  كليات ذاتإلى كليات ذات متطلبات أدنى 

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

 كلية الطب البيطري

 العلوم الصيدلةأو كليات طب األسنان 

 علوم الحياة

 الكيمياء

 التحليالت المرضية

 الكيمياء التطبيقية

 التطبيقية الحيوية التقانات كلية

 كلية الصيدلة بقسميها/ التقانات اإلحيائية العلوم
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 الكليات ذات المتطلبات األعلى الكليات ذات المتطلبات األدنى
 الكلية/ القسم القسم الكلية

التقنيات الصحية 

كليات أو والطبية 

العلوم الطبية 

 التطبيقية

 التحليالت المرضية

 الصيدلةأو كليات طب األسنان 
 الصحة البيئية

 العلوم

قسم علوم الرياضيات والرياضيات 

 التطبيقية

 قسم هندسة الحاسوب أو

 قسم هندسة تكنلوجيا المعلومات 

 هندسة المعلومات قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية والفيزياء 

 التطبيقية
 قسم الهندسة الكهربائية

 الحاسوب  علوم

و نظم أو  سيطرةأو  البرمجياتالحاسبات أو  هندسة

 أو هندسة المعلومات اإللكترونيات هندسة
 والرياضيات الحاسوب علوم

 نظم المعلومات الحاسوبية

 الرياضيات الطبيةقسم : والرياضيات الحاسوب علوم كلية

الطبية  األجهزة، قسم الحياتيهندسة الطب  قسم

 /الكلية التقنية

 

 الحاسبات هندسة االقسام باقي: والرياضيات الحاسوب علوم كلية

 العلوم

 فيزياء الليزر
قسم هندسة الليزر أو قسم هندسة الليزر 

 البصرية اتاإللكترونيو

 علوم األرض
 أو قسم هندسة النفط 

 قسم تكنلوجيا النفط وإنتاجه
 والمعادن النفط جيولوجيا

 علوم الفلك واألنواء الجوية

 قسم هندسة البيئة
 البيئة

 التقانات البيئية

 كليات التقانات البيئية

 كليات الهندسة/ قسم هندسة المواد المواد العلوم

 كلية هندسة البناء واالنشاءات/ قسم الجيوماتيك التحسس النائي ونظم الملعومات الجغرافية العلوم

 

توافر الدراسة  ، عنداألولىالدراسية  السنةفي  أعالهفي يكون انتقال الطلبة المشمولين باالختصاصات  .2
يكونوا  جامعة، شريطة أن أقربالمذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في 

 في الكلية نفسها. رسوبمن الناجحين في الدور األول وليس لديهم سنة 
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ديل الترشيح لغرض تع (آخرين معهد أو)في كلية  السابقة لسنةا فيدراستهم  أجلوا لذينالطلبة ا يشمل .3
 .األوائلبامتياز نقل الطلبة 

 عداديةفي الكليات من خريجي الدراسة اإلاألقسام الطالب الحاصل على الترتيب األول على  يشمل .4
نطبق ممن ت المتميزينالمقبولين على قناة  الطلبة أو منمن أصحاب الشهادات المعادلة أو المهنية 

 .األوائل( بامتياز نقل الطلبة 3-1الفقرات )عليهم بقية الشروط الواردة في 

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

 .31/9 تأريخ وستهمل الطلبات الواردة بعد اإلمتحانياالنتقال إليها وتحديد الرقم 
 :أدنى حدود قبولكليات ومعاهد ذات إلى أعلى حدود قبول ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات  -4-ح

ول كليات ذات حدود قب إلىيحق لطلبة كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية االنتقال  .1
يقصد بها ) أكثر من سنتينشرط أال تكون لديهم سنوات إهدار بالطاقة االستيعابية وبحسب أدنى 

 .اإلهدار( سنوات منضسنوات التاجيل وعدم الرسوب  وال تحتسب سنوات النجاح والرسوب

بحسب و نى معاهد ذات حدود قبول أد إلىيحق للطلبة االنتقال من الكليات في الجامعات الحكومية  .2
 من سنتين. أكثر سنوات إهدارتكون لديه أال الطاقة االستيعابية شرط 

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

 الدراسية. اتعو لمجلس الكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض الموض .4
 :الجامعات التقنيةضوابط انتقال طلبة المعاهد في  -5-ح

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

 .يةالدراس السنة بدء فيو  الطاقة االستيعابية األصلي والمراد النقل إليه وبما يضمن تحقيق
 :التدريسية الهيئة أعضاء أبناء الطلبةنقل  ضوابط -6-ح

الجامعية  حملة األلقاب العلميةمن  أعضاء الهيئة التدريسية أدناه أبناء في يشمل بالضوابط المدرجة .1
 وزارةلالتابعة األهلية لجامعات الحكومية و المالك الدائم ل وضمن مدرسأو  مساعدأو أستاذ أستاذ 
 حصرا . العلمي والبحث العالي التعليم

معدلهم  فرق اوزأال يتج شرط أدناهفي التمتع بأحد االمتيازين التدريسية ألعضاء الهيئة ألبناء يحق  .2
 :لكل مما يلي ثالث درجات( 3) عن اليه االنتقال المراد الكلية / القسم في للقبول األدنى الحد عن
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 .كناهموالمعاهد في محافظة س الدراسة المناظرة في الكلياتإلى نقل ال -أ

 قبل من ذلك ذتنفي ويتم مركزيا، فيه المقبول/المعهد الكلية فياختيار القسم )الفرع(  -ب
 ستفيدينالمبقوائم  والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرةعلى ان تزود  ،الكلية/ المعهد

 .تدقيقية ألغراضجامعة  لكل
 تاذ مساعد.أو أس حملة لقب أستاذالتدريسيين من على  المجموعة الطبيةكليات  النقل إلى يقتصر .3

 للقب الجامعيحملة اعلى بالضوابط أعاله  أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين يقتصر شمول .4
 (.وأستاذ مساعد )أستاذ

ي كليته التسجيل فإلى باإلمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرة  من دون رجوعه  .5
 ضمن المدة المحددة للنقل.األصلية 

أبناء أعضاء الهيئة التدريسية االنتقال بين جامعات المحافظة  ضمنهم منو لطلبة لجميع ا يحقال .6
  الواحدة.

ي ضوئه نقل ي تم فذكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية البتزويد الكلية/ المعهد  .7
 .المنقول اليها الطالب الطالب إلجراء صحة الصدور عليه من الكلية/ المعهد

 دلة.ن من أصحاب الشهادات المعاو ن مركزيا  والطلبة الوافدو بالفقرات أعاله الطلبة المقبولل يشم .2

نمإلى للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل  يحق ال .9 كليات إلى ا كليات الهندسة وا 
 تقنية مناظرة.

، مع رضهذا الغبالمخصصة ة اإللكترونيستمارة لنقل بين الكليات المتناظرة عن طريق االا يتم .11
 :يأتيما تبار االخذ بنظر االع

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

دون تحديد ن مكلية العلوم إلى النقل بالمقبولين في كلية التقانات اإلحيائية للطلبة  يسمح .ب
 فيها تقانات إحيائية. يوجد الالقسم في الجامعات التي 

 :تياآلعلى وفق مستقلة تقديم التي لها رموز  األقسامأعاله في حالة ب( -2) تنفذ الفقرة .11

 علوم قسم مثال) األصلية الكلية أقسام إلى مستقل تقديم رمز لها يالت األقسام من -أ
 تزويد ويتم مباشرة الجامعة عن طريق (بنفس الكلية الفيزياء قسمإلى  العلوم/كلية الرياضيات

 موعد وفي بولالق بيانات لتعديل نهائية تفصيلية بقائمة والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة
 .31/12 أقصاه
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 راساتالد دائرة تزويد ويتم مباشرة الجامعة منن أقسام الجامعة التكنولوجية بي النقل يتم -ب
 .31/12 قصاهأ موعد وفي القبول بيانات لتعديل نهائية تفصيلية بقائمة والمتابعة والتخطيط

 ية:آلتفي الحاالت ا األساتذة أبناءال يجوز نقل  -ت
 .رمز له آخر قسم إلى رمز له قسم من (1
 (.ثاراآل قسم إلى اآلداب كلية مثال) مستقل تقديم رمز هل الكلية في قسم إلى الكلية من (2

 اتقناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في الفقر  ضمنالتدريسية المقبولين أعضاء الهيئة يشمل أبناء  .12
 .أعاله

 :واألهلية الحكوميةضوابط انتقال الطلبة بين الكليات  -7-ح

 :الكليات الحكومية الدراسة الصباحيةإلى األهلية ل من الكليات ئاألو  الثالثةالطلبة نقل  -أ

في القسم  (اجيد جد)ال يقل عن  وبتقدير فقط األول بالدور ينالناجح األوائل الثالثة الطلبة بإمكان .1
المناظرة قسام األإلى  تقديم طلب النقل األولىالدراسية  السنةفي األهلية المعني بالجامعات/الكليات 

 كومية.في الجامعات الح
يكون أال مؤجال  و أو يكون راسبا  أال أعاله في ( 1يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة ) .2

 من خريجي المعاهد.أو الثانوية لسنوات سابقة  الدراسةحاصال  على شهادة 
أعاله من خريجي الدراسة اإلعدادية المهنية و في ( 1المتفوق المشمول بالفقرة ) الطالب يشمل .3

نطبق ممن تالمتميزين المقبولين على قناة  الطلبة أو منمن أصحاب الشهادات المعادلة االسالمية 
 بامتياز نقل الطلبة األوائل. في أعاله (2) ةعليهم بقية الشروط الواردة في الفقر 

 .العلمية المقاصة إلجراءات الطالب يخضع .4
ة جور دراسية أسو اليعفى الطالب األول من أجور الدراسة، ويطالب الطالبان الثاني والثالث بأ .5

 بالطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ولكافة سنوات الدراسة.
المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد  يتم نقل الطلبة .6

لدور الدائرة حال إعالن نتائج اإلى  امعنوناألهلية تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته 
يحق  التي يرغب الطالب االنتقال إليها وال والجامعةاألول على أن يحدد القسم والكلية 

مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة  وبخالفه تتحمل المسؤولية األهلية للكلية/الجامعة 
 القانونية كاملة . 

 .31/9تأريخ لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد  .7
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 :الكليات الحكومية الدراسة المسائيةإلى األهلية نقل الطلبة من الكليات   -ب

الحكومية  ياتالكلإلى  والمسائية( الصباحية)الدراستين األهلية يسمح للطالب االنتقال من الكليات  .1
ل من الصف األو  الناجحين ومنون حاصال  على تقدير )جيد جدا ( المسائية المناظرة على أن يك

 الصف الثاني وغير راسب في السنة الدراسية السابقة.إلى 
 .العلمية المقاصة إلجراءات الطالب يخضع .2
يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد  .3

لدور الدائرة حال إعالن نتائج اإلى  امعنوناألهلية تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته 
يحق  نتقال إليها واليرغب الطالب اال التي والجامعةاألول على أن يحدد القسم والكلية 

مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة  وبخالفه تتحمل المسؤولية األهلية للكلية/الجامعة 
 القانونية كاملة . 

 .31/9 تأريخ لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد .4
 :األهليةالكليات إلى نقل الطلبة من الكليات الحكومية  -ت

مرقن الو أالثانية فقط وغير الراسب في السنة السابقة إلى  األولى الدراسية السنةيسمح للطالب الناجح من 
الدراسة واالختصاص المناظرين في إلى المسائية أو االنتقال من الجامعات الحكومية الصباحية  ،قيده

 الجامعات والكليات األهلية.
 :كردستان إقليمجامعات إلى ضوابط انتقال الطلبة من و -8-ح

 .را  حص-الوزارة من بها االعتراف إجراءاتاستكملت  التي-لجامعاتا مع المعامالت ترويج يتم .1
ي ف النظر وباإلمكانوالمنتهية  األولىعدم ترويج معاملة االنتقال لطلبة السنة الدراسية  .2

 استضافتهم في جامعات اإلقليم.
لىو  من االنتقال للمعاهد األول الصف لطلبة يسمح .3  عدم الاستحص بعد كردستان إقليم معاهد ا 

 .المعهدين من الممانعة
قة حيث تبدأ فاالمر ستمارة االختصاصات المتناظرة وفقا  لالبحسب استضافة الطلبة أو يتم نقل  .4

 دةاالنتقال بنسخة مصورة من شهااستمارة معاملة االنتقال من )الكلية/المعهد( األصلي و ترافق 
المقاصة  يدها ففي الصفوف التي اجتازها العتماو قائمة بالمواد التي درسها الطالب  عداديةاإل

نقول الجامعة المإلى المنقول منها  الجامعات التقنيةالعلمية وترسل مباشرة  عن طريق الجامعة/
 إعالم لىعالوزارة و االقتصار إلى دون الرجوع  من لتعليمات النافذةل ا  الالزم وفق اجراء ويتمإليها 

 المخاطبات لالطالع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.تزويدها بنسخ من هذه الوزارة و 
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 الفصل التاسع: ضوابط الطلبة المرقنة قيودهم والطلبة الموقوفين -ط
 :والطلبة المتضررين

 :قبول الطلبة المرقنة قيودهم -1-ط

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

زارة الدنيا لسنة تخرجهم. وتتولى الو  والحدوداختيارهم وبحسب التي رقنت قيودهم فيها 
زيد عددهم ي أالخاصة تعد لهذا الغرض على ستمارة ا  التوزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق

خطة القبول إلى المعهد. ويضاف هذا العدد أو ( من خطة القبول في الكلية % 11) عن
د إعفاؤهم المعهأو ولمجلس الكلية  األولىالمقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف 

 .الدراسية الموادمن بعض 

 باحيةوالثانية في الكليات/ الدراسات الص األولىيقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف  .2
عاهد م أحدالمقارب لتخصص كل منهم في أو 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  .3
معاهد  أحدالمقارب لتخصص كل منهم في أو في الصف الثاني في االختصاص المناظر 

 المسائية.أو / الدراسات الصباحية  الجامعات التقنية

( من هذا الفصل على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/ 3( و)2تسري أحكام الفقرتين ) .4
 الدراسات المسائية. /الجامعات التقنيةمعاهد  أحدالدراسات المسائية لقبولهم في 

رقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس يعاد الطلبة الم .5
 نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية. إلى المهنية 

 لغايةو  2111/2111 من الدراسية واتتشمل الضوابط أعاله الطلبة المرقنة قيودهم للسن .6
 الدراسة مقاعد إلىمن قرارات عودة  من المستفيدين وايكونأال على  ،2116/2117
 .اطيةاالنضب العقوبات أوبسبب الغش  قيدال يمرقن من أو ةسابقال الدراسية للسنوات

 .لبةاالستمارات وبرفقتها بيانات الط إرسال/ المعهد ويتم الكلية إلىتقديم الطلبات  يتم .7
 موعة الطبية.القيد في كليات المجلطلبة مرقني ل إاللمعاهد التقنية الطبية إلى ايسمح بالتقديم ال  .2

 .صراح الوزارةالشؤون التي تختص بها  من قيودهم ةالمرقن الطلبة قبول إجراءات كافة .9
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 ضوابط الطلبة الموقوفين: -2-ط

 .لدراسةا بمواصلة إدانتهم ثبوت لعدم عنهم يفرج الذين الموقوفين للطلبة يسمح .1
تمدد فترة الغياب  ومن ثمالمشروعة لغياب الطالب  األعذاراالحتجاز ضمن  يعد .2

 ةالواحد الدراسية مادةلل المقررة الدراسية الساعات من( % 15) إلىالمسموحة 
 تعد ذلك عن الحجز فترة زادت حال وفي نفسها، الدراسية السنة ضمنو 

 سنوات عدم رسوب. الدراسية/السنوات السنة
أشهر من  ثالثةمدة الدراسة وخالل إلى يقدم الطلبة المذكورون طلبا إلعادتهم  .3

 إطالق سراحهم.
 مستمسكات التييتم استكمال كافة اإلجراءات األصولية لبيان صحة صدور ال .4

طالقتثبت تاريخ اعتقال   انقطاعه عن الدوام من مدةوتزامنها مع  سراح الطالب وا 
 قبل الكلية/ المعهد.

فع ور يتم إعادة الطالب للدراسة بقرار من مجلس الجامعة بعد النظر بالموضوع  .5
 التوصية من مجلس الكلية.

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

 :اإلرهابيةالعسكرية والعمليات  واألخطاءجراء العمليات الحربية  نوالمتضرر الطلبة -3-ط

 بشرط: الواردة الحقا المعالجات من االستفادة للطلبة يحق -أ
ذويــه ولحــد الــدرجــة الثــانيــة  أحــد أويكون المتضــــــــــــــرر هو الطــالــب  أن (1

 (.األخت ،األخالزوج، الزوجة،  ،األم ،األب)
 بأحكامالطالب مشــــــموال   نكو  لتأييد المحافظة مجلس من كتاب تقديم (2

كرية العس واألخطاءقانون تعويض المتضـررين جراء العمليات الحربية 
 .2119( لسنة 21رقم ) اإلرهابيةوالعمليات 

الطلبة المتضــــررين المرقنة قيودهم بســــبب ترك الدراســــة جراء العمليات  إعادة يتم -ب
 الدراســــية ممقاعده إلى 21/3/2113العســــكرية واعتبارا من  واألخطاء اإلرهابية

 :اآلتية الضوابط ووفق
 :الطالب في يشترط (1

الطلبة المرقنة قيودهم  يكون غير مســـتفيد من قرارات عودة أن -أ
 سابقا .
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 أوفيه  المحاولة أويكون غير مرقن القيـد بســــــــــــــبب الغش  أن -ب
 .التزوير أواالنضباطية  العقوبات

 حصــــول تاريخ عن ســـنة مدة ةتجاوز تاريخ تركه الدراســـ عدم -ت
 .الضرر

لجان في الجامعات الستالم الطلبات وتدقيق استيفائها للضوابط  تشكل (2
ات الدراســ دائرة إلىالمســتمســكات ذات الصــلة  وكافة يتم رفعها أنقبل 

 الالزم. إلجراءمركز الوزارة  فيوالتخطيط والمتابعة 
 الكليات إلىللطلبة المتضــــــــــــررين  االســــــــــــتضــــــــــــافة أوترويج معامالت النقل  يتم -ج

والمعاهد الواقعة في محافظة ســـكنهم الجديد وخالل خمســـة عشـــر يوما  من تاريخ 
 .التوقيتات المحددة للنقل من ستثناء  إوفق الضوابط على االنقطاع 

السـنة الدراسـية سـنة عدم رسـوب للطالب المتضـرر المنقطع عن الدراسة  تحتسـب -د
ــــع الموضوع بتوصية من مجلس الكلية شرط  ـــــ ـــــ بقرار من مجلس الجامعة وبعد رفـ

 من أشــــــهرينوب عنه رســــــميا  الوثائق المطلوبة وخالل ســــــتة  من أويقدم هو  أن
 .الضرر عو وق

يخص طلبة المحافظات التي تشـــــــــــهد عمليات عســـــــــــكرية لمواجهة الجماعات  ما -ه
 :المتطرفة اإلرهابية
 لنظرا يتم آنفا ،( ب) الفقرة في الواردة بالمعالجة للمشــــــــمولين بالنســــــــبة -1

 في محافظاتهم. األمنية األوضاع راستقرا عند بطلباتهم
 نم والصـــــادرة بالدراســـــة المســـــتمرين بالطلبة الخاصـــــة المعالجات تعتمد -2

 .الغرض لهذا المشكلة اتالعملي غرفة
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 :: ضوابط عامةالعاشرالفصل  -ي
 :عامة ضوابط -1-ي

بخالفه صعودا  و  التسجيل أوالمتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي  األمورجميع  -1
 طلب يقدم من قبل الطالب في الكلية/ المعهد. أييهمل 

لى إحال انتقاله من جامعة  في هأوليات جميعمن  ونسخ الطالبضرورة االحتفاظ بملف  -2
أو اليد ب المستضاف للطالبالسيرة الدراسية  إرسالعدم و في الكلية المنقول منها  أخرى

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

 .الكلية التي قدم منهاإلى بها الطالب وترسل نسخ مصورة 

 خارج وأ داخل فيالدراسة  كمالإ لغرض إال على طلبه بناء   طالب أيترقين قيد يتم  ال -3
 الطالب عالمإ 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

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

 ي:أتالتأكيد على ما ي -4

 المزورين وكشف الطلبةبتدقيق وثائق  اإلسراع .أ

اصة عند التقديم والتسجيل خ المطلوبة والمستمسكاتبتقديم الوثائق  الطلبة مطالبة .ب
 .للتعليمات ا  موافق ممن كون قبوله لتأكدلبالنسبة لطلبة الدراسات المسائية 

 تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم. .ج

 إصدار عدم تأخيرو الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد  أوامر إصدار .د
 من شهر من تاريخ االستحقاق. أكثراألمر 

جاوز في موعد ال يت األولى الدراسية السنةبالطلبة المقبولين في  إدارية أوامر إصدار .ه
عمامه  .اإلمتحانيةوالفروع العلمية واللجنة األقسام على  اشهر تشرين الثاني وا 
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 انونكبالطلبة الدارسين في كل سنة دراسية وبما ال يتجاوز شهر إصدار أوامر إدارية  .و
عمامه  .اإلمتحانيةوالفروع العلمية واللجنة األقسام على  ااألول وا 

 سنة كلولبالطلبة الذين يحق لهم المشاركة باالمتحانات النهائية إصدار أوامر إدارية  .ز
 (صليةالف أوشهر واحد على األقل من موعد االمتحانات النهائية )السنوية  قبل دراسية

عمامه  .اإلمتحانيةوالفروع العلمية واللجنة األقسام على  اوا 

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

ساء الجامعات والسادة عمداء الكليات والمعاهد لمقابلة الطلبة تحديد يوم للسادة رؤ  .ط
نة مع المحافظة على الرصا بذلك والعمل الوزارةإلى  يلجأ الطالب ال لكي مشاكلهموحل 

 الوزارة بمحاضر دورية من الجامعات. إلى ترفع هذه المقابالت  أنالعلمية على 

ما وب الدراسة مدةأثناء  الطلبة بعض علىنفسي أو حال حصول عارض جسدي  في .ي
ية اللجان الطبإلى  إحالتهم يتم ،الدراسة المحددة لنوعغير الئقين صحيا  يجعلهم

 جامعة نم الطالب نقلقد تتضمن  )التي بصددهم المالئمة التوصية وتقديم لفحصهم
 إمكانيةبمدى  التوصيةأو  الدراسية، السنة تأجيل أو أخرى، إلى معهد أو كلية أو

 1995 لسنة( 1) رقمالطبية  اللجان تعليماتوبحسب ( عدمه من بالدراسة االستمرار
 .وتعديالتها

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

إن الطالب المجاز دراسيا يعامل معاملة أقرانه الطلبة وفق المدة المقررة للدراسة  .ل
 2111لسنة  134/ثانيا من التعليمات اإلمتحانية رقم 19المنصوص عليها في المادة 

ن حصل وتجاوز الطالب المدة المحددة في إجازته الدراسية إضافة إلى  المعدلة، وا 
ن االجراء الذي يتخذ إثر ذلك  السنة التعويضية فال يتم ترقين قيده الستنفاده المدة وا 

قد ندئذ مخال بالتزاماته مما يقتضي معه تطبيق شروط العيعود لدائرته التي تعتبره ع
 المتخذ بهذا الشأن.
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 (:1220/7201) الدراسية السنة بانتهاء الطلبة حاالت معالجة -2-ي

 49.5)مثال  صحيح عددأقرب إلى  دراسية مادة ةفي أي النهائيةيتم جبر كسر الدرجة  -1
 (49بح تص 49.4وال  51تصبح 

( من 2في الفقرة )رابعا ( من المادة ) والواردة" المحّمل بها الطالب"المواضيع  ـيقصد ب -2
المحّمل بها الطالب بعد إجراء  الدراسية المواد) 2111لسنة  134التعليمات اإلمتحانية رقم 

 نتيجة تطبيق نظام العبور(. بها المطالبالمقاصة العلمية، وليس المواد 

وفق على المعدلة  2111لسنة  134تحانية رقم ( من التعليمات اإلم9يكون تنفيذ المادة ) -3
 اآلتي:

 له يحق ال أنه)حيث  صفه في راسبا يعد ةدراسي مادة ةالطالب الراسب بالغياب في أي -أ
 السنة لىإالمادة وال يحق له النجاح بالعبور  تلكل بدوريها النهائيةمتحانات االؤدي ي أن

 .ألخرىا 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 

 اإلمتحانية.من التعليمات  11يقره مجلس الكلية وكما جاء بالمادة 

السنة  ةإلعادتقديم طلب  هوبإمكان ،لراسب بالمواد التي رسب فيها فقطيطالب الطالب ا -4
دواما وامتحانا في المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول )لغرض تحسين النتائج( على 

 .ملفتهأن يتحمل كافة التبعات جراء ذلك ويحفظ الطلب في 

 غضبللطالب الراسب في امتحانات الدور األول المشاركة في امتحانات الدور الثاني  يحق -5
 .بها رسب التي المواد عدد عن النظر

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

ضمن السقف الزمني لدراستهم في  ترشيحهم المعدل للطلبةسنة الرسوب  تحتسب -7
، ترشيح، ويرقن قيدهم في حالة رسوبهم في سنة تعديل الالتي تم ترشيحهم إليهاالكلية/المعهد 

سنة  تحتسبو يستثنى من ذلك ممن رسبوا بمادة او مادتين كونهم شملوا بنظام العبور، 
من التعليمات  21التأجيل الثالث المنصوص عليها في المادة التأجيل ضمن سنوات 

 النافذة. 2111لسنة  134رقم  اإلمتحانية
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)من مواد المرحلة أو مواد العبور( سبق أن رسبوا  مادة ةأي في الراسبين الطلبة قيد يرقن -2
 .2114/2115بها للسنة الدراسية 

( 11)و تنزل  134( من التعليمات االمتحانية رقم 13تشمل مواد العبور بما جاء بالمادة ) -9
ويعامل الطالب معاملة  التراكمي عشر درجات من الدرجة النهائية عند احتساب المعدل

 .الطالب الناجح في الدور الثاني

 :(2012/2017) للسنة الدراسية ضوابط نظام العبور -3-ي

 قبولهم يتمس الذين الطلبة فوج من ابتداءا   التخصصات ولجميع العبور العمل بنظام سيلغى -1
 (.2117/2112) الدراسية السنة في

 يفكان 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
 الطالب الناجح بالعبور استيفاءه في السنة الالحقة.

 ويحفظ حريريات خياره ويثبت صفه في راسبا هعد أوفادة من نظام العبور الطالب بين اإل يخير -4
 راسبا في صفه. ديع 7/11لتثبيت خياره لغاية  الطالب مراجعة عدم حال وفي ،ملفته في

اد الدراسية بالمو  أسوةيطالب الطالب المشمول بنظام العبور بامتحانات فصلية لمواد العبور  -5
 نصاب الدوام في المواد المستحدثة. استيفاء مع ،لمرحلته

 التعليمات من( 21) المادة وفقعلى  دراستهحصل على موافقة بتأجيل  الذي الطالب يخير -6
ويثبت  هاالخاصة ب االمتحانات أدائه أومواد العبور بالتأجيل  شمولبين  ،النافذة اإلمتحانية

 .ملفتهفي  حفظيخياره تحريريا و 

ب يجوز عبور الطال وال بالعبور النجاحيعامل الدرس الفصلي على أنه سنوي ألغراض  -7
 حال من األحوال. ةيأمن مادتين فصليتين ب أكثررسوبه ب لفي حا

ال يحق للطالب الراسب في السنة الدراسية السابقة بنفس المرحلة االستفادة من نظام العبور  -2
 كونه استنفذ أربع محاوالت إمتحانية.

 .تحانيةمإمحاوالت  أربعالعبور لكونه استنفد  موادبقيد الطالب في حال رسوبه  يرقن -9

للدراستين ية األهلوالكليات  الجامعات التقنيةط على الجامعات العراقية و تطبق هذه الضواب -11
 .السنوي أمت تعمل بالنظام الفصلي الصباحية والمسائية األولية سواء كان
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 الضوابط العامة للمقاصة العلمية: -4-ي

ول من القسم المنق وخارجه العراق النقل من الجامعات داخلأمر يتم إجراء المقاصة العلمية في  
 وفق اآلتي:على في حال االستضافة األصلية الطالب  /معهدإليه الطالب ومن كلية

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

 .(وامتحانا )دواما دراسيتينمادتين أو مادة بالطالب  مطالبةاسي متطابق، ويتم الدر 

 أو ينمن مادتين منهجيت أكثر /المعهدينفي المواد الدراسية بين الكليتيناالختالف  إذا كان .2
التنازل إلى ين يخّير الطالب بعندئٍذ  (ا  وسنوي ا  بين الكليتين )فصلي اكان النظام الدراسي مختلف

مادة أو مادتين إضافة إلى مواد المرحلة التي بحيث ال يطالب بأكثر من -مرحلة/مراحل أدنى 
رجاعه أو  -نزل إليها  كليته األصلية.إلى إلغاء نقله وا 

في حالة اختيار الطالب المنقول التنازل الى مرحلة أدنى نتيجة لمطالبته باكثر من مادتين  .3
لزمني ادراسيتين بعد تطبيق المقاصة العلمية فان هذه السنة الدراسية ال تحتسب ضمن السقف 

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

بالغ مدة المقاصة خالل  يتم إجراء .4 أسبوعين من تاريخ استالم الملف الدراسي للطالب وا 
 الطالب بنتيجتها تحريريا.

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

باستثناء الطلبة الدارسين في اقسام -ال تدخل مادة الحاسوب ضمن حساب المقاصة العلمية  .6
 بها الطالب خالل سنوات الدراسة. ويطالب-الحاسوبوكليات 

 وتعديالتها. 2111لسنة  134 اإلمتحانيةللتعليمات تعامل المواد المستحدثة والملغاة وفقا  .7
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 :(2012/2017)للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية  ضوابط تعديل الترشيح -5-ي

ية للسنة الدراس المباشر القبول قناة ضمن أويحق للطلبة المقبولين قبوال  مركزيا   .1
 لىع وبناء  إحدى )الكليات/المعاهد( وفقا  لمجموعهم إلى  تعديل ترشيحهم 2116/2117

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

 الفئات المشمولة: .2
 الطلبة الراسبين .أ

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

 .أكثرف( % 75) حصولهم على معدل

 يفعلى الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الكليات/المعاهد المقبولين فيها مركزيا   .3
مراجعة اقرب جامعة ليتم تفعيل أرقامهم  كركوكنينوى واالنبار وصالح الدين و  محافظات
 .اإلمتحانية

 يتولىو  المذكورة االمتحانات أداء بعدم الثاني الدور امتحان بأداء المشمولون الطلبة يتعهد .4
 .ذلك لتنفيذ اإلمتحانية اللجنة مع التنسيق/المعهد الكلية تسجيل

يا لسنة يؤهلهم معدلهم والحدود الدن يسمح للطلبة المشمولين بالتقديم لعشر خيارات وفق ما .5
خطة قبول الكليات والمعاهد في  من (% 21) يزيد عن تخرجهم وسيتم قبول الطلبة بما ال

 مكاناإلوب تعديل الترشيح % 11قبول سنوات سابقة و % 11بنسبة  موزعة السابقةالسنة 
 .الفئتين من ألي المخصصة المقاعد كافة إشغالتدوير النسب في حال عدم 

بمدة  تعديل الترشيح أوامر إصداريحق للطالب تقديم طلب إللغاء تعديل ترشيحه بعد  .6
 .التزيد عن ثالث أيام عمل

 
 ضمن (2012/2017ضوابط تعديل الترشيح للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية ) -6-ي

 :الشهداء ذوي قناة

بامكان الطلبة من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية  .1
)اعتبارا من تاريخ صدور القانون( والذين تم قبولهم مركزيا للسنة الدراسية  2115/2116
وكانت نتيجتهم الرسوب أو التأجيل التقديم للقبول بحسب النسبة  2116/2117

( من الفصل االول 3-من البند )أ( 3الفقرة )المذكورة في  لكل فئة من الفئاتالمخصصة 
خطة القبول المحددة لكل فئة لهذه السنة الدراسية  من مھتستقطع اعدادعلى أن 
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، بشرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة 2117/2112
 ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية.

 2115لسنة  57و 2116لسنة  2قانونين بال المشمولين الشهداءطلبة من ذوي يسمح لل .2
( دمعهـ )كلية/ لل الترشيح بإعادة الشهداءضمن قناة ذوي  2116/2117للسنة  والذين قبلوا

 تخرجهمسنة ي ف الشهداءالحدود الدنيا لقبول ذوي  بحسب لها الترشيح تعديل يرغبون التي
على أن تستقطع مقاعد ، ( اعاله5-البند )يالترشيح الموضحة في  تعديل ضوابط ووفق

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

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

 
 :تعديل الترشيح بسبب اللياقة الصحية -7-ي

 ال عدمحوفي  ورودها، حالمن الجهة المرشح اليها  للطالبتالحظ نتيجة الفحص الطبي  .1
 إللكترونياوبالبريد  المركزي القبول قسم إعالملياقة الطالب للدراسة المرشح اليها يتم 

 .جالنتائ إعالنأسبوعين من مدة وخالل  وفق لياقته الصحيةعلى لتعديل ترشيحه 
 المدرسية.من الوثيقة  مع نسخةالفحص الطبي استمارة ترفق  .2
بالغه عن الجهة )االطالب  إعالم .3  ةيرغب الترشيح إليها عند مراجع التي( /المعهدلكليةوا 

 وبما يتناسب مع وضع الطالب الصحي. الوزارة بمركز المركزي القبول قسم
 

 :الضوابط الخاصة بالطلبة المكفوفين -8-ي

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

وفق لى عالطلبة المكفوفين سيتنافسون فيما بينهم ن إمحدود أي  تعديل الترشيح بعددسيتم  .2
 معدالتهم.

تسهيل أمور الطلبة المكفوفين ومساندتهم في دراستهم والنظر بعين العطف لحالتهم  .3
ج كمادتي هفي المواد المقررة في المنا األمراإلنسانية ويتم اختبارهم بشكل شفوي اذا تطلب 

 .إعفائهمدون من  واإلحصاءالحاسوب 
 .الدراسية األجور من المسائية الدراسة في الدارسون المكفوفون الطلبة يعفى .4
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 :ضوابط استضافة الطلبة -9-ي

يتم إيقاف س 2117/2112المقبولين للسنة الدراسية  للطلبة اسيمن الفوج الدر  أعتبارا   .1
 العمل باالستضافة لكافة المراحل الدراسية.

 ءاستثناحاليا  في الدراسة تكون االستضافة لسنتين دراستين فقط ب المستمرين للطلبة بالنسبة .2
 .األحوال من حال أيبوالمنتهية إذ ال يتم استضافتهم  طلبة المرحلة األولى

لىو  نم المنتهية المرحلة عدا األولى فوق الدراسية السنوات فييتم استضافة الطلبة  .3  ا 
الي والبحث لوزارة التعليم الع التابعة األهليةو  الحكومية والمعاهد الكليات فيالمناظرة  الدراسة
 السادة رؤساء الجامعات ولحاالت محدودة وفي أضيق الحدود.بحسب صالحية العلمي 

لطالب ما ا استيفاءوذلك لضرورة  من سنتين دراسيتين كثرألاستضافة الطالب   ال يجوز .4
 . من الساعات الدراسية المطلوبة في الكلية التي سيتخرج منها (% 51) ال يقل عن

 في لمناظرةا األقسامفي الكليات التابعة للوقفين إلى  الدارسينيمكن استضافة الطلبة  ال .5
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة األهليةو  الحكومية الكليات

على  رتبال يتبحيث كليته األصلية  من المستضاف للطالبإجراء المقاصة العلمية  يتم .6
 ضافة.من مادتين دراسيتين ولكل سنوات االست أكثرمطالبته ب ةكليالاستضافة الطالب خارج 

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

 .حكوميتين كليتين بينالمسائية 
)األهلية(  األصلية للكلية (% 25)و)الحكومية(  المستضيفة للكلية (% 75) بنسبة -ب

 . الحكومية الكليات إلى األهلية الكليات من االستضافة كون حال في
جور وفق األ- المستضيفة )األهلية( الدراسية للكليةمن األجور  (% 51) فقط نسبة -ج

ة أن يترتب على الطالب أي تبعات مالي دون-الكليةتلك المحددة للقسم المعني في 
حال كون االستضافة من الكليات الحكومية الصباحية إلى  في-األصليةفي الكلية 

 الكليات األهلية.
 وفق-(األهليةة للكلية المستضيفة)من األجور الدراسية المقر  (% 51) بنسبة -د

من األجور الدراسية  (% 51) ونسبة-الكليةتلك األجور المحددة للقسم المعني في 
لمحددة للقسم المعني في ا األجورأعلى  باعتماد-األصلية )الحكومية( للكلية 
حال كون االستضافة من الكليات الحكومية المسائية إلى الكليات  في-الكليتين
 األهلية.
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 :الصيفي التدريب -11-ي

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

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

 في ةالمطلوب النجاح درجة على المنتهية الدراسية السنة في الطالب حصول عدم حال في .2
 التعليماتحسب وب التالية السنة في ويعيده للتدريب مستوفيا يعد فال الصيفي التدريب

 .الالحقة الدراسية السنة في تخرجه ويكون اإلمتحانية،
يتم أداء التدريب الصيفي بالنسبة لطلبة الكليات ذات التخصصات الهندسية في المنشآت  .3

 هم.الصناعية إلكسابه المهارة العملية ضمن حقل اختصاص
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 :: الوثائقعشر الحاديالفصل  -ك
 :لية تدقيق الوثائقآ -1-ك

 الصباحية للدراستين( 2117/2112للسنة الدراسية )لية تدقيق وثائق الطلبة المقبولين آتكون 
 :يأتي كما والمسائية

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

 2113/2114)العلمي واألدبي( وللسنوات من عداديةالطلبة خريجي الدراسة اإل -أ
 .: تدقق وثائقهم مع النتائج المتوفرة في قاعدة البياناتصعودا  

: تقوم الكلية ( نزوال2112/2113للسنوات )دادية الدراسة اإلعالطلبة خريجي  -ب
 ،مع بيانات وزارة التربية المعممة من مكتب المفتش العامالطلبة تدقيق وثائق ب

نسخة سجل األساس )بورد الدرجات( المتضمنة درجات  الكلية على أن ترفق
تختم الوثيقة ونسخة سجل األساس بختم تسجيل ، و لة( مع الوثيقةلالطالب )مظ

الكلية وتوقع من الموظف الذي قام بالتدقيق ومدير تسجيل الكلية. وفي حال وجود 
ة التربية مستصحبا معه أصل الوثيق وزارة إلىمخول  إرسالها يتم فيحالة مشكوك 

 ة. االلكترونيستمارة تثبت نتيجة التدقيق والمالحظات في اال الالزم. إلجراء

 طبيقية(الت الفنونو  الزراعة،و الصناعة، و  التجارة،الطلبة خريجي الدراسة المهنية ) -ت
: تدقق وثائقهم مع النتائج المتوفرة في قاعدة صعودا   2119/2111للسنوات 
 البيانات.

 طبيقية(الت والفنون والزراعة،والصناعة،  التجارة،الطلبة خريجي الدراسة المهنية ) -ث
 مهنيال للتعليم العامة المديريةفي : تدقق وثائقهم نزوال   2112/2119للسنوات 
  .التربية لوزارة التابعة

تدقيق وثائق الطلبة الوافدين من خارج العراق من قبل الجامعة وتثبت نتيجة التدقيق  يتم .2
 االلكترونية.ستمارة والمالحظات في اال

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
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تدقيق تثبت نتيجة ال، و لوثائقالجهة التي منحتهم ا منالطلبة باقي تدقيق وثائق  يتم .4
 :يأتي كما االلكترونيةستمارة في اال والمالحظات

وثائق خريجي معاهد التدريب النفطي، المعهد العالي لالتصاالت والبريد،  تدقيق -أ
 المانحة للوثيقة. مع المعاهد ،التقنية الجامعاتومعاهد 

 المعلمين إلعدادلمديرية العامة اتدقيق وثائق خريجي معاهد اعداد المعلمين مع  -ب
 .والتدريب والتطوير التربوي

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

 زارة الصحة.في و  والقبالة والتوليد التمريض إعدادياتتدقيق وثائق الطلبة خريجي  -ث

اآلثار/دائرة و  احة والفندقة في وزارة السياحةتدقيق وثائق الطلبة خريجي معهد السي -ج
 المرافق السياحية.

 ة.يالفرع اإلسالمي في وزارة التربالتربية/وزارة خريجي من تدقيق وثائق الطلبة  -ح

 يعيالش الوقفين ديواني من الصادرة اإلسالمية الدراسات خريجيتدقيق وثائق  -خ
 .الوقفين ديواني في والسني

ات الفقرات آنفا لتدقيق وثائق الطلبة المقبولين في الجامعات والكلي تعتمد اآللية المبينة في .5
 االلكترونية.ستمارة األهلية وتثبت نتيجة التدقيق والمالحظات في اال

 أرشفة أوليات الخريجين: -2-ك

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

 صحة الصدور: -3-ك

غير  والجهات الوزاراتمباشر من  بشكل األهلية/الكليات والجامعات الجامعاتمخاطبة  يتم .1
ين وعن المتقدمين للتعي وثائق أوالمرتبطة بوزارة للتأكد من صحة صدور وثائق موظفيهم 

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

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

ريق ة عن طالتأكيد على الكليات والمعاهد بعدم مخاطبة الوزارة مباشرة وتكون المفاتح  .3
 الجامعة حصرا.

 :التعامل مع حاالت التزوير -4-ك

لي التخرج في المحتوى األص سنة أو الدرجات أو المعدل أوأي تغيير من حيث العنوان  يعدّ  .1
 .القانونية لةءالمسا إلىللوثيقة تزويرا ويعرض صاحب الوثيقة 

و أوثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو  ا  كتبأو  يعد الشخص مزورا اذا قدم مستنداتٍ  .2
 .التزويركونه من المحرضين على 

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

عالمو عمام اسمه االسيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي واستحصال موافقته على   ا 
افة كالجهات ذات العالقة التي قدم المزور وثائق التخرج إليها واتخاذ اإلجراءات القانونية 

 بحقه.
الجهات التحقيقية  المختصة  بإخبارالمكلف  بخدمة عامة  ملزم قانونا"  أو ان الموظف  .4

(  من قانون اصول المحاكمات  42المادة ) ألحكاماذا ما اتصل علمه بوقوع جريمة  طبقا"  
المعدل(، وان لجان  التحقيق االداري  ملزمة بالتوصية    1971لسنة  23الجزائية رقم )

 يسوغ وال، المحاكم المختصة  اذا  ما  رأت ان فعله يشكل جريمةإلى 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
بل يتوجب  تحريك الشكوى  الجزائية ضد الموظف  المعني وبخالفه  يالحق  الموظف 

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

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

 ىالمحررات المزورة مع بيان فيما اذا كان لدأو نسخة واضحة وملونة من الوثيقة  -ب
 . أصل الوثيقة المزورة من عدمه /المعهدالكلية

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

( من تعليمات انضباط 6المادة ) على وفقوجوب النظر في الطلبة المزورين انضباطيا  .6
بالفصل النهائي من يثبت تزويره  الذيومعاقبة الطالب  2117لسنة  161الطلبة رقم 

 المعهد ويرقن قيده بناء على توصية لجنة انضباط الطلبة في الكلية وبقرار منأو الكلية 
كما ورد و كافة  وليات، على أن يتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة باألالجامعة

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

 ويتم وثيقة مزورة بإبرازالشكوى الجزائية من الجهة التي ينتسب لها الموظف الذي قام 
للجامعة/الكلية/المعهد أمام المحكمة المختصة عند طلب  القانوني الممثل إفادة تدوين

 المحكمة حضوره وتثبيت الشكوى ضد الموظف الذي قام بالتزوير.
كون التزوير متعلق بوثيقة الدراسة اإلعدادية التي تم اعتمادها أساسا لقبول الطالب في حال  .2

 تزويدها وتم قسب التيافة ك الجهات إعالم ويتمفي الدراسة المعنية يتم الغاء قبوله وتخرجه 
 .سبقا  م تةبالمثو  كافة الحاالت اإلجراء هذا يشمل أن وضرورة ،سابقة تخرج وثائق أو بتأييد

 
 كيفية التعامل مع الطلبة المزورين: -5-ك

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

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

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

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

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

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

 لى وفقعالوثائق الصحيحة ويتم قبول الطالب على ضوء الوثيقة الصحيحة  على وفق
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التعليمات السارية سنة التقديم من حيث المعدل في تلك السنة )يعامل معاملة الطلبة 
اسة مع قاعدة بيانات الطلبة المزورين الجدد(، مما يستلزم تدقيق أسماء المتقدمين للدر 

عالمو   دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالحاالت المكتشفة.  ا 
 :تسلسل الخريجين أوامر إصدارضوابط  -6-ك

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

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

دة اوتاريخ جلسة مجلس الكلية، والسنة الدراسية، ونوع الدراسة، والدور، وتوصيف الشه
الممنوحة، وتاريخ التخرج، وعدد الخريجين(، ويرسل إلى الجامعة رفقة كتاب طلب إصدار 

 ، على أن يتضمن الطلب الفقرات التالية:أمر جامعي
التحقق من صــــــــــــحة صــــــــــــدور الوثائق التي تم  التأكيد على اســــــــــــتكمال اجراءات -أ

، المعهــد انتقــالهم )وثــائق الــدراســـــــــــــــة اإلعــداديــة، وثــائق الطلبــة أوبموجبهــا قبول 
الشـــــهادات المعادلة من خارج العراق، كشـــــوف الدرجات من خارج العراق، بطاقة 
الـدرجــات للطلبــة المنقولين داخــل العراق( وتؤشــــــــــــــر الحـاالت التي لم تســــــــــــــتكمــل 

 اإلجراءات لغاية اعداد القوائم.
األســــــماء متطابقة مع قوائم القبول الرســــــمية المرســــــلة من الجامعة إلى الكلية في  -ب

 بول.سنة الق
ســم أو االســم( لكل ق-االســم( وتنتهي بالتســلســل )-قوائم األســماء تبدأ بالتســلســل) -ج

 على مستوى الكلية في حال عدم وجود أقسام.
ائمة اســــم الكلية والقســــم )إن وجد(، ونوع الدراســــة )صــــباحي أو يتضــــمن رأس الق -د

وتشـــــتمل على الحقول التالية التســـــلســـــل، مســـــائي(، وســـــنة التخرج، واســـــم الدورة، 
 والدور، والمعدل. الجنس،و ، الرباعي، والجنسيةاالسم و 

تختم القوائم بختم التســـــــــــجيل وتوقع من قبل الســـــــــــادة عميد الكلية ومعاون العميد  -ه
 ومدير التسجيل.

إضــــــــافة إلى  PDFو  EXCELوبصــــــــيغتي   CDترســــــــل البيانات على قرص  -و
 .القوائم الورقية

ثالث أســــــابيع بعد االمتحانات ترســــــل القوائم إلى الجامعة خالل فترة ال تزيد عن  -ز
 النهائية.
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تسلسل الخريجين بحيث يكون تسلسل الطالب المتخرج محسوبا  في ضوء المجموع  دمج .3
 ي ويتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:الكلي لعدد الخريجين للدورين األول والثان

اســـم الطالب ومعدله وتســـلســـله في  يتضـــمنأمر جامعي لخريجي الدور األول  إصـــدار-ا
 .الدور األول

 .سم الطالب ومعدله فقطال متضمناأمر جامعي لخريجي الدور الثاني  إصدار-ب

أمر إداري موحد من الكلية لخريجي الدور األول والثاني كافة يحتوي اســــــــــم  إصــــــــــدار-ج
الطالب ومعدله وتســـــــــــلســـــــــــله والدور الذي تخرج منه العتماده بشـــــــــــكل نهائي فيما يخص 

 .يةتسلسل الخريجين للسنة الدراس

اما ، سل(بالدرجات )بدون تسلخريجي الدور األول الراغبين بالتعيين بوثائق تخرج  تزويد .4
تاب تأييد الوثيقة بكإلى ن الذين يرغبون بإكمال دراستهم العليا فيزودون إضافة جو الخري

عتماد  بعد اإال اصادر من الكلية موضحا  فيه تسلسل خريجي الدور األول وال يعد نهائي
 .الدور الثانينتائج 

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

ارج دراســـــتهم في خ بإكمال نو والراغببالدراســـــة في داخل العراق  نو المســـــتمر الطلبة  يزود .1
بدرجاتهم وعدد الســـــــاعات والوحدات الدراســـــــية والســـــــاعات النظرية والعلمية خالل  العراق

تعليمات لبحســـــب ا /معاهدهمكلياتهمإلى بترقين قيدهم  اطلبســـــني الدراســـــة بعد ان يقدموا 
لى إبإمكانهم تقديم طلب  عراقخارج العدم قبولهم في جامعات في حال الخاصـــــــة بذلك و 

لغاء  /معاهدهمكلياتهم راسية )بمدة ال تتجاوز سنة دقيدهم  ترقينلغرض إعادتهم للدراسة وا 
 حانيةاإلمتمن خالل تطبيق التعليمات  يكونوا مشمولين بما يعارض ذلكأال على ، واحدة(

 لدراســته والتوصــية بإعادته ثم يعرض المعهد/ النافذة ثم يعرض األمر على مجلس الكلية
 ./المعهدالمصادقة على توجيه مجلس الكليةعلى رئاسة الجامعة للنظر في 

أو  لغشاباســــــــتثناء الطلبة المرقنة قيودهم بســــــــبب )لطلبة المرقنة قيودهم باإلمكان تزويد ا .2
بدرجاتهم وعدد الســــــــــــــاعات والوحدات  (والتزوير والعقوبـات االنضــــــــــــــباطية المحـاولـة فيـه

 الدراسية والساعات النظرية والعلمية خالل سني الدراسة.
 لكلية.وبراءة الذمة من ا هوتاريخاإلداري الخاص بترقين القيد  األمرفي التأييد رقم  يذكر .3
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 التي قبل بموجبها بالدراســـة إال بعد جلبه اإلعداديةيزود الطالب بأصـــل وثيقة الدراســـة  ال .4
ما يؤيد قبوله مبدئيا في إحدى الجامعات الرصــينة ويتم االحتفاظ بنســخة واضــحة وملونة 

 .الدراسةفي  بموجبها قبل التيو  المرسلةعن الوثيقة 
 كيفية معالجة الوثائق المفقودة -8-ك

تأخذ على عاتقها مهمة دراســـــة موضـــــوع الســـــجالت  كل جامعةفي لجنة مركزية  تشـــــكيل .1
تقترح إضـــــــــافتها في الوقت الراهن أو المفقودة وماهي المعالجات التي وضـــــــــعتها ســـــــــابقا 

بخصـــــــــوص منح وثائق التخرج وتصـــــــــديقها وتأييد صـــــــــحة صـــــــــدورها للطلبة الذين فقدت 
 يربواألضــامراجعة الســجالت  على-الوســائلبكل -على ان تعمل تلك اللجان ، ســجالتهم

 ت ومحاولةوالســــــــــجال األضــــــــــابيروان تتحفظ الجامعة على تلك ، كافة القديمة المحفوظة
 إدخالها على الحاسبة.

وثائقهم والمحتوى ل صدورالبالحاالت التي راجعتها لتأييد صحة  بإجراء جرد الجامعة تقوم .2
ماهي اإلجراءات التي اتخذتها الجامعات و ، وبيان ماذا تضـــــــــمنت الوثيقة التي منحت لهم

عالمكل حالة و  بحسـبللمعالجة  دائرة الدراسـات والتخطيط والمتابعة بذلك مع نسخة من  ا 
مكانية تعميمها  افة كامعات لجلالوثائق الممنوحة لهم لغرض دراســـــــــــتها واالطالع عليها وا 

 معالجة الحاالت المشابهة.لغرض 
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 2111لسنة  134رقم  اإلمتحانية التعليمات: 1 ملحق -ل
 1مادة 

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

ال  الفرع في الكلية التيأو من مجلس القسم  باقتراحمجلس المعهد أو يحدد مجلس الكلية  -اوال 
تقل درجة ال أتوجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على 

( خمسين من المئة من الدرجة النهائية %51( ثالثين من المئة وال تزيد على )%31السعي عن )
مجلس هيئة و أا لمجلس الجامعة عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبه

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

يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة 
 .( عشرين من المئة من الدرجة النهائية21%)

 3مادة 
السنوي للدورين األول والثاني سريا في جميع أو يكون اإلمتحان النهائي الفصلي  -اوال 

 .المواضيع
السنة و أالسنوي مفردات المواضيع المقررة خالل الفصل أو يتضمن اإلمتحان الفصلي  -ثانيا 

لسنوية عن ( خمسة عشر أسبوعا والدروس ا15تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن )أال على 
 .( ثالثين أسبوعا وال تدخل ضمن ذلك أيام اإلمتحانات النهائية والعطل الدراسية31)

 4مادة 
ردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على فم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة ميلتز  

عالن درجات السعي  السعي السنوي و اإلمتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية وا 
السنوي للطلبة بما ال يقل عن خمسة أيام قبل بدء اإلمتحانات النهائية من خالل القسم بعد مصادقة 

رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب اإلعتراض على الدرجة أو رئيس القسم 
 .الخطأ خالل الفترة المذكورةتصحيح أو 
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 5مادة 
ل ة اإلمتحانات خالأكثر إلدار أو المعهد، بإقتراح من العميد لجنة دائمية أو يؤلف مجلس الكلية  

 .العام الدراسي
 6مادة 

 .ضوع( خمسين من المئة لكل مو %51تكون درجة النجاح الصغرى ) 
 7مادة 

احدا إال مد النظام الفصلي موضوعا سنويا و يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعت 
في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد األدنى لعدد ساعات الدراسة 

 .للموضوع الواحد خالل العام الدراسي
 2مادة 

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

.  لطبارسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور األول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية 
 .تعليمات( من هذه ال21مع مراعاة ما ورد بالمادة )

 امتحاناو  دواما السنة يعيد الثاني أو األول الدورين من 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 عند  يعفى -ثالثا 

ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إال إذا كان غير يؤدي أال تبديل المناهج الدراسية على 
 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 
على ويبقى محمال بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف األ

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 الساعات %11يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته ) 

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

 11مادة 
للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور األول بعذر  

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

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

 11مادة 
ن التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي مأو تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي  

 .بداية السنة وتعلن للطلبةالمعهد في أو 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 11تنزل ) 
في ذلك ( خمسين من المئة %51عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته )

 .الموضوع
 14مادة 

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

 .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 تعادل  -ثالثا 
 .عة العملية ساعة نظريةونصف ساعة أما في المعهد فتعادل السا عةاس

 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%41) األولىالسنة  
 .( ستون من المئة%61السنة الثانية ) 
 ( أربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي:4سات التي مدتها )افي الدر  -ب 
 .( عشر من المئة%11) األولىالسنة  
 .( عشرون من المئة%21السنة الثانية ) 
 .( ثالثون من المئة%31السنة الثالثة ) 
 .( أربعون من المئة%41السنة الرابعة ) 
 ( خمس سنوات ويكون توزع نسب السنوات كاآلتي:5في الدراسات التي مدتها ) –جـ  
 .( خمس من المئة% 5) األولىالسنة  
 .( عشرمن المئة% 11السنة الثانية ) 
 .( خمس عشرة من المئة% 15السنة الثالثة ) 
 .( ثالثون من المئة% 31السنة الرابعة ) 
 .لمئة( أربعون من ا% 41السنة الخامسة ) 
 ( ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي:6في الدراسات التي مدتها ) –د  
 .( خمس من المئة% 5) األولىالسنة  
 .( خمس من المئة% 5السنة الثانية ) 



   7102-7102ه ضوابط القبول وشروطجراءات شؤون الطلبة ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة..........................................دليل إ

72 

 

 .( خمس من المئة% 5السنة الثالثة ) 
 .( عشرون من المئة% 21السنة الرابعة ) 
 .المئة( خمس وعشرون من % 25السنة الخامسة ) 
 .( أربعون من المئة% 41السنة السادسة ) 
يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء  -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

خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني  أو في حاالت االنتقال من خارج القطر وغيرها 
 (.%111للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها إلى )

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

 مائة 111 -تسعون 91-يقابله بالدرجات  – امتياز
 تسعين 91من اقل ثمانون 21- بالدرجات يقابله -جدا جيد
 ثمانين 21سبعون اقل من  71-يقابله بالدرجات   -جيد

 سبعين 71اقل من  -ستون 61-بالدرجات   يقابله - متوسط
 ستين 61خمسون اقل من  51-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
 12مادة 

نة المعهد احتساب سأو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو لمجلس الجامعة  -اوال 
عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية 

و أزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في و 
 .المعهدأو لقوة قاهرة في فترة اإلمتحان يقتنع بها مجلس الكلية 

سماح المعهد الأو لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية أو لمجلس الجامعة  -ثانيا 
بموضوع سنوي  ةللطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثاني
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بموضوعين فصلين بأن يؤدي اإلمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة أو واحد 
 .المعهدأو العسكرية سليما وال يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية 

ن متتاليتين، ي: للوزير وألسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنت ثالثا  
ه في قد أمضى المدة المسموح بها لبقائ نبشرط أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية وال يكو 

 الكلية أو المعهد.
 19مادة 

 المعهد في إحدى الحالتين اآلتيتين:أو تنتهي عالقة الطالب بالكلية  
 .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
الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص  يقبل -أ-أوال

ل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها مختلف وحدود قبول أدنى في المعد
ة تعد لهذا خاصاستمارة اختيارهم . وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق وبحسب 

 المعهد( عشر من المئة من خطة القبول في الكلية أو %11يزيد عددهم على )أال الغرض على 
. ويضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف األولى 

 ولمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضيع.
حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة)أ( من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من  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 
 التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية 

احية في ة فما فوق في الكليات/ الدراسات الصبالطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالث يقبل -ب
الصف الثاني في االختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم 

 التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
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ت اأحكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/ الدراس تسري -ج
 المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني الدراسات المسائية . 

قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس  لمرقنةالطلبة ا يعاد -د
 نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية . الىالمهنية 

 حاناالمت 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.

ياز خاص هد بامتال يشمل بأحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعا – خامسا  
 تاالعدادياوالمتميزون من المعاهد والخمسة األوائل على القطر في  األوائل العشرةبهم وهم ) 
 المهنية ( .

فيمن يشمل بأحكام هذه المادة أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو اعفي منها  يشترط -سادسا  
 أو دفع البدل النقدي عنها أو اجل منها ألسباب غير دراسية .

 21مادة 
 أو األسبوعية أو اليومية االمتحانات من أي في الغش محاولته ثبتت أو الطالب غش ثبت إذا 

ذا السنة لتلك المواضيع جميع في راسبا يعتبر النهائية أو الفصلية أو الشهرية  يفصل ذلك كررت وا 
 .سجالتها من قيده ويرقن المعهد أو الكلية من

 21مادة 
المعهد و أللطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية  -اوال 

 .ية اإلمتحان النهائي( ثالثين يوما في األقل من بدا31على أن يقدم طلب التأجيل قبل )
ؤجل دراسة المعهد أن يأو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو لرئيس الجامعة  -ثانيا 

( ثالثين يوما 31الطالب لسنة ثانية وألسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل )
 .في األقل من بداية اإلمتحان النهائي

فصل المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الأو ال يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات  -ثالثا 
الدراسي الثاني إال إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي األول وفي 

 .هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها
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الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة أو ن رؤوساء الجامعات من يخوله مأو للوزير  -رابعا 
هيئة المعاهد الفنية وألسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما أو 

 .( من هذه التعليمات19جاء في مادة )
 .1929( لسنة 7تلغى التعليمات اإلمتحانية عدد ) -22مادة 
.الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ -23مادة 
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تعليمات استحداث الدراسة المسائية في الكليات والمعاهد : 2 ملحق -م
 2111( لسنة 135التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

  -1-المادة 
الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها االمكانات الالزمة لذلك يجوز استحداث دراسات مسائية في 

هيئة و أبناء  على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 .المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -2-المادة 
 :الدراسة المسائية ما ياتي يشترط في استحداث

الفرع العلمي قد خرج دورة واحدة في الدراسات أو القسم العلمي أو المعهد أو ان تكون الكلية  -اوال
أو معاهد  أوالصباحية في االقل ولهيئة الرأي الموافقة على استحداث دراسة مسائية في كليات 

مجلس هيئة المعاهد أو لس الجامعة فروع لم تخرج دورة وذلك بناء  على توصية مجأو اقسام 
 .الفنية
المعهد مالئمته للدراسة المسائية من حيث توافر وسائط النقل أو ان يراعى في موقع الكلية  -ثانيا

 .العام ووسائل االتصال واالنارة وما شابه ذلك من امور اساسية
 ية المستحدثةة للدراسة المسائان يكون عدد الطلبة المسجلين مجزيا لاليفاء بالمتطلبات المالي -ثالثا

  -3-المادة 
 .تقتصر الدراسة المسائية للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم الفني -اوال

 .يطبق النظام والتقويم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في كل تخصص -ثانيا
ح الدرجة الدراسية الالزمة لمنال يقل مجموع الساعات الدراسية النظرية والتطبيقية والوحدات  -ثالثا

 .العلمية عن حدودها في الدراسات الصباحية المماثلة في كل تخصص
تكون المدة االصغرية للدراسة المسائية مساوية للمدة االصغرية للدراسة الصباحية لكل  -رابعا

ال يزيد  اهيئة المعاهد الفنية اعادة توزيع المواد الدراسية واضافة مأو ولمجلس الجامعة ، تخصص
وتعتبر الدرجة العلمية للدراسة ، ذلكإلى هذه الدراسة كلما دعت الحاجة إلى على سنة واحدة 

 .المسائية معادلة للدرجة العلمية للدراسة الصباحية من حيث المدة في كل االحوال
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  -4-المادة 
ية لمخولة صالحالهيئة المشرفة )اأو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو يكون مجلس الجامعة  -اوال

المهام المنصوص إلى مجلس الجامعة ( المسؤول االعلى عن الدراسة المسائية ويمارس اضافة 
 :تيأا يم 1922( لسنة 41عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

 .وتنفيذها بعد اقرارها من الوزارةاقتراح خطة القبول في الدراسة  -أ
 بالقبول.وضع الشروط الخاصة  -ب
 .الفني واالداري للكليات والمعاهدالمالك العلمي و  اقرار -ج
 .والمصادقة على الحسابات الختاميةالموازنة السنوية  اقرار -د
 .اقتراح االجور الدراسية -ه
 .رين على ان يعاد النظر بها سنويااقتراح تحديد االجور للعاملين في الدراسة والمحاض -و
لمرصدة في والمساعدات المالية بحدود االعتمادات ات واالعانات والهبات آمنح المكاف -ز

 .الموازنة وفقا للقانون

الموافقة على بدء تسجيل الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط القبول في الدراسات المسائية في  -ح
بعض الموضوعات على غرار تجربة التعليم المستمر لزيادة خبراتهم ومهاراتهم دون شرط 

 .لمية واقرار االجور الخاصة بذلكالحصول على الدرجة الع
هيئة التدريسية ال وألعضاءفي الدراسة المسائية  األوائلتخفيض االجور الدراسية للطلبة الثالثة  -ط

الهيئة واوالدهم وموظفيها وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية أو في الجامعات 
 .االجور المعتمدة( خمسين من المئة من %51يزيد على ) بما ال

رئيس الهيئة التوصيات واالقتراحات التي تقع خارج اختصاص أو يرفع رئيس الجامعة  -ثانيا
 .الوزيرإلى مجلس الهيئة أو مجلس الجامعة 

 -5-المادة
مجلس المعهد للدراسة الصباحية هو المسؤول عن الدراسة المسائية أو يكون مجلس الكلية  -اوال 

المهام المنصوص عليها في قانون الوزارة المهام التي يخولها إلى ارس اضافة المعهد ويمأو للكلية 
 .مجلس الهيئة والهيئة المشرفةأو له مجلس الجامعة 
ة عميد المعهد للدراسأو عميد الكلية إلى المعهد ان يخول بعض مهامه أو ثانيا لمجلس الكلية 

 .المسائية
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 -6-المادة
 .ةهو المسؤول عن الدراسة المسائي العلمي للدراسة الصباحية الفرعأو يكون مجلس القسم  -اوال 

الفرع العلمي ورئيســـه بالمهام المنصـــوص عليها في قانون أو يتمتع مجلس القســـم العلمي  –ثانيا 
 .مجلس المعهد وعميدهماأو الكلية  الوزارة وكذلك المهام التي يخولها له مجلس

 -7-المادة 
القبول للدراسة  شروطإلى يشترط في المتقدم للقبول في الدراسة المسائية ان تتوافر فيه اضافة  

 :تيأوالتفرغ للدراسة والمعدل ما يالصباحية المناظرة عدا ما يتعلق بالحد االعلى للعمر 
 من الأو األدبي ان يكون من خريجي الدراسة االعدادية للفرعين العلمي و  :الكليات -أ-اوال
من خريجي المعاهد لالختصاصات المناظرة للدراسة الصباحية  األوائل( العشر من المئة 11%)

 نالمستمريمن المعلمين أو على التخصص من خريجي االعداديات المهنية  األوائل( %5الـ )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
ة كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وكليات التربية الرياضية وقسمي التربية الفنيإلى للتقديم 

( عشر %11) المقبولين علىتزيد نسبة أال والتربية الرياضية في كليات التربية والمعلمين على 
 .من المئة من خطة القبول

 .ما يعادلهاأو المهني أو العلمي أو األدبي ان يكون من خريجي الدراسة االعدادية  :المعاهد -ب
ي اعفأو ان يكون موقف الطالب ســـــــليما من الخدمة العســـــــكرية )انهى الخدمة العســـــــكرية  -ثانيا
 .قانون الخدمة العسكرية في حالة قبوله( ممن يؤجل منها وفقأو مستمرا فيها أو منها 
ان يكون حاصال على معدالت الدرجات التي تؤهله للقبول في الدراسة المسائية التي تحددها  -ثالثا

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .ما يعادلهاأو تجري المفاضلة بين المتقدمين على اساس معدل الدراسة الثانوية  -رابعا
 -2-المادة
يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال من الدراسة الصباحية  -اوال
 .الدراسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف االخرى فيسمح باالنتقال وفق الطاقة االستيعابيةإلى 
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مسائية  المناظرة ة الالكليات الرسميإلى الصباحية األهلية يسمح للطالب االنتقال من الكليات  -ثانيا
 الصف الثانيإلى على ان يكون حاصال على تقدير جيد جدا ومن الناجحين من الصف االول 

 .فقط وغير راسب في السنة السابقة مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة السابعة من هذه التعليمات
 .احيةالدراسة الصبإلى يسمح للطالب باالنتقال من الدراسة المسائية  ال -ثالثا

  -9-المادة 
يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية في الدراسات المسائية في كليات  -اوال

وتوافر  ،غير الكليات التي رقنت قيدهم فيها بشرط ان يكون موقفهم من الخدمة العسكرية سليما
يكون ترقين القيد السباب أال ( من هذه التعليمات على 7الشروط المنصوص عليها في المادة )

 .كان معاقبا انضباطياأو المحاولة فيه أو تتعلق بالغش 
ال أيجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية في كليات مسائية اخرى على  -ثانيا

أو غش يكون المرقن قيده بسبب ال يكونوا من المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية بشرط ان ال
 .كان معاقبا انضباطياأو اولة فيه المح
 -11-المادة 

يتم التسجيل في الدراسات المسائية للطلبة المقبولين الجدد وللمستمرين في الدراسة خالل  -اوال 
ة الذين االول من الدوام للطلبان 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

با في يعد راسو تسجيل الطالب في حالة عدم دفعها خالل مدة اسبوعين من تاريخ بدء التسجيل 
 .السابقصفه في تلك السنة اذا كان مسجال فيها للعام 

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

لسنة ايتمكن من الدوام ان يطلب احتساب تلك  يجوز للطالب في الدراسات المسائية الذي ال -رابعا
)سنة ترك( على ان يتم ذلك في فترة التسجيل عند بداية السنة الدراسية حصرا ويدفع في هذه 

 .( خمس وعشرون من المئة من االجور الدراسية المقررة%25الحالة )
ل الخدمة العسكرية بسبب قبوله في يشمل باحكام البند )رابعا( من هذه المادة من اجّ  ال -خامسا

 .وتنطبق عليه ذات الضوابط المطبقة على طلبة الدراسات الصباحية الدراسات المسائية
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 -11-المادة
يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من االجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين  -اوال
 .فيها
جلس مأو على اقتراح من مجلس الجامعة  ور الدراسة بقرار من الوزير بناء  يحدد مقدار اج -ثانيا

 ها بالطريقة ذاتها.زيادتأو 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 للدراسات  –اوال  
 .ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية، المسائية

 .يطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائية –انيا ث
 .تخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية -ثالثا
 -13-المادة

الهيئة التدريسية الذين يقومون باعمال ادارية في الدراسة المسائية بالقاء  ألعضاءاليجوز  
ن ساعات اسبوعيا اال في الحاالت االستثنائية والضرورية وبموافقة رئيس محاضرات تزيد على ثما

 .مجلس المعهدأو وصية مجلس الكلية رئيس هيئة المعاهد الفنية بناءا على تأو الجامعة 
  -14-المادة

تلغى تعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم 
 .1997( لسنة 111والبحث العلمي رقم )العالي 
 -15-المادة 

 .تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 
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 -:الجامعية االمتحانات احكام: 3 ملحق -ن
 اللخ اكتسبها التي المعلومات و الدراسية للمنهج الطالب استيعاب مدى على الوقوف لغرض

 ذاه عن الكشف تسهل اإلمتحانيةباألسئلة خاصة احكام وجود من بد ال ،الدراسية المحاضرات
 نظيمت عن فضال   االسئلة هذه في الموضوعية و الشكلية الشروط توافر خالل من االستيعاب
 .بها خاصة تعليمات وفق االمتحانات

 :1992لسنة  88رقم   اإلمتحانية االسئلة تعليمات -1-ن

 /1 المادة
 :الى اإلمتحانية االسئلة تهدف

 اسيالدر  المنهج يضمها التي امةالع واالفكار للمعلومات الطالب استيعاب مدى قياس: أوال
 .والتحليل التفكير على قدرته مدىو 

 بشكل رضهاع و تقديمها و اكتسبها التي المعلومات عن التعبير على الطالب قدرة قياس: ثانيا
 .منظم

 /2 المادة
 من( 1) ةالماد في المحددة االهداف تحقيق على قادرة تكون لكي اإلمتحانية االسئلة في يشترط 

 :يأتي ما التعليمات هذه
 االسئلة نبي الموازنة تحقيق ضرورة مع واحد نمط على تقتصرأال و  بالتنويع تتسم ان: أوال

 لىع تعتمد التي االخرى االسئلة بين ما موضوع عن خطة وفق منظم مقال كتابة تتطلب
 .الدراسي المنهج في طرحت التي للمواضيع الطالب دراسة

 .صياغتها في محددةو  واضحة ونتك ان: ثانيا

 العناصر بين طالربو  للمقارنة مجاال   تتضمن بل شرةمبا وصفية االسئلة جميع تكونأال : ثالثا
 يساعد ماب نقدها أو عنها الدفاعو  للمادة المختلفة النظر اتوجه عن ومعبرة للمادة المختلفة

 .الدراسي المنهج ضمن المعرفية البالط قدرات عن الكشف على

 يقل ال بحيث لذلك المحدد الزمن وبين المطلوبة االجوبة بين الموازنة تراعى ان: رابعا
 لمعاهدا في ساعتين عن النهاية أو السنة نصف أو الفصل نهاية المتحانات المحدد الزمن
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( 5) إلى( 3) بين يكون و الجامعات في االولية الدراسات في ساعات ثالث و التقنية
 .العليا الدراسات في ساعات

 /3 المادة

 المنصوص الشروط انطباق مدى تدقيق له و اإلمتحانية االسئلة على القسم رئيس يطلع: أوال
 هذه و تنسجم ال التي االسئلة على االعتراض و التعليمات هذه من -2- المادة في عليها

 .الشروط

 :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

 االمالئية االخطاء من خاليو  واضح بشكل مطبوعة  اإلمتحانية االسئلة تكون:ثالثا
 .المطبعيةو 

 / 4 المادة
 :يأتي ما اإلمتحانية الدفاتر تصحيح عند يراعى

 .سريا   باالمتحان يتعلق ما كل يكون ان: أوال

 على ذلك بتيث و سؤال كل اهميةو  يتناسب اإلمتحانية للدرجة وزني توزيع يوضع ان: ثانيا
 .االمتحان ورقة

 / 5 المادة

 الكلية جلسم يحددها التي الموضوعات بعض في شفهية امتحانات الفنية والمعاهد الكليات تجري
 :يأتي ما وفق والشخصية العلمية الطالب قدرات الختبار المعهد أو
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 يمكنو  األقل في تدريسيين ثالث من مؤلفة لجنة الشفهي االمتحان اجراء تتولى: أوال
 ختصاصاال في تدريسي وجود عدم حالة في أخرى جامعة أو كلية من بتدريسيين االستعانة
 .المطلوب

 .للطالب الشفهي االمتحان أسئلة توجيه في اللجنة أعضاء جميع يشترك: ثانيا
 ريةس بصورة الشفهي االمتحان درجة الممتحنة اللجنة أعضاء من عضو كل يضع: ثالثا

 ىيراع أن على النهائية، الدرجة هو اللجنة أعضاء يضعها التي الدرجات معدل ويكون
 .للطالب العام المستوى

 لمادةا وطبيعة يتناسب بما الواحد للطالب الشفهي االمتحان مدة الممتحنة اللجنة تحدد
 .دقيقة( 15) عن تقلأال  على

 اإلمتحانيةعلى تسريب األسئلة  المعاقبة -2-ن

الخاصين بالمعاقبة  2111لسنة  57ورقم  1996لسنة  132درج القرارين رقم  يتضمن
 :وكما يلي اإلمتحانيةعلى تسريب األسئلة 

 :أوال  

ير بصورة غ 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 تكون .2
 أو هيئتهابت أوعليها  بالحفاظ أوبنقلها  مكلف أوواضعي أسئلتها  من أولجان االمتحانات 

 .بترجمتها أو  بتغليفها

 الفقرتين يف عليها لمنصوصا الجريمة كانت إذا سنة على تزيد ال مدة الحبس العقوبة وتكون .3
 .إهمال أوقد نشأت عن تقصير  لبندا هذا من( 2، 1)

 :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 

تسري أحكام الفقرة واحد من هذا البند على الطالب الذين يرتكبون الغش في داخل  ال .2
 .بحقهم أحكام األنظمة المدرسية بقوتط  اإلمتحانيةالقاعات 
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 :ثالثا  
 األوراق أو اإلمتحانيةتزيد على سبع سنوات كل من تالعب بالدفاتر  ال مدة بالسجن يعاقب

 بالسجالت أوالمستخدمة في اإلجابة على أسئلة االمتحانات المدرسية واالمتحانات العامة 
 إضافة وأأوراق منها  سحب أوفيها  الكتابة أوالمدرسية الخاصة بدرجاتها كتبديل أغلفتها 

 .استبدالها أودرجاتها  تحريف أوأوراق إليها 
 :رابعا  

 . بالشرف لةمخ جرائم القرار هذا في عليها المنصوص العمدية الجرائم تعتبر
 :خامسا  

 التي اياالقض في والمحاكمة التحقيق مدة خالل والحجز التوقيف إجراءات من النساء تستثنى
في  اتةب قضائية قرارات صدور حين إلى الكفاالت منهن وتقبل القرار هذا بموجب بها يحلن

 .قضاياهن

 تجري لتيا النهائية أوأعاله في كل ما يتعلق باالمتحانات الفصلية  االحكام تطبق 
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة والمعاهد الكليات في

 رقم اإلمتحانيةمن تعليمات األسئلة  8)وفق المادة  اإلمتحانيةورقة األسئلة  مواصفات -3-ن
 (1992 لسنة 88

 .اإللكتروني بو الحاس خالل من تطبع أن .1
 (16 خط وبحجم( Boldالتالية )بخط غامق) واالرشاداتأن تتضمن البيانات  يجب .2

يكتب اسم الكلية والقسم في الجانب  و الوسط في الكلية أو الجامعة شعار .أ
 األيمن من الورقة.

 من الورقة. االيسرفي الجانب  يكتب هل المخصص الوقتو  االمتحان تاريخ .ب
 كتبيوالفصل الدراسي والدور(  الدراسية والسنة والمرحلةاالمتحان )المقرر  اسم .ج

 .الورقة منتصف في
 األسئلة في :)مثال الصفحة أول في تكتباإلجابة )عند الضرورة(  تعليمات .د

وضع  مع (الخ.... اسئلة أربععلى  اإلجابةصفحتين، اإلجابة على ورقة األسئلة، 
 (.Underlined) اسفلهاخط 

والسؤال نفسه ال يقل عن حجم  16رأس السؤال بخط غامق وبحجم خط ال يقل عن  يكون .3
 مسافة ونصف. االسطروالمسافة بين  14

تثبيت عدد الدرجات الخاصة بكل سؤال بمكان واضح بجوار السؤال والدرجات الخاصة  يتم .4
 الفرعية أيضا )بين قوسين(. باألسئلة
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 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  أن حيث 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 .2
 وأرقام وتوقيعاتهم الممتحنين األساتذة أسماء اإلمتحانيةيتضمن الظرف المسلم للجنة  أن .9

 ألساتذةا من موقعة إحداهما نسختين على( أسئلة نسخة)لكل  الظرف يشتمل وأن هواتفهم،
 .للتصوير استخدامهايتم  واألخرى الممتحنين
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 :: تعليمات التدريب الصيفي4 ملحق -س
 2000لسنة  181لطلبة الجامعات رقم  الصيفي التدريب تعليمات -1-س

 1مادة 
يقصد بالتدريب الصيفي ألغراض هذه التعليمات التطبيق العملي في ميادين العمل الفعلية في 

والمختلط والخاص يمارسه الطالب لكي يعايش جانبا من الحياة  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
 :إداري مناسب لتنفيذ مهمات التدريب طيلة العام الدراسي وتتولى ما يأتي

 .العلميةاألقسام التدريب المقدمة من إقرار الصيغ النهائية لمناهج  -أ
 .إتخاذ ما يلزم لمفاتحة المواقع التدريبية لتوفير الفرص التدريبية فيها -ب
 .مواقع تدريبهمإلى وتنسيب المشرفين العلميين عليهم  لبةتوزيع الط أوامر إصدار –جـ 
 .العلميةاألقسام اإلشراف العام على لجان التدريب في  –د 
 .التقرير النهائي في الكليةإعداد  –هـ 
نوب عنه من يأو تشكل لجنة التدريب في القسم العلمي برئاسة رئيس القسم المختص  -ثانيا

يزد عدد  أالوتضم في عضويتها عدد من التدريسيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين على 
 :أعضاء اللجنة على خمس تدريسيين وتمارس اللجنة ما يأتي

بالغ وحدة التدريب في الكلية بذلكتسمية المش -أ  .رفين العلميين وا 
 .حصر إعداد الطلبة المشمولين بالتدريب حسب المرحلة الدراسية -ب
، الموقع التدريبي المقترحو اإلختصاص، و  تهيئة جداول تتضمن معلومات عن عدد الطلبة، –جـ 
كانون األول من العام  وحدة التدريب في الكلية في نهاية شهرإلى جهة التدريب إلرسالها و 

 .الدراسي
 .اإلشراف على سير عملية التدريب –د 
 .متابعة تنفيذ المنهج التدريبي الذي يقره القسم العلمي –هـ 
دخالها في سجالت خاصة بذلك –و   .توحيد إستمارات تقويم الطلبة المتدربين وا 
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 3مادة 
 :تشمل اإلختصاصات التالية بالتدريب

 .الهندسية -اوال
 .التكنولوجية -ثانيا
 .المجموعة الطبية -ثالثا
 .القانون -رابعا

 .واإلقتصادية داريةاإل -خامسا
 .الزراعية -سادسا

 4مادة 
( ثالثين يوما خالل العطلة الصيفية ويجوز أن يكون لمدة 31يتم التدريب في السنة الثالثة لمدة )

الة يكون التدريب في السنتين ( ستين يوما إذا دعت حاجة اإلختصاص لذلك وفي هذه الح61)
 .( ثالثين يوما لكل سنة31الثانية والثالثة بواقع )

 5مادة 
 :يتم تقويم التدريب كما يأتي

 :التدريب المعتمدة من الجامعة كما يأتياستمارة يتم تقويم التدريب الصيفي بموجب  -اوال
( ثالثون من المئة %31( ثالثون من المئة للمشرف العلمي و)%31التقويم الميداني ) -أ

 .للمشرف العملي
ون من المئة عن التقرير الذي يقدمه الطالب المتدرب للجنة أربع( %41التقويم العلمي: ) -ب

 .التدريب في القسم بعد المناقشة
( خمسين من المئة من مجموع %51تكون درجة تقويم نجاح المتدرب ال تقل عن ) -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

ءمة اة ماليعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغرافيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع مراع -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 
تصرف للمشرف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل 

( 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 

 2مادة 
 .الداخلية للطلبة خالل فترة التدريباألقسام في توفير فرصة السكن 

 9مادة 
 :يتم اإلشراف على التدريب وفق الضوابط اآلتية

ذا دعت الحاجة يقوم الفنيون بهذه المهمة ممن  -اوال يقوم التدريسيون بمهمة اإلشراف العلمي، وا 
 .لهم خبرة في مجال إختصاصهم تزيد على سنتين

 .بدال من مشرف آخر خالل فترة التدريبيجوز إحالل مشرف علمي  -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 %11عند تجاوز غيابات الطالب نسبة ) -رابعا

 .بالتدريب ويتوجب إعادة التدريب
 .تقوم لجنة التدريب بتحديد عدد المواقع التدريبية التي يشرف عليها المشرف العلمي -اخامس
 .تتحدد زيارات المشرف العلمي الميدانية بزيارة أسبوعية واحدة في األقل -سادسا
 .ب في الكليةوحدة التدريإلى العلمية تقارير التدريب الصيفي للطلبة وترفع األقسام تنظم  -سابعا
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 1998لسنة  21رقم  )التقنية( الفنيةتعليمات التدريب الصيفي لطلبة المعاهد  -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 
 .يةاإلمتحانالعملي والتطبيقي ويعتبر درسا منهجيا يخضع لضوابط التعليمات الفني و 

 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 
دمه وفقا في من عالطالب لمعرفة مدى استيفائه متطلبات التدريب الصييتم تقويم اداء  –اوال 
 (.2رقم )ستمارة لال

وفقا  أكثر( ف % 51يكون الطالب مستوفيا للتدريب الصيفي اذا حصل على درجة )  –ثانيا 
 (.1قم )ر ستمارة لفقرات اال

يجة الطالب وتكون نتيتم تقويم الطالب بالتنسيق بين المشرف العلمي والمشرف العلي  –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 

ه رؤساء اللجان القطاعية ومدير قسم الشؤون العلمية المعاهد نائبا للرئيس ويضم في عضويت
 – :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 
 ت على تعليمات التدريب الصيفي في ضوء مقترحات المعاهد.اقتراح التعديال –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

 التدريب الصيفي عن عملية حجز المواقع التدريبية.مكتب 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 
لتدريب مكتب اإلى فع تقارير دورية متابعة تنفيذ عملية التدريب الصيفي من المعاهد ور  –د 

 الصيفي.
 اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في الهيئة. –ه 

 :الوحدة العلمية في المعهد وتتولى المهام االتية –ثالثا 
صدارالعلمية لتوزيع الطلبة و األقسام التنسيق مع لجان التدريب الصيفي في  –أ   وامرألا ا 
 .داريةاإل
مع وحدة التدريب الصيفي في ديوان الهيئة والمعاهد االخرى في كل ما يتعلق التنسيق  –ب 

 بالتدريب.
توحيد التقارير الشهرية لالقسام العلمية متضمنة سير التدريب الصيفي فيها لعرضها على  –ج 

 مجلس المعهد.
، عهدالم العلمية برئاسة عميداألقسام عقد اجتماعات دورية للجان الفرعية في إلى الدعوة  –د 

 الهيئة.إلى وترسل نسخة من محاضرها 
 العلمية.األقسام بنتائج التدريب الصيفي من قبل  داريةاإل وامراأل إصدارمتابعة  –ه 
صيفي وحدة التدريب الإلى اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في المعهد وارساله  –و 

 بعد اقراره من مجلس المعهد.
 الصيفي في القسم العلمي في المعهدلجنة التدريب  –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

 مواقع التدريب ومتابعة تنفيذه.إلى ارسال المنهج التدريبي للطلبة لكل تخصص  –أ 
 االشراف العلمي على الطلبة خالل التدريب الصيفي. –ب 
ة واحدة تقل عن زيار أال تحديد عدد الزيارات الواجب القيام بها للموقع التدريبي الواحد على  –ج 

يب ر اسبوعيا واالهتمام بزيارة المواقع التدريبية خالل االسبوع االول من مباشرة الطلبة بالتد
 الصيفي بهدف التنسيق المبكر مع المشرفين العمليين لتجاوز الصعوبات المتوقعة.

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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 لتدريب الصيفي لهم.ا
 الوحدات العلمية فيها.إلى وترسل االستمارات الخاصة بطلبة المعاهد االخرى 

اعداد تقرير شهري عن سير التدريب ومالحظات المشرفين العلميين عن المواقع التدريبية  –ه 
 الوحدة العلمية.إلى وعدد الزيارات يقدم 

 5مادة 
لمواقع التدريبية حسب تخصصهم مع مراعاة مالئمة موقع يستمد مبدأ توزيع الطلبة على ا –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 
ن في المواقع القريبة منه ويتم التنسيق والتعاون بيأو ، اضمن الرقعة الجغرافية التي يقع فيه

 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 
يكون المشرف العلمي مسؤوال عن عشرة طالب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة  –ثانيا 

ال أوال يجوز زيادة هذا العدد اال في حاالت الضرورة القصوى على ، في الموقع التدريبي الواحد
 يقل عدد المتدربين عن خمسة طالب.

 يستدعي ذلك. يجوز إحالل مشرف علمي محل آخر خالل فترة التدريب اذا تحقق ما –ثالثا 

 7مادة 
تسمية  احد الموظفين العاملين فيه، في الموقع التدريبي، شرف على تدريب الطلبة عملياي –اوال 

ادارة الموقع ويشترط فيه ان يكون حاصال على شهادة جامعية اولية على االقل في التخصص 
سة ممار أو ة في اختصاص مقارب له. وان تكون له خدمة وظيفيأو الذي يتدرب فيه الطلبة 

 عملية في حقل االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات.
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
 لبة الذين يشرف عليهم كل منهم عن هذا الحد.المشرفين بحيث ال يزيد عدد الط

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

 2مادة 
 – :يعامل التدريب الصيفي معاملة الدروس المنهجية مع مالحظة ما يأتي –اوال 
في حالة رسوب الطالب بالتدريب الصيفي يعيد السنة الدراسية وتطبق عليه التعليمات  –أ 

 النافذة. اإلمتحانية 
ه بما مالاستكأو يجوز لمجلس المعهد وبمصادقة رئيس الهيئة ان يوافق على اعادة التدريب  –ب 

اذا كان الطالب قد استنفذ المدة القصوى ، يعادل االيام التي تغيب فيها الطالب عن التدريب
أو ة متى كان رسوبه ألسباب قاهر ، إلكمال الدراسة في المعهد ورسب في التدريب الصيفي فقط

 عذر مشروع يقتنع به المجلس كحاالت الوالدة والمرض وما اليها.
 في هذه الحالة هو تاريخ تخرج الطلبة في السنة التالية. ويكون تاريخ تخرج الطالب

 ،( من مدة تدريبه يعتبر الطالب راسب في التدريب%11ند تجاوز غيابات الطالب نسبة )ع –ج 
 ويتوجب اعادته مهما كانت مبررات ذلك.

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 في 
لمعاهد للقبول في الكليات واأو الشخص ليكون الئقا للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 

 والمدارس والدورات داخل العراق وخارجه.

 2مادة 

في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرأو طبية يؤلف وزير الصحة لجنة  –أوال 
 المرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي باستثناء العاملين في الطيران المدني.

في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرأو يؤلف وزير الصحة لجنة طبية  –ثانيا 
التدريب خارج العراق والطلبة المقبولين في أو راسة طلبة البعثات والزماالت والموفدين للد

 المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس.أو الدراسات العليا 

تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عليها في البندين ) أوال وثانيا( من هذه المادة من رئيس  –ثالثا 
لدى  ويكون قرارها قابال للطعن وعضوين، يراعى في اختيارهم االختصاصات الطبية المختلفة،

المفحوص خالل ثالثين يوما من تاريخ أو اللجنة الطبية االستئنافية من الجهة طالبة الفحص 
 التبليغ بالقرار.

 الجدول الرابع الخاص بالقبول في الكليات والمعاهد والمدارس

راعة والهندسة والز وتشمل قبول الطلبة في كليات وطب األسنان والطب البيطري والصيدلة  -1
يات العلمية في جميع الكلاألقسام والعلوم والمدارس الصحية والهندسية والصناعية والزراعية و 

 والمعاهد األخرى.

 :فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاصي في العيون وكما يأتي -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 
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ثانيا: ان يكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية 
 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

 أن يكون سالما من األمراض النفسية والعقلية والعصبية. -د

 أن يكون السمع طبيعيا وال يزيد أي خلل في السمع على عشرين وحدة سمعية قياسية. -هـ

 المستعصية.أو أن يكون سالما من األمراض المزمنة  -و

 وتشمل قبول الطلبة في دراسات التربية الرياضية فقط. – 2

 تثبت المعلومات من طبيب اختصاص في العيون. –فحص العيون  –آ 

ما يعادلها حسابيا بحيث ال يزيد أو بدون عوينات  6/12×6/12ال تقل درجة / الرؤيا عن  :أوال
 .24المقام على مجموع 

أن يكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية  :ثانيا
 والعصب البصري سالمة.

ال يقبل المصاب بالحول الثابت والمتناوب والرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا  :ثالثا
 جيدة.

 سمية تعيق الحركة والعمل.جأو يجب أن يكون سالما من تشوهات خلقية  –ب 

 أن يكون سالما من األمراض النفسية والعقلية والعصبية. –جـ 
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 .اإلنسانيةوتشمل قبول الطلبة في الدراسات  -3

فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاص في العيون ال تقل درجة الرؤيا عن  .أ
 بدونها.أو بالعوينات  6/12×6/12

دا يكون تأثيرها شديأال 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
 أن يكون سالما من األمراض النفسية والعقلية والعصبية. .د
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 العالي التعليم وزارة مؤسسات في الطلبة ضباطان تعليمات: 6 ملحق -ف
 2117 لسنة 161 رقم العلمي والبحث

 -1- المادة

 :يأتي بما الطالب يلتزم

 والبحث لعاليا التعليم وزارة تصدرها التي واألوامر والتعليمات الداخلية واألنظمة بالقوانين التقيد- أوال
 المعهد(.، الهيئة، الكلية، الجامعة) ومؤسساتها العلمي

 الفتن ارةإث 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  

 سالتدري وهيئة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب-رابعا
 .الطلبة بين والتعاون الزمالة وعالقات والموظفين

 والزماالت تللبعثا والترشيح التعيين عند عليه إيجابا سيؤثر الذي القويم المنضبط السلوك-خامسا
 .الدراسية

 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)

 .المعهد أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة وممتلكات الدراسية المستلزمات على المحافظة-سابعا

 .المعهد أو الكلية في الدراسة سير بحسن اإلخالل عدم-ثامنا

 .حدة على هيئة أو جامعة كل خصوصية تراعى أن على للطلبة المقرر الموحد بالزي التقيد – تاسعا

 وفصن من صنف أي ممارسة أو التفرقة تعميق شأنها من تنظيمات قيام إلى الدعوة تجنب-عاشرا  
 .االجتماعي أو الديني أو السياسي االضطهاد

 ءسوا طائفية أو قومية أو عرقية مجموعة أو سياسي تنظيم أو حزب ألي الدعاية تجنب-عشر حادي
 .الندوات 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

 -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 الطلبة 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- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا يوما( ثالثين 31) 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  

 .خارجهما أو هدالمع أو الكلية داخل إليه يسيء بما التدريسية الهيئة أعضاء بأحد بالتشهير قيامه-ثالثا

 .واآلداب العام بالنظام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الملصقات بوضع قيامه-رابعا

 -5- المادة

 إحدى ارتكب إذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب
 :اآلتية المخالفات

 .التعليمات هذه( من 4) المادة في عليها المنصوص األفعال احد ارتكابه تكرار- أوال

 الحرم اخلد الحزبية أو السياسية التجمعات أو العرقية أو الطائفية التكتالت على حرض أو مارس-ثانيا
 .الجامعي
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 .التدريسية الهيئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتداؤه-ثالثا

 .الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله-رابعا

 .مسلحة عنف بأعمال بالقيام التهديد-خامسا

 .الجامعي الحرم داخل إجازة بدون أو بإجازة بأنواعه السالح حملة-سادسا

 .عهدالم أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة ممتلكات في أضرارا الجسيم بإهماله أو عمدا إحداثه- سابعا

 .الدينية المعتقدات أو الوطنية الوحدة إلى إساءته-ثامنا

 .ماخارجه 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

 .هدالمع أو الكلية ومنتسبي الطلبة زمالئه على واالحتيال النصب ارتكابه ثبوت-عشر ثاني 

 -6- المادة

 إذا يدهق ويرقن الهيئة أو الجامعة من وبقرار المعهد أو الكلية من النهائي بالفصل الطالب يعاقب 
 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب

 .التعليمات هذه من( 5) المادة في عليها المنصوص المخالفات إحدى تكراره- أوال

 الكلية أو ةالهيئ أو الجامعة في المحاضرين أو التدريسية الهيئة أعضاء احد على بالفعل اعتداؤه-ثانيا
 .المعهد أو

 .العامة واآلداب لألخالق ومناف مشين فعل إتيانه-ثالثا

 ينالمحرض من كونه أو مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق أو كتب أو مستندات أية تقديمه-رابعا
 .التزوير على

 مساعدةال أو فيه اشتراكه أو الجامعي الحرم داخل والطمأنينة باألمن يخل عمال ارتكابه ثبوت-خامسا
 .عليه

 .نةس من ألكثر فيها محكوميته مدة تزيد بالشرف مخلة جنحة أو بجناية عليه الحكم عند-سادسا
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 -7- المادة

 هذه من( 6( و)5( و)4( و)3( و)2)المواد في عليها المنصوص العقوبات فرض يمنع ال-أوال 
 قوانينال طائلة تحت المخالفة وقعت إذا األخرى العقوبات فرض، من المخالف الطالب على التعليمات
 .العقابية

 لنظرا فيكون المعهد أو الجامعة خارج إليه نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى حركت إذا- ثانيا
 .الجزائية الدعوى في البت يتم حتى مؤجال انضباطيا فيه

 -2- المادة

 عضاءأ من اثنين وعضوية العميد معاون برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد أو الكلية عميد يشكل
 ويكلف (المنتخب) الطلبة اتحاد عن وممثل، قانونيا اللجنة أعضاء أحد يكون أن على التدريسية الهيئة
 .اللجنة مقررية بأعمال اإلداريين الموظفين أحد

 -9- المادة

 .الطلبة انضباط لجنة بها توص   لم ما انضباطية عقوبة أية فرض يجوز ال

 -11-المادة

، المعهد أو الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذه في عليها المنصوص االنضباطية العقوبات تفرض
 .المعهد أو الكلية عميد إلى صالحياته تخويل وللمجلس

 -11-المادة

 .قطعية واإلنذار التنبيه عقوبة تكون – أوال

 الفصل قرار على االعتراض(  يوما31) على تزيد ال لمدة المعهد أو الكلية من المفصول للطالب-ثانيا
 .قطعيا قراره ويكون المعهد أو الكلية مجلس لدى

 الفصل قرار على االعتراض(  يوما31) على تزيد لمدة المعهد أو الكلية من المفصول للطالب-ثالثا
 .قطعيا قراره ويكون الجامعة رئيس لدى

 مجلس لدى الفصل قرار على االعتراض نهائيا فصال المعهد أو الكلية من المفصول للطالب-رابعا
 .قطعيا قراره ويكون الجامعة

 -12-المادة
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 من( ابعار ) و(  ثالثا) و(  ثانيا)  البنود في عليها المنصوص الفصل قرارات على االعتراض للطالب
 بليغهت تعذر فإن، بحقه الصادر بالقرار تبليغه تاريخ من أيام 7 خالل التعليمات هذه من -11-المادة
 .اإلعالنات لوحة في الفصل قرار نشر تاريخ من يوما15 خالل االعتراض حق فله

 -13-المادة

 ولي بها ويبلغ، يوما( 15) عن تقل ال مدة المعهد أو الكلية في اإلعالنات لوحة في العقوبة قرار يعلق
 .تحريريا الطالب أمر

 -14-المادة

 .1929 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

  لالقبو نسبة المناظر االختصاص االختصاص ت

 الهندسة كليات الفرع الصناعي  .1
والتقنية الهندسية 
 /التخصص المناظر

11 

 من الموهوبين قبول باإلمكان
 في المهنية االعداديات خريجي

 لفنيةا والتربية الجميلة الفنون كليات
 وعلوم البدنية التربية وكليات
 الفنية التربية وقسمي الرياضة
 تربيةال كليات في الرياضية والتربية
 نع تزيدأال  على األساسية والتربية
 القبول خطة من( 11%)

 اإلدارة كليات الفرع التجاري  .2
والتقنية  قتصاداالو 

/التخصص اإلدارية 
 المناظر

21 

 11 الزراعية الهندسة كلية زراعيالالفرع   .3

 الفنون وأقسام كلية فرع الفنون التطبيقية  .4
 الجميلة

11 

فرع الحاسوب وتقنية   .5
 المعلومات

 الهندسة كليات
والتقنية الهندسية 
 /التخصص المناظر

11 

  11 االسالمية العلوم كلية اإلسالميالفرع   .6

  11 التمريض كليات اعداديات التمريض  .7
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 والمناظرة القريبة واالختصاصات المعهد في باالختصاصات جدول: 8 ملحق -ق
 والكليات الجامعات في

 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

نشاءاتبناء   .1  رسم هندسي وا 
نشاءات  بناء وا 
 إنشاء طرق

 مدني

 مدني
 العمارة

 اإلنشائية
 بناء إدارة المشاريع

 طرق وجسور
 المدنية والبيئية

 هندسة البناء واإلنشاءات
 الهندسة الصحية 

 ري وبزل  .2
 موارد مائية

 ري وبزل
 موارد مائية

 هندسة المياه والسدود

 موارد مائية
 مدني
 والمنشآت الهيدروليكيةالمياه 

 السدود وموارد المياه
 مساحة المساحة المساحة  .3

 جيوماتيك
 /جيوماتيكهندسة البناء

 النفط واإلنتاج والقياسات الحقلية  .4
 حفر اآلبار النفطية
 ميكانيك أجهزة الحفر

 النفطهندسة 
 

 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
 األحيائيةالهندسة الكيميائية 
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 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

 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

 المواد هندسة
 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
 هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

 الميكاترونكس
 هندسة تقنيات السيارات

 هندسة تقنيات المكائن الزراعية
 هندسة تقنيات المضخات

 كهرباء  .2
 قوى كهربائية
 مكائن كهربائية
 شبكات كهربائية

 المصاعد والرافعات
 

  الكهرباء كهرباء/عام
 الكهربائية التقنية الهندسة 

 هندسة الكهروميكانيك
 قدرة ومكائن كهربائية

 الشبكات
 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 ةكيمياويهندسة  كيمياوي كيمياوي  .9
 الهندسة الكيميائية االحيائية

 الطاقة
  الهندسة الكيميائية

 الكيميائية والبتروكيميائية
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 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

 كاإللكتروني  .11
 االتصاالت

 والسيطرة القياس
 تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا

 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
 يةئمياالبتروكيو  الهندسة الكيميائية

 الكيمياويةالهندسة 
 الهندسة الكيميائية 

 الكيميائية والبتروكيميائية
 هندسة تقنيات الوقود والطاقة
 الهندسة الكيميائية االحيائية

 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
 التطبيقية الكيمياء

 نظم المعلومات الحاسوبية تكنولوجيا المعلوماتيةعلوم الحاسبات/ أنظمة الحاسبات  .16
 الحاسوبهندسة  وبهندسة تقنية الحاس تقنيات الحاسبات  .17

 تكنولوجيا المعلومات
 هندسة شبكات الحاسوب

 سيطرة وحاسوب
 برامجيات وحاسوب

 هندسة تقنيات الحاسوب
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 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

 االحصاء  .12
 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
 والمصارفالتمويل 

 العلوم المالية والمصرفية
 اقتصاديات إدارة المصارف

 االقتصاد
 الرقابة المحاسبية والمالية
 تقنيات مالية ومحاسبية

 إدارة إدارة  .21
 

 اإلدارة العامة
 إدارة االعمال

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة
 إدارة االعمال إدارة تسويق  .21

 التسويقإدارة 
 تقنيات إدارة الجودة الشاملة

 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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 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

 سياحة  .27
 إدارة الفنادق
 إرشاد سياحي

 السياحة سياحة وفندقة
 إدارة الفنادق

 إدارة المؤسسات السياحية والفندقية
 (سياحي)إرشاد  السياحة

 إدارة المؤسسات الفندقية
 ،مكتبات  .22

 ادارة مكتبات
 مكتبات
 

 المكتبات
 المكتبات والمعلومات

 القانون قانون قانونية ادارة  .29
 تحليالت مرضية تحليالت مرضية  .31

 الكيمياء الحياتية
 علوم الحياة

 تحليالت مرضية
 تقنيات التحليالت المرضية

 صيدلة صيدلة صيدلة  .31
 التمريض تمريض التمريض  .32
الكلية اإلنعاش، صحة مجتمع،   .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  .32

 الثروة الحيوانية إنتاج حيواني أو ثروة حيوانية إنتاج حيواني  .39
 اإلنتاج الحيواني

 تقنيات اإلنتاج الحيواني
زراعة قسم علوم األغذية،  صناعات غذائية  .41

 صناعات غذائية
 صناعات غذائية

 علوم االغذية
 علوم األغذية والتقانات اإلحيائية
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 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

 الزراعية المكننة زراعة / مكننة زراعية مكننة زراعية  .41
زراعة قسم بستنة، محاصيل  إنتاج نباتي  .42

 حقلية، إرشاد زراعي، وقاية نبات
 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 األراضي التربة واستصالح  .43
 التربة والموارد المائية

 التربة والمياه
 التربة

 علوم التربة والمياه
 تقنيات التربة والمياه

نتاج النحليترب  .44  وقاية النبات زراعة قسم وقاية النبات، بستنة ة وا 
 البستنة وهندسة الحدائق

 البستنة والنخيل
خدمة اجتماعية أو إرشاد   .45

 اجتماعي
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 ىلو األ وفصفالاللغة العربية، معلم  اللغة العربية اللغة العربية  .46
 التربية البدنية وعلوم الرياضة تربية رياضية التربية الرياضية  .47
اإلسالمية، علوم قسم التربية  التربية اإلسالمية  .42

القران، اللغة العربية، الفقه 
 وأصوله

 القران الكريم والتربية اإلسالمية
 التربية اإلسالمية

 علوم القران والتربية اإلسالمية
 القران والتربية اإلسالمية

 علوم القران
 الفقه وأصوله

 الصفوف األولىمعلم 
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 القسم المناظر أو القريب االختصاص المعهد من االختصاص ت

 الجغرافية تاريخ، جغرافية اجتماعيات  .49
 التاريخ

 جغرافية تطبيقية
 اإلنكليزيةاللغة  اإلنكليزيةقسم اللغة  اإلنكليزيةاللغة   .51
قسم التربية  ،الفنون الجميلة التربية الفنية  .51

 الفنية
 التربية الفنية

قسم علوم الحياة، كيمياء، فيزياء،  علوم ورياضيات  .52
 علوم حاسبات، رياضيات، علوم

 الفيزياء
 علوم الحياة

 علوم الحاسوب
 الرياضيات
 الحاسوب
 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 الجميلةالفنون  السينما والتلفزيون  .56
تصميم، تصميم داخلي، تزيين   .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 االساسيةالتربية الفنية 
التربية األسرية والمهن الفنية/التربية 

 األساسية
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لى ع األوائل العشرة: جدول باالختصاصات في الكليات التقنية لقبول 9 ملحق -ر
 المهنية االعدادياتالعراق من 

فروع التعليم  ت
الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

 المناظرأو االختصاص القريب 
نشاءات بناء  .1 رسم  بناء وا 

 هندسي/مساحة/
 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

 دادبغاإللكترونية الكهربائية و  الكترونيك قدرة كهربائية كهرباء  .3
 المسيب األقسام الهندسية

 موصل بصرة 
 األقسام الهندسية كركوك

قدرة كهربائية/  والسيطرة إلكترونيك وسيطرة إلكترونيك  .4
 االتصاالت

 دادبغاإللكترونية الكهربائية و 
 موصل بصرة كركوك

القدرة الكهريائية/  اتصاالت اتصاالت  .5
 الكترونيك

 دادبغاإللكترونية الكهربائية و 
 كركوك األقسام الهندسية نجف

/ تبريد وتكييف القوالب والعدد ميكانيك  .6
 / السياراتمضخات

 بغداد موصل بصرة نجف
 كركوك األقسام الهندسية
 مسيب األقسام الهندسية

لحام وتشكيل   .7
 معادن

وتكييف/ تبريد  اللحام
 ميكانيك الحراريات

 موصل بصرة بغداد
 كركوك األقسام الهندسية

فنون  القوالب والعدد نجارة  .8
تطبيقية/تصميم 

 داخلي

  بغداد
 الفنون التطبيقية 

 بغداد  القوالب والعدد القوالب والعدد ةسباكتكنولوجيا ال  .9
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فروع التعليم  ت
الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

 المناظرأو االختصاص القريب 
 تبريد وتكييف / سيارات سيارات  .11

 مكائن مضخات/
 زراعية

 بصرة نجف بغداد موصل
 كركوك األقسام الهندسية
 مسيب األقسام الهندسية

تكييف الهواء   .11
 والتثليج

 بغداد موصل بصرة نجف ميكانيك الحراريات تبريد وتكييف
 كركوك األقسام الهندسية

 بغداد نجف سيارات مكائن زراعية مكننة زراعية  .12
 مسيب األقسام الهندسية

صناعات   .13
 كيمياويةبترو 

  بصرة الوقود والطاقة اتكيمياويالبترو 
 كركوك األقسام الهندسية

 /بغدادالزراعةكلية  المقاومة االحيائية 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

 بغداد   الميكاترونك تكنولوجيا صناعية  .19
 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و  وسيطرة الكترونيك اجهزة طبية اجهزة طبية  .21

 كركوك األقسام الهندسية
صيانة المصاعد   .21

 الكهربائية
 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و  الكترونيك وسيطرة قدرة كهربائية

 كركوك األقسام الهندسية
 موصل بصرة

 مسيب األقسام الهندسية
وشبكات محطات   .22

 معالجة المياه
 مسيب األقسام الهندسية  المضخات
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فروع التعليم  ت
الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

 المناظرأو االختصاص القريب 
توليد الطاقة   .23

 الكهربائية ونقلها
 ةاإللكترونيبغداد الكهربائية و   قدرة كهربائية

 موصل بصرة
 األقسام الهندسيةمسيب 

صيانة منظومات   .24
 الليزر

 الجامعة التكنولوجية 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

 دادبغاإللكترونية الكهربائية و  كهرباء/اتصاالت
 نجف موصل

 األقسام الهندسية كركوك
الكترونيك/انظمة  شبكات الحاسوب  .27

 حاسوب
 دادبغاإللكترونية الكهربائية و  كهرباء/اتصاالت

 نجف موصل
 األقسام الهندسية كركوك

أجهزة الهاتف   .28
والحاسوب 
 المحمولة

الكترونيك/انظمة 
 حاسوب

 دادبغاإللكترونية الكهربائية و  كهرباء/اتصاالت
 نجف موصل

 األقسام الهندسية كركوك
تقنيات العمليات/  اإلدارة االلكترونية اإلدارة االلكترونية  .29

 تقنيات المعلوماتية
 االدارية بغداد االدارية موصل
 االدارية بصرة االدارية كوفة

 االدارية بغداد االدارية موصل العملياتتقنيات  أدارة ادارة  .31
 االدارية بصرة االدارية كوفة

مالية محاسبة/  محاسبة  .31
 ومحاسبية

 التقنية ذي قار 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
الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

 المناظرأو االختصاص القريب 
انتاج حيواني/إنتاج  زراعي  .34

نباتي/تربة واستصالح 
األراضي/مكائن 
 زراعية/غابات

 مسيب األقسام الزراعية 
 نينوى زراعية الرشيدية
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 2117/2118اسية : جدول بالدراسات المسائية المتوفرة للسنة الدر 11 ملحق -ش

 القسم الكلية الجامعة ت

 بغداد  .1

 الخوارزمي الهندسة
 ة،األحيائي الكيمياء واالتصاالت، المعلومات الميكاترونكس،

 الحياتي الطب المؤتمت، التصنيع

 اإلدارة واالقتصاد
االقتصاد، اإلدارة  ،إدارة إعمال، المحاسبة، اإلدارة العامة

 والمصارفالصناعية، اإلحصاء، التمويل 

/    علوم الصرفةللالتربية 

 أبن الهيثم
 الحاسبات، علوم الحياة، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات

 الفنون الجميلة

التصميم، الفنون السينمائية والتلفزيونية، الفنون 

التشكيلية، التربية الفنية، الخط العربي والزخرفة، الفنون 

 المسرحية، الفنون الموسيقية

 عام التمريض

    /التربية للعلوم اإلنسانية

 أبن رشد

، علوم القران الكريم، اإلنكليزيةاللغة العربية، اللغة 

، اللغة التاريخ، الجغرافية، العلوم التربوية والنفسية

 الكردية

 سالميةالعلوم اإل
األديان  ،، اللغة العربية، الفلسفة اإلسالميةةالشريع

 والفكر االسالمي، العقيدة المقارنة

 اآلداب
 الجغرافية، االجتماع، العربية، اللغة ،اإلنكليزية اللغة

 اآلثار الفلسفة، النفس، علم التاريخ،

 العلوم

 اإلحيائية، التقنيات الحاسبات، الحياة، علوم رض،اال علم

 والفضاء، التحسس الفلك الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء،

 النائي

 اللغات
اإلنكليزي، الفرنسي، االسباني، األلماني، الروسي، التركي، 

 الفارسي، العبري، السريانية

 عام العلوم السياسية

الخدمة االجتماعية، اللغة العربية، رياض األطفال، علوم  التربية للبنات

 القرآن

 علوم الحياة، الكيمياء، الفيزياء العلوم للبنات
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 القسم الكلية الجامعة ت

 المستنصرية  .2

 واالقتصاداإلدارة 
المالية العلوم االقتصاد،  ،عمالاألإدارة  ،المحاسبة

 اإلحصاء ،والمصرفية

البدنية وعلوم التربية 

 الرياضة
 عام

 العلوم
علوم الحياة، الكمياء، الفيزياء، حاسبات، علوم الجو، 

 الرياضيات

 التربية األساسية

 شاداإلر ،التاريخ، الجغرافية، الرياضيات اإلنكليزية،اللغة 

اض ، العلوم، ريالتربوي، التربية الفنية النفسي والتوجيه

 األطفال، تربية إسالمية، لغة عربية، تربية اسرية

 السياحة، إدارة الفنادق السياحة وإدارة الفنادق

 اآلداب

 غةاللالفرنسية، اللغة  ،اللغة اإلنكليزية ،اإلعالم، الترجمة

التاريخ، علم النفس، والمعلومات، المكتبات  ،العربية

 ، الفلسفةلوجيا التطبيقيةوبوثرناال

 عام العلوم السياسية

 التربية

علوم الفيزياء،  ،علوم الرياضيات ،علوم الحاسبات

، التاريخ، اللغة العربية، العلوم التربوية الجغرافية

 االرشاد النفسيوالنفسية، علوم القرآن الكريم، 

 البصرة  .1

 اإلدارة واالقتصاد
 ،العلوم المالية والمصرفية ،المحاسبة، إدارة اإلعمال

 ، المحاسبةاإلحصاء ،االقتصاد

 القانون  القانون

  التمريض

 اللغة اإلنكليزية، الترجمة، اللغة العربية، التاريخ اآلداب

 العربيةعلوم الحياة، اللغة  التربية/ القرنة

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 التاريخ، اللغة العربية، الجغرافية التربية للبنات

 العلوم
الكيمياء، علوم الحياة، علم األرض، الفيزياء، الرياضيات، 

 علم البيئة

 الهندسة
المدنية، الكهربائية، الميكانيك، الكيمياوية، الحاسوب، 

     العمارة المواد،
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 القسم الكلية الجامعة ت

 الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، علوم الحياة، علوم الحاسوب التربية للعلوم الصرفة

 التربية للعلوم اإلنسانية
اللغة االنكليزية، اللغة العربية، الجغرافية، التاريخ، العلوم 

 التربوية والنفسية، االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 الفنون الموسيقية الفنون الجميلة

علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 نظم المعلومات الحاسوبية، علوم الحاسوب

 التاريخ، العلوم، اللغة العربية، اللغة االنكليزية التربية االساسية الموصل  .4

 التربية الفنية، الفنون التشكيلية، الفنون المسرحية الفنون الجميلة

 التكنلوجية  .5

 العلوم التطبيقية
 الحاسوب، وتطبيقات الرياضيات ،المواد علمالليزر،  فيزياء

 التطبيقية الفيزياء ،التطبيقية الكيمياء التقانات االحيائية،

 الطائرات السيارات، والتجميد، التكييف ،عام ميكانيك الميكانيكية الهندسة

 الكهربائية، االلكترونية الكهربائية الهندسة

 واالنشاءات البناء
 والجسور، الصحية المشاريع، الطرق وادارة اإلنشائية، البناء

 الهيدروليكية، الجيوماتيك والمنشأة والبيئية، المياه

 السيطرة، الحاسبات، الميكاترونكس والنظم السيطرة

 اإلنتاج، المعادن، الصناعية اإلنتاج والمعادن

 العمارة  العمارة هندسة

 الحاسوب علوم
 المعلومات، الذكاء الحاسوب، نظم البرمجيات، امنية

 الشبكات االصطناعي، ادارة

 المعلومات هندسة الحاسوب هندسة

 المواد هندسة
 البوليمرية البناء، المواد ومواد العام، السيراميك المواد

 والبتروكيمياوية

 الليزر هندسة

 البصرية وااللكترونيات
 البصرية االلكترونيات هندسة الليزر، هندسة

 النفط هندسة النفط تكنولوجيا

 الكيمياوية النفط، العمليات وتكرير الكيمياوية الكيمياوية الهندسة

 الكهروميكانيكية
 والطاقات والتوجيه، الطاقة الكهروميكانيك، المالحة

 الكهروميكانيكية النظم/المتجددة

 االجهزة الطبيةالميكانيك االحيائي،  الطب الحياتي
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 القسم الكلية الجامعة ت

 البصرة  .1

 اإلدارة واالقتصاد
 ،العلوم المالية والمصرفية ،المحاسبة، إدارة اإلعمال

 ، المحاسبةاإلحصاء ،االقتصاد

 القانون  القانون

  التمريض

 اللغة اإلنكليزية، الترجمة، اللغة العربية، التاريخ اآلداب

 العربيةعلوم الحياة، اللغة  التربية/ القرنة

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 التاريخ، اللغة العربية، الجغرافية التربية للبنات

 العلوم
الكيمياء، علوم الحياة، علم األرض، الفيزياء، الرياضيات، 

 علم البيئة

 الهندسة
المدنية، الكهربائية، الميكانيك، الكيمياوية، الحاسوب، 

     العمارة المواد،

 التربية للعلوم الصرفة
الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، علوم الحياة، علوم 

 الحاسوب

 التربية للعلوم اإلنسانية
اللغة االنكليزية، اللغة العربية، الجغرافية، التاريخ، العلوم 

 التربوية والنفسية، االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 الفنون الموسيقية الفنون الجميلة

علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 الحاسوب علوم، الحاسوبية المعلومات نظم

 الكوفة  .7

 عام القانون

 الزراعة
اإلنتاج الحيواني، علوم األغذية، البستنة وهندسة الحدائق، 

 وقاية النبات

 التربية
علوم القرآن والتربية اإلسالمية، اللغة اإلنكليزية، 

 الفنيةالحاسبات، التربية 

 العلوم السياسية العلوم السياسية

 علوم الحياة، الكيمياء العلوم

 رياض األطفال التربية األساسية
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 القسم الكلية الجامعة ت

 اإلدارة واالقتصاد
 المالية العلوم المحاسبة، االقتصاد، اإلعمال، إدارة

 والمصرفية

 عام التمريض

 اللغة اإلنكليزية اآلداب

 التربوية والنفسية، الكيمياء، علوم الحياةالعلوم  التربية للبنات

 المدني، الكهرباء، االلكترونيك واالتصاالت الهندسة

علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 علوم الحاسوب

 تكريت  .8

 اإلنسانية للعلوم التربية
لعلوم االجغرافية، التاريخ،  اإلنكليزية،العربية، اللغة  اللغة

 القرآن، التربية الفنية، علوم التربوية والنفسية

 الفيزياء الكيمياء، الرياضيات، الحياة، علوم الصرفة للعلوم التربية

 اقتصاد ومصرفية، مالية إعمال، إدارة المحاسبة، واالقتصاد اإلدارة

 عام الحقوق

 الحاسوب علوم

 والرياضيات
 الحاسوب علوم

 عام السياسية العلوم

 العقيدة والفكر االسالمي، الحديث وعلومه وأصوله، الفقه اإلسالمية العلوم

 وعلوم البدنية التربية

 الرياضة
 عام

 اآلداب
 العربية، التاريخ، االعالم، الترجمة، الجغرافية اللغة

 التطبيقية، االجتماع

 للبنات التربية
 اإلنكليزية، التاريخ، الرياضيات، علوم العربية، اللغة اللغة

 الكيمياء، علوم القران، العلوم التربوية والنفسيةالحياة، 

 اللغة العربية، الفيزياء التربية/ طوزخورماتو

 اللغة العربية، العلوم العامة، الرياضيات التربية االساسية/شرقاط

 الكمياء، الفيزياء العلوم

 المدنية، الميكانيكية، الكيمياوية، الكهربائية، البيئة الهندسة

 االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة
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 القسم الكلية الجامعة ت

 القادسية  .9

 التربية
 موعل التربية التاريخ، اإلنكليزية،العربية، اللغة  اللغة

 الكيمياء الفيزياء، الحياة، علوم النفس،

 واالقتصاد اإلدارة
 الماليةالدراسات ، االقتصاد، إدارة إعمال المحاسبة،

 والمصرفية، االحصاء

 عام القانون

 الكيمياء الحياة، علوم العلوم

 الكيمياوي الميكانيك، المدني، الهندسة

علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 الحاسوب

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي التربية للبنات

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 االنبار  .11

الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 علوم الحاسوبنظم المعلومات، 

 علوم الحياة، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات التربية للعلوم الصرفة

 إدارة االعمال، االقتصاد، المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 القانون القانون والعلوم السياسية

 التربية للعلوم اإلنسانية
رافية، الجغاللغة اإلنكليزية، علوم نفسية وتربوية، التاريخ، 

 علوم القران والتربية االسالمية، اللغة العربية

 اللغة االنكليزية، االعالم، الجغرافية اآلداب

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 عام

 الزراعة
المحاصيل الحقلية، البستنة وهندسة الحدائق، علوم 

 االغذية

 علوم الحياة، اللغة االنكليزية التربية للبنات

 اللغة العربية، العلوم الصرفة التربية االساسية/ حديثة

 الفيزياء التطبيقية، البيئة العلوم التطبيقية/هيت

 العلوم االسالمية
الفقه واصوله، الحديث وعلومه، التفسير وعلوم القران، 

 العقيدة والدعوة الى الفكر
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 القسم الكلية الجامعة ت

 العراقية  .11

 عام القانون

 اآلداب
اإلنكليزية، علوم القرآن، التاريخ،  اللغة العربية، اللغة

 الجغرافية

 قهالف أصول التفسير، المقارنة، األديان الحديث، العقيدة، العلوم اإلسالمية

 التربية للبنات
علوم القرآن، اللغة العربية، التاريخ، التربية اإلسالمية، 

 اللغة اإلنكليزية، الشريعة

 البرامجيات والشبكات الهندسة

 الصحافة، الصحافة االذاعية والتلفزيونية، العالقات العامة األعالم

 إدارة االعمال، العلوم المالية والمصرفية، المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 بابل  .12

 عام التمريض

 شبكات، برامجيات تكنولوجيا المعلومات

 ، علم االرضعلوم الحياة، علوم الكيمياء العلوم

البدنية وعلوم التربية 

 الرياضة
 عام

 التربية المسرحية، التربية الفنية، سيراميك الفنون الجميلة

 عام القانون

 التربية األساسية
فية، ، الجغراالعلوم، التاريخ، اللغة العربية، اللغة اإلنكليزية

 التربية الخاصة

 المعادن، سيراميك، البوليمر هندسة المواد

 ، البيئة، الكيمياويةالكهرباء، المدني، الميكانيك الهندسة

 طاقة، السيارات الهندسة/المسيب

 علوم القرآن، لغة القرآن الدراسات القرآنية

 التربية للعلوم اإلنسانية
سم ، قعلم نفس، التاريخ، اللغة العربية، اللغة االنكليزية

 الجغرافية

 الفيزياءالرياضيات،  التربية للعلوم الصرفة

 ، اإلدارة الصناعيةالعلوم المالية والمصرفية اإلدارة واالقتصاد
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 ديالى  .11

 الهندسة
المدنية، الحاسوب والبرامجيات، اإللكترونية، الميكانيكية، 

 االتصاالت

 علوم الحياة، علوم الكيمياء العلوم

 القانون السياسية والعلوم القانون

 علوم الحياة الصرفةالتربية للعلوم 

 التربية للعلوم اإلنسانية
اللغة االنكليزية، اللغة العربية، الجغرافية، التاريخ، العلوم 

 التربوية والنفسية

 التربية األساسية

اللغة االنكليزية، اللغة العربية، الرياضيات، التاريخ، 

الجغرافية، التربية البدنية وعلوم الرياضة، الحاسبات، 

 االرشاد التربوي

 االقتصاد، اإلحصاء، االقتصاد االدارة واالقتصاد

 علوم القرآن والتربية اإلسالمية، الشريعة، أصول الدين العلوم االسالمية

 التربية الفنية الفنون الجميلة

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 قانون القانون وعلوم السياسة

 وهندسة الحدائق، اإلنتاج الحيواني البستنة الزراعة

 كربالء  .14

 المدنية، الميكانيكية، الكهربائية وااللكترونية الهندسة

 الحاسوب، الفيزياء، علوم الحياة، الكيمياء العلوم

 التربية للعلوم اإلنسانية
اللغة العربية، التاريخ، الجغرافية التطبيقية، اللغة 

 والنفسيةاالنكليزية، العلوم التربوية 

 الدراسات القرآنية العلوم اإلسالمية

 اإلدارة واالقتصاد
إدارة األعمال، االقتصاد، العلوم المالية والمصرفية، 

 المحاسبة، اإلحصاء

 علوم الحياة، الرياضيات، الكيمياء التربية للعلوم الصرفة

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 السياحة الدينية، إدارة المؤسسات الفندقية العلوم السياحية

 عام القانون
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 ذي قار  .15

 المدنية، الميكانيكية، الكهربائية وااللكترونية، طب الحياتي الهندسة

 العلوم
التحليالت المرضية، الكيمياء، علوم الحياة، الفيزياء، 

 الجيولوجيا التطبيقية

علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 الحاسبات علوم الرياضيات،

 علوم الحياة، علوم الحاسبات، الرياضيات، الفيزياء التربية للعلوم الصرفة

 التربية للعلوم اإلنسانية
اللغة االنكليزية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافية، العلوم 

 التربوية والنفسية

 علوم القرآن العلوم االسالمية

 عام القانون

 العلوم المالية والمصرفية اإلدارة واالقتصاد

 اآلداب
علوم القران، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافية، اللغة 

 اإلنكليزية، االجتماع

 االعالم الرقمي، الصحافة، االذاعة والتلفزيون األعالم

 التربية للبنات
علوم الحياة، رياض األطفال، التربية اإلسالمية وعلوم 

 القرآن

البدنية وعلوم التربية 

 الرياضة
 عام

 الثروة الحيوانية، البستنة وهندسة الحدائق الزراعة واالهوار

 عام التمريض

 كركوك  .11

 القانون القانون والعلوم السياسية

 العلوم السياسية 

 التربية للعلوم اإلنسانية

اإلنكليزية، التاريخ، الجغرافية، اللغة اللغة  ،اللغة العربية

التركية، اللغة الكردية، علوم القرآن، العلوم التربوية 

 والنفسية

 الفيزياء، علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة

 عام التمريض

 اللغة العربية، االعالم، التاريخ االداب

 ، علوم الحياة، علوم الرياضياتعلوم الجيولوجيا التطبيقية العلوم
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 وهندسة الحدائق البستنة الزراعة

 ، االحصاءادارة االعمال اإلدارة واالقتصاد

 التاريخ، علوم الحياة التربية/ حويجة

 ، الميكانيكية، الكهرباءالنفط، المدنية الهندسة

 واسط  .17

 االقتصاد، المحاسبة، اإلحصاء اإلدارة واالقتصاد

 علوم الحياة، الفيزياء، الكيمياء العلوم

 عام القانون

 المدني، الكهرباء، الميكانيك الهندسة

 التربية األساسية
اللغة العربية، العلوم العامة، التاريخ، الجغرافية، رياض 

 األطفال

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 التربية الفنية الفنون الجميلة

 علوم الحاسوب التربية

علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 الحاسوب، البرامجيات

 ميسان  .18

 األساسية التربية
اإلنكليزية، التربية الفنية، معلم الصفوف اللغة  الرياضيات،

 األولى، اللغة العربية، العلوم، الجغرافية

 عام القانون

 الرياضيات، التاريخ اإلنكليزية،العربية، اللغة  اللغة التربية

 االعمال، االقتصادإدارة  االدارة واالقتصاد

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 عام العلوم السياسية

 علوم الحياة، الكيمياء العلوم
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 القسم الكلية الجامعة ت

01.  

 

 المثنى

 ومصرفية مالية المحاسبة، علوم واالقتصاد اإلدارة

 اإلنسانية للعلوم التربية
الجغرافية، علوم القرآن، اللغة  التاريخ، العربية، اللغة

 االنكليزية

 الحياة، الكيمياء علوم العلوم

 التاريخ العربية، اللغة األساسية التربية

 عام القانون

 سامراء  .21

 التربية
القران، اللغة العربية، علوم الحياة، الكيمياء،  علوم

 اإلنكليزية، الجغرافيةالتاريخ، اللغة 

 الدينية واالثريةاآلثار، السياحة  والترميم، الصيانة اآلثار

 االسالمي والفكر الشريعة، العقيدة اإلسالمية العلوم

 التطبيقية الكيمياء المرضية، التحليالت التطبيقية العلوم

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 عام

 سومر  .21

 اإلحصاء، ادارة اعمال العامة، اإلدارة واالقتصاد اإلدارة

علوم الحاسوب وتكنلوجيا 

 المعلومات
 علوم الحاسوب

 الطبيعة، اللغة العربية علوم الصفوف األولى، معلم األساسية التربية

22.  
 االتصاالت، الحاسوب والمعلوماتية، االلكترونيك هندسة االلكترونيات نينوى

 الفلوجة  .21

 اإلدارة العامة، االقتصاد اإلدارة واالقتصاد

 عام القانون

 العربية الشريعة، اللغة الشريعة

24.  
 أدارة االعمال، المحاسبة اإلدارة واالقتصاد الحمدانية

25.  
تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

 االعمال معلومات المعلوماتية، تكنولوجيا أنظمة إدارة معلوماتية االعمال
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 القسم الكلية الجامعة ت

21.  

 جامعة

 الفرات

 األوسط

 التقنية

 /الهندسية التقنية الكلية

 النجف

تقنيات السيارات، هندسة هندسة تقنيات االتصاالت، هندسة 

 تقنيات الطيران

الكلية التقنية 

 /الكوفةاإلدارية
 والمحاسبية، تقنيات ادارة االعمال المالية التقنيات

 صحة المجتمع  المعهد التقني/الديوانية

 المعهد التقني/ بابل
التحليالت المرضية، صحة المجتمع، التمريض، تقنيات 

 الحاسوبالمساحة، تقنيات أنظمة 

 التحليالت المرضية المعهد التقني/ الكوفة

 المعهد التقني/ النجف
تقنيات المحاسبة، تقنيات االتصاالت، تقنيات السياحة 

 وادارة الفنادق/الفندقة

 تقنيات المحاسبة، تقنيات المساحة المعهد التقني/ السماوة

 واالنشاءاتتقنيات المدني/البناء  المعهد التقني/ المسيب

صحة المجتمع، التقنيات الكهربائية، التقنيات المدنية،  المعهد التقني/ كربالء

 تقنيات أنظمة الحاسوب

27.  

 الجامعة

 التقنية

 الوسطى

 اإلدارية/بغداد التقنيات كلية
 والمحاسبية، تقنيات، تقنيات المالية االعمالإدارة  تقنيات

 المعلوماتية

الهندسية الكلية التقنية 

 الكهربائية

تقنيات القدرة الكهربائية، تقنيات الحاسوب، تقنيات 

 االجهزة الطبية

 اإلعالن تقنيات الداخلي، التصميم تقنيات التطبيقية الفنون

 التكنولوجيا معهد

 لتقنياتا انتاج،/ التقنيات اإللكترونية، التقنيات الميكانيكية

ات وإنشاءات، تقني بناء/  الكهربائية/قوى، التقنيات المدنية

 المساحة

 /الرصافةاإلدارة معهد

يات تقنإدارة المكتب، تقنيات والمصرفية،  تقنيات المالية

المحاسبة، تقنيات إدارة المواد، تقنيات  الحاسوب،أنظمة 

 والمكتبات تقنيات المعلومات

 الطبي المعهد

 /المنصورالتقني

، (طبية أجهزة)تقنيات اإللكترونيك المرضية،  التحليالت

 الصيدلة، تقنيات اإلدارة الصحية، تقنيات فحص البصر

 /بغدادالتقني الطبي المعهد

المجتمع، التمريض، تقنيات التأهيل الطبي والعالج  صحة

الطبيعي، تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، تقنيات 

 صناعة االسنان
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 /بعقوبةالتقني المعهد

التمريض، التحليالت المرضية،  تقنيات الكهرباء/قوى،

تقنيات المحاسبة، تقنيات الميكانيك/انتاج، تقنيات المساحة، 

 تقنيات صحة المجتمع

 المعهد التقني الكوت
التحليالت المرضية، تقنيات صحة المجتمع، تقنيات 

 المحاسبة، تقنيات الكهرباء/قوى، تقنيات المساحة

 التطبيقيةمعهد الفنون 
تقنيات التصميم والتزيين المعماري، تقنيات الخزف، 

 تقنيات التصميم الداخلي، تقنيات التصميم الطباعي

 معهد اإلدارة التقني

تقنيات أنظمة الحاسوب، تقنيات المحاسبة، تقنيات اإلدارة 

 االرشاد الفنادق،/)ادارة السياحة تقنيات القانونية،

 (السياحي

المدربين معهد اعداد 

 التقنيين

تقنيات السيارات، تقنيات الميكانيك، تقنيات الكهرباء، 

 تقنيات االلكترونيك

 تقنيات المحاسبة، التقنيات الكهربائية المعهد التقني/الصويرة

28.  
التقنية 

 الشمالية

 الكلية التقنية/ كركوك

هندسة البيئة والتلوث، هندسة تقنيات الوقود والطاقة، 

البرمجيات، هندسة تقنيات التبريد والتكييف، هندسة تقنيات 

هندسة تقنيات المساحة، هندسة تقنيات اإللكترونيك 

 والسيطرة

 المعهد التقني/ الدور
التقنيات االلكترونية، التقنيات الميكانيكية، التحليالت 

 المرضية، تقنيات المحاسبة

 المعهد التقني /الحويجة
ادارة المواد، التقنيات التقنيات الميكانيكية، تقنيات 

 الكهربائية، تقنيات إدارة المكتب

 المعهد التقني/كركوك

تقنيات إدارة قانونية، تقنيات تمريض، تقنيات صحة 

مجتمع، تقنيات االلكترونية، تقنيات الكهربائية، تقنيات 

 الميكانيك، تقنيات المحاسبة

29.  

 الجامعة

 التقنية

 الجنوبية

 الكلية التقنية الهندسية/

 البصرة

تقنيات ميكانيك الحراريات، تقنيات القدرة الكهربائية، 

 والطاقة الوقود تقنيات

الكلية التقنية اإلدارية/ 

 البصرة
 تقنيات المحاسبة، تقنيات إدارة االعمال

 المحاسبة تقنيات  قار ذي / التقنية الكلية

الكلية التقنية الصحية 

 والطبية / البصرة
 مرضيةتقنيات تحليالت 
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 /ناصريةالتقني المعهد
 المجتمع، تقنيات تحليالت تقنيات صحة تقنيات التمريض،

 المدنية تقنيات قانونية، مرضية، تقنيات إدارة

 المعهد التقني/ البصرة
الصيدلة، تقنيات االلكترونيك، تقنيات المحاسبة، تقنيات 

 إدارة المكتب، تقنيات أنظمة الحاسوب، تقنيات الكهرباء

 /العمارةالتقني المعهد

 المكائن تقنيات التمريض، تقنيات الكهرباء، تقنيات

والمعدات، تقنيات أنظمة الحاسوب، تقنيات المدنية، 

 المحاسبة
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 همقيود المرقنة الطلبة لقبول المختلفة التخصصات جدول: 11 ملحق -ت
وبحســـــــب  اإليه للقبول التقديم قيودهم المرقنة للطلبة يحق التي المختلفة التخصـــــــصـــــــاتجدول  

 1-1-ط التاسع الفصل في ورد وكما تخرجهم لسنة الدنيا الحدود

 التخصصات ت 
 الطبية المجموعة كليات  .1
 الهندسة 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  .11
 الطبية التخصصات معاهد  .11
 الهندسية التخصصات معاهد  .12
 اإلدارية التخصصات معاهد  .13
 معاهد تخصصات الفنون التطبيقية  .14
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 %11 ـوال المتميزين تيقنا ضمن للمقبولين الدراسية المرحلة تحديد: 12 ملحق -ث
 التقنية الكليات في على المعاهد األوائل

 التخصص في المعهد ت
الكلية التقنية التي يتم القبول 

 فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

   الهندسية التخصصات 

1.  
قسم التقنيات 

 الميكانيكية
   

 الثانية /المواد اللحام/ القوالب والعدد التقنية / بغدادالكلية  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 
وصيانة وفرع تشغيل 

 ميكانيك عام

 األولى السيارات النجف/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

 الثانية المساحة الكلية التقنية/ بغداد / كركوك

 األولى واإلنشاءاتبناء ال الكلية التقنية/  الموصل

 األولى واإلنشاءاتمضخات/ البناء  الكلية التقنية/ المسيب

     

8.  
قسم المكائن 

 والمعدات
   

 فرع التكييف والتبريد  -أ

الكلية التقنية/ بغداد/ 
 كركوك/الموصل/ البصرة

 الثانية التبريد والتكييف

 األولى السيارات الكلية التقنية/ بغداد/ النجف

 األولى المكائن والمعدات الكلية التقنية/ المسيب

 ةيكالميكانيفرع القوى   -ب
 الثانية المضخات/ المكائن والمعدات الكلية التقنية / المسيب

 األولى السيارات جفالنالكلية التقنية / بغداد / 

 فرع السيارات  -ج

 الثانية السيارات الكلية التقنية / بغداد / النجف

 الثانية المكائن والمعدات الكلية التقنية/ المسيب

الكلية التقنية/ بغداد 
 /كركوك/الموصل/ البصرة

 األولى التبريد والتكييف

     

 فرع الغزل والنسيج  -د
الكلية التقنية/ 

 كركوك/الموصل/ البصرة/
 األولى التبريد والتكييف

 األولى السيارات الكلية التقنية / بغداد / النجف

 األولى المكائن والمعدات الكلية التقنية / المسيب   -ه
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 التخصص في المعهد ت
الكلية التقنية التي يتم القبول 

 فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

 األولى القوالب والعدد/ المواد الكلية التقنية / بغداد جميع الفروع اعاله  -و

    قسم التقنيات المدنية  .4

 وانشاءات فرع بناء  -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

 األولى المساحة كبغداد / كركوالكلية التقنية/  جميع الفروع اعاله  -د

     

1.  
 االتصاالت يقسم

وتكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

الكلية التقنية الكهربائية 
 ة/ الموصلاإللكترونيو

 الثانية الحاسبات

 الثانية الكترونيك والسيطرة الكلية التقنية / كركوك

2.  

 األولى البرامجيات الكلية التقنية / كركوك

التقنية الكهربائية الكلية 
ة/ اإللكترونيو

 الموصل/المسيب/ البصرة
 األولى القدرة الكهربائية

7.  
قسم الصناعات 

 الكيمياوية
   

  -أ
فرع تشغيل وحدات 

 صناعية

الكلية التقنية / كركوك/ 
 البصرة

 الثانية البيئة والتلوث/ الوقود والطاقة

 الثانية البتروكيمياويات الكلية التقنية / البصرة

 فرع سالمة مهنية  -ب
الكلية التقنية / كركوك/ 

 البصرة
 األولى البيئة والتلوث/ الوقود والطاقة

  -ج
فرع زجاج 
 وسيراميك

 األولى بتروكيمياويات الكلية التقنية / البصرة

     

    قسم الموارد المائية  .8

 فرع ري وبزل  -أ
فرع تشغيل مشاريع 

 المياه
 

 الثانية مضخات الكلية التقنية / المسيب

  -ب
 األولى المساحة الكلية التقنية / بغداد/ كركوك

الكلية التقنية / الموصل/ 
 المسيب

 األولى بناء وانشاءات

     

9.  
قسم تقنيات 
 الكهربائية

   

 فرع قوى كهربائية  -أ
الكلية التقنية/ الكهربائية 

ة/ الموصل/ اإللكترونيو
 المسيب / البصرة

 القدرة الكهربائية
 الثانية

 فرع شبكات كهربائية  -ب

  -ج
فرع المصاعد 

 والرافعات
 األولى
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 التخصص في المعهد ت
الكلية التقنية التي يتم القبول 

 فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

 األولى االتصاالت الكلية التقنية / النجف جميع الفروع اعاله 

 جميع الفروع اعاله 
الكلية التقنية / الكهربائية 

 ة/ الموصلاإللكترونيو
 األولى الحاسوب / االجهزة الطبية

 كركوكالكلية التقنية/  جميع الفروع اعاله 
ك والسيطرة/ اإللكتروني

 البرامجيات
 األولى

10.  
قسم التقنيات 

 ةاإللكتروني
   

 كاإللكترونيفرع   -أ

الكلية التقنية/ الكهربائية 
 / الموصلةاإللكترونيو

 الثانية الحاسوب

 األولى الطبية األجهزة

 الكلية التقنية / كركوك
والسيطرة/ لكترونيك إ

 البرامجيات
 الثانية

 الطبية األجهزةفرع   -ب

الكلية التقنية الكهربائية 
 / الموصلة اإللكترونيو

 الثانية الطبية األجهزة

 األولى الحاسوب

 الكلية التقنية / كركوك
لكترونيك والسيطرة/ إ

 البرامجيات
 األولى

 السيطرة أجهزةفرع   -ج
الكلية التقنية / الكهربائية 

 / الموصلةاإللكترونيو
 الثانية الحاسوب

 األولى الطبية األجهزة 

 فرع تقنيات الحاسوب  -د
كلية التقنيات الكهربائية / 

 الموصل
 الثانية قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 األولى االتصاالت الكلية التقنية / النجف أعالهجميع الفروع  

 أعالهجميع الفروع  
الكلية التقنية الكهربائية 

/ الموصل / ة اإللكترونيو
 البصرةالمسيب / 

 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

  -ج
قسم رعاية ذوي 

 االحتياجات الخاصة
كلية التقنيات الصحية 

 والطبية/ بغداد
 األولى العالج الطبيعي

 قسم صحة مجتمع  .2
كلية التقنيات الصحية 
والطبية/ بغداد/ كوفة/ 

 البصرة
 الثانية صحة مجتمع

8.  
قسم التحليالت 

 المرضية

كلية التقنيات الصحية 
والطبية/ بغداد/ كوفة/ 

 البصرة
 الثانية تحليالت مرضية
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 التخصص في المعهد ت
الكلية التقنية التي يتم القبول 

 فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

 قسم التخدير  .4
كلية التقنيات الصحية 

 والطبية/ بغداد
 الثانية التخدير

 قسم فحص بصر  .1
كلية التقنيات الصحية 

 والطبية/ بغداد
 الثانية قسم التقنيات البصرية

كلية التقنيات الصحية  األسنانقسم صناعة   .2
 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
الكلية التقنية االدارية/ بغداد/ 

 الكوفة/ البصرة
 الثانية المالية والمحاسبية

2.  
قسم المالية 
 والمصرفية

 قسم ادارة المواد  .8
الكلية التقنية االدارية/ بغداد/ 

 الكوفةالموصل/ 
 العمليات

 الثانية
 قسم التسويق  .4

 األولى قسم ادارة المكتب  .1

2.  
قسم االحصاء 
 والمعلوماتية

 الثانية ادارة الجودة الشاملة الكلية التقنية االدارية / بغداد
 قسم ادارة المواد  .7

 قسم التسويق  .8

9.  
قسم االحصاء 
 الثانية المعلوماتية داد/ بغالتقنية االداريةالكلية  والمعلوماتية

 قسم انظمة الحاسوب  .10

11.  
قسم االحصاء 
 والمعلوماتية

 األولى ةاإللكترونياالدارة  الكلية التقنية / الموصل
 قسم ادارة المكتب  .12

 قسم انظمة الحاسبات  .18

    قسم ادارة قانونية  .14

11.  
قسم تقنيات 

 المعلومات والمكتبات
   

12.  
قسم تقنيات االدارة 

 الصحية
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 التخصص في المعهد ت
الكلية التقنية التي يتم القبول 

 فيها
 القسم العلمي

المرحلة التي 
يقبل فيها 

 الطالب

   التخصصات الزراعيــــــــــــــة 

 قسم االنتاج النباتي  .1
الكلية التقنية / المسيب/ 

 الموصل

 تقنيات االنتاج النباتي

 الثانية

    

2.  
قسم التربة 

 األولى الكلية التقنية / المسيب األراضيواستصالح 
 قسم المكننة الزراعية  .8

التقنية/ المسيب/ الكلية  قسم االنتاج الحيواني  .4
 الموصل

 تقنيات االنتاج الحيواني
 الثانية

 األولى قسم الصحة الحيوانية  .1

2.  
قسم التربة 
 واالستصالح

 الكلية التقنية / المسيب

 قسم التربة والمياه

 الثانية

 قسم االنتاج النباتي  .7
الكلية التقنية / المسيب/ 

 األولى الموصل
 التقنية / المسيبالكلية  قسم المكننة الزراعية  .8

 
فرع المقاومة 

 االحيائية
 الكلية التقنية / المسيب

 قسم المقاومة االحيائية
 الثانية

 قسم االنتاج النباتي  .9
الكلية التقنية / المسيب/ 

 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
 تعديل الترشيحاستمارة  -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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 :التعليم الحكومي الخاص الصباحي ضمن قناةالتقديم التعهد الخاص باستمارة  -6-خ
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 التخويل بالمفاتحة لبيان صحة صدور الوثائقاستمارة  -7-خ

 

 


