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الفصل األول: شروط وضوابط القبول المركزي في الجامعات والمعاهد  -أ
 العراقیة

 للقبول الشروط العامة -١-أ

 یشترط في الطالب الذي یقبل في الجامعات والمعاهد أن یكون:
 عراقي الجنسیة -١
العراقیة معززة بتصدیق من المدیریة العامة للتربیة في  عدادیةحائزا على شهادة الدراسة اإل -٢

 على شهادة تعادلها.أو المحافظة 

 صعودًا. ١٩٩١ان یكون الطالب من موالید  -٣

ي وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ویحق للطالب المكفوف (الذي ناجحًا في الفحص الطب -٤
 تتوفر فیه الشروط التقدیم للدراسات اإلنسانیة المالئمة) التقدیم عن طریق القبول المركزي.

لیات والمعاهد في الك (في الوقت ذاته) متفرغاً للدراسة وال یجوز الجمع بین الوظیفة والدراسة -٥
الصباحیة ویشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومیة كافة ویشترط في استمرارهم بالدراسة 

جمع بین وال یجوز ال ،الحصول على إجازة دراسیة من دوائرهم ابتداًء وفق التعلیمات النافذة
كان الطالب (بإم قبوله إللغاء الوزارة إلىحال ثبوت خالف ذلك یكتب  في و اً دراستین أیض

 یةضسنتین خدمة مر  إكمالالموظف تأجیل الدراسة وحسب التعلیمات كي یستوفي شرط 
 ).الدراسیة اإلجازةوحسب تعلیمات منح  الدراسیة اإلجازةلیحق له الحصول على 

 :من خریجي -٦

 السنة الدراسیة الحالیة. -أ
معهد ویتم و أمن غیر المقبولین قبوال مركزیًا في أیة كلیة السنة الدراسیة السابقة  -ب

كلیة  أيي ف لسنه تخرجهم وفي حالة ثبوت قبول الطالبقبولهم وفق الحدود الدنیا 
 قبوله األصلي وتعد سنة رسوب بحقه.إلى معهد یعاد أو 

تم العراقیة والمقبولین مركزیًا ی عدادیةالطلبة غیر العراقیین الحاصلین على شهادة اإل -٧
طالبتهم مأو  إعفائهمخطیًا بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدین لبیان  إبالغهم

 .السابعباألجور الدراسیة بالعملة األجنبیة وحسب الضوابط الواردة في الفصل 

 

 

١ 
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 األسس العامة التي یعتمد علیها نظام القبول المركزي -٢-أ

یكون ترشیح الطلبة للقبول في الكلیات والمعاهد بموجب نظام القبول المنفذ على الحاسوب 
 :بحسب األسس اآلتیة اإللكتروني

سة في وعلى أساس المنافیقبل الطالب على وفق االختیارات المثبتة في استمارة التقدیم  .١
 المجموع.

 أن وعلى اإللكترونیة) اختیار في االستمارة ٢٥على الطالب ملء ما ال یقل عن ( یتوجب .٢
 ). ١٠یقل عدد المعاهد فیها عن ( ال

 إلنسانیة،االبیطري، والزراعة، والتربیة، والتربیة للعلوم  الطب( التالیةالتقدیم للكلیات  یكون .٣
 والتربیة للبنات، والتربیة األساسیة، واآلداب، واإلدارة واالقتصاد) الصرفة، للعلوم والتربیة

لتي المذكورة في الجامعات ا الكلیات إلىلسكنة المحافظة حصرا وال یحق للطالب التقدیم 
 .محافظتهتقع خارج 

إن تقدیم الطالب الستمارة القبول غیر ملزم لقبوله وفق االختیارات المقدمة من قبله بصورة  .٤
 إذ إن قبوله یعتمد على تنافسه مع بقیة الطلبة على وفق األسس المعمول بها. نهائیة

اإلضافة تكون ، وهذه األولتضاف درجة واحدة على المعدل للطالب الناجح في الدور  .٥
 فقط لغرض المفاضلة في القبول المركزي.

قبول األخیرة في خطة العمل بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد یُ  ال .٦
 .المعتمدة

 عةالمجمو  كلیاتبالقبول في  المشمولیناإلعدادیة  الدراسة خریجي منالطلبة  یخضع .٧
سیتم و  القبول، إلمتحانالطبیة (الطب، طب األسنان، الصیدلة) ووفق ما یؤهلهم معدلهم 

المتاحة في كلیات المجموعة الطبیة في ضوء معدلهم  تنافس الطلبة للقبول على المقاعد
 سيالتناف االمتحان في ونتائجهم اإلعدادیة الدراسة امتحان فيالذي سیحصلون علیه 

 للقبول.

 

٢ 
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 الفصل الثاني: ضوابط وشروط القبول المباشر -ب
 الشروط العامة للتقدیم -١-ب

 عراقي الجنسیة.    .١

 شهادة تعادلها.على أو ، العراقیة عدادیةحائزا على شهادة الدراسة اإل .٢

 ناجحًا في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بكل دراسة. .٣

 ال یجوز الجمع بین الوظیفة والدراسة الصبـاحیة.و متفرغًا للدراسة  .٤

 ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة الدراسیة الحالیة  العلمي واألدبي للفرعین عدادیةیسمح لخریجي الدراسة اإل .٥
 والسابقة الذین لم یظهر لهم قبول مركزي التقدیم وحسب الضوابط المدرجة لكل تخصص.

 (عدا خریجي االمتحانات الخارجیة المهني واإلسالمي لفروعیسمح لخریجي الدراسة اإلعدادیة   .٦
التقدیم وحسب  حصرا ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسیة الحالیة ) للسنة التابعة للوقفین عدادیاتفي اإل

 الضوابط المدرجة لكل تخصص.

، التقدیم للقبول ضمن قنوات ٢٠١٤/٢٠١٥یسمح للطلبة المقبولین مركزیا للسنة الدراسیة  .٧
أو ن جلییثبت كونهم مؤ  القبول المباشر وحسب الضوابط المدرجة لكل تخصص، بعد تقدیم ما

 مت وال یحق لهم التقدیم لتعدیل الترشیح وال یحق لهم العودة لقبولهم السابق في حال راسبین
 .قبولهم

 صعودًا.   ١٩٩١أن یكون الطالب من موالید  .٨

 معدة خاصة استمارة وفق للدراسة أهلیتهم لتحدیدجمیع المتقدمین إلى مقابلة شخصیة  یخضع .٩
 .المعنیة الكلیة قبل من

یخضع جمیع الطلبة المتقدمین لالختبار الذي تجریه الكلیات للتنافس على القبول ویحتسب  .١٠
) لدرجة %٤٠و ( عدادیةإلالطالب في الدراسة ا معدل) من %٦٠التنافسي باعتبار ( المعدل

 .االختبار

 المشارویحق للطلبة الناجحین والمكملین  )٣/٩( في وتنتهي) ٢/٨(التقدیم تبدأ في  فترة .١١
 التقدیم. أعاله ٦و  ٥ الفقرتین في الیهم

الطلبة عند التقدیم وبشكل واضح وصریح "أن الطالب المقبول ضمن قناة القبول  إعالم یتم .١٢
 المباشر یحجب أسمه من القبول المركزي".

٣ 
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ة لهذا االختبار وعبر االستمارة المخصص أدواترسل النتائج الكترونیًا لجمیع الطلبة الذین  .١٣
لغرض اتخاذ إجراءات  ٢٤/٩الغرض إلى دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة في موعد أقصاه 

 إظهار القبول وحجب أسماء المقبولین عن القبول المركزي.

 في االختبار.یشترط في القبول نجاح الطالب المتقدم  .١٤

درجة واحدة على معدل الطالب الناجح في الدور األول، وهذه اإلضافة تكون فقط  تضاف .١٥
 لغرض المفاضلة في القبول.

ألدبي او عین العلمي للفر  عدادیةتكون عملیة إظهار قبول الطلبة من خریجي الدراسة اإل .١٦
ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة 

) أعاله، وال تتم مباشرتهم إّال ١٠ومعدالت الطلبة وفق النسب المحددة بالفقرة (من الكلیات 
 قوائم القبول من قبل الوزارة. إصداربعد 

قبول باقي فئات الطلبة المتقدمین من قبل الكلیة/الجامعة ووفق  اظهارعملیة  تكون .١٧
(المقبولین  لطلبةا كافة أسماءالضوابط والنسب المحددة بكل فئة ویتم تزوید دائرة الدراسات بقوائم 

 .Excel) وبنظام CDالمتعلقة بهم وعلى قرص مدمج ( ولیاتاأل وكافة) استبعادهم تم والذین

لمحددة ا القبول نسبة لتحقیقالمتقدمین  أعدادحالة عدم كفایة  فيللكلیة/ الجامعة  یحق .١٨
نسبة  اوز علىیتم التج ال أن شرط( األخرىلفئة معینة استیفاء خطة القبول بزیادة نسبة الفئات 

 .)كونها من اختصاص الوزارة بأي حال من األحوال األدبيو خریجي الفرعین العلمي 

وال یحق للطالب طلب  ،من جهة للقبول المباشر أكثرال یحق للطالب التقدیم على  .١٩
 نتائج القبول. إعالناالنسحاب وٕالغاء قبوله بعد 

 وأقسام التربیة الریاضیة الریاضة وعلوم البدنیةالتربیة القبول في كلیات  -٢-ب

على  من خطة القبول %٨٥ بنسبة التقدیم للقبولاألدبي لخریجي الفرعین العلمي و یحق  .١
 .)%٥٧(عن  اإلناثوال یقل معدل  )%٦٠( نقل معدل الذكور عیال  نأ

ال  نالتقدیم للقبول على أ الصناعي والتجاري والزراعي)( الدراسة المهنیة لخریجي یحق .٢
 .القبول خطة من %٥ وبنسبة )%٦٠( نتقل معدالتهم ع

 األدبيو مرشحي اللجنة األولمبیة من خریجي الفروع العلمي  الطلبة األبطال من یتم قبول .٣
من خطة  %١٠وبنسبة من شرط المعدل  استثناءً ناعي والتجاري والزراعي) والمهني (الص

 الدراسة في الطالب معدل من) %٥٠( باعتبار لهم التنافسي المعدل ویحتسب ،القبول

٤ 
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على أن تتوفر فیهم إحدى الشروط  ،التنافسي االختبار درجة من) %٥٠(و اإلعدادیة
 التالیة:

 .األولمبیةالالعبون المشاركون في إحدى فعالیات الدورة  .أ

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

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

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

الثالث في بطولة عراقیة على أو الثاني أو الالعبون الحائزون على المركز األول  .ه
الجمهوریة التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة  بطولةأو مستوى العراق 

 لأللعاب الفردیة للموسمین األخیرین.

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

 أللعاب الفرقیة للموسمین األخیرین.ل

 وتتولى ،یتم اثبات ما ورد أعاله بكتب رسمیة من اللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیة   •
مباشرة دون الرجوع  هذه الكتب من الجهة ذات العالقة إصدارتدقیق صحة الجامعة 

 .للوزارة

المدرسیة على مستوى العراق مؤیدة بكتاب في الدورات  األولىن على المرتبة و الحائز  .ز
 من مدیریات التربیة في بغداد والمحافظات وبتصدیق من وزارة التربیة.

 القبول في كلیات الفنون الجمیلة وأقسام التربیة الفنیة -٣-ب

 من خطة القبول )%٦٠بنسبة ( (العلمي واألدبي) عدادیةالدراسة اإلخریجي لطلبة من ا یقبل .١
ربیة بابل، جامعة دیالى) وأقسام الت جامعةفي كلیات الفنون الجمیلة (جامعة بغداد،  قبوال مركزیا

/الجامعة  األساسیة التربیة وكلیة تكریت جامعة/اإلنسانیةالفنیة في كلیة التربیة للعلوم 
الطلبة المقبولون إلى االختبار الفني بالتخصص المطلوب ویتم توزیعهم  یخضعو  المستنصریة

 .على األقسام العلمیة في ضوء نتائج االختبار

٥ 
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ي ف للقبول المباشر التقدیمالدراسة اإلعدادیة (العلمي واألدبي) خریجي من  لطلبةل یحق  .٢
 ماسقأو ) واسط جامعة میسان، جامعة قادسیة،ال جامعةالبصرة،  جامعةكلیات الفنون الجمیلة (

أن ال  على ،كوفةال جامعة/وكلیة التربیة میسان جامعة/األساسیة التربیة كلیة في الفنیة التربیة
 .القبول خطة من) %٦٠بنسبة () و %٦٠تقل معدالتهم عن (

تقل  ال نأ التقدیم للقبول على الدراسة المهنیة فرع الفنون التطبیقیةخریجي یحق للطلبة من  .٣
 خطة القبول.من  %١٥) وبنسبة %٦٠(معدالتهم عن 

قبول التقدیم لل خریجي معاهد الفنون الجمیلة ومعهد الدراسات الموسیقیةیحق للطلبة من  .٤
 من خطة القبول. %١٥) وبنسبة %٦٠(تقل معدالتهم عن  ال نأعلى 

في دائرة الفنون  الشعبیة معهد الحرف والفنونعلى  األوائل) %٥یحق للطلبة الخریجین الـ ( .٥
من ) %٥) وبنسبة (%٦٥(التابع لوزارة الثقافة التقدیم للقبول على أن ال تقل معدالتهم عن 

 خطة القبول.

 و) %٥٥ممن ال تقل معدالتهم عن (األدبي العلمي و  ینیتم قبول الموهوبین من خریجي الفرع .٦
ممن لدیهم ) %٦٥ممن ال تقل معدالتهم عن ((الصناعي والتجاري والزراعي)  ةالمهنیالفروع 

) %٥٠( باعتبار لهم التنافسي المعدل ویحتسبمن خطة القبول،  )%٥وبنسبة (مواهب فنیة 
 مع تقدیم ما التنافسي االختبار درجة من) %٥٠(و اإلعدادیة الدراسة في الطالب معدل من

 ال یقل عن اثنین مما یلي:

 یثبت ممارسته الفن من مؤسسات فنیة رسمیة. ما •

 مطویات (فولدرات)، ملصقات جداریه (بوسترات). •

 صورًا للوحات فنیة شاركوا بها في معارض (دولیة، عربیة، محلیة).  •

  ) توثق نشاطه الفني.CD(أو أشرطة فیدیو   •

لتنافسي (الحاصلین على المجموع ا أقرانهمالفنانین األولویة في القبول عند المنافسة مع  ألبناء .٧
.بعد تقدیم كتاب من نقابة الفنانین العراقیین یؤید كون ذوي الطالب ) على المقاعد األخیرةنفسه

 (األب أو األم) من الفنانین.

 

 

٦ 
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وقسم اللغة التركیة  )كركوك(عدا جامعة الجامعات  فيالقبول في أقسام اللغة الكردیة  -٤-ب
  كركوك ةفي جامع

 معدالتهم ال تقل أنللقبول على  التقدیم األدبيو العلمي  ینیحق للطلبة من خریجي الفرع
 )%٦٠عن (

 

 األسریةوالتربیة  األطفالفي قسمي ریاض  قبولال -٥-ب
 .مركزیا األدبيو  العلمي الفرعین خریجي من الطلبة یقبل .١
 قسمي في ولللقب التقدیم المهنیة الدراسة التطبیقیة الفنون فرع خریجي من لطلبةل یحق .٢

 من) %٢٠( نع تزید ال بنسبة األساسیة التربیة كلیة في ألسریةا والتربیة األطفال ریاض
 ).%٧٠( عن معدالتهم قلت ال أن على القسم في القبول خطة

 

 الدراسات القرآنیةو الفقه و  اإلسالمیةالقبول في كلیات العلوم  -٦-ب

 ) من خطة القبول.%٧٠وبنسبة ( مركزیااألدبي العلمي و القبول لخریجي الفرعین  یكون -١

 المباشر قبوللل التقدیملوزارة التربیة  التابعةاإلسالمیة  عدادیاتاإلخریجي یحق للطلبة من  -٢
 .من خطة القبول) %١٠وبنسبة () %٦٠على أن ال تقل معدالتهم عن (

احیة (الدراسة الصب المدارس التابعة للوقفین الشیعي والسني خریجيیحق للطلبة من  -٣
من ) %٢٠وبنسبة () %٦٠على أن ال تقل معدالتهم عن ( المباشر التقدیم للقبول فقط)

 .خطة القبول

٧ 
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في الدراسة المسائیة في  التقدیم: ضوابط وشروط الثالثالفصل  -ج
 الجامعات 

 للتقدیمالشروط العامة  -١-ج

 عراقي الجنسیة. .١

العراقیة، معززًة بتصدیق من المدیریة العامة للتربیة  عدادیةحائزًا على شهادة الدراسة اإل .٢
 .على شهادة تعادلهاأو في المحافظة 

 اتهاذ االمتیازات على الحصول الحالیة الدراسیة للسنة اإلعدادیة الدراسة لخریجي یحق .٣
خریجي  یازإمت( المجموع احتساب عند المركزي للقبول المتقدمین أقرانهم علیها حصل التي

 المضافة). اللغة والدور األول 

اصال على أن یكون ح في الكلیات المسائیة الدراسة في للقبول المتقدم الطالب في یشترط .٤
 .)%٦٠(معدل ال یقل عن 

التربیة  لیاتك إلى التقدیمب الراغبات واألدبي العلمي الفرعین خریجات من لطالباتا تستثنى .٥
) أعاله ٤شرط المعدل الوارد في الفقرة ( منالتربیة الریاضیة  وأقسامالبدنیة وعلوم الریاضة 

 ).%٥٥عن ( یقل معدلهن ال أن على

العلمي  عینمن خریجي الفر  )األولمبیة اللجنة مرشحي(األبطال  فئة فيالطلبة  یتنافس .٦
ربیة في كلیات التربیة البدنیة وعلوم الریاضة وأقسام الت المتاحة المقاعد على للقبول األدبيو 

 .المعدل شرط من استثناءً خطة القبول  من )%١٠( تزید نسبتهم عن ال أن على الریاضیة

إلى  قدیمالت(الصناعي والتجاري والزراعي) المهنیة  اإلعدادیاتللموهوبین من خریجي  یحق .٧
كلیات الفنون الجمیلة والتربیة الفنیة وكلیات التربیة البدنیة وعلوم الریاضة وقسمي التربیة 

تزید نسبتهم عن  ال أنالفنیة والتربیة الریاضیة في كلیات التربیة والتربیة األساسیة على 
 .%٦٠وبمعدل ال یقل عن  القبول خطة من) %١٠(

 %١٠ بةوبنس المسائیة الدراسة في القبول الجمیلة الفنون معاهد خریجي من للطلبة یحق .٨
 .الجمیلة الفنون كلیات في األقسام قبول خطة من

للفروع (الصناعي والتجاري والزراعي والفنون المهنیة  عدادیةیحق لخریجي الدراسة اإل .٩
التمریض التقدیم للدراسة المسائیة حسب التخصصات المناظرة على  ٕاعدادیاتالتطبیقیة) و 

٨ 
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وأن ال تزید نسبة خریجي  ،المناظر للقسم) من خطة القبول %١٠عن ( ال تزید نسبتهم أن
 اإلدارة واالقتصاد كلیةالمناظرة في  لألقسام) من خطة القبول %٢٠عن (الفرع التجاري 

 .)٧(الملحق %٦٠عن  ال یقلوبمعدل 

میة اإلسال عدادیاتوخریجي اإل التربیة وزارة /اإلسالمیة عدادیةیحق لخریجي الدراسة اإل.١٠
 كلیة فية التقدیم للدراسة المسائی) الخارجیة االمتحانات خریجي باستثناء(التابعة للوقفین 

) من خطة القبول للكلیة %١٠نسبتهم عن ( ال تزیدعلى ان  حصرا اإلسالمیة العلوم
 .%٦٠عن  ال یقلوبمعدل 

لنسبة المحددة استیفاء ا عدموفي حالة  أعاله الطلبة فئات لقبولااللتزام بالنسب المحددة  یتم.١١
 .حصرا واألدبي العلمي الفرعین خریجي من اتعویضه یتممن خطة القبول 

معاهد للدراسة المسائیة في ال التقدیم األدبيالفرع العلمي/ عدادیةاإل الدراسة لخریجي یحق.١٢
ویحسم معدل القبول حسب المنافسة على المقاعد المتاحة ولكل قسم علمي، أما خریجي 

 ال أنلى في المعاهد ع القریبة أوالمناظرة  التخصصات إلىالفرع المهني یحق لهم التقدیم 
 .%٥٥تقل معدالتهم عن 

 .جموعهمم الیه میؤهلهللدراسة في الكلیة والقسم الذي  الطلبة الجامعةُترشح .١٣

ة من خریجي یتم ترشیح الطلبال یحق لخریجي المعاهد التقدیم للقبول في الدراسة المسائیة و .١٤
ات صاصاالخت في الكلیات وحسبللقبول  ةالمسائی الدراسة األوائل) %١٠المعاهد الـ (

 من قبل الوزارة.وفي سنة تخرجهم حصرا  المتناظرة

یات التقدیم للدراسة المسائیة في كل الدراسات الصباحیةیحق للطلبة المرقنة قیودهم في .١٥
 .غیر الكلیات التي رقنت قیودهم فیها، على أن یكون مستوفیا للشروط العامة األخرى

ة أخرى التقدیم للدراسة في كلیات مسائی الدراسات المسائیةیحق للطلبة المرقنة قیودهم في .١٦
ن القید وأال یكون ترقیقیودهم في الدراسات الصباحیة ترقین  سبقن معلى أن ال یكونوا م

 نمستوفی ونهمك وجوب مع اانضباطی ینمعاقب واكانأو المحاولة فیه أو ألسباب تتعلق بالغش 
 للشروط العامة األخرى.

الدراسة المسائیة إال إذا قام  في التسجیلال یحق للطالب الذي ظهر له قبول مركزي  .١٧
بوله إلغاء قبوله المركزي وال یحق له العودة لقأو بتقدیم طلب لترقین قیده بعد تسجیله 

٩ 
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في حالة تقدیمه  ٦/ الفقرة ١/حالثامن الفصل في ورد ما مراعاة مع ،المركزي مرة أخرى
 . المسائیة في نفس الكلیةللدراسة 

یتم قبول الطلبة غیر العراقیین (المقیمین) من الحاصلین على شهادة الثانویة العراقیة  .١٨
قبوال أولیا في الدراسة المسائیة وعلیهم مراجعة الوزارة لبیان اعفائهم من األجور الدراسیة 

امر قبولهم ویتحمل الطالب والكلیة/المعهد  إصداریوما من  ٣٠وخالل األجنبیة  لةمبالع
 .إعفاءمسؤولیة استمراره بالدراسة بدون حصوله على كتاب 

 یؤید كتاب بجلب الداخلي األمن وقوى المخابرات وجهاز المسلحة القوات منتسبو یلتزم.١٩
 .مالعا القبول/قناة المسائیة الدراسة في للقبول دوائرهم ممانعة عدم

 الدراسیةاألجور  -٢-ج
 : كاآلتي ٢٠١٦-٢٠١٥للسنة الدراسیة  المقبولینالمستوفاة من الطلبة  األجورتكون  .١

 المبلغ كحد أعلى (دینار) االختصاص ت

 ٢,٠٠٠,٠٠٠ التخصصات الهندسیة ١

 ٢,٠٠٠,٠٠٠ التمریض ٢

(العلوم  العلمیة التخصصات ٣
 ساماألقالكلیات التقنیة،  الصرفة،
اعة، الزر  التربیة، كلیة في العلمیة

 )الجمیلة الفنون

١,٦٥٠,٠٠٠ 

 اإلدارةالقانون، كلیة  كلیات ٤
 واالقتصاد

١,٠٠٠,٠٠٠ 

 العلوم( اإلنسانیة التخصصات ٥
السیاسیة، التربیة للعلوم اإلنسانیة، 

 )اإلعالم ،اإلسالمیةاآلداب، العلوم 
٩٠٠,٠٠٠ 

 التقنیة الجامعاتحسب صالحیات  المعاهد ٦

 .سابقا المحددة األجور بدفع المسائیة الدراسة في حالیا نو المنتظم الطلبة یستمر .٢

١٠ 
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) %٢٠ن (ع ال تزیدالدراسة المسائیة بنسبة  أجورلمجلس الجامعة بمقترح من الكلیة زیادة  .٣
 وللجامعة في حالة عدم اكتمال خطة القبول المرسومة للكلیة أعاله المبینة األجورمن 

 .آنفا تحدیده تم ماصالحیة تخفیض األجور ع
 لتلك المقبولین الطلبة على أعاله) ٣( بالفقرة جاء ما وفق إقرارها تم تيال الزیادة تسري .٤

ر وللجامعة صالحیة تخفیض األجو  تخرجهم لحین الالحقة الدراسة وسنوات الدراسیة السنة
 .الحقا

الدراسة استمراره بأو ال یتم استیفاء األجور الدراسیة إال بعد التأكد من كون قبول الطالب  .٥
 مطابق للتعلیمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلیة والمعهد المسؤولیة كاملة.

تأجیله للدراسة ال تعاد األجور أو الطالب من الدراسة ألي سبب كان  انسحابفي حالة  .٦
 الدراسیة لتلك السنة وتستوفى منه األجور المقررة عند تسجیل دوامة في السنة التالیة.

مشرفة على الدراسة المسائیة النظر بتخفیض األجور الدراسیة للطلبة الثالثة تتولى الهیئة ال .٧
أوالدهم الهیئة و أو في الدراسة المسائیة وألعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات  األوائل

سین من ) خم%٥٠وموظفي مركز الوزارة الملتحقین بالدراسة المسائیة بما ال یزید عن (
 األجور المعتمدة.المئة من 

 ضوابط عامة -٣-ج

 یعتمد التقویم الجامعي المعلن في الدراسات الصباحیة.  .١

تین المسائیة ) للدراسنفسها األسئلةبنسخة ( اً االمتحانات النهائیة موحد أداءااللتزام بان یكون  .٢
التبعات هد / المعكلیةل الدراسیة كافة وتتحمل الوالثاني وللمراح األولوالصباحیة وللدورین 

 القانونیة في حال عدم تنفیذ ذلك.

 عن طریق دائرة الدراساتتعلیق الدراسة المسائیة  أوفتح  إعادةأو تكون صالحیة فتح  .٣
لسنة  ١٣٥التعلیمات  إلى(استنادا  األصولیةوالتخطیط والمتابعة بعد استحصال الموافقات 

 قصاهأالتعلیق في موعد  أوالفتح  إعادة أوترفع طلبات الفتح  أن)) على ١المادة ( ٢٠٠٠
 .٣٠/٦نهایة الدوام الرسمي لیوم 

ول للقسم مساویة لخطة قب (قناة التقدیم العامة) القبول في الدراسة المسائیةتكون خطة  .٤
 .قسم المناظر في الدراسة الصباحیةال

١١ 
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الشهداء،  (ذوي المسائیة الدراسة ضمن األخرى القبول قنوات لكافة المخصصة النسب تكون .٥
زیادة على خطة القبول ولیست جزءا   )، ....٤٣٧السجناء السیاسیین، القبول وفق القرار 

 منها.

باشر في في الكلیات ذات القبول الم والمعدل التنافسیین تسري الضوابط الخاصة باالختبار .٦
الدراسة الصباحیة على المتقدمین للدراسة المسائیة على أن تستكمل كافة اإلجراءات من 

 المشرفة على الدراسات المسائیة.ة قبل الكلیة وتعتمد النتائج بعد مصادقة الهیئ
 هاؤ أعضا كونیأن  علىفي الكلیات والمعاهد  الطلبة بقبول خاصة مستقلة لجان تشكیل یتم .٧

جان هذه الل وتتحمل المسائیة الدراسة في القبول وضوابط بتعلیمات الخبرة ذوي من
ویكون تشكیلها شرط أساسي لفتح باب القبول  ،المسؤولیة كاملة في حالة حدوث أي خلل

في الدراسات المسائیة، ویتولى قسم شؤون الطلبة في رئاسة الجامعة مراقبة وتقویم عمل 
 هذه اللجان وتقوم الكلیة/الجامعة بمحاسبة كل من یحاول الضغط على هذه اللجان.

ألبناء أعضاء الهیئة التدریسیة اختیار القسم (الفرع) في حالة قبولهم حسب مجموعهم  یحق .٨
 عدم حالة في الصباحیة الدراسة في المقبولین بأقرانهم أسوة األولىفي السنة الدراسیة 

 .الصباحیة الدراسة في المذكور االمتیاز من استفادتهم
 من كل عام. ٣١/١٢أقصاه  موعد فيكافة األوامر الجامعیة المتعلقة بقبول الطلبة  تصدر .٩

١٢ 
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 : قنوات القبول األخرىالرابعالفصل  -د
 المعاهد المهنیة في الدراسة فروعقبول الطلبة من خریجي  -١-د
الجامعات  ىإلالمهنیة (للدراستین الصباحیة والمسائیة) التقدیم  عدادیاتیحق لخریجي اإل -٢-د

وتكون تقنیة ال الجامعاتتحدد نسب قبولهم وفق متطلبات خطة القبول في  أن، على التقنیة
علیه الطالب في الدراسة اإلعدادیة،  الحاصلالمنافسة بین الطالب على أساس المعدل 

الجامعات )، ویكون إظهار القبول عن طریق %٦٠یقل معدل المتقدم عن ( على أن ال
مع تزوید الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة بأسماء المتقدمین والمقبولین  التقنیة

ومعلوماتهم كافة ألغراض تدقیقیة. 
 بول الطلبة من خریجي معاهد السیاحة ق -٢-د

یاحة الس أقسامفي  القبول السیاحة معاهد خریجيمن  القسم على األول للطالبیحق  .١
 .السیاحة والفندقة وكلیات واالقتصادكلیات اإلدارة  في والفندقة

 الترشیح للقبول في المعاهد التقنیة. على القسم الثاني للطالب یحق .٢
 التمریض في المعاهد إعدادیاتقبول الطلبة من خریجي  -٣-د

التمریض التقدیم للقبول في معاهد  إعدادیاتیحق للطلبة من خریجي الربع األول من 
تزوید الوزارة/ دائرة الدراسات  ویتم% ٨٠على أال یقل معدل المتقدم عن  الجامعات التقنیة

 والتخطیط والمتابعة بأسماء المتقدمین والمقبولین ومعلوماتهم كافة ألغراض تدقیقیة.

 من خریجي المعاهد في الكلیات األوائل) %١٠قبول الطلبة الـ ( -٤-د

حدة، مع جبر كسر العدد لمصلحة  على اختصاصلكل  األوائل) %١٠(الـنسبة  تحتسب .١
یتم ترشیح  ٤٣الذي یكون فیه عدد خریجي الدور األول  االختصاصالطالب (مثال: في 

 طلبة) ٥

لدراسات ا لدائرة اإللكترونیة بوابةخالل المن  أعاله لمذكورینبیانات الطلبة ا استالمیتم  .٢
 .المتابعةو والتخطیط 

من الممكن شمول خریجي الدور الثاني وللحاالت التي تم فیها تأجیل امتحانات الدور  .٣
اإلمتحانیة ) من التعلیمات ١٠الدور الثاني ألسباب موجبة حتمًا وحسب الفقرة (إلى األول 

النافذة على ان ال تقل معدالتهم عن الحد األدنى للمعدل المقبول  ٢٠٠٠ لسنة ١٣٤ رقم
 في الدور األول بنسبة القبول اعاله أیضًا.

١٣ 
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الصباحیة في الكلیات الصباحیة وخریجي المعاهد المسائیة في  قبول خریجي المعاهد یتم .٤
 خطة من) %١٠( عن یزید ال وبماالقریبة أو المناظرة  التخصصات وفقالكلیات المسائیة 

 .القبول

 ) یتضمن جدوًال لالختصاصات المناظرة في الكلیات.٨الملحق رقم ( .٥

من خریجي التخصصات المماثلة من خالل تحدید  األوائل) %١٠تتم المنافسة بین الـ ( .٦
سب ...) وتتم المنافسة بین التسلسل الواحد ح.، الثواني، الثالث، وهكذااألوائلالتسلسالت (

 معدل كل منهم.و تسلسل رغبات الخریجین 

وحسب  أقرانهعند المنافسة مع القبول في الدراسة الصباحیة  منیحق لمن تم استبعاده  .٧
 .  زارةالو  قبل من الترشیح ویتم ،حال توفرها خطة القبول التقدیم للدراسة المسائیة

 ةالحالی الدراسیة السنة) من خریجي ٢٠١٥/٢٠١٦یكون قبول الطلبة للسنة الدراسیة ( .٨
 ) فقط.٢٠١٤/٢٠١٥(

 للطالب الجمع بین الدراسة والوظیفة.ال یحق  .٩

ة دائرة مفاتح یتمالقبول  أوامر إصدارفي حالة انسحاب الطالب لرغبته بالتعیین بعد .١٠
ول لمدة قنوات القبوحرمانه من التقدیم ضمن  قبوله إللغاءالدراسات والتخطیط والمتابعة 

 خمس سنوات.

على المعاهد بشرط العمر وذلك  األوائل) %١٠( ـلـایشمل الطلبة المقبولون ضمن قناة ال .١١
  ٠كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرًا 

وتسلسله  خیاراته أساسال یحق للطالب تغییر جهة قبوله إذا كان قبوله صحیحا وعلى  .١٢
 یحق له تعدیل الترشیح في السنة الالحقة. الوالمعدل، و 

نتقال ایتم نقل الطلبة في السنوات الدراسیة األعلى عن طریق الجامعات وحسب ضوابط  .١٣
 .الثامنالطلبة الواردة في الفصل 

 

 القبول ضمن قناة المتمیزین -٥-د

 فصاعدا. ١٩٧٥ سنةیكون المرشح من موالید  أن .١

  ٠ ١/١٠/٢٠١٥أن تكون له خدمة فعلیة ال تقل عن سنتین لغایة  .۲

 وترشیح قنیةالتللقبول في المعاهد  عدادیةالموظفین الحاصلین على الشهادة اإلیتم ترشیح  .٣
 الموظفین الحاصلین على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكلیات المناظرة.

١٤ 
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في  %٦٠في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنیة أن ال یقل معدله عن  یشترط .٤
  .)والمهنياألدبي بفروعها (العلمي و الدراسة اإلعدادیة 

یحق لخریجي المراكز المهنیة (مركز المعتصم ومركز الولید ومركز المعتز) حصرا التقدیم  .٥
 ضمن قناة المتمیزین العتبار شهادتهم معادلة لشهادة اإلعدادیة.في المعاهد التقنیة للقبول 

ال یقل  ان بیةالط التقنیات كلیاتو الصیدلة  اتفي كلی لقبولل المرشحفي الموظف  یشترط .٦
 %٧٠ نع الهندسیة التقنیاتوكلیات  الهندسة اتكلی في للقبول والمرشح %٧٥ عنمعدله 

 .%٦٠والمرشح للقبول في باقي الكلیات عن 

 اإلجازة هلمنح یةمبدئموافقة  هرشیحت ویعد حصرا دائرته قبل من للقبول الموظف ترشیح یتم .٧
 الدراسیة.

 لقبولا قنوات ضمن سابق قبول لدیه من أو ،ترقین قیده وتمال یحق ترشیح من سبق  .٨
 ....).،األوائل %١٠(المسائي، المباشر، الـ األخرى المختلفة

الل البوابة خ ومن المخولة الجهاتمن قبل للقبول في الكلیات  المرشحینبیانات  إدخالیتم  .٩
الخاصة یة استمارات الترشیح الورق وترسل، والمتابعة والتخطیط الدراسات لدائرة اإللكترونیة

 .بالمتقدمین للقبول في المعاهد التقنیة إلى دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة

وحسب  )٨( الملحقضمن التخصصات المناظرة وكما موضح في  المرشحینیتم قبول .١٠
 .التنافسي والمعدلخطة القبول 

 على الموافقة إرسال یتمو  المرشحتمدیدها من صالحیة دائرة أو إن منح اإلجازات الدراسیة .١١
 نسخة من الكتاب وٕارسالمباشرة  الموظفالجامعة المقبول بها إلى الدراسیة اإلجازة  منح
یة وخالل النصف األول من السنة الدراس دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة للعلم فقطإلى 

 .وبعكسه یعد القبول ملغیاً 

وفق  %٣٠ومن معدل التخرج في المعهد  %٧٠س التنافسي على أسا المعدلیحتسب .١٢
 فاضلة.استمارة المفي التقییم الذي حصل علیه 

 ساسأالمجاز دراسیًا تغییر جهة قبوله إذا كان قبوله صحیحا وعلى  للموظفال یحق  .١٣
 یحق له تعدیل الترشیح في السنة الالحقة. الوالمعدل، و خیاراته 

وابط وحسب ض األولىاالنتقال في السنوات الدراسیة فوق  المجاز دراسیاً  للموظفیحق  .١٤
 وشرط موافقة دائرته على أن تبلغ الوزارة بذلك. ثامناالنتقال الواردة في الفصل الـ

١٥ 
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 إللغاء ارةالوز  إلى یكتبحال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقین قیده  في.١٥
 قبوله ضمن قناة المتمیزین.

 الغاء وعدم األخرى القبول قنوات ضمن سابق قبولحالة ثبوت حصول الموظف على  في.١٦
ضمن قناة  قبوله اللغاء الوزارة إلىقبوله منها لحین قبوله ضمن قناة المتمیزین، یكتب 

 .األولىویترك لدائرته منحه إجازة دراسیة من عدمه ضمن قناة القبول  المتمیزین

 )یعادلها ما أو(على العراق من خریجي فروع الدراسة المهنیة األوائلقبول الطلبة  -٦-د

المهنیة للدراسة الصباحیة والمسائیة  عدادیاتاإلمن  العراقعلى  األوائل) ٥(ـیتم قبول ال )١
 لجامعاتا/ التقنیة اتالكلیفي  القریب أوالمناظر  التخصصفي  ،وفي كل تخصص

 .یبین التخصصات المناظرة) ٩حصرا (الملحق  الوزارةعن طریق و  التقنیة

 في حصراالتمریض  إعدادیاتخریجي على العراق من  األوائل) ٥الـ(قبول الطلبة  یتم )٢
 كلیات التمریض.

 قبول المعلمین المجازین دراسیًا في الدراسة الصباحیة -٧-د

 .فصاعدا ١٩٧٥ سنةالمرشح من موالید  یكون أن .١

  ٠ ١/١٠/٢٠١٥أن تكون له خدمة فعلیة ال تقل عن سنتین لغایة  .٢

 .%٦٠ال یقل معدل تخرجه عن  أن .٣

 لدراسیة.ااإلجازة موافقة مبدئیة لمنح  الدراسیة لإلجازات یعد الترشیح من قبل المدیریة العامة .٤

كما موضح و االختصاص الدقیق  حسب للمعلمین والمعلمین المهنیین والقبول یكون الترشیح .٥
 يمالمعدة لهذه القناة من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العل الخطة وفقو  )٨في الملحق (
 .ملغیا قبولهوبعكسه یعد 

لدیه قبول سابق ضمن قنوات القبول  من أو ،ترقین قیده وتمال یحق ترشیح من سبق  .٦
 ...)..،األوائل %١٠المختلفة األخرى (المسائي، المباشر، الـ

بوابة خالل ال ومنالدراسیة  لإلجازات العامةمدیریة المن قبل  رشحینیتم ادخال بیانات الم .٧
 .والمتابعة والتخطیط الدراسات لدائرة اإللكترونیة

 على قةالموافیتم ارسال  والتربیة  وزارةتمدیدها من صالحیة أو إن منح اإلجازات الدراسیة  .٨
لى إارسال نسخة من الكتاب و مباشرة  المعلمالجامعة المقبول بها إلى الدراسیة اإلجازة  منح

١٦ 
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دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة للعلم فقط وخالل النصف األول من السنة الدراسیة 
 ملغیًا.وبعكسه یعد القبول 

 اسأسحا وعلى المجاز دراسیًا تغییر جهة قبوله إذا كان قبوله صحی للمعلمال یحق  .٩
 یحق له تعدیل الترشیح في السنة الالحقة. ال، و اختصاصه

وابط وحسب ض األولىالمجاز دراسیًا االنتقال في السنوات الدراسیة فوق  للمعلمیحق  .١٠
 .بذلك لوزارةا تبلغ أن على التربیة وزارةوشرط موافقة  ثامنالواردة في الفصل الـاالنتقال 

 لغاءإل زارةالو  إلىحال ثبوت كون المعلم المقبول ممن سبق وتم ترقین قیده یكتب  في .١١
 قبوله ضمن قناة المعلمین المجازین دراسیا.

 لغاءاحالة ثبوت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول األخرى وعدم  في .١٢
 قبوله إللغاء ةالوزار  إلىقبوله منها لحین قبوله ضمن قناة المعلمین المجازین دراسیا، یكتب 

منحه إجازة دراسیة من عدمه ضمن قناة القبول  التربیة لوزارةویترك  هذه القناةضمن 
 .األولى

 

 ١٩٨٩لسنة  ٤٣٧القبول وفق القرار  -٨-د

 لطلبة المشمولون هم:ا -١
 .القوات المسلحة ومنتسب -أ
 قوى األمن الداخلي. ومنتسب -ب
 جهاز المخابرات. ومنتسب -ت

ن ع مجموع درجاتهمیقل  ال أنالدراسة المسائیة حصرا، على  فيیتم قبول المشمولین  -٢
 زیدت ال أنو  ،هایلاخمس درجات من الحد األدنى للقبول في الدراسة التي تم ترشیحهم 

 . القسمفي  القبولمن خطة  %٥ عن نسبتهم

م للدراسة وال التطبیقیة التفرغ التاأو على الطلبة المقبولین في الدراسة ذات الطبیعة العلمیة  -٣
 .%١٠٠یحق لهم أداء االمتحان النهائي من 

یحق للطلبة المقبولین في الدراسات اإلنسانیة وفق القرار أعاله أداء االمتحان النهائي من  -٤
من التعلیمات اإلمتحانیة رقم  ٩من نصاب الدوام الوارد في المادة  اعفاؤهم ویتم %١٠٠

١٧ 
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من الساعات الدراسیة  %٦٠على أن یستوفوا نصاب دوام ال یقل عن ، ٢٠٠٠لسنة  ١٣٤
 وبعكسه یعتبر الطالب راسبا بالغیاب.الكلیة 

ٕارسالها و  منتسبیهاتنظم الجهات المستفیدة في وقت مناسب قوائم بأسماء المرشحین من  -٥
 .والمتابعة والتخطیط الدراسات لدائرة اإللكترونیةمن خالل البوابة الوزارة و إلى 

 فيلدراسة ابالمستمرین  منتسبیهاتنظم الجهات المستفیدة في وقت مناسب قوائم بأسماء  -٦
خالل  منو الوزارة إلى  وٕارسالها ،وفق القرار المذكور ابتداءً  من المقبولینالكلیات والمعاهد 

لغرض  ،٣٠/١٢ أقصاهفي موعد البوابة اإللكترونیة لدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة 
للدارسین في الدراسات  %١٠٠النهائي من  االمتحان وأداءالسماح لهم باالستمرار بالدراسة 

 بالسنة خاصة تكون %١٠٠ من النهائي االمتحان أداء على الموافقات كافة وٕان ،اإلنسانیة
 .الالحقة الدراسیة السنوات على تسري وال نفسها الدراسیة

 .حصرا الوزارة صالحیة من هي ٤٣٧ بالقرار المتعلقة اإلجراءات جمیع -٧

 لدراسة المسائیةا فيقبول ذوي الشهداء  -٩-د
 إلى(األب، األم، االبن، البنت، الزوج، الزوجة) إضافة هم : أن المقصود بذوي الشهداء .١

 .(األخ واألخت) و(األحفاد) من أوالد االبن والبنت
 نیحاصال على شهادة اإلعدادیة للفرعللقبول في الكلیات أن یكون متقدم یشترط في ال .٢

 لتقدیما المهنیة الفروع اإلعدادیة شهادة على للحاصلین، ویحق حصرااألدبي أو العلمي 
 . المناظرة التقنیة المعاهد في للقبول

) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء المشمولین بقانون مؤسسة %١٠تخصص نسبة ( .٣
) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء نتیجة العملیات %٨الشهداء، وتخصص نسبة (

 .٩/٤/٢٠٠٣اإلرهابیة بعد 
عن طریق المؤسسة  ٢٠٠٦لسنة  ٣ؤسسة الشهداء رقم یحدد الطلبة المشمولون بقانون م .٤

خطیط لدائرة الدراسات والت اإللكترونیةخالل البوابة  من الترشیحات استالم ویتم ،حصراً 
 . والمتابعة

شیحهم المحافظات ویتم تر یزود ذوو الشهداء (نتیجة العملیات اإلرهابیة) بتآیید من مجالس  .٥
للقبول عن طریق الجامعات مباشرة وباستخدام البرنامج المزود من قسم القبول المركزي، 

 غراض تدقیقیة.أل وقوائم القبول النهائیة على أن یتم تزوید الوزارة بقوائم المرشحین للقبول

١٨ 
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ضمن هذه القناة ووفق النسب  نوالمقبولو ) ١الشهداء الوارد ذكرهم في الفقرة ( وذو  یعفى .٦
 األجور الدراسیة وشرط المعدل. من المحددة

 لخیاراتا ووفق صحیحا قبولهم كان حال في الترشیح تعدیل المقبولین للطلبة یحق ال .٧
 في دةالوار  الطلبة انتقال لضوابط ویخضعون المحددة، النسبة وحسب قبلهم من المقدمة
 .الثامن الفصل

 من سبق وتم ترقین قیده بعد أن تم قبوله على نفس القناة.لتقدیم الال یحق  .٨
قوائم القبول وقرار اللجنة القضائیة الخاصة لقبول ذوي الشهداء المشمولین بقانون  تعتمد .٩

 .الشهید وفاة شهادة أووال یتم مطالبتهم بحجة  ٢٠٠٦لسنة  ٣مؤسسة الشهداء رقم 
 

 السیاسیین السجناءقبول  -١٠-د
المشمولین بالقبول ضمن هذه القناة هم كل من السجین والمعتقل السیاسي  إن .١

 .البائد البعث نظام ظل في احتجز أو اعتقل أوومحتجزي رفحاء ممن سجن 
 والمعاهد الجامعات في للقبول والمعدل العمر شرط من المشمولون یستثنى .٢

لقبول ل للترشیحبخصوص االستثناء من شرط الخدمة  أما( المسائیة/الدراسة الحكومیة
 اإلجازةحهم فیما یتعلق بمن دوائرهم إلى فیتركضمن قناة المتمیزین/ الدراسة الصباحیة 

 .)الدراسیة
 األدبيو  العلمي للفروع اإلعدادیة الدراسة شهادة على حاصال المشمول یكون أن .٣

 .تخصص بكل الخاصة المدخالت وفق ویقبلون والمهني
 يف ذكرهم الوارد للمشمولین الكلیات في األقساممن خطة قبول  %٥نسبة  تخصص .٤

 .أعاله ١ الفقرة
 باشرةم الجامعة إلىالمشمولون عن طریق المؤسسة حصرا ویكون التقدیم  لبةالط یحدد .٥

 .الخاصة القضائیة اللجنة بقرار تزویدهم بعد
مؤسسة السجناء السیاسیین دفع أجور الدراسات المسائیة للطلبة المشمولین  تتحمل .٦

 .المؤسسة قانون إلىواستنادا 

 

 

 

 
١٩ 
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 قبول الطلبة المسرعین  -١١-د
ات الذي اجتاز االمتحان عدادیةیحق للطالب المتمیز المشمول بنظام التسریع للدراسة اإل 

 النهائیة العامة القبول وفق األسس والضوابط اآلتیة: 

) %٨٠تكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة المسرعین الذین حصلوا على عتبة القطع ( .١
) من المقاعد التي حددتها خطة القبول لكلیات المجموعة الطبیة (طب، طب %٢( أكثرف

) ویتم %١٠ات المجموعة الهندسیة فتكون نسبتهم (أسنان، صیدلة)، أما بالنسبة لكلی
 التوزیع بین الكلیات المتناظرة الموجودة في المحافظة الواحدة بشكٍل متساٍو.

یجري التنافس بین الطلبة الذین تخطوا عتبة القطع على أساس المجامیع التي حصلوا  .٢
 علیها عند التوزیع على الكلیات وبحسب الطاقة االستیعابیة.

 .إلعداديایحق لمن ال یرغب بنتائج التسریع إلغاء ترشیحه والدوام في الصف السادس  .٣
 

 قبول الطلبة الموهوبین -١٢-د

قبول الطلبة من خریجي مدارس الموهوبین وفقًا لرغبتهم وبغض النظر عن معدالتهم لكون  یتم

وان امتحاناتهم الوزاریة تجري  اإلنكلیزیة باللغة وتدرسمناهج هذه المدارس هي مناهج خاصة 

 .األخرىبمعزل عن االمتحانات الوزاریة للمدارس 

٢٠ 
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ن م الوافدینالفصل الخامس: ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقیین  -ه
 خارج العراق

 عدادیةالمعادلة لشهادة اإل عدادیةضوابط قبول الطلبة الحاصلین على شهادة اإل -١-ه
 العراقیة (من المدارس خارج العراق)

من خالل البوابة اإللكترونیة لدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة  یتم تقدیم طلبات القبول  -١
 .)زيالمرك القبول نتائج إعالن من دوام أیام خمسةأي طلب بعد  یستلم لن(مع مراعاة أنه 

 عشرة أیام دوام من إعالن نتائج القبول المركزي. خالل الترشیحو  القبولتعلن نتائج  -٢
 المركزي بمركز الوزارة: القبول قسمإلى یقدم الطالب المستمسكات المدرجة أدناه  -٣

مصدقة حسب األصول ونسخة ملونة األصلیة ) عدادیةشهادة الثانویة (اإل .أ
 ).٣منها عدد (

ن ا على منهن وزارة التربیة ونسخه ملونه الشهادة الصادر مكتاب معادلة  .ب
 یختار یكون والمجموع الذي حصل علیه الطالب وأن  المعدل الكتاب یتضمن
 .فیها للقبول الطالب یتقدمالتي  في السنةصدوره 

 الجنسیة العراقیة ونسخه ملونه منهما.هویة األحوال المدنیة وشهادة  .ج

ي ذلك ف واإلقامةجواز السفر األصلي ونسخه ملونه (تأشیرة الدخول والخروج  .د
 والمهجرین الهجرةما یثبت وجود الطالب خارج العراق من وزارة  أو ،البلد)

 (ممن لیس لدیهم جواز سفر).

ومن خریجي الدراسة  داً صعو  ١٩٩١ سنةول المركزي من موالید المتقدم للقبأن یكون  -٤
الشرطین  ه أي منئعدم استیفا حالة وفي ةالسابق ةالدراسی سنةالأو لسنة القبول الثانویة 

لقبول وعن طریق قسم ا ةیة في الكلیات الحكومیالدراسة المسائ إلىالتقدیم  لهیحق  آنفا
 .المركزي/ شعبة الوافدین حصرا

 والمسائیة یةالصباح /الدراسةاألهلیة الكلیات في الدراسة إلىللطلبة الوافدین التقدیم  یحق -٥
 لوافدینا شعبة/ المركزي لقبولاالضوابط والشروط الخاصة بها، وعن طریق قسم  وحسب
 .حصرا

 ةالدراس( المتاحةقنوات القبول  من فقط واحدةیحق للطالب الوافد التقدیم للدراسة على  -٦
 .)األهلیة/الكلیات الجامعات أو ة/المعاهد الحكومیالكلیاتالمسائیة في  وأالصباحیة 

٢١ 
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ن داخل و لكافة الضوابط والتعلیمات التي یخضع لها الطلبة الدارس الوافدونیخضع الطلبة  -٧
 .وامتیاز خریجي الدور األول المضافة اللغة امتیاز عدا العراق

والمعاهد  في الكلیات المقبولینیتم التحقق من صحة صدور وثائق طلبة الشهادات المعادلة  -٨
بالتنسیق مع مكتب المفتش العام ودائرة و والجامعة  /المعهدالكلیةمن قبل الحكومیة 

لة نهایة السنة الدراسیة الثانیة مع تقدیم كفا یتجاوز الالدراسات والتخطیط والمتابعة بما 
 .هالفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجضامنة لحین ورود صحة الصدور وبخ

 في الكلیات المقبولینیتم التحقق من صحة صدور وثائق طلبة الشهادات المعادلة  -٩
هایة السنة ن یتجاوز البما و من قبل دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة  األهلیةوالجامعات 

عن  الفه تحجبالدراسیة الثانیة مع تقدیم كفالة ضامنة لحین ورود صحة الصدور وبخ
 .الطالب وثائق تخرجه

 ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولین فیها خارج العراق -٢-ه

 الدراسة المناظرة داخل العراق:إلى الفئات المشمولة بالنقل  .١

أبناء الدبلوماسیین وزوجاتهم والموظفین العاملین في الخارج بعد انتهاء  :األولىالفئة 
 العراق.إلى عمل ذویهم وعودتهم 

لدراسیة ا الزماالتو أبناء وزوجات المبعوثین دراسیا وفق نظام البعثات  الفئة الثانیة:
 العراق.إلى بعد انتهاء مدة الدراسة وعودتهم 

سنة ل ٤٤١قرار الأبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولین ب الفئة الثالثة:
 من وزارة الهجرة والمهجرین.ما یثبت ذلك  تقدیمبعد  ٢٠٠٨

 إلعدادیةاالدراسة  منمجامیعهم في سنة تخرجهم  تؤهلهمالطلبة الذین  الفئة الرابعة:
 .نفسها المعهد/ في الكلیة للقبول

العراق من المستمرین على الدراسة الصباحیة في خارج إلى یتم قبول الطلبة العائدین  .٢
ما  حسب ،)أعاله المذكورة الفئات غیر(من العراق في إحدى الجامعات المعترف بها 

استثناًء  ةالصباحی الدراسةفي  تؤهلهم معدالتهم في الدراسة اإلعدادیة في سنة تخرجهم
 ٠من شرطي العمر وسنة التخرج 

) حصرا ١ الفقرة فيالفئات المحددة  منبالنقل ( المشمولانتقال الطالب  في یشترط .٣
الدراسة المناظرة داخل العراق إلى الذي یدرس خارج العراق في جامعة معترف بها و 

وأن یكون من المستمرین  لدیها له ملفأو أن یكون سافر عن طریق دائرة البعثات 

٢٢ 

 



   ۲۰۱٦-۲۰۱٥دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة..................................ضوابط وشروط القبول واالنتقال وشؤون الطلبة 

یة من سنة ویتولى مجلس الكل أكثرعلى الدراسة قبل عودته وغیر راسب في دراسته 
 المعهد تحدید السنة الدراسیة التي یقبل فیها.أو 

أعاله  ٣والثالثة إضافة لما ورد في الفقرة  والثانیة األولىفي الطالب من الفئات  یشترط .٤
وكما مؤشر إزاء كل  عدادیةیكون حاصال على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلأن 

 دراسة أدناه: 

 للمجموعة الطبیة %٨٥ -أ

 للمجموعة الهندسیة %٨٠ -ب

 األخرى واإلنسانیةلكلیات العلوم واالختصاصات العلمیة  %٦٠ -ت

 ؤهلهی ما وفق قبوله یتم أعاله المعدل لشرط الطالب استیفاء عدم حالة في -ث
 سنة تخرجه. عدادیةاإل الدراسة في معدله

أن یكونوا  أعاله ٣أعاله إضافة لما ورد في الفقرة  ةالرابع الفئة من الطلبة في یشترط .٥
 ح.اسنتهم الدراسیة الجامعیة بنج اكملواقد 

 تاریخ تقدیم الطلب: .٦

ستهم في والثانیة والثالثة) وتؤجل درا األولىد بموعد محدد بالنسبة للفئات (ال یتم التقی -أ
ق ) وفالجامعي التقویم بموجب(المحدد  الدراسة بدء موعد عن شهرحالة تأخرهم مدة 

ودة من تاریخ الع أشهریقدم الطلب خالل ستة  أنالتعلیمات والضوابط النافذة على 
 ة).والثانیة) وخالل سنة من تاریخ العودة بالنسبة للفئة (الثالث األولىبالنسبة للفئتین (

 ٣١/٨ولغایة  ٢١/٧یتم تقدیم الطلبات المستوفیة للشروط للفئة (الرابعة) اعتبارا من  -ب
 قسم القبول المركزي.إلى 

یتم إجراء مقاصة علمیة من قبل القسم العلمي المنقول إلیه الطالب وفق الضوابط  .٧
 .٤-/يالعاشر الفصل فيالعامة للمقاصة العلمیة الواردة 

بار ویعد هذا االخت ،االختبار الشامل أداء العراقعلى كافة الطلبة المنقولین من خارج  .٨
 وسیلة لقیاس المستوى العلمي للطلبة.

٢٣ 
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ي حالة ف )حصرا والثالثة والثانیة األولى(من الفئات  یعدل ترشیح الطالب المنقول .٩
 عدادیةشهادة الدراسة اإل فيوحسب ما یؤهله معدله  األولى الدراسیةرسوبه في السنة 
 في سنة تخرجه.

 ه.بأقران أسوةالدراسیة المقرة  المتطلباتبعد استكمال  إالال یتخرج الطالب  .١٠

تقوم (الكلیة / المعهد) بمطالبة الطالب المنقول بكافة المستمسكات وتدقیقها،  .١١
ایة السنة نه یتجاوز الوتتولى الكلیات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما 

 .يكتب المفتش العام وقسم القبول المركز الدراسیة الثانیة وبالتنسیق مع م

دراسات دائرة ال / من خالل الوزارة األولىتغیر جهة نقل الطلبة في السنة الدراسیة  .١٢
 ولیاتوالتخطیط والمتابعة حصرا لتالفي حصول األخطاء ولغرض المتابعة الدقیقة أل

 الطلبة.

 داخله.  إلىالوزارة غیر ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق  .١٣

 

٢٤ 
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: ضوابط قبول الطلبة غیر العراقیین الوافدین السادسالفصل  -و
 لها المعادلة الشهادة أوالعراقیة  اإلعدادیة شهادةالحاصلین على 

 قنوات القبول -١-و

ـــــادل القبـــــول وفقـــــا  .١ للبـــــرامج واالتفاقیـــــات النافـــــذة مـــــع البلـــــدان العربیـــــة واألجنبیـــــة (التب
 الثقافي).

 قبول أبناء وزوجات الدبلوماسیین العاملین في العراق. .٢
 القبول على حساب النفقة الخاصة. .٣

 شروط وضوابط القبول -٢-و

 ما یعادلها.أو إن یكون الطالب حاصال على الثانویة العراقیة  -١
ـــــة شـــــهادة  -٢ ـــــتم معادل ـــــة ی ـــــة / المدیری ـــــة العراقی ـــــة مـــــن وزارة التربی ـــــر العراقی ـــــب غی الطال

 العامة للتقویم واالمتحانات.
ــــــى تخــــــرج الطالــــــب مــــــن الدراســــــة الثانویــــــة أكثــــــر مــــــن  مضــــــى قــــــد یكــــــونن ال أ -٣ عل

لثقـــــــافي وأبنـــــــاء وزوجـــــــات الدبلوماســـــــیین اثـــــــالث ســـــــنوات بالنســـــــبة لقنـــــــاتي التبـــــــادل 
ـــــــى تخـــــــرج ـــــــي العـــــــراق، وان ال یمضـــــــي عل ـــــــع  العـــــــاملین ف ـــــــر مـــــــن أرب ـــــــب أكث الطال

 سنوات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة للقبول في الدراسة الصباحیة.
للحـــــــد األدنـــــــى للقبـــــــول فـــــــي الكلیـــــــة والجامعـــــــة التـــــــي  یاإن یكـــــــون الطالـــــــب مســـــــتوف -٤

ــــة لالختیــــاراتیرغــــب الدراســــة فیهــــا وفقــــا  ــــب  المبین ــــدیم وطبقــــا لترتی فــــي اســــتمارة التق
 ى للقبول.الرغبات شریطة استیفائه الحد األدن

 یستثنى من شرط سنة التخرج من یتم قبوله في الدراسات المسائیة. -٥
نجاحـــه فــــي الفحــــص إلــــى تقدیمـــه شــــهادة صـــحیة تؤیــــد خلـــوه مــــن اإلمــــراض إضـــافة  -٦

 الطبي وفق الشروط الخاصة لكل دراسة.
الجهــــــة الرســـــمیة المرشــــــحة لـــــه بتســـــدید رســــــم التســـــجیل الســــــنوي أو یقـــــوم الطالـــــب   -٧

بمـــــا یعادلهـــــا بالــــدینار العراقـــــي ووفقـــــا لمـــــا أو فــــي بدایـــــة كـــــل عـــــام دراســــي بالـــــدوالر 
هـــو متفــــق علیــــه فــــي البرنــــامج التنفیــــذي بـــین البلــــدین ویــــدفع طالــــب النفقــــة الخاصــــة 

 ة األجنبیة.ة بالعملر إضافة لما ورد أعاله األجور الدراسیة السنویة المقر 
 
 

٢٥ 
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 الوثائق المطلوبة ومواعید التقدیم -٣-و

الشـــــهادة الثانویـــــة المعادلـــــة والمصـــــدقة مـــــن الجهـــــة التـــــي أصـــــدرتها ووزارة الخارجیـــــة  .١
منــــه والســــفارة العراقیــــة فــــي ذلــــك البلــــد. إمــــا الطلبــــة الحاصــــلین علــــى  ةللبلــــد الصــــادر 

ــــــة  ــــــة فعلــــــیهم تقــــــدیم شــــــهادة الدراســــــة الثانویــــــة مصــــــدقة مــــــن المدیری الثانویــــــة العراقی
 العامة للتربیة للمحافظة التي أنهى الطالب دراسته فیها.

 نسخة طبق األصل.أو األصلیة شهادة المیالد  .٢
 ر.نسخة من جواز السف .٣
 )٢صورة شخصیة عدد ( .٤
اســـتمارة التقـــدیم الخاصــــة بكـــل قنــــاة ویـــتم الحصـــول علیهــــا عـــن طریــــق الجهـــة التــــي  .٥

ـــــب  ـــــة أو تقـــــوم بترشـــــیح الطال ـــــوزارةأو الســـــفارة العراقی ـــــب  ،ال ـــــوم الطال ـــــى أن یق أو عل
 في الدائرة المالیة بمركز الوزارة. المترتبة الرسومجهة ترشیحه بتسدید 

 .١/١٠لغایة  التقدیم للدراسة یستمر .٦

٢٦ 
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 : التسجیلالسابعالفصل  -ز
 على كافة قنوات القبول. الفصلالضوابط المنصوص علیها في هذا  تسري -

  الوثائق المطلوبة للتسجیل وآلیة التسجیل -١-ز

 الجهة التي یرشح إلیها المستمسكات اآلتیة:إلى الطالب  یقدم-أ

لى إالمعززة بتصدیق المدیریة العامة للتربیة في المحافظة  عدادیةوثیقة الدراسة اإل أصل .١
ي موعد ف أصولیا مصدقة) القبول قناة(وحسب  األخرى الوثائق أصول أوتسجیل الكلیة 

الفصل الدراسي الثاني وحسب التقویم الجامعي المعلن ویقدم تعهدًا خطیًا  بدایة یتجاوز ال
 . وبخالفه یلغى قبوله بذلك

وفق نموذج معد من قبل قسم الشؤون القانونیة في الجامعة (على أن تتضمن  ضامنة كفالة .٢
تحمل الطالب المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس  مادة فقراتهافي 

 .)الناتجة األضرارذلك یتحمل الغرامة عن 

 الجنسیة العراقیة.نسخة ملونة عن شهادة  .٣

 نسخة ملونة عن هویة األحوال المدنیة. .٤

 ثالث صور حدیثة. .٥

(وفق الضوابط والشروط الخاصة باللیاقة الصحیة والواردة في  استمارة الفحص الطبي .٦
 :)٥الملحق 

 .یسجل الطالب في حالة عدم تقدیم االستمارة المذكورة مطلقا" ال -أ

 تقبل نسخة عنها.  االستمارة وال أصلیجب تسلیم  -ب

ة الطالب مباشرة وفي حالة عدم لیاقته للدراسلیها إتالحظ نتیجة الفحص من الجهة المرشح  -ج
 حیة.وفق لیاقته الصالقبول المركزي لتعدیل ترشیحه  إلىیرسل حاال" لیها إالمرشح 

زارة الصحة االستئنافیة في و یحق للطالب استئناف نتیجة الفحص لدى قسم اللجان / اللجنة  -د
 .طریق الجهة المرشح للقبول فیها عن

م بسبب بأنهم لم یسبق لهم أن تم ترقین قیده المسائیة الدراسة في المقبولون الطلبة یتعهد .٧
 .االنضباطیة العقوبات أوفیه  المحاولة أوالغش 

 

٢٧ 
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 تسجیل الطالب: آلیة-ب

د اإلعالن الرسمي للوزارة ویع اإللكترونيتعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع  .١
النتائج  عالنإلالكلیة/ المعهد لبدء تسجیل الطلبة، ویعد یوم الدوام التالي إلى رسمیا  إشعارا

على الموقع هو الیوم الرسمي لبدء التسجیل. على ان یتـم التسجیل في (الكلیة/المعهد) 
 من تاریخ بدء التسجیل. یوم دوام ابتداءً  )١٥خالل مدة( الطالبلیها إالمرشح 

الطلبة الذین لم یظهر لهم ترشیح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب،  .٢
) أیام ١٠ومدة ( العتراض،ل القبول) أیام دوام من تاریخ إظهار نتائج ١٠یمنحون مدة (

 أوامر قبولهم ألغراض التسجیل. إصداردوام من 
یجب ان یتم تسجیل الطالب حتى مع تقدیمه اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه   .٣

محق یتم تعدیل ترشیحه، وتتخذ إجراءات التسجیل ویعاد تسلیم الطالب المستمسكات 
المقدمة من قبله لغرض تقدیمها للكلیة وفق ترشیحه الجدید إلكمال إجراءات تسجیله وفق 

 ) أعاله.١الفقرة (
 بإرسال )اتذةاألس أبناء(نقل  منها الطالب نقل/ ترشیح تعدیل تم والتية/المعهد تقوم الكلی .٤

الكلیات والمعاهد التي تم تعدیل إلى  /المنقولینملفات الطلبة المعدل ترشیحهم
 الیها. /نقلهمترشیحهم

 بأقرانهم أسوة میةالعل األقسامتوزیع الطلبة المعدل ترشیحهم وفق ما تؤهلهم نتائجهم على  یتم .٥
 .الترشیح تعدیل سنة ولیس تخرجهم سنة في

إلى و أفیما یخص الطلبة المتقدمین للقبول في الدراسة المسائیة في الجامعات الحكومیة  .٦
 إقلیم اتجامع في للدراسة أو للدراستین الصباحیة والمسائیة)( األهلیةالجامعات/الكلیات 

 :كردستان
 تتولى الجهة (الكلیة/المعهد) التي قبل فیها الطالب مركزیًا ما یلي:  -أ

یه بعد تقدیمه تأیید من الكلیة/المعهد الذي تقدم للقبول فیه مثبتا ف ترقین قید الطالب -١-أ
 .اإلمتحانيرقمه 

تزوید الجهة التي تقدم لها الطالب (وبكتاب رسمي) بوثائقه بمحضر تسلیم واستالم  -٢-أ
 ة عنها.مع االحتفاظ بنسخ

تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور مع وزارة التربیة ودائرة  -ب
 الدراسات والتخطیط والمتابعة.

 إقلیم جامعات أواألهلیة أو ال یسمح للطالب الذي رقن قیده لاللتحاق بالدراسة المسائیة  -ت
 بالعودة للدراسة في الكلیة/ المعهد المقبول فیها مركزیا. كردستان

٢٨ 
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 حاالت التأجیل والرسوب و إلغاء القبول -٢-ز

 التأجیل والرسوب: حاالت-أ

تعتبر السنة الدراسیة سنة تأجیل بحق الطالب في حالة عدم تسجیله في (الكلیة/المعهد)  -١
–١زوفق الفــقرة ( ٣٠/١١/٢٠١٥) یوم دوام ولغایة ١٥(المرشح إلیها خالل المدة المحددة 

 ) من هذا الفصل. ١-ب

 ١/١٢/٢٠١٥ من اعتباراتعتبر السنة الدراسیة سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجیله 
 .الربیعیة العطلة انتهاءولغایة 

 حاالت إلغاء القبول: یلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتیة: -ب

 (ولغایة نفسهالیها خالل السنة الدراسیة إ المرشح) المعهد/(الكلیةإذا لم یلتحق الطالب في  .١
 .قةالالح الدراسیة السنة في التسجیل إعادة له یحق وال) الثاني الدراسي الفصل بدء

 .نیةالمع الدراسة في للقبول الخاصة أوحالة ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة  في .٢

) دالمعه/(الكلیة إلى محرفة أو مزورة أو وثائق غیر صحیحة أو إذا قدم الطالب معلومات  .٣
أو ة متخرجا من الكلیأو ٕان كان في صفوف متقدمة و حتى  هقبول إللغاء الوزارة إلى یكتب

 المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونیة كافة. 

أصل وثیقة الدراسة اإلعدادیة المعززة بتصدیق المدیریة العامة للتربیة في لم یقدم  إذا .٤
 .الفصل الدراسي الثاني بدایة لغایةتسجیل الكلیة إلى المحافظة 

إذا كان قبول الطالب خطأ وغیر متوافق مع التعلیمات والضوابط والشروط فعلى  •
قبل فیها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي  التي )المعهد/ (الكلیة إبالغالطالب 

 یعفى من المسؤولیة.

٢٩ 
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المتعلقة بالطلبة المقبولین ضمن قناة        ١١-٤-مالحظة ما ورد في الفقرة د یتم •
 بالطلبة المتعلقة ١٢-٥-د الفقرة في ورد وما المعاهد على األوائل %١٠ الـ

 .المتمیزین قناة ضمن المقبولین

 على ما ورد أعاله  ویقتصرالقبول  إللغاءتعتمد الطلبات الشخصیة  ال •

 الدراسیة بالعملة األجنبیة األجور منن المقیمین الطلبة غیر العراقیی إعفاءضوابط  -٣-ز

بول الكلیات والجامعات والمعاهد الرسمیة ضمن قنوات القفي  نو المقبولیعفى الطلبة غیر العراقیین 
 :األجنبیة وفقا لما یليالحكومیة العامة من األجور الدراسیة بالعملة 

ـــــات والجامعـــــات  .١ ـــــالقبول فـــــي الكلی ـــــر العراقـــــي المقـــــیم الراغـــــب ب ـــــب غی یخضـــــع الطال
 االجراءات نفسها لتقدیم الطالب العراقي.إلى والمعاهد العراقیة الرسمیة 

الخاصــــــة بــــــالقبول فــــــي  وامــــــراأل إصــــــدارأو حــــــال ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول المركــــــزي  .٢
أي مـــــن قنـــــوات القبـــــول الحكومیـــــة العامــــــة، علـــــى الطالـــــب غیـــــر العراقـــــي المقبــــــول 

أال بعــــــد  ین) حیــــــث ان قبولــــــه ال یعــــــد نهائیــــــاً الوافــــــد (شــــــعبةمراجعــــــة مركــــــز الــــــوزارة 
مــــــن  اإلعفــــــاءتــــــدقیق حالتــــــه والوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتیفائه للضــــــوابط الخاصــــــة ب

 كما موضح أدناه.األجور الدراسیة بالعملة األجنبیة و 
مـــــــــن األجـــــــــور  اإلعفـــــــــاءالطلبـــــــــة المقیمـــــــــین فـــــــــي العـــــــــراق المشـــــــــمولین بـــــــــإجراءات  .٣

 هم كل من: األجنبیةالدراسیة بالعملة 
دائمـــــة ممـــــن كانـــــت والدتهـــــم فـــــي العـــــراق وحاصـــــلین علـــــى  إقامـــــةالطلبـــــة المقیمـــــین  -أ

 الشهادة الثانویة العراقیة.
) ســـــــنة وجمیـــــــع ٢٠مـــــــن ( أكثـــــــرفـــــــي العـــــــراق علـــــــى  إقـــــــامتهمالطلبـــــــة الـــــــذین تزیـــــــد  -ب

 ذلك. یثبت مایقدم  أنمؤهالتهم الدراسیة من العراق على 
الطلبـــــــة المقیمـــــــین إقامـــــــة دائمـــــــة فـــــــي العـــــــراق وحاصـــــــلین علـــــــى شـــــــهادة الدراســـــــیة  -ت

 ذویه في دوائر الدولة. أحدالثانویة العراقیة ویعمل 
والمستنســــــخة) التــــــي تؤیــــــد األصــــــلیة علــــــى الطالــــــب المقبــــــول تقــــــدیم المستمســــــكات ( .٤

 انطباق الشروط الواردة أعاله أثناء مراجعته الوزارة.
بكتــــــاب رســـــــمي مــــــن مركـــــــز الـــــــوزارة  اإلعفـــــــاءیــــــزود الطالـــــــب المســــــتوفي لضـــــــوابط  .٥

 ملغیــــاً اءه، وبخــــالف ذلــــك یعــــد قبولــــه الجامعــــة المقبــــول بهــــا یؤیــــد إعفــــإلــــى معنــــون 
 الوزارة. إعالموعلى الجامعة 

٣٠ 
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ـــــول فـــــي الدراســـــة المســـــائیة  .٦ ـــــب المقب لتســـــدید األجـــــور الدراســـــیة  اإلســـــراععلـــــى الطال
 .اإلعفاءبالدینار العراقي وخالل أسبوع من صدور كتاب 

مــــــن األجــــــور الدراســــــیة لمــــــرة واحــــــدة ولكافــــــة ســــــنوات  اإلعفــــــاءكتــــــاب  إصــــــداریــــــتم  .٧
فـــــي كـــــل ســـــنة  اإلعفـــــاءالدراســـــة بالنســـــبة للفئتـــــین ( أ و ب) ویراعـــــى تجدیـــــد كتـــــاب 

 دراسیة بالنسبة للفئة (ت)
مركــــــز الــــــوزارة إلــــــى مســــــؤولیة عــــــدم المراجعــــــة  المعهــــــد أو والكلیــــــةیتحمــــــل الطالــــــب  .٨

وبخالفـــــــه یتحمـــــــل  ) یومـــــــا" مـــــــن ظهـــــــور نتـــــــائج القبـــــــول٤٥( أقصـــــــاهاخـــــــالل مـــــــدة 
 . دوالر ٣٢٣البالغة  التأخیریةالطالب الغرامة 

ـــــــة .٩ ـــــــولین فـــــــي الجامعات/الكلیـــــــات  (المقیمـــــــین) العـــــــراقیین غیـــــــر الطلب  األهلیـــــــةالمقب
 .أعاله اإلعفاء بضوابط مشمولین غیر

٣١ 
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: ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد في الثامنالفصل  -ح
 الدراســات الصباحیة والمسائیة

 الشروط العامة لالنتقال -١-ح

عد ب والفروع المناظرةاألقسام (الكلیات/المعاهد) و إلى یحق للطلبة الناجحین االنتقال  -١
 األصلي والمراد االنتقال إلیها وحسب الطاقة االستیعابیة. )/ المعهد (الكلیة موافقةاستحصال 

 الكلیات المتناظرة ضمن الجامعة أو الواحدةیحق للطلبة االنتقال بین جامعات المحافظة  ال -٢
 .الواحدة

الطلبة  داعمؤجلین) أو راسبین أو صالحیة نقل الطلبة (سواًء كانوا ناجحین  لرئیس الجامعة -٣
ابیة وبعد وفقًا للطاقة االستیع والفروع المناظرةاألقسام إلى  والمنتهیة األولىفي المرحلتین 

معات وٕان كانت ضمن جا حتى إلیهاالكلیتین/المعهدین األصلي والمراد االنتقال  ممانعة عدم
مفتوحة الزمن وللضرورة القصوى، وهذه الصالحیة  الواحدة جامعةال أوالمحافظة الواحدة 

 الدراسة دءب من شهربعد  نقله تمالسنة الدراسیة الالحقة في حال إلى تؤجل دراسة الطالب و 
 .الجامعي التقویم وحسب

ي كلیات وتعتبر السنة الدراسیة الخامسة ف نقل طلبة السنة الدراسیة المنتهیة في الكلیاتی ال -٤
 .الطب سنة دراسیة منتهیة لهذا الغرض

منقول من قبل الكلیة ال عدادیةیتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثیقة التخرج للدراسة اإل -٥
 إلیها الطالب في حال عدم استكمالها من قبل الكلیة المنقول منها الطالب لغایة تأریخ نقله.

المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال من الدراسة الصباحیة  یسمح للطالب -٦
 یسمح باالنتقالف األخرىوبالنسبة للصفوف  المناظر القسم فيو  الدراسة المسائیة المناظرة إلى
 وفق الطاقة االستیعابیة. القسم إلى

 لىإوتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها  حصرا األصلیةإجراءات النقل من الكلیة  تبدأ -٧
 .التي اجتازها الطالب وعدد الوحدات الدراسیة الدراسیة المواد ترفق أن على المناظرة الكلیة

 ولغایةفسه الوقت ن في والمكملینترویج استمارات نقل الطلبة الناجحین في الدور األول  یتم -٨
 والناجحین) ١٥/٩( أقصاه موعدالنقل للناجحین في الدور األول في  أوامر وٕاصدار) ٣١/٨(

 الوزارة.إلى ) دون الرجوع ١/١٠( أقصاه موعدالدور الثاني في  في

٣٢ 
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صدور كتاب عدم ممانعة من النقل من  بعد األصلیةأمر نقل الطالب من كلیته  إصدار یتم -٩
إال بعد  لیهااوال یجوز تسجیل الطالب في الكلیة المراد االنتقال  ،إلیهاالكلیة المراد االنتقال 

 . األصلیةكلیته  منصدور أمر نقله وانفكاكه 

من  سبوعأ خاللفي الكلیة/المعهد المنقول إلیها إجراءات التسجیل  استكمال لطالبا على -١٠
 .صفه في راسبا یعد وبخالفهاألصلیة صدور أمر نقله من كلیته 

معتمد  وبید هاإلیالمنقول  الكلیة إلىالطالب المنقول منها  ملفة بإرسال األصلیةالكلیة  تقوم -١١
من صدور امر النقل وبخالفه تتحمل الكلیة  أسبوعینمدة ال تتجاوز  خاللالبرید الرسمي 

 مسؤولیة التقصیر.

ل الواردة في الفص إجراء المقاصة العلمیة وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمیة یتم -١٢
 .٤العاشر/ي 

 ط.النقل وفقا للضواب إجراءاتقسم شؤون الطلبة في الجامعتین تدقیق سالمة  یتولى -١٣

الجامعتین)  /معاهدكلیات ٕالىو (من أمر بجمیع حاالت النقل إصدار على الجامعات -١٤
الطلبة المنقولین  بأسماء مع جدول تفصیلي وامراأل تلك من بنسخوتزوید الوزارة 

لدراسیة وفقرة ا وسنتهمالمنقولین إلیه  الكلیة/المعهد/الجامعةد المنقولین منه و لكلیة/المعهوا
 ) ألغراض تدقیقیة.١٥/١١( أقصاه موعدبها الطالب المنقول فـــي  االنتقال المشمول

الجامعیة للطلبة المنقولین بموجب صالحیة السادة رؤساء  وامراأل عن نسخ ترسل -١٥
 .أعاله ١٤الجامعات متضمنة التفاصیل الواردة في الفقرة 

فیما یخص نقل الطلبة المتضررین من  -ج-٣ط الفقرةالتاسع/  الفصل في ورد ما یالحظ -١٦
 العسكریة. واألخطاءاألعمال اإلرهابیة 

 الكلیات في ظرةالمنا األقسام إلىیمكن نقل الطلبة الدراسین في الكلیات التابعة للوقفین  ال -١٧
 .العلمي والبحث العالي التعلیم لوزارة التابعة األهلیةو  الحكومیة

 ألسباب قاهرة ضوابط االنتقال -٢-ح

 :التالیة للحاالت تعرضوا الذین الطلبة النتقال األولویة تكون

الوالدین (في سنة االنتقال نفسها) یحق له  أحدالطالبة الذي یتعرض لفقدان  /الطالب  .١
الدراسة المناظرة في (الكلیات/المعاهد) الواقعة في محل سكنه بعد تقدیم ما إلى االنتقال 

 یثبت ذلك.

٣٣ 
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الدراسة المماثلة في محافظة إلى الطالبة المتزوجة خالل مدة الدراسة یحق لها االنتقال  .٢
 إقامة الزوج بعد تقدیم المستمسكات المطلوبة. 

نتقال الوفاة یحق لها االأو الطالبة التي افترقت عن زوجها خالل مدة الدراسة بسبب الطالق  .٣
 لتها بعد تقدیم المستمسكات المطلوبة.دراسة مماثلة في محافظة سكن عائإلى 

الطالبة المریض بإحدى األمراض المزمنة اآلتیة بعد تقدیم كتاب عدم ممانعة من  /الطالب  .٤
لیها في المحافظة ومصادق ع الدائمةوتقدیم تقریر طبي من اللجان الطبیة األصلیة الجامعة 

 الجامعة.كلیة الطب في من اللجنة الطبیة في 

 داء السكري المعتمد على األنسولین. •

 الصرع. •

 األورام الخبیثة. •

 عجز الكلیتین. •

 فقدان البصر. •

 عجزها.أو طراف األ أحدفقدان  •

 األمراض المزمنة األخرى. أحد •

ما شابه ذلك من حوادث أو إطالق نار أو القصف إلى الطالب المصاب الذي تعرض  .٥
 دائمي.وأصیب بعجز 

 . أعالهوالمنتهیة بما ورد  األولىال یشمل طلبة السنتین الدراسیتین  .٦
 

 كلیات ذات متطلبات أعلىإلى ضوابط االنتقال من كلیات ذات متطلبات أدنى  -٣-ح

 خالل من أعلى متطلبات ذات كلیات إلىانتقال الطلبة من الكلیات ذات المتطلبات األدنى  یتم
 :یلي وكما الوزارة في المركزي القبول قسم

في  %٨٥وبمعدل ال یقل عن  جدا جید تقدیروالحاصل على  یحق للطالب األول على القسم .١
أعلى  متطلبات كلیات ذاتإلى االنتقال من كلیات ذات متطلبات أدنى  األولى الدراسیة السنة

 :وفق الجدول المبین

٣٤ 
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 الكلیات ذات المتطلبات األعلى الكلیات ذات المتطلبات األدنى
 الكلیة/ القسم القسم الكلیة

 كلیة الطب البیطري

 العلوم الصیدلةأو كلیات طب األسنان 

 علوم الحیاة

 الكیمیاء

 التحلیالت المرضیة

 الكیمیاء التطبیقیة

 التقانات اإلحیائیة

 التطبیقیة الحیویة التقانات كلیة

كلیات أو التقنیات الصحیة والطبیة 
 العلوم الطبیة التطبیقیة

 التحلیالت المرضیة

 الصیدلةأو كلیات طب األسنان 
 الصحة البیئیة

 العلوم

قسم علوم الریاضیات والریاضیات 
 التطبیقیة

 قسم ھندسة الحاسوب أو
 قسم ھندسة تكنلوجیا المعلومات 

علوم الفیزیاء والفیزیاء الحیاتیة والفیزیاء 
 التطبیقیة

 قسم الھندسة الكھربائیة

أو و نظم  سیطرةأو  البرمجیاتأو الحاسبات  ھندسة الحاسوب  علوم
 والریاضیات الحاسوب علوم اإللكترونیات ھندسة

 الریاضیات الطبیةقسم : والریاضیات الحاسوب علوم كلیة
الطبیة  األجھزةھندسة الطب األحیائي، قسم  قسم

 /الكلیة التقنیة
 

 الحاسبات ھندسة االقسام باقي: والریاضیات الحاسوب علوم كلیة

 العلوم

قسم ھندسة اللیزر أو قسم ھندسة اللیزر  فیزیاء اللیزر
 البصریة واإللكترونیات

 أو قسم ھندسة النفط  علوم األرض
 والمعادن النفط جیولوجیا قسم تكنلوجیا النفط وإنتاجھ

 علوم الفلك واألنواء الجویة

 قسم ھندسة البیئة
 البیئة

 التقانات البیئیة

 كلیات التقانات البیئیة

 الموادكلیات الھندسة/ قسم ھندسة  المواد العلوم

٣٥ 
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توافر  ، عنداألولىالدراسیة  السنةفي  أعالهیكون انتقال الطلبة المشمولین باالختصاصات  .٢
الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حالة عدم توافرها یكون قبولهم في اقرب جامعة، شریطة 

 سها.الكلیة نف تأجیل فيأو أن یكونوا من الناجحین في الدور األول ولیس لدیهم سنة رسوب 

تعدیل  لغرض )آخرین معهد أو(في كلیة  السابقة لسنةا فيدراستهم  أجلوا لذینالطلبة ا یشمل .٣
 .األوائلالترشیح بامتیاز نقل الطلبة 

في الكلیات من خریجي الدراسة األقسام الطالب الحاصل على الترتیب األول على  یشمل .٤
أصحاب الشهادات المعادلة ممن تنطبق علیهم بقیة الشروط الواردة في  منأو المهنیة  عدادیةاإل

 .األوائل) بامتیاز نقل الطلبة ٣-١الفقرات (

یكون النقل عن طریق الوزارة حصرًا حال إعالن نتائج الدور األول وبكتاب رسمي من جامعة  .٥
الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة مع تحدید القسم والكلیة والجامعة التي إلى الطالب 

 .٣١/٨وستهمل الطلبات الواردة بعد  اإلمتحانيیرغب الطالب االنتقال إلیها وتحدید الرقم 

كلیات ومعاهد ذات متطلبات إلى ضوابط انتقال الطلبة من كلیات ذات متطلبات أعلى  -٤-ح
 أدنى

ود كلیات ذات حد إلىیحق لطلبة كلیات المجموعة الطبیة في الجامعات الحكومیة االنتقال  .١
ال تكون لدیهم سنوات إهدار (سنوات النجاح  قبول أدنى وحسب الطاقة االستیعابیة شرط أن

 من سنتین. أكثروالرسوب) 

معاهد ذات حدود قبول أدنى  إلىیحق للطلبة االنتقال من الكلیات في الجامعات الحكومیة  .٢
 من سنتین. أكثر وحسب الطاقة االستیعابیة شرط أن ال تكون لدیه سنوات إهدار

 یة.كلإلى في حال كان االنتقال  للدراسةتحتسب سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني  .٣

 لمجلس الكلیة/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض المواضیع الدراسیة. .٤

 الجامعات التقنیةضوابط انتقال طلبة المعاهد في  -٥-ح

 المعاهد الواقعة في محافظاتٕالى صالحیة نقل طلبة الصف األول من و  الجامعات التقنیةتخول 
 سكنهم بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدین األصلي والمراد النقل إلیه وبما یضمن تحقیق

 .الدراسیة السنة بدء فيو  الطاقة االستیعابیة

 

 

٣٦ 
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 التدریسیة الهیئة أعضاءضوابط نقل الطلبة أبناء  -٦-ح

یقصد بأعضاء الهیئة التدریسیة حملة األلقاب العلمیة الجامعیة (مدرس مساعد، مدرس، أستاذ  .١
 العالي یمالتعل لوزارةالتابعة األهلیة لجامعات الحكومیة و المالك الدائم ل وضمنمساعد، أستاذ) 

 .مستمرین بالخدمة أو متقاعدین أو متوفین كانوا واءً س حصراً  العلمي والبحث

الدراسة  إلىنقل أبنائهم حملة األلقاب العلمیة الجامعیة  یحق ألعضاء الهیئة التدریسیة من .٢
المناظرة في الكلیات والمعاهد في محافظة سكناهم عدا كلیات الطب فتقتصر على حملة لقب 

 أستاذ وأستاذ مساعد.

اختیار القسم (الفرع) في حالة قبوله حسب مجموعه في  عضو الهیئة التدریسیةیحق البن  .٣
في الكلیة وسنة القبول نفسها وعن طریق (الكلیة/ المعهد) وترسل قوائم  األولى الدراسیة السنة

 والمتابعة في الوزارة.دائرة الدراسات والتخطیط إلى بأسماء الطلبة المشمولین 

) ٣و ٢االمتیازین الواردین ضمن الفقرتین ( بأحدیحق ألبناء أعضاء الهیئة التدریسیة التمتع  .٤
 أعاله.

جیل في التسإلى باإلمكان تسجیل الطالب في الكلیة المنقول إلیها مباشرًة من دون رجوعه  .٥
 ضمن المدة المحددة للنقل.األصلیة كلیته 

 ال یشمل الطلبة من أبناء أعضاء الهیئة التدریسیة باالنتقال بین جامعات المحافظة الواحدة.  .٦

م كتاب التأیید الخاص بعضو الهیئة التدریسیة التي تتزوید الكلیة/ المعهد بنسخة ملونة من  .٧
في ضوئها نقل الطالب (الذي تم تقدیمه للوزارة) إلجراء صحة الصدور علیه من قبل الكلیة/ 

 المعهد.

 ن من أصحاب الشهاداتو ن مركزیًا والطلبة الوافدو ل بالفقرات أعاله الطلبة المقبولیشم .٨
 المعادلة.

إلى ة وٕانما كلیات الهندسإلى النقل  الهندسیة للطلبة المقبولین في الكلیات التقنیة یحق ال .٩
 كلیات تقنیة مناظرة.

هذا الغرض المخصصة لاإللكترونیة لنقل بین الكلیات المتناظرة عن طریق االستمارة ا یتم .١٠
 ووفق ما یلي:

 قسملى إالنفط في الجامعات األخرى النقل  هندسة في قسم المقبولین للطلبةیحق   .أ
 النفط في الجامعة التكنولوجیة. هندسة تكنولوجیا

٣٧ 
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لوم دون تحدید كلیة العإلى النقل بالمقبولین في كلیة التقانات اإلحیائیة للطلبة  یسمح .ب
 فیها تقانات إحیائیة. یوجد الالقسم في الجامعات التي 

 فیكون كاالتي: األقسامللنقل بین بالنسبة  .١١

 :ليی وكما ذاتهافي الكلیة  القسم اختیار التدریسیة الهیئة أعضاء ألبناء یحق •

 لومع قسم مثال( األصلیة الكلیة أقسام إلى مستقل تقدیم رمز لها يالت األقسام من -أ
أن  على رةمباش الجامعة قبل من )بنفس الكلیة الفیزیاء قسمإلى  العلوم/كلیة الریاضیات

ال یتجاوز فرق معدل الطالب عن الحد األدنى للقبول في القسم المراد االنتقال الیه عن 
 نهائیة لیةتفصی بقائمة والمتابعة والتخطیط الدراسات دائرة تزوید ویتم) ثالث درجات ٣(

 .٣١/١٢ أقصاه موعد وفي القبول بیانات لتعدیل

 فرق تجاوزی ال أن على مباشرة الجامعة قبل منن أقسام الجامعة التكنولوجیة بی النقل یتم -ب
 درجات ثالث) ٣( عن الیه االنتقال المراد القسم في للقبول األدنى الحد عن الطالب معدل
 القبول بیانات عدیللت نهائیة تفصیلیة بقائمة والمتابعة والتخطیط الدراسات دائرة تزوید ویتم
 .٣١/١٢ أقصاه موعد وفي

 في الحاالت التالیة: األساتذة أبناء* ال یجوز نقل 

 ه رمز.ل آخرقسم  إلىه رمز من قسم ل .أ

قسم لى إ اآلدابمثال كلیة رمز تقدیم مستقل ( هقسم في الكلیة ل إلىب. من الكلیة 
 ).اآلثار

 واألهلیة الحكومیةضوابط انتقال الطلبة بین الكلیات  -٧-ح

 الكلیات الحكومیة الدراسة الصباحیة إلى األهلیة نقل الطالب األول من الكلیات  -أ

 ال یقل عن جید جدا في القسم المعني وبتقدیر فقط األول ینقل الطالب األول الناجح بالدور .١
المناظرة في الجامعات األقسام إلى  األولىالدراسیة  السنةفي األهلیة بالجامعات/الكلیات 

 الحكومیة.

مؤجًال وان ال أو ) أعاله أن ال یكون راسبًا ١یشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة ( .٢
 من خریجي المعاهد.أو الثانویة لسنوات سابقة  الدراسةیكون حاصًال على شهادة 

 .العلمیة المقاصة إلجراءات الطالب یخضع .٣

٣٨ 
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یتم نقل الطلبة المشار إلیهم عن طریق الوزارة حصرًا/ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة بعد  .٤
ئج الدائرة حال إعالن نتاإلى  امعنوناألهلیة تزوید الطالب بكتاب رسمي من كلیته/جامعته 

یحق  إلیها وال التي یرغب الطالب االنتقال والجامعةالدور األول على أن یحدد القسم والكلیة 
مفاتحة الجامعات الرسمیة عن طریقها مباشرةً وبخالفه تتحمل المسؤولیة األهلیة للكلیة/الجامعة 

 القانونیة كاملًة. 

 . ٣١/٨لن یتم النظر بأي طلب یرد بعد  .٥

 الكلیات الحكومیة الدراسة المسائیة إلى األهلیة نقل الطلبة من الكلیات   -ب

مناظرة الكلیات الحكومیة المسائیة الإلى الصباحیة األهلیة یسمح للطالب االنتقال من الكلیات  -١
 الصفإلى من الصف األول  الناجحین ومنون حاصًال على تقدیر (جید جدًا) على أن یك

 الثاني وغیر راسب في السنة الدراسیة السابقة.

 .العلمیة المقاصة إلجراءات الطالب یخضع -٢

یتم نقل الطلبة المشار إلیهم عن طریق الوزارة حصرًا/ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة بعد  -٣
ائج الدائرة حال إعالن نتإلى  امعنوناألهلیة تزوید الطالب بكتاب رسمي من كلیته/جامعته 

حق ی یرغب الطالب االنتقال إلیها وال التي والجامعةالدور األول على أن یحدد القسم والكلیة 
مفاتحة الجامعات الرسمیة عن طریقها مباشرًة وبخالفه تتحمل األهلیة للكلیة/الجامعة 

 المسؤولیة القانونیة كاملًة. 

 .٣١/٨لن یتم النظر بأي طلب یرد بعد  -٤

 

 األهلیة الكلیات إلى نقل الطلبة من الكلیات الحكومیة  -ت

و أالثانیة فقط وغیر الراسب في السنة السابقة إلى  األولى الدراسیة السنةیسمح للطالب الناجح من 
اظرین الدراسة واالختصاص المنإلى المسائیة أو مرقن قیده االنتقال من الجامعات الحكومیة الصباحیة 

 في الجامعات والكلیات األهلیة.

 

 

 

 

٣٩ 
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 كردستان إقلیم ومعاهدجامعات ٕالى الطلبة من و ضوابط انتقال  -٨-ح

 بلق من بها االعتراف إجراءاتاستكملت  التيوالمعاهد  لجامعاتا إلىالمعامالت  ترویج یتم .١
 حصرا. الوزارة

ي استضافتهم ف النظر وباإلمكانوالمنتهیة  األولىعدم ترویج معاملة االنتقال لطلبة السنة الدراسیة  .٢
 في جامعات اإلقلیم.

 عدم الاستحص بعد كردستان إقلیم معاهد ٕالىو  من االنتقال للمعاهد األول الصف لطلبة یسمح .٣
 .المعهدین من الممانعة

كردستان وحسب االختصاصات إقلیم جامعات ومعاهد ٕالى استضافة الطلبة من و أو یتم نقل  .٤
 حیث تبدأ معاملة االنتقال من (الكلیة/المعهد) األصلي و ترافقفقة اوفقًا لالستمارة المر المتناظرة 

و قائمة بالمواد التي درسها الطالب في  عدادیةاستمارة االنتقال بنسخة مصورة من شهادة اإل
الصفوف التي اجتازها لالعتماد علیها في المقاصة العلمیة و ترسل مباشرًة عن طریق 

الالزم وفق  اجراء ویتمالجامعة المنقول إلیها إلى المنقول منها  جامعات التقنیةالالجامعة/
خ من تزویدها بنسالوزارة و  إعالم علىالوزارة و االقتصار إلى التعلیمات النافذة  دون الرجوع 

 هذه المخاطبات لالطالع و التأكد من دقة تنفیذ التعلیمات.

٤٠ 
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 التاسع: ضوابط الطلبة المرقنة قیودهم والطلبة الموقوفینالفصل  -ط
 والطلبة المتضررین

 قبول الطلبة المرقنة قیودهم -١-ط

ص ت تخصكلیات ومعاهد ذافي  ة قیودهم من الدراسات الصباحیةیقبل الطلبة المرقن .١
ن الكلیات والمعاهد وحدود قبول أدنى م)) ١١( ملحق الموضح الجدول(وحسب مختلف 

ة الدنیا لسنة تخرجهم. وتتولى الوزار  والحدودالتي رقنت قیودهم فیها وحسب اختیارهم 
ید عددهم یز  أالتوزیعهم بین الكلیات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على 

المعهد. ویضاف هذا العدد أو ) عشر من المائة من خطة القبول في الكلیة %١٠( عن
لكلیة ولمجلس ا األولىخطة القبول المقررة سنویا ویلتحق الطلبة بدءا من الصفوف إلى 
 .الدراسیة الموادالمعهد إعفاؤهم من بعض أو 

باحیة والثانیة في الكلیات/ الدراسات الص األولىیقبل الطلبة المرقنة قیودهم في الصفوف  .٢
عاهد م أحدالمقارب لتخصص كل منهم في أو في الصف األول في االختصاص المناظر 

 المسائیة.أو / الدراسات الصباحیة  الجامعات التقنیة

یقبل الطلبة المرقنة قیودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكلیات/ الدراسات الصباحیة  .٣
معاهد  أحدالمقارب لتخصص كل منهم في أو في الصف الثاني في االختصاص المناظر 

 المسائیة.أو / الدراسات الصباحیة  الجامعات التقنیة

ى الطلبة المرقنة قیودهم في الكلیات/ ) من هذا الفصل عل٣) و(٢تسري أحكام الفقرتین ( .٤
 الدراسات المسائیة.  الجامعات التقنیةمعاهد  أحدالدراسات المسائیة لقبولهم في 

یعاد الطلبة المرقنة قیودهم في المعاهد التقنیة في الدراسات الصباحیة من خریجي المدارس  .٥
 نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائیة. إلى المهنیة 

 لغایةو  ٢٠٠٩/٢٠١٠ من الدراسیة واتتشمل الضوابط أعاله الطلبة المرقنة قیودهم للسن .٦
 الدراسة مقاعد إلىمن قرارات عودة  من المستفیدین وایكون ال أنعلى  ،٤٢٠١/٥٢٠١

 .اطیةاالنضب العقوبات أوبسبب الغش  قیدال يمرقن من أو ةسابقال الدراسیة للسنوات

لبة وعلى االستمارات وبرفقتها بیانات الط إرسال/ المعهد ویتم الكلیة إلىتقدیم الطلبات  یتم .٧
 .١٥/٩في موعد أقصاه  من الجامعة Excelووفق نظام  CDقرص مدمج 

 .حصرا الوزارة اختصاص من قیودهم ةالمرقن الطلبة قبول إجراءات كافة .٨

٤١ 
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 ضوابط الطلبة الموقوفین: -٢-ط
 .لدراسةا بمواصلة إدانتهم ثبوت لعدم عنهم یفرج الذین الموقوفین للطلبة یسمح .١
اب تمدد فترة الغی وبالتاليالمشروعة لغیاب الطالب  األعذاراالحتجاز ضمن  یعد .٢

 ضمنو  ةالواحد الدراسیة مادةلل المقررة الدراسیة الساعات من %١٥ إلىالمسموحة 
السنوات /السنة تعتبر ذلك عن الحجز فترة زادت حال وفي نفسها، الدراسیة السنة

 سنوات عدم رسوب. الدراسیة
 أشهر من إطالق ثالثةالدراسة وخالل إلى یقدم الطلبة المذكورون طلبا إلعادتهم  .٣

 سراحهم.
 مستمسكات التياألصولیة لبیان صحة صدور الیتم استكمال كافة اإلجراءات  .٤

وتزامنها مع فترة انقطاعه عن الدوام من  سراح الطالب وٕاطالقتثبت تاریخ اعتقال 
 قبل الكلیة/ المعهد.

یتم إعادة الطالب للدراسة بقرار من مجلس الجامعة بعد النظر بالموضوع ورفع  .٥
 التوصیة من مجلس الكلیة.

غراض واإلجراءات أل ولیاتالدراسات والتخطیط والمتابعة بكافة األیتم تزوید دائرة  .٦
 تدقیقیة.

 اإلرهابیةالعسكریة والعملیات  واألخطاءجراء العملیات الحربیة  نوالمتضرر  الطلبة -٣-ط
 بشرط: الواردة الحقا المعالجات من االستفادة للطلبة یحق -أ

ذویــه ولحــد الــدرجــة الثــانیــة  أحــد أویكون المتضــــــــــــــرر هو الطــالــب  أن )١
 ).األخت ،األخالزوج، الزوجة،  ،األم ،األب(

 بأحكامالطالب مشــــــموًال  نكو  لتأیید المحافظة مجلس من كتاب تقدیم )٢
كریة العس واألخطاءقانون تعویض المتضـررین جراء العملیات الحربیة 

 .٢٠٠٩) لسنة ٢٠رقم ( اإلرهابیةوالعملیات 

الطلبة المتضــــررین المرقنة قیودهم بســــبب ترك الدراســــة جراء العملیات  إعادة یتم -ب
 الدراســــیة ممقاعده إلى ٢٠/٣/٢٠٠٣العســــكریة واعتبارا من  واألخطاء اإلرهابیة

 :التالیة الضوابط ووفق
 :الطالب في یشترط )١

الطلبة المرقنة قیودهم  من قرارات عودة ایكون غیر مستفید أن -أ
 سابقًا.

٤٢ 
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 أوفیه  المحاولة أویكون غیر مرقن القیـد بســــــــــــــبب الغش  أن -ب
 .التزویر أواالنضباطیة  العقوبات

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

لجان في الجامعات الستالم الطلبات وتدقیق استیفائها للضوابط  تشكل )٢
ات الدراســ دائرة إلىالمســتمســكات ذات الصــلة  وكافة یتم رفعها أنقبل 

 الالزم. إلجراءمركز الوزارة  فيوالتخطیط والمتابعة 
 الكلیات إلىللطلبة المتضــــــــــــررین  االســــــــــــتضــــــــــــافة أوترویج معامالت النقل  یتم -ج

والمعاهد الواقعة في محافظة ســـكنهم الجدید وخالل خمســـة عشـــر یومًا من تاریخ 
االنقطاع وحســب الصــالحیات الممنوحة للســادة رؤســاء الجامعات وفق الضــوابط 

 .لیهاإالمراد االنتقال  المعهد أوالطاقة االستیعابیة للكلیة  من ستثناءً إ
السـنة الدراسـیة سـنة عدم رسـوب للطالب المتضـرر المنقطع عن الدراسة  تحتسـب -د

ــــع الموضوع بتوصیة من مجلس الكلیة شرط  ـــــ ـــــ بقرار من مجلس الجامعة وبعد رفـ
 من أشــــــهرینوب عنه رســــــمیًا الوثائق المطلوبة وخالل ســــــتة  من أویقدم هو  أن
 .الضرر عو وق

یخص طلبة المحافظات التي تشـــــــــــهد عملیات عســـــــــــكریة لمواجهة الجماعات  ما -ه
 :المتطرفة اإلرهابیة

 لنظرا یتم آنفًا،) ب( الفقرة في الواردة بالمعالجة للمشــــــــمولین بالنســــــــبة -١
 في محافظاتهم. األمنیة األوضاع راستقرا عند بطلباتهم

 نم والصـــــادرة بالدراســـــة المســـــتمرین بالطلبة الخاصـــــة المعالجات تعتمد -٢
 .الغرض لهذا المشكلة اتالعملی غرفة

٤٣ 
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 : ضوابط عامةالعاشرالفصل  -ي
 عامة ضوابط -١-ي

بخالفه صعودًا و  التسجیل أوالمتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي  األمورجمیع  -١
 طلب یقدم من قبل الطالب في الكلیة/ المعهد. أيیهمل 

لى إحالة انتقاله من جامعة  في هأولیاتمن كافة  ونسخ الطالبضرورة االحتفاظ بملف  -٢
أو الید ب المستضاف للطالبالسیرة الدراسیة  إرسالعدم و في الكلیة المنقول منها  أخرى

بالنسبة  وكذلك البرید الرسمي بصورة سریة مع معتمد إرسالها ویجب ذویهإلى تسلیمها 
درس المستضافین حیث یجب ان تبقى في الكلیة التي ی بالطلبةالخاصة  اإلمتحانیة للدفاتر

 .الكلیة التي قدم منهاإلى بها الطالب وترسل نسخ مصورة 

 خارج وأداخل  فيالدراسة  كمالإ لغرض إال على طلبه بناءً  طالب أيیتم ترقین قید  ال -٣
ك (ویثبت ذل یلي بما الطالب إعالم یتم الحالة هذه وفيألغراض التعیین  أوالعراق 
 :تحریریا)

إمكانیة تعدیل ترشیحه في السنة الالحقة (بالنسبة للطلبة المقبولین في المرحلة  عدم -أ
 ).األولى

 الدراسة كمالالستالقید  ترقین ةحال(باستثناء المركزي  قبوله إلىیحق له العودة  ال -ب
 .)العراق خارج

 التأكید على ما یلي: -٤

 المزورین وكشف الطلبةبتدقیق وثائق  اإلسراع .أ

اصة عند التقدیم والتسجیل خ المطلوبة والمستمسكاتبتقدیم الوثائق  الطلبة مطالبة .ب
 موافق للتعلیمات. ممن كون قبوله لتأكدلبالنسبة لطلبة الدراسات المسائیة 

 تدقیق وثائق الطلبة المنقولین والمعدل ترشیحهم. .ج

 إصدار عدم تأخیرو الطلبة المرقنة قیودهم فور استحقاقهم لترقین القید  أوامر إصدار .د
 من شهر من تاریخ االستحقاق. أكثراألمر 

جاوز في موعد ال یت األولى الدراسیة السنةبالطلبة المقبولین في  إداریة أوامر إصدار .ه
 .اإلمتحانیةوالفروع العلمیة واللجنة األقسام على  اشهر تشرین الثاني وٕاعمامه

٤٤ 
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 انونكبالطلبة الدارسین في كل سنة دراسیة وبما ال یتجاوز شهر إصدار أوامر إداریة  .و
 .اإلمتحانیةوالفروع العلمیة واللجنة األقسام على  ااألول وٕاعمامه

 سنة كلولبالطلبة الذین یحق لهم المشاركة باالمتحانات النهائیة إصدار أوامر إداریة  .ز
 )صلیةالف أوشهر واحد على األقل من موعد االمتحانات النهائیة (السنویة  قبل دراسیة

 .اإلمتحانیةوالفروع العلمیة واللجنة األقسام على  اوٕاعمامه

في و  عالناتخالل اإلعالن في لوحة اإلاطالع الطلبة على التعلیمات والتوجیهات من  .ح
 الكلیة.من موقع في  أكثر

ساء الجامعات والسادة عمداء الكلیات والمعاهد لمقابلة الطلبة تحدید یوم للسادة رؤ  .ط
نة مع المحافظة على الرصا بذلك والعمل الوزارةإلى  یلجأ الطالب ال لكي مشاكلهموحل 

 الوزارة بمحاضر دوریة من الجامعات. إلى ترفع هذه المقابالت  أنعلى  العلمیة

بما و  أثناء فترة الدراسة الطلبة بعض علىنفسي أو حالة حصول عارض جسدي  في .ي
 لفحصهمیة اللجان الطبإلى  تهمإحال یتمالدراسة المحددة  لنوعغیر الئقین صحیا  یجعلهم
 جامعة من لبالطا بنقل التوصیةقد تتضمن  والتي(  بصددهم المالئمة التوصیة وتقدیم

مدى ب التوصیةأو  الدراسیة، السنة بتأجیل التوصیة أو أخرى، إلى معهد أو كلیة أو
 لسنة) ١( رقمالطبیة  اللجان تعلیمات وحسب )عدمه من بالدراسة االستمرار إمكانیة
 .وتعدیالتها ١٩٩٥

 ٥٢٠١-٤٢٠١ الدراسیة السنة بانتهاء الطلبة حاالت معالجة -٢-ي

یزید عن خمس درجات كحد أعلى على درجات المواد الدراسیة  لمجلس الكلیة منح ما ال -١
 إلى حالته من الرسوب تغییر أوعدد المواد التي رسب بها الطالب  لتقلیلألحد الدورین 

وفي حالة الكلیات التي تتبع النظام الفصلي ال ینظر في إضافة  بالعبور النجاح أو النجاح
بانتهاء امتحانات الدور األول للفصل الدراسي الثاني لیتسنى للكلیة النظر في  إالالدرجات 

 .نتائج الدور األول للفصلین

 ٤٩,٥(مثال  صحیح عددأقرب إلى  دراسیة مادةفي أي  النهائیةیتم جبر كسر الدرجة  -٢
 )٤٩تصبح  ٤٩,٤وال  ٥٠تصبح 

) من ٨في الفقرة (رابعًا) من المادة ( والواردة" "المواضیع المحّمل بها الطالب ـیقصد ب -٣
المحّمل بها الطالب بعد إجراء  الدراسیة المواد( ٢٠٠٠لسنة  ١٣٤التعلیمات اإلمتحانیة رقم 

 نتیجة تطبیق نظام العبور). بها المطالبالمقاصة العلمیة، ولیس المواد 

٤٥ 
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 المعدلة وفق اآلتي: ٢٠٠٠لسنة  ١٣٤) من التعلیمات اإلمتحانیة رقم ٩یكون تنفیذ المادة ( -٤

 أن له حقی ال أنه(حیث  صفه في راسبا یعد ةدراسی مادةالطالب الراسب بالغیاب في أي  -أ
 الدراسیة لسنةا إلىالمادة وال یحق له النجاح بالعبور  تلكل بدوریها النهائیةمتحانات االؤدي ی

 .األخرى المواد في االمتحانات وأداء الدراسیة السنة بإكمال له ویسمح)، األعلى

أكثر من االمتحانات النهائیة یعد راسبا باالمتحان وال یعد أو الطالب الغائب عن أداء واحد  -ب
امتحان الدور الثاني بعد تقدیمه لعذر مشروع یقره راسبا بالغیاب ویحق له المشاركة في 

 من التعلیمات اإلمتحانیة. ١٠مجلس الكلیة وكما جاء بالمادة 

السنة  ةإلعادتقدیم طلب  هوبإمكان ،لراسب بالمواد التي رسب فیها فقطیطالب الطالب ا -٥
تائج) على الندواما وامتحانا في المواد التي حصل فیها على تقدیر مقبول (لغرض تحسین 

 .ملفتهأن یتحمل كافة التبعات جراء ذلك ویحفظ الطلب في 

 غضبللطالب الراسب في امتحانات الدور األول المشاركة في امتحانات الدور الثاني  یحق -٦
 .بها رسب التي المواد عدد عن النظر

مرة ونصف المدة المقررة للدراسة في  عن دراستهیرقن قید الطالب اذا تجاوزت مدة  -٧
 تخصصه، بما فیها سنوات الرسوب وال تحتسب سنوات التأجیل وعدم الرسوب من ضمنها.

ضمن السقف الزمني لدراستهم في  ترشیحهم المعدل للطلبةسنة الرسوب  تحتسب -٨
الكلیة/المعهد التي تم ترشیحهم إلیها، وسنة التأجیل ضمن سنوات التأجیل الثالث 

 النافذة. ٢٠٠٠لسنة  ١٣٤من التعلیمات اإلمتحانیة رقم  ٢١المنصوص علیها في المادة 

سبوا وأن ر (من مواد المرحلة أو مواد العبور) سبق  مادة أي في الراسبین الطلبة قید یرقن -٩
 .٢٠١٤-٢٠١٣بها للسنة الدراسیة 

 

 :)٥٢٠١-٤٢٠١للسنة الدراسیة ( ضوابط نظام العبور -٣-ي

 يفكان مجموع المواد التي رسب بها  اذا األعلى الدراسیة السنة إلىالطالب بالعبور  ینجح -١
 .االمتحانات النهائیة والمواد المستحدثة في صفه ال یزید عن مادتین

 تحریریا خیاره تویثب صفه في راسبا اعتباره أوالطالب بین االستفادة من نظام العبور  یخیر -٢
راسبا  تبریع ٧/١٠لتثبیت خیاره لغایة  الطالب مراجعة عدم حالة وفي ،ملفته في ویحفظ

 في صفه.

٤٦ 
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اد الدراسیة بالمو  أسوةیطالب الطالب المشمول بنظام العبور بامتحانات فصلیة لمواد العبور  -٣
 نصاب الدوام في المواد المستحدثة. استیفاء مع ،لمرحلته

 التعلیمات من) ٢١( المادة وفق دراستهحصل على موافقة بتأجیل  الذي الطالب یخیر -٤
ویثبت  االخاصة به االمتحانات أدائه أومواد العبور بالتأجیل  شمولبین  النافذة اإلمتحانیة

 .ملفتهفي  حفظیخیاره تحریریا و 

ب یجوز عبور الطال وال بالعبور النجاحیعامل الدرس الفصلي على أنه سنوي ألغراض  -٥
 من مادتین فصلیتین باي حال من األحوال. أكثرفي حالة رسوبه ب

 .متحانیةإمحاوالت  أربعالعبور لكونه استنفد  موادبقید الطالب في حالة رسوبه  یرقن -٦

للدراستین  األهلیةوالكلیات  الجامعات التقنیةط على الجامعات العراقیة و تطبق هذه الضواب -٧
 كلیات تثناءباس( السنوي أمت تعمل بالنظام الفصلي الصباحیة والمسائیة األولیة سواء كان

 ).والصیدلة األسنان وطب الطب

 الضوابط العامة للمقاصة العلمیة: -٤-ي

یتم إجراء المقاصة العلمیة في حالة النقل من الجامعات داخل وخارج العراق من قبل القسم  
 في حالة االستضافة ووفق اآلتي:األصلیة الطالب  /معهدالمنقول إلیه الطالب ومن كلیة

قبول الطالب في المرحلة الدراسیة نفسها إذا كانت المواد الدراسیة متطابقة بین  .١
النظام  كون مع ،مادتین فقطأو مختلفة بمادة أو ) (المنقول منها والیها لمعهدین/االكلیتین

 .)وامتحانا (دواما دراسیتینمادتین أو مادة بالطالب  مطالبةاسي متطابق، ویتم الدر 

ین یخّیر من مادتین منهجیت أكثر /المعهدیناالختالف في المواد الدراسیة بین الكلیتین إذا كان .٢
ذا كلیته األصلیة، وكذلك إإلى إلغاء نقله وٕارجاعه أو أدنى  مراحلإلى الطالب بین التنازل 

 كان النظام الدراسي مختلف بین الكلیتین (فصلي وسنوي).

ادتین ن مم أكثرمرحلة أدنى نتیجة لمطالبته بإلى تنازل ي حالة اختیار الطالب المنقول الف .٣
السقف الزمني  ضمنتحتسب  الدراسیتین بعد تطبیق المقاصة العلمیة فان هذه السنة الدراسیة 

 لدراسة الطالب ولكن یتم تأشیرها في حقل المالحظات عند منح الوثیقة.

یتم إجراء المقاصة خالل أسبوعین من تاریخ استالم الملف الدراسي للطالب وٕابالغ الطالب  .٤
 بنتیجتها تحریریا.

٤٧ 
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 لمقاصةا) ال تدخل ضمن حساب اإلنكلیزیةو واللغتین العربیة  حقوق اإلنسانو الدیمقراطیة مواد ( .٥
 . خالل سنوات الدراسة ویطالب بها الطالب

 وتعدیالتها. ٢٠٠٠لسنة  ١٣٤ اإلمتحانیةتعامل المواد المستحدثة والملغاة وفقا للتعلیمات  .٦

 ٥٢٠١-٤٢٠١للمقبولین مركزیا في السنة الدراسیة  ضوابط تعدیل الترشیح -٥-ي

یة للسنة الدراس المباشر القبول قناة ضمن أویحق للطلبة المقبولین قبوًال مركزیًا  .١
 لىع وبناءً إحدى (الكلیات/المعاهد) وفقًا لمجموعهم إلى تعدیل ترشیحهم  ٢٠١٤/٢٠١٥

الحدود الدنیا لـ(الكلیة/المعهد) التي یرغبون تعدیل الترشیح إلیها في سنة تخرجهم عن 
 المخصصة لهذا الغرض. اإللكترونیةطریق االستمارة 

 الفئات المشمولة: .٢

 الطلبة الراسبین .أ

 الطلبة المؤجلین .ب

لقبول في ا الطلبة الذین تم تغییر ترشیحهم بعد اعتراضهم علىالفقرتین أعاله  تشمل
 .أكثرف %٧٥المعاهد التقنیة مع حصولهم على معدل 

الطلبة الذین لم یتمكنوا من التسجیل في كلیاتهم بسبب الظرف األمني في محافظات  على .٣
أما  ،اإلمتحانیة أرقامهمجامعة لیتم تفعیل  أقرب مراجعة الدین وصالح واالنبار نینوى

 اإلمتحانیة رقامهمأبالنسبة للطلبة الذین حصلوا على استضافة في جامعة أخرى فیتم تفعیل 
 من قبل الجامعات المستضیفة في حال رغبتهم بتعدیل الترشیح.

 ىیتولو  المذكورة االمتحانات أداء بعدم الثاني الدور امتحان بأداء المشمولون الطلبة یتعهد .٤
 .ذلك لتنفیذ اإلمتحانیة اللجنة مع التنسیق/المعهد الكلیة تسجیل

 یح.تعدیل الترش أوامر إصداریحق للطالب تقدیم طلب إللغاء تعدیل ترشیحه بعد  ال .٥

 تعدیل الترشیح بسبب اللیاقة الصحیة -٦-ي
 الة عدمحوفي  ،ورودها حالمن الجهة المرشح الیها  للطالبتالحظ نتیجة الفحص الطبي  .١

 إللكترونياوبالبرید  المركزي القبول قسم إعالملیاقة الطالب للدراسة المرشح الیها یتم 
 .النتائج إعالنوخالل أسبوعین من  لتعدیل ترشیحه وفق لیاقته الصحیة

 المدرسیة.من الوثیقة  مع نسخةترفق استمارة الفحص الطبي  .٢

٤٨ 
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 ةیرغب الترشیح إلیها عند مراجع ) التي/المعهدلكلیةوٕابالغه عن الجهة (االطالب  إعالم .٣
 وبما یتناسب مع وضع الطالب الصحي. الوزارة بمركز المركزي القبول قسم

 الضوابط الخاصة بالطلبة المكفوفین -٧-ي
من شرط  الجامعات استثناء اإلسالمیة فيكلیة العلوم إلى یعدل ترشیح الطلبة المكفوفین  .١

 .المعدل
تعدیل الترشیح سیتم بعدد محدود أي أن الطلبة المكفوفین سیتنافسون فیما بینهم وفق  .٢

 معدالتهم.
تسهیل أمور الطلبة المكفوفین ومساندتهم في دراستهم والنظر بعین العطف لحالتهم  .٣

ج كمادتي هفي المواد المقررة في المنا األمراإلنسانیة ویتم اختبارهم بشكل شفوي اذا تطلب 
 .إعفائهمدون  واإلحصاءالحاسوب 

 .الدراسیة األجور من المسائیة الدراسة في الدارسون المكفوفون الطلبة یعفى .٤
 

 ضوابط استضافة الطلبة -٨-ي

 الكلیات فية المناظر  الدراسة ٕالىو  من األولى فوق الدراسیة السنوات فيیتم استضافة الطلبة  .١
صالحیة  بحسبلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  التابعة األهلیةو  الحكومیة والمعاهد

 السادة رؤساء الجامعات ولحاالت محدودة وفي أضیق الحدود.
 من سنتین دراسیتین. كثرألال یجوز استضافة الطالب  .٢
 المناظرة ألقسامایمكن استضافة الطلبة الدراسین في الكلیات التابعة للوقفین إلى  ال .٣

 .علميال والبحث العالي التعلیم لوزارة التابعة األهلیةو  الحكومیة الكلیات في

  یترتبالبحیث قبل كلیته األصلیة  من المستضاف للطالبإجراء المقاصة العلمیة  یتم .٤
 من مادتین دراسیتین ولكل سنوات أكثرمطالبته ب ةكلیالعلى استضافة الطالب خارج 

 االستضافة.

 في األصلیة والمستضیفة  تینبین الكلی مناصفةیكون دفع األجور للطلبة المستضافین  .٥
 للكلیة %٧٥ و بنسبة (الدراسة المسائیة) حكومیتین كلیتین بین االستضافة كانت حال

 نم االستضافة كانت حال في(األهلیة)  األصلیة للكلیة %٢٥ و(الحكومیة)  المستضیفة
 . الحكومیة الكلیات إلى األهلیة الكلیات

 
 
 
 

٤٩ 
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 :الصیفي التدریب -٩-ي

ضمن  هؤدو یحالة كونهم لم  فيبأداء التدریب الصیفي یتم السماح للطلبة المستمرین بالدراسة 
 یتم ال الصف السابق على أنإلى ومواصلة دراستهم وال یتم ارجاعهم الفترة المحددة لذلك 

 التدریب، وال یشمل هذا الطلبة المرقنة قیودهم بسبب إتمامهمتزویدهم بوثائق التخرج إال بعد 
 عدم أدائهم التدریب الصیفي.

٥٠ 
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 : الوثائقعشر الحاديالفصل  -ك
 إلیة تدقیق الوثائق -١-ك

الجامعات في الجامعات و ) ٢٠١٥-٢٠١٤للسنة الدراسیة (تكون إلیة تدقیق وثائق الطلبة المقبولین 
 :یلي كما والمسائیة الصباحیة وللدراستیناألهلیة والكلیات  التقنیة

ة (العلمي واألدبي) حصرا وللدراسة الصباحی عدادیةتدقیق وثائق الطلبة خریجي الدراسة اإل -١
 .الوزارة مقرفصاعدا في  ٢٠٠٤-٢٠٠٣والمسائیة وللسنوات من

) نزوال مع بیانات وزارة التربیة ٢٠٠٣-٢٠٠٢تدقیق وثائق الدراسة اإلعدادیة للسنوات ( یتم -٢
المعممة من قبل مكتب المفتش العام من قبل الكلیة على أن ترفق نسخة سجل األساس 
(بورد الدرجات) المتضمنة درجات الطالب (مظللة) مع الوثیقة. تختم الوثیقة ونسخة سجل 

كلیة وتوقع من قبل الموظف الذي قام بالتدقیق ومدیر تسجیل األساس بختم تسجیل ال
با التربیة مستصح وزارة إلىمخول  إرسالالكلیة. وفي حالة وجود حالة مشكوك بها یتم 

 .باإلجراءاتالوزارة  وٕاعالمالالزم  إلجراءمعه أصل الوثیقة 

 نونالفو  الزراعة،و الصناعة، و  التجارة،المهنیة (تدقیق وثائق الطلبة خریجي الدراسة  -٣
 .التربیة لوزارة التابعة المهني للتعلیم العامة المدیریةطبیقیة) في الت

 تدریبال معاهد ،التقنیة لجامعاتل التابعة المعاهد(یكون تدقیق وثائق الطلبة خریجي  -٤
لفنون د اومعه ،والمعلماتإعداد المعلمین  هدامعوالبرید،  لالتصاالت العالي المعهد النفطي،
مریض الت وٕاعدادیاتمعهد الدراسات الموسیقیة، معهد الحرف والفنون الشعبیة،  ،الجمیلة

 :یلي كماو  ،وتزویدنا بنتائج التدقیق /المعاهدالكلیات قبلومعهد السیاحة والفندقة) من 

وثائق خریجي معاهد التدریب النفطي، المعهد العالي لالتصاالت والبرید،  تدقیق -أ
مع الجهة المانحة  المعلمین والمعلمات إعدادومعاهد  ،التقنیة الجامعاتومعاهد 
 للوثیقة.

تدقیق وثائق خریجي معهد الدراسات الموسیقیة ومعهد الحرف والفنون الشعبیة في  -ب
 وزارة الثقافة.

 التمریض في وزارة الصحة. إعدادیاتتدقیق وثائق الطلبة خریجي  -ج

اآلثار/دائرة و  تدقیق وثائق الطلبة خریجي معهد السیاحة والفندقة في وزارة السیاحة -د
 المرافق السیاحیة.

٥١ 
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تدقیق الوثائق الصادرة من الوقف السني/الدراسات اإلسالمیة من السنة الدراسیة  -٥
 في الوقف السني.تدقیقه  یتم ذلك دون وماارة فصاعدا في مقر الوز  ٢٠٠٣/٢٠٠٤

 ٠في وزارة التربیة تدقیق وثائق الطلبة خریجي التربیة/الفرع اإلسالمي  -٦

 في السنيو  الشیعي الوقفین دیواني من الصادرة اإلسالمیة الدراسات خریجيتدقیق وثائق  -٧
 .وتزوید الوزارة بنتائج التدقیق الوقفین دیواني

 صحة الصدور: -٢-ك
 زاراتالو مباشر من قبل  بشكل األهلیة/الكلیات والجامعاتمخاطبة الجامعات  یتم -١

 ثائقو  أووالجهات غیر المرتبطة بوزارة للتأكد من صـحة صدور وثائق موظفیهم 

 تجاوزل الوزارة إلىالمتقدمین للتعیین وعن طریق مخولین رســـــــــمیین دون الرجوع 

 .التأخیر حاالت

الثقـــافیـــة في الخـــارج والجهـــات  الـــدوائرمخـــاطبـــة الجـــامعـــات مبـــاشــــــــــــــرة من قبـــل  -٢

 .عنها الصادرةثائق و الوالمؤسسات األجنبیة للتأكد من صحة صدور 

عن  ةالتأكید على الكلیات والمعاهد بعدم مخاطبة الوزارة مباشـــــرة وتكون المفاتح  -٣

 طریق الجامعة حصرا.

 :التعامل مع حاالت التزویر -٣-ك

التخرج في المحتوى  ســــــــــــــنة أو الـدرجات أو المعـدل أوأي تغییر من حیـث العنوان  ان .١

 .ةالقانونی المسائلة إلىاألصلي للوثیقة یعتبر تزویرا ویعرض صاحب الوثیقة 

و أوثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كتب أو یعد الشـــخص مزورا اذا قدم مســـتندات  .٢

 .التزویركونه من المحرضین على 

 مع ةمكتشـــــــــفدائرة الدراســـــــــات والتخطیط والمتابعة بأي حالة تزویر  إعالمب الجامعة تقوم .٣

إجراء الالزم وعرض الموضــــوع على الســــید  للدائرةالمزورین لیتســــنى  أولیات كافة ارســــال

لجهات ا ٕاعالمو وكیل الوزارة لشـؤون البحث العلمي واسـتحصـال موافقته على أعمام اسمه 

 ذات العالقة التي قدم المزور وثائق التخرج إلیها واتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة بحقه.

الجهات التحقیقیة  المختصة  بإخبارالمكلف  بخدمة عامة  ملزم قانونا"  أو ان الموظف  .٤

)  من قــانون اصــــــــــــــول ٤٨المــادة ( ألحكــاماذا مــا اتصـــــــــــــــل علمــه بوقوع جریمــة  طبقــا"  

٥٢ 
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المعــدل)، وان لجــان  التحقیق االداري    ١٩٧١لســــــــــــــنــة  ٢٣المحــاكمــات  الجزائیــة رقم (

المحاكم المختصـــة  اذا  ما  رأت ان فعله یشـــكل إلى الموظف   بإحالةملزمة بالتوصـــیة  

أن یتخلف  عن االخبار عنها  وان  موظف علم بوقوع جریمـة ألي یســــــــــــــوغ وال، جریمـة

ها  یصــح االكتفاء  بشــأن جریمة  التزویر هي احدى  الجرائم الخطرة  المخلة بالشــرف  وال

بعقوبات انضـباطیة بل یتوجب  تحریك الشكوى  الجزائیة ضد الموظف  المعني وبخالفه  

 .یالحق  الموظف المسؤول  وفق المادة العقابیة  المشار الیها

 :یلي بماحالة تزویر وبشكل واضح  كل ومع تزویدنا یتم .٥

من غیر أو خریجًا أو بیان حالة المزور فیما إذا كان طالبًا مســـــــــــتمرًا بالدراســـــــــــة  -أ
 . المعهدأو خریجي الكلیة 

المحررات المزورة مع بیان فیما اذا كان أو نســـــــــخة واضـــــــــحة وملونة من الوثیقة  -ب
 . أصل الوثیقة المزورة من عدمه /المعهدالكلیة ىلد

 . االنضباطیة إن وجدتأو التحقیقیة توصیات اللجنة أو تقاریر  -ت

 انتساب المزور.جهة  -ث

 الجهة الطالبة لصحة الصدور. -ج

 .ذات العالقة ولیاتكافة األ -ح

) من تعلیمات انضباط الطلبة ٦وجوب النظر في الطلبة المزورین انضباطیا وفق المادة ( .٦

و أبالفصــل النهائي من الكلیة یثبت تزویره  الذيومعاقبة الطالب  ٢٠٠٧لســنة  ١٦٠رقم 

، لجامعةا المعهد ویرقن قیده بناء على توصــیة لجنة انضــباط الطلبة في الكلیة وبقرار من

ي الفقرة وكما ورد ف ولیاتتزوید دائرة الدراســــات والتخطیط والمتابعة بكافة األعلى أن یتم 

 ) أعاله.٣(

/المعهد/الجامعة بشـــــــــكل مباشــــــــــر یتم إقامة الكلیة إلىحالة عدم تقدیم الوثیقة المزورة  في .٧

ة مزورة وثیق بإبرازالشـــــــــكوى الجزائیة من قبل الجهة التي ینتســـــــــب لها الموظف الذي قام 

٥٣ 
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للجامعة/الكلیة/المعهد أمام المحكمة المختصــــــــــــــة عند  القانوني الممثل إفادة تدوین ویتم

 طلب المحكمة حضوره وتثبیت الشكوى ضد الموظف الذي قام بالتزویر.

حالة كون التزویر متعلق بوثیقة الدراســـــــة اإلعدادیة التي تم اعتمادها أســـــــاســـــــا لقبول  في .۸

 ســــبق لتيا الجهات كافة إعالم ویتمالطالب في الدراســــة المعنیة یتم الغاء قبوله وتخرجه 

 لحاالتا كافة اإلجراء هذا یشــمل أن وضــرورة ،ســابقة تخرج وثائق أو بتأیید تزویدها وتم

 .سابقا بتةالمث

 كیفیة التعامل مع الطلبة المزورین: -٤-ك

وجوب  ىعل والتأكیدالخاصة بالطلبة المزورین  ولیاتكافة األعلى  ضرورة الحفاظ -١

مجلس القضاء األعلى / إلى حالة أصل الوثیقة المزورة في القضایا المحالة إ

بغض  للوثائقرئاسة االدعاء العام لغرض تحریك الدعاوى الجزائیة بحق المزورین 

عد كونها ت )أخرىة أي وثیق أو، تخرج ةجداری أو ،النظر عن نوعها (تأیید تخرج

 جسم الجریمة.

ي ثبت ارتكابهم خطأ ســابق بتالعبهم ف الذین للخریجینإمكانیة منح وثائق تخرج  -٢

وثیقة التخرج الصـادرة باسـم الكلیة بتحریف ألیة معلومات فیها حیث الیوجد سند 

نع إال إن ذلك ال یم ،ویدهم بوثائق تخرج مســـــــــــتقبالً قانوني یجیز الحرمان من تز 

من اتخــاذ اإلجراءات القـــانونیــة بحقهم النضــــــــــــــواء الفعـــل المرتكــب تحــت مفهوم 

 المعدل. ١٩٦٩ لسنة ١١١لعراقي رقم وطائلة قانون العقوبات االتزویر 

جامعة إلى الذي حصـــــــل على وثیقة صـــــــحیحة إن یقدم  المزورمن حق الطالب  -٣

ـــده منهـــا علمـــا ان اتخـــاذ اإل ـــة بحق غیر الجـــامعـــة التي رقن قی ـــانونی جراءات الق

إجراء قضـــــائي مســـــتقل ومن اختصـــــاص القضــــــاء وال یتوقف علیه  هوالمزورین 

مقاعد الدراســـــــــــة وفق الوثائق الصـــــــــــحیحة ویتم قبول إلى ودة الطلبة من عدمه ع

الطالب على ضـــــوء الوثیقة الصـــــحیحة وفق التعلیمات الســـــاریة ســـــنة التقدیم من 

حیث المعدل في تلك الســـــــــنة (یعامل معاملة الطلبة الجدد)، مما یســــــــــتلزم تدقیق 

٥٤ 
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دائرة  ٕاعالمالمزورین و أســــــــــــــمــاء المتقــدمین للــدراســـــــــــــــة مع قــاعــدة بیــانــات الطلبــة 

 الدراسات والتخطیط والمتابعة بالحاالت المكتشفة. 

یحق للمحاكم إلغاء قرارات الفصــــــــل وٕالغاء القبول وترقین القید وذلك اســــــــتنادا  ال -٤

) لســــــــــــــنة ٤٠ث العلمي رقم() من قانون وزارة التعلیم العالي والبح٣٨المادة (إلى 

الـدعـاوي التي تقام على الوزارة تســــــــــــــمع  اللمحـاكم ا أني تنص على تال ١٩٨٨

ـــة أو والجـــامعـــة  ـــالقبول أو الكلی ـــات االمتأو المعهـــد في كـــل مـــا یتعلق ب أو حـــان

وغیره  دي تفرض على الطلبة والفصــــــــــــــل وترقین القیتالعقوبـات االنضــــــــــــــباطیة ال

  .التي تنشأ عن هذه األمور الشكاوىوحدها حق البت في  ویكون للوزارة والجامعة

 :تسلسل الخریجین أوامر إصدارضوابط  -٥-ك

تسلسل الخریجین بحیث یكون تسلسل الطالب المتخرج محسوبًا في ضوء المجموع الكلي  دمج-١
 ي ویتم اتخاذ اإلجراءات اآلتیة:لعدد الخریجین للدورین األول والثان

أمر جامعي لخریجي الدور األول یحتوي اســـــم الطالب ومعدله وتســـــلســـــله في  إصـــــدار-ا
 .الدور األول

 .أمر جامعي لخریجي الدور الثاني یحتوي اسم الطالب ومعدله فقط إصدار-ب

أمر إداري موحد من الكلیة لخریجي الدور األول والثاني كافة یحتوي اســــــــــم  إصــــــــــدار-ج
رج منه العتماده بشـــــــــــكل نهائي فیما یخص الطالب ومعدله وتســـــــــــلســـــــــــله والدور الذي تخ

 .تسلسل الخریجین للسنة الدراسیة

اما  ،بالدرجات (بدون تســــــــــــلســــــــــــل)خریجي الدور األول الراغبین بالتعیین بوثائق تخرج  تزوید-٢
ید صادر من الوثیقة بكتاب تأیإلى الخریجین الذین یرغبون بإكمال دراستهم العلیا فیزودون إضافة 

 .لثاني بعد اعتماد نتائج الدور اإال اموضحًا فیه تسلسل خریجي الدور األول وال یعد نهائیالكلیة 

 بالوثائق الراغبین بالدراسة خارج العراق الطلبةتزوید  آلیة -٦-ك
ارج دراســــــتهم في خ بإكمال والراغبینبالدراســــــة في داخل العراق  المســــــتمرینالطلبة  یزود )١

الســـــــاعات والوحدات الدراســـــــیة والســـــــاعات النظریة والعلمیة خالل  بدرجاتهم وعدد العراق

علیمات وفقا للت /معاهدهمكلیاتهمإلى بترقین قیدهم  اســــــــــــــني الدراســــــــــــــة بعد ان یقدموا طلب

لى إبإمكانهم تقدیم طلب  عراقالخاصــــــة بذلك وفي حالة عدم قبولهم في جامعات خارج ال

٥٥ 
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شــمولین یكونوا م قیدهم على ان ال ترقینلغرض إعادتهم للدراســة وٕالغاء  /معاهدهمكلیاتهم

النــافــذة ثم یعرض األمر على  اإلمتحــانیــة بمــا یعــارض ذلــك من خالل تطبیق التعلیمــات 

لدراســـــته والتوصــــیة بإعادته ثم یعرض على رئاســـــة الجامعة للنظر  المعهد/ مجلس الكلیة

 ./المعهدالمصادقة على توجیه مجلس الكلیةفي 

الطلبة المرقنة قیودهم والراغبین بالدراســـــــــــة خارج العراق بدرجاتهم وعدد الســـــــــــاعات  یزود )٢

والوحدات الدراسـیة والسـاعات النظریة والعلمیة خالل سـني الدراسة على أن یقدم ما یثبت 

قبوله في إحدى الجامعات الرصـینة والمعترف بها، باسـتثناء الطلبة المرقنة قیودهم بسبب 

 والتزویر والعقوبات االنضباطیة.الغش 

 اإلداري الخاص بترقین القید وبراءة الذمة من الكلیة. األمرفي التأیید رقم وتاریخ  یذكر )٣

 التي قبل بموجبها بالدراســـة إال بعد جلبه اإلعدادیةیزود الطالب بأصـــل وثیقة الدراســـة  ال )٤

ما یؤید قبوله مبدئیا في إحدى الجامعات الرصــینة ویتم االحتفاظ بنســخة واضــحة وملونة 

 .بالدراسة بموجبها قبل التيو  المرسلةعن الوثیقة 

 كیفیة معالجة الوثائق المفقودة -٧-ك

تأخذ على عاتقها مهمة دراســــة موضــــوع الســــجالت المفقودة  لجنة مركزیة بكل جامعة تشــــكیل-١

تقترح إضافتها في الوقت الراهن بخصوص منح وثائق أو وماهي المعالجات التي وضـعتها سابقا 

لك اللجان على ان تعمل ت، التخرج وتصـدیقها وتأیید صـحة صـدورها للطلبة الذین فقدت سجالتهم

وان تتحفظ الجامعة على ، القدیمة المحفوظة واألضــــــابیروبكل الوســــــائل مراجعة كافة الســــــجالت 

 ت ومحاولة إدخالها على الحاسبة.والسجال األضابیرتلك 

ثائقهم و والمحتوى ل صـــــــــــدورالبالحاالت التي راجعتها لتأیید صـــــــــــحة  بإجراء جرد الجامعة تقوم-٢

الجة امعات للمعماهي اإلجراءات التي اتخذتها الج، وبیان ماذا تضــــــــــمنت الوثیقة التي منحت لهم

دائرة الدراســــــــات والتخطیط والمتابعة بذلك مع نســــــــخة من الوثائق الممنوحة  ٕاعالموفق كل حالة و 

 ة.امعات لمعالجة الحاالت المشابهلهم لغرض دراستها واالطالع علیها وٕامكانیة تعمیمها لكافة الج

٥٦ 
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 ٢٠٠٠لسنة  ١٣٤رقم  اإلمتحانیة التعلیمات: ١ ملحق -ل
 ١مادة 

 .تسري هذه التعلیمات على الجامعات وهیئة المعاهد الفنیة والكلیات والمعاهد التابعة لكل منها 

 ٢مادة 

ال  الفرع في الكلیة التيأو من مجلس القسم  باقتراحمجلس المعهد أو یحدد مجلس الكلیة  -اوال 

ها وكیفیة إجرائها واحتساب نسبها على أن ال تقل توجد فیها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوع

) خمسین من المئة من الدرجة %٥٠) ثالثین من المئة وال تزید على (%٣٠درجة السعي عن (

و أالنهائیة عدا المواضیع ذات الطبیعة العملیة والتطبیقیة فیترك تحدید نسبها لمجلس الجامعة 

 .مجلس هیئة المعاهد الفنیة

تكون اإلمتحانات النهائیة في الصفوف المنتهیة لكلیات الطب شاملة لبعض المواضیع  -ثانیا 

التي یحددها مجلس الكلیة ویحتسب السعي السنوي لمواضیع الصف السادس في الكلیات الطبیة 

 .) عشرین من المئة من الدرجة النهائیة%٢٠بنسبة (

 ٣مادة 

السنوي للدورین األول والثاني سریا في جمیع أو یكون اإلمتحان النهائي الفصلي  -اوال 

 .المواضیع

السنة و أالسنوي مفردات المواضیع المقررة خالل الفصل أو یتضمن اإلمتحان الفصلي  -ثانیا 

) خمسة عشر أسبوعا والدروس السنویة ١٥على أن ال تقل مدة الدراسة للدروس الفصلیة عن (

 .دخل ضمن ذلك أیام اإلمتحانات النهائیة والعطل الدراسیة) ثالثین أسبوعا وال ت٣٠عن (

 ٤مادة 

ردات المواضیع التي یدرسها مع توزیع الدرجات على فم عضو الهیئة التدریسیة ببرمجة میلتز  

اإلمتحان النهائي ویعلن ذلك في بدء السنة الدراسیة وٕاعالن درجات السعي  السعي السنوي و

خمسة أیام قبل بدء اإلمتحانات النهائیة من خالل القسم بعد السنوي للطلبة بما ال یقل عن 

رئیس الفرع في الكلیات التي لیس فیها أقسام ویحق للطالب اإلعتراض أو مصادقة رئیس القسم 

 .تصحیح الخطأ خالل الفترة المذكورةأو على الدرجة 

 ٥مادة 

٥٧ 
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ل ة اإلمتحانات خالأكثر إلدار أو المعهد، بإقتراح من العمید لجنة دائمیة أو یؤلف مجلس الكلیة  

 .العام الدراسي

 ٦مادة 

 .ضوع) خمسین من المئة لكل مو %٥٠تكون درجة النجاح الصغرى ( 

 ٧مادة 

یحتسب كل موضوعین فصلیین في الكلیات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنویا واحدا  

ن عدد ساعات الموضوع الفصلي مساویا للحد األدنى لعدد ساعات الدراسة إال في حالة أن یكو 

 .للموضوع الواحد خالل العام الدراسي

 ٨مادة 

 الفردي للطالب الراسب بنصف المواضیع (بجبر الكسر في حالة عدد المواضیع یسمح -اوال 

لصالح الطالب) أو اقل في امتحانات الدور األول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضیع 

التي رسب فیها . وبعكسه یعتبر راسبا في الدور األول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلیة 

 .تعلیمات) من هذه ال٢٠. مع مراعاة ما ورد بالمادة ( الطب

 دواما السنة یعید الثاني أو األول الدورین من دور أي في راسبا الطالب اعتبر إذا -ثانیا 

 .بولمق تقدیر على فیها حصل التي المواد وكذلك فیها رسب التي المواضیع في وامتحانا

الطالب الراسب من المواضیع المحذوفة ویطالب بالمواضیع المستحدثة في صفه  یعفى -ثالثا 

عند تبدیل المناهج الدراسیة على أن ال یؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إال إذا 

 المادة. كان غیر مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانیا) من هذه

حالة نجاح الطالب بجمیع المواضیع في المرحلة الدراسیة التي هو فیها ورسوبه في  في -رابعا 

بعض المواضیع المحمل بها من صف أدنى فیتم نجاحه إلى الصف األعلى ویبقى محمال 

بالمواضیع التي رسب فیها ویتوجب علیه النجاح فیها في السنة الالحقة حتى لو نجح بمواضیع 

 الصف األعلى. 

 ٩مادة 

) عشر من المئة من الساعات %١٠الب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غیاباته (یعتبر الط 

) خمس عشرة من المئة بعذر مشروع یقره %١٥(أو المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع 

 .المعهدأو مجلس الكلیة 

٥٨ 
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 ١٠مادة 

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

المعهد على أن یعزز ذلك بوثائق رسمیة وفي إحدى الحاالت أو مشروع یقره مجلس االكلیة 

 اآلتیة:

 .المرض المفاجيء -اوال 

 .األولىوفاة أحد أقرباءه من الدرجة  -ثانیا 

 .حوادث الدهس -ثاثال 

 .جيءفاالتوقیف الم -رابعا 

 ١١مادة 

ن التطبیقي التي لیس فیها إمتحان نهائي مأو تستثنى المواضیع الدراسیة ذات الطابع العملي  

 .المعهد في بدایة السنة وتعلن للطلبةأو تأدیة إمتحان الدور الثاني ویحدد ذلك مجلس الكلیة 

 ١٢مادة 

 .ال یجوز تأجیل إمتحان الدور الثاني بأیة حال من األحوال 

 ١٣مادة 

) عشر درجات من الدرجة النهائیة للموضوع الذي نجح فیه الطالب في الدور الثاني ١٠تنزل ( 

) خمسین من المئة في ذلك %٥٠عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (

 .الموضوع

 ١٤مادة 

إلقرارها  المعهدأو مجلس الكلیة إلى القسم النتائج النهائیة ویرفعها مع توصیاته یعد مجلس  

 .لیهارئیس هیئة المعاهد الفنیة عأو وٕاعالنها عدا الصفوف المنتهیة فیتم مصادقة رئیس الجامعة 

 ١٥مادة 

یحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل علیها في كل موضوع ویراعى في  -اوال 

 .ذلك عدد الوحدات لكل موضوع

 .) خمسة عشر أسبوعیا١٥تعتبر الوحدة جهد ساعة نظریة أسبوعیا ولمدة ( -ثانیا 

عادل تتعادل كل ساعتین عملیة في الكلیة ساعة نظریة واحدة وكل ثالث ساعات عملیة  -ثالثا 

 .سعاة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملیة ساعة نظریة

٥٩ 
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 ١٦مادة 

 تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما یأتي: -اوال 

) سنتین حیث تكون نسب السنوات الحتساب مرتبة التخرج ٢بالنسبة للدراسة التي مدتها ( -أ 

 كاآلتي:

 .المئة) أربعون من %٤٠( األولىالسنة  

 .) ستون من المئة%٦٠السنة الثانیة ( 

 ) أربع سنوات یكون توزیع نسب السنوات كاآلتي:٤سات التي مدتها (افي الدر  -ب 

 .) عشر من المئة%١٠( األولىالسنة  

 .) عشرون من المئة%٢٠السنة الثانیة ( 

 .) ثالثون من المئة%٣٠السنة الثالثة ( 

 .بعون من المئة) أر %٤٠السنة الرابعة ( 

 ) خمس سنوات ویكون توزع نسب السنوات كاآلتي:٥في الدراسات التي مدتها ( –جـ  

 .) خمس من المئة%٥( األولىالسنة  

 .) عشرمن المئة%١٠السنة الثانیة ( 

 .) خمس عشرة من المئة%١٥السنة الثالثة ( 

 .) ثالثون من المئة%٣٠السنة الرابعة ( 

 .) أربعون من المئة%٤٠السنة الخامسة ( 

 ) ست سنوات یكون توزیع نسب السنوات كاآلتي:٦في الدراسات التي مدتها ( –د  

 .) خمس من المئة%٥( األولىالسنة  

 .) خمس من المئة%٥السنة الثانیة ( 

 .) خمس من المئة%٥السنة الثالثة ( 

 .) عشرون من المئة%٢٠السنة الرابعة ( 

 .) خمس وعشرون من المئة%٢٥السنة الخامسة ( 

 .) أربعون من المئة%٤٠السنة السادسة ( 

یحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئویة المؤشرة إزاء  -ثانیا 

 .ذلك ویكون المجموع للسنوات الدراسیة هو معدل تخرج الطالب

٦٠ 
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مرتبة النجاح للطالب الذي یقبل في صف أعلى من الصف األول ( كاألوائل من  تحسب -ثالثا

خریجي المعاهد المقبولین في الصف الثاني  أو في حاالت االنتقال من خارج القطر وغیرها 

 ) .%١٠٠للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها إلى (

 ١٧مادة 

 النتائج بالتقدیرات التالیة لتحدید مستوى الطالب بین الناجحین من حیث الدرجات : تعلن -أوال

 مائة ١٠٠ -تسعون ٩٠-یقابله بالدرجات  – امتیاز

 تسعین ٩٠من اقل ثمانون ٨٠- بالدرجات یقابله -جدا جید

 ثمانین ٨٠سبعون اقل من  ٧٠-یقابله بالدرجات   -جید

 سبعین ٧٠اقل من  -ستون ٦٠-بالدرجات   یقابله - متوسط

 ستین ٦٠خمسون اقل من  ٥٠-یقابله بالدرجات – مقبول

 تسع وأربعون فما دون ٤٩-یقابله بالدرجات – راسب

 .الواحد للموضوع أكثر أو نصفا كانت إذا صحیحة درجة إلى الدرجة كسورتجبر -ثانیا

 درجة صحیحة بالنسبة للمعدل. الىیجوز جبر كسور الدرجة  ال -ثالثا

 ١٨مادة 

نة المعهد احتساب سأو مجلس الهیئة بناءا على توصیة مجلس الكلیة أو لمجلس الجامعة  -اوال 

عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضیع التي لم یشترك فیها بالدور الثاني في السنة الثانیة 

في حالة تقدیمه تقریر طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته 

 .المعهدأو لقوة قاهرة في فترة اإلمتحان یقتنع بها مجلس الكلیة أو 

سماح المعهد الأو لمجلس الهیئة بناءا على توصیة من مجلس الكلیة أو لمجلس الجامعة  -انیاث 

للطالب الراسب في السنة المنتهیة لسنتین متتالیتین وكان رسوبه في السنة الثانیة بموضوع سنوي 

من  هبموضوعین فصلین بأن یؤدي اإلمتحان في السنة الثالثة على أن یكون موقفأو واحد 

 .عهدالمأو الخدمة العسكریة سلیما وال یكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلیة 

: للوزیر وألسباب مشروعة یقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتین  ثالثاً 

مسموح قد أمضى المدة ال نمتتالیتین، بشرط أن یكون موقفه سلیما من الخدمة العسكریة وال یكو 

 بها لبقائه في الكلیة أو المعهد.
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 ١٩مادة 

 المعهد في إحدى الحالتین اآلتیتین:أو تنتهي عالقة الطالب بالكلیة  

 .إذا رسب سنتین متتالیتین في صفه -اوال 

تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة للدراسة في تخصصه بما فیها سنوات  إذا -ثانیا 

 سنوات التأجیل وعدم الرسوب بضمنها . بالرسوب وال تحتس

 مكررة -١٩- المادة

الطلبة المرقنة قیودهم من الدراسات الصباحیة في كلیات ومعاهد ذات تخصص  یقبل -أ-أوال

ل لتلك السنة عن الكلیات والمعاهد التي رقنت قیودهم فیها مختلف وحدود قبول أدنى في المعد

وحسب اختیارهم . وتتولى الوزارة توزیعهم بین الكلیات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا 

) عشر من المئة من خطة القبول في الكلیة أو %١٠الغرض على أن ال یزید عددهم على (

ل المقررة سنویا ویلتحق الطلبة بدءا من الصفوف . ویضاف هذا العدد إلى خطة القبو  المعهد

 األولى ولمجلس الكلیة أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضیع.

حالة ترقین قید الطلبة المشمولین بأحكام الفقرة(أ) من هذا البند ترقن قیودهم نهائیا من  في -ب

 سجالت الكلیات الصباحیة.

لصفوف األولى والثانیة في الكلیات/ الدراسات الطلبة المرقنة قیودهم في ا یقبل -أ– ثانیا

الصباحیة في الصف األول في االختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد 

 معاهد هیئة التعلیم التقني / الدراسات الصباحیة أو المسائیة 

الطلبة المرقنة قیودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكلیات/ الدراسات الصباحیة  یقبل -ب

في الصف الثاني في االختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هیئة 

 التعلیم التقني / الدراسات الصباحیة أو المسائیة .

لطلبة المرقنة قیودهم في الكلیات/ أحكام الفقرتین (أ) و(ب) من هذا البند على ا تسري -ج

 الدراسات المسائیة لقبولهم في احد معاهد هیئة التعلیم التقني الدراسات المسائیة . 

قیودهم في المعاهد التقنیة في الدراسات الصباحیة من خریجي المدارس  مرقنةلالطلبة ا یعاد -د

 .نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائیة  الىالمهنیة 

 حاناالمت أداء فرصة الطب كلیات من السادس الصف في قیودهم المرقنة الطلبةیمنح -ثالثاً 

 فقط وبدورین
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تعتبر إحكام البنود (أوال) و(ثانیا) و(ثالثا) من هذه المادة خیارات مستقلة ال یجوز للطلبة  – رابعا

 المرقنة قیودهم الجمع بینها.

طلبة الذین كان قبولهم في الكلیات والمعاهد بامتیاز ال یشمل بأحكام هذه المادة ال – خامساً 

والمتمیزون من المعاهد والخمسة األوائل على القطر في  األوائل العشرةخاص بهم وهم ( 

 المهنیة ) . االعدادیات

فیمن یشمل بأحكام هذه المادة أن یكون قد أنهى الخدمة العسكریة أو اعفي منها  یشترط -سادساً 

 أو دفع البدل النقدي عنها أو اجل منها ألسباب غیر دراسیة .

 ٢٠مادة 

 أو األسبوعیة أو الیومیة االمتحانات من أي في الغش محاولته ثبتت أو الطالب غش ثبت إذا 

 یفصل ذلك كررت وٕاذا السنة لتلك المواضیع جمیع في راسبا یعتبر النهائیة أو الفصلیة أو الشهریة

 .سجالتها من قیده ویرقن المعهد أو الكلیة من

 ٢١مادة 

المعهد و أللطالب أن یؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة یقتنع بها مجلس الكلیة  -اوال 

 .) ثالثین یوما في األقل من بدایة اإلمتحان النهائي٣٠على أن یقدم طلب التأجیل قبل (

جل ؤ المعهد أن یأو لرئیس الهیئة بناء على توصیة مجلس الكلیة أو لرئیس الجامعة  -ثانیا 

) ٣٠دراسة الطالب لسنة ثانیة وألسباب مشروعة یقتنع بها على أن یقدم طلب التأجیل قبل (

 .ثالثین یوما في األقل من بدایة اإلمتحان النهائي

المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في أو ال یجوز تأجیل دراسة الطالب في الكلیات  -ثالثا 

بسبب خارج عن إرادته وأن یكون ناجحا في الفصل الدراسي الفصل الدراسي الثاني إال إذا كان 

 .األول وفي هذه الحالة یعتبر التأجیل للسنة الدراسیة بأكملها

الهیئة بناءا على توصیة من مجلس أو من یخوله من رؤوساء الجامعات أو للوزیر  -رابعا 

ع تأجیل دراسة الطالب سنة ثالثة مهیئة المعاهد الفنیة وألسباب مشروعة یقتنع بها أو الجامعة 

 .) من هذه التعلیمات١٩مراعاة ما جاء في مادة (

 .١٩٨٩) لسنة ٧تلغى التعلیمات اإلمتحانیة عدد ( -٢٢مادة 

.الرسمیة الجریدة في نشرها تاریخ من التعلیمات هذه تنفذ -٢٣مادة 
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تعلیمات استحداث الدراسة المسائیة في الكلیات والمعاهد : ٢ ملحق -م
 ٢٠٠٠) لسنة ١٣٥التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (

  -١-المادة 

مســــــائیة في الكلیات والمعاهد التي تتوافر فیها االمكانات الالزمة لذلك یجوز اســــــتحداث دراســــــات 

و أبنــاًء على اقتراح من مجلس الجــامعــة المعنیــة ، بقرار من وزیر التعلیم العــالي والبحــث العلمي

 .هیئة المعاهد الفنیة بعد عرضه على هیئة الرأي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -٢-المادة 

 :یشترط في استحداث الدراسة المسائیة ما یاتي

الفرع العلمي قـــد خرج دورة واحـــدة في أو القســــــــــــــم العلمي أو المعهـــد أو ان تكون الكلیـــة  -اوال

و أالدراســات الصـــباحیة في االقل ولهیئة الرأي الموافقة على اســتحداث دراســـة مســـائیة في كلیات 

ة مجلس هیئأو تخرج دورة وذلك بناًء على توصـــــیة مجلس الجامعة  فروع لمأو اقســـــام أو معاهد 

 .المعاهد الفنیة

المعهد مالئمته للدراســــــــة المســــــــائیة من حیث توافر وســــــــائط أو ان یراعى في موقع الكلیة  -ثانیا

 .النقل العام ووسائل االتصال واالنارة وما شابه ذلك من امور اساسیة

المســـــــــــــجلین مجزیا لالیفاء بالمتطلبات المالیة للدراســــــــــــــة المســــــــــــــائیة ان یكون عدد الطلبة  -ثالثا

 المستحدثة

  -٣-المادة 

 .تقتصر الدراسة المسائیة للحصول على درجتي البكالوریوس والدبلوم الفني -اوال

 .یطبق النظام والتقویم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحیة في كل تخصص -ثانیا

الســــــــــاعات الدراســــــــــیة النظریة والتطبیقیة والوحدات الدراســــــــــیة الالزمة لمنح ال یقل مجموع  -ثالثا

 .الدرجة العلمیة عن حدودها في الدراسات الصباحیة المماثلة في كل تخصص

تكون المدة االصـــغریة للدراســـة المســـائیة مســـاویة للمدة االصـــغریة للدراســـة الصـــباحیة لكل  -رابعا

هیئة المعاهد الفنیة اعادة توزیع المواد الدراســــــیة واضــــــافة ما ال أو ولمجلس الجامعة ، تخصــــــص

وتعتبر الدرجة العلمیة ، ذلكإلى هـذه الدراســــــــــــــة كلما دعت الحاجة إلى یزیـد على ســــــــــــــنـة واحـدة 

 .للدراسة المسائیة معادلة للدرجة العلمیة للدراسة الصباحیة من حیث المدة في كل االحوال
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  -٤-المادة 

الهیئة المشــــــرفة (المخولة صــــــالحیة أو مجلس هیئة المعاهد الفنیة أو ن مجلس الجامعة یكو  -اوال

المهام المنصــوص إلى مجلس الجامعة ) المســؤول االعلى عن الدراســة المســائیة ویمارس اضــافة 

 :تيأا یم ١٩٨٨) لسنة ٤٠علیها في قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (

 .وتنفیذها بعد اقرارها من الوزارةاقتراح خطة القبول في الدراسة  -أ
 وضع الشروط الخاصة بالقبول. -ب
 .الفني واالداري للكلیات والمعاهدالمالك العلمي و  اقرار -ج

 .والمصادقة على الحسابات الختامیةالموازنة السنویة  اقرار -د

 .اقتراح االجور الدراسیة -ه

 .رین على ان یعاد النظر بها سنویاالدراسة والمحاضاقتراح تحدید االجور للعاملین في  -و

لمرصـــــــدة في ت واالعانات والهبات والمســـــــاعدات المالیة بحدود االعتمادات اآمنح المكاف -ز

 .الموازنة وفقا للقانون

الموافقة على بدء تســــجیل الطلبة الذین تنطبق علیهم شــــروط القبول في الدراســــات المســــائیة  -ح

ار تجربة التعلیم المســـتمر لزیادة خبراتهم ومهاراتهم دون شـــرط في بعض الموضـــوعات على غر 

 .الحصول على الدرجة العلمیة واقرار االجور الخاصة بذلك

هیئة ال وألعضـــــــــاءفي الدراســـــــــة المســـــــــائیة  األوائلتخفیض االجور الدراســـــــــیة للطلبة الثالثة  -ط

وموظفي مركز الوزارة الملتحقین الهیئـــة واوالدهم وموظفیهـــا أو التـــدریســــــــــــــیـــة في الجـــامعـــات 

 .) خمسین من المئة من االجور المعتمدة%٥٠یزید على ( بالدراسة المسائیة بما ال

رئیس الهیئة التوصـــــــــیات واالقتراحات التي تقع خارج اختصـــــــــاص أو یرفع رئیس الجامعة  -ثانیا

 .الوزیرإلى مجلس الهیئة أو مجلس الجامعة 

 -٥-المادة

مجلس المعهد للدراسة الصباحیة هو المسؤول عن الدراسة المسائیة أو ون مجلس الكلیة یك -اوال 

المهام المنصــــــــــــــوص علیها في قانون الوزارة المهام التي إلى المعهد ویمارس اضـــــــــــــافة أو للكلیة 

 .مجلس الهیئة والهیئة المشرفةأو یخولها له مجلس الجامعة 

ة عمید المعهد للدراســـــــــــــأو عمید الكلیة إلى المعهد ان یخول بعض مهامه أو ثانیا لمجلس الكلیة 

 .المسائیة

٦٥ 

 



   ۲۰۱٦-۲۰۱٥دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة..................................ضوابط وشروط القبول واالنتقال وشؤون الطلبة 

 -٦-المادة

 .ةهو المسؤول عن الدراسة المسائی الفرع العلمي للدراسة الصباحیةأو یكون مجلس القسم  -اوال 

ها في قانون علیالفرع العلمي ورئیســـه بالمهام المنصـــوص أو یتمتع مجلس القســـم العلمي  –ثانیا 

 .مجلس المعهد وعمیدهماأو الكلیة  الوزارة وكذلك المهام التي یخولها له مجلس

 -٧-المادة 

القبول للدراســة  شــروطإلى یشــترط في المتقدم للقبول في الدراســة المســائیة ان تتوافر فیه اضــافة  

 :أتيللدراسة والمعدل ما یوالتفرغ الصباحیة المناظرة عدا ما یتعلق بالحد االعلى للعمر 

 من الأو األدبي ان یكون من خریجي الــدراســـــــــــــــة االعــدادیــة للفرعین العلمي و  :الكلیــات -أ-اوال

من خریجي المعاهد لالختصاصات المناظرة للدراسة الصباحیة  األوائل) العشر من المئة %١٠(

من المعلمین المستمرین أو على التخصص من خریجي االعدادیات المهنیة  األوائل) %٥الـ (أو 

كلیات المعلمین بغض النظر عن خلفیته دراســــــــــــــته في االعدادیة أي بغض إلى بـالخـدمـة للتقدیم 

من الموهوبین من خریجي االعدادیات المهنیة أو النظر فیما اذا كانت دراســته اكادیمیة ام مهنیة 

ة كلیات الفنون الجمیلة والتربیة الفنیة وكلیات التربیة الریاضــــــــیة وقســــــــمي التربیة الفنیإلى للتقدیم 

) %١٠والتربیة الریاضـــــــــــیة في كلیات التربیة والمعلمین على ان ال تزید نســـــــــــبة المقبولین على (

 .عشر من المئة من خطة القبول

 .ما یعادلهاأو المهني أو العلمي أو األدبي ان یكون من خریجي الدراسة االعدادیة  :المعاهد -ب
ي اعفأو ان یكون موقف الطالب ســـــــلیما من الخدمة العســـــــكریة (انهى الخدمة العســـــــكریة  -ثانیا

 .ممن یؤجل منها وفق قانون الخدمة العسكریة في حالة قبوله)أو مستمرا فیها أو منها 

الدرجات التي تؤهله للقبول في الدراســــــــة المســــــــائیة التي ان یكون حاصــــــــال على معدالت  -ثالثا

 .تحددها وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 .ما یعادلهاأو تجري المفاضلة بین المتقدمین على اساس معدل الدراسة الثانویة  -رابعا

 -٨-المادة

لصباحیة من الدراسة ا یسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال -اوال

الدراســــــــــة المســــــــــائیة المناظرة وبالنســــــــــبة للصــــــــــفوف االخرى فیســــــــــمح باالنتقال وفق الطاقة إلى 

 .االستیعابیة
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یة  الكلیات الرســــــــمیة المســــــــائإلى الصــــــــباحیة األهلیة یســــــــمح للطالب االنتقال من الكلیات  -ثانیا

إلى المنـاظرة على ان یكون حـاصــــــــــــــال على تقدیر جید جدا ومن الناجحین من الصــــــــــــــف االول 

الصـــف الثاني فقط وغیر راســـب في الســـنة الســـابقة مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الســـابعة من 

 .هذه التعلیمات

 .الدراسة الصباحیةإلى ة یسمح للطالب باالنتقال من الدراسة المسائی ال -ثالثا

  -٩-المادة 

یجوز قبول الطلبة المرقنة قیودهم في الدراسات الصباحیة في الدراسات المسائیة في كلیات  -اوال

وتوافر  ،غیر الكلیات التي رقنت قیدهم فیها بشـــرط ان یكون موقفهم من الخدمة العســـكریة ســـلیما

) من هـذه التعلیمـات على ان ال یكون ترقین القید ٧الشــــــــــــــروط المنصــــــــــــــوص علیهـا في المـادة (

 .كان معاقبا انضباطیاأو المحاولة فیه أو السباب تتعلق بالغش 

یجوز قبول الطلبة المرقنة قیودهم في الدراسات المسائیة في كلیات مسائیة اخرى على ان  -ثانیا

یكونوا من المرقنة قیودهم في الدراســات الصــباحیة بشــرط ان الیكون المرقن قیده بســبب الغش  ال

 .كان معاقبا انضباطیاأو المحاولة فیه أو 

 -١٠-المادة 

یتم التســجیل في الدراســات المســائیة للطلبة المقبولین الجدد وللمســتمرین في الدراســة خالل  -اوال 

ویجوز ان یســــتمر التســــجیل خالل االســــبوع  االول من الدوام للطلبة االســــبوع الذي یســــبق الدوام 

 .عن التسجیل بعذر مشروع تقتنع به الكلیة یتأخرونالذین 

یتعهد الطالب بدفع االجور الدراســـــــیة وبجمیع نفقات الدراســـــــة خالل فترة التســـــــجیل ویلغى  -ثانیا

ي بدء التســــجیل یعد راســــبا فتســــجیل الطالب في حالة عدم دفعها خالل مدة اســــبوعین من تاریخ 

 .صفه في تلك السنة اذا كان مسجال فیها للعام السابق

للدراســـــة التعاد االجور  تأجیلهأو ســـــبب كان  أليفي حالة انســـــحاب الطالب من الدراســـــة  -ثالثا

 .الدراسیة لتلك السنة وتستوفى منه االجور المقررة عند تسجیل دوامه في السنة التالیة

لطالب في الدراســــــــات المســــــــائیة الذي الیتمكن من الدوام ان یطلب احتســــــــاب تلك یجوز ل -رابعا

الســنة (ســنة ترك) على ان یتم ذلك في فترة التســجیل عند بدایة الســنة الدراســیة حصــرا ویدفع في 

 .) خمس وعشرون من المئة من االجور الدراسیة المقررة%٢٥هذه الحالة (
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ن هذه المادة من اجل الخدمة العســكریة بســبب قبوله في الیشــمل باحكام البند (رابعا) م -خامســا

 .الدراسات المسائیة وتنطبق علیه ذات الضوابط المطبقة على طلبة الدراسات الصباحیة

 -١١-المادة

یكون تمویل الدراسـات المسائیة ذاتیا من االجور السنویة التي تستوفى من الطلبة الدارسین  -اوال

 .فیها

أو ر الــدراســـــــــــــــة بقرار من الوزیر بنــاءا على اقتراح من مجلس الجــامعــة یحــدد مقــدار اجو  -ثــانیــا

زیادتها و أمجلس هیئة المعاهد الفنیة بعد عرضــــــــــــــه على هیئة الراي في الوزارة وله تخفیضــــــــــــــها 

 بالطریقة ذاتها.

 -١٢-المادة

عهد متســــــــــتحدث وحدة حســـــــــــابیة مســـــــــــتقلة في كل جامعة وهیئة المعاهد الفنیة والكلیة وال –اوال  

 .ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومیة، للدراسات المسائیة

 .یطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائیة –ثانیا 

 .تخضع حسابات الدراسات المسائیة لرقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة -ثالثا

 -١٣-المادة

الهیئة التدریســــــــیة الذین یقومون باعمال اداریة في الدراســــــــة المســــــــائیة بالقاء  ألعضــــــــاءالیجوز  

محاضـــــرات تزید على ثمان ســـــاعات اســـــبوعیا اال في الحاالت االســـــتثنائیة والضـــــروریة وبموافقة 

 .لمعهدمجلس اأو وصیة مجلس الكلیة رئیس هیئة المعاهد الفنیة بناءا على تأو رئیس الجامعة 

  -١٤-المادة

تلغى تعلیمات اســــتحداث الدراســــات المســــائیة في الكلیات والمعاهد الرســــمیة التابعة لوزارة التعلیم 

 .١٩٩٧) لسنة ١١٠العالي والبحث العلمي رقم (

 -١٥-المادة 

 .تنفذ هذه التعلیمات من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة 
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 -:الجامعیة االمتحانات احكام: ٣ ملحق -ن
 اللخ اكتسبها التي المعلومات و الدراسیة للمنهج الطالب استیعاب مدى على الوقوف لغرض

 ذاه عن الكشف تسهل اإلمتحانیةباألسئلة خاصة احكام وجود من بد ال ،الدراسیة المحاضرات

 نظیمت عن فضالً  االسئلة هذه في الموضوعیة و الشكلیة الشروط توافر خالل من االستیعاب

 .بها خاصة تعلیمات وفق االمتحانات

 :١٩٩٢لسنة  ٣٨رقم   اإلمتحانیة االسئلة تعلیمات -١-ن

 /١ المادة

 :الى اإلمتحانیة االسئلة تهدف

 اسيالدر  المنهج یضمها التي امةالع واالفكار للمعلومات الطالب استیعاب مدى قیاس: أوال

 .والتحلیل التفكیر على قدرته مدىو 

 رضهاع و تقدیمها و اكتسبها التي المعلومات عن التعبیر على الطالب قدرة قیاس: ثانیا

 .منظم بشكل

 /٢ المادة

 من) ١( ةالماد في المحددة االهداف تحقیق على قادرة تكون لكي اإلمتحانیة االسئلة في یشترط 

 :یأتي ما التعلیمات هذه

 االسئلة ینب الموازنة تحقیق ضرورة مع واحد نمط على تقتصر ال وان بالتنویع تتسم ان: أوال

 لىع تعتمد التي االخرى االسئلة بین ما موضوع عن خطة وفق منظم مقال كتابة تتطلب

 .الدراسي المنهج في طرحت التي للمواضیع الطالب دراسة

 .صیاغتها في محددةو  واضحة ونتك ان: ثانیا

 بین ربطالو  للمقارنة مجاالً  تتضمن بل شرةمبا وصفیة االسئلة جمیع تكون ال ان: ثالثا

 وأ عنها الدفاعو  للمادة المختلفة النظر اتوجه عن ومعبرة للمادة المختلفة العناصر

 .الدراسي المنهج ضمن المعرفیة البالط قدرات عن الكشف على یساعد بما نقدها

 یقل ال بحیث لذلك المحدد الزمن وبین المطلوبة االجوبة بین الموازنة تراعى ان: رابعا

 في ساعتین عن النهایة أو السنة نصف أو الفصل نهایة المتحانات المحدد الزمن
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 إلى) ٣( بین یكون و الجامعات في االولیة الدراسات في ساعات ثالث و التقنیة المعاهد

 .العلیا الدراسات في ساعات) ٥(

 /٣ المادة

 الشروط انطباق مدى تدقیق له و اإلمتحانیة االسئلة على القسم رئیس یطلع: أوال

 ال التي االسئلة على االعتراض و التعلیمات هذه من -٢- المادة في علیها المنصوص

 .الشروط هذه و تنسجم

 :االتیة المعلومات  اإلمتحانیة االسئلة ورقة تتضمن: ثانیا

 .العلمي الفرع و القسم و المعهد و الكلیة و الجامعة اسم .أ

 .االمتحان مادة اسم .ب

 .الدراسیة السنةو  المرحلة  .ج

 .الدور أو الفصل ذكر مع االمتحان تاریخ .د

 .لالمتحان المخصص الوقت .ه

 .االسئلة وضعوا الذین التدریسیین أو التدریسي اسم .و

 االمالئیة االخطاء من خاليو  واضح بشكل مطبوعة  اإلمتحانیة االسئلة تكون:ثالثا

 .المطبعیةو 

 / ٤ المادة

 :یأتي ما اإلمتحانیة الدفاتر تصحیح عند یراعى

 .سریاً  باالمتحان یتعلق ما كل یكون ان: أوال

 ذلك بتیث و سؤال كل اهمیةو  یتناسب اإلمتحانیة للدرجة وزني توزیع یوضع ان: ثانیا

 .االمتحان ورقة على

 / ٥ المادة

 الكلیة جلسم یحددها التي الموضوعات بعض في شفهیة امتحانات الفنیة والمعاهد الكلیات تجري

 :یأتي ما وفق والشخصیة العلمیة الطالب قدرات الختبار المعهد أو
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 یمكنو  األقل في تدریسیین ثالث من مؤلفة لجنة الشفهي االمتحان اجراء تتولى: أوال

 في تدریسي وجود عدم حالة في أخرى جامعة أو كلیة من بتدریسیین االستعانة

 .المطلوب االختصاص

 .للطالب الشفهي االمتحان أسئلة توجیه في اللجنة أعضاء جمیع یشترك: ثانیا

 ریةس بصورة الشفهي االمتحان درجة الممتحنة اللجنة أعضاء من عضو كل یضع: ثالثا

 ىیراع أن على النهائیة، الدرجة هو اللجنة أعضاء یضعها التي الدرجات معدل ویكون

 .للطالب العام المستوى

 لمادةا وطبیعة یتناسب بما الواحد للطالب الشفهي االمتحان مدة الممتحنة اللجنة تحدد

 .دقیقة) ١٥( عن تقل ال أن على

 اإلمتحانیةعلى تسریب األسئلة  المعاقبة -٢-ن

الخاصین بالمعاقبة  ٢٠٠٠لسنة  ٥٧ورقم  ١٩٩٦لسنة  ١٣٢درج القرارین رقم  یتضمن
 :وكما یلي اإلمتحانیةعلى تسریب األسئلة 

 :أوالً 

یر بصورة غ تداول أو اذاع أو افشى أوال تقل عن سنة كل من سرب  لمدة بالحبس یعاقب .١
 .العامة االمتحانات أسئلة أومشروعة أسئلة االمتحانات المدرسیة النهائیة 

سنوات إذا كان مرتكب الجریمة عضوًا في  سبع على تزید ال مدة السجن لعقوبةا تكون .٢
 أو هیئتهابت أوعلیها  بالحفاظ أوبنقلها  مكلف أوواضعي أسئلتها  من أولجان االمتحانات 

 .بترجمتها أو  بتغلیفها
 يف علیها لمنصوصا الجریمة كانت إذا سنة على تزید ال مدة الحبس العقوبة وتكون .٣

 .إهمال أوقد نشأت عن تقصیر  لبندا هذا من) ٢، ١( الفقرتین

 :ثانیاً 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزید على ثالث سنوات كل من ساعد على الغش  یعاقب .١
 .به القیام سهل أوالعامة  االمتحانات أوفي االمتحانات المدرسیة النهائیة 

تسري أحكام الفقرة واحد من هذا البند على الطالب الذین یرتكبون الغش في داخل  ال .٢
 .بحقهم أحكام األنظمة المدرسیة بقوتط  اإلمتحانیةالقاعات 
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 :ثالثاً 

 األوراق أو اإلمتحانیةتزید على سبع سنوات كل من تالعب بالدفاتر  ال مدة بالسجن یعاقب
 بالسجالت أوالمستخدمة في اإلجابة على أسئلة االمتحانات المدرسیة واالمتحانات العامة 

 إضافة وأأوراق منها  سحب أوفیها  الكتابة أوالمدرسیة الخاصة بدرجاتها كتبدیل أغلفتها 
 .استبدالها أودرجاتها  تحریف أوأوراق إلیها 

 :رابعاً 

 . بالشرف لةمخ جرائم القرار هذا في علیها المنصوص العمدیة الجرائم تعتبر
 :خامساً 

 التي ایاالقض في والمحاكمة التحقیق مدة خالل والحجز التوقیف إجراءات من النساء تستثنى
في  اتةب قضائیة قرارات صدور حین إلى الكفاالت منهن وتقبل القرار هذا بموجب بها یحلن

 .قضایاهن

 تجري لتيا النهائیة أوأعاله في كل ما یتعلق باالمتحانات الفصلیة  االحكام تطبق •
 .العلمي والبحث العالي التعلیم لوزارة التابعة والمعاهد الكلیات في

 رقم اإلمتحانیةمن تعلیمات األسئلة  ٣(وفق المادة  اإلمتحانیةورقة األسئلة  مواصفات -٣-ن
 )١٩٩٢ لسنة ٣٨

 .االلكتروني بو الحاس خالل من تطبع أن .١
 )١٦ خط وبحجم) Boldالتالیة (بخط غامق( واالرشاداتأن تتضمن البیانات  یجب .٢

یكتب اسم الكلیة والقسم في الجانب  و الوسط في الكلیة أو الجامعة شعار .أ
 األیمن من الورقة.

 من الورقة. االیسرفي الجانب  یكتب هل المخصص الوقتو  االمتحان تاریخ .ب
 كتبیوالفصل الدراسي والدور)  الدراسیة والسنة والمرحلةاالمتحان (المقرر  اسم .ج

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

 مع )الخ.... اسئلة أربععلى  اإلجابةصفحتین، اإلجابة على ورقة األسئلة، 
 ).Underlined( اسفلهاوضع خط 

والسؤال نفسه ال یقل عن  ١٦رأس السؤال بخط غامق وبحجم خط ال یقل عن  یكون .٣
 مسافة ونصف. االسطروالمسافة بین  ١٤حجم 

تثبیت عدد الدرجات الخاصة بكل سؤال بمكان واضح بجوار السؤال والدرجات  یتم .٤
 الفرعیة أیضا (بین قوسین). باألسئلةالخاصة 
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 حسابیة. أخطاء أو واضحة غیر أرقامأو  إمالئیة أخطاء بأي أطالقا یسمح ال .٥
  .سم ٢,٥ مقداره الورقة جوانب جمیع من هامش ترك .٦
عدد  أن حیث قراءتهاضغط تنضید الصفحة بحیث تظهر مكدسة تربك الطالب في  عدم .٧

 .سطر ٢٤-٢١ من هوالمناسب  االسطر
 .)المشابهة العبارات أو( بالنجاح التمنیات مع بجملة الصفحة تذییل .٨
 وأرقام وتوقیعاتهم الممتحنین األساتذة أسماء اإلمتحانیةیتضمن الظرف المسلم للجنة  أن .٩

 من موقعة إحداهما نسختین على) أسئلة نسخة(لكل  الظرف یشتمل وأن هواتفهم،
 .للتصویر استخدامهایتم  واألخرى الممتحنین األساتذة
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 : تعلیمات التدریب الصیفي٤ ملحق -س
 ٢٠٠٠لسنة  ١٣١لطلبة الجامعات رقم  الصیفي التدریب تعلیمات -۱-س

 ١مادة 
یقصد بالتدریب الصیفي ألغراض هذه التعلیمات التطبیق العملي في میادین العمل الفعلیة في 

والمختلط والخاص یمارسه الطالب لكي یعایش جانبا من الحیاة  العامدوائر الدولة والقطاعات 
 .العملیة إلختصاصه العلمي

 ٢مادة 
 :لتتولى الكلیات المشمولة بالتدریب إدارة هذه العملیة من خال

وحدة التدریب والتعلیم المستمر على مستوى الكلیة یتولى إدارتها تدریسي ویعمل معه مالك  -اوال
 :إداري مناسب لتنفیذ مهمات التدریب طیلة العام الدراسي وتتولى ما یأتي

 .العلمیةاألقسام إقرار الصیغ النهائیة لمناهج التدریب المقدمة من  -أ
 .لمفاتحة المواقع التدریبیة لتوفیر الفرص التدریبیة فیهاإتخاذ ما یلزم  -ب
 .مواقع تدریبهمإلى وتنسیب المشرفین العلمیین علیهم  لبةتوزیع الط أوامر إصدار –جـ 
 .العلمیةاألقسام اإلشراف العام على لجان التدریب في  –د 
 .إعداد التقریر النهائي في الكلیة –هـ 

نوب عنه من یأو تشكل لجنة التدریب في القسم العلمي برئاسة رئیس القسم المختص  -ثانیا
وتضم في عضویتها عدد من التدریسیین یتناسب مع عدد الطلبة المتدربین على أن ال یزد عدد 

 :أعضاء اللجنة على خمس تدریسیین وتمارس اللجنة ما یأتي
 .وحدة التدریب في الكلیة بذلكتسمیة المشرفین العلمیین وٕابالغ  -أ

 .حصر إعداد الطلبة المشمولین بالتدریب حسب المرحلة الدراسیة -ب
، الموقع التدریبي المقترحو اإلختصاص، و  تهیئة جداول تتضمن معلومات عن عدد الطلبة، –جـ 
لعام اوحدة التدریب في الكلیة في نهایة شهر كانون األول من إلى جهة التدریب إلرسالها و 

 .الدراسي
 .اإلشراف على سیر عملیة التدریب –د 
 .متابعة تنفیذ المنهج التدریبي الذي یقره القسم العلمي –هـ 
 .توحید إستمارات تقویم الطلبة المتدربین وٕادخالها في سجالت خاصة بذلك –و 
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 ٣مادة 
 :تشمل اإلختصاصات التالیة بالتدریب

 .الهندسیة -اوال
 .التكنولوجیة -ثانیا
 .المجموعة الطبیة -ثالثا
 .القانون -رابعا

 .واإلقتصادیة داریةاإل -خامسا
 .الزراعیة -سادسا

 ٤مادة 
) ثالثین یوما خالل العطلة الصیفیة ویجوز أن یكون لمدة ٣٠یتم التدریب في السنة الثالثة لمدة (

نتین الس) ستین یوما إذا دعت حاجة اإلختصاص لذلك وفي هذه الحالة یكون التدریب في ٦٠(
 .) ثالثین یوما لكل سنة٣٠الثانیة والثالثة بواقع (

 ٥مادة 
 :یتم تقویم التدریب كما یأتي

 :یتم تقویم التدریب الصیفي بموجب إستمارة التدریب المعتمدة من الجامعة كما یأتي -اوال
) ثالثون من المئة %٣٠) ثالثون من المئة للمشرف العلمي و(%٣٠التقویم المیداني ( -أ
 .لمشرف العمليل

ون من المئة عن التقریر الذي یقدمه الطالب المتدرب للجنة أربع) %٤٠التقویم العلمي: ( -ب
 .التدریب في القسم بعد المناقشة

) خمسین من المئة من مجموع %٥٠تكون درجة تقویم نجاح المتدرب ال تقل عن ( -ثانیا
 .درجاته

نجاح المطلوبة فال یعتبر مستوفیا للتدریب في حالة عدم حصول الطالب على درجة ال -ثالثا
 .اإلمتحانیةویعیده في السنة التالیة وحسب التعلیمات 

 ٦مادة 
 :یتم التوزیع الجغرافي للتدریب كما یأتي

یعتمد مبدأ توزیع الطلبة جغرافیا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع مراعاة مالءمة  -اوال
 .الخطة التي یضعها القسم لهذا الغرضریب مع اإلختصاص وحسب دموقع الت
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یكون تدریب الطلبة العرب داخل العراق حصرا ألن األمر یتطلب إشرافا مباشرا على  -ثانیا
 .المتدرب من قسمة العلمي

 ٧مادة 
تصرف للمشرف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل 

) ١٥ا كان عدد الطلبة الذین یشرف علیهم ال یزید على (أسبوعیا إذ ساعات ثالث) ٣(أجور 
 .ساعات أسبوعیا أربع) ٤(خمسة عشر طالبا فإذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور 

 ٨مادة 
 .الداخلیة للطلبة خالل فترة التدریباألقسام توفیر فرصة السكن في 

 ٩مادة 
 :یتم اإلشراف على التدریب وفق الضوابط اآلتیة

یقوم التدریسیون بمهمة اإلشراف العلمي، وٕاذا دعت الحاجة یقوم الفنیون بهذه المهمة ممن  -اوال
 .لهم خبرة في مجال إختصاصهم تزید على سنتین

 .یجوز إحالل مشرف علمي بدال من مشرف آخر خالل فترة التدریب -ثانیا
یة من وفر وسائط نقل جماعیمنح المشرف العلمي النفقات الفعلیة للنقل في حالة عدم ت -ثالثا

 .الجامعةأو الكلیة 
) عشر من المئة من فترة التدریب یعد راسبا %١٠عند تجاوز غیابات الطالب نسبة ( -رابعا

 .بالتدریب ویتوجب إعادة التدریب
 .تقوم لجنة التدریب بتحدید عدد المواقع التدریبیة التي یشرف علیها المشرف العلمي -خامسا
 .زیارات المشرف العلمي المیدانیة بزیارة أسبوعیة واحدة في األقلتتحدد  -سادسا
 .ب في الكلیةوحدة التدریإلى العلمیة تقاریر التدریب الصیفي للطلبة وترفع األقسام تنظم  -سابعا
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 ١٩٩٣لسنة  ٦١رقم  (التقنیة) الفنیةتعلیمات التدریب الصیفي لطلبة المعاهد  -٢-س

 ١مادة 
التدریب الصیفي تطبیق عملي في میادین العمل الفعلیة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 

والمختلط والخاص یقوم به طلبة الصفوف الثانیة خالل العطلة الصیفیة الستكمال جوانب االعداد 
 .یةاإلمتحانالفني والعملي والتطبیقي ویعتبر درسا منهجیا یخضع لضوابط التعلیمات 

 ٢مادة 
ترة التدریب الصیفي ضمن التقویم السنوي الذي یقره مجلس هیئة المعاهد الفنیة سنویا یخضع ف

 خاللها الطالب المتدرب لضوابط العمل المعمول بها في موقع العمل.

 ٣مادة 
دمه وفقا في من عیتم تقویم اداء الطالب لمعرفة مدى استیفائه متطلبات التدریب الصی –اوال 

 ).٢لالستمارة رقم (
وفقا  أكثر) ف % ٥٠یكون الطالب مستوفیا للتدریب الصیفي اذا حصل على درجة (  –ثانیا 

 ).١قم (لفقرات االستمارة ر 
یتم تقویم الطالب بالتنسیق بین المشرف العلمي والمشرف العلي وتكون نتیجة الطالب  –ثالثا 

 – :بالشكل التالي
 ( غیر مستوف ).أو (مستوف ) 

 ٤مادة 
 :التدریب الصیفيیشرف على 

 مكتب التدریب الصیفي في دیوان الهیئة. –اوال 
یتولى االشراف على مهام التدریب مكب التدرب الصیفي یرأسه رئیس الهیئة ویكون احد عمداء 

المعاهد نائبا للرئیس ویضم في عضویته رؤساء اللجان القطاعیة ومدیر قسم الشؤون العلمیة 
 – :لهیئة مقررا ویتولى المهام االتیةومسؤول وحدة التدریب في دیوان ا

 التخطیط والمتابعة لعملیة التدریب الصیفي في معاهد الهیئة كافة. –أ 
 متابعة حجز المواقع التدریبیة بالتنسیق مع حقل العمل. –ب 
 اقتراح التعدیالت على تعلیمات التدریب الصیفي في ضوء مقترحات المعاهد. –ج 
دریب الصیفي في ضوء مقترحات اللجان القطاعیة التخصصیة في اعادة النظر بمناهج الت –د 

 الهیئة.
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 وحدة التدریب في قسم الشؤون العلمیة في دیوان الهیئة. –ثانیا 
 – :وتتولى المهام االتیة

 مكتب التدریب الصیفي عن عملیة حجز المواقع التدریبیة.إلى رفع تقاریر دوریة  –أ 
 یتعلق باإلشراف المتبادل على الطلبة المتدربین وتنظیمها.تنسیق جهود المعاهد فیما  –ب 
 التنسیق بین المعاهد لتبادل نتائج التدریب الصیفي في نهایة فترة التدریب. –ج 
لتدریب مكتب اإلى متابعة تنفیذ عملیة التدریب الصیفي من المعاهد ورفع تقاریر دوریة  –د 

 الصیفي.
 تدریب الصیفي في الهیئة.اعداد التقریر السنوي عن ال –ه 

 :الوحدة العلمیة في المعهد وتتولى المهام االتیة –ثالثا 
 وامرألا ٕاصدارالعلمیة لتوزیع الطلبة و األقسام التنسیق مع لجان التدریب الصیفي في  –أ 
 .داریةاإل
تعلق یالتنسیق مع وحدة التدریب الصیفي في دیوان الهیئة والمعاهد االخرى في كل ما  –ب 

 بالتدریب.
توحید التقاریر الشهریة لالقسام العلمیة متضمنة سیر التدریب الصیفي فیها لعرضها على  –ج 

 مجلس المعهد.
 ،العلمیة برئاسة عمید المعهداألقسام عقد اجتماعات دوریة للجان الفرعیة في إلى الدعوة  –د 

 الهیئة.إلى وترسل نسخة من محاضرها 
 العلمیة.األقسام بنتائج التدریب الصیفي من قبل  داریةاإل وامراأل إصدارتابعة م –ه 
صیفي وحدة التدریب الإلى اعداد التقریر السنوي عن التدریب الصیفي في المعهد وارساله  –و 

 بعد اقراره من مجلس المعهد.
 لجنة التدریب الصیفي في القسم العلمي في المعهد –رابعا 

اذا كان للقسم  ) لجنة للتدریب الصیفي یرأسها رئیس القسم وتضم في عضویتها رؤساء الفروع
 – :فروع ) وعدد من التدریسیین والفنیین یتناسب مع عدد الطلبة المتدربین وتتولى المهام االتیة

 مواقع التدریب ومتابعة تنفیذه.إلى ارسال المنهج التدریبي للطلبة لكل تخصص  –أ 
 االشراف العلمي على الطلبة خالل التدریب الصیفي. –ب 
تحدید عدد الزیارات الواجب القیام بها للموقع التدریبي الواحد على ان ال تقل عن زیارة  –ج 

واحدة اسبوعیا واالهتمام بزیارة المواقع التدریبیة خالل االسبوع االول من مباشرة الطلبة بالتدریب 
 مع المشرفین العملیین لتجاوز الصعوبات المتوقعة.الصیفي بهدف التنسیق المبكر 

جمع استمارات تقویم الطلبة من مواقع التدریب في االسبوع االخیر من التدریب بعد توقیع  –د 
بنتائج  داریةاإل وامراأل إصدارالمشرف العلمي والعملي باالستمارات الخاصة بتقویم طلبته ویقوم ب
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 التدریب الصیفي لهم.
 الوحدات العلمیة فیها.إلى وترسل االستمارات الخاصة بطلبة المعاهد االخرى 

اعداد تقریر شهري عن سیر التدریب ومالحظات المشرفین العلمیین عن المواقع التدریبیة  –ه 
 الوحدة العلمیة.إلى وعدد الزیارات یقدم 

 ٥مادة 
ریبیة حسب تخصصهم مع مراعاة مالئمة موقع یستمد مبدأ توزیع الطلبة على المواقع التد –اوال 

التدریب لسكن الطالب في محافظته كلما امكن ذلك وبما ال یؤثر على كفاءة تنفیذ برنامج 
 التدریب.

یتولى كل معهد االشراف على طلبة المعاهد المشاركة له في التخصصات عند تدریبهم  –ثانیا 
ین المواقع القریبة منه ویتم التنسیق والتعاون ب فيأو ، ضمن الرقعة الجغرافیة التي یقع فیها

 المعاهد ذات العالقة لتحقق ذلك بأفضل السبل.

 ٦مادة 
 یتولى االشراف العلمي على التدریب. –اوال 

 اعضاء الهیئة التدریسیة. –أ 
 على ان ال یقل لقبهم الفني عن مدرب فني.، منتسبو القسم العلمي من الفنیین –ب 

مشرف العلمي مسؤوال عن عشرة طالب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة یكون ال –ثانیا 
وال یجوز زیادة هذا العدد اال في حاالت الضرورة القصوى على ان ، في الموقع التدریبي الواحد

 ال یقل عدد المتدربین عن خمسة طالب.
 عي ذلك.یجوز إحالل مشرف علمي محل آخر خالل فترة التدریب اذا تحقق ما یستد –ثالثا 

 ٧مادة 
تسمیة  احد الموظفین العاملین فیه، في الموقع التدریبي، شرف على تدریب الطلبة عملیای –اوال 

ادارة الموقع ویشترط فیه ان یكون حاصال على شهادة جامعیة اولیة على االقل في التخصص 
سة ممار أو في اختصاص مقارب له. وان تكون له خدمة وظیفیة أو الذي یتدرب فیه الطلبة 

 عملیة في حقل االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات.
ال یجوز ان یزید عدد الطلبة الذین یشرف علیهم المشرف العملي عن عشرین طالبا كحد  –ثانیا 

یتولى االشراف علیهم عدد من ، أقصى فإذا زاد عدد الطلبة المتدربین في الموقع عن هذا العدد
 الطلبة الذین یشرف علیهم كل منهم عن هذا الحد.المشرفین بحیث ال یزید عدد 

تصرف للمشرف العملي اجور اشراف تقدر بمعیار اجور المحاضرات وبمعدل اجور  –ثالثا 

٧٩ 

 



   ۲۰۱٦-۲۰۱٥دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة..................................ضوابط وشروط القبول واالنتقال وشؤون الطلبة 

فإذا  ،ساعتین اسبوعیا اذا كان عدد الطلبة الذین یشرف علیهم ال یزید على خمسة عشر طالبا
 تجاوز عددهم ذلك تصرف له اجور ثالث ساعات اسبوعیا

 ٨دة ما
 – :یعامل التدریب الصیفي معاملة الدروس المنهجیة مع مالحظة ما یأتي –اوال 

في حالة رسوب الطالب بالتدریب الصیفي یعید السنة الدراسیة وتطبق علیه التعلیمات  –أ 
 النافذة. اإلمتحانیة 

ماله بما ستكاأو یجوز لمجلس المعهد وبمصادقة رئیس الهیئة ان یوافق على اعادة التدریب  –ب 
اذا كان الطالب قد استنفذ المدة القصوى ، یعادل االیام التي تغیب فیها الطالب عن التدریب

أو ة متى كان رسوبه ألسباب قاهر ، إلكمال الدراسة في المعهد ورسب في التدریب الصیفي فقط
 عذر مشروع یقتنع به المجلس كحاالت الوالدة والمرض وما الیها.

 تخرج الطالب في هذه الحالة هو تاریخ تخرج الطلبة في السنة التالیة.ویكون تاریخ 
) من مدة تدریبه یعتبر الطالب راسب في  % ١٠عند تجاوز غیابات الطالب نسبة (  –ج 

 ویتوجب اعادته مهما كانت مبررات ذلك.، التدریب
هد قطر، على یتعلمجلس المعهد الموافقة على تدریب الطلبة العرب واالجانب خارج ال –ثانیا 

الطالب بتسلیم استمارة التقییم والمعلومات االخرى المطلوبة خالل فترة اسبوع من انتهاء فترة 
 التدریب.
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 ١٩٩٢لسنة  ٥: نظام اللیاقة الصحیة رقم ٥ملحق  -ع
 ١مادة 

یقصد باللیاقة الصحیة ألغراض هذا النظام القابلیة البدنیة والعقلیة والنفسیة التي یجب توافرها في 

لمعاهد للقبول في الكلیات واأو الشخص لیكون الئقا للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 

 والمدارس والدورات داخل العراق وخارجه.

 ٢مادة 

في مدینة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرأو نة طبیة یؤلف وزیر الصحة لج –أوال 

 المرشحین للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي باستثناء العاملین في الطیران المدني.

في مدینة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرأو یؤلف وزیر الصحة لجنة طبیة  –ثانیا 

التدریب خارج العراق والطلبة المقبولین في أو وفدین للدراسة طلبة البعثات والزماالت والم

 المرشحین للقبول في الكلیات والمعاهد والمدارس.أو الدراسات العلیا 

تؤلف اللجنة الطبیة المنصوص علیها في البندین ( أوال وثانیا) من هذه المادة من رئیس  –ثالثا 

لطبیة المختلفة، ویكون قرارها قابال للطعن لدى وعضوین، یراعى في اختیارهم االختصاصات ا

المفحوص خالل ثالثین یوما من تاریخ أو اللجنة الطبیة االستئنافیة من الجهة طالبة الفحص 

 التبلیغ بالقرار.

 الجدول الرابع الخاص بالقبول في الكلیات والمعاهد والمدارس

البیطري والصیدلة والهندسة والزراعة وتشمل قبول الطلبة في كلیات وطب األسنان والطب  -١

یات العلمیة في جمیع الكلاألقسام والعلوم والمدارس الصحیة والهندسیة والصناعیة والزراعیة و 

 والمعاهد األخرى.

 :فحص العیون ویثبت من طبیب اختصاصي في العیون وكما یأتي -أ

ما أو بدونها أو العدسات الالصقة أو بالنظارات  ٦/١٢×٦/١٢ال تقل درجة الرؤیا عن  :أوال

 .٢٤یعادلها حسابیا بحیث ال یزید مجموع المقام عن 
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ثانیا: ان یكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو اللیلي وأن تكون عدسة العین والشبكیة 

 والعصب البصري سالمة.

رؤیا نستاكموس) مهما تكن درجة الالمتناوب والرئرئة (أو ثالثا: ال یقبل المصاب بالحول الثابت 

 جیدة.

 جسمیة تعیق الحركة والعمل.أو أن یكون سالما من تشوهات خلقیة  -ب

 أن یكون النطق طبیعیا ومفهوما. -ج

 أن یكون سالما من األمراض النفسیة والعقلیة والعصبیة. -د

 .معیة قیاسیةأن یكون السمع طبیعیا وال یزید أي خلل في السمع على عشرین وحدة س -هـ

 المستعصیة.أو أن یكون سالما من األمراض المزمنة  -و

 وتشمل قبول الطلبة في دراسات التربیة الریاضیة فقط. – ٢

 تثبت المعلومات من طبیب اختصاص في العیون. –فحص العیون  –آ 

بحیث ال یزید ما یعادلها حسابیا أو بدون عوینات  ٦/١٢×٦/١٢ال تقل درجة / الرؤیا عن  :أوال

 .٢٤مجموع المقام على 

أن یكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو اللیلي وأن تكون عدسة العین والشبكیة  :ثانیا

 والعصب البصري سالمة.

ال یقبل المصاب بالحول الثابت والمتناوب والرئرئة (نستاكموس) مهما تكن درجة الرؤیا  :ثالثا

 جیدة.

 جسمیة تعیق الحركة والعمل.أو ن تشوهات خلقیة یجب أن یكون سالما م –ب 

 أن یكون سالما من األمراض النفسیة والعقلیة والعصبیة. –جـ 
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 .اإلنسانیةوتشمل قبول الطلبة في الدراسات  -٣

فحص العیون ویثبت من طبیب اختصاص في العیون ال تقل درجة الرؤیا عن  .أ

 بدونها.أو بالعوینات  ٦/١٢×٦/١٢

الجسمیة على أن ال یكون تأثیرها شدیدا أو ال یمنع من القبول وجود بعض العاهات الخلقیة  .ب

 على تأدیة العمل والحركة.

 الترجمة والترجمة الفوریة یجب أن یكون السمع والنطق طبیعیین. .ج

 أن یكون سالما من األمراض النفسیة والعقلیة والعصبیة. .د
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 العالي التعلیم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباط تعلیمات: ٦ ملحق -ف
 ٢٠٠٧ لسنة ١٦٠ رقم العلمي والبحث

 -١- المادة

 :یأتي بما الطالب یلتزم

 والبحث لعاليا التعلیم وزارة تصدرها التي واألوامر والتعلیمات الداخلیة واألنظمة بالقوانین التقید- أوال
 الكلیة، المعهد).، الهیئة، الجامعة( ومؤسساتها العلمي

 الفتن ارةإث تعمد أو بسوء القومیة المشاعر أو الوطنیة الوحدة أو الدینیة بالمعتقدات المساس عدم-ثانیا
 .قوالً  أو فعالً  الدینیة أو العرقیة أو الطائفیة

 .خارجها أو داخلها الفعل أو بالقول مؤسساتها أو الوزارة سمعة إلى اإلساءة عدم-ثالثاً 

 سالتدری وهیئة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع یتنافى ما كل تجنب-رابعا
 .الطلبة بین والتعاون الزمالة وعالقات والموظفین

 والزماالت تللبعثا والترشیح التعیین عند علیه إیجابا سیؤثر الذي القویم المنضبط السلوك-خامسا
 .الدراسیة

 الجامعي الحرم داخل والسكینة والطمأنینة بالنظام اإلخالل شأنه من عمل أي عن االمتناع –سادسا
 .به القائمین على التستر أو علیه التحریض أو فیه المشاركة أو) المعهد أو الكلیة(

 .المعهد أو الكلیة أو الهیئة أو الجامعة وممتلكات الدراسیة المستلزمات على المحافظة-سابعا

 .المعهد أو الكلیة في الدراسة سیر بحسن اإلخالل عدم-ثامنا

 .حدة على هیئة أو جامعة كل خصوصیة تراعى أن على للطلبة المقرر الموحد بالزي التقید – تاسعا

 وفصن من صنف أي ممارسة أو التفرقة تعمیق شأنها من تنظیمات قیام إلى الدعوة تجنب-عاشراً 
 .االجتماعي أو الدیني أو السیاسي االضطهاد

 ءسوا طائفیة أو قومیة أو عرقیة مجموعة أو سیاسي تنظیم أو حزب ألي الدعایة تجنب-عشر حادي
 .الندوات إقامة أو والملصقات والالفتات الصور تعلیق في ذلك كان
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 دعائیة دینیة أو حزبیة ندوات إقامة أو محاضرات إللقاء حزبیة شخصیات دعوة عدم- عشر ثاني
 .الوطنیة الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم داخل

 -٢- المادة

 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبیه الطالب یعاقب 

 .الهیئة أو الجامعة في المقرر الموحد بالزي التقید عدم-أوال

 .الطلبة احد على بالقول تجاوزه أو الطلبة بین الزمالة عالقات إلى اإلساءة-ثانیا

 -٣- المادة

 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب إذا باإلنذار الطالب یعاقب

 .التنبیه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبیه المعاقبة یستوجب فعال-أوال

 .المعهد أو الكلیة أو الهیئة أو الجامعة في والسكینة والطمأنینة بالنظام إخالله– ثانیا

 -٤- المادة

 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب إذا یوما) ثالثین ٣٠( لمدة بالفصل الطالب یعاقب

 .اإلنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باإلنذار المعاقبة یستوجب فعال-أوال

 .التدریسیة الهیئة أعضاء غیر من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه-ثانیا  

 .خارجهما أو هدالمع أو الكلیة داخل إلیه یسيء بما التدریسیة الهیئة أعضاء بأحد بالتشهیر قیامه-ثالثا

 .واآلداب العام بالنظام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الملصقات بوضع قیامه-رابعا

 -٥- المادة

 إحدى ارتكب إذا واحدة دراسیة سنة على تزید ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب یعاقب
 :اآلتیة المخالفات

 .التعلیمات هذه) من ٤( المادة في علیها المنصوص األفعال احد ارتكابه تكرار- أوال

 الحرم اخلد الحزبیة أو السیاسیة التجمعات أو العرقیة أو الطائفیة التكتالت على حرض أو مارس-ثانیا
 .الجامعي
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 .التدریسیة الهیئة أعضاء غیر من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتداؤه-ثالثا

 .الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله-رابعا

 .مسلحة عنف بأعمال بالقیام التهدید-خامسا

 .الجامعي الحرم داخل إجازة بدون أو بإجازة بأنواعه السالح حملة-سادسا

 .عهدالم أو الكلیة أو الهیئة أو الجامعة ممتلكات في أضرارا الجسیم بإهماله أو عمدا إحداثه- سابعا

 .الدینیة المعتقدات أو الوطنیة الوحدة إلى إساءته-ثامنا

 .ماخارجه أو المعهد أو الكلیة داخل في التدریسیة الهیئة أعضاء احد على بالقول تجاوزه-تاسعا

 .الفعل أو بالقول الهیئة أو الجامعة سمعة إلى اإلساءة- عاشرا

 .الدراسة سیر بحسن المتعمد إخالله- عشر حادي

 .هدالمع أو الكلیة ومنتسبي الطلبة زمالئه على واالحتیال النصب ارتكابه ثبوت-عشر ثاني 

 -٦- المادة

 إذا یدهق ویرقن الهیئة أو الجامعة من وبقرار المعهد أو الكلیة من النهائي بالفصل الطالب یعاقب 
 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب

 .التعلیمات هذه من) ٥( المادة في علیها المنصوص المخالفات إحدى تكراره- أوال

 الكلیة أو ةالهیئ أو الجامعة في المحاضرین أو التدریسیة الهیئة أعضاء احد على بالفعل اعتداؤه-ثانیا
 .المعهد أو

 .العامة واآلداب لألخالق ومناف مشین فعل إتیانه-ثالثا

 ینالمحرض من كونه أو مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق أو كتب أو مستندات أیة تقدیمه-رابعا
 .التزویر على

 مساعدةال أو فیه اشتراكه أو الجامعي الحرم داخل والطمأنینة باألمن یخل عمال ارتكابه ثبوت-خامسا
 .علیه

 .نةس من ألكثر فیها محكومیته مدة تزید بالشرف مخلة جنحة أو بجنایة علیه الحكم عند-سادسا

٨٦ 
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 -٧- المادة

 هذه من) ٦) و(٥) و(٤) و(٣) و(٢(المواد في علیها المنصوص العقوبات فرض یمنع ال-أوال 
 قوانینال طائلة تحت المخالفة وقعت إذا األخرى العقوبات فرض، من المخالف الطالب على التعلیمات

 .العقابیة

 لنظرا فیكون المعهد أو الجامعة خارج إلیه نسب فعل عن الطالب ضد جزائیة دعوى حركت إذا- ثانیا
 .الجزائیة الدعوى في البت یتم حتى مؤجال انضباطیا فیه

 -٨- المادة

 عضاءأ من اثنین وعضویة العمید معاون برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد أو الكلیة عمید یشكل
 ویكلف )المنتخب( الطلبة اتحاد عن وممثل، قانونیا اللجنة أعضاء أحد یكون أن على التدریسیة الهیئة
 .اللجنة مقرریة بأعمال اإلداریین الموظفین أحد

 -٩- المادة

 .الطلبة انضباط لجنة بها توصِ  لم ما انضباطیة عقوبة أیة فرض یجوز ال

 -١٠-المادة

، المعهد أو الكلیة مجلس من بقرار التعلیمات هذه في علیها المنصوص االنضباطیة العقوبات تفرض
 .المعهد أو الكلیة عمید إلى صالحیاته تخویل وللمجلس

 -١١-المادة

 .قطعیة واإلنذار التنبیه عقوبة تكون – أوال

 الفصل قرار على االعتراض)  یوما٣٠( على تزید ال لمدة المعهد أو الكلیة من المفصول للطالب-ثانیا
 .قطعیا قراره ویكون المعهد أو الكلیة مجلس لدى

 الفصل قرار على االعتراض)  یوما٣٠( على تزید لمدة المعهد أو الكلیة من المفصول للطالب-ثالثا
 .قطعیا قراره ویكون الجامعة رئیس لدى

 مجلس لدى الفصل قرار على االعتراض نهائیا فصال المعهد أو الكلیة من المفصول للطالب-رابعا
 .قطعیا قراره ویكون الجامعة

 -١٢-المادة

٨٧ 
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 من) ابعار ( و)  ثالثا( و)  ثانیا(  البنود في علیها المنصوص الفصل قرارات على االعتراض للطالب
 بلیغهت تعذر فإن، بحقه الصادر بالقرار تبلیغه تاریخ من أیام ٧ خالل التعلیمات هذه من -١١-المادة

 .اإلعالنات لوحة في الفصل قرار نشر تاریخ من یوما١٥ خالل االعتراض حق فله

 -١٣-المادة

 ولي بها ویبلغ، یوما) ١٥( عن تقل ال مدة المعهد أو الكلیة في اإلعالنات لوحة في العقوبة قرار یعلق
 .تحریریا الطالب أمر

 -١٤-المادة

 .١٩٨٩ لسنة) ١٩( رقم العالي التعلیم طلبة انضباط تعلیمات تلغى

 -١٥-المادة

.الرسمیة الجریدة في نشرها تاریخ من التعلیمات هذه تنفذ

٨٨ 
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: جدول باالختصاصات في االعدادیات المهنیة واالختصاص ٧حق مل -ص
 المناظر في الكلیات/ الدراسة المسائیة

 

 

  القبول نسبة المناظر االختصاص االختصاص

 %١٠ الهندسة كلیة صناعة

 من الموهوبین قبول باإلمكان

 في المهنیة االعدادیات خریجي

 والتربیة الجمیلة الفنون كلیات

 البدنیة التربیة وكلیات الفنیة

 التربیة وقسمي الریاضة وعلوم

 كلیات في الریاضیة والتربیة الفنیة

 أن ىعل األساسیة والتربیة التربیة

 خطة من) %١٠( عن التزید

 .القبول

 %٢٠ واقتصاد اإلدارة كلیة تجاري

 %١٠ الزراعیة الهندسة كلیة زراعي

 %١٠ الجمیلة الفنون وأقسام كلیة التطبیقیة الفنون

 %١٠ االسالمیة العلوم كلیة اإلسالمي الفرع

 %١٠ التمریض كلیة التمریض

     

 %١٠ الهندسة كلیة صناعة

 من الموهوبین قبول باإلمكان

 في المهنیة االعدادیات خریجي

 والتربیة الجمیلة الفنون كلیات

 البدنیة التربیة وكلیات الفنیة

 التربیة وقسمي الریاضة وعلوم

 كلیات في الریاضیة والتربیة الفنیة

 أن ىعل األساسیة والتربیة التربیة

 خطة من) %١٠( عن التزید

 .القبول

 %٢٠ واقتصاد اإلدارة كلیة تجاري

 %١٠ الزراعیة الهندسة كلیة زراعي

 %١٠ الجمیلة الفنون وأقسام كلیة التطبیقیة الفنون

 %١٠ االسالمیة العلوم كلیة اإلسالمي الفرع

 %١٠ التمریض كلیة التمریض

٨٩ 
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 والمناظرة القریبة واالختصاصات المعهد في باالختصاصات جدول: ٨ ملحق -ق
 والكلیات الجامعات في

 القسم المناظر أو القریب االختصاص المعھد من االختصاص ت

 هندسيرسم  بناء و إنشاءات  .١
 بناء وٕانشاءات
 إنشاء طرق

 مدني

 مدني
 العمارة

 اإلنشائیة
 بناء إدارة المشاریع

 طرق وجسور
 المدنیة والبیئیة

 هندسة البناء واإلنشاءات
 الهندسة الصحیة 
 هندسة الجیوماتك

 ري و بزل  .٢
 موارد مائیة

 ري وبزل
 موارد مائیة

 بناء وٕانشاءات

 مائیةموارد 
 مدني

 المیاه والسدود
 السدود وموارد المیاه

 مساحة المساحة المساحة  .٣
 العمارة

 المدنیة والبیئیة
 هندسة البناء واإلنشاءات

 النفط واإلنتاج والقیاسات الحقلیة  .٤
 حفر اآلبار النفطیة
 میكانیك أجهزة الحفر

 هندسة النفط
 

 النفط
 تكنولوجیا النفط

 تكنولوجیا مكائن النفط
 التصفیة  .٥

 التشغیل والسیطرة
 تقنیة الغاز

 الكیمیاویة الهندسة تصفیة أو كیمیاوي
 الكیماویة
 والبتروكیمیائیة الكیمائیة

 تقنیات الوقود والطاقة
 الكهرباء  .٦

 القیاس والسیطرة
 كهرباء / المعدات النفطیة

 الكهرباء الكهرباء

 وااللكترونیكالكهرباء 
 الكهربائیة القدرة تقنیات هندسة

٩٠ 
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 القسم المناظر أو القریب االختصاص المعھد من االختصاص ت

 تقنیات االلكترونیك والسیطرة
 المیكانیك  .٧

 المضخات والتوربینات
 اللحام الغازي والكهربائي
 میكانیك/المعدات النفطیة
 خطوط األنابیب النفطیة

 السالمة الصناعیة

 المیكانیك المیكانیك
 هندسة تقنیات اللحام

 تقنیات المضخاتهندسة 
 هندسة تقنیات البیئة والتلوث

 هندسة المواد
 هندسة الكهرومیكانیك

 صیانة میكانیكیة  .٨
 مضخات

 تبرید وتكییف
 مكائن ومعدات

 سیارات
 قوى میكانیكیة
 لحام و أنابیب
 غزل و نسیج

 المیكانیك میكانیك

 هندسة المكائن والمعدات
 المواد

 الكهرومیكانیكهندسة 
 هندسة تقنیات القوالب والعدد

 هندسة  تقنیات اللحام
 هندسة تقنیات التبرید والتكییف 

 المیكاترونكس
 هندسة تقنیات السیارات

 هندسة تقنیات المكائن الزراعیة
 هندسة تقنیات المضخات

 كهرباء  .٩
 قوى كهربائیة
 مكائن كهربائیة

 كهربائیةشبكات 
 المصاعد والرافعات

 أجهزة طبیة

  الكهرباء كهرباء/عام
 الهندسة الكهربائیة وااللكترونیة

 هندسة الكهرومیكانیك
 قدرة و مكائن كهربائیة

 الشبكات
 هندسة تقنیات القدرة الكهربائیة

 الكیمیاوي كیمیاوي كیمیاوي  .١٠
 الطاقة

  الهندسة الكیمیائیة
 الكیمیائیة والبتروكیمیائیة

 االلكترونیك  .١١
 االتصاالت

 والسیطرة القیاس
 تواالتصاال المعلومات تكنولوجیا

 االلكترونیك
 االتصاالت

 االلكترونیك واالتصاالت
 االلكترونیك

 الهندسة الكهربائیة وااللكترونیة
 االلكترون واالتصاالت 

٩١ 
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 القسم المناظر أو القریب االختصاص المعھد من االختصاص ت

 االلكترونیة
 وااللكترونیكالكهرباء 

 هندسة تقنیات االتصاالت 
 تقنیات االلكترونیك والسیطرة

 صناعات كیمیاویة  .١٢
 تشغیل وحدات صناعیة

 وقود وطاقة
 السالمة الصناعیة
 الزجاج و السیرامیك

 كیمیاوي ،الكیمیاء
 الهندسة الكیمیائیة
 البتروكیمیاویة

 الكیمیاویة

 الهندسة الكیمیائیة 
 الكیمیائیة والبتروكیمیائیة

 هندسة تقنیات الوقود والطاقة
 كیمیاوي كیمیاوي تحلیالت كیمیاویة  .١٣

 الهندسة الكیمیائیة
 الكیمیائیة والبتروكیمیائیة

 الكهروكیمیائیة
 الكیمیاء

 العلوم التطبیقیة
 الكیمیاء التطبیقیة

 علوم الحاسبات أنظمة الحاسبات  .١٤
 كلیة تكنولوجیا المعلوماتیة

 علوم الحاسوب

 نظم المعلومات الحاسوبیة
 الحاسوب هندسة تقنیة الحاسبات تقنیات الحاسبات  .١٥

 الحاسوب والبرمجیات
 تكنولوجیا المعلومات

 البرامجیات
 هندسة شبكات الحاسوب

 سیطرة و حاسوب
 برامجیات و حاسوب

 الحاسوب هندسة تقنیات
 هندسة تقنیات البرامجیات

 المضخات والتوربینات  .١٦
 تقنیة اللحام الغازي والكهربائي

 السالمة الصناعیة
 میكانیك معدات نفطیة
 خطوط االنابیب النفطیة

 المیكانیك المیكانیك
 المواد

 هندسة تقنیات اللحام
 هندسة تقنیات المضخات 

 الكهرومیكانیكهندسة 

٩٢ 
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 القسم المناظر أو القریب االختصاص المعھد من االختصاص ت

 هندسة تقنیات البیئة  والتلوث المیكانیك
 االحصاء  .١٧

 االحصاء و المعلوماتیة
 االحصاء الحیاتي

 االحصاء االحصاء
 تقنیات المعلوماتیة
 االدارة االلكترونیة

 المحاسبة  .١٨
 المصارف

 المالیة و المصرفیة

 محاسبة
 مالیة و معلوماتیة

 مالیة و نقدیة
 الرقابة المحاسبیة

 المحاسبة
 التمویل والمصارف

 العلوم المالیة والمصرفیة
 اقتصادیات إدارة المصارف
 الرقابة المحاسبیة والمالیة

 ،مكتبات  .١٩
 ادارة مكتبات

 مكتبات
 

 المكتبات
 المكتبات والمعلومات

 القانون قانون قانونیة ادارة  .٢٠
 إدارة  .٢١

 تسویق
 تأمین
 مخازن

 سكرتاریة
 مستشفیاتإدارة 

 إدارة صحیة

 إدارة اإلعمال إدارة
 اإلدارة العامة

 االقتصاد
 التسویق

 اإلدارة الصناعیة
 اقتصادیات إدارة االستثمار والموارد

 االقتصاد واالستثمار
 تقنیات العملیات

 تقنیات إدارة الجودة الشاملة
 سیاحة  .٢٢

 إدارة الفنادق
 إرشاد سیاحي

 السیاحة سیاحة وفندقة
 إدارة الفنادق

 إدارة المؤسسات السیاحیة والفندقیة
 )سیاحي(إرشاد  السیاحة

 إدارة المؤسسات الفندقیة
 تحلیالت مرضیة تحلیالت مرضیة  .٢٣

 الكیمیاء الحیاتیة
 علوم الحیاة

 تحلیالت مرضیة
 تقنیات التحلیالت المرضیة

 صیدلة صیدلة صیدلة  .٢٤

٩٣ 
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 القسم المناظر أو القریب االختصاص المعھد من االختصاص ت

 التمریض تمریض التمریض  .٢٥

صحة مجتمع، التخدیر، األشعة،   .٢٦
العالج الطبیعي، اإلنعاش، 

 صناعة األسنان، وقایة األسنان،
الكلیة االصطناعیة، فحص 
البصر، التأهیل الطبي فرع  

 األطراف، اإلنعاش

صحة مجتمع، التخدیر، األشعة، 
العالج الطبیعي، اإلنعاش، 

 األسنان،صناعة األسنان، وقایة 
الكلیة االصطناعیة، فحص 
البصر، التأهیل الطبي فرع  

 األطراف، اإلنعاش

 صحة مجتمع

 العالج طبیعي
 األشعة
 التخدیر

 صناعة األسنان
 التقنیات البصریة

التأهیل الطبي فرع رعایة   .٢٧
المعوقین، االطراف والمساند 

 الصناعیة

 الطبیعي العالج تقنیات العالج الطبیعي

 الصناعیة والمساند االطراف هندسة
 الثروة الحیوانیة إنتاج حیواني أو ثروة حیوانیة إنتاج حیواني  .٢٨

 اإلنتاج الحیواني
 تقنیات اإلنتاج الحیواني

 الزراعیة المكننة زراعة / مكننة زراعیة مكننة زراعیة  .٢٩

زراعة قسم بستنة، محاصیل  إنتاج نباتي  .٣٠
 إرشاد زراعي، وقایة نباتحقلیة، 

 وقایة النبات
 المحاصیل الحقلیة

 الزراعي واإلرشاد االقتصاد
 البستنة وهندسة الحدائق

 البستنة والنخیل
 اإلنتاج النباتي

 علوم المحاصیل الحقلیة
 تقنیات االنتاج النباتي

 التربةعلوم  زراعة قسم تربة التربة واستصالح األراضي  .٣١
 التربة والموارد المائیة

 التربة والمیاه
 التربة

 علوم التربة والمیاه
 تقنیات التربة والمیاه

 صناعات غذائیة صناعات غذائیة

٩٤ 
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 القسم المناظر أو القریب االختصاص المعھد من االختصاص ت

زراعة قسم علوم األغذیة،   .٣٢
 صناعات غذائیة

 علوم االغذیة
 علوم األغذیة والتقانات اإلحیائیة

 وقایة النبات زراعة قسم وقایة النبات، بستنة تربة وٕانتاج النحل  .٣٣
 البستنة وهندسة الحدائق

 البستنة والنخیل
تصمیم، تصمیم داخلي، تزیین   .٣٤

 معماري، تفصیل وخیاطة، نسیج
فنون جمیلة قسم التصمیم، 
الفنون الجمیلة قسم طباعة 

 األقمشة

 التصمیم

خدمة اجتماعیة أو إرشاد   .٣٥
 اجتماعي

 االجتماع االجتماعآداب قسم 
 االجتماع علم

 اللغة العربیة، معلم صف أول اللغة العربیة اللغة العربیة  .٣٦
 الجغرافیة تاریخ، جغرافیة اجتماعیات  .٣٧

 التاریخ
 جغرافیة تطبیقیة

 التربیة الریاضیة تربیة ریاضیة التربیة الریاضیة  .٣٨
علوم قسم التربیة اإلسالمیة،  التربیة اإلسالمیة  .٣٩

القران، اللغة العربیة، الفقه 
 وأصوله

 القران الكریم والتربیة اإلسالمیة
 التربیة اإلسالمیة

 علوم القران والتربیة اإلسالمیة
 القران والتربیة اإلسالمیة

 علوم القران
 الفقه وأصوله

 معلم صف أول
 اإلنكلیزیةاللغة  اإلنكلیزیةقسم اللغة  اإلنكلیزیةاللغة   .٤٠
 التربیة الفنیة الفنون الجمیلة، قسم التربیة الفنیة التربیة الفنیة  .٤١
قسم علوم الحیاة، كیمیاء، فیزیاء،  علوم وریاضیات  .٤٢

 علوم حاسبات، ریاضیات، علوم
 الفیزیاء

 علوم الحیاة
 علوم الحاسوب

 الریاضیات
 الحاسوب
 الحاسبات

 العلوم الطبیعیة
 الجمیلة الفنون الموسیقیة الفنون  .٤٣

  
 موسیقى

  

٩٥ 
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لى ع األوائل: جدول باالختصاصات في الكلیات التقنیة لقبول الخمسة ٩ ملحق -ر
 المهنیة االعدادیاتالعراق من 

 ت
فروع التعلیم 

 المهني
االختصاص 

 المناظر
 االختصاص القریب

الكلیة التقنیة الموجود فیها 
 المناظرأو االختصاص القریب 

رسم هندسي/مساحة/انشاء  بناء وٕانشاءات بناء  .١
 طرق

 كركوك بغداد موصل

 موصل بغداد كركوك بناء وانشاءات/مساحة رسم هندسي رسم هندسي  .٢
قوى كهربائیة/  كهرباء  .٣

 شبكات/كهرباء عام
 ادبغداإللكترونیة و الكهربائیة  الكترونیك

 الهندسیةاألقسام المسیب 
 كركوك بصرة موصل

قوى كهربائیة / شبكات  إلكترونیك/اتصاالت إلكترونیك  .٤
 كهربائیة / كهرباء عام

 ادبغداإللكترونیة الكهربائیة و 
 كركوك بصرة موصل
 الهندسیةاألقسام المسیب 

 ادبغداإللكترونیة الكهربائیة و  الكترونیك اتصاالت اتصاالت  .٥
 نجف

صیانة   .٦
 حاسوب

الكترونیك/انظمة 
 حاسوب

 ادبغداإللكترونیة الكهربائیة و  كهرباء/اتصاالت
 كركوك موصل نجف

میكانیك  میكانیك  .٧
انتاج/میكانیك 

عام/تشغیل وصیانة 
 ةیمیكانیك

ومعدات/ سیارات /  مكائن
تبرید وتكییف / غزل ونسیج 

 / مضخات

 نجف بصرة موصل بغداد
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

اللحام   .٨
وتشكیل 
 المعادن

تشغیل وصیانة میكانیكیة /  میكانیك انتاج
 میكانیك عام

 بغداد

فنون  نجارة  .٩
 تطبیقیة/تصمیم

 داخلي

 بغداد میكانیك انتاج

 

٩٦ 
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 ت
فروع التعلیم 

 المهني
االختصاص 

 المناظر
 االختصاص القریب

الكلیة التقنیة الموجود فیها 
 المناظرأو االختصاص القریب 

میكانیك عام /  سباكة  .١٠
 میكانیك انتاج

تشغیل وصیانة میكانیكیة / 
مكائن ومعدات / سیارات / 

تبرید وتكییف /غزل 
 ونسیج/مضخات

 نجف بصرة موصل بغداد
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

مكائن ومعدات/تبرید  سیارات سیارات  .١١
وتكییف /مضخات/مكننة 

 زراعیة

 بغداد موصل بصرة نجف
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

تكییف الهواء   .١٢
 والتثلیج

مكائن ومعدات / سیارات  تبرید وتكییف
 /مضخات

 بغداد موصل بصرة نجف
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

 نجف بغداد سیارات مكائن زراعیة مكننة زراعیة  .١٣
 الهندسیةاألقسام مسیب 

صناعات   .١٤
 كیمیاویة

صناعات 
كیمیاویة/تشغیل 
 وحدات صناعیة

 بصرة 

صناعات   .١٥
 غذائیة

صناعات كیمیاویة 
/ تشغیل وحدات 

 صناعیة

 بصرة 

زجاج وسیرامیك /  خزف وزجاج  .١٦
 تزیین معماري

صناعات كیمیاویة/تشغیل 
 وحدات صناعیة

 

 الفنون التطبیقیة  تصمیم داخلي نماذج  .١٧
محاسبة / مخازن/  تجاري  .١٨

سكرتاریة / تامین / 
مصارف/ مكتبات / 

 ادارة

 موصلاالداریة  بغداداالداریة  
 كوفة االداریة بصرة االداریة

 

٩٧ 
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 ت
فروع التعلیم 

 المهني
االختصاص 

 المناظر
 االختصاص القریب

الكلیة التقنیة الموجود فیها 
 المناظرأو االختصاص القریب 

انتاج حیواني/إنتاج  زراعي  .١٩
نباتي/تربة 
واستصالح 

األراضي/مكائن 
 زراعیة/غابات

 الزراعیةاألقسام مسیب  
 نینوى زراعیة الرشیدیة

میكانیك/مكائن  طباعة طباعة  .٢٠
 ومعدات/فنون

 بغداد موصل بصرة نجف
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

میكانیك/غزل  غزل  .٢١
 ونسیج

میكانیك انتاج/میكانیك 
عام/تشغیل وصیانة 

 میكانیكیة

 بغداد موصل بصرة نجف
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

میكانیك/غزل  نسیج  .٢٢
 ونسیج

میكانیك انتاج/میكانیك 
عام/تشغیل وصیانة 

 میكانیكیة

 بغداد موصل بصرة نجف
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

میكاترونكس   .٢٣
 سیارات

 نجف بغداد سیارات الكترونیك
 الهندسیةاألقسام كركوك 

تكنولوجیا   .٢٤
 صناعیة

تشغیل وصیانة 
 میكانیكیة

 بغداد موصل بصرة نجف میكانیك
 الهندسیةاألقسام كركوك 
 الهندسیةاألقسام مسیب 

 بغداد الكهربائیة وااللكترونیة الكترونیك اجهزة طبیة اجهزة طبیة  .٢٥
 الهندسیةاألقسام كركوك 

صیانة   .٢٦
المصاعد 
 الكهربائیة

 الكهربائیة وااللكترونیةبغداد  كهرباء مصاعد
 الهندسیةاألقسام كركوك 

 بصرة موصل
 الهندسیةاألقسام مسیب 

 

٩٨ 
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 ت
فروع التعلیم 

 المهني
االختصاص 

 المناظر
 االختصاص القریب

الكلیة التقنیة الموجود فیها 
 المناظرأو االختصاص القریب 

شبكات   .٢٧
ومحطات 
 معالجة المیاه

 بصرة تشغیل مشاریع المیاه صناعات كیمیاویة
 الهندسیةاألقسام مسیب 

تولید الطاقة   .٢٨
الكهربائیة 

 ونقلها

 الكهربائیة وااللكترونیةبغداد   كهرباء
 الهندسیةاألقسام كركوك 

 بصرة موصل
 الهندسیةاألقسام مسیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩٩ 
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 ٢٠١٥/٢٠١٦: جدول بالدراسات المسائیة المتوفرة للسنة الدراسیة ١٠ ملحق -ش

 القسم الكلیة الجامعة ت

۱- 

 

 

 

 

 

 بغداد

 الخوارزمي- الھندسة
 كیمیاءال واالتصاالت، المعلومات المیكاترونكس،

 الحیاتي الطب المؤتمت، التصنیع حیائیة،األ

 اإلدارة واالقتصاد
االقتصاد،  ،إدارة إعمال، المحاسبة، اإلدارة العامة

 اإلدارة الصناعیة، اإلحصاء، التمویل والمصارف

 الحاسبات، علوم الحیاة، الكیمیاء، الفیزیاء، الریاضیات علوم الصرفةللالتربیة 

 الفنون الجمیلة
التصمیم، الفنون السینمائیة والتلفزیونیة، الفنون 
التشكیلیة، التربیة الفنیة، الخط العربي والزخرفة، 

 الفنون المسرحیة، الفنون الموسیقیة

 عام التمریض

 التربیة للعلوم اإلنسانیة
، علوم القران الكریم، اإلنكلیزیةاللغة العربیة، اللغة 

التاریخ، الجغرافیة، العلوم التربویة والنفسیة، اللغة 
 الكردیة

 سالمیةالعلوم اإل
اللغة العربیة، الفلسفة ، ، أصول الدین ةالشریع

 األدیان المقارنة ،اإلسالمیة

 اآلداب
 الجغرافیة، االجتماع، العربیة، اللغة ،اإلنكلیزیة اللغة

 اآلثار الفلسفة، النفس، علم التاریخ،

 

 التقنیات الحاسبات، الحیاة، علوم ارض، علوم العلوم
    الفلك الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء، اإلحیائیة،

   

    

    

    

١٠٠ 
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 القسم الكلیة الجامعة ت

 المستنصریة -۲

 واالقتصاداإلدارة 
 ،االقتصاد، المالیة والمصرفیة ،إدارة إعمال ،المحاسبة

 اإلحصاء

  التربیة الریاضیة

 التربیة األساسیة

 

 

التاریخ، التربیة  ،اإلنكلیزیةاللغة العربیة، اللغة 
اإلرشاد  ،العلوم، الجغرافیة، الریاضیات ،اإلسالمیة

 التربیة األسریة ،التربوي، التربیة الفنیة

 إدارة الفنادقالسیاحة،  السیاحة وإدارة الفنادق

 اآلداب
اللغة الفرنسیة،            ،اإلنكلیزیةاللغة  ،اإلعالم، الترجمة

المكتبات والمعلومات ،التاریخ، علم  ،اللغة العربیة
 لوجیا التطبیقیةبوثرنالنفس، اال

 بدون أقسام العلوم السیاسیة

 التربیة
علوم الفیزیاء،  ،علوم الریاضیات ،علوم الحاسبات

 الجغرافیة

 البصرة -۳

 اإلدارة واالقتصاد
 ،العلوم المالیة والمصرفیة ،المحاسبة، إدارة اإلعمال

 اإلحصاء ،االقتصاد

 القانون والسیاسة القانون

  التمریض

 القادسیة -٤

 

 التربیة

 علمو التربیة التاریخ، ،اإلنكلیزیةالعربیة، اللغة  اللغة
 الكیمیاء الفیزیاء، الحیاة، علوم النفس،

 واالقتصاد اإلدارة
 المالیةالدراسات ، االقتصاد، إدارة إعمال ،المحاسبة

 والمصرفیة

 عام القانون

 الكیمیاء الحیاة، علوم العلوم

 الكیمیاوي المیكانیك، المدني، الھندسة

١٠١ 
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 القسم الكلیة الجامعة ت

 

٥- 
 المثنى

 

 واالقتصاد اإلدارة

 

 ومصرفیة مالیة علوم

 الجغرافیة التاریخ، العربیة، اللغة اإلنسانیة للعلوم التربیة

 الحیاة علوم العلوم

 التاریخ العربیة، اللغة األساسیة التربیة

 عام القانون

 تكریت -٦

 اإلنسانیة للعلوم التربیة
         الجغرافیة،التاریخ،  ،اإلنكلیزیةالعربیة، اللغة  اللغة

 العلوم التربویة والنفسیة

 الفیزیاء الكیمیاء، الریاضیات، الحیاة، علوم الصرفة للعلوم التربیة

 اقتصاد ومصرفیة، مالیة إعمال، إدارة المحاسبة، واالقتصاد اإلدارة

 عام الحقوق

           الحاسوب علوم
 والریاضیات

 الحاسوب علوم

 عام السیاسیة العلوم

 الدین أصول وأصولھ، الفقھ وعلومھ، الحدیث اإلسالمیة العلوم

 وعلوم البدنیة التربیة
 الریاضة

 عام

 سامراء -۷

 

 التربیة

 

القران، اللغة العربیة، علوم الحیاة، الكیمیاء،  علوم
 الریاضیة التربیة ،اإلنكلیزیةالتاریخ، اللغة 

 اآلثار والترمیم، الصیانة اآلثار

 الدین أصول اإلسالمیة العلوم

 التطبیقیة الكیمیاء المرضیة، التحلیالت التطبیقیة العلوم

    

١٠٢ 
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 القسم الكلیة الجامعة ت

 سومر -۸

 اإلحصاء العامة، اإلدارة واالقتصاد اإلدارة

 الطبیعة علوم أول، صف معلم األساسیة التربیة

 والمیاه التربة علوم الحیواني، اإلنتاج الزراعة

 میسان -۹

 اإلنكلیزیةاللغة  الریاضیات، األساسیة التربیة

 عام القانون

 الریاضیات ،اإلنكلیزیةالعربیة، اللغة  اللغة التربیة

۱۰- 
 الفرات جامعة
 التقنیة األوسط

 ھندسة تقنیات االتصاالت جفالن/ الھندسیة التقنیة الكلیة

 والمحاسبیة المالیة التقنیات فة/الكواإلداریةالكلیة التقنیة 

 المحاسبةالمیكانیك، صحة المجتمع،  المعھد التقني/الدیوانیة

 التحلیالت المرضیة، صحة المجتمع، التمریض المعھد التقني/ بابل

 التحلیالت المرضیة المعھد التقني/ الكوفة

 صحة المجتمع المعھد التقني/ كربالء

۱۱- 
 التقنیة الجامعة

 الوسطى

 اإلداریة/بغداد التقنیات كلیة
        والمحاسبیة،إدارة العملیات، تقنیات المالیة  تقنیات

 تقنیات أدارة الجودة الشاملة، تقنیات المعلوماتیة

 اإلعالن تقنیات الداخلي، التصمیم تقنیات التطبیقیة الفنون

 التكنولوجیا معھد
 ،كھربائیة/قوى الكھرباء لحام،/ میكانیك، اإللكترونیك

 وإنشاءات بناء/  المدني

 /الرصافةاإلدارة معھد
 الحاسوب،والمصرفیة، إدارة المكتب، أنظمة  المالیة

اإلحصاء د، المحاسبة، تقنیات المعلومات، إدارة الموا
 والمعلوماتیة

 الطبي المعھد
 /المنصورالتقني

، )طبیة أجھزة( اإللكترونیكالمرضیة،  التحلیالت
 الصحیة اإلدارة، الصیدلة

 ، التمریضالمجتمع صحة /بغدادالتقني الطبي المعھد

١٠٣ 
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 القسم الكلیة الجامعة ت

 /بعقوبةالتقني المعھد
أنظمة  ، التحلیالت المرضیة،التمریض الكھرباء،

 الحاسوب، المحاسبة، المیكانیك

 التحلیالت المرضیة، صحة المجتمع، المحاسبة المعھد التقني الكوت

 والتزیین المعماري، تقنیات الخزفالتصمیم  معھد الفنون التطبیقیة

۱۲- 
 التقنیة الجامعة

 الجنوبیة

 /ناصریةالتقني المعھد
 اإلدارة. المرضیة تحلیالت المجتمع، صحة التمریض،

 المدنیة التقنیات القانونیة،

 /الشطرةالتقني المعھد
 زل،البوالتقنیات المیكانیكیة، تقنیات الري  السیارات،

 الكھربائیة التقنیات

 والمعدات المكائن التمریض، الكھربائیة، التقنیات /العمارةالتقني المعھد

 المرضیة التحلیالت رة/البصالصحیة التقنیة الكلیة

۱۳- 

 

 

 العراقیة

  القانون

 اآلداب
اللغة العربیة، اللغة اإلنكلیزیة، علوم القرآن، التاریخ، 

 الجغرافیة

 الفقھ أصول التفسیر، المقارنة، األدیان الحدیث، العقیدة، العلوم اإلسالمیة

 التربیة للبنات
 ،ةاإلسالمیعلوم القرآن، اللغة العربیة، التاریخ، التربیة 

 اللغة اإلنكلیزیة، الشریعة

 ھندسة البرامجیات والشبكات الھندسة

 األعالم
الصحافة، الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة، العالقات 

 العامة

 االعمال، العلوم المالیة والمصرفیة، المحاسبةإدارة  اإلدارة واالقتصاد

۱٤- 
 

 دیالى

 الھندسة
 ،ھندسة الحاسوب والبرامجیات، الھندسة المدنیة

 الھندسة المیكانیكیة ،الھندسة االلكترونیة

 علوم الكیمیاء ،علوم الحیاة العلوم

 القانون السیاسیة والعلوم القانون

 علوم الحیاة التربیة للعلوم الصرفة

١٠٤ 
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 القسم الكلیة الجامعة ت

 التربیة للعلوم اإلنسانیة
 ،التاریخ ،الجغرافیة ،اللغة العربیة ،اللغة االنكلیزیة

 العلوم التربویة والنفسیة

 اللغة العربیة ،اللغة االنكلیزیة التربیة األساسیة

 االحصاء ،االقتصاد كلیة االدارة و االقتصاد

 التربیة الفنیة الجمیلةالفنون 

۱٥- 
 

 ذي قار

 ،علوم الحیاة  ،علوم الكیمیاء ،التحلیالت المرضیة  العلوم
 علوم الفیزیاء

علوم الحاسوب              
 والریاضیات

 الحاسبات ،الریاضیات 

 علوم الحاسبات ،علوم الحیاة التربیة للعلوم الصرفة

 الجغرافیة، التاریخ ،اللغة العربیة، االنكلیزیةاللغة  التربیة للعلوم اإلنسانیة

 القانون القانون

 العلوم المالیة والمصرفیة اإلدارة واالقتصاد

 الجغرافیة، التاریخ ،اللغة العربیة ،علوم القران اآلداب

 االذاعة والتلفزیون ،الصحافة ،االعالم الرقمي األعالم

 البستنة وھندسة الحدائق، الثروة الحیوانیة  الزراعة واالھوار

 الكوفة -۱٦

 القانون القانون

 العلوم السیاسیة العلوم السیاسیة

 الكیمیاء، علوم الحیاة العلوم

 ریاض األطفال التربیة األساسیة

 والمصرفیة المالیة العلوم ،المحاسبة ،االقتصاد ،اإلعمال إدارة اإلدارة واالقتصاد

 تمریض التمریض

 اللغة االنكلیزیة اآلداب

 العلوم التربویة والنفسیة التربیة للبنات  

 

١٠٥ 
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 همقیود المرقنة الطلبة لقبول المختلفة التخصصات جدول: ١١ ملحق -ت
 الحدود وحسب اإلیه للقبول التقدیم قیودهم المرقنة للطلبة یحق التي المختلفة التخصصاتجدول  

 ١-١-ط التاسع الفصل في ورد وكما تخرجهم لسنة الدنیا

 التخصصات ت 

 الطبیة  المجموعة كلیات  .١

 الهندسة كلیات  .٢

 العلمیة المجموعة كلیات  .٣

 الطبیة التخصصات التقنیة الكلیات  .٤

 الهندسیة التخصصات التقنیة الكلیات  .٥

 اإلداریة التقنیة الكلیات  .٦

 اإلنسانیة الكلیات  .٧

 التمریض كلیات  .٨

 لبیطري الطب كلیات  .٩

 الزراعة كلیات  .١٠

 الطبیة التخصصات معاهد  .١١

 الهندسیة التخصصات معاهد  .١٢

 اإلداریة التخصصات معاهد  .١٣

١٠٦ 
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          المتمیزین قناة ضمن للمقبولین الدراسیة المرحلة تحدید: ١٢ ملحق -ث
 التقنیة الكلیات في األوائل %١٠ ـوال

الكلیة التقنیة التي یتم القبول  التخصص في المعھد ت
 فیھا

المرحلة التي  القسم العلمي
یقبل فیھا 

 الطالب
   الھندسیة التخصصات 
    قسم التقنیات المیكانیكیة  .۱

 الثانیة /المواد اللحام/ القوالب والعدد الكلیة التقنیة / بغداد إنتاجفرع   -أ
فرع تشغیل وصیانة   -ب

 میكانیكیة
 األولى /المواد اللحام/ القوالب والعدد =

 األولى والعدد اللحام/ القوالب = فرع میكانیك عام  -ج
 الثانیة القوالب والعدد/ اللحام  = فرع تقنیات اللحام  -د
فرع تشغیل  ، إنتاجفرع   -ه

 وصیانة وفرع میكانیك عام
 األولى السیارات النجف/بغداد /الكلیة التقنیة

/  الكلیة التقنیة بغداد
 كركوك/الموصل/البصرة

 األولى التبرید والتكییف

 األولى المكائن والمعدات الكلیة التقنیة / المسیب
 األولى القوالب والعدد الكلیة التقنیة/ بغداد فرع الطباعة  -و

     
 الثانیة المساحة الكلیة التقنیة/ بغداد / كركوك قسم المساحة  .۲

 األولى واإلنشاءاتبناء ال الكلیة التقنیة/  الموصل
 األولى واإلنشاءاتمضخات/ البناء  الكلیة التقنیة/ المسیب

۳.      
     
    قسم المكائن والمعدات  .٤

الكلیة التقنیة/ بغداد/  فرع التكییف والتبرید  -أ
 كركوك/الموصل/ البصرة

 الثانیة التبرید والتكییف

 األولى السیارات الكلیة التقنیة/ بغداد/ النجف
 األولى والمعداتالمكائن  الكلیة التقنیة/ المسیب

 الثانیة المضخات/ المكائن والمعدات الكلیة التقنیة / المسیب ةكیالمیكانیفرع القوى   -ب
 األولى السیارات الكلیة التقنیة / بغداد / النجف

 الثانیة السیارات الكلیة التقنیة / بغداد / النجف فرع السیارات  -ج
 الثانیة المكائن والمعدات المسیبالكلیة التقنیة/ 

الكلیة التقنیة/ بغداد 
 /كركوك/الموصل/ البصرة

 األولى التبرید والتكییف

     
الكلیة التقنیة/  فرع الغزل والنسیج  -د

 كركوك/الموصل/ البصرة/
 األولى التبرید والتكییف

 األولى السیارات الكلیة التقنیة / بغداد / النجف
 األولى المكائن والمعدات الكلیة التقنیة / المسیب   -ه
 األولى القوالب والعدد/ المواد الكلیة التقنیة / بغداد جمیع الفروع اعاله  -و

١٠٧ 

 



   ۲۰۱٦-۲۰۱٥دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة..................................ضوابط وشروط القبول واالنتقال وشؤون الطلبة 

الكلیة التقنیة التي یتم القبول  التخصص في المعھد ت
 فیھا

المرحلة التي  القسم العلمي
یقبل فیھا 

 الطالب
    قسم التقنیات المدنیة  .٥

/ الموصل/  ةیالتقنالكلیة  وانشاءاتفرع بناء   -أ
 المسیب

 الثانیة البناء واالنشاءات

الكلیة التقنیة/ الموصل/  فرع انشاء الطرق  -ب
 المسیب

 األولى البناء واالنشاءات

الكلیة التقنیة/ الموصل/  فرع الرسم الھندسي  -ج
 المسیب

 األولى البناء واالنشاءات

 األولى المساحة الكلیة التقنیة/ بغداد / كركوك جمیع الفروع اعاله  -د
     
 االتصاالت يقسم  .٦

وتكنولوجیا المعلومات 
 واالتصاالت

الكلیة التقنیة الكھربائیة 
 وااللكترونیة/ الموصل

 الثانیة الحاسبات

 الثانیة الكترونیك والسیطرة الكلیة التقنیة / كركوك
 األولى البرامجیات الكلیة التقنیة / كركوك  .۷

الكلیة التقنیة الكھربائیة 
وااللكترونیة/ 

 الموصل/المسیب/ البصرة

 األولى القدرة الكھربائیة

    قسم الصناعات الكیمیاویة  .۸
كركوك/ الكلیة التقنیة /  فرع تشغیل وحدات صناعیة  -أ

 البصرة
 الثانیة البیئة والتلوث/ الوقود والطاقة

 الثانیة البتروكیمیاویات الكلیة التقنیة / البصرة
الكلیة التقنیة / كركوك/  فرع سالمة مھنیة  -ب

 البصرة
 األولى البیئة والتلوث/ الوقود والطاقة

 األولى بتروكیمیاویات / البصرة التقنیةالكلیة  فرع زجاج وسیرامیك  -ج
     
    قسم الموارد المائیة  .۹

 فرع ري وبزل  -أ
 فرع تشغیل مشاریع المیاه

 

 الثانیة مضخات الكلیة التقنیة / المسیب
 األولى المساحة الكلیة التقنیة / بغداد/ كركوك  -ب

الكلیة التقنیة / الموصل/ 
 المسیب

 األولى بناء وانشاءات

     
    قسم تقنیات الكھربائیة  .۱۰

الكلیة التقنیة/ الكھربائیة  فرع قوى كھربائیة  -أ
وااللكترونیة/ الموصل/ 

 المسیب / البصرة

 الثانیة القدرة الكھربائیة
 فرع شبكات كھربائیة  -ب
 األولى فرع المصاعد والرافعات  -ج

 األولى االتصاالت الكلیة التقنیة / النجف اعاله جمیع الفروع 
الكلیة التقنیة / الكھربائیة  جمیع الفروع اعاله 

 وااللكترونیة/ الموصل
 األولى الحاسوب / االجھزة الطبیة

االلكترونیك والسیطرة/  الكلیة التقنیة/ كركوك جمیع الفروع اعاله 
 البرامجیات

 األولى

١٠٨ 
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الكلیة التقنیة التي یتم القبول  التخصص في المعھد ت
 فیھا

المرحلة التي  القسم العلمي
یقبل فیھا 

 الطالب
    التقنیات االلكترونیةقسم   .۱۱

الكلیة التقنیة/ الكھربائیة  فرع االلكترونیك  -أ
 / الموصلواإللكترونیة

 الثانیة الحاسوب
 األولى الطبیة األجھزة

والسیطرة/ لكترونیك إ الكلیة التقنیة / كركوك
 البرامجیات

 الثانیة

الكلیة التقنیة الكھربائیة  الطبیة األجھزةفرع   -ب
 / الموصل اإللكترونیةو

 الثانیة الطبیة األجھزة
 األولى الحاسوب

لكترونیك والسیطرة/ إ الكلیة التقنیة / كركوك
 البرامجیات

 األولى

الكلیة التقنیة / الكھربائیة  السیطرة أجھزةفرع   -ج
 / الموصلواإللكترونیة

 الثانیة الحاسوب

 األولى الطبیة األجھزة 
كلیة التقنیات الكھربائیة /  فرع تقنیات الحاسوب  -د

 الموصل
 الثانیة قسم ھندسة تقنیات الحاسوب

 األولى االتصاالت الكلیة التقنیة / النجف أعالهجمیع الفروع  
الكلیة التقنیة الكھربائیة  أعالهجمیع الفروع  

/ الموصل /  اإللكترونیةو
 المسیب / البصرة

 األولى القدرة الكھربائیة

     
     
   التخصصات الطبیــــــــــــــة 
الطبي والعالج  التأھیلقسم   .۱

 الطبیعي
   

الصحیة  الكلیة التقنیات فرع العالج الطبیعي  -أ
 والطبیة/ بغداد

 الثانیة العالج الطبیعي
فرع صناعة االطراف   -ب

 والمساند
قسم رعایة ذوي االحتیاجات   -ج

 الخاصة
كلیة التقنیات الصحیة 

 والطبیة/ بغداد
 األولى العالج الطبیعي

كلیة التقنیات الصحیة  قسم صحة مجتمع  .۲
والطبیة/ بغداد/ كوفة/ 

 البصرة

 الثانیة مجتمعصحة 

كلیة التقنیات الصحیة  قسم التحلیالت المرضیة  .۳
والطبیة/ بغداد/ كوفة/ 

 البصرة

 الثانیة تحلیالت مرضیة

كلیة التقنیات الصحیة  قسم التخدیر  .٤
 والطبیة/ بغداد

 الثانیة التخدیر

كلیة التقنیات الصحیة  قسم فحص بصر  .٥
 والطبیة/ بغداد

 الثانیة قسم التقنیات البصریة

كلیة التقنیات الصحیة  األسنانقسم صناعة   .٦
 والطبیة/ بغداد

 الثانیة األسنانقسم تقنیات 
 األسنانقسم وقایة   .۷

١٠٩ 
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الكلیة التقنیة التي یتم القبول  التخصص في المعھد ت
 فیھا

المرحلة التي  القسم العلمي
یقبل فیھا 

 الطالب
كلیة التقنیات الصحیة  األشعةقسم   .۸

 والطبیة/ بغداد
 الثانیة األشعةقسم تقنیات 

 فرع المعالجة الشعاعیة  .۹
 ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ قسم التمریض  .۱۰
 ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ قسم الصیدلة  .۱۱
 ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ الجنائیة األدلةقسم تقنیات   .۱۲
     
     
   اإلداریةالتخصصات  
التقنیة االداریة/ بغداد/  الكلیة قسم المحاسبة  .۱

 الكوفة/ البصرة
 الثانیة المالیة والمحاسبیة

 قسم المالیة والمصرفیة  .۲
الكلیة التقنیة االداریة/ بغداد/  قسم ادارة المواد  .۳

 الموصل/ الكوفة
 الثانیة العملیات

 قسم التسویق  .٤
 األولى قسم ادارة المكتب  .٥
 الثانیة ادارة الجودة الشاملة التقنیة االداریة / بغداد الكلیة االحصاء والمعلوماتیةقسم   .٦
 قسم ادارة المواد  .۷
 قسم التسویق  .۸
 الثانیة المعلوماتیة الكلیة التقنیة  االداریة/ بغداد قسم االحصاء والمعلوماتیة  .۹

 قسم انظمة الحاسوب  .۱۰
 األولى االدارة االلكترونیة الكلیة التقنیة / الموصل قسم االحصاء والمعلوماتیة  .۱۱
 قسم ادارة المكتب  .۱۲
 قسم انظمة الحاسبات  .۱۳
    قسم ادارة قانونیة  .۱٤
قسم تقنیات المعلومات   .۱٥

 والمكتبات
   

    قسم تقنیات االدارة الصحیة  .۱٦
     
    
   التخصصات الزراعیــــــــــــــة 
الكلیة التقنیة / المسیب/  قسم االنتاج النباتي  .۱

 الموصل
 الثانیة تقنیات االنتاج النباتي

    
قسم التربة واستصالح   .۲

 األراضي
 األولى الكلیة التقنیة / المسیب

 قسم المكننة الزراعیة  .۳
الكلیة التقنیة/ المسیب/  قسم االنتاج الحیواني  .٤

 الموصل
 الثانیة االنتاج الحیوانيتقنیات 

 األولى قسم الصحة الحیوانیة  .٥
 الثانیة قسم التربة والمیاه الكلیة التقنیة / المسیب قسم التربة واالستصالح  .٦
الكلیة التقنیة / المسیب/  قسم االنتاج النباتي  .۷

 الموصل
 األولى

١١٠ 

 



   ۲۰۱٦-۲۰۱٥دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة..................................ضوابط وشروط القبول واالنتقال وشؤون الطلبة 

الكلیة التقنیة التي یتم القبول  التخصص في المعھد ت
 فیھا

المرحلة التي  القسم العلمي
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