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ب ـ2ـ الكلٌات المشمولة بالقبول المباشر5................................................................
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ب ـ2ـ 4ـ القبول فً قسم رٌاض االطفال9...............................................................:
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ج -3-الضوابط العامة للدراسات المسائٌة15.............................................................:
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االولٌة والعلٌا41.........................................................................................:
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زـ1ـ الوثائق المطلوبة للتسجٌل والٌة التسجٌل 44.........................................................:
زـ2ـ الٌة تسجٌل الطالب 45................................................................................:
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ح ـ5ـ ضوابط انتقال طلبة المعاهد فً الجامعات التقنٌة 53.............................................:
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ي4-ـ الضوابط العامة للمقاصة العلمٌة 63................................................................:

ج

((الفهرست))
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الشهداء65......................................................................................................:
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ك ـ 1ـ الٌة تدقٌق الوثائق69...................................................................................:
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93....................................................................................................)1992
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خ ـ2ـ استمارة االنتقال بٌن الجامعات145...............................................................:
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الفصل األول :شروط وضوابط القبول المركزي فً الجامعات العراقٌة:
أ - 0-الشروط العامة للقبول:
يشترط في الطالب الذم يقبؿ في الجامعات أف يككف:
 .1عراقي الجنسية.
 .2حائ از عمى شيادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديؽ مف المديرية العامة لمتربية في
المحافظة أك عمى شيادة تعادليا.

 .3اف يككف الطالب مف مكاليد  1995صعكدان.

 .4ناجحان في الفحص الطبي عمى كفؽ الشركط الخاصة بكؿ دراسة كيككف تقديـ الطالب
المكفكؼ (الذم تتكفر فيو الشركط التقديـ لمدراسات اإلنسانية المالئمة) عف طريؽ القبكؿ

المركزم.

 .5متفرغان لمدراسة كال يجكز الجمع بيف الكظيفة كالدراسة (في الكقت ذاتو) في الكميات كالمعاىد
الصباحية كيشمؿ ذلؾ منتسبي المؤسسات الحككمية كافة كيشترط في استمرارىـ بالدراسة

ابتداء عمى كفؽ التعميمات النافذة ،كال يجكز الجمع
الحصكؿ عمى إجازة دراسية مف دكائرىـ
ن
بيف دراستيف أيضان كفي حاؿ ثبكت خالؼ ذلؾ يكتب إلى الك ازرة إللغاء قبكلو .

 .6مف خريجي:

أ .السنة الدراسية الحالية.

ب.السنة الدراسية السابقة مف غير المقبكليف قبكال مركزيان في أية كمية أك معيد كيتـ قبكليـ
عمى كفؽ الحدكد الدنيا لسنو تخرجيـ.
 .7الطمبة غير العراقييف الحاصميف عمى شيادة اإلعدادية العراقية كالمقبكليف مركزيان يتـ إبالغيـ
خطيان بمراجعة قسـ القبكؿ المركزم/شعبة الكافديف لبياف إعفائيـ أك مطالبتيـ باألجكر
الدراسية بالعممة األجنبية بحسب الضكابط الكاردة في الفصؿ السابع .
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أ -9-األسس العامة التً ٌعتمدها نظام القبول المركزي:
يككف ترشيح الطمبة لمقبكؿ في الكميات كالمعاىد بمكجب نظاـ القبكؿ المركزم المنفذ الكتركنيا

حسب األسس اآلتية:

 .1يقبؿ الطالب عمى كفؽ االختيارات المثبتة في استمارة التقديـ عف طريؽ البكابة االلكتركنية
لدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة كعمى أساس المنافسة في المجمكع.
 .2يتكجب عمى الطمبة:
أ .خريجي الفرعيف (احيائي ،تطبيقي) :مؿء ( )55اختيا ار في االستمارة االلكتركنية عمى اف ال
يقؿ عدد المعاىد عف (.)15

ب.خريجي الفرع االدبي :مؿء ما ال يقؿ عف ( )25اختيا ار كلغاية ( )55اختيار في االستمارة
االلكتركنية عمى اف ال يقؿ عدد المعاىد عف (.)15

 .3إف تقديـ الطالب الستمارة القبكؿ غير ممزـ لقبكلو كفؽ االختيارات المقدمة مف قبمو بصكرة
نيائية إذ إف قبكلو يعتمد عمى تنافسو مع بقية الطمبة عمى كفؽ األسس المعمكؿ بيا.
 .4يككف التقديـ لكمية القانكف (الحقكؽ) مقتص ار عمى سكنة المحافظة حص انر كال يحؽ لمطالب
التقديـ الى الكمية المذككرة في الجامعات التي تقع خارج محافظتو.

 .5يككف التقديـ الى كميات اليندسة مف خالؿ االستمارة االلكتركنية كحسب االقساـ .

 .6يككف التقديـ لكميات المجمكعة الطبية في جامعات المحافظات (ميساف ،المثنى ،كاسط) بنسبة
ال تقؿ عف  % 55ألبناء المحافظة نفسيا.
 .7ألغراض المفاضمة في القبكؿ:
أ .تحتسب نسبة ( )% 8مف درجة المغات األجنبية المضافة كتضاؼ إلى مجمكع الطالب.
ب .تحتسب درجة إضافية عمى المعدؿ لخريجي الدكر األكؿ (عدا الطمبة المشمكليف بنظاـ
المحاكالت).

 .8ال ُيعمؿ بمبدأ دركس المفاضمة إال في حالة المنافسة عمى المقاعد األخيرة في خطة القبكؿ
المعتمدة
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أ -3-ضوابط تقدٌم ذوي الشهداء المشمولٌن بقانونً  55لسنة  9105و  9لسنة 9106
 .1الفئات المشمكلة بيذه الضكابط ىـ كؿ مف:

أ .ذكم شيداء ضحايا جرائـ حزب البعث المنحؿ.

ب .ذكم شيداء الحشد الشعبي.

ج .ذكم ضحايا العمميات الحربية كاالخطاء العسكرية كالعمميات اإلرىابية كلمجرحى
المشمكليف بقانكف ( )57لسنة .2515

 .2المقصكد بذكم الشيداء ىـ (الكالداف كاالكالد  ،الزكج كالزكجات كاف كانكا غير عراقييف ،
االخكة كاالخكات  ،اكالد االبف كاكالد البنت .

 .3يككف التقديـ كالقبكؿ لمفئات المذككرة في الفقرة ( )1أعاله بنسبة ) (%5مف خطة القبكؿ
لكؿ فئة ،كيككف التنافس عمى المقاعد لكؿ فئة عمى حدة.

 .4يتنافس الطمبة لمقبكؿ في:

أ -كميات المجمكعة الطبية (طب ،طب اسناف ،صيدلة) بفارؽ مجمكع خمسة كثالثكف
درجة اك اقؿ مف الحد االدنى لمقبكؿ في ىذه الكميات ضمف القبكؿ المركزم لمسنة
الدراسية  ،2525/2519عمى أال يقؿ مجمكع المتقدـ عف  635درجة.
ب -باقي التخصصات بفارؽ مجمكع خمسيف درجة اك اقؿ مف أدنى مجمكع يتـ قبكلو في
الكمية اك المعيد ضمف القبكؿ المركزم لمسنة الدراسية .2525/2519
 .5اعتماد قبكؿ الطمبة مف ذكم الشيداء في الجامعات التقنية بنسبة ( )%1مف خريجي
اإلعداديات لمفركع (االحيائي ،كالتطبيقي ،كاالدبي) كنسبة ( )%4لخريجي االعداديات

المينية.

 .6يحؽ لمطمبة مف ذكم الشيداء التقديـ عمى قنكات القبكؿ المباشر كعمى كفؽ الضكابط المدرجة
لكؿ تخصص شرط اال يككنكا مف المستفيديف في السنة السابقة مف القبكؿ ضمف قناة ذكم

الشيداء في الدراستيف المسائية أك األىمية مع مراعاة ما جاء في الفقرة ( /4ب) اعاله.
 .7يككف تكزيع الطمبة المقبكليف ضمف قناة ذكم الشيدء عمى االقساـ في الكميات المقبكليف فييا
مركزيان حسب المعدؿ كالرغبة كيتـ التنافس فيما بينيـ لمقبكؿ في االقساـ حسب خطة الكمية.
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.8يتـ التقديـ عف طريؽ البكابة الكتركنية الخاصة بدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة كمف خالؿ
االستمارة االلكتركنية الخاصة بيذه القناة  ،كيتـ اعتماد التقديـ االلكتركني لمطالب بعد مصادقة
مؤسسة الشيداء بأف الطالب مف المشمكليف بأحكاـ القانكف اعاله.
 .9يمتزـ الطالب عند اكماؿ التقديـ الكتركنيا بمراجعة مؤسسة الشيداء إلكماؿ إجراءات المصادقة
عمى التقديـ.

 . 15يتـ ارساؿ قكائـ القبكؿ المركزم في الدراسة الصباحية إلى مؤسسة الشيداء لممصادقة عمييا
بشكؿ نيائي في الجامعات كتحفظ في ممفة الطالب دكف الحاجة لطمب صحة صدكر اخرل.

 .11يككف قبكؿ الطمبة مف ذكم الشيداء بشكؿ مجمكعة كليس عمى اساس الفئات لمكميات التي
تعتمد القبكؿ المباشر.
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الفصل الثانً :ضوابط القبول المباشر وشروطه:
ب  -0-الشروط العامة للتقدٌم:
 .1عراقي الجنسية.
 .2أف يككف الطالب مف مكاليد  1995صعكدان.

 .3حائ از عمى شيادة الدراسة اإلعدادية العراقية ،معززة بتصديؽ مف المديرية العامة لمتربية في
المحافظة أك عمى شيادة تعادليا.

 .4ناجحان في الفحص الطبي عمى كفؽ الشركط الخاصة بكؿ دراسة.

 .5متفرغان لمدراسة كال يجكز الجمع بيف الكظيفة كالدراسة (في الكقت ذاتو) في الكميات كالمعاىد
الصباحية كيشمؿ بذلؾ منتسبي المؤسسات الحككمية كافة كيشترط في استمراىـ بالدراسة

ابتداء عمى كفؽ التعميمات النافذة  ،كاليجكز الجمع بيف
الحصكؿ عمى اجازة دراسية مف دكائرىـ
ن
دراستيف ايضا كفي حاؿ ثبكت خالؼ ذلؾ يكتب الى الك ازرة اللغاء قبكلو.
 .6يسمح التقديـ لخريجي الدراسة اإلعدادية لمفركع (أالحيائي ،التطبيقي،األدبي) لمسنة الدراسية

الحالية  2519/2518كالسابقة الذيف لـ يظير ليـ قبكؿ مركزم كعمى كفؽ الضكابط المدرجة
لكؿ تخصص) شرط عدـ التحاقيـ بدراسة (مسائية ،أىمية).

 .7يسمح التقديـ حص ار لخريجي الدراسة اإلعدادية لفركع الميني كاإلسالمي لمسنة الدراسية الحالية
 2519/2518كلكؿ تخصص ككما مبينة في البنكد ادناه.

 .8يسمح لمطمبة المقبكليف مركزيا مف خريجي الفركع (أالحيائي ،التطبيقي ،األدبي) لمسنة الدراسية

 2519/2518التقديـ لمقبكؿ ضمف قنكات القبكؿ المباشر بحسب الضكابط المدرجة لكؿ
تخصص ،بعد تقديـ ما يثبت ككنيـ مؤجميف أك راسبيف بتاييد مف الكمية ُيثبت فيو عبارة (ألغراض
التقديـ عمى االختبار لمقبكؿ في قناة القبكؿ المباشر) كال يحؽ ليـ التقديـ لتعديؿ الترشيح أكالعكدة

لقبكليـ السابؽ في حاؿ تـ قبكليـ.

 .9ال يحؽ لمطمبة مف خريجي معاىد الفنكف الجميمة كمعاىد الحرؼ كالفنكف الشعبية لمقبكؿ ضمف
قناة  %15االكائؿ التقديـ ليذه القناة كبالعكس.

 .15يخضع جميع الطمبة المتقدميف لالختبار الذم تجريو الكميات ،لمتنافس عمى القبكؿ كيحتسب

المعدؿ التنافسي عمى أساس ( )% 55لمعدؿ الطالب في الدراسة اإلعدادية ك ( )% 45لدرجة

االختبار.
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 .11مدة التقديـ كاالختبارات شير كاحد ،كيحؽ لمطمبة الناجحيف كالمكمميف المشار إلييـ في الفقرتيف
( 6ك )7أعاله التقديـ لمقبكؿ.
 .12يتـ إعالـ الطمبة عند التقديـ كبشكؿ كاضح كصريح "أف الطالب المقبكؿ ضمف قناة القبكؿ
المباشر يحجب اسمو مف القبكؿ المركزم".

 .13ال يحؽ لمطالب التقديـ عمى أكثر مف جية لمقبكؿ المباشر ،كال يحؽ لوُ طمب االنسحاب كالغاء
قبكلو بعد إعالف نتائج القبكؿ.
 .14يشترط نجاح الطالب المتقدـ في االختبار الذم تجريو الكميات لغرض ترشيحو لمقبكؿ .
 .15تمتزـ الكمية /الجامعة باعالف نتائج االختبار في لكحة االعالنات بعد اسبكع مف تاريخ انتياء
الفترة المحددة في الفقرة ( )11أعاله.

 .16ترسؿ النتائج الكتركنيان لمطمبة الناجحيف في االختبار فقط عبر النافذة االلكتركنية المخصصة
ليذا الغرض مف قبؿ دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بما ال يتجاكز أسبكعيف مف انتياء الفترة

المحددة في الفقرة ( )11آنفا.
 .17ترسؿ نتائج االختبار كعدد صحيح ،مع جبر كسر العدد لمصمحة الطالب.
 .18بعد إظيار نتائج القبكؿ تحجب أسماء المقبكليف عف القبكؿ المركزم.
 .19تككف عممية إظيار قبكؿ الطمبة ضمف قنكات القبكؿ المباشر في قسـ القبكؿ المركزم باالعتماد
عمى نتائج االختبار المرسمة مف الكميات كمعدالت الطمبة عمى كفؽ النسب المحددة الحتساب

المعدؿ التنافسي ،كال تتـ مباشرتيـ إالّ بعد إصدار قكائـ القبكؿ مف قبؿ الك ازرة.
 .25ترسؿ قكائـ الطمبة الناجحيف باالختبار كالمرسمة بياناتيـ كفؽ الفقرة ( )16أعاله كالمصادؽ
عمييا مف قبؿ السيد عميد الكمية المعنية اك مف يخكلو كفؽ النمكذج المعد ليذا الغرض في

النافذة االلكتركنية.
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ب -9-

الكلٌات المشمولة بالقبول المباشر

ب  0-9-القبول فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة وأقسام التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:
 .1يحؽ لخريجي الفرعين (أالحيائي و التطبيقي) والفرع األدبي التقديـ لمقبكؿ بنسبة  % 85مف
خطة القبكؿ عمى أال يقؿ معدؿ الذككر عف ( )% 66كال يقؿ معدؿ اإلناث عف (.)% 57

 .2يحؽ لخريجي الدراسة المهنية (بفركعيا كتخصصاتيا كافة) التقديـ لمقبكؿ عمى أال تقؿ معدالتيـ
عف ( )% 66وبنسبة  % 5مف خطة القبكؿ.

.3يتـ قبكؿ الطمبة األبطاؿ مف مرشحي المجنة األكلمبية مف خريجي الفركع (أالحيائي ،التطبيقي

استثناء مف شرط المعدؿ وبنسبة  %06مف خطة
،األدبي) كالميني (بفركعو كتخصصاتو كافة)
ن
القبكؿ ،تكزع بكاقع  %5لخريجي الفرعيف (أالحيائي ك التطبيقي) كالفرع األدبي ك  %5لخريجي

الدراسة المينية  ،كيحتسب المعدؿ التنافسي ليـ باعتبار ( )% 55مف معدؿ الطالب في الدراسة
اإلعدادية ك( )% 55مف درجة االختبار التنافسي ،كعمى المجنة االكلمبية الكطنية العراقية تزكيد
الكمية بكتب رسمية مع كافة األكليات التي تثبت باف الطمبة تنطبؽ عمييـ احد الشركط ادناه،

إضافة الى ذلؾ تزكيد دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة/قسـ القبكؿ المركزم بنسخ منيا.
 الشركط الكاجب تكفرىا:
أ .الالعبكف المشارككف في إحدل فعاليات الدكرة األكلمبية.
ب .الالعبكف الحائزكف عمى المركز األكؿ كحتى المركز السادس في إحدل البطكالت الدكلية
المعتمدة لدل االتحاد الدكلي لمعبة.

ج .الالعبكف الحائزكف عمى المركز األكؿ كحتى المركز السادس في إحدل البطكالت األسيكية
المعتمدة لدل االتحاد األسيكم لمعبة.

د .الالعبكف الحائزكف عمى المركز األكؿ كحتى المركز الثالث في إحدل البطكالت العربية
المعتمدة لدل االتحاد العربي لمعبة.
ق .الالعبكف الذيف حازكا عمى المركز األكؿ أك الثاني أك الثالث في بطكلة عراقية عمى مستكل
العراؽ أك بطكلة الجميكرية التي تقاـ بإشراؼ االتحاد المركزم المعني بالنسبة لأللعاب الفردية

لممكسميف األخيريف.

ك .الالعبكف الذيف حصمت فرقيـ عمى المركز األكؿ أك الثاني أك الثالث في بطكلة الدكرم العاـ
أك بطكلة الجميكرية التي تقاـ بإشراؼ االتحاد المركزم المعني بالنسبة لأللعاب الفرقية

لممكسميف األخيريف.
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ز .تتكلى الجامعة/الكمية تدقيؽ صحة إصدار الكتب المشار الييا اعاله مف الجية ذات العالقة
مباشرة دكف الرجكع لمك ازرة.

ح .الالعبكف الذيف حازكا عمى المرتبة األكلى في الدكرات المدرسية عمى مستكل العراؽ مؤيدة بكتاب
مف مديريات التربية في بغداد كالمحافظات كبتصديؽ مف ك ازرة التربية.

ط.الالعبات المشاركات في البطكالت المشار إلييا في الفقرات ["أ"" ،ب"" ،ج"" ،د"" ،ق"" ،ك" " ،ز"]
أعاله.

 .4يتـ تدكير النسب بيف الفئات المذككرة في الفقرات ( )3،2،1في حاؿ عدـ كفاية اعداد المتقدميف
مع امكانية التدكير بيف الجنسيف (ذككر  ،اناث) لقبكؿ اكبر عدد ممكف مف الطمبة كفؽ مقاعد

الخطة.

ب  -2-2-القبول في كميات الفنون الجميمة وأقسام التربية الفنية:
 .1يقبؿ الطمبة خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) قبكال مباش ار عدا كمية الفنكف
الجميمة /جامعة بغداد يككف القبكؿ فييا مركزيا كبنسبة ( )%55مف خطة القبكؿ.

.2يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة المهنية فرع الفنون التطبيقية التقديـ لمقبكؿ عمى أال تقؿ
معدالتيـ عف ( )% 66وبنسبة ( )% 25من خطة القبكؿ.

.3يحؽ لمطمبة مف خريجي معاهد الفنون الجميمة ومعهد الدراسات الموسيقية التقديـ لمقبكؿ عمى
أال تقؿ معدالتيـ عف ( )% 66وبنسبة ( )%05مف خطة القبكؿ.

 .4يحؽ لمطمبة من خريجي معهد الحرف والفنون الشعبية في دائرة الفنكف التابع لك ازرة الثقافة
التقديـ لمقبكؿ عمى أال تقؿ معدالتيـ عف ( )% 65وبنسبة ( )% 5مف خطة القبكؿ

 .5يتـ قبكؿ المكىكبيف مف خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) ممف ال تقؿ
معدالتيـ عف ( )% 55ك الفركع المينية (بتخصصاتيا كافة) ممف ال تقؿ معدالتيـ عف

( )% 65ممف لدييـ مكاىب فنية وبنسبة ( )% 5مف خطة القبكؿ ،ت ػ ػ ػػكزع النسب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الى
( )%3لخريجي الفرعيف العممي (تطبيقي ،أحيائي) كاألدبي ك( )%2لخريجي الفركع المينية
(بتخصصاتيا كافة) مع إمكانية تدكير النسب في حاؿ عدـ كفاية اعداد المتقدميف ،كيحتسب

المعدؿ التنافسي لممتقدميف ضمف فئة المكىكبيف عمى أساس ( )% 55مف معدؿ الطالب ف ػ ػ ػ ػي
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الدراسة اإلعدادية ك( )% 55مف درجة االختبار التنافسي مع تقديـ ما ال يقؿ عف اثنيف مما يأتي:





ما يثبت ممارستو الفف مف مؤسسات فنية رسمية.

مطكيات (فكلدرات) ،ممصقات جداريو (بكسترات).

صك اُر لمكحات فنية شارككا بيا في معارض (محمية،عربية،دكلية)

أشرطة فيديك أك ( )CDتكثؽ نشاطو الفني.

.6ألبناء الفنانيف األكلكية في القبكؿ عند المنافسة مع أقرانيـ (الحاصميف عمى المجمكع التنافسي
نفسو) عمى المقاعد األخيرة  ،بعد تقديـ كتاب مف نقابة الفنانيف العراقييف يؤيد ككف ذكم الطالب (األب
أك األـ) مف الفنانيف.

.7يتـ تدكير النسب بيف الفئات المذككرة في الفقرات ( )4 ،3 ،2في حاؿ عدـ كفاية اعداد المتقدميف
الم منيا كحسب الضكابط.
ب 3-2-القبول في أقسام المغة الكردية في الجامعات (عدا جامعة كركوك) وأقسام المغة التركية:
يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) التقديـ لمقبكؿ عمى أال تقل

معدالتهم عن (.)% 66

ب 4-2-القبول في قسم رياض األطفال:
 .1يقبؿ الطمبة مف خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) مركزيا.

 .2يحؽ لمطمبة مف خريجي فرع الفنكف التطبيقية الدراسة المينية التقديـ لمقبكؿ في قسـ رياض األطفاؿ
بنسبة ال تزيد عف ( )%25من خطة القبول في القسـ عمى أال تقل معدالتهم عن (.)%76

ب 5-2-القبول في قسم التربية االسرية والمهن الفنية في كميات التربية االساسية:
تككف نسب القبكؿ في الدراسة الصباحية كفؽ االتي  :ػ
 .1يقبؿ الطمبة مف خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) مركزيا بنسبة ال تقؿ عف
(.)%45

 .2يحؽ لمطمبة مف خريجي فرع الفنكف التطبيقية الدراسة المينية ( التربية االسرية كفف الديككر) التقديـ
لمقبكؿ بنسبة ال تزيد عف( )%35مف خطة القبكؿ عمى أال تقؿ معدالتيـ عف ( .) %75

 .3يحؽ لمطمبة مف خريجي فرع الصناعي (كيرباء ،الكتركنكميكانيؾ) التقديـ لمقبكؿ بنسبة ال تزيد عف
( )%25مف خطة القبكؿ عمى أال تقؿ معدالتيـ عف (.)% 65
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ب 6-2-القبول في كميات العموم اإلسالمية والفقه والدراسات القرآنية:
 .1يككف القبكؿ لخريجي خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) مركزيا كبنسبة
( )% 55مف خطة القبكؿ.

 .2يككف القبكؿ مركزيا في أقساـ (العمكـ المالية كالمصرفية اإلسالمية ،كالمغة العربية ،كالحضارة
اإلسالمية ،كالحضارة كاالثار اإلسالمية) لخريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي،

كاألدبي) حصرا.

 .3يحؽ لمطمبة مف خريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة لك ازرة التربية التقديـ لمقبكؿ المباشر
عمى أال تقؿ معدالتيـ عف ( )% 65كبنسبة ( )% 15مف خطة القبكؿ.
 .4يحؽ لمطمبة مف خريجي المدارس التابعة لمكقفيف الشيعي كالسني (عدا خريجي االمتحانات
الخارجية في اإلعداديات التابعة لموقفين ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي المقرر في

وزارة التربية بنجاح) التقديـ لمقبكؿ المباشر عمى أال تقؿ معدالتيـ عف ( )% 65كبنسبة
( )% 45مف خطة القبكؿ.
ب 7-2-القبول في كمية الفنون التطبيقية /الجامعة التقنية الوسطى
 .1يقبؿ الطمبة مف خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) مركزيا.

 .2يحؽ لمطمبة مف خريجي فرع الفنكف التطبيقية الدراسة المينية التقديـ لمقبكؿ في قسمي
تقنيات اعالف كالتصميـ في الكمية اعاله بنسبة ال تزيد عف ( )% 25مف خطة القبكؿ في
القسـ عمى أال تقؿ معدالتيـ عف (.)% 65
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الفصل الثالث :ضوابط وشروط التقدٌم فً الدراسة المسائٌة فً الجامعات:
ج-0-الشروط العامة للتقدٌم:
 .1عراقي الجنسية.

 .2حائ انز عمى شيادة الدراسة اإلعدادية العراقية ،معززةن بتصديؽ مف المديرية العامة لمتربية في
المحافظة أك عمى شيادة تعادليا.
 .3يحؽ لخريجي الدراسة اإلعدادية لمسنة الدراسية الحالية الحصكؿ عمى االمتيازات ذاتيا التي

حصؿ عمييا أقرانيـ المتقدمكف لمقبكؿ المركزم عند احتساب المجمكع ألغراض المفاضمة في

القبكؿ.
 .4تككف الحدكد الدنيا لمعدالت القبكؿ في الدراسة المسائية كفؽ االتي:
أ .كميات التمريض :اف اليزيد الفارؽ لمتقديـ عف الحد االدنى لمقبكؿ في الدراسة الصباحية
(القبكؿ المركزم) ب ػ ( )15درجات .

ب .كميات التقنيات الطبية كالصحية :اف اليزيد الفارؽ لمتقديـ عف الحد االدنى لمقبكؿ في
الدراسة الصباحية (القبكؿ المركزم) ب ػ ( )15درجات.
ج  .كميات اليندسة . %75
د .كميات التقنيات اليندسة .%68
ق .كميات العمكـ .%65
ك.كميات القانكف %65

ز .كميات الزراعة :اف ال يزيد الفارؽ لمتقديـ عف الحد االدنى لمقبكؿ في الدراسة الصباحية
(القبكؿ المركزم) بػ ( )5درجات بشرط اف اليقؿ المعدؿ عف (.)%65

ح .باقي التخصصات :اليقؿ المعدؿ عف (. )%65

.5تستثنى الطالبات مف خريجات الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،كاألدبي) الراغبات في التقديـ

إلى كميات التربية البدنية كعمكـ الرياضة كأقساـ التربية البدنية كعمكـ الرياضة مف شرط المعدؿ
الكارد في الفقرة (ز )4-أعاله عمى أال يقؿ معدليف عف (. )%55

 .6يحؽ لألبطاؿ مف (مرشحي المجنة األكلمبية) مف خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي،
كاألدبي) التقديـ إلى كميات التربية البدنية كعمكـ الرياضة كأقساـ التربية البدنية كعمكـ الرياضة
استثناء مف شرط المعدؿ.
عمى أال تزيد نسبتيـ عف ( )%5مف خطة القبكؿ
ن

 .7يحؽ لالبطاؿ مف خريجي اإلعداديات المينية بفركعيا كتخصصاتيا كافة التقديـ إلى كميات
التربية البدنية كعمكـ الرياضة كقسـ التربية البدنية كعمكـ الرياضة في كمية التربية األساسية عمى

أال تزيد نسبتيـ عف ( )%15مف خطة القبكؿ كبمعدؿ ال يقؿ عف (.)%65
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 .8يحؽ لممكىكبيف مف خريجي اإلعداديات المينية بفركعيا كتخصصاتيا كافة التقديـ إلى كميات الفنكف
الجميمة كالتربية الفنية كقسـ التربية الفنية في كمية التربية األساسية عمى أال تزيد نسبتيـ عف

( )%15مف خطة القبكؿ كبمعدؿ ال يقؿ عف(.)%65

 .9يحؽ لمطمبة مف خريجي معاىد الفنكف الجميمة التقديـ لمقبكؿ في الدراسة المسائية كبنسبة ()%15
مف خطة قبكؿ األقساـ في كميات الفنكف الجميمة.
 . 15يحؽ لممعمميف المستمريف بالخدمة التقديـ الى كميات التربية كالتربية االساسية بغض النظر عف
خمفية دراستيـ في االعدادية ام بغض النظر فيما اذا كانت دراستيـ مينية اك اكاديمية عمى اال تزيد

نسبتيـ عف ( )%5مف خطة القبكؿ في القسـ كيككف قبكليـ زيادة عمى الخطة.

.11يحؽ لخريجي الدراسة اإلعداديات المينية بفركعيا كافة كاعداديات التمريض كالقبالة كالتكليد التقديـ
لمدراسة المسائية بحسب التخصصات المناظرة عمى أال تزيد نسبتيـ عف ( )%15مف خطة القبكؿ

لمقسـ المناظر ،كأال تزيد نسبة خريجي الفرع التجارم عف ( )%25مف خطة القبكؿ لألقساـ
المناظرة في كميات اإلدارة كاالقتصاد ( الممحؽ.)7 -
 .12يحؽ لخريجي الدراسة اإلعدادية اإلسالمية /ك ازرة التربية كخريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة
لمكقفيف (باستثناء خريجي االمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة لمكقفيف ممف لـ يجتازكا

االمتحاف التقكيمي المقرر في ك ازرة التربية بنجاح) التقديـ لمدراسة المسائية في كمية العمكـ اإلسالمية

حص ار (مع مراعاة ما كرد في الفقرة (  ) 2مف البند (ب ) 6 -2-الفصؿ الثاني عمى أال تزيد
نسبتيـ عف ( )%15مف خطة القبكؿ لمكمية كبمعدؿ ال يقؿ عف (.)%65

 .13يحؽ لممكىكبيف كالمبدعيف في مجاؿ االعالـ كمياراتو مف خريجي الدراسة االعدادية(االحيائي

كالتطبيقي  ،االدبي) التقديـ الى الدراسة المسائية في كمية االعالـ استثناءا مف شرط المعدؿ

كبنسبة ( )%5مف خطة القبكؿ.
.14يتـ االلتزاـ بالنسب المحددة لقبكؿ فئات الطمبة أعاله كفي حاؿ عدـ استيفاء النسبة المحددة مف
خطة القبكؿ يتـ تعكيضيا مف خريجي الفرعيف (االحيائي كالتطبيقي) كالفرع األدبي حصرا.
.15يحؽ لخريجي الدراسة اإلعدادية التقديـ لمدراسة المسائية في المعاىد كيحسـ معدؿ القبكؿ بحسب
المنافسة عمى المقاعد المتاحة لكؿ قسـ عممي.

 .16تُرشح الجامعة الطمبة لمدراسة في الكمية/المعيد كفي القسـ الذم يؤىميـ اليو مجمكعيـ كحسب
تسمسؿ رغباتيـ.
 .17يككف قبكؿ خريجي معاىد السياحة ( المعادلة لشيادة الدراسة االعدادية) في الكميات كالمعاىد
المناظرة بالدراسة المسائية عف طريؽ دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة حص ار .
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.18ال يحؽ لخريجي المعاىد التقديـ لمقبكؿ في الدراسة المسائية ،عدا ما تـ ذكره في الفقرتيف
(9ك )15اعاله .كيتـ ترشيح الطمبة مف خريجي المعاىد الػ ( )%15األكائؿ الدراسة المسائية
لمقبكؿ في الكميات كبحسب االختصاصات المتناظرة كفي سنة تخرجيـ حص ار مف قبؿ الك ازرة.

 .19يحؽ لمطمبة المرقنة قيكدىـ في الدراسات الصباحية التقديـ لمدراسة المسائية في كميات غير
الكميات التي رقنت قيكدىـ فييا عمى أال يككف ترقيف القيد ألسباب تتعمؽ بالغش أك المحاكلة فيو

أك كانكا معاقبيف انضباطيا ،مع كجكب ككنيـ مستكفيف لمشركط العامة األخرل.

 .25يحؽ لمطمبة المرقنة قيكدىـ في الدراسات المسائية التقديـ لمدراسة في كميات مسائية أخرل عمى
أال يككنكا ممف سبؽ ترقيف قيكدىـ في الدراسات الصباحية كأال يككف ترقيف القيد ألسباب تتعمؽ

بالغش أك المحاكلة فيو أك كانكا معاقبيف انضباطيا مع كجكب ككنيـ مستكفيف لمشركط العامة
األخرل.

 .21ال يحؽ لمطالب الذم أكمؿ إجراءات التسجيؿ في قبكلو المركزم التسجيؿ في الدراسة المسائية
إال إذا قاـ بتقديـ طمب لترقيف قيده بعد تسجيمو كال يحؽ لو العكدة لقبكلو المركزم مرة أخرل ،مع

مراعاة ما كرد في الفقرة ( )6مف البند (ح )1-مف الفصؿ الثامف في حالة تقديمو لمدراسة المسائية

في الكمية نفسيا.

 . 22يتـ قبكؿ الطمبة غير العراقييف (المقيميف) مف الحاصميف عمى شيادة الثانكية العراقية قبكال أكليا
في الدراسة المسائية مع مراعاة ماجاء في الفقرة ( )3مف البند (ك )3-مف الفصؿ السادس كعمييـ
مراجعة الك ازرة لبياف اعفائيـ مف دفع األجكر الدراسية بالعممة األجنبية كمعاممتيـ اسكة بالطمبة
العراقييف كخالؿ ( )35يكما مف إصدار امر قبكليـ كيتحمؿ الطالب كالكمية/المعيد مسؤكلية
استم ارره بالدراسة مف دكف حصكلو عمى كتاب إالعفاء.
 . 23يمتزـ منتسبك القكات المسمحة كجياز المخابرات كقكل األمف الداخمي كجياز األمف الكطني
كاألجيزة األمنية األخرل بجمب كتاب يؤيد عدـ ممانعة دكائرىـ لمقبكؿ في الدراسة المسائية/قناة
القبكؿ العاـ.
 .24يحؽ لمفئة المشمكلة باالمر الديكاني  122لسنة  2517مف ذكم ضحايا (اإلبادة الجماعية الكرد
الفيمييف) التقديـ في الكميات كالمعاىد في الدراسة المسائية بنسبة ( )%5زيادة عمى الخطة المحددة
استثناء مف شرط المعدؿ لمتنافس فيما بينيـ عمى اف يتـ تاييد ذلؾ مف
ككفؽ التخصص المناظر
ن

الجيات المختصة لمفئة المذككرة أنفان.

 .25ال يح ؽ لمسادة الكزراء كمف ىـ بدرجتيـ كأعضاء مجمس النكاب كذكم الدرجات الخاصة كالمدراء
العاميف كأعضاء مجالس المحافظات كالمجالس البمدية التقديـ لمقبكؿ في الدراسة المسائية.
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.26يتـ أخذ تعيد خطي مف الطالب المتقدـ لمدراسة المسائية ،يتضمف انو غير مشمكؿ بالدرجات
الخاصة المبينة في الفقرة ( )25أعاله كفؽ النمكذج المبيف في (الممحؽ )14-كفي حاؿ ثبكت
خالؼ ذلؾ يكتب إلى الك ازرة إللغاء قبكلو.

ُ .27يشمؿ جميع الطمبة المقبكليف في السنكات السابقة ك المستمريف حاليان في الدراسة المسائية بالتعيد
المشار اليو في الفقرة ( )26اعاله ،كبخالفو تتحمؿ الكمية كالقسـ المعني مسؤكلية ذلؾ.
ج -9-األجور الدراسٌة:
 .1تككف األجكر المستكفاة مف الطمبة المقبكليف لمسنة الدراسية  2525/2519بما اليزيد عف اآلتي:
ت

الحد االعمى

االختصاص

لممبالغ

1

كميات اليندسة كالكميات التقنية اليندسية

3,555,555

2

كميات التمريض كالكميات التقنية الصحية

2,555,555

3

التخصصات العممية (العمكـ الصرفة ،كمية
الفنكف التطبيقية ،األقساـ العممية في كمية
التربية ،الزراعة ،الفنكف الجميمة ،التربية البدنية

1,655,555

كعمكـ الرياضة)
4

كميات القانكف ،كمية اإلدارة كاالقتصاد
كالكميات التقنية اإلدارية

5

1,355,555

(العمكـ السياسية ،التربية لمعمكـ اإلنسانية،
اآلداب،

العمكـ

اإلسالمية،

كالتخصصات اإلنسانية االخرل

اإلعالـ)

1,555,555

6

المعاىد التقنية الطبية

2,555,555

7

المعاىد التقنية التكنكلكجية

1,555,555

8

المعاىد التقنية اإلدارية

1,555,555
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 .2يستمر الطمبة المنتظمكف في الدراسة المسائية بدفع األجكر المحددة سابقا.
بناء عمى تكصية مف
 .3لمييئة المشرفة تخفيض األجكر الدراسية عف الحد األعمى المبيف أعاله ن
الكمية/المعيد المعني.

 .4ال يتـ استيفاء األجكر الدراسية إال بعد التأكد مف ككف قبكؿ الطالب أك استم ارره بالدراسة مطابقان
لمتعميمات كالضكابط النافذة كبخالفو تتحمؿ الكمية كالمعيد المسؤكلية كاممة.
 .5في حاؿ انسحاب الطالب اك تأجيمو لدراستو يككف استيفاء االجكر الدراسية كفقا لماجاء في
الفقرتيف ( ثالثا ك رابعا) مف المادة ( )15مف تعميمات الدراسة المسائية رقـ  135لسنة .2555

 .6تتكلى الييئة المشرفة عمى الدراسة المسائية النظر بتخفيض األجكر الدراسية ألعضاء الييئة
التدريسية في الجامعات أك الجامعات التقنية ( المستمريف في الخدمة فقط) كأكالدىـ كمكظفييا

كمكظفي مركز الك ازرة الممتحقيف بالدراسة المسائية بما ال يزيد عف ( )% 55خمسيف مف المئة مف
األجكر المعتمدة ،كيشمؿ بذلؾ المكظفيف المتعاقديف كفقا لمقرار المرقـ  653لسنة .1987
.7تخفض أجكر الدراسة المسائية بنسبة  % 55لمطالب االكؿ عمى القسـ ك % 35لمطالب الثاني

عمى القسـ ك % 25لمطالب الثالث عمى القسـ لمسنة الدراسية الالحقة ،كلمييئة المشرفة عمى

الدراسة المسائية صالحية التخفيض عمى كفؽ التعميمات.
. 8يسمح لمتدريسييف مف حممة الشيادات العميا التقديـ لمقبكؿ في الدراسة المسائية في اقساـ المغة
االنكميزية بكميات التربية كاالداب كالمغات كفؽ مايمي:
أ .أف يككف المتقدـ مستكفيا لشركط كضكابط الدراسة المسائية.

ب.تخصص نسبة ( )%5مف خطة قبكؿ األقساـ المذككرة زيادة عمى خطة القبكؿ لتنافس

التدريسييف فيما بينيـ.
ج  -3-الضوابط العامة للدراسات المسائٌة
 .1يعتمد ذات التقكيـ الجامعي المعمف في الدراسات الصباحية.
 .2يككف بدء الدكاـ الرسمي في الساعة  3:66ب ظ.

 .3تتحمؿ الكمية/الجامعة كمؼ التدريب العممي لطمبة الدراسة المسائية في مكاقع التدريب مثؿ

( مراكز الرعاية الصحية األكلية ،كمعيد بحكث التغذية ،كمركز الصحة كالسالمة المينية،

كالمدارس ،كحضانات كرياض األطفاؿ ،كالمستشفيات ،كالمختبرات العممية) لتحقيؽ الغاية
المنشكدة مف التدريب كفؽ التكقيتات الخاصة بالدراسة المسائية كحسب التعميمات.
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 .4االلتزاـ بأف يككف أداء االمتحانات النيائية مكحدان (بنسخة األسئمة نفسيا) لمدراستيف المسائية
كالصباحية كلمدكريف األكؿ كالثاني كلممراحؿ الدراسية كافة كتتحمؿ الكمية /المعيد التبعات القانكنية

في حاؿ عدـ تنفيذ ذلؾ.

 .5تككف خطة القبكؿ في الدراسة المسائية (قناة التقديـ العامة) لمقسـ مساكية لخطة قبكؿ القسـ
المناظر في الدراسة الصباحية.

 .6تككف النسب المخصصة لقنكات القبكؿ األخرل كافة ضمف الدراسة المسائية (ذكم الشيداء،
السجناء السياسييف ،القبكؿ كفؽ القانكف رقـ  15لسنة  ).... ،2516زيادة عمى خطة القبكؿ

كليست جزءا منيا.

 .7تسرم الضكابط الخاصة باالختبار كالمعدؿ التنافسي في الكميات ذات القبكؿ المباشر في الدراسة
الصباحية عمى المتقدميف لمدراسة المسائية عمى أف تستكمؿ اإلجراءات كافة مف الكمية كتعتمد
النتائج بعد مصادقة الييئة المشرفة عمى الدراسات المسائية.

 .8يتـ تشكيؿ لجاف مستقمة خاصة بقبكؿ الطمبة في الكميات كالمعاىد عمى أف يككف أعضاؤىا مف
ذكم الخبرة بتعميمات القبكؿ كضكابطو في الدراسة المسائية كتتحمؿ ىذه المجاف المسؤكلية كاممة في

حاؿ حدكث أم خمؿ ،كيككف تشكيميا شرطان أساسيان لفتح باب القبكؿ في الدراسات المسائية ،كيتكلى
قسـ شؤكف الطمبة في رئاسة الجامعة مراقبة عمؿ ىذه المجاف كتقكيميا.

.9يحؽ ألبناء أعضاء الييئة التدريسية (اصحاب الشيادات العميا مف حممة شيادة

الماجستير

كالدكتكراه) اختيار القسـ (الفرع) في حاؿ قبكليـ حسب مجمكعيـ في السنة الدراسية األكلى أسكة
بأقرانيـ المقبكليف في الدراسة الصباحية في حالة عدـ استفادتيـ مف االمتياز المذككر في الدراسة

الصباحية مع االلتزاـ بما جاء في الفقرة (/2ب) مف البند ( ح )6-مف الفصؿ الثامف.

 .15تصدر األكامر الجامعية كافة كالمتعمقة بقبكؿ الطمبة في مكعد أقصاه  12/31مف كؿ سنة
دراسية.

16

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة .............دلٌل اجراءات شإون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسٌة 9191/9102

الفصل الرابع:ضوابط وشروط القبول المركزي للقنوات االخرى
د -0-قبول الطلبة األوائل على العراق من خرٌجً فروع الدراسة المهنٌة (أو ما ٌعادلها):
الطمبة الػ ( )%15األكائؿ عمى العراؽ مف خريجي الدكر األكؿ مف اإلعداديات المينية لمدراسة

الصباحية كالمسائية في كؿ اختصاص  ،يتم قبولهم في كميات الجامعات التقنية في التخصص
المناظر أك القريب كعف طريؽ الك ازرة حص ار (الممحؽ  9يبيف التخصصات المناظرة).

د 9 -قبول الطلبة من خرٌجً فروع الدراسة المهنٌة فً المعاهد:
يحؽ لخريجي اإلعداديات المينية (لمدراستيف الصباحية كالمسائية) التقديـ إلى الجامعات التقنية

لمنظر في قبكليـ في المعاىد التقنية ،عمى أف تحدد نسب قبكليـ عمى كفؽ متطمبات خطة القبكؿ في

الجامعات التقنية كتككف المنافسة بيف الطالب عمى أساس المعدؿ الحاصؿ عميو الطالب في الدراسة

اإلعدادية ،عمى أال يقؿ معدؿ المتقدـ عف  ، %55كيتـ قبكليـ عف طريؽ لجنة مختصة في
الجامعات التقنية مع تزكيد الك ازرة /دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بأسماء المتقدميف كالمقبكليف

كمعمكماتيـ كافة ألغراض تدقيقية.

د -3-قبول الطلبة األوائل على العراق من خرٌجً إعدادٌات التمرٌض والقبالة والتولٌد فً الكلٌات:
يتـ قبكؿ الطمبة الػ( )15األكائؿ عمى العراؽ لكؿ تخصص مف خريجي إعداديات التمريض كالقبالة
كالتكليد في كميات التمريض عمى اف ال يقؿ معدليـ عف (.)% 85

د  -4قبول الطلبة من خرٌجً إعدادٌات التمرٌض والقبالة والتولٌد فً المعاهد:
يحؽ لمطمبة مف خريجي الربع األكؿ مف إعداديات التمريض كاعداديات القبالة كالتكليد التقديـ
لمقبكؿ في معاىد الجامعات التقنية المرشحيف مف قبؿ ك ازرة الصحة عمى أال يقؿ معدؿ المتقدـ عف
( )% 75كيتـ اعالف قبكليـ مف قبؿ المجنة المختصة في الجامعات التقنية كيتـ تزكيد الك ازرة/دائرة
الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بأسماء المتقدميف كالمقبكليف كمعمكماتيـ كافة ألغراض تدقيقية.
د 5-قبول الطلبة من خرٌجً معاهد السٌاحة
اوال  :الدراسة الصباحٌة
 . 1يحؽ لمطالب األكؿ عمى القسـ مف خريجي معاىد السياحة لمدراسة (الصباحية )،القبكؿ في
أقساـ السياحة كالفندقة في كميات اإلدارة كاالقتصاد ككميات السياحة كالفندقة لمدراسة المناظرة.
.2يحؽ لمطالب الثاني عمى القسـ الترشيح لمقبكؿ في المعاىد التقنية.
.3يككف قبكؿ الطمبة أعاله عف طريؽ الك ازرة حصرا.
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ثانٌا :الدراسة المسائٌة
 .1قبكؿ ( )%15االكائؿ مف دفعة خريجي معاىد السياحة في كميات السياحة كالفندقة كاقساـ
السياحة كالفندقة في كميات االدارة كاالقتصاد .
.2اعتماد المعدؿ التنافسي لمقبكؿ ( %75عمى المعدؿ  %35 +عمى االختبار الذم تجريو الكمية).
 .3قبكؿ ( %15الثانية في التخصصات المناظرة التابعة لممعاىد في الجامعات التقنية).
.4يككف قبكؿ الطمبة اعاله عف طريؽ الك ازرة حصرا.
د 6-قبول الطلبة الـ ( )%01األوائل من خرٌجً المعاهد فً الكلٌات:
 .1تحتسب نسبة الػ ( )%15األكائؿ لكؿ اختصاص عمى حدة ،مع جبر كسر العدد لمصمحة الطالب
(مثاؿ :في االختصاص الذم يككف فيو عدد خريجي الدكر األكؿ ( )43طالب يتـ ترشيح 5

طالب).

 .2يحؽ لمطمبة ( )%15االكائؿ مف خريجي معاىد الفنكف الجميمة الصباحية كالمسائية اكماؿ دراستيـ
الجامعية في كميات الفنكف الجميمة ،الفنكف التطبيقية ،التربية االساسية.

 .3يتـ استالـ بيانات الطمبة المذككريف أعاله مف خالؿ البكابة اإللكتركنية لدائرة الدراسات كالتخطيط
كالمتابعة.

 .4يشمؿ بنسبة القبكؿ اعاله خريجي الدكر الثاني لمحاالت التي تـ فييا تأجيؿ امتحانات الدكر األكؿ
إلى الدكر الثاني ألسباب مكجبة حتمان كبحسب ماجاء بالمادة ( )15مف التعميمات اإلمتحانية رقـ

 134لسنة  2555النافذة ،عمى أال تقؿ معدالتيـ عف الحد األدنى لممعدؿ المقبكؿ في الدكر

األكؿ.
 .5يتـ قبكؿ خريجي المعاىد الصباحية في الكميات الصباحية كخريجي المعاىد المسائية في الكميات
المسائية عمى كفؽ التخصصات المناظرة أك القريبة كبما ال يزيد عف ( )% 15مف خطة القبكؿ.

 .6الممحؽ رقـ ( )8يتضمف جدكالن لالختصاصات المناظرة في الكميات.
 .7تتـ المنافسة بيف الػ ( )% 15األكائؿ مف خريجي التخصصات المماثمة مف خالؿ تحديد
التسمسالت (األكائؿ ،الثكاني،

الثكالث ،كىكذا )....كتتـ المنافسة بيف التسمسؿ الكاحد بحسب

تسمسؿ رغبات الخريجيف كمعدؿ كؿ منيـ.
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 .8يحؽ لمف تـ استبعاده مف القبكؿ في الدراسة الصباحية عند المنافسة مع أقرانو كبحسب خطة القبكؿ،
التقديـ لمدراسة المسائية إف تكفرت ،كيتـ الترشيح مف الك ازرة.

 .9يككف قبكؿ الطمبة لمسنة الدراسية ( )2525/2519مف خريجي السنة الدراسية الحالية
( )2519/2518فقط.
 .15ال يحؽ لمطالب الجمع بيف الدراسة كالكظيفة.
 .11في حاؿ انسحاب الطالب لرغبتو في التعييف بعد إصدار أكامر القبكؿ ،يتـ مفاتحة دائرة الدراسات
كالتخطيط كالمتابعة إللغاء قبكلو كحرمانو مف التقديـ ضمف قنكات القبكؿ لمدة اربع سنكات.

 .12ال يشمؿ الطمبة المقبكلكف ضمف قناة ال ػ ( )% 15األكائؿ عمى المعاىد بشرط العمر كذلؾ ككف
قبكليـ في سنة تخرجيـ حص انر .
 .13ال يحؽ لمطالب تغيير جية قبكلو إذا كاف قبكلو صحيحا كعمى أساس خياراتو كتسمسمو كالمعدؿ ،كال
يحؽ لو تعديؿ الترشيح في السنة الالحقة.
 .14يحؽ لمطمبة في السنكات الدراسية فكؽ االكلى النقؿ عف طريؽ الجامعات كعمى كفؽ ضكابط
انتقاؿ الطمبة الكاردة في الفصؿ الثامف.

 .15يقبؿ الطمبة في السنة الدراسية األكلى في الكميات المناظرة مع مالحظة ما كرد في الممحؽ ()13
المتضمف تحديد المرحمة الدراسية دكف الحاجة إلجراء المقاصة العممية ،كتحتسب مرتبة النجاح
لمطالب كفؽ المادة  -16-ثالثا مف التعميمات اإلمتحانية رقـ  134لسنة  2555كتعديالتيا.
د -5قبول الموظفٌن المتمٌزٌن:
 .1أف يككف المرشح مف مكاليد سنة  1979فصاعدا.
 .2أف تككف لو خدمة فعمية ال تقؿ عف سنتيف لغاية .2519/15/1

 .3يتـ ترشيح المكظفيف الحاصميف عمى الشيادة اإلعدادية لمقبكؿ في المعاىد التقنية كترشيح
المكظفيف الحاصميف عمى شيادة الدبمكـ الفني لمقبكؿ في الكميات المناظرة.

 .4يشترط في المكظؼ المرشح لمقبكؿ في المعاىد التقنية أال يقؿ معدلو عف ( )%65في الدراسة
اإلعدادية بفركعيا (العممي كاألدبي كالميني).

 .5يحؽ لخريجي المراكز المينية (مركز المعتصـ كمركز الكليد كمركز المعتز) الذيف ادكا االمتحانات

الكزارم (البكمكريا) حص ار التقديـ لمقبكؿ في المعاىد التقنية ضمف قناة المتميزيف العتبار شيادتيـ
معادلة لشيادة اإلعدادية عمى أال يقؿ معدليـ عف (.)%65
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 .6يشترط في المكظؼ المرشح لمقبكؿ في كميات الصيدلة أال يقؿ معدلو عف ( )% 95كالمرشح
لمقبكؿ في كميات التقنيات الطبية كالصحية ككميات التمريض ( )%85ك كميات اليندسة ككميات

التقنيات اليندسية ( )% 75كالمرشح لمقبكؿ في باقي الكميات (.)% 75

 .7يتـ ترشيح المكظؼ لمقبكؿ مف دائرتو حص ار كيعد ترشيحو مكافقة مبدئية لمنحو اإلجازة الدراسية.
 .8ال يحؽ ترشيح مف سبؽ كتـ ترقيف قيده ،أك مف لديو قبكؿ سابؽ كرقف قيدة ضمف قنكات القبكؿ
المختمفة األخرل (المسائي ،المباشر ،الػ %15األكائؿ )....،عدا مف رقف قيده بناءا عمى طمبو
الغراض التعييف فيحؽ لو الترشيح بعد مركر  4سنكات اذا كاف ترقيف القيد في الكمية كلمدة

سنتيف اذا كاف ترقيف القيد في المعيد ،مع مراعاة ما جاء بالمادة  19مكررة مف التعميمات

االمتحانية رقـ  134لسنة  2555كالمادة  25مف التعميمات ذاتيا.

 .9يتـ إدخاؿ بيانات المرشحيف لمقبكؿ في الكميات كالمعاىد مف الجيات المخكلة كمف خالؿ البكابة
اإللكتركنية لدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة.

 .15يتـ قبكؿ المرشحيف ضمف التخصصات المناظرة ككما مكضح في الممحؽ ( )8كبحسب خطة
القبكؿ كالمعدؿ التنافسي.

 .11إف منح اإلجازات الدراسية أك تمديدىا مف صالحية دائرة المرشح كيتـ إرساؿ المكافقة عمى منح
اإلجازة الدراسية إلى الجامعة المقبكؿ بيا المكظؼ مباشرة كارساؿ نسخة مف الكتاب إلى دائرة

الدراسات كالتخطيط كالمتابعة لمعمـ فقط كخالؿ النصؼ األكؿ مف السنة الدراسية كبخالفو يعد

القبكؿ ممغيان.

 .12يحتسب المعدؿ التنافسي عمى أساس ( )% 75مف معدؿ التخرج في المعيد ك ( )% 35عمى
كفؽ التقييـ الذم حصؿ عميو في استمارة المفاضمة (الممحؽ رقـ .)14

 .13ال يحؽ لممكظؼ المجاز دراسيان تغيير جية قبكلو إذا كاف قبكلو صحيحا كعمى أساس خياراتو
كالمعدؿ ،كال يحؽ لو تعديؿ الترشيح في السنة الالحقة.

 .14يحؽ لممكظؼ المجاز دراسيان االنتقاؿ في السنكات الدراسية فكؽ األكلى كبحسب ضكابط
االنتقاؿ الكاردة في الفصؿ الػثامف كشرط مكافقة دائرتو عمى أف تبمغ الك ازرة بذلؾ.

 .15في حاؿ ثبكت ككف المكظؼ المقبكؿ ممف سبؽ كتـ ترقيف قيده كفقا لما جاء في الفقرة()8
اعاله يكتب إلى الك ازرة إللغاء قبكلو ضمف قناة المتميزيف.

 .16في حاؿ ثبكت حصكؿ المكظؼ عمى قبكؿ سابؽ ضمف قنكات القبكؿ األخرل كعدـ الغاء قبكلو
منيا لحيف قبكلو ضمف قناة المتميزيف ،يكتب إلى الك ازرة إللغاء قبكلو ضمف قناة المتميزيف
كيترؾ لدائرتو منحو إجازة دراسية مف عدمو ضمف قناة القبكؿ األكلى.
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 .17يقبؿ الطمبة في السنة األكلى في الكميات المناظرة مع مالحظة ما كرد في الممحؽ ()13
المتضمف تحديد المرحمة الدراسية دكف الحاجة إلجراء المقاصة العممية ،كتحتسب مرتبة النجاح

لمطالب كفؽ المادة -16-ثالثا مف التعميمات اإلمتحانية رقـ  134لسنة  2555كتعديالتيا.

 .18في حاؿ انسحاب الطالب الم سبب كاف بعد إصدار أكامر القبكؿ ،يتـ مفاتحة دائرة الدراسات
كالتخطيط كالمتابعة إللغاء قبكلو كحرمانو مف التقديـ ضمف قنكات القبكؿ اربع سنكات بالنسبة

لمكميات ك سنتيف لممعاىد.

 .19يستثنى ذكك الشيداء المتقدمكف لمقبكؿ ضمف ىذه القناة مف شرطي العمر كالخدمة أما فيما
يخص المعدؿ فيتـ اعتماد نفس الشركط المذككره في الفقرة ( )4مف البند (أ )3-مف الفصؿ

االكؿ ،مع االلتزاـ بالضكابط االخرل المذككرة في اعاله.

د -8-قبول المعلمٌن المجازٌن دراسٌا ً فً الدراسة الصباحٌة:
 .1أف يككف المرشح مف مكاليد سنة  1979فصاعدا.

 .2أف تككف لو خدمة فعمية ال تقؿ عف سنتيف لغاية .2519/15/1
.3أال يقؿ معدؿ تخرجو عف (.)% 75

.4يعد الترشيح مف المديرية العامة لإلجازات الدراسية مكافقة مبدئية لمنح اإلجازة الدراسية.
. 5يككف الترشيح كالقبكؿ لممعمميف كالمعمميف المينييف بحسب االختصاص الدقيؽ ككما مكضح في
الممحؽ ( )8كعمى كفؽ الخطة المعدة ليذه القناة مف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي
كبعكسو يعد قبكلو ممغيا.

 .6ال يحؽ ترشيح مف سبؽ كتـ ترقيف قيده ،أك مف لديو قبكؿ سابؽ ك مف رقف قيده ضمف قنكات
القبكؿ المختمفة األخرل (المسائي ،المباشر ،الػ %15األكائؿ.)....،عدا مف رقف قيده بناءا عمى
طمبو لغرض التعييف فيحؽ لو الترشيح بعد مركر اربع سنكات مع مراعاة ماجاء في المادة 19

مكررة مف التعميمات االمتحانية  134لسنة .2555

 .7يتـ ادخاؿ بيانات المرشحيف مف قبؿ ك ازرة التربية /المديرية العامة لإلجازات الدراسية كمف خالؿ
البكابة اإللكتركنية لدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة.
. 8إف منح اإلجازات الدراسية أك تمديدىا مف صالحية ك ازرة التربية كيتـ ارساؿ المكافقة عمى منح
اإلجازة الدراسية إلى الجامعة المقبكؿ فييا المعمـ مباشرة كارساؿ نسخة مف الكتاب إلى دائرة

الدراسات كالتخطيط كالمتابعة لمعمـ فقط كخالؿ النصؼ األكؿ مف السنة الدراسية كبعكسو يعد

القبكؿ ممغيان.

 .9ال يحؽ لممعمـ المجاز دراسيان تغيير جية قبكلو إذا كاف قبكلو صحيحا كعمى أساس اختصاصو
كاختياراتو ،كال يحؽ لو تعديؿ الترشيح في السنة الالحقة.
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 . 15يحؽ لممعمـ المجاز دراسيان االنتقاؿ في السنكات الدراسية فكؽ األكلى كبحسب ضكابط االنتقاؿ
الكاردة في الفصؿ الػثامف كشرط مكافقة ك ازرة التربية عمى أف تبمغ الك ازرة بذلؾ.

 .11في حاؿ ثبكت ككف المعمـ المقبكؿ ممف سبؽ كتـ ترقيف قيده يكتب إلى الك ازرة إللغاء قبكلو
ضمف قناة المعمميف المجازيف دراسيا عدا مف تـ استثنائيـ كفقا لماجاء بالفقرة ( )6انفاُ

 .12في حاؿ ثبكت حصكؿ المعمـ عمى قبكؿ سابؽ ضمف قنكات القبكؿ األخرل كعدـ الغاء قبكلو
منيا لحيف قبكلو ضمف قناة المعمميف المجازيف دراسيا ،يكتب إلى الك ازرة إللغاء قبكلو ضمف ىذه
القناة كيترؾ لك ازرة التربية منحو إجازة دراسية مف عدمو ضمف قناة القبكؿ األكلى.

 .13يمغى أك يرقف قيد المعمـ المجاز دراسيان في حالة الغاء العقد المبرـ بينو كبيف ك ازرة التربية ككف
ترشيحو لمقبكؿ امتياز منح لو مف قبميا

 .14في حاؿ انسحاب الطالب الم سبب كاف بعد إصدار أكامر القبكؿ ،يتـ مفاتحة دائرة الدراسات
كالتخطيط كالمتابعة إللغاء قبكلو كحرمانو مف التقديـ ضمف قنكات القبكؿ لمدة اربع سنكات عمى

اف تضع جية ترشيحو شرط جزائي بحقو.
 .15يستثنى ذك الشيداء المتقدمكف لمقبكؿ ضمف ىذه القناة مف شرطي العمر كالخدمة أما فيما
يخص المعدؿ فيتـ اعتماد نفس الشركط المذككره في الفقرة (ب )4 -مف البند (أ )3-مف الفصؿ

االكؿ ،مع االلتزاـ بالضكابط االخرل المذككره في اعاله.
د -2-القبول وفق القانون رقم ( )05لسنة :9106
.1الطمبة المشمكلكف ىـ:
ا .منتسبك القكات المسمحة.

ب.منتسبك قكل األمف الداخمي.
ج.منتسبك جياز المخابرات الكطني.

د.منتسبك جياز األمف الكطني.

ق.منتسبك ىيئة الحشد الشعبي.
ك.منتسبك جياز مكافحة اإلرىاب.

ز.منتسبك األجيزة األمنية األخرل.
.2يتـ قبكؿ المشمكليف مف الفئات اعاله في الدراسة المسائية حصرا ،عمى أال يقؿ معدليـ عف خمس
درجات مف الحد األدنى لمقبكؿ في الدراسة /االقساـ التي تـ ترشيحيـ الييا ،كأال تزيد نسبتيـ عمى
( )% 5مف خطة القبكؿ في القسـ.
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. 3يككف قبكؿ خريجي معيد مفكضي الشرطة في الدراسة المسائية حص ار في الكميات االنسانية كاال
تزيد نسبتيـ عف ( )%2مف خطة قبكؿ القسـ كيمنع استضافيـ الى الدراسة الصباحية الم سبب

كاف .

 .4يتـ قبكؿ المشمكليف بالقانكف اعاله مف خريجي الدراسة المينية في المعاىد حص ار .
. 5عمى الطمبة المقبكليف االلتزاـ بنصاب الدكاـ المحدد كفؽ التعميمات االمتحانية كال يحؽ ليـ أداء
االمتحاف النيائي مف (( )% 155كيشمؿ ذلؾ الطمبة المقبكليف كفؽ القرار  437الممغى).

.6تنظـ الجيات المستفيدة في كقت مناسب قكائـ بأسماء المرشحين مف منتسبييا كارساليا إلى الك ازرة
كمف خالؿ البكابة اإللكتركنية لدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة.

 .7تنظـ الجيات المستفيدة في كقت مناسب قكائـ بأسماء منتسبييا المستمرين بالدراسة في الكميات
ابتداء عمى كفؽ القانكف المذككر ،كارساليا إلى الك ازرة كمف خالؿ البكابة
كالمعاىد مف المقبكليف
ن
اإللكتركنية لدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة في مكعد أقصاه  ،12/35لغرض السماح ليـ
باالستمرار بالدراسة عمى أف يككف ىذا االجراء خاصا بسنة القبكؿ فقط.

.8جميع اإلجراءات المتعمقة بالقانكف رقـ  15لسنة  2516ىي مف صالحية الك ازرة حصرا.

. 9عمى الطمبة المقبكليف كفؽ ىذا القانكف مراجعة الكمية المقبكليف فييا خالؿ مدة أسبكعيف مف تاريخ
صدكر كتاب القبكؿ كخالؼ ذلؾ يعتبر قبكلو ممغياُ.

د -01-قبول ذوي الشهداء فً الدراسة المسائٌة:

 .1يككف التقديـ لمدراسة المسائية لمسنة الدراسية ( )2525/2519مف قبؿ الطالب الى مؤسسة
الشيداء بشكؿ مباشر.
 .2تككف نسبة قبكؿ ذكم الشيداء كما يمي:
أ )% 5( .مف خطة القبكؿ لكؿ قسـ لذكم شيداء ضحايا جرائـ حزب البعث المنحؿ.
ب )% 5( .مف خطة القبكؿ لكؿ قسـ لذكم شيداء الحشد الشعبي.
ج )% 5( .مف خطة القبكؿ لكؿ قسـ لذكم ضحايا العمميات الحربية كاالخطاء العسكرية كالعمميات
اإلرُابية كلمجرحى المشمكليف بقانكف ( )57لسنة .2515
.3يعفى الطمبة المشار إلييـ أعاله مف شرط المعدؿ كيتنافسكف فيما بينيـ عمى المقاعد المتاحة
كفؽ النسب المحددة كحسب مدخالت كؿ تخصص لمفركع (االحيائي ،التطبيقي  ،االدبي) كيقبؿ

خريجك الفركع المينية في المعاىد التقنية اك الكميات ذات التخصصات المناظرة كحسب الضكابط.
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.4تمتزـ المؤسسة بتزكيد الك ازرة بأسماء الطمبة المقبكليف في قنكات الدراسة الخاصة كحسب الفئات
المذككرة اعاله مع مراعاة ادراج حقؿ اماـ اسـ الطالب (مكظؼ/غير مكظؼ) مع جية االنتساب.
.5تمتزـ الجامعات المعنية بإرساؿ قكائـ الطمبة المقبكليف بمكجب الكتب الك ازرية ك هؿ حسب فئتو الى
مؤسس ة الشيداء لممصادقة عمييا بشكؿ نيائي كاعتمادىا كصحة صدكر لدييا كتحفظ في ممفة
الطالب ، ،كارساؿ نسخة منيا لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
.6يعفى ذكك شيداء العمميات الحربية كاألخطاء العسكرية كالعمميات االرىابية مف االجكر الدراسية كافة
ككف نسبة المقاعد الدراسية خصصت ليـ بمكجب الفقرة (خامسان) مف المادة ( )12مف قانكف التعديؿ
االكؿ لقانكف تعكيض المتضرريف جراء العمميات الحربية كاالخطاء العسكرية كالعمميات االرىابية رقـ

( )57لسنة .2515

.7تتكفؿ مؤسسة الشيداء بدفع ( )% 55مف أجكر الدراسة المسائية لذكم شيداء النظاـ البائد كذكم
شيداء الحشد الشعبي كالذيف تـ قبكليـ ضمف ىذه القناة.

 .8ال يحؽ لمطمبة المقبكليف تعديؿ الترشيح في حاؿ ككف قبكليـ صحيحا كعمى كفؽ الخيارات المقدمة مف
قبميـ كبحسب النسبة المحددة ،كيخضعكف لضكابط انتقاؿ الطمبة الكاردة في الفصؿ الثامف.

.9ال يحؽ التقديـ لمف سبؽ كتـ ترقيف قيده بعد أف تـ قبكلو عمى القناة ذاتيا.
.15يتـ اعداد تعيد مف قبؿ الجيات المعنية في ك ازرة التعميـ كالبحث العممي لمطمبة المقبكليف ضمف قنكات
الدراسة الخاصة بذكم الشيداء يتضمف تحمؿ الطالب التبعات القانكنية المترتبة عمى صحة كافة

المعمكمات المقدمة مف قبمو كبخالفو يتـ الغاء قبكلو.
د -00-قبول السجناء السٌاسٌٌن وفق القانون رقم (  ) 35لسنة (  ) 9103المعدل :
. 1إف المشمكليف بالقبكؿ ضمف ىذه القناة ىـ كؿ مف السجيف كالمعتقؿ السياسي كمحتجزم رفحاء ممف
سجف أك اعتقؿ أك احتجز في ظؿ نظاـ البعث البائد.

.2يستثنى المشمكلكف مف شرطي العمر كالمعدؿ لمقبكؿ في الجامعات كالمعاىد الحككمية/الدراسة
المسائية (أما بخصكص االستثناء مف شرط الخدمة لمترشيح لمقبكؿ ضمف قناة المتميزيف /الدراسة

الصباحية فيترؾ إلى دكائرىـ فيما يتعمؽ بمنحيـ اإلجازة الدراسية).
.3أف يككف المشمكؿ حاصال عمى شيادة الدراسة اإلعدادية لمفركع العممي كاألدبي كالميني كيقبمكف عمى
كفؽ المدخالت الخاصة بكؿ تخصص.

.4تخصص نسبة ( )%5مف خطة قبكؿ األقساـ في الكميات لممشمكليف الكارد ذكرىـ في الفقرة ()1
أعاله.
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.5يحدد الطمبة المشمكلكف عف طريؽ مؤسسة السجناء السياسييف حص ار كيككف التقديـ إلى الجامعة مباشرة
بعد تزكيدىـ بقرار المجنة القضائية الخاصة.
.6تتحمؿ المؤسسة دفع أجكر الدراسات المسائية لمطمبة المشمكليف كاستنادا إلى قانكف مؤسسة السجناء
السياسييف.
د -09-قبول الطلبة المسرعٌن:
يحؽ لمطالب المتميز المشمكؿ بنظاـ التسريع لمدراسة اإلعدادية الذم اجتاز االمتحانات النيائية العامة
كالحاصؿ عمى عتبة القطع ( )%85فأكثر القبكؿ عمى كفؽ األسس كالضكابط اآلتية:

 .1تخصص نسبة ( )%3لمطمبة المسرعيف مف مقاعد خطة القبكؿ في كميات المجمكعة الطبية (الطب،

طب األسناف ،الصيدلة)  ،بغض النظر عف الحدكد الدنيا لقبكؿ اقرانيـ مف الطمبة الغير مسرعيف في

تمؾ الكميات سنة تخرجيـ.
 .2تخصص نسبة ( )%15لمطمبة المسرعيف مف مقاعد خطة القبكؿ في كميات المجمكعة اليندسية كيتـ
و
بشكؿ متساك بغض النظر عف الحدكد
التكزيع بيف الكميات المتناظرة المكجكدة في المحافظة الكاحدة
الدنيا لقبكؿ اقرانيـ مف الطمبة غير المسرعيف في تمؾ الكميات سنة تخرجيـ.
 . 3يجرم التنافس بيف الطمبة المسرعيف الذيف تخطكا عتبة القطع عمى أساس المجاميع التي حصمكا عمييا
عند التكزيع عمى الكميات كبحسب المقاعد المخصصة.
 .4يحؽ لمف ال يرغب في نتائج التسريع إلغاء ترشيحو كالدكاـ في الصؼ السادس اإلعدادم.

 .5الطمبة الذيف حصمكا عمى معدؿ اقؿ مف ( )%85فيحؽ ليـ التنافس مع اقرانيـ غير المسرعيف بحسب
المجمكع الذم حصمكا عميو لمقبكؿ في الجامعات العراقية
د -03-قبول طلبة مدارس الموهوبٌن:
 .1الحدكد الدنيا لمعدالت طمبة مدارس المكىكبيف تككف كفؽ االتي :
أ .كميات الطب ()%85
ب .كميات طب االسناف ككميات الصيدلو ()%84,9
ج .كميات المجمكعة اليندسية ()%75

 .2يحؽ لمطمبة اختيار كميات ذات حدكد قبكؿ ادنى عما ذكر في اعاله ضمف القبكؿ المركزم
 .3تككف نسبة المقاعد المخصصة لمطمبة المكىكبيف ( )% 2مف خطة القبكؿ ،كيتـ التنافس فيما بينيـ عمى
أساس المعدؿ.
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د -04التعلٌم الحكومً الخاص الصباحً:
يتـ قبكؿ الطمبة في الدراسة الصباحية عمى النفقة الخاصة عمى كفؽ ما يأتي:
.1أف يككف الطالب مستكفيا لكافة الشركط المتعمقة بالقبكؿ المركزم.

.2يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة االعدادية لمسنتيف الدراسيتيف 2518/2517ك 2519 /2518التقديـ
لمقبكؿ ضمف القناة بغض النظر فيما إذا كاف لدييـ قبكؿ مف عدمو أك كانكا ممف سبؽ ليـ االلتحاؽ

بالدراستيف المسائية اك األىمية اك الكميات التابعو لمكقفيف اك مف المقبكليف ضمف القناة نفسيا.

. 3يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة المينية كاالسالمية لمسنة السابقة التقديـ كالتنافس مع اقرانيـ لمقبكؿ
ضمف ىذه القناة.

.4يجب اف ال يقؿ معدؿ الطالب المتقدـ لمقبكؿ ضمف القناة اعاله عف:
أ.درجتيف عف الحد األدنى لمقبكؿ في كميات الطب عمى مستكل الجامعات العراقية كافة.
ب.درجتيف لمقبكؿ في كميات(طب االسناف ،الصيدلة ،التمريض،التقنيات الصحية كالطبية  ،المعاىد
التقنية الطبية ) عمى مستكل المحافظة الكاحدة لمتخصص المناظر.
ج .ثالث درجات عف الحد االدنى لمقبكؿ في كميات المجمكعة اليندسية كالمعاىد التقنية اليندسية .
د .أربع درجات عف الحد االدنى لمقبكؿ في كميات العمكـ.

ق .خمس درجات عف الحد االدنى لقبكؿ في باقي التخصصات كمف ضمنيا الطب البيطرم .

.5يمغى القبكؿ السابؽ (مركزم ،مباشر ،مسائي ،أىمي) لمطالب حاؿ مباشرتو بالدراسة ضمف ىذه القناة ،كال
يحؽ لو العكدة لقبكلو السابؽ ألم سبب كاف.
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 .6يككف الحد األعمى لألجكر الدراسية ( كلكافة المراحؿ الدراسية ) كما يأتي:
ت

االجور الدراسية

التخصص

مميون دينار

1

كميات الطب

9,555,555

2

كميات طب االسناف

7,555,555

3

كميات الصيدلة

6,555,555

4

اقساـ النفط كالمعمارم في كميات اليندسة

3,555,555

5

األقساـ اليندسية األخرل

2,255,555

6

كميات التقنيات اليندسية

2,555,555

7

كميات التمريض

1,755,555

8

كميات الطب البيطرم

1,755,555

9

كميات التقنيات الطبية كالصحية

2,255,555

15

كميات العمكـ كالتخصصات العممية األخرل 1,555,555

11

كميات القانكف

1,255,555

12

الكميات االنسانية

5,955,555

13

كميات التقنيات االدارية

1,555,555

14

المعاىد التقنية الطبية

2,555,555

15

المعاىد التكنكلكجية

1,255,555

16

بقية المعاىد التقنية

5,755,555

ككميات العمكـ السياحية

 .7تخكؿ مجالس الجامعات صالحية تحديد اجكر دراسية ادنى مف االجكر المحددة في اعاله لمطمبة
المقبكليف لمسنة الدراسية نفسيا).
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 .8تشكؿ لجنة برئاسة مساعد رئيس الجامعة لمشؤكف العممية كعضكية مدير الشؤكف القانكنية كمدير
قسـ شؤكف الطمبة كالتصديقات كمدير قسـ المالية كيتـ استضافة عميد الكمية المعنية لمنظر في

طمبات تحديد االجكر الدراسية لمحالة االنسانية كالتي ترل الجامعة اف ىنالؾ ضركرة تستكجب ذلؾ،

كبما اليقؿ عف  %75مف االجكر الدراسية المقرة.

 .9تككف خطة القبكؿ ليذه القناة زيادة عمى خطة القبكؿ المركزم كليست جزءا منيا.

.15يككف تكزيع المقاعد لخطة القبكؿ ليذه القناة بنسبة  %75لخريجي الدراسة االعدادية لمسنة الحالية
ك  %25لخريجي السنة الدراسية السابقة.

.11يتـ تكزيع الطمبة عمى االقساـ بعد ترتيبيـ مف األعمى الى األدنى كحسب معدالتيـ كالخطة المقررة
لكؿ قسـ كفؽ النسبة المشار الييا في الفقرة ( )15أعاله.

 .12يحؽ لمطمبة تقديـ طمبات النقؿ إلى الكميات/المعاىد المناظرة في الجامعات األخرل ضمف نفس
القناة

مع مراعاة ضكابط االنتقاؿ الكاردة في البند(ح 0-من الفصل الثامن) عمى اف يتـ

استحصاؿ نسبة  %125مف االجكر الدراسية لسنة االنتقاؿ مكزعة بكاقع ( %55الى الجامعة
المنقكؿ منيا الطالب ك %75الى الجامعة المنقكؿ الييا كيستمر استحصاؿ ذات النسبة البالغة

%125مف الطالب لبقية المراحؿ عمى اف يككف تكزيعيا بكاقع (  %25مف االجكر الدراسية الى
الجامعة المنقكؿ منيا ك %155الى الجامعة المنقكؿ الييا ).

 .13يتـ اعتماد المعالجات ادناه لمطمبة المقبكليف ضمف القناة كفؽ ما ياتي :

أ.يحؽ لمطمبة المقبكليف كفؽ تمؾ القناة ترقيف قيدىـ في سنة قبكليـ الكماؿ الدراسة داخؿ العراؽ في
الكميات (الحككمية المسائية ،الكميات االىميو ،ك الكميات التابعة لمكقفيف) اك خارجو كتستكفى
االجكر الدراسية منيـ كفؽ االتي:

اكال :استيفاء نسبة  %15مف االجكر الدراسية مف الطالب إذا قدـ طمب ترقيف القيد بعد مباشرتو
بمدة التزيد عف  35يكـ.

ثانيا .:استيفاء نسبة  %25مف االجكر الدراسية مف الطالب اذا قدـ طمب ترقيف القيد بعد مباشرتو
بمدة تزيد عف  35يكـ.

ب .تحسب االجكر الدراسية لمطمبة الراسبيف في بعض الدركس كالمستمريف بالدراسة بذات الكمية

كفؽ المعادلة االتية(:مجمكع عدد كحدات الدركس التي رسب فييا الطالب مقسكمة عمى مجمكع

عدد كحدات دركس السنة الدراسية ) *كيضرب الناتج بالقسط السنكم.

ج .يتـ استيفاء( )%15مف االجكر الدراسية مف الطمبة المؤجميف لدراستيـ في المراحؿ الدراسية
كافة.
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د .اليتـ استقطاع  %25مف االجكر الدراسية لمطمبة الراسبيف كالمؤجميف عند رغبتيـ بسحب
الكثيقة الدراسية بدايو السنة الالحقة لسنة قبكليـ لغرض االلتحاؽ باحدل الدراسيتيف (المسائية اك

االىمية) اك الكميات التابعة لمكقفيف اك التحاقو بكمية اخرل بنفس القناة .

ق .باالمكاف تقسيط االجكر الدراسية الى دفعتيف اك اكثر عمى اف يتـ دفع القسط االكؿ خالؿ فترة
التسجيؿ كالقسط الثاني بداية الفصؿ الدراسي الثاني عمى شرط اف تستكفى جميع االقساط قبؿ

بدء االمتحانات النيائية.

ك .يشمؿ الطالب الحاصؿ عمى الترتيب االكؿ المقبكؿ ضمف قناة التعميـ الحككمي الخاص
الصباحي كالحاصؿ عمى تقدير جيد جدا في السنة الدراسية االكلى بامتياز نقؿ الطمبة االكائؿ

مع اعفاءه مف دفع االجكر الدراسية ككنو نقؿ الى القناة العامة.

االستفادة مف امتياز نقؿ أبناء أعضاء الييئة

.14ال يحؽ لم طمبة المقبكليف ضمف القناة اعاله
التدريسية.

 .15تعتمد ذات الشركط كضكابط القبكؿ المقرة بالنسبة لكميات القبكؿ المباشر ،كبالنسب المحددة
نفسيا لكؿ فئة مع تخفيض الحد األدنى المؤىؿ لمتقديـ بمقدار خمس درجات صحيحة.

.16بإمكاف الطالب التقديـ الى ما ال يزيد عف ( )15كميات كمعاىد.

 .17تخكؿ مجالس الجامعات صالحية مناقشة كاتخاذ الق اررات المناسبة في الحاالت المستجدة بما
يسيؿ تطبيؽ التعميـ الحككمي الخاص الصباحي ككفؽ الضكابط.

د -05-قناة النخبة
 .1يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة االعدادية (االحيائي كالتطبيقي) الحاصميف عمى معدؿ ()%95
فما فكؽ التقديـ لمقبكؿ في اقساـ (ادارة االعماؿ  ،االحصاء  ،االدارة العامة،االدارة الصناعية،
المحاسبة  ،االقتصاد  ،العمكـ المالية كالمصرفيو).
 .2يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة االعدادية (االحيائي كالتطبيقي ) الحاصميف عمى معدؿ ()%95
فما فكؽ التقديـ لمقبكؿ في كميات القانكف كالتربية كالتربية االساسية .
 .3يحؽ لمطمبة مف خريجي الدراسة االعدادية (االحيائي كالتطبيقي ) الحاصميف عمى معدؿ
( )%92فما فكؽ التقديـ لمقبكؿ في كمية االدارة الصناعية لمنفط كالغاز.
 .4بامكاف الطمبة المقبكليف ضمف القناة انفا تعديؿ ترشيحيـ في السنة الدراسية الالحقة كفقا
لضكابط تعديؿ الترشيح.
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 .5يشترط في استمرار الطالب بالدراسة ضمف تمؾ القناة :
أ.الحصكؿ عمى تقدير جيد في االقؿ لمسنكات الدراسية الثانية كالثالثة كالرابعة بغض النظر عف
الدكر الذم نجح فيو الطالب.

ب.استكماؿ متطمبات التدريب طيمة سنكات الدراسة .
 .6يحؽ لمطالب التقديـ عمى اقساـ الكميات المذككرة اعاله في محافظة سكنو حص أنر كعمى الطمبة
الخريجيف مف المدارس ال تابعة الى ك ازرة التربية في اقميـ كردستاف اختيار كميات ضمف محافظة

سكناىـ كحسب بطاقة السكف.

.7يحؽ لمطالب التقديـ عمى قناة القبكؿ المركزم في ذات كقت تقديمو لقناة النخبة كفي حاؿ ظيكر
قبكؿ الطالب ضمف قناة النخبة عند ذلؾ اليحؽ لو تقديـ طمب االنسحاب اك الغاء قبكلو مف تمؾ
القناة.

31

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة .............دلٌل اجراءات شإون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسٌة 9191/9102

الفصل الخامس :ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقٌٌن الوافدٌن من خارج
العراق:
هـ  0-ضوابط قبول الطلبة الحاصلٌن على شهادة اإلعدادٌة المعادلة لشهادة اإلعدادٌة العراقٌة (من
المدارس خارج العراق):
.1أف يككف المتقدـ لمقبكؿ المركزم مف مكاليد سنة  1995صعكدان كمف خريجي الدراسة الثانكية
لمفرعيف ((احيائي ،تطبيقي) ،ك الفرع االدبي) لسنة القبكؿ أك السنة الدراسية السابقة كيتـ التقديـ مف

خالؿ البكابة اإللكتركنية.

.2يسمح لخريجي الدراسة اإلعدادية الفرع الميني لمسنة الدراسية  2519/2518كالسنة السابقة بالتقديـ
لقناة القبكؿ المباشر ككفؽ التخصص المناظر.

 .3يسمح لمطالب الكافد التقديـ إلى الدراسة المسائية في الكميات الحككمية عف طريؽ قسـ القبكؿ
المركزم /شعبة الكافديف حصرا.
.4يتـ التقديـ إلى الدراسة في الكميات األىمية اك الكميات التابعة لمكقفيف (الدراستيف الصباحية
كالمسائية) بحسب الضكابط كالشركط الخاصة بيا مف خالؿ البكابة اإللكتركنية.
.5يحؽ لمطالب الكافد التقديـ لمدراسة عمى أم مف قنكات القبكؿ المتاحة (الدراسة الصباحية أك المسائية
في الكميات/المعاىد الحككمية أك الجامعات/الكميات األىمية) أسكة بالطمبة خريجي الدراسة االعدادية

في داخؿ العراؽ.
.6يحؽ لمطالب الكافد مف ذكم الشيداء التقديـ لمدراسة عمى أم مف قنكات القبكؿ المتاحة (الدراسة
الصباحية أك المسائية في الكميات/المعاىد الحككمية أك الجامعات/الكميات األىمية) أسكة بالطمبة
خريجي الدراسة االعدادية في داخؿ العراؽ شرط اال يككنكا مف المستفيديف في السنة السابقة مف

القبكؿ ضمف قناة ذكم الشيداء في الدراستيف المسائية أك األىمية ،مع مراعاة ما جاء في الفقرة ()4
مف البند (أ )3-مف الفصؿ االكؿ.
.7يخضع الطمبة الكافدكف لمضكابط كالتعميمات ذاتيا التي يخضع إلييا الطمبة الدارسكف داخؿ العراؽ
عدا امتياز المغة المضافة كامتياز خريجي الدكر األكؿ.
.8يقدـ الطالب المستمسكات المدرجة في أدناه إلى الكمية كترسؿ نسخة منيا إلى مركز الك ازرة
ألغراض التدقيؽ:

ا.شيادة الثانكية (اإلعدادية) األصمية مصدقة بحسب األصكؿ كنسخة ممكنة منيا عدد (.)3
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ب.كتاب معادلة الشيادة الصادر مف ك ازرة التربية كنسخو ممكنة منو عمى اف يتضمف الكتاب
المعدؿ كالمجمكع الذم حصؿ عميو الطالب كأف يككف تاريخ صدكره في السنة التي يتقدـ الطالب
لمقبكؿ فييا.

ج.ىكية األحكاؿ المدنية كشيادة الجنسية العراقية (أك البطاقة الكطنية) مع نسخو ممكنة.
د.جكاز السفر األصمي كنسخو ممكنة (تأشيرة الدخكؿ كالخركج كاإلقامة في ذلؾ البمد) ،أك ما يثبت
كجكد الطالب خارج العراؽ مف ك ازرة اليجرة كالميجريف (ممف ليس لدييـ جكاز سفر).

. 9يتـ التحقؽ مف صحة صدكر كثائؽ الطمبة الحاصميف عمى الشيادات المعادلة المقبكليف في الكميات

كالمعاىد الحككمية مف الكمية/المعيد مف قبؿ الجامعة بالتنسيؽ مع مكتب المفتش العاـ كدائرة

الدراسات كالتخطيط كالمتابعة ك بما ال يتجاكز نياية السنة الدراسية الثانية مع تقديـ كفالة ضامنة
لحيف كركد صحة الصدكر كبخالفو تحجب عف الطالب كثائؽ تخرجو.
 . 15يتـ التحقؽ مف صحة صدكر كثائؽ الطمبة الحاصميف عمى الشيادات المعادلة المقبكليف في
الكميات كالجامعات األىمية كالكميات التابعة لمكقفيف مف دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة

كبالتنسيؽ مع مكتب المفتش العاـ كبما ال يتجاكز نياية السنة الدراسية الثانية مع تقديـ كفالة

ضامنة لحيف كركد صحة الصدكر كبخالفو تحجب عف الطالب كثائؽ تخرجو.
هـ  -9-ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولٌن فٌها خارج العراق:
.1الفئات المشمكلة بالنقؿ إلى الدراسة المناظرة داخؿ العراؽ:

الفئة األولى :زكجات ك أبناء الدبمكماسييف كالمكظفيف العامميف في الخارج بعد انتياء عمميـ
كعكدتيـ إلى العراؽ.
الفئة الثانية :زكجات كابناء المبعكثيف دراسيا عمى كفؽ نظاـ البعثات كالزماالت الدراسية بعد
انتياء مدة الدراسة كعكدتيـ إلى العراؽ.
الفئة الثالثة :أبناء ذكم الكفاءات العائدة مف الخارج المشمكليف بالقرار  441لسنة  2558بعد
تقديـ ما يثبت ذلؾ مف ك ازرة اليجرة كالميجريف.
الفئة الرابعة :الطمبة الذيف تؤىميـ مجاميعيـ في سنة تخرجيـ مف الدراسة اإلعدادية لمقبكؿ في
الكمية /المعيد نفسيا.
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 .2يتـ قبكؿ الطمبة العائديف إلى العراؽ مف المستمريف عمى الدراسة الصباحية في خارج العراؽ في
إحدل الجامعات المعترؼ بيا (مف غير الفئات المذككرة أعاله) ،بحسب ما تؤىميـ معدالتيـ في

استثناء مف شرط سنة التخرج.
الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجيـ في الدراسة الصباحية
ن

.3يشترط في انتقاؿ الطالب المشمكؿ بالنقؿ (مف الفئات المحددة في الفقرة  1حصرا)  ،الذم يدرس
خارج العراؽ في جامعة معترؼ بيا إلى الدراسة المناظرة داخؿ العراؽ كأف يككف سفره عف

طريؽ دائرة البعثات كالعالقات الثقافية /ك ازرتنا أك لو ممؼ لدييا كأف يككف مف المستمريف في
الدراسة قبؿ عكدتو كغير راسب في دراستو أكثر مف سنتيف .
.4يشترط في الطالب مف الفئة األكلى -إضافة لما كرد في الفقرة  3أعاله -أف يككف حاصال عمى
الحد األدنى لممعدؿ في الدراسة اإلعدادية ككما مؤشر إزاء كؿ دراسة في أدناه:

أ % 85 .لممجمكعة الطبية
ب % 75 .لممجمكعة اليندسية
ج %65 .لكميات العمكـ كاالختصاصات العممية كاإلنسانية األخرل.
د .في حاؿ عدـ استيفاء الطالب لشرط المعدؿ أعاله يتـ قبكلو عمى كفؽ ما يؤىمو معدلو في
الدراسة اإلعدادية سنة تخرجو

ق .يستثنى مف شرط المعدؿ الطمبة الذيف باشركا بالدراسة االكاديمية اك لدييـ ممؼ دراسي في
دائرة البعثات كالعالقات الثقافية /ك ازرتنا قبؿ تاريخ .2515/7/12

 .5يشترط في الطالب مف الفئتيف الثانية كالثالثة -إضافة لما كرد في الفقرة  3أعاله -أف يككف
حاصال عمى الحد األدنى لممعدؿ في الدراسة اإلعدادية ككما مؤشر إزاء كؿ دراسة في أدناه:
أ % 85 .لممجمكعة الطبية
ب % 85 .لممجمكعة اليندسية

ج %65 .كميات العمكـ كاالختصاصات العممية كاإلنسانية األخرل.
د .في حاؿ عدـ استيفاء الطالب لشرط المعدؿ أعاله يتـ قبكلو عمى كفؽ ما يؤىمو معدلو لسنة
تخرجو في الدراسة اإلعدادية.

.6يشترط في الطمبة مف الفئة الرابعة أعاله -إضافة لما كرد في الفقرة  3أعاله اف يككنكا قد
اكممكا السنة الدراسية بنجاح اك يككف لدييـ رسكب بمادة اك مادتيف عمى اف اليتـ احتساب المكاد

(المغو االنكميزية  ،الحاسكب  ،المغة الفارسية) مف ضمف المكاد التي رسب بيا الطالب لطمبة
المجمكعو الطبية فقط.
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.7تاريخ تقديـ الطمب:
أ  .يتـ تقديـ طمب النقؿ خالؿ مدة ستة أشير مف تاريخ العكدة بالنسبة لمفئتيف (األكلى كالثانية)
كخالؿ سنة مف تاريخ العكدة بالنسبة لمفئة (الثالثة).

ب .يتـ تقديـ الطمبات المستكفية لمشركط لمفئة (الرابعة) لغاية .9/15
. 8االختبار الشامؿ:
أ.عمى الطمبة مف الفئات األكلى كالثانية كالثالثة المستكفيف لمشركط المذككرة آنفا النجاح في االختبار
الشامؿ الستكماؿ معاممة النقؿ مف خارج العراؽ.
ب .تشكؿ في الجامعات لجاف تخصصية كبالتنسيؽ مع لجاف العمداء الختبار الطمبة المستكفيف
لشركط النقؿ مف خارج العراؽ ،ككما يأتي:

اكال :طمبة المجمكعة الطبية :جامعة بغداد.
ثانيا :طمبة المجمكعة اليندسية :الجامعة التكنكلكجية كجامعة النيريف.
ثالثا :طمبة االختصاصات التقنية :الجامعة التقنية الكسطى.
رابعا :طمبة االختصاصات األخرل :الجامعة المستنصرية.
ج  .يمنح الطالب فرصة أداء االمتحاف بمحاكلتيف األكلى في منتصؼ شير أيمكؿ كالثانية في
منتصؼ شير تشريف األكؿ.
د.في حاؿ رسكب الطالب في المحاكلتيف االمتحانيتيف يعدؿ ترشيحو إلى كمية /معيد أخر كبحسب
ما يؤىمو معدلو.
ق.يتـ أستيفاء أجكر االختبار مف الطالب (لممجمكعة الطبية فقط) ككما يمي:
اكال 655.555 :ستمائة كخمسكف الؼ دينار عراقي لممحاكلة األكلى.
ثانيا 325.555 :ثالثمائة كخمسة كعشركف الؼ دينار عراقي لممحاكلة الثانية اف كجدت.
. 9يتـ إجراء المقاصة العممية كتحديد المرحمة الدراسية مف القسـ العممي المنقكؿ إليو الطالب عمى كفؽ
الضكابط العامة لممقاصة العممية الكاردة في الفصؿ العاشر/م.4-
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.15يتـ ترقيف قيد الطالب المنقكؿ (مف الفئات األكلى كالثانية كالثالثة حصرا) في حاؿ رسكبو في السنة
األكلى مف دراستو مف قبؿ (الكمية/المعيد) مباشرةن ،كيبمغ الطالب بمراجعة الك ازرة /دائرة الدراسات
كالتخطيط كالمتابعة حص ار لغرض تعديؿ ترشيحو كبحسب ما يؤىمو معدلو في شيادة الدراسة

اإلعدادية في سنة تخرجو.

.11ال يتخرج الطالب إال بعد استكماؿ المتطمبات الدراسية المقرة أسكة بأقرانو.
.12تقكـ (الكمية  /المعيد) بمطالبة الطالب المنقكؿ بالمستمسكات كافة كالقياـ بتدقيقيا ،كتتكلى الكميات
كالمعاىد التحقؽ مف صحة صدكر الكثائؽ بما ال يتجاكز نياية السنة الدراسية الثانية كبالتنسيؽ مع

مكتب المفتش العاـ كقسـ القبكؿ المركزم.

.13تغيير جية نقؿ الطمبة في السنة الدراسية األكلى مف خالؿ الك ازرة  /دائرة الدراسات كالتخطيط
كالمتابعة حص ار
.14الك ازرة غير ممزمة بنقؿ دراسة الطالب مف خارج العراؽ إلى داخمو.
هـ  -3-ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولٌن فٌها خارج العراق وفق قناة التعلٌم الحكومً
الخاص الصباحً الدولً
 .1أف يككف الطالب مف مكاليد سنة  1993صعكدان .

 .2أف يككف مف المستمريف بالدراسة كاف يككف لديو ممؼ دراسي في دائرة البعثات كالعالقات الثقافية

أك لديو مذكرة صادرة مف دائرة البعثات كالعالقات الثقافية بتركيج معاممة فتح ممؼ دراسي خالؿ

مدة أقصاىا ( )35يكـ بعد صدكر كتاب النقؿ كبخالفو يتـ إلغاء نقمو.

 .3يستثنى الطمبة الكافدكف مف دكلة (سكريا ،ليبيا ،اليمف ،السكداف) مف شرط االستم اررية لمسنة
الدراسية (.)2519/2518

 .4فيما يخص طمبة كميات الطب الذيف تقؿ معدالتيـ عف ( )% 95فباإلمكاف نقميـ كفؽ الفقرة (/9أ)
المبينة ادناه.

 .5ينقؿ الطمبة المشار إلييـ في ادناه الى الدراسة المناظرة كيترؾ االمر لمجنة المقاصة العممية في
الكميات لتحديد المرحمة الدراسية كفؽ ما جاء في البند (م )4-مف الفصؿ العاشر المتضمف

(الضكابط المقاصة العممية) مع استيفاء كافة الشركط األخرل:
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أ .الطمبة المستمركف بالدراسة الذيف أكممكا السنة الدراسية االكلى اك فصميف دراسييف ككانت نتيجتيـ
النجاح اك الرسكب بمادة كاحدة أك مادتيف عمى اف اليتـ احتساب المكاد الدراسية (المغة العربية ،

الحاسكب  ،كالمغة الفارسية) لطمبة المجمكعة الطبية فقط

ب.الطمبة المستمركف بالدراسة لممراحؿ فكؽ االكلى بغض النظر عف نتائجيـ

 .6ينقؿ الطمبة إلى كميات المجمكعة الطبية الحككمية كفؽ ما يمي:

أ .تخصص نسبة ( )%5مف خطة قبكؿ الكمية كبحسب سنة تخرج الطالب مف الدراسة االعدادية
لنقؿ الطمبة ضمف ىذه القناة كيككف نقميـ زيادة عمى خطة القبكؿ.

ب.أال يقؿ معدؿ الطالب عف ( )%95بأم حاؿ مف األحكاؿ.

ج  .ينقؿ الطمبة الى الكميات المناظرة باعتماد ادنى حد لمقبكؿ في سنة تخرجيـ كخياراتيـ عمى
مستكل الجامعات كافة عمى اف ال يزيد الفرؽ بيف معدؿ الطالب كأدنى حد لمقبكؿ لمكميات

المناظرة عمى مستكل العراؽ في سنة تخرجو عف خمس درجات صحيحة كفيما يخص جامعات
المحافظة الكاحدة يتنافس الطمبة فيما بينيـ كفؽ النسبة المبينة في أعاله

د .اال يزيد الفرؽ بيف معدؿ الطالب مف فئات (ذكم الشيداء ،كابناء الييئات التدريسية مف حممة
االلقاب العممية استاذ كاستاذ مساعد كابناء االطباء مف ذكم االختصاص) كأدنى حد لمقبكؿ
لمكميات المناظرة عمى مستكل العراؽ في سنة تخرجو عف ثماف درجات صحيحة كبنسبة ال تزيد

عف ( )%5خارج خطة القبكؿ مع االلتزاـ بما جاء بالفقرة (ب) اعاله.

 .7ينقؿ الطمبة إلى كميات المجمكعة اليندسية الحككمية كفؽ ما يمي:

أ .تخصص نسبة ( )%5مف خطة قبكؿ الكمية حسب سنة تخرجو مف الدراسة االعدادية لنقؿ
الطمبة ضمف ىذه القناة كيككف نقميـ زيادة عمى خطة القبكؿ.

ب .اال يزيد الفرؽ بيف معدؿ الطالب مف خريجي السنة الدراسية  2517/2516صعكدا كالحدكد
الدنيا لسنة تخرجو عف سبع درجات صحيحة.

ج.اما بالنسبة لخريجي السنكات الدراسية قبؿ  2517/2516فيجب أال يقؿ معدؿ الطالب
عف (.)%85

د .ينقؿ الطمبة المشار الييـ اعاله الى الكميات المناظرة كحسب الحدكد الدنيا لسنة تخرجيـ
كخياراتيـ كفيما يخص جامعات المحافظة الكاحدة يتنافس الطمبة كفؽ النسب المبينة في

أعاله.

ق.اال يزيد الفرؽ بيف معدؿ الطالب مف فئات (ذكم الشيداء ،كابناء الييئات التدريسية مف حممة
االلقاب العممية استاذ كاستاذ مساعد كابناء االطباء مف ذكم االختصاص) كادنى حد لمقبكؿ
لمكميات المناظرة عمى مستكل العراؽ في سنة تخرجو عف عشر درجات صحيحة كبنسبة ال

تزيد عف ( )%5خارج خطة القبكؿ مع مرعاة ما جاء بالفقرتيف (ب،ج) اعاله.
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 .8ينقؿ الطمبة الى التخصصات األخرل في الجامعات الحككمية كفؽ ما يمي:
أ.اال يزيد الفرؽ بيف معدؿ الطالب كأدنى حد لمقبكؿ في الجامعات عمى مستكل العراؽ في سنة
تخرجو عف عشر درجات صحيحة كحسب خيارات الطالب.

ب.اال يزيد الفرؽ بيف معدؿ الطالب مف فئات (ذكم الشيداء ،كابناء الييئات التدريسية مف حممة
االلقاب العممية استاذ كاستاذ مساعد كابناء االطباء مف ذكم االختصاص) كادنى حد لمقبكؿ

لمكميات المناظرة عمى مستكل الجامعات كافة في سنة تخرجو عف ثالثة عشر درجات

صحيحة كبنسبة ال تزيد عف ( )%5خارج خطة القبكؿ.

 .9يحؽ لمطمبة المتقدميف لمنقؿ الى الدراسة المناظرة في الكميات األىمية كفؽ الشركط كالضكابط
االتية:

أ .ينقؿ طمبة كميات الطب مف خارج العراؽ الى جامعة العميد /كمية الطب عمى اف اليقؿ معدليـ
عف ( )%88كبنسبة التزيد عف  %15مف خطة قبكؿ الطمبة لمسنة الدراسية 2525/2519

خارج الطاقة االستيعابية ،كما كتخصص نسبة ( )%3البناء ذكم الشيداء ك ( )%3البناء

اعضاء الييئة التدريسية ممف ىـ برتبتو استاذ كاستاذ مساعد كاالطباء االختصاص خارج الخطة

اعاله كيتـ تدكير المقاعد الشاغرة لمفئات مدار البحث كحسب التنافس فيما بينيـ  ،كلمطالب
المنقكؿ الى الكمية اعاله في المراحؿ غير المستحدثة طمب االستضافة الى احدل الجامعات

الحككمية المناظرة عمى اف يتعيد بتحمؿ تبعات المقاصة العممية كافة ،كلو طمب النقؿ شرط
نجاحو في سنة االستضافة كيشمؿ بذلؾ الطمبة المستضافيف لمسنة الدراسية 2519/2518

لمعالجة حالتيـ ،كفي حالة الرسكب في سنة االستضافة يتـ انيائيا كاعادتو الى جامعة العميد.

ب.تككف االجكر الدراسية في حاؿ النقؿ مساكية لتمؾ المستكفاة مف الطمبة المنقكليف كفؽ قناة
التعميـ الحككمي الخاص الصباحي الدكلي كتستكفى بنسبة ( )%125لسنة االنتقاؿ مكزعو بكاقع

( )%55ك( )%75لكؿ مف الجامعتيف المنقكؿ منيا كالييا عمى التكالي ،كيستمر استحصاؿ

ذات النسب البالغة ( )%125مف الطالب لبقية المراحؿ اذ تتكزع بكاقع ( )%25ك()%155
لكؿ مف الجامعتيف المنقكؿ منيا كالييا عمى التكالي.

ج .ينقؿ طمبة كميات طب االسناف كالصيدلة إلى الكميات كاالقساـ المناظرة عمى أال يقؿ معدليـ
عف (.)% 83

د .ينقؿ طمبة كميات اليندسة إلى الكميات كاالقساـ المناظرة عمى أال يقؿ معدليـ عف (.)%65
ق .ينقؿ طمبة كميات اليندسة التقنية إلى الكميات كاالقساـ المناظرة عمى أال يقؿ معدليـ عف
(.)%65
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ك .يتمتع الطمبة مف فئات(ذكم الشيداء ،كابناء الييئات التدريسية مف حممة االلقاب العممية استاذ
كاستاذ مساعد كابناء االطباء مف ذكم االختصاص) بامتياز إضافة خمس درجات عمى المعدؿ
ألغراض التنافس كالنقؿ كفؽ الحدكد الدنيا المبينة في أعاله.

ز .ينقؿ الطمبة في التخصصات األخرل حسب الحدكد الدنيا لمسنة الدراسية 2519/2518
ح.يحؽ لطمبة كميات الطب الذيف تقؿ معدالتيـ عف  %95كلـ يستكفكا شركط النقؿ الى كمية الطب/

جامعة العميد االىمية التقديـ (لمقبول) في قسـ (طب االسناف اك الصيدلة ) في احدل الجامعات اك

الكميات االىمية وليس النقل  ،عمى اف التقؿ معدالتيـ عف . %83
.15األجكر الدراسي ػ ػ ػ ػة:

أ.الجامعات الحكومية:
اكالن :يمتزـ الطالب المنقكؿ ضمف ىذه القناة بدفع األجكر المقرة ضمف قناة التعميـ الحككمي
الخاص الصباحي مضافا إلييا نسبة ( )% 35كلكؿ سنة دراسية بضمنيا سنكات التأجيؿ
كالرسكب كعدـ الرسكب) لحيف تخرجو.

ثانيان :يستكفى مف الطالب المنقكؿ مف خارج العراؽ ضمف فئة ابناء االطباء مف ذكم االختصاص
أجك ار دراسية تزيد بػ ( )% 55عف األجكر المستكفاة لقناة التعميـ الحككمي الخاص الصباحي

ثالثا :الية دفع االجكر الدراسية لمطمبة المنقكليف كفؽ القناة اعاله

الطمبة المؤجميف كالراسبيف في بعض الدركس يتـ معالجة حالتيـ كفؽ االتي:

-1تحسب االجكر الدراسية لمطمبة المنقكليف كفؽ القناة اعاله كالراسبيف في بعض الدركس

بحسب المعادلة االتية:

األجور = (عدد وحدات الدرس الواحد مقسومة عمى مجموع عدد وحدات دروس السنة
الدراسية ) * ويضرب الناتج في القسط السنوي
 -2استحصاؿ  %15مف االجكر الدراسية مف الطمبة المؤجميف لدراستيـ في المراحؿ كافة .

 -3يككف تقسيط االجكر الدراسية الى دفعتيف اك أكثر عمى اف يتـ دفع القسسط االكؿ خالؿ

فترة التسجيؿ كالقسط الثاني بداية الفصؿ الدراسي الثاني عمى اف تستكفى جميع االقساط

قبؿ بدء االمتحانات النيائية .

ب .الكميات االهمية:

يستكفى مف الطالب المنقكؿ الى الكميات  /الجامعات االىمية ذات األجكر المستكفاة مف اقرانو
المقبكليف في الكمية كالقسـ ذاتو.
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 .11يحؽ لمطمبة الذيف تـ نقميـ /طمب تغيير جية النقؿ إلى جامعات/كميات أخرل كخالؿ شير مف
تاريخ صدكر كتاب النقؿ /مع االلتزاـ بما كرد في الفقرات 6ك  7ك 8أعاله.

.12يحؽ لمطمبة الذيف أكممكا إجراءات نقميـ تقديـ طمب إلى دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة إللغاء
اإلجراءات المنفذة كالعكدة إلى دراستيـ خارج العراؽ.

.13يشمؿ الطمبة مف خريجي االعداديات التابعة إلقميـ كردستاف كالدارسيف في الجامعات خارج العراؽ
بضكابط النقؿ الى الدراسة المناظرة في الجامعات الحككمية اك الجامعات كالكميات االىمية كفؽ

القناة أعاله .كيتـ مفاتحة الجيات المعنية في اقميـ كردستاف لغرض التأكد مف صحة صدكر
كثائقيـ كبخالفو يتـ الغاء نقميـ كيتـ اعتماد الية احتساب المعدؿ كاالتي( :جمع درجات المكاد

(عدا المغة الكردية) كتقسـ عمى ( )6مكاد كتضرب بعدد المكاد الدراسية لمفرعيف العممي كاالدبي
كالبالغة ( )7مكاد.

.14يجبر كسر المعدؿ ( 5.5مف الدرجة فأكثر) إلى الدرجة األعمى لمعدالت الطمبة لمشمكؿ بضكابط
االنتقاؿ كفؽ قناة التعميـ الحككمي الخاص الصباحي الدكلي كالتنافس عمى مقاعد النقؿ.

.15ينقؿ الطمبة العرب كاالجانب كفؽ قناة التعميـ الحككمي الخاص الصباحي الدكلي كحسب الضكابط
المبينة آنفا.

.16ال يشمؿ طمبة السنكات المنتيية في كميات المجمكعة الطبية بإجراءات النقؿ المبينة آنفا.
 .17يشمؿ الطالب خريج الدراسة االعدادية العراقية (المقبكؿ خارج العراؽ) كالذم يركـ النقؿ الحدل
الجامعات داخؿ العراؽ باالمتيازات الممنكحة خالؿ سنة تخرجو.
 .18يتـ استالـ طمبات النقؿ لغاية .9/15
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الفصل السادس :ضوابط قبول الطلبة غٌر العراقٌٌن
و -0-قبول الوافدٌن الحاصلٌن على شهادة الدراسة اإلعدادٌة العراقٌة أو الشهادة المعادلة لها
فً الدراستٌن األولٌة والعلٌا:
أوالً :قنوات القبول:
 .1القبكؿ كفقا لمبرامج كاالتفاقيات النافذة مع البمداف العربية كاألجنبية (التبادؿ الثقافي).
 .2قبكؿ أبناء كزكجات الدبمكماسييف العامميف في العراؽ.
 .3القبكؿ عمى النفقة الخاصة.

ثانياً :شروط القبول وضوابطه:
 .1أف يككف الطالب حاصال عمى شيادة االعدادية العراقية أك ما يعادليا.

. 2يتـ معادلة شيادة الطالب غير العراقية مف ك ازرة التربية العراقية  /المديرية العامة لمتقكيـ
كاالمتحانات.

. 3أال يككف قد مضى عمى تخرج الطالب مف الدراسة االعدادية أكثر مف ثالث سنكات بالنسبة لقناتي
ا لتبادؿ الثقافي كأبناء كزكجات الدبمكماسييف العامميف في العراؽ ،كأال يمضي عمى تخرج الطالب
أكثر مف أربع سنكات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة لمقبكؿ في الدراسة الصباحية ك يستثنى مف

ذلؾ مف يتـ قبكلو في الدراسة المسائية .

 .4أف يككف الطالب مستكفيان لمحد األدنى لمقبكؿ في الكمية كالجامعة التي يرغب الدراسة فييا كفقان
لالختيارات المبينة في استمارة التقديـ كطبقان لترتيب الرغبات.
عمى اف يككف الحد األدنى لمقبكؿ كاآلتي:

•  % 95لالختصاصات الطبية.

•  %85لالختصاصات اليندسية/التقنيات الصحية.
•  %75لمعمكـ الصرفة.

•  %65القانكف/العمكـ السياسية.

•  % 65لالختصاصات األخرل .
 .5تستكفى األجكر الدراسية ذاتيا المستكفاة مف الطمبة المقبكليف عمى قناة التعميـ الحككمي الخاص
الصباحي بالنسبة لمطمبة المتقدميف لمقبكؿ عمى قناة النفقة الخاصة لمدراسة األكلية الصباحية
المذككرة في الفقرة (/3اكال) أعاله  ،اما المتقدميف لمدراسة المسائية تستكفى االجكر ذاتيا
المستكفاة مف طمبة الدراسة المسائية .
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.6يستثنى مف شرط سنة التخرج مف يتـ قبكلو في الدراسات المسائية.
.7تقديمو شيادة صحية تؤيد خمكه مف اإلمراض فضال عف نجاحو في الفحص الطبي عمى كفؽ الشركط
الخاصة بكؿ دراسة.

 . 8يقكـ الطالب أك الجية الرسمية المرشحة لو بتسديد رسـ التسجيؿ السنكم في بداية كؿ عاـ دراسي
بالعممة االجنبية أك بما يعادليا بالدينار العراقي ككفقا لما ىك متفؽ عميو في البرنامج التنفيذم بيف

البمديف .

 .9تستكفى األجكر الدراسية ذاتيا المستكفاة مف الطمبة المقبكليف عمى النفقة الخاصة بالنسبة لمطمبة
المتقدميف لمقبكؿ عمى قناة النفقة الخاصة لمدراسات العميا داخؿ العراؽ كيككف قبكليـ فكؽ الخطة عمى

اف يككف الحد األدنى لمقبكؿ في الدراسات العميا كاآلتي:


 % 65لمماجستير.



 % 75لمدكتكراه.

. 15يقكـ الطمبة المتقدميف لمقبكؿ كفؽ قناة النفقة الخاصة لمدراسات العميا بتزكيد الك ازرة بتزكيد الك ازرة/
شعبة الكافديف بكتاب عدـ ممانعة مف (دائرة البحث كالتطكير أك الجامعة /الكمية الذم يركـ القبكؿ

فييا) يثبت فيو (االختصاص الدقيؽ/القسـ /الكمية) لمطالب مع نكع الدراسة (ماجستير/دكتكراه).
 .11يشترط عمى الطالب المتقدـ لمقبكؿ في الدراسات العميا المشاركة في االمتحاف التنافسي .
ثالثاً :الوثائق المطموبة ومواعيد التقديم:

أ :الدراسة األولية:
 .1الشيادة الثانكية المعادلة كالمصدقة مف الجية التي أصدرتيا كمف ك ازرة الخارجية لمبمد الصادرة منو

كمف السفارة العراقية في ذلؾ البمد .أما الطمبة الحاصمكف عمى شيادة الثانكية العراقية فعمييـ تقديـ

الشيادة المصدقة مف المديرية العامة لمتربية في المحافظة التي أنيى الطالب دراستو فييا.
.2شيادة الميالد األصمية أك نسخة طبؽ األصؿ.
.3نسخة مف جكاز السفر.

.4صكرة شخصية عدد (.)2

.5استمارة التقديـ الخاصة بكؿ قناة كيتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ الجية التي تقكـ بترشيح الطالب

أك السفارة العراقية أك الك ازرة ،عمى أف يقكـ الطالب أك جية ترشيحو بتسديد الرسكـ المترتبة في

الدائرة المالية بمركز الك ازرة.

.6يستمر التقديـ لمدراسة لغاية .15/1
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ب :الدراسات العميا:
 .0كثيقة الدراسة الثانكية مع معادلة الشيادة الصادرة مف ك ازرة التربية/المديرية العامة لمتقكيـ
كاالمتحانات/الشيادات/التعادؿ.
 .2تقديـ الشيادة الجامعية (بكالكريكس/ماجستير) مع احتساب معادلتيما مف قبؿ دائرة البعثات
كالعالقات الثقافية /ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 .3إضافة إلى المستمسكات المذككرة في الفقرات ( )5،4،3،2،1مف (ان) انفا .

..4يستمر التقديـ لمدراسة كفقا لتكقيتات التقديـ المقره مف قبؿ دائرة البحث كالتطكير.
و -9-المنح الدراسٌة للوافدٌن الحاصلٌن على شهادة معادلة لشهادة اإلعدادٌة العراقٌة فً
الدراستٌن األولٌة والعلٌا:
 .1يككف التقديـ لمطمبة غير العراقييف حص انر.

 .2يككف التقديـ لمطمبة المتكاجديف خارج العراؽ فقط كعف طريؽ مكاتب الممحقيات العراقية .
 .3تختمؼ شركط كامتيازات التقديـ حسب الجامعة التي يركـ الطالب التقديـ الييا.
.4يستمر التقديـ لمدراسة لغاية .4/1

و -3-ضوابط إعفاء الطلبة غٌر العراقٌٌن المقٌمٌن من األجور الدراسٌة بالعملة األجنبٌة:
ينظر في إعفاء الطمبة غير العراقييف المقبكليف في الكميات كالجامعات كالمعاىد الرسمية ضمف قنكات
القبكؿ الحككمية العامة مف دفع األجكر الدراسية بالعممة األجنبية كمعاممتيـ اسكةن بالطمبة العراقييف
كفقا لما يأتي:
 .1يخضع الطالب غير العراقي المقيـ الراغب بالقبكؿ في الكميات كالجامعات كالمعاىد العراقية
الرسمية إلى االجراءات نفسيا لتقديـ الطالب العراقي.

 .2حاؿ ظيكر نتائج القبكؿ المركزم أك إصدار األكامر الخاصة بالقبكؿ في أم مف قنكات القبكؿ
الحككمية العامة ،عمى الطالب غير العراقي المقبكؿ مراجعة مركز الك ازرة (قسـ القبكؿ

المركزم/شعبة الكافديف) حيث اف قبكلو ال يعد نيائيان إال بعد تدقيؽ حالتو كالكقكؼ عمى مدل
استيفائو لمضكابط الخاصة باإلعفاء مف دفع األجكر الدراسية بالعممة األجنبية .
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 .3الطمبة المقيمكف في العراؽ المشمكلكف بإجراءات اإلعفاء مف األجكر الدراسية بالعممة األجنبية ىـ
كؿ مف:

أ.الطمبة المقيميف إقامة دائمة ممف كانت كالدتيـ في العراؽ كحصمكا عمى الشيادة الثانكية العراقية.

ب .الطمبة الذيف تزيد إقامتيـ في العراؽ عمى أكثر مف ( )25سنة كجميع مؤىالتيـ الدراسية مف
العراؽ عمى أف يقدـ ما يثبت ذلؾ.
ج .الطمبة المقيميف إقامة دائمة في العراؽ كالحاصميف عمى شيادة الدراسة الثانكية العراقية كيعمؿ
أحد ذكييـ في دكائر الدكلة.

 .4عمى الطالب المقبكؿ تقديـ المستمسكات (األصمية كالمستنسخة) التي تؤيد انطباؽ الشركط الكاردة
أعاله مع كتاب تأييد مف الكمية/المعيد في الجامعة أثناء مراجعتو الك ازرة.
.5تطالب الجامعة الطالب المستكفي لضكابط اإلعفاء تزكيدىا بكتاب رسمي مف مركز الك ازرة معنكف
إلى الجامعة المقبكؿ بيا يؤيد إعفاءه ،كبخالؼ ذلؾ يعد قبكلو ممغيان كعمى الجامعة إعالـ الك ازرة.

 .6عمى الطالب المقبكؿ في الدراسة المسائية اإلسراع لتسديد األجكر الدراسية بالدينار العراقي كخالؿ
مدة أسبكع مف صدكر كتاب اإلعفاء.

 .7يتـ إصدار كتاب اإلعفاء مف األجكر الدراسية لمرة كاحدة كلسنكات الدراسة كافة بالنسبة لمفئتيف
( أ ك ب) كيراعى تجديد كتاب اإلعفاء في كؿ سنة دراسية بالنسبة لمفئة (ت).

 .8يتـ ابالغ الطالب بتعيد خطي بضركرة مراجعة مركز الك ازرة (قسـ القبكؿ المركزم /شعبة الكافديف)
كيثبت فيو تاريخ التبميغ (اليكـ/شير/سنة) عمى اف ال يتجاكز تاريخ التبميغ ( )35يكـ مف تاريخ

مباشرة الطالب في الكمية اك المعيد.

 .9يتحمؿ الطالب كالكمية أك المعيد مسؤكلية عدـ المراجعة إلى مركز الك ازرة خالؿ مدة أقصاىا ()65
يكما" مف ظيكر نتائج القبكؿ كبخالفو تغير قناة قبكؿ الطالب إلى القبكؿ عمى "النفقة الخاصة"
كيتحمؿ أجكر دراسية عف السنكات السابقة بما يعادؿ أجكر الدراسة في الكمية/المعيد ضمف قناة

التعميـ الحككمي الخاص الصباحي كلكؿ سنة دراسية كينظر في إعفائو مف األجكر الدراسية

لمسنكات المتبقية.

 .15إف الطمبة غير العراقييف (المقيميف) المقبكليف في الجامعات/الكميات األىمية غير مشمكليف
بضكابط اإلعفاء في أعاله.
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الفصل السابع :الٌة تسجٌل الطلبة المقبولٌن فً الجامعات :
تسرم الضكابط المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ عمى قنكات القبكؿ كافة.
ز -0-الوثائق المطلوبة للتسجٌل وآلٌة التسجٌل:
يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية:
.1أصؿ كثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديؽ المديرية العامة لمتربية في المحافظة أك أصكؿ
الكثائؽ األخرل (كبحسب قناة القبكؿ) مصدقة أصكليا في مكعد ال يتجاكز  2525/3/15كيقدـ

تعيدان خطيان بذلؾ الى تسجيؿ الكمية كبخالفو يمغى قبكلو.

. 2كفالة ضامنة عمى كفؽ نمكذج معد مف قسـ الشؤكف القانكنية في الجامعة (عمى أف تتضمف في
فقراتيا مادة تحمؿ الطالب مسؤكلية المحافظة عمى ممتمكات الدكلة كعدـ العبث بيا كبعكس ذلؾ

يتحمؿ الغرامة عف األضرار الناتجة).

.3نسخة ممكنة عف شيادة الجنسية كىكية األحكاؿ المدنية العراقية أك البطاقة الكطنية.
.4صكر حديثة عدد (.)3

.5استمارة الفحص الطبي (عمى كفؽ نظاـ المياقة الصحية رقـ  5لسنة 1992كالضكابط كالشركط
الخاصة بو) مع مراعاة االتي :

أ.ال يسجؿ الطالب في حالة عدـ تقديـ االستمارة المذككرة مطمقا".

ب .يجب تسميـ أصؿ االستمارة كال تقبؿ نسخة عنيا.

ج .تالحظ نتيجة الفحص مف الجية المرشح إلييا الطالب مباشرة كفي حاؿ عدـ لياقتو لمدراسة
المرشح إلييا يفاتح " قسـ القبكؿ المركزم لتعديؿ ترشيحو عمى كفؽ لياقتو الصحية.

د .يحؽ لمطالب استئناؼ نتيجة الفحص لدل قسـ المجاف  /المجنة االستئنافية في ك ازرة الصحة عف
طريؽ الجية المرشح لمقبكؿ فييا.

 .6يتعيد الطمبة المقبكليف في الدراسة المسائية بأنيـ لـ يسبؽ ليـ أف تـ ترقيف قيدىـ بسبب الغش أك
المحاكلة فيو أك العقكبات االنضباطية (مع مراعاة ماجاء في البند (ط )1-مف الفصؿ التاسع)
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ز-9-آلٌة تسجٌل الطالب:
 .1تعتمد نتائج القبكؿ المركزم المعمنة عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمك ازرة كيعد اإلعالف إشعا ار
رسميا إلى الكمية /المعيد في الجامعة لبدء تسجيؿ الطمبة في اليكـ التالي إلعالف النتائج كتستمر

ابتداء مف تاريخ بدء التسجيؿ.
فترة التسجيؿ خالؿ مدة ( )15يكـ عمؿ
ن

. 2الطمبة الذيف لـ يظير ليـ ترشيح في نتائج القبكؿ المركزم ألم سبب مف األسباب ،يمنحكف مدة
( )15أياـ عمؿ مف تاريخ إظيار نتائج القبكؿ لالعتراض ،كمدة ( )15أياـ عمؿ مف إصدار أكامر
قبكليـ ألغراض التسجيؿ.

 .3يتـ تسجيؿ الطالب في حاؿ تقديمو اعتراض عمى قبكلو ايضا كاف كاف محقان يتـ تعديؿ
ترشيحو ،كتعاد إجراءات تسجيؿ الطالب عمى كفؽ ترشيحو الجديد باالعتماد عمى كتاب الك ازرة

الصادر مف دائرة الدراسات كالتخطيط كلمتابعة /قسـ القبكؿ المركزم كيعاد تسميـ مستمسكات

الطالب المقدمة مف قبمو بكتاب رسمي كمحضر تسميـ كاستالـ مع االحتفاظ بنسخة عنيا إلكماؿ
إجراءات تسجيمو كفقان كفقا لمدة المحددة في الفقرة ( )2اعاله.

 .4يتـ تسجيؿ الطمبة غير العراقييف المقيميف القبكليف في الدراسة الصباحية كالمسائية مع مراعاة
ماجاء في البند (ك )3-مف الفصؿ السادس.

 .5فيما يخص الطمبة المقبكليف مركزيا كالمتقدميف لمقبكؿ في الدراسة المسائية في الجامعات
الحككمية أك إلى الجامعات/الكميات األىمية (لمدراستيف الصباحية كالمسائية) أك لمدراسة في

جامعات إقميـ كردستاف:

أ -الطالب الذي لم يستكمل إجراءات التسجيل:
بإمكاف الطالب التسجيؿ في الدراسة (المسائية /األىمية /اإلقميـ /التعميـ الحككمي الخاص

الصباحي/الكميات التابعة لمكقفيف /المعاىد التابعة لمك ازرات االخرل) بشكؿ مباشر كاليحؽ لو العكدة

لقبكلو المركزم اك تعديؿ الترشيح في السنة الالحقة.
ب -الطالب المسجل:

 .1تقكـ الجية (الكمية/المعيد) التي قبؿ فييا الطالب مركزيان كاستكمؿ إجراءات التسجيؿ فييا بما
يأتي:

أ  .الغاء قبكؿ الطالب بعد تقديمو تأييدا مف الكمية/المعيد الذم تقدـ لمقبكؿ فيو مثبتا فيو رقمو
اإلمتحاني.
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ب  .تزكيد الجية التي تقدـ ليا الطالب بالكثائؽ كبكتاب رسمي كمحضر تسميـ كاستالـ مع
االحتفاظ بنسخة عنيا.
.2تتكلى الجية التي تقدـ ليا الطالب استكماؿ اجراءات صحة الصدكر.
 .3ال يسمح لمطالب الذم رقف قيده لغرض االلتحاؽ بالدراسة المسائية أك األىمية أك جامعات إقميـ
كردستاف بالعكدة لمدراسة في الكمية /المعيد المقبكؿ فييا مركزيا.
ز -3-حاالت التؤجٌل والرسوب وإلغاء القبول:
 .0مالحظات عامة:
.1إذا كاف قبكؿ الطالب خطأ كغير متكافؽ مع التعميمات كالضكابط كالشركط فعمى الطالب إبالغ
(الكمية /المعيد) في الجامعة التي قبؿ فييا عف أم خطأ حاصؿ في قبكلو لكي يعفى مف

المسؤكلية.

.2يتـ مالحظة ما كرد في الفقرة (د )11/6-المتعمقة بالطمبة المقبكليف ضمف قناة الػ  % 15األكائؿ
عمى المعاىد كما كرد في الفقرة (د )11/7-المتعمقة بمنح االجازات الدراسية اك تمديدىا.

.3ال تعتمد الطمبات الشخصية إللغاء القبكؿ كيقتصر عمى ما مبيف في الفقرة ( )3مف البند (ز)3-
مف ىذا الفصؿ  ،باستثناء الطالب الراغب في فتح ممؼ دراسي في الك ازرة /دائرة البعثات
كالعالقات الثقافية ألغراض اكماؿ الدراسة خارج العراؽ.

 .2حاالت التأجيل والرسوب:
 .1تعد السنة الدراسية سنة تأجيؿ بحؽ الطالب في حاؿ تسجيمو في (الكمية/المعيد) المرشح إلييا بعد
إنتياء المدة المحددة في الفػػقرة ( )1مف البند (ز )2-كلغاية  ،2525/2/3ككما في الرسـ

التكضيحي أدناه.

 .2تعد السنة الدراسية سنة رسكب بحؽ الطالب في حاؿ تسجيمو اعتبا ار مف  2525/2/4كلغاية
 2525/5/1ككما في الرسـ التكضيحي أدناه.

على كافة الطلبة المسجلٌن
المباشرة بالدراسة

تعد السنة الدراسٌة سنة
تؤجٌل للطلبة المسجلٌن
فً هذه الفترة

تعد السنة الدراسٌة سنة
رسوب للطلبة المسجلٌن
لغاٌة 2121/5/1

فترة التسجٌل ٌ 05وم عمل
الٌوم االول بعد
اعالن النتائج
(بدء التسجٌل)

9191/9/3

انتهاء فترة التسجٌل
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 .3حاالت إلغاء القبول:
يمغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية:
.1إذا لـ يسجؿ الطالب في (الكمية/المعيد( المرشح إلييا خالؿ السنة الدراسية نفسيا كلغاية
.2525/5/1

.2في حاؿ ثبكت عدـ تكافر أم مف الشركط العامة أك الخاصة لمقبكؿ في الدراسة.

.3إذا قدـ الطالب معمكمات أك كثائؽ غير صحيحة أك مزكرة أك محرفة إلى (الكمية /المعيد) يكتب إلى
الك ازرة إللغاء قبكلو حتى كاف كاف في صفكؼ متقدمة أك متخرجا مف الكمية أك المعيد كتتخذ بحقو
اإلجراءات القانكنية كافة.

.4إذا لـ يقدـ الطالب أصؿ كثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديؽ المديرية العامة لمتربية في
المحافظة إلى تسجيؿ الكمية لغاية  2525/3/15فيما يخص الطمبة المسجميف كفؽ الفػػقرة

( )1مف البند (ز )2-مف ىذا الفصؿ مع مراعاة اف يقكـ قسـ التسجيؿ بتبميغ الطالب بما ال يقؿ عف
( )3ثالثة مرات كتككف المدة بيف تبميغ كاخر (مف  )35-15يكـ

 .5اصدار اكامر الطمبة الممغي قبكليـ فكر استحقاقيـ كعدـ تاخير اصدار االمر أكثر مف شير مف
تاريخ االستحقاؽ.
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الفصل الثامن :ضوابط انتقال الطلبة للدراسـتٌن الصباحٌة والمسائٌة:
ح  -0-الشروط العامة لالنتقال:
 .1يحؽ لمطمبة الناجحيف االنتقاؿ إلى (الكميات/المعاىد) كاألقساـ كالفركع المناظرة بعد استحصاؿ مكافقة
(الكمية/المعيد) األصمي كالمراد االنتقاؿ إلييا كبحسب الطاقة االستيعابية.

.2يحؽ لمطمبة االنتقاؿ بيف جامعات المحافظة الكاحدة أك الكميات المتناظره ضمف الجامعة الكاحدة.

 .3ال ينقؿ طمبة السنة الدراسية األكلى كالمنتيية في الكميات كتعد السنة الدراسية الخامسة في كميات
الطب سنة دراسية منتيية ليذا الغرض فقط.

.4يحؽ لمطمبة المستضافيف سنتيف فاكثر االنتقاؿ في السنكات الدراسية المنتيية شرط نجاحيـ في
المرحمة الدراسية الحالية (سنة التقديـ).

.5يتـ التأكد مف إجراءات صحة صدكر كثيقة التخرج لمدراسة اإلعدادية مف الكمية المنقكؿ إلييا الطالب
في حاؿ عدـ استكماليا مف الكمية المنقكؿ منيا لغاية تأريخ نقمو.

 .6يسمح لمطمبة الجدد المقبكليف ضمف القبكؿ المركزم باالنتقاؿ مف الدراسة الصباحية إلى الدراسة
المسائية المناظرة كفي القسـ المناظر بذات سنة قبكليـ كبالنسبة لطمبة الصفكؼ األخرل فيسمح ليـ
باالنتقاؿ إلى القسـ المناظر عمى كفؽ الطاقة االستيعابية.

 .7تبدأ إجراءات النقؿ مف الكمية األصمية حص ار كتككف المخاطبات بعدـ الممانعة منيا إلى الكمية
المناظرة عمى أف ترفؽ المكاد الدراسية التي اجتازىا الطالب كعدد الكحدات الدراسية رفقة الطمب

ككتاب عدـ الممانعة.

ابتداء
.8يتـ تركيج استمارات النقؿ الكتركنيان لمطمبة الناجحيف في الدكر األكؿ كالمكمميف في الكقت نفسو
ن
مف  7/9كلغاية  9/15عمى اف يتـ استكماؿ إصدار أكامر النقؿ في مكعد أقصاه االسبكع االكؿ مف
شير تشريف االكؿ مف دكف الرجكع إلى الك ازرة كباالمكاف اصدار اكامر نقؿ الطمبة الناجحيف في
الدكر االكؿ قبؿ المكعد اعاله .

 .9في حالة عدـ كجكد طاقة استيعابية في احدل الكميات يتـ حسـ جميع الطمبات بالرفض خالؿ مدة
أسبكع مف التاريخ تقديـ الطمب كحسب التكقيتات المبينة في الفقرة ( )8أعاله ،ليتسنى لمطالب التقديـ

عمى كمية أخرل ككفؽ الضكابط.

 .15يتـ حسـ عمؿ لجاف المقاصة العممية في مكعد أقصاه اسبكع كاحد مف تاريخ اصدار اكامر النقؿ
كالمذككرة في الفقرة ( )8اعاله  ،مع مراعاة ما جاء بالبند (م )4-مف الفصؿ العاشر.
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. 11يتـ إصدار أمر نقؿ الطالب مف كميتو األصمية بعد صدكر كتاب عدـ ممانعة مف النقؿ مف الكمية
المراد االنتقاؿ إلييا ،كال يجكز تسجيؿ الطالب في الكمية المراد االنتقاؿ الييا إال بعد صدكر أمر

نقمو كانفكاكو مف كميتو األصمية.

.12عمى الطالب استكماؿ إجراءات التسجيؿ في الكمية/المعيد المنقكؿ إلييا خالؿ مدة أسبكع مف
تاريخ صدكر أمر نقمو مف كميتو األصمية كبخالفو يعد راسبا في صفو.

.13يتكلى قسـ شؤكف الطمبة في الجامعتيف تدقيؽ سالمة إجراءات النقؿ كفقا لمضكابط.
.14عمى الجامعات إصدار أمر بجميع حاالت النقؿ (مف كالى كميات/معاىد الجامعتيف) كتزكيد الك ازرة
بنسخ مف تمؾ األكامر مع جدكؿ تفصيمي بأسماء الطمبة المنقكليف الجامعة /الكمية/المعيد

المنقكليف منو كالجامعة/الكمية/المعيد المنقكليف إليو كسنتيـ الدراسية كفقرة االنتقاؿ المشمكؿ بيا
الطالب المنقكؿ ف ػػي مكعد أقصاه ( )11/15ألغراض تدقيقية.

.15يالحظ ما كرد في الفقرة ( )3مف البند (ب  /ط )3 -مف الفصؿ التاسع فيما يخص نقؿ الطمبة
المتضرريف مف األعماؿ اإلرىابية كاألخطاء العسكرية.

.16ال يمكف نقؿ الطمبة الدارسيف في الكميات التابعة لمكقفيف إلى األقساـ المناظرة في الكميات
الحككمية كاألىمية التابعة لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

 .17تككف اكلكية النقؿ لالناث الى الجامعات /الكميات /المعاىد في محافظة سكناىـ بناءا عمى
رغبتيـ ككفؽ الضكابط الكاردة في اعاله.

ح  -9-ضوابط االنتقال ألسباب قاهرة:
تككف األكلكية النتقاؿ الطمبة الذيف تعرضكا لمحاالت اآلتية مع االلتزاـ بالضكابط الكاردة في البند
(ح )1-أعاله :

.1الطالب  /الطالبة الذم يتعرض لفقداف أحد الكالديف (في سنة االنتقاؿ نفسيا) يحؽ لو االنتقاؿ
إلى الدراسة المناظرة في (الكميات/المعاىد) الكاقعة في محؿ سكنو بعد تقديـ ما يثبت ذلؾ.

.2الطالبة المتزكجة خالؿ مدة الدراسة يحؽ ليا االنتقاؿ إلى الدراسة المماثمة في محافظة إقامة
الزكج بعد تقديـ المستمسكات المطمكبة.

.3الطالبة التي افترقت عف زكجيا خالؿ مدة الدراسة بسبب الطالؽ أك الكفاة يحؽ ليا االنتقاؿ
إلى دراسة مماثمة في محافظة سكف عائمتيا بعد تقديـ المستمسكات المطمكبة.

.4الطالب/الطالبة المصابيف بأحد األمراض المزمنة بعد تقديـ كتاب عدـ ممانعة مف الجامعة
األصمية كتقديـ تقرير طبي مف المجاف الطبية الدائمة في المحافظة كمصادؽ عمييا مف المجنة

الطبية في كمية الطب في الجامعة.
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. 5الطالب المصاب الذم تعرض إلى القصؼ أك إطالؽ نار أك ما شابو ذلؾ مف حكادث كأصيب بعجز
دائمي.

. 6الطالب المعيؿ لعائمتو لفقداف احد الكالديف يحؽ لو االنتقاؿ الى الدراسة المناظرة الكاقعة في محؿ سكناه
بعد تقديـ ما يثبت ذلؾ.

.7الطمبة مف ذكم الشيداء المشمكليف بالقانكني ( )2لسنة  2516ك ( )57لسنة .2515

.8لمجمس الجامعة النظر في الحاالت اإلنسانية القاىرة األخرل كلحاالت محدكدة كفي أضيؽ الحدكد.
 .9ال يشمؿ طمبة السنتيف الدراسيتيف األكلى كالمنتيية بما كرد في أعاله.
ح -3-ضوابط االنتقال من كلٌات ذات متطلبات أدنى إلى كلٌات ذات متطلبات أعلى:
يتـ نقؿ الطمبة األكائؿ مف الكميات ذات المتطمبات األدنى إلى الكميات ذات المتطمبات األعمى مف خالؿ
قسـ القبكؿ المركزم في الك ازرة ككما يأتي:

 .1يحؽ لمطالب األكؿ عمى القسـ كالحاصؿ عمى تقدير جيد جدا في السنة الدراسية األكلى االنتقاؿ مف
كميات ذات متطمبات أدنى إلى كميات ذات متطمبات أعمى عمى كفؽ الجدكؿ المبيف:

الكميات ذات المتطمبات األعمى

الكميات ذات المتطمبات األدنى
القسم

الكمية

الكمية /القسم

مليخ الطت الجيطشي
ػلْم الحيبح
النيويبء
التحليالد الوشضيخ
النيويبء التطجيقيخ

الؼلْم

مليبد طت األسٌبى أّ الصيذلخ

االحيبء هدِشيخ
مليخ التقٌيبد الحيْيخ التطجيقيخ
الؼلْم

مليخ الصيذلخ

التقبًبد اإلحيبئيخ الطجيخ
التحليالد الوشضيخ

التقٌيبد الصحيخ
ّالطجيخ أّ مليبد
الؼلْم الطجيخ
التطجيقيخ

الوختجشاد الطجيخ

الؼلْم

قسن ػلْم الشيبضيبد ّالشيبضيبد
التطجيقيخ

قسن ٌُذسخ الحبسْة أّ
قسن ٌُذسخ تنٌلْخيب الوؼلْهبد

قسن الشيبضيبد ّتطجيقبد الحبسْة

ٌُذسخ الوؼلْهبد

الصحخ الجيئيخ

مليبد طت األسٌبى أّ الصيذلخ
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الكميات ذات المتطمبات األدنى
الكمية

الكميات ذات المتطمبات األعمى

القسم

الكمية /القسم

ػلْم الفيضيبء ّالفيضيبء الحيبتيخ
ّالفيضيبء التطجيقيخ

قسن الٌِذسخ النِشثبئيخ

ػلْم الحبسْة
ػلْم الحبسْة ّالشيبضيبد

ٌُذسخ الحبسجبد أّ الجشهديبد أّ سيطشح ّ ًظن
أّ ٌُذسخ اإللنتشًّيبد أّ ٌُذسخ الوؼلْهبد

ًظن الوؼلْهبد الحبسْثيخ
مليخ ػلْم
الحبسْة
ّتنٌْلْخيب
الوؼلْهبد
مليخ ػلْم
الحبسْة
ّالشيبضيبد

ٌُذسخ االتصبالد اّ ٌُذسخ الحبسْة اّ ٌُذسخ
تقٌيبد الحبسْة

قسن الشجنبد

قسن الشيبضيبد الطجيخ

قسن ٌُذسخ الطت الحيبتي ،قسن األخِضح الطجيخ
/النليخ التقٌيخ

الؼلْم

الفيضيبء الطجيخ

ٌُذسخ طت حيبتي

مليخ ػلْم
الحبسْة
ّالشيبضيبد

ثبقي االقسبم

ٌُذسخ الحبسجبد

فيضيبء الليضس

قسن ٌُذسخ الليضس أّ قسن ٌُذسخ الليضس
ّاإللنتشًّيبد الجصشيخ

ػلْم األسض
الؼلْم

قسن ٌُذسخ الٌفظ أّ
قسن تنٌْلْخيب الٌفظ ّإًتبخَ

خيْلْخيب الٌفظ ّالوؼبدى
ػلْم الفلل ّاألًْاء الدْيخ
الجيئخ

قسن ٌُذسخ الجيئخ

التقٌييبد الجيئيخ
مليبد التقٌييبد الجيئيخ
الؼلْم

الوْاد

مليبد الٌِذسخ /قسن ٌُذسخ الوْاد

الؼلْم

التحسس الٌبئي ًّظن الوؼلْهبد
الدغشافيخ

مليخ ٌُذسخ الجٌبء ّاالًشبءاد /قسن الديْهبتيل

الؼلْم

الديْفيضيبء

قسن الديْلْخي /مليبد الؼلْم اّ ٌُذسخ الٌفظ /
مليبد الٌِذسخ

الؼلْم

خيْلْخيب تطجيقيخ

ٌُذسخ الٌفظ
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 .2يحؽ لمطالب االكؿ في المعاىد التقنية /قسـ الصيدلة مف الذيف معدالتيـ في الدراسة االعدادية
( )% 95فاكثر االنتقاؿ الى كميات الصيدلة عمى اف يككف الطالب مف الناجحيف في الدكر االكؿ
بتقدير جيد جدا كليس لديو سنة رسكب بالمعيد نفسو.

.3يككف انتقاؿ الطمبة المشمكليف باالختصاصات في أعاله في السنة الدراسية األكلى ،عند تكافر

الدراسة المذككرة في جامعتيـ نفسيا كفي حاؿ عدـ تكافرىا يككف قبكليـ في أقرب جامعة ،شريطة أف
يككنكا مف الناجحيف في الدكر األكؿ كليس لدييـ سنة رسكب في الكمية نفسيا ،يستثنى مف ذلؾ

الطمبة المسجمكف كفؽ الفقرة ( )2مف البند (ز )2/3-مف الفصؿ السابع.
 . 4يشمؿ الطمبة الراسبيف كالمؤجميف لدراستيـ في السنة السابقة (في كمية أك معيد آخريف) لغرض
تعديؿ الترشيح بامتياز نقؿ الطمبة األكائؿ.
 .5يشمؿ بيذا االمتياز الطمبة االكائؿ عمى دفعتيـ الذيف سبؽ ليـ تاجيؿ دراستيـ بغض النظر عف
سنكات

التاجيؿ.

. 6يشمؿ الطالب الحاصؿ عمى الترتيب األكؿ عمى األقساـ في الكميات مف خريجي الدراسة اإلعدادية
المينية أك مف أصحاب الشيادات المعادلة ممف تنطبؽ عمييـ الشركط الكاردة في الفقرات مف

( )5-1بامتياز نقؿ الطمبة االكائؿ.
 .7يشمؿ الطمبة المقبكليف عمى قناة المتميزيف ممف تنطبؽ عمييـ الشركط الكاردة في الفقرات
( )3-1بامتياز نقؿ الطمبة األكائؿ عمى اف يتـ استحصاؿ المكافقات االصكلية مف دكائرىـ.

 . 8يشمؿ الطالب الحاصؿ عمى الترتيب االكؿ المقبكؿ ضمف قناة التعميـ الحككمي الخاص الصباحي
كالحاصؿ عمى تقدير جيد جدا في السنة الدراسية االكلى بامتياز نقؿ الطمبة االكائؿ مع اعفاءه مف

دفع االجكر الدراسية ككنو نقؿ الى القناة العامة .
.9يككف النقؿ عف طريؽ الك ازرة حص انر حاؿ إعالف نتائج الدكر األكؿ كبكتاب رسمي مف جامعة
الطالب إلى الك ازرة /دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة مع تحديد القسـ كالكمية كالجامعة التي

يرغب الطالب االنتقاؿ إلييا كتحديد الرقـ اإلمتحاني كستيمؿ الطمبات الكاردة بعد تأريخ .9/35

 .15ينقؿ الطمبة االكائؿ عمى كفؽ ماكرد في الجدكؿ اعاله بغض النظر عف الفرع الذم تخرج منو
الطالب في الدراسة االعدادية (االحيائي اك التطبيقي).
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ح  -4-ضوابط انتقال الطمبة من كميات ذات حدود قبول أعمى إلى كميات ومعاهد ذات حدود قبول
أدنى:

 .1يحؽ لطمبة كميات المجمكعة الطبية في الجامعات الحككمية االنتقاؿ إلى كميات ذات حدكد قبكؿ أدنى
كبحسب الطاقة االستيعابية بشرط أال تككف لدييـ سنكات إىدار أكثر مف سنتيف (يقصد بيا سنكات

النجاح كالرسكب كال تحتسب سنكات التاجيؿ كعدـ الرسكب ضمف سنكات اإلىدار).

 .2يحؽ لمطمبة االنتقاؿ مف الكميات في الجامعات الحككمية إلى معاىد ذات حدكد قبكؿ أدنى كبحسب
الطاقة االستيعابية شرط أال تككف لديو سنكات إىدار أكثر مف سنتيف.

 .3تحتسب سنكات الرسكب ضمف السقؼ الزمني لمدراسة في حاؿ كاف االنتقاؿ إلى كمية.
 .4لمجمس الكمية/المعيد النظر في إعفاء الطالب مف بعض المكضكعات الدراسية.
ح  -5-ضوابط انتقال طمبة المعاهد في الجامعات التقنية:

تخكؿ الجامعات التقنية صالحية نقؿ طمبة السنة الدراسية االكلى كالثانية مف كالى المعاىد الكاقعة في
محافظات سكنيـ اك معاىد المحافظة الكاحدة في قضاء السكف بعد استحصاؿ عدـ الممانعة مف
المعيديف األصمي كالمراد النقؿ إليو كبما يضمف تحقيؽ الطاقة االستيعابية كفي بدء السنة الدراسية.

ح  -6-ضوابط نقل الطمبة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية:
 .1يشمؿ بالضكابط المدرجة في أدناه أبناء أعضاء الييئة التدريسية ( اصحاب الشيادات العميا مف حممة
شيادة الماجستير كالدكتكراه ) كضمف المالؾ الدائـ لمجامعات الحككمية كاألىمية التابعة لك ازرة التعميـ

العالي كالبحث العممي حص انر.

 .2يحؽ ألبناء أعضاء الييئة التدريسية التمتع بأحد االمتيازيف في أدناه شرط أال يتجاكز فرؽ معدليـ
عف الحد األدنى لمقبكؿ في الكمية  /القسـ المراد االنتقاؿ اليو عف ( )5خمسة درجات لكؿ مما يمي:
أ .النقؿ إلى الدراسة المناظرة في الكميات كالمعاىد في محافظة سكناىـ.

ب .اختيار القسـ (الفرع) في الكمية /المعيد المقبكؿ فيو مركزيا ،كيتـ تنفيذ ذلؾ مف قبؿ الكمية/
المعيد ،عمى اف تزكد دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بقكائـ المستفيديف لكؿ جامعة
ألغراض تدقيقية.

 .3باإلمكاف تسجيؿ الطالب في الكمية المنقكؿ إلييا مباشرةن مف دكف رجكعو إلى التسجيؿ في كميتو
األصمية ضمف المدة المحددة لمنقؿ.
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.4اليحؽ لمطمبة مف أبناء أعضاء الييئة التدريسية االنتقاؿ بيف جامعات المحافظة الكاحدة.
. 5تزكيد الكمية /المعيد بكتاب التأييد الخاص بعضك الييئة التدريسية الذم تـ في ضكئو نقؿ الطالب
إلجراء صحة الصدكر عميو مف الكمية /المعيد المنقكؿ الييا الطالب.

.6يشمؿ بالفقرات أعاله الطمبة المقبكلكف مركزيان كالطمبة الكافدكف مف أصحاب الشيادات المعادلة.
.7ال يحؽ لمطمبة المقبكليف في الكميات التقنية اليندسية النقؿ إلى كميات اليندسة كانما إلى كميات
تقنية مناظرة.

.8يتـ النقؿ بيف الكميات المتناظرة عف طريؽ االستمارة اإللكتركنية المخصصة بيذا الغرض ،مع
االخذ بنظر االعتبار ما يأتي:

أ .يحؽ لمطمبة المقبكليف االنتقاؿ إلى األقساـ ذات التخصص المناظر في الجامعة التكنكلكجية.
ب .يسمح لمطمبة المقبكليف في كمية التقنيات اإلحيائية بالنقؿ إلى كمية العمكـ مف دكف تحديد القسـ
في الجامعات التي ال يكجد فييا تقنيات إحيائية.

.9تنفذ الفقرة (-2ب) انفا في حالة األقساـ التي ليا رمكز تقديـ مستقمة عمى كفؽ اآلتي:

أ .مف األقساـ التي ليا رمز تقديـ مستقؿ إلى أقساـ الكمية األصمية (مثاؿ قسـ عمكـ
الرياضيات/كمية العمكـ إلى قسـ الفيزياء بنفس الكمية) عف طريؽ الجامعة مباشرة كيتـ تزكيد

دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بقائمة تفصيمية نيائية لتعديؿ بيانات القبكؿ كفي مكعد

أقصاه .12/31

ب.يتـ النقؿ بيف أقساـ الجامعة التكنكلكجية مف الجامعة مباشرة كيتـ تزكيد دائرة الدراسات
كالتخطيط كالمتابعة بقائمة تفصيمية نيائية لتعديؿ بيانات القبكؿ كفي مكعد أقصاه .12/31

ج .ال يجكز نقؿ أبناء اعضاء الييئة التدريسية مف كمية إلى قسـ في الكمية أك في كمية اخرل لو
رمز تقديـ مستقؿ في حاؿ عدـ تطابؽ التخصص كفؽ رأم لجنة الخبراء المختصة.

.15باإلضافة الى ماذكر في أعاله يجب تكفر احد الشرطيف ادناه لنقؿ الطمبة كفؽ ىذه القناة:
أ.حصكؿ التدريسي عمى تقييـ جيد فأعمى خالؿ السنكات الدراسية الثالث االخيرة.

ب .اك اشتراؾ التدريسي في لجنتيف ك ازرية/عممية اك إدارية خالؿ السنة الدراسية اك أربعة لجاف
عممية اك ادراية في جامعتو.

.11يشمؿ أبناء أعضاء الييئة التدريسية المقبكليف ضمف قناة ذكم الشيداء بكؿ ما كرد في الفقرات
أعاله.

.12يقتصر شمكؿ أبناء التدريسييف المتقاعديف كالمتكفيف بالضكابط أعاله عمى حممة المقب الجامعي
(أستاذ اك أستاذ مساعد).
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ح  -7-ضوابط انتقال الطمبة بين الكميات الحكومية واألهمية:
أ -نقل الطمبة من الكميات األهمية إلى الكميات الحكومية الدراسة المسائية:
. 1يسمح لمطالب االنتقاؿ مف الكميات األىمية (الدراستيف الصباحية كالمسائية) إلى الكميات

الحككمية المسائية المناظرة عمى أف يككف حاصالن عمى تقدير (جيد جدان) كمف الناجحيف مف

الصؼ األكؿ إلى الصؼ الثاني كغير راسب في السنة الدراسية السابقة.
.2يخضع الطالب إلجراءات المقاصة العممية.

.3يتـ نقؿ الطمبة المشار إلييـ عف طريؽ الك ازرة حص انر /دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بعد
تزكيد الطالب بكتاب رسمي مف كميتو/جامعتو األىمية معنكنا إلى الدائرة حاؿ إعالف نتائج الدكر

األكؿ عمى أف يحدد القسـ كالكمية كالجامعة التي يرغب الطالب االنتقاؿ إلييا كال يحؽ

لمكمية/الجامعة األىمية مفاتحة الجامعات الرسمية عف طريقيا مباشرةن كبخالفو تتحمؿ المسؤكلية
القانكنية كاممةن.

.4لف يتـ النظر بأم طمب يرد بعد تأريخ .9/35

ب-نقل الطمبة من الكميات الحكومية إلى الكميات األهمية:
يسمح لمطالب الناجح مف السنة الدراسية األكلى إلى الثانية فقط كغير الراسب في السنة السابقة

أك المرقف قيده ،االنتقاؿ مف الجامعات الحككمية الصباحية أك المسائية إلى الدراسة كاالختصاص

المناظريف في الجامعات كالكميات األىمية.

ح –  - 8ضوابط انتقال الطمبة من والى جامعات إقميم كردستان:
.1يتـ تركيج المعامالت مع الجامعات التي استكممت إجراءات االعتراؼ بيا مف الك ازرة حص انر.
.2عدـ تركيج معاممة االنتقاؿ لطمبة السنة الدراسية األكلى كالمنتيية.

. 3يسمح لطمبة السنة الدراسية االكلى في المعاىد االنتقاؿ مف معاىد إقميـ كردستاف كبالعكس بعد
استحصاؿ عدـ الممانعة مف المعيديف.

 .4يتـ نقؿ أك استضافة الطمبة مع مراعاة ما جاء بالبنديف (ح )1-ك (م )9-عمى الترتيب ك
بحسب االختصاصات المتناظرة كفقان لالستمارة المعدة ليذا الغرض حيث تبدأ معاممة االنتقاؿ مف

(الكمية/المعيد) األصمي ك ترافؽ استمارة االنتقاؿ بنسخة مصكرة مف شيادة اإلعدادية ك قائمة

بالمكاد التي درسيا الطالب في الصفكؼ التي اجتازىا العتمادىا في المقاصة العممية كترسؿ

مباشرةن عف طريؽ الجامعة/الجامعات التقنية المنقكؿ منيا إلى الجامعة المنقكؿ إلييا كيتـ اجراء
الالزـ كفقان لمتعميمات النافذة مف دكف الرجكع إلى الك ازرة ك االقتصار عمى إعالـ الك ازرة كتزكيدىا
بنسخ مف ىذه المخاطبات لالطالع ك التأكد مف دقة تنفيذ التعميمات.
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الفصل التاسع :ضوابط الطلبة المرقنة قٌودهم والطلبة الموقوفٌن والطلبة
المتضررٌن:
ط  -0-قبول الطمبة المرقنة قيودهم:
.1يقبؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ مف الدراسات الصباحية في كميات كمعاىد ذات تخصص مختمؼ

(كبحسب الجدكؿ المكضح ممحؽ ( )12كحدكد قبكؿ أدنى مف الكميات كالمعاىد التي رقنت
قيكدىـ فييا كبحسب اختيارىـ كالحدكد الدنيا لسنة تخرجيـ .كتتكلى الك ازرة تكزيعيـ بيف

الكميات كالمعاىد كفقان الستمارة خاصة تعد ليذا الغرض عمى أال يزيد عددىـ عف ()% 15
مف خطة القبكؿ في الكمية أك المعيد .كيضاؼ ىذا العدد إلى خطة القبكؿ المقررة سنكيا

كيمتحؽ الطمبة بدءا مف الصفكؼ األكلى كلمجمس الكمية أك المعيد إعفاؤىـ مف بعض المكاد

الدراسية.

.2ال يزيد عمر الطالب المشمكؿ في الفقرة ( )1أعاله عف  35سنة لغاية .2519/15/1
 .3يقبؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ في الصفكؼ األكلى كالثانية في الكميات /الدراسات الصباحية في
الصؼ األكؿ في االختصاص المناظر أكالمقارب لتخصص كؿ منيـ في أحد معاىد
الجامعات التقنية  /الدراسات الصباحية أك المسائية.
. 4يقبؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ في الصفكؼ الثالثة فما فكؽ في الكميات /الدراسات الصباحية في
الصؼ الثاني في االختصاص المناظر أك المقارب لتخصص كؿ منيـ في أحد معاىد

الجامعات التقنية  /الدراسات الصباحية أك المسائية.

.5تسرم أحكاـ الفقرتيف ( )3ك( )4مف ىذا الفصؿ عمى الطمبة المرقنة قيكدىـ في الكميات/
الدراسات المسائية لقبكليـ في أحد معاىد الجامعات التقنية/الدراسات المسائية.

.6يعاد الطمبة المرقنة قيكدىـ في المعاىد التقنية في الدراسات الصباحية مف خريجي المدارس
المينية إلى نفس صفكفيـ كاختصاصاتيـ في الدراسات المسائية.
.7تشمؿ الضكابط أعاله الطمبة المرقنة قيكدىـ لمسنكات الدراسية مف  2513/2512كلغاية
 ،2519/2518عمى أال يككنكا مف المستفيديف مف ق اررات عكدة إلى مقاعد الدراسة لمسنكات
الدراسية السابقة أك مف مرقني القيد بسبب الغش أك العقكبات االنضباطية.

.8يتـ تقديـ الطمبات إلى الكمية /المعيد كيتـ إرساؿ االستمارات كبرفقتيا بيانات الطمبة الى
الك ازرة /دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة.
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.9ال يسمح بالتقديـ إلى المعاىد التقنية الطبية باستثناء الطمبة مرقني القيد في كميات المجمكعة
الطبية.
.15كافة إجراءات قبكؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ مف الشؤكف التي تختص بيا الك ازرة حصرا.
.11في حاؿ قبكؿ الطمبة المرقف قيكدىـ باحدل الدراسات (المسائية ،االىمية) يتـ تزكيدىـ بكثيقة
الدراسة اإلعدادية كذلؾ كفؽ محضر استالـ كتسميـ بيف الكمية المرقف قيده فييا كالكمية

الجديدة المقبكؿ فييا مع االحتفاظ بنسخة ممكنة منيا رفقة محضر االستالـ كالتسميـ مع

مراعاة ماجاء في الفقرتيف ( 19ك  )25مف البند (ج )1-مف الفصؿ الثالث.
ط -2-ضوابط الطمبة الموقوفين:

.1يسمح لمطمبة المكقكفيف الذيف أفرج عنيـ لعدـ ثبكت إدانتيـ بمكاصمة الدراسة.
.2يعد االحتجاز ضمف األعذار المشركعة لغياب الطالب كمف ثـ تمدد فترة الغياب المسمكحة

إلى ( )% 15مف الساعات الدراسية المقررة لممادة الدراسية الكاحدة كضمف السنة الدراسية
نفسيا ،كفي حاؿ زادت فترة الحجز عف ذلؾ تعد السنة/السنكات الدراسية سنكات عدـ رسكب.

.3يقدـ الطمبة المذككركف طمبا إلعادتيـ إلى الدراسة كخالؿ مدة ثالثة أشير مف تاريخ إطالؽ
سراحيـ.

.4يتـ استكماؿ كافة اإلجراءات األصكلية لبياف صحة صدكر المستمسكات التي تثبت تاريخ
اعتقاؿ كاطالؽ سراح الطالب كتزامنيا مع مدة انقطاعو عف الدكاـ مف قبؿ الكمية /المعيد.

.5يتـ إعادة الطالب لمدراسة بقرار مف مجمس الجامعة بعد عرض المكضكع عمى الك ازرة
الستحصاؿ مكافقة معالي الكزير .

ط -3-الطمبة المتضررون جراء العمميات الحربية واألخطاء العسكرية والعمميات اإلرهابية:
أ -يحؽ لمطمبة االستفادة مف المعالجات الكاردة الحقا بشرط:
 .1أف يككف المتضرر ىك الطالب أك أحد ذكيو كلحد الدرجة الثانية (األب ،األـ ،الزكج،
الزكجة ،األخ ،األخت).

 .2تقديـ كتاب مف مؤسسة الشيداء لتأييد ككف الطالب مشمكالن بأحكاـ قانكف تعكيض

المتضرريف جراء العمميات الحربية كاألخطاء العسكرية كالعمميات اإلرىابية رقـ ()25

لسنة  2559كتعديمو األكؿ رقـ ( )57لسنة .2515
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ب  -يتـ إعادة الطمبة المتضرريف المرقنة قيكدىـ بسبب ترؾ الدراسة جراء العمميات اإلرىابية
كاألخطاء العسكرية كاعتبا ار مف  2553/3/25إلى مقاعدىـ الدراسية ككفؽ الضكابط

اآلتية:
 .1يشترط في الطالب:
اكال :أف يككف غير مستفيد مف ق اررات عكدة الطمبة المرقنة قيكدىـ سابقان.

ثانيا :أف يككف غير مرقف القيد بسبب الغش أك المحاكلة فيو أك العقكبات االنضباطية أك
التزكير.

ثالثا :عدـ تجاكز تاريخ تركو الدراسة مدة سنة عف تاريخ حصكؿ الضرر.
.2تشكؿ لجاف في الجامعات الستالـ الطمبات كتدقيؽ استيفائيا لمضكابط قبؿ أف يتـ رفعيا
ككافة المستمسكات ذات الصمة إلى دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة في مركز الك ازرة

إلجراء الالزـ.

 .3يتـ تركيج معامالت النقؿ لمطمبة المتضرريف إلى الكميات كالمعاىد الكاقعة في محافظة

إستثناء
سكنيـ الجديد كخالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ االنقطاع عمى كفؽ الضكابط
ن
مف التكقيتات المحددة لمنقؿ.

 .4تحتسب السنة الدراسية سنة عدـ رسكب لمطالب المتضرر المنقطع عف الدراسة بقرار مف
مجمس الجامعة كبعد رف ػػع المكضكع بتكصية مف مجمس الكمية شرط أف يقدـ ىك أك مف

ينكب عنو رسميان الكثائؽ المطمكبة كخالؿ ستة أشير مف كقكع الضرر.
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الفصل العاشر :ضوابط عامة:
ي  -0-ضوابط عامة:
 .1جميع األمكر المتعمقة بشؤكف الطمبة تبدأ مف القسـ العممي أك التسجيؿ صعكدان.
.2ضركرة االحتفاظ بممؼ الطالب كنسخ مف جميع أكلياتو في حاؿ انتقالو مف جامعة إلى أخرل
في الكمية المنقكؿ منيا كعدـ إرساؿ السيرة الدراسية لمطالب المستضاؼ باليد أك تسميميا إلى
ذكيو كيجب إرساليا بصكرة سرية مع معتمد البريد الرسمي ككذلؾ بالنسبة لمدفاتر اإلمتحانية
الخاصة بالطمبة المستضافيف حيث يجب اف تبقى في الكمية التي يدرس بيا الطالب كترسؿ

نسخ مصكرة إلى الكمية التي قدـ منيا.

بناء عمى طمبو إال لغرض إكماؿ دراستو في داخؿ العراؽ (المسائية
.3ال يتـ ترقيف قيد أم طالب ن
 ،اىمي،مكازم ،الكقفيف) أك خارجو أك ألغراض التعييف (معززة باكراؽ ثبكتية بذلؾ) كفي ىذه
الحالة يتـ إعالـ الطالب بما يأتي (كيثبت ذلؾ تحريريا):

أ.عدـ إمكانية تعديؿ ترشيحو في السنة الالحقة (بالنسبة لمطمبة المقبكليف في المرحمة
األكلى).

ب .ال يحؽ لو العكدة إلى قبكلو المركزم (باستثناء حالة ترقيف القيد الستكماؿ الدراسة خارج
العراؽ).

.4التأكيد عمى ما يأتي:

أ.اإلسراع بتدقيؽ كثائؽ الطمبة ككشؼ المزكريف.

ب.مطالب ة الطمبة بتقديـ الكثائؽ كالمستمسكات المطمكبة عند التقديـ كالتسجيؿ خاصة بالنسبة
لطمبة الدراسات المسائية لمتأكد مف ككف قبكليـ مكافقان لمتعميمات.

ج.تدقيؽ كثائؽ الطمبة المنقكليف كالمعدؿ ترشيحيـ.

د.إصدار أكامر الطمبة المرقنة قيكدىـ فكر استحقاقيـ لترقيف القيد كعدـ تأخير إصدار األمر
أكثر مف شير مف تاريخ االستحقاؽ

ق.إصدار أكامر إدارية بالطمبة المقبكليف في السنة الدراسية األكلى في مكعد ال يتجاكز شير
تشريف الثاني كاعماميا عمى األقساـ كالفركع العممية كالمجنة اإلمتحانية

ك.إصدار أكامر إدارية بالطمبة الدارسيف في كؿ سنة دراسية كبما ال يتجاكز شير كانكف األكؿ
كاعماميا عمى األقساـ كالفركع العممية كالمجنة اإلمتحانية.

ز.إصدار أكامر إدارية بالطمبة الذيف يحؽ ليـ المشاركة باالمتحانات النيائية كلكؿ سنة دراسية

قبؿ شير كاحد عمى األقؿ مف مكعد االمتحانات النيائية (السنكية أك الفصمية) كاعماميا

عمى األقساـ كالفركع العممية كالمجنة اإلمتحانية.
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ح.اطالع الطمبة عمى الضكابط كالتعميمات كالتكجييات مف خالؿ اإلعالف في لكحة اإلعالنات
كفي أكثر مف مكقع في الكمية.

ط .تحديد يكـ لمسادة رؤساء الجامعات كالسادة عمداء الكميات كالمعاىد لمقابمة الطمبة كحؿ
مشاكميـ لكي ال يمجأ الطالب إلى الك ازرة كالعمؿ بذلؾ مع المحافظة عمى الرصانة العممية
عمى أف ترفع ىذه المقابالت إلى الك ازرة بمحاضر دكرية مف الجامعات.

م.في حاؿ حصكؿ عارض جسدم أك نفسي عمى بعض الطمبة أثناء مدة الدراسة كبما
يجعميـ غير الئقيف صحيا لنكع الدراسة المحددة ،يتـ إحالتيـ إلى المجاف الطبية لفحصيـ
كتقديـ التكصية المالئمة بصددىـ (التي قد تتضمف نقؿ الطالب مف جامعة أك كمية أك معيد

إلى أخرل ،أك تأجيؿ السنة الدراسية ،أك التكصية بمدل إمكانية االستمرار بالدراسة مف
عدمو) كبحسب تعميمات المجاف الطبية رقـ ( )1لسنة  1995كتعديالتيا.

ؾ.عمى الطالب المشاركة في االمتحانات النيائية ،كتعد مشاركتو شرطا أساسيا لنجاحو إلى
الصؼ األعمى مف عدمو.

ؿ.إف الطالب المجاز دراسيا يعامؿ معاممة أقرانو الطمبة كفؽ المدة المقررة لمدراسة المنصكص

عمييا في المادة /19ثانيا مف التعميمات اإلمتحانية رقـ  134لسنة  2555المعدلة ،كاف
حصؿ كتجاكز الطالب المدة المحددة في إجازتو الدراسية إضافة إلى السنة التعكيضية فال

يتـ ترقيف قيده الستنفاده المدة كاف االجراء الذم يتخذ إثر ذلؾ يعكد لدائرتو التي تعتبره
عندئذ مخال بالتزاماتو مما يقتضي معو تطبيؽ شركط العقد المتخذ بيذا الشأف.

 . 5الطالب الذم يتكفى اثناء الدراسة يتـ التعامؿ مع حالتو اسكة بالطالب المنقطع عف الدراسة
كيتـ ترقيف قيده لكفاتو .

 .6سيتـ اعتماد نظاـ المقررات في الكميات كالمعاىد كافة الحككمية كاالىمية اعتبا ار مف الفكج
الدراسي لمسنة القادمة .2525/2519
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ي -2-معالجة حاالت الطمبة بانتهاء السنة الدراسية :2609/2608
 .1يسمح لمطالب الراسب بنصؼ المكاد اك اكثر في امتحانات الدكر االكؿ بأداء امتحانات
الدكر الثاني في المكاد التي رسب فييا ،مع مراعاة ما كرد في المادة ( )25مف التعميمات

االمتحانية رقـ ( )134لسنة .2555

 .2اذا اعتبر الطالب راسبا في ام مف الدكريف االكؿ اك الثاني يعيد السنة دكاما كامتحانا في
المكاد الدراسية التي رسب فييا فقط كال يطالب بالمكاد التي حصؿ فييا عمى تقدير مقبكؿ

مع مراعاة ما كرد بأحكاـ المادة ( )18مف التعميمات انفا .

 .3يتـ جبر كسر الدرجة النيائية في أية مادة دراسية إلى أقرب عدد صحيح (مثال 49,5
تصبح  55كالػ  49,4تصبح .)49

 .4يككف تنفيذ المادة ( )9مف التعميمات اإلمتحانية رقـ  134لسنة  2555المعدلة عمى كفؽ
اآلتي:
أ .الطالب الراسب بالغياب في أية مادة دراسية يعد راسبا في صفو (حيث أنو ال يحؽ لو أف
يؤدم االمتحانات النيائية بدكرييا لتمؾ المادة كال يحؽ لو النجاح بالعبكر إلى السنة

الدراسية األعمى) ،كيسمح لو بإكماؿ السنة الدراسية كأداء االمتحانات في المكاد األخرل.

ب.الطالب الغائب عف أداء االمتحانات النيائية بمادة كاحدة اك أكثر يعد راسبا باالمتحاف كال
يعد راسبا بالغياب كيحؽ لو المشاركة في امتحاف الدكر الثاني بعد تقديمو لعذر مشركع

يقره مجمس الكمية ككما جاء بالمادة  15مف التعميمات اإلمتحانية.

 .5يرقف قيد الطالب إذا تجاكزت مدة دراستو عف مرة كنصؼ المدة المقررة لمدراسة في
تخصصو ،بما فييا سنكات الرسكب كال تحتسب سنكات التأجيؿ كعدـ الرسكب مف ضمنيا.

 .6ال تحتسب سنة الرسكب لمطمبة المعدؿ ترشيحيـ ضمف السقؼ الزمني لدراستيـ في
الكمية/المعيد التي تـ ترشيحيـ إليياكيحتسب سقؼ زمني جديد لمطمبة مع بدء سنة تعديؿ

الترشيح ككذلؾ ال تحتسب سنة التأجيؿ ضمف سنكات التأجيؿ الثالث المنصكص عمييا
في التعميمات النافذة.

.7تشمؿ مكاد العبكر بما جاء بالمادة ( )13مف التعميمات االمتحانية رقـ  134لسنة 2555
كتنزؿ ( )15عشر درجات مف الدرجة النيائية عند احتساب المعدؿ كيعامؿ الطالب معاممة

الطالب الناجح في الدكر الثاني.

.8يعتمد الدكر الذم أكمؿ بو الطالب متطمبات الدراسة لتحديد دكر التخرج ،كعميو يعد الطالب
مف خريجي الدكر الثاني في حالة أجتيازه لمكاد المقاصة العممية أك العبكر في الدكر الثاني

حتى كاف كاف قد أجتاز مكاد المرحمو المنتيية بنجاح مف الدكر األكؿ.
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.9يقصد بالمكاضيع المحمؿ بيا الطالب كالكاردة في الفقرة رابعا مف المادة ( )8مف التعميمات
االمتحانية رقـ (134لسنة  )2555المكاد الدراسية المحمؿ بيا الطالب بعد اجراء المقاصة
العممية كليس المكاد المطالب بيا نتيجة تطبيؽ العبكر.
ي  -3-ضوابط نظام العبور لمسنة الدراسية ( :)2609/2608
.1ينجح الطالب بالعبكر إلى السنة الدراسية األعمى اذا كاف مجمكع المكاد التي رسب بيا في
االمتحانات النيائية كالمكاد المستحدثة في صفو الحالي ال يزيد عف مادتيف.

 .2ال يحتسب التدريب الصيفي ضمف مكاد الرسكب المشار إلييا في الفقرة ( )1أعاله ،كعمى
الطالب الناجح بالعبكر استيفاءه في السنة الالحقة.

. 3يخير الطالب بيف االستفادة مف نظاـ العبكر أك اعادة السنة الدراسية بسبب الرسكب كيثبت

خياره تحريريا كيحفظ في ممفتو ،كفي حاؿ عدـ مراجعة الطالب لتثبيت خياره لغاية 15/7

يعد راسبا في صفو.

.4يطالب الطالب المشمكؿ بنظاـ العبكر بامتحانات فصمية لمكاد العبكر أسكة بالمكاد الدراسية
لمرحمتو ،مع استيفاء نصاب الدكاـ في المكاد المستحدثة فقط

.5يخير الطالب الذم حصؿ عمى مكافقة بتأجيؿ دراستو عمى كفؽ المادة ( )21مف التعميمات
اإلمتحانية رقـ ( )134لسنة  ،2555بيف شمكؿ مكاد العبكر بالتأجيؿ أك أدائو االمتحانات

الخاصة بيا كيثبت خياره تحريريا كيحفظ في ممفتو.

 .6يعامؿ الدرس الفصمي عمى أنو سنكم ألغراض النجاح بالعبكر كال يجكز عبكر الطالب في
حاؿ رسكبو بأكثر مف مادتيف فصميتيف بأية حاؿ مف األحكاؿ.

 .7ال يحؽ لمطالب الراسب في السنة الدراسية السابقة بنفس المرحمة االستفادة مف نظاـ العبكر
ككنو استنفذ أربع محاكالت إمتحانية اال في حاؿ احتساب السنة التي رسب فييا سنة عدـ

رسكب .

.8يرقف قيد الطالب في حاؿ رسكبو بمكاد العبكر لككنو استنفد أربع محاكالت إمتحانية.
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ي-4-

الضوابط العامة لممقاصة العممية:

يتـ إجراء المقاصة العممية عند النقؿ مف الجامعات داخؿ العراؽ كخارجو مف القسـ المنقكؿ إليو

الطالب كمف كمية/معيد الطالب األصمية في حاؿ المكافقة عمى النقؿ كفؽ اآلتي:

 .1قبكؿ الطالب في المرحمة الدراسية نفسيا إذا كانت المكاد الدراسية متطابقة بيف
الكميتيف/المعيديف (المنقكؿ منيا كالييا) أك مختمفة بمادة أك مادتيف فقط ،مع ككف النظاـ

الدراسي متطابؽ ،كيتـ مطالبة الطالب بمادة أك مادتيف دراسيتيف (دكاما كامتحانا).
و
عندئذ
.2إذا كاف االختالؼ في المكاد الدراسية بيف الكميتيف/المعيديف أكثر مف مادتيف منيجيتيف
يخير الطالب بيف التنازؿ إلى مرحمة/مراحؿ أدنى -بحيث ال يطالب بأكثر مف مادة أك مادتيف
ّ
إضافة إلى مكاد المرحمة التي نزؿ إلييا -أك إلغاء نقمو كارجاعو إلى كميتو األصمية.

.3في حالة اختيار الطالب المنقكؿ التنازؿ الى مرحمة أدنى نتيجة لمطالبتو باكثر مف مادتيف
دراسيتيف بعد تطبيؽ المقاصة العممية فاف ىذه السنة /السنكات الد ارسية ال تحتسب ضمف

السقؼ الزمني لدراسة الطالب كلكف يتـ تاشيرىا في حقؿ المالحظات عند منح الكثيقة.

 .4يتـ إجراء المقاصة خالؿ مدة أسبكعيف مف تاريخ استالـ الممؼ الدراسي لمطالب كابالغ
الطالب بنتيجتيا تحريريا.
.5مكاد (الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف) ال تدخؿ ضمف حساب المقاصة العممية كيطالب بيا
الطالب خالؿ سنكات الدراسة.
.6ال تدخؿ مادة الحاسكب ضمف حساب المقاصة العممية -باستثناء الطمبة الدارسيف في اقساـ
ككميات الحاسكب-كيطالب بيا الطالب خالؿ سنكات الدراسة.

 .7مادة المغة العربية ال تدخؿ ضمف حساب المقاصة العممية كيطالب بيا الطالب خالؿ سنكات
الدراسة باستثناء الطمبة الدراسيف في قسـ المغة العربية الكميات ذات التخصص .

 .8مادة المغة االنكميزية ال تدخؿ ضمف حساب المقاصة العممية كيطالب بيا الطالب خالؿ
سنكات الدراسة باستثناء الطمبة الدراسيف في قسـ المغة االنكميزية بكميات ذات التخصص .

.9تعامؿ المكاد المستحدثة كالممغاة كفقا لمتعميمات اإلمتحانية  134لسنة  2555كتعديالتيا.
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ي -5-ضوابط تعديل الترشيح لممقبولين مركزيا في السنة الدراسية ( :)2609/2608
 .1يحؽ لمطمبة المقبكليف قبكالن مركزيان أك ضمف قناة القبكؿ المباشر اك ضمف القبكؿ الالمركزم

لمسنة الدراسية  2519/2518تعديؿ ترشيحيـ إلى إحدل (الكميات/المعاىد) كفقان لمجمكعيـ
كبناء عمى الحدكد الدنيا لػ(الكمية/المعيد) التي يرغبكف تعديؿ الترشيح إلييا في سنة تخرجيـ
ن
عف طريؽ االستمارة اإللكتركنية المخصصة ليذا الغرض.

 .2الفئات المشمكلة ىـ كؿ مف:
أ .الطمبة الراسبيف

ب .الطمبة المؤجميف
ج .الطمبة الحاصميف عمى معدؿ  %75فاكثر ك تـ تغيير ترشيحيـ سنة قبكليـ بعد
اعتراضيـ عمى القبكؿ في المعاىد التقنية

 .3يتعيد الطمبة المشمكلكف بأداء امتحاف الدكر الثاني الذيف قدمكا استمارة تعديؿ الترشيح بعدـ
أداء االمتحانات المذككرة كيتكلى تسجيؿ الكمية/المعيد التنسيؽ مع المجنة االمتحانية لتنفيذ

ذلؾ.

 .4عمى الطمبة الذيف لـ يتمكنكا مف التسجيؿ في الكميات/المعاىد المقبكليف فييا مركزيان مراجعة

أقرب جامعة لسكناىـ ليتـ تفعيؿ أرقاميـ االمتحانية شرط عدـ التحاقيـ بإحدل الدراسات
(التعميـ الحككمي الخاص الصباحي ،المسائية ،االىمية) اك الكميات التابعة لمكقفيف ،كيتـ

الغاء قبكليـ إذا ثبت عكس ذلؾ.

 .5يسمح لمطمبة المشمكليف بتعديؿ الترشيح بالتقديـ لعشر خيارات كفؽ ما يؤىميـ معدليـ
كالحدكد الدنيا لسنة تخرجيـ كسيتـ قبكؿ الطمبة بما ال يزيد عف ( )% 25مف خطة قبكؿ
الكميات كالمعاىد في السنة السابقة مكزعة بنسبة  % 15قبكؿ سنة سابقة ك % 15تعديؿ
الترشيح كباإلمكاف تدكير النسب في حاؿ عدـ إشغاؿ كافة المقاعد المخصصة ألم مف

الفئتيف.

 .6يحؽ لمطالب تقديـ طمب إللغاء تعديؿ ترشيحو اك الغاء اعتراضو عد إصدار أكامر تعديؿ
الترشيح بمدة ال تزيد عف ثالث أياـ عمؿ .في الكميات /المعاىد المقبكليف فييا مركزيا كيتـ
تزكيد قسـ القبكؿ المركزم باسماء الطمبة الذيف قدمكا طمبات الغاء تعديؿ الترشيح لغرض

تثبيتيا في قاعدة البيانات.

 .7يشمؿ ابناء اعضاء الييئة التدريسية بتعديؿ الترشيح اسكة ببقية الطمبة .
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ي -6-ضوابط تعديل الترشيح لممقبولين مركزيا في السنة الدراسية ( )2609/2608ضمن
قناة ذوي الشهداء:

 .1بإمكاف الطمبة مف ذكم الشيداء الحاصميف عمى شيادة الدراسة اإلعدادية لمسنة الدراسية

 2518/2517كالذيف تـ قبكليـ مركزيا لمسنة الدراسية  2519/2518ككانت نتيجتيـ الرسكب

أك التأجيؿ التقديـ لمقبكؿ بحسب النسبة المخصصة لكؿ فئة مف الفئات المذككرة في الفقرة ()3

مف البند (أ )3-مف الفصؿ االكؿ عمى أف تستقطع اعدادىـ مف خطة القبكؿ المحددة لكؿ فئة

ليذه السنة الدراسية  ،2525/2519بشرط اال يككنكا مف المستفيديف في السنة السابقة مف
القبكؿ ضمف قناة ذكم الشيداء في الدراستيف المسائية أك األىمية.

.2يسمح لمطمبة مف ذكم الشيداء المشمكليف بالقانكنيف ( )2لسنة  2516ك( )57لسنة 2515
كالذيف قبمكا لمسنة  2519/2518ضمف قناة ذكم الشيداء بإعادة الترشيح لمػ (كمية /معيد)

التي يرغبكف تعديؿ الترشيح ليا بحسب الحدكد الدنيا لقبكؿ المركزم (قناة القبكؿ العاـ) في

سنة تخرجيـ ككفؽ ضكابط تعديؿ الترشيح المكضحة في البند (م )5-أعاله.

.3يسمح لمطمبة مف ذكم الشيداء المشمكليف بالقانكنيف ( )2لسنة  2516ك( )57لسنة 2515

كالذيف قبمكا لمسنة  2519/2518ضمف قناة ذكم الشيداء بإعادة الترشيح لمػ (كمية /معيد)

التي يرغبكف تعديؿ الترشيح ليا بحسب الحدكد الدنيا لقبكؿ ذكم الشيداء في سنة تخرجيـ
ككفؽ ضكابط تعديؿ الترشيح المكضحة في البند (م )5-اعاله ،عمى أف تستقطع مقاعد

الطمبة المعاد ترشيحيـ مف النسبة المحددة لكؿ فئة لمسنة الدراسية الحالية.

.4تحدد نسبة مقدارىا ( )% 1مف النسب المخصصة لمفئات المذككرة في الفقرة ( )3مف البند
(أ )3-لتنفيذ الفقرات ( 1ك2ك )3أعاله كفي حاؿ عدـ اشغاؿ كامؿ النسبة يتـ إعادة المقاعد
غير المشغكلة الى المقاعد االصمية لكؿ فئة مف الفئات المذككرة أعاله.

 .5الطمبة المقبكليف كفؽ القناة العامة المذيف تاخرت معامالت شمكليـ بفئة ذكم الشيداء في
مؤسسة الشيداء كلـ يتمكنكا مف االستفادة مف االمتيازات الممنكحة ليذة الفئة يحؽ ليـ تعديؿ
ترشيحيـ كفؽ ىذه القناة كيشمؿ بذلؾ الطمبة الراسبيف كالمؤجميف اك الناجحيف الى الصؼ

الثاني فقط.
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ي -7-تعديل الترشيح بسبب المياقة الصحية:

 .1تالحظ نتيجة الفحص الطبي لمطالب مف الجية المرشح الييا حاؿ كركدىا ،كفي حاؿ عدـ
لياقة الطالب لمدراسة المرشح الييا يتـ إعالـ قسـ القبكؿ المركزم كبالبريد اإللكتركني لتعديؿ

ترشيحو عمى كفؽ لياقتو الصحية كخالؿ مدة أسبكعيف مف إعالف النتائج.

 .2ترفؽ استمارة الفحص الطبي مع نسخة مف الكثيقة المدرسية.

 .3إبالغ الطالب عند مراجعتو قسـ القبكؿ المركزم بمركز الك ازرة عف الجية (الكمية/المعيد)
التي يرغب تعديؿ الترشيح إلييا كبما يتناسب مع كضع الطالب الصحي.

ي -8-الضوابط الخاصة بالطمبة المكفوفين:

 .1بأمكاف الطمبة المكفكفيف التقديـ لتعديؿ الترشيح إلى كمية العمكـ اإلسالمية في الجامعات
استثناء مف شرط المعدؿ مع مراعاة ما جاء بالفقرة( )4مف البند(أ )1-مف الفصؿ االكؿ.

 .2تعديؿ ترشيح الطمبة المكفكفيف يككف بعدد محدكد كيتنافس الطمبة فيما بينيـ عمى كفؽ
معدالتيـ المنصكص عمييـ في الفقرة ( )1اعاله.

 .3تسييؿ أمكر الطمبة المكفكفيف كمساندتيـ في دراستيـ كالنظر بعيف العطؼ لحالتيـ
اإلنسانية كيتـ اختبارىـ بشكؿ شفكم اذا تطمب األمر في المكاد المقررة في المناىج كمادتي

الحاسكب كاإلحصاء مف دكف إعفائيـ.

 .4يعفى الطمبة المكفكفكف الدارسكف في الدراسة المسائية مف األجكر الدراسية.
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ي  - 9-ضوابط استضافة الطمبة:

 .1يستمر سرياف قرار ايقاؼ العمؿ باستضافة الطمبة في الكميات المناظرة في جامعات اخرل
عمى كافة دفعات الطمبة المقبكليف مف السنة الدراسية .2518/2517

 .2يشمؿ باالستضافة فقط الطمبة الناجحيف الى السنة الدراسية المنتيية ك كذلؾ الطمبة المؤجميف
كالراسبيف في تمؾ المرحمة.

.3بالنسبة لمطمبة المستمريف حاليان في الكميات التي مدة الدراسة فييا  5اك  6سنكات يسمح فقط
باستضافة طمبة المرحمة الدراسية الرابعة كالخامسة كالسادسة مع مراعاة عدـ تجاكز سنكات
االستضافة الكثر مف سنتيف .

.4يتـ استضافة الطمبة مف كالى الدراسة المناظرة في الكميات كالمعاىد الحككمية كاألىمية التابعة
لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي بحسب صالحية السادة رؤساء الجامعات كفي أضيؽ

الحدكد.

.5ال يجكز استضافة الطالب ألكثر مف سنتيف دراسيتيف كذلؾ لضركرة استيفاء الطالب ما ال
يقؿ عف ( )% 55مف الساعات الدراسية المطمكبة في الكمية التي سيتخرج منيا .

.6ال يمكف استضافة الطمبة الدارسيف في الكميات التابعة لمكقفيف( الشيعي ،السني) إلى األقساـ
المناظرة في الكميات الحككمية كاألىمية التابعة لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

.7يتـ إجراء المقاصة العممية لمطالب المستضاؼ مف كميتو األصمية بحيث ال يترتب عمى
استضافة الطالب خارج الكمية مطالبتو بأكثر مف مادتيف دراسيتيف كلكؿ سنكات االستضافة.

.8يككف دفع األجكر لمطمبة المستضافيف كما يمي:

أ .مناصفة بيف الكميتيف المستضيفة كاألصمية في حاؿ ككف االستضافة لمدراسة المسائية بيف
كميتيف حككميتيف.

ب .نسبة ( )% 65لمكمية المستضيفة (الحككمية) ك( )% 45لمكمية األصمية (األىمية) في
حاؿ ككف االستضافة مف الكميات األىمية إلى الكميات الحككمية.

ج  .نسبة ( )% 55فقط مف األجكر الدراسية لمكمية المستضيفة (األىمية) كفؽ األجكر
المحددة لمقسـ المعني في تمؾ الكمية دكف أف يترتب عمى الطالب أم تبعات مالية في

الكمية األصمية في حاؿ ككف االستضافة مف الجامعات الحككمية إلى الكميات األىمية

الصباحية.

د .نسبة ( )% 55مف األجكر الدراسية المقرة لمكمية المستضيفة(األىمية) كفؽ األجكر المحددة
لمقسـ المعني في تمؾ الكمية كنسبة ( )% 55مف األجكر الدراسية لمكمية األصمية (الحككمية)
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باعتماد أعمى األجكر المحددة لمقسـ المعني في الكميتيف في حاؿ ككف االستضافة مف

الكميات الحككمية المسائية إلى الكميات األىمية المسائي.

ي -06-التدريب الصيفي:
.1يعد الطمبة الذيف أدكا التدريب الصيفي بعد أدائيـ المتحانات الدكر األكؿ لمسنة النيائية
في الكميات كالمعاىد مف خريجي الدكر األكؿ في حاؿ اجتيازىـ المتحانات الدكر األكؿ

بنجاح عمى أال يتـ تسميميـ الكثائؽ إال بعد اتماميـ التدريب الصيفي كفي حاؿ اجتيازىـ
امتحانات الدكر الثاني بنجاح يعدكف مف خريجي الدكر الثاني.
.2في حاؿ عدـ حصكؿ الطالب في السنة الدراسية المنتيية عمى درجة النجاح المطمكبة في

التدريب الصيفي فال يعد مستكفيا لمتدريب كيعيده في السنة التالية كبحسب التعميمات

اإلمتحانية ،كيككف تخرجو في السنة الدراسية الالحقة.
.3يتـ التكزيع الجغرافي لمتدريب كما يأتي:
اكال -يعتمد مبدأ تكزيع الطمبة جغرافيا حسب مناطؽ سكناىـ كمما أمكف ذلؾ مع مراعاة
مالئمة مكقع التدريب مع اإلختصاص كبحسب الخطة التي يضعيا القسـ ليذا الغرض

ثانيا -يككف تدريب الطمبة العرب داخؿ العراؽ حص ار ألف األمر يتطمب إشرافا مباش ار عمى
المتدرب مف قسمو العممي.
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الفصل الحادي عشر :الوثائق:
ك  - 0 -آلية تدقيق الوثائق:
تككف آلية تدقيؽ كثائؽ الطمبة المقبكليف لمسنة الدراسية (  )2525/2519لمدراستيف الصباحية
كالمسائية كما يأتي:
 .1يتـ تدقيؽ كثائؽ الطمبة خريجي الدراسة االعدادية مف قبؿ الجامعات كيتـ تثبيت نتيجة
التدقيؽ عبر االستمارة االلكتركنية المعدة ليذا الغرض ككما يمي:

أ .الطمبة خريجي الدراسة اإلعدادية (العممي كاألدبي) كلمسنكات مف 2554/2553صعكدان:
تدقؽ كثائقيـ مع النتائج المتكفرة في قاعدة البيانات كفي حاؿ كجكد نقص في البيانات
كالمعمكمات يتـ مخاطبة دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة لغرض تدقيؽ الحالة كاف

تعذر ذلؾ يتـ االستفسار مف ك ازرة التربية.

ب .الطمبة خريجي الدراسة اإلعدادية لمسنكات ( )2553/2552نزكال :تقكـ الكمية بتدقيؽ
كثائؽ الطمبة مع بيانات ك ازرة التربية المعممة مف مكتب المفتش العاـ ،عمى أف ترفؽ

الكمية نسخة سجؿ األساس (بكرد الدرجات) المتضمنة درجات الطالب (مظممة) مع
الكثيقة ،كتختـ الكثيقة كنسخة سجؿ األساس بختـ تسجيؿ الكمية كتكقع مف المكظؼ الذم

قاـ بالتدقيؽ كمدير تسجيؿ الكمية .كفي حاؿ كجكد حالة مشككؾ فييا يتـ إرساؿ مخكؿ
إلى ك ازرة التربية مستصحبا معو أصؿ الكثيقة إلجراء الالزـ.

ج .الطمبة خريجي الدراسة المينية (التجارة ،كالصناعة ،كالزراعة ،كالفنكف التطبيقية) لمسنكات
 2515/2559صعكدان :تدقؽ كثائقيـ مع النتائج المتكفرة في قاعدة البيانات.

د.الطمبة خريجي الدراسة المينية (التجارة ،كالصناعة ،كالزراعة ،كالفنكف التطبيقية) لمسنكات

 2559/2558نزكالن :تدقؽ كثائقيـ في المديرية العامة لمتعميـ الميني التابعة لك ازرة

التربية.

 .2يتـ تدقيؽ كثائؽ الطمبة الكافديف مف خارج العراؽ مف قبؿ الجامعة

 .3يتـ تدقيؽ كثائؽ الطمبة مف خريجي إقميـ كردستاف مف قبؿ دائرة الدراسات كالتخطيط
كالمتابعة حصرا ،بعد ارساؿ نسخ ممكنة مف كثائقيـ الدراسية رفقة كتاب الجامعة،
.4يتـ تدقيؽ كثائؽ باقي الطمبة مف الجية التي منحتيـ الكثائؽ ،كما يأتي:
أ .تدقيؽ كثائؽ خريجي معاىد التدريب النفطي ،المعيد العالي لالتصاالت كالبريد ،كمعاىد
الجامعات التقنية ،مع المعاىد المانحة لمكثيقة.
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ب  .تدقيؽ كثائؽ خريجي معاىد اعداد المعمميف مع المديرية العامة إلعداد المعمميف كالتدريب
كالتطكير التربكم.

ج  .تدقيؽ كثائؽ خريجي معيد الدراسات المكسيقية كمعيد الحرؼ كالفنكف الشعبية في ك ازرة
الثقافة.

د.تدقيؽ كثائؽ الطمبة خريجي إعداديات التمريض كالقبالة كالتكليد في ك ازرة الصحة.
ق .تدقيؽ كثائؽ الطمبة خريجي معيد السياحة كالفندقة في ك ازرة السياحة كاآلثار/دائرة المرافؽ
السياحية.

ك .تدقيؽ كثائؽ الطمبة مف خريجي ك ازرة التربية/الفرع اإلسالمي في ك ازرة التربية.

ز.تدقيؽ كثائؽ خريجي الدراسات اإلسالمية الصادرة مف ديكاني الكقفيف الشيعي كالسني في
ديكاني الكقفيف.

.5تعتمد اآللية المبينة في الفقرات آنفا لتدقيؽ كثائؽ الطمبة المقبكليف في الجامعات كالكميات
األىمية

ك  -2-أرشفة أوليات الخريجين:
عمى الكميات/المعاىد اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألرشفة أكليات الخريجيف الكتركنيا،
كاالعتماد عمى سجالت األساس كاألكامر الجامعية في منح الكثيقة -بدكف درجات-كتأييد
التخرج.
ك  -3-صحة الصدور:
 .1يتـ مخاطبة الجامعات كالجامعات/الكميات األىمية بشكؿ مباشر مف الك ازرات كالجيات غير
المرتبطة بك ازرة لمتأكد مف صحة صدكر كثائؽ مكظفييـ أك كثائؽ المتقدميف لمتعييف كعف

طريؽ مخكليف رسمييف مف دكف الرجكع إلى الك ازرة لتجاكز حاالت التأخير.

 .2مخاطبة الجامعات مباشرة مف الدكائر الثقافية في الخارج كالجيات كالمؤسسات األجنبية
لمتأكد مف صحة صدكر الكثائؽ الصادرة عنيا ،عمى أف تقدـ الجية الطالبة لصحة الصدكر

التخكيؿ بالمفاتحة مف قبؿ الخريج ككفؽ االستمارة الخاصة بيذا الغرض (ممحؽ/14خ.)7

 .3التأكيد عمى الكميات كالمعاىد بعدـ مخاطبة الك ازرة مباشرة كتككف المفاتحة عف طريؽ
الجامعة حصرا.
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ك  - 4 -التعامل مع حاالت التزوير:
يعد أم تغيير مف حيث العنكاف أك المعدؿ أك الدرجات أك سنة التخرج في المحتكل
ّ .1
األصمي لمكثيقة تزكي ار كيعرض صاحب الكثيقة إلى المساءلة القانكنية.
و
مستندات أك كتبان أك كثائؽ مزكرة مع عممو بككنيا مزكرة أك
 .2يعد الشخص مزك ار اذا قدـ
ككنو مف المحرضيف عمى التزكير.

 .3تقكـ الجامعة بإعالـ دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بأية حالة تزكير مكتشفة كمف
كاجبيا ارساؿ أكليات المزكريف كافة ليتسنى لمدائرة إجراء الالزـ كعرض المكضكع عمى

السيد ككيؿ الك ازرة لشؤكف البحث العممي كاستحصاؿ مكافقتو عمى اعماـ اسمو كاعالـ
الجيات ذات العالقة التي قدـ المزكر كثائؽ التخرج إلييا كاتخاذ اإلجراءات القانكنية كافة

بحقو.

 .4اف المكظؼ أك المكمؼ بخدمة عامة ممزـ قانكنا" بإخبار الجيات التحقيقية المختصة
اذا عمـ بكقكع جريمة طبقا" ألحكاـ المادة ( )48مف قانكف اصكؿ المحاكمات

الجزائية رقـ ( 23لسنة  1971المعدؿ) ،كاف لجاف التحقيؽ االدارم ممزمة بالتكصية
بإحالة المكظؼ إلى المحاكـ المختصة اذا ما رأت اف فعمو يشكؿ جريمة ،كال يسكغ
ألم مكظؼ عمـ بكقكع جريمة أف يتخمؼ عف االخبار عنيا كاف جريمة التزكير ىي

احدل الجرائـ الخطرة المخمة بالشرؼ كال يصح االكتفاء بشأنيا بعقكبات انضباطية
بؿ يتكجب تحريؾ الشككل الجزائية ضد المكظؼ المعني كبخالفو يالحؽ المكظؼ

المسؤكؿ عمى كفؽ المادة العقابية المشار الييا.

 .5يتـ تزكيد قسـ القبكؿ المركزم بدائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة كمع كؿ حالة تزكير
كبشكؿ كاضح بما يأتي:

أ .بياف حالة المزكر فيما إذا كاف طالبان مستم انر بالدراسة أك خريجان أك مف غير خريجي
الكمية أك المعيد.

ب.نسخة كاضحة كممكنة مف الكثيقة أك المحررات المزكرة مع بياف فيما اذا كاف لدل
الكمية/المعيد أصؿ الكثيقة المزكرة مف عدمو.

ج.تقارير أك تكصيات المجنة التحقيقية أك االنضباطية إف كجدت.
د.جية انتساب المزكر.

ق.الجية الطالبة لصحة الصدكر.

ح .كافة األكليات ذات العالقة.

.6كجكب النظر في الطمبة المزكريف انضباطيا عمى كفؽ المادة ( )6مف تعميمات انضباط
الطمبة رقـ  165لسنة  2557ك رقـ  169لسنة  2518كمعاقبة الطالب الذم يثبت تزكيره
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بالفصؿ النيائي مف الكمية أك المعيد كيرقف قيده بناء عمى تكصية لجنة انضباط الطمبة في

الكمية كبقرار مف الجامعة ،عمى أف يتـ تزكيد دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة باألكليات
كافة ككما كرد في الفقرة ( )5أعاله.

 .7في حاؿ عدـ تقديـ الكثيقة المزكرة إلى الكمية/المعيد/الجامعة بشكؿ مباشر يتـ إقامة الشككل
الجزائية مف الجية التي ينتسب ليا المكظؼ الذم قاـ بإبراز كثيقة مزكرة الييا كيتـ تدكيف

إفادة الممثؿ القانكني لمجامعة/الكمية/المعيد أماـ المحكمة المختصة عند طمب المحكمة

حضكره كتثبيت الشككل ضد المكظؼ الذم قاـ بالتزكير.

. 8في حاؿ ككف التزكير متعمؽ بكثيقة الدراسة اإلعدادية التي تـ اعتمادىا أساسا لقبكؿ الطالب

في الدراسة المعنية يتـ الغاء قبكلو كتخرجو مف قبؿ قسـ القبكؿ المركزم بدائرة الدراسات
كالتخطيط كالمتابعة حص ار  ،كيتـ إعالـ الجيات كافة التي سبؽ كتـ تزكيدىا بتأييد أك

كثائؽ تخرج سابقة.كضركرة أف يشمؿ ىذا اإلجراء الحاالت كافة كالمثبتة مسبقان.

ك  -5 -كيفية التعامل مع الطمبة المزورين:

 .1ضركرة الحفاظ عمى األكليات كافة الخاصة بالطمبة المزكريف كتأكيد كجكب إحالة أصؿ
الكثيقة المزكرة في القضايا المحالة إلى مجمس القضاء األعمى  /رئاسة االدعاء العاـ

لغرض تحريؾ الدعاكل الجزائية بحؽ المزكريف لمكثائؽ بغض النظر عف نكعيا (تأييد
تخرج ،أك جدارية تخرج ،أك أم كثيقة أخرل) ككنيا تعد جسـ الجريمة.

 .2إمكانية منح كثائؽ تخرج لمخريجيف الذيف ثبت ارتكابيـ خطأ سابقان بتالعبيـ في كثيقة
التخرج الصادرة باسـ الكمية بتحريؼ ألية معمكمات فييا حيث اليكجد سند قانكني يجيز

الحرماف مف تزكيدىـ بكثائؽ تخرج مستقبالن ،إال أف ذلؾ ال يمنع مف اتخاذ اإلجراءات
القانكنية بحقيـ النضكاء الفعؿ المرتكب تحت مفيكـ التزكير كطائمة قانكف العقكبات

العراقي رقـ  111لسنة  1969المعدؿ.

 .3يحؽ لمطالب المزكر الذم حصؿ عمى كثيقة صحيحة أف يقدـ إلى جامعة غير الجامعة
التي رقف قيده منيا عمما اف اتخاذ اإلجراءات القانكنية بحؽ المزكريف ىك إجراء قضائي
مستقؿ كمف تخصص القضاء كال يتكقؼ عميو عكدة الطمبة مف عدمو إلى مقاعد الدراسة
عمى كفؽ الكثائؽ الصحيحة كيتـ قبكؿ الطالب عمى ضكء الكثيقة الصحيحة عمى كفؽ

التعميمات السارية سنة التقديـ مف حيث المعدؿ في تمؾ السنة (يعامؿ معاممة الطمبة

الجدد) ،مما يستمزـ تدقيؽ أسماء المتقدميف لمدراسة مع قاعدة بيانات الطمبة المزكريف

كاعالـ دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بالحاالت المكتشفة.
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ك  -6 -ضوابط إصدار أوامر التخرج وتسمسل الخريجين:
 .1تعد شعبة التسجيؿ في الكمية/المعيد قكائـ بأسماء الطمبة بعد التحقؽ مف استكماليـ جميع
متطمبات التخرج (النجاح بمكاد المنيج كلجميع الصفكؼ ،استكماؿ التدريب الصيفي،

تدقيؽ كثيقة الدراسة اإلعدادية ).... ،كعرض ذلؾ عمى مجمس الكمية لممصادقة.

 .2اصدار أمر إدارم باستكماؿ الطمبة متطمبات التخرج ،عمى أف يشتمؿ األمر عمى (رقـ
كتاريخ جمسة مجمس الكمية ،كالسنة الدراسية ،كنكع الدراسة ،كالدكر ،كتكصيؼ الشيادة

الممنكحة ،كتاريخ التخرج ،كعدد الخريجيف) ،كيرسؿ إلى الجامعة رفقة كتاب طمب إصدار

أمر جامعي ،عمى أف يتضمف الطمب الفقرات التالية:

أ.التأكيد عمى استكماؿ اجراءات التحقؽ مف صحة صدكر الكثائؽ التي تـ بمكجبيا قبكؿ
الطمبة أك انتقاليـ (كثائؽ الدراسة اإلعدادية ،كثائؽ المعيد ،الشيادات المعادلة مف خارج
العراؽ ،كشكؼ الدرجات مف خارج العراؽ ،بطاقة الدرجات لمطمبة المنقكليف داخؿ العراؽ)

كتؤشر الحاالت التي لـ تستكمؿ اإلجراءات لغاية اعداد القكائـ.

ب .األسماء متطابقة مع قكائـ القبكؿ الرسمية المرسمة مف الجامعة إلى الكمية في سنة
القبكؿ.

ج  .قكائـ األسماء تبدأ بالتسمسؿ(-االسـ) كتنتيي بالتسمسؿ (-االسـ) لكؿ قسـ أك عمى
مستكل الكمية في حاؿ عدـ كجكد أقساـ.

د .يتضمف رأس القائمة اسـ الكمية كالقسـ (إف كجد) ،كنكع الدراسة (صباحي أك مسائي)،
كسنة التخرج ،كاسـ الدكرة ،كتشتمؿ عمى الحقكؿ التالية التسمسؿ ،كاالسـ الرباعي،

كالجنسية ،كالجنس ،كالدكر ،كالمعدؿ.

ق .تختـ القكائـ بختـ التسجيؿ كتكقع مف قبؿ السادة عميد الكمية كمعاكف العميد كمدير
التسجيؿ.

ك .تعد البيانات عمى قرص  CDكبصيغتي  EXCELك PDFإضافة إلى القكائـ الكرقية
ك ترسؿ إلى الجامعة خالؿ فترة ال تزيد عف ثالث أسابيع بعد االمتحانات النيائية..

 .3دمج تسمسؿ الخريجيف بحيث يككف تسمسؿ الطالب المتخرج محسكبان في ضكء المجمكع
الكمي لعدد الخريجيف لمدكريف األكؿ كالثاني كيتـ اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

ا .إصدار أمر جامعي لخريجي الدكر األكؿ يتضمف اسـ الطالب كمعدلو كتسمسمو في الدكر
األكؿ.

ب.إصدار أمر جامعي لخريجي الدكر الثاني متضمنا اسـ الطالب كمعدلو فقط.

53

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة .............دلٌل اجراءات شإون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسٌة 9191/9102

ج.إصدار أمر إدارم مكحد مف الكمية لخريجي الدكر األكؿ كالثاني كافة يحتكم اسـ الطالب
كمعدلو كتسمسمو كالدكر الذم تخرج منو العتماده بشكؿ نيائي فيما يخص تسمسؿ

الخريجيف لمسنة الدراسية.

 .4تزكيد خريجي الدكر األكؿ الراغبيف بالتعييف بكثائؽ تخرج بالدرجات (بدكف تسمسؿ) ،اما
الخريجكف الذيف يرغبكف بإكماؿ دراستيـ العميا فيزكدكف إضافة إلى الكثيقة بكتاب تأييد

صادر مف الكمية مكضحان فيو تسمسؿ خريجي الدكر األكؿ كال يعد نيائيا إال بعد اعتماد
نتائج الدكر الثاني.

ك  -7 -آلية تزويد الطمبة الراغبين بالدراسة خارج العراق بالوثائق:
 .1يزكد الطمبة المستمركف بالدراسة في داخؿ العراؽ كالراغبكف بإكماؿ دراستيـ في خارج
العراؽ بدرجاتيـ كعدد الساعات كالكحدات الدراسية كالساعات النظرية كالعممية خالؿ سني
الدراسة بعد اف يقدمكا طمبا بترقيف قيدىـ إلى كمياتيـ/معاىدىـ بحسب التعميمات الخاصة
بذلؾ كفي حاؿ عدـ قبكليـ في جامعات خارج العراؽ بإمكانيـ تقديـ طمب إلى
كمياتيـ/معاىدىـ لغرض إعادتيـ لمدراسة كالغاء ترقيف قيدىـ (بمدة ال تتجاكز سنة دراسية
كاحدة) ،عمى اف ال يتعارض ذلؾ مع التعميمات اإلمتحانية النافذة ثـ يعرض األمر عمى
مجمس الكمية /المعيد لدراستو كالتكصية بإعادتو ثـ يعرض عمى رئاسة الجامعة لمنظر في
المصادقة عمى تكجيو مجمس الكمية/المعيد.
 .2باإلمكاف تزكيد الطمبة المرقنة قيكدىـ (باستثناء الطمبة المرقنة قيكدىـ بسبب الغش أك
المحاكلة فيو كالتزكير كالعقكبات االنضباطية) بدرجاتيـ كعدد الساعات كالكحدات الدراسية
كالساعات النظرية كالعممية خالؿ سني الدراسة.
 .3يذكر في التأييد رقـ األمر اإلدارم الخاص بترقيف القيد كتاريخو كبراءة الذمة مف الكمية.
 .4ال يزكد الطالب بأصؿ كثيقة الدراسة اإلعدادية التي قبؿ بمكجبيا بالدراسة إال بعد جمبو ما
يؤيد قبكلو مبدئيا في إحدل الجامعات الرصينة كيتـ االحتفاظ بنسخة كاضحة كممكنة عف
الكثيقة المرسمة كالتي قبؿ بمكجبيا في الدراسة.
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ك  -8-كيفية معالجة الوثائق المفقودة
 .1تشكيؿ لجنة مركزية في كؿ جامعة تأخذ عمى عاتقيا ميمة دراسة مكضكع السجالت
المفقكدة كماىي المعالجات التي كضعتيا سابقا أك تقترح إضافتيا في الكقت الراىف
بخصكص منح كثائؽ التخرج كتصديقيا كتأييد صحة صدكرىا لمطمبة الذيف فقدت
سجالتيـ ،عمى اف تعمؿ تمؾ المجاف -بكؿ الكسائؿ-عمى مراجعة السجالت كاألضابير
القديمة المحفكظة كافة ،كاف تحافظ الجامعة عمى تمؾ األضابير كالسجالت ك كاالحتفاظ
بنسخو منيا الكتركنيا .
 .2تقكـ الجامعة بإجراء جرد بالحاالت التي راجعتيا لتأييد صحة الصدكر كبياف محتكل
الكثائؽ التي منحت ليـ ،كاإلجراءات التي اتخذتيا الجامعات لممعالجة بحسب كؿ حالة
كاعالـ دائرة الدراسات كالتخطيط كالمتابعة بذلؾ مع نسخة مف الكثائؽ الممنكحة ليـ
لغرض دراستيا كاالطالع عمييا كامكانية تعميميا لمجامعات كافة لغرض معالجة الحاالت
المشابية.
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ل -ممحق  :0التعميمات اإلمتحانية رقم  034لسنة  2666وتعديالتها
مادة  :1تسرم ىذه التعميمات عمى الجامعات كىيئة المعاىد الفنية كالكميات كالمعاىد التابعة
لكؿ منيا.
مادة :2
اكال -يحدد مجمس الكمية أك مجمس المعيد باقتراح مف مجمس القسـ أك الفرع في الكمية التي
ال تكجد فييا أقساـ عدد إمتحانات السعي كنكعيا ككيفية إجرائيا كاحتساب نسبيا عمى أال
تقؿ درجة السعي عف ( )% 35ثالثيف مف المئة كال تزيد عمى ( )% 55خمسيف مف المئة
مف الدرجة النيائية عدا المكاضيع ذات الطبيعة العممية كالتطبيقية فيترؾ تحديد نسبيا
لمجمس الجامعة أك مجمس ىيئة المعاىد الفنية.
ثانيا -تككف اإلمتحانات النيائية في الصفكؼ المنتيية لكميات الطب شاممة لبعض
المكاضيع التي يحددىا مجمس الكمية كيحتسب السعي السنكم لمكاضيع الصؼ السادس
في الكميات الطبية بنسبة ( )% 25عشريف مف المئة مف الدرجة النيائية.
مادة 3
اكال -يككف اإلمتحاف النيائي الفصمي أك السنكم لمدكريف األكؿ كالثاني سريا في جميع
المكاضيع.
ثانيا -يتضمف اإلمتحاف الفصمي أك السنكم مفردات المكاضيع المقررة خالؿ الفصؿ أك
السنة عمى أال تقؿ مدة الدراسة لمدركس الفصمية عف ( )15خمسة عشر أسبكعا كالدركس
السنكية عف ( )35ثالثيف أسبكعا كال تدخؿ ضمف ذلؾ أياـ اإلمتحانات النيائية كالعطؿ
الدراسية.
مادة 4
يمتزـ عضك الييئة التدريسية ببرمجة مفردات المكاضيع التي يدرسيا مع تكزيع الدرجات
عمى السعي السنكم ك اإلمتحاف النيائي كيعمف ذلؾ في بدء السنة الدراسية كاعالف درجات
السعي السنكم لمطمبة بما ال يقؿ عف خمسة أياـ قبؿ بدء اإلمتحانات النيائية مف خالؿ
القسـ بعد مصادقة رئيس القسـ أك رئيس الفرع في الكميات التي ليس فييا أقساـ كيحؽ
لمطالب اإلعتراض عمى الدرجة أك تصحيح الخطأ خالؿ الفترة المذككرة.
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مادة 5
يؤلؼ مجمس الكمية أك المعيد ،بإقتراح مف العميد لجنة دائمية أك أكثر إلدارة اإلمتحانات خالؿ
العاـ الدراسي.
مادة 6
تككف درجة النجاح الصغرل ( )% 55خمسيف مف المئة لكؿ مكضكع.
مادة 7
يحتسب كؿ مكضكعيف فصمييف في الكميات التي تعتمد النظاـ الفصمي مكضكعا سنكيا كاحدا
إال في حالة أف يككف عدد ساعات المكضكع الفصمي مساكيا لمحد األدنى لعدد ساعات الدراسة
لممكضكع الكاحد خالؿ العاـ الدراسي.
مادة 8
اكال -يسمح لمطالب الراسب بنصؼ المكاضيع (بجبر الكسر في حالة عدد المكاضيع الفردم
لصالح الطالب) أك اقؿ في امتحانات الدكر األكؿ بأداء امتحانات الدكر الثاني في المكاضيع
التي رسب فييا  .كبعكسو يعتبر راسبا في الدكر األكؿ باستثناء طمبة الصؼ المنتيي في كمية
الطب  .مع مراعاة ما كرد بالمادة ( )25مف ىذه التعميمات.
ثانيا -إذا اعتبر الطالب راسبا في أم دكر مف الدكريف األكؿ أك الثاني يعيد السنة دكاما
كامتحانا في المكاضيع التي رسب فييا ككذلؾ المكاد التي حصؿ فييا عمى تقدير مقبكؿ.
ثالثا -يعفى الطالب الراسب مف المكاضيع المحذكفة كيطالب بالمكاضيع المستحدثة في صفو
عند تبديؿ المناىج الدراسية عمى أال يؤدم ذلؾ إلى انتقالو إلى صؼ أعمى أك تخرجو إال إذا كاف
غير مطمكب لمكضكع مع مراعاة ما كرد بالبند (ثانيا) مف ىذه المادة.
رابعا -في حالة نجاح الطالب بجميع المكاضيع في المرحمة الدراسية التي ىك فييا كرسكبو في
بعض المكاضيع المحمؿ بيا مف صؼ أدنى فيتـ نجاحو إلى الصؼ األعمى كيبقى محمال
بالمكاضيع التي رسب فييا كيتكجب عميو النجاح فييا في السنة الالحقة حتى لك نجح بمكاضيع
الصؼ األعمى.
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مادة 9
يعتبر الطالب راسبا في أم مكضكع إذا تجاكزت غياباتو ( )% 15عشر مف المئة مف
الساعات المقررة لذلؾ المكضكع بدكف عذر مشركع أك ( )% 15خمس عشرة مف المئة بعذر
مشركع يقره مجمس الكمية أك المعيد.
مادة 15
لمطالب المشاركة بإمتحانات الدكر الثاني إذا كاف عدـ مشاركتو في إمتحانات الدكر األكؿ
بعذر مشركع يقره مجمس االكمية أك المعيد عمى أف يعزز ذلؾ بكثائؽ رسمية كفي إحدل
الحاالت اآلتية:
اكال -المرض المفاجيء.
ثانيا -كفاة أحد أقرباءه مف الدرجة األكلى.
ثالثا -حكادث الدىس.
رابعا -التكقيؼ المفاجيء.
مادة 11
تستثنى المكاضيع الدراسية ذات الطابع العممي أك التطبيقي التي ليس فييا إمتحاف نيائي مف
تأدية إمتحاف الدكر الثاني كيحدد ذلؾ مجمس الكمية أك المعيد في بداية السنة كتعمف لمطمبة.
مادة 12
ال يجكز تأجيؿ إمتحاف الدكر الثاني بأية حاؿ مف األحكاؿ.
مادة 13
تنزؿ ( )15عشر درجات مف الدرجة النيائية لممكضكع الذم نجح فيو الطالب في الدكر الثاني
عند احتساب المعدؿ عدا الناجح بدرجة مقبكؿ فتككف درجتو ( )% 55خمسيف مف المئة في
ذلؾ المكضكع.
مادة 14
يعد مجمس القسـ النتائج النيائية كيرفعيا مع تكصياتو إلى مجمس الكمية أك المعيد إلقرارىا
كاعالنيا عدا الصفكؼ المنتيية فيتـ مصادقة رئيس الجامعة أك رئيس ىيئة المعاىد الفنية
عمييا.
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مادة 15
اكال -يحسب معدؿ الطالب عمى أساس الدرجات التي حصؿ عمييا في كؿ مكضكع كيراعى في
ذلؾ عدد الكحدات لكؿ مكضكع.
ثانيا -تعتبر الكحدة جيد ساعة نظرية أسبكعيا كلمدة ( )15خمسة عشر أسبكعيا.
ثالثا -تعادؿ كؿ ساعتيف عممية في الكمية ساعة نظرية كاحدة ككؿ ثالث ساعات عممية تعادؿ
ساعة كنصؼ ساعة أما في المعيد فتعادؿ الساعة العممية ساعة نظرية.
مادة 16
اكال -تحسب مرتبة التخرج لمطالب كفقا لما يأتي:
أ -بالنسبة لمدراسة التي مدتيا ( )2سنتيف حيث تككف نسب السنكات الحتساب مرتبة التخرج
كاآلتي:
السنة األكلى ( )% 45أربعكف مف المئة.
السنة الثانية ( )% 65ستكف مف المئة.
ب -في الدراسات التي مدتيا ( )4أربع سنكات يككف تكزيع نسب السنكات كاآلتي:
السنة األكلى ( )% 15عشر مف المئة.
السنة الثانية ( )% 25عشركف مف المئة.
السنة الثالثة ( )% 35ثالثكف مف المئة.
السنة الرابعة ( )% 45أربعكف مف المئة.
جػ – في الدراسات التي مدتيا ( )5خمس سنكات كيككف تكزع نسب السنكات كاآلتي:
السنة األكلى ( )% 5خمس مف المئة.
السنة الثانية ( )% 15عشرمف المئة.
السنة الثالثة ( )% 15خمس عشرة مف المئة.
السنة الرابعة ( )% 35ثالثكف مف المئة.
السنة الخامسة ( )% 45أربعكف مف المئة.
د – في الدراسات التي مدتيا ( )6ست سنكات يككف تكزيع نسب السنكات كاآلتي:
السنة األكلى ( )% 5خمس مف المئة.
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السنة الثانية ( )% 5خمس مف المئة.
السنة الثالثة ( )% 5خمس مف المئة.
السنة الرابعة ( )% 25عشركف مف المئة.
السنة الخامسة ( )% 25خمس كعشركف مف المئة.
السنة السادسة ( )% 45أربعكف مف المئة.
ثانيا -يحتسب معدؿ التخرج بضرب معدؿ الطالب في كؿ سنة في النسبة المئكية المؤشرة إزاء
ذلؾ كيككف المجمكع لمسنكات الدراسية ىك معدؿ تخرج الطالب.
ثالثا -تحسب مرتبة النجاح لمطالب الذم يقبؿ في صؼ أعمى مف الصؼ األكؿ ( كاألكائؿ مف
خريجي المعاىد المقبكليف في الصؼ الثاني أك في حاالت االنتقاؿ مف خارج القطر كغيرىا
لمسنكات التي درسيا فقط كبنفس النسب المقررة آنفا لكؿ مرحمة معاد احتسابيا إلى (.)% 155
مادة 17
أكال -تعمف النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستكل الطالب بيف الناجحيف مف حيث الدرجات :
امتياز – يقابمو بالدرجات  95-تسعكف 155 -مائة
جيد جدا -يقابمو بالدرجات  85-ثمانكف اقؿ مف 95تسعيف
جيد -يقابمو بالدرجات  75-سبعكف اقؿ مف  85ثمانيف
متكسط  -يقابمو بالدرجات  65-ستكف -اقؿ مف  75سبعيف
مقبكؿ – يقابمو بالدرجات 55-خمسكف اقؿ مف  65ستيف
راسب – يقابمو بالدرجات 49-تسع كأربعكف فما دكف
ثانيا-تجبر كسكر الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفا أك أكثر لممكضكع الكاحد.
ثالثا -ال يجكز جبر كسكر الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة لممعدؿ.
مادة 18
اكال -لمجمس الجامعة أك مجمس الييئة بناءا عمى تكصية مجمس الكمية أك المعيد احتساب سنة
عدـ رسكب لمطالب الذم رسب في المكاضيع التي لـ يشترؾ فييا بالدكر الثاني في السنة
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الثانية في حالة تقديمو تقرير طبي مصدؽ مف لجنة مختصة في ك ازرة الصحة بسبب خارج عف
إرادتو أك لقكة قاىرة في فترة اإلمتحاف يقتنع بيا مجمس الكمية أك المعيد.
ثانيا -لمجمس الجامعة أك لمجمس الييئة بناءا عمى تكصية مف مجمس الكمية أك المعيد السماح
لمطالب الراسب في السنة المنتيية لسنتيف متتاليتيف ككاف رسكبو في السنة الثانية بمكضكع سنكم
كاحد أك بمكضكعيف فصميف بأف يؤدم اإلمتحاف في السنة الثالثة عمى أف يككف مكقفو مف
الخدمة العسكرية سميما كال يككف قد أمضى المدة المسمكح بيا لبقائو في الكمية أك المعيد.
ثالثان  :لمكزير كألسباب مشركعة يقتنع بيا احتساب سنة عدـ رسكب لمطالب الراسب سنتيف
متتاليتيف ،بشرط أف يككف مكقفو سميما مف الخدمة العسكرية كال يككف قد أمضى المدة المسمكح
بيا لبقائو في الكمية أك المعيد.
مادة 19
تنتيي عالقة الطالب بالكمية أك المعيد في إحدل الحالتيف اآلتيتيف:
اكال -إذا رسب سنتيف متتاليتيف في صفو.
ثانيا -إذا تجاكز الطالب مرة كنصؼ المرة المدة المقررة لمدراسة في تخصصو بما فييا سنكات
الرسكب كال تحتسب سنكات التأجيؿ كعدـ الرسكب بضمنيا .
المادة  -19-مكررة
أكال-أ -يقبؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ مف الدراسات الصباحية في كميات كمعاىد ذات تخصص
مختمؼ كحدكد قبكؿ أدنى في المعدؿ لتمؾ السنة عف الكميات كالمعاىد التي رقنت قيكدىـ فييا
كبحسب اختيارىـ  .كتتكلى الك ازرة تكزيعيـ بيف الكميات كالمعاىد كفؽ استمارة خاصة تعد ليذا
الغرض عمى أال يزيد عددىـ عمى ( )% 15عشر مف المئة مف خطة القبكؿ في الكمية أك
المعيد  .كيضاؼ ىذا العدد إلى خطة القبكؿ المقررة سنكيا كيمتحؽ الطمبة بدءا مف الصفكؼ
األكلى كلمجمس الكمية أك المعيد إعفاؤىـ مف بعض المكاضيع.
ب -في حالة ترقيف قيد الطمبة المشمكليف بأحكاـ الفقرة (أ) مف ىذا البند ترقف قيكدىـ
نيائيا مف سجالت الكميات الصباحية.
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ثانيا –أ -يقبؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ في الصفكؼ األكلى كالثانية في الكميات /الدراسات
الصباحية في الصؼ األكؿ في االختصاص المناظر أك المقارب لتخصص كؿ منيـ في احد
معاىد ىيئة التعميـ التقني  /الدراسات الصباحية أك المسائية
ب -يقبؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ في الصفكؼ الثالثة فما فكؽ في الكميات /الدراسات الصباحية
في الصؼ الثاني في االختصاص المناظر أك المقارب لتخصص كؿ منيـ في احد معاىد ىيئة
التعميـ التقني  /الدراسات الصباحية أك المسائية .
ج -تسرم أحكاـ الفقرتيف (أ) ك(ب) مف ىذا البند عمى الطمبة المرقنة قيكدىـ في الكميات/
الدراسات المسائية لقبكليـ في احد معاىد ىيئة التعميـ التقني الدراسات المسائية .
د -يعاد الطمبة المرقنة قيكدىـ في المعاىد التقنية في الدراسات الصباحية مف خريجي المدارس
المينية الى نفس صفكفيـ كاختصاصاتيـ في الدراسات المسائية .
ثالثان-يمنح الطمبة المرقنة قيكدىـ في الصؼ السادس مف كميات الطب فرصة أداء االمتحاف
كبدكريف فقط
رابعا – تعتبر إحكاـ البنكد (أكال) ك(ثانيا) ك(ثالثا) مف ىذه المادة خيارات مستقمة ال يجكز لمطمبة
المرقنة قيكدىـ الجمع بينيا.
خامسان – ال يشمؿ بأحكاـ ىذه المادة الطمبة الذيف كاف قبكليـ في الكميات كالمعاىد بامتياز
خاص بيـ كىـ ( العشرة األكائؿ كالمتميزكف مف المعاىد كالخمسة األكائؿ عمى القطر في
االعداديات المينية ) .
سادسان -يشترط فيمف يشمؿ بأحكاـ ىذه المادة أف يككف قد أنيى الخدمة العسكرية أك اعفي منيا
أك دفع البدؿ النقدم عنيا أك اجؿ منيا ألسباب غير دراسية .
مادة 25
إذا ثبت غش الطالب أك ثبتت محاكلتو الغش في أم مف االمتحانات اليكمية أك األسبكعية أك
الشيرية أك الفصمية أك النيائية يعتبر راسبا في جميع المكاضيع لتمؾ السنة كاذا تكرر ذلؾ يفصؿ
مف الكمية أك المعيد كيرقف قيده مف سجالتيا.
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مادة 21
اكال -لمطالب أف يؤجؿ دراستو لسنة كاحدة ألسباب مشركعة يقتنع بيا مجمس الكمية أك المعيد عمى
أف يقدـ طمب التأجيؿ قبؿ ( )35ثالثيف يكما في األقؿ مف بداية اإلمتحاف النيائي.
ثانيا -لرئيس الجامعة أك لرئيس الييئة بناء عمى تكصية مجمس الكمية أك المعيد أف يؤجؿ دراسة
الطالب لسنة ثانية كألسباب مشركعة يقتنع بيا عمى أف يقدـ طمب التأجيؿ قبؿ ( )35ثالثيف يكما
في األقؿ مف بداية اإلمتحاف النيائي.
ثالثا -ال يجكز تأجيؿ دراسة الطالب في الكميات أك المعاىد التي تتبع النظاـ الفصمي في الفصؿ
الدراسي الثاني إال إذا كاف بسبب خارج عف إرادتو كأف يككف ناجحا في الفصؿ الدراسي األكؿ
كفي ىذه الحالة يعتبر التأجيؿ لمسنة الدراسية بأكمميا.
رابعا -لمكزير أك مف يخكلو مف رؤكساء الجامعات أك الييئة بناءا عمى تكصية مف مجمس الجامعة
أك ىيئة المعاىد الفنية كألسباب مشركعة يقتنع بيا تأجيؿ دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما
جاء في مادة ( )19مف ىذه التعميمات.
مادة  -22تمغى التعميمات اإلمتحانية عدد ( )7لسنة .1989
مادة  -23تنفذ ىذه التعميمات مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
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م-

ممحق  :2تعميمات استحداث الدراسة المسائية في الكميات والمعاهد التابعة

لوزارة التعميم العالي والبحث العممي رقم ( )035لسنة 2666
المادة -1-
يجكز استحداث دراسات مسائية في الكميات كالمعاىد التي تتكافر فييا االمكانات الالزمة
بناء عمى اقتراح مف مجمس الجامعة
لذلؾ بقرار مف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي ،ن
المعنية أك ىيئة المعاىد الفنية بعد عرضو عمى ىيئة الرأم في ك ازرة التعميـ العالي كالبحث

العممي.
المادة -2-
يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما ياتي:
اكال -اف تككف الكمية أك المعيد أك القسـ العممي أك الفرع العممي قد خرج دكرة كاحدة في
الدراسات الصباحية في االقؿ كلييئة الرأم المكافقة عمى استحداث دراسة مسائية في
بناء عمى تكصية مجمس الجامعة
كميات أك معاىد أك اقساـ أك فركع لـ تخرج دكرة كذلؾ ن

أك مجمس ىيئة المعاىد الفنية.

ثانيا -اف يراعى في مكقع الكمية أك المعيد مالئمتو لمدراسة المسائية مف حيث تكافر
كسائط النقؿ العاـ ككسائؿ االتصاؿ كاالنارة كما شابو ذلؾ مف امكر اساسية.
ثالثا -اف يككف عدد الطمبة المسجميف مجزيا لاليفاء بالمتطمبات المالية لمدراسة المسائية
المستحدثة
المادة -3-
اكال -تقتصر الدراسة المسائية لمحصكؿ عمى درجتي البكالكريكس كالدبمكـ الفني.
ثانيا -يطبؽ النظاـ كالتقكيـ الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في كؿ تخصص.
ثالثا -ال يقؿ مجمكع الساعات الدراسية النظرية كالتطبيقية كالكحدات الدراسية الالزمة لمنح
الدرجة العممية عف حدكدىا في الدراسات الصباحية المماثمة في كؿ تخصص.
رابعا -تككف المدة االصغرية لمدراسة المسائية مساكية لممدة االصغرية لمدراسة الصباحية
لكؿ تخصص ،كلمجمس الجامعة أك ىيئة المعاىد الفنية اعادة تكزيع المكاد الدراسية

84

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة .............دلٌل اجراءات شإون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسٌة 9191/9102

كاضافة ما ال يزيد عمى سنة كاحدة إلى ىذه الدراسة كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ ،كتعتبر
الدرجة العممية لمدراسة المسائية معادلة لمدرجة العممية لمدراسة الصباحية مف حيث المدة
في كؿ االحكاؿ.
المادة -4-
اكال -يككف مجمس الجامعة أك مجمس ىيئة المعاىد الفنية أك الييئة المشرفة (المخكلة
صالحية مجمس الجامعة ) المسؤكؿ االعمى عف الدراسة المسائية كيمارس اضافة إلى
المياـ المنصكص عمييا في قانكف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ ( )45لسنة
 1988ما يأتي:
أ-

اقتراح خطة القبكؿ في الدراسة كتنفيذىا بعد اقرارىا مف الك ازرة.

ب-

كضع الشركط الخاصة بالقبكؿ.

ج-

اقرار المالؾ العممي كالفني كاالدارم لمكميات كالمعاىد.

د-

اقرار المكازنة السنكية كالمصادقة عمى الحسابات الختامية.

ق-

اقتراح االجكر الدراسية.

ك-

اقتراح تحديد االجكر لمعامميف في الدراسة كالمحاضريف عمى اف يعاد النظر بيا

سنكيا.
ز-

منح المكافآت كاالعانات كاليبات كالمساعدات المالية بحدكد االعتمادات

المرصدة في المكازنة كفقا لمقانكف.
ح -المكافقة عمى بدء تسجيؿ الطمبة الذيف تنطبؽ عمييـ شركط القبكؿ في الدراسات
المسائية في بعض المكضكعات عمى غرار تجربة التعميـ المستمر لزيادة خبراتيـ
كمياراتيـ دكف شرط الحصكؿ عمى الدرجة العممية كاقرار االجكر الخاصة بذلؾ.
ط -تخفيض االجكر الدراسية لمطمبة الثالثة األكائؿ في الدراسة المسائية كألعضاء الييئة
التدريسية في الجامعات أك الييئة كاكالدىـ كمكظفييا كمكظفي مركز الك ازرة الممتحقيف
بالدراسة المسائية بما ال يزيد عمى ( )% 55خمسيف مف المئة مف االجكر المعتمدة.
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ثانيا -يرفع رئيس الجامعة أك رئيس الييئة التكصيات كاالقتراحات التي تقع خارج
اختصاص مجمس الجامعة أك مجمس الييئة إلى الكزير.
المادة-5-
اكال -يككف مجمس الكمية أك مجمس المعيد لمدراسة الصباحية ىك المسؤكؿ عف الدراسة
المسائية لمكمية أك المعيد كيمارس اضافة إلى المياـ المنصكص عمييا في قانكف الك ازرة
المياـ التي يخكليا لو مجمس الجامعة أك مجمس الييئة كالييئة المشرفة.
ثانيا لمجمس الكمية أك المعيد اف يخكؿ بعض ميامو إلى عميد الكمية أك عميد المعيد
لمدراسة المسائية.
المادة-6-
اكال -يككف مجمس القسـ أك الفرع العممي لمدراسة الصباحية ىك المسؤكؿ عف الدراسة
المسائية.
ثانيا – يتمتع مجمس القسـ العممي أك الفرع العممي كرئيسو بالمياـ المنصكص عمييا في
قانكف الك ازرة ككذلؾ المياـ التي يخكليا لو مجمس الكمية أك مجمس المعيد كعميدىما.
المادة -7-
يشترط في المتقدـ لمقبكؿ في الدراسة المسائية اف تتكافر فيو اضافة إلى شركط القبكؿ
لمدراسة الصباحية المناظرة عدا ما يتعمؽ بالحد االعمى لمعمر كالتفرغ لمدراسة كالمعدؿ ما
يأتي:
اكال-أ -الكميات :اف يككف مف خريجي الدراسة االعدادية لمفرعيف العممي كاألدبي أك مف
الػ ( )% 15العشر مف المئة األكائؿ مف خريجي المعاىد لالختصاصات المناظرة لمدراسة
الصباحية أك الػ ( )% 5األكائؿ عمى التخصص مف خريجي االعداديات المينية أك مف
المعمميف المستمريف بالخدمة لمتقديـ الى كميات المعمميف بغض النظر عف خمفية دراستو
في االعدادية ام بغض النظر فيما اذا كانت دراستو مينية اك اكاديمية اـ مينية أك مف
المكىكبيف مف خريجي االعداديات المينية لمتقديـ إلى كميات الفنكف الجميمة كالتربية الفنية
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ككميات التربية الرياضية كقسمي التربية الفنية كالتربية الرياضية في كميات التربية كالمعمميف
عمى أال تزيد نسبة المقبكليف عمى ( )% 15عشر مف المئة مف خطة القبكؿ.
ب -المعاىد :اف يككف مف خريجي الدراسة االعدادية األدبي أك العممي أك الميني أك ما
يعادليا.
ثانيا -اف يككف مكقؼ الطالب سميما مف الخدمة العسكرية (انيى الخدمة العسكرية أك اعفي
منيا أك مستم ار فييا أك ممف يؤجؿ منيا كفؽ قانكف الخدمة العسكرية في حالة قبكلو).
ثالثا -اف يككف حاصال عمى معدالت الدرجات التي تؤىمو لمقبكؿ في الدراسة المسائية التي
تحددىا ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
رابعا -تجرم المفاضمة بيف المتقدميف عمى اساس معدؿ الدراسة الثانكية أك ما يعادليا.
المادة-8-
اكال -يسمح لمطالب المقبكؿ ضمف القبكؿ المركزم في العاـ ذاتو باالنتقاؿ مف الدراسة
الصباحية إلى الدراسة المسائية المناظرة كبالنسبة لمصفكؼ االخرل فيسمح باالنتقاؿ كفؽ الطاقة
االستيعابية.
ثانيا -يسمح لمطالب االنتقاؿ مف الكميات األىمية الصباحية إلى الكميات الرسمية المسائية
المناظرة عمى اف يككف حاصال عمى تقدير جيد جدا كمف الناجحيف مف الصؼ االكؿ إلى
الصؼ الثاني فقط كغير راسب في السنة السابقة مع مراعاة الفقرة (ب) مف المادة السابعة مف
ىذه التعميمات.
ثالثا -ال يسمح لمطالب باالنتقاؿ مف الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية.
المادة -9-
اكال -يجكز قبكؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ في الدراسات الصباحية في الدراسات المسائية في
كميات غير الكميات التي رقنت قيدىـ فييا بشرط اف يككف مكقفيـ مف الخدمة العسكرية سميما،
كتكافر الشركط المنصكص عمييا في المادة ( )7مف ىذه التعميمات عمى أال يككف ترقيف القيد
السباب تتعمؽ بالغش أك المحاكلة فيو أك كاف معاقبا انضباطيا.
ثانيا -يجكز قبكؿ الطمبة المرقنة قيكدىـ في الدراسات المسائية في كميات مسائية اخرل
عمى أال يككنكا مف المرقنة قيكدىـ في الدراسات الصباحية بشرط اف ال يككف المرقف قيده
بسبب الغش أك المحاكلة فيو أك كاف معاقبا انضباطيا.
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المادة -15-
اكال -يتـ التسجيؿ في الدراسات المسائية لمطمبة المقبكليف الجدد كلممستمريف في الدراسة
خالؿ االسبكع الذم يسبؽ الدكاـ كيجكز اف يستمر التسجيؿ خالؿ االسبكع االكؿ مف
الدكاـ لمطمبة الذيف يتأخركف عف التسجيؿ بعذر مشركع تقتنع بو الكمية.
ثانيا -يتعيد الطالب بدفع االجكر الدراسية كبجميع نفقات الدراسة خالؿ فترة التسجيؿ
كيمغى تسجيؿ الطالب في حالة عدـ دفعيا خالؿ مدة اسبكعيف مف تاريخ بدء التسجيؿ
كيعد راسبا في صفو في تمؾ السنة اذا كاف مسجال فييا لمعاـ السابؽ.
ثالثا -في حالة انسحاب الطالب مف الدراسة ألم سبب كاف أك تأجيمو لمدراسة التعاد
االجكر الدراسية لتمؾ السنة كتستكفى منو االجكر المقررة عند تسجيؿ دكامو في السنة
التالية.
رابعا -يجكز لمطالب في الدراسات المسائية الذم ال يتمكف مف الدكاـ اف يطمب احتساب
تمؾ السنة (سنة ترؾ) عمى اف يتـ ذلؾ في فترة التسجيؿ عند بداية السنة الدراسية حص ار
كيدفع في ىذه الحالة ( )%25خمس كعشركف مف المئة مف االجكر الدراسية المقررة.
اجؿ الخدمة العسكرية بسبب
خامسا -ال يشمؿ باحكاـ البند (رابعا) مف ىذه المادة مف ّ

قبكلو في الدراسات المسائية كتنطبؽ عميو ذات الضكابط المطبقة عمى طمبة الدراسات
الصباحية.
المادة-11-
اكال -يككف تمكيؿ الدراسات المسائية ذاتيا مف االجكر السنكية التي تستكفى مف الطمبة
الدارسيف فييا.
بناء عمى اقتراح مف مجمس الجامعة أك
ثانيا -يحدد مقدار اجكر الدراسة بقرار مف الكزير ن

مجمس ىيئة المعاىد الفنية بعد عرضو عمى ىيئة الرام في الك ازرة كلو تخفيضيا أك زيادتيا
بالطريقة ذاتيا.
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المادة-12-
اكال – تستحدث كحدة حسابية مستقمة في كؿ جامعة كىيئة المعاىد الفنية كالكمية كالمعيد
لمدراسات المسائية ،كليا فتح حساب خاص في احد المصارؼ الحككمية.
ثانيا – يطبؽ النظاـ المحاسبي المكحد عمى حسابات الدراسات المسائية.
ثالثا -تخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة كتدقيؽ ديكاف الرقابة المالية.
المادة-13-
اليجكز ألعضاء الييئة التدريسية الذيف يقكمكف باعماؿ ادارية في الدراسة المسائية بالقاء
محاضرات تزيد عمى ثماف ساعات اسبكعيا اال في الحاالت االستثنائية كالضركرية
كبمكافقة رئيس الجامعة أك رئيس ىيئة المعاىد الفنية بناءا عمى تكصية مجمس الكمية أك
مجمس المعيد.
المادة-14-
تمغى تعميمات استحداث الدراسات المسائية في الكميات كالمعاىد الرسمية التابعة لك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ ( )115لسنة .1997
المادة -15-
تنفذ ىذه التعميمات مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
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ن -ممحق  :3احكام االمتحانات الجامعية-:
لغرض الكقكؼ عمى مدل استيعاب الطالب لممنيج الدراسية ك المعمكمات التي اكتسبيا خالؿ
المحاضرات الدراسية ،ال بد مف كجكد احكاـ خاصة باألسئمةاإلمتحانية تسيؿ الكشؼ عف ىذا
االستيعاب مف خالؿ تكافر الشركط الشكمية ك المكضكعية في ىذه االسئمة فضالن عف تنظيـ
االمتحانات كفؽ تعميمات خاصة بيا.

ن-0-

تعميمات االسئمة اإلمتحانية رقم  38لسنة :0992

المادة /1
تيدؼ االسئمة اإلمتحانية الى:
أكال :قياس مدل استيعاب الطالب لممعمكمات كاالفكار العامة التي يضميا المنيج الدراسي كمدل
قدرتو عمى التفكير كالتحميؿ.
ثانيا :قياس قدرة الطالب عمى التعبير عف المعمكمات التي اكتسبيا ك تقديميا ك عرضيا بشكؿ منظـ.
المادة /2
يشترط في االسئمة اإلمتحانية لكي تككف قادرة عمى تحقيؽ االىداؼ المحددة في المادة ( )1مف ىذه
التعميمات ما يأتي:
أكال :اف تتسـ بالتنكيع كأال تقتصر عمى نمط كاحد مع ضركرة تحقيؽ المكازنة بيف االسئمة تتطمب
كتابة مقاؿ منظـ كفؽ خطة عف مكضكع ما بيف االسئمة االخرل التي تعتمد عمى دراسة الطالب
لممكاضيع التي طرحت في المنيج الدراسي.
ثانيا :اف تككف كاضحة كمحددة في صياغتيا.
ثالثا :أال تككف جميع االسئمة كصفية مباشرة بؿ تتضمف مجاالن لممقارنة كالربط بيف العناصر المختمفة
لممادة كمعبرة عف كجيات النظر المختمفة لممادة كالدفاع عنيا أك نقدىا بما يساعد عمى الكشؼ
عف قدرات الطالب المعرفية ضمف المنيج الدراسي.
رابعا :اف تراعى المكازنة بيف االجكبة المطمكبة كبيف الزمف المحدد لذلؾ بحيث ال يقؿ الزمف المحدد
المتحانات نياية الفصؿ أك نصؼ السنة أك النياية عف ساعتيف في المعاىد التقنية ك ثالث
ساعات في الدراسات االكلية في الجامعات ك يككف بيف ( )3إلى ( )5ساعات في الدراسات العميا.
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المادة /3
أكال :يطمع رئيس القسـ عمى االسئمة اإلمتحانية ك لو تدقيؽ مدل انطباؽ الشركط المنصكص عمييا

في المادة  -2-مف ىذه التعميمات ك االعتراض عمى االسئمة التي ال تنسجـ ك ىذه الشركط.
ثانيا :تتضمف كرقة االسئمة اإلمتحانية المعمكمات االتية:

أ.

ب.
ج.

د.

ق.
ك.

اسـ الجامعة ك الكمية ك المعيد ك القسـ ك الفرع العممي.
اسـ مادة االمتحاف.

المرحمة كالسنة الدراسية.

تاريخ االمتحاف مع ذكر الفصؿ أك الدكر.
الكقت المخصص لالمتحاف.

اسـ التدريسي أك التدريسييف الذيف كضعكا االسئمة.

ثالثا:تككف االسئمة اإلمتحانية مطبكعة بشكؿ كاضح كخالي مف االخطاء االمالئية كالمطبعية.

المادة /4

يراعى عند تصحيح الدفاتر اإلمتحانية ما يأتي:

أكال :اف يككف كؿ ما يتعمؽ باالمتحاف سريان.

ثانيا :اف يكضع تكزيع كزني لمدرجة اإلمتحانية يتناسب كاىمية كؿ سؤاؿ ك يثبت ذلؾ عمى كرقة

االمتحاف.
المادة /5

تجرم الكميات كالمعاىد الفنية امتحانات شفيية في بعض المكضكعات التي يحددىا مجمس الكمية
أك المعيد الختبار قدرات الطالب العممية كالشخصية كفؽ ما يأتي:
أكال :تتكلى اجراء االمتحاف الشفيي لجنة مؤلفة مف ثالث تدريسييف في األقؿ كيمكف االستعانة
بتدريسييف مف كمية أك جامعة أخرل في حالة عدـ كجكد تدريسي في االختصاص المطمكب.
ثانيا :يشترؾ جميع أعضاء المجنة في تكجيو أسئمة االمتحاف الشفيي لمطالب.
ثالثا :يضع كؿ عضك مف أعضاء المجنة الممتحنة درجة االمتحاف الشفيي بصكرة سرية كيككف
معدؿ الدرجات التي يضعيا أعضاء المجنة ىك الدرجة النيائية ،عمى أف يراعى المستكل العاـ
لمطالب.تحدد المجنة الممتحنة مدة االمتحاف الشفيي لمطالب الكاحد بما يتناسب كطبيعة المادة عمى
أال تقؿ عف ( )15دقيقة.
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ن -2-المعاقبة عمى تسريب األسئمة اإلمتحانية
يتضمف درج الق ارريف رقـ  132لسنة  1996كرقـ  57لسنة  2555الخاصيف بالمعاقبة عمى تسريب
األسئمة اإلمتحانية ككما يمي:
أكالن:

 .1يعاقب بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة كؿ مف سرب أك افشى أك اذاع أك تداكؿ بصكرة غير مشركعة
أسئمة االمتحانات المدرسية النيائية أك أسئمة االمتحانات العامة.
 .2تككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات إذا كاف مرتكب الجريمة عضكان في لجاف

االمتحانات أك مف كاضعي أسئمتيا أك مكمؼ بنقميا أك بالحفاظ عمييا أك بتييئتيا أك بتغميفيا أك

بترجمتيا.

.3كتككف العقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنة إذا كانت الجريمة المنصكص عمييا في الفقرتيف ()2 ،1
مف ىذا البند قد نشأت عف تقصير أك إىماؿ.

ثانيان:

 .1يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات كؿ مف ساعد عمى الغش في
االمتحانات المدرسية النيائية أك االمتحانات العامة أك سيؿ القياـ بو.

 .2ال تسرم أحكاـ الفقرة كاحد مف ىذا البند عمى الطالب الذيف يرتكبكف الغش في داخؿ القاعات
اإلمتحانية كتطبؽ بحقيـ أحكاـ األنظمة المدرسية.

ثالث نا:

يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنكات كؿ مف تالعب بالدفاتر اإلمتحانية أك األكراؽ المستخدمة
في اإلجابة عمى أسئمة االمتحانات المدرسية كاالمتحانات العامة أك بالسجالت المدرسية الخاصة

بدرجاتيا كتبديؿ أغمفتيا أك الكتابة فييا أك سحب أكراؽ منيا أك إضافة أكراؽ إلييا أك تحريؼ درجاتيا أك
استبداليا.
رابعان:

تعتبر الجرائـ العمدية المنصكص عمييا في ىذا القرار جرائـ مخمة بالشرؼ.
خامسان:

تستثنى النساء مف إجراءات التكقيؼ كالحجز خالؿ مدة التحقيؽ كالمحاكمة في القضايا التي يحمف بيا
بمكجب ىذا القرار كتقبؿ منيف الكفاالت إلى حيف صدكر ق اررات قضائية باتة في قضاياىف.

تطبؽ االحكاـ أعاله في كؿ ما يتعمؽ باالمتحانات الفصمية أك النيائية التي تجرم في الكميات

كالمعاىد التابعة لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
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ن-3-مواصفات ورقة األسئمة اإلمتحانية (وفق المادة  3من تعميمات األسئمة اإلمتحانية رقم
 38لسنة )0992
 .1أف تطبع مف خالؿ الحاسكب اإللكتركني.
 .2يجب أف تتضمف البيانات كاالرشادات التالية (بخط غامؽ( )Boldكبحجـ خط )16
أ .شعار الجامعة أك الكمية في الكسط ك يكتب اسـ الكمية كالقسـ في الجانب األيمف مف الكرقة.
ب .تاريخ االمتحاف كالكقت المخصص لو يكتب في الجانب االيسر مف الكرقة.
ج .اسـ االمتحاف (المقرر كالمرحمة كالسنة الدراسية كالفصؿ الدراسي كالدكر) يكتب في منتصؼ
الكرقة.
د .تعميمات اإلجابة (عند الضركرة) تكتب في أكؿ الصفحة (مثال :األسئمة في صفحتيف،
اإلجابة عمى كرقة األسئمة ،اإلجابة عمى أربع اسئمة ....الخ) مع كضع خط اسفميا
(.)Underlined
 .3يككف رأس السؤاؿ بخط غامؽ كبحجـ خط ال يقؿ عف  16كالسؤاؿ نفسو ال يقؿ عف حجـ
 14كالمسافة بيف االسطر مسافة كنصؼ.
 .4يتـ تثبيت عدد الدرجات الخاصة بكؿ سؤاؿ بمكاف كاضح بجكار السؤاؿ كالدرجات الخاصة
باألسئمة الفرعية أيضا (بيف قكسيف).
.5

ال يسمح أطالقا بأم أخطاء إمالئية أك أرقاـ غير كاضحة أك أخطاء حسابية.

.6

ترؾ ىامش مف جميع جكانب الكرقة مقداره  2.5سـ.

 .7عدـ ضغط تنضيد الصفحة بحيث تظير مكدسة تربؾ الطالب في قراءتيا حيث أف عدد
االسطر المناسب ىك مف  24-21سطر.
 .8تذييؿ الصفحة بجممة مع التمنيات بالنجاح (أك العبارات المشابية).
 .9أف يتضمف الظرؼ المسمـ لمجنة اإلمتحانية أسماء األساتذة الممتحنيف كتكقيعاتيـ كأرقاـ
ىكاتفيـ ،كأف يشتمؿ الظرؼ (لكؿ نسخة أسئمة) عمى نسختيف إحداىما مكقعة مف األساتذة
الممتحنيف كاألخرل يتـ استخداميا لمتصكير.
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س -ممحق  :4تعميمات التدريب الصيفي:

س -1-تعميمات التدريب الصيفي لطمبة الجامعات رقـ  131لسنة 2555
مادة 1

يقصد بالتدريب الصيفي ألغراض ىذه التعميمات التطبيؽ العممي في مياديف العمؿ الفعمية في

دكائر الدكلة كالقطاعات العاـ كالمختمط كالخاص يمارسو الطالب لكي يعايش جانبا مف الحياة
العممية إلختصاصو العممي.

مادة 2

تتكلى الكميات المشمكلة بالتدريب إدارة ىذه العممية مف خالؿ:

اكال -كحدة التدريب كالتعميـ المستمر عمى مستكل الكمية يتكلى إدارتيا تدريسي كيعمؿ معو مالؾ
إدارم مناسب لتنفيذ ميمات التدريب طيمة العاـ الدراسي كتتكلى ما يأتي:

أ -إقرار الصيغ النيائية لمناىج التدريب المقدمة مف األقساـ العممية.

ب -إتخاذ ما يمزـ لمفاتحة المكاقع التدريبية لتكفير الفرص التدريبية فييا.
جػ – إصدار أكامر تكزيع الطمبة كتنسيب المشرفيف العممييف عمييـ إلى مكاقع تدريبيـ.

د – اإلشراؼ العاـ عمى لجاف التدريب في األقساـ العممية.
ىػ – إعداد التقرير النيائي في الكمية.

ثانيا -تشكؿ لجنة التدريب في القسـ العممي برئاسة رئيس القسـ المختص أك مف ينكب عنو كتضـ
في عضكيتيا عدد مف التدريسييف يتناسب مع عدد الطمبة المتدربيف عمى أال يزد عدد أعضاء
المجنة عمى خمس تدريسييف كتمارس المجنة ما يأتي:

أ -تسمية المشرفيف العممييف كابالغ كحدة التدريب في الكمية بذلؾ.

ب -حصر إعداد الطمبة المشمكليف بالتدريب حسب المرحمة الدراسية.
جػ – تييئة جداكؿ تتضمف معمكمات عف عدد الطمبة ،كاإلختصاص ،كالمكقع التدريبي المقترح،
كجية التدريب إلرساليا إلى كحدة التدريب في الكمية في نياية شير كانكف األكؿ مف العاـ

الدراسي.

د – اإلشراؼ عمى سير عممية التدريب.

ىػ – متابعة تنفيذ المنيج التدريبي الذم يقره القسـ العممي.
ك – تكحيد إستمارات تقكيـ الطمبة المتدربيف كادخاليا في سجالت خاصة بذلؾ.
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مادة 3
تشمؿ اإلختصاصات التالية بالتدريب:
اكال -اليندسية.
ثانيا -التكنكلكجية.
ثالثا -المجمكعة الطبية.
رابعا -القانكف.
خامسا -اإلدارية كاإلقتصادية.
سادسا -الزراعية.
مادة 4
يتـ التدريب في السنة الثالثة لمدة ( )35ثالثيف يكما خالؿ العطمة الصيفية كيجكز أف
يككف لمدة ( )65ستيف يكما إذا دعت حاجة اإلختصاص لذلؾ كفي ىذه الحالة يككف
التدريب في السنتيف الثانية كالثالثة بكاقع ( )35ثالثيف يكما لكؿ سنة.
مادة 5
يتـ تقكيـ التدريب كما يأتي:
اكال -يتـ تقكيـ التدريب الصيفي بمكجب استمارة التدريب المعتمدة مف الجامعة كما يأتي:
أ -التقكيـ الميداني ( )% 35ثالثكف مف المئة لممشرؼ العممي ك( )% 35ثالثكف مف
المئة لممشرؼ العممي.
ب -التقكيـ العممي )% 45( :أربعكف مف المئة عف التقرير الذم يقدمو الطالب المتدرب
لمجنة التدريب في القسـ بعد المناقشة.
ثانيا -تككف درجة تقكيـ نجاح المتدرب ال تقؿ عف ( )% 55خمسيف مف المئة مف مجمكع
درجاتو.
ثالثا -في حالة عدـ حصكؿ الطالب عمى درجة النجاح المطمكبة فال يعتبر مستكفيا
لمتدريب كيعيده في السنة التالية كبحسب التعميمات اإلمتحانية.
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مادة 6
يتـ التكزيع الجغرافي لمتدريب كما يأتي:
اكال -يعتمد مبدأ تكزيع الطمبة جغرافيا حسب مناطؽ سكناىـ كمما أمكف ذلؾ مع مراعاة مالءمة
مكقع التدريب مع اإلختصاص كبحسب الخطة التي يضعيا القسـ ليذا الغرض.
ثانيا -يككف تدريب الطمبة العرب داخؿ العراؽ حص ار ألف األمر يتطمب إشرافا مباش ار عمى
المتدرب مف قسمة العممي.
مادة 7
تصرؼ لممشرؼ العممي أجكر إشراؼ كفؽ الحدكد المقررة لممحاضرات في الجامعات كبمعدؿ
أجكر ( )3ثالث ساعات أسبكعيا إذا كاف عدد الطمبة الذيف يشرؼ عمييـ ال يزيد عمى ()15
خمسة عشر طالبا فإذا تجاكز عددىـ ذلؾ تصرؼ لو أجكر ( )4أربع ساعات أسبكعيا.
مادة 8
تكفير فرصة السكف في األقساـ الداخمية لمطمبة خالؿ فترة التدريب.
مادة 9
يتـ اإلشراؼ عمى التدريب كفؽ الضكابط اآلتية:
اكال -يقكـ التدريسيكف بميمة اإلشراؼ العممي ،كاذا دعت الحاجة يقكـ الفنيكف بيذه الميمة ممف
ليـ خبرة في مجاؿ إختصاصيـ تزيد عمى سنتيف.
ثانيا -يجكز إحالؿ مشرؼ عممي بدال مف مشرؼ آخر خالؿ فترة التدريب.
ثالثا -يمنح المشرؼ العممي النفقات الفعمية لمنقؿ في حالة عدـ تكفر كسائط نقؿ جماعية مف
الكمية أك الجامعة.
رابعا -عند تجاكز غيابات الطالب نسبة ( )% 15عشر مف المئة مف فترة التدريب يعد راسبا
بالتدريب كيتكجب إعادة التدريب.
خامسا -تقكـ لجنة التدريب بتحديد عدد المكاقع التدريبية التي يشرؼ عمييا المشرؼ العممي.
سادسا -تتحدد زيارات المشرؼ العممي الميدانية بزيارة أسبكعية كاحدة في األقؿ.
سابعا -تنظـ األقساـ العممية تقارير التدريب الصيفي لمطمبة كترفع إلى كحدة التدريب في الكمية.
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س-2-تعميمات التدريب الصيفي لطمبة المعاهد الفنية (التقنية) رقم  60لسنة 0993
مادة 1
التدريب الصيفي تطبيؽ عممي في مياديف العمؿ الفعمية في دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي
كالمختمط كالخاص يقكـ بو طمبة الصفكؼ الثانية خالؿ العطمة الصيفية الستكماؿ جكانب
االعداد الفني كالعممي كالتطبيقي كيعتبر درسا منيجيا يخضع لضكابط التعميمات اإلمتحانية.
مادة 2
فترة التدريب الصيفي ضمف التقكيـ السنكم الذم يقره مجمس ىيئة المعاىد الفنية سنكيا يخضع
خالليا الطالب المتدرب لضكابط العمؿ المعمكؿ بيا في مكقع العمؿ.
مادة 3
اكال – يتـ تقكيـ اداء الطالب لمعرفة مدل استيفائو متطمبات التدريب الصيفي مف عدمو كفقا
لالستمارة رقـ (.)2
ثانيا – يككف الطالب مستكفيا لمتدريب الصيفي اذا حصؿ عمى درجة (  ) % 55فأكثر كفقا
لفقرات االستمارة رقـ (.)1
ثالثا – يتـ تقكيـ الطالب بالتنسيؽ بيف المشرؼ العممي كالمشرؼ العمي كتككف نتيجة الطالب
بالشكؿ التالي– :
(مستكؼ ) أك ( غير مستكؼ ).
مادة 4
يشرؼ عمى التدريب الصيفي:
اكال – مكتب التدريب الصيفي في ديكاف الييئة.
يتكلى االشراؼ عمى مياـ التدريب مكب التدرب الصيفي يرأسو رئيس الييئة كيككف احد عمداء
المعاىد نائبا لمرئيس كيضـ في عضكيتو رؤساء المجاف القطاعية كمدير قسـ الشؤكف العممية
كمسؤكؿ كحدة التدريب في ديكاف الييئة مقر ار كيتكلى المياـ االتية– :
أ – التخطيط كالمتابعة لعممية التدريب الصيفي في معاىد الييئة كافة.
ب – متابعة حجز المكاقع التدريبية بالتنسيؽ مع حقؿ العمؿ.
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ج – اقتراح التعديالت عمى تعميمات التدريب الصيفي في ضكء مقترحات المعاىد.
د – اعادة النظر بمناىج التدريب الصيفي في ضكء مقترحات المجاف القطاعية التخصصية في
الييئة.
ثانيا – كحدة التدريب في قسـ الشؤكف العممية في ديكاف الييئة.
كتتكلى المياـ االتية– :
أ – رفع تقارير دكرية إلى مكتب التدريب الصيفي عف عممية حجز المكاقع التدريبية.
ب – تنسيؽ جيكد المعاىد فيما يتعمؽ باإلشراؼ المتبادؿ عمى الطمبة المتدربيف كتنظيميا.
ج – التنسيؽ بيف المعاىد لتبادؿ نتائج التدريب الصيفي في نياية فترة التدريب.
د – متابعة تنفيذ عممية التدريب الصيفي مف المعاىد كرفع تقارير دكرية إلى مكتب التدريب
الصيفي.
ق – اعداد التقرير السنكم عف التدريب الصيفي في الييئة.
ثالثا – الكحدة العممية في المعيد كتتكلى المياـ االتية:
أ – التنسيؽ مع لجاف التدريب الصيفي في األقساـ العممية لتكزيع الطمبة كاصدار األكامر
اإلدارية.
ب – التنسيؽ مع كحدة التدريب الصيفي في ديكاف الييئة كالمعاىد االخرل في كؿ ما يتعمؽ
بالتدريب.
ج – تكحيد التقارير الشيرية لالقساـ العممية متضمنة سير التدريب الصيفي فييا لعرضيا عمى
مجمس المعيد.
د – الدعكة إلى عقد اجتماعات دكرية لمجاف الفرعية في األقساـ العممية برئاسة عميد المعيد،
كترسؿ نسخة مف محاضرىا إلى الييئة.
ق – متابعة إصدار األكامر اإلدارية بنتائج التدريب الصيفي مف قبؿ األقساـ العممية.
ك – اعداد التقرير السنكم عف التدريب الصيفي في المعيد كارسالو إلى كحدة التدريب الصيفي
بعد اق ارره مف مجمس المعيد.
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رابعا – لجنة التدريب الصيفي في القسـ العممي في المعيد
لجنة لمتدريب الصيفي يرأسيا رئيس القسـ كتضـ في عضكيتيا رؤساء الفركع ( اذا كاف لمقسـ
فركع ) كعدد مف التدريسييف كالفنييف يتناسب مع عدد الطمبة المتدربيف كتتكلى المياـ االتية– :
أ – ارساؿ المنيج التدريبي لمطمبة لكؿ تخصص إلى مكاقع التدريب كمتابعة تنفيذه.
ب – االشراؼ العممي عمى الطمبة خالؿ التدريب الصيفي.
ج – تحديد عدد الزيارات الكاجب القياـ بيا لممكقع التدريبي الكاحد عمى أال تقؿ عف زيارة كاحدة
اسبكعيا كاالىتماـ بزيارة المكاقع التدريبية خالؿ االسبكع االكؿ مف مباشرة الطمبة بالتدريب
الصيفي بيدؼ التنسيؽ المبكر مع المشرفيف العممييف لتجاكز الصعكبات المتكقعة.
د – جمع استمارات تقكيـ الطمبة مف مكاقع التدريب في االسبكع االخير مف التدريب بعد تكقيع
المشرؼ العممي كالعممي باالستمارات الخاصة بتقكيـ طمبتو كيقكـ بإصدار األكامر اإلدارية
بنتائج التدريب الصيفي ليـ.
كترسؿ االستمارات الخاصة بطمبة المعاىد االخرل إلى الكحدات العممية فييا.
ق – اعداد تقرير شيرم عف سير التدريب كمالحظات المشرفيف العممييف عف المكاقع التدريبية
كعدد الزيارات يقدـ إلى الكحدة العممية.
مادة 5
اكال – يستمد مبدأ تكزيع الطمبة عمى المكاقع التدريبية حسب تخصصيـ مع مراعاة مالئمة مكقع
التدريب لسكف الطالب في محافظتو كمما امكف ذلؾ كبما ال يؤثر عمى كفاءة تنفيذ برنامج
التدريب.
ثانيا – يتكلى كؿ معيد االشراؼ عمى طمبة المعاىد المشاركة لو في التخصصات عند تدريبيـ
ضمف الرقعة الجغرافية التي يقع فييا ،أك في المكاقع القريبة منو كيتـ التنسيؽ كالتعاكف بيف
المعاىد ذات العالقة لتحقؽ ذلؾ بأفضؿ السبؿ.
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مادة 6
اكال – يتكلى االشراؼ العممي عمى التدريب.
أ – اعضاء الييئة التدريسية.
ب – منتسبك القسـ العممي مف الفنييف ،عمى أال يقؿ لقبيـ الفني عف مدرب فني.
ثانيا – يككف المشرؼ العممي مسؤكال عف عشرة طالب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة
في المكقع التدريبي الكاحد ،كال يجكز زيادة ىذا العدد اال في حاالت الضركرة القصكل عمى أال
يقؿ عدد المتدربيف عف خمسة طالب.
ثالثا – يجكز إحالؿ مشرؼ عممي محؿ آخر خالؿ فترة التدريب اذا تحقؽ ما يستدعي ذلؾ.
مادة 7
اكال – يشرؼ عمى تدريب الطمبة عمميا ،في المكقع التدريبي ،احد المكظفيف العامميف فيو تسمية
ادارة المكقع كيشترط فيو اف يككف حاصال عمى شيادة جامعية اكلية عمى االقؿ في التخصص
الذم يتدرب فيو الطمبة أك في اختصاص مقارب لو .كاف تككف لو خدمة كظيفية أك ممارسة
عممية في حقؿ االختصاص ال تقؿ عف ثالث سنكات.
ثانيا – ال يجكز اف يزيد عدد الطمبة الذيف يشرؼ عمييـ المشرؼ العممي عف عشريف طالبا كحد
أقصى فإذا زاد عدد الطمبة المتدربيف في المكقع عف ىذا العدد ،يتكلى االشراؼ عمييـ عدد مف
المشرفيف بحيث ال يزيد عدد الطمبة الذيف يشرؼ عمييـ كؿ منيـ عف ىذا الحد.
ثالثا – تصرؼ لممشرؼ العممي اجكر اشراؼ تقدر بمعيار اجكر المحاضرات كبمعدؿ اجكر
ساعتيف اسبكعيا اذا كاف عدد الطمبة الذيف يشرؼ عمييـ ال يزيد عمى خمسة عشر طالبا ،فإذا
تجاكز عددىـ ذلؾ تصرؼ لو اجكر ثالث ساعات اسبكعيا
مادة 8
اكال – يعامؿ التدريب الصيفي معاممة الدركس المنيجية مع مالحظة ما يأتي– :
أ – في حالة رسكب الطالب بالتدريب الصيفي يعيد السنة الدراسية كتطبؽ عميو التعميمات
اإلمتحانية النافذة.
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ب – يجكز لمجمس المعيد كبمصادقة رئيس الييئة اف يكافؽ عمى اعادة التدريب أك
استكمالو بما يعادؿ االياـ التي تغيب فييا الطالب عف التدريب ،اذا كاف الطالب قد استنفذ
المدة القصكل إلكماؿ الدراسة في المعيد كرسب في التدريب الصيفي فقط ،متى كاف
رسكبو ألسباب قاىرة أك عذر مشركع يقتنع بو المجمس كحاالت الكالدة كالمرض كما الييا.
كيككف تاريخ تخرج الطالب في ىذه الحالة ىك تاريخ تخرج الطمبة في السنة التالية.
ج – عند تجاكز غيابات الطالب نسبة ( )% 15مف مدة تدريبو يعتبر الطالب راسب في
التدريب ،كيتكجب اعادتو ميما كانت مبررات ذلؾ.
ثانيا – لمجمس المعيد المكافقة عمى تدريب الطمبة العرب كاالجانب خارج القطر ،عمى
يتعيد الطالب بتسميـ استمارة التقييـ كالمعمكمات االخرل المطمكبة خالؿ فترة اسبكع مف
انتياء فترة التدريب.
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ع-ممحق  :5نظام المياقة الصحية رقم  5لسنة 0992
مادة 1
يقصد بالمياقة الصحية ألغراض ىذا النظاـ القابمية البدنية كالعقمية كالنفسية التي يجب تكافرىا

في الشخص ليككف الئقا لمخدمة في دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي أك لمقبكؿ في الكميات
كالمعاىد كالمدارس كالدكرات داخؿ العراؽ كخارجو.
مادة 2

أكال – يؤلؼ كزير الصحة لجنة طبية أك أكثر في مدينة بغداد كفي مركز كؿ محافظة لفحص

المرشحيف لمخدمة في دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي باستثناء العامميف في الطيراف المدني.

ثانيا – يؤلؼ كزير الصحة لجنة طبية أك أكثر في مدينة بغداد كفي مركز كؿ محافظة لفحص
طمبة البعثات كالزماالت كالمكفديف لمدراسة أك التدريب خارج العراؽ كالطمبة المقبكليف في الدراسات

العميا أك المرشحيف لمقبكؿ في الكميات كالمعاىد كالمدارس.

ثالثا – تؤلؼ المجنة الطبية المنصكص عمييا في البنديف ( أكال كثانيا) مف ىذه المادة مف رئيس

كعضكيف ،يراعى في اختيارىـ االختصاصات الطبية المختمفة ،كيككف قرارىا قابال لمطعف لدل
المجنة الطبية االستئنافية مف الجية طالبة الفحص أك المفحكص خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ

التبميغ بالقرار.

الجدول الرابع الخاص بالقبول في الكميات والمعاهد والمدارس
 -0وتشمل قبول الطمبة في كميات الطب وطب األسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة
والزراعة والعموم والمدارس الصحية والهندسية والصناعية والزراعية واألقسام العممية في جميع
الكميات والمعاهد األخرى.
أ -فحص العيكف كيثبت مف طبيب اختصاصي في العيكف ككما يأتي:
أكال :ال تقؿ درجة الرؤيا عف  12/6×12/6بالنظارات أك العدسات الالصقة أك بدكنيا أك ما
يعادليا حسابيا بحيث ال يزيد مجمكع المقاـ عف .24
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ثانيا :اف يككف سالما مف عمى األلكاف الكمي كالعشك الميمي كأف تككف عدسة العيف كالشبكية

كالعصب البصرم سالمة.

ثالثا :ال يقبؿ المصاب بالحكؿ الثابت أك المتناكب كالرئرئة (نستاكمكس) ميما تكف درجة الرؤيا

جيدة.

ب -أف يككف سالما مف تشكىات خمقية أك جسمية تعيؽ الحركة كالعمؿ.
ج -أف يككف النطؽ طبيعيا كمفيكما.

د -أف يككف سالما مف األمراض النفسية كالعقمية كالعصبية.
ىػ -أف يككف السمع طبيعيا كال يزيد أم خمؿ في السمع عمى عشريف كحدة سمعية قياسية.

ك -أف يككف سالما مف األمراض المزمنة أك المستعصية.

 – 2وتشمل قبول الطمبة في دراسات التربية الرياضية فقط.

آ – فحص العيكف – تثبت المعمكمات مف طبيب اختصاص في العيكف.

أكال :ال تقؿ درجة  /الرؤيا عف  12/6×12/6بدكف عكينات أك ما يعادليا حسابيا بحيث ال يزيد

مجمكع المقاـ عمى .24

ثانيا :أف يككف سالما مف عمى األلكاف الكمي كالعشك الميمي كأف تككف عدسة العيف كالشبكية

كالعصب البصرم سالمة.

ثالثا :ال يقبؿ المصاب بالحكؿ الثابت كالمتناكب كالرئرئة (نستاكمكس) ميما تكف درجة الرؤيا

جيدة.

ب – يجب أف يككف سالما مف تشكىات خمقية أك جسمية تعيؽ الحركة كالعمؿ.
جػ – أف يككف سالما مف األمراض النفسية كالعقمية كالعصبية.
 -3وتشمل قبول الطمبة في الدراسات اإلنسانية.

أ .فحص العيكف كيثبت مف طبيب اختصاص في العيكف ال تقؿ درجة الرؤيا عف 12/6×12/6
بالعكينات أك بدكنيا.

ب .ال يمنع مف القبكؿ كجكد بعض العاىات الخمقية أك الجسمية عمى أال يككف تأثيرىا شديدا
عمى تأدية العمؿ كالحركة.

ج .الترجمة كالترجمة الفكرية يجب أف يككف السمع كالنطؽ طبيعييف.

د .أف يككف سالما مف األمراض النفسية كالعقمية كالعصبية.
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ف  -ممحق  :6تعميمات انضباط الطمبة في مؤسسات وزارة التعميم العالي والبحث
العممي رقم  066لسنة  2667المعدلة
المادة -1-
يمتزـ الطالب بما يأتي:
أكال -التقيد بالقكانيف كاألنظمة الداخمية كالتعميمات كاألكامر التي تصدرىا ك ازرة التعميـ العالي كالبحث

العممي كمؤسساتيا (الجامعة ،الييئة ،الكمية ،المعيد).

ثانيا-عدـ المساس بالمعتقدات الدينية أك الكحدة الكطنية أك المشاعر القكمية بسكء أك تعمد إثارة الفتف

الطائفية أك العرقية أك الدينية فعالن أك قكالن.

ثالثان-عدـ اإلساءة إلى سمعة الك ازرة أك مؤسساتيا بالقكؿ أك الفعؿ داخميا أك خارجيا.

رابعا-تجنب كؿ ما يتنافى مع السمكؾ الجامعي مف انضباط عاؿ كاحتراـ لإلدارة كىيئة التدريس كالمكظفيف

كعالقات الزمالة كالتعاكف بيف الطمبة.

خامسا-السمكؾ المنضبط القكيـ الذم سيؤثر إيجابا عميو عند التعييف كالترشيح لمبعثات كالزماالت

الدراسية.

سادسا– االمتناع عف أم عمؿ مف شأنو اإلخالؿ بالنظاـ كالطمأنينة كالسكينة داخؿ الحرـ الجامعي (الكمية

أك المعيد) أك المشاركة فيو أك التحريض عميو أك التستر عمى القائميف بو.

سابعا-المحافظة عمى المستمزمات الدراسية كممتمكات الجامعة أك الييئة أك الكمية أك المعيد.
ثامنا-عدـ اإلخالؿ بحسف سير الدراسة كالمحافظة عمى االنضباط الذم يقتضية سير المحاضرات اك

الندكات اك األنشطة التي تقاـ داخؿ الحرـ الجامعي (الكمية أك المعيد).

تاسعا – التقيد بالزم المكحد المقرر لمطمبة عمى أف تراعى خصكصية كؿ جامعة أك ىيئة عمى حدة.

عاش انر-تجنب الدعكة إلى قياـ تنظيمات مف شأنيا تعميؽ التفرقة أك ممارسة أم صنؼ مف صنكؼ

االضطياد السياسي أك الديني أك االجتماعي.

حادم عشر-تجنب الدعاية ألم حزب أك تنظيـ سياسي أك مجمكعة عرقية أك قكمية أك طائفية سكاء كاف

ذلؾ في تعميؽ الصكر كالالفتات كالممصقات أك إقامة الندكات.

ثاني عشر -عدـ دعكة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات أك إقامة ندكات حزبية أك دينية دعائية داخؿ

الحرـ الجامعي حفاظا عمى الكحدة الكطنية.

ثالث عشر –عدـ استعماؿ الياتؼ النقاؿ اك جياز الحاسكب الشخصي اك األجيزة األخرل بشكؿ يسئ

لعالقات الزمالة كاالداب العامة داخؿ الحرـ الجامعي.
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رابع عشر – عدـ الحضكر الى الكمية اك المعيد في حالة سكر اك تحت تأثير مخدر.
المادة -2-
يعاقب الطالب بالتنبيو إذا ارتكب إحدل المخالفات اآلتية:
أكال-عدـ التقيد بالزم المكحد المقرر في الجامعة أك الييئة.
ثانيا-اإلساءة إلى عالقات الزمالة بيف الطمبة أك تجاكزه بالقكؿ عمى احد الطمبة.
المادة -3-
يعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب إحدل المخالفات اآلتية:
أكال-فعال يستكجب المعاقبة بالتنبيو مع سبؽ معاقبتو بعقكبة التنبيو.
ثانيا –إخاللو بالنظاـ كالطمأنينة كالسكينة في الجامعة أك الييئة أك الكمية أك المعيد.
المادة -4-
يعاقب الطالب بالفصؿ لمدة ( )35ثالثيف يكما إذا ارتكب إحدل المخالفات اآلتية:
أكال-فعال يستكجب المعاقبة باإلنذار مع سبؽ معاقبتو بعقكبة اإلنذار.
ثانيا-تجاكزه بالقكؿ عمى احد منتسبي الجامعة مف غير أعضاء الييئة التدريسية.
ثالثا-قيامو بالتشيير بأحد أعضاء الييئة التدريسية بما يسيء إليو داخؿ الكمية أك المعيد أك خارجيما.
رابعا-قيامو بكضع الممصقات – داخؿ الحرـ الجامعي – التي تخؿ بالنظاـ العاـ كاآلداب.
المادة -5-
يعاقب الطالب بالفصؿ المؤقت مف الجامعة لمدة ال تزيد عمى سنة دراسية كاحدة إذا ارتكب إحدل
المخالفات اآلتية:
أكال -تكرار ارتكابو احد األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة ( )4مف ىذه التعميمات.
ثانيا-مارس أك حرض عمى التكتالت الطائفية أك العرقية أك التجمعات السياسية أك الحزبية داخؿ الحرـ

الجامعي.
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ثالثا-اعتداؤه بالفعؿ عمى احد منتسبي الجامعة مف غير أعضاء الييئة التدريسية.
رابعا-استعمالو العنؼ ضد زمالئو مف الطمبة اك تيديدىـ اك محاكلة ابتزازىـ بصكر اك تسجيالت اك بام
كسيمة أخرل.
خامسا-التيديد بالقياـ بأعماؿ عنؼ مسمحة.
سادسا-حممو السالح بأنكاعو بإجازة أك بدكنيا اك حممو األدكات الجارحة اك الراضة اك المكاد المكذية

بمختمؼ أنكاعيا داخؿ الحرـ الجامعي كمرافقو.

سابعا -إحداثو عمدا أك بإىمالو الجسيـ أض ار ار في ممتمكات الجامعة أك الييئة أك الكمية أك المعيد.
ثامنا-إساءتو إلى الكحدة الكطنية أك المعتقدات الدينية.
تاسعا-تجاكزه بالقكؿ عمى احد أعضاء الييئة التدريسية في داخؿ الكمية أك المعيد أك خارجيما.
عاش ار -اإلساءة إلى سمعة الجامعة أك الييئة بالقكؿ أك الفعؿ.
حادم عشر -إخاللو المتعمد بحسف سير الدراسة.
ثاني عشر-ثبكت ارتكابو النصب كاالحتياؿ عمى زمالئو الطمبة كمنتسبي الكمية أك المعيد.
المادة -6-
يعاقب الطالب بالفصؿ النيائي مف الكمية أك المعيد بقرار مف مجمس الجامعة كيرقف قيده إذا ارتكب
إحدل المخالفات اآلتية:
أكال -تك ارره إحدل المخالفات المنصكص عمييا في المادة ( )5مف ىذه التعميمات.
ثانيا-اعتداؤه بالفعؿ عمى احد أعضاء الييئة التدريسية أك المحاضريف في الجامعة أك الييئة أك الكمية أك
المعيد.
ثالثا-إتيانو فعؿ مشيف كمناؼ لألخالؽ كاآلداب العامة.
رابعا-تقديمو أية مستندات أك كتب أك كثائؽ مزكرة مع عممو بككنيا مزكرة أك ككنو مف المحرضيف عمى
التزكير.

خامسا-ثبكت ارتكابو عمال يخؿ باألمف كالطمأنينة داخؿ الحرـ الجامعي أك اشتراكو فيو أك المساعدة
عميو.
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سادسا-عند الحكـ عميو بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ تزيد مدة محككميتو فييا ألكثر مف سنة.
المادة -7-
ال يمنع فرض العقكبات المنصكص عمييا في المكاد( )2ك( )3ك( )4ك( )5ك( )6مف ىذه التعميمات عمى

الطالب المخالؼ ،مف فرض العقكبات األخرل إذا كقعت المخالفة تحت طائمة القكانيف العقابية.

ثانيا -إذا حركت دعكل جزائية ضد الطالب عف فعؿ نسب إليو خارج حرـ الجامعة فيستأخر النظر في

معاقبتو انظباطيان الى حيف البت في الدعكل الجزائية كصدر الحكـ النيائي فييا.
المادة -8-

أكال-أ .يشكؿ عميد الكمية أك المعيد لجنة انضباط الطمبة برئاسة معاكف العميد كعضكية اثنيف مف أعضاء

الييئة التدريسية عمى أف يككف أحد أعضاء المجنة قانكنيا ،كيكمؼ أحد المكظفيف اإلدارييف مقر انر لمجنة.

ب .لعميد الكمية اك المعيد االستعانة بأحد أعضاء الييئة التدريسية مف القانكنييف مف خارج الكمية اك

المعيد لعضكية المجنة المنصكص عمييا في الفقرة (أ) مف ىذا البند.

ثانيان -اذا رات المجنة اف فعؿ الطالب المحاؿ عمييا يشكؿ جريمة بمكجب القكانيف العقابية فعمييا اف

تكصي باحالتو الى المحكمة المختصة.
المادة -9-

ال يجكز فرض أية عقكبة انضباطية ما لـ تكص بيا لجنة انضباط الطمبة.

المادة-15-

تفرض العقكبات االنضباطية المنصكص عمييا في ىذه التعميمات بقرار مف مجمس الكمية أك المعيد،

كلممجمس تخكيؿ صالحياتو إلى عميد الكمية أك المعيد.
المادة-11-

أكال – لمطالب المفصكؿ مف الكمية اك المعيد االعتراض عمى قرار الفصؿ لدل محكمة القضاء اإلدارم

كفقان لمقانكف.

ثانيا-ال تحتسب مدد الفصؿ المنصكص عمييا في ىذه التعميمات مف مدد الغياب المنصكص عمييا في

المادة ( )9مف التعميمات االمتحانية رقـ ( )134لسنة .2555
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المادة-13-
يعمؽ قرار العقكبة في لكحة اإلعالنات في الكمية أك المعيد مدة ال تقؿ عف ( )15يكما ،كيبمغ بيا كلي
أمر الطالب تحريريا.
المادة-14-
تمغى تعميمات انضباط طمبة التعميـ العالي رقـ ( )19لسنة .1989
المادة-15-
تنفذ ىذه التعميمات مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية.
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ص-ممحق :7جدول باالختصاصات في االعداديات المهنية واالختصاصات
المناظرة في الدراسة المسائية
ت

االختصاص

.0

الفرع الصناعي

.2

الفرع التجاري/قسم المحاسبة

نسبة

االختصاص المناظر

القبول

كميات الهندسة والتقنية

15

الهندسية /التخصص المناظر
-

يقبمون

والمصارف

في

قسم

التمويل

اضافة

الى

االقسام

25

المناظرة التي التي يقبل فيها خريجو

الموهوبين واالبطال من

التخصص المذكور.
الفرع التجاري  /االدارة

خريجي االعداديات

 يقبمكف في قسـ التسكيؽ كادارةاضافة

االعماؿ

الى

المهنية في كميات

االقساـ

الفنون الجميمة والتربية

المناظرة التي يقبؿ فييا خريجك

الفنية وكميات التربية

التخصص المذككر.
الفرع التجاري /العام

-

يقبمون

والمصارف

في

قسم

التمويل

اضافة

الى

االقسام

البدنية وعموم الرياضة

وقسمي التربية الفنية و

المناظرة التي يقبؿ فييا خريجة

التربية البدنية وعموم

التخصص المذككر.

.3

الفرع الزراعي

.4

فرع الفنون التطبيقية

.5

فرع الحاسوب وتقنية

كميات الهندسة والتقنية

.6

الفرع اإلسالمي

كمية العموم االسالمية

15

.7

اعداديات التمريض

كميات التمريض

15

.8

معاهد السياحة

اقسام السياحة والفندقة في

كمية الزراعية
-كميات وأقسام الفنون الجميمة

15
15

اقساـ التربية االسرية كالتربية-رياض االطفاؿ

كميات االدارة واالقتصاد وكميات
السياحة والفندقة

119

التربية والتربية

األساسية عمى أال تزيد
القبول

كمية الفنكف التطبيقيةالمعمومات

الرياضة في كميات

عن ( )% 06من خطة

الفنية

الهندسية /التخصص المناظر

باإلمكان قبول
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ق-ممحق  :8جدول باالختصاصات في المعهد واالختصاصات القريبة والمناظرة في
الجامعات والكميات

د
.1

االختصبص هي الوؼِذ
بناء كانشاءات

مدني (التقنيات المدنية)

رسـ بالحاسكب

انشاء طرؽ

االختصبص القشيت أّ
الوٌبظش
رسـ ىندسي

بناء كانشاءات
إنشاء طرؽ
مدني

الرسـ اليندسي

القسن
مدني
العمارة
اإلنشائية
بناء إدارة المشاريع
طرؽ كجسكر

تقنيات مدنية /فرع الرسـ اليندسي

المدنية كالبيئية
ىندسة البناء كاإلنشاءات
اليندسة الصحية

.2

تقنيات المكارد المائية/الرم كالبزؿ

مكارد مائية

تقنيات المكارد المائية/تشغيؿ مشاريع المياه

رم كبزؿ

مكارد مائية
ىندسة المياه كالسدكد

مكارد مائية
مدني
المياه كالمنشآت الييدركليكية
السدكد كمكارد المياه

.3

المساحة/تقنيات المساحة

.4

النفط كاإلنتاج كالقياسات الحقمية

المساحة

مساحة
جيكماتيؾ
ىندسة البناء/جيكماتيؾ

حفر اآلبار النفطية

ىندسة النفط

تكنكلكجيا النفط

ميكانيؾ أجيزة الحفر
.5

التصفية كتقنية الغار
التشغيؿ كالسيطرة

التحميالت النفطية

النفط
تكنكلكجيا مكائف النفط

تصفية أك كيمياكم
اليندسة الكيميائية
األحيائية

الكيمياكية
الكيميائية
الكيمائية كالبترككيميائية
تقنيات الكقكد كالطاقة
اليندسة الكيميائية األحيائية
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هيالوؼِذ
االختصبصهي
االختصبص
الوؼِذ

د
.6

الميكانيؾ

االختصبصالقشيت
االختصبص
القشيتأّأّ
الوٌبظش
الوٌبظش
الميكانيؾ

المضخات كالتكربينات

القسن
القسن
الميكانيؾ
ىندسة تقنيات المحاـ

المحاـ الغازم كالكيربائي

ىندسة تقنيات المضخات

تقنيات المحاـ الغازم كالكيربائي

ىندسة تقنيات البيئة كالتمكث

ميكانيؾ/المعدات النفطية

ىندسة المكاد

خطكط األنابيب النفطية

ىندسة الكيركميكانيؾ

تقنيات ميكانيؾ القدرة

صيانة ميكانيكية

الميكانيؾ

تقنيات الميكانيؾ/تشغيؿ كصيانة

المكاد

مضخات

ىندسة الكيركميكانيؾ

تبريد كتكييؼ

ىندسة تقنيات القكالب كالعدد

المكائف كالمعدات الثقيمة

ىندسة تقنيات المحاـ

سيارات

ىندسة تقنيات التبريد كالتكييؼ

قكل ميكانيكية

الميكاتركنكس

لحاـ كأنابيب

ىندسة تقنيات السيارات

غزؿ كنسيج

ىندسة تقنيات المكائف

القدرة كالتكييؼ

الزراعية
ىندسة تقنيات المضخات

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

مكائف كمعدات زراعية

تقنيات ميكانيؾ القدرة/تكليدالطاقة

تقنيات ميكانيؾ القدرة/الميكاتركنس

تقنيات الطيراف
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هيالوؼِذ
االختصبصهي
االختصبص
الوؼِذ

د
.7

كيرباء

االختصبصالقشيت
االختصبص
القشيتأّأّ
الوٌبظش
الوٌبظش
كيرباء/عاـ

القسن
القسن
الكيرباء

قكل كيربائية

مكائف كيربائية

شبكات كيربائية

اليندسة التقنية الكيربائية

المصاعد كالرافعات

ىندسة الكيركميكانيؾ

البداالت

قدرة كمكائف كيربائية

التقنيات الكيربائية

الشبكات

القياس كالسيطرة

ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية

الكيرباء/المعدات النفطية
.8

كيمياكم

.9

اإللكتركنيؾ

كيمياكم

ىندسة كيمياكية
اليندسة الكيميائية االحيائية
الطاقة
اليندسة الكيميائية
الكيميائية كالبترككيميائية

االتصاالت

اإللكتركنيؾ
االتصاالت

القياس كالسيطرة

اإللكتركنيؾ كاالتصاالت
اإللكتركنيؾ
اليندسة الكيربائية

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

االلكتركف كاالتصاالت

التقنيات االلكتركنية

الكيرباء كاإللكتركنيؾ

التراسؿ

ىندسة تقنيات االتصاالت

الشبكات الياتفية

تقنيات اإللكتركنيؾ كالسيطرة

التقنيات االلكتركنية كاالتصاالت

التقنيات االلكتركنية/انظمة اليكاتؼ الذكية
تقنيات االلكتركنيات الجكية

112

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة .............دلٌل اجراءات شإون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسٌة 9191/9102

هيالوؼِذ
االختصبصهي
االختصبص
الوؼِذ

د

 .15أجيزة طبية

االختصبصالقشيت
االختصبص
القشيتأّأّ
الوٌبظش
الوٌبظش

القسن
القسن
ىندسة الطب الحياتي
تقنيات االجيزة الطبية

 .11صناعات كيمياكية

تشغيؿ كحدات صناعية

كقكد كطاقة

تقنيات الصناعات الكيمياكية

كيمياكم ،الكيمياء

اليندسة الكيميائية
كالبترككيميائية

اليندسة الكيمياكية
اليندسة الكيميائية
الكيميائية كالبترككيميائية
ىندسة تقنيات الكقكد كالطاقة

السالمة المينية

اليندسة الكيميائية االحيائية
ىندسة البيئة

 .12السالمة الصناعية

ىندسة البيئة

 .13الزجاج ك السيراميؾ

ىندسة المكاد

ىندسة المكاد

 .14تحميالت كيمياكية

عمكـ كيمياء

عمكـ الكيمياء

 .15أنظمة الحاسبات

عموم الحاسبات/تكنولوجيا

نظـ المعمكمات الحاسكبية

ىندسة تقنية الحاسكب

ىندسة الحاسكب

ىندسة صحية كبيئية
ىندسة تقنيات البيئة كالتمكث

العمكـ التطبيقية
الكيمياء التطبيقية
تقنيات انظمة الحاسكب

 .16تقنيات الحاسبات

المعموماتية

تكنكلكجيا المعمكمات
ىندسة شبكات الحاسكب
سيطرة كحاسكب
برامجيات كحاسكب
ىندسة تقنيات الحاسكب
 .17االحصاء

االحصاء كالمعمكماتية

اإلحصاء

اإلحصاء
بحكث عمميات كتقانات ذكائية

االحصاء الحياتي

تقنيات معمكماتية

تقنيات االحصاء

اإلدارة االلكتركنية

االحصاء الصحي
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هيالوؼِذ
االختصبصهي
االختصبص
الوؼِذ

د

 .18تقنيات المحاسبة
المصارؼ

المالية كالمصرفية
التقنيات المالية كالمصرفية

البريد كالخدمات المصرفية

االختصبصالقشيت
االختصبص
القشيتأّأّ
الوٌبظش
الوٌبظش
محاسبة
مالية كمعمكماتية
مالية كنقدية

الرقابة المحاسبية

القسن
القسن
المحاسبة
التمكيؿ كالمصارؼ
العمكـ المالية كالمصرفية
اقتصاديات إدارة المصارؼ
االقتصاد
الرقابة المحاسبية كالمالية
تقنيات مالية كمحاسبية

 .19إدارة

إدارة

 .25تسكيؽ

إدارة

 .21تأميف

إدارة

 .22مخازف

إدارة

 .23سكرتارية

إدارة

 .24إدارة مستشفيات

إدارة

 .25إدارة صحية

إدارة

اإلدارة العامة
إدارة االعماؿ
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
إدارة االعماؿ
إدارة التسكيؽ
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
إدارة االعماؿ
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
إدارة االعماؿ
تقنيات العمميات
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
اإلدارة العامة كالسكرتارية
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
إدارة االعماؿ
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
إدارة االعماؿ
تقنيات إدارة الجكدة الشاممة
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هيالوؼِذ
االختصبصهي
االختصبص
الوؼِذ

د

 .26تقنيات السياحة
إدارة الفنادؽ

االختصبصالقشيت أّ
االختصبص
الوٌبظش
القشيت أّالوٌبظش
السياحة
سياحة كفندقة
إدارة الفنادؽ

اإلرشاد سياحي

إدارة المؤسسات السياحية ك الفندقية

تقنيات السياحة كادارة الفنادؽ
 .27مكتبات،

الفندقيةك
الفندقيةالفندقية
المؤسسات
االلإداكرة
مكتبات

ادارة مكتبات

تقنيات المعمكمات كالمكتبات

 .28ادارة قانكنية

تقنيات االدارة القانكنية
 .29تحميالت مرضية

القسن
القسن

المكتبات
المكتبات كالمعمكمات

قانكف

القانكف

تحميالت مرضية

عمكـ الحياة

الكيمياء الحياتية

تحميالت مرضية
تقنيات التحميالت المرضية

 .35صيدلة

صيدلة

صيدلة

 .31التمريض/تقنيات التمريض

تمريض

التمريض

 .32صحة مجتمع ،اإلنعاش ،الكمية
االصطناعية
.33

صحة مجتمع،
اإلنعاش ،الكمية
االصطناعية

تقنيات صحة مجتمع
التمريض
تقنيات العالج الطبيعي

التأىيؿ الطبي فرع رعاية المعكقيف،

االطراؼ كالمساند الصناعية ،العالج

الطبيعي ،رعاية ذكم االحتياجات الخاصة

العالج الطبيعي

تقنيات التأىيؿ الطبي كالعالج الطبيعي
 .34صناعة األسناف ،كقاية األسناف
 .35فحص البصر

صناعة األسناف،
األسناف
كقاية
صر
فحص الب
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ىندسة االطراؼ كالمساند الصناعية

صناعة األسناف
التقنيات البصرية
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هيالوؼِذ
االختصبصهي
االختصبص
الوؼِذ

د

 .36األشعة/المعالجة الشعاعية

االختصبصالقشيت
االختصبص
القشيت أّ
أّ الوٌبظش
الوٌبظش
األشعة
األشعة

القسن
القسن

 .37التخدير

التخدير

تقنيات التخدير

 .38القبالة كالتكليد

التمريض

التمريض

االسعافات االكلية/االسعاؼ الفكرم
تقنيات التغذية الصحية

 .39إنتاج حيكاني

إنتاج حيكاني أك ثركة

الثركة الحيكانية

حيكانية

اإلنتاج الحيكاني
تقنيات اإلنتاج الحيكاني

 .45الصحة الحيكانية

طب بيطرم

 .41صناعات غذائية

زراعة قسـ عمكـ

األغذية ،صناعات
غذائية

 .42مكننة زراعية

زراعة  /مكننة زراعية

 .43إنتاج نباتي

زراعة قسـ بستنة،

انتاج نباتي/النباتات الطبية

محاصيؿ حقمية ،إرشاد
زراعي ،كقاية نبات

طب بيطرم
صناعات غذائية
عمكـ االغذية
عمكـ األغذية كالتقانات اإلحيائية
المكننة الزراعية
كقاية النبات
المحاصيؿ الحقمية
االقتصاد كاإلرشاد الزراعي
البستنة كىندسة الحدائؽ
البستنة كالنخيؿ
اإلنتاج النباتي
عمكـ المحاصيؿ الحقمية
تقنيات االنتاج النباتي
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الوؼِذ
االختصبص هي
الوؼِذ
االختصبص هي

د

القشيت أّ
االختصبص
القشيت أّ
االختصبص
الوٌبظشالوٌبظش
عمكـ التربة
زراعة قسـ تربة

.44

التربة كاستصالح األراضي

.45

تربية كانتاج النحؿ

زراعة قسـ كقاية النبات،

.46

خدمة اجتماعية أك إرشاد اجتماعي

االرشاد النفسي كالتكجيو

التربة

القسنالقسن

التربة كالمكارد المائية
التربة كالمياه
التربة
عمكـ التربة كالمياه
تقنيات التربة كالمياه
بستنة

كقاية النبات
البستنة كىندسة الحدائؽ
البستنة كالنخيؿ
االرشاد النفسي كالتكجيو التربكم

 .47التربية الرياضية

بكم
ترالت
ياضية
بيةرر

التربية البدنية كعمكـ الرياضة

 .48المغة العربية

المغة العربية

المغة العربية معمـ الصفكؼ االكلى

.49

التربية اإلسالمية كالمغة العربية

قسـ التربية اإلسالمية،

عمكـ القراف ،المغة العربية،
الفقو كأصكلو

القراف الكريـ كالتربية اإلسالمية
التربية اإلسالمية
عمكـ القراف كالتربية اإلسالمية
القراف كالتربية اإلسالمية
عمكـ القراف
الفقو كأصكلو
معمـ الصفكؼ األكلى

 .55المغة العربية ك االجتماعيات

تاريخ ،جغرافية
المغة العربية

الجغرافية
التاريخ
جغرافية تطبيقية
المغة العربية ،معمـ الصفكؼ

األكلى
 .51المغة اإلنكميزية

قسـ المغة اإلنكميزية
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المغة اإلنكميزية
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االختصبصالوٌبظش
الوؼِذهي الوؼِذ االختصبص القشيت أّ
االختصبص هي
القشيت أّ
االختصبص
د
الوٌبظش
الفنكف الجميمة ،قسـ التربية الفنية
 .52التربية الفنية
 .53العمكـ

العمكـ كالرياضيات

التربية/قسـ عمكـ الحياة، ،كيمياء،

فيزياء ،عمكـ حاسبات ،رياضيات ،عمكـ

القسن
القسن
التربية الفنية
الفيزياء
عمكـ الحياة
عمكـ الحاسكب
الرياضيات
الحاسكب
الحاسبات
العمكـ الطبيعية

 .54الفنكف المكسيقية

الفنكف الجميمة

مكسيقى

 .55فنكف تشكيمية ،رسـ  ،نحت،

الفنكف الجميمة

الفنكف التشكيمية/تربية فنية

كرافيؾ الفخار ،خزؼ
 .56الفنكف المسرحية/تمثيؿ
، .57اخراج
السينما كالتمفزيكف

الفنكف الجميمة

الفنكف المسرحية/تربية فنية

الفنكف الجميمة

الفنكف السينمائية كالتمفزيكنية
الفنكف السمعية كالمدنية

سمعية كمرئية

السينما/اخراج

 .58تصميـ ،تصميـ داخمي،
تزييف معمارم ،تفصيؿ
كخياطة ،نسيج

تقنيات التصميـ كالتزييف

فنكف جميمة قسـ التصميـ ،الفنكف
الجميمة قسـ طباعة األقمشة
الفنكف التطبيقية

التربية االساسية

المعمارم

التصميـ
تقنيات التصميـ الداخمي
التربية الفنية /التربية االساسية
التربية األسرية كالميف

الفنية/التربية األساسية

تقنيات صناعة المالبس،

تصميـ طباعي ،حمي

كالمجكىرات/فف المجكىرات
تصميـ صناعي/اقمشة

تقنيات الفنكف التطبيقية

تقنيات التصميـ كالترتيب

المعمارم

تقنيات تصميـ االقمشة
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االختصبص القشيت أّ الوٌبظش
د االختصبص هي
االختصبص القشيت أّ
االختصبص هي الوؼِذ
الوؼِذ
الوٌبظش
التربية الفنية
فنكف جميمة
 .59الخط كالزخرفة

القسن القسن

الفنكف التشكيمية
 .65االدلة الجنائية

قانكف

القانكف

حقكؽ/قسـ القانكف العاـ/فرع القانكف

الجنائي
 .61ميكاتركنكس
 .62الشبكات الياتفية

ميكانيؾ،ميكاتركنكس
قسـ ىندسة تقنيات االتصاالت

قسـ ىندسة تقنيات الحاسكب/فرع
الشبكات

 .63صيانة االجيزة الطبية
 .64ادارة المكارد

 .65تقنيات المختبرات
الطبية

قسـ ىندسة تقنيات االتصاالت

قسـ ىندسة تقنيات الحاسكب/فرع
الشبكات

اتصاالت الحاسكب

قسـ ىندسة تقنييات االجيزة الطبية

قسـ تقنيات ادارة االعماؿ

قسـ تقنيات ادارة الجكدة الشاممة

تقنيات المختبرات الطبية
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اتصاالت الحاسكب

قسسـ ىندسة تقنيات االجيزة الطبية
قسـ تقنيات ادارة االعماؿ

قسـ تقنيات ادارة الجكدة الشاممة

تقنيات المختبرات الطبية
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ر-ممحق  :9جدول باالختصاصات في الكميات التقنية لقبول العشرة األوائل
عمى العراق من االعداديات المهنية

د

فشّع التؼلين
الوٌِي
صٌبػي /ثٌبء

ثٌبء ّاًشبءاد

2

صٌبػي/سسن ٌُذسي

ثٌبء ّاًشبءاد/هسبحخ

هؼوبسي

3

صٌبػي/مِشثبء

قذسح مِشثبئيخ

النتشًّيل ّالسيطشح

4

النتشًّيل ّالسيطشح

مِشّهينبًيل
قذسح مِشثبئيخ،االتصبالد

1

االختصبصبد الوٌبظشح

االختصبص القشيت
سسن ٌُذسي ،هسبحخ،
اًشبء طشق

صٌبػي/النتشًّيل
ّسيطشح
صٌبػي/اتصبالد

اتصبالد

6

صٌبػي /هينبًيل

هينبًيل القْٓ

القذسح النِشثبئيخ،
النتشًّيل ّالسيطشح
هضخبد

7

صٌبػي/حبم ّتشنيل
هؼبدى
صٌبػيً/دبسح

هينبًيل تطجيقي

مِشّهينبًيل
هينبًيل الحشاسيبد

هينبًيل القْٓ

تصوين

9

صٌبػي /تنٌْلْخيب
السجبمخ

هينبًيل القْٓ

هينبًيل تطجيقي

 11صٌبػي/سيبساد

هينبًيل القْٓ

هضخبد،هنبئي صساػيخ،
هينبًيل تطجيقي

 11صٌبػي /تنييف الِْاء
ّالتثليح
 12صٌبػي /هنٌٌخ صساػيخ

هينبًيل القْٓ

هينبًيل تطجيقي

هنبئي صساػيخ
الجتشّميويبّيبد

هينبًيل تطجيقي
هينبًيل قْٓ
الْقْد ّالطبقخ

 15صٌبػي /خضف ّصخبج
 16صٌبػي  /طجبػخ

الوْاد
االػالى

هينبًيل القْٓ
هينبًيل القْٓ

 17صٌبػي ً /سيح

هينبًيل القْٓ

هينبًيل تطجيقي

5

8

 13صٌبػي /صٌبػبد
ثتشّميويبّيخ
 14صٌبػي /صٌبػبد غزائيخ اًتبج حيْاًي
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النليخ التقٌيخ الوْخْد فيِب
االختصبص القشيت اّ الوٌبظش
ثغذاد ،هْصل
اقسبم الٌِذسيخ مشمْك
اقسبم الٌِذسيخ هسيت
ثغذاد  ،هْصل
اقسبم الٌِذسيخ /مشمْك
اقسبم الٌِذسيخ /هسيت
النِشثبئيخ /ثغذاد
اقسبم الٌِذسيخ /هسيت
هْصل  ،ثصشح
مشمْك االقسبم الٌِذسيخ
ري قبس
النِشثبئيخ  /ثغذاد
هْصل ،ثصشح ،مشمْك
النِشثبئيخ  /ثغذاد
ًدف ،مشمْك ،االقسبم الٌِذسيخ
ثغذاد ،هْصل ،ثصشح ً ،دف
اقسبم الٌِذسيخ مشمْك
اقسبم الٌِذسيخ هسيت
ري قبس
ثغذاد ،هْصل  ،ثصشح
اقسبم الٌِذسيخ مشمْك
الٌِذسيخ  /ثغذاد
الفٌْى التطجيقيخ
الٌِذسيخ  /ثغذاد
ثغذاد  ،هْصل  ،ثصشح ً ،دف
اقسبم الٌِذسيخ /مشمْك
اقسبم الٌِذسيخ /هسيت
ثغذاد  ،هْصل  ،ثصشح ً ،دف
اقسبم الٌِذسيخ /مشمْك
ثغذاد ً ،دف  ،مشمْك  .هْصل
اقسبم الٌِذسيخ هسيت
ثصشح
اقسبم الٌِذسيخ /مشمْك
اقسبم الضساػيخ /هسيت
الضساػيخ /الششيذيخ ً /يٌْٓ
ثغذاد ً ،دف  ،مشمْك  ،هْصل
الفٌْى التطجيقيخ
ثغذاد ً ،دف  ،مشمْك  ،هْصل
ثغذاد ً ،دف ،مشمْك  ،هْصل
هسيت االقسبم الٌِذسيخ
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د فشّع التؼلين
الوٌِي
 18صٌبػي /هينبتشًّنس
السيبساد
 19صٌبػي  /تنٌْلْخيب
صٌبػيخ
 21صٌبػي /اخِضح طجيخ

االختصبصبد الوٌبظشح

االختصبص القشيت

الوينبتشًّنس

هينبًيل القْٓ

النليخ التقٌيخ الوْخْد فيِب
االختصبص القشيت اّ الوٌبظش
ثغذادً ،دف

الوينبتشًّنس

هينبًيل القْٓ

ثغذاد ً ،دف

اخِضح طجيخ

النتشًّيل ّسيطشح ،مِشثبء

النِشثبئيخ  /ثغذاد
اقسبم الٌِذسيخ مشمْك ،هْصل ،ثصشح
هسيت
النِشثبئيخ  /ثغذاد
مشمْك االقسبم الٌِذسيخ
هْصل  ،ثصشح
اقسبم الٌِذسيخ هسيت
النِشثبئيخ /ثغذاد
قسبم الٌِذسيخ هسيت
اقسبم الٌِذسيخ مشمْك
هْصل  ،ثصشح
النِشثبئيخ  /ثغذاد
هْصل  ،ثصشح
اقسبم الٌِذسيخ هسيت
ًدف  ،مِشثبئيخ ثغذاد
مشمْك  ،اقسبم الٌِذسيخ /هسيت
ثصشح  ،هْصل
ًدف  ،النِشثبئيخ ثغذاد
مشمْك  ،اقسبم الٌِذسيخ هسيت
ثصشح  ،هْصل
النِشثبئيخ ثغذاد
ًدف  ،ثصشح هْصل
مشمْك  ،اقسبم الٌِذسيخ هسيت
النِشثبئيخ ثغذاد
ًدف  ،هْصل ،ثصشح
مشمْك  ،اقسبم الٌِذسيخ هسيت
النِشثبئيخ ثغذاد
ًدف  ،هْصل  ،ثصشح
مشمْك  ،اقسبم الٌِذسيخ هسيت
االداسيخ ( ثغذاد ،هْصل ،ثصشح،
مْفخ )
االداسيخ ( ثغذاد ،هْصل ،ثصشح،
مْفخ )
االداسيخ ( ثغذاد  ،ري قبس ،ثصشح ،
مْفخ )

 21صٌبػي /صيبًخ الوصبػذ قذسح مِشثبئيخ
النِشثبئيخ

النتشًّيل ّسيطشح
هينبًيل القْٓ
مِشثبء ،هينبًيل تطجيقي

 22صٌبػي /هؼبلدخ الويبٍ
ّشجنبد

الوضخبد

 23صٌبػي /تْليذ الطبقخ
النِشثبئيخ ًّقلِب

قذسح مِشثبئيخ

 24صٌبػي /صيبًخ
هٌظْهبد الليضس

الليضس ّالنِشّثصشيبد

النتشًّيل ّسيطشح ،مِشثبء

 25صٌبػي /تنٌْلْخيب
االػالم

تقٌيبد الحبسْة

النتشًّيل ّسيطشح ،مِشثبء

 26الحبسْة ّتقٌيخ الوؼلْهبد /تقٌيبد الحبسْة

مِشثبء ،اتصبالد
النتشًّيل ّسيطشح

 27الحبسْة ّتقٌيخ الوؼلْهبد /تقٌيبد الحبسْة

مِشثبء ،اتصبالد
النتشًّيل ّسيطشح

 28الحبسْة ّتقٌيخ الوؼلْهبد /تقٌيبد الحبسْة

مِشثبء ،اتصبالد

تدويغ ّصيبًخ الحبسْة

شجنبد الحبسْة

اخِضح الِبتف
ّالحبسْة الوحوْلخ
 29الحبسْة ّتقٌيخ الوؼلْهبد /االداسح االلنتشًّيخ
االداسح االلنتشًّيخ

تقٌيبد الوؼلْهبتيخ
تقٌيبد الؼوليبد

 31التدبسي /اداسح

اداسح

 31التدبسي /هحبسجخ

هحبسجخ  ،هبليخ
ّهحبسجيخ ،توْيل ّهصبسف
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ت
32
33
34
35

فروع التعليم
المهني
التدبسي /السيبحخ
ّاداسح الفٌبدق
الفٌْى التطجيقيخ /في
التشثيخ االسشيخ
الفٌْى التطجيقيخ/
في الذينْس
الضساػي  /صساػي

االختصاصات المناظرة

االختصاص القريب

اداسح

تقٌيبد الؼويبد

تصوين

الكلية التقنية المىجىد فيها
االختصاص القريب او المناظر
االداسيخ ( ثغذاد ،هْصل ،ثصشح،
مْفخ )
الفٌْى التطجيقيخ

تصوين

فٌْى تطجيقيخ

اًتبج حيْاًي،
اًتبج ًجبتي،تشثخ
ّاستطالع االساضي ،
هنبئي صساػيخ ،غبثبد

اقسبم الضساػيخ هسيت
صساػيخ الششيذيخ ً /يٌْٓ
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ذ -ممحق ( ) 06فروع التعميم المهني والتخصصات المناظرة او القريبة منها في المعاهد
التقنية
ت

التعلٌم المهنً

1

االختصاص
صناعً  /بناء

االختصاص المناظر
بناء وانشاءات

2
3

=  /رسم هندسً
صناعً  /كهرباء

4

= /الكترونٌك
والسٌطرة
=/اتصاالت

رسم هندسً
قوى كهربائٌة  /شبكات /
كهرباء عام
الكترونٌك  /اتصاالت

5

المعاهد الفنٌة

اتصاالت

االختصاص القرٌب
رسم هندسً  /مساحة /
انشاء طرق
بناء وانشاءات /مساحة
الكترونٌك
قوى كهربائٌة /شبكات
كهربائٌة  /كهرباء عام
الكترونٌك

االختصاص العام
/
/
/
/
/
/

مٌكانٌك انتاج  /مٌكانٌك عام مكائن ومعدات /
 /= 6المٌكانٌك
سٌارات /تبرٌد وتكٌٌف/
 /تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة
غزل ونسٌج  /مضخات
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة مكائن ومعدات  ,سٌارات,
مٌكانٌك /انتاج
 /= 5اللحام وتشكٌل
تبرٌد وتكٌٌف ,مٌكانٌك ,
 /مٌكانٌك عام
المعادن
غزل ونسٌج  ,مضخات
فنون تطبٌقٌة  /تصمٌم داخلً مٌكانٌك عام  ,مٌكانٌك/ /
 /= 8النجارة
انتاج
 /= 9تكنولوجٌا السباكة مٌكانٌك عام  /مٌكانٌك انتاج تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة /
 /مكائن ومعدات/
سٌارات ,تبرٌد وتكٌٌف,
غزل ونسٌج  ,مضخات
مٌكانٌك /انتاج,غزل
مكائن ومعدات
سٌارات
 /= 11سٌارات
ونسٌج ,تشغٌل
 /تبرٌد وتكٌٌف/
مضخات /مكننة زراعٌة وصٌانةمٌكانٌكٌة
مٌكانٌك عام
مكائن ومعدات,
تبرٌد وتكٌٌف
 /= 11تكٌٌف الهواء
,مٌكانٌك,غزل ونسٌج ,
سٌارات ,مضخات
والتثلٌج
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة
/
سٌارات
 /= 12المكننة الزراعٌة مكائن زراعٌة
/
صناعات كٌمٌاوٌة  /تشغٌل سالمة مهنٌة
 /= 13الصناعات
وحدات صناعٌة
البتروكٌمٌاوٌة
/
صناعات كٌمٌاوٌة  ,تشغٌل /
 / = 14الصناعات
وحدات صناعٌة
الغذائٌة
/= 15خزف وزجاج
 /= 16نماذج

زجاج وسٌرامٌك  ,تزٌٌن
معماري
تصمٌم داخلً

صناعات كٌمٌاوٌة/
تشغٌل وحدات صناعٌة
/
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ت

المعاهد الفنٌة

التعلٌم المهنً

االختصاص
 15تجاري ( /محاسبة )

االختصاص المناظر
محاسبة ,تأمٌن  ,مصارف

 18تجاري  (/ادارة )

مخازن  ,سكرتارٌة ,
مكتبات
زراعً عام  ,مكننة زراعٌة
 ,صناعات غذائٌة  ,انتاج
نباتً  ,انتاج حٌوانً  ,تربة
واستصالح االراضً ,
االرشاد والتنمٌة الزراعٌة
طباعة /فنون
فنون
مٌكانٌك /غزل ونسٌج

 23صناعً /نسٌج

مٌكانٌك  /غزل ونسٌج

 24صناعً  /قوى

قوى كهربائٌة  ,شبكات ,
كهرباء عام
قوى كهربائٌة  ,شبكات ,
كهرباء عام
قوى كهربائٌة  ,شبكات ,
كهرباء عام
االلكترونٌك

 19زراعً

 21صناعً  /طباعة
 21تكملة
 22صناعً  /غزل

االختصاص القرٌب
مخازن  ,سكرتارٌة ,
مكتبات
محاسبة  ,تأمٌن ,
مصارف
/

االختصاص العام
/
/
/

مٌكانٌك
/
مٌكانٌك انتاج /مٌكانٌك
عام /تشغٌل وصٌانة
مٌكانٌكٌة
مٌكانٌك انتاج /مٌكانٌك
عام /تشغٌل وصٌانة
مٌكانٌكٌة
الكترونٌك  ,اتصاالت

/

الكترونٌك

/

الكترونٌك

/

االلكترونٌك

كهرباء

رسم هندسً  ,مساحة ,
انشاء طرق
/

/
/

/

/

/

/

/

/

 33الفنون التطبٌقٌة

فنون تطبٌقٌة

/

/

 34الحاسوب وتقنٌة
المعلومات /االدارة
االلكترونٌة

انظمة حاسبات

/

/

25
26
25
28
29
31
31
32

= /صٌانة المصاعد
الكهربائٌة
= /تولٌد الطاقة
الكهربائٌة ونقلها
= /صٌانة منظومات
اللٌزر
= /محطات وشبكات مدنً  ,تشغٌل وصٌانة
مٌكانٌكٌة
ومعالجة المٌاه
= /تكنولوجٌا االعالم الكترونٌك  ,اتصاالت ,
تقنٌات الكترونٌة
مٌكانٌك ,مكائن ومعدات ,
= /الكنولوجٌا
سٌارات  ,تدفئة وتبرٌد ,
الصناعٌة
مضخات
السٌارات
= /مٌكاترونكس /
السٌارات
االجهزة الطبٌة  ,الكترونٌك
= /االجهزة الطبٌة
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ت
35
36
35
38

المعاهد الفنٌة

التعلٌم المهنً
االختصاص
= /تجمٌع وصٌانة
الحاسوب
= /شبكات الحاسوب الكترونٌك
الكترونٌك
= /اجهزة الهاتف
والحاسوب المحمولة
مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
صناعً /خراطة
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة

 /= 39قاطرات
 /= 41محركات

االختصاص المناظر
الكترونٌك

مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة
مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة

 /= 41تشغٌل

مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة

 /= 42فرٌزة

مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة

 /= 43ادوات

مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة

 /= 44تجمٌع

مٌكانٌك انتاج/مٌكانٌك عام /
تشغٌل وصٌانة مٌكانٌكٌة

االختصاص القرٌب
/

االختصاص العام
كهرباء

/
/

/
/

مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف /غزل
ونسٌج  /مضخات
مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف ,مضخات
مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف /غزل
ونسٌج ,مضخات
مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف /غزل
ونسٌج  ,مضخات
مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف /غزل
ونسٌج  ,مضخات
مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف /غزل
ونسٌج  ,مضخات
مكائن ومعدات /سٌارات/ /
تبرٌد وتكٌف /غزل
ونسٌج  ,مضخات
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ش  -ممحق  :00جدول بالدراسات المسائية المتوفرة لمسنة الدراسية 2609/2626
ت

الجامعة

0

بغداد
أسست عام
0258

الكلٌة

القسم

الهندسة الخوارزمً

المٌكاترونكس ،المعلومات واالتصاالت ،الكٌمٌاء األحٌائٌة،
التصنٌع المإتمت ،الطب الحٌاتً

اإلدارة واالقتصاد

إدارة إعمال ،المحاسبة ،اإلدارة العامة ،االقتصاد ،اإلدارة
الصناعٌة ،اإلحصاء ،علوم مالٌة ومصرفٌة

التربٌة للعلوم الصرفة /أبن
الهٌثم

الحاسبات ،علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء ،الفٌزٌاء ،الرٌاضٌات

الفنون الجمٌلة

التصمٌم ،الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة ،الفنون التشكٌلٌة،
التربٌة الفنٌة ،الخط العربً والزخرفة ،الفنون المسرحٌة ،الفنون
الموسٌقٌة

االعالم

الصحافة ،الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة ،العالقات العامة

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة /أبن
رشد

اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،علوم القران والتربٌة االسالمٌة،
التارٌخ ،الجغرافٌة ،العلوم التربوٌة والنفسٌة ،اللغة الكردٌة

العلوم اإلسالمٌة

الشرٌعة ،اللغة العربٌة ،الفلسفة اإلسالمٌة ،األدٌان المقارنة،
العقٌدة والفكر اإلسالمً ،الحضارة واالثار االسالمٌة

اآلداب

اللغة اإلنكلٌزٌة ،اللغة العربٌة ،االجتماع ،الجغرافٌة ،التارٌخ ،علم
النفس ،الفلسفة ،اآلثار

العلوم

علم االرض ،علوم الحٌاة ،الحاسبات ،التقنٌات اإلحٌائٌة ،الكٌمٌاء،
الفٌزٌاء ،الرٌاضٌات

اللغات

اإلنكلٌزي  ،التركً

العلوم السٌاسٌة

عام

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

الزراعة

البستنة وهندسة الحدائق ،اإلنتاج الحٌوانً ،علوم األغذٌة ،وقاٌة
النبات

التربٌة للبنات

الخدمة االجتماعٌة ،اللغة العربٌة ،رٌاض األطفال ،علوم القرآن،
الجغرافٌة،تارٌخ

العلوم للبنات

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء ،الفٌزٌاء ،الحاسبات
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ت

الجامعة

2

المستنصرٌة
أسست عام
0263

3

البصرة
أسست عام
0265

الكلٌة

القسم

اإلدارة واالقتصاد

المحاسبة ،إدارة األعمال ،االقتصاد ،العلوم المالٌة والمصرفٌة،
اإلحصاء

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

العلوم

علوم الحٌاة ،الكمٌاء ،الفٌزٌاء ،حاسبات ،علوم الجو،
الرٌاضٌات

التربٌة األساسٌة

اللغة اإلنكلٌزٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،الرٌاضٌات ،اإلرشاد
النفسً والتوجٌه التربوي ،التربٌة الفنٌة ،العلوم ،رٌاض
األطفال ،تربٌة إسالمٌة ،لغة عربٌة ،تربٌة اسرٌة ،التربٌة البدنٌة
وعلوم الرٌاضٌة

السٌاحة وإدارة الفنادق

السٌاحة ،إدارة الفنادق

اآلداب

اإلعالم ،الترجمة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،اللغة الفرنسٌة ،اللغة
العربٌة ،المكتبات والمعلومات ،التارٌخ ،علم النفس،
االنثروبولوجٌا التطبٌقٌة ،الفلسفة

العلوم السٌاسٌة

عام

القانون

عام

التربٌة

علوم الحاسبات ،علوم الرٌاضٌات ،علوم الفٌزٌاء ،الجغرافٌة،
التارٌخ ،اللغة العربٌة ،العلوم التربوٌة والنفسٌة ،علوم القرآن
الكرٌم ،االرشاد النفسً

الهندسة

العمارة،مدنً،الحاسوب،الكهرباء،طرق
النقل،مٌكانٌك،المواد،البٌئة

اإلدارة واالقتصاد

المحاسبة ،إدارة اإلعمال ،العلوم المالٌة والمصرفٌة ،االقتصاد،
اإلحصاء ،المحاسبة

القانون

القانون

التمرٌض
اآلداب

اللغة اإلنكلٌزٌة ،الترجمة ،اللغة العربٌة ،التارٌخ

التربٌة /القرنة

علوم الحٌاة ،اللغة العربٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

التربٌة للبنات

التارٌخ ،اللغة العربٌة ،الجغرافٌة

العلوم

الكٌمٌاء ،علوم الحٌاة ،علم األرض ،الفٌزٌاء ،الرٌاضٌات ،علم
البٌئة

الهندسة

المدنٌة ،الكهربائٌة ،المٌكانٌك ،الكٌمٌاوٌة ،الحاسوب ،المواد،
العمارة
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الجامعة

ت

الكلٌة

القسم

التربٌة للعلوم الصرفة

الفٌزٌاء ،الرٌاضٌات ،الكٌمٌاء ،علوم الحٌاة ،علوم الحاسوب

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

الفنون الجمٌلة

4
4

الموصل
أسست عام
0265

5
5
 5التكنولوجٌة
 5أسست عام
0255
5

اللغة االنكلٌزٌة ،اللغة العربٌة ،الجغرافٌة ،التارٌخ ،العلوم
التربوٌة والنفسٌة ،االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ،علوم
القران والتربٌة االسالمٌة
الفنون الموسٌقٌة ،الفنون التشكٌلٌة ،السمعٌة
والمرئٌة،التربٌة الفنٌة

علوم الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات

نظم المعلومات الحاسوبٌة ،علوم الحاسوب

التربٌة االساسٌة

التارٌخ ،العلوم ،اللغة العربٌة ،اللغة االنكلٌزٌة

الفنون الجمٌلة

التربٌة الفنٌة ،الفنون التشكٌلٌة ،الفنون المسرحٌة

كلٌة التربٌة للبنات

علوم القران والتربٌة االسالمٌة،اللغة العربٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

العلوم التطبٌقٌة

علوم وتكنلوجٌا اللٌزر ،علم المواد ،الرٌاضٌات وتطبٌقات
الحاسوب ،التقانات االحٌائٌة ،الكٌمٌاء التطبٌقٌة ،الفٌزٌاء
التطبٌقٌة

الهندسة المٌكانٌكٌة

مٌكانٌك عام ،التكٌٌف والتجمٌد ،السٌارات ،الطائرات

الهندسة الكهربائٌة

الكهربائٌة ،االلكترونٌة

البناء واالنشاءات

اإلنشائٌة ،البناء وادارة المشارٌع ،الطرق والجسور ،الصحٌة
والبٌئٌة ،المٌاه والمنشؤت الهٌدرولٌكٌة ،الجٌوماتٌك

السٌطرة والنظم

السٌطرة ،الحاسبات ،المٌكاترونكس

اإلنتاج والمعادن

اإلنتاج ،المعادن ،الصناعٌة ،التصمٌم والتصنٌع المعادن
بالحاسوب ،فرع هندسة التعدٌن

علوم الحاسوب

البرمجٌات ،امنٌة الحاسوب ،نظم المعلومات ،الذكاء
االصطناعً ،ادارة الشبكات

هندسة الحاسوب

هندسة المعلومات ،شبكات الحاسوب

هندسة المواد

المواد العام ،السٌرامٌك ومواد البناء ،المواد البولٌمرٌة
والبتروكٌمٌاوٌة

هندسة اللٌزر وااللكترونٌات
البصرٌة

هندسة اللٌزر ،هندسة االلكترونٌات البصرٌة

الهندسة الكٌمٌاوٌة

الكٌمٌاوٌة وتكرٌر النفط ،العملٌات الكٌمٌاوٌة

الكهرومٌكانٌكٌة

المالحة والتوجٌه ،الطاقة والطاقات المتجددة ،النظم
الكهرومٌكانٌكٌة

الطب الحٌاتً

المٌكانٌك االحٌائً ،االجهزة الطبٌة الحٌاتٌة

هندسة االتصاالت

هندسة االتصاالت
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الجامعة

ت

6
6

5
5

الكوفة
أسست عام
0285

تكرٌت
أسست عام
0285

الكلٌة

القسم

القانون

عام

الزراعة

اإلنتاج الحٌوانً ،علوم األغذٌة ،البستنة وهندسة الحدائق ،وقاٌة
النبات

التربٌة

علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،الحاسبات،
التربٌة الفنٌة

العلوم السٌاسٌة

العلوم السٌاسٌة

العلوم

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء ،التحلٌالت المرضٌة ،الفٌزٌاء ،البٌئة

التربٌة األساسٌة

رٌاض األطفال ،التربٌة اإلسالمٌة ،اللغة العربٌة

اإلدارة واالقتصاد

إدارة اإلعمال ،االقتصاد ،المحاسبة ،العلوم المالٌة والمصرفٌة،
السٌاحة

التمرٌض

عام

اآلداب

اللغة اإلنكلٌزٌة ،المجتمع المدنً

التربٌة للبنات

العلوم التربوٌة والنفسٌة ،الكٌمٌاء ،علوم الحٌاة ،علوم
الحاسوب ،الجغرافٌة ،اللغة العربٌة،رٌاضٌات

الهندسة

المدنً ،الكهرباء ،االلكترونٌك واالتصاالت ،المواد ،منشات
وموارد مائٌة ،مٌكانٌك

علوم الحاسوب والرٌاضٌات

علوم الحاسوب ،الرٌاضٌات

اللغات

اللغة االنكلٌزٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،العلوم
التربوٌة والنفسٌة ،علوم القرآن ،التربٌة الفنٌة

التربٌة للعلوم الصرفة

علوم الحٌاة ،الرٌاضٌات ،الكٌمٌاء ،الفٌزٌاء

اإلدارة واالقتصاد

المحاسبة ،إدارة إعمال ،مالٌة ومصرفٌة ،اقتصاد،االدارة العامة

الحقوق

عام

علوم الحاسوب والرٌاضٌات

علوم الحاسوب

العلوم السٌاسٌة

عام

العلوم اإلسالمٌة

الفقه وأصوله ،العقٌدة والفكر االسالمً ،الحدٌث وعلومه

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

هندسة النفط والمعادن

العملٌات النفطٌة،سٌطرة المنظومات النفطٌة
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ت

الجامعة

8

القادسٌة
أسست عام
0285

9

االنبار
أسست عام
0285

الكلٌة

القسم

اآلداب

اللغة العربٌة ،التارٌخ ،االعالم ،الترجمة ،الجغرافٌة التطبٌقٌة،
االجتماع

التربٌة للبنات

اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،التارٌخ ،الرٌاضٌات ،علوم الحٌاة،
الكٌمٌاء ،علوم القران ،العلوم التربوٌة والنفسٌة

التربٌة /طوزخورماتو

اللغة العربٌة ،الفٌزٌاء

التربٌة االساسٌة/شرقاط

اللغة العربٌة ،العلوم العامة ،الرٌاضٌات

العلوم

الكٌمٌاء ،الفٌزٌاء ،علوم الحٌاة

الهندسة

المدنٌة ،المٌكانٌكٌة ،الكٌمٌاوٌة ،الكهربائٌة ،البٌئة

الزراعة

االقتصاد واالرشاد الزراعً ،المحاصٌل الحقلٌة ،علوم االغذٌة

التربٌة

 ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،التربٌة وعلم النفس ،علوم الحٌاة ،الفٌزٌاء،
الكٌمٌاء

اإلدارة واالقتصاد

المحاسبة ،إدارة إعمال ،االقتصاد ،الدراسات المالٌة والمصرفٌة،
االحصاء

القانون

عام

العلوم

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء

الهندسة

المدنً ،المٌكانٌك ،الكٌمٌاوي ،المواد ،الطرق والنقل

علوم الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات

الحاسوب

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

الزراعة

االنتاج الحٌوانً،علوم التربة والموارد المائٌة

الفنون الجمٌلة

التربٌة الفنٌة

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات

نظم المعلومات ،علوم الحاسوب

التربٌة للعلوم الصرفة

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء ،الفٌزٌاء ،الرٌاضٌات

اإلدارة واالقتصاد

إدارة االعمال ،االقتصاد ،المحاسبة

القانون والعلوم السٌاسٌة

القانون ،العلوم السٌاسٌة

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة اإلنكلٌزٌة ،علوم نفسٌة وتربوٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،علوم
القران والتربٌة االسالمٌة ،اللغة العربٌة

اآلداب

اللغة االنكلٌزٌة ،االعالم ،الجغرافٌة،اللغه العربٌة،تارٌخ،االجتماع

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام
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ت

01

11

الجامعة

العراقٌة
أسست عام
0282

بابل
أسست عام
0220

الكلٌة

القسم

الزراعة

المحاصٌل الحقلٌة ،البستنة وهندسة الحدائق ،علوم االغذٌة

التربٌة للبنات

علوم الحٌاة ،اللغة االنكلٌزٌة،اللغة العربٌة،الكٌمٌاء

التربٌة االساسٌة /حدٌثة

اللغة العربٌة ،العلوم الصرفة

العلوم التطبٌقٌة/هٌت

الفٌزٌاء التطبٌقٌة ،البٌئة

العلوم

الكمٌاء ،علوم الحٌاة،الفٌزٌاء،الجٌولوجٌا التطبٌقٌة

العلوم االسالمٌة

الفقه واصوله ،الحدٌث وعلومه ،التفسٌر وعلوم القران ،العقٌدة
والدعوة الى الفكر

تربٌة القائم

اللغة العربٌة،علوم القران والتربٌة االسالمٌة

القانون

عام

اآلداب

اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،علوم القرآن ،التارٌخ ،الجغرافٌة

العلوم اإلسالمٌة

العقٌدة ،الحدٌث ،األدٌان المقارنة ،التفسٌر ،أصول الفقه

التربٌة للبنات

علوم القرآن ،اللغة العربٌة ،التارٌخ ،التربٌة اإلسالمٌة ،اللغة
اإلنكلٌزٌة ،الشرٌعة

الهندسة

البرامجٌات والشبكات

األعالم

الصحافة ،الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة ،العالقات العامة

اإلدارة واالقتصاد

إدارة االعمال ،العلوم المالٌة والمصرفٌة ،المحاسبة

التمرٌض

عام

تكنولوجٌا المعلومات

شبكات المعلومات

العلوم

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

الفنون الجمٌلة

التربٌة المسرحٌة ،التربٌة الفنٌة ،سٌرامٌك

القانون

عام

التربٌة األساسٌة

العلوم ،اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،التربٌة
الخاصة،جغرافٌة،تارٌخ

هندسة المواد

البولٌمرات والصناعات البتروكٌمٌائٌة

الهندسة

المدنً ،المٌكانٌك

الهندسة/المسٌب

الطاقة

الدراسات القرآنٌة

علوم القرآن ،لغة القرآن
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ت

الجامعة

12

دٌالى
أسست عام
0228

13

كربالء
أسست عام
9119

الكلٌة

القسم

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة االنكلٌزٌة ،قسم الجغرافٌة

التربٌة للعلوم الصرفة

الرٌاضٌات ،الفٌزٌاء

اإلدارة واالقتصاد

العلوم المالٌة والمصرفٌة ،إدارة االعمال

الهندسة

المدنٌة ،الحاسبات ،اإللكترونٌة ،المٌكانٌكٌة ،االتصاالت

العلوم

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء

القانون والعلوم السٌاسٌة

القانون

التربٌة للعلوم الصرفة

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء ،الحاسبات

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة االنكلٌزٌة ،اللغة العربٌة ،الجغرافٌة ،التارٌخ ،العلوم
التربوٌة والنفسٌة

التربٌة األساسٌة

اللغة االنكلٌزٌة ،اللغة العربٌة ،الرٌاضٌات ،التارٌخ،
الجغرافٌة ،التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،الحاسبات ،االرشاد
النفسً والتوجٌه التربوي

االدارة واالقتصاد

اإلحصاء ،االقتصاد ،اإلدارة العامة

العلوم االسالمٌة

علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة

الفنون الجمٌلة

التربٌة الفنٌة ،الفنون السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة ،فنون تشكٌلٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

القانون وعلوم السٌاسة

قانون

الزراعة

البستنة وهندسة الحدائق ،اإلنتاج الحٌوانً

تربٌة /المقدادٌة

الرٌاضٌات

الهندسة

المدنٌة ،المٌكانٌكٌة ،الكهربائٌة وااللكترونٌة ،هندسة النفط

العلوم الطبٌة التطبٌقٌة

التحلٌالت المرضٌة

العلوم

الحاسوب ،الفٌزٌاء ،علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء،

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة العربٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة التطبٌقٌة ،اللغة االنكلٌزٌة،
العلوم التربوٌة والنفسٌة

العلوم اإلسالمٌة

الدراسات القرآنٌة

اإلدارة واالقتصاد

إدارة األعمال ،االقتصاد ،العلوم المالٌة والمصرفٌة ،المحاسبة،
اإلحصاء

التربٌة للعلوم الصرفة

علوم الحٌاة ،الرٌاضٌات ،الكٌمٌاء

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام
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ت

الجامعة

14

ذي قار
أسست عام
9119

15

كركوك
أسست عام
9113

الكلٌة

القسم

العلوم السٌاحٌة

السٌاحة الدٌنٌة ،إدارة المإسسات الفندقٌة

القانون

عام

تمرٌض

عام

الهندسة

المدنٌة ،المٌكانٌكٌة ،الكهربائٌة وااللكترونٌة ،طب الحٌاتً،نفط
والغاز

العلوم

التحلٌالت المرضٌة ،الكٌمٌاء ،علوم الحٌاة ،الفٌزٌاء،
الجٌولوجٌا التطبٌقٌة

علوم الحاسوب والرٌاضٌات

علوم الرٌاضٌات ،الحاسبات

التربٌة للعلوم الصرفة

علوم الحٌاة ،علوم الحاسبات ،الرٌاضٌات ،الفٌزٌاء

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة االنكلٌزٌة ،اللغة العربٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،العلوم
التربوٌة والنفسٌة

العلوم االسالمٌة

علوم القرآن

القانون

عام

اإلدارة واالقتصاد

العلوم المالٌة والمصرفٌة،االقتصاد

اآلداب

اللغة العربٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،االجتماع

األعالم

االعالم الرقمً ،الصحافة ،االذاعة والتلفزٌون

التربٌة للبنات

علوم الحٌاة ،رٌاض األطفال ،التربٌة اإلسالمٌة وعلوم القرآن

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

الزراعة واالهوار

الثروة الحٌوانٌة ،البستنة وهندسة الحدائق،المحاصٌل الحقلٌة

التمرٌض

عام

القانون والعلوم السٌاسٌة

القانون ،العلوم السٌاسٌة
العلوم السٌاسٌة

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،اللغة
التركٌة ،اللغة الكردٌة ،علوم القرآن ،العلوم التربوٌة والنفسٌة

التربٌة للعلوم الصرفة

الفٌزٌاء ،علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء

التمرٌض

عام

االداب

اللغة العربٌة ،االعالم ،التارٌخ
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ت

الجامعة

16

واسط
أسست عام
9113

15

مٌسان
أسست عام
9115

الكلٌة

القسم

العلوم

علوم الحٌاة ،الكمٌاء

الزراعة

البستنة وهندسة الحدائق

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

اإلدارة واالقتصاد

ادارة االعمال ،االحصاء،االقتصاد

التربٌة /حوٌجة

التارٌخ ،علوم الحٌاة ،اللغة العربٌة

الحاسوب وتكنلوجٌا
المعلومات

الحاسوب

الهندسة

المدنٌة ،النفط ،المٌكانٌكٌة ،الكهرباء

اإلدارة واالقتصاد

االقتصاد ،المحاسبة ،اإلحصاء ،ادراة االعمال ،علوم مالٌة
ومصرفٌة

العلوم

علوم الحٌاة ،الفٌزٌاء ،الكٌمٌاء

القانون

عام

الهندسة

المدنً ،الكهرباء ،المٌكانٌك

التربٌة األساسٌة

اللغة العربٌة ،العلوم العامة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،رٌاض
األطفال ،التربٌة االسالمٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

الفنون الجمٌلة

التربٌة الفنٌة

التربٌة

التارٌخ ،الجغرافٌة ،اللغة العربٌة ،علم القران والتربٌة
اإلسالمٌة ،العلوم التربوٌة والنفسٌة ،علوم الحٌاة ،الرٌاضٌات،
اللغة االنكلٌزٌة

علوم الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات

البرامجٌات ،الحاسوب

االداب

اللغة العربٌة ،الفلسفة ،الترجمة ،االجتماع

الزراعة

علوم التربة والموارد المائٌة ،اإلنتاج الحٌوانً ،المحاصٌل
الحقلٌة

التربٌة األساسٌة

الرٌاضٌات ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،التربٌة الفنٌة ،معلم الصفوف
األولى ،اللغة العربٌة ،العلوم ،الجغرافٌة

القانون

عام

التربٌة

اللغة العربٌة ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،الرٌاضٌات ،التارٌخ
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ت

الجامعة

18

المثنى
أسست عام
9115

02

21

21

سامراء
أسست عام
9104

سومر
أسست عام
9104

جامعة القاسم
الخضراء
أسست عام
9104

الكلٌة

القسم

االدارة واالقتصاد

إدارة االعمال ،االقتصاد

العلوم السٌاسٌة

عام

العلوم

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء

الهندسة

المدنً ،النفط

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

التمرٌض

عام

اإلدارة واالقتصاد

المحاسبة ،علوم مالٌة ومصرفٌة،ادارة اعمال

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

اللغة العربٌة ،التارٌخ ،الجغرافٌة ،علوم القرآن ،اللغة
االنكلٌزٌة

العلوم

علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء

التربٌة األساسٌة

اللغة العربٌة ،التارٌخ

الزراعة

اإلنتاج الحٌوانً ،المحاصٌل الحقلٌة

القانون

عام

التربٌة

علوم القران ،اللغة العربٌة ،علوم الحٌاة ،الكٌمٌاء ،الفٌزٌاء،
التارٌخ ،اللغة اإلنكلٌزٌة ،الجغرافٌة

اآلثار

الصٌانة والترمٌم ،اآلثار ،السٌاحة الدٌنٌة واالثرٌة

العلوم اإلسالمٌة

الشرٌعة ،العقٌدة والفكر االسالمً

العلوم التطبٌقٌة

التحلٌالت المرضٌة ،الكٌمٌاء التطبٌقٌة

التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة

عام

اإلدارة واالقتصاد

اإلدارة العامة ،اإلحصاء ،ادارة اعمال

علوم الحاسوب وتكنلوجٌا
المعلومات

علوم الحاسوب

التربٌة األساسٌة

معلم الصفوف األولى ،العلوم ،اللغة العربٌة

القانون

عام

علوم

فٌزٌاء

التقانات االحٌائٌة

الهندسة الوراثٌة ،التقانات االحٌائٌة

هندسة الموارد المائٌة

المنشآت الهٌدرولٌكٌة

علوم البٌئة

صحة البٌئة
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ت
22

23

الجامعة

الكلٌة

القسم

نٌنوى

هندسة االلكترونٌات

االتصاالت ،الحاسوب والمعلوماتٌة ،االلكترونٌك

أسست عام
9104
الفلوجة
أسست عام
9104

الحمدانٌة
24

25

اإلدارة واالقتصاد

اإلدارة العامة ،االقتصاد

القانون

عام

الشرٌعة

الشرٌعة ،اللغة العربٌة

اإلدارة واالقتصاد

أدارة االعمال ،المحاسبة

أسست عام
9104
تكنولوجٌا
المعلومات
واالتصاالت

إدارة أنظمة المعلوماتٌة ،تكنولوجٌا معلومات االعمال

معلوماتٌة االعمال

أسست عام
9104

26

25

الكرخ للعلوم
أسست عام
9104

جامعة الفرات
األوسط التقنٌة
أسست عام
9104

االحٌاء المجهرٌة ،الفٌزٌاء الطبٌة

العلوم
التحسس النائً
والجٌوفٌزٌاء

التحسس النائً ،الجٌوفٌزٌاء

الكلٌة التقنٌة الهندسٌة/
النجف

هندسة تقنٌات االتصاالت ،هندسة تقنٌات مٌكانٌك القوى،
هندسة تقنٌات الطٌران

الكلٌة التقنٌة اإلدارٌة/الكوفة

التقنٌات المالٌة والمحاسبٌة ،تقنٌات ادارة االعمال

المعهد التقنً/الدٌوانٌة

صحة المجتمع

المعهد التقنً /بابل

التحلٌالت المرضٌة ،صحة المجتمع ،التمرٌض ،تقنٌات
المساحة ،تقنٌات أنظمة الحاسوب

المعهد التقنً /الكوفة

التحلٌالت المرضٌة

المعهد التقنً /النجف

تقنٌات المٌكانٌك ،تقنٌات الطٌران ،تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات
االتصاالت ،تقنٌات السٌاحة وادارة الفنادق/الفندقة

المعهد التقنً /السماوة

تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات المساحة،تقنٌات التمرٌض

المعهد التقنً /المسٌب

تقنٌات المدنً/البناء واالنشاءات

المعهد التقنً /كربالء

صحة المجتمع ،التقنٌات الكهربائٌة ،التقنٌات المدنٌة ،تقنٌات
أنظمة الحاسوب
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ت

الجامعة

28

الجامعة التقنٌة
الوسطى
أسست عام
9104

الكلٌة

القسم

كلٌة التقنٌات اإلدارٌة/بغداد

تقنٌات إدارة االعمال ،تقنٌات المالٌة والمحاسبٌة ،تقنٌات
المعلوماتٌة

الكلٌة التقنٌة الهندسٌة/
بغداد

هندسة المساحة ،هندسة تقنٌات المواد ،فرع هندسة تقنٌات
التبرٌد والتكٌٌف،هندسة المحاصٌل

الكلٌة التقنٌة الهندسٌة
الكهربائٌة

تقنٌات القدرة الكهربائٌة ،تقنٌات الحاسوب ،تقنٌات االجهزة
الطبٌة

الفنون التطبٌقٌة

تقنٌات التصمٌم الداخلً ،تقنٌات اإلعالن

معهد التكنولوجٌا

التقنٌات اإللكترونٌة ،التقنٌات المٌكانٌكٌة /انتاج ،التقنٌات
الكهربائٌة/قوى ،التقنٌات المدنٌة  /بناء وإنشاءات ،تقنٌات
المساحة،فرع تقنٌات انظمة هواتف ذكٌه،تقنٌات الكترونٌة جوٌة

معهد اإلدارة/الرصافة

تقنٌات المالٌة والمصرفٌة ،تقنٌات إدارة المكتب ،تقنٌات أنظمة
الحاسوب ،تقنٌات إدارة المواد ،تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات
المعلومات والمكتبات

المعهد الطبً
التقنً/المنصور

التحلٌالت المرضٌة ،تقنٌات اإللكترونٌك (أجهزة طبٌة)،
الصٌدلة ،تقنٌات اإلدارة الصحٌة ،تقنٌات فحص البصر

المعهد الطبً التقنً/بغداد

صحة المجتمع ،التمرٌض ،تقنٌات التؤهٌل الطبً والعالج
الطبٌعً ،تقنٌات رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة ،تقنٌات صناعة
االسنان ،تقنٌات االشعة،تقنٌات التخدٌر

المعهد التقنً/بعقوبة

تقنٌات الكهرباء/قوى ،التمرٌض ،التحلٌالت المرضٌة ،تقنٌات
المحاسبة ،تقنٌات المٌكانٌك/انتاج ،تقنٌات المساحة ،تقنٌات
صحة المجتمع

المعهد التقنً الكوت

التحلٌالت المرضٌة ،تقنٌات صحة المجتمع ،تقنٌات المحاسبة،
تقنٌات الكهرباء/قوى ،تقنٌات المساحة

معهد الفنون التطبٌقٌة

تقنٌات التصمٌم والتزٌٌن المعماري ،تقنٌات الخزف ،تقنٌات
التصمٌم الداخلً ،تقنٌات التصمٌم الطباعً ،تقنٌات تصمٌم
االقمشة

معهد اإلدارة التقنً

تقنٌات أنظمة الحاسوب ،تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات اإلدارة
القانونٌة ،تقنٌات السٌاحة(/ادارة الفنادق ،االرشاد السٌاحً)

معهد اعداد المدربٌن
التقنٌٌن

تقنٌات السٌارات ،تقنٌات المٌكانٌك ،تقنٌات الكهرباء ،تقنٌات
االلكترونٌك

المعهد التقنً/الصوٌرة

تقنٌات المحاسبة ،التقنٌات الكهربائٌة،تقنٌات التمرٌض

المعهد التقنً/االنبار

تقنٌات أنظمة الحاسوب،تقنٌات االدارة القانونٌة،التقنٌات
الكهربائٌة
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ت

الجامعة

29

التقنٌة
الشمالٌة
أسست عام
9104

31

الجامعة
التقنٌة الجنوبٌة
أسست عام
9104

30

تلعفر

الكلٌة

القسم

الكلٌة التقنٌة /كركوك

هندسة البٌئة والتلوث ،هندسة تقنٌات الوقود والطاقة،
هندسة تقنٌات البرمجٌات ،هندسة تقنٌات التبرٌد والتكٌٌف،
هندسة تقنٌات المساحة ،هندسة تقنٌات اإللكترونٌك والسٌطرة

الكلٌة التقنٌةاالدارٌة/الموصل

تقنٌات ادارة االعمال

الكلٌة
التقنٌةالهندسٌة/الموصل

تقنٌات االجهزة الطبٌة

الكلٌة
التقنٌةالزراعٌة/الموصل

تقنٌات االنتاج النباتً،تقنٌات االنتاج الحٌوانً

المعهد التقنً /الدور

التقنٌات االلكترونٌة ،التقنٌات المٌكانٌكٌة ،التحلٌالت
المرضٌة ،تقنٌات المحاسبة

المعهد التقنً /الحوٌجة

التقنٌات المٌكانٌكٌة ،تقنٌات ادارة المواد ،التقنٌات
الكهربائٌة ،تقنٌات إدارة المكتب

المعهد التقنً/كركوك

تقنٌات إدارة قانونٌة ،تقنٌات تمرٌض ،تقنٌات صحة مجتمع،
تقنٌات االلكترونٌة ،تقنٌات الكهربائٌة ،تقنٌات المٌكانٌك،
تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات التبرٌد والتكٌٌف

المعهد التقنً/نٌنوى

المحاسبة،السٌاحة الفندقٌة،االدارة القانونٌة

الكلٌة التقنٌة الهندسٌة/
البصرة

تقنٌات مٌكانٌك الحرارٌات ،تقنٌات القدرة الكهربائٌة ،تقنٌات
الوقود والطاقة

الكلٌة التقنٌة اإلدارٌة/
البصرة

تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات إدارة االعمال

الكلٌة التقنٌة  /ذي قار

تقنٌات المحاسبة ،هندسة النظم الكهرومٌكانٌكٌة

الكلٌة التقنٌة الصحٌة
والطبٌة  /البصرة

تقنٌات تحلٌالت مرضٌة

المعهد التقنً/ناصرٌة

تقنٌات التمرٌض ،تقنٌات صحة المجتمع ،تقنٌات تحلٌالت
مرضٌة ،تقنٌات إدارة قانونٌة ،تقنٌات المدنٌة

المعهد التقنً /البصرة

الصٌدلة ،تقنٌات االلكترونٌك ،تقنٌات المحاسبة ،تقنٌات إدارة
المكتب ،تقنٌات أنظمة الحاسوب ،تقنٌات الكهرباء ،تقنٌات
المدنٌة ،تقنٌات المٌكانٌكٌة ،تقنٌات الصناعات
الكٌمٌاوٌة،تقنٌات التمرٌض،تقنٌات صحة مجتمع

المعهد التقنً/العمارة

تقنٌات الكهرباء ،تقنٌات التمرٌض ،تقنٌات المكائن
والمعدات ،تقنٌات أنظمة الحاسوب ،تقنٌات المدنٌة،
المحاسبة،تقنٌات التحلٌالت المرضٌة

كلٌة التربٌة االساسٌة

الرٌاضٌات ،التمرٌض
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ت -ممحق  :02جدول التخصصات المختمفة لقبول الطمبة المرقنة قيودهم

جدول التخصصات المختمفة التي يحق لمطمبة المرقنة قيودهم التقديم لمقبول

إليها وبحسب الحدود الدنيا لسنة تخرجهم وكما ورد في الفصل التاسع ط0-0-
ت

التخصصات

1

كميات المجموعة الطبية

2

كميات الهندسة

3

كميات المجموعة العممية

4

الكميات التقنية التخصصات الطبية

5

الكميات التقنية التخصصات الهندسية

6

الكميات التقنية اإلدارية

7

الكميات اإلنسانية

8

كميات التمريض

9

كميات الطب لبيطري

15

كميات الزراعة

11

معاهد التخصصات الطبية

12

معاهد التخصصات الهندسية

13

معاهد التخصصات اإلدارية

14

معاهد تخصصات الفنون التطبيقية
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ث -ممحق

 :03تحديد المرحمة الدراسية لممقبولين ضمن قناتي

المتميزين والـ  %06األوائل عمى المعاهد في الكميات التقنية

ت

.0
أ-
ب-
ج-
د-

التخصص فً
المعهد
التخصصات الهندسٌة
قسم التقنٌات
المٌكانٌكٌة
فرع إنتاج
فرع تشغٌل
وصٌانة مٌكانٌكٌة
فرع مٌكانٌك عام
فرع تقنٌات اللحام

ه-

فرع إنتاج  ,فرع
تشغٌل وصٌانة
وفرع مٌكانٌك عام

و-

فرع الطباعة

.9

قسم المساحة

.3

قسم المكائن
والمعدات

أ-

فرع التكٌٌف
والتبرٌد

ب-

فرع القوى
المٌكانٌكٌة

ج-

فرع السٌارات

د-

فرع الغزل
والنسٌج

الكلٌة التقنٌة التً ٌتم القبول
فٌها

القسم العلمً

المرحلة
التً ٌقبل
فٌها
الطالب

الكلٌة التقنٌة  /بغداد

اللحام /القوالب والعدد /المواد

الثانٌة

=

اللحام /القوالب والعدد /المواد

األولى

=
=
الكلٌة التقنٌة/بغداد /النجف
الكلٌة التقنٌة بغداد /
كركوك/الموصل/البصرة
الكلٌة التقنٌة  /المسٌب
الكلٌة التقنٌة /بغداد

اللحام /القوالب والعدد
اللحام  /القوالب والعدد
السٌارات

األولى
الثانٌة
األولى

التبرٌد والتكٌٌف

األولى

المكائن والمعدات
القوالب والعدد

األولى
األولى

الكلٌة التقنٌة /بغداد  /كركوك
الكلٌة التقنٌة /الموصل
الكلٌة التقنٌة /المسٌب

المساحة
البناء واإلنشاءات
مضخات /البناء واإلنشاءات

الثانٌة
األولى
األولى

الكلٌة التقنٌة /بغداد/
كركوك/الموصل /البصرة
الكلٌة التقنٌة /بغداد /النجف
الكلٌة التقنٌة /المسٌب
الكلٌة التقنٌة  /المسٌب
الكلٌة التقنٌة  /بغداد  /النجف
الكلٌة التقنٌة  /بغداد  /النجف
الكلٌة التقنٌة /المسٌب
الكلٌة التقنٌة /بغداد
/كركوك/الموصل /البصرة
الكلٌة التقنٌة/
كركوك/الموصل /البصرة/
الكلٌة التقنٌة  /بغداد  /النجف

141

التبرٌد والتكٌٌف

الثانٌة

السٌارات
المكائن والمعدات
المضخات /المكائن والمعدات
السٌارات
السٌارات
المكائن والمعدات

األولى
األولى
الثانٌة
األولى
الثانٌة
الثانٌة

التبرٌد والتكٌٌف

األولى

التبرٌد والتكٌٌف

األولى

السٌارات

األولى
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ت

التخصص فً
المعهد

ه-
و-
.4
أ-
ب-
ج-
د-
.5

.6
.5

جمٌع الفروع
اعاله
قسم التقنٌات
المدنٌة
فرع بناء
وانشاءات
فرع انشاء الطرق
فرع الرسم
الهندسً
جمٌع الفروع
اعاله
قسمً االتصاالت
وتكنولوجٌا
المعلومات
واالتصاالت

أ-
ب-

فرع سالمة مهنٌة

ج-

فرع زجاج
وسٌرامٌك

أ-
ب-

.2

الكلٌة التقنٌة  /المسٌب

المكائن والمعدات

الكلٌة التقنٌة  /بغداد

القوالب والعدد /المواد

األولى

الكلٌة التقنٌة  /الموصل/
المسٌب
الكلٌة التقنٌة /الموصل/
المسٌب
الكلٌة التقنٌة /الموصل/
المسٌب
الكلٌة التقنٌة /بغداد  /كركوك
الكلٌة التقنٌة الكهربائٌة
واإللكترونٌة /الموصل
الكلٌة التقنٌة  /كركوك
الكلٌة التقنٌة  /كركوك
الكلٌة التقنٌة الكهربائٌة
واإللكترونٌة /الموصل/المسٌب/
البصرة

البناء واالنشاءات

الثانٌة

البناء واالنشاءات

األولى

البناء واالنشاءات

األولى

المساحة

األولى

الحاسبات

الثانٌة

الكترونٌك والسٌطرة
البرامجٌات

الثانٌة
األولى

القدرة الكهربائٌة

األولى

قسم الصناعات
الكٌمٌاوٌة
فرع تشغٌل
وحدات صناعٌة

.8

الكلٌة التقنٌة التً ٌتم القبول
فٌها

القسم العلمً

المرحلة
التً ٌقبل
فٌها
الطالب
األولى

قسم الموارد
المائٌة
فرع ري وبزل
فرع تشغٌل
مشارٌع المٌاه

الكلٌة التقنٌة  /كركوك/
البصرة
الكلٌة التقنٌة  /البصرة
الكلٌة التقنٌة  /كركوك/
البصرة
الكلٌة التقنٌة  /البصرة

الكلٌة التقنٌة  /المسٌب
الكلٌة التقنٌة  /بغداد /كركوك
الكلٌة التقنٌة  /الموصل/
المسٌب

قسم تقنٌات
الكهربائٌة
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البٌئة والتلوث /الوقود والطاقة

الثانٌة

البتروكٌمٌاوٌات

الثانٌة

البٌئة والتلوث /الوقود والطاقة

األولى

بتروكٌمٌاوٌات

األولى

مضخات
المساحة

الثانٌة
األولى

بناء وانشاءات

األولى
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ت
أ-
ب-
ج-

.01

التخصص فً
المعهد
فرع قوى
كهربائٌة
فرع شبكات
كهربائٌة
فرع المصاعد
والرافعات
جمٌع الفروع
اعاله
جمٌع الفروع
اعاله
جمٌع الفروع
اعاله
قسم التقنٌات
اإللكترونٌة

أ-

فرع اإللكترونٌك

ب-

فرع األجهزة
الطبٌة

ج-

فرع أجهزة
السٌطرة

الكلٌة التقنٌة التً ٌتم القبول
فٌها

الكلٌة التقنٌة /الكهربائٌة
واإللكترونٌة /الموصل /المسٌب
 /البصرة

د-

جمٌع الفروع
أعاله

.0
أ-

الثانٌة
القدرة الكهربائٌة
األولى

الكلٌة التقنٌة  /النجف

االتصاالت

األولى

الكلٌة التقنٌة  /الكهربائٌة
واإللكترونٌة /الموصل

الحاسوب  /االجهزة الطبٌة

األولى

الكلٌة التقنٌة /كركوك

اإللكترونٌك والسٌطرة/
البرامجٌات

األولى

الكلٌة التقنٌة /الكهربائٌة
واإللكترونٌة /الموصل
الكلٌة التقنٌة  /كركوك

فرع تقنٌات
الحاسوب
جمٌع الفروع
أعاله

القسم العلمً

المرحلة
التً ٌقبل
فٌها
الطالب

الكلٌة التقنٌة الكهربائٌة
واإللكترونٌة  /الموصل
الكلٌة التقنٌة  /كركوك
الكلٌة التقنٌة  /الكهربائٌة
واإللكترونٌة /الموصل

الحاسوب
األجهزة الطبٌة
إلكترونٌك والسٌطرة/
البرامجٌات
األجهزة الطبٌة
الحاسوب
إلكترونٌك والسٌطرة/
البرامجٌات

الثانٌة
األولى
الثانٌة
الثانٌة
األولى
األولى

الحاسوب

الثانٌة

األجهزة الطبٌة

األولى

كلٌة التقنٌات الكهربائٌة /
الموصل

قسم هندسة تقنٌات الحاسوب

الثانٌة

الكلٌة التقنٌة  /النجف

االتصاالت

األولى

الكلٌة التقنٌة الكهربائٌة
واإللكترونٌة  /الموصل /
المسٌب  /البصرة

القدرة الكهربائٌة

التخصصات الطبٌــــــــــــــة
قسم التأهٌل الطبً
والعالج الطبٌعً
الكلٌة التقنٌات الصحٌة
فرع العالج
والطبٌة /بغداد
الطبٌعً
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العالج الطبٌعً

األولى

الثانٌة
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ت
ب-
ج-

التخصص فً
المعهد
فرع صناعة
االطراف والمساند
قسم رعاٌة ذوي
االحتٌاجات الخاصة

.9

قسم صحة مجتمع

.3

قسم التحلٌالت
المرضٌة

.4

قسم التخدٌر

.5

قسم فحص بصر

قسم صناعة
.6
األسنان
 .5قسم وقاٌة األسنان
قسم األشعة
.8
فرع المعالجة
.2
الشعاعٌة
 .01قسم التمرٌض
قسم الصٌدلة
.00
قسم تقنٌات األدلة
.09
الجنائٌة
التخصصات اإلدارٌة
قسم المحاسبة
.0
قسم المالٌة
.9
والمصرفٌة
قسم ادارة المواد
.3
قسم التسوٌق
.4
 .5قسم ادارة المكتب
قسم االحصاء
.6
والمعلوماتٌة
قسم ادارة المواد
.5
قسم التسوٌق
.8
قسم االحصاء
.2
والمعلوماتٌة
قسم انظمة
.01

الكلٌة التقنٌة التً ٌتم القبول
فٌها

كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد
كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد /كوفة /البصرة
كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد /كوفة /البصرة
كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد
كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد

القسم العلمً

المرحلة
التً ٌقبل
فٌها
الطالب

العالج الطبٌعً

األولى

صحة مجتمع

الثانٌة

تحلٌالت مرضٌة

الثانٌة

التخدٌر

الثانٌة

قسم التقنٌات البصرٌة

الثانٌة

كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد

قسم تقنٌات األسنان

الثانٌة

كلٌة التقنٌات الصحٌة
والطبٌة /بغداد

قسم تقنٌات األشعة

الثانٌة

ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــ

ــــــــــ

الكلٌة التقنٌة االدارٌة /بغداد/
الكوفة /البصرة

المالٌة والمحاسبٌة

الكلٌة التقنٌة االدارٌة /بغداد/
الموصل /الكوفة

العملٌات

الكلٌة التقنٌة االدارٌة  /بغداد

ادارة الجودة الشاملة

الثانٌة

الكلٌة التقنٌة االدارٌة /بغداد

المعلوماتٌة

الثانٌة
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الثانٌة
الثانٌة
األولى
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ت

.00
.09
.03
.04
.05
.06

.0

.9
.3
.4
.5
.6
.5
.8

التخصص فً
المعهد
الحاسوب
قسم االحصاء
والمعلوماتٌة
قسم ادارة المكتب
قسم انظمة
الحاسبات
قسم ادارة قانونٌة
قسم تقنٌات
المعلومات
والمكتبات
قسم تقنٌات االدارة
الصحٌة

الكلٌة التقنٌة التً ٌتم القبول
فٌها

الكلٌة التقنٌة  /الموصل

القسم العلمً

االدارة اإللكترونٌة

التخصصات الزراعٌــــــــــــــة
الكلٌة التقنٌة  /المسٌب/
قسم االنتاج النباتً
الموصل
قسم التربة
واستصالح
األراضً
قسم المكننة
الزراعٌة
قسم االنتاج
الحٌوانً
قسم الصحة
الحٌوانٌة
قسم التربة
واالستصالح
قسم االنتاج النباتً
قسم المكننة
الزراعٌة
فرع المقاومة
االحٌائٌة

المرحلة
التً ٌقبل
فٌها
الطالب

األولى

الثانٌة
تقنٌات االنتاج النباتً

الكلٌة التقنٌة  /المسٌب

الكلٌة التقنٌة /المسٌب/
الموصل

األولى

الثانٌة
تقنٌات االنتاج الحٌوانً
األولى

الكلٌة التقنٌة  /المسٌب
الكلٌة التقنٌة  /المسٌب/
الموصل

الثانٌة
قسم التربة والمٌاه
األولى

الكلٌة التقنٌة  /المسٌب
الكلٌة التقنٌة  /المسٌب

.2

قسم االنتاج النباتً

الكلٌة التقنٌة  /المسٌب/
الموصل

.01

قسم التربة
واستصالح
االراضً

الكلٌة التقنٌة /الموصل
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الثانٌة
قسم المقاومة االحٌائٌة
األولى
قسم التصحر

األولى
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ت

التخصص فً
المعهد

 .00الصناعات الغذائٌة
 .09تربٌة وانتاج النحل

الكلٌة التقنٌة التً ٌتم القبول
فٌها
الكلٌة التقنٌة  /المسٌب

145

القسم العلمً

المقاومة االحٌائٌة

المرحلة
التً ٌقبل
فٌها
الطالب
األولى
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خ -ممحق  :04االستمارات المعتمدة
خ  -0-استمارة تعديل الترشيح
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خ -9-استمارة االنتقال بٌن الجامعات
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خ-3-استمارة قبول الطلبة المرقنة قٌودهم فً الجامعات والمعاهد
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خ -4-استمارة ترشٌح الموظفٌن المتمٌزٌن للقبول فً الدراسات األولٌة

()9191/9102
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خ -5-استمارة السٌرة الدراسٌة:
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خ  -6-استمارة التعهد الخاص بالتقدٌم ضمن قناة التعلٌم الحكومً الخاص الصباحً:
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خ  -5-استمارة التخوٌل بالمفاتحة لبٌان صحة صدور الوثائق
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خ  -8-استمارة التعهد لمتقديم عمى الدراسة المسائية

9102 / /

9191/9102
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9191/9102

9102 / /

9102 / /

9102 / /
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