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

 الشروط العامة للقبول -1-أ

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

 في المحافظة أو على شهادة تعادلها.

 صعودًا. 1991ان يكون الطالب من مواليد  -3

ناجحًا في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ويحق للطالب المكفوف  -4
 قسم ة( التقديم عن طريق)الذي تتوفر فيه الشروط التقديم للدراسات اإلنسانية المالئم

 القبول المركزي.

متفرغًا للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في الكليات والمعاهد الصباحية  -5
ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول 

وال يجوز الجمع بين  ،على إجازة دراسية من دوائرهم ابتداًء وفق التعليمات النافذة
 .قبوله إللغاءوفي حال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الوزارة  دراستين أيضا

 :-من خريجي -6

 السنة الدراسية الحالية. -أ
من غير المقبولين قبوال مركزيًا في أية كلية أو معهد ويتم السنة الدراسية السابقة  -ب

في اي  الطالب لسنه تخرجهم وفي حالة ثبوت قبولقبولهم وفق الحدود الدنيا 
 كلية او معهد يعاد إلى قبوله األصلي وتعد سنة رسوب بحقه.

العراقية والمقبولين مركزيًا يتم  عداديةالطلبة غير العراقيين الحاصلين على شهادة اإل -7
ابالغهم خطيًا بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين لبيان اعفائهم او مطالبتهم 

 .السابعاألجنبية وحسب الضوابط الواردة في الفصل  باألجور الدراسية بالعملة
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 األسس العامة التي يعتمد عليها نظام القبول المركزي -2-أ

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

( اختيارًا 51استمارة التقديم البالغ عددها )يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في  .1
 وعلى أساس المنافسة في المجموع.

إن تقديم الطالب الستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات المقدمة من قبله  .2
بصورة نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول 

 بها.

فما فوق ( %61) معدالتهممون للقبول في الجامعات والمعاهد الذين يلتزم الطلبة المتقد .3
 ( معهدًا.15( كلية وال يقل عن )35يزيد عن) ( اختيار على ان ال51بوجوب ملء )

تضاف درجة واحدة على المعدل للطالب الناجح في الدور االول، وهذه اإلضافة تكون  .4
 فقط لغرض المفاضلة في القبول المركزي.

عمل بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخيرة في خطة ي   ال .5
 القبول المعتمدة. 
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 الفصل الثاني: ضوابط وشروط القبول المباشر -ب
 الشروط العامة للتقديم -1-ب

 عراقي الجنسية.    .1

أو ، الصباحي/ المسائي/األهلي/ الخارجي(العراقية ) عداديةحائزا على شهادة الدراسة اإل .2
 على شهادة تعادلها.

 دراسة.ناجحًا في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بكل  .3

 متفرغًا للدراسة فال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة الصبـاحية. .4

)عدا خريجي  )العلمي واألدبي والمهني واإلسالمي عداديةيسمح لخريجي الدراسة اإل .5
 2113/2114( للسنة الدراسية الحالية التابعة للوقفين( عدادياتاالمتحانات الخارجية في اإل
 قبول مركزي التقديم وحسب الضوابط المدرجة لكل تخصص. والسابقة الذين لم يظهر لهم

التقديم للقبول ضمن قنوات ب 2113/2114ركزيا للسنة الدراسية يسمح للطلبة المقبولين م .6
ن يثبت كونهم مؤجلي القبول المباشر وحسب الضوابط المدرجة لكل تخصص، بعد تقديم ما

 ."على رغبتهم ملغي قبولهم بناءً "او راسبين او 

 .(%61، وال يقل معدله عن )صعوداً  1991 سنة ن الطالب من مواليديكو أن  .7

يخضع جميع الطلبة المتقدمين لالختبار الذي تجريه الكليات للتنافس على القبول ويحتسب  .8
( %31و ) عداديةإل( من مجموع الطالب في الدراسة ا%71المجموع التنافسي باعتبار )

 .لدرجة االختبار

 يشترط في القبول نجاح الطالب المتقدم في االختبار.       .9

التقديم اعتبارًا أعاله  6والطلبة المشار اليهم في الفقرة يحق للطلبة الناجحين والمكملين  .11
 (.7/8( لغاية )6/7من )

تضاف درجة واحدة على معدل الطالب الناجح في الدور األول، وهذه اإلضافة تكون  .11
 القبول. فقط لغرض المفاضلة في

لجميع الطلبة الذين اّدوا االختبار وعبر االستمارة المخصصة لهذا الكترونيًا ترسل النتائج  .12
لغرض اتخاذ  31/8 أقصاهالغرض إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في موعد 

 اء المقبولين عن القبول المركزي.إجراءات إظهار القبول وحجب أسم
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واألدبي عين العلمي للفر  عداديةالطلبة من خريجي الدراسة اإلتكون عملية إظهار قبول  .13
ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة 

( أعاله، وال تتم مباشرتهم إاّل بعد 8)طلبة وفق النسب المحددة بالفقرة من الكليات ومعدالت ال
 قوائم القبول من قبل الوزارة. إصدار

تكون عملية اظهار قبول باقي فئات الطلبة المتقدمين من قبل الكلية/الجامعة ووفق  .14
كافة الطلبة اسماء الضوابط والنسب المحددة بكل فئة ويتم تزويد دائرة الدراسات بقوائم 

( CDمدمج ) المتعلقة بهم وعلى قرص وليات( وكافة األاستبعادهم )المقبولين والذين تم
 .Excelوبنظام 

المحددة  لتحقيق نسبة القبولالمتقدمين  أعداديحق للكلية/ الجامعة وفي حالة عدم كفاية  .15
)عدا نسبة خريجي الفرعين  األخرىلفئة معينة استيفاء خطة القبول بزيادة نسبة الفئات 

 العلمي واالدبي كونها من اختصاص الوزارة(.

 من جهة للقبول المباشر. أكثرال يحق للطالب التقديم على  .16

 القبول في كليات وأقسام التربية الرياضية -2-ب

التقديم للقبول على يحق لخريجي الفرعين العلمي واألدبي الصباحي والمسائي واألهلي  .1
 من خطة القبول. %91 وبنسبة (%61) نعال تقل معدالتهم ن أ

ال ن التقديم للقبول على أ (الصناعي والتجاري والزراعيالدراسة المهنية ) لخريجييحق  .2
 من خطة القبول. %5 ( وبنسبة%65) نتقل معدالتهم ع

ناعي يتم قبول مرشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع العلمي واالدبي والمهني )الص .3
من خطة القبول على أن  %5من شرط المعدل وبنسبة  والتجاري والزراعي( استثناءً 

 تتوفر فيهم إحدى الشروط التالية:

 الالعبون المشاركون في إحدى فعاليات الدورة االولمبية. .أ
الالعبون الحائزون على المركز األول وحتى المركز السادس في إحدى البطوالت  .ب

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

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

ركز األول او الثاني او الثالث في بطولة عراقية على الالعبون الحائزون على الم .ه
مستوى العراق او بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني 

 بالنسبة لأللعاب الفردية للموسمين األخيرين.
الالعبون الذين حصلت فرقهم على المركز األول او الثاني او الثالث في بطولة  .و

لة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة الدوري العام أو بطو 
 لأللعاب الفرقية للموسمين األخيرين.

    يتم اثبات ما ورد أعاله بكتب رسمية من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية مكتب
 هذه الكتب من الجهة ذات العالقة إصدارتدقيق صحة وتتولى الجامعة األمانة، 

 .الرجوع للوزارةمباشرة دون 
ن على المرتبة األولى في الدورات المدرسية على مستوى العراق مؤيدة و الحائز  .ز

 بكتاب من مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبتصديق من وزارة التربية.
 القبول في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية -3-ب

تقل  الن أالتقديم للقبول على  )العلمي واألدبي( عداديةالدراسة اإليحق للطلبة من خريجي  .1
 ( من خطة القبول.%61( وبنسبة )%61معدالتهم عن )

تقل  الن أالتقديم للقبول على  الدراسة المهنية فرع الفنون التطبيقيةيحق للطلبة من خريجي  .2
 من خطة القبول. %15( وبنسبة %61معدالتهم عن )

الجميلة ومعهد الدراسات الموسيقية التقديم للقبول على يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون  .3
 من خطة القبول. %15( وبنسبة %65تقل معدالتهم عن ) الن أ

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

 خطة القبول.

الفنانين األولوية في القبول عند المنافسة مع اقرأنهم )الحاصلين على نفس المجموع  ألبناء .5
.بعد تقديم كتاب من نقابة الفنانين العراقيين يؤيد كون ذوي ( على المقاعد األخيرةالتنافسي

 الطالب )األب أو األم( من الفنانين.
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( %55من خريجي الفرعين العلمي واالدبي ممن ال تقل معدالتهم عن )يتم قبول الموهوبين  .6
( ممن لديهم %65والفرع المهني )الصناعي والتجاري والزراعي( ممن ال تقل معدالتهم عن )

 ( من خطة القبول، مع تقديم ما ال يقل عن اثنين مما يلي:%5مواهب فنية وبنسبة )

 ية.يثبت ممارسته الفن من مؤسسات فنية رسم ما 
 .)مطويات )فولدرات(، ملصقات جداريه )بوسترات 
  .)صورًا للوحات فنية شاركوا بها في معارض )دولية، عربية، محلية 
  ( أشرطة فيديو اوCD.توثق نشاطه الفني ) 

 والموصل كركوك تيوقسم اللغة التركية في جامعفي الجامعات القبول في أقسام اللغة الكردية  -4-ب

 ال تقل معدالتهم للقبول على أن العلمي واالدبي التقديم ينرعيحق للطلبة من خريجي الف
 (%61عن )

 في قسمي رياض االطفال والتربية االسرية قبولال -5-ب

في قسمي التقديم للقبول  من خريجي فرع الفنون التطبيقية الدراسة المهنيةالطلبة  يحق
( من %21بنسبة ال تزيد عن )ألسرية في كلية التربية األساسية رياض األطفال والتربية ا
 (.%71عن )معدالتهم قل تال على أن خطة القبول في القسم 

 وكليات الفقه وكليات الشريعة وكليات الدراسات القرآنية القبول في كليات العلوم االسالمية -6-ب

 التقديم للقبول على أن ال )العلمي واألدبي( عداديةالدراسة اإليحق للطلبة من خريجي  -1
 ( من خطة القبول.%71وبنسبة ) (%61تقل معدالتهم عن )

اإلسالمية وخريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي  عدادياتاإليحق للطلبة من خريجي  -2
( % 81على أن ال تقل معدالتهم عن ) التقديم للقبول )الدراسة الصباحية فقط( والسني

 ( من خطة القبول.%21وبنسبة )
التقديم  اللغة العربيةقسم العلوم اإلسالمية و  المعلمين قسم معاهديحق للطلبة من خريجي  -3

 ( من خطة القبول.%5وبنسبة ) (%61على أن ال تقل معدالتهم عن ) للقبول
على أن ال تقل معدالتهم عن  التقديم للقبولالدراسة المهنية يحق للطلبة من خريجي  -4

 ( من خطة القبول.%5وبنسبة )( 81%)
( وفي درس التربية % 65ة الطالب في درس اللغة العربية عن )يجب أن ال تقل درج -5

 (%71اإلسالمية عن )
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: ضوابط وشروط القبول في الدراسة المسائية في الثالثالفصل  -ج
 الجامعات وهيئة التعليم التقني

 الشروط العامة للقبول -1-ج

 عراقي الجنسية. .1

العراقية، معززًة بتصديق من المديرية العامة للتربية  عداديةحائزًا على شهادة الدراسة اإل .2
 .في المحافظة أو على شهادة تعادلها

للدراسة التقديم بي( للفرعين )العلمي واألد عداديةمن خريجي الدراسة اإلللطلبة يحق  .3
 (.%61) معدالتهم عنقل تالمسائية على ان ال 

المهنية الصباحية والمسائية للفروع )الصناعي والتجاري  عداديةيحق لخريجي الدراسة اإل  .4
عدادياتوالزراعي والفنون التطبيقية( و  التمريض التقديم للدراسة المسائية حسب  ا 

، وأن ( من خطة القبول للكلية%11عن ) التخصصات المناظرة على ان ال تزيد نسبتهم
 اإلدارة واالقتصاد كليةول ل( من خطة القب%21عن )الفرع التجاري ال تزيد نسبة خريجي 

 .(7)الملحق  %61عن  ال يقلوبمعدل 

 عدادياتوالمسائي( وخريجي اإل )الصباحياإلسالمية  عداديةيحق لخريجي الدراسة اإل .5
التقديم للدراسة المسائية حسب ( فقط )الدراسة الصباحيةالتابعة للوقفين اإلسالمية 

( من خطة القبول للكلية %11نسبتهم عن ) ال تزيدالتخصصات المناظرة على ان 
 . (7)الملحق %61عن  ال يقلوبمعدل 

الفرع العلمي/االدبي التقديم للدراسة المسائية في المعاهد  عداديةيحق لخريجي الدراسة اإل .6
ويحسم معدل القبول حسب المنافسة على المقاعد المتاحة ولكل قسم علمي، أما خريجي 

قديم إلى التخصصات المناظرة أو القريبة في المعاهد على أن الفرع المهني يحق لهم الت
 .%61ال تقل معدالتهم عن 

 ت رشح )الجامعة/ الهيئة( الطلبة للدراسة في الكلية والقسم الذي يؤهله معدله التنافسي. .7

يتم ترشيح الطلبة من ال يحق لخريجي المعاهد التقديم للقبول في الدراسة المسائية و  .8
في ( األوائل )المسائي( وفي سنة تخرجهم حصرا للقبول %11خريجي المعاهد الـ )

 ويكون إظهار القبول من قبل الوزارة. صاصات المتناظرةاالخت الكليات وحسب
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التقديم للدراسة المسائية في كليات  الدراسات الصباحيةيحق للطلبة المرقنة قيودهم في  .9
 .تي رقنت قيودهم فيها، على أن يكون مستوفيا للشروط العامة األخرىغير الكليات ال

التقديم للدراسة في كليات مسائية  الدراسات المسائيةيحق للطلبة المرقنة قيودهم في .11
وأال يكون قيودهم في الدراسات الصباحية سبق ترقين ن مأخرى على أن ال يكونوا م

ا مع وجوب انضباطي ينمعاقب واالمحاولة فيه أو كانترقين القيد ألسباب تتعلق بالغش أو 
 .للشروط العامة األخرى نمستوفي كونهم

الدراسة المسائية إال إذا قام  في التسجيلال يحق للطالب الذي ظهر له قبول مركزي  .11
بتقديم طلب لترقين قيده بعد تسجيله أو إلغاء قبوله المركزي وال يحق له العودة لقبوله 

 . 7/ الفقرة 1/ح، مع مراعاة ما ورد في الفصل الثامنالمركزي مرة أخرى

يتم قبول الطلبة غير العراقيين )المقيمين( من الحاصلين على شهادة الثانوية العراقية  .12
قبوال أوليا في الدراسة المسائية وعليهم مراجعة الوزارة لبيان اعفائهم من األجور الدراسية 

امر قبولهم ويتحمل الطالب والكلية/المعهد مسؤولية استمراره  إصداريوما من  31وخالل 
 بدون حصوله على كتاب اعفاء. بالدراسة

 األجور الدراسية -2-ج
 : وكاآلتيتكون االجور المستوفاة من الطلبة وفقًا للتخصصات في الكليات  .1

 المبلغ كحد أعلى )دينار( االختصاص ت

 105110111 التخصصات الهندسية 1

 105110111 التمريض 2

 102510111 العلوم الصرفة 3

 7510111 واالقتصادية داريةالتخصصات اإل 4

 6110111 التخصصات االنسانية 5

 حسب صالحيات هيئة التعليم التقني المعاهد 6

عن  ال تزيدلمجلس الجامعة بمقترح من الكلية زيادة اجور الدراسة المسائية بنسبة  .2
( من االجور المذكورة اعاله في حالة عدم اكتمال خطة القبول المرسومة للكلية، 21%)

 وللجامعة صالحية تخفيض األجور عن المبالغ المحددة أعاله.
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ال يتم استيفاء األجور الدراسية إال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استمراره بالدراسة  .3
 وبخالفه تتحمل الكلية والمعهد المسؤولية كاملة.مطابق للتعليمات والضوابط النافذة 

الطالب من الدراسة ألي سبب كان أو تأجيله للدراسة ال تعاد األجور  انسحابفي حالة  .4
 الدراسية لتلك السنة وتستوفى منه األجور المقررة عند تسجيل دوامة في السنة التالية.

فيض األجور الدراسية للطلبة تتولى الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية النظر بتخ .5
الثالثة األوائل في الدراسة المسائية وألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة 

( %51وأوالدهم وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما ال يزيد عن )
 سين من المئة من األجور المعتمدة.خم

 بين الكلية األصلية والكلية المستضيفة مناصفة.  يكون دفع األجور للطلبة المستضافين .6
 ضوابط عامة -3-ج

 يعتمد التقويم الجامعي المعلن في الدراسات الصباحية.  .1

( للدراستين نفسها بنسخة االسئلة) اً اداء االمتحانات النهائية موحدااللتزام بان يكون  .2
كلية/ وتتحمل ال ل الدراسية كافةالمسائية والصباحية وللدورين االول والثاني وللمراح

 التبعات القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.المعهد 

تعليق الدراسة المسائية للتخصصات العلمية  وأتكون صالحية فتح او اعادة فتح  .3
واالنسانية عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد استحصال الموافقات 

(( على ان ترفع طلبات 1المادة ) 2111لسنة  135االصولية )استنادا الى التعليمات 
 .31/6نهاية الدوام الرسمي ليوم  أقصاهالفتح او اعادة الفتح او التعليق في موعد 

تكون خطة القبول في الدراسة المسائية للقسم مساوية لخطة قبول القسم المناظر في  .4
( %21)تتجاوز  الدراسة الصباحية، ولمجلس الكلية/ الجامعة صالحية زيادتها بنسبة ال

 من خطة القبول في الدراسة الصباحية.

تسري الضوابط الخاصة باالختبار التنافسي في الكليات ذات القبول المباشر في الدراسة  .5
الصباحية على المتقدمين للدراسة المسائية على أن تستكمل كافة اإلجراءات من قبل 

 ت المسائية.الكلية وتعتمد النتائج بعد مصادقة الهيئة المشرفة على الدراسا
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 : قنوات القبول األخرىالرابعالفصل  -د
 المعاهد المهنية في عدادياتقبول الطلبة من خريجي اإل -1-د

المهنية )للدراستين الصباحية والمسائية( التقديم الى هيئة  عدادياتيحق لخريجي اإل
التعليم التقني، على ان تحدد نسب قبولهم وفق متطلبات خطة القبول في الهيئة وتكون 

يقل معدل المتقدم عن  المنافسة بين الطالب على أساس المعدل التنافسي على أن ال
التقني مع تزويد الوزارة/ دائرة  (، ويكون إظهار القبول عن طريق هيئة التعليم61%)

الدراسات والتخطيط والمتابعة بأسماء المتقدمين والمقبولين ومعلوماتهم كافة ألغراض 
 تدقيقية. 

اإلسالمية  عدادياتاإلسالمية التابعة لوزارة التربية واإل عدادياتقبول خريجي اإل -2-د
 التابعة للوقفينالصباحية 

اإلسالمية التابعة إلى وزارة  عدادياتيحق للنصف األول من خريجي الدور األول لإل 
 التربية والوقفين الشيعي والسني )الدراسة الصباحية( التقديم للقبول وكما يلي:

 قبول الطلبة من خريجي معاهد السياحة في المعاهد -3-د

يحق للطلبة من خريجي معاهد السياحة التقديم إلى هيئة التعليم التقني، على أن تحدد   
نسب قبولهم وفق متطلبات خطة القبول في الهيئة وتكون المنافسة بين الطالب على 

 (.%61أساس المعدل التنافسي على أال يقل معدل المتقدم عن )

 اهدالتمريض في المع إعدادياتقبول الطلبة من خريجي  -4-د

التمريض التقديم للقبول في معاهد  إعدادياتيحق للطلبة من خريجي الربع األول من 
 .% 81هيئة التعليم التقني على أال يقل معدل المتقدم عن 

 الكلية أقسام

 اإلعداديات اإلسالمية
 التابعة لوزارة التربية

اإلعداديات اإلسالمية 
 التابعة للوقفين

النسبة من 
خطة القبول 

 في القسم
 الحد األدنى للمعدل

اللغة العربية والتاريخ 
 وعلوم القرآن

والتربية  التربية
واآلداب  للبنات

 والتربية األساسية
71 % 85% 5% 
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( األوائل من خريجي المعاهد في الكليات%11قبول الطلبة الـ ) -5-د

صلحة على حدة، مع جبر كسر العدد لم قسم( األوائل لكل %11تحتسب نسبة الـ) .1
 5يتم ترشيح  43الذي يكون فيه عدد خريجي الدور األول  القسمالطالب )مثال: في 

 طلبة(

)معاهد  المعاهد في من قبل عمادات لمذكورين أعالهبيانات الطلبة ايتم ادخال  .2
المعلمين، والمعهد العالي لالتصاالت والبريد، ومعاهد التدريب النفطي، ومعهد الحرف 

وهيئة التعليم التقني ومن خالل الموقع االلكتروني المخصص في موعد  والفنون الشعبية(
 .1/11وتعلن نتائج قبولهم بتاريخ  11/9 أقصاه

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

رقم 134 لسنة 2111 النافذة على ان ال تقل معدالتهم عن الحد األدنى للمعدل المقبول في 
الدور األول بنسبة القبول اعاله أیضًا. 

الصباحية في الكليات الصباحية وخريجي المعاهد المسائية في  قبول خريجي المعاهديتم  .4
( من %11وبما ال يزيد عن )التخصصات المناظرة أو القريبة  الكليات المسائية وفق

 .خطة القبول

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

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

حسب تسلسل رغبات الخريجين من خالل معدل كل منهم.

المقاعد األخيرة المتبقية من الخطة  إلشغالتتم المفاضلة في القبول في حالة التنافس  .7
 ( أعاله على أساس التسلسل ومن ثم المعدل.3وكما محدد في الفقرة )

عند المنافسة مع اقرانه وحسب ة الصباحية من القبول في الدراسيحق لمن تم استبعاده  .8
 .  ، ويتم الترشيح من قبل الوزارةحال توفرها خطة القبول التقديم للدراسة المسائية

 ةالحالي السنة الدراسية( من خريجي 2114/2115يكون قبول الطلبة للسنة الدراسية ) .9
 ( فقط.2113/2114)

ال يحق للطالب الجمع بين الدراسة والوظيفة..11
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 الغاء قبولهالقبول يتم  أوامر إصدارحالة انسحاب الطالب لرغبته بالتعيين بعد في .11
 وحرمانه من التقديم ضمن كافة قنوات القبول لمدة خمس سنوات.

( األوائل على المعاهد بشرط العمر %11)ـ لـايشمل الطلبة المقبولون ضمن قناة ال .12
  1وذلك كون قبولهم في سنة تخرجهم حصرًا 

للطالب تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس خياراته ال يحق  .13
 يحق له تعديل الترشيح في السنة الالحقة.ال وتسلسله والمعدل، و 

يتم نقل الطلبة في السنوات الدراسية األعلى عن طريق الجامعات وحسب ضوابط  .14
 الثامن.انتقال الطلبة الواردة في الفصل 

 المتميزينضوابط القبول ضمن قناة  -6-د

 فصاعدا. 1974سنة يكون المرشح من مواليد  أن .1

  1 1/11/2114أن تكون له خدمة فعلية ال تقل عن سنتين لغاية  .2

 التقنية وترشيحللقبول في المعاهد  عداديةيتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة اإل .3
 اظرة.الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المن

يحق لخريجي المراكز المهنية )مركز المعتصم ومركز الوليد ومركز المعتز( حصرا  .4
 التقديم للقبول ضمن قناة المتميزين العتبار شهادتهم معادلة لشهادة اإلعدادية.

بفروعها )العلمي  عداديةيقل معدل المرشح لقناة المتميزين من خريجي الدراسة اإل ان ال .5
)عدا الممتحنين الخارجيين في المدارس اإلسالمية التابعة  واألدبي والمهني واإلسالمية

 .%61( وخريجي المعاهد عن للوقفين(

 هموافقة ضمنية لمنحه رشيحيتم ترشيح الموظف للقبول من قبل دائرته حصرا ويعد ت .6
 الدراسية. اإلجازة

وحسب االختصاصات المحددة ضمن الخطة يكون الترشيح وفق االختصاص الدقيق  .7
 وبعكسه يعد الترشيح ملغيًا.ي ملوزارة التعليم العالي والبحث العالمعدة لهذه القناة من قبل 

، أو من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول ترقين قيدهوتم ال يحق ترشيح من سبق  .8
 ....(.األوائل، %11)المسائي، المباشر، الـ المختلفة األخرى

ولغاية  15/7 خالل الفترة من وزاراتهمالكترونيا من قبل  المرشحينيتم ادخال بيانات  .9
31/8. 
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 (.8)الملحق ضمن التخصصات المناظرة وكما موضح في  المرشحينيتم قبول .11

يشترط عند قبول الطالب في إحدى الكليات او المعاهد التسجيل في الدراسة خالل مدة .11
 .ملغياصدور كتاب القبول وبعكسه يعد قبوله تاريخ من  دوام فعلي( يوم 15)

الموافقة يتم ارسال و  إن منح اإلجازات الدراسية أو تمديدها من صالحية دائرة المرشح.12
ارسال نسخة من و مباشرة  الموظفاالجازة الدراسية إلى الجامعة المقبول بها  على منح

الل النصف األول من السنة وخ الكتاب إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط
 .الدراسية وبعكسه يعد القبول ملغياً 

المجاز دراسيًا تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس  للموظفال يحق  .13
 يحق له تعديل الترشيح في السنة الالحقة.ال خياراته وتسلسله والمعدل، و 

االنتقال في السنوات الدراسية فوق األولى وحسب  المجاز دراسياً  للموظفويحق  .14
 .على أن تبلغ الوزارة بذلك وشرط موافقة دائرته ثامنضوابط االنتقال الواردة في الفصل الـ

يكتب إلى الوزارة اللغاء في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده .15
 قبوله ضمن قناة المتميزين.

وعدم  األخرى قبول سابق ضمن قنوات القبولوظف على في حالة ثبوت حصول الم.16
الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين، يكتب إلى الوزارة اللغاء قبوله ضمن 

 ويترك لدائرته منحه إجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول األولى. قناة المتميزين
أو ما ) فروع الدراسة المهنية( األوائل على العراق من خريجي 5قبول الطلبة الـ ) -7-د

 (يعادلها

المهنية للدراسة الصباحية  عدادياتاإلالعراق من ( األوائل على 5يتم قبول الــــــــــ ) (1
/ التقنية اتالكليالتخصص المناظر أو القريب في في  ،والمسائية وفي كل تخصص

التخصصات يبين  9حصرا )الملحق  عن طريق الوزارةهيئة التعليم التقني و 
 .المناظرة(

 حصرا القبول( األوائل على العراق 5) السياحة الـ خريجي معاهديحق للطلبة من  (2
 .السياحة والفندقة واالقتصاد وكلياتكليات اإلدارة  والفندقة فيفي اقسام السياحة 

( األوائل على العراق حصرا القبول 5التمريض الـ) إعدادياتيحق للطلبة من خريجي  (3
 في كليات التمريض.
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 ضوابط قبول المعلمين المجازين دراسيًا في الدراسة الصباحية -8-د

يحق للمعلمين بالتخصصات كافة والمعلمين المهنيين التقديم للقبول ضمن القناة وفق  .1
 شروط الترشيح.

 .سنة فصاعدا1974المرشح من مواليد  أن يكون .2

  1 1/11/2114تكون له خدمة فعلية ال تقل عن سنتين لغاية  أن .3

 .%61ال يقل معدل تخرجه عن أن  .4

موافقة مبدئية لمنح اإلجازة  الدراسية لإلجازات يعد الترشيح من قبل المديرية العامة .5
 الدراسية.

يكون الترشيح وفق االختصاص الدقيق وحسب االختصاصات المحددة ضمن  .6
وبعكسه يعد الترشيح  يمالقناة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلالمعدة لهذه الخطة
 .ملغيا

لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول  من، أو ترقين قيدهوتم ال يحق ترشيح من سبق  .7
 ...(..األوائل، %11المختلفة األخرى )المسائي، المباشر، الـ

يتم ادخال بيانات المعلمين الكترونيا من قبل مديرية االجازات الدراسية خالل الفترة من  .8
 .31/8ولغاية  15/7

 (.8ملحق ال )صات المناظرة وكما موضح فييتم قبول المعلمين ضمن التخص .9

 تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس معدل التخرج لكل اختصاص. .11

 سبب كان. ألي قبوله فيهال يحق للمعلم المجاز دراسيًا تغيير االختصاص الذي تم  .11

يشترط عند قبول الطالب في إحدى الكليات او المعاهد التسجيل في الدراسة خالل  .12
 .ملغياصدور كتاب القبول وبعكسه يعد قبوله تاريخ من  دوام فعلي( يوم 15مدة )

الموافقة يتم ارسال وزارة التربية و إن منح اإلجازات الدراسية أو تمديدها من صالحية  .13
ارسال نسخة من و مباشرة  المعلماالجازة الدراسية إلى الجامعة المقبول بها  على منح

وخالل النصف األول من السنة  الكتاب إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط
 .يعد القبول ملغياً  الدراسية وبعكسه
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المجاز دراسيًا تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس  للمعلمال يحق  .14
 يحق له تعديل الترشيح في السنة الالحقة.ال خياراته وتسلسله والمعدل، و 

المجاز دراسيًا االنتقال في السنوات الدراسية فوق األولى وحسب ضوابط  للمعلمويحق  .15
 .وزارة التربية على أن تبلغ الوزارة بذلكوشرط موافقة  ثامنة في الفصل الـاالنتقال الوارد

 إللغاءفي حال ثبوت كون المعلم المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب إلى الوزارة  .16
 قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا.

في حالة ثبوت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول األخرى وعدم  .17
الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا، يكتب إلى الوزارة 

قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا ويترك لدائرته منحه إجازة دراسية من  إللغاء
 ى.عدمه ضمن قناة القبول األول

ال يحق للمعلم المجاز دراسيًا النقل من الكلية المقبول فيها الى كلية أخرى في السنة  .18
 الدراسية االولى. ويحق لهم االنتقال في السنوات الدراسية فوق األولى وحسب ضوابط

 .على أن تبلغ الوزارة بذلك وشرط موافقة دائرته ثامناالنتقال الواردة في الفصل الـ

في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده أو كان لديه قبول  .19
قبوله ضمن قناة المعلمين  إللغاءسابق ضمن قنوات القبول األخرى يكتب إلى الوزارة 

المجازين دراسيا ويترك لوزارة التربية منحه إجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول 
 األولى.

 1989لسنة  437القبول وفق القرار  -9-د

 لطلبة المشمولون هم:ا -1

 .منتسبي القوات المسلحة -أ

 منتسبي جهاز المخابرات. -ب

 منتسبي جهاز االمن الوطني ومستشارية االمن الوطني -ت

عن  مجموع درجاتهمفي الدراسة المسائية حصرا، على أن ال يقل يتم قبول المشمولين  -2
أن ال يزيد و  ،هايلاخمس درجات من الحد األدنى للقبول في الدراسة التي تم ترشيحهم 

 . القسمالقبول في من خطة  %5عددهم عن 
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 على الطلبة المقبولين في الدراسة ذات الطبيعة العلمية أو التطبيقية التفرغ التام للدراسة -3
 .%111وال يحق لهم أداء االمتحان النهائي من 

يحق للطلبة المقبولين في الدراسات اإلنسانية وفق القرار أعاله أداء االمتحان النهائي من  -4
من التعليمات اإلمتحانية رقم  9ويتم اعفاؤهم من نصاب الدوام الوارد في المادة  111%
من الساعات  %61على أن يستوفوا نصاب دوام ال يقل عن ، 2111لسنة  134

 بر الطالب راسبا بالغياب.الدراسية الكلية وبعكسه يعت

رسالها إلى  -5 تنظم الجهات المستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء المرشحين من افرادها وا 
 .15/9 أقصاهالوزارة وعبر االستمارة االلكترونية المخصصة لهذا الغرض في موعد 

في لدراسة باالمستمرين منتسبيها تنظم الجهات المستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء  -6
ارسالها إلى الوزارة عبر يتم و  ،وفق القرار المذكور ابتداءً  من المقبولينالكليات والمعاهد 

 للمنتسبينلغرض السماح  ،15/12 أقصاهاالستمارة االلكترونية المخصصة وفي موعد 
بالنسبة   %111النهائي من  داء االمتحانترويج الموافقات ألو  ،باالستمرار بالدراسة

ن كافة الموافقات على أداء االمتحان النهائي من دراسات االنسانيةللدارسين في ال ، وا 
 .تكون خاصة بالسنة الدراسية نفسها وال تسري على السنوات الدراسية الالحقة 111%

 هي من صالحية الوزارة حصرا. 437المتعلقة بالقرار جميع االجراءات  -7
 لدراسة المسائيةفي اضوابط قبول ذوي الشهداء  -11-د

المقصود بذوي الشهداء حسب قانون مؤسسة الشهداء هم )األب، األم، االبن، البنت، أن  .1
الزوج، الزوجة( إضافة إلى )األخ واألخت( و)األحفاد( من أوالد االبن والبنت )قبل وبعد 

 (.9/4/2113سقوط النظام البائد في 
 صرا. أن يكون المتقدم حاصال على شهادة اإلعدادية للفرع العلمي أو األدبي ح .2
لذوي الشهداء المشمولين بقانون لكل قسم  ( من خطة القبول%11تخصص نسبة ) .3

لذوي الشهداء نتيجة لكل قسم  ( من خطة القبول%8مؤسسة الشهداء، وتخصص نسبة )
 .9/4/2113العمليات اإلرهابية بعد 

عن طريق المؤسسة  2116لسنة  3يحدد الطلبة المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم  .4
نية المخصصة في موعد أقصاه ، ويتم استالم الترشيحات عبر االستمارة االلكترو راً حص
31/9 . 
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من مجالس المحافظات ويتم  يزود ذوو الشهداء )نتيجة العمليات اإلرهابية( بتآييد .5
ترشيحهم للقبول عن طريق الجامعات مباشرة وباستخدام البرنامج المزود من قسم القبول 

 المركزي، على أن يتم تزويد الوزارة بقوائم المرشحين للقبول ألغراض تدقيقية.
 ( من األجور الدراسية وشرط المعدل.1إعفاء ذوي الشهداء الوارد ذكرهم في الفقرة ) .6
عن طريق )النظام البائد( ون تعديل الترشيح للطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء يك .7

 قسم القبول المركزي حصرًا، أما نقلهم للمراحل المتقدمة فيكون عن طريق الجامعات.
 .من سبق وتم ترقين قيده بعد أن تم قبوله على نفس القناةلتقديم الال يحق  .8
ة القضائية الخاصة لقبول ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعتمد قوائم القبول وقرار اللجن .9

 وال يتم مطالبتهم بحجة أو شهادة وفاة الشهيد. 2116لسنة  3مؤسسة الشهداء رقم 
 أسس وضوابط قبول الطلبة المسرعين -11-د

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

تكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة المسرعين الذين حصلوا على عتبة القطع  .1
( من المقاعد التي حددتها خطة القبول لكليات المجموعة الطبية %2) أكثر( ف81%)

)طب، طب أسنان، صيدلة(، أما بالنسبة لكليات المجموعة الهندسية فتكون نسبتهم 
( ويتم التوزيع بين الكليات المتناظرة الموجودة في المحافظة الواحدة بشكٍل 11%)

 متساٍو.

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

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

 قبول الطلبة الموهوبين -12-د

لنظر عن معدالتهم لكون قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين وفقًا لرغبتهم وبغض ايتم 
مناهج هذه المدارس هي مناهج خاصة وتدرس باللغة االنكليزية وان امتحاناتهم الوزارية تجري 

 بمعزل عن االمتحانات الوزارية للمدارس االخرى.
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من  الوافدينالفصل الخامس: ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقيين  -ه
 خارج العراق

 عداديةالمعادلة لشهادة اإل عداديةطلبة الحاصلين على شهادة اإلضوابط قبول ال -1-ه
 العراقية )من المدارس خارج العراق(

 :لى وجبتينعلى االستمارة االلكترونية الخاصة يكون عف الزمني للتقديم السق  -1
 .خريجي السنوات الدراسية السابقةبالنسبة ل 15/8لغاية  1/7الوجبة االولى من  -أ

بة خريجي السنة الدراسية بالنسبة  للطل 15/11لغاية  1/9الوجبة الثانية من -ب
 ة.الحالي

 .1/11 أقصاهتعلن نتائج الترشيح في موعد  -2
 المركزي بمركز الوزارة: قسم القبوليقدم الطالب المستمسكات المدرجة أدناه إلى  -3

ملونة ( األصلية مصدقة حسب األصول ونسخة عداديةشهادة الثانوية )اإل .أ
 (.3منها عدد )

على ان  ن وزارة التربية ونسخه ملونه منهكتاب معادلة الشهادة الصادر م .ب
تقديم الطالب فيها في حالة  في السنة الدراسية التي يتمتاريخ صدوره يكون 
 التعادل مؤقت.كون 

 هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ونسخه ملونه منهما. .ج

ونسخه ملونه )تأشيرة الدخول والخروج واالقامة في  جواز السفر األصلي .د
 .ذلك البلد(

دًا ومن خريجي صعو 1991سنة ول المركزي من مواليد أن يكون عمر المتقدم للقب -4
عدم استيفاءه أي من  وفي حالة ةالسابق ةالدراسي سنةلسنة القبول أو الالدراسة الثانوية 
 ة.في الكليات الحكومي يةالتقديم الى الدراسة المسائ لهالشرطين يحق 

يحق للطلبة الوافدين التقديم إلى الدراسة في الكليات األهلية وحسب الضوابط والشروط  -5
 لقبول المركزي/ شعبة الوافدين حصرا.االخاصة بها، وعن طريق قسم 

)ممن ليس لديهم  الهجرة والمهجرينتقديم ما يثبت وجود الطالب خارج العراق من وزارة  -6
 جواز سفر(.
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ن أعاله لكافة الضوابط والتعليمات التي يخضع لها الطلبة و ع الطلبة المذكور يخض -7
 .)عدا امتياز اللغة المضافة( الدارسين داخل العراق

المقبولين في الكليات يتم التحقق من صحة صدور وثائق طلبة الشهادات المعادلة  -8
بالتنسيق مع مكتب المفتش و  /الهيئةوالجامعة /المعهدالكليةمن قبل والمعاهد الحكومية 

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

 ه.تخرج
ات المقبولين في الكلييتم التحقق من صحة صدور وثائق طلبة الشهادات المعادلة  -9

من قبل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة والجامعات األهلية والكليات التابعة للوقفين 
يتجاوز نهاية السنة الدراسية الثانية مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود صحة  بما الو 

 .الفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجهالصدور وبخ
الدراسة الصباحية )قنوات القبول  احدىيحق للطالب الوافد التقديم للدراسة على  -11

أو  ة أو الجامعات/الكليات األهليةالحكومي الكليات/المعاهدالمسائية( في  والدراسة
 .الكليات التابعة للوقفين

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

 الفئات المشمولة بالنقل إلى الدراسة المناظرة داخل العراق: .1
أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج بعد انتهاء  األولى:الفئة 

 عمل ذويهم وعودتهم إلى العراق.
أبناء وزوجات المبعوثين دراسيا وفق نظام البعثات والزماالت الدراسية  الفئة الثانية:

 بعد انتهاء مدة الدراسة وعودتهم إلى العراق.

سنة ل 441قرار اللكفاءات العائدة من الخارج المشمولين بأبناء ذوي ا الفئة الثالثة:
 ما يثبت ذلك من وزارة الهجرة والمهجرين.تقديم بعد  2118

 عداديةمن الدراسة اإلمجاميعهم في سنة تخرجهم تؤهلهم الطلبة الذين  الفئة الرابعة:
 ./ المعهد نفسهاللقبول في الكلية

يتم قبول الطلبة العائدين إلى العراق من المستمرين على الدراسة الصباحية في خارج  .2
حسب  ،)من غير الفئات المذكورة أعاله(العراق في إحدى الجامعات المعترف بها 
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ما تؤهلهم معدالتهم في الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجهم استثناًء من شرطي 
 1العمر وسنة التخرج 

( حصرا 1في الفقرة الفئات المحددة من )المشمول بالنقل انتقال الطالب  يشترط في .3
الذي يدرس خارج العراق في جامعة معترف بها إلى الدراسة المناظرة داخل العراق و 

وأن يكون من المستمرين  لديها أن يكون سافر عن طريق دائرة البعثات أو له ملف
من سنة ويتولى مجلس الكلية  أكثر على الدراسة قبل عودته وغير راسب في دراسته
 أو المعهد تحديد السنة الدراسية التي يقبل فيها.

 3يشترط في الطالب من الفئات األولى والثانية والثالثة إضافة لما ورد في الفقرة  .4
وكما مؤشر  عداديةيكون حاصال على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلأعاله أن 

 إزاء كل دراسة أدناه: 

 للمجموعة الطبية %85 -أ

 للمجموعة الهندسية %81 -ب

 األخرىلكليات العلوم واالختصاصات العلمية واالنسانية  %61 -ت

في حالة عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعاله يتم قبوله وفق ما يؤهله  -ث
 سنة تخرجه. عداديةمعدله في الدراسة اإل

أن يكونوا  أعاله 3ة أعاله إضافة لما ورد في الفقرة يشترط في الطلبة من الفئة الرابع .5
 .حانجقد اكملوا سنتهم الدراسية الجامعية ب

 تاريخ تقديم الطلب: .6

د بموعد محدد بالنسبة للفئات )األولى والثانية والثالثة( وتؤجل دراستهم في ال يتم التقي -أ
وفق  الجامعي(شهر عن موعد بدء الدراسة )المحدد بموجب التقويم حالة تأخرهم مدة 

من تاريخ العودة  أشهرالتعليمات والضوابط النافذة على ان يقدم الطلب خالل ستة 
 بالنسبة للفئتين )األولى والثانية( وخالل سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة )الثالثة(.

 31/8ولغاية  1/7يتم تقديم الطلبات المستوفية للشروط للفئة )الرابعة( اعتبارا من  -ب
 سم القبول المركزي.إلى ق

يتم إجراء مقاصة علمية من قبل القسم العلمي المنقول إليه الطالب وفق الضوابط  .7
 العامة للمقاصة العلمية الواردة ضمن البند )ثامنًا( من الفصل التاسع.
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ويعد هذا ، االختبار الشامل العراق أداءعلى كافة الطلبة المنقولين من خارج  .8
 ستوى العلمي للطلبة.االختبار وسيلة لقياس الم

في حالة  )من الفئات األولى والثانية والثالثة حصرا( يعدل ترشيح الطالب المنقول .9
شهادة الدراسة  فياألولى وحسب ما يؤهله معدله الدراسية رسوبه في السنة 

 .في سنة تخرجه عداديةاإل

 بأقرانه. أسوةالدراسية المقرة  المتطلباتال يتخرج الطالب اال بعد استكمال  .11

تقوم )الكلية / المعهد( بمطالبة الطالب المنقول بكافة المستمسكات وتدقيقها،  .11
نهاية  ال يتجاوزوتتولى الكليات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما 

 ي.السنة الدراسية الثانية وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام وقسم القبول المركز 

ة الدراسية األولى من خالل الوزارة/دائرة الدراسات تغير جهة نقل الطلبة في السن .12
 ولياتوالتخطيط والمتابعة حصرا لتالفي حصول األخطاء ولغرض المتابعة الدقيقة أل

 الطلبة.

 الوزارة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق الى داخله.  .13
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العراقيين الوافدين : ضوابط قبول الطلبة غير السادسالفصل  -و
 الحاصلين على الثانوية العراقية او غير العراقية

 قنوات القبول -1-و

ـــــادل  .1 القبـــــول وفقـــــا للبـــــرامج واالتفاقيـــــات النافـــــذة مـــــع البلـــــدان العربيـــــة واألجنبيـــــة )التب
 الثقافي(.

 قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق. .2
 القبول على حساب النفقة الخاصة. .3

 وضوابط القبولشروط  -2-و

 إن يكون الطالب حاصال على الثانوية العراقية أو ما يعادلها. -1
ـــــة  -2 ـــــة / المديري ـــــة العراقي ـــــة مـــــن وزارة التربي ـــــر العراقي ـــــب غي ـــــة شـــــهادة الطال ـــــتم معادل ي

 العامة للتقويم واالمتحانات.
ــــــب مــــــن الدراســــــة الثانويــــــة أكثــــــر مــــــن  يكــــــون قــــــد مضــــــىن ال أ -3 ــــــى تخــــــرج الطال عل

لثقـــــــافي وأبنـــــــاء وزوجـــــــات الدبلوماســـــــيين اقنـــــــاتي التبـــــــادل ثـــــــالث ســـــــنوات بالنســـــــبة ل
ـــــــع  ـــــــر مـــــــن أرب ـــــــب أكث ـــــــى تخـــــــرج الطال ـــــــي العـــــــراق، وان ال يمضـــــــي عل العـــــــاملين ف

 سنوات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة للقبول في الدراسة الصباحية.
للحـــــــد األدنـــــــى للقبـــــــول فـــــــي الكليـــــــة والجامعـــــــة التـــــــي  ياإن يكـــــــون الطالـــــــب مســـــــتوف -4

ــــةوفقــــا يرغــــب الدراســــة فيهــــا  ــــارات المبين ــــب  لالختي ــــا لترتي ــــديم وطبق فــــي اســــتمارة التق
 الرغبات شريطة استيفائه الحد األدنى للقبول.

 يستثنى من شرط سنة التخرج من يتم قبوله في الدراسات المسائية. -5
تقديمـــه شــــهادة صـــحية تؤيــــد خلـــوه مــــن اإلمــــراض إضـــافة إلــــى نجاحـــه فــــي الفحــــص  -6

 .الطبي وفق الشروط الخاصة لكل دراسة
يقـــــوم الطالـــــب أو الجهــــــة الرســـــمية المرشــــــحة لـــــه بتســـــديد رســــــم التســـــجيل الســــــنوي   -7

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

 ة بالعملة األجنبية.ر لمقر إضافة لما ورد أعاله األجور الدراسية السنوية ا
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 الوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم -3-و

الشـــــهادة الثانويـــــة المعادلـــــة والمصـــــدقة مـــــن الجهـــــة التـــــي أصـــــدرتها ووزارة الخارجيـــــة  .1
منــــه والســــفارة العراقيــــة فــــي ذلــــك البلــــد. إمــــا الطلبــــة الحاصــــلين علــــى  ةللبلــــد الصــــادر 

ــــــديم شــــــهادة الدراســــــة الثا ــــــيهم تق ــــــة فعل ــــــة الثانويــــــة العراقي نويــــــة مصــــــدقة مــــــن المديري
 العامة للتربية للمحافظة التي أنهى الطالب دراسته فيها.

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

ـــــب أو الســـــفارة  ـــــوزارةتقـــــوم بترشـــــيح الطال ـــــة أو ال ـــــب او ، العراقي ـــــوم الطال ـــــى أن يق عل
 في الدائرة المالية بمركز الوزارة. المترتبة المبالغجهة ترشيحه بتسديد 

 .1/11ولغاية  1/7اعتبارا من  يبدأ التقديم للدراسة .6
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 : التسجيلالسابعالفصل  -ز
 الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيل -1-ز

 الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية: يقدم-أ

المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إلى  عداديةأصل وثيقة الدراسة اإل .1
نهاية الفصل الدراسي الثاني وحسب التقويم الجامعي  ال يتجاوزتسجيل الكلية في موعد 

 المعلن ويقدم تعهدًا خطيًا بذلك. 
وفق نموذج معد من قبل قسم الشؤون القانونية في الجامعة )على أن  منةكفالة ضا .2

تحمل الطالب المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها مادة  تتضمن في فقراتها
 .(وبعكس ذلك يتحمل الغرامة عن االضرار الناتجة

 نسخة ملونة عن شهادة الجنسية العراقية. .3

 المدنية.نسخة ملونة عن هوية األحوال  .4

 ثالث صور حديثة. .5

)وفق الضوابط والشروط الخاصة باللياقة الصحية والواردة في  استمارة الفحص الطبي .6
 :(5الملحق 

 .يسجل الطالب في حالة عدم تقديم االستمارة المذكورة مطلقا" ال -أ

 تقبل نسخة عنها.  االستمارة وال أصليجب تسليم  -ب

الطالب مباشرة وفي حالة عدم لياقته  تالحظ نتيجة الفحص من الجهة المرشح اليها -ج
للدراسة المرشح اليها يرسل حاال" الى القبول المركزي لتعديل ترشيحه على وفق لياقته 

 الصحية.

يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان / اللجنة االستئنافية في وزارة  -د
 .طريق الجهة المرشح للقبول فيها الصحة عن

بأنهم لم يسبق لهم أن تم ترقين قيدهم بسبب  بولون في الدراسة المسائيةيتعهد الطلبة المق .7
 .الغش أو المحاولة فيه أو العقوبات االنضباطية
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 تسجيل الطالب: آلية-ب

تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع االلكتروني الرسمي للوزارة ويعد اإلعالن  .1
 إلعالناشعارا رسميا إلى الكلية/ المعهد لبدء تسجيل الطلبة، ويعد يوم الدوام التالي 

النتائج على الموقع هو اليوم الرسمي لبدء التسجيل. على ان يتـم التسجيل في 
من تاريخ بدء  يوم دوام ابتداءً  (15)خالل مدة مرشح اليها الطالب)الكلية/المعهد( ال

 التسجيل.
الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب،  .2

( أيام 11العتراض، ومدة )ل القبول( أيام دوام من تاريخ إظهار نتائج 11يمنحون مدة )
 ألغراض التسجيل.دوام من اصدار أوامر قبولهم 

يجب ان يتم تسجيل الطالب حتى مع تقديمه اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه   .3
محق يتم تعديل ترشيحه، وتتخذ إجراءات التسجيل ويعاد تسليم الطالب المستمسكات 
المقدمة من قبله لغرض تقديمها للكلية وفق ترشيحه الجديد إلكمال إجراءات تسجيله وفق 

 عاله.( أ1الفقرة )
تقوم الكلية/المعهد المنقول اليها الطالب في السنة الدراسية األولى بموجب صالحية  .4

او بموجب امتياز  حصرا( 2114-2113)التي منحت للسنة الدراسية  الجامعات/الهيئة
ملفات الطلبة المعدل ترشيحهم الى الكليات والمعاهد التي تم  بإرسالنقل ابناء األساتذة 
 ليها.تعديل ترشيحهم ا

 فيما يخص الطلبة المتقدمين للقبول في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية او الى .5
 للدراستين الصباحية والمسائية(:)االهلية الجامعات/الكليات 

 قبل فيها الطالب مركزيًا ما يلي:تتولى الجهة )الكلية/المعهد( التي   -أ
بعد تقديمه تأييد من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا فيه  ترقين قيد الطالب -1-أ

 .اإلمتحانيرقمه 
تزويد الجهة التي تقدم لها الطالب )وبكتاب رسمي( بوثائقه بمحضر تسليم واستالم  -2-أ

 مع االحتفاظ بنسخة عنها.
ة تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور مع وزارة التربي -ب

 ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لاللتحاق بالدراسة المسائية أو االهلية بالعودة للدراسة  -ت

 في الكلية/ المعهد المقبول فيها مركزيا.
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 حاالت التأجيل والرسوب و إلغاء القبول -2-ز

 التأجيل والرسوب: حاالت-أ

تعتبر السنة الدراسية سنة تأجيل بحق الطالب في حالة عدم تسجيله في )الكلية/المعهد(  -1
وفق الفــقرة  31/11/2114( يوم دوام ولغاية 15)المرشح إليها خالل المدة المحددة 

 ( من هذا الفصل. 1-ب  –)أوال  

 31/11/2114تعتبر السنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله بعد  -2
 .31/6/2115ولغاية 

 

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

مع  ليها خالل السنة الدراسية  نفسهاإ المرشح)المعهد/إذا لم يلتحق الطالب في )الكلية .1
، وال يحق له إعادة من هذا الفصلب(  –) أواًل األخذ بنظر االعتبار ما ورد في الفقرة 

 .السنة الدراسية الالحقةالتسجيل في 

 في حالة ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة او الخاصة للقبول في الدراسة المعنية. .2

 )المعهد/مزورة أو محرفة إلى )الكلية او إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة  .3
ن كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو و حتى ه قبول يكتب إلى الوزارة إللغاء ا 

 المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية كافة. 

إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب  .4
التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى من (الكلية/ المعهد( إبالغ

 المسؤولية.
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 األجور الدراسية بالعملة األجنبية ن المقيمين منط اعفاء الطلبة غير العراقييضواب -3-ز

الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن قنوات يعفى الطلبة غير العراقيين المقبولين في 
 :األجنبية وفقا لما يليالقبول الحكومية العامة من األجور الدراسية بالعملة 

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

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

أال بعــــــد  ين( حيــــــث ان قبولــــــه ال يعــــــد نهائيــــــاً الوافــــــد )شــــــعبةالــــــوزارة مراجعــــــة مركــــــز 
مــــــن  اإلعفــــــاءتــــــدقيق حالتــــــه والوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتيفائه للضــــــوابط الخاصــــــة ب

 األجور الدراسية بالعملة األجنبية وكما موضح أدناه.
مـــــــــن األجـــــــــور  اإلعفـــــــــاءالطلبـــــــــة المقيمـــــــــين فـــــــــي العـــــــــراق المشـــــــــمولين بـــــــــإجراءات  .3

 جنبية هم كل من:الدراسية بالعملة اال
الطلبـــــة المقيمـــــين اقامـــــة دائمـــــة ممـــــن كانـــــت والدتهـــــم فـــــي العـــــراق وحاصـــــلين علـــــى  -أ

 الشهادة الثانوية العراقية.
( ســـــــنة وجميـــــــع 21مـــــــن ) أكثـــــــرالطلبـــــــة الـــــــذين تزيـــــــد اقـــــــامتهم فـــــــي العـــــــراق علـــــــى  -ب

 ذلك. ما يثبتمؤهالتهم الدراسية من العراق على ان يقدم 
ـــــــى شـــــــهادة الدراســـــــية  -ت الطلبـــــــة المقيمـــــــين إقامـــــــة دائمـــــــة فـــــــي العـــــــراق وحاصـــــــلين عل

 ذويه في دوائر الدولة. أحدالثانوية العراقية ويعمل 
علــــــى الطالــــــب المقبــــــول تقــــــديم المستمســــــكات )األصــــــلية والمستنســــــخة( التــــــي تؤيــــــد  .4

 انطباق الشروط الواردة أعاله أثناء مراجعته الوزارة.
بكتــــــاب رســـــــمي مــــــن مركـــــــز الـــــــوزارة  اإلعفـــــــاءوابط يــــــزود الطالـــــــب المســــــتوفي لضـــــــ .5

ـــــد إعفـــــ ـــــول بهـــــا يؤي ـــــة المقب ـــــى الجامعـــــة او الهيئ ـــــك يعـــــد معنـــــون ال اءه، وبخـــــالف ذل
 الوزارة. إعالموعلى الجامعة/الهيئة  ملغياً قبوله 

ـــــول فـــــي الدراســـــة المســـــائية  .6 ـــــب المقب لتســـــديد األجـــــور الدراســـــية  اإلســـــراععلـــــى الطال
 .اإلعفاءن صدور كتاب بالدينار العراقي وخالل أسبوع م

مــــــن األجــــــور الدراســــــية لمــــــرة واحــــــدة ولكافــــــة ســــــنوات  اإلعفــــــاءكتــــــاب  إصــــــداريــــــتم  .7
فـــــي كـــــل ســـــنة  اإلعفـــــاءالدراســـــة بالنســـــبة للفئتـــــين ) أ و ب( ويراعـــــى تجديـــــد كتـــــاب 

 دراسية بالنسبة للفئة )ت(
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مســــــؤولية عــــــدم المراجعــــــة الــــــى مركــــــز الــــــوزارة  والكليــــــة أو المعهــــــديتحمــــــل الطالــــــب  .8
 ( يوما" من ظهور نتائج القبول. 31) أقصاهادة خالل م

ـــــــة غيـــــــر العـــــــراقيين .9 ـــــــولين فـــــــي الجامعات/الكليـــــــات األهليـــــــة  )المقيمـــــــين( الطلب المقب
 غير مشمولين بضوابط اإلعفاء أعاله.
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: ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد في الثامنالفصل  -ح
 الدراســات الصباحية والمسائية

 الشروط العامة لالنتقال -1-ح

يحق للطلبة الناجحين االنتقال إلى )الكليات/المعاهد( واألقسام والفروع المناظرة في  -1
األصلي والمراد االنتقال إليها  )الكلية / المعهد(محافظة سكناهم بعد استحصال موافقة 

 وحسب الطاقة االستيعابية.

 .حدةال يحق للطلبة االنتقال بين جامعات المحافظة الوا -2

لرئيس )الجامعة/الهيئة( صالحية نقل الطلبة )سواًء كانوا ناجحين أو راسبين أو مؤجلين(  -3
وفقًا للطاقة  إلى األقسام والفروع المناظرةعدا الطلبة في المرحلتين االولى والمنتهية 

الكليتين/المعهدين األصلي والمراد االنتقال إليها وهذه  عدم ممانعةاالستيعابية وبعد 
تؤجل دراسة الطالب إلى السنة الدراسية مفتوحة الزمن وللضرورة القصوى، و الصالحية 

 .شهر من بدء الدراسة وحسب التقويم الجامعيبعد  تم نقلهالالحقة في حال 

في الجامعات إلى قسم عدم نقل الطلبة من أقسام الهندسة المدنية في كليات الهندسة  -4
 هندسة البناء واإلنشاءات في الجامعة التكنولوجية.

وتعتبر السنة الدراسية الخامسة في  يحق نقل طلبة السنة الدراسية المنتهية في الكليات ال -5
 .كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض

من قبل الكلية  عداديةيتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثيقة التخرج للدراسة اإل -6
المنقول إليها الطالب في حال عدم استكمالها من قبل الكلية المنقول منها الطالب لغاية 

 تأريخ نقله.

يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال من الدراسة  -7
تقال وفق الصباحية الى الدراسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف االخرى فيسمح باالن

 .الطاقة االستيعابية

تبدأ إجراءات النقل من الكلية االصلية حصرا وتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها إلى  -8
 الكلية المناظرة.
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في الوقت نفسه  ترويج استمارات نقل الطلبة الناجحين في الدور األول و المكملينيتم  -9
قل للناجحين في الدور األول في الن أوامر إصدار( و 31/8( و لغاية )1/7وابتداًء من )

( دون 1/11) أقصاه موعد( و الناجحين في الدور الثاني في 15/9) أقصاه موعد
 الرجوع إلى الوزارة.

بعد صدور كتاب عدم ممانعة من  األصليةأمر نقل الطالب من كليته  إصداريتم  -11
، وال يجوز تسجيل الطالب في الكلية المراد االنتقال إليهاالنقل من الكلية المراد االنتقال 

 . األصليةمن كليته اليها إال بعد صدور أمر نقله وانفكاكه 

 أسبوعخالل في الكلية/المعهد المنقول إليها استكمال إجراءات التسجيل  لطالبعلى ا -11
 وبخالفه يعد راسبا في صفه. صدور أمر نقله من كليته األصليةمن 

وبيد  إليهاملفة الطالب المنقول منها إلى الكلية المنقول  بإرسال األصليةتقوم الكلية  -12
خالل مدة ال تتجاوز اسبوعين من صدور امر النقل وبخالفه معتمد البريد الرسمي 

 تتحمل الكلية مسؤولية التقصير.

الواردة في الفصل  إجراء المقاصة العلمية وفق الضوابط العامة للمقاصة العلميةيتم  -13
 .3ر/ي العاش

 يتولى قسم شؤون الطلبة في الجامعتين تدقيق سالمة اجراءات النقل وفقا للضوابط. -14

لى كليات الجامعتين أمر بجميع حاالت النقل إصدارعلى الجامعات/الهيئة  -15 )من وا 
 مع جدول تفصيلي وامربنسخ من تلك األوتزويد الوزارة وبين كليات ومعاهد الهيئة( 
المنقولين  الكلية/المعهدالجامعة/د المنقولين منه و لكلية/المعهباسماء الطلبة المنقولين وا

 أقصاهابها الطالب المنقول فـــي مدة  لدراسية وفقرة االنتقال المشمولا وسنتهمإليه 
 ( ألغراض تدقيقية.15/11)

الجامعية للطلبة المنقولين بموجب صالحية السادة رؤساء  وامرترسل نسخ عن األ -16
 اعاله. 15الجامعات/رئيس الهيئة متضمنة التفاصيل الواردة في الفقرة 
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 ضوابط االنتقال ألسباب قاهرة -2-ح
 تكون األولوية النتقال الطلبة الذين تعرضوا للحاالت التالية:

الوالدين )في سنة االنتقال نفسها( يحق له  أحدالطالبة الذي يتعرض لفقدان  /الطالب  .1
االنتقال إلى الدراسة المناظرة في )الكليات/المعاهد( الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما 

 يثبت ذلك.

الطالبة المتزوجة خالل مدة الدراسة يحق لها االنتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة  .2
 بة. إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلو 

الطالبة التي افترقت عن زوجها خالل مدة الدراسة بسبب الطالق او الوفاة يحق لها  .3
 االنتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.

الطالبة المريض بإحدى األمراض المزمنة اآلتية بعد تقديم كتاب عدم ممانعة  /الطالب  .4
من الجامعة األصلية وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمية في المحافظة 

 ومصادق عليها من اللجنة الطبية في  كلية الطب في الجامعة.

 .داء السكري المعتمد على األنسولين 

 .الصرع 

 ة.األورام الخبيث 

 .عجز الكليتين 

 .فقدان البصر 

 طراف أو عجزها.فقدان احد األ 

 .احد األمراض المزمنة األخرى 

الطالب المصاب الذي تعرض إلى القصف أو إطالق نار أو ما شابه ذلك من حوادث  .5
 وأصيب بعجز دائمي.

 ال يشمل طلبة السنتين الدراسيتين األولى والمنتهية بما ورد اعاله.  .6
 من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلىضوابط االنتقال  -3-ح

يتم انتقال الطلبة من الكليات ذات المتطلبات األدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى من 
 خالل قسم القبول المركزي في الوزارة وكما يلي:
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األولى االنتقال من كليات ذات متطلبات  السنة الدراسيةيحق للطالب األول على القسم في  .1
 :متطلبات أعلى وفق الجدول المبين أدنى إلى كليات ذات

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

 كليات طب األسنان أو الصيدلة كلية الطب البيطري

 العلوم

 علوم الحياة

 األسنان أو الصيدلةكليات طب 
 الكيمياء

 التحليالت المرضية
 الكيمياء التطبيقية
 التقانات اإلحيائية

 العلوم
قسم علوم الرياضيات والرياضيات 

 التطبيقية
 قسم هندسة الحاسوب أو

 قسم هندسة تكنلوجيا المعلومات 

علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية  العلوم
 والفيزياء التطبيقية

 قسم الهندسة الكهربائية

 العلوم
 علوم الحاسوب 

 علوم الحاسوب والرياضيات
هندسة الحاسبات أو البرمجيات او سيطرة 

 و نظم أو هندسة االلكترونيات

 فيزياء الليزر العلوم
قسم هندسة الليزر أو قسم هندسة الليزر 

 وااللكترونيات البصرية

 قسم هندسة النفط أو  علوم األرض العلوم
نتاجه  قسم تكنلوجيا النفط وا 

 العلوم
 علوم الفلك واألنواء الجوية

 البيئة قسم هندسة البيئة
 التقانات البيئية

 كليات التقانات البيئية
 كليات الهندسة/ قسم هندسة المواد المواد العلوم

التقنيات الصحية 
والطبية أو كليات 
العلوم الطبية 

 التطبيقية

 التحليالت المرضية
 الصحة البيئية كليات طب األسنان أو الصيدلة
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األولى، عند توافر السنة الدراسية في  أعالهيكون انتقال الطلبة المشمولين باالختصاصات  .2
جامعة،  الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حالة عدم توافرها يكون قبولهم في اقرب

شريطة أن يكونوا من الناجحين في الدور األول وليس لديهم سنة رسوب أو تأجيل في 
 الكلية نفسها.

لغرض  )في كلية أو معهد آخرين( لسنة السابقةفي ادراستهم  لذين أجلواالطلبة ايشمل  .3
 .بامتياز نقل الطلبة االوائل تعديل الترشيح

ى األقسام في الكليات من خريجي الدراسة الطالب الحاصل على الترتيب األول عل يشمل .4
المهنية أو من أصحاب الشهادات المعادلة ممن تنطبق عليهم بقية الشروط  عداديةاإل

 .( بامتياز نقل الطلبة األوائل3-1الواردة في الفقرات )

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

وستهمل الطلبات الواردة  االمتحانيوالجامعة التي يرغب الطالب االنتقال إليها وتحديد الرقم 
 .31/8بعد 

ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات متطلبات أعلى إلى كليات ومعاهد ذات متطلبات  -4-ح
 أدنى

يحق لطلبة كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية االنتقال الى كليات ذات  .1
حدود قبول أدنى وحسب الطاقة االستيعابية شرط أن ال تكون لديهم سنوات إهدار 

 من سنتين. أكثر)سنوات النجاح والرسوب( 

يحق للطلبة االنتقال من الكليات في الجامعات الحكومية الى معاهد ذات حدود قبول  .2
 من سنتين. أكثر أدنى وحسب الطاقة االستيعابية شرط أن ال تكون لديه سنوات إهدار

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

 عفاء الطالب من بعض المواضيع الدراسية.لمجلس الكلية/المعهد النظر في إ .4
 ضوابط انتقال طلبة المعاهد في هيئة التعليم التقني -5-ح

تخول هيئة التعليم التقني صالحية نقل طلبة الصف األول من والى المعاهد الواقعة في 
محافظات سكنهم بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين األصلي والمراد النقل إليه وبما 

 .في بدء السنة الدراسيةو  الطاقة االستيعابية يقيضمن تحق
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 أعضاء الهيئة التدريسيةضوابط نقل الطلبة أبناء  -6-ح

يقصد بأعضاء الهيئة التدريسية من هم من حملة األلقاب العلمية الجامعية )مدرس  .1
مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ( من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الحكومية واألهلية التابعة لها حصرًا.والجامعات 

نقل أبنائهم إلى حملة األلقاب العلمية الجامعية  يحق ألعضاء الهيئة التدريسية من .2
الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم عدا كليات الطب فتقتصر 

 على حملة لقب أستاذ وأستاذ مساعد.

ي اختيار القسم )الفرع( في حالة قبوله حسب يحق البن حامل اللقب العلمي الجامع .3
األولى في الكلية وسنة القبول نفسها وعن طريق )الكلية/  السنة الدراسيةمجموعه في 

المعهد( وترسل قوائم بأسماء الطلبة المشمولين إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 
 في الوزارة.

 2االمتيازين الواردين ضمن الفقرتين ) حدبأيحق ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية التمتع  .4
 ( أعاله.3و 

 ( أعاله.3أو  2يشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين والمتوفين بالفقرتين ) .5

باإلمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرًة من دون رجوعه إلى التسجيل  .6
 في كليته األصلية ضمن المدة المحددة للنقل.

ال يشمل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئة التدريسية باالنتقال بين جامعات المحافظة  .7
 الواحدة. 

تزويد الكلية/ المعهد بنسخة ملونة من كتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية التي  .8
تم في ضوئها نقل الطالب )الذي تم تقديمه للوزارة( إلجراء صحة الصدور عليه من قبل 

 لمعهد.الكلية/ ا

ن مركزيًا والطلبة الوافدين من أصحاب الشهادات و ل بالفقرات أعاله الطلبة المقبوليشم .9
 المعادلة.

 إن أقسام الجامعة التكنولوجية تعتبر بمثابة كليات ويكون النقل بين أقسامها مركزياً  .11
 .باستثناء قسم هندسة تكنولوجيا النفط وعبر االستمارة االلكترونية
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الكليات المتناظرة عن طريق االستمارة االلكترونية المخصصة لهذا لنقل بين يتم ا .11
 الغرض ووفق ما يلي:

الجامعة التكنولوجية  الهندسية في قساماأليحق للطلبة المقبولين في أي قسم من  .أ
بموافقة مجلس  النفط في الجامعة نفسهاهندسة تكنولوجيا بالنقل إلى قسم 

وفي حال عدم توفرها يتم نقلهم إلى اقسام  الجامعة عند توفر الطاقة االستيعابية
مركز  إعالمالجامعة األخرى وفق مبدأ التنافس وحسب المعدل على أن يتم 

 .الوزارة بذلك

النفط في الجامعات األخرى النقل إلى  هندسة المقبولين في قسم يحق للطلبة  .ب
 النفط في الجامعة التكنولوجية. هندسة تكنولوجيا قسم

نما إلى للطلبة ال ال يحق .ج مقبولين في الكليات التقنية النقل إلى كليات الهندسة وا 
 كليات تقنية مناظرة.

النقل إلى كلية العلوم دون بالمقبولين في كلية التقانات اإلحيائية يسمح للطلبة  .د
 فيها تقانات إحيائية. ال يوجدتحديد القسم في الجامعات التي 

 للنقل بين االقسام فيكون كاالتي:بالنسبة  .12

 يجوز النقل في الحاالت التالية: 

الكلية االصلية )مثال قسم  ي لها رمز تقديم مستقل الى اقساممن االقسام الت .أ
 الستمارة االلكترونية المخصصة.ا علوم الرياضيات الى العلوم( ويتم عن طريق

ب. نقل ابناء االساتذة بين اقسام الكلية نفسها وهو من صالحية الكلية 
 والجامعة.

 يجوز نقل ابناء االساتذة في الحاالت التالية: * ال

 من قسم لديه رمز الى قسم اخر لديه رمز. .أ

 اآلدابب. من الكلية الى قسم في الكلية لديه رمز تقديم مستقل ) مثال كلية 
 الى قسم االثار (.
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 واألهلية الحكوميةضوابط انتقال الطلبة بين الكليات  -7-ح

 ألهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة الصباحية نقل الطالب األول من الكليات ا -أ

ال يقل عن جيد جدا في القسم  وبتقديرفقط األول  ينقل الطالب األول الناجح بالدور .1
األولى الى األقسام المناظرة في السنة الدراسية المعني بالجامعات/الكليات األهلية في 

 الجامعات الحكومية.

( أعاله أن ال يكون راسبًا أو مؤجاًل وان ال 1يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة ) .2
 الثانوية لسنوات سابقة أو من خريجي المعاهد.الدراسة يكون حاصاًل على شهادة 

 يخضع الطالب إلجراءات المقاصة العلمية. .3

راسات والتخطيط والمتابعة يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرًا/ دائرة الد .4
إلى الدائرة حال إعالن  ابعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته األهلية معنون

التي يرغب الطالب االنتقال إليها والجامعة نتائج الدور األول على أن يحدد القسم والكلية 
يحق للكلية/الجامعة األهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرًة وبخالفه  وال

 تتحمل المسؤولية القانونية كاملًة. 

 . 31/8لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد  .5

 نقل الطلبة من الكليات األهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة المسائية   -ب

ة الصباحية إلى الكليات الحكومية المسائية يسمح للطالب االنتقال من الكليات األهلي -1
من الصف األول  ومن الناجحينون حاصاًل على تقدير )جيد جدًا( المناظرة على أن يك

 إلى الصف الثاني وغير راسب في السنة الدراسية السابقة.

يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرًا/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  -2
إلى الدائرة حال إعالن  اعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته األهلية معنونب

يرغب الطالب االنتقال إليها  والجامعة التينتائج الدور األول على أن يحدد القسم والكلية 
يحق للكلية/الجامعة األهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرًة وبخالفه  وال

 ؤولية القانونية كاملًة. تتحمل المس

 .31/8لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد  -3
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 نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات األهلية  -ت

األولى إلى الثانية فقط وغير الراسب في السنة السابقة  السنة الدراسيةيسمح للطالب الناجح من 
أو مرقن قيده االنتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الدراسة واالختصاص 

 المناظرين في الجامعات والكليات األهلية.
 كردستان ومعاهد إقليمضوابط انتقال الطلبة من والى جامعات  -8-ح

 لجامعات والمعاهد المدرجة في دليل الطالب حصرا.لى اترويج المعامالت إيتم  .1

في  وباإلمكان النظرعدم ترويج معاملة االنتقال لطلبة السنة الدراسية األولى والمنتهية  .2
 استضافتهم في جامعات اإلقليم.

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

يتم نقل أو استضافة الطلبة من والى جامعات ومعاهد إقليم كردستان وحسب االختصاصات  .4
حيث تبدأ معاملة االنتقال من )الكلية/المعهد( األصلي و فقة االمتناظرة وفقًا لالستمارة المر 

و قائمة بالمواد التي درسها  عداديةترافق استمارة االنتقال بنسخة مصورة من شهادة اإل
الطالب في الصفوف التي اجتازها لالعتماد عليها في المقاصة العلمية و ترسل مباشرًة عن 

 ويتم اجراءطريق الجامعة/هيئة التعليم التقني المنقول منها إلى الجامعة/الهيئة المنقول إليها 
الوزارة  إعالمعلى القتصار الالزم وفق التعليمات النافذة  دون الرجوع إلى الوزارة و ا

 تزويدها بنسخ من هذه المخاطبات لالطالع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.و 
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 الفصل التاسع: ضوابط الطلبة المرقنة قيودهم والطلبة الموقوفين -ط
 قبول الطلبة المرقنة قيودهم -1-ط

ت تخصص كليات ومعاهد ذافي  ة قيودهم من الدراسات الصباحيةيقبل الطلبة المرقن .1
ن الكليات والمعاهد م وحدود قبول أدنى(( 4)وحسب الجدول الموضح ملحق )مختلف 

الدنيا لسنة تخرجهم. وتتولى الوزارة والحدود التي رقنت قيودهم فيها وحسب اختيارهم 
يزيد عددهم  أالتوزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على 

( عشر من المائة من خطة القبول في الكلية أو المعهد. ويضاف هذا العدد %11) عن
إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف األولى ولمجلس الكلية 

 .المواد الدراسيةأو المعهد إعفاؤهم من بعض 

الدراسات الصباحية  يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف األولى والثانية في الكليات/ .2
 أحدفي الصف األول في االختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في 

 معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية.

يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات/ الدراسات  .3
مناظر أو المقارب لتخصص كل منهم الصباحية في الصف الثاني في االختصاص ال

 معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية. أحدفي 

( من هذا الفصل على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/ 3( و)2تسري أحكام الفقرتين ) .4
 الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني الدراسات المسائية. 

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

و  2112/2113لدراسيتين تشمل الضوابط أعاله الطلبة المرقنة قيودهم للسنتين ا .6
من قرارات عودة الطلبة المرقنة  من المستفيدين واأن ال يكون، على حصرا 2113/2114

 .قيودهم سابقا

يتم تقديم الطلبات إلى الكلية/ المعهد ويتم ارسال االستمارات وبرفقتها بيانات الطلبة  .7
 .25/9من الجامعة/الهيئة في موعد أقصاه  Excelووفق نظام  CDوعلى قرص مدمج 

 اختصاص الوزارة حصرا.ة قيودهم من كافة إجراءات قبول الطلبة المرقن .8
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 ضوابط الطلبة الموقوفين: -2-ط
 يسمح للطلبة الموقوفين الذين يفرج عنهم لعدم ثبوت إدانتهم بمواصلة الدراسة. .1
وبالتالي تمدد فترة الغياب يعد االحتجاز ضمن االعذار المشروعة لغياب الطالب  .2

ة الواحد مادة الدراسيةمن الساعات الدراسية المقررة لل %15المسموحة إلى 
ضمن السنة الدراسية نفسها، وفي حال زادت فترة الحجز عن ذلك تعتبر و 

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

 سراحهم.
يتم استكمال كافة اإلجراءات األصولية لبيان صحة صدور المستمسكات التي  .4

تثبت تاريخ اعتقاله واطالق سراحه وتزامنها مع فترة انقطاعه عن الدوام من قبل 
 الكلية/ المعهد.

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

واإلجراءات  ولياتيتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بكافة األ .6
ألغراض تدقيقية.
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 : ضوابط عامةالعاشرالفصل  -ي
  ضوابط عامة -1-ي

صعودًا وبخالفه أو التسجيل جميع االمور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي  -1
 في الكلية/ المعهد.يهمل اي طلب يقدم من قبل الطالب 

حالة انتقاله من جامعة الى  ه فيأولياتمن كافة  الطالب ونسخضرورة االحتفاظ بملف  -2
باليد او  للطالب المستضافعدم ارسال السيرة الدراسية و في الكلية المنقول منها  أخرى

وكذلك بالنسبة  البريد الرسمي سرية مع معتمد ارسالها بصورة ذويه ويجبتسليمها الى 
المستضافين حيث يجب ان تبقى في الكلية التي  بالطلبةالخاصة اإلمتحانية  للدفاتر

 .يدرس بها الطالب وترسل نسخ مصورة الى الكلية التي قدم منها

 التأكيد على ما يلي: -3

 المزورين الطلبة وكشفبتدقيق وثائق  اإلسراع .أ

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

 تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم. .ج

 إصدارعدم تأخير و الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد  أوامر إصدار .د
 االستحقاق. من شهر من تاريخ أكثراألمر 

األولى في موعد ال يتجاوز  السنة الدراسيةبالطلبة المقبولين في  إدارية أوامر إصدار .ه
عمامه  .اإلمتحانيةقسام والفروع العلمية واللجنة على األ اشهر تشرين الثاني وا 

بالطلبة الدارسين في كل سنة دراسية وبما ال يتجاوز شهر  إدارية أوامر إصدار .و
عمامهاألول  كانون  .اإلمتحانيةعلى األقسام والفروع العلمية واللجنة  اوا 

ولكل سنة بالطلبة الذين يحق لهم المشاركة باالمتحانات النهائية  إدارية أوامر إصدار .ز
قبل شهر واحد على األقل من موعد االمتحانات النهائية )السنوية أو  دراسية

عمامه الفصلية(  .اإلمتحانيةعلى األقسام والفروع العلمية واللجنة  اوا 

 عالناتخالل اإلعالن في لوحة اإلاطالع الطلبة على التعليمات والتوجيهات من  .ح
 الكلية.من موقع في  أكثروفي 
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ساء الجامعات والسيد رئيس الهيئة والسادة عمداء الكليات تحديد يوم للسادة رؤ  .ط
مع  بذلك الوزارة والعملالى  الطالب مشاكلهم لكيال يلجأوالمعاهد لمقابلة الطلبة وحل 

على ان ترفع هذه المقابالت الى الوزارة  داريةالمحافظة على الرصانة العلمية واإل
 بمحاضر دورية من الجامعات والهيئة. 

 2114-2113معالجة حاالت الطلبة بانتهاء السنة الدراسية  -2-ي

درجات كحد أعلى على درجات المواد الدراسية يزيد عن خمس  لمجلس الكلية منح ما ال -1
 .حصرا ألحد الدورين لتغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح

 4905)مثال  عدد صحيحإلى أقرب  مادة دراسيةفي أي النهائية يتم جبر كسر الدرجة  -2
 (49تصبح  4904وال  51تصبح 

( من 8ة )رابعًا( من المادة )في الفقر  والواردة "المواضيع المحّمل بها الطالب"ـ يقصد ب -3
المحّمل بها الطالب بعد  المواد الدراسية) 2111لسنة  134التعليمات اإلمتحانية رقم 

 نتيجة تطبيق نظام العبور(. المطالب بهاإجراء المقاصة العلمية، وليس المواد 

المعدلة وفق  2111لسنة  134( من التعليمات اإلمتحانية رقم 9يكون تنفيذ المادة ) -4
 اآلتي:

ة يعد راسبا في صفه )حيث أنه ال يحق له أن دراسي مادةالطالب الراسب بالغياب في أي  -أ
بتلك المادة وال يحق له النجاح بالعبور إلى السنة الدراسية ؤدي امتحانات الدور الثاني ي

 .األعلى(، ويسمح له بإكمال السنة الدراسية وأداء االمتحانات في المواد األخرى

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

 من التعليمات اإلمتحانية. 11يقره مجلس الكلية وكما جاء بالمادة 

 ها فقط.يطالب الطالب الراسب بالمواد التي رسب في -5

 يحق للطالب الراسب في امتحانات الدور األول المشاركة في امتحانات الدور الثاني -6
 بغض النظر عن عدد المواد التي رسب بها.

عن مرة ونصف المدة المقررة للدراسة في  يرقن قيد الطالب اذا تجاوزت مدة دراسته -7
الرسوب من تخصصه، بما فيها سنوات الرسوب وال تحتسب سنوات التأجيل وعدم 

 ضمنها.
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ضمن السقف الزمني لدراستهم في  للطلبة المعدل ترشيحهمتحتسب سنة الرسوب  -8
الكلية/المعهد التي تم ترشيحهم إليها، وسنة التأجيل ضمن سنوات التأجيل الثالث 

 النافذة. 2111لسنة  134من التعليمات اإلمتحانية رقم  21المنصوص عليها في المادة 

 :(2114-2113للسنة الدراسية ) ضوابط نظام العبور -3-ي

اذا كان مجموع المواد التي رسب بها  ينجح الطالب بالعبور إلى السنة الدراسية األعلى -1
 .االمتحانات النهائية والمواد المستحدثة في صفه ال يزيد عن مادتين في

يخير الطالب بين االستفادة من نظام العبور أو اعتباره راسبا في صفه ويثبت خياره  -2
 7/11لتثبيت خياره لغاية  ، وفي حالة عدم مراجعة الطالبوتحفظ في ملفته تحريريا

 راسبا في صفه. تبريع

بالمواد  أسوةيطالب الطالب المشمول بنظام العبور بامتحانات فصلية لمواد العبور  -3
 نصاب الدوام في المواد المستحدثة. مع استيفاء، الدراسية لمرحلته

 يل في حال تأجيل دراسة الطالب للسنة الدراسية نفسها.تشمل مواد العبور بالتأج -4

يجوز عبور الطالب في حالة  يعامل الدرس الفصلي على أنه سنوي ألغراض التحميل وال -5
 من مادتين فصليتين باي حال من األحوال. أكثررسوبه ب

 متحانية.إمحاوالت  أربعمواد العبور لكونه استنفد بيرقن قيد الطالب في حالة رسوبه  -6

والكليات األهلية  التعليم التقني ةهيئط على الجامعات العراقية و تطبق هذه الضواب -7
 السنوي أمت تعمل بالنظام الفصلي للدراستين الصباحية والمسائية األولية سواء كان

 (.باستثناء كليات الطب وطب األسنان والصيدلة)

 الضوابط العامة للمقاصة العلمية: -4-ي

داخل وخارج العراق من قبل  /الهيئةيتم إجراء المقاصة العلمية في حالة النقل من الجامعات 
 الطالب األصلية في حالة االستضافة ووفق اآلتي: /معهدالقسم المنقول إليه الطالب ومن كلية

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

 .)دواما أو وامتحانا( دراسيتينمادة أو مادتين بالطالب  مطالبةاسي متطابق، ويتم الدر 
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من مادتين منهجيتين  أكثر /المعهديناالختالف في المواد الدراسية بين الكليتين إذا كان .2
رجاعه إلى كليته األصلية،  مراحلالتنازل إلى  يخّير الطالب بين أدنى أو إلغاء نقله وا 

 وكذلك إذا كان النظام الدراسي مختلف بين الكليتين )فصلي وسنوي(.

من مادتين  أكثرتنازل إلى مرحلة أدنى نتيجة لمطالبته بي حالة اختيار الطالب المنقول الف .3
ضمن السقف ال تحتسب دراسيتين بعد تطبيق المقاصة العلمية فان هذه السنة الدراسية 

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

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

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

 وتعديالتها. 2111لسنة  134 اإلمتحانيةتعامل المواد المستحدثة والملغاة وفقا للتعليمات  .6
 2114-2113للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية  ضوابط تعديل الترشيح -5-ي

تعديل ترشيحهم إلى  2113/2114يحق للطلبة المقبولين قبواًل مركزيًا للسنة الدراسية  .1
الحدود الدنيا لـ)الكلية/المعهد( التي  وبناًء علىإحدى )الكليات/المعاهد( وفقًا لمجموعهم 

ريق االستمارة االلكترونية يرغبون تعديل الترشيح إليها في سنة تخرجهم عن ط
 المخصصة لهذا الغرض.

 الفئات المشمولة: .2

 الطلبة الراسبين .أ

 الطلبة المؤجلين .ب

 بناًء على طلبهم. الطلبة الملغي قبولهم .ج

الطلبة الذين تم تغيير ترشيحهم بعد توسعة مقاعد المجموعة الطبية أو بعد  .د
 .أكثرف %75معدل اعتراضهم على القبول في المعاهد التقنية مع حصولهم على 

على الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في كلياتهم بسبب الظرف األمني في  .3
محافظات الموصل واالنبار وتكريت مراجعة قسم القبول المركزي ليتم اتخاذ ما يلزم 

 بصددهم.
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 تعديل الترشيح. أوامر إصداريحق للطالب تقديم طلب إللغاء تعديل ترشيحه بعد  ال .4

 الترشيح بسبب اللياقة الصحيةتعديل  -6-ي
وفي  حال ورودها اليهم،من الجهة المرشح اليها للطالب تالحظ نتيجة الفحص الطبي  .1

وبالبريد  قسم القبول المركزي إعالملياقة الطالب للدراسة المرشح اليها يتم  حالة عدم
 .جوخالل أسبوعين من اعالن النتائ االلكتروني لتعديل ترشيحه وفق لياقته الصحية

 المدرسية.من الوثيقة  مع نسخةترفق استمارة الفحص الطبي  .2
بالغه عن الجهة )االطالب  إعالم .3 ة يرغب الترشيح إليها عند مراجع ( التي/المعهدلكليةوا 

 .وبما يتناسب مع وضع الطالب الصحي قسم القبول المركزي بمركز الوزارة
 الضوابط الخاصة بالطلبة المكفوفين -7-ي
الجامعات استثناء من  اإلسالمية فييعدل ترشيح الطلبة المكفوفين الى كلية العلوم  .1

 .شرط المعدل
تعديل الترشيح سيتم بعدد محدود أي أن الطلبة المكفوفين سيتنافسون فيما بينهم وفق  .2

 معدالتهم.
تسهيل أمور الطلبة المكفوفين ومساندتهم في دراستهم والنظر بعين العطف لحالتهم  .3

هج في المواد المقررة في المنا األمراإلنسانية ويتم اختبارهم بشكل شفوي اذا تطلب 
 .إعفائهمدون  واإلحصاءكمادتي الحاسوب 

 ضوابط استضافة الطلبة -8-ي
الجامعات ولحاالت محدودة وفي يتم استضافة الطلبة بحسب صالحية السادة رؤساء  .1

 أضيق الحدود.
 من سنتين دراسيتين. كثرألال يجوز استضافة الطالب  .2
على استضافة الطالب خارج  ال يترتببحيث  للطالب المستضافإجراء المقاصة العلمية  .3

 من مادتين دراسيتين ولكل سنوات االستضافة. أكثركليته االصلية مطالبته ب
 التدريب الصيفي: -9-ي

ضمن  هيؤدو في حالة كونهم لم بأداء التدريب الصيفي يتم السماح للطلبة المستمرين بالدراسة 
ومواصلة دراستهم وال يتم ارجاعهم إلى الصف السابق على أن ال يتم الفترة المحددة لذلك 

تزويدهم بوثائق التخرج إال بعد اتمامهم التدريب، وال يشمل هذا الطلبة المرقنة قيودهم بسبب 
 م أدائهم التدريب الصيفي.عد
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 : الوثائقعشر الحاديالفصل  -ك
 إلية تدقيق الوثائق -1-ك

في الجامعات وهيئة ( 2115-2114للسنة الدراسية )تكون إلية تدقيق وثائق الطلبة المقبولين 
 :كما يلي وللدراستين الصباحية والمسائية التعليم التقني والكليات األهلية

)العلمي واألدبي( حصرا وللدراسة  عداديةالطلبة خريجي الدراسة اإل تدقيق وثائق -1
 .فصاعدا في قسم الحاسبة في مركز الوزارة 2114الصباحية والمسائية وللسنوات من 

( نزوال مع بيانات وزارة 2113-2112يتم تدقيق وثائق الدراسة اإلعدادية للسنوات ) -2
التربية المعممة من قبل مكتب المفتش العام من قبل الكلية على أن ترفق نسخة سجل 
األساس )بورد الدرجات( المتضمنة درجات الطالب )مظللة( مع الوثيقة. تختم الوثيقة 

الكلية وتوقع من قبل الموظف الذي قام بالتدقيق  ونسخة سجل األساس بختم تسجيل
ومدير تسجيل الكلية. وفي حالة وجود حالة مشكوك بها يتم ارسال مخول إلى وزارة 

 التربية مستصحبا معه أصل الوثيقة الجراء الالزم واعالم الوزارة باالجراءات.

 الفنونو الزراعة، و الصناعة، و  التجارة،تدقيق وثائق الطلبة خريجي الدراسة المهنية ) -3
 .المديرية العامة للتعليم المهني التابعة لوزارة التربيةطبيقية( في الت

، معاهد التدريب التابعة لهيئة التعليم التقنيالمعاهد )يكون تدقيق وثائق الطلبة خريجي  -4
ومعهد ، إعداد المعلمين والمعلماتهد امعوالبريد،  النفطي، المعهد العالي لالتصاالت

، معهد الدراسات الموسيقية، معهد الحرف والفنون الشعبية، واعداديات الجميلةلفنون ا
، وتزويدنا بنتائج التدقيق قبل الكليات/المعاهدالتمريض ومعهد السياحة والفندقة( من 

 وكما يلي:

تدقيق وثائق خريجي معاهد التدريب النفطي، المعهد العالي لالتصاالت والبريد،  -أ
مع الجهة  ، ومعاهد اعداد المعلمين والمعلماتلتقنيومعاهد هيئة التعليم ا

 المانحة للوثيقة.

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

 .التمريض في وزارة الصحة إعدادياتتدقيق وثائق الطلبة خريجي  -ج

 والفندقة في وزارة السياحةتدقيق وثائق الطلبة خريجي معهد السياحة  -د
 .واآلثار/دائرة المرافق السياحية
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تدقيق الوثائق الصادرة من الوقف السني/الدراسات اإلسالمية من السنة الدراسية  -5
 .في الوقف السنييتم تدقيقه  ذلك دون فصاعدا في مقر الوزارة وما 2113/2114

 2112/2113سنة الدراسية تدقيق وثائق الطلبة خريجي التربية/الفرع اإلسالمي من ال -6
 1في وزارة التربية تدقيقه ذلك يتم  دون ومافصاعدا في مقر الوزارة 

تدقيق وثائق الطلبة خريجي معهد الزهراء التابع للوقف الشيعي من السنة الدراسية  -7
 .فصاعدا في مقر الوزارة 2111/2111

ي من السنة الدراسية ن/التابع للوقف الشيعآتدقيق وثائق الطلبة خريجي مركز علوم القر  -8
 .فصاعدا في مقر الوزارة 2118/2119

التابعة للوقف الشيعي للسنتين الدراسيتين  عداديةتدقيق وثائق خريجي الدراسة اإل -9
 .( في مقر الوزارة2113-2112و 2111-2112)

 صحة الصدور: -2-ك
بشـكل مباشـر مـن قبـل والجامعات/الكليات األهلية يتم مخاطبة الجامعات والهيئة  -1

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد مـن صـحة صـدور وثـائق مـوظفيهم 
أو وثائق المتقدمين للتعيين وعن طريق مخولين رسميين دون الرجوع إلـى الـوزارة 

 لتجاوز حاالت التأخير.
الثقافيــة فـي الخـارج والجهــات  الـدوائرمباشــرة مـن قبـل  والهيئـةمخاطبـة الجامعـات  -2

 .الصادرة عنهاثائق و الوالمؤسسات األجنبية للتأكد من صحة صدور 
ة عـن التأكيد على الكليات والمعاهد بعدم مخاطبة الوزارة مباشـرة وتكـون المفاتحـ  -3

 .طريق الجامعة والهيئة حصرا
 :التعامل مع حاالت التزوير -3-ك

ـــوان أو المعـــدل أو  .1 ـــر مـــن حيـــث العن ـــدرجات أو ســـنة التخـــرج فـــي المحتـــوى ان أي تغيي ال
 األصلي للوثيقة يعتبر تزويرا ويعرض صاحب الوثيقة إلى المسائلة القانونية.

يعد الشخص مزورا اذا قدم مستندات او كتب او وثائق مزورة مـع علمـه بكونهـا مـزورة او  .2
 التزوير.كونه من المحرضين على 
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مكتشـفة دائرة الدراسـات والتخطـيط والمتابعـة بـأي حالـة تزويـر  إعالمتقوم الجامعة/الهيئة ب .3
المزورين ليتسنى لنا إجراء الالزم وعـرض الموضـوع علـى السـيد  أولياتتزويدنا بكافة  مع

عـالمو وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي واستحصال موافقته على أعمام اسـمه  الجهـات  ا 
 إليها واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقه.ذات العالقة التي قدم المزور وثائق التخرج 

الجهات التحقيقية  المختصة  بإخباران الموظف او المكلف  بخدمة عامة  ملزم قانونا"   .4
(  مــــن قــــانون اصــــول 48المــــادة ) ألحكــــاماذا مــــا اتصــــل علمــــه بوقــــوع جريمــــة  طبقــــا"  

حقيــــق االداري  المعــــدل(، وان لجــــان  الت  1971لســــنة  23المحاكمــــات  الجزائيــــة رقــــم )
الموظـف  الـى المحـاكم المختصـة  اذا  مـا  رأت ان فعلـه يشـكل  بإحالـةملزمة بالتوصية  

أن يتخلـــف  عـــن االخبـــار عنهـــا  وان  موظـــف علـــم بوقـــوع جريمـــة ألي يســـوغ وال، جريمـــة
يصـح االكتفـاء  بشـأنها   جريمة  التزوير هي احدى  الجرائم الخطرة  المخلـة بالشـرف  وال

انضباطية بل يتوجب  تحريك الشكوى  الجزائية ضد الموظف  المعني وبخالفـه  بعقوبات 
 .يالحق  الموظف المسؤول  وفق المادة العقابية  المشار اليها

 بما يلي:حالة تزوير وبشكل واضح  كل يتم تزويدنا ومع .5

ــًا مســتمرًا بالدراســة او خريجــًا ا -أ و مــن غيــر بيــان حالــة المــزور فيمــا إذا كــان طالب
 . الكلية او المعهد خريجي

نســخة واضــحة وملونــة مــن الوثيقــة او المحــررات المــزورة مــع بيــان فيمــا اذا كــان  -ب
 . يكم أصل الوثيقة المزورة من عدمهلد

 . التحقيقية او االنضباطية إن وجدتتقارير او توصيات اللجنة  -ت

 جهة انتسابه -ث

 الجهة الطالبة لصحة الصدور. -ج

 .ذات العالقة ولياتكافة األ -ح

( مـــن تعليمـــات انضـــباط 6وجـــوب النظـــر فـــي الطلبـــة المـــزورين انضـــباطيا وفـــق المـــادة ) .6
بالفصــل النهــائي مــن الــذي يثبــت تزويــره ومعاقبــة الطالــب  2117لســنة  161الطلبــة رقــم 
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الكلية او المعهد ويرقن قيده بناء على توصية لجنة انضباط الطلبة في الكليـة وبقـرار مـن 
 وليـاتتم تزويد دائرة الدراسات والتخطـيط والمتابعـة بكافـة األالجامعة او الهيئة، على أن ي

 ( أعاله.3وكما ورد في الفقرة )

 كيفية التعامل مع الطلبة المزورين: -4-ك

حالة إوجوب  علىوالتأكيد الخاصة بالطلبة المزورين  ولياتكافة األعلى  ضرورة الحفاظ -4
األعلى / رئاسة االدعاء العام أصل الوثيقة المزورة في القضايا المحالة الى مجلس القضاء 

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

ثبـــت ارتكـــابهم خطـــأ ســـابق بتالعـــبهم فـــي وثيقـــة  للخـــريجين الـــذينإمكانيـــة مـــنح وثـــائق تخـــرج  -5
يوجــد ســند قــانوني يجيــز  التخــرج الصــادرة باســم الكليــة بتحريــف أليــة معلومــات فيهــا حيــث ال

ـــائق تخـــرج مســـتقبالً الحرمـــان مـــن تز  ـــع مـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات  ،ويـــدهم بوث إال إن ذلـــك ال يمن
لعراقـي وطائلة قانون العقوبـات االقانونية بحقهم النضواء الفعل المرتكب تحت مفهوم التزوير 

 .المعدل 1969لسنة 111رقم 

الذي حصل على وثيقـة صـحيحة إن يقـدم الـى جامعـة غيـر الجامعـة المزور من حق الطالب  -6
إجــراء قضــائي هــو جــراءات القانونيــة بحــق المــزورين التــي رقــن قيــده منهــا علمــا ان اتخــاذ اإل

لطلبـة مـن عدمـه الـى مقاعـد الدراسـة مستقل ومن اختصـاص القضـاء وال يتوقـف عليـه عـودة ا
وفـــق الوثـــائق الصـــحيحة ويـــتم قبـــول الطالـــب علـــى ضـــوء الوثيقـــة الصـــحيحة وفـــق التعليمـــات 
الســارية ســنة التقــديم مــن حيــث المعــدل فــي تلــك الســنة )يعامــل معاملــة الطلبــة الجــدد(، ممــا 

ـــات الطلبـــة المـــزورين  ـــدقيق أســـماء المتقـــدمين للدراســـة مـــع قاعـــدة بيان عـــالمو يســـتلزم ت ـــرة  ا  دائ
 الدراسات والتخطيط والمتابعة بالحاالت المكتشفة. 

لغــاء القبــول وتــرقين القيــد وذلــك اســتنادا الــى المــادة  ال -7 يحــق للمحــاكم إلغــاء قــرارات الفصــل وا 
ي تـنص علـى تـال 1988( لسـنة 41ث العلمي رقـم)( من قانون وزارة التعليم العالي والبح38)

التـي تقـام علـى الـوزارة والجامعـة او الهيئـة او الكليـة او المعهـد الـدعاوي ال تسمع لمحاكم أن ا
ي تفــرض علـى الطلبــة تـحانـات او العقوبـات االنضــباطية الفـي كـل مــا يتعلـق بــالقبول او االمت
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 الشــكاوىوالفصــل وتــرقين القيــد وغيــره ويكــون للــوزارة والجامعــة والهيئــة وحــدها حــق البــت فــي 
 . التي تنشأ عن هذه األمور

 :تسلسل الخريجين أوامر رااصدضوابط  -5-ك

تسلسل الخريجين بحيث يكون تسلسل الطالب المتخرج محسوبًا في ضوء المجموع الكلي  دمج-1
 ي ويتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:لعدد الخريجين للدورين األول والثان

أمــر جــامعي لخريجــي الــدور األول يحتــوي اســم الطالــب ومعدلــه وتسلســله فــي  إصــدار-ا
 .الدور األول

 .أمر جامعي لخريجي الدور الثاني يحتوي اسم الطالب ومعدله فقط إصدار-ب

أمــر إداري موحــد مــن الكليــة لخريجــي الــدور األول والثــاني كافــة يحتــوي اســم  إصــدار-ج
رج منـــه العتمـــاده بشـــكل نهـــائي فيمـــا يخـــص الطالـــب ومعدلـــه وتسلســـله والـــدور الـــذي تخـــ

 .تسلسل الخريجين للسنة الدراسية

امـــا ، بالـــدرجات )بـــدون تسلســـل(خريجـــي الـــدور األول الـــراغبين بـــالتعيين بوثـــائق تخـــرج  تزويـــد-2
الخريجين الذين يرغبون بإكمال دراستهم العليا فيزودون إضافة الى الوثيقة بكتاب تأييد صادر من 

 . بعد اعتماد نتائج الدور الثانيإال افيه تسلسل خريجي الدور األول وال يعد نهائيالكلية موضحًا 

 بالوثائق الراغبين بالدراسة خارج العراق الطلبةآلية تزويد  -6-ك
المســتمرين بالدراســة فــي داخــل العــراق ويرغبــون باكمــال دراســتهم فــي خــارج الطلبــة  يــزود (1

الدراســية والســاعات النظريـــة والعلميــة خـــالل بــدرجاتهم وعـــدد الســاعات والوحـــدات  العــراق
وفقـــا للتعليمـــات  /معاهـــدهمبتـــرقين قيـــدهم الـــى كلياتهم اســـني الدراســـة بعـــد ان يقـــدموا طلبـــ

بإمكـانهم تقـديم طلـب الـى  عـراقالخاصة بذلك وفي حالة عدم قبولهم في جامعات خارج ال
لغاء  /معاهدهمكلياتهم يكونـوا مشـمولين  ان القيدهم على ترقين لغرض إعادتهم للدراسة وا 

النافـذة ثــم يعـرض األمـر علــى  اإلمتحانيـة بمـا يعـارض ذلـك مــن خـالل تطبيـق التعليمــات 
 /الهيئــةلدراســته والتوصــية بإعادتــه ثــم يعــرض علــى رئاســة الجامعة / المعهــدمجلــس الكليــة
 ./المعهدالمصادقة على توجيه مجلس الكليةللنظر في 

وعــدد الســاعات يــزود الطلبــة المرقنــة قيــودهم والــراغبين بالدراســة خــارج العــراق بــدرجاتهم  (2
على أن يقـدم مـا يثبـت  والوحدات الدراسية والساعات النظرية والعلمية خالل سني الدراسة
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قبوله في إحدى الجامعات الرصينة والمعترف بها، باستثناء الطلبة المرقنة قيـودهم بسـبب 
 والعقوبات االنضباطية.الغش والتزوير 

 يذكر في التأييد رقم وتاريخ االمر اإلداري الخاص بترقين القيد وبراءة الذمة من الكلية. (3
 ال يزود الطالب بأصل وثيقة الدراسة االعدادية التي قبل بموجبها بالدراسة. (4

 كيفية معالجة الوثائق المفقودة -7-ك

لجنـــة مركزيـــة بكـــل جامعة/هيئـــة تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مهمـــة دراســـة موضـــوع الســـجالت  تشـــكيل-1
المفقــودة ومــاهي المعالجــات التــي وضــعتها ســابقا او تقتــرح إضــافتها فــي الوقــت الــراهن بخصــوص 

علـى ان تعمـل ، منح وثائق التخرج وتصديقها وتأييد صحة صدورها للطلبة الـذين فقـدت سـجالتهم
وان تـــتحفظ ، القديمـــة المحفوظـــة واألضـــابيرل مراجعـــة كافـــة الســـجالت تلـــك اللجـــان وبكـــل الوســـائ

 .ت ومحاولة إدخالها على الحاسبةوالسجال األضابيرالجامعة على تلك 

ـــة بـــإجراء جـــرد تقـــوم-2 ـــد صـــحة  الجامعة/الهيئ والمحتـــوى  صـــدورالبالحـــاالت التـــي راجعتهـــا لتأيي
هي اإلجـراءات التـي اتخـذتها الجامعــات مـا، وثـائقهم وبيـان مـاذا تضـمنت الوثيقـة التـي منحــت لهـمل

عــالمللمعالجــة وفــق كــل حالــة و  دائــرة الدراســات والتخطــيط والمتابعــة بــذلك مــع نســخة مــن الوثــائق  ا 
مكانيــة تعميمهــا لكافــة الج لمعالجــة  /الهيئــةامعاتالممنوحــة لهــم لغــرض دراســتها واالطــالع عليهــا وا 

 .الحاالت المشابهة
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2111لسنة  134رقم  اإلمتحانيةالتعليمات : 1ملحق  -ل
مادة 1 

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

منها. مادة 2 

 اوال- یحدد مجلس الكلیة أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلیة التي 

ال توجد فیها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكیفیة إجرائها واحتساب نسبها على أن ال 

تقل درجة السعي عن )31%( ثالثین من المئة وال تزید على )51%( خمسین من المئة من 

الدرجة النهائیة عدا المواضیع ذات الطبیعة العملیة والتطبیقیة فیترك تحدید نسبها لمجلس 

الجامعة أو مجلس هیئة المعاهد الفنیة. 

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

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

الطبیة بنسبة )21%( عشرین من المئة من الدرجة النهائیة. 

مادة 3 

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

المواضیع. 

 ثانیا- یتضمن اإلمتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضیع المقررة خالل الفصل أو 

السنة على أن ال تقل مدة الدراسة للدروس الفصلیة عن )15( خمسة عشر أسبوعا والدروس 

السنویة عن )31( ثالثین أسبوعا وال تدخل ضمن ذلك أیام اإلمتحانات النهائیة والعطل 

الدراسیة. مادة 4 

 یلتز م عضو الهیئة التدریسیة ببرمجة مفردات المواضیع التي یدرسها مع توزیع الدرجات 

اعالن درجات  على السعي السنوي واإلمتحان النهائي ویعلن ذلك في بدء السنة الدراسیة و 

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

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

اإلعتراض على الدرجة أو تصحیح الخطأ خالل الفترة المذكورة. 
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مادة ٥  یؤلف مجلس الكلیة أو المعهد، بإقتراح من العمید لجنة دائمیة أو أكثر إلد ارة 

اإلمتحانات خالل العام الدراسي. 

مادة 6 

 تكون درجة النجاح الصغرى )51%( خمسین من المئة لكل م وضوع. 

مادة 7 

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

إال في حالة أن یكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساویا للحد األدنى لعدد ساعات 

الدراسة للموضوع الواحد خالل العام الدراسي. 

مادة 8 

 اوال- یسمح للطالب الراسب بنصف المواضیع أو أقل في إمتحانات الدور األول بأداء 

إمتحانات الدور الثاني في المواضیع التي رسب فیها. وبعكسه یعتبر راسبا من الدور األول 

في كلیات الطب.  بإستثناء طلبة الصف المنتهي 

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

فیها على تقدیر مقبول مع  امتحانا في جمیع المواضیع التي رسب فیها وكذلك التي حصل  و 
مراعاة ما ورد بأحكام مادة )18( من هذه التعلیمات. 

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

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

إذا كان غیر مطلوبا لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند )ثانیا( من هذه مادة. 

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

في بعض المواضیع المحمل بها من صف أدنى فیتم نجاحه للصف األعلى ویبقى محمال 

بالمواضیع التي رسب فیها ویتوجب علیه النجاح فیها في السنة الالحقة حتى ولو ینجح 

بمواضیع الصف األعلى. 

مادة 9 

 یعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غیاباته )11%( عشر من المئة من 

الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو )15%( خمس عشرة من المئة بعذر 

مشروع یقره مجلس الكلیة أو المعهد. 
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مادة 11 

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

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

الحاالت اآلتیة: 

 اوال- المرض المفاجيء. 

 ثانیا- وفاة أحد أقرباءه من الدرجة األولى. 

 ثالثا- حوادث الدهس. 

 رابعا- التوقیف المفاجيء. 

مادة 11 

 تستثنى المواضیع الدراسیة ذات الطابع العملي أو التطبیقي التي لیس فیها إمتحان نهائي من 

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

مادة 12 

من األحوال.   ال یجوز تأجیل إمتحان الدور الثاني بأیة حال 

مادة 13 

 تنزل )11( عشر درجات من الدرجة النهائیة للموضوع الذي نجح فیه الطالب في الدور 

الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته )51%( خمسین من المئة 

ذلك الموضوع.  في 

مادة 14 

 یعد مجلس القسم النتائج النهائیة ویرفعها مع توصیاته إلى مجلس الكلیة أو المعهد إلقرارها 

اعالنها عدا الصفوف المنتهیة فیتم مصادقة رئیس الجامعة أو رئیس هیئة المعاهد الفنیة  و 
علیها. مادة 15 

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

یراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع. 

 ثانیا- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظریة أسبوعیا ولمدة )15( خمسة عشر أسبوعیا. 

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

تعادل ساعة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملیة ساعة نظریة. 
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 16مادة 
 تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي: -اوال 
( سنتين حيث تكون نسب السنوات الحتساب مرتبة التخرج 2بالنسبة للدراسة التي مدتها ) -أ 

 كاآلتي:
 .( أربعون من المئة%41السنة األولى ) 
 .( ستون من المئة%61السنة الثانية ) 
 سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي: ( أربع4سات التي مدتها )افي الدر  -ب 
 .( عشر من المئة%11السنة األولى ) 
 .( عشرون من المئة%21السنة الثانية ) 
 .( ثالثون من المئة%31السنة الثالثة ) 
 .( أربعون من المئة%41السنة الرابعة ) 
 ي:( خمس سنوات ويكون توزع نسب السنوات كاآلت5في الدراسات التي مدتها ) –جـ  
 .( خمس من المئة%5السنة األولى ) 
 .من المئة ( عشر%11السنة الثانية ) 
 .( خمس عشرة من المئة%15السنة الثالثة ) 
 .( ثالثون من المئة%31السنة الرابعة ) 
 .( أربعون من المئة%41السنة الخامسة ) 
 ( ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي:6في الدراسات التي مدتها ) –د  
 .( خمس من المئة%5السنة األولى ) 
 .( خمس من المئة%5السنة الثانية ) 
 .( خمس من المئة%5السنة الثالثة ) 
 .( عشرون من المئة%21السنة الرابعة ) 
 .( خمس وعشرون من المئة%25السنة الخامسة ) 
 .( أربعون من المئة%41نة السادسة )الس 
يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء  -ثانيا 

 .ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب
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 17مادة 
 النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات: تعلن -اوال 
 مئة 111 –تسعون  91إمتياز يقابله بالدرجات  
 .تسع وثمانون 89 –ثمانون  81جيد جدا يقابله بالدرجات  
 .تسع وسبعون 79 –سبعون  71جيد يقابله بالدرجات  
 .تسع وستون 69 –ستون  61متوسط يقابله بالدرجات  
 .تسع وخمسون 59 –خمسون  51مقبول يقابله بالدرجات  
 .تسع وأربعون فما دون 49راسب يقابله بالدرجات  
 .تجبر كسور الدرجة إلى درجة واحدة إذا كانت نصف أو أكثر للموضوع الواحد -ثانيا 

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

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

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

للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي 
واحد أو بموضوعين فصلين بأن يؤدي اإلمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من 

 .لعسكرية سليما وال يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهدالخدمة ا
 19مادة 

 تنتهي عالقة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين اآلتيتين: 
 .إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه -اوال 
ها سنوات الرسوب إذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المقررة للدراسة في تخصصه بما في -ثانيا 

 .وعدم الرسوب والتأجيل وأية سنوات أخرى مضافة للطالب أو عند إنتقاله لدراسة أخرى
 21مادة 
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اليومية أو األسبوعية أو الشهرية  إذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في أي من اإلمتحانات 
ذا تكرر ذلك يفصل من  أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة وا 

 .الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجالتها
 21مادة 

للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد  -اوال 
 .( ثالثين يوما في األقل من بداية اإلمتحان النهائي31أن يقدم طلب التأجيل قبل )على 

لرئيس الجامعة أو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل  -ثانيا 
( 31دراسة الطالب لسنة ثانية وألسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل )

 .األقل من بداية اإلمتحان النهائي ثالثين يوما في
ال يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في  -ثالثا 

الفصل الدراسي الثاني إال إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي 
 .ملهااألول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأك

للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو الهيئة بناءا على توصية من مجلس  -رابعا 
الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية وألسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع 

 .( من هذه التعليمات19مراعاة ما جاء في مادة )
 22مادة 

 .1989( لسنة 7د )تلغى التعليمات اإلمتحانية عد 
 23مادة 

 .2111/2111تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من السنة الدراسية  
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تعليمات استحداث الدراسة المسائية في الكليات والمعاهد : 2ملحق  -م
2111( لسنة 135التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

  -1-المادة 
يجــوز اســتحداث دراســات مســائية فــي الكليــات والمعاهــد التــي تتــوافر فيهــا االمكانــات الالزمــة لــذلك 

بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس الجامعــة المعنيــة او ، بقــرار مــن وزيــر التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي
 .البحث العلميهيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي و 

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

ان تكــــون الكليــــة او المعهــــد او القســــم العلمــــي او الفــــرع العلمــــي قــــد خــــرج دورة واحــــدة فــــي  -اوال
الدراسات الصباحية في االقـل ولهيئـة الـرأي الموافقـة علـى اسـتحداث دراسـة مسـائية فـي كليـات او 

فروع لم تخـرج دورة وذلـك بنـاًء علـى توصـية مجلـس الجامعـة او مجلـس هيئـة  معاهد او اقسام او
 .المعاهد الفنية

ان يراعــى فــي موقــع الكليــة او المعهــد مالئمتــه للدراســة المســائية مــن حيــث تــوافر وســائط  -ثانيــا
 .النقل العام ووسائل االتصال واالنارة وما شابه ذلك من امور اساسية

ة المســــجلين مجزيــــا لاليفــــاء بالمتطلبــــات الماليــــة للدراســــة المســــائية ان يكــــون عــــدد الطلبــــ -ثالثــــا
 المستحدثة

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

 .يطبق النظام والتقويم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في كل تخصص -ثانيا
يقـــل مجمـــوع الســـاعات الدراســـية النظريـــة والتطبيقيـــة والوحـــدات الدراســـية الالزمـــة لمـــنح  ال -ثالثـــا

 .الدرجة العلمية عن حدودها في الدراسات الصباحية المماثلة في كل تخصص
تكــون المــدة االصــغرية للدراســة المســائية مســاوية للمــدة االصــغرية للدراســة الصــباحية لكــل  -رابعــا

هيئــة المعاهــد الفنيــة اعــادة توزيــع المــواد الدراســية واضــافة مــا ال ولمجلــس الجامعــة او ، تخصــص
وتعتبـــر الدرجـــة العلميـــة ، يزيـــد علـــى ســـنة واحـــدة الـــى هـــذه الدراســـة كلمـــا دعـــت الحاجـــة الـــى ذلـــك

 .للدراسة المسائية معادلة للدرجة العلمية للدراسة الصباحية من حيث المدة في كل االحوال
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  -4-المادة 
لجامعـة او مجلـس هيئـة المعاهـد الفنيـة او الهيئـة المشـرفة )المخولـة صـالحية يكون مجلـس ا -اوال

مجلس الجامعة ( المسؤول االعلى عن الدراسـة المسـائية ويمـارس اضـافة الـى المهـام المنصـوص 
 :تيأا يم 1988( لسنة 41عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

 .وتنفيذها بعد اقرارها من الوزارةاقتراح خطة القبول في الدراسة  -أ
 وضع الشروط الخاصة بالقبول. -ب
 .الفني واالداري للكليات والمعاهدالمالك العلمي و  اقرار -ج
 .والمصادقة على الحسابات الختاميةالموازنة السنوية  اقرار -د
 .اقتراح االجور الدراسية -ه
 .رين على ان يعاد النظر بها سنويالدراسة والمحاضاقتراح تحديد االجور للعاملين في ا -و
لمرصــدة فــي ت واالعانــات والهبــات والمســاعدات الماليــة بحــدود االعتمــادات اآمــنح المكافــ -ز

 .الموازنة وفقا للقانون

الموافقـة علــى بــدء تســجيل الطلبــة الــذين تنطبــق علــيهم شــروط القبــول فــي الدراســات المســائية  -ح
ر تجربة التعلـيم المسـتمر لزيـادة خبـراتهم ومهـاراتهم دون شـرط في بعض الموضوعات على غرا

 .الحصول على الدرجة العلمية واقرار االجور الخاصة بذلك
الهيئــــة  وألعضــــاءتخفــــيض االجــــور الدراســــية للطلبــــة الثالثــــة االوائــــل فــــي الدراســــة المســــائية  -ط

لــــوزارة الملتحقــــين التدريســــية فــــي الجامعــــات او الهيئــــة واوالدهــــم وموظفيهــــا ومــــوظفي مركــــز ا
 .( خمسين من المئة من االجور المعتمدة%51يزيد على ) بالدراسة المسائية بما ال

يرفــع رئــيس الجامعــة او رئــيس الهيئــة التوصــيات واالقتراحــات التــي تقــع خــارج اختصــاص  -ثانيــا
 .مجلس الجامعة او مجلس الهيئة الى الوزير

 -5-المادة
مجلــــس الكليــــة او مجلــــس المعهــــد للدراســــة الصــــباحية هــــو المســــؤول عــــن الدراســــة  يكــــون -اوال 

المسائية للكلية او المعهد ويمارس اضافة الـى المهـام المنصـوص عليهـا فـي قـانون الـوزارة المهـام 
 .التي يخولها له مجلس الجامعة او مجلس الهيئة والهيئة المشرفة

او عميـد المعهـد للدراسـة مهامـه الـى عميـد الكليـة ثانيا لمجلـس الكليـة او المعهـد ان يخـول بعـض 
 .المسائية
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 -6-المادة
 .هو المسؤول عن الدراسة المسائية يكون مجلس القسم او الفرع العلمي للدراسة الصباحية -اوال 

يتمتع مجلس القسم العلمي او الفرع العلمـي ورئيسـه بالمهـام المنصـوص عليهـا فـي قـانون  –ثانيا 
 .الكلية او مجلس المعهد وعميدهما هام التي يخولها له مجلسالوزارة وكذلك الم

 -7-المادة 
يشترط في المتقدم للقبول في الدراسة المسـائية ان تتـوافر فيـه اضـافة الـى شـروط القبـول للدراسـة  

 :أتيوالتفرغ للدراسة والمعدل ما يالصباحية المناظرة عدا ما يتعلق بالحد االعلى للعمر 
ان يكـــون مـــن خريجـــي الدراســـة االعداديـــة للفـــرعين العلمـــي واالدبـــي او مـــن ال  :الكليـــات -أ-اوال
( العشر من المئة االوائل من خريجي المعاهد لالختصاصات المناظرة للدراسة الصباحية 11%)

( االوائل على التخصص من خريجي االعداديات المهنية او من المعلمين المستمرين %5او الـ )
يــات المعلمــين بغــض النظــر عــن خلفيتــه دراســته فــي االعداديــة أي بغــض بالخدمــة للتقــديم الــى كل

النظر فيما اذا كانت دراسته اكاديمية ام مهنية او من الموهوبين من خريجي االعداديات المهنيـة 
للتقــديم الــى كليــات الفنــون الجميلــة والتربيــة الفنيــة وكليــات التربيــة الرياضــية وقســمي التربيــة الفنيــة 

( %11اضــية فــي كليــات التربيــة والمعلمــين علــى ان ال تزيــد نســبة المقبــولين علــى )والتربيــة الري
 .عشر من المئة من خطة القبول

.العلمي او المهني او ما يعادلها ان يكون من خريجي الدراسة االعدادية االدبي او :المعاهد -ب
رية او اعفــي ان يكــون موقــف الطالــب ســليما مــن الخدمــة العســكرية )انهــى الخدمــة العســك -ثانيــا

 .منها او مستمرا فيها او ممن يؤجل منها وفق قانون الخدمة العسكرية في حالة قبوله(
ــه للقبــول فــي الدراســة المســائية التــي  -ثالثــا ان يكــون حاصــال علــى معــدالت الــدرجات التــي تؤهل

 .تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .اساس معدل الدراسة الثانوية او ما يعادلهاتجري المفاضلة بين المتقدمين على  -رابعا
 -8-المادة
يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته باالنتقال من الدراسة الصباحية  -اوال

الـــــى الدراســـــة المســـــائية المنـــــاظرة وبالنســـــبة للصـــــفوف االخـــــرى فيســـــمح باالنتقـــــال وفـــــق الطاقـــــة 
 .االستيعابية
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للطالـــب االنتقـــال مـــن الكليـــات االهليـــة الصـــباحية الـــى الكليـــات الرســـمية المســـائية   يســـمح -ثانيـــا
المنـــاظرة علـــى ان يكـــون حاصـــال علـــى تقـــدير جيـــد جـــدا ومـــن النـــاجحين مـــن الصـــف االول الـــى 
الصف الثاني فقط وغير راسـب فـي السـنة السـابقة مـع مراعـاة الفقـرة )ب( مـن المـادة السـابعة مـن 

 .هذه التعليمات
 .يسمح للطالب باالنتقال من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية ال -ثالثا

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

وتـوافر ، غير الكليات التي رقنت قيدهم فيها بشرط ان يكـون مـوقفهم مـن الخدمـة العسـكرية سـليما
( مـــن هـــذه التعليمـــات علـــى ان ال يكـــون تـــرقين القيـــد 7الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )

 .السباب تتعلق بالغش او المحاولة فيه او كان معاقبا انضباطيا
يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية في كليات مسائية اخرى على ان  -ثانيا

الدراسـات الصـباحية بشـرط ان اليكـون المـرقن قيـده بسـبب الغـش اليكونوا من المرقنة قيـودهم فـي 
 .او المحاولة فيه او كان معاقبا انضباطيا

 -11-المادة 
يتم التسجيل في الدراسات المسائية للطلبة المقبـولين الجـدد وللمسـتمرين فـي الدراسـة خـالل  -اوال 

ع  االول مــن الــدوام للطلبــة االســبوع الــذي يســبق الــدوام ويجــوز ان يســتمر التســجيل خــالل االســبو 
 .عن التسجيل بعذر مشروع تقتنع به الكلية يتأخرونالذين 
يتعهــد الطالــب بــدفع االجــور الدراســية وبجميــع نفقــات الدراســة خــالل فتــرة التســجيل ويلغــى  -ثانيــا

تسجيل الطالب في حالـة عـدم دفعهـا خـالل مـدة اسـبوعين مـن تـاريخ بـدء التسـجيل يعـد راسـبا فـي 
 .ك السنة اذا كان مسجال فيها للعام السابقصفه في تل

للدراســة التعــاد االجــور  تأجيلــهســبب كــان او  أليفــي حالــة انســحاب الطالــب مــن الدراســة  -ثالثــا
 .الدراسية لتلك السنة وتستوفى منه االجور المقررة عند تسجيل دوامه في السنة التالية

مكن مــن الــدوام ان يطلــب احتســاب تلــك يــت يجــوز للطالــب فــي الدراســات المســائية الــذي ال -رابعــا
السنة )سنة ترك( على ان يتم ذلك في فتـرة التسـجيل عنـد بدايـة السـنة الدراسـية حصـرا ويـدفع فـي 

 .( خمس وعشرون من المئة من االجور الدراسية المقررة%25هذه الحالة )
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البند )رابعا( من هذه المادة من اجل الخدمة العسكرية بسـبب قبولـه فـي  يشمل باحكام ال -خامسا
 .الدراسات المسائية وتنطبق عليه ذات الضوابط المطبقة على طلبة الدراسات الصباحية

 -11-المادة
يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من االجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسـين  -اوال
 .فيها
يحـــدد مقـــدار اجـــور الدراســة بقـــرار مـــن الـــوزير بنـــاءا علــى اقتـــراح مـــن مجلـــس الجامعـــة او  -ثانيــا

مجلــس هيئــة المعاهــد الفنيــة بعــد عرضــه علــى هيئــة الــراي فــي الــوزارة ولــه تخفيضــها او زيادتهــا 
 بالطريقة ذاتها.

 -12-المادة
الكليـــة والمعهـــد تســـتحدث وحـــدة حســـابية مســـتقلة فـــي كـــل جامعـــة وهيئـــة المعاهـــد الفنيـــة و  –اوال  

 .ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية، للدراسات المسائية
 .يطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائية –ثانيا 
 .تخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية -ثالثا
 -13-المادة

يســـية الــذين يقومــون باعمــال اداريـــة فــي الدراســة المســائية بالقـــاء الهيئــة التدر  ألعضــاءيجــوز  ال 
محاضــرات تزيـــد علــى ثمـــان ســاعات اســـبوعيا اال فــي الحـــاالت االســتثنائية والضـــرورية وبموافقـــة 

 .وصية مجلس الكلية او مجلس المعهدرئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية بناءا على ت
  -14-المادة

اث الدراســات المســائية فــي الكليــات والمعاهــد الرســمية التابعــة لــوزارة التعلــيم تلغــى تعليمــات اســتحد
 .1997( لسنة 111العالي والبحث العلمي رقم )

 -15-المادة 
  .تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 
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-:الجامعية احكام االمتحانات: 3ملحق  -ن
لغرض الوقوف على مدى استيعاب الطالب للمنهج الدراسية و المعلومات التي اكتسبها خالل 

تسهل الكشف عن هذا  اإلمتحانية باألسئلةال بد من وجود احكام خاصة ، المحاضرات الدراسية
االستيعاب من خالل توافر الشروط الشكلية و الموضوعية في هذه االسئلة فضاًل عن تنظيم 

 االمتحانات وفق تعليمات خاصة بها.

 :1992لسنة  38رقم  اإلمتحانية تعليمات االسئلة  -1-ن

 /1المادة 
 :الىاإلمتحانية تهدف االسئلة 

امة التي يضمها المنهج الدراسي ت واالفكار العقياس مدى استيعاب الطالب للمعلوماأوال: 
مدى قدرته على التفكير والتحليل.و 

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

 /2المادة 
( من 1ة )تكون قادرة على تحقيق االهداف المحددة في الماد لكياإلمتحانية يشترط في االسئلة  

 هذه التعليمات ما يأتي:
ان تتسم بالتنويع وان ال تقتصر على نمط واحد مع ضرورة تحقيق الموازنة بين االسئلة أوال: 

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

محددة في صياغتها.ون واضحة و ان تكثانيا: 
الربط بين شرة بل تتضمن مجااًل للمقارنة و وصفية مباثالثا: ان ال تكون جميع االسئلة 

الدفاع عنها او ات النظر المختلفة للمادة و العناصر المختلفة للمادة ومعبرة عن وجه
.الب المعرفية ضمن المنهج الدراسينقدها بما يساعد على الكشف عن قدرات الط

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

/3المادة 

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

.تنسجم و هذه الشروط
المعلومات االتية: اإلمتحانية تتضمن ورقة االسئلة ثانيا: 

اسم الجامعة و الكلية و المعهد و القسم و الفرع العلمي. .أ
اسم مادة االمتحان. .ب
السنة الدراسية.المرحلة و   .ج
الدور.تاريخ االمتحان مع ذكر الفصل او  .د
الوقت المخصص لالمتحان. .ه
اسم التدريسي او التدريسيين الذين وضعوا االسئلة. .و

خالي من االخطاء االمالئية مطبوعة بشكل واضح و  اإلمتحانية تكون االسئلة  ثالثا:
المطبعية.و 

 / 4المادة 
ما يأتي: اإلمتحانيةيراعى عند تصحيح الدفاتر 

سريًا.ان يكون كل ما يتعلق باالمتحان أوال: 
اهمية كل سؤال و يثبت ذلك يتناسب و  اإلمتحانيةان يوضع توزيع وزني للدرجة ثانيا: 

 على ورقة االمتحان.

/ 5المادة 

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

 االختصاص المطلوب.
 ثانيا: يشترك جميع أعضاء اللجنة في توجيه أسئلة االمتحان الشفهي للطالب.

و من أعضاء اللجنة الممتحنة درجة االمتحان الشفهي بصورة سرية ثالثا: يضع كل عض
ويكون معدل الدرجات التي يضعها أعضاء اللجنة هو الدرجة النهائية، على أن يراعى 

 المستوى العام للطالب.
تحدد اللجنة الممتحنة مدة االمتحان الشفهي للطالب الواحد بما يتناسب وطبيعة المادة 

( دقيقة.15تقل عن ) على أن ال
 -:اإلمتحانية المعاقبة على تسريب األسئلة  -2-ن

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

 :أوالً 

أو تداول بصورة  ال تقل عن سنة كل من سرب أو افشى أو اذاع يعاقب بالحبس لمدة .1
 غير مشروعة أسئلة االمتحانات المدرسية النهائية أو أسئلة االمتحانات العامة.

سنوات إذا كان مرتكب الجريمة عضوًا في  لعقوبة السجن مدة ال تزيد على سبعتكون ا .2
هيئتها أو لجان االمتحانات أو من واضعي أسئلتها أو مكلف بنقلها أو بالحفاظ عليها أو بت

.ا  أو بترجمتهابتغليفه
لمنصوص عليها في وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة إذا كانت الجريمة ا .3

.لبند قد نشأت عن تقصير أو إهمال( من هذا ا2، 1الفقرتين )

:ثانياً 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات كل من ساعد على  .1
 .ائية أو االمتحانات العامة أو سهل القيام بهالغش في االمتحانات المدرسية النه

ال تسري أحكام الفقرة واحد من هذا البند على الطالب الذين يرتكبون الغش في داخل  .2
.بق بحقهم أحكام األنظمة المدرسيةوتط اإلمتحانية القاعات 
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 :ثالثاً 
أو األوراق اإلمتحانية تزيد على سبع سنوات كل من تالعب بالدفاتر  يعاقب بالسجن مدة ال

المستخدمة في اإلجابة على أسئلة االمتحانات المدرسية واالمتحانات العامة أو بالسجالت 
المدرسية الخاصة بدرجاتها كتبديل أغلفتها أو الكتابة فيها أو سحب أوراق منها أو إضافة 

 أوراق إليها أو تحريف درجاتها أو استبدالها.
 :رابعاً 

 . لة بالشرفالعمدية المنصوص عليها في هذا القرار جرائم مختعتبر الجرائم 
 :خامساً 

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

 .قضاياهن

  في كل ما يتعلق باالمتحانات الفصلية أو النهائية التي تطبق االحكام أعاله
 تجري في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رقم اإلمتحانية من تعليمات األسئلة  3)وفق المادة اإلمتحانية مواصفات ورقة األسئلة  -3-ن
:(1992لسنة  38

 .ب االلكترونيو أن تطبع من خالل الحاس .1
 (16( وبحجم خط Boldأن تتضمن البيانات واالرشادات التالية )بخط غامق) يجب .2

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

 في الجانب االيسر من الورقة. يكتب هالوقت المخصص لتاريخ االمتحان و  .ب
يكتب والفصل الدراسي والدور(  الدراسيةوالمرحلة والسنة اسم االمتحان )المقرر  .ج

 في منتصف الورقة.
األسئلة في  :في أول الصفحة )مثالتكتب تعليمات اإلجابة )عند الضرورة(  .د

مع  .... الخ(اسئلة أربعاإلجابة على صفحتين، اإلجابة على ورقة األسئلة، 
 (.Underlinedوضع خط اسفلها )

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

يتم تثبيت عدد الدرجات الخاصة بكل سؤال بمكان واضح بجوار السؤال والدرجات  .4
الفرعية أيضا )بين قوسين(. باألسئلةالخاصة 
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 .حسابية أخطاء أو واضحة غير أرقام أو إمالئية أخطاء بأي أطالقا يسمح ال .5
  سم. 205ترك هامش من جميع جوانب الورقة مقداره  .6
عدد  حيث أن قراءتهاعدم ضغط تنضيد الصفحة بحيث تظهر مكدسة تربك الطالب في  .7

سطر. 24-21من هو االسطر المناسب 
 .)أو العبارات المشابهة( بالنجاح التمنيات مع بجملة الصفحة تذييل .8
األساتذة الممتحنين وتوقيعاتهم وأرقام  أسماءاإلمتحانية أن يتضمن الظرف المسلم للجنة  .9

هواتفهم، وأن يشتمل الظرف )لكل نسخة أسئلة( على نسختين إحداهما موقعة من 
 استخدامها للتصوير.يتم  األساتذة الممتحنين واألخرى
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تعليمات التدريب الصيفي :4ملحق  -س
2111سنة ل 131رقم  لطلبة الجامعات تعليمات التدريب الصيفي -1-س

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

والمختلط والخاص يمارسه الطالب لكي يعايش جانبا من الحياة  العامدوائر الدولة والقطاعات 
 .العملية إلختصاصه العلمي

 2مادة 
 :هذه العملية من خاللتتولى الكليات المشمولة بالتدريب إدارة 

وحدة التدريب والتعليم المستمر على مستوى الكلية يتولى إدارتها تدريسي ويعمل معه مالك  -اوال
 :إداري مناسب لتنفيذ مهمات التدريب طيلة العام الدراسي وتتولى ما يأتي

 .إقرار الصيغ النهائية لمناهج التدريب المقدمة من األقسام العلمية -أ
 .ما يلزم لمفاتحة المواقع التدريبية لتوفير الفرص التدريبية فيهاإتخاذ  -ب
 .توزيع الطيلة وتنسيب المشرفين العلميين عليهم إلى مواقع تدريبهم أوامر إصدار –جـ 
 .اإلشراف العام على لجان التدريب في األقسام العلمية –د 
 .إعداد التقرير النهائي في الكلية –هـ 
دريب في القسم العلمي برئاسة رئيس القسم المختص أو من ينوب عنه تشكل لجنة الت -ثانيا

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

بالغ وحدة التدريب في الكلية ب -أ  .ذلكتسمية المشرفين العلميين وا 
 .حصر إعداد الطلبة المشمولين بالتدريب حسب المرحلة الدراسية -ب
تهيئة جداول تتضمن معلومات عن عدد الطلبة، اإلختصاص، الموقع التدريبي المقترح،  –جـ 

جهة التدريب إلرسالها إلى وحدة التدريب في الكلية في نهاية شهر كانون األول من العام 
 .الدراسي

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

 .الهندسية -اوال
 .التكنولوجية -ثانيا
 .المجموعة الطبية -ثالثا
 .القانون -رابعا

 .واإلقتصادية داريةاإل -خامسا
 .الزراعية -سادسا

 4مادة 
( ثالثين يوما خالل العطلة الصيفية ويجوز أن يكون لمدة 31يتم التدريب في السنة الثالثة لمدة )

( ستين يوما إذا دعت حاجة اإلختصاص لذلك وفي هذه الحالة يكون التدريب في السنتين 61)
 .( ثالثين يوما لكل سنة31)الثانية والثالثة بواقع 

 5مادة 
 :يتم تقويم التدريب كما يأتي

 :يتم تقويم التدريب الصيفي بموجب إستمارة التدريب المعتمدة من الجامعة كما يأتي -اوال
( ثالثون من المئة %31( ثالثون من المئة للمشرف العلمي و)%31التقويم الميداني ) -أ

 .للمشرف العملي
ون من المئة عن التقرير الذي يقدمه الطالب المتدرب للجنة أربع( %41التقويم العلمي: ) -ب

 .التدريب في القسم بعد المناقشة
( خمسين من المئة من مجموع %51تكون درجة تقويم نجاح المتدرب ال تقل عن ) -ثانيا

 .درجاته
فال يعتبر مستوفيا للتدريب في حالة عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة  -ثالثا

 .اإلمتحانيةويعيده في السنة التالية وحسب التعليمات 

 6مادة 
 :يتم التوزيع الجغرافي للتدريب كما يأتي

يعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغرافيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع مراعاة مالءمة  -اوال
 .القسم لهذا الغرضريب مع اإلختصاص وحسب الخطة التي يضعها دموقع الت
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يكون تدريب الطلبة العرب داخل العراق حصرا ألن األمر يتطلب إشرافا مباشرا على  -ثانيا
 .المتدرب من قسمة العلمي

 7مادة 
تصرف للمشرف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل 

( خمسة عشر 15رف عليهم ال يزيد على )أجور ساعتين أسبوعيا إذا كان عدد الطلبة الذين يش
 .طالبا فإذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور ثالث ساعات أسبوعيا

 8مادة 
.توفير فرصة السكن في األقسام الداخلية للطلبة خالل فترة التدريب

 9مادة 
 :يتم اإلشراف على التدريب وفق الضوابط اآلتية

ذا دعت الحاجة يقوم الفنيون بهذه المهمة ممن  -اوال يقوم التدريسيون بمهمة اإلشراف العلمي، وا 
 .لهم خبرة في مجال إختصاصهم تزيد على سنتين

 .يجوز إحالل مشرف علمي بدال من مشرف آخر خالل فترة التدريب -ثانيا
وفر وسائط نقل جماعية من يمنح المشرف العلمي النفقات الفعلية للنقل في حالة عدم ت -ثالثا

 .الكلية أو الجامعة
( عشر من المئة من فترة التدريب يعد راسبا %11عند تجاوز غيابات الطالب نسبة ) -رابعا

 .بالتدريب ويتوجب إعادة التدريب
 .تقوم لجنة التدريب بتحديد عدد المواقع التدريبية التي يشرف عليها المشرف العلمي -خامسا
 .رات المشرف العلمي الميدانية بزيارة أسبوعية واحدة في األقلتتحدد زيا -سادسا
.تنظم األقسام العلمية تقارير التدريب الصيفي للطلبة وترفع إلى وحدة التدريب في الكلية -سابعا
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 1993لسنة  61رقم  الفنية )التقنية(تعليمات التدريب الصيفي لطلبة المعاهد  -2-س

 1مادة 
التدريب الصيفي تطبيق عملي في ميادين العمل الفعلية في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 

والمختلط والخاص يقوم به طلبة الصفوف الثانية خالل العطلة الصيفية الستكمال جوانب االعداد 
 .اإلمتحانيةالفني والعملي والتطبيقي ويعتبر درسا منهجيا يخضع لضوابط التعليمات 

 2مادة 
ترة التدريب الصيفي ضمن التقويم السنوي الذي يقره مجلس هيئة المعاهد الفنية سنويا يخضع ف

 خاللها الطالب المتدرب لضوابط العمل المعمول بها في موقع العمل.

 3مادة 
في من عدمه وفقا يتم تقويم اداء الطالب لمعرفة مدى استيفائه متطلبات التدريب الصي –اوال 

 (.2لالستمارة رقم )
وفقا  أكثر( ف % 51يكون الطالب مستوفيا للتدريب الصيفي اذا حصل على درجة )  –ثانيا 

 (.1قم )لفقرات االستمارة ر 
يتم تقويم الطالب بالتنسيق بين المشرف العلمي والمشرف العلي وتكون نتيجة الطالب  –ثالثا 

 – :بالشكل التالي
 )مستوف ( او ) غير مستوف (.

 4مادة 
 :التدريب الصيفييشرف على 

 مكتب التدريب الصيفي في ديوان الهيئة. –اوال 
يتولى االشراف على مهام التدريب مكب التدرب الصيفي يرأسه رئيس الهيئة ويكون احد عمداء 
المعاهد نائبا للرئيس ويضم في عضويته رؤساء اللجان القطاعية ومدير قسم الشؤون العلمية 

 – :لهيئة مقررا ويتولى المهام االتيةومسؤول وحدة التدريب في ديوان ا
 التخطيط والمتابعة لعملية التدريب الصيفي في معاهد الهيئة كافة. –أ 

 متابعة حجز المواقع التدريبية بالتنسيق مع حقل العمل. –ب 
 اقتراح التعديالت على تعليمات التدريب الصيفي في ضوء مقترحات المعاهد. –ج 
دريب الصيفي في ضوء مقترحات اللجان القطاعية التخصصية في اعادة النظر بمناهج الت –د 

 الهيئة.
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 وحدة التدريب في قسم الشؤون العلمية في ديوان الهيئة. –ثانيا 
 – :وتتولى المهام االتية

 رفع تقارير دورية الى مكتب التدريب الصيفي عن عملية حجز المواقع التدريبية. –أ 
 ق باإلشراف المتبادل على الطلبة المتدربين وتنظيمها.تنسيق جهود المعاهد فيما يتعل –ب 
 التنسيق بين المعاهد لتبادل نتائج التدريب الصيفي في نهاية فترة التدريب. –ج 
متابعة تنفيذ عملية التدريب الصيفي من المعاهد ورفع تقارير دورية الى مكتب التدريب  –د 

 الصيفي.
 صيفي في الهيئة.اعداد التقرير السنوي عن التدريب ال –ه 

 :الوحدة العلمية في المعهد وتتولى المهام االتية –ثالثا 
صدارالتنسيق مع لجان التدريب الصيفي في االقسام العلمية لتوزيع الطلبة و  –أ   وامراأل ا 
 .داريةاإل
التنسيق مع وحدة التدريب الصيفي في ديوان الهيئة والمعاهد االخرى في كل ما يتعلق  –ب 

 بالتدريب.
توحيد التقارير الشهرية لالقسام العلمية متضمنة سير التدريب الصيفي فيها لعرضها على  –ج 

 مجلس المعهد.
، الدعوة الى عقد اجتماعات دورية للجان الفرعية في االقسام العلمية برئاسة عميد المعهد –د 

 وترسل نسخة من محاضرها الى الهيئة.
 ائج التدريب الصيفي من قبل االقسام العلمية.بنت داريةاإل وامراأل إصدارمتابعة  –ه 
اعداد التقرير السنوي عن التدريب الصيفي في المعهد وارساله الى وحدة التدريب الصيفي  –و 

 بعد اقراره من مجلس المعهد.
 لجنة التدريب الصيفي في القسم العلمي في المعهد –رابعا 

اذا كان للقسم  ) ضويتها رؤساء الفروعلجنة للتدريب الصيفي يرأسها رئيس القسم وتضم في ع
 – :فروع ( وعدد من التدريسيين والفنيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين وتتولى المهام االتية

 ارسال المنهج التدريبي للطلبة لكل تخصص الى مواقع التدريب ومتابعة تنفيذه. –أ 
 االشراف العلمي على الطلبة خالل التدريب الصيفي. –ب 
تحديد عدد الزيارات الواجب القيام بها للموقع التدريبي الواحد على ان ال تقل عن زيارة  –ج 

واحدة اسبوعيا واالهتمام بزيارة المواقع التدريبية خالل االسبوع االول من مباشرة الطلبة بالتدريب 
 الصيفي بهدف التنسيق المبكر مع المشرفين العمليين لتجاوز الصعوبات المتوقعة.

جمع استمارات تقويم الطلبة من مواقع التدريب في االسبوع االخير من التدريب بعد توقيع  –د 
بنتائج  داريةاإل وامراأل إصدارالمشرف العلمي والعملي باالستمارات الخاصة بتقويم طلبته ويقوم ب
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 التدريب الصيفي لهم.
 ة فيها.وترسل االستمارات الخاصة بطلبة المعاهد االخرى الى الوحدات العلمي

اعداد تقرير شهري عن سير التدريب ومالحظات المشرفين العلميين عن المواقع التدريبية  –ه 
 وعدد الزيارات يقدم الى الوحدة العلمية.

 5مادة 
يستمد مبدأ توزيع الطلبة على المواقع التدريبية حسب تخصصهم مع مراعاة مالئمة موقع  –اوال 

لما امكن ذلك وبما ال يؤثر على كفاءة تنفيذ برنامج التدريب لسكن الطالب في محافظته ك
 التدريب.

يتولى كل معهد االشراف على طلبة المعاهد المشاركة له في التخصصات عند تدريبهم  –ثانيا 
او في المواقع القريبة منه ويتم التنسيق والتعاون بين ، ضمن الرقعة الجغرافية التي يقع فيها

 ذلك بأفضل السبل.المعاهد ذات العالقة لتحقق 

 6مادة 
 يتولى االشراف العلمي على التدريب. –اوال 
 اعضاء الهيئة التدريسية. –أ 

 على ان ال يقل لقبهم الفني عن مدرب فني.، منتسبو القسم العلمي من الفنيين –ب 
يكون المشرف العلمي مسؤوال عن عشرة طالب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة  –ثانيا 

وال يجوز زيادة هذا العدد اال في حاالت الضرورة القصوى على ان ، التدريبي الواحدفي الموقع 
 ال يقل عدد المتدربين عن خمسة طالب.

 يجوز إحالل مشرف علمي محل آخر خالل فترة التدريب اذا تحقق ما يستدعي ذلك. –ثالثا 

 7مادة 
د الموظفين العاملين فيه تسمية اح، في الموقع التدريبي، شرف على تدريب الطلبة عملياي –اوال 

ادارة الموقع ويشترط فيه ان يكون حاصال على شهادة جامعية اولية على االقل في التخصص 
الذي يتدرب فيه الطلبة او في اختصاص مقارب له. وان تكون له خدمة وظيفية او ممارسة 

 عملية في حقل االختصاص ال تقل عن ثالث سنوات.
د عدد الطلبة الذين يشرف عليهم المشرف العملي عن عشرين طالبا كحد ال يجوز ان يزي –ثانيا 

يتولى االشراف عليهم عدد من ، أقصى فإذا زاد عدد الطلبة المتدربين في الموقع عن هذا العدد
 المشرفين بحيث ال يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم كل منهم عن هذا الحد.

ف تقدر بمعيار اجور المحاضرات وبمعدل اجور تصرف للمشرف العملي اجور اشرا –ثالثا 
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فإذا ، ساعتين اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم ال يزيد على خمسة عشر طالبا
 تجاوز عددهم ذلك تصرف له اجور ثالث ساعات اسبوعيا

 8مادة 
 – :يعامل التدريب الصيفي معاملة الدروس المنهجية مع مالحظة ما يأتي –اوال 
في حالة رسوب الطالب بالتدريب الصيفي يعيد السنة الدراسية وتطبق عليه التعليمات  –أ 

 النافذة. اإلمتحانية 
يجوز لمجلس المعهد وبمصادقة رئيس الهيئة ان يوافق على اعادة التدريب او استكماله بما  –ب 

المدة القصوى اذا كان الطالب قد استنفذ ، يعادل االيام التي تغيب فيها الطالب عن التدريب
متى كان رسوبه ألسباب قاهرة او ، إلكمال الدراسة في المعهد ورسب في التدريب الصيفي فقط

 عذر مشروع يقتنع به المجلس كحاالت الوالدة والمرض وما اليها.
 ويكون تاريخ تخرج الطالب في هذه الحالة هو تاريخ تخرج الطلبة في السنة التالية.

( من مدة تدريبه يعتبر الطالب راسب في  % 11الب نسبة ) عند تجاوز غيابات الط –ج 
 ويتوجب اعادته مهما كانت مبررات ذلك.، التدريب
لمجلس المعهد الموافقة على تدريب الطلبة العرب واالجانب خارج القطر، على يتعهد  –ثانيا 

ن انتهاء فترة الطالب بتسليم استمارة التقييم والمعلومات االخرى المطلوبة خالل فترة اسبوع م
 التدريب.
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 1992لسنة  5: نظام اللياقة الصحية رقم 5ملحق  -ع
 1مادة 

يقصد باللياقة الصحية ألغراض هذا النظام القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في 
للقبول في الكليات والمعاهد الشخص ليكون الئقا للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي أو 

 والمدارس والدورات داخل العراق وخارجه.

 2مادة 

في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثريؤلف وزير الصحة لجنة طبية أو  –أوال 
 المرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي باستثناء العاملين في الطيران المدني.

في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص  أكثرالصحة لجنة طبية أو  يؤلف وزير –ثانيا 
طلبة البعثات والزماالت والموفدين للدراسة أو التدريب خارج العراق والطلبة المقبولين في 

 الدراسات العليا أو المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس.

ي البندين ) أوال وثانيا( من هذه المادة من رئيس تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عليها ف –ثالثا 
وعضوين، يراعى في اختيارهم االختصاصات الطبية المختلفة، ويكون قرارها قابال للطعن لدى 
اللجنة الطبية االستئنافية من الجهة طالبة الفحص أو المفحوص خالل ثالثين يوما من تاريخ 

 التبليغ بالقرار.

 ول في الكليات والمعاهد والمدارسالجدول الرابع الخاص بالقب

وتشمل قبول الطلبة في كليات وطب األسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والزراعة  -1
والعلوم والمدارس الصحية والهندسية والصناعية والزراعية واألقسام العلمية في جميع الكليات 

 والمعاهد األخرى.

 :ي العيون وكما يأتيفحص العيون ويثبت من طبيب اختصاصي ف -أ

بالنظارات أو العدسات الالصقة او بدونها أو ما  6/12×6/12ال تقل درجة الرؤيا عن  :أوال
 .24يعادلها حسابيا بحيث ال يزيد مجموع المقام عن 
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ثانيا: ان يكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية 
 والعصب البصري سالمة.

ثالثا: ال يقبل المصاب بالحول الثابت أو المتناوب والرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا 
 جيدة.

 أن يكون سالما من تشوهات خلقية أو جسمية تعيق الحركة والعمل. -ب

 أن يكون النطق طبيعيا ومفهوما. -ج

 أن يكون سالما من األمراض النفسية والعقلية والعصبية. -د

 ن السمع طبيعيا وال يزيد أي خلل في السمع على عشرين وحدة سمعية قياسية.أن يكو  -هـ

 أن يكون سالما من األمراض المزمنة أو المستعصية. -و

 وتشمل قبول الطلبة في دراسات التربية الرياضية فقط. – 2

 تثبت المعلومات من طبيب اختصاص في العيون. –فحص العيون  –آ 

بدون عوينات أو ما يعادلها حسابيا بحيث ال يزيد  6/12×6/12ال تقل درجة / الرؤيا عن  :أوال
 .24مجموع المقام على 

أن يكون سالما من عمى األلوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية  :ثانيا
 والعصب البصري سالمة.

لرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا ال يقبل المصاب بالحول الثابت والمتناوب وا :ثالثا
 جيدة.

 يجب أن يكون سالما من تشوهات خلقية أو جسمية تعيق الحركة والعمل. –ب 

 أن يكون سالما من األمراض النفسية والعقلية والعصبية. –جـ 
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 وتشمل قبول الطلبة في الدراسات االنسانية. -3

ال تقل درجة الرؤيا عن فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاص في العيون  .أ
 بالعوينات أو بدونها. 6/12×6/12

ال يمنع من القبول وجود بعض العاهات الخلقية أو الجسمية على أن ال يكون تأثيرها شديدا  .ب
 على تأدية العمل والحركة.

 الترجمة والترجمة الفورية يجب أن يكون السمع والنطق طبيعيين. .ج
 والعقلية والعصبية.أن يكون سالما من األمراض النفسية  .د
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 العالي التعليم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباط : تعليمات6ملحق  -ف
 2117لسنة  161العلمي رقم  والبحث

 -1- المادة

 :يأتي بما الطالب يلتزم

 العالي التعليم وزارة تصدرها التي واألوامر والتعليمات الداخلية واألنظمة بالقوانين التقيد- أوال
 (.المعهد ،الكلية ،الهيئة ،الجامعة) ومؤسساتها العلمي والبحث

 إثارة تعمد أو بسوء القومية المشاعر أو الوطنية الوحدة أو الدينية بالمعتقدات المساس عدم-ثانيا
 .قوالً  أو فعالً  الدينية أو العرقية أو الطائفية الفتن

 .خارجها أو داخلها الفعل أو بالقول مؤسساتها أو الوزارة سمعة إلى اإلساءة عدم-ثالثاً 

 التدريس وهيئة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب-رابعا
 .الطلبة بين والتعاون الزمالة وعالقات والموظفين

 والزماالت للبعثات والترشيح التعيين عند عليه إيجابا سيؤثر الذي القويم المنضبط السلوك-خامسا
 .الدراسية

 الحرم داخل والسكينة والطمأنينة بالنظام اإلخالل شأنه من عمل أي عن االمتناع –سادسا
 .به القائمين على التستر أو عليه التحريض أو فيه المشاركة أو( المعهد أو الكلية) الجامعي

 .المعهد أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة وممتلكات الدراسية المستلزمات على المحافظة-سابعا

 .المعهد أو الكلية في الدراسة سير بحسن اإلخالل عدم-ثامنا

 على هيئة أو جامعة كل خصوصية تراعى أن على للطلبة المقرر الموحد بالزي التقيد – تاسعا
 .حدة

 من صنف أي ممارسة أو التفرقة تعميق شأنها من تنظيمات قيام إلى الدعوة تجنب-عاشراً 
 .االجتماعي أو الديني أو السياسي االضطهاد صنوف

 طائفية أو قومية أو عرقية مجموعة أو سياسي تنظيم أو حزب ألي الدعاية تجنب-عشر حادي
 .الندوات إقامة أو والملصقات والالفتات الصور تعليق في ذلك كان سواء
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 دينية أو حزبية ندوات إقامة أو محاضرات إللقاء حزبية شخصيات دعوة عدم- عشر ثاني
 .الوطنية الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم داخل دعائية

 -2- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبيه الطالب يعاقب 

 .الهيئة أو الجامعة في المقرر الموحد بالزي التقيد عدم-أوال

 .الطلبة احد على بالقول تجاوزه أو الطلبة بين الزمالة عالقات إلى اإلساءة-ثانيا

 -3- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا باإلنذار الطالب يعاقب

 .التنبيه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبيه المعاقبة يستوجب فعال-أوال

 .المعهد أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة في والسكينة والطمأنينة بالنظام إخالله– ثانيا

 -4- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب إذا يوما ثالثين (31) لمدة بالفصل الطالب يعاقب

 .اإلنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باإلنذار المعاقبة يستوجب فعال-أوال

 .التدريسية الهيئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه-ثانيا  

 أو المعهد أو الكلية داخل إليه يسيء بما التدريسية الهيئة أعضاء بأحد بالتشهير قيامه-ثالثا
 .خارجهما

 .واآلداب العام بالنظام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الملصقات بوضع قيامه-رابعا

 -5- المادة

 ارتكب إذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب
 :اآلتية المخالفات إحدى

 .التعليمات هذه من (4) المادة في عليها المنصوص األفعال احد ارتكابه تكرار- أوال
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 داخل الحزبية أو السياسية التجمعات أو العرقية أو الطائفية التكتالت على حرض أو مارس-ثانيا
 .الجامعي الحرم

 .التدريسية الهيئة أعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتداؤه-ثالثا

 .الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله-رابعا

 .مسلحة عنف بأعمال بالقيام التهديد-خامسا

 .الجامعي الحرم داخل إجازة بدون أو بإجازة بأنواعه السالح حملة-سادسا

 أو الكلية أو الهيئة أو الجامعة ممتلكات في أضرارا الجسيم بإهماله أو عمدا إحداثه- سابعا
 .المعهد

 .الدينية المعتقدات أو الوطنية الوحدة إلى إساءته-ثامنا

 .خارجهما أو المعهد أو الكلية داخل في التدريسية الهيئة أعضاء احد على بالقول تجاوزه-تاسعا

 .الفعل أو بالقول الهيئة أو الجامعة سمعة إلى اإلساءة- عاشرا

 .الدراسة سير بحسن المتعمد إخالله- عشر حادي

 .المعهد أو الكلية ومنتسبي الطلبة زمالئه على واالحتيال النصب ارتكابه ثبوت-عشر ثاني 

 -6- المادة

 إذا قيده ويرقن الهيئة أو الجامعة من وبقرار المعهد أو الكلية من النهائي بالفصل الطالب يعاقب 
 :اآلتية المخالفات إحدى ارتكب

 .التعليمات هذه من( 5) المادة في عليها المنصوص المخالفات إحدى تكراره- أوال

 أو الهيئة أو الجامعة في المحاضرين أو التدريسية الهيئة أعضاء احد على بالفعل اعتداؤه-ثانيا
 .المعهد أو الكلية

 .العامة واآلداب لألخالق ومناف مشين فعل إتيانه-ثالثا

 من كونه أو مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق أو كتب أو مستندات أية تقديمه-رابعا
 .التزوير على المحرضين
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 أو فيه اشتراكه أو الجامعي الحرم داخل والطمأنينة باألمن يخل عمال ارتكابه ثبوت-خامسا
 .عليه المساعدة

 .سنة من ألكثر فيها محكوميته مدة تزيد بالشرف مخلة جنحة أو بجناية عليه الحكم عند-سادسا

 -7- المادة

 هذه من( 6)و (5)و (4)و (3)و (2)المواد في عليها المنصوص العقوبات فرض يمنع ال-أوال 
 طائلة تحت المخالفة وقعت إذا األخرى العقوبات فرض من ،المخالف الطالب على التعليمات
 .العقابية القوانين

 فيكون المعهد أو الجامعة خارج إليه نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى حركت إذا- ثانيا
 .الجزائية الدعوى في البت يتم حتى مؤجال انضباطيا فيه النظر

 -8- المادة

 من اثنين وعضوية العميد معاون برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد أو الكلية عميد يشكل
 الطلبة اتحاد عن وممثل ،قانونيا اللجنة أعضاء أحد يكون أن على التدريسية الهيئة أعضاء

 .اللجنة مقررية بأعمال اإلداريين الموظفين أحد ويكلف( المنتخب)

 -9- المادة

 .الطلبة انضباط لجنة بها توص   لم ما انضباطية عقوبة أية فرض يجوز ال

 -11-المادة

 أو الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذه في عليها المنصوص االنضباطية العقوبات تفرض
 .المعهد أو الكلية عميد إلى صالحياته تخويل وللمجلس ،المعهد

 -11-المادة

 .قطعية واإلنذار التنبيه عقوبة تكون – أوال

 قرار على االعتراض(  يوما31) على تزيد ال لمدة المعهد أو الكلية من المفصول للطالب-ثانيا
 .قطعيا قراره ويكون المعهد أو الكلية مجلس لدى الفصل

 قرار على االعتراض(  يوما31) على تزيد لمدة المعهد أو الكلية من المفصول للطالب-ثالثا
 .قطعيا قراره ويكون الجامعة رئيس لدى الفصل
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 لدى الفصل قرار على االعتراض نهائيا فصال المعهد أو الكلية من المفصول للطالب-رابعا
 .قطعيا قراره ويكون الجامعة مجلس

 -12-المادة

( رابعا) و(  ثالثا) و(  ثانيا)  البنود في عليها المنصوص الفصل قرارات على االعتراض للطالب
 فإن ،بحقه الصادر بالقرار تبليغه تاريخ من أيام 7 خالل التعليمات هذه من -11-المادة من

 .اإلعالنات لوحة في الفصل قرار نشر تاريخ من يوما15 خالل االعتراض حق فله تبليغه تعذر

 -13-المادة

 ويبلغ ،يوما( 15) عن تقل ال مدة المعهد أو الكلية في اإلعالنات لوحة في العقوبة قرار يعلق
 .تحريريا الطالب أمر ولي بها

 -14-المادة

 .1989 لسنة( 19) رقم العالي التعليم طلبة انضباط تعليمات تلغى

 -15-المادة

 .الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ
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: جدول باالختصاص في اإلعداديات المهنية واالختصاص المناظر 7ملحق  -ص
 الدراسة المسائيةفي الكليات/ 

 

 

 

 

 

 

 

  نسبة القبول االختصاص المناظر االختصاص 

 %11 كلية الهندسة صناعة

قبول الموهوبين من خريجي 
االعداديات المهنية للتقديم الى 

 والتربية الجميلة الفنون كليات
 الرياضية التربية وكليات الفنية

 والتربية الفنية التربية وقسمي
في كليات التربية  الرياضية

والتربية االساسية على أن ال تزيد 
 ( من خطة القبول%11عن )

 %21 كلية اإلدارة واقتصاد تجاري

 %11 كلية الهندسة الزراعية زراعي

 %11 كلية وأقسام الفنون الجميلة الفنون التطبيقية

 ،أقسام )اللغة العربية، التاريخ الفرع اإلسالمي
علوم القرآن( في كليات اآلداب 

 األساسية والتربيةوالتربية 

11% 

 %11 كلية التمريض التمريض
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: جدول باالختصاصات في المعهد واالختصاصات القريبة 8ملحق  -ق
 والمناظرة في الجامعات والكليات

 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

1.  

 

 بناء وانشاءات
مدني، بناء وانشاءات، انشاء 

 طرق، رسم هندسي

 مدني

 معماري

 االنشائية

 بناء ادارة المشاريع

 طرق وجسور

 المدنية والبيئية

 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

ري وبزل،   .2
تشغيل مشاريع 
المياه، موارد 

 مائية

 ري وبزل، موارد مائية

 موارد مائية

 مدني

 مدني )فقط لخريجي موارد مائية(

 السدود والموارد المائية

3.  

 المساحة، مدني المساحة

 مدني

 مساحة

 معماري

 االنشائية

 بناء ادارة المشاريع

 طرق وجسور

 المدنية والبيئية

 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

 تقنيات المساحة

4.  

انتاج تصنيع 
تشغيل معادن، 

صيانة ميكانيكية، 
طباعة، تبريد 
وتكييف، غزل 
ونسيج، زجاج 

وسيراميك، لحام، 
مكائن ومعدات، 
انتاج، سيارات، 
سالمة صناعية، 
 انابيب، مضخات

 ميكانيك/عام

 ميكانيك

 مواد

 هندسة المكائن والمعدات

 هندسة االنتاج والمعادن

 هندسة الكهروميكانيك

 القوالب والعدد هندسة تقنيات

 هندسة تقنيات اللحام

 هندسة تقنيات التبريد والتكييف

 الميكاترونك

 هندسة تقنيات السيارات

 هندسة تقنيات المكائن الزراعية

 هندسة تقنيات المضخات
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 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

5.  

كهرباء، قوى 
كهربائية، مكائن 
كهربائية، شبكات 

كهربائية، 
االلكترونيك، 

 االتصاالت

كهرباء/عام، الكترونيك، 
 االتصاالت

 المعلومات واالتصاالت

 كهرباء

 االلكترونيك واالتصاالت

 االلكترونيك

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية

 هندسة الكهروميكانيك

 االلكترون واالتصاالت

 االلكترونية

 قدرة ومكائن كهربائية

 الشبكات

 الكهرباء وااللكترونيك

 الكهربائية وااللكترونية

 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 هندسة تقنيات االتصاالت

 تقنيات االلكترونيك والسيطرة

6.  

كيمياوي، وقود 
 وطاقة

 كيمياوي

 الكيمياوي

 الطاقة

 الهندسة الكيميائية

 الكيميائية والبتروكيميائية

 الكهروكيمياوية

 هندسة تقنيات الوقود والطاقة

7.  

صناعات 
كيمياوية، تشغيل 
 وحدات صناعية

 كيمياوي، الكيمياء

 الكيمياوية

 الكيمياء

 الهندسة الكيميائية

 العلوم التطبيقية

 الكيمياوي

 الكيمياء التطبيقية

 الكيميائية والبتروكيميائية

 الكهروكيمياوية

 هندسة تقنيات الوقود والطاقة

8.  

 كيمياوي تحليالت كيمياوية

 كيمياوي

 الهندسة الكيميائية

 الكيميائية والبتروكيميائية

 الكهروكيمياوية

 هندسة تقنيات الوقود والطاقة
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 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

9.  

 علوم حاسبات انظمة الحاسبات

 علوم الحاسوب

 الحاسوب

 الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

11.  

 هندسة الحاسبات تقنية الحاسبات

 الحاسوب

 الحاسوب والبرامجيات

 تكنلوجيا المعلومات 

 البرامجيات 

 شبكات الحاسوبهندسة 

 سيطرة وحاسوب

 برامجيات وحاسوب

 هندسة تقنيات الحاسوب

 هندسة تقنيات البرامجيات

انتاج  حفر ابار،  .11
 ،وقياسات حقلية

ميكانيك معدات 
حفر او اجهزة 

 حفر

 هندسة نفط

 النفط

 تكنولوجيا انتاج النفط

 تكنولوجيا مكامن النفط

 عمليات نفطية

المضخات   .12
ات، والتوربين

تقنية اللحام 
الغازي 

والكهربائي، 
السالمة 

الصناعية، 
ميكانيك معدات 

 نفطية

 الميكانيك

 ميكانيك

 الكهروميكانيك

 هندسة تقنيات القوالب والعدد

 هندسة تقنيات اللحام

 هندسة تقنيات التبريد والتكييف

 الميكاترونك

 المضخاتهندسة تقنيات 

التشغيل   .13
والسيطرة، تقنية 
الغاز، القياس 

 والسيطرة

 تصفية او كيمياوي

 الكيمياوي

 الكيميائية والبتروكيميائية

 الكهروكيمياوية

 هندسة تقنيات الوقود والطاقة
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 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

ادارة، تسويق،   .14
مخازن،  تأمين،

سكرتارية، ادارة 
مستشفيات، ادارة 

 صحية

 ادارة االعمال ادارة

 االدارة العامة

 االقتصاد

 االدارة الصناعية

 ادارة صناعة

 التسويق

 ادارة االعمال

 ادارة االعمال

 االقتصاد

 ادارة االعمال

 االقتصاد

 ادارة االعمال

 االقتصاد

 االدارة العامة

 ادارة االعمال

 االدارة الصناعية

اقتصاديات ادارة االستثمار 
 والموارد

 االدارة

 االقتصاد واالستثمار

 تقنيات العمليات

 تقنيات ادارة الجودة الشاملة

االحصاء،   .15
 االحصاء الحياتي

 االحصاء االحصاء

المحاسبة،   .16
 المصارف

مالية ومصرفية، مالية محاسبة، 
 ونقدية

 محاسبة

 التمويل والمصارف

 العلوم المالية والمصرفية

 العلوم المالية والنقدية

 اقتصاديات ادارة المصارف

 الرقابة المحاسبية والمالية

 التقنيات المالية والمحاسبية

 االجتماع قسم االجتماع مكتبات  .17

 والمعلوماتالمكتبات 
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 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

 السياحة سياحة وفندقة سياحة  .18

 ادارة الفنادق

 ادارة المؤسسات السياحية والفندقية

 ادارة المؤسسات الفندقية

 القانون قانون، العلوم السياسية ادارة قانونية  .19

 الحقوق

 القانون/الفلوجة

 العلوم السياسية

 صيدلة صيدلة صيدلة  .21

 التمريض تمريض التمريض  .21

 العلوم التمريضية االساسية

 العلوم التمريضية السريرية

 العلوم الطبية االساسية

 التخصصات التمريضية

صحة مجتمع،   .22
التخدير، االشعة، 
العالج الطبيعي، 
االنعاش، صناعة 

االسنان، وقاية 
الكلية  ،االسنان

االصطناعية، 
فحص البصر، 
التأهيل الطبي 

فرع  االطراف، 
 اإلنعاش

صحة مجتمع، التخدير، 
االشعة، العالج الطبيعي، 

االنعاش، صناعة االسنان، 
الكلية  وقاية االسنان،

االصطناعية، فحص البصر، 
التأهيل الطبي فرع  االطراف، 

 االنعاش

 تقنيات صحة مجتمع

 تقنيات العالج طبيعي

 تقنيات االشعة

 تقنيات التخدير

 تقنيات صناعة االسنان

 التقنيات البصرية

 صحة مجتمع

 علوم الحياة علوم الحياة تحليالت مرضية، تحليالت مرضية  .23

 تحليالت مرضية

 تقنيات التحليالت المرضية

 الفيزياء الفيزياءعلوم قسم  الفيزياء الصحية  .24

التأهيل الطبي   .25
فرع رعاية 

 المعوقين

 علم النفس اداب قسم علم نفس
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 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

 الثروة الحيوانية انتاج حيواني أو ثروة حيوانية انتاج حيواني  .26

 االنتاج الحيواني

 االنتاج النباتي والحيواني

 التقنيات الحياتية الحيوانية

 تقنيات االنتاج الحيواني

 مكننة زراعية زراعة / مكننة زراعية مكننة زراعية  .27

زراعة قسم بستنة، محاصيل  انتاج نباتي  .28
حقلية، ارشاد زراعي، وقاية 

 نبات

 وقاية النبات

 المحاصيل الحقلية

 االرشاد الزراعي

 البستنة وهندسة الحدائق

 البستنة والنخيل

 االنتاج النباتي

 البستنة

 علوم المحاصيل الحقلية

 االنتاج النباتي والحيواني

 التقنيات االحيائية النباتية

 تقنيات االنتاج النباتي

التربة واستصالح   .29
 االراضي

 علوم التربة زراعة قسم تربة

 التربة والموارد المائية

 التربة والمياه

 تربة

 علوم التربة والمياه

 تقنيات التربة والمياه

زراعة قسم علوم االغذية،  صناعات غذائية  .31
 صناعات غذائية

 صناعات غذائية

 علوم االغذية

 علوم االغذية والتقانات االحيائية

 الصناعات الغذائية

 وقاية النبات النبات، بستنةزراعة قسم وقاية  تربة وانتاج النحل  .31

 البستنة وهندسة الحدائق

 البستنة والنخيل

 البستنة

تصميم، تصميم   .32
داخلي، تزيين 

معماري، تفصيل 
 وخياطة، نسيج

فنون جميلة قسم التصميم، 
الفنون الجميلة قسم طباعة 

 االقمشة

 التصميم
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 ت
االختصاص من 

 المعهد
 القسم القريب او المناظراالختصاص 

خدمة اجتماعية أو   .33
 ارشاد اجتماعي

 االجتماع اداب قسم االجتماع

 العربية، معلم صف أولاللغة  العربيةاللغة  اللغة العربية  .34

 جغرافية جغرافية تاريخ، جتماعياتا  .35

 تاريخ

 جغرافية تطبيقية

 التربية الرياضية تربية رياضية التربية الرياضية  .36

 والرياضية التربية البدنية

علوم  االسالمية،قسم التربية  التربية االسالمية  .37
الفقه  العربية،اللغة  القران،

 واصوله

 القران الكريم والتربية االسالمية

 اإلسالميةالتربية 

 علوم القران والتربية االسالمية

 القران والتربية االسالمية

 علوم القران

 الفقه واصوله

 صف أول معلم

قسم علوم الحياة، كيمياء،  علوم ورياضيات  .38
فيزياء، علوم حاسبات، 

 رياضيات، علوم

 كيمياء

 فيزياء

 علوم الحياة

 علوم الحاسوب

 رياضيات

 الحاسوب

 الحاسبات

 علوم

 العلوم الطبيعية

 االنكليزيةاللغة  قسم اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية  .39

قسم التربية  ،الفنون الجميلة التربية الفنية  .41
 الفنية

 التربية الفنية

جميلة قسم الفنون الفنون ال الفنون الموسيقية  .41
 الموسيقية

 الفنون الموسيقية

 موسيقى

علم النفس التربوي،   .42
 علم نفس النمو

 قسم التربية الخاصة 

صناعة االطراف   .43
 والمساند الصناعية

 الكلية التقنية الطبية والصحية 
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: جدول باالختصاصات في الكليات التقنية لقبول الخمسة األوائل 9ملحق  -ر
 على العراق من االعداديات المهنية

فروع التعليم  ت
 المهني

االختصاص 
 المناظر

الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب
 االختصاص القريب او المناظر

نشاءاتبناء  بناء  .1 رسم هندسي/مساحة/انشاء  وا 
 طرق

 كركوك   بغداد   موصل

 كركوك    بغداد    موصل بناء وانشاءات/مساحة رسم هندسي رسم هندسي  .2
قوى كهربائية/  كهرباء  .3

 شبكات/كهرباء عام
 الكهربائية وااللكترونية بغداد الكترونيك

 المسيب االقسام الهندسية
 كركوك   بصرة    موصل

قوى كهربائية / شبكات  إلكترونيك/اتصاالت إلكترونيك  .4
 كهربائية / كهرباء عام

 الكهربائية وااللكترونية بغداد
 كركوك    بصرة   موصل

 المسيب االقسام الهندسية
 الكهربائية وااللكترونية بغداد الكترونيك اتصاالت اتصاالت  .5

 نجف
الكترونيك/انظمة  صيانة حاسوب  .6

 حاسوب
 الكهربائية وااللكترونية بغداد كهرباء/اتصاالت

 كركوك      موصل      نجف
ميكانيك  ميكانيك  .7

انتاج/ميكانيك 
عام/تشغيل وصيانة 

 ميكانيكة

مكائن ومعدات/ سيارات / 
تبريد وتكييف / غزل ونسيج 

 / مضخات

 نجف    بصرة   موصل    بغداد
 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

اللحام وتشكيل   .8
 المعادن

تشغيل وصيانة ميكانيكية /  ميكانيك انتاج
 ميكانيك عام

 بغداد

فنون  نجارة  .9
تطبيقية/تصميم 

 داخلي

 بغداد ميكانيك انتاج
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فروع التعليم  ت
 المهني

االختصاص 
 المناظر

الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب
 االختصاص القريب او المناظر

ميكانيك عام /  سباكة  .11
 ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة ميكانيكية / 
مكائن ومعدات / سيارات / 

تبريد وتكييف /غزل 
 ونسيج/مضخات

 نجف    بصرة   موصل   بغداد
 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

مكائن ومعدات/تبريد  سيارات سيارات  .11
وتكييف /مضخات/مكننة 

 زراعية

 نجف    بصرة    موصل   بغداد
 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

تكييف الهواء   .12
 والتثليج

/ سيارات  مكائن ومعدات تبريد وتكييف
 /مضخات

 نجف    بصرة    موصل   بغداد
 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

 نجف    بغداد سيارات مكائن زراعية مكننة زراعية  .13
 مسيب االقسام الهندسية

صناعات  صناعات كيمياوية  .14
كيمياوية/تشغيل 
 وحدات صناعية

 بصرة 

صناعات كيمياوية  صناعات غذائية  .15
تشغيل وحدات / 

 صناعية

 بصرة 

زجاج وسيراميك /  خزف وزجاج  .16
 تزيين معماري

صناعات كيمياوية/تشغيل 
 وحدات صناعية

 

 الفنون التطبيقية  تصميم داخلي نماذج  .17
محاسبة / مخازن/  تجاري  .18

سكرتارية / تامين / 
مصارف/ مكتبات / 

 ادارة

 االدارية موصل    االدارية بغداد 
 االدارية كوفة    االدارية بصرة
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فروع التعليم  ت
 المهني

االختصاص 
 المناظر

الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب
 االختصاص القريب او المناظر

انتاج حيواني/إنتاج  زراعي  .19
نباتي/تربة 
واستصالح 

األراضي/مكائن 
 زراعية/غابات

 مسيب االقسام الزراعية 
 نينوى زراعية الرشيدية

ميكانيك/مكائن  طباعة طباعة  .21
 ومعدات/فنون

 نجف    بصرة    موصل   بغداد
 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

ميكانيك/غزل  غزل  .21
 ونسيج

ميكانيك انتاج/ميكانيك 
عام/تشغيل وصيانة 

 ميكانيكية

 نجف    بصرة    موصل   بغداد
 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

ميكانيك/غزل  نسيج  .22
 ونسيج

ميكانيك انتاج/ميكانيك 
عام/تشغيل وصيانة 

 ميكانيكية

 نجف    بصرة    موصل   بغداد
 الهندسيةكركوك االقسام 

 مسيب االقسام الهندسية
ميكاترونكس   .23

 سيارات
 نجف بغداد سيارات الكترونيك

 كركوك االقسام الهندسية
تشغيل وصيانة  تكنولوجيا صناعية  .24

 ميكانيكية
 نجف    بصرة    موصل   بغداد ميكانيك

 كركوك االقسام الهندسية
 مسيب االقسام الهندسية

 بغداد الكهربائية وااللكترونية الكترونيك اجهزة طبية اجهزة طبية  .25
 كركوك االقسام الهندسية

صيانة المصاعد   .26
 الكهربائية

 بغداد الكهربائية وااللكترونية كهرباء مصاعد
 كركوك االقسام الهندسية

 بصرة    موصل
 مسيب االقسام الهندسية
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فروع التعليم  ت
 المهني

االختصاص 
 المناظر

الكلية التقنية الموجود فيها  االختصاص القريب
 االختصاص القريب او المناظر

شبكات ومحطات   .27
 معالجة المياه

 بصرة المياهتشغيل مشاريع  صناعات كيمياوية
 مسيب االقسام الهندسية

توليد الطاقة   .28
 الكهربائية ونقلها

 بغداد الكهربائية وااللكترونية  كهرباء
 كركوك االقسام الهندسية

 بصرة    موصل
 مسيب االقسام الهندسية
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: جدول بالدراسات المسائية المتوفرة للسنة الدراسية 11ملحق  -ش
2114/2115 

 القسم الكلية الجامعة
 بــــــــغــــــداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية التربية للعلوم اإلنسانية
 اللغة االنكليزية
 اللغة الكردية
 التاريخ
 الجغرافية
 علوم القران

 العلوم التربوية والنفسية
 الشريعة العلوم اإلسالمية

 أصول الدين
 اللغة العربية
 الفلسفة
 األديان

 المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
 إدارة األعمال
 إدارة عامة

 التمويل والمصارف
 االقتصاد
 اإلحصاء

 اإلدارة الصناعية
  العلوم السياسية

  التمريض
 الفنون التشكيلية الفنون الجميلة

 الخط العربي والزخرفة
 التربية الفنية
 التصميم

 الفنون الموسيقية
 الفنون السينمائية والتلفزيونية

 الفنون المسرحية
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 علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة
 الحاسبات
 الكيمياء
 الفيزياء
 الرياضيات

 علوم الحياة العلوم
 التقنيات االحيائية

 الكيمياء
 الحاسبات
 الفيزياء
 الرياضيات
 علم األرض
 الفلك والفضاء

 عام القانون ميــــســــــان
 اللغة العربية التربية

 اللغة االنكليزية
 الرياضيات

 إدارة األعمال اإلدارة واالقتصاد
 الصيانة والترميم اآلثار ســــــــــامـــــــراء

 التربية الرياضية التربية
 التاريخ
 الكيمياء

 علوم الحياة
 علوم القران
 اللغة العربية
 اللغة االنكليزية

 التحليالت المرضية العلوم التطبيقية
 الكيمياء التطبيقية

 علوم الحياة العلوم القـــادســـــيـــــة

 الكيمياء
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 االقتصاد اإلدارة واالقتصاد
 إدارة األعمال
 المحاسبة

 المالية والمصرفية العلوم
 اللغة العربية التربية

 اللغة االنكليزية
 التاريخ

 التربية وعلم النفس
 علوم الحياة
 الفيزياء
 الكيمياء

  القانون
 الهندسة المدنية الهندسة

 الهندسة الميكانيكية
 الهندسة الكيمياوية
 هندسة الطرق والنقل

 القانون القانون والعلوم السياسية كـــــركـــــــــــوك
 العلوم السياسية

 اللغة العربية التربية للعلوم اإلنسانية
 اللغة االنكليزية

 التاريخ
 الجغرافية

 اللغة الكردية
 اللغة التركية

  التمريض
 الفيزياء العلوم

 الرياضيات
 الحاسوب

 الحياةعلوم 
 البستنة الزراعة

 إدارة األعمال اإلدارة واالقتصاد
 اإلحصاء
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 علوم الحياة العلوم ذي قــــــــــــار
 الكيمياء
 الفيزياء

 التحليالت المرضية
 الحاسبات علوم الحاسبات والرياضيات

 الرياضيات
 علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة

 القانون القانون
 اللغة العربية التربية للعلوم اإلنسانية

 التاريخ
 الجغرافية

 اللغة االنكليزية
 العلوم المالية والمصرفية اإلدارة واالقتصاد

 علوم القران اآلداب
 اإلذاعة والتلفزيون اإلعالم

 اإلعالم الرقمي
 الصحافة المكتوبة

 الفنون التشكيلية الفنون الجميلة البـــصـــــــــــرة
 الفنون المسرحية
 الفنون الموسيقية

  التربية الرياضية
 المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 إدارة األعمال
 العلوم المالية والمصرفية

 االقتصاد
 اإلحصاء/معلقة

 اللغة االنكليزية اآلداب
 الترجمة

 علوم الحياة العلوم المـــثنـــــــــــى
 التاريخ التربية

 اللغة العربية
 الجغرافية
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 علوم القران
 المالية والمصرفية اإلدارة واالقتصاد

 المحاسبة
 اللغة العربية التربية األساسية

 التاريخ
 القانون القانون

 الفقه وأصوله العلوم اإلسالمية تكـــــــريــــــــــت
 أصول الدين

 الرياضيات للعلوم الصرفةالتربية 
 الفيزياء

 علوم الحياة
 الكيمياء

 القانون القانون
 العلوم السياسية العلوم السياسية
 التربية الرياضية التربية الرياضية

 علوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضيات
 الرياضيات التربية للبنات

 علوم الحياة
 الكيمياء
 التاريخ

 اللغة العربية
 اللغة االنكليزية
 علم النفس
 علوم القران
 اقتصاد منزلي

 التاريخ التربية للعلوم اإلنسانية
 اللغة العربية
 اللغة االنكليزية
 علم النفس
 الجغرافية
 علوم القران
 التربية الفنية
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 المحاسبة اإلدارة واالقتصاد
 إدارة األعمال

 العلوم المالية والمصرفية
 اقتصاد

 اللغة االنكليزية التربية األساسية بــــابــــــــــــل
 اللغة العربية
 علوم عامة
 التاريخ

 التربية الفنية الفنون الجميلة
 هندسة معادن هندسة المواد

هندسة البوليمرات والصناعات 
 علوم الحياة العلوم للبنات البتروكيمياوية

 العلوم المالية والمصرفية اإلدارة واالقتصاد
 اإلدارة الصناعية

 الشبكات تكنولوجيا المعلومات
 البرامجيات

 عام التمريض
  التربية الرياضية

 عام القانون واســـــــــــــط
 جميع اقسامها الهندسة

 عام التربية الرياضية
 القانون القانون الكــــــوفــــــــــة

 اللغة االنكليزية اآلداب
 التمريض التمريض

 العلوم السياسية العلوم السياسية
 رياض األطفال التربية األساسية

 علوم الحياة العلوم
 الكيمياء

 إدارة األعمال اإلدارة واالقتصاد
 العلوم المالية والمصرفية

 االقتصاد
 المحاسبة
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 إدارة األعمال اإلدارة واالقتصاد المـــــوصـــــــــل
 االقتصاد

 العلوم المالية والصرفية
 اإلدارة الصناعية

 المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات
 محاسبة التكاليف

 الترجمة اآلداب
 اللغة الفرنسية

 التاريخ
 اللغة االنكليزية

 علوم الحاسوب والرياضياتعلوم الحاسوب 
 أصول الدين العلوم اإلسالمية

 الشريعة اإلسالمية التمريض
 العلوم التمريضية السريرية
 العلوم التمريضية األساسية

 اإلدارة العامة اإلدارة واالقتصاد ســـــــومـــــــــــر
 اإلحصاء

 معلم الصف األول التربية األساسية
 الطبيعيةالعلوم 

 الثروة الحيوانية الزراعة
 علم التربية والمياه

 اللغة العربية التربية للعلوم اإلنسانية كـــــربــــــــــالء
 التاريخ

 الجغرافية التطبيقية
 اللغة االنكليزية

 العلوم التربوية والنفسية
 الدراسات القرآنية العلوم اإلسالمية

  القانون
 الرياضيات التربية للعلوم الصرفة

 الكيمياء
 إدارة األعمال اإلدارة واالقتصاد

 االقتصاد
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 العلوم المالية والمصرفية
 المحاسبة

 اللغة العربية اآلداب العــــراقيـــــــة
 اللغة االنكليزية
 علوم القران
 التاريخ
 الجغرافية

 العقيدة أصول الدين
 الحديث

 األديان المقارنة
 التفسير

 الفقه الشريعة
 أصول الفقه

 علوم القران التربية للبنات
 اللغة العربية
 التاريخ

 التربية اإلسالمية
 اللغة االنكليزية

 الشريعة
 علوم القران التربية

 التاريخ
 اللغة العربية

 القانون القانون
 السياسيةالعلوم 

 الصحافة اإلعالم
 الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية

 العالقات العامة
 إدارة األعمال اإلدارة واالقتصاد

 العلوم المالية والمصرفية
 المحاسبة

 البرامجيات هندسة البرامجيات والشبكات
 الشبكات
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 العملياتتقنيات  التقنية اإلدارية/بغداد هيئة التعليم التقني
 تقنيات المالية والمحاسبية

 تقنيات المعلومات
 تقنيات إدارة الجودة الشاملة

 تقنيات المالية والمحاسبية التقنية اإلدارية/البصرة
 تقنيات إدارة العمليات

 الكهرباء/قوى معهد التكنولوجيا/بغداد
 اإللكترونيك
 الميكانيك

 المالية والمصرفية معهد اإلدارة/الرصافة
 إدارة المكتب

 أنظمة الحاسبات
 إدارة المواد
 المحاسبة
 المكتبات
 اإلحصاء

 المحاسبة المعهد التقني/االنبار
 صحة مجتمع

 الميكانيك/إنتاج المعهد التقني/الموصل
 الكهرباء/قوى

 اإللكترونيك/اإللكترونيك
 أنظمة الحاسبات
 إدارة المكتب

 الميكانيك المعهد التقني/الدور
 اإللكترونيك

 التحليالت المرضية
 المحاسبة

 الصيدلة المعهد التقني/البصرة
المعهد الطبي 
 التقني/المنصور

 التحليالت المرضية

 الصيدلة

  ــــــوجـــــــــــدتال  النهـــــريـــــــــن
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  ـــــــوجـــــــــــدتال  نـــــينـــــــــــــوى
 هندسة ميكانيكية الهندسة ديــــــالــــــــــــــــــى

 هندسة االلكترونية
 هندسة حاسوب البراميجيات

 هندسة مدنية
 هندسة اتصاالت/استحداث

 علوم الحياة العلوم
 علوم الكيمياء

 القانون القانون والعلوم السياسية

 علوم الحياة للعلوم الصرفةالتربية 
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم اإلنسانية

 اللغة العربية
 التاريخ
 الجغرافية

 الفنية الفنون الجميلة
 علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة االنـــبـــــــــــــار

 الكيمياء
 الفيزياء
 الرياضيات

 علوم الحاسبات الحاسوب
 التربية للعلوم النفسية التربية للعلوم اإلنسانية
 إدارة أعمال اإلدارة واالقتصاد/الرمادي

 إدارة عامة
 القانون القانون والعلوم السياسية

 اللغة العربية التربية األساسية المســــتنصـــــريــــة
 اللغة االنكليزية
 قسم العلوم
 الرياضيات
 التاريخ
 الجغرافية

 اإلرشاد التربوي
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 التربية األسرية
 التربية الفنية

 التربية الرياضية
 المحاسبة اإلدارة واالقتصاد

 إدارة األعمال
 العلوم المالية والمصرفية

 اإلحصاء
 االقتصاد

 الحاسبات الهندسة
 المدني
 الكهرباء
 الميكانيك
 البيئة
 الطرق
 المواد

 العلوم السياسية العلوم السياسية
 اللغة العربية اآلداب

 اللغة االنكليزية
 الترجمة

 اللغة الفرنسية
 التاريخ
 اإلعالم

 التربية الرياضية التربية الرياضية
دارة الفنادق  السياحة السياحة وا 

 إدارة الفنادق
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 جدول التخصصات المختلفة لقبول الطلبة المرقنة قيودهم: 11ملحق  -ت
التخصصات المختلفة التي يحق للطلبة المرقنة قيودهم التقديم للقبول إليها وحسب الحدود جدول  

 1-1-الدنيا لسنة تخرجهم وكما ورد في الفصل التاسع ط

 
 التخصصات ت
 كليات المجموعة  الطبية  .1
 كليات الهندسة  .2
 المجموعة العلميةكليات   .3
 الكليات التقنية التخصصات الطبية  .4
 الكليات التقنية التخصصات الهندسية  .5
 الكليات التقنية االدارية  .6
 الكليات اإلنسانية  .7
 كليات التمريض  .8
 كليات الطب لبيطري  .9

 كليات الزراعة  .11
 معاهد التخصصات الطبية  .11
 معاهد التخصصات الهندسية  .12

 االداريةمعاهد التخصصات  
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