
 

  

 

 تعليمات ومتطلبات 

 الجامعة الكوت كلية  علــى التقديم 

 2021 - 2020للسنة الدراسية 

كلية الكوت الجامعة معرتف بها من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 ( 23/4/2013( بتاريخ )2092العدد )ج هـ/ بموجب كتابها ذو 

 م.م علي سعد املوسوي 

 كلية الكوت الجامعة 

29 /11 /2020 

 

https://orcid.org/0000-0003-4861-0687


 

20922342013 

 

   1صفحة | 

 

كلية الكوت الجامعة التقديم علــى    

 

 

 البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي االهلي  –الروابط المهمة  

 

     األهلي البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي  -التقديم على كلية الكوت الجامعة عبر 

 (  /gate.org-https://www.pe:  اضغط هنا )

  

 االهلية والكليات الجامعات في  الطلبة قبول شروطاواًل: 
  شروط وأسس التقديم للدراسة الصباحي -1

 (.  gate.org/conditions/morning.html-https://www.pe) اضغط هنا : 

   المسائية للدراسة  التقديم وضوابط شروط -2

 (.  gate.org/conditions/evening.html-https://www.pe) اضغط هنا : 

 قنوات القبول األخرى  -3

 (. channles.html-gate.org/conditions/other-https://www.pe) اضغط هنا : 

 آلية تسجيل الطلبة   -4

 (.  mechanism.html-gate.org/conditions/registration-https://www.pe)اضغط هنا: 

 

 

https://www.pe-gate.org/
https://www.pe-gate.org/
https://www.pe-gate.org/
https://www.pe-gate.org/conditions/morning.html
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 آلية التقديم على الجامعات والكليات االهليثانيًا : 
 االرشادات العامة  -1

 (.  instructions.html-gate.org/conditions/general-https://www.pe) اضغط هنا : 

 واجهات النظام    -2

 (. gate.org/conditions/tour.html-https://www.pe) اضغط هنا : 

 (2021-2020) الدراسية للسنة االهلية والكليات الجامعات في  للتقديم الدنيا الحدود -3

 (. gate.org/conditions/minmum.html-https://www.pe) اضغط هنا : 

 (2021/ 2020) الدراسية للسنة االهلية والكليات الجامعات أقسام في القبول مدخالت -4

 (.  gate.org/conditions/inputs.html-https://www.pe) اضغط هنا : 

االجور الدراسية للقناة العامة -5  

 (. gate.org/conditions/costs.html-https://www.pe) اضغط هنا : 

 

 

 

 

 

https://www.pe-gate.org/conditions/general-instructions.html
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 االرشادات العامة

الطالب   .1 النظام    بأنشاءيقوم  به ضمن  الخاص  الفعال   باستخدامالحساب  الموبايل  رقم 
الخاص به واختيار كلمة مرور ليتمكن الحقا من الدخول الى نظام القبول المركزي للتعليم  

 .األهلي

والتواصل من خالل الرسائل    اإللكترونييقوم الطالب بتفعيل خدمات التبليغات والحجز   .2
تقديم ومطابقة  ليتمكن الطالب من استخدام هذه الخدمات اثناء مرحلة ال SMS  القصيرة ال

 .البيانات والتسجيل

يقوم الطالب بملئ البيانات الخاصة به من خالل البدء باختيار جهة التخرج ومن ثم   .3
فئات  فئة من  البيانات وحسب متطلبات كل  النظام خالل عملية ملئ  إرشادات  اتباع 

 .الطلبة

بالحجز االلكتروني   .4 النظام واجهة خاصة  د   إلدارةيوفر  التعليم  الحجوزات لمراجعة  ائرة 
الجامعي األهلي او مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية وحسب متطلبات كل 

 .فئة من فئات الطلبة

تكون عملية مطابقة البيانات الكترونية للطلبة من خريجي وزارة التربية والذين يمتلكون  .5
التدقيق   مراكز  مراجعة  الطالب  يحتاج  ال  السر  وكلمة  االمتحاني  الجامعات الرقم  في 

 .والكليات االهلية
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ال   .6 الذين  او  وارقام سرية  امتحانية  ارقام  يمتلكون  ال  الذين  األخرى  الطلبة  فئات  لكافة 
تكون عملية مطابقة البيانات من خالل حجز موعد الكتروني   فقط،يمتلكون ارقام سرية  

 . لمراجعة مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية

يجب على الطالب حجز موعد الكتروني مع   الطالب،في بيانات    في حال وجود خلل .7
 .التدقيق  إلعادةدائرة التعليم الجامعي األهلي 

فيكون ذلك من خالل حجز موعد   األهلي،في حال حاجة الطالب لمراجعة دائرة التعليم   .8
 .الكتروني مع اختيار سبب المراجعة

ية التقديم من خالل ملئ االستمارات يتمكن الطالب من البدء بعمل البيانات،بعد مطابقة  .9
بواقع   للمشمولين    ٤االلكترونية  استمارتين  أضافة  للتقديم  العامة  القناة  خيارات ضمن 

 .بالتقديم ضمن القنوات الخاصة

تفعيل القنوات من خالل   الخاصة،يجب على الطلبة المشمولين بالتقديم ضمن القنوات    .10
 .نافذة القنوات الخاصة ضمن النظام ليتاح لهم البدء بعملية التقديم ضمن هذه القنوات 

فيجب ملئ استمارة التقديم الخاصة بهذه   الشهداء،للطلبة المشمولين بالتقديم ضمن قناة   .11
مراجعة ضمن لوحة تحكم الطالب في خانة القنوات الخاصة ليتم بعدها    والموجودةالقناة  

 .المؤسسة لمصادقة االستمارة وتفعيل القناة
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فيجب على الطالب اختيار القنوات المناسبة    األخرى،للطلبة المشمولين بالقنوات الخاصة   .12
وحجز موعد الكتروني مع مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية مستصحبًا معه 

 .الوثائق الخاصة بالقناة لتفعيلها

غاء االستمارات الخاصة به اثناء مرحلة التقديم )انسحاب اثناء التقديم( بأمكان الطالب ال .13
 .محاوالت كحد اعلى ٤وذلك من خالل نافذة التقديم ضمن النظام وبواقع  

عملية المفاضلة بصورة ديناميكية وانية حيث تظهر قبوالت الطلبة   بأجراءيقوم النظام    .14
 .حسب خياراتهم في استمارات التقديم ويتم تحديث النتائج باستمرار طوال مرحلة التقديم

حيث يقوم الطالب باستصحاب )كود   التقديم،تبدأ مرحلة التسجيل بعد انتهاء مرحلة   .15
 .عملية التسجيل إلتمامم قبوله فيها  التسجيل( والتوجه الى احد األقسام التي ت 

يتم الغاء خيارات   فيها،بعد إتمام الطالب عملية التسجيل في احد األقسام التي تم قبوله   .16
 .إلتاحة الفرصة لبقية الطلبة وحسب نتائج عملية المفاضلة به،القبول الخاصة 
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االلكتروني والتواصل من خالل الرسائل الواجهات الخاصة بتفعيل خدمات التبليغات والحجز     .3

 SMS القصيرة ال

العام   لهذا  القبول  عملية  اليات  لتحسين  خطتها  وضمن  األهلي  الجامعي  التعليم  دائرة  قامت 

وتسهيل اإلجراءات على الطالب بتوفير خدمات ساندة تتكامل مع نظام القبول المركزي للدائرة 

طوال فترة التقديم والتسجيل وتنظيم مراجعات الطلبة لتقديم الدعم اإلداري واالرشادي للطلبة  

للدائرة او مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية من دون حدوث زخم او زحام او فترات  

 :انتظار طويلة وفق آليات فعالة وكما يلي

فعالة   • بالية  النظام  ال  ألرسالتعزيز  القصيرة  الرسائل  من  بشكل  SMS عدد ال محدود 
 .لكافة الطلبة او بشكل مخصص وحسب الحاجة جماعي

التعليمات واالرشادات للطلبة بصورة انية من خالل   إليصالتوفير نظام تبليغات مركزي   •
إضافة الى ارسال التنبيهات المختلفة اثناء عملية التقديم كمواعيد  SMS الرسائل القصيرة ال

 .بدء او انتهاء التقديم وغيرها

الفني للطلبة لمعالجة حزمة واسعة من متطلباتهم عن بعد من خالل تقديم الدعم اإلداري و  •
 SMS الرسائل القصيرة ال

الحفاظ على المعلومات الخاصة بالطلبة وحماية حساب الطالب الخاصة بهم من خالل  •
مع تحديث  SMS تزويدهم بكلمات المرور الخاصة بهن عن طريق الرسائل القصيرة ال

 . لفة من عملية التقديم وإعادة ارسالهاكلمة المرور خالل مراحل مخت

توفير منصة الكترونية لتنظيم مراجعات الطلبة لدائرة التعليم الجامعي األهلي من خالل  •
حجز موعد الكتروني للمراجعة مع إمكانية تحديد موعد المراجعة واختيار سبب المراجعة 
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الل المراجعة عن  حيث تكون مراجعات الطلبة اما بشكل شخصي لمقر الدائرة او من خ
مما يوفر على الطلبة عناء المراجعات المتكررة وخصوصا  ZOOM منصة  باستخدامبعد  

 .لطلبة المحافظات 

توفير منصة الكترونية لتنظيم مراجعات الطلبة لمراكز التدقيق في الجامعات والكليات  •
د االهلية من خالل الحصول على موعد حجز الكتروني مسبق حيث يمكن للطالب تحدي

 ألوقات واختيار الوقت المناسب له مما يوفر على الطلبة عناء االنتظار    الجغرافيةالرقعة  
طويلة ويضمن عدم حصول زحام حيث سيتم توزيع زخم الطلبة بشكل منتظم على مراكز 

 .التدقيق

كل االجراءات أعاله تعزز عملية الدعم اإلداري للطالب وتزيد من فاعليتها طول فترة القبول  

احلها المختلفة كما تدعم حصوله على فرصته الكاملة في القبول، كما تنظم وتقلل عمليات وبمر

مراجعاته للتدقيق وتثبيت وثائقه للحد األدنى والذي ينعكس على االستلزامات المالية التي كان 

يتكبدها الطالب عند كل مراجعة في مواسم القبول للسنوات السابقة فضالً عن العناء والمشقة  

 .ناتجة عن المراجعات المتكررةال

 

 

 

 



 

20922342013 

 

   11صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   12صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   13صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   14صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   15صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   16صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   17صفحة | 

 

 
 

 

 

 



 

20922342013 

 

   18صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   19صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   20صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   21صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   22صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   23صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   24صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   25صفحة | 

 

 



 

20922342013 

 

   26صفحة | 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .مالحظة : قسم التمريض قيد االستحداث 
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 الموقع اإللكتروني:  

 http://alkutcollege.edu.iq/ 

 فيسبوك:  
  https://www.facebook.com/kutuniversitycollege2012 / 

 تويتر:  
 https://twitter.com/kut_university 

 انستغرام:  
 https://www.instagram.com/kut_university_college / 

 :  تليكرام
 https://t.me/alkutcollegeuniversity 

 يوتيوب:  
 https://www.youtube.com/channel/UCacWJ80oVbbxcFWwPCqJWSg 

http://alkutcollege.edu.iq/
https://www.facebook.com/kutuniversitycollege2012
https://twitter.com/kut_university
https://www.instagram.com/kut_university_college
https://t.me/alkutcollegeuniversity
https://www.youtube.com/channel/UCacWJ80oVbbxcFWwPCqJWSg

