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  الفصل االول
  قبول الطلبة في الجامعات والكليات االهليةوضوابط شروط 

          

 للدراسة الصباحية:شروط وأسس التقديم  -أوالً: 

 الشروط العامة للقبول: 

أن يكون حاـصالً على ـشهادة الدراـسة اإلعدادية العراقية، أو الـشهادة المعادلة لها معززة بتـصديق من    .أ

 المديرية العامة للتربية في المحافظة ، وعلى وفق مدخالت القبول الخاصة بكل تخصص.

 صعوداً.1991أن يكون من مواليد سنة  .ب 

) للقبول في جامعة العميد وجامعة وارث / كلية  2021-2020يتنافس الطلبة خريجو العام الدراسي (  .ت 

والحاصــلين على معدل  )  2020-2019العام الدراســي الســابق (  جيالعام , اضــافة الى خريالطب 

شـــــرط ـعدم التـحاقهم  ,  ) من خـطة القبول للـجامـعة / الكلـية اعاله  %10وبنســــــبة ()  % فـما فوق95(

 .يات المجموعة الطبية (طب اسنان , صيدلة) ضمن التعليم الحكومي الخاص والتعليم االهلي بكل

يحق لخريجي المراكز المهنية (مركز المعتصــم ومركز الوليد ومركز المعتز) والمراكز المهنية التي   .ث 

ــراً التقديم في الج ــنوات وأدوا االمتحان الوزاري (البكلوريا) حصـ ــة فيها ثالث سـ امعات مدة الدراسـ

  والكليات االهلية وعلى وفق المدخالت الخاصة بكل تخصص.

ان يكون متفرغاً للدراســــة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراســــة (في الوقت ذاته) في الجامعات   . ج

والكليات الـصباحية ويـشمل ذلك منتـسبي المؤـسـسات الحكومية كافة ويـشترط في اـستمرارهم بالدراـسة 

ــية من دوائرهم ابتداًء على وفق التعليمات النافذة ، وال يجوز الجمع بين    الحصـــول على إجازة دراسـ

ــاً وفي حال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الوزارة / دائرة التعليم الجامعي االهلي إللغاء  ــتين أيض دراس

 قبوله.

الذي تتوفر   (ان يجتاز الفحص الطبي على وفق الـشروط الخاـصة بكل دراـسة ويحق للطالب المكفوف  . ح

 شروط) التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة.فيه ال

يحق للطالب المقبول في احدى الجامعات/ الكليات االهلية للســنوات الســابقة التقديم الى قســم اخر في   . خ

) وفي حال قبوله تصدر جامعته/  2021/2022على وفق مدخالت وشروط التقديم للعام (  نفس الكلية

 شر في المرحلة االولى لقبوله الجديد ويتم اعالم الوزارة بذلك.كليته امراً ادارياً بتغيير قسمه ويبا

يرقن قيد الطالب في حال قبوله في جامعة / كلية اخرى او الدراســـة خارج العراق او حصـــوله على    .د 

 تعيين بعد تقديم طلب تحريري بذلك من قبل الطالب خالل مدة إسبوع عمل من تاريخ التقديم.

ـعات والكلـيات الحكومـية التـقديم للقبول في الـجامـعات والكلـيات االهلـية  يحق للـطاـلب المقبول في الـجام  .ذ 

ام  ديم للـع ة وعلى وفق ـمدخالت وشـــــروط التـق اضــــــل دأ المـف ة ومـب ارة االلكترونـي على وفق االســـــتـم
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لم عن طريق المخولين بذلك 2021/2022( ليم وتـس ليم ملف الطالب بموجب محـضر تـس ) ويكون تـس

يوماً من تاريخ اـصدار امر القبول وبخالفه تتحمل الجامعة/ الكلية تبعات  )  60وخالل مدة ال تتجاوز (

 ذلك.

ة التقـديم مجـدداً على وفق   . ر ات االهلـي ده في احـدى الجـامعـات/ الكلـي ب الـذي تم ترقين قـي يحق للطـاـل

)،  2021/2022االســتمارة االلكترونية ومبدأ المفاضــلة وعلى وفق مدخالت وشــروط التقديم للعام (

 يقوم الطالب بالتقديم للقبول في القسم ذاته الذي تم ترقين قيده فيه.على ان ال 

ال يســمح للجامعات /الكليات االهلية بتســلم اي مبلغ من االجور الدراســية او ما يســمى بالتأمينات من    . ز

الطالب قبل ظهور قبوله في الجامعة / الكلية، كما اليحق إسـتحصـال أي مبالغ أخرى طيلة فترة قبول  

 لطالب على النظام االلكتروني.وتسجيل ا

ال يحق للوزراء ومن هم بدرجتهم واعـضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاـصة واعـضاء مجالس   . س

 المحافظات التقديم للقبول في الدراسة الصباحية.

بإمكان طلبة اقليم كردســــتان من خريجي الدراســــة االعدادية (المعترف بها من قبل وزارة التربية)      . ش

 قبول في الجامعات والكليات االهلية.التقديم لل

ــماء الطلبة ص.   ــمن اســ ــدار امر جامعي للجامعات واوامر ادارية للكليات يتضــ بعد قبول الطلبة يتم اصــ

 المقبولين ويتم رفعها الى الوزارة بعد عرضها على مجلس الكلية لتصديقها.

مع   2022-2021هلـية للـعام الدراســـــي  يتم تدقيق بـيانات الطلـبة المقبولين في الـجامـعات والكلـيات االض.  

  دائرة التعليم الجامعي االهلي ووفق السياقات التي تحددها الدائرة الحقاً .

  :المركزي   االسس العامة التي يعتمدها نظام القبول 

 اعتماد االستمارة اإللكترونية لغرض التقديم في الجامعات والكليات االهلية.  .أ

 الدراسة الصباحية والمسائية. بالمعدل للقبول فياعتماد مبدأ المفاضلة   .ب 

 يحق للطالب أن يدون اربعة خيارات فقط في االستمارة االلكترونية.  .ت 

ارة    .ث  ب لالســـــتـم اـل ديم الـط د تـق ديم وال يـع ارة التـق ة في اســـــتـم ارات المثبـت ب على وفق الخـي اـل ل الـط يقـب

ة في قبوـله وإنـما يعتـمد على تـنافســـــه  اإللكترونـية للقبول في الـجامـعات والكلـيات األهلـية ملزـماً للوزار

 والمفاضلة مع بقية الطلبة.

) من درجة اللغات األجنبية المضافة ألي سنه تخرج وتضاف الى مجموع الطالب %٨تحتسب نسبة (  . ج

 وليس معدله (كما في المثال).

 560طالب مجموع درجاته  :    
 90درجة اللغة الفرنسية   :     

 7.2= 0.08*    90الفرنسي  % من درجة 8
 567.2يصبح مجموع الطالب بعد اضافة الفرنسي 
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 .) ايام عمل ابتداًء من تأريخ إطالق االستمارة اإللكترونية10تكون مدة التقديم خالل (  . ح

األحيائي  تضاف درجة واحدة لمعدل الطالب المتقدم من الناجحين في الدور االول لفروع االعداديات (  . خ

ســـــالمي/ فرع الحاســـــوب وتقنيه  ألي/ الصـــــناعي/ التجاري/ الزراعي/ العلمي/ االدباالتطبيقي /    /

المعلوـمات/الفنون التطبيقـية /معـهد المعلمين/ التمريض/القـباـلة والتولـيد) ويحرم ـطاـلب نـظام المـحاوالت  

 من التمتع بهذه الميزة.

تضــاف درجتان على معدل الطالب للدراســة االعدادية بكل فروعها من الذين حصــلوا على شــهادة   .د 

الدبلوم التقني/ الجامعات التقنية للقبول في اختصــاصــه المناظر (لشــهادة المعهد)على ان يقوم الطالب 

 شهادة االعدادية .معدل وبجلب وثيقة  تخرجه من المعهد حيث تتم المنافسة على اساس 

ــ    يحق  .ذ  ــهادة الدبلوم )  الـــــــ االوائل بالتقديم في الجامعات   )%20(للطلبة خريجي المعاهد (حملة شــ

ــتهم في المعهد مع مراعاة عدم منحهم الميزة في  ــاص المناظرلدراســ والكليات االهلية ذات االختصــ

ــ ( ) لكل اختصاص  %20الفقرة  (د اعاله)حيث يتم التنافس على اساس معدل المعهد , يتم حساب الــ

على حدة مع جبر كسـر العدد لمصـلحة الطالب (مثال : في االختصـاص الذي يكون فيه عدد خريجي  

 طلبة). 9) طالب يتم ترشيح 43الدور االول (

 على المقاعد االخيرة من خطة القبول المعتمدة .يتم العمل بمبدأ دروس المفاضلة في حالة المنافسة   . ر

، فان قبوله ســـيكون معتمداً على وفق (صـــباحي، مســـائي)في حال قبول الطالب في أكثر من مقعد    . ز

 المقعد الذي يسجل به الطالب ويحذف اسمه من المقعد االخر.

) اـيام  10على الـطاـلب مراجـعة الجـهة التي ظهر قبوـله فيـها لغرض التســـــجـيل خالل ـمدة ال تتـجاوز (  . س

 عمل وخالفه يلغى قبوله.

ــر للقبول في    . ش ــات  ال يتم العمل بجبر الكسـ ــصـ ــنان ,  التخصـ مجموعة الطبية (طب العام , طب االسـ

في ـباقي  ـفأعلى) في المـعدل لمصـــــلـحة الـطاـلب لغرض التـقديم    0.5جبر الكســـــر(ويتم  ،  الصــــــيدـلة)

 .التخصصات االخرى

  يحق للطالب اختيار أحد االمتيازين ادناه:  .ص 

 . ات االخرىوأبناء حملة الشهادات العليا في الوزار متياز قبول ابناء اعضاء الهيئة التدريسيةا .1

 امتياز ذوي الشهداء. .2

    وأبناء حملة الشــــهادات العليا في ق للطالب المســــتفيد من امتياز ابناء اعضــــاء الهيئة التدريســــية  . يحض 

  او ذوي الشهداء التقديم على القناة العامة عبر االستمارة االلكترونية.الوزارات االخرى 

  

  

 


