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 للدراسة المسائيةانياً : شروط وضوابط التقديم ث

  الشروط العامة للتقديم 

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

 المديرية العامة للتربية في المحافظة .

  أن ال يكون مقبوال في دراســـة أخرى إذ ال يجوز الجمع بين الدراســـتين وفي حال ثبوت ذلك يتحمل  .ب 

 الطالب التبعات القانونية ومنها الغاء قبوله.

 (ان يكون ناجحا في الفحص الطبي على وفق الشـروط الخاصـة بكل دراسـة ويحق للطالب المكفوف  .ت 

 الذي تتوفر فيه الشروط) التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة.

   ن الدراسـة الصـباحية الى خويل مجالس الجامعات والكليات االهلية صـالحية تحويل دراسـة الطالب متث .  

الغاء شــرط التعيين مع ضــرورة االلتزام بالطاقة االســتعابية  للمراحل الدراســية كافة مع  الدراســة المســائية  

ــة الطالب  ــابقة  تعلى ان ال يكون الطالب من المعند تحويل دراســ تتحمل الجامعات و خرجين لالعوام الســ

اعالم دائرة التعليم  مع   قدمة من قبل الطالب لغرض التحويل  صحة المعلومات الموالكليات االهلية مسؤولية  

 الجامعي االهلي لغرض تأشيره في قاعدة بيانات الطلبة .

  الضوابط العامة للدراسة المسائية 

 الدراسات الصباحية والمسائية. يعتمد التقويم الجامعي نفسه المعلن في الجامعات الحكومية /  .أ

 .مساءً  7:00الى  ب ظ 2:00الساعة يكون بدء الدوام الرسمي في   .ب 

ــائية    .ت  ــتين المسـ ــها) للدراسـ ــئلة نفسـ ــخة األسـ االلتزام بأن يكون أداء االمتحانات النهائية موحداً (بنسـ

الكلـية التبـعات  /  والصــــــباحـية ولـلدورين األول والـثاني وللمراـحل اـلدراســــــية ـكاـفة وتتحـمل الـجامـعة

 القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.

االدارـية ـكاـفة والمتعلـقة بقبول الطلـبة المـباشـــــرين للســــــنة اـلدراســــــية  / األوامر الـجامعـيةتصـــــدر    .ث 

بمدة ال تتجاوز بداية امتحانات الفـصل الدراـسي االول او نـصف الـسنة وحـسب النظام    2021/2022

 .مع تزويد دائرة التعليم الجامعي االهلي بنسخ منها الدراسي المقرر

 

 رىالثاً : قنوات القبول األخث

)  2، (2015) لسـنة  57آلية وضـوابط تقديم الطلبة من ذوي الشـهداء المشـمولين بقانوني ( 

  2020) لسنة  2وتعديله قانون(  2016لسنة  

 الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من:  .أ
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 ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل.  . 1

 ذوي شهداء الحشد الشعبي. . 2

باإلضــافة الى   الخطاء العســكرية والعمليات االرهابيةذوي شــهداء ضــحايا العمليات الحربية وا . 3

  (الجريح نفسه). 2015) لسنة 57الجرحى المشمولين بالقانون (

 ) خارج الطاقة االستيعابية لقبول الطلبة لكل فئة من الفئات اعاله %10تخصص نسبة (  .ب 

) من االجور  %50تكون االجور الدراســـية للطلبة من ذوي الشـــهداء للفئات الثالث اعاله بنســـبة (  .ت 

 الدراسية لكل قسم في كل جامعة / كلية اهلية. 

 يعتمد مبدأ المنافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن هذه القناة.  .ث 

  يتنافس الطلبة من ذوي الشهداء للقبول في:  . ج

عن الحدود الدنيا ) درجات 5لمجموعة الطبية (الطب، طب االسنان، الصيدلة) بمعدالت اقل بـــ (ا . 1

 ).2021/2022للسنة الدراسية (المعلنة بالدليل لمعدالت القبول 

ــ . 2 ــات االخرى بمعدالت اقل بــــــ ــاصـ ــية 8( االختصـ ــنة الدراسـ ) درجات عن الحدود الدنيا للسـ

)2021/2022(.  

على الطالب ملئ االستمارة االلكترونية الخاصة بذوي الشهداء وبعدها يتم طباعة االستمارة ومراجعة    . ح

على الطالب متابعة حسابه يومياً  مؤسسة الشهداء للمصادقة عليها الكترونياً من قبل مؤسسة الشهداء (

 ).من حالة المصادقة التي تؤكد تقديمه على قناة ذوي الشهداء للتأكد

ــية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأبناء      ــوابط تقديم ابناء الهيئة التدريسـ آلية وضـ

  ادات في الوزارات االخرىحملة الشه

 يتم قبول ابناء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات االهلية وفق االتي:  .أ

الي والبـحث  إ . 1 ذين هم على مالك وزارة التعليم الـع ة اـل دريســــــي ة الـت اء الهيـئ اـلب من ابـن ان الـط ذا ـك

العلمي المســـــتمرين  العلمي او الـجامـعات والكلـيات االهلـية الـتابـعة لوزارة التعليم الـعالي والبـحث  

بالخدمة او المتقاعدين اضـافة الى المتوفين (ممن خدموا بصـفة تدريسـين في وزارة التعليم العالي 

   .والبحث العلمي)

يحق للطلبة من ابناء الهيئة التدريســية التقديم في الجامعات والكليات االهلية بمعدالت قبول اقل بـ  . 2

ــي ) خمس درجات عن الحد االدنى  5( للمعدالت المعلنة في دليل الطالب االلكتروني للعام الدراس

بكـتاب يؤـيد اســـــتمراره ـبالـخدـمة في   الكلـية االهلـية /الـجامـعة  ) بـعد ان يتم تزوـيد  2021/2022(

 الجامعة أو الكلية او كونه متقاعداً او متوفًي.


