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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.
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لخدمة أو المتقاعدين إضــافة  يتم قبول ابناء حملة الشــهادات العليا في بقية الوزارات من المســتمرين با  .ب 

) خمس درجات عن الحد االدنى للمعدالت المعلنة في دليل 5الى المتوفين بمعدالت قبول اقل بـــــــــ (

بـما  الكلـية االهلـية   /الـجامـعة ) بـعد ان يتم تزوـيد  2021/2022الـطاـلب االلكتروني للـعام اـلدراســـــي (

 .أو كونه متقاعداً أو متوفي  يؤيد حصوله على شهادة عليا وكتاب يؤيد استمراره بالخدمة

يتم التقديم من خالل البوابة االلكترونية المعدة لهذا الغرض ومن خالل االستمارة االلكترونية الخاصة   .ت 

  /الجامعة  بقناة أبناء اعضـاء الهيئة التدريسـية وابناء حملة الشـهادات العليا في بقية الوزارات وتتحمل  

الـطاـلب ـتدريســـــي في وزارة   واـلدة  / الـتأيـيد اـلذي يبين ـبأن واـلد مســـــؤولـية ـتدقيق كـتاب  الكلـية االهلـية  

  التعليم العالي او من حملة الشهادات في بقية الوزارات قبل تفعيل استمارة الطالب على هذه القناة.

)  % 5تخصــص نســبة من خارج الطاقة االســتيعابية لكل قســم في كل جامعة / كلية اهلية مقدارها (  .ث 

ء الهيئة التدريسـية وابناء حملة الشـهادات العليا في بقية الوزارات علماً ان ألبناء اعضـاخارج الخطة  

االولوية في المنافسـة على عدد المقاعد تكون ألبناء الهيئة التدريسـية في وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي.

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

   الرياضيينآلية وضوابط التقديم على قناة  

للطلبة األبطال من مرـشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع (األحيائي , التطبيقي , العلمي يـسمح    .أ

لتقديم على قناة الرياضـيين بعد ان يجلب كتاب تأييد  والمهني (بفروعه وتخصـصـاته كافة) ا  ,األدبي )

ــتثنى من ذلك الطلبة  ــراً يؤيد فيه انه أحد االبطال في االلعاب االولمبية ويسـ من اللجنة االولمبية حصـ

 خريجو الدراسات االسالمية والمدارس التابعة للوقفين (الشيعي والسني) ومعاهد السياحة والفندقة.

ــعبة    يقوم الطالب بجلب كتاب     .ب  ــيين معنون الى شــ من االتحاد المركزي يؤيد انه من االبطال الرياضــ

الدارسـين في اللجنة االولمبية وثم تقوم اللجنة االولمبية بتزويد الطالب بكتاب معنون الى دائرة التعليم  

 الجامعي األهلي.

ذه القناة على ان يكون تقديم الطلبة على قناة الرياضـيين عن طريق االسـتمارة االلكترونية الخاصـة به  .ت 

يقوم الطالب بمراجعة الجامعة / الكلية االهلية التي يتم التقديم عن طريقها مستصحباً معه كتاب اللجنة 

ة االعدادية او ما  هادة الدراـس االولمبية اضـافة الى تأييد الدرجات للتأكد من ان الطالب حاصـل على ـش

 التقديم الخاصة به.يعادلها والمستمسكات التعريفية ليتم تفعيل استمارة 

مـسؤولية تدقيق مـستمـسكات الطالب ووثائقه قبل تفعيل اـستمارة الطالب الجامعة / الكلية االهلية  تتحمل    .ث 

على قناة الرياضــيين , على أن يتم إســتكمال إجراءات صــحة صــدور الوثائق والمســتمســكات في 

 الجامعة/  الكلية المقبول فيها.
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  ــــة الوافـــــــــــدينآلية وضوابط قبول الطلبــــــــ 

يخضــع الطلبة الوافدين للضــوابط والتعليمات نفســها التي يخضــع إليها الطلبة الدارســين داخل العراق   .أ

 الدور األول.درجة عدا امتياز اللغة المضافة وامتياز 

 يسمح للطالب الوافد بالتقديم فقط في حالة قيامة بمعادلة شهادته في سنة التقديم حصراً.   .ب 

 لتقديم الى الدراستين الصباحية والمسائية من خالل البوابة االلكترونية المعدة لهذا الغرض.يتم ا  .ت 

يحق للطالب الوافد التقديم للدراسة على اي من قنوات القبول المتاحة في الدراسة الصباحية والمسائية    .ث 

 إسوة بالطلبة خريجي الدراسة االعدادية في داخل العراق.

ــة يحق للطالب الوافد من    . ج ــة على أي من قنوات القبول المتاحة (الدراسـ ــهداء التقديم للدراسـ ذوي الشـ

 الصباحية أو المسائية ) إسوة بالطلبة خريجي الدراسة االعدادية في داخل العراق.

) 30على الطالب مراجعة دائرة الدراسـات والتخطيط والمتابعة / شـعبة الوافدين خالل مدة اقصـاها (  . ح

جيله في الجامعات/ الكليات االهلية مـستـصحبا معه المـستمـسكات المبينة في ثالثون يوما من تاريخ تـس

  ادناه وبخالفه يلغى قبوله .

 هادة الثانوية (اإلعدادية) األصلية مصدقة بحسب األصول مع ثالث نسخ ملونة منها .ش . 1

الكتاب المعدل كتاب معادلة الـشهادة الـصادر من وزارة التربية ونـسخه ملونة منه على ان يتـضمن   . 2

والمجموع الذي حـصل عليه الطالب وأن يكون تاريخ ـصدوره في الـسنة التي يتقدم الطالب للقبول  

 فيها.

 هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو (البطاقة الوطنية الموحدة) مع نسخه ملونة. . 3

في ذلك البلد)، أو ما يثبت  جواز الـسفر األـصلي ونـسخه ملونة (تأـشيرة الدخول والخروج واإلقامة   . 4

 وجود الطالب خارج العراق من وزارة الهجرة والمهجرين (ممن ليس لديهم جواز سفر).

  آلية وضوابط قبول خريجي معهد مفوضي الشرطة 

في الكليات االنسـانية وفقا   اً يكون قبول خريجي معهد مفوضـي الشـرطة في الدراسـة المسـائية حصـر  .أ

 .2003) لسنة 2) من قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة المرقم (29للمادة (

 يمنع استضافة الطالب المقبول الى الدراسة الصباحية ألي سبب كان.   .ب 

الغاء ـشرط عدم ممانعة الوكيل االداري / الفني النتفاء الحاجة إليها وكما معمول في دائرة الدراـسات     .ت 

 .خطيط والمتابعةوالت

ــوابط التعليمات االمتحانية رقم      .ث  ــع الطالب المقبول لض ــنة   134يخض ــوابط وتعليمات    2000لس ض

 .2007لسنة  160انضباط الطلبة رقم 

 يكون قبول الطالب من خالل تقديمه على البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي األهلي.   . ج
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  ) المعدل2013لسنة ((35) رقم  القانون وفق السياسيين السجناء قبول 

 ممن ـسجن رفحاء ومحتجزي الـسياـسي والمعتقل الـسجين من كل هم القناة هذه ـضمن بالقبول المـشمولين نإ

  .البائد  البعث  نظام ظل في احتجز أو اعتقل أو

والمهني  ان يكون المشـــــمول ـحاصـــــالً على شــــــهادة اـلدراســـــة اإلـعدادـية للفروع (العلمي واالدبي    .أ

 واالعداديات االسالمية) ويقبلون على وفق المدخالت الخاصة بكل تخصص مناظر.

الجامعات والكليات االهلية في الدراســات  في األقســام قبول خارج خطة ) من%5( نســبة تخصــص   .ب 

  المسائية.

 ونويك حـصراً  الـسياـسيين الـسجناء مؤـسـسة طريق المـشمولون بالقبول في هذه القناة عن الطلبة يحدد   .ت 

 القـضائية بقرار اللجنة تزويدهم بعد  الجامعات والكليات االهلية التي تم التقديم عن طريقها  إلى التقديم

 .الخاصة

 ) درجات عن الحد األدنى للتقديم.8يتم قبول الطلبة على هذه القناة بفارق (  .ث 

 التعليم الجامعي االهلي.يكون قبول الطالب من خالل تقديمه على البوابة االلكترونية لدائرة   . ج

آلـية وضـــــوابط التـقديم على المنـحة المـجانـية للقبول في المجموـعة الطبـية (ـطب ـعام ، ـطب   

  أسنان ، صيدلة)

يكون التقــديم الكترونيــاً من خالل البوابــة االلكترونيــة الخــاصــــــة بــدائرة التعليم الجــامعي األهلي    .أ

)te.orgga-www.pe(.  

ــنان  معدل ان ال يقل  يجب    .ب   لكليات والمتقدم  )  %93الصــيدلة عن  (والطالب المتقدم لكليات  طب االس

 . )%95الطب العام  عن (

  2021-2020اـلدراســـــي    للفرع  األحـيائي للـعامان يكون الـطاـلب من خريجي اـلدراســـــة االـعدادـية    .ت 

 حصراً.

 االخرى التقديم على القناة اعاله .يحق للطلبة المتقدمين على قنوات القبول   .ث 

ـعام , ـطب الـطب التحـجب أســــــماء المقبولين في الـجامـعات والكلـيات الحكومـية في المجموـعة الطبـية (  . ج

 من القبول على قناة المنحة المجانية . صيدلة)السنان , األ

فة  ) درجات مضـا%25) معدل الطالب في الدراسـة االعدادية +(%100يكون المعدل التنافسـي = (  . ح

 يكون توزيعها كما مبين ادناه .اخرى 

من  %  25  نســــبةعلى  أو  نســــبة  أدنى  %10المنحة المجانية  الطلبة المقبولين على قناة  تكون نســــبة    . خ

 .لكل قسم الطاقة االستيعابية

  

 


