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 الفصل األول

 شروط وتعليمات القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية

 أوال: الشروط العامة للقبول

 يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات والمعاهد أن يكون : 

 عراقي الجنسية .  .1

بيااة فااي حاااازاع علااا شاالادا الدراسااية اللانويااة العراقيااة ي معااززا بتصااديع ماان المديريااة العامااة للتر  .2

 المحافظة او علا شلادا تعادللا .

ناجحاع في الفحص الطبي وفع الشروط الخاصة بكل دراسة ويحع للطالب المكفوف الاذي تتاوفر فيا    .3

 ط التقديم للدراسات اإلنسانية المناسبة للتقديم عن طريع القبول المركزي .وشر

 تقديم .في سنة ال 1/11( سنة تحسب لغاية24أن ال يتجاوز عمر الطالب ) .4

 من خريجي :  .5

 العام الدراسي الحالي .  - أ

كلياة أو معلاد وياتم قباوللم  أياةالعام الدراسي السابع من غير المقباولين قباوال مركزيااع فاي   - ب

وفع الحدود الدنيا لسن  تخرجلم وفي حالة لبوت قبول  في اي كلية او معلد يعاد الاا قبولا  

 وتعد سنة رسوب بحق  . األصلي

الجما  باين الوظيفاة والدراساة فاي الكلياات والمعاهاد الصاباحية ويشامل  وال يجوزي  متفرغاع للدراسة .6

دراسية من  إجازاذلك منتسبي المؤسسات الحكومية ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول علا 

 دواارهم وفع التعليمات النافذا .

لتربيااة والااوقفين علااا ان التابعااة الااا وزارا ا اإلساايميةماان خريجااي األعااداديات  األولماان النصااف   .7

%( فيحاع لا  القباول فاي كلياة العلاوم االسايمي  بجامعاة بغاداد وجامعاة 65اليقل معدل الطالب عان )

الموصل وكلية الفق  في جامعة الكوفة وكلياة الشاريعة فاي جامعاة تكريات والجامعاة  العراقياة وكلياة 

 اإلسايمية  جامعة كربيء وكلية العلوم  في اإلسيمية كلية العلومراسات القرآنية في جامعة بابل والد

فاي جامعاة دياالا ي كماا يحاع للام التقاديم للقباول فاي  اإلسيميةبجامعة االنبار وكلية العلوم  فلوج / 
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وبماا  األساسايةوكليات التربية  واآلداباللغة العربية والتاريخ وعلوم القرآن في كليات التربية  أقسام

 %( من خطة القبول في القسم .5عن )تزيد نسبة المقبولين منلم  ال

من خريجي االعداديات الملنية الصباحية والمسااية يحع للم التقديم الا هياة التعليم التقني ي علاا   .8

ان تحدد نسب قبوللم علا وفع متطلبات خطة القبول في اللياة وستكون المنافسة بين الطايب علاا 

%( 55%( للدراسااة الصااباحية و )61تقاادم عاان)اليقاال معاادل الم أنالمعاادل التنافسااي علااا  أسااا 

 للدراسة المسااية .

الملنيااة الصااباحية  اإلعداديااةماان كاال اختصاااص علااا مسااتون العااراع ماان خريجااي  األواااالالخمسااة  .9

يعلاا عان طرياع قسام القباول المركزيوالمسااية يكون قبوللم فاي الكلياات المنااظرا الختصاصااتلم 

 . األولبية علا ان يكونوا من الناجحين في الدور وفع القواام التي تعدها وزارا التر

%( ماانلم فااي الكليااات المناااظرا الختصاصاااتلم 11( ماان خريجااي المعاهااد فيقباال )األواااالالطلبااة )  .11

 القبول المركزي بترشيح المشمولين منلم وحسب توافر االختصاص المناظر .قسم ويقوم 

قبولاا  يعتمااد علااا  إن إذقبولاا  بصااورا نلاايااة القبااول غياار ملاازم ل السااتماراتقااديم الطالااب  إنعلماااع  .11

 تنافس  م  بقية الطلبة علا وفع األس  المعمول بلا .

 

  لانياع : األس  العامة التي يعتمد عليلا نظام القبول المركزي

يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجاب نظاام القباول المنفاذ علاا الحاساوب االلكتروناي 

 اآلتية :بحسب األس  

( اختيااراع وعلاا 51) افي استمارا التقديم الباال  عادده يقبل الطالب علا وفع االختيارات الملبتة .1

 في المجموع . المنافسة أسا 

الذي قاام بتحساين تخصم خم  درجات عن كل در  نجح في  الطالب في الدور اللاني والطالب   .2

باب التي أدت الا تأديت  االمتحان فاي الادور ي ملما كانت األس معدل  فأدن امتحانات الدور اللاني

 ( درجة .15اليزيد الخصم عن ) أناللاني علا 

فااي خطااة القبااول  األخياارااليعماال بمباادأ درو  المفاإاالة إال فااي حالااة المنافسااة علااا المقاعااد   .3

 المعتمدا . 
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 العمل بمبدأ : إلغاءتم  - .4

 تحسين المعدل . - أ

 ( درجات عدم رسوب .11) إإافةامتياز  - ب

 درجات علا مجموع الطلبة في حالة تقديملم علا أي كلية إمن محافظتلم. إافةإ - ت

تحتسااب درجااة اللغااة االنكليزيااة إاامن مجمااوع الطالااب ألغاارال القبااول ي أمااا اللغااات األجنبيااة  .5

 %( من درجتلا الا المجموع التنافسي .16األخرن فتإاف نسبة)

%( بوجاوب 61د الذين تزيد معدالتلم عان )المتقدمون للقبول في الجامعات والمعاه لبةيلتزم الط .6

( معلااداع ي وفااي حالااة عاادم 15عاان ) وال يقاال( كليااة 35( اختيااار علااا ان اليزيااد عاان)51ماالء )

ترشيح الطالب ألي من االختيارات الملبتة في استمارت  بسبب عدم قبول مجموع  فيلا او بسبب 

الااوزارا بحسااب  إلااامناساابة يتاارك عاادم كفايااة اختياراتاا  فااأن النظاار فااي ترشاايح  الااا الدراسااة ال

 ل  االعترال علا ذلك . وال يحعاستحقاق  ي 

( اختيااار جميعلااا معاهااد لإاامان 51%( فيحااع للاام ماالء )61الطلبااة الااذين تقاال معاادالتلم عاان ) .7

 كفاية االختيارات .

 علا النحو اآلتي: أعلاكلية ذات متطلبات  إلا أدناإوابط االنتقال من كلية ذات متطلبات  .8

 والتحلااييت والكيمياااء الحياااا علااوم أقسااام علااا األولااا المرحلااة فااي األول لطالاابل يحااع - أ

 والطالااب العلااوم كليااات فاي التطبيقيااة الكيمياااء وقساام اإلحيااياة التقانااات وقساام المرإاية

 .الصيدلة او األسنان طب كليات الا االنتقال البيطري الطب كلية في األول

 التطبيقيااة والرياإاايات الرياإاايات أقسااام علااا األولااا المرحلااة فااي األول للطالااب يحااع - ب

 األناواء وقسم الفلك وقسم الحاسوب وعلوم األرل وعلوم التطبيقية والفيزياء والفيزياء

 وعلاااوم التطبيقياااة العلاااوم وأقساااام العلاااوم كلياااات فاااي البياياااة التقاناااات وأقساااام الجوياااة

 األقساام او الجامعاات فاي اللندساة كلياات الا االنتقال التكنولوجية الجامعة في الحاسوب

 .التكنولوجية الجامعة في اللندسية

نتااااا القبااول  إعااينبعااد  وعينبأساايجااب ان يااتم تسااجيل الطالااب فااي )الكليااة / المعلااد( خاايل  .9

 المركزي.

ياارقن قيااد الطالااب اذا تجاااوزت ماادا دراساات  فااي )الكليااة / المعلااد( عاان ماارا ونصااف الماادا  .11

لااا ساانوات الرسااوب وال تحتسااب ساانوات التأجياال وعاادم المقااررا للدراسااة فااي تخصصاا ي بمااا في

 الرسوب من إمنلا.
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المعززا بتصاديع المديرياة العاماة للتربياة  اإلعداديةوليقة الدراسة  أصليلزم الطالب بتسليم  .11

(ي ويقاادم تعلااداع خطياااع بااذلك وكفالااة 31/12) أقصااا فااي المحافظااة الااا تسااجيل الكليااة فااي موعااد 

 إامنة.

طلبااة المساارعين: يحااع للطالااب المتميااز المشاامول بنظااام التسااري  وإااوابط قبااول ال أساا  .12

والإاوابط  األسا االمتحاناات النلااياة العاماة القباول علاا وفاع  اجتاازالاذي  اإلعدادياة للدراسة

 اآلتية:

للطلبااة المساارعين الااذين حصاالوا علااا عتبااة القطاا   المخصصااةتكااون نساابة المقاعااد  - أ

لا خطاة القباول لكلياات المجموعاة الطبياة %( مان المقاعاد التاي حاددت2%( فأكلر )81)

بالنسابة لكلياات المجموعاة اللندساية فتكاون نسابتلم  أمااي صايدلة(ي  أسانان)طب ي طاب 

%( ويااتم التوزياا  بااين الكليااات المتناااظرا الموجااودا فااي المحافظااة الواحاادا بشااكل 11)

 متساٍو.

مي  التاي حصالوا المجاا  أساايجري التناف  بين الطلبة الذين تخطوا عتبة القطا  علاا  - ب

 عليلا عند التوزي  علا الكليات وبحسب الطاقة االستيعابية.

 ترشيح  والدوام في الصف الساد . إلغاءيحع لمن ال يرغب بنتااا التسري   - ت

 

 تسجيللاللاع: الولااع المطلوبة لل

 المستمسكات اآلتية: إليلايقدم الطالب الا الجلة التي يرشح 

 دقة وفع الإوابط.مص اإلعداديةوليقة الدراسة  (1

 نسخة ملونة عن شلادا الجنسية العراقية. (2

 المدنية . األحوالنسخة ملونة عن هوية  (3

 ليث صور حديلة. (4
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 ولرابعاع: حاالت إلغاء القب

 يلغا قبول الطالب في الحاالت اآلتية:

اا القباول بعاد ظلاور نتاا أسابوعينخيل مادا  إلي المرشح )المعلد  /إذا لم يلتحع الطالب في )الكلية  .1

 المركزي. 

فااان )المعلااد  /ماازورا إلااا )الكليااة او إذا قاادم الطالااب معلومااات أو ولااااع غياار صااحيحة أو ناقصااة  .2

قبولا  ) حتاا إن كاان فاي  قباول الطالاب فاي أياة فتارا بعاد إعاين إلغااء الحاع فاي) المعلاد /لـ)الكلية 

 صفوف متقدمة من الكلية أو المعلد ( . 

الكلياة (وغير متوافع م  التعليمات والإوابط والشروط فعلا الطالب تبلي   إذا كان قبول الطالب خطأ .3

 التي قبل فيلا عن أي خطأ حاصل في قبول  لكي يعفا من المسؤولية.) / المعلد

 في حالة عدم تقديم الولااع األصولية المطلوبة . .4

 

 

 خامسا: مواعيد ملمة :

 ي لكل سنة دراسية :لعام الدراسالتوقيتات التالية كأسا  لبدء امد تتع

 موعدا للتقديم عبر االستمارا االلكترونية . 31/9 إلا 1/9من  .1

 موعدا إلعين نتااا القبول. 15/11 إلا 1/11من  .2

 .وحسم االعتراإات الكترونياموعدا لتسجيل الطلبة  31/11  إلا 16/11من  .3

تازام بلاذا التوقيات واالل األولاامن كل عام دراسي بداياة الدراساة لطلباة المرحلاة  1/11تحديد  .4

 من قبل كافة الجلات ذات العيقة .
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 الفصل اللاني

   وهياة التعليم التقني أوال :إوابط القبول في الدراسة المسااية في الجامعات

 عراقي الجنسية . .1

حاازاع علا شلادا الدراسة اللانوية العراقية ي معززاع بتصديع مان المديرياة العاماة للتربياة فاي  .2

 أو علا شلادا تعادللا . المحافظة

( للدراسة المسااية األدبيللفرعين )العلمي و  اإلعداديةيحع التقديم للطلبة من خريجي الدراسة  .3

 %(.61( بمعدل  )421علا ان اليقل مجموعلم عن )

الملنية التقديم للدراسة المسااية حسب التخصصاات المنااظرا  اإلعداديةيحع لخريجي الدراسة  .4

 %.61عدل م%( من خطة القبول وب11عن )علا ان ال يزيد 

التقااديم للدراسااة المساااااية حسااب التخصصاااات  اإلسااايمية اإلعداديااةيحااع لخريجااي الدراساااة  .5

 %. 61عدل اليقل عن مالمناظرا وب

 الطلبة للدراسة في الكلية والقسم الذي يؤهل  معدل  التنافسي. )الجامعة/اللياة( حترش .6

حسااب االختصاصااات المتناااظرا علااا  األواااال%( 11ـ )ترشاايح الطلبااة ماان خريجااي المعاهااد الاا .7

    مستون العراع.

يعتمااد التقااويم الجااامعي المعلاان فااي الدراسااات الصااباحية ماان ناحيااة باادأ الدراسااة واالمتحانااات  .8

 الفصلية والنلااية . 

 إوابط االنتقال في الدراسة المساايةلانيا: 

والمتميازين وذوي الشالداء عان طرياع  ألوااالا%( 11يكون النقل للطلبة المقبولين إمن قنااا الاـ ) -1

 الوزارا حصراع.

الصباحية إلا الكليات الحكومية المسااية المناظرا علا ان  األهليةيسمح للطالب االنتقال من الكليات   -2

إلاا الصاف اللااني فقاط وغيار  األوليكون حاصيع علا تقادير )جياد جاداع( ومان النااجحين مان الصاف 

 .راسب في السنة السابقة
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المناظرا لعدم  األهليةيسمح للطالب االنتقال من الجامعات الحكومية المسااية إلا الجامعات والكليات   -3

 وجود إوابط وتعليمات تمن  ذلك.

 إجاراءياتم  أن( علاا 3و  2المناظرا حصراع للمشمولين بالفقرتين ) واألقسامان يكون النقل للكليات   -4

التزياد عان  أنلياات مباشاراع دون الرجاوع إلاا الاوزارا علاا المقاصة العلمية من قبل الجامعاات والك

 مادتين دراسيتين.

 .األصليةبنقل  من كليت   إداري أمراال بعد صدور  إليلاال يسمح للطالب بالدوام في الكلية المنقول   -5

 سبب كان. ألياليحع نقل الطلبة في المرحلة المنتلية   -6

 إلااقال الطلبة في الدراسة المسااية المناظرا من جامعاة لراي  )الجامعة/اللياة( صيحية النظر بانت -7

وبأإاايع  اإلنسااانيةوللحاااالت  إليلاااوالمااراد االنتقااال  األصااليةبعااد استحصااال موافقااة الكليتااين  أخاارن

 الحدود.

 ال يحع للطلبة االنتقال بين جامعات المحافظة الواحدا. -8

 .31/8الا  1/7يتم ترويا استمارات النقل ابتداءاع من  -9
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 الفصل اللالث
 

 إوابط وتعليمات القبول المباشر

 

 الشروط العامة للتقديم: -:أوال

 عراقي الجنسية . (1

ناجحاع في الفحص الطبي وفع الشروط الخاصة بكل دراسة ويحع للطالب المكفوف الذي تتوفر في   (2

 لمركزي.شروط التقديم للدراسات اإلنسانية المناسبة التقديم عن طريع القبول ا

متفرغاع للدراسة في يجوز الجم  بين الوظيفة والدراسة في الكليات والمعاهد الصبـاحية ويشمل ذلك  (3

منتسبي المؤسسات الحكومية ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول علا إجازا دراسية من 

 دواارهم وفع التعليمات النافذا .

( للعامين الدراسيين)السابع( الذين لم واإلسيميوالملني  واألدبييسمح لخريجي الفروع )العلمي  (4

يظلر للم قبوالع مركزياع ي  و)الحالي( للتقديم لقنوات القبول المباشر وحسب الإوابط المدرجة لكل 

 تخصص.

 .في سنة التقديم 1/11( سنة وتحسب لغاية 24ان ال يزيد عمر المتقدم عن ) (5

 أدنا في الإوابط  إليلا المشاركافة الكليات والحاالت يخإ  جمي  الطلبة المتقدمين ليختبار ول أ.    (6

 وهي: نسبة للتناف وتحدد 

  (71 من درجة التناف  لمجموع الطالب في الدراسة )%اإلعدادية. 

 (31.لدرجة االختبار )% 

       ب.  يشترط في القبول نجاح الطالب المتقدم في االختبار.   

 (.31/8( لغاية )1/8اعتباراع من ) يحع للطلبة الناجحين والمكملين التقديم (7

( درجات عن كل در  نجح في  الطالب في الدور اللاني في مرحلة اإلعدادية والي سبب 5تخصم )  (8

 . ( درجة15كان علا أن ال يزيد الخصم عن )
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ترسل قواام الطلبة المرشحين للقبول من الجامعات الا قسم القبول المركزي في داارا الدراسات  (9

 (.25/9) أقصا لمتابعة في موعد والتخطيط وا

 

 :التربية الرياإية وأقسامالقبول في كليات التربية الرياإية  -لانياع:

 :يأتيوالملني( التقديم وفقاع لما  واألدبييحع لخريجي الفروع )العلمي  (1

( اي 421قبول الطلبة من خريجي الفرعين العلمي واألدباي علاا ان ال تقال مجااميعلم عان ) - أ

 %( .61علا معدل ) بواق  الحصول

بواقا   أي( 421الملنياة علاا ان ال تقال مجااميعلم عان ) اإلعداديةقبول الطلبة من خريجي  - ب

 .%(61الحصول علا معدل )

 

 : قبول مرشحي اللجنة االولمبية  (2

للفاارعين العلمااي واألدبااي اي بواقاا  الحصااول علااا معاادل  (421)يقاال مجمااوع الطالااب عاان  أن ال أوالع:

 %( 65( اي بواق  الحصول علا معدل )521ل مجموع الطالب للفروع الملنية عن )ي وأن ال يق%(61)

 :اآلتيةالشروط  إحدنان تتوفر فيلم     لانياع:

 .األخيرافعاليات الدورا االولمبية  إحدناليعبون المشاركون في  .1

وحتا المركاز السااد  فاي إحادن البطاوالت الدولياة  األول اليعبون الحاازون علا المركز .2

 المعتمدا لدن االتحاد الدولي للعبة للموسمين األخيرين .

اليعبون الحاازون علا المركز األول وحتا المركز الساد  في إحدن البطاوالت األسايوية  .3

 المعتمدا لدن االتحاد األسيوي للعبة للموسمين األخيرين . 

والت العربيااة اليعباون الحاااازون علااا المركااز األول وحتااا المركااز اللالااث فااي إحاادن البطاا .4

 المعتمدا لدن االتحاد العربي للعبة للموسمين األخيرين .
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مساتون اللالث في بطولاة عراقياة علاا  اللاني او اليعبون الحاازون علا المركز األول او .5

او بطولة الجملورية التاي تقاام برشاراف االتحااد المركازي المعناي بالنسابة ل لعااب  العراع

 .الفردية للموسمين األخيرين 

اللااني او اللالاث فاي بطولاة الادوري  لذين حصالت فارقلم علاا المركاز األول  اوعبون االي .6

العااام أو بطولااة الجملوريااة التااي تقااام برشااراف االتحاااد المركاازي المعنااي بالنساابة ل لعاااب 

 الفرقية للموسمين األخيرين .

اب مان ماديريات الحاازين علا المرتباة األولاا فاي الادورات المدرساية القطرياة مؤيادا بكتا .7

 التربية في بغداد و المحافظات و بتصديع من وزارا التربية .

 

أن يلبت ذلك بكتاب رسامية مان اللجناة االولمبياة الوطنياة العراقياة مكتاب األماناة وياتم تادقيع صاحة    لاللاع: 

 . إصدار هذ  الكتب من الجلة ذات العيقة

 

 :يأتيل كما ان تكون نسبة قبول الطلبة من خطة القبو( 3     

 (61.من الفرع العلمي )% 

 (31 من الفرع )%األدبي. 

 (5.من الفرع الملني )% 

 (5.لمرشحي اللجنة االولمبية )% 

 

قبول الطلبة من خريجاي المرحلاة اإلعدادياة الملنياة / فارع الفناون التطبيقياة فاي قسامي  -لاللاع:

%( مان 21لاا ان ال تزياد عان )ريال األطفال و التربية األسرية في كليات التربية األساسية ع

         % (.71خطة القبول في القسم وبمعدل اليقل عن ) 
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 واقسام التربية الفنية القبول في كليات الفنون الجميلة -رابعاع:

 %( .61(  وبمعدل )421يحع للطلبة التقديم للقبول من  الذين ال تقل مجاميعلم عن ) .1

%( 11جاي معاهاد الفناون الجميلاة ومعلاد الدراساات الموسايقية خاارل نسابة الاـ )يحع التقاديم لخري .2

من خريجي معلد الحرف و الفنون الشعبية في داارا الفناون التااب   األواال%( 5األواال و كذلك ألـ) 

 لوزارا اللقافة.

 قبول الطلبة من أبناء الفنانين و الطلبة الموهوبين : .3

%( للفااارعين العلماااي 61( وبمعااادل )421جااااميعلم عااان )%( ممااان ال تقااال م5قباااول نسااابة )  - أ

 .واألدبي

%( الاذين لاديلم 65( للفاروع الملنياة  وبمعادل )521قبول الطلبة ممن ال تقل مجاميعلم عان )  - ب

مواهب فنية بعد تقاديم كتااب مان نقاباة الفناانين العاراقيين يؤياد ذوي الطالاب )الوالاد او الوالادا( 

 فنان.

ماان  ريم الطالااب الموهااوب ألنااين أو أكلاااالختبااار فااي الكليااة وتقااد راءإجاايااتم قبااول الطالااب بعااد   - ت

 المستمسكات اآلتية:

 يلبت ممارست  الفن من مؤسسات فنية رسمية . ما 

  بوسترات(. جداري مطويات )فولدرات(ي ملصقات( 

  .)صوراع للوحات فنية شاركوا بلا في معارل )دولية ي عربية ي محلية 

 فنانين.هوية او كتاب من نقابة ال 

  أشرطة ( فيديو اوCD.تولع نشاط  الفني ) 

   بالنساابة للطلبااة للموهااوبين يااتم تقااديم كتاااب ماان نقابااة الفنااانين العااراقييني امااا بالنساابة

 ألبناء الفنانين فيتم تقديم كتاب يؤيد ذوي الطالب )الوالد أو الوالدا( فنان.

 وفقاع لما يأتي: تحدد نسبة خطة القبول لخريجي االعداديات لمختلف الفروع  .4

 %(.41خريجي الفرع العلمي  بنسبة) - أ

 %(.31بنسبة) األدبيخريجي الفرع  - ب

 %(.21بنسبة ) أعي ( 2المشمولين بالفقرا)  - ت

 %(.11بنسبة ) أعي ( 3المشمولين بالفقرا )  - ث
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 اإلعيم وأقسامالقبول في كليات  -خامساع:  

( وبمعاادل 455ال تقاال مجاااميعلم عاان )يحااع للطلبااة  ماان خريجااي الفاارع العلمااي التقااديم علااا ان  .1

(65.)% 

وبمعاادل  (421التقااديم علااا ان ال تقاال مجاااميعلم عاان ) األدبااييحااع للطلبااة  ماان خريجااي الفاارع  .2

(61.)% 

مؤياادا  %(81علااا ان اليقاال معاادللم عاان ) واإلساايميةيحااع للطلبااة ماان خريجااي الماادار  الملنيااة  .3

بتصديع من وزارا التربياة للطلباة العااملين فاي  بكتاب من مديريات التربية في بغداد و المحافظات و

مجال األعيم علاا ان يؤياد ذلاك بكتااب رسامي مان الجلاة التاي يعمال بلاا ومصاادع عليا  مان نقاباة 

 الصحفيين .

 

 

القبااول فااي كليااات اللغااات بجامعااة بغااداد و أقسااام اللغااات فااي كليااات التربيااة و كليااات  -سادساااع:

 مي اللغة العربية و اللغة االنكليزيةاآلداب في الجامعات كافة عدا قس

اللغاات فاي الكلياات فاي الجامعاات عادا قسامي  وأقساامالعمل بالقبول المركزي في كليات اللغات  إعادا -

 )قبول مباشر( وان تتوفر فيلم الشروط اآلتية: التركية وفرع اللغة السريانية اللغة

 محادلة . يجيد اللغة المتقدم إليلا إجادا تامة قراءاع و كتابة و .أ

 ينجح في االمتحان الذي تجري  الكلية المعنية. .ب

أن يقدم شلادا من جلة معترف بلا داخل أو خارل القطار تؤياد مشااركت  بادورات فاي اللغاة  . ل

 المطلوب التقديم إليلا.
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 الفصل الراب 

 

 %( األواال من خريجي المعاهد في الكليات11أوال: قبول الـطلبة الـ )

%( األواااال ماان خريجااي المعاهااد فااي الاادور األول إلااا الااوزارا 11المشاامولين الااـ )تصاال اسااتمارات  -1

أماا الحااالت التاي ياتم فيلاا تأجيال امتحاناات  1/11وتعلن نتااا قبوللم بتاريخ  21/8بموعد أقصا  

( مان التعليماات االمتحانيااة 11الادور األول إلاا الادور اللااني ألساباب موجباة حتمااع وحساب الفقارا )

 ا علا ان ال تقل معدالتلم عن الحد األدنا للمعدل المقبول في الدور األول.النافذ

جادول يتإامن قباول  ويرافاعقبول خريجي المعاهد في التخصصات المنااظرا أو القريباة فاي الكلياات  -2

 خريجي المعاهد في الكليات التقنية حسب التخصصات.

مان خطاة قباول األقساام العلمياة فاي %( 11%( من خريجي المعاهاد بماا ال يزياد عان )11قبول الـ ) -3

 الكليات.

%( األواال مان خريجاي التخصصاات المماللاة مان خايل تحدياد التسلسايت 11تتم المنافسة بين الـ ) -4

)األواااالي اللااوانيي اللالااثي وهكااذا ....( وتااتم المنافسااة بااين التسلساال الواحااد حسااب تسلساال رغبااات 

 الخريجين من خيل معدل كل منلم.

 لب الجم  بين الدراسة والوظيفة.ال يحع للطا -5

يبلاا  الطلبااة الااذين يملااؤن اسااتمارا الترشاايح بأناا  يتعااذر علاايلم سااحبلا لاارغبتلم بااالتعيين ألي ساابب  -6

 ملغياع وال يحع ل  العودا. ويعتبر قبول وبخيف  يرقن قيد الطالب 

عاان حقاال ( باادالع CDيإاااف القساام والفاارع وكااذلك التسلساال إلااا المعلومااات الملبتااة فااي القاارص ) -7

االختصاااص لتصاابح المعلومااات المطلوبااة ) اساام الطالااب الرباااعيي محاال السااكني التسلساالي المعاادلي 

 القسمي الفرعي االختيار األولي االختيار اللانيي االختيار اللالث(.
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 إوابط قبول ذوي الشلداء في الدراسة المساايةلانيا: 

هاام )األبي األمي االبااني البنااتي الاازولي  داءالشاال مؤسسااةلمقصااود بااذوي الشاالداء حسااب قااانون ان ا -1

الزوجااة( إإااافة الااا )األخ و األخاات( و)األحفاااد( ماان أوالد االباان والبناات    )قباال وبعااد تااداعيات 

2113.) 

%( ماان خطااة لقبااول لااذوي الشاالداء المشاامولين بقااانون مؤسسااة الشاالداء ي 11تخصاايص نساابة ) -2

 .2113عد تداعيات %( من خطة القبول لذوي الشلداء ب5وتخصيص نسبة )

عن طريع المؤسسة حصراع  2116لسنة  3يحدد الطلبة المشمولين بقانون مؤسسة الشلداء المرقم  -3

وترساال قااواام األسااماء وملفااات الطلبااة متإاامنة المستمسااكات الااا قساام القبااول المركاازي فااي داااارا 

 الدراسات والتخطيط والمتابعة لغرل ترشيحلم الا الكليات والمعاهد.

عاان طريااع مجااال  المحافظااات ويااتم ترشاايحلم  2113يح ذوي الشاالداء بعااد تااداعيات يكااون ترشاا -4

 للقبول عن طريع قسم القبول المركزي حصراع.

 ( من األجور الدراسية والمعدل.1إعفاء ذوي الشلداء الوارد ذكرهم في الفقرا ) -5

 نقل لذوي الشلداء عن طريع قسم القبول المركزي حصرا.ليكون تعديل الترشيح وا -6

دم ترويا طلبات االستلناء من خريجي المدار  الملنية )التجارا ي الصناعة ي الزراعة( للقبول في ع -7

 الكليات إمن هذ  القناا وباإلمكان قبوللم في المعاهد المسااية في االختصاصات المناظرا.

لغاية ( 1/7المحافظات من )يبدأ موعد التقديم وإرسال قواام الترشيح من مؤسسة الشلداء ومجال   -8

(1/11) 

 

 إوابط القبول إمن قناا المتميزينلاللا: 

( خمسااة 35( ليلااين ساانة إذا كااان ماان خريجااي اإلعداديااة و )31أن  ال يزيااد عماار المرشااح عاان ) .1

 .  1/11وليلين سنة إذا كان من خريجي المعاهد تحسب لغاية 

 ان تكون ل  خدمة فعلية التقل عن ليث سنوات. .2

 1ارا موافقة إمنية لمنح األجازا الدراسية يعد الترشيح من قبل الدا .3

 1%61ان اليقل معدل المرشح لقناا المتميزين من خريجي الدراسة اإلعدادية عن  .4

 1عدم شمول خريجي المراكز الملنية في التقديم لقناا المتميزين  .5

 1ال يجوز تقديم أكلر من استمارا واحدا للمرشح الواحد  .6
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د قبااول الطالااب فااي إحاادن الكليااات او المعاهااد التسااجيل فااي الدراسااة خاايل ماادا التسااجيل يشااترط عناا .7

 1المحددا وبعكس  يعد قبول  ملغيا 

 1ال تعتمد االستمارا إال بعد توقيعلا من قبل المسؤول المباشر والمسؤول األعلا للداارا  .8

 1ن ال يحع للمقبولين في الدراسة المسااية التقديم إلا قناا المتميزي .9

يكون الترشيح وفع االختصاص الدقيع وحساب االختصاصاات المحاددا إامن الخطاة وبعكسا  يعاد  .11

 1الترشيح ملغيا 

 1الوزارايكون الترشيح وفع الخطة المعدا من قبل  .11

تتم المفاإلة بين المتقدمين من الوزارات او الدواار وفع األس  والإوابط المحددا فاي اساتمارا  .12

 1المفاإلة 

 1من سبع ترقين قيد  ال يحع ترشيح  .13

 1ال تعتمد االستمارا التي فيلا شطب أو حك  .14

 .31/8آخر موعد الستيم استمارات الترشيح نلاية الدوام الرسمي ليوم  .15

 ال يحع التقديم إلا قناا المتميزين بشكل مباشر إلا وزارا التعليم العالي والبحث العلمي. .16

 

 علا العراع االعدادية / الفروع الملنية من خريجي المرحلة ( األواال5قبول الـ )رابعا: 

 

للدراسة الصباحية والمساااية وفاي كال تخصاص وحساب  %( األواال علا االعداديات الملنية5بول الـ )يتم ق

 والتي تنص : 2111( لسنة 135أ( من التعليمات )–( / )اوالع 7المادا )

المساتمرين بالخدماة للتقاديم إلاا كلياات  )ان يكون الطالب مان خريجاي االعاداديات الملنياة او مان المعلماين 

المعلمين بغل النظر عن خلفية دراست  في اإلعدادية اذا كانت دراست  ملنية او أكاديمية او مان الموهاوبين 

من خريجي االعداديات الملنية الا كليات الفنون الجميلة والتربياة الفنياة وكلياات التربياة الرياإاية وقسامي 

%( 11ة الرياإية في كليات التربية والمعلمين علا ان ال تزياد نسابة المقباولين علاا )التربية الفنية والتربي

 من خطة القبول(.
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 في الدراسة الصباحية خامسا: إوابط قبول المعلمين المجازين دراسياع 

 .31/9ولغاية  1/9يتم إرسال قواام الترشيح من قبل وزارا التربية خيل مدا ابتدءا من   (1

علاام المجاااز دراسااياع علااا إجااازا دراسااية خاايل النصااف األول ماان الساانة إاارورا حصااول الم (2

 بول .قالدراسية في سنة القبول وبخيف  يلغا 

 ال يحع للمعلم المجاز دراسياع تغيير االختصاص الذي تم ترشيح  إلي . (3

 ال يحع للمعلم المجاز دراسياع النقل من الكلية المقبول فيلا الا كلية أخرن. (4

 الدراسة الملنية الترشيح للقبول إمن قناا المعلمين. ال يحع لخريجي (5
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 الفصل الخام 

 
 

 إوابط قبول طلبة الشلادات المعادلةأوال: 

 25/11ولغاية 1/7السقف الزمني للتقديم:  يكون من  .1

 . 15/11 أقصا تعلن نتااا ترشيح الطلبة وقبوللم في موعد   .2

 -را في أدنا  إلا قسم  القبول المركزي بمركز الوزارا :يقدم الطالب المستمسكات المذكو .3

 ( .3الشلادا اللانوية األصلية مصدقة حسب األصول ونسخ  ملونة منلا عدد ) - أ

 ( .2كتاب معادلة الشلادا الصادر من وزارا التربية ونسخ  ملون  من  عدد) - ب

 هوية األحوال المدنية وشلادا الجنسية العراقية ونسخ  ملون  منلما. - ت

 جواز السفر األصلي ونسخ  ملون  من  .  - ث

تقديم ما يلبت وجود الطالب خارل العراع من وزارا الملجرين والملاجرين بالنسبة للطلبة خريجي  .4

االعداديات اإليرانية ي وكتاب من األمم المتحدا بالنسبة للطلبة خريجي االعداديات السعودية 

 والكويتية )ممن لي  لديلم جواز سفر( .

إذا كان قبول  صحيحاع بناءاع علا رغبت  في استمارا  أخرنلطالب االنتقال من كلية الا ال يحع ل .5

 التقديم .

 للعام الدراسي الحالي و العام الدراسي السابع.  اإلعداديةأن يكون الطالب خريا الدراسة  .6

عمر   ومن يزيد 1/11( عام تحسب لغاية  24أن يكون عمر المتقدم للقبول المركزي ال يزيد عن )  .7

 عن ذلك فيحع ل  التقديم إلا الكليات األهلية أو المسااية . 

 التي يخإ  للا الطلبة الدارسين داخل العراع للإوابط والتعليماتيخإ  الطلبة المذكورين أعي   .8

 .عدا )االنتقال وتعديل الترشيح(

لمركزي بالتنسيع طلبة الشلادات المعادلة من قبل قسم القبول اولااع يتم التحقع من صحة صدور   .9

م  مكتب المفتش العام خيل السنة الدراسية اللانية م  تقديم كفالة إامنة لحين ورود صحة 

 الصدور وبخيف  تحجب عن الطالب ولااع تخرج .

 يعتمد كتاب التعادل الصادر من وزارا التربية لغرل قبول الطلبة. .11
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 إوابط نقل الطلبة من خارل العراعلانيا: 

الدبلوماسيين وزوجاتلم والموظفين العاملين فاي الخاارل والمبعاولين وأبنااالم وزوجااتلم  نقل أبناء  .1

 إلا الدراسة المناظرا داخل العراع بعد انتلاء عمل ذويلم وعودتلم إلا العراع .

بعد ما يلبت ذلك  2118في سنة  441نقل أبناء ذوي الكفاءات العاادا من الخارل المشمولين بقرار  .2

 لجرا والملجرين الا الدراسة المناظرا داخل العراع.من وزارا ال

 نقل الطلبة الذين مجاميعلم في سنة تخرجلم تؤهللم للقبول في نف  الكلية.  .3

إما الطلبة الدارسين في الادول السااخنة فاي سانة االنتقاال الاذين تساتدعي ظاروفلم نقللام الاا داخال   .4

 -العراع فتكون وفقاع للإوابط اآلتية :

 دراسة اإلعدادية للفرع العلمي:من خريجي ال - أ

   ( للطالب الذي يدر  في 85بمعدل ال يقل عن )%كليات المجموعة الطبية إحدن. 

 ( للطالب الذي يدر  في 81بمعدل ال يقل عن )%كليات المجموعة اللندسية إحدن. 

 قال معادل( وان ال ياألدبايمن خريجي الفرعين )العلماي أو  األخرن فيكونإما بالنسبة إلا الكليات   - ب

 .%( وحسب تخصص الكلية65الطالب عن )

 وناجحا" إلا المرحلة اليحقة . األولاإن يكون الطالب قد اجتاز المرحلة   .5

 . 1/11تحسب لغاية ( سنة 31أن ال يتجاوز عمر الطالب المنقول الـ ) .6

ب ماا يعدل ترشايح الطالاب الاذي يرساب بعاد نقلا  إلاا داخال العاراع )بالنسابة للمرحلاة األولاا( حسا  .7

 يؤهل  مجموع  سنة تخرج  من قبل الوزارا ي وتعد سنة الرسوب إمن السقف الزمني .

وبعاد هاذا التااريخ يقبال وتؤجال دراسات  للعاام  25/11ولغاياة  1/7يكون موعد التقديم لينتقاال مان  .8

 اليحع .

دتين دراساية الطالب علا ان ال يزيد عان ماا إلي مقاصة علمية من قبل القسم العلمي المنقول  إجراء  .9

 الطالب الا المرحلة الدراسية السابقة. إعاداوبخيف  يتم 

 .بأقران  أسواال يتخرل الطالب اال بعد استكمال المواد الدراسية المقرا   .11

ان تقااوم )الكليااة / المعلااد( بمطالبااة الطالااب المنقااول بكافااة المستمسااكات وتاادقيقلاي ويتااولا قساام   .11

المفااتش العااام بااالتحقع ماان صااحة صاادور الولااااع علااا ان ال  القبااول المركاازي بالتنساايع ماا  مكتااب

 . يتجاوز ذلك السنة الدراسية اللانية

 الوزارا غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارل العراع الا داخل .   .12
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 الفصل الساد 

 إوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد في الدراســات الصباحية

 

  ﴿ المادا األولا ﴾

لطلبة الناجحين للمراحل فوع األولا االنتقال إلا )الكليات/المعاهد( واألقسام والفاروع المماللاة فاي يحع ل .1

األصالي والماراد االنتقاال إليلاا وحساب الطاقاة  )الكلياة / المعلاد(محافظة سكناهم بعاد استحصاال موافقاة 

 االستيعابية و ال يجوز االنتقال بين جامعتين في المحافظة نفسلا .

طلبة االنتقاال مان الكلياات و الجامعاات الحكومياة ممان هام فاي المراحال فاوع األولاا الاا المعاهاد يحع لل .2

 وحسب رغبت  شرط أن ال تكون لدي  سنوات إهدار أكلر من سنتين.

يحع انتقال الطلبة الناجحين بين الكليات ذات االختصاصات المتناظرا في الجامعة الواحدا للطلبة ممن هم  .3

 األولا.في المرحلة فوع 

عدم نقل الطلبة من أقسام اللندساة المدنياة فاي كلياات اللندساة فاي الجامعاات إلاا قسام هندساة البنااء و  .4

 اإلنشاءات في الجامعة التكنولوجية.

 

 ﴿ المادا اللانية ﴾ 

يحع للطلبة الراسبين أو الماؤجلين فاي المرحلاة األولاا و المقباولين قباوالع مركزيااع مان خريجاي الدراساة  .1

ية للعام الدراسي الساابع بتعاديل ترشايحلم إلاا إحادن )الكليات/المعاهاد( وفقااع لمجماوعلم و بنااءع اإلعداد

علا الحدود الدنيا لـ)الكلية/المعلد( التي يرغبون تعديل الترشيح إليلا في سنة تخارجلم عان طرياع قسام 

ساـتلنا مان ذلاك جامعاات القبول المركزي فـي مركز الوزارا حصاراع وفقااع ليساـتمارا المرافقاة طياا يع و ي

ي ويبادأ تارويا الطلباات  محافظة بغداد )اذ ال يجوز تعديل ترشيح الطلبة فيما بين جامعات محافظة بغاداد(

 .31/8ولغاية  1/7بدءاع من 

( 1تقديم استمارات تعديل الترشيح عن طريع الجامعات أو هياة التعليم التقني للحاالت المشار إليلا فاي ) .2

 ارات تعديل الترشيح الا قسم القبول المركزي في الوزارا وفع جدول يعد لذلك.  أعي  وترسل استم

عدم نقل طلبة المرحلة األولا )الراسبين أو المؤجلين( إلا الدراسة المناظرا بين الجامعات و الكلياات إال  .3

و  1ين )وفع ما يؤهللم مجموعلم بتعديل ترشيحلم عن طريع الوزارا حصراع ووفقاع لما ورد فاي الفقارت

 ( أعي .2
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 -ان تقدم )الكلية / المعلد( األصلي المستمسكات أدنا  م  استمارات تعديل الترشيح : .4

تأييد الرسوب أو أمر التأجيل أو تأييد عدم أداا  امتحان الدور اللاني من الكلياة للطلباة الاذين  - أ

 لديلم دور لاني.

 إلعدادية.وصل التسلم أو بطاقة الدخول ليمتحان الوزاري للمرحلة ا - ب

 نسخة مصورا من هوية األحوال المدنية أو شلادا الجنسية . . ل

 اليحع للطالب تقديم طلب إللغاء تعديل ترشيح  بعد إصدار أوامر تعديل الترشيح. .5

 

 

 ﴿ المادا اللاللة ﴾

فييا جامعاتييع   ذاتوونط بطط لااا وونط أ اوو  إلوو  أدقوو ضووبط ا طتقالوون  لووت ذاتوونط بطط لااا وونط  .1

  عن طريق قسم جاقبول جااركزي فا اركز جاوزجرة على جانحو جآلتا : جارساية و يتم ذاك

   علوم الحياا

 

 طب األسنان و الصيدلة

 الكيمياء

 التحلييت المرإية

 كلية العلوم

 

  الكيمياء التطبيقية

  التقانات اإلحيااية

 الطب البيطري

 هندسة بياة قسم البياة

 هندسة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات لتطبيقيةالرياإيات و الرياإيات ا علوم قسم

الفيزياء والفيزياء الحياتية و  علوم قسم

 الفيزياء التطبيقية

 إلا أقسام الكلرباء في الجامعات

هندسة الحاسبات أو البرمجيات أو سيطرا و  علوم الحاسوب
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 نظم أو هندسة االلكترونيات علوم الحاسوب و الرياإيات

 سة النفط/هندسة تكنولوجيا النفطهند علوم األرل

 هندسة البياة علوم الفلك و األنواء الجوية

 هندسة البياة كليات و أقسام  التقانات البياية/علوم

هندسة الليزر و االلكترونيات البصرية أو  فيزياء الليزر

 هندسة الليزر

 هندسة المواد علوم المواد

 

ي عنااد تااوافر الدراسااة األولااات أعااي  فااي المرحلااة يكااون قبااول الطلبااة المشاامولين باالختصاصااا .2

المذكورا في جامعتلم نفسلا و في حالة عدم توافرها يكون قبوللم في اقرب جامعة ي شريطة ان 

 ولي  لديلم سنة رسوب او تأجيل . األوليكونوا من الناجحين في الدور 

و بكتااب رسامي مان جامعاة يكون النقل عن طريع الوزارا حصراع حال إعين نتاااا الادور األول  .3

الطالب إلا الوزارا م  تحديد القسم و الكلية و الجامعة التي يرغب الطالب االنتقال إليلاا وحساب 

 ( .1ورد في الفقرا ) ما

 

 ﴿ المادا الرابعة ﴾

يحع للطالب في المراحل فوع األولا الذي يتعرل لفقدان احد الوالدين )في سنة االنتقال نفسلا( االنتقال  .1

 الدراسة المناظرا في )الكليات/المعاهد( الواقعة في محل سكن  بعد تقديم ما يلبت ذلك.إلا 

يحع للطالبة فاي المراحال فاوع األولاا المتزوجاة خايل مادا الدراساة االنتقاال إلاا الدراساة المماللاة فاي  .2

 الزول بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .  إقامةمحافظة 

ولا التي افترقت عن زوجلا خيل مدا الدراسة بسبب الطيع او الوفااا يحع للطالبة في المراحل فوع األ .3

 االنتقال إلا دراسة مماللة في محافظة سكن عاالتلا بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .
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 ﴿ المادا الخامسة ﴾

لااراي  )الجامعة/اللياااة( صاايحية نقاال الطلبااة )ماان غياار الناااجحين فااي المراحاال فااوع األولااا ماان  -1

فاي محافظاة ساكناهم  عدا طلبة المراحل المنتلياة إلاا الكلياات المماللاةو الراسبين( المؤجلين 

بعد تقديم المبررات المقنعة التاي تحاول دون اساتمرارهم بالدراساة فاي كليااتلم األصالية وفقااع للطاقاة 

 .إليلاالمراد االنتقال  األصلياالستيعابية وبعد موافقة الكليتين/المعلدين 

 األماارال برحاادنالمااريل  األولاااللياااة( النظاار فااي نقاال الطالااب للمراحاال فااوع لااراي  )الجامعة/ا -2

وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبياة  األصليةبعد تقديم كتاب عدم ممانعة من الجامعة  اآلتيةالمزمنة 

 عليلا من اللجنة الطبية في  كلية الطب في الجامعة. المحافظة ومصادعالداامية في 

 .األنسولينعلا  داء السكري المعتمد -

 الصرع. -

 الخبيلة. األورام -

 عجز الكليتين. -

 فقدان البصر. -

 فقدان احد اإلطراف أو عجزها. -

 احد األمرال المزمنة األخرن. -

 وأصايبشاب  ذلاك مان حاوادث  نار او ما إطيعالقصف او  إلاالطالب المصاب الذي تعرل  -

 بعجز داامي .

  المرحلاااة األولاااا أو الراسااابين أو الماااؤجلين فاااي ال يشااامل بلاااذ  الماااادا الطلباااة المقباااولين الجااادد

 والمرحلة المنتلية.

 

 

 ﴿ المادا السادسة ﴾

من والا المعاهد الواقعة في محافظات ساكنلم بعاد  األولتخويل هياة التعليم التقني صيحية نقل طلبة الصف 

 لطاقة االستيعابية.وبما يإمن تحقيع ا إلي والمراد النقل  األصلياستحصال عدم الممانعة من المعلدين 
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 ﴿ المادا السابعة ﴾

 -إوابط نقل الطلبة أبناء األساتذا عن طريع قسم القبول المركزي في مركز الوزارا:

العلمياة الجامعياة )مادر  مسااعدي مادر ي  األلقاابالليااة التدريساية مان هام مان حملاة  بأعإاءيقصد  .1

 لبحث العلمي حصراع.( من منتسبي وزارا التعليم العالي واأستاذمساعدي  أستاذ

العلمية الجامعية  فقط نقل أبناالم إلا الدراسة المناظرا  األلقابيحع ألعإاء اللياة التدريسية من حملة  .2

 في محافظة سكنلم عدا كليات الطب فتقتصر علا حملة لقب أستاذ و أستاذ مساعد.

بول  حسب مجموع  في المرحلة يحع البن حامل اللقب العلمي الجامعي اختيار القسم )الفرع( في حالة ق  .3

 بأساماءاألولا فقط في الكلية نفسلا وفي سنة القبول نفسلا و عن طريع )الكلية/المعلاد( وترسال قاواام 

 والمتابعة في الوزارا. والتخطيطالا قسم القبول المركزي في داارا الدراسات  الطلبة المشمولين

 ( أعي  .3و2ز واحد فقط الوارد في الفقرتين )يحع ألبناء أعإاء اللياة التدريسية التمت  بامتيا .4

 ( أعي .3أو  2يشمل أبناء أعإاء اللياة التدريسية المتقاعدين و المتوفين بالفقرتين ) .5

ماان حملااة األلقاااب العلميااة فااي الجامعااات و الكليااات األهليااة  نيتمتاا  باالمتيااازات أعااي  أبناااء التدريساايي .6

 زارا .المعترف بلا والتي تق  تحت إشراف الو

برمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليلا مباشراع من دون رجوعا  الاا التساجيل فاي كليتا  األصالية  .7

 إمن المدا المحددا للنقل.

 اللياة التدريسية الراغبين باالنتقال بين جامعات المحافظة الواحدا.  أعإاءال يشمل الطلبة من أبناء  .8

ن كتاب التأييد الخاص بعإو اللياة التدريساية التاي فاي إاوالا تام تزويد الكلية /المعلد بنسخة ملونة م .9

 نقل الطالب والمقدم للوزارا.

 .ال يسمح نقل طلبة المعاهد التكنولوجية الا المعاهد الطبية لعدم تطابع الدراسة فيما بينلا.11
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  ﴿ المادا اللامنة ﴾

الكلياات الحكومياة للدراساة الصاباحية  إلااالصاباحية  إوابط انتقال الطالب األول من الكليات األهلية للدراسة

 وعن طريع قسم القبول المركزي في مركز الوزارا :

فااي القساام المعنااي  يقاال عاان جيااد جاادا فقااط ال وبتقاادير  األولالطالااب األول الناااجح بالاادور ينقاال  .1

 الحكومية.بالجامعات/الكليات األهلية في المرحلة األولا الا األقسام المناظرا في الجامعات 

وان ال يكون حاصايع  يكون راسباع او مؤجيع  ان ال أعي ( 1يشترط في الطالب المتفوع المشمول بالفقرا ) .2

 .علا وليقة اللانوية لسنوات سابقة او خريا معاهد.

يااتم نقاال الطلبااة المشااار إلاايلم عاان طريااع الااوزارا حصااراع بعااد ان  ياازود الطالااب بكتاااب رساامي ماان  .3

حاال إعاين  معنون الا داارا الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم القبول المركازي ليةكليت /جامعت  األه

نتااااا الاادور األول علااا ان يحاادد القساام والكليااة و الجامعااة التااي يرغااب الطالااب االنتقااال إليلااا و تتحماال 

 الكلية/الجامعة األهلية مسؤولية قياملا بمفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقلا مباشراع .

 

  ﴾ ادا التاسعة﴿ الم

 -إوابط انتقال الطلبة من و الا جامعات و معاهد إقليم كردستان :

 عدم ترويا معاملة االنتقال لطلبة المرحلة األولا . .1

يسااامح بنقااال الطلباااة مااان المرحلاااة فاااوع األولاااا مااان والاااا جامعاااات و معاهاااد إقلااايم كردساااتان وحساااب  .2

حيااث تباادأ معاملااة االنتقااال ماان )الكلية/المعلااد( قااة طياااع( االختصاصااات المتناااظرا وفقاااع ليسااتمارا )المراف

األصاالي و ترافااع اسااتمارا االنتقااال بنسااخة مصااورا ماان شاالادا اإلعداديااة و قاامااة بااالمواد التااي درساالا 

الطالااب فااي الصاافوف التااي اجتازهااا ليعتماااد عليلااا فااي المقاصااة العلميااة و ترساال مباشااراع عاان طريااع 

علااا وفااع  مي المنقااول منلااا الااا الجامعة/اللياااة المنقااول إليلااا ليجاارن الاايزالجامعة/هياااة التعلاايم التقناا

التعليمات النافذا  دون الرجوع الا الوزارا و االقتصار  بتزويادها بنساخ مان هاذ  المخاطباات ليطايع و 

 التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.

))المتإاامن قبااول طلبااة  8/1/2119فااي  5/267ال يجااوز انتقااال الطلبااة المقبااولين بموجااب كتابنااا )ت م .3

 إلااااإلقلاايم فااي جامعااات و معاهااد الوسااط و الجنااوب(( إلااا جامعات/معاهااد اإلقلاايم و برمكااانلم االنتقااال 

 ( فقط  .اإلقليمجامعات/معاهد الوسط و الجنوب )عدا جامعات 
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فااي مناااطع يساامح بنقاال الطلبااة الملجاارين لاقلاايم و الااذين يرغبااون فااي العااودا الااا )الجامعات/المعاهااد(  .4

المقاصاة العلمياة بعاد استحصاال موافقاة  إجاراءسكناهم األصالية ممان هام فاي المرحلاة فاوع األولاا ما  

 .إلي والمراد االنتقال  األصلي)الكلية/المعلد( 

 

 

 ﴾ ﴿ المادا العاشرا

 . اليحع نقل طلبة المرحلة المنتلية في الكليات .1

لإوابط أعاي  عادا ماا ورد فاي الماادا الخامساة تمنح صيحية النقل إلا الكليات و المعاهد وفقاع ل .2

 المتإمنة صيحية راي  الجامعة او راي  اللياة.

ال يتم ترويا معاملة انتقال أي طالاب إال بعاد تأيياد كليتا  األصالية بقياملاا بتادقيع وليقاة التخارل  .3

د المااانح للدراسااة اإلعداديااة أو تأييااد صااحة إصاادار الوليقااة بالنساابة للشاالادات المعادلااة ماان البلاا

 للشلادا.

حسم موإوع المقاصة العلمية في الكلية المنقول إليلا الطالب حال الموافقة علاا نقلا  و إبيغا   .4

  بذلك تحريرياع و عند بدء الدراسة و بدون تأخير.

 ترويا استمارات نقل الطلبة الناجحين في الادور األول و المكملاين فاي الوقات نفسا   .5

( و إصاادار أواماار النقاال للناااجحين فااي الاادور األول فااي ماادا 31/8( و لغايااة )1/7وابتااداءع ماان )

( دون الرجااوع إلااا 15/11( و الناااجحين فااي الاادور اللاااني فااي ماادا أقصاااها )15/9أقصاااها )

 الوزارا.

علااا الجامعات/اللياااة االلتاازام بااالمواد المااذكورا فااي إااوابط االنتقااال و تزويااد الااوزارا بأعااداد  .6

جااداول مؤشاار فيلااا الكلية/المعلااد المنقااولين مناا  و)الكلية/المعلااد( الطلبااة المنقااولين علااا وفااع 

ي ماادا ــااـالمنقااولين إلياا  و المرحلااة الدراسااية وفقاارا االنتقااال المشاامولين فياا  الطالااب المنقااول ف

 ( لتدقيقلا .15/11أقصاها )

  بغياة ستقوم الوزارا بتشكيل لجان لمتابعة صحة اإلجراءات المتعلقة بتنفياذ تعليماات النقال أعاي .7

 تحقيع العدالة في نقل الطلبة المحقين .
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 األصاليةنقل  من كليتا   أمربعد صدور إال  إليلايسمح للطلبة بالدوام في الكلية/المعلد المنقول  ال .8

 العلمية. المقاصة إجراءم  

 

 ﴾﴿ المادا الحادية عشر

ن الصاباحية والمساااية الدراساة وقناوات القباول وللدراساتي أناواعالعمل باالستإافة في جمي   إيقاف -1

 النتفاء الحاجة .

جمي  االمور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي صعوداع وبخيف  يلمال اي طلاب يقادم مان  -2

 قبل الطالب.

 

 ﴾﴿ المادا اللانية عشر

 %(111إوابط امتحان الطلبة من )

%( وذلك 111ء االمتحان من )( وللدراسة االنسانية حصراع بادا437يسمح للطلبة المشمولين بقرار ) -1

 بالتنسيع بين وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

 %( علا ان ال يعفا من نصاب الدوام.111( باداء االمتحان من )1يسمح للطلبة المشمولين بالفقرا ) -2

 %(.111ال يحع لطلبة الدراسة العلمية باداء االمتحان من ) -3
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 ب الفصل السا

 

 الطلبة المرقنة قيودهم

يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كلياات ومعاهاد ذات تخصاص مختلاف وحادود  -أ-أوال

قباول أدناا فاي المعادل لتلاك السانة عان الكلياات والمعاهاد التاي رقنات قياودهم فيلاا وحساب اختياارهم . 

اساتمارا خاصاة تعاد للاذا الغارل علاا أن ال يزياد وتتولا الوزارا توزيعلم بين الكليات والمعاهد وفع 

%( عشر من الماة من خطة القبول في الكلية أو المعلد . ويإاف هذا العدد إلا خطة 11عددهم علا )

القبول المقررا سنويا ويلتحع الطلبة بدءا من الصفوف األولا ولمجل  الكلياة أو المعلاد إعفااؤهم مان 

 بعل المواإي  .

قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرا )أ( من هذا البند ترقن قيودهم نلااياا مان ساجيت في حالة ترقين  -ب

 الكليات الصباحية .

يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف األولا واللانية في الكليات/ الدراسات الصباحية في الصاف  -لانيا: أ

د معاهااد هياااة التعلاايم التقنااي / األول فااي االختصاااص المناااظر أو المقااارب لتخصااص كاال ماانلم فااي احاا

 الدراسات الصباحية أو المسااية.

يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف اللاللة فما فوع في الكليات/ الدراسات الصاباحية فاي الصاف  -ب

اللاااني فااي االختصاااص المناااظر أو المقااارب لتخصااص كاال ماانلم فااي احااد معاهااد هياااة التعلاايم التقنااي / 

 حية أو المسااية .الدراسات الصبا

تسااري أحكااام الفقاارتين )أ( و)ب( ماان هااذا البنااد علااا الطلبااة المرقنااة قيااودهم فااي الكليااات/ الدراسااات  -ل

 المسااية لقبوللم في احد معاهد هياة التعليم التقني الدراسات المسااية . 

يجاي المادار  الملنياة يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراساات الصاباحية مان خر -د

 في الدراسات المسااية . نفسلا إلا صفوفلم واختصاصاتلم

 يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف الساد  من كليات الطب فرصة أداء االمتحان وبدورين فقط-لاللاع 

طلباة المرقناة تعتبر إحكام البنود )أوال( و)لانيا( و)لاللاا( مان هاذ  الماادا خياارات مساتقلة ال يجاوز لل –رابعا 

 قيودهم الجم  بينلا .
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م وهام ــاـال يشمل بأحكام هذ  المادا الطلبة الذين كان قبوللم في الكليات والمعاهد بامتياز خااص بل –خامساع 

 ) العشرا األواال والمتميزون من المعاهد والخمسة األواال علا العراع في االعداديات الملنية ( .


