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 الفصل األول
 

  :الجامعات العراقيةفي وضوابطه شروط القبول المركزي  .أ 

 :الشروط العامة للقبول  -1-أ

 :يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات أن يكون     

 .عراقي الجنسية -1

حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة  -2

 أو على شهادة تعادلها.

 .ومابعدها 1997من مواليد  -3

ناجحاً في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ويكون تقديم الطالب المكفوف )الذي  -4

 للدراسات اإلنسانية المالئمة( عن طريق القبول المركزي. شروطالتتوفر فيه 

ً للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة )في الوقت ذاته( في الكليات والمعاهد  -5 متفرغا

يشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول الصباحية و

وال يجوز الجمع بين دراستين  على وفق التعليمات النافذة،إبتداَء ، على إجازة دراسية من دوائرهم 

 .ك يكتب إلى الوزارة إللغاء قبولهوفي حال ثبوت خالف ذل

 من خريجي: -6

 .السنة الدراسية الحالية  .أ

يتم قبولهم على وكلية أو معهد  السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبوال مركزياً في أي .ب

 .تخرجهم ةوفق الحدود الدنيا لسن

مركزياً يتم إبالغهم  وناإلعدادية العراقية والمقبولالدراسة  على شهادة ونالطلبة غير العراقيين الحاصل -7

ً بمراجعة قسم القبول المركزي/ شعبة الوافدين لبيان إعفائهم أو مطالبتهم باألجور الدراسية  خطيا

 .(31صالحقاً )أنظر المبينة من هذا الفصل ( 5-أ) البند فيبحسب الضوابط الواردة بالعملة األجنبية 
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 عزيزي الطالب...

البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات 

 والتخطيط والمتابعة

www.dirasat-gate.org 
 

 :األسس العامة التي يعتمدها نظام القبول المركزي  -2-أ

حسب األسس بيكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول المركزي المنفذ الكترونيا 

 اآلتية:

يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة االلكترونية لدائرة  -1

 ع.الدراسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس المنافسة في المجمو

 يتوجب على الطلبة:  -2

( اختيارا في االستمارة االلكترونية على ان ال 50ملء )تطبيقي(: الو حيائيالخريجي الفرعين )ا -أ

 (.10يقل عدد المعاهد عن )

في االستمارة  ا( اختيار50( اختيارا ولغاية )25ملء ما ال يقل عن )خريجي الفرع االدبي:  -ب

 (.10االلكترونية على ان ال يقل عدد المعاهد عن )

 

االختيارات المقدمة من قبله قبوال نهائيا بحسب ستمارة القبول غير ملزم لقبوله في إإن تقديم الطالب  -3

 إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها.

يكون التقديم لكلية القانون )الحقوق( مقتصرا على سكنة المحافظة حصراً وال يحق للطالب التقديم الى  -4

 الكلية المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته. 

 .االقسامحسب بيكون التقديم الى كليات الهندسة من خالل االستمارة االلكترونية  -5

  ألغراض المفاضلة في القبول -6

 %( من درجة اللغات األجنبية المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب. 8نسبة )تحتسب  -أ

 تحتسب درجة إضافية على المعدل لخريجي الدور األول )عدا الطلبة المشمولين بنظام المحاوالت(. -ب

 ة.ال يُعمل بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخيرة في خطة القبول المعتمد -7
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 ...عزيزي الطالب

خيارات إذ إنها تمثل تسلسل تأكد من تسلسل ال. 1

رغبتك واألساس في التنافس مع أقرانك للحصول على 

 .القبول

الذي يمثل ( 1)إن الخيارات كافة من الخيار رقم . 2

رغبتك االساسية في القبول وحتى الخيار األخير تمثل 

أماكن قبـول محتملة لذا ال تدرج خيارا ال ترغــــب 

 .القبول فيه الحقا

يتعين عليك التسجيل في جهة القبول التي ستحصل . 3

ولن يكون عليـها بحسب خيـــــاراتك في االستمارة، 

الى الدراسة المناظرة في أو النقل  بإمكانك االستضافة

 .الجامعات االخرى

قبولك  يتم إلغاء قبولك المــــركزي في حال ظهور. 4

 .القبول المباشر ضمن قناة
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 2016لسنة  (2) القانونو 2015لسنة  (57) انونبالقالمشمولين  ضوابط تقديم ذوي الشهداء  -3-أ

 :2020( لسنة 2قانون )ال وتعديله

 الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من: -1

 ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل. -أ

 ذوي شهداء الحشد الشعبي. -ب

لجرحى المشمولين االعسكرية والعمليات االرهابية وذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء  -ج

 .2015( لسنة 57)رقم قانون بال

( من خطة القبول لكل فئة ، %10( أعاله بنسبة )1يكون التقديم والقبول للفئات المذكورة في الفقرة ) -2

 ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة .

 يتنافس الطلبة للقبول في:  -3

درجة او اقل من الحد  (30)بفارق مجموع ( صيدلةالسنان، اال، طب الطب)كليات المجموعة الطبية  -أ

على أال يقل (، 2021/2022للسنة الدراسية )االدنى للقبول في هذه الكليات ضمن القبول المركزي 

 . بدون اضافات (%90)عن  الطالب معدل

في الكلية او المعهد أدنى مجموع يتم قبوله درجة او اقل من  (42)باقي التخصصات بفارق مجموع  -ب

 (.2021/2022للسنة الدراسية )ضمن القبول المركزي 

( من خريجي االعداديات للفروع %2من ذوي الشهداء في الجامعات التقنية بنسبة )إعتماد قبول الطلبة  -4

  .( لخريجي االعداديات المهنية%8التطبيقي، االدبي( ونسبة ) )االحيائي،

يحق للطلبة من ذوي الشهداء التقديم على قنوات القبول المباشر على وفق الضوابط المدرجة لكل  -5

تخصص شرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في 

 .اعاله( ب /3)الدراستين المسائية أو األهلية مع مراعاة ما جاء في الفقرة 

الكليات المقبولين فيها مركزياً في قسام االطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء على يكون توزيع ال -6

 والنسبة حسب خطة الكليةعلى حسب المعدل والرغبة ويتم التنافس فيما بينهم للقبول في االقسام ب

 .( اعاله2المحددة في الفقرة )

الدراسات والتخطيط والمتابعة ومن خالل يتم التقديم عن طريق البوابة االلكترونية الخاصة بدائرة  -7

مؤسسة  تصديق، ويتم إعتماد التقديم االلكتروني للطالب بعد االلكترونية الخاصة بهذه القناة االستمارة

 .المشمولين بأحكام القانون أعاله الشهداء بأن الطالب من

على  التصديقلتزم الطالب عند إكمال التقديم ألكترونيا بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات ي -8

 .ه يتم قبوله وفق القناة العامة )القبول المركزي(فوخال التقديم

بشكل نهائي  لتصديقهايتم ارسال قوائم القبول المركزي في الدراسة الصباحية إلى مؤسسة الشهداء  -9

 .ب دون الحاجة لطلب صحة صدور أخرىفي ملفة الطال في الجامعات وتحفظ

للكليات التي تعتمد  ( أعاله1المذكورة في الفقرة ) الفئات بحسبيكون قبول الطلبة من ذوي الشهداء  -10

 .القبول المباشر
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 عزيزي الطالب ...

من ضمنها تسليم الوثيقة  إن إكمال إجراءات التسجيل

تكفل لك الحق في إعادة الترشيح أو  الدراسية االصلية

 المقعد الدراسي للسنة الالحقة.االحتفاظ ب

 

 :الطلبة المقبولين في الجامعات تسجيلآلية  -4-أ

  احية والمسائيةالصب للدراستينو على قنوات القبول كافة الفصلتسري الضوابط المنصوص عليها في هذا. 

 

 :الوثائق المطلوبة للتسجيل  -1-4-أ
 يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية:  

أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة أو أصول الوثائق .1

الى ويقدم تعهداً خطياً بذلك  14/4/2022 أقصاهاألخرى )وبحسب قناة القبول( مصدقة أصوليا في موعد 

 وبخالفه يلغى قبوله. الكلية  قسم التسجيل في

كفالة ضامنة على وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة )على أن تتضمن في فقراتها .2

المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس ذلك يتحمل الغرامة مسؤولية مادة تحمل الطالب 

 عن األضرار الناتجة(.

 .الموحدة الوطنيةراقية أو البطاقة نسخة ملونة عن شهادة الجنسية وهوية األحوال المدنية الع.3

 (.3) هاحديثة عدد اً صور.4

والضوابط والشروط  1992لسنة  5رقم  اللياقة الصحيةنظام استمارة الفحص الطبي )على وفق .5

 :مع مراعاة اآلتي (الخاصة به

 ال يسجل الطالب في حالة عدم تقديم االستمارة المذكورة مطلقا". -أ

 يجب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.  -ب

عدم لياقته للدراسة المرشح تالحظ نتيجة الفحص من الجهة المرشح إليها الطالب مباشرة وفي حال  -ج

 المركزي لتعديل ترشيحه على وفق لياقته الصحية. ، يفاتح قسم القبولإليها

االستئنافية في وزارة الصحة عن طريق يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان/ اللجنة  -د

 الجهة المرشح للقبول فيها.

يتعهد الطلبة المقبولون في الدراسة المسائية بأنهم لم يسبق لهم أن تم ترقين قيدهم بسبب الغش أو  .6

من دليل ( من الفصل التاسع 1-جاء في البند )ط مع مراعاة ما) المحاولة فيه أو العقوبات االنضباطية

 .(شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطهإجراءات 
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 :آلية تسجيل الطالب -2-4-أ

للوزارة ويعد اإلعالن إشعارا تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع اإللكتروني الرسمي  .1

وتستمر التالي إلعالن النتائج  في اليوم رسميا إلى الكلية/ المعهد في الجامعة لبدء تسجيل الطلبة

 ابتداًء من تاريخ بدء التسجيل. عمل( يوم 15) خالل مدةالتسجيل  إجراءات

الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب، يمنحون مدة  .2

إصدار تاريخ من  عمل( أيام 10من تاريخ إظهار نتائج القبول لالعتراض، ومدة ) عمل( أيام 10)

 أوامر قبولهم ألغراض التسجيل.

ً تقديمه اعتراض في حالةيتم تسجيل الطالب  .3  عاديتم تعديل ترشيحه، وتتبين إنه محق  وإذاعلى قبوله  ا

على وفق ترشيحه الجديد باالعتماد على كتاب الوزارة الصادر من دائرة الطالب إجراءات تسجيل 

ويعاد تسليم مستمسكات الطالب المقدمة من ، قسم القبول المركزي /لمتابعة االدراسات والتخطيط و

على وفق اظ بنسخة عنها إلكمال إجراءات تسجيله مع االحتف تسلمقبله بكتاب رسمي ومحضر تسليم و

 .( أعاله2مدة المحددة في الفقرة )لل المهلة

يتم تسجيل الطلبة غير العراقيين المقيمين والمقبولين في الدراسة الصباحية والمسائية مع مراعاة  .4

 . (31صالحقاً )أنظر من هذا الفصل المبينة ( 5-أ) جاء في البند ما

المقبولين مركزيا والمتقدمين للقبول في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية ما يخص الطلبة  .5

األهلية )للدراستين الصباحية والمسائية( أوللدراسة في جامعات إقليم  أو الجامعات/الكليات

 كردستان:

األهلية/  /لب التسجيل في الدراسة )المسائيةبإمكان الطا الطالب الذي لم يستكمل إجراءات التسجيل: -أ

التعليم الحكومي الخاص الصباحي/الكليات التابعة للوقفين/ المعاهد التابعة للوزارات  /اإلقليم

 قبوله المركزي او تعديل الترشيح في السنة الالحقة.الى وال يحق له العودة  اً مباشر تسجيالً ( االخرى

 الطالب المسجل: -ب

مركزياً واستكمل إجراءات التسجيل فيها بما تقوم الجهة )الكلية/المعهد( التي قبل فيها الطالب  .1

 يأتي:

من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا فيه رقمه  اً الطالب بعد تقديمه تأييدإلغاء قبول  -أ

 متحاني.اإل

 تسلمبالوثائق وبكتاب رسمي ومحضر تسليم و للقبول فيها تزويد الجهة التي تقدم الطالب -ب

 مع االحتفاظ بنسخة عنها. 

 الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور. قَدم فيهاتتولى الجهة التي  .2

ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لغرض االلتحاق بالدراسة المسائية أو األهلية أو جامعات إقليم  .3

 في الكلية/ المعهد المقبول فيها مركزيا. بالعودة للدراسة أو الكليات التابعة للوقفين كردستان
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اعالن 
نتائج 
القبول 
المركزي 
على موقع 
الوزارة 

 االلكتروني

تعد السنة الدراسية 
سنة رسوب للطلبة 
المسجلين لغاية 

19/5/2022 

الطلبة كل على 
المسجلين 
المباشرة 
 بالدراسة

تعد السنة الدراسية 
سنة تأجيل للطلبة 
المسجلين في هذه 

 المدة
الغاء القبول 

المركزي للطالب 
بعد تاريخ 

19/5/2022 

 

 15التسجيل  مدة

 يوم عمل 

 التسجيل مدةانتهاء  14/4/2022
 اليوم االول بعد
 اعالن النتائج

 )بدء التسجيل(

 :حاالت التأجيل والرسوب وإلغاء القبول -3-4-أ

 :مالحظات عامة -1-3-4-أ

إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب إبالغ )الكلية/  .1

 في الجامعة التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى من المسؤولية. (المعهد

من الفصل الرابع من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط  (6/11-يتم مالحظة ما ورد في الفقرة )د .2

% األوائل على المعاهد وما ورد في  10القبول وشروطه المتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة الـ 

ً المذكور نفسه ( من الدليل 7/11-الفقرة )د  والمتعلقة بمنح االجازات الدراسية او تمديدها. آنفا

من هذا  (3-3-4-أ) البندمبين في هو ة إللغاء القبول ويقتصر على ما ال تعتمد الطلبات الشخصي  .3

الطالب الراغب في فتح ملف دراسي في الوزارة/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية باستثناء  الفصل،

 ألغراض اكمال الدراسة خارج العراق.

 :حاالت التأجيل والرسوب-2-3-4-أ

في )الكلية/المعهد( المرشح إليها بعد  في حال تسجيلهبحق الطالب  سنة تأجيلتعد السنة الدراسية  .1

ولغاية  من هذا الفصل المبينة أعاله ( 2-4-أ)البند  ( من1الفقرة ) إنتهاء المدة المحددة في

 وكما في الرسم التوضيحي أدناه.  ،14/4/2022

ولغاية  14/4/2220 تاريخبعد  في حال تسجيلهبحق الطالب  سنة رسوبتعد السنة الدراسية  .2

 وكما في الرسم التوضيحي أدناه. 19/5/2022
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 عزيزي الطالب...

استمرار ايقاف العمل باالستضافة بدءاً من الفوج الدراسي 

ومابعدها لكل  2018 – 2017للطلبة المقبولين للسنة الدراسية 

دراسية عدا الحاالت المدرجة ضمن قرار هيئة المراحل ال

والمبينة بموجب كتاب الوزارة ذي  7/10/2020الرأي في 

 ( .15/10/2020في  3825العدد )

 

 :حاالت إلغاء القبول -3-3-4-أ

  الطالب في الحاالت اآلتيةيلغى قبول: 

 .19/5/2022المرشح إليها خالل السنة الدراسية نفسها ولغاية )المعهد/إذا لم يسجل الطالب في)الكلية .1

 في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة للقبول في الدراسة. .2

المعهد( يكتب إلى الوزارة /مزورة أو محرفة إلى )الكلية أو إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة  .3

إللغاء قبوله حتى وإن كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات 

 القانونية كافة. 

ظة أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافالطالب إذا لم يقدم  .4

( 1الفقرة ) وفقعلى المسجلين فيما يخص الطلبة  14/4/2022لغاية الكلية الطلبة في تسجيل قسم إلى 

ً المبينة في الفصل من هذا  ( 2-4-أ)البند من  مع مراعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب بما  ، آنفا

  .يوماً ( 30-15)من  وآخرتبليغ  المدة بينكون وت( ثالث مرات 3ال يقل عن )

قبولهم فور استحقاقهم وعدم تأخير إصدار االمر أكثر من شهر من تاريخ  ىصدار اوامر الطلبة الملغإ .5

 االستحقاق.
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 : ضوابط إعفاء الطلبة غير العراقيين المقيمين من األجور الدراسية بالعملة األجنبية -5-أ

ن في الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن قنوات يالعراقيين المقبول ينظر في إعفاء الطلبة غير 

على  بالطلبة العراقيينومعاملتهم اسوةً  األجور الدراسية بالعملة األجنبيةدفع القبول الحكومية العامة من 

 يأتي: ما وفق

يخضعععع الطالعععب غيعععر العراقعععي المقعععيم الراغعععب بعععالقبول فعععي الكليعععات والجامععععات والمعاهعععد العراقيعععة  .1

 الرسمية إلى االجراءات نفسها لتقديم الطالب العراقي.

حعععال ظهعععور نتعععائج القبعععول المركعععزي أو إصعععدار األوامعععر الخاصعععة بعععالقبول فعععي أي معععن قنعععوات القبعععول  .2

قسععععم القبععععول الحكوميععععة العامععععة علععععى الطالععععب غيععععر العراقععععي المقبععععول مراجعععععة مركععععز الععععوزارة )

شعععععبة الوافععععدين( حيععععث ان قبولععععه ال يعععععد نهائيعععاً إال بعععععد تععععدقيق حالتععععه والوقععععوف علععععى المركعععزي / 

 .األجور الدراسية بالعملة األجنبيةدفع مدى استيفائه للضوابط الخاصة باإلعفاء من 

ن فععععي العععععراق المشععععمولون بععععإجراءات اإلعفععععاء مععععن األجععععور الدراسععععية بالعملععععة الطلبععععة المقيمععععو .3

 األجنبية هم كل من:

الطلبعععة المقيمعععين إقامعععة دائمعععة ممعععن كانعععت والدتهعععم فعععي الععععراق وحصعععلوا علعععى الشعععهادة الثانويعععة  -أ

 العراقية.

ية ( سعععنة وجميعععع معععؤهالتهم الدراسععع20الطلبعععة العععذين تزيعععد إقعععامتهم فعععي الععععراق علعععى أكثعععر معععن ) -ب

 من العراق على أن يقدم ما يثبت ذلك.

الطلبعععة المقيمعععين إقامعععة دائمعععة فعععي الععععراق والحاصعععلين علعععى شعععهادة الدراسعععة الثانويعععة العراقيعععة  -ج

 ويعمل أحد ذويهم في دوائر الدولة.

علععععى الطالععععب المقبععععول تقععععديم المستمسععععكات )األصععععلية والمستنسععععخة( التععععي تؤيععععد انطبععععاق الشععععروط  .4

 المعهد في الجامعة أثناء مراجعته الوزارة. كتاب تأييد من الكلية/الواردة أعاله مع 

زارة تطالعععب الجامععععة الطالعععب المسعععتوفي لضعععوابط االعفعععاء تزويعععدها بكتعععاب رسعععمي معععن مركعععز العععو .5

وعلعععى الجامععععة  ىً ، وبخعععالف ذلعععك يععععد قبولعععه ملغعععاءههعععا يؤيعععد إعفعععمعنعععون العععى الجامععععة المقبعععول في

 .إعالم الوزارة

العراقعععي  قبعععول فعععي الدراسعععة المسعععائية اإلسعععراع لتسعععديد األجعععور الدراسعععية بالعععدينارعلعععى الطالعععب الم .6

 وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.

 ،)أ للفئتعععين لمعععرة واحعععدة ولسعععنوات الدراسعععة كافعععةيعععتم إصعععدار كتعععاب اإلعفعععاء معععن األجعععور الدراسعععية  .7

والمبينعععة فعععي الفقعععرة  (جللفئعععة ) النسعععبةب( ويراععععى تجديعععد كتعععاب اإلعفعععاء فعععي كعععل سعععنة دراسعععية ب

 .( اعاله3)

يعععتم ابعععالغ الطالعععب بتعهعععد خطعععي بضعععرورة مراجععععة مركعععز العععوزارة )قسعععم القبعععول المركعععزي/ شععععبة  .8

سععععنة( علععععى ان ال يتجععععاوز تععععاريخ التبليععععغ ال شععععهر/ال الوافععععدين( ويثبععععت فيععععه تععععاريخ التبليععععغ )اليععععوم/

 معهد.من تاريخ مباشرة الطالب في الكلية او ال ا( يوم30)

 

يتحمععععل الطالععععب والكليععععة أو المعهععععد مسععععؤولية عععععدم المراجعععععة إلععععى مركععععز الععععوزارة خععععالل مععععدة  .9

يععععر قنععععاة قبععععول الطالععععب إلععععى يتغيععععتم ( يومععععا" مععععن ظهععععور نتععععائج القبععععول وبخالفععععه 60أقصععععاها )

بمعععا يععععادل أجعععور دراسعععية ععععن السعععنوات السعععابقة  اً القبععول علعععى "النفقعععة الخاصعععة" ويتحمعععل أجعععور

 ضعععمن قنعععاة التعلعععيم الحكعععومي الخعععاص الصعععباحي ولكعععل سعععنة دراسعععيةالمعهدددد  /فعععي الكليعععةالدراسعععة 

 وينظر في إعفائه من األجور الدراسية للسنوات المتبقية. 

الكليعععععات األهليعععععة غيعععععر  إن الطلبعععععة غيعععععر الععععععراقيين )المقيمعععععين( المقبعععععولين فعععععي الجامععععععات/. 10

 مشمولين بضوابط اإلعفاء في أعاله.
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 عزيزي الطالب...

إن التقديم على كليات الهندسة يكون على األقسام العلمية 

 التابعة لهذه الكليات بحسب االستمارة اإللكترونية.

لتكنولوجية يكون وبالنسبة لالقسام الهندسية في الجامعة ا

التقديم على الفروع التابعة لالقسام العلمية بحسب االستمارة 

 اإللكترونية.
 

قبول الطلبة االوائل على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية في الجامعات والكليات ضوابط  -6-أ

 :الحكومية

 

 يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات العراقية أن يكون : -1

 عراقي الجنسية -أ

العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتعليم المهني المهنية حائزا على الدراسة االعدادية  -ب

 في المحافظة .

 صعودا. 1997من مواليد  -ج

 من خريجي السنة الدراسية الحالية . -د

من االعداديات المهنية للدراسة حصرا يتم قبول الطلبة االوائل على العراق من خريجي الدور االول  -2

 الصباحية والمسائية في كل اختصاص .

لتخصص المناظر أو القريب وحسب يتم قبولهم في كليات الجامعات التقنية  )الدراسة الصباحية( في ا -3

 االقسام.

بالنسبة لخريجي الفرع الزراعي يتم قبولهم في الكليات التقنية الزراعية وكليات الزراعة والطب  -4

 البيطري في الجامعات وحسب االقسام المناظرة أو القريبة .

ريض في الجامعات بالنسبة لخريجي اعداديات التمريض والقبالة والتوليد يتم قبولهم في كليات التم -5

 (.%85وحسب االقسام المناظرة أو القريبة على ان اليقل معدلهم عن )

يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة االلكترونية لدائرة  -6

 الدراسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس المنافسة في المجموع .

 

 
 

 
 

   

 عزيزي الطالب...

قبول الطلبة االوائل على العراق من خريجي فروع  سيكون   
 الدراسة المهنية في الجامعات والكليات الحكومية عبر

 البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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