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  جمھورية العراق

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  قسم القبول المركزي/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

  ه:وشروط الفصل الثاني: ضوابط القبول المباشر  -ب
  :الشروط العامة للتقديم -١-ب

 عراقي الجنسية.    .١

 صعودًا. ١٩٩٤أن يكون الطالب من مواليد  .٢

 حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية، أو على شهادة تعادلها. .٣

 وفق الشروط الخاصة بكل دراسة.على ناجحًا في الفحص الطبي  .٤

 ال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة الصبـاحية.و متفرغًا للدراسة  .٥

بي للسنة واألد (أحيائي، تطبيقي) العلمي للفرعينلخريجي الدراسة اإلعدادية  التقديم يسمح .٦
وابط الض وعلى وفقوالسابقة الذين لم يظهر لهم قبول مركزي  ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسية الحالية 

 .تحاقهم بدراسة مسائية او أهليةشرط عدم ال المدرجة لكل تخصص

 (عدا خريجيالمهني واإلسالمي  لفروعلخريجي الدراسة اإلعدادية التقديم حصرا يسمح   .٧
جاح ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي بن االمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين

الضوابط المدرجة  وعلى وفق ٢٠١٧/٢٠١٨الحالية للسنة الدراسية ) المقرر في وزارة التربية
 لكل تخصص.

للسنة االدبي و  )أحيائي، تطبيقي( من خريجي الفرعين العلمييسمح للطلبة المقبولين مركزيا  .٨
درجة حسب الضوابط المب، التقديم للقبول ضمن قنوات القبول المباشر ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسية 

ت فيه عبارة د من الكلية ُيثببتأيي لكل تخصص، بعد تقديم ما يثبت كونهم مؤجلين أو راسبين
م لتعديل وال يحق لهم التقدي (ألغراض التقديم على االختبار للقبول في قناة القبول المباشر)

 قبولهم. تم لقبولهم السابق في حال أو العودةالترشيح 

ط المدرجة الضواب المباشر وعلى وفق التقديم على قنوات القبول هداءلطلبة من ذوي الشيحق ل .٩
شرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي  لكل تخصص

     من البند  )/ب٣مع مراعاة ما جاء في الفقرة (الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية، 
 .) من القصل االول٣-(أ

ول ويحتسب للتنافس على القب ،لياتيخضع جميع الطلبة المتقدمين لالختبار الذي تجريه الك .١٠
) % ٤٥الطالب في الدراسة اإلعدادية و ( معدلل )% ٥٥( على أساسالتنافسي  المعدل

 لدرجة االختبار.
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 في مإليه المشارويحق للطلبة الناجحين والمكملين  ،شهر واحد واالختبارات التقديم مدة .١١
 .أعاله التقديم للقبول )٧و  ٦( الفقرتين

الطلبة عند التقديم وبشكل واضح وصريح "أن الطالب المقبول ضمن قناة القبول  إعالم يتم .١٢
 سمه من القبول المركزي".االمباشر يحجب 

حاب طلب االنس لهُ وال يحق  ،ال يحق للطالب التقديم على أكثر من جهة للقبول المباشر .١٣
 نتائج القبول. إعالنوٕالغاء قبوله بعد 

 المتقدم في االختبار.يشترط في القبول نجاح الطالب  .١٤

تلتزم الكلية/ الجامعة باعالن نتائج االختبار في لوحة االعالنات بعد اسبوع من تاريخ انتهاء  .١٥
 أعاله. )١١(الفترة المحددة في الفقرة 

المخصصة  رونيةالنافذة االلكتعبر  للطلبة الناجحين في االختبار فقطترسل النتائج الكترونيًا  .١٦
اء بما ال يتجاوز أسبوعين من انتهدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  من قبللهذا الغرض 

القبول وحجب أسماء  نتائج لغرض اتخاذ إجراءات إظهار آنفا، )١١(الفترة المحددة في الفقرة 
 المقبولين عن القبول المركزي.

 .مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالبيتم ارسال نتائج االختبار كعدد صحيح،  .١٧

لية إظهار قبول الطلبة ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي تكون عم .١٨
المحددة  وفق النسبعلى باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة من الكليات ومعدالت الطلبة 

 ، وال تتم مباشرتهم إّال بعد إصدار قوائم القبول من قبل الوزارة.الحتساب المعدل التنافسي

) أعاله والمصادق ١٦الطلبة الناجحين باالختبار والمرسلة بياناتهم وفق الفقرة (ترسل قوائم  .١٩
عليها من قبل السيد عميد الكلية المعنية او من يخوله وفق النموذج المعد لهذا الغرض في 

 النافذة االلكترونية.
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  ياضة:وعلوم الرالبدنية وأقسام التربية  الرياضة وعلوم البدنيةالقبول في كليات التربية  -٢-ب

 % ٨٥ بةبنس التقديم للقبولواألدبي  (أحيائي، تطبيقي) لخريجي الفرعين العلمييحق  .١
              اإلناثوال يقل معدل  )% ٦٠( نقل معدل الذكور عيمن خطة القبول على أال 

 .)% ٥٧( عن

 الزراعيو الصناعي والتجاري الحاسوب وتقنية المعلومات و ( الدراسة المهنية لخريجي يحق .٢
 من % ٥ وبنسبة) % ٦٠( ن) التقديم للقبول على أال تقل معدالتهم عوالفنون التطبيقية

 .القبول خطة

أحيائي، ( يتم قبول الطلبة األبطال من مرشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع العلمي .٣
 زراعيوالالصناعي والتجاري الحاسوب وتقنية المعلومات و والمهني ( واألدبي تطبيقي)

 ، توزع بواقعمن خطة القبول %١٠وبنسبة من شرط المعدل  استثناءً ) والفنون التطبيقية
لخريجي الدراسة المهنية  %٥واالدبي و  (أحيائي، تطبيقي)لخريجي الفرع العلمي  %٥

 نافسيالت المعدل ويحتسب ،وباالمكان تدوير النسب في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين
 درجة من) % ٥٠(و اإلعدادية الدراسة في الطالب معدل من) % ٥٠( باعتبار لهم

 مع رسمية تببك الكلية تزويداللجنة االولمبية الوطنية العراقية  علىو  ،التنافسي االختبار
 ى ذلك، إضافة الادناه الشروط احد عليهم تنطبق الطلبة بان تثبت التي األوليات كافة

 .منها بنسخ المركزي القبول/قسم والمتابعةئرة الدراسات والتخطيط تزويد دا

  الواجب توفرهاالشروط: 

 .األولمبيةالالعبون المشاركون في إحدى فعاليات الدورة   .أ

الالعبون الحائزون على المركز األول وحتى المركز السادس في إحدى البطوالت   .ب
 الدولية المعتمدة لدى االتحاد الدولي للعبة.

الالعبون الحائزون على المركز األول وحتى المركز السادس في إحدى البطوالت   .ج
 األسيوية المعتمدة لدى االتحاد األسيوي للعبة. 

الالعبون الحائزون على المركز األول وحتى المركز الثالث في إحدى البطوالت   .د
 العربية المعتمدة لدى االتحاد العربي للعبة.

المركز األول أو الثاني أو الثالث في بطولة عراقية على على  الذين حازوا الالعبون  .ه
مستوى العراق أو بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة 

 لأللعاب الفردية للموسمين األخيرين.
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الالعبون الذين حصلت فرقهم على المركز األول أو الثاني أو الثالث في بطولة   .و
بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة الدوري العام أو 

 لأللعاب الفرقية للموسمين األخيرين.

   هة ذات الج إصدار الكتب المشار اليها اعاله منتدقيق صحة /الكلية الجامعة تتولى
  العالقة مباشرة دون الرجوع للوزارة.

دورات المدرسية على مستوى العراق على المرتبة األولى في ال او حاز الالعبون الذين   .ز
 مؤيدة بكتاب من مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبتصديق من وزارة التربية.

، "أ"، "ب"، "ج"، "د"، "ه"[ الالعبات المشاركات في البطوالت المشار إليها في الفقرات  .ح
 أعاله. ]"ز" ،"و" 

  :فنيةالقبول في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية ال -٣-ب

من  )% ٥٠بنسبة (واألدبي) احيائي،  -تطبيقيالدراسة اإلعدادية (خريجي الطلبة من  يقبل .١
عدا كلية الفنون الجميلة/ جامعة واسط وقسم التربية الفنية/كلية  قبوال مركزيا خطة القبول

 .بوفق معدالتهم وخيارات الطال ويتم توزيعهم على األقسام العلمية التربية /جامعة الكوفة،

أال تقل  التقديم للقبول على الدراسة المهنية فرع الفنون التطبيقيةخريجي يحق للطلبة من  .٢
 خطة القبول.من  % ٢٥) وبنسبة % ٦٠(معدالتهم عن 

قبول التقديم لل خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدراسات الموسيقيةيحق للطلبة من  .٣
 من خطة القبول. % ١٥) وبنسبة % ٦٠(تقل معدالتهم عن أال على 

 في دائرة الفنون معهد الحرف والفنون الشعبية ) األوائل على% ٥يحق للطلبة الخريجين الـ ( .٤
من ) % ٥) وبنسبة (% ٦٥(تقل معدالتهم عن أال التابع لوزارة الثقافة التقديم للقبول على 

 خطة القبول.

قل واألدبي ممن ال ت (تطبيقي، أحيائي) العلمي ينيتم قبول الموهوبين من خريجي الفرع .٥
(الصناعي والتجاري والزراعي) ممن ال تقل معدالتهم  ة) و الفروع المهني% ٥٥معدالتهم عن (

تـــــــوزع النسبـــــــــــــــــــة  من خطة القبول، )% ٥وبنسبة () ممن لديهم مواهب فنية % ٦٥عن (
الفروع لخريجي ) % ٢(و  واألدبي (تطبيقي، أحيائي) العلمي ينخريجي الفرعل) % ٣(الى 
مع إمكانية تدوير النسب في حال عدم كفاية اعداد  (الصناعي والتجاري والزراعي) ةالمهني

 الدراسة يف الطالب معدل من) % ٥٠( على أساس لهم التنافسي المعدل ويحتسبالمتقدمين، 
 :يأتيمع تقديم ما ال يقل عن اثنين مما  التنافسي االختبار درجة من) % ٥٠(و اإلعدادية
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 .ما يثبت ممارسته الفن من مؤسسات فنية رسمية 

 .(بوسترات) مطويات (فولدرات)، ملصقات جداريه 

  .(دولية، عربية، محلية) صورًا للوحات فنية شاركوا بها في معارض 

  ) أشرطة فيديو أوCD.توثق نشاطه الفني (   

لتنافسي (الحاصلين على المجموع ا أقرانهمالفنانين األولوية في القبول عند المنافسة مع  ألبناء .٦
 بعد تقديم كتاب من نقابة الفنانين العراقيين يؤيد كون ذوي الطالب، ) على المقاعد األخيرةنفسه

 (األب أو األم) من الفنانين.

) في حال عدم كفاية اعداد ٤، ٣، ٢يتم تدوير النسب بين الفئات المذكورة في الفقرات ( .٧
 المتقدمين الي منها وحسب الضوابط.

  :م اللغة التركيةاقسأو )كركوك(عدا جامعة  الجامعات في الكردية اللغةالقبول في أقسام  -٤-ب

قبول على التقديم لل واألدبي  (تطبيقي، أحيائي) يحق للطلبة من خريجي الفرعين العلمي
  .)% ٦٠تقل معدالتهم عن (أال 

 األسرية:والتربية  األطفالقبول في قسمي رياض ال -٥-ب

  .مركزيا واألدبي العلمي (تطبيقي، أحيائي) الفرعين خريجي من الطلبة يقبل .١
 قسمي في ولللقب التقديم المهنية الدراسة التطبيقية الفنون فرع خريجي من للطلبة يحق .٢

 من) % ٢٥( نع تزيد ال بنسبة األساسية التربية كلية في األسرية والتربية األطفال رياض
  ).% ٧٠( عن معدالتهم أال تقل على القسم في القبول خطة

 

  :والفقه والدراسات القرآنية اإلسالميةالقبول في كليات العلوم  -٦-ب

 القبول.) من خطة % ٥٠وبنسبة ( مركزياالقبول لخريجي الفرعين العلمي واألدبي  يكون -١

قبول المباشر لل التقديملوزارة التربية  التابعةاإلعداديات اإلسالمية خريجي يحق للطلبة من  -٢
 ) من خطة القبول.% ١٠) وبنسبة (% ٦٠على أال تقل معدالتهم عن (

عدا خريجي خريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسني (يحق للطلبة من  -٣
اإلعداديات التابعة للوقفين ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي االمتحانات الخارجية في 

        على أال تقل معدالتهم عن المباشرالتقديم للقبول ) بنجاح المقرر في وزارة التربية
 .القبول ) من خطة% ٤٠وبنسبة () % ٦٠(
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لحضارة ايكون القبول في أقسام (العلوم المالية والمصرفية اإلسالمية، واللغة العربية، و  -٤
 ائي)أحي(تطبيقي، اإلسالمية، والحضارة واالثار اإلسالمية) لخريجي الفرعين العلمي 

 حصرا. واالدبي
 

 طىقبول في كلية الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسال -٧-ب

  .مركزيا واألدبي )العلمي (تطبيقي الفرعين خريجي من الطلبة يقبل -١
 قسمي في ولللقب التقديم المهنية الدراسة التطبيقية الفنون فرع خريجي من للطلبة يحق -٢

 في القبول خطة من) % ٢٥( عن تزيد ال بنسبة اعاله كليةال فيتقنيات اعالن والتصميم 
 ).% ٦٠( عن معدالتهم أال تقل على القسم


