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 ضوابط القبول المباشر وشروطه: الفصل الثاني:
 

 العامة للتقديم: الشروط -2-ب 

 عراقي الجنسية. .1
 صعودًا. 1991من مواليد أن يكون الطالب  .2
معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية،  .3

 أو على شهادة تعادلها.في المحافظة 
 الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل دراسة.ناجحًا في  .4
)في الوقت ذاته( في الكليات متفرغًا للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة  .5

والمعاهد الصباحية ويشمل بذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم 
لى وفق التعليمات النافذة، وال بالدراسة الحصول على اجازة دراسية من دوائرهم ابتداًء ع

يجوز الجمع بين دراستين ايضا وفي حال ثبوت خالف ذلك يكتب الى الوزارة إللغاء 
 قبوله.

للسنة  (األدبي، تطبيقيال، حيائيألا) للفروعيسمح التقديم لخريجي الدراسة اإلعدادية  .1
وعلى وفق والسابقة الذين لم يظهر لهم قبول مركزي  2119/2121الحالية الدراسية 

 شرط عدم التحاقهم بدراسة )مسائية، أهلية(. تخصص(الضوابط المدرجة لكل 
الحالية يسمح التقديم لخريجي الدراسة اإلعدادية لفروع المهني واإلسالمي للسنة الدراسية  .7

من  بتأييدتقديم ما يثبت كونهم مؤجلين أو راسبين  بعد) والسابقة 2119/2121
ُيثبت فيه عبارة )ألغراض التقديم على االختبار للقبول في قناة القبول  /المعهدالكلية

 ولكل تخصص وكما مبينة في البنود ادناه. (المباشر(
، مهني، األدبي، تطبيقيال، حيائيألا) الفروعيسمح للطلبة المقبولين مركزيا من خريجي  .8

التقديم للقبول ضمن قنوات القبول المباشر  2119/2121 للسنة الدراسية (اسالمي
بحسب الضوابط المدرجة لكل تخصص، بعد تقديم ما يثبت كونهم مؤجلين أو راسبين 

من الكلية ُيثبت فيه عبارة )ألغراض التقديم على االختبار للقبول في قناة القبول  بتأييد
هم السابق في حال تم لقبول أو العودةالمباشر( وال يحق لهم التقديم لتعديل الترشيح 

 قبولهم.
األوائل( للسنة الحالية من خريجي معاهد الفنون الجميلة % 11)من الـ ال يحق للطلبة  .9

 التقديم لهذه القناة.ومعاهد الحرف والفنون الشعبية 
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يخضع جميع الطلبة المتقدمين لالختبار الذي تجريه الكليات، للتنافس على القبول ويحتسب  .11
%( 45طالب في الدراسة اإلعدادية و )%( لمعدل ال55لى أساس )المعدل التنافسي ع

 لدرجة االختبار.
مكملين المشار إليهم في مدة التقديم واالختبارات شهر واحد، ويحق للطلبة الناجحين وال .11

 ( أعاله التقديم للقبول.7و 1) الفقرتين
المقبول ضمن قناة القبول يتم إعالم الطلبة عند التقديم وبشكل واضح وصريح "أن الطالب  .12

 المباشر يحجب اسمه من القبول المركزي".
ال يحق للطالب التقديم على أكثر من جهة للقبول المباشر، وال يحق لُه طلب االنسحاب  .13

لغاء قبوله بعد إعالن نتائج القبول.  وا 
 يشترط نجاح الطالب المتقدم في االختبار الذي تجريه الكليات لغرض ترشيحه للقبول.  .14
نتائج االختبار في لوحة االعالنات بعد اسبوع من تاريخ  بإعالنتلتزم الكلية/ الجامعة  .15

 ( أعاله.11انتهاء الفترة المحددة في الفقرة )
ترسل النتائج الكترونيًا للطلبة الناجحين في االختبار فقط عبر النافذة االلكترونية  .11

المتابعة بما ال يتجاوز المخصصة لهذا الغرض من قبل دائرة الدراسات والتخطيط و 
 ( آنفا.11أسبوعين من انتهاء الفترة المحددة في الفقرة )

 نتائج االختبار كعدد صحيح، مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب.ترسل  .17
 في الفقرة المذكورةالشروط الطلبة من ذوي الشهداء وفق  الدنيا لتقديميتم تخفيض الحدود  .18

ختبار والمنافسة في قنوات القبول لالالتقديم األول اثناء ( من الفصل 3-من البند )أ /ب(4)
 المباشر.

الطلبة من  للسماحاالعدادية الدراسة من حد القطع لمعدل درجة  ةدرج )7يتم تخفيض ) .19
للتقديم ( من الفصل االول 3-من البند )أ (1ذوي الشهداء وفق الشروط المذكورة في القفرة )

 في قنوات القبول المباشر.والمنافسة  اربعلى االخت
 بعد إظهار نتائج القبول تحجب أسماء المقبولين عن القبول المركزي. .21
تكون عملية إظهار قبول الطلبة ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي  .21

باالعتماد على نتائج االختبار المرسلة من الكليات ومعدالت الطلبة على وفق النسب 
لتنافسي، وال تتم مباشرتهم إاّل بعد إصدار قوائم القبول من قبل المحددة الحتساب المعدل ا

 .الوزارة
( أعاله والمصادق 11) ترسل قوائم الطلبة الناجحين باالختبار والمرسلة بياناتهم وفق الفقرة .22

عليها من قبل السيد عميد الكلية المعنية او من يخوله وفق النموذج المعد لهذا الغرض في 
  االلكترونية.النافذة 
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 المشمولة بالقبول المباشر الكليات -0-ب 

سام التربية البدنية وعلوم في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأق القبول2-0-ب 

 :ضةالريا

من % 58بنسبة  التقديم للقبول األدبيالفرع ( و والتطبيقي األحيائيالفرعين )لخريجي يحق  .1
 .%(85)وال يقل معدل اإلناث عن  %(06) معدل الذكور عنخطة القبول على أال يقل 

)بفروعها وتخصصاتها كافة( التقديم للقبول على أال تقل  لخريجي الدراسة المهنيةيحق  .2
 من خطة القبول.% 8%( وبنسبة 06) عنمعدالتهم 

 تطبيقيال، حيائيألا).يتم قبول الطلبة األبطال من مرشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع 3
من % 06وبنسبة من شرط المعدل  استثناءً والمهني )بفروعه وتخصصاته كافة(  (األدبي،

 %8و  األدبي والفرع( التطبيقي و األحيائي) الفرعينلخريجي  %8 خطة القبول، توزع بواقع
 ،مع إمكانية تدوير النسب في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين لخريجي الدراسة المهنية ،

لطالب في الدراسة اإلعدادية %( من معدل ا51) المعدل التنافسي لهم باعتبار ويحتسب
، وعلى اللجنة االولمبية الوطنية العراقية تزويد الكلية %( من درجة االختبار التنافسي51و)

بكتب رسمية مع كافة األوليات التي تثبت بان الطلبة تنطبق عليهم احد الشروط ادناه، إضافة 
 تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/قسم القبول المركزي بنسخ منها.الى ذلك 

 :الشروط الواجب توفرها 

 الالعبون المشاركون في إحدى فعاليات الدورة األولمبية. . أ
وحتى المركز السادس في إحدى البطوالت  المركز األولالالعبون الحائزون على  . 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. 

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

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

 لأللعاب الفردية للموسمين األخيرين.
العبون الذين حصلت فرقهم على المركز األول أو الثاني أو الثالث في بطولة الدوري ال . و

العام أو بطولة الجمهورية التي تقام بإشراف االتحاد المركزي المعني بالنسبة لأللعاب 
 الفرقية للموسمين األخيرين.



 0202/0202..........دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 
 

العراق مؤيدة الالعبون الذين حازوا على المرتبة األولى في الدورات المدرسية على مستوى  . ز
 بكتاب من مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبتصديق من وزارة التربية.

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

تتولى الجامعة/الكلية تدقيق صحة إصدار الكتب المشار اليها اعاله من الجهة ذات  . ط
 العالقة مباشرة دون الرجوع للوزارة.

عدد ممكن من الطلبة وفق مقاعد  أكبراناث( لقبول  ذكور،امكانية التدوير بين الجنسين ). 4
من مرشحي اللجنة ، اضافة الى فئة االبطال (1،2الفقرات )في بين الفئات المذكورة ،  الخطة

 ( .3الفقرة )في المذكورة األولمبية 

 في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية: القبول-2-2-ب 

عدا كلية  قبوال مباشرا احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقيخريجي . يقبل الطلبة 1
 من خطة القبول %(51)الفنون الجميلة/ جامعة بغداد يكون القبول فيها مركزيا وبنسبة 

 .%(06)على أال تقل معدالتهم عن 

التقديم للقبول على أال تقل  الدراسة المهنية فرع الفنون التطبيقيةخريجي .يحق للطلبة من 2
 خطة القبول.من  (%28)%( وبنسبة 06)معدالتهم عن 

التقديم للقبول  خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدراسات الموسيقيةيحق للطلبة من .3
 من خطة القبول. (%08)%( وبنسبة 06)على أال تقل معدالتهم عن 

في دائرة الفنون التابع لوزارة الثقافة  من خريجي معهد الحرف والفنون الشعبية. يحق للطلبة 4
 .من خطة القبول%( 8%( وبنسبة )08)التقديم للقبول على أال تقل معدالتهم عن 

ممن ال تقل  احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقي. يتم قبول الموهوبين من خريجي 5
 ( ممنعدا فرع الفنون التطبيقية )بتخصصاتها كافة%( و الفروع المهنية 55معدالتهم عن )

من خطة القبول،  %(8وبنسبة )%( ممن لديهم مواهب فنية 15) ال تقل معدالتهم عن
%( 2و) تطبيقي، أحيائي( واألدبي%( لخريجي الفرعين العلمي )3تـــــــوزع النسبـــــــــــــــــــة الى )

لخريجي الفروع المهنية )بتخصصاتها كافة( مع إمكانية تدوير النسب في حال عدم كفاية 
   على أساس  للمتقدمين ضمن فئة الموهوبينويحتسب المعدل التنافسي اعداد المتقدمين، 

 االختبار التنافسي%( من درجة 51ي الدراسة اإلعدادية و)ــــــــ%( من معدل الطالب ف51)
 مع تقديم ما ال يقل عن اثنين مما يأتي:
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 .ما يثبت ممارسته الفن من مؤسسات فنية رسمية 
 .)مطويات )فولدرات(، ملصقات جداريه )بوسترات 
 ( دولية عربية، ،محليةصورُا للوحات فنية شاركوا بها في معارض). 
 ( أشرطة فيديو أوCD.توثق نشاطه الفني )  
نين األولوية في القبول عند المنافسة مع أقرانهم )الحاصلين على المجموع .ألبناء الفنا1

، بعد تقديم كتاب من نقابة الفنانين العراقيين يؤيد كون ( على المقاعد األخيرةالتنافسي نفسه
 ذوي الطالب )األب أو األم( من الفنانين.

ي حال عدم كفاية اعداد ( ف4، 3، 2.يتم تدوير النسب بين الفئات المذكورة في الفقرات )7
 منها وحسب الضوابط. أليالمتقدمين 

القبول في أقسام اللغة الكردية في الجامعات )عدا جامعة كركوك( وأقسام اللغة  3-2-ب
 التركية:

التقديم للقبول على أال  احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقيخريجي يحق للطلبة من 
 %(.06تقل معدالتهم عن )

 القبول في قسم رياض األطفال: 4-2-ب

 مركزيا. احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقيخريجي يقبل الطلبة من  .1
يحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التطبيقية الدراسة المهنية التقديم للقبول في قسم رياض  .2

عدالتهم عن على أال تقل م في القسم%( من خطة القبول 28)األطفال بنسبة ال تزيد عن 
(56.)% 

 :كليات التربية االساسية فيالتربية االسرية والمهن الفنية  القبول في قسم 8-2-ب

 االتي: ــتكون نسب القبول في الدراسة الصباحية وفق 

ال تقل  مركزيا بنسبة احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقييقبل الطلبة من خريجي  .1
 %(.41)عن 

االسرية وفن الديكور(  )التربيةيحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التطبيقية الدراسة المهنية  .2
 من خطة القبول على أال تقل معدالتهم عن (%35) التقديم للقبول بنسبة ال تزيد عن

(71 .)% 
ال  يحق للطلبة من خريجي فرع الصناعي )كهرباء، الكترونوميكانيك( التقديم للقبول بنسبة .3

 .%(11)عن من خطة القبول على أال تقل معدالتهم  (%25) د عنتزي
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 القبول في كليات العلوم اإلسالمية والفقه والدراسات القرآنية: 0-2-ب

مركزيا وبنسبة  احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقيخريجي يكون القبول لخريجي  .1
 %( من خطة القبول.51)
القبول مركزيا في أقسام )العلوم المالية والمصرفية اإلسالمية، واللغة العربية،  يكون .2

 ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقياإلسالمية( لخريجي  والحضارة اإلسالمية، والحضارة واالثار
 حصرا. احيائي، واألدبي(

اشر للقبول المبيحق للطلبة من خريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة لوزارة التربية التقديم  .3
 %( من خطة القبول.11( وبنسبة )%11على أال تقل معدالتهم عن )

عدا خريجي االمتحانات يحق للطلبة من خريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسني ) .4
الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي المقرر في 

   وبنسبة%( 11اشر على أال تقل معدالتهم عن )( التقديم للقبول المببنجاح وزارة التربية
 %( من خطة القبول.41)
حال عدم كفاية اعداد في  (3،4الفقرات )في بين الفئات المذكورة تدوير النسب  يتم .5

 .عدد ممكن من الطلبة وفق مقاعد الخطة أكبرالمتقدمين لقبول 
 

 التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطىالقبول في كلية الفنون  5-2-ب

 مركزيا. احيائي، واألدبي( ،الدراسة اإلعدادية )تطبيقييقبل الطلبة من خريجي  .1
باختصاصاته كافة فرع الفنون التطبيقية( )السماح للطلبة من خريجي الدراسة المهنية  .2

على ان  التقديم في كليات الفنون التطبيقية الدراسة الصباحية ووفقًا للتخصص المناظر
للقبول في كليات  %(11)%( من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن 25تكون النسب )
 الفنون الجميلة.

باختصاصاته كافة فرع الفنون التطبيقية( )السماح للطلبة من خريجي الدراسة المهنية  .3
%( من 25على ان تكون النسب ) مسائيةالتقديم في كليات الفنون التطبيقية الدراسة ال

 .لفروع الدراسة المهنية االخرى %(11)خطة القبول وبمعدل ال يقل عن 

 


