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 شروط وضوابط القبول المركزي في الجامعات العراقية: الفصل األول:
 :الشروط العامة للقبول- 1-أ

 يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات أن يكون:
 .عراقي الجنسية .1
العامة للتربية في  حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديق من المديرية .2

 المحافظة أو على شهادة تعادلها.
 صعودًا.1997ان يكون الطالب من مواليد  .3
ناجحًا في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ويكون تقديم الطالب  .4

المكفوف )الذي تتوفر فيه الشروط التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة( عن طريق القبول 
 المركزي.

غًا للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة )في الوقت ذاته( في الكليات والمعاهد متفر  .5
الصباحية ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة 
الحصول على إجازة دراسية من دوائرهم ابتداًء على وفق التعليمات النافذة، وال يجوز الجمع 

 .ين أيضًا وفي حال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الوزارة إللغاء قبوله بين دراست
 من خريجي: .6

 سنة الدراسية الحالية.أ. ال
ب.السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبوال مركزيًا في أية كلية أو معهد ويتم قبولهم على  

 وفق الحدود الدنيا لسنه تخرجهم. 
على شهادة اإلعدادية العراقية والمقبولين مركزيًا يتم إبالغهم الطلبة غير العراقيين الحاصلين  .7

خطيًا بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين لبيان إعفائهم أو مطالبتهم باألجور 
 . الدراسية بالعملة األجنبية بحسب الضوابط الواردة في الفصل السابع
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 القبول المركزي:األسس العامة التي يعتمدها نظام -2-أ

المنفذ الكترونيا  المركزي يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول 
 حسب األسس اآلتية:

يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة االلكترونية لدائرة  .1
 منافسة في المجموع.الدراسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس ال

 يتوجب على الطلبة: .2
( اختيارا في االستمارة االلكترونية على ان ال 50ملء )أ. خريجي الفرعين )احيائي، تطبيقي(: 

 (.10يقل عدد المعاهد عن )
( اختيار في االستمارة 50( اختيارا ولغاية )25ملء ما ال يقل عن )خريجي الفرع االدبي: .ب

 (.10يقل عدد المعاهد عن )االلكترونية على ان ال 
إن تقديم الطالب الستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات المقدمة من قبله بصورة  .3

 نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها.
ال يحق للطالب يكون التقديم لكلية القانون )الحقوق( مقتصرا على سكنة المحافظة حصرًا و  .4

 التقديم الى الكلية المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته. 
 .االقسامحسب بمن خالل االستمارة االلكترونية  يكون التقديم الى كليات الهندسة .5
يكون التقديم على قسم اللغة االنكليزية في كليات التربية والتربية للعلوم االنسانية يكون بحسب  .6

 االقسام.
 ألغراض المفاضلة في القبول: .7

 ( من درجة اللغات األجنبية المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب.%8تحتسب نسبة ) .أ
تحتسب درجة إضافية على المعدل لخريجي الدور األول )عدا الطلبة المشمولين بنظام  .ب

 المحاوالت(.
في خطة القبول  ال ُيعمل بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخيرة .8

 المعتمدة
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 2016 لسنة 2 و 2015 لسنة 57 بقانوني ذوي الشهداء المشمولينتقديم ضوابط  -3-أ
 :2020( لسنة 2وتعديله القانون )

 الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من: .1
 ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل. .أ

 ذوي شهداء الحشد الشعبي. .ب
وللجرحى  اإلرهابيةذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات  .ج

 .2015( لسنة 57المشمولين بقانون )
من خطة القبول لكل  )%10 (( أعاله بنسبة 1يكون التقديم والقبول للفئات المذكورة في الفقرة ) .2

 فئة، ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة.
 للقبول في:يتنافس الطلبة  .3

درجة او  (30)صيدلة( بفارق مجموع السنان، اال، طب الطب)كليات المجموعة الطبية  -أ
للسنة الدراسية اقل من الحد االدنى للقبول في هذه الكليات ضمن القبول المركزي 

 إضافات.بدون  (%90)عن  الطالب معدل(، على أال يقل 2021/2022)
في أدنى مجموع يتم قبوله درجة او اقل من  (42)باقي التخصصات بفارق مجموع  -ب

 (.2021/2022الكلية او المعهد ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية )
( من خريجي %2اعتماد قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الجامعات التقنية بنسبة ) .4

 المهنية.( لخريجي االعداديات %8)االحيائي، والتطبيقي، واالدبي( ونسبة ) للفروعاإلعداديات 
المدرجة  ذوي الشهداء التقديم على قنوات القبول المباشر وعلى وفق الضوابط يحق للطلبة من .5

لكل تخصص شرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي 
 اعاله./ب( 3) مع مراعاة ما جاء في الفقرة الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية

الكليات المقبولين فيها في قسام الء على ااتوزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهد يكون  .6
غبة ويتم التنافس فيما بينهم للقبول والر  أعاله( 3الفقرة  ما جاء في )وفق حسب المعدلمركزيًا 

 ./معهدخطة الكليةفي االقسام حسب 
الدراسات والتخطيط والمتابعة ومن خالل يتم التقديم عن طريق البوابة الكترونية الخاصة بدائرة  .7

بعد مصادقة  للطالب، ويتم اعتماد التقديم االلكتروني بهذه القناة االستمارة االلكترونية الخاصة
 .اعاله المشمولين بأحكام القانون الطالب من  بأنمؤسسة الشهداء 

يلتزم الطالب عند اكمال التقديم الكترونيا بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات المصادقة  .8
 وخالفه يتم قبوله وفق القناة العامة )القبول المركزي(. التقديمعلى 

ال يتم مباشرة الطالب المقبول في الدراسة ضمن قنوات ذوي الشهداء اال بعد جلبه كتاب تأييد  .9
/شعب الرعاية العلمية، وُتعتمد كتأييد نهائي للقبول وتحفظ في الشهداء سةمن قبل مديريات مؤس

 ملفة الطالب.


