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 الفصل الثالث: ضوابط وشروط التقديم في الدراسة المسائية في الجامعات:       
 الشروط العامة للتقديم:-1-ج

 عراقي الجنسية. .1
حائزًا عمى شيادة الدراسة اإلعدادية العراقية، معززًة بتصديق من المديرية العامة لمتربية في المحافظة  .2

 أو عمى شيادة تعادليا.

الدراسة اإلعدادية لمسنة الدراسية الحالية الحصول عمى االمتيازات ذاتيا التي حصل .يحق لخريجي  3 
 عمييا أقرانيم المتقدمون لمقبول المركزي عند احتساب المجموع ألغراض المفاضمة في القبول.

4. 
 تكون الحدود الدنيا لمعدالت القبول في الدراسة المسائية وفق االتي:أواًل: 
اليزيد الفارق لمتقديم عن الحد االدنى لمقبول في الدراسة الصباحية)القبول كميات التمريض: ان  . أ

 ( درجات .11المركزي( بــ )
كميات التقنيات الطبية والصحية: ان اليزيد الفارق لمتقديم عن الحد االدنى لمقبول في الدراسة  . ب

 ( درجات.11الصباحية )القبول المركزي( بــ )

 %71كميات اليندسة  ج .   
 %65كميات التقنيات اليندسة  د.    
 %65كميات العموم  ه.   

 %65كميات القانون  و.
 %(.61) يكون المعدلز. كميات الزراعة: 

 %( .61) يكون المعدلباقي التخصصات: ح. 
   بما ال يزيد  الواردة في الفقرة )أواًل( ثانيًا: تخول مجالس الجامعات بتخفيض الحدود الدنيا لمعدالت القبول   

 .عن ثالث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقًا لمبدأ استقاللية الجامعات        
الراغبات في التقديم إلى لدراسة اإلعدادية )تطبيقي، احيائي، واألدبي( تستثنى الطالبات من خريجات ا .5 

وعموم الرياضة من شرط المعدل الوارد في كميات التربية البدنية وعموم الرياضة وأقسام التربية البدنية 
 %( .55/ح( أعاله عمى أال يقل معدلين عن )4الفقرة )

الدراسة اإلعدادية )تطبيقي، احيائي، يحق لألبطال من )مرشحي المجنة األولمبية( من خريجي  .6
 نالرياضة عمى أ التقديم إلى كميات التربية البدنية وعموم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعمومواألدبي( 

 %( من خطة القبول استثناًء من شرط المعدل.5تزيد نسبتيم عن ) ال
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يحق لالبطال من خريجي اإلعداديات المينية بفروعيا وتخصصاتيا كافة التقديم إلى كميات التربية  .7
يد البدنية وعموم الرياضة وقسم التربية البدنية وعموم الرياضة في كمية التربية األساسية عمى أال تز 

 %(.61%( من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن )11نسبتيم عن )
يحق لمموىوبين من خريجي اإلعداديات المينية بفروعيا وتخصصاتيا كافة التقديم إلى كميات الفنون  .8

 م التربية الفنية في كمية التربية األساسية عمى أال تزيداقساوالتربية الفنية و والفنون التطبيقية الجميمة 
 %(.61) %( من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن11نسبتيم عن )

%( من 11لمطمبة من خريجي معاىد الفنون الجميمة التقديم لمقبول في الدراسة المسائية وبنسبة ) يحق .9
 خطة قبول األقسام في كميات الفنون الجميمة.

الساسية بغض النظر عن خمفية يحق لممعممين المستمرين بالخدمة التقديم الى كميات التربية والتربية ا .11
دراستيم في االعدادية اي بغض النظر فيما اذا كانت دراستيم مينية او اكاديمية عمى اال تزيد نسبتيم 

 %( من خطة القبول في القسم ويكون قبوليم زيادة عمى الخطة.5عن )
عداديات التمريض والقب يحق .11 الة والتوليد التقديم لخريجي الدراسة اإلعداديات المينية بفروعيا كافة وا 

%( من خطة 11أال تزيد نسبتيم عن ) عمىوالقريبة بحسب التخصصات المناظرة لمدراسة المسائية 
 (.7 -%( ) الممحق61القبول لمقسم المناظر في كميات الزراعة، وبمعدل ال يقل عن )

في كميات الزراعة لمفرع الزراعي التقديم لمدراسة المسائية  -لخريجي الدراسة اإلعداديات المينية .يحق .12
 -) الممحق .%( من خطة القبول11عمى أال تزيد نسبتيم عن )والقريبة بحسب التخصصات المناظرة 

7.) 
باختصاصاتو كافة التقديم في كميات الفنون  فرع الفنون التطبيقية -يحق لخريجي الدراسة المينية  .13

عمى أال تزيد نسبتيم عن في كميات الفنون التطبيقية،  والقريب لمسائية لمقسم المناظرالتطبيقية الدراسة ا
 (.7 -) الممحق%( من خطة القبول.11)
وزارة التربية وخريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة  يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية اإلسالمية/ .14

لموقفين )باستثناء خريجي االمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة لموقفين ممن لم يجتازوا االمتحان 
 حصرااإلسالمية  العمومواقسام كمية التقويمي المقرر في وزارة التربية بنجاح( التقديم لمدراسة المسائية في 

عمى  ( الفصل الثاني6 -2-( من البند )ب2مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) اعاة ما ورد في الفقرة)مع مر 
 %(.61%( من خطة القبول لمكمية وبمعدل ال يقل عن )11أال تزيد نسبتيم عن )

)خدمة في مؤسسات اعالمية معترف بيا من ومياراتو يحق لمموىوبين والمبدعين في مجال االعالم  .15
 وخريجي المعاىدمن خريجي الدراسة االعدادية )االحيائي والتطبيقي، االدبي( الجيات المختصة حصرًا( 

 كميات واقسامالى الدراسة المسائية في  ديمالتقومعاىد الفنون الجميمة ومعاىد الفنون الموسيقية كافة 
 %( من خطة القبول، ويشمل بذلك ممن حصل عمى معدل5وبنسبة ) لمعدلاستثناءا من شرط ا االعالم

 .%( من خريجي الدراسة المينية بفروعيا61اليقل عن )
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يتم االلتزام بالنسب المحددة لقبول فئات الطمبة أعاله وفي حال عدم استيفاء النسبة المحددة من خطة  .16
 والفرع األدبي حصرا.القبول يتم تعويضيا من خريجي الفرعين )االحيائي والتطبيقي( 

يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية التقديم لمدراسة المسائية في المعاىد ويحسم معدل القبول بحسب  .17
 المنافسة عمى المقاعد المتاحة لكل قسم عممي.

ُترشح الجامعة الطمبة لمدراسة في الكمية/المعيد وفي القسم الذي يؤىميم اليو مجموعيم وحسب تسمسل  .18
 رغباتيم.

قبول خريجي معاىد السياحة )المعادلة لشيادة الدراسة االعدادية( في الكميات والمعاىد المناظرة  يكون .19
 بالدراسة المسائية عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حصرا .

ما تم ذكره في فضاًل عالمعاىد التقديم لمقبول في الدراسة المسائية، السنوات السابقة من يحق لخريجي  .21
مدراسة المعاىد لالسنوات السابقة من من خريجي %( األوائل 11الطمبة الـ ) تقديمويتم ( أعاله. 9قرة )الف

-مع مراعاة ما ذكر في الفقرة )د ،والقريبةالمسائية لمقبول في الكميات وبحسب االختصاصات المتناظرة 
مراعاة ما ورد في الفقرة عن طريق الوزارة حصرًا. و لمقبول ( من الفصل الرابع حيث يكون تقديميم 6
 ( أعاله.11)
حق لمطمبة المرقنة قيودىم في الدراسات الصباحية التقديم لمدراسة المسائية في كميات غير الكميات  .21

التي رقنت قيودىم فييا عمى أال يكون ترقين القيد ألسباب تتعمق بالغش أو المحاولة فيو أو كانوا 
 مستوفين لمشروط العامة األخرى.معاقبين انضباطيا، مع وجوب كونيم 

يحق لمطمبة المرقنة قيودىم في الدراسات المسائية التقديم لمدراسة في كميات مسائية أخرى عمى أال  .22
 لكمية/ المعيد )يمكن قبولو فيفي نفس ا الدراسات الصباحيةيكونوا ممن سبق ترقين قيودىم في 

 تتعمق بالغش أو المحاولة فيو أو كانوا معاقبينوأال يكون ترقين القيد ألسباب  كميات/ معاىد اخرى(
 انضباطيا مع وجوب كونيم مستوفين لمشروط العامة األخرى.

ال يحق لمطالب الذي أكمل إجراءات التسجيل في قبولو المركزي التسجيل في الدراسة المسائية إال  .23
لمركزي مرة أخرى، مع مراعاة بعد تسجيمو وال يحق لو العودة لقبولو ا اللغاء قبولوإذا قام بتقديم طمب 
( من الفصل الثامن في حالة تقديمو لمدراسة المسائية في الكمية 1-من البند )ح (6ما ورد في الفقرة )

 نفسيا.
يتم قبول الطمبة غير العراقيين )المقيمين( من الحاصمين عمى شيادة الثانوية العراقية قبوال أوليا في  .24

( من الفصل السادس وعمييم مراجعة 3-( من البند )و3) في الفقرة الدراسة المسائية مع مراعاة ماجاء
الوزارة لبيان اعفائيم من دفع األجور الدراسية بالعممة األجنبية ومعاممتيم اسوة بالطمبة العراقيين وخالل 

( يوما من إصدار امر قبوليم ويتحمل الطالب والكمية/المعيد مسؤولية استمراره بالدراسة من دون 31)
 لو عمى كتاب إالعفاء.حصو 
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يمتزم منتسبو القوات المسمحة وجياز المخابرات وقوى األمن الداخمي وجياز األمن الوطني واألجيزة  .25
 قناة القبول العام. األمنية األخرى بجمب كتاب يؤيد عدم ممانعة دوائرىم لمقبول في الدراسة المسائية/

من ذوي ضحايا )اإلبادة الجماعية الكرد  2117لسنة  122يحق لمفئة المشمولة باالمر الديواني  .26
%( زيادة عمى الخطة المحددة 5الفيميين( التقديم في الكميات والمعاىد في الدراسة المسائية بنسبة )

ووفق التخصص المناظر استثناًء من شرط المعدل لمتنافس فيما بينيم عمى ان يتم تاييد ذلك من 
 الجيات المختصة لمفئة المذكورة أنفًا.

يحق لمسادة الوزراء ومن ىم بدرجتيم وأعضاء مجمس النواب وذوي الدرجات الخاصة والمدراء  ال .27
 المجالس البمدية التقديم لمقبول في الدراسة المسائية.اعضاء و  والمحافظينالعامين 

يتم أخذ تعيد خطي من الطالب المتقدم لمدراسة المسائية، يتضمن انو غير مشمول بالدرجات  .28
( وفي حال ثبوت خالف 14-( أعاله وفق النموذج المبين في )الممحق27ة في الفقرة )الخاصة المبين

 ذلك يكتب إلى الوزارة إللغاء قبولو. 
ُيشمل جميع الطمبة المقبولين في السنوات السابقة و المستمرين حاليًا في الدراسة المسائية بالتعيد  .29

 مية والقسم المعني مسؤولية ذلك.( اعاله، وبخالفو تتحمل الك28المشار اليو في الفقرة )
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 األجور الدراسية: -2-ج

 بما اليزيد عن اآلتي: 2121/2121ية تكون األجور المستوفاة من الطمبة المقبولين لمسنة الدراس .1

 الحد االعلى للمبالغ االختصاص ت

 301110111 في كميات اليندسة )النفط، المعماري، الطب الحياتي( أقسام 1

 202510111 اليندسة االخرى األقسام 2

 201110111 الكميات التقنية اليندسية 3

 107510111 التمريضكميات  4

 202510111 الكميات التقنية الصحية والطبية 5

 107510111 الطب البيطري 6

 105110111 الكميات ذات التخصصات العممية كافة 7

 102110111 والكميات التقنية اإلداريةكميات القانون، كمية اإلدارة واالقتصاد 8

 9110111 الكميات ذات التخصصات اإلنسانية االخرى 9

 201110111 المعاىد التقنية الطبية 11

 102110111 المعاىد التقنية التكنولوجية 11

 7510111 بقية المعاىد التقنية 12

 المحددة بالجدول اعاله.يشمل الطمبة المنتظمون في الدراسة المسائية بدفع األجور  .2
%( عن الحد األعمى المبين في 11لمييئة المشرفة تخفيض األجور الدراسية بنسبة ال تتجاوز عن ) .3

 الجدول أعاله بناًء عمى توصية من الكمية/المعيد المعني.
 ال يتم استيفاء األجور الدراسية إال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استمراره بالدراسة مطابقاً  .4

 لمتعميمات والضوابط النافذة وبخالفو تتحمل الكمية والمعيد المسؤولية كاممة.
في حال انسحاب الطالب او تأجيمو  لدراستو  يكون استيفاء االجور الدراسية وفقا لماجاء في  .5

 .2111لسنة  135( من تعميمات الدراسة المسائية رقم 11الفقرتين)ثالثا ورابعا( من المادة )
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الييئة المشرفة عمى الدراسة المسائية النظر بتخفيض األجور الدراسية ألعضاء الييئة التدريسية تتولى  .6
في الجامعات أو الجامعات التقنية ) المستمرين في الخدمة فقط( وأوالدىم وموظفييا وموظفي مركز 

جور المعتمدة، %( خمسين من المئة من األ51الوزارة الممتحقين بالدراسة المسائية بما ال يزيد عن )
 .1987لسنة  613ويشمل بذلك الموظفين المتعاقدين وفقا لمقرار المرقم  

% لمطالب الثاني عمى القسم 31% لمطالب االول عمى القسم و51تخفض أجور الدراسة المسائية  بنسبة  .7
ئية % لمطالب الثالث عمى القسم لمسنة الدراسية الالحقة، ولمييئة المشرفة عمى الدراسة المسا21و

 صالحية التخفيض عمى وفق التعميمات.
يسمح لمتدريسيين من حممة الشيادات العميا التقديم لمقبول في الدراسة المسائية في اقسام المغة االنكميزية  .8

 بكميات التربية واالداب والمغات وفق مايمي:
 أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية. - أ
طة قبول األقسام المذكورة زيادة عمى خطة القبول لتنافس التدريسيين %( من خ5خصص نسبة )تُ  - ب

 فيما بينيم.
 

 الضوابط العامة للدراسات المسائية  -3-ج 

 يعتمد ذات التقويم الجامعي المعمن في الدراسات الصباحية. .1
 .مساء   0:22ب ظ الى 2:32يكون بدء الدوام الرسمي في الساعة  .2
التدريب العممي لطمبة الدراسة المسائية في مواقع التدريب مثل )مراكز تتحمل الكمية/الجامعة كمف  .3

الرعاية الصحية األولية، ومعيد بحوث التغذية، ومركز الصحة والسالمة المينية، والمدارس، 
وحضانات ورياض األطفال، والمستشفيات، والمختبرات العممية( لتحقيق الغاية  المنشودة من 

 لخاصة بالدراسة المسائية وحسب التعميمات.التدريب وفق التوقيتات ا
االلتزام بأن يكون أداء االمتحانات النيائية موحدًا )بنسخة األسئمة نفسيا( لمدراستين المسائية  .4

والصباحية ولمدورين األول والثاني ولممراحل الدراسية كافة وتتحمل الكمية/ المعيد التبعات القانونية 
 في حال عدم تنفيذ ذلك.

ة القبول في الدراسة المسائية )قناة التقديم العامة( لمقسم مساوية لخطة قبول القسم المناظر تكون خط .5
 في الدراسة الصباحية.

تكون النسب المخصصة لقنوات القبول األخرى كافة ضمن الدراسة المسائية )ذوي الشيداء، السجناء  .6
ة عمى خطة القبول وليست جزءا ، ....(  زياد2116لسنة  15السياسيين، القبول وفق القانون رقم 

 منيا.
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تسري الضوابط الخاصة باالختبار والمعدل التنافسي في الكميات ذات القبول المباشر في الدراسة  .7
الصباحية عمى المتقدمين لمدراسة المسائية عمى أن تستكمل اإلجراءات كافة من الكمية وتعتمد 

 لمسائية.النتائج بعد مصادقة الييئة المشرفة عمى الدراسات ا
القبول ضمن قناة  المتقدمينتسري التخصصات المعتمدة لمقبول ضمن قناة القبول المركزي عمى  .8

 .لدراسة المسائيةضمن الكميات القبول المباشر في الدراسة الصباحية التخصصات مدراسة المسائية و ل
برئاسية معاون العميد لمشؤون تشكيل لجان مستقمة خاصة بقبول الطمبة في الكميات والمعاىد يتم  .9

ومن تراه  ومدير القانونية ومدير المالية وشؤون الطمبةاالعممية والطمبة وعضوية مدير قسم التسجيل 
عمى أن يكون أعضاؤىا من ذوي الخبرة بتعميمات القبول وضوابطو في الكمية/ المعيد مناسبًا 

لالشراف والمراقبة والمتابعة عمى عممية القبول وتييئة جميع المتطمبات الالزمة الدراسة المسائية 
وتتحمل ىذه المجان المسؤولية كاممة في حال حدوث أي خمل، ويكون تشكيميا شرطًا أساسيًا لفتح 

الجامعة تشكيل  تولىتو  وتتولى اصدار االوامر الخاصة بالقبول. باب القبول في الدراسات المسائية
ومدير القانونية  قسم شؤون الطمبة برئاسة مساعد رئيس الجامعة لمشؤون العممية ومديرمركزية  لجنة

القبول وتييئة جميع  عمى عممية والمتابعة ومن تراه مناسبًا لالشراف والمراقبة ومدير المالية
ان في رئاسة الجامعة مراقبة عمل ىذه المج المتطمبات الالزمة، كما يتولى قسم شؤون الطمبة

 وتقويميا.  
 اماكن الئقة الستقبال الطمبة المتقدمين لمدراسة المسائيةقاعات و تتولى الكمية/ المعيد بتييئة  .11

مع مراعاة اختيار لجان وموظفي االستقبال من المشيود  -ان امكن–وتوفير افضل الوسائل التقنية 
ليم بالخبرة والمينية وحب تقديم الخدمة العامة لممواطنين. مع مراعاة التباعد االجتماعي وتوفير 

بشكل التنافس وضوابط القبول و متطمبات التعقيم والتعفير، مع اعالن مواعيد االستقبال وفتراتيا 
 ( أعاله المتابعة واالشراف عمى ذلك.9واضح ودقيق. وتتولى المجان المحددة بموجب الفقرة )

يحق ألبناء أعضاء الييئة التدريسية )اصحاب الشيادات العميا من حممة شيادة الماجستير  .11
ألولى أسوة والدكتوراه( اختيار القسم )الفرع( في حال قبوليم حسب مجموعيم في السنة الدراسية ا

بأقرانيم المقبولين في الدراسة الصباحية في حالة عدم استفادتيم من االمتياز المذكور في الدراسة 
 ( من الفصل الثامن.6-من البند )ح /ب(2الصباحية مع االلتزام بما جاء في الفقرة )

 ليذه 17/1/2121 في موعد أقصاهتصدر األوامر الجامعية كافة والمتعمقة بقبول الطمبة  .12
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