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التعريف بدليل الطالب للقبول في الدراسات المسائية لكليات جامعة االنبار للعام الدراسي 
5٧٧١٧/  ٧١٧  

يتيح هذا الدليل لطلبتنا األعزاء الجدد لالطالع على شروط القبول الدراسة المسائية وضوابطه 
مة المعتمدة في نظام القبول وآلية التقديم اإللكتروني. حيث أن الدليل استعرض واألسس العا

الكليات وأقسامها التي سيقدم اليها الطلبة من خريجي الفروع اإلحيائي والتطبيقي واألدبي 
والمهني واالسالمي ومعاهد المعلمين والمعلمات فضال عن تفصيل خطوات ملء استمارة 

دعو أبنائنا الطلبة الجدد الى االطالع على الدليل وتدقيق التفاصيل التقديم اإللكتروني. ون
واالستعداد لملء استمارة القبول اإللكترونية. يهدف نشر هذا الدليل الى االختيار الدقيق 

 .والتقديم المناسب وفق معدل الطالب ورغبته
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 :الشروط العامة للتقديماوال: 
 .عراقي الجنسية .1
دارسة االعدادية العراقية، معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في على شهادة ال ا  حائز  .2

 .المحافظة أو على شهادة تعادلها
التي حصل يحق لخريجي الدراسة االعدادية للسنة الدراسية الحالية الحصول على االمتيازات ذاتها  .3

 مفاضلة في القبولرغرا  الألن للقبول المركزي عند احتساب المجموع عليها أقرانهم المتقدمو 
4.  

 وفق االتي: لقبول في الدراسة المسائيةا لمعدالت تكون الحدود الدنيااوال:   
 %( 56)( القانون  العلوم التطبيقية، علوم الحاسوب، العلوم،) في كليات  - أ

 (.%56باقي التخصصات )  - ب

)اوال( بما  فقرةالدنيا لمعدالت القبول الواردة في المجالس الجامعات بتخفيض الحدود تخول  ثانيا:
 ال يزيد عن ثالث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا  لمبدأ استقاللية الجامعات.

الراغبات في التقديم  (واالدبي، )أحيائي، تطبيقي الدراسة االعداديةتستثنى الطالبات من خريجات  .6
على ال  اله( أع4ة )لمعدل الوارد في الفقر إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة من شرط ا

 .(% 66يقل معدلهن عن )
، تطبيقي)أحيائي،  الدراسة االعداديةبطال من )مرشحي اللجنة االولمبية( من خريجي ألايحق  .5

%( من  6التربية البدنية وعلوم الرياضة على ال تزيد نسبتهم عن ) يةالتقديم إلى كل (االدبيو 
 .خطة القبول استثناء من شرط المعدل

 التربية كلية إلى التقديم بفروعها وتخصصاتها كافة المهنية االعداديات خريجي من للألبطايحق  .7
 عن يقل ال وبمعدل القبول خطة من%(  16) عن نسبتهم تزيد اال على الرياضة وعلوم البدنية

(56)%. 
يحق للمعلمين المستمرين بالخدمة التقديم الى كليات التربية والتربية االساسية بغض النظر عن  .8

على اال تزيد  أكاديميةكانت دراستهم مهنية او  إذاخلفية دراستهم االعدادية اي بغض النظر فيما 
 %( من خطة القبول في القسم ويكون قبولهم زيادة على الخطة.6نسبتهم عن )

التمريض والقبالة والتوليد التقديم  وإعدادياتبفروعها كافة دراسة االعدادية المهنية يحق لخريجي ال .9
%( من خطة  16تزيد نسبتهم عن ) االئية بحسب التخصصات المناظرة على اسة المساللدر 

 .%( 56القبول للقسم المناظر، وبمعدل ال يقل عن )
للفرع الزراعي التقديم للدراسة المسائية في كلية  -يحق لخريجي الدراسة االعداديات المهنية .16

 %( من خطة القبول16يد نسبتهم عن )الزراعة بحسب التخصصات المناظرة والقريبة على أال تز 
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التابعة اإلسالمية يحق لخريجي الدراسة االعدادية االسالمية/ وزارة التربية وخريجي االعداديات  .11
لم يجتازوا  باستثناء خريجي االمتحانات الخارجية في االعداديات التابعة للوقفين ممن)للوقفين 

كلية العلوم  بية( التقديم للدراسة المسائية فياالمتحان التقويمي بنجاح المقرر في وزارة التر 
على اال  الفصل الثاني (5-2-ب( من البند )2االسالمية حصرا )مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

 .%(56)%( من خطة القبول للكلية وبمعدل ال يقل عن  16تزيد نسبتهم عن )
سسات اعالمية معترف بها يحق للموهوبين والمبدعين في مجال االعالم ومهارته )خدمة في مؤ  .12

التقديم الى الدراسة المسائية في كليات واقسام االعالم استثناءا  من الجهات المختصة حصرا(
خريجي %( ل16%( من خطة القبول المركزي موزعة بواقع )16وبنسبة ) من شرط المعدل

 ية وخريجيالدراسة المهن خريجي%( ل6و)الدراسة االعدادية )االحيائي والتطبيقي، االدبي( 
، مع إمكانية التدوير بين النسبالمعاهد كافة ومعاهد الفنون الجميلة ومعاهد الفنون الموسيقية 

 %(.56ويشمل بذلك ممن حصل على معدل اليقل عن )
ه وفي حال عدم استيفاء النسبة المحددة من اليتم االلتزام بالنسب المحددة لقبول فئات الطلبة أع .13

 .االدبي حصراوالفرع  ()االحيائي والتطبيقيمن خريجي الفرعين خطة القبول يتم تعويضها 
وحسب  ترشح الجامعة الطلبة للدراسة في الكلية/المعهد وفي القسم الذي يؤهلهم اليه مجموعهم .14

 .تسلسل رغباتهم
الطلبة  تقديميتم و  المعاهد التقديم للقبول في الدراسة المسائية، السنوات السابقة من يحق لخريجي .16

للقبول في الكليات وبحسب  %( االوائل الدراسة المسائية 16جي المعاهد الـ )من خري
 .حصرا ويكون تقديمهم للقبول عن طريق الوزارة والقريبة االختصاصات المتناظرة

رغير  يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية التقديم للدراسة المسائية في كليات .15
المحاولة فيه  تتعلق بالغش أو ألسبابها على اال يكون ترقين القيد الكليات التي رقنت قيودهم في

 .أو كانوا معاقبين انضباطيا، مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة االخرى 
يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدارسات المسائية التقديم للدارسة في كليات مسائية أخرى على  .17

تتعلق  ألسبابالدراسات الصباحية وأال يكون ترقين القيد  أال يكونوا ممن سبق ترقين قيودهم في
بالغش أو المحاولة فيه أو كانوا معاقبين انضباطيا مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة 

 .االخرى 
المسائية  ال يحق للطالب الذي أكمل إجراءات التسجيل في قبوله المركزي التسجيل في الدراسة .18

مرة أخرى، مع  يحق له العودة لقبوله المركزي  الرقين قيده بعد تسجيله و يم طلب لتإال إذا قام بتقد
تقديمه للدراسة  ( من الفصل الثامن في حالة1-( من البند )ح5مراعاة ما ورد في الفقرة )

 .المسائية في الكلية نفسها
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قبوال أوليا يتم قبول الطلبة رغير العراقيين )المقيمين( من الحاصلين على شهادة الثانوية العراقية  .19
 ( من الفصل السادس3-( من البند )و3) في الفقرة ءما جامع مراعاة  في الدراسة المسائية

ومعاملتهم اسوة بالطلبة  وعليهم مراجعة الوزارة لبيان اعفائهم من االجور الدراسية بالعملة االجنبية
مسؤولية استمراره  لهم ويتحمل الطالب والكلية( يوما من إصدار امر قبو 36ل )الوخ العراقيين

 .عفاءإلابالدراسة من دون حصوله على كتاب 
يلتزم منتسبو القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوى االمن الداخلي وجهاز االمن الوطني  .26

المسائية/قناة  واالجهزة االمنية االخرى بجلب كتاب يؤيد عدم ممانعة دوائرهم للقبول في الدراسة
 .القبول العام

الكرد  )االبادة الجماعية من ذوي ضحايا 2617لسنة  122الديواني  باألمرمشمولة يحق للفئة ال .21
الخطة  %( زيادة على 6الفيليين( التقديم في الكليات والمعاهد في الدراسة المسائية بنسبة )

 تأييدان يتم  التخصص المناظر استثناء من شرط المعدل للتنافس فيما بينهم على ووفقالمحددة 
 .هات المختصة للفئة المذكورة أنفاذلك من الج

ء راوالمد ال يحق للسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة .22
 .المسائية المجالس البلدية التقديم للقبول في الدراسة وأعضاء والمحافظين العامون 

بالدرجات  نه رغير مشموليتم أخذ تعهد خطي من الطالب المتقدم للدراسة المسائية، يتضمن ا .23
لغاء قبوله إلحال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الوزارة  ه وفيال( أع22الخاصة المبينة في الفقرة )

 .الموجود في الضوابط
سة المسائية بالتعهد احاليا في الدر  والمستمرينيشمل جميع الطلبة المقبولين في السنوات السابقة  .24

 .لية ذلكو تتحمل الكلية والقسم المعني مسؤ  بخالفهو  اعاله،( 23المشار اليه في الفقرة )
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 :االجور الدراسيةثانيا: 
 يزيد عن بما ال 2622-2621تكون االجور المستوفاة من الطلبة المقبولين للسنة الدراسية  .1

 :االتي
 الحد األعلى للمبالغ االختصاص ت
 252665666 يقيةقسم )علوم الحياة( كلية العلوم و العلوم الطبية التطب 1
 156665666 الكليات ذات التخصصات العلمية كافة 
 152665666 كليات القانون واإلدارة واالقتصاد 2
 9665666 الكليات ذات التخصصات اإلنسانية األخرى  3
 
 بالجدول اعاله.مسائية بدفع االجور المحددة ن حاليا في الدراسة الالطلبة المنتظمو  شملي

عن الحد االعلى المبين  %(16) بنسبة ال تتجاوز عن راسيةالد جوراألتخفيض للهيئة المشرفة  .2
 .من الكلية ه بناء على توصيةالأع

مطابقا  اال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استمراره بالدراسة الدراسيةال يتم استيفاء االجور  .4
 .ةللتعليمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلية المسؤولية كامل

يكون استيفاء االجور الدراسية وفقا لما جاء في  تهلدراس او تأجيله في حال انسحاب الطالب .6
 .2666لسنة  136( من تعليمات الدراسة المسائية رقم 16)ثالثا ورابعا( من المادة ) الفقرتين

ة الهيئ تتولى الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية النظر بتخفيض االجور الدراسية ألعضاء .5
وموظفيها  دهمالالمستمرين في الخدمة فقط( وأو ) التدريسية في الجامعات أو الجامعات التقنية

خمسين من المئة من  (% 66وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما ال يزيد عن )
 .1987لسنة  563، ويشمل بذلك الموظفين المتعاقدين وفقا للقرار المرقم االجور المعتمدة

الثاني  % للطالب 36% للطالب االول على القسم، و 66تخفض أجور الدراسة المسائية بنسبة  .7
المشرفة على  % للطالب الثالث على القسم للسنة الدراسية الالحقة، وللهيئة 26على القسم، و

 .حية التخفيض على وفق التعليماتالالدراسة المسائية ص
ليا التقديم للقبول في الدراسة المسائية في اقسام اللغة يسمح للتدريسيين من حملة الشهادات الع .8

 :يما يلواللغات وفق  واآلداباالنكليزية بكليات التربية 
 ان يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية. - أ
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%( من خطة قبول االقسام المذكورة زيادة على خطة القبول لتنافس التدريسيين 6) تخصص نسبة - ب
 .فيما بينهم
 :المسائية الدراسات العامة الضوابط ثالثا:

 الصباحية. الدراسات في المعلن الجامعي التقويم ذات يعتمد .1
  .ا  مساء ۰:33 الى ظ ب 2 :03 الساعة في الرسمي الدوام بدء يكون  .2
 مراكز) مثل التدريب مواقع في المسائية الدراسة لطلبة العملي التدريب كلف الجامعة الكلية تتحمل .3

 ،والمدارس المهنية، والسالمة الصحة ومركز التغذية، بحوث ومعهد األولية، الصحية ةالرعاي
 التدريب من المنشودة الغاية لتحقيق (العلمية والمختبرات والمستشفيات، األطفال، وريا  وحضانات

 .التعليمات وحسب المسائية بالدراسة الخاصة التوقيتات وفق
 المسائية للدراستين (نفسها األسئلة بنسخة) ا  موحد النهائية االمتحانات أداء يكون  بأن االلتزام .4

 في القانونية التبعات المعهد الكلية وتتحمل كافة الدراسية وللمراحل والثاني األول وللدورين والصباحية
 .ذلك تنفيذ عدم حال

 المناظر القسم قبول لخطة مساوية لقسمل (العامة التقديم قناة) المسائية الدراسة في القبول خطة تكون  .6
 .الصباحية الدراسة في

 السجناء الشهداء، ذوي ) المسائية الدراسة ضمن كافة األخرى  القبول لقنوات المخصصة النسب تكون  .5
 جزءا وليست القبول خطة على زيادة.... (  ، 23۲5 لسنة 16 رقم القانون  وفق القبول السياسيين،

 .منها
 الدراسة في المباشر القبول ذات الكليات في لتنافسيا لوالمعد باالختبار الخاصة الضوابط تسري  .7

 النتائج وتعتمد الكلية من ةكاف اإلجراءات تستكمل أن على المسائية للدراسة المتقدمين على الصباحية
 .المسائية الدراسات على المشرفة الهيئة مصادقة بعد

 القبول قناة ضمن مينالمتقد على المركزي  القبول قناة ضمن للقبول المعتمدة التخصصات تسري  .8
 الدراسة ضمن الصباحية الدراسة في المباشر القبول الكليات والتخصصات المسائية للدراسة

 .المسائية
 للشؤون  العميد معاون  برئاسية والمعاهد الكليات في الطلبة بقبول خاصة مستقلة لجان تشكيل يتم .9

 تراه  ومن المالية ومدير القانونية يرومد الطلبة وشؤون  التسجيل قسم مدير وعضوية والطلبة العلمية
 المسائية الدراسة في وضوابطه القبول بتعليمات الخبرة ذوي  من أعضاؤها يكون  أن على مناسبا   الكلية

 اللجان هذه وتتحمل الالزمة المتطلبات جميع وتهيئة القبول عملية على والمتابعة والمراقبة لألشراف
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 في القبول باب لفتح أساسية شرطا تشكيلها ويكون  ، خلل أي حدوث حال في كاملة المسؤولية
 مركزية الجنة تشكيل الجامعة وتتولى ، بالقبول الخاصة األوامر اصدار وتتولى المسائية الدراسات

 المالية ومدير القانونية ومدير الطلبة شؤون  قسم ومدير العلمية للشؤون  الجامعة رئيس مساعد برئاسة
 ، الالزمة المتطلبات جميع وتهيئة القبول عملية على والمتابعة المراقبةو  لألشراف مناسبة تراه  ومن
 . تقويمها و اللجان هذه عمل مراقبة الجامعة رئاسة في الطلبة شؤون  قسم يتولى كما

وتوفير  المسائية للدراسة المتقدمين الطلبة الستقبال الئقة واماكن قاعات تهيئةب الكلية تتولى .16
 الخبرة لهم المشهود من االستقبال وموظفي لجان اختيار مراعاة مع أمكن نا التقنية الوسائل أفضل

 التعقيم متطلبات وتوفير االجتماعي التباعد مراعاة مع. للمواطنين العامة الخدمة تقديم وحب والمهنية
 وتتولى. ودقيق واضح بشكل والتنافس القبول وضوابط وفتراتها االستقبال مواعيد اعالن مع والتعفير،

 .ذلك على واالشراف المتابعة أعاله( ۹) الفقرة بموجب المحددة للجانا
 الماجستير شهادة حملة من العليا الشهادات اصحاب) التدريسية الهيئة أعضاء ألبناء يحق .11

 أسوة األولى الدراسية السنة في مجموعهم حسب قبولهم حال في( الفرع) القسم اختيار( والدكتوراه 
 الدراسة في المذكور االمتياز من استفادتهم عدم حالة في الصباحية الدراسة في المقبولين بأقرانهم

 .الثامن الفصل من( 5- ح) البند من( ب/2) الفقرة في جاء بما االلتزام مع الصباحية
 السنة لهذه ۲۰/۲/232۲ أقصاه موعد في الطلبة بقبول والمتعلقة كافة الجامعية األوامر تصدر .12

 .الدراسية

 رقم العلمي والبحث العالي التعليم الوزارة التابعة والمعاهد الكليات في المسائية الدراسةت تعليمارابعا: 
 :۰۲۲۲ لسنة(  531) 

 -1- المادة 

 لذلك الالزمة االمكانات فيها تتوافر التي والمعاهد الكليات في مسائية دراسات استحداث يجوز 
 أو المعنية الجامعة مجلس من اقتراح على بناء   العلمي، والبحث العالي التعليم وزير من قرارب

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في الرأي هيئة على عرضه بعد الفنية المعاهد هيئة

 -2- المادة

 :يأتي ما المسائية الدراسة استحداث في يشترط 
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 في دةواح دورة خرج قد العلمي الفرع أو العلمي القسم أو المعهد أو الكلية تكون  أن -اوال 
 أو كليات في مسائية دراسة استحداث على الموافقة الرأي ولهيئة االقل في الصباحية الدراسات

 هيئة مجلس أو الجامعة مجلس توصية على بناء وذلك دورة تخرج لم فروع اور اقسام أو معاهد
 .الفنية المعاهد

 وسائط توافر حيث من ةالمسائي للدراسة مالئمته المعهد أو الكلية موقع في يراعي أن -ثانيا 
 .اساسية امور من ذلك شابه وما واالنارة االتصال ووسائل العام النقل

 المسائية الدراسة المالية بالمتطلبات لإليفاء مجزيا المسجلين الطلبة عدد يكون  ان -ثالثا 
 .المستحدثة

 -3- المادة 

 .الفني لدبلوموا البكالوريوس درجتي على للحصول المسائية الدراسة تقتصر :اوال 

 تخصص. كل في الصباحية الدراسة في المعتمد الدراسي والتقويم النظام يطبق -ثانيا 

 لمنح الالزمة الدراسية والوحدات والتطبيقية النظرية الدراسية الساعات مجموع يقل ال -ثالثا 
 .تخصص كل في المماثلة الصباحية الدراسات في حدودها عن العلمية الدرجة

 الكل الصباحية للدراسة صغريةاال للمدة مساوية المسائية للدراسة صغريةاال المدة ون تك -رابعا 
 يزيد ال ما واضافة الدراسية المواد توزيع اعادة الفنية المعاهد هيئة أو الجامعة ولمجلس تخصص،

 للدراسة العلمية الدرجة وتعتبر ذلك، إلى الحاجة دعت كلما الدراسة هذه إلى واحدة سنة على
 .  األحوال كل في المدة حيث من الصباحية الدراسة العلمية للدرجة معادلة مسائيةال

  - 4 - المادة

 صالحية المخولة) المشرفة الهيئة أو الفنية المعاهد هيئة مجلس أو الجامعة مجلس يكون  -اوال 
 صالمنصو  المهام إلى اضافة ويمارس المسائية الدراسة عن األعلى المسؤول( الجامعة مجلس
 :يأتي ما ۲۹۱۱ لسنة( 46) رقم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قانون  في عليها

  الوزارة من اقرارها بعد وتنفيذها الدراسة في القبول خطة اقتراح أ 
 . بالقبول الخاصة الشروط وضع ب 
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 والمعاهد. للكليات واالداري  والفني العلمي المالك اقرار  ج 
 . الختامية الحسابات على ةوالمصادق السنوية الموازنة اقرار د 
 . الدراسية األجور اقتراح ه 
 . سنويا بها النظر يعاد أن على والمحاضرين الدراسة في للعاملين األجور تحديد اقتراح و 
 الموازنة في المرصدة االعتمادات بحدود المالية والمساعدات والهبات واالعانات المكافآت منح ز 

 .للقانون  وفقا
 في المائية الدراسات في القبول شروط عليهم تنطبق الذين الطلبة تسجيل بدء على الموافقة  ح 

 شرط دون  ومهاراتهم خبراتهم لزيادة المستمر التعليم تجربة رغرار على الموضوعات بعض
 .بذلك الخاصة األجور واقرار العلمية الدرجة على الحصول

 الهيئة واألعضاء ائيةالمس الدراسة في األوائل الثالثة للطلبة الدراسية األجور تخفيض -ط 
 بالدراسة الملتحقين الوزارة مركز وموظفي وموظفيها واوالدهم الهيئة أو الجامعات في التدريسية
 . المعتمدة األجور من المئة من خمسين% (  66)  على يزيد ال بما المسائية

 ختصاصا خارج تقع التي واالقتراحات التوصيات الهيئة رئيس أو الجامعة رئيس يرفع -ثانيا
 .  الوزير إلى الهيئة مجلس أو الجامعة مجلس

 -6-المادة 

 المائية الدراسة عن المسؤول هو احيةالصب الدراسة المعهد مجلس أو الكلية مجلس يكون  -اوال 
 التي المهام الوزارة قانون  في عليها المنصوص المهام إلى اضافة ويمارس المعهد أو للكلية

 .  المشرفة والهيئة الهيئة جلسم أو الجامعة مجلس له يخولها

 الدراسة المعهد عميد أو الكلية عميد إلى مهامه بعض يخول أن المعهد أو الكلية لمجلس ثانيا 
 .  المسائية

   -5- المادة

 .ائيةسالم الدراسة عن المسؤول هو الصباحية للدراسة العلمي الفرع أو القسم مجلس يكون  - اوال
 قانون  في عليها المنصوص بالمهام ورئيسه العلمي الفرع أو لعلميا القسم مجلس يتمتع – ثانيا

 . وعميدهما المعهد مجلس أو الكلية مجلس له يخولها التي المهام وكذلك الوزارة
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 -۰- المادة 

 الدراسة القبول شروط إلى اضافة فيه تتوافر أن المسائية الدراسة في للقبول المتقدم في يشترط 
      :  يأتي ما والمعدل للدراسة والتفرغ للعمر األعلى بالحد يتعلق ما عدا المناظرة الصباحية

    من أو واألدبي العلمي للفرعين االعدادية الدراسة خريجي من يكون  أن:  الكليات -أ - اوال
 للدراسة المناظرة لالختصاصات المعاهد خريجي من األوائل المئة من العشر% (  ۲3)  ال

 من أو المهنية االعداديات خريجي من التخصص على األوائل(  % 6)  ال أو الصباحية
 في دراسته خلفية عن النظر بغض المعلمين كليات الى للتقديم بالخدمة المستمرين المعلمين

 الموهوبين من أو يةمهن ام اكاديمية او مهنية دراسته كانت اذا فيما النظر بغض اي االعدادية
 التربية وكليات  الفنية والتربية الجميلة الفنون  كليات إلى للتقديم المهنية االعداديات خريجي من

 نسبة تزيد أال على والمعلمين التربية كليات في الرياضية والتربية الفنية التربية وقسمي الرياضية
 . القبول خطة من المئة من عشر% (  ۲3)  على المقبولين

 ما أو المهني أو العلمي أو األدبي ةاالعدادي الدراسة خريجي من يكون  أن: المعاهد -ب 
 يعادلها.

 اعفي أو العسكرية الخدمة أنهي) العسكرية الخدمة من سليما الطالب موقف يكون  ان -ثانيا 
 (.قبوله حالة في العسكرية الخدمة قانون  وفق منها يؤجل ممن أو فيها مستمرا أو منها

 التي المسائية الدراسة في للقبول هتؤهل التي الدرجات معدالت على حاصال يكون  ان -ثالثا 
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة تحددها

 . يعادلها ما أو الثانوية الدراسة معدل أساس على المتقدمين بين المفاضلة تجزي  -رابعا 

  -8 - ادةالم

 باحيةالص الدراسة من باالنتقال ذاته العام في المركزي  القبول ضمن قبولالم للطالب يسمح -اوال
 الطاقة وفق باالنتقال فيسمح األخرى  للصفوف وبالنسبة المناظرة المسائية الدراسة إلى

 .االستيعابية
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 المسائية الرسمية الكليات إلى الصباحية األهلية الكليات من االنتقال للطالب يسمح -ثانيا  
 الصف إلى لاألو  الصف من الناجحين ومن جدا جيد تقدير على حاصال يكون  أن على المناظرة

 هذه من السابعة المادة من( ب) الفقرة مراعاة مع السابقة السنة في راسب ورغير فقط الثاني
 .التعليمات

 .الصباحية الدراسة إلى المسائية الدراسة من باالنتقال للطالب يسمح ال -ثالثا 

 - 9- المادة 

 كليات في المسائية الدراسات في الصباحية الدراسات في قيودهم المرقنة الطلبة قبول يجوز -اوال
 وتوافر ،سليما العسكرية الخدمة من موقفهم يكون  أن بشرط فيها قيدهم رقنت التي الكليات رغير

 األسباب القيد ترقين يكون  أال على التعليمات هذه من( 7) المادة في عليها المنصوص الشروط
 .انضباطيا معاقبا كان أو فيه المحاولة أو بالغش تتعلق

 أال على أخرى  مسائية كليات في المسائية الدراسات في قيودهم المرقنة الطلبة قبول زيجو  -ثانيا 
 أو الغش بسبب قيده المرقن يكون  أال بشرط الصباحية الدراسات في قيودهم المرقنة من يكونوا

 . انضباطيا معاقبا كان أو فيه المحاولة

 -۲3- المادة 

 خالل الدراسة في للمستمرينو  الجدد المقبولين للطلبة ئيةالمسا الدراسات في التسجيل يتم -اوال 
 للطلبة الدوام من األول األسبوع خالل التسجيل يستمر أن ويجوز الدوام يسيق الذي األسبوع

  الكلية. به تقتنع مشروع بعذر التسجيل عن يتأخرون  الذين

 ويلغي التسجيل فترة لخال الدراسة نفقات وبجميع الدراسية األجور بدفع الطالب يتعهد -ثانيا
 في راسبا عدوي التسجيل بدء تاريخ من اسبوعين مدة خالل دفعها عدم حالة في الطالب تسجيل

  السابق. للعام فيها مسجال كان إذا السنة تلك في صفه

 األجور دال تعا للدراسة تأجيله أو كان سبب ألي الدراسة من الطالب انسحاب حالة في -ثالثا
 .التالية السنة في دوامه تسجيل عند المقررة األجور منه وتستوفي نةلسا لتلك الدراسية
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 تلك احتساب يطلب أن الدوام من يتمكن ال الذي المسائية الدراسات في للطالب يجوز -رابعا 
 في ويدفع حصرا الدراسية السنة بداية عند التسجيل فترة في ذلك يتم أن على ترك( )سنة السنة

  .المقررة الدراسية األجور من المئة من وعشرون  سخم%(  26) الحالة هذه

 في قبوله بسبب العسكرية الخدمة اجل من المادة هذه من( )رابعا البند بأحكام يشمل ال -خاما
 . الصباحية الدراسات طلبة على المطبقة الضوابط ذات عليه طبقوتن المسائية الدراسات

 -۲۲ – المادة
 الطلبة من تستوفى التي السنوية األجور من ذاتها ائيةالمس الدراسات تمويل يكون  -اوال 

 .فيها الدارسين
 مجلس أو الجامعة مجلس من اقتراح على بناء الوزير من بقرار الدراسة اجور مقدار يحدد -ثانيا
 بالطريقة زيادتها أو تخفيضها وله الوزارة في الراي هيئة على عرضه بعد الفنية المعاهد هيئة

 ذاتها.

 -۲2 – المادة

 والمعهد والكلية الفنية المعاهد وهيئة جامعة كل في مستقلة حسابية وحدة تستحدث – اوال 
 . الحكومية المصارف احد في خاص حساب فتح ولها ، المسائية للدراسات

 . المسائية الدراسات حسابات على الموحد المحاسبي النظام يطيق – ثانيا 

 .  المالية الرقابة ديوان وتدقيق الرقابة المسائية الدراسات حسابات تخضع -ثالثا 

  -13-المادة 

 بإلقاء المسائية الدراسة في ادارية بأعمال يقومون  الذين التدريسية الهيئة ألعضاء زال يجو 
 وبموافقة والضرورية االستثنائية الحاالت في اال أسبوعيا ساعات ثمان على تزيد محاضرات

. المعهد مجلس أو الكلية مجلس توصية على بناء   الفنية المعاهد هيئة رئيس أو الجامعة رئيس
 التابعة الرسمية والمعاهد الكليات في المسائية الدراسات استحداث تعليمات تلغي - 14 -ةادالم

 .۲۹۹۰ لسنة( ۲۲3) رقم العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة

 .سميةالر  الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ - 18 المادة
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 5٦١ رقم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباط تعليماتخامسا: 
  ٧١١٢ لسنة

 1 المادة

 : يأتي بما الطالب يلتزم

 العالي التعليم وزارة تصدرها التي واالوامر والتعليمات الداخلية واالنظمة بالقوانين التقيد ـ اوال
 (. المعهد ، الكلية ، الهيئة ، امعةالج)  ومؤسساتها العلمي والبحث

 اثارة تعمد او بسوء القومية المشاعر او الوطنية الوحدة او الدينية بالمعتقدات المساس عدم ـ ثانيا
 . قوال او فعال الدينية او العرقية او الطائفية الفتن

 .خارجها او داخلها الفعل او بالقول مؤسساتها او الوزارة سمعة الى االساءة عدم ـ ثالثا

 التدريس وهيئة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب ـ رابعا
 . الطلبة بين والتعاون  الزمالة وعالقات والموظفين

 للبعثات والترشيح التعيين عند عليه ايجابا سيؤثر الذي القويم المنضبط السلوك ـ خامسا
 .الدراسية والزماالت

 الحرم داخل والسكينة والطمأنينة بالنظام االخالل شانه من عمل اي عن متناعاال ـ سادسا
 .به القائمين على التستر او عليه والتحريض فيه المشاركة او(  المعهد او الكلية) الجامعي

 .المعهد او الكلية او الهيئة او الجامعة وممتلكات الدراسية المستلزمات على المحافظة ـ سابعا

 سير يقتضيه الذي االنضباط على والمحافظة الدراسة سير بحسن اإلخالل معد ـ ثامنا
 (.المعهد او الكلية) الجامعي الحرم داخل تقام التي األنشطة او الندوات او المحاضرات

 على هيئة او جامعة كل خصوصية تراعى ان على للطلبة المقرر الموحد بالزي  التقيد ـ تاسعا
 .حدى

 من صنف اي ممارسة او التفرقة تعميق شانها من تنظيمات قيام لىا الدعوة تجنب ـ عاشرا
 .االجتماعي او الديني او السياسي االضطهاد صنوف



15 
 

 طائفية او قومية او عرقية مجموعة او سياسي تنظيم او حزب الي الدعاية تجنب ـ عشر حادي
 .الندوات اقامة او والملصقات والالفتات الصور تعليق في ذلك كان سواء

 دعائية دينية او حزبية ندوات اقامة او محاضرات إللقاء حزبية شخصيات دعوة عدم ـ عشر يثان
 .الوطنية الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم داخل

 بشكل األخرى  األجهزة او الشخصي الحاسوب جهاز او النقال الهاتف استعمال عدم ـ عشر ثالث
 .الجامعي الحرم داخل العامة واآلداب الزمالة لعالقات يسيء

 (1.)مخدر تأثير تحت او سكر حالة في المعهد او الكلية الى الحضور عدم ـ عشر رابع

 2 المادة

 :  االتية المخالفات احدى ارتكب اذا بالتنبيه الطالب يعاقب

 . الهيئة او الجامعة في المقرر الموحد بالزي  التقيد عدم ــ اوال

 . الطلبة احد على بالقول تجاوزه او لطلبةا بين الزمالة عالقات الى االساءة ــ ثانيا

 3 المادة

 :االتية المخالفات احدى ارتكب اذا بالتنبيه الطالب يعاقب

 .التنبيه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبيه المعاقبة يستوجب فعال ـ اوال

 .المعهد او الكلية او الهيئة او الجامعة في والسكينة والطمأنينة بالنظام اخالله ـ ثانيا

 

 4 المادة

 : االتية المخالفات احدى ارتكب اذا يوما ثالثين(  36)  لمدة بالفصل الطالب يعاقب

 .االنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باإلنذار المعاقبة يستوجب فعال ــ اوال

 .التدريسية الهيئة اعضاء رغير من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه ــ ثانيا
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 او المعهد او الكلية داخل اليه يسيء بما التدريسية الهيئة اعضاء بأحد يربالتشه قيامه ــ ثالثا
 .خارجهما

 .واآلداب العام بالنظام تخل التي ـ الجامعي الحرم داخل ـ الملصقات بوضع قيامه ــ رابعا

 6 المادة

 ارتكب اذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب
 :االتية المخالفات دىاح

 .التعليمات هذه من(  4)  المادة في عليها المنصوص االفعال احد ارتكابه تكرر اذا ــ اوال

 الحزبية او السياسية التجمعات او العرقية او الطائفية التكتالت على حر  او مارس ــ ثانيا
 .الجامعي الحرم داخل

 .التدريسية الهيئة اعضاء رغير من عةالجام منتسبي أحد على بالفعل اعتدائه ــ ثالثا

 او بصور ابتزازهم محاولة او تهديدهم او الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله ــ رابعا
 .أخرى  وسيلة بأي او تسجيالت

 .مسلحة عنف بأعمال بالقيام التهديد ــ خامسا

 المواد او الراضة أو الجارحة األدوات حمله أو بدونها أو بإجازة بأنواعه السالح حمله ــ سادسا
 .ومرافقه الجامعي الحرم داخل أنواعها بمختلف المؤذية

 او الكلية او الهيئة او الجامعة ممتلكات في اضرارا الجسيم بإهماله او عمدا احداثه ــ سابعا
 المعهد.

 الدينية. المعتقدات او الوطنية الوحدة الى اساءته ــ ثامنا

 .خارجهما او المعهد او الكلية داخل في التدريسية الهيئة عضاءا  أحد على بالقول تجاوزه ــ تاسعا

 .الفعل او بالقول الهيئة او الجامعة سمعة الى االساءة ــ عاشرا

 .الدراسة سير بحسن المتعمد اخالله ــ عشر حادي
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.  المعهد او الكلية ومنتسبي الطلبة زمالءه على واالحتيال النصب ارتكابه ثبوت ــ عشر ثاني
(2) 

 5 لمادةا

 اذا قيده ويرقن الجامعة مجلس من بقرار المعهد او الكلية من النهائي بالفصل الطالب يعاقب
 : اآلتية المخالفات إحدى ارتكب

 .التعليمات هذه من(  6)  المادة في عليها المنصوص المخالفات احدى تكراره ــ اوال

 او الهيئة او الجامعة في المحاضرين او التدريسية الهيئة اعضاء احد على بالفعل اعتدائه ــ ثانيا
 . المعهد او الكلية

 . العامة واالداب لالخالق ومناف مشين فعل اتيانه ــ ثالثا

 من كونه او مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق او كتب او مستندات اية تقديمه ــ رابعا
 .التزوير على المحرضين

 او فيه اشتراكه او الجامعي الحرم داخل لطمانينةوا باالمن يخل عمال ارتكابه ثبوت ــ خامسا
 . عليه المساعدة

 سنة من الكثر فيها محكوميته مدة تزيد بالشرف مخلة جنحة او بجناية عليه الحكم عند ــ سادسا
( .3) 

 7 المادة

)  و(  6)  و(  4) و(  3) و(  2)  المواد في عليها المنصوص العقوبات فر  يمنع ال ــ اوال
 المخالفة وقعت اذا االخرى  العقوبات فر  من ، المخالف الطالب على التعليمات هذه من(  5

 . العقابية القوانين طائلة تحت

 فيستأخر الجامعي الحرم خارج اليه نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى  حركت اذا ــ ثانيا
 (4.)فيها النهائي حكمال وصدور الجزائية الدعوى  في البت حين الى انضباطيا   معاقبته في النظر
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 8 المادة

 اثنين وعضوية العميد معاون  برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد او الكلية عميد يشكل. أ:  أوال  
 الموظفين احد ويكلف ، قانونيا   اللجنة اعضاء احد يكون  ان على التدريسية الهيئة اعضاء من

 .للجنة مقررا االداريين

 خارج من القانونيين من التدريسية الهيئة اعضاء بأحد الستعانةا المعهد او الكلية لعميد. ب
 .البند هذا من( أ) الفقرة في عليها المنصوص اللجنة لعضوية المعهد او الكلية

 فعليها العقابية القوانين بموجب جريمة يشكل عليها المحال الطالب فعل ان اللجنة رأت اذا:  ثانيا  
 (6.)ختصةالم المحكمة الى بإحالته توصى ان

 9 المادة

  الطلبة انضباط لجنة بها توصي لم ما انضباطية عقوبة اية فر  يجوز ال

 16 المادة

 او الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذه في عليها المنصوص االنضباطية العقوبات تفر 
 . المعهد او الكلية عميد الى صالحياته تخويل وللمجلس ، المعهد

 11 المادة

 القضاء محكمة لدى الفصل قرار على االعترا  المعهد او الكلية من المفصول لبللطا:  أوال  
 .للقانون  وفقا   االداري 

 المنصوص الغياب مدد من التعليمات هذه في عليها المنصوص الفصل مدد تحتسب ال:  ثانيا  
 (5.)2666 لسنة( 134) رقم  االمتحانية التعليمات من( 9) المادة في عليها

 12 المادة

 (7. )لغاةم
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 13 المادة
 عشر خمسة(  16)  عن تقل ال مدة المعهد او الكلية في االعالنات لوحة في العقوبة قرار يعلق
 . تحريريا الطالب امر ولي بها ويبلغ ، يوما

 14 المادة
 . 1989 لسنة(  19)  رقم العالي التعليم طلبة انضباط تعليمات تلغى

 16 المادة
 . الرسمية الجريدة في نشرها ريختا من التعليمات هذه تنفذ

 

للعام الدراسي  الكليات واالقسام المفتوحة للدراسة المسائية في كليات جامعة االنبار: سادسا
٧١٧/ ٧١٧١5: 

 فرع الدراسة االعدادية القسم الكلية ت

 القانون القانون والعلوم السياسية 1

احيائي/ تطبيقي/ ادبي/معهد/ قسم االدارة 

 القانونية

2 

علوم احلاسوب وتكنولوجيا 

 املعلومات

 احلاسبات قسم مهين/احيائي/ تطبيقي علوم احلاسوب

 االدارة واالقتصاد 3

 ادارة االعمال

 حسب جتارة مهين/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 القريب او املناظر القسم

 اقتصاد

 حسب جتارة مهين/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 القريب او املناظر القسم

 بةاحملاس

احيائي/ تطبيقي/ ادبي/ مهين جتارة حسب 

 القسم املناظر او القريب

 الرتبية للعلوم الصرفة 4

 علوم احلياة

معهد اعداد املعلمني/  احيائي/ تطبيقي/

 املناظر( القسم )حسب املعلمات

 الكيمياء

/ املعلمني اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي

 املناظر( القسم حسب) املعلمات

 الفيزياء

/ املعلمني اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي

 املناظر( القسم حسب) املعلمات

 الرياضيات

/ املعلمني اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي

 املناظر( القسم حسب) املعلمات

 الرتبية للعلوم االنسانية 5

 اللغة االنكليزية

 اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (ناظرامل القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 اجلغرافية

 اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 علم النفس

 اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 التأريخ

 اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (ظراملنا القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 اللغة العربية

 اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني
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ن والرتبية آعلوم القر

 االسالمية

 اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 اآلداب 6

 احيائي/ تطبيقي/ ادبي اللغة االنكليزية

 احيائي/ تطبيقي/ ادبي ماالعال

 احيائي/ تطبيقي/ ادبي اجلغرافية

 احيائي/ تطبيقي/ ادبي التأريخ

 احيائي/ تطبيقي/ ادبي اللغة العربية

 احيائي/ تطبيقي/ ادبي االجتماع

 - الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 7

احيائي/ تطبيقي/ ادبي/ املهين بكافة فروعه 

 وختصصاته

 الزراعة 8

 احيائي/ تطبيقي/ مهين زراعي احملاصيل احلقلية

 زراعي مهين/ احيائي/ تطبيقي البستنة وهندسة احلدائق

 زراعي مهين/ احيائي/ تطبيقي اإلنتاج احليواني

 زراعي مهين/ احيائي/ تطبيقي علوم الرتبة واملوارد املائية

 زراعي مهين/ احيائي/ تطبيقي علوم االغذية

 للبنات الرتبية 9

 علوم احلياة

/ املعلمني اعداد معهد احيائي/ تطبيقي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات

 الكيمياء

/ املعلمني اعداد معهد احيائي/ تطبيقي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات

 اللغة االنكليزية

 اعداد معهد احيائي/ تطبيقي/ ادبي/

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 اللغة العربية

 اعداد معهد احيائي/ تطبيقي/ ادبي/

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 الرتبية االساسية حديثة 11

 اللغة العربية

 اعداد معهد احيائي/ تطبيقي/ ادبي/

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

 العلوم العامة
/ املعلمني اعداد معهد/ احيائي/ تطبيقي

 (املناظر القسم حسب) علماتامل

 العلوم االسالمية 11

 واصوله هالفق

احيائي/ تطبيقي/ ادبي/االعدادية 

 االسالمية التابعة لوزارة الرتبية وللوقفني

 احلديث وعلومه

 االعدادية احيائي/ تطبيقي/ ادبي/

 وللوقفني الرتبية لوزارة التابعة االسالمية

 نآالتفسري وعلوم القر

 االعدادية تطبيقي/ ادبي/ احيائي/

 وللوقفني الرتبية لوزارة التابعة االسالمية

 العقيدة والدعوة والفكر
 االعدادية/ احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 وللوقفني الرتبية لوزارة التابعة االسالمية

 ة / هيتيالعلوم التطبيق 12

 احيائي/ تطبيقي الفيزياء احلياتية

 احيائي/ تطبيقي البيئة

 العلوم 13

 احيائي/ تطبيقي علوم احلياة

 احيائي/ تطبيقي الكيمياء

 احيائي/ تطبيقي الفيزياء

 احيائي/ تطبيقي اجليولوجيا التطبيقية

 الرتبية القائم 14

 اللغة العربية

 اعداد معهد/احيائي/ تطبيقي/ ادبي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني

ن والرتبية آعلوم القر

 السالميةا

 اعداد ادبي/معهد/احيائي/ تطبيقي

 (املناظر القسم حسب) املعلمات/ املعلمني
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سابعا: االستمارة االلكترونية للتقديم على الدراسة المسائية في جامعة االنبار للسنة الدراسية 
٧١٧-٧١٧١5 

لتقديم اليها لغر  يبدأ التقديم للدراسات المسائية بمراجعة الطالب الى الكلية المعنية المراد ا -1
 الحصول الى كود التقديم االلكتروني.

 الدراسة المسائية الكترونيا ومن خالل الرابط التالي –يكون التقديم على كليات جامعة االنبار  -2
 :جهاز موبايلاو أي جهاز الحاسوب الذي يمكن الدخول اليه من خالل 

https://uoanbar.edu.iq/myuoa/newEveAdmission 

 
 

 يسية لالستمارة تكون بالشكل التاليالواجهة الرئ -3

 

للكلية في المكان رمز الدخول )الكود( الذي حصل عليه الطالب عند مراجعته يتم ادخال  -4
 ومن ثم الضغط على )دخول( أعالهالمخصص في الصورة 

        

 

https://uoanbar.edu.iq/myuoa/newEveAdmission
https://uoanbar.edu.iq/myuoa/newEveAdmission
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كافة الحقول المطلوبة  ت المطلوبة وعلى الطالب ملءالدخول سيتم فتح استمارة المعلومابعد  -6
 . ومن الضغط على ارسال  تيار الكلية والقسم المراد التقديم اليهواخ

 

 

ارسال المعلومات يتم مراجعة الكلية التي تم التقديم اليها مع جلب كافة المستمسكات بعد   -5
 .المطلوبة لغر  التدقيق من قبل تسجيل الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 


