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ضوابط التقديم يف الدراسة املسائية وشروطه ألقسام كليات  دليل

 (القناة العامة) ٢٠٢٢/٢٠٢٣جامعة االنبار للعام الدراسية 
 

س   الفه
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راسي  ار للعام ال ات جامعة االن ل ة ل ائ راسات ال ل في ال ال للق ل ال ل ع ب  ٢ ....................... ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢ال

 ٣ ........................................................................................................................ :اوال: الشروط العامة للتقديم

 ٦ ................................................................................................................................ ثانيا: االجور الدراسية 

 ٨ ......................................................................................................... ثالثا: الضوابط العامة الدراسات المسائية 

 ٩ : ٢٠٠٠) لسنة  ١٣٥رابعا: تعليمات الدراسة المسائية في الكليات والمعاهد التابعة الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 

 ١٣ ....................... ٢٠٠٧لسنة  ١٦٠خامسا: تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  

 ١٧ .................. : ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢سادسا: الكليات واالقسام المفتوحة للدراسة المسائية في كليات جامعة االنبار للعام الدراسي  

 ١٩ .... (القناة العامة)  ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢سابعاً: االستمارة االلكترونية للتقديم على المسائية في كليات جامعة االنبار للعام الدراسي 

  
  

راسات   ال في  ل  للق ال  ال ل  ل ب ع  راسي  ال ال للعام  ار  االن ات جامعة  ل ل ة  ائ /   ٢٠٢٢ال
٢٠٢٣    

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

اليها الطلبة من خريجي الفروع اإلحيائي والتطبيقي واألدبي والمهني واالسالمي ومعاهد المعلمين    سيقدم
الى   الجدد  الطلبة  أبنائنا  وندعو  اإللكتروني.  التقديم  استمارة  ملء  تفصيل خطوات  عن  والمعلمات فضال 

رونية. يهدف نشر هذا الدليل االطالع على الدليل وتدقيق التفاصيل واالستعداد لملء استمارة القبول اإللكت
  الى االختيار الدقيق والتقديم المناسب وفق معدل الطالب ورغبته. 
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 :اوال: الشروط العامة للتقديم
 
 .عراقي الجنسية .١
في  .٢ للتربية  العامة  المديرية  من  بتصديق  معززةً  العراقية،  اإلعدادية  الدراسة  شهادة  على   حائزاً 

 .تعادلهاالمحافظة أو على شهادة 
التي .٣ ذاتها  االمتيازات  على  الحصول  الحالية  الدراسية  للسنة  اإلعدادية  الدراسة  لخريجي   يحق 

 حصل عليها أق ارنهم المتقدمون للقبول المركزي عند احتساب المجموع ألغراض المفاضلة في
 .القبول

 :يحق للطلبة التقديم للدراسة المسائية وفق ما يلي  .٤
  :ا لمعدالت القبول في الدراسة المسائية وفق االتي تكون الحدود الدني :أوالً 

(   .أ التمريض:  في٪٧٠كليات  للقبول  االدنى  الحد  عن  للتقديم  الفارق  يزيد  أال  او   ( 
  .) درجات ١٠الدراسة الصباحية (القبول المركزي) بـ (

للقبول   .ب  االدنى  الحد  عن  للتقديم  الفارق  يزيد  أال  والصحية:  الطبية  التقنيات   كليات 
  .) درجات ١٠الدراسة الصباحية (القبول المركزي) بـ (في 

  ). ٪٧٠كليات الهندسة (  .ج
  ). ٪٦٥كليات التقنيات الهندسية (   . د 
  ) ٪٦٥كليات العلوم (   .ه
  ). ٪٦٥كليات القانون (   .و
  ) ٪٦٠كليات الزراعة: يكون المعدل (  .ز
  ) ٪ ٦٠باقي التخصصات: يكون المعدل (  .ح

 ً الدنيا   :ثانيا الحدود  بتخفيض  الجامعات  مجالس  الفقرةتخول  في  الواردة  القبول   لمعدالت 
استقاللية  لمبدأ  وفقاً  والجامعة  المحافظة  حاجة  حسب  درجات  ثالث  عن  يزيد  ال  بما   (أوالً) 

  .الجامعات 
في  .٥ الراغبات  واألدبي)  احيائي،  (تطبيقي،  اإلعدادية  الدراسة  خريجات  من  الطالبات   تستثنى 

 وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة من شرط التقديم إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة  
 ) ٪٥٥) أعاله على أال يقل معدلهن عن (٤ح/ المعدل الوارد في الفقرة (

احيائي،  .٦ (تطبيقي،  الدراسة اإلعدادية  اللجنة األولمبية) من خريجي  لألبطال من (مرشحي   يحق 
البدنية وعلوم   التربية  التقديم إلى كليات  الفنون)  البدنية وعلوم واألدبي،  التربية   الرياضة وأقسام 

 .من خطة القبول استثناًء من شرط المعدل )٪٥الرياضة على أال تزيد نسبتهم عن (
كليات   لألبطاليحق   .٧ إلى  التقديم  كافة  وتخصصاتها  بفروعها  المهنية  اإلعداديات  خريجي   من 

الرياضة وعلوم  البدنية  التربية  وقسم  الرياضة  وعلوم  البدنية  األساسية  التربية  التربية  كلية   في 
 . )٪٦٠من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن (  )٪١٠على أال تزيد نسبتهم عن (

كليات  .٨ إلى  التقديم  كافة  وتخصصاتها  بفروعها  المهنية  اإلعداديات  خريجي  من  للموهوبين   يحق 
ا كلية  في  الفنية  التربية  واقسام  الفنية  والتربية  التطبيقية  والفنون  الجميلة  األساسية الفنون   لتربية 

 ) ٪٦٠من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن (  )٪١٠على أال تزيد نسبتهم عن (
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)  ٪١٠(   يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون الجميلة التقديم للقبول في الدراسة المسائية وبنسبة .٩
اقسام  التطبيقية،  الفنون  وكليات  الجميلة  الفنون  كليات  في  األقسام  قبول  خطة   من 

 .فنية في كليات التربية والتربية االساسيةالتربية ال
النظر  .١٠ بغض  االساسية  والتربية  التربية  كليات  الى  التقديم  بالخدمة  المستمرين  للمعلمين   يحق 

اكاديمية  او  مهنية  دراستهم  كانت  اذا  فيما  النظر  بغض  اي  االعدادية  في  دراستهم  خلفية   عن 
 .القسم ويكون قبولهم زيادة على الخطةمن خطة القبول في  )٪٥على اال تزيد نسبتهم عن (

التخصصات  .١١ بحسب  المسائية  للدراسة  التقديم  كافة  بفروعها  المهنية  اإلعداديات  لخريجي   يحق 
 ) نسبتهم عن  تزيد  أال  على  والقريبة  تزيد   )٪ ١٠المناظرة  وأال  المناظر،  للقسم  القبول   من خطة 

 ) التجاري عن  الفرع  خطة    )٪٢٠نسبة خريجي  اإلدارةمن  كليات  في  المناظرة  لألقسام   القبول 
 )  ٪٦٠(واالقتصاد وبمعدل ال يقل عن 

الزراعة  .١٢ كليات  في  المسائية  للدراسة  التقديم  الزراعي  المهنية/الفرع  اإلعداديات  لخريجي   يحق 
 ) عن  نسبتهم  تزيد  أال  على  والقريبة  المناظرة  التخصصات  القبول   )٪١٠بحسب  خطة   من 

 ) ٪٦٠(وبمعدل ال يقل عن 
المهنية   .١٣ الدراسة  لخريجي  كليات   -يحق  في  التقديم  كافة  باختصاصاته  التطبيقية  الفنون   فرع 

أال  على  التطبيقية،  الفنون  كليات  في  والقريب  المناظر  للقسم  المسائية  الدراسة  التطبيقية   الفنون 
 ) ٪٦٠) من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن ( ٪١٠(تزيد نسبتهم عن 

اإلعدادية   .١٤ لخريجي  التابعة يحق  اإلسالمية  اإلعداديات  وخريجي  التربية   اإلسالمية/وزارة 
يجتازوا  لم  للوقفين ممن  التابعة  اإلعداديات  في  الخارجية  االمتحانات  (باستثناء خريجي   للوقفين 
واقسام  كلية  في  المسائية  للدراسة  التقديم  بنجاح)  التربية  وزارة  في  المقرر  التقويمي   االمتحان 

ح اإلسالمية  (العلوم  الفقرة  في  ورد  ما  (مع مراعاة  البند (ب   )٢صرا  الثاني   )٦-٢-من   الفصل 
 ) ٪٦٠من خطة القبول للكلية وبمعدل ال يقل عن ( )٪١٠على أال تزيد نسبتهم عن (

معترف  .١٥ اعالمية  مؤسسات  في  (خدمة  ومهاراته  االعالم  مجال  في  والمبدعين  للموهوبين   يحق 
اًر)   حص  المختصة  الجهات  من  االعالمبها  واقسام  كليات  في  المسائية  الدراسة  الى   التقديم 

 ) وبنسبة  المعدل  شرط  من  (  )٪١٥استثناءا  بواقع  موزعة  المركزي  القبول  خطة   )٪ ١٠من 
و(  واالدبي  واالحيائي)  (التطبيقي  العلمي  الفرعين  المهنية   )٪٥لخريجي  الدراسة    لخريجي 

الفنون الجميلة ومعاه المعاهد كافة ومعاهد  بين وخريجي  التدوير  الفنون الموسيقية مع امكانية    د 
 . )٪٦٠النسب، ويشمل بذلك ممن حصل على معدل اليقل عن ( 

المحددة .١٦ النسبة  استيفاء  عدم  حال  وفي  أعاله  الطلبة  فئات  لقبول  المحددة  بالنسب  االلتزام   يتم 
 .ي حصرامن خطة القبول يتم تعويضها من خريجي الفرعين (االحيائي والتطبيقي) والفرع األدب

القبول .١٧ معدل  ويحسم  المعاهد  في  المسائية  للدراسة  التقديم  اإلعدادية  الدراسة  لخريجي   يحق 
 .بحسب المنافسة على المقاعد المتاحة لكل قسم علمي

للد  .١٨ الطلبة  الجامعة  مجموعهم راتُرشح  اليه  يؤهلهم  الذي  القسم  وفي  الكلية/المعهد  في   سة 
 .وحسب تسلسل رغباتهم

لخريجي   .١٩ المسائية يحق  للدراسة  التقديم  االعدادية)  الدراسة  لشهادة  (المعادلة  السياحة   معاهد 
 ) عن  نسبتهم  تزيد  أال  على  المناظرة  والمعاهد  الكليات  للكلية  )٪٢٠في  القبول  خطة   من 

) عن  يقل  ال  القانونية   )٪ ٦٠وبمعدل  الثقافة/الدائرة  وزارة  من  ممانعة  عدم  كتاب  جلب   بعد 
عد  متضمناً  د واالدارية  من  الممانعة  اعتماد رام  يتم  ان  على  لتعيينه،  الحاجة  لعدم  الطالب   سة 
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 ) للقبول  التنافسي  المعدل  ٪٧٠المعدل  ويكون   ٪٣٠ + على  الكلية)  تجريه  الذي  االختبار   على 
(د  البند  في  ذكر  ما  مراعاة  مع  الجامعة.  مجلس  قبل  من  ومعدالتهم  المقبولين  اسماء   ) ٧-اقرار 

يكو  اذ  الرابع  الفصل  والتخطيط من  الدراسات  الوازرة/دائرة  طريق  عن  للقبول  تقديمهم  ن 
 والمتابعة 

 .حصرا
الـ(  .٢٠ لخريجي  في   )٪١٠يحق  للقبول  التقديم  المعاهد  من  السابقة  السنوات  خريجي  من   األوائل 

اقر الكلية المعنية ويكون  التقديم عن طريق  الجامعة االدراسة المسائية، ويكون   ر قبولهم من قبل 
 أعاله (مع   )٩ب االختصاصات المناظرة والقريبة فضالً عما تم ذكره في الفقرة (المعنية وبحس

 بع حيث يكون تقديمهم للقبول عن طريق الوازرةامن الفصل الر  )٢-مراعاة ما ذكر في البند (د 
 ).أعاله  )١١، فضال عن مراعاة ما ورد في الفقرة (راً حص

المرقنة .٢١ للطلبة  غير   يحق  كليات  في  المسائية  للدراسة  التقديم  الصباحية  الدراسات  في   قيودهم 
المحاولة  أو  بالغش  تتعلق  ألسباب  القيد  ترقين  يكون  أال  على  فيها  قيودهم  رقنت  التي   الكليات 

 .فيه أو كانوا معاقبين انضباطيا، مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة األخرى
في .٢٢ قيودهم  المرقنة  للطلبة  للدراالدر  يحق  التقديم  المسائية  أخرى اسات  مسائية  كليات  في   سة 

(يمكن  الكلية/المعهد  نفس  في  الصباحية  الدراسات  في  قيودهم  ترقين  ممن سبق  يكونوا  أال   على 
أو فيه  المحاولة  أو  بالغش  تتعلق  القيد ألسباب  ترقين  وأال يكون  اخرى)  كليات/معاهد  في   قبوله 

 .ب كونهم مستوفين للشروط العامة األخرىكانوا معاقبين انضباطيا مع وجو
إجر .٢٣ أكمل  الذي  للطالب  يحق  الدراال  في  التسجيل  المركزي  قبوله  في  التسجيل   سة اءات 

 قبوله بعد تسجيله وال يحق له العودة لقبوله المركزي مرة   إللغاءالمسائية إال إذا قام بتقديم طلب  
مر مع  (اأخرى،  الفقرة  في  ورد  ما  (حمن    )٢عاة  تقديمه   )١-البند  حالة  في  الثامن  الفصل   من 

  .للدراسة المسائية في الكلية نفسها
قبوال  .٢٤ العراقية  الثانوية  شهادة  على  الحاصلين  من  (المقيمين)  العراقيين  غير  الطلبة  قبول   يتم 

 من الفصل السادس   )٣- من البند (و  )٣أوليا في الدراسة المسائية مع مراعاة ماجاء في الفقرة (
 هم مراجعة الوزارة لبيان اعفائهم من دفع األجور الدراسية بالعملة األجنبية ومعاملتهم اسوة وعلي

 ) وخالل  العراقيين  والكلية/المعهد   )٣٠بالطلبة  الطالب  ويتحمل  قبولهم  امر  إصدار  من   يوما 
 .اإلعفاءره بالدراسة من دون حصوله على كتاب امسؤولية استمر

الشها .٢٥ حملة  من  للتدريسيين  اقسام يسمح  في  المسائية  الدراسة  في  للقبول  التقديم  العليا   دات 
 :اللغة االنكليزية بكليات التربية واالداب واللغات وفق مايلي

  .أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية  -أ
(   -ب  نسبة  ضمن  للقبول  المتقدمون  التدريسيون  زيادة   )٪٥يتنافس  األقسام  قبول  خطة   من 

 .ول لتنافس التدريسيين فيما بينهمعلى خطة القب
الوكالء  .٢٦ او  بدرجتهم  هم  ومن  والوزراء  النواب  مجلس  وأعضاء  بخدمة  المكلف  او   للموظف 

 ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم 
النفقة الخاصة او   التكليف على  التوظيف او  اثناء   اجازة دراسية للحصول على الشهادةالدراسة 

 .االولية او العليا داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن العمر



٦ 
 

مشمول  .٢٧ غير  انه  يتضمن  المسائية،  للدراسة  المتقدم  الطالب  من  خطي  تعهد  أخذ   يتم 
) الفقرة  في  المبينة  الخاصة  (الملحق  )٢٦بالدرجات  في  المبين  النموذج  وفق   وفي   )١٤-أعاله 

 .خالف ذلك يكتب إلى الوزارة إللغاء قبوله حال ثبوت 
المسائية  .٢٨ الدراسة  في  حالياً  والمستمرين  السابقة  السنوات  في  المقبولين  الطلبة  جميع   يشمل 

 .اعاله، وبخالفه تتحمل الكلية والقسم المعني مسؤولية ذلك )٢٧بالتعهد المشار اليه في الفقرة (
و .٢٩ عالية  بدرجات  البصر  وضعاف  المكفوفين  عوق قبول  من  الخاصة  االحتياجات   ذوي 

بـ(   لألطراف اقل  الدنيا  والحدود  الضوابط  وفق  تقبلهم  التي  التخصصات  عن   )٥في   درجات 
 .الحدود الدنيا للدراسة المسائية

  
  

 ثانيا: االجور الدراسية 
  

 :االتيبما ال يزيد عن  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢تكون االجور المستوفاة من الطلبة المقبولين للسنة الدراسية  .١
 

  االختصاص  ت
 الحد االعلى 

(بالدينار  للمبالغ
  العراقي) 

  3,000,000  أقسام (النفط، المعماري، الطب الحياتي) في كليات الهندسة   ١
  2,250,000  األقسام الهندسية االخرى    ٢
  2,000,000  الكليات التقنية الهندسية    ٣
  1,750,000  كليات التمريض    ٤

٥  
وعلوم الحياة   التقنية الصحية والطبية واقسام التحليالت المرضيةالكليات 

  الطبية التطبيقية  (فرع االحياء المجهرية) في كليات العلوم والعلوم
2,250,000  

  1,750,000  الطب البيطري    ٦
  1,500,000  الكليات ذات التخصصات العلمية كافة    ٧
  1,200,000  كليات القانون، كلية اإلدارة واالقتصاد والكليات التقنية اإلدارية   ٨
  900,000  الكليات ذات التخصصات اإلنسانية االخرى  ٩

  2,000,000  المعاهد التقنية الطبية   ١٠
  1,200,000  المعاهد التقنية التكنولوجية   ١١
  750,000  بقية المعاهد التقنية   ١٢

 
 .اعاله الطلبة المقبولين والمنتظمين في الدراسة المسائية بدفع األجور المحددة بالجدوليشمل  .٢
٣.  ) تتجاوز عن  بنسبة ال  الدراسية  األجور  تخفيض  المشرفة  المبين   )٪٢٥للهيئة  األعلى  الحد   عن 

 .في الجدول أعاله بناًء على توصية من الكلية/المعهد المعني
ً اره بالدراال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استمرسية إاال يتم استيفاء األجور الدر .٤  سة مطابقا

 .للتعليمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلية والمعهد المسؤولية كاملة
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لدر .٥ تأجيله  او  الطالب  انسحاب  حال  الدرافي  االجور  استيفاء  يكون  لمااسته  وفقا  في   سية   جاء 
  ٢٠٠٠  لسنة ١٣٥من تعليمات الدراسة المسائية رقم  )١٠المادة ((ثالثا ورابعا) من  الفقرتين

الهيئة .٦ ألعضاء  الدراسية  األجور  بتخفيض  النظر  المسائية  الدراسة  على  المشرفة  الهيئة   تتولى 
الجامعات  أو  والسني)  (الشيعي  الوقفين  كليات  أو  االهلية  الكليات  او  الجامعات  في   التدريسية 

الخد  في  (المستمرين  الملتحقين التقنية  الوزارة  مركز  وموظفي  وموظفيها  وأوالدهم  فقط)   مة 
يزيد عن ( المسائية بما ال  بذلك   )٪٥٠بالدراسة   خمسين من المئة من األجور المعتمدة، ويشمل 

 . ٢٠١٩لسنة  ٣١٥وقرار  ١٩٨٧لسنة  ٦٠٣الموظفين المتعاقدين وفقا للقرار المرقم 
بنسبة   .٧ الالحقة)  الدراسية  (للسنة  المسائية  الدراسة  أجور  على   ٪٥٠تخفض  االول   للطالب 

و القسم  في  الواحدة  الدراسية  في   ٪٣٠المرحلة  الواحدة  الدراسية  المرحلة  على  الثاني   للطالب 
و على   ٪ ٢٠القسم  المشرفة  وللهيئة  القسم،  في  الواحدة  الدراسية  المرحلة  على  الثالث   للطالب 
 .المسائية صالحية التخفيض على وفق التعليمات الدراسة 

بنسبة  .٨ عجز صحي  لديهم  الذين  والطلبة  (المقعدين)  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطلبة   اعفاء 
اللجان الطبية الرسمية حصر)  ٪٧٠( التقارير الصادرة من  الى   سة اوالمقبولين في الدر  اً استناداً 

 .المكفوفينالمسائية من االجور الدراسية أسوة بالطلبة 
الدراسة وعدم مطالبته   .٩ ترقين قيده من  والكلية بصدور قرار  الطالب  بين  العالقة   باألجور تنتهي 

ويطالب   بالدراسة  غير مستمر  كونه  االنقطاع  لمدة  ألقرانه   باألجورالدراسية  المقررة  الدراسية 
 عند 

يكن   لم  ان  فقط  اليها  اعيد  التي  السنة  في  بهم  أسوة  الدراسة  الى  دراسية اعادته  اجور   بذمته 
 .للسنوات قبل ترقين قيده

١٠. ) بمبلغ  المسائية  الدراسة  على  التقديم  استمارة  اجور  ولكافة   )٢٥٬٠٠٠استيفاء  فقط   دينار 
 .التخصصات 
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 ثالثا: الضوابط العامة الدراسات المسائية 
 يعتمد ذات التقويم الجامعي المعلن في الدراسات الصباحية. .١
 . مساءاً  ٧:٠٠ب ظ الى  ٢:  ٣٠يكون بدء الدوام الرسمي في الساعة  .٢
مثل  .٣ التدريب  مواقع  في  المسائية  الدراسة  لطلبة  العملي  التدريب  كلف  الجامعة  الكلية  تتحمل 

المهنية،  والسالمة  الصحة  ومركز  التغذية،  بحوث  ومعهد  األولية،  الصحية  الرعاية  (مراكز 
ورياض   وحضانات  الغاية  والمدارس،  لتحقيق  العلمية)  والمختبرات  والمستشفيات،  األطفال، 

 المنشودة من التدريب وفق التوقيتات الخاصة بالدراسة المسائية وحسب التعليمات.
المسائية   .٤ للدراستين  نفسها)  األسئلة  (بنسخة  موحداً  النهائية  االمتحانات  أداء  يكون  بأن  االلتزام 

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

القسم   .٥ قبول  لخطة  مساوية  للقسم  العامة)  التقديم  (قناة  المسائية  الدراسة  في  القبول  خطة  تكون 
 المناظر في الدراسة الصباحية. 

الدراسة   .٦ كافة ضمن  األخرى  القبول  لقنوات  المخصصة  النسب  الشهداء،  تكون  (ذوي  المسائية 
رقم   القانون  وفق  القبول  السياسيين،  القبول    ٢٠١٦لسنة    ١٥السجناء  على خطة  زيادة   (  ....  ،

 وليست جزءا منها. 
تسري الضوابط الخاصة باالختبار والمعدل التنافسي في الكليات ذات القبول المباشر في الدراسة  .٧

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

تسري التخصصات المعتمدة للقبول ضمن قناة القبول المركزي على المتقدمين ضمن قناة القبول   .٨
ضم الصباحية  الدراسة  في  المباشر  القبول  الكليات  والتخصصات  المسائية  الدراسة للدراسة  ن 

 المسائية. 
يتم تشكيل لجان مستقلة خاصة بقبول الطلبة في الكليات والمعاهد برئاسية معاون العميد للشؤون   .٩

القانونية ومدير المالية ومن   العلمية والطلبة وعضوية مدير قسم التسجيل وشؤون الطلبة ومدير 
بتعليما الخبرة  ذوي  من  أعضاؤها  يكون  أن  على  مناسباً  الكلية  في تراه  وضوابطه  القبول  ت 

الدراسة المسائية لألشراف والمراقبة والمتابعة على عملية القبول وتهيئة جميع المتطلبات الالزمة 
أساسية   تشكيلها شرطا  ويكون   ، خلل  أي  حال حدوث  في  كاملة  المسؤولية  اللجان  هذه  وتتحمل 

ة بالقبول ، وتتولى الجامعة  لفتح باب القبول في الدراسات المسائية وتتولى اصدار األوامر الخاص
الطلبة   شؤون  قسم  ومدير  العلمية  للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  برئاسة  مركزية  الجنة  تشكيل 
ومدير القانونية ومدير المالية ومن تراه مناسبة لألشراف والمراقبة والمتابعة على عملية القبول 

ة في رئاسة الجامعة مراقبة عمل  وتهيئة جميع المتطلبات الالزمة ، كما يتولى قسم شؤون الطلب
 هذه اللجان و تقويمها . 

تتولى الكلية بتهيئة قاعات واماكن الئقة الستقبال الطلبة المتقدمين للدراسة المسائية وتوفير أفضل   .١٠
الخبرة   لهم  المشهود  من  االستقبال  وموظفي  لجان  اختيار  مراعاة  مع  أمكن  ان  التقنية  الوسائل 

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

 أعاله المتابعة واالشراف على ذلك.) ٩ودقيق. وتتولى اللجان المحددة بموجب الفقرة (
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أعضاء   .١١ ألبناء  الماجستير  يحق  شهادة  حملة  من  العليا  الشهادات  (اصحاب  التدريسية  الهيئة 
األولى   الدراسية  السنة  في  مجموعهم  حسب  قبولهم  حال  في  (الفرع)  القسم  اختيار  والدكتوراه) 
المذكور في  بأقرانهم المقبولين في الدراسة الصباحية في حالة عدم استفادتهم من االمتياز  أسوة 

  ) من الفصل الثامن. ٦- /ب) من البند (ح ٢االلتزام بما جاء في الفقرة (  الدراسة الصباحية مع
الطلبة في موعد أقصاه   .١٢ والمتعلقة بقبول  الجامعية كافة  السنة    ٢٠٢١/ ١/ ١٧تصدر األوامر  لهذه 

 الدراسية.

مي رقم  رابعا: تعليمات الدراسة المسائية في الكليات والمعاهد التابعة الوزارة التعليم العالي والبحث العل
  : ٢٠٠٠) لسنة ١٣٥(
  -١-المادة  

يجوز استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها االمكانات الالزمة لذلك بقرار من   
بناًء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية أو هيئة المعاهد الفنية   العالي والبحث العلمي،  التعليم  وزير 

  ي.بعد عرضه على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلم

  -٢-المادة 

  يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما يأتي:  

الدراسات   -اوال  في  واحدة  دورة  قد خرج  العلمي  الفرع  أو  العلمي  القسم  أو  المعهد  أو  الكلية  تكون  أن 
الصباحية في االقل ولهيئة الرأي الموافقة على استحداث دراسة مسائية في كليات أو معاهد أو اقسام اور  

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

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

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

  -٣-المادة  

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

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

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

الكل   -رابعا  الصباحية  للدراسة  االصغرية  للمدة  مساوية  المسائية  للدراسة  االصغرية  المدة  تكون 
نية اعادة توزيع المواد الدراسية واضافة ما ال يزيد على تخصص، ولمجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الف

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

أو    -اوال  الجامعة  مجلس  (المخولة صالحية مجلس  يكون  المشرفة  الهيئة  أو  الفنية  المعاهد  هيئة  مجلس 
الجامعة) المسؤول األعلى عن الدراسة المسائية ويمارس اضافة إلى المهام المنصوص عليها في قانون  

  ما يأتي:  ١٩٨٨) لسنة ٤٠وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (

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

 لقانون. ل
بعض     ح في  المائية  الدراسات  في  القبول  شروط  عليهم  تنطبق  الذين  الطلبة  تسجيل  بدء  على  الموافقة 

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

التدريسية تخفيض األجور الدراسية للطلبة    -ط  الدراسة المسائية واألعضاء الهيئة  الثالثة األوائل في 
في الجامعات أو الهيئة واوالدهم وموظفيها وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما ال  

 % ) خمسين من المئة من األجور المعتمدة .  ٥٠يزيد على (  

التوص   -ثانيا الهيئة  رئيس  أو  الجامعة  رئيس  مجلس  يرفع  اختصاص  خارج  تقع  التي  واالقتراحات  يات 
  الجامعة أو مجلس الهيئة إلى الوزير . 

  -٥-المادة 

يكون مجلس الكلية أو مجلس المعهد الدراسة الصباحية هو المسؤول عن الدراسة المائية للكلية أو    -اوال 
ا المهام  الوزارة  قانون  في  عليها  المنصوص  المهام  إلى  اضافة  ويمارس  مجلس  المعهد  له  يخولها  لتي 

  الجامعة أو مجلس الهيئة والهيئة المشرفة . 

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

    -٦-المادة 

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

  المهام التي يخولها له مجلس الكلية أو مجلس المعهد وعميدهما . 

  -٧-المادة  

ل الدراسة الصباحية يشترط في المتقدم للقبول في الدراسة المسائية أن تتوافر فيه اضافة إلى شروط القبو 
  المناظرة عدا ما يتعلق بالحد األعلى للعمر والتفرغ للدراسة والمعدل ما يأتي : 
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%)  ١٠الكليات : أن يكون من خريجي الدراسة االعدادية للفرعين العلمي واألدبي أو من    ال ( -أ -اوال 
% )   ٥سة الصباحية أو ال (  العشر من المئة األوائل من خريجي المعاهد لالختصاصات المناظرة للدرا

الى  للتقديم  بالخدمة  المستمرين  المعلمين  أو من  المهنية  التخصص من خريجي االعداديات  األوائل على 
كليات المعلمين بغض النظر عن خلفية دراسته في االعدادية اي بغض النظر فيما اذا كانت دراسته مهنية  

الفنون الجميلة  او اكاديمية ام مهنية أو من الموهوبين من خريج  للتقديم إلى كليات  ي االعداديات المهنية 
التربية   كليات  في  الرياضية  والتربية  الفنية  التربية  وقسمي  الرياضية  التربية  وكليات  الفنية   والتربية 

  عشر من المئة من خطة القبول .% )  ١٠والمعلمين على أال تزيد نسبة المقبولين على ( 

  ريجي الدراسة االعدادية األدبي أو العلمي أو المهني أو ما يعادلها. المعاهد: أن يكون من خ -ب  

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

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

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

   -٨ -المادة 

المقبول ضمن    -اوال للطالب  إلى  يسمح  الصباحية  الدراسة  من  باالنتقال  ذاته  العام  في  المركزي  القبول 
  الدراسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف األخرى فيسمح باالنتقال وفق الطاقة االستيعابية. 

يسمح للطالب االنتقال من الكليات األهلية الصباحية إلى الكليات الرسمية المسائية المناظرة على    -ثانيا  
كون حاصال على تقدير جيد جدا ومن الناجحين من الصف األول إلى الصف الثاني فقط وغير راسب  أن ي

  في السنة السابقة مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذه التعليمات. 

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

  - ٩-المادة  

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

القيد األسباب تتعلق٧المنصوص عليها في المادة ( التعليمات على أال يكون ترقين  بالغش أو    ) من هذه 
  المحاولة فيه أو كان معاقبا انضباطيا. 

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

  ا. كان معاقبا انضباطي 
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  - ١٠-المادة  

يتم التسجيل في الدراسات المسائية للطلبة المقبولين الجدد وللمستمرين في الدراسة خالل األسبوع    -اوال 
الذي يسيق الدوام ويجوز أن يستمر التسجيل خالل األسبوع األول من الدوام للطلبة الذين يتأخرون عن  

  التسجيل بعذر مشروع تقتنع به الكلية.  

تسجيل  يت  -ثانيا ويلغي  التسجيل  فترة  خالل  الدراسة  نفقات  وبجميع  الدراسية  األجور  بدفع  الطالب  عهد 
الطالب في حالة عدم دفعها خالل مدة اسبوعين من تاريخ بدء التسجيل ويعد راسبا في صفه في تلك السنة  

  إذا كان مسجال فيها للعام السابق.  

الدراسة ألي س  -ثالثا الطالب من  انسحاب  حالة  الدراسية  في  األجور  تعاد  للدراسة ال  تأجيله  أو  بب كان 
  لتلك السنة وتستوفي منه األجور المقررة عند تسجيل دوامه في السنة التالية. 

يجوز للطالب في الدراسات المسائية الذي ال يتمكن من الدوام أن يطلب احتساب تلك السنة (سنة   -رابعا 
%)    ٢٥بداية السنة الدراسية حصرا ويدفع في هذه الحالة (ترك) على أن يتم ذلك في فترة التسجيل عند  

  خمس وعشرون من المئة من األجور الدراسية المقررة. 

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

  - ١١ –المادة 
  يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتها من األجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها.  -اوال 

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

  - ١٢ –المادة 

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

  لدراسات المسائية . يطيق النظام المحاسبي الموحد على حسابات ا  –ثانيا  

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

    -١٣-المادة 

بإلقاء محاضرات  المسائية  الدراسة  في  ادارية  بأعمال  يقومون  الذين  التدريسية  الهيئة  يجوز ألعضاء  ال 
االستثنائية والضرورية وبموافقة رئيس الجامعة أو رئيس  تزيد على ثمان ساعات أسبوعيا اال في الحاالت 

تلغي تعليمات استحداث   -  ١٤  - هيئة المعاهد الفنية بناًء على توصية مجلس الكلية أو مجلس المعهد. المادة
)  ١١٠الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (

  . ١٩٩٧لسنة 

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. - ١٨المادة 
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رقم   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مؤسسات  في  الطلبة  انضباط  تعليمات  لسنة    ١٦٠خامسا: 
٢٠٠٧    
  ١المادة 

  يلتزم الطالب بما يأتي : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ـ عدم الحضور الى الكلية او المعهد في حالة سكر او تحت تأثير مخدر.  رابع عشر
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  ٢المادة 

  ات االتية : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالف

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

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

  ٣المادة 

  يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات االتية: 

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

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

  ٤المادة 

  ) ثالثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات االتية :  ٣٠يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 

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

  ثانيا ــ تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية. 

  اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.ثالثا ــ قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء 

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

  ٥المادة 

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

  ) من هذه التعليمات. ٤تكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة ( اوال ــ اذا تكرر ار

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

  ثالثا ــ اعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية. 

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

  خامسا ــ التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة. 

سادسا ــ حمله السالح بأنواعه بإجازة أو بدونها أو حمله األدوات الجارحة أو الراضة او المواد المؤذية  
  ها داخل الحرم الجامعي ومرافقه. بمختلف أنواع
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  سابعا ــ احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

  ثامنا ــ اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية. 

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

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

  حادي عشر ــ اخالله المتعمد بحسن سير الدراسة.

  ثاني عشر ــ ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .  

  ٦المادة 

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

  ) من هذه التعليمات.  ٥اوال ــ تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 

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

  ثالثا ــ اتيانه فعل مشين ومناف لالخالق واالداب العامة .

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

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

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

  ٧المادة 

) من    ٦) و (    ٥) و (    ٤) و (  ٣) و(    ٢ها في المواد (  اوال ــ ال يمنع فرض العقوبات المنصوص علي
طائلة   تحت  المخالفة  وقعت  اذا  االخرى  العقوبات  فرض  من   ، المخالف  الطالب  على  التعليمات  هذه 

  القوانين العقابية.

ثانيا ــ اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الحرم الجامعي فيستأخر النظر في  
  انضباطياً الى حين البت في الدعوى الجزائية وصدور الحكم النهائي فيها.  معاقبته

  ٨المادة 

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

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

القوانين   بموجب  جريمة  يشكل  عليها  المحال  الطالب  فعل  ان  اللجنة  رأت  اذا   : ان  ثانياً  فعليها  العقابية 
  توصى بإحالته الى المحكمة المختصة. 

  ٩المادة 

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

  ١٠المادة 

 ، المعهد  او  الكلية  مجلس  من  بقرار  التعليمات  هذه  في  عليها  المنصوص  االنضباطية  العقوبات  تفرض 
  يد الكلية او المعهد .وللمجلس تخويل صالحياته الى عم

  ١١المادة 

: للطالب المفصول من الكلية او المعهد االعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء االداري  أوالً 
  وفقاً للقانون. 

: الغياب المنصوص عليها في    ثانياً  التعليمات من مدد  الفصل المنصوص عليها في هذه  ال تحتسب مدد 
  . ٢٠٠٠) لسنة ١٣٤) من التعليمات االمتحانية  رقم ( ٩المادة (

  ١٢المادة 

  ملغاة. 

  ١٣المادة 
الكلية او المعهد مدة ال تقل عن (   ا ، ) خمسة عشر يوم  ١٥يعلق قرار العقوبة في لوحة االعالنات في 

  ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا . 
  ١٤المادة 

  .  ١٩٨٩) لسنة  ١٩تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (  
  ١٥المادة 

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
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  / ٢٢٠٢االنبار للعام الدراسي  سادسا: الكليات واالقسام المفتوحة للدراسة المسائية في كليات جامعة  
٣٢٠٢ :  
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 ً على:  سابعا للتقديم  االلكترونية  الدراسي    االستمارة  للعام  االنبار  جامعة  كليات  في   /٢٢٠٢المسائية 
  (القناة العامة)  ٣٢٠٢

للد   - ١ قسم شؤون الطلبة والتسجيل في رئاسة  جعة الطالب الى  راسات المسائية بمرايبدأ التقديم 
بعد دفع مبلغ قدره    التقديم االلكتروني  رمز الدخول الى استمارةالحصول الى    ض لغر  الجامعة

 .  وحسب تعليمات الوزارةدة واح) دينار لالستمارة ال٢٥٠٠٠(

بط التالي  اسة المسائية الكترونيا ومن خالل الراالدر  –يكون التقديم على كليات جامعة االنبار   - ٢
 :  جهاز موبايل او أي جهاز الحاسوب الذي يمكن الدخول اليه من خالل 

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

  

 :  الواجهة الرئيسية للموقع تكون بالشكل التالي  - ٣
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الذي حصل عليه الطالب في المكان المخصص في الصورة    )الكود (يتم ادخال رمز الدخول   - ٤
   )دخول(  أعاله ومن ثم الضغط على 

  



٢٠ 
 

بعد الدخول سيتم فتح استمارة المعلومات المطلوبة وعلى الطالب ملء كافة الحقول المطلوبة   - ٥
 .  ارسالالضغط على  ثم   ومن  على ورق  وطباعتها د التقديم اليه  اواختيار الكلية والقسم المر

 

مر - ٦ يتم  المعلومات  ارسال  المستمسكات  ابعد  كافة  جلب  مع  اليها  التقديم  تم  التي  الكلية  جعة 
 التدقيق من قبل تسجيل الكلية.   ض المطلوبة لغر

 

  

  


