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

 .1عراقي الجنسية.

 .2حائ اًز على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية ،معززًة بتصديق من المديرية العامة للتربية في
المحافظة أو على شهادة تعادلها.
 .3يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية الحالية الحصول على االمتيازات ذاتها التي

حصل عليها أقرانهم المتقدمون للقبول المركزي عند احتساب المجموع ألغراض المفاضلة في

القبول.

 .4يحق للطلبة التقديم للدراسة المسائية وفق ما يلي:

أوالً :تكون الحدود الدنيا لمعدالت القبول في الدراسة المسائية وفق االتي:
أ .كليات التمريض.)%65( :

ب .كليات التقنيات الطبية والصحية :ان اليزيد الفارق للتقديم عن الحد االدنى للقبول
في الدراسة الصباحية (القبول المركزي) ب ـ ( )10درجات.

ج .كليات الهندسة ()%70

د .كليات التقنيات الهندسية ()%65
ه .كليات العلوم ()%65

و .كليات القانون ()%65

ز .كليات الزراعة :يكون المعدل (.)%60

ح .باقي التخصصات :يكون المعدل (.)%60

ثانياً :تخول مجالس الجامعات بتخفيض الحدود الدنيا لمعدالت القبول الواردة في الفقرة

(أوالً) بما ال يزيد عن ثالث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقاً لمبدأ استقاللية

الجامعات.

 .5تستثنى الطالبات من خريجات الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،واألدبي) الراغبات في
التقديم إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة من شرط

المعدل الوارد في الفقرة (/4ح) أعاله على أال يقل معدلهن عن (.)%55

 .6يحق لألبطال من (مرشحي اللجنة األولمبية) من خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي،
واألدبي) التقديم إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة

استثناء من شرط المعدل.
على أن ال تزيد نسبتهم عن ( )%5من خطة القبول
ً
 .7يحق لالبطال من خريجي اإلعداديات المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة التقديم إلى كليات
التربية البدنية وعلوم الرياضة وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية األساسية

على أال تزيد نسبتهم عن ( )%10من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن (.)%60
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 .8يحق للموهوبين من خريجي اإلعداديات المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة التقديم إلى كليات

الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية واقسام التربية الفنية في كلية التربية األساسية
على أال تزيد نسبتهم عن ( )%10من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن (.)%60

 .9يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون الجميلة التقديم للقبول في الدراسة المسائية وبنسبة
( )%10من خطة قبول األقسام في كليات الفنون الجميلة وكليات الفنون التطبيقية ،اقسام
التربية الفنية في كليات التربية والتربية االساسية.

 .10يحق للمعلمين المستمرين بالخدمة التقديم الى كليات التربية والتربية االساسية بغض النظر

عن خلفية دراستهم في االعدادية اي بغض النظر فيما اذا كانت دراستهم مهنية او اكاديمية

على اال تزيد نسبتهم عن ( )%5من خطة القبول في القسم ويكون قبولهم زيادة على الخطة.

 .11يحق لخريجي اإلعداديات المهنية بفروعها كافة وإعداديات التمريض والقبالة والتوليد التقديم
للدراسة المسائية بحسب التخصصات المناظرة والقريبة على أال تزيد نسبتهم عن ( )%10من
خطة القبول للقسم المناظر ،وأال تزيد نسبة خريجي الفرع التجاري عن ( )%20من خطة

القبول لألقسام المناظرة في كليات اإلدارة واالقتصاد وبمعدل ال يقل عن ( ( )%60الملحق-

.)7

 .12يحق لخريجي اإلعداديات المهنية /الفرع الزراعي التقديم للدراسة المسائية في كليات الزراعة
بحسب التخصصات المناظرة والقريبة على أال تزيد نسبتهم عن ( )%10من خطة القبول

وبمعدل ال يقل عن ( ( ،)%60الملحق.)7 -

 .13يحق لخريجي الدراسة المهنية  -فرع الفنون التطبيقية باختصاصاته كافة التقديم في كليات

الفنون التطبيقية الدراسة المسائية للقسم المناظر والقريب في كليات الفنون التطبيقية ،على أال
تزيد نسبتهم عن ( )%10من خطة القبول وبمعدل ال يقل عن ( ( ،)%60الملحق.)7 -

 .14يحق لخريجي اإلعدادية اإلسالمية/و ازرة التربية وخريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة
للوقفين (باستثناء خريجي االمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين ممن لم يجتازوا
االمتحان التقويمي المقرر في و ازرة التربية بنجاح) التقديم للدراسة المسائية في كلية واقسام

العلوم اإلسالمية حص ار (مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )2من البند (ب )6 -2-الفصل الثاني
على أال تزيد نسبتهم عن ( )%10من خطة القبول للكلية وبمعدل ال يقل عن (.)%60

 .15يحق للموهوبين والمبدعين في مجال االعالم ومهاراته (خدمة في مؤسسات اعالمية معترف

بها من الجهات المختصة حص اًر) التقديم الى الدراسة المسائية في كليات واقسام االعالم
استثناءا من شرط المعدل وبنسبة ( )%15من خطة القبول المركزي موزعة بواقع ()%10

لخريجي الفرعين العلمي (التطبيقي واالحيائي) واالدبي و( )%5لخريجي الدراسة المهنية
وخريجي المعاهد كافة ومعاهد الفنون الجميلة ومعاهد الفنون الموسيقية مع امكانية التدوير بين

النسب ،ويشمل بذلك ممن حصل على معدل اليقل عن (.)%60
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 .16يتم االلتزام بالنسب المحددة لقبول فئات الطلبة أعاله وفي حال عدم استيفاء النسبة المحددة
من خطة القبول يتم تعويضها من خريجي الفرعين (االحيائي والتطبيقي) والفرع األدبي حصرا.

 .17يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية التقديم للدراسة المسائية في المعاهد ويحسم معدل القبول
بحسب المنافسة على المقاعد المتاحة لكل قسم علمي.

 .18تُرشح الجامعة الطلبة للدراسة في الكلية/المعهد وفي القسم الذي يؤهلهم اليه مجموعهم
وحسب تسلسل رغباتهم.
 .19يحق لخريجي معاهد السياحة (المعادلة لشهادة الدراسة االعدادية) التقديم للدراسة المسائية
في الكليات والمعاهد المناظرة على أال تزيد نسبتهم عن ( )%20من خطة القبول للكلية
وبمعدل ال يقل عن ( )%60بعد جلب كتاب عدم ممانعة من و ازرة الثقافة/الدائرة القانونية

واالدارية متضمناً عدم الممانعة من دراسة الطالب لعدم الحاجة لتعيينه ،على ان يتم اعتماد
المعدل التنافسي للقبول ( %70على المعدل  %30 +على االختبار الذي تجريه الكلية) ويكون

اقرار اسماء المقبولين ومعدالتهم من قبل مجلس الجامعة .مع مراعاة ما ذكر في البند (د)5-

من الفصل الرابع اذ يكون تقديمهم للقبول عن طريق الو ازرة/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
حص ار.

 .20يحق لخريجي الـ( )%10األوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد التقديم للقبول في

الدراسة المسائية ،ويكون التقديم عن طريق الكلية المعنية ويكون اقرار قبولهم من قبل الجامعة
المعنية وبحسب االختصاصات المناظرة والقريبة فضالً عما تم ذكره في الفقرة ( )9أعاله (مع
مراعاة ما ذكر في البند (د )6-من الفصل الرابع حيث يكون تقديمهم للقبول عن طريق الو ازرة

حص اًر ،فضال عن مراعاة ما ورد في الفقرة ( )10أعاله).

 .21يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية التقديم للدراسة المسائية في كليات غير

الكليات التي رقنت قيودهم فيها على أال يكون ترقين القيد ألسباب تتعلق بالغش أو المحاولة

فيه أو كانوا معاقبين انضباطيا ،مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة األخرى.

 .22يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية التقديم للدراسة في كليات مسائية أخرى
على أال يكونوا ممن سبق ترقين قيودهم في الدراسات الصباحية في نفس الكلية /المعهد (يمكن

قبوله في كليات /معاهد اخرى) وأال يكون ترقين القيد ألسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فيه أو
كانوا معاقبين انضباطيا مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة األخرى.

 .23ال يحق للطالب الذي أكمل إجراءات التسجيل في قبوله المركزي التسجيل في الدراسة
المسائية إال إذا قام بتقديم طلب اللغاء قبوله بعد تسجيله وال يحق له العودة لقبوله المركزي مرة

أخرى ،مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )6من البند (ح )1-من الفصل الثامن في حالة تقديمه
للدراسة المسائية في الكلية نفسها.
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 .24يتم قبول الطلبة غير العراقيين (المقيمين) من الحاصلين على شهادة الثانوية العراقية قبوال
أوليا في الدراسة المسائية مع مراعاة ماجاء في الفقرة ( )3من البند (و )3-من الفصل السادس

وعليهم مراجعة الو ازرة لبيان اعفائهم من دفع األجور الدراسية بالعملة األجنبية ومعاملتهم اسوة

بالطلبة العراقيين وخالل ( )30يوما من إصدار امر قبولهم ويتحمل الطالب والكلية/المعهد

مسؤولية استم ارره بالدراسة من دون حصوله على كتاب إالعفاء.

 .25يحق للفئة المشمولة باالمر الديواني  122لسنة  2017من ذوي ضحايا (اإلبادة الجماعية
الكرد الفيليين) التقديم في الكليات والمعاهد في الدراسة المسائية بنسبة ( )%5زيادة على الخطة

استثناء من شرط المعدل للتنافس فيما بينهم على ان يتم
المحددة ووفق التخصص المناظر
ً
تاييد ذلك من الجهات المختصة للفئة المذكورة أنفاً.
 .26ال يحق للسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة
والمدراء العامين والمحافظين واعضاء المجالس البلدية التقديم للقبول في الدراسة المسائية.

 .27يتم أخذ تعهد خطي من الطالب المتقدم للدراسة المسائية ،يتضمن انه غير مشمول
بالدرجات الخاصة المبينة في الفقرة ( )26أعاله وفق النموذج المبين في (الملحق )14-وفي

حال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الو ازرة إللغاء قبوله.

ُ .28يشمل جميع الطلبة المقبولين في السنوات السابقة و المستمرين حالياً في الدراسة المسائية
بالتعهد المشار اليه في الفقرة ( )27اعاله ،وبخالفه تتحمل الكلية والقسم المعني مسؤولية ذلك.
 .29قبول المكفوفين وضعاف البصر بدرجات عالية وذوي االحتياجات الخاصة من عوق
لالطراف في التخصصات التي تقبلهم وفق الضوابط والحدود الدنيا اقل بـ( )5درجات عن

الحدود الدنيا للدراسة المسائية.
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ج -2-األجور الدراسية:

 .1تكون األجور المستوفاة من الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2022/2021
بما اليزيد عن اآلتي:

ت

االختصاص

الحد االعلى للمبالغ

1

أقسام (النفط ،المعماري ،الطب الحياتي) في كليات الهندسة

3,000,000

2

األقسام الهندسة االخرى

2,250,000

3

الكليات التقنية الهندسية

2,000,000

4

كليات التمريض

1,750,000

5

الكليات التقنية الصحية والطبية واقسام التحليالت المرضية وعلوم الحياة

6

الطب البيطري

1,750,000

7

الكليات ذات التخصصات العلمية كافة

1,500,000

(فرع االحياء المجهرية) في كليات العلوم والعلوم الطبية التطبيقية

2,250,000

كليات القانون ،كلية اإلدارة واالقتصادوالكليات التقنية اإلدارية

1,200,000

9

الكليات ذات التخصصات اإلنسانية االخرى

900,000

10

المعاهد التقنية الطبية

2,000,000

11

المعاهد التقنية التكنولوجية

1,200,000

12

بقية المعاهد التقنية

750,000
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 .2يشمل الطلبة المنتظمون في الدراسة المسائية بدفع األجور المحددة بالجدول اعاله.

 .3للهيئة المشرفة تخفيض األجور الدراسية بنسبة ال تتجاوز عن ( )%25عن الحد األعلى المبين
بناء على توصية من الكلية/المعهد المعني.
في الجدول أعاله ً
 .4ال يتم استيفاء األجور الدراسية إال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استم ارره بالدراسة مطابقاً
للتعليمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلية والمعهد المسؤولية كاملة.

 .5في حال انسحاب الطالب او تأجيله لدراسته يكون استيفاء االجور الدراسية وفقا لماجاء في
الفقرتين(ثالثا ورابعا) من المادة ( )10من تعليمات الدراسة المسائية رقم  135لسنة .2000

 .6تتولى الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية النظر بتخفيض األجور الدراسية ألعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعات او الكليات االهلية أو كليات الوقفين (الشيعي والسني) أو الجامعات

التقنية ( المستمرين في الخدمة فقط) وأوالدهم وموظفيها وموظفي مركز الو ازرة الملتحقين

بالدراسة المسائية بما ال يزيد عن ( )%50خمسين من المئة من األجور المعتمدة ،ويشمل بذلك

الموظفين المتعاقدين وفقا للقرار المرقم  603لسنة .1987

 .7تخفض أجور الدراسة المسائية (للسنة الدراسية الالحقة) بنسبة  %50للطالب االول على

المرحلة الدراسية الواحدة في القسم و %30للطالب الثاني على المرحلة الدراسية الواحدة في
القسم و %20للطالب الثالث على المرحلة الدراسية الواحدة في القسم ،وللهيئة المشرفة على
الدراسة المسائية صالحية التخفيض على وفق التعليمات.
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 .8اعفاء الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة (المقعدين) والطلبة الذين لديهم عجز صحي بنسبة
( )%70استناداً الى التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية حص اًر والمقبولين في الدراسة
المسائية من االجور الدراسية أسوة بالطلبة المكفوفين.

 .9يسمح للتدريسيين من حملة الشهادات العليا التقديم للقبول في الدراسة المسائية في اقسام اللغة
االنكليزية بكليات التربية واالداب واللغات وفق مايلي:

أ -أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية.

ب -يتنافس التدريسيون المتقدمون للقبول ضمن نسبة ( )%5من خطة قبول األقسام زيادة
على خطة القبول لتنافس التدريسيين فيما بينهم.

ج  -3-الضوابط العامة للدراسات المسائية
.1
.2
.3

يعتمد ذات التقويم الجامعي المعلن في الدراسات الصباحية.

مساء.
يكون بدء الدوام الرسمي في الساعة 2:30ب ظ الى 7:00
ً

تتحمل الكلية/الجامعة كلف التدريب العملي لطلبة الدراسة المسائية في مواقع التدريب مثل

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

المنشودة من التدريب وفق التوقيتات الخاصة بالدراسة المسائية وحسب التعليمات.

.4

االلتزام بأن يكون أداء االمتحانات النهائية موحداً (بنسخة األسئلة نفسها) للدراستين المسائية
والصباحية وللدورين األول والثاني وللمراحل الدراسية كافة وتتحمل الكلية /المعهد التبعات
القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.

.5

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

.6

تكون النسب المخصصة لقنوات القبول األخرى كافة ضمن الدراسة المسائية (ذوي الشهداء،

المناظر في الدراسة الصباحية.

السجناء السياسيين ،القبول وفق القانون رقم  15لسنة  ).... ،2016زيادة على خطة القبول
وليست جزءا منها.

.7

.8

.9

تسري الضوابط الخاصة باالختبار والمعدل التنافسي في الكليات ذات القبول المباشر في

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

تسري التخصصات المعتمدة للقبول ضمن قناة القبول المركزي على المتقدمين ضمن قناة

القبول للدراسة المسائية والتخصصات لكليات القبول المباشر في الدراسة الصباحية ضمن
الدراسة المسائية.

يتم تشكيل لجان مستقلة خاصة بقبول الطلبة في الكليات والمعاهد برئاسة معاون العميد

للشؤون العلمية والطلبة وعضوية مدير قسم التسجيل وشؤون الطلبة ومدير القانونية ومدير
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المالية ومن تراه الكلية /المعهد مناسباً على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة بتعليمات
القبول وضوابطه في الدراسة المسائية لالشراف والمراقبة والمتابعة على عملية القبول وتهيئة

جميع المتطلبات الالزمة وتتحمل هذه اللجان المسؤولية كاملة في حال حدوث أي خلل،

ويكون تشكيلها شرطاً أساسياً لفتح باب القبول في الدراسات المسائية وتتولى اصدار االوامر
الخاصة بالقبول .وتتولى الجامعة تشكيل لجنة مركزية برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون

العلمية ومدير قسم شؤون الطلبة ومدير القانونية ومدير المالية ومن تراه مناسباً لالشراف
والمراقبة والمتابعة على عملية القبول وتهيئة جميع المتطلبات الالزمة ،كما يتولى قسم شؤون
الطلبة في رئاسة الجامعة مراقبة عمل هذه اللجان وتقويمها.

 .10تتولى الكلية/المعهد تهيئة قاعات واماكن الئقة الستقبال الطلبة المتقدمين للدراسة المسائية

وتوفير افضل الوسائل التقنية –ان امكن -مع مراعاة اختيار لجان وموظفي االستقبال من
المشهود لهم بالخبرة والمهنية وحب تقديم الخدمة العامة للمواطنين .مع مراعاة التباعد

االجتماعي وتوفير متطلبات التعقيم والتعفير ،مع اعالن مواعيد االستقبال وفتراتها وضوابط

القبول والتنافس بشكل واضح ودقيق .وتتولى اللجان المحددة بموجب الفقرة ( )9أعاله المتابعة
واالشراف على ذلك.

 .11يحق ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية (اصحاب الشهادات العليا من حملة شهادة الماجستير
والدكتوراه) اختيار القسم (الفرع) في حال قبولهم حسب مجموعهم في السنة الدراسية األولى
أسوة بأقرانهم المقبولين في الدراسة الصباحية في حالة عدم استفادتهم من االمتياز المذكور

في الدراسة الصباحية مع االلتزام بما جاء في الفقرة (/2ب) من البند (ح )6-من الفصل
الثامن.

 .12تصدر األوامر الجامعية كافة والمتعلقة بقبول الطلبة بمدة ال تتجاوز بداية امتحانات الفصل
الدراسي االول او نصف السنة وحسب النظام الدراسي المقرر.
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