
 

 

 

جامعة / نقدم فيما يأتي الضوابط العامة للقبول واليات التسجيل الخاصة بكلية التربية للعلوم االنسانية 

م لضمان انسيابية التسجيل  3102-3102للعام الدراسي ( كافة قنوات القبول)للطلبة المقبولين  ديالى

.وتالفي حصول االخطاء التي قد تعرقل هذه العملية   

وبدءاً ينبغي توجيه طلبتنا االعزاء الى ان اهمية هذا الدليل تكمن في قراءته جميعاً وتطبيقه حرفياً ليتسنى 

في ( المجموع العام)تسجيل وتحقيق ما يتماشى مع رغباتهم ومستوياتهم العلمية لهم ضمان حقهم في ال

:اختيار فرع الدراسة المطلوبة ، وفيما يأتي تفصيل لخطوات القبول والتسجيل   

 

:ًشروطًالقبولًوضوابطهًالعامةً:ًاولاً  

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط العامة للقبول في الجامعات والكليات العراقية بما 

-:يأتي   

:م3102ً-3102ضوابطًالقبولًوالتسجيلًللعامًالدراسيً  

 



 
 



 
 



 

-:جامعةًديالىً/المستمسكاتًالمطلوبةًللتسجيلًفيًكليةًالتربيةًللعلومًالنسانيةً:ًثانيااً  

.3مع نسخ مصورة عدد  وثيقة الدراسة االعدادية االصلية مصادق عليها من مديرية التربية -0  

.شهادة الفحص الطبي  -3  

( .6)صور خلفية بيضاء عدد  -2  

.وصل من حسابات الكلية -2  

( .يتم استالمه من شعبة التسجيل الصباحي في الكلية)فايل التقديم  -5  

.االستمارات الستة بعد ملئها بالبيانات المطلوبة  -6  

.تعهد خطي -7  

.كفالة ضامنة -8  

(.مصورة)شهادة الجنسية وهوية االحوال المدنية للطالب ووالديه  -9  

.البطاقة المدرسية  -01  

(.مصورة)مضبطة تأييد سكن او بطاقة السكن  -00  

.صورة من االمر االداري الخاص بالمجازين دراسياً فيما يخص قبول المعلمين -03  

:خطواتًالتسجيلًفيًالكليةً:ًثالثـــــاًا  

إنًاولىًالخطواتًللتسجيلًفيًالكليةًتتمثلًبضرورةًمراجعةًشعبةًالتسجيلًالصباحيًلسحبًفايلً

للكليةً التقديمًالذيًيحتويًاستماراتًتمألًمنًقبلًالطالبًبدقةًوبالبياناتًالوافيةًلنهاًستكونًمرجعاًا

اضبارةً)فايلًهوًوانتسابهًالىًاحدًاقسامًالكليةً،ًكماًانًهذاًالفيًحالًضرورةًالتصالًبالطالبً

التيًسترافقهًمنذًالسنةًالولىًلدخولهًفيًالكليةًوبعدًتخرجهًفيهاًلذلكًيتوجبًعلىًطلبتناً(ًالطالب

العزاءًايالءًالهميةًالقصوىًفيًملءًالستماراتًوارفاقًالمستمسكاتًالمطلوبةًلضمانًحقهمًفيً

:التسجيلًوفيماًيأتيًتفصيلًلذلكً  

:الصباحيًوهذهًصورةًللفايلًوكتابةًالبياناتًالمطلوبةًفيهًبدقةًسحبًفايلًمنًشعبةًالتسجيلً-0  



 

 



 

 

:ملىءًالستماراتًالتيةًكماًسنوضحًذلكًً-3  

وهيًخاصةًببياناتًالتسجيلًوينبغيًملؤهاًوعدمًتركًايًحقلًفارغًفيهاًوهذهً:0ًًالستمارةًرقمً

:صورةًلهاً  



 

 



 

األولًخاصًببياناتًالدراسةًالعداديةًالتيًتخرجًفيهاًالطالبًوالقسمًًوهيًقسمانً،:3ًالستمارةًرقمً

الثانيًخاصًباختياراتًالقسامًوهناًيجبًالتنويهًانهًينبغيًملءًهذهًالحقولًالستةًجميعهاًالتيًتمثلً

فينسبًالىًقسمًقدً اقسامًالكليةًالبالغًعددهاًستةًوبخالفهًسيتحملًالطالبًمسؤوليةًعدمًملئهاًجميعاًا

.يرغبًبالدراسةًفيهًًل  

:3ًوهذهًصورةًلالستمارةًرقمً  



 

 



 

: 2االستمارة رقم   

وتتضمن هذه االستمارة تعهدا خطياً من الطالب بعدم رسوبه في الصف السادس االعدادي وعدم قبوله او 

ى ، وتتضمن ايضا تعهدا شخصياً لمن يكفل الطلب تمأل من قبل الكفيل والستكمال ترشيحه الى كلية اخر

.موظفاً او هوية التقاعد ان كان متقاعداً اءات الكفالة يتوجب ارفاق صورة من هوية الكفيل ان كان اجر  

: 2وهذه صورة لالستمارة رقم   



 

 



 

وهي خاصة بتعهد اخر يقدمه الطالب باالستمرار بالدوام في الكلية والخدمة في :  2رقم االستمارة 

: مؤسسات الدولة بعد التخرج ، وهذه صورة لها   



 

 



 

وهي خاصة بالمعلومات الشخصية للطالب وتعد من مستلزمات بناء قاعدة البيانات :  5االستمارة رقم 

:الخاصة بالطلبة المستمرين في الدراسة  ، وهذه صورة لها   



 

 



 

وهي خاصة ببيانات هوية الطالب ويتوجب ملؤها الستصدار الهوية التي تستمر :  6االستمارة رقم 

: ، وهذه صورة لها  صالحيتها اربع سنوات  



 

 



 

.فيه الطالب بعدم انتسابه الى وزارتي الداخلية والدفاع او حماية المنشآت يتعهد : استمارة تعهد   

 

الى شعبة التسجيل لتقوم الشعبة بعد ( بعد ملء االستمارة وارفاق المستمسكات المطلوبة)اعداد الفايل  -2

نتائج التوزيع في الموقع الطلبة الى اقسام الكلية وسيتم اعالن  ذلك باستكمال اجراءات التسجيل وتنسيب



 

الرسمي للكلية بعد اعالن اسماء الطلبة المقبولين لدينا بحسب ماتحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

. 

 

:توزيعًالطلبةًعلىًاقسامًالكليةً:ًرابعـــاًا  

:معايير هي يتم توزيع الطلبة على االقسام باعتبار ثالثة   

 رغبةًالطالب

 مجموعةًالعامًفيًالدراسةًالعداديةً

. الطاقةًالستيعابيةًلكلًقسم  

حدودا دنيا للقبول فيه تتحدد بحسب الطاقة االستيعابية لذلك القسم ، وعلى علماً ان لكل قسم من االقسام 

يسمح به مجموعه العام علما بما يناسب رغبته الحقيقية وماالطالب توخي الدقة في ملء اختيارات االقسام 

ان موقع الكلية سيقوم بنشر الحدود الدنيا لكل قسم بعد ظهور نتائج القبول المركزي ليتسنى لطلبتنا معرفة 

.اي قسم يمكن ان ينسب اليه في ضوء مجموعه العام   

:مالحظات مهمة : خامســــاً   

حاالت التأجيل والرسوب والغاء وفيما يأتي نقدم لطلبتنا االعزاء بعض المالحظات المهمة التي تخص 

: القبول كما حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

 

 



 



 

واخيرا نتمنى لطلبتنا االعزاء الموفقية والنجاح في حياتهم الجامعية وان يكونوا منارات ابداع وتألق علمي 

...بما يسهم في بناء المجتمع والرقي به الى مصاف المجتمعات المتحضرة بحضارة العلم والفكر  وتربوي  

 

 

 


