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 (:2020/2021ضوابط تعديل الترشيح للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية )  -5-ي

الدراسية   .1 للسنة  المباشر  القبول  قناة  ضمن  أو  مركزيًا  قبواًل  المقبولين  للطلبة  يحق 
على    2020/2021 وبناًء  لمجموعهم  وفقًا  )الكليات/المعاهد(  إحدى  إلى  ترشيحهم  تعديل 

إليها في سنة تخرجهم عن طريق   لـ)الكلية/المعهد( التي يرغبون تعديل الترشيح  الدنيا  الحدود 
 االستمارة اإللكترونية المخصصة لهذا الغرض. 

 الفئات المشمولة هم كل من:  .2
 الطلبة الراسبين  .أ

 الطلبة المؤجلين  .ب 
قبولهم بعد اعتراضهم  فاكثر وتم تغيير ترشيحهم سنة    %75الحاصلين على معدل    ج. الطلبة

   .على القبول في المعاهد التقنية
.يتعهد الطلبة المشمولون بأداء امتحان الدور الثاني الذين قدموا استمارة تعديل الترشيح بعدم أداء 3

 االمتحانات المذكورة ويتولى تسجيل الكلية/المعهد التنسيق مع اللجنة االمتحانية لتنفيذ ذلك. 
الذين ل4 الطلبة  فيها مركزيًا مراجعة  . على  المقبولين  الكليات/المعاهد  التسجيل في  يتمكنوا من  م 

الدراسات  بإحدى  التحاقهم  عدم  شرط  االمتحانية  أرقامهم  تفعيل  ليتم  لسكناهم  جامعة  أقرب 
)التعليم الحكومي الخاص الصباحي، المسائية، االهلية( او الكليات التابعة للوقفين، ويتم الغاء  

 عكس ذلك. قبولهم إذا ثبت 
.يسمح للطلبة المشمولين بتعديل الترشيح بالتقديم لعشر خيارات وفق ما يؤهلهم معدلهم والحدود  5

وسيتم  تخرجهم  لسنة  )  الدنيا  عن  يزيد  ال  بما  الطلبة  الكليات %20قبول  قبول  خطة  من   )
بنسبة  والمعاهد   موزعة  السابقة  السنة  و   %10في  سابقة  سنة  الترشيح    %10قبول  تعديل 

 مكان تدوير النسب في حال عدم إشغال كافة المقاعد المخصصة ألي من الفئتين.وباإل
تعديل  6 أوامر  إصدار  عد  اعتراضه  الغاء  او  ترشيحه  تعديل  إللغاء  طلب  تقديم  للطالب  .يحق 

ويتم   مركزيا  فيها  المقبولين  الكليات/المعاهد  في  عمل.  أيام  ثالث  عن  تزيد  ال  بمدة  الترشيح 
لغرض   الترشيح  تعديل  الغاء  طلبات  قدموا  الذين  الطلبة  باسماء  المركزي  القبول  قسم  تزويد 

 .في قاعدة البيانات تثبيتها 
 . اسوة ببقية الطلبة  الترشيحتعديل بابناء اعضاء الهيئة التدريسية  يشمل . 7
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)  -6-ي الدراسية  السنة  في  مركزيا  للمقبولين  الترشيح  تعديل  (  2020/2021ضوابط 
 ضمن قناة ذوي الشهداء: 

الدراسية    .1 للسنة  اإلعدادية  الدراسة  شهادة  على  الحاصلين  الشهداء  ذوي  من  الطلبة  بإمكان 
وكانت نتيجتهم الرسوب    2020/2021والذين تم قبولهم مركزيا للسنة الدراسية   2019/2020

الفقرة   في  المذكورة  الفئات  من  فئة  لكل  المخصصة  النسبة  بحسب  للقبول  التقديم  التأجيل  أو 
المرجع.خطأ!  ) مصدر  على  العثور  يتم  )أ  لم  البند  أن  3-من  على  االول  الفصل  من   )

، بشرط  2021/ 2020تستقطع اعدادهم من خطة القبول المحددة لكل فئة لهذه السنة الدراسية  
في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين   اال يكونوا من المستفيدين

 المسائية أو األهلية. 
بالقانونين ) .2   2015( لسنة  57و)  2016( لسنة  2يسمح للطلبة من ذوي الشهداء المشمولين 

للسنة    قبلوا  )كلية/معهد(   2021/ 2020والذين  للـ  الترشيح  بإعادة  الشهداء  ذوي  قناة  ضمن 
لها   الترشيح  تعديل  يرغبون  العام( في التي  القبول  )قناة  المركزي  لقبول  الدنيا  الحدود  بحسب 

 ( أعاله. 5-ووفق ضوابط تعديل الترشيح الموضحة في البند )ي سنة تخرجهم
بالقانونين ) .3   2015( لسنة  57و)  2016( لسنة  2يسمح للطلبة من ذوي الشهداء المشمولين 

ضمن قناة ذوي الشهداء بإعادة الترشيح للـ )كلية/معهد( التي  2020/2021والذين قبلوا للسنة 
الحدود  لها بحسب  الترشيح  تعديل  تخرجهم  الدنيا    يرغبون  الشهداء في سنة  ووفق لقبول ذوي 

)ي البند  في  الموضحة  الترشيح  تعديل  الطلبة  5-ضوابط  مقاعد  تستقطع  أن  على  اعاله،   )
 المعاد ترشيحهم من النسبة المحددة لكل فئة للسنة الدراسية الحالية. 

4. ( مقدارها  نسبة  )1تحدد  الفقرة  في  المذكورة  للفئات  المخصصة  النسب  من         البند من    ( %3( 
( أعاله وفي حال عدم اشغال كامل النسبة يتم إعادة المقاعد 3و  2و  1)  ات ( لتنفيذ الفقر 3-)أ

 غير المشغولة الى المقاعد االصلية لكل فئة من الفئات المذكورة أعاله.  
العامة  وفق  المقبولين  لطلبةا .5 الشهداء    معامالت   تاخرت   اللذين  القناة  ذوي  بفئة    فيشمولهم 

  تعديل لهذة الفئة يحق لهم    الممنوحة  االمتيازات   من  االستفادة  من  يتمكنوا   ولمالشهداء    مؤسسة
القناة    ترشيحهم هذه   الصف  الى  الناجحين  او  والمؤجلين  الراسبين   الطلبة  بذلك  ويشملوفق 

 .فقط الثاني
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 : قناة النخبة -15-د
االعدادية   .1 الدراسة  خريجي  من  للطلبة  معدل   (والتطبيقي  )االحيائي يحق  على                   الحاصلين 

االدارة   االعمال، االحصاء، االدارة العامة،  )ادارةللقبول في اقسام    فوق التقديم%( فما    90)
 (.ةالصناعية، المحاسبة، االقتصاد، العلوم المالية والمصرفي

االعدادية   .2 الدراسة  خريجي  من  للطلبة  معدل (  والتطبيقي  )االحيائي يحق  على                      الحاصلين 
 . للقبول في كليات القانون والتربية والتربية االساسية  فوق التقديم%( فما   90)

معدل  .3 على  الحاصلين  والتطبيقي(  )االحيائي  االعدادية  الدراسة  خريجي  من  للطلبة                     يحق 
 . %( فما فوق التقديم للقبول في كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز  92)

وفقا  .4 الالحقة  الدراسية  السنة  في  ترشيحهم  تعديل  انفا  القناة  المقبولين ضمن  الطلبة  بامكان 
 . لضوابط تعديل الترشيح

 القناة : تلك يشترط في استمرار الطالب بالدراسة ضمن   .5
بغض  .أ والرابعة  والثالثة  الثانية  الدراسية  للسنوات  االقل  في  جيد  تقدير  على  الحصول 

 نجح فيه الطالب.النظر عن الدور الذي 
 .استكمال متطلبات التدريب طيلة سنوات الدراسة  .ب 

وعلى   .6 حصرًأ  سكنه  محافظة  في  اعاله  المذكورة  الكليات  اقسام  على  التقديم  للطالب  يحق 
من   الخريجين  كليات المدارس  الالطلبة  اختيار  كردستان  اقليم  في  التربية  وزارة  الى  تابعة 

 السكن.  ضمن محافظة سكناهم وحسب بطاقة
لقناة النخبة وفي حال    تقديمهوقت    ذات التقديم على قناة القبول المركزي في    للطالب يحق   .7

قناة   الطالب ضمن  قبول  له  ظهور  يحق  ذلك  الغاءالنخبة عند  تلك    تقديم طلب  قبوله من 
 القناة. 


