*** الضوابط والشروط العامة للتقدٌم والمستمسكات المطلوبة فً الدارسة المسائٌة فً كلٌة
التربٌة للعلوم الصرفة ***
 )1عراقً الجنسٌة.
 )2حائزا على شهادة االعدادٌة العراقٌة  ,معززة بتصدٌق من المدٌرٌة العامة للتربٌة فً المحافظة أو على شهادة تعادلها.
ٌ )3شترط فً الطالب المتقدم للقبول فً الدراسة المسائٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة أن ٌكون حاصل على معدل ال
ٌقل عن ( )% 66وللٌئة المشرفة على الدراسة تحدٌد حدود تقدٌم أعلى مما تم تحدٌده آنفا.
ٌ )4حق للمعلمٌن ((المستمرٌن بالخدمة)) التقدٌم الى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة بغض النظر عن خلفٌة دراستهم فً
االعدادٌة أو بغض النظر فٌما اذا كانت دراستهم مهنٌة او اكادٌمٌة .
ٌ )5حق للطلبة المرقنة قٌودهم فً الدراسات الصباحٌة التقدٌم للدراسة المسائٌة فً كلٌات غٌر الكلٌات التً رقنت قٌودهم
فٌها على أن ال ٌكون ترقٌن القٌد لسباب تتعلق بالغش او المحاولة فٌه أو كانوا معاقبٌن انضباطٌا  ,مع وجوب كونهم
مستوفٌن للشروط العامة االخرى .
ٌ )6حق للطلبة المرقنة قٌودهم فً الدراسات المسائٌة التقدٌم للدراسة فً كلٌات مسائٌة اخرى على أن ال ٌكونوا ممن سبق
ترقٌن قٌودهم فً الدراسات الصباحٌة وأال ٌكون ترقٌن القٌد ألسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فٌه أو كانوا معاقبٌن
انضباطٌا مع وجوب كونهم مستوفٌن للشروط العامة االخرى .
 )7ال ٌحق للطالب الذي أكمل إجراءات التسجٌل فً قبوله المركزي التسجٌل فً الدراسة المسائٌة إال اذا قام بتقدٌم طلب
لترقٌن قٌده بعد تسجٌله وال ٌحق له العودة لقبوله المركزي مرة اخرى  ,مع مراعاة ما ورد فً الفصل الثامن  /ح/1
الفقرة  )*( 5فً حالة تقدٌمه للدراسة المسائٌة فً الكلٌة نفسها .
ٌ )8تم قبول الطلبة غٌر العراقٌٌن (المقٌمٌن) من الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العراقٌة قبوال أولٌا فً الدراسة المسائٌة
وعلٌهم مراجعة الوزارة لبٌان اعفائهم من االجور لدراسٌة بالعملة االجنبٌة وخلل (ٌ )36وم من اصدار امر قبولهم
وٌتحمل الطالب والكلٌة  /المعهد مسؤولٌة استمراره بالدراسة من دون حصوله على كتاب إعفاء .
ٌ )9لتزم منتسبو القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوى االمن الداخلً وجهاز االمن الوطنً واالجهزة االمنٌة االخرى
بجلب كتاب ٌؤٌد عدم ممانعة دوائرهم للقبول فً الدراسة المسائٌة  /قناة القبول العام .

 )16ال ٌحق للسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامون
وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدٌة التقدٌم للقبول فً الدراسة المسائٌة.
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(*) ٌســـــمح للطالـــــب المقبـــــول ضـــــمن القبـــــول المركـــــزي فـــــً العـــــام ذاتـــــه باالنتقـــــال مـــــن
الدارســـــة الصـــــــباحٌة إلـــــــى الدارســـــــة المســـــــائٌة المنـــــــاظرة وفـــــــً القســـــــم المنـــــــاظر
وبالنســـــــبة للصـــــــفوف األخرى فٌسمح باالنتقال إلى القسم المناظر على وفق الطاقة االستٌعابٌة.

االجور الدراسٌة الخاصة بالتقدٌم للدراسة المسائٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة للعام الدراسً
2618 – 2617
 .1مبلغ القسط السنوي للدراسة المسائٌة هو (156565666ملٌون وستمائة وخمسون الف دٌنار عراقً).
 .2ال ٌتم استٌفاء االجور الدراسٌة اال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استمراره بالدراسة مطابقا للتعلٌمات والضوابط
النافذة وبخلفه تتحمل الكلٌة والمعهد المسؤولٌة كاملة .
 .3فً حال انسحاب الطالب من الدراسة وألي سبب كان أو تأجٌله للدراسة ال تعاد االجور الدراسٌة لتلك السنة وتستوفى
منه االجور المقررة عند تسجٌل دوامه فً السنة التالٌة.
 .4تتولى الهٌئة المشرفة على الدراسة المسائٌة النظر بتخفٌض االجور الدراسٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعات
أو هٌئة التعلٌم التقنً وأوالدهم وموظفٌها وموظفً مركز الوزارة الملتحقٌن بالدراسة المسائٌة بما ال ٌزٌد عن ()%56
خمسون من المئة من االجور المعتمدة .
 .5تخفض اجور الدراسة المسائٌة بنسبة ( )% 56للطالب االول على القسم  ,و ( )% 36للطالب الثانً على القسم  ,و
( )% 26للطالب الثالث على القسم للسنة الدراسٌة اللحقة واعتبارا من السنة الدراسٌة  , 2618 / 2617وللهٌئة
المشرفة على الدراسة المسائٌة صلحٌة التخفٌض على وفق التعلٌمات .

*** المستمسكات المطلوبة للتقدٌم على الدراسة المسائٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ***
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ترحب بطلبتنا األعزاء المتقدمٌن للدراسة المسائٌة للعام الدراسً  2618 -2617وذوٌهم
الكرام.
نود إعلمكم بضرورة تقدٌم المستمسكات المذكورة فً أدناه إلغراض التسجٌل فً كلٌتنا:
 -1الفحص الطبً :نسخة أصلٌة  +نسخة ملونة.
 ٌجب أن تكون االستمارة مصدقة. ٌجب أن تحتوي صورة حدٌثة لٌتم التصدٌق علٌها. -2المستمسكات الثبوتٌة :نسخ ملونة عدد ( )2ومستصحبٌن معهم المستمسكات األصلٌة لغرض التدقٌق.
(*بطاقة األحوال المدنٌة* ,شهادة الجنسٌة العراقٌة* ,بطاقة السكن) أو ( *البطاقة الوطنٌة الموحدة )
 -3صور ملونة حدٌثة عدد ( )6مع كتابة االسم الثلثً بالخلف .
 -4كفٌل ضامن للطالب.
 ٌجب أن ٌكون الكفٌل موظفا حكومٌا فً أي دائرة حكومٌة. ال ٌسمح لمنتسبً وزارتً الدفاع والداخلٌة بالكفالة. ٌجب تقدٌم تأٌٌد من دائرة الكفٌل موضحا فٌه االستمرار بالخدمة ومقدار صافً الراتب. ٌجب تقدٌم نسخه ملونة من هوٌة الدائرة للكفٌل وتكون غٌر منتهٌة الصلحٌة. -إذا كان الكفٌل من منتسبً كلٌتنا فٌقدم فقط نسخة من هوٌة الكلٌة مع قصاصة آخر راتب.

ٌ -جب حضور الكفٌل شخصٌا.

 -5وثٌقة الدراسة اإلعدادٌة /الفرع العلمً أصلٌة ونسخة ملونة.
 فً حالة تأخر إصدار الوثائق ,فٌجب تقدٌم تأٌٌد بالدرجات ومعلومات الطالب من اإلعدادٌة المتخرج منها على ان ٌكونالتأٌٌد مصدقا بختم اإلدارة وخالً من الحك والشطب.
 ٌجب تسلٌم النسخة األصلٌة للوثٌقة حال صدورها .حٌث ان التأٌٌد هو فقط لتسهٌل عملٌة التسجٌل لغاٌة صدور وثائقالدراسة اإلعدادٌة ولٌس بدٌل عن الوثٌقة األصلٌة).
ٌ -6رفق مع تسلٌم ملف التقدٌم للدراسة المسائٌة وصل من شعبة حسابات الكلٌة بمبلغ قدره  25666الف دٌنار " خمسة
وعشرون ألف دٌنار غٌر قابلة للرد"
 -7ال ٌجوز لمنتسبً الداخلٌة والدفاع التقدٌم للدراسة اال اذا كانت لدٌهم موافقات اصولٌة من قبل الوزارة المنتسب إلٌها.
ٌ -8تم رفض أي استمارة غٌر كاملة .
ٌ -9حق للجنة المشرفة على الدراسات المسائٌة زٌادة األجور الدراسٌة بعد إستحصال موافقة الوزارة على أن ال ٌعمل
فٌها بأثر رجعً .
 -16جمٌع المبالغ ٌجب أن تستحصل بموجب وصوالت لحساب صندوق التعلٌم المسائً فً الكلٌة وال ٌقبل إرفاق أٌة
مبالغ نقدٌة مع ملف التقدٌم.
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