


 المدة أنواع ومراحل الّتقديم ت

 9/15 - 8/15 التقديم على االستمارة االلكترونية للقبول المركزي 1

الّتقديم على القبول المباشر لكليات الفنون وأقسام التربية الفنية، وكليات  2

وأقسام التربية الرياضية، وكليات وأقسام اإلعالم، واقسام اللغة التركية وفرع 

اللغة السريانية، وقسمي رياض االطفال والتربية االسرية في كليات التربية 

 االساسية

7/15 - 8/10 

 8/31 - 7/1 تعديل الترشيح 3

تقديم وإرسال قوائم الترشيح في مؤسسة الشهداء ومجالس المحافظات لقبول  4

 ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

7/15 - 10/1 

 8/31 تسلم استمارات الترشيح ضمن قوائم المتميزين 5

 9/1 - 8/1 إرسال قوائم الترشيح من وزارة التربية لقبول المعلمين المجازين دراسيا 6

 10/25 - 7/1 نقل الطلبة من خارج العراق 7

 11/15 إعالن نتائج قبول الطلبة المنقولين من خارج العراق 8

 8/31 - 7/1 نقل الطلبة من الجامعات والمعاهد 9

 9/15 إصدار أوامر النقل للطلبة الناجحين في الدور األول 10



 10/15 إعالن أوامر النقل للطلبة الناجحين في الدور الثاني 11

تسليم الطالب أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية معززة بتصديق المديرية العامة  12

 للتربية في المحافظة

12/31 

عند إعالن نتائج القبول المركزي في  بدء تسجيل الطلبة 13

الموقع الرسمي للوزارة وخالل عشرة 

 أيام من تاريخ اإلعالن

بعد سبعة أيام من تاريخ نتائج القبول  تقديم الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول مركزي 14

 المركزي

 11/1 بدء السنة الدراسة لطلبة المرحلة األولى 15

تقديم الطلبة الحاصلين على شهادة اإلعدادية المعادلة لشهادة اإلعدادية  16

 العراقية من المدارس خارج العراق

7/1- 10/25 

إعالن نتائج ترشيح الطلبة الحاصلين على شهادة اإلعدادية المعادلة لشهادة  17

 اإلعدادية العراقية من المدارس خارج العراق

11/15 



 المدة مراحل التقديم ت

 8/29 - 7/15 التقديم على الدراسات العليا 1

 9/8 امتحان القبول في الدراسات العليا 2

 9/9 امتحان اللغة االنكليزية للقبول في الدراسات العليا 3

 9/10 امتحان كفاءة الحاسوب للقبول في الدراسات العليا 4

 9/30 اعالن نتائج القبول في الدراسات العليا 5

 مدة اسبوع بعد اعالن نتائج القبول االعتراض على نتائج القبول في الدراسات العليا 6

 10/7 صدور االوامر الجامعية للقبول في الدراسات العليا 7

 10/13 مباشرة الطلبة المقبولين في الدراسات العليا 8

بعد صدور األوامر يوما  45خالل  الموظفين المقبولين في الدراسات العلياللطلبة جلب اإلجازة الدراسية  9

 الجامعية بالقبول


