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ضوابط قبول قناة الطلبة النخبة
 .1يتم القبول في القناة أعاله استنادا ً الى قرار مجلس الوزراء المرقم  199لسنة  2018الماخؤذ في
الجلسة االعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتاريخ  2018/5/15والمتضمن (اعتماد خطة الموارد
البشرية في حقل العلوم اإلدارية واالقتصادية والمالية والقانونية ) للقبول وفق االتي :
 قبول الطلبة من ذوي المعدالت ( )%90فما فوق من خريجي الدراسة االعدادية /الفرع
العلمي (تطبيقي  ،احيائي) في كليات االدارة واالقتصاد ضمن اقسام (ادارة االعمال ،
االحصاء ،االدارة العامة  ،االدارة الصناعية  ،المحاسبة  ،االقتصاد  ،العلوم المالية
والمصرفية).
 قبول الطلبة من ذوي المعدالت ( )%90فما فوق من خريجي الدراسة االعدادية الفرعين
(العلمي /تطبيقي  ،احيائي ) واالدبي في كليات القانون والتربية والتربية االساسية .
 الطلبة المشمولين في القبول هم الطلبة خريجي الدراسة اإلعدادية  2019/2018والسنة. 2020/2019
 يحق للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة ممن لم يتسنى لهم التقديم على قنوات القبولالمركزي التقديم على هذه القناة .
 يحق للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة ولديه قبول مركزي التقديم على هذه القناةشرط ان يكون (مؤجل  ،راسب) ولم يلتحق باحدى الدراسات (التعليم الحكومي الخاص
الصباحي  ،المسائية  ،االهلية ) او الكليات التابعة للوقفين ويتم الغاء قبولهم اذا ثبت عكس ذلك
.
 .2يتم القبول في القناة أعاله في تخصص اإلدارة الصناعية للنفط والغاز /جامعة البصرة للنفط والغاز
للطلبة من خريجي الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية  2019/2018و  2020/2019استنادا الى قرار
مجلس الوزراء رقم  182لسنة  2019الماخؤذ في جلسته االعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ
 2019/5/21وأن الحد األدنى للقبول في التخصص المذكور هو . %92
 .3يخضع الطالب المتقدم لهذ القناة لضوابط القبول ذاتها المذكورة في دليل الطالب للسنة الدراسية
.2021/2020
 .4يحق للطالب التقديم على اقسام الكليات (االدارة واالقتصاد ،القانون ،التربية ،التربية االساسية ) في محافظة
سكنه حصرأ ً وعلى الطلبة الخريجين من مدارس تابعة الى وزارة التربية في اقليم كردستان اختيار كليات ضمن
محافظة سكناهم وحسب بطاقة السكن .
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 .5يحق لطلبة كافة المحافظات التقديم على تخصص االدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط
والغاز وذلك لعدم توفر التخصص في باقي الجامعات .
 .6يحق للطالب ملء ما ال يقل عن اختيار واحد ولغاية ( )50اختيار ضمن استمارة التقديم لهذه القناة.
 .7بعد أن يتم التقديم الكترونيا على الطالب مراجعة الجامعة التي قدم عليها عدا المحافظة التي تتضمن اكثر
من جامعة فيتم مراجعة اقرب جامعة لمحل لسكناه لغرض اجراء مقابلة ونتيجة هذه المقابلة تكون اساس
السماح للطالب التنافس ضمن هذه القناة .
 .8يجب على الطالب التقديم على قناة القبول المركزي في نفس الوقت للتقديم لقناة النخبة وفي حال ظهور
قبول الطالب ضمن قناة النخبة ويحق للطالب تقديم طلب الغاء قبوله في القناة واظهار قبوله المركزي
خالل فترة التتعدى الـ 10ايام من تاريخ اعالن نتائج القبول المركزي .
 .9بامكان الطالب المقبول ضمن القناة اعاله التقديم على قناة تعديل الترشيح في السنة الدراسية الالحقة ووفق
ضوابط تعديل الترشيح المثبتة في دليل اجرءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية
. 2019/2018
 .10منح الطلبة المقبولين ضمن القناة وفق قرار مجلس الوزراء اعاله مكأفاة طول مدة دراستهم التقل عن
()150000دينار فقط مائة وخمسون الف دينار شهريا ً  ،على ان يجري التعاقد معهم على وفق الخطة
انفا ً بعد اعتماد تعهد من قبلهم بهذا الشأن .

