
	للطلبة المتقدمین الى قسم التربیة الفنیة اعالن

	/لتربیة الفنیةا تعلن عمادة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة عن فتح باب التقدیم للقبول في قسم     
 الخمیسانتھاًء بیوم عبر قناة القبول المباشر 	2022/	2021الدراسة الصباحیة للعام الدراسي 

الطلبة الراغبین بالتقدیم مراجعة شعبة التسجیل الصباحي خالل  فعلى 2021/11/18الموافق 
	.دناهأفي  المستمسكات المطلوبة والمدرجةالفترة المحددة في اعاله مستصحبین معھم 

	

	المستمسكات المطلوبة:	اوالً     

	)نسختین ملونة+	نسخة اصلیة (وثیقة الدراسة االعدادیة او تأیید تخرج  -1
حال  في)	نسختین ملونة(شھادة الجنسیة العراقیة للطالب ووالدیھ +	ھویة االحوال المدنیة  -2

	.وجود بطاقة موحدة ال یتطلب جلب شھادة الجنسیة
	)نسختین ملونة(بطاقة السكن  -3
	)(نسختین ملونةالتموینیة البطاقة  -4
	)نسخة ملونة+	 أصلي(فحص طبي  -5
	)6(عدد صور خلفیة بیضاء  -6

 

 ً 	والفئات المشمولة بالتقدیمالشروط العامة للتقدیم :	ثانیا

	ان یكون الطالب عراقي الجنسیة -1
	صعوداً 	1997موالید  -2
	ناجحا في الفحص الطبي -3
من الذین لم (2020-2019والعام الدراسي السابق 	2021-2020خریج العام الدراسي  -4

ین كانوا ملتحق إذایظھر لھم قبول مركزي ولم یلتحقوا في الدراسة المسائیة او االھلیة اما 
شرط ان یجلبوا تأیید یوضح انھم راسبین او مؤجلین یثبت فیھ ألغراض التقدیم على 

	.االختبار للقبول في قناة القبول المباشر
ھم على ان ال تقل معدالت)	االدبي التطبیقي،	(االحیائي،خریجي الدراسة االعدادیة بفروعھا  -5

	%60عن 
	.%60تطبیقیة على ان ال تقل معدالتھم عن خریجي الدراسة المھنیة فرع الفنون ال -6
خریجي معھد الفنون الجمیلة ومعھد الدراسات الموسیقیة على ان ال تقل معدالتھم عن  -7

60%.	

ال  شرط ان	االدبي)االحیائي، التطبیقي، (الموھوبین من خریجي الدراسة االعدادیة بفروعھا 
الموھوبین من خریجي الدراسة  وكذلك)	من خطة القبول	%3نسبتھم (	%55تقل معدالتھم عن 

نسبتھم (	%65المھنیة بكل فروعھا عدا فرع الفنون التطبیقیة شرط ان ال تقل معدالتھم عن 
	:بعد جلب ما ال یقل عن اثنین مما یأتي)	من خطة القبول	2%



	.مما یثبت ممارستھ الفن من مؤسسات فنیة رسمیة -1
	.مطویات او ملصقات جداریة -2
	.شاركوا بھا في معارض محلیة او عربیة او دولیةصورا للوحات فنیة  -3
	.توثق نشاطھ الفني)	CD(اشرطة فیدیو او  -4

 

یخضع جمیع المتقدمین لالختبار الذي تعده اللجنة المختصة لالختبار في قسم التربیة الفنیة :	مالحظة
ً وسوف یتم استبعاد الطلبة الراسبین وال یدخلون في  فسة القبول مناوالذي سوف یتم تحدیده الحقا

	.وسوف یتم حجب القبول المركزي للطلبة المقبولین ضمن قناة القبول المباشر

	

	

	عمادة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة

	ة التسجیل الصباحي بشع


