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  لكترونيةإلاستمارة إلاستخدام دليل الطالب إل

٢٠١٤-٢٠١٣  
  المقدمة: ١-٣
  

عزيزي الطالب إن اإلستمارة اإللكترونية وجدت لخدمتك ومساعدتك في ملء إختياراتك     
بسرعة وسھولة مع الحفاظ على سرية معلوماتك وحمايتھا من األخطاء والتالعب التي قد 
تحدث عند ملئھا ولضمان حقك في الترشيح للكلية أو المعھد الذي ُيــــالئم معدلك ووفق 

ألسـلــوب التكـنولـوجي الحــديـث والحضـاري المـتـطور بإسـتـخدام رغبـاتك، إن ھذا ا
(اإلستمارة االلكترونية) ســھل جداً وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة للدخول عبر اإلنترنت 

  الى المواقع المثبته أدناه.
  -مالحظة:

  فقط.كل االرقام واالختيارات والرموز التي ستظھر في ھذا الدليل ھي افتراضية  -١
تم استعمال الرمز (*) لغرض اخفاء المعلومات االصلية وال يجوز استعمال ھذا الرمز في  -٢

  ملء االستمارة الحقيقية.
  
  خطوات ملء اإلستمارة اإللكترونية: ٢-٣

  -يجب عليك الدخول الى أحد المواقع المباشرة اآلتية : - اوالً:

.org1http://www.istimara 

.org2http://www.istimara 

.org3http://www.istimara 

   أو الى الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://www.mohesr.gov.iq 

  ثم الضغط على رابط (اإلستمارة اإللكترونية) .
أو على رابط (اإلستمارة اإللكترونية) الموجود في موقع الھيئة العراقية للحاسبات 

 - والمعلوماتية :
.edu.iqhttp://www.icci 

او على الروابط الموجودة في كل المواقع االلكترونية التابعة للجامعات العراقية. ويمكنك 
  اإلستعانة بأي شخص له معرفة ولو بسيطة للدخول الى الموقع.
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  -.الصفحة الثانية  (صفحة تحديد اإلختيارات) :٢
جيداً الى كيفية تحديد وھي أھم صفحة بالموقع حيث يجب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه 

ً اإلنتباه الى  اختياراتك بشكل صحيح وحسب الترتيب الذي ترغب به وعدم اإلرتباك وأيضا
المعلومات المكتوبة في أعلى ھذه الصفحة مثل اإلسم الرباعي والمجموع فإذا كان ھناك أي 

وقبل  ˝خطأ في ھذه المعلومات يرجى منك عزيزي الطالب تقديم شكوى بھذا األمر مباشرة
ملء أي إختيار من خالل الضغط على الرابط الخاص بالشكاوى (الشكاوى) الموجود في قائمة 
(خدمات الطلبة) في الجانب االيمن للصفحة لتصحيح الخطأ بعد التأكد منه وتجنب حدوث أي 
مشاكل في القبول الخاص بك، إن ھذه الصفحة مبسطة جداً حيث تحتاج منك فقط كتابة رمز 

المعھد (المتكون من ثالثة أرقام فقط) الموجود في الفصل المخصص لرموز الكليات الكلية / 
والمعاھد ضمن ھذا الدليل داخل الحقول المخصصة لرموز الكليات والمعاھد الموجودة في ھذه 
الصفحة وبعد ذلك سوف يظھر لك إسم الكلية او المعھد الذي ترغب به مباشرًة وبشكل تلقائي 

  ) مع مالحظة عدم ظھور أي رسالة خطأ أثناء كتابة الرموز. ٤رقم ( وكما مبين بالشكل
  
  

  -األخطاء التي ممكن حدوثھا ھي :

ال يوجد كلية او معهد بهذا ( عند كتابة رقم ال يرمز ألي كلية او معھد تظھر الرسالة اآلتية .١

 ).الرمز

 ).هذا الرمز تم إختياره مسبقاً ( عند تكرار رمز معين تظھر الرسالة اآلتية .٢

ة عند كتابة رمز تابع لكلية خاصة بالبنات وكان الطالب المسجل ذكراً تظھر الرسالة اآلتي .٣

 ).هذا الرمز خاص بكلية للبنات فقط(

ال ( عند كتابة حروف بدل الرقم أو الرمز الخاص بالكليات أو المعاھد تظھر الرسالة اآلتية .٤

 ).يجوز كتابة حروف

 ب تعليمات القبول المركزي تظھر الرسالة اآلتيةعند تجاوز حد معين لعدد الكليات وحس .٥

 ).اليمكن إختيار اكثر من  كلية(



 ظھر

ذير) 

تابعة 
دون 

رات 
ضح 

  

رع العلمي تظ

ھر رسالة تحذ

ادراً على متا
ة او معھد بد

ل ھذه الخيار
حة وكما موض

رمز تابع للفر

 التالية (تظھر
 ة التالية.

ي الطالب قا
 خمسين كلية

 يمكن ارسال
 أسفل الصفح

  ت

وتمت كتابة ر

. 

لى الصفحةا
ل الى الصفحة

 تكون عزيزي
حقك بإختيار

  ختياراتك. 

خطاءن اي أ
لموجود في

  لثة.

يد اإلختيارات

٦ 
 

فرع األدبي و

) العلمي فقط

ام لن ينقلك ا
 أجل اإلنتقال

ً سوف لن فا
لك لضمان ح
ثل تسلسل اخ

صحيح وبدون
إلختيارات) ال

الثال  الصفحة

  

 صفحة تحدي

طالبة من الف

 خاص بالفرع

غاً فان النظا
ل الفارغ من

 الرسائل آنف
إللكترونية وذ
ه الحقول يمث

ت وبشكل ص
ر (مشاھدة اإل
اإلنتقال الى

)٤شكل رقم (

 الطالب او الط

هذا الرمز ( ة

د الحقول فار
ك ملء الحقل

ھور أي من
اإلستمارة اإل
ن تسلسل ھذ

كل االختيارات
ضغط على زر

) حيث يتم٤

ش

عندما يكون ا

لرسالة اآلتية

عند ترك أحد
ويتوجب عليك

  :مالحظة
في حالة ظھ 

بقية مراحل ا
خطاء كما إن

  
بعد تحديد كو

مباشرًة بالض
٤بالشكل رقم(

ع .٦

ا

ع .٧
و

  

م
 

ب
أ

و
م
ب

  



خرى 
 أحد 
جميع 
وكما 

  

اء فرصة أخ
بة في تغيير
لتأكد من ج
فل الصفحة و

يارات وإعطا
 خطأ او رغب
رات) وبعد ا
يارات ) أسفل

 خطأ باإلختي
ة وجود اي
ديل اإلختيار
كد من اإلختي

  ربعة.

  ة المعاينة

٧ 
 

 حدوث أي
ابقة في حالة
على زر (تعد
ى زر ( متأك
ى الصفحة الر

  
) صفحة٥م (

  

 - لمعاينة) :
 لضمان عدم
الصفحة السا
ك الضغط ع
 بالضغط على
ث ستنتقل الى

الشكل رقم

ة ( صفحة ال
ذه الصفحة
ختيارات في ا
رسالھا يمكنك

ستمرارك اإل
حيث ) ٥رقم (

صفحة الثالثة
تم وضع ھذ 

يل قائمة اإلخ
رات قبل إر
تيارات يمكنك
ضح بالشكل ر

  
.الص٣

     
لتعدي
الخيا
اإلخت
موض



ى 
ابقاً 
سال 

  

شكل 
ملية 

علىي بالضغط 
 بإدخالھا سا
ر (نعم لإلرس

م لإلرسال بش
ي لتأكيد عم

 بشكل نھائي
تك التي قمت
ضغط على زر

على زر (نعم
رقم اإلمتحاني

قبل إرسالھا
صحة اختيارات
كل نھائي بالض

  ة التأكيد

ت بالضغط ع
م بإدخال الر

٨ 
 

ل إختياراتك ق
 تماماً من ص
وحفظھا بشكل

) ٦ .( 

  
) صفحة٦م (

  
ھذه اإلختيارات
لب أن تقوم

  -لتأكيد):
 اخرى لتعديل
ا كنت متأكداً
 اإلختيارات و
ي الشكل رقم

شكل رقم

بعد إرسال ھ
عزيزي الطال

٧.(  

عة (صفحة ال
 لديك فرصة
ارات) أما إذا
م بتأكيد ھذه
ما موضح في

ھنا الى انه ب
طلب منك ع
الشكل رقم (

صفحة الرابع
ھذه الصفحة
تعديل اإلختيا
طيع أن تقوم
ل نھائي) وكم

در اإلشارة ھ
ي) سوف يط
سال كما في ا

.الص٤
في ھ
زر (
فتستط
بشكل

  

تجد  
نھائي
اإلرس



 الى 
 تام 
أ في 
سنى 
و في 
على 
 الى 

ماتك 
خزن 
يامك 

  

كنك الدخول
إلنتباه بشكل
ظتك أي خطأ
ختيارات) ليتس
شكل أكثر أو
موجود في أع
سيتم الدخول

) ففيه معلوم
ت وتاريخ خ
ذا الوصل قي

 

  حاني

بالتالي ال يمك
ي الطالب اإل
 حالة مالحظ
ر (تعديل اإلخ
إلستفسار بش
إلستمارة) الم
قاً) حيث س

)PDFوع (
تمارة ووقت
يث يثبت ھذ

٨.(  

 بالرقم اإلمتح

خاصة بك وب
 منك عزيزي
ر (نعم) وفي
ضغط على زر
 ومن أجل ا
شكوى حول اإل

ا سابق ذكرھ

 ملف من نو
سلسل اإلست
ً حي لھا سابقا
الشكل رقم (

٩ 
 

  
أكيد اإلرسال

  
ت الدخول الخ
راتك فيرجى
ضغط على زر
ب عليك الض

) ،٣ل رقم (
لى رابط ( ش
حات التي تم

)٩.(  

تطيع تحميل
مدرسة) وتس
 قمت بإدخالھ
كما موضح با

) تأ٧ل رقم (

سح معلومات
لتعديل إختيار
جيد قبل الض

ات فيجبختيار
ضحة بالشكل
ك الضغط عل
 كل الصفحا
بالشكل رقم (

ن خالله تست
والم والفرع

ياراتك التي
شكل صحيح ك

الشكل

نھائي ومسل 
 من جديد ل
راتك بشكل ج
ي ترتيب اإلخ
صفحة الموض
مشاكل فيمكنك
 موجود في

الموضحة ب ة

ل) والذي من
 والجنس و
افة الى إختي
وارسالھا بش

 الحفظ بشكل
حة الخيارات
كد من إختيار
تيارات او في
لعودة الى الص
 حدوث اي م
فحة ( وھو

خامسةفحة ال

رابط (الوصل
صة (االسم
اراتك باألضا
ء إختياراتك و

يتم 
صفح
والتأك
اإلخت
لك ال
حالة
الصف
الصف

  
أما ر
الخاص
إختيا
بملء



  

  الستالم

١٠ 
 

  
) وصل اال٨(

  
  
  
  

( شكل رقم



قبول 
وكما 

  

ك أو 
ساله 
 الى 
سب 
ضغط 

ى دائرة الق
لخاص بك و

ي الخاص بك
لرد سيتم إرس
يجب اإلنتباه
اسى الرد المن

لشكوى بالض

 إستفسار الى
اإللكتروني ا

االلكترونيريد 
ھم جداً ألن ال
شكوى وھنا ي
حصول على
كنك إرسال ال

عتراض أو
 على البريد

   الشكاوى

 وعنوان البر
بر) وھذا مھ
تفسار او الش
ر لضمان الح
وصحيح يمك

١١ 
 

  - وى) :
رسال أي إع
لرد بسرعة

) صفحة٩(
  

ك اإلمتحاني و
 شقيقك األكب
محتوى اإلست
ح ومختصر
كل واضح و

 

صفحة الشكاو
ة يمكنك إر
صول على ال

. (  

شكل رقم

 وكتابة رقمك
ل ( والدك أو
بة عنوان وم
تفسار واضح
ً بشك مات آنفا

الخامسة ( ص
 ھذه الصفحة
مباشرًة والحص

)٩شكل رقم (

 كتابة إسمك
ول عنك مثل
 ومن ثم كتاب
وى أو اإلست
كتابة المعلوم

.(  

الصفحة ا .١
خاللمن 

المركزي مب
موضح بالش

 

 يجب عليك
خص المسؤو
ھذا العنوان و
تكون الشكو
رعة وبعد ك
 زر (إرسال)

١

  

حيث
بالشخ
الى ھ
أن ت
وبسر
على

 


