عزيزي الطالب للتقديم على الجامعات والكليات االهلية يرجى اتباع الخطوات التالية

الخطوة االولى :الدخول الى الرابط ادناه
www.pe-gate.org
والقيام بتسجيل الدخول كما في الصورة
ادناه:

0

الخطوة الثانية
بعد تسجيل الدخول سوف تظهر
لك الواجهة الموضحة في الصورة
ادناه قم بالضغط على حقل ملء
البيانات.
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الخطوة الثالثة
بعد الضغط على حقل ملء البيانات سوف تظهر لك
الواجهة الموضحة في ادناه اذا كنت من الطلبة
الوافدين او من طلبة كردستان فاضغط على حقل
خارج العراق او كردستان او اضغط على حقل من
داخل العراق.
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الخطوة الرابعة
بعد الضغط على حقل من داخل العراق
ستظهر لك الواجهة ادناه قم باختيار الفرع
الذي تخرجت منه ثم اضغط على الخيار
التالي:
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الخطوة الخامسة
في هذه الخطوة قم بادخال جميع البيانات المطلوبة التي
ستظهر لك في الواجهة ادناه وبعد التاكد منها قم
بالضغط على خيار حفظ .
بعد ذلك يرجى التوجه الى اقرب مركزارشادي ترغب
في التقديم عليه للمصادقة على الحساب الخاص بك
ستكلفك عملية التفعيل هذه ( )5000دينار.

4

الخطوة السادسة
بعد ان يتم تدقيق البيانات التي قمت بإدخالها من قبل المركز
االرشادي والمصادقة على الحساب الخاص بك بعد االنتهاء
من هذه المرحلة بإمكانك التقديم على االستمارة االلكترونية
عن طريق الحاسب الشخصي الخاص بك حيث تقوم بالدخول
الى الرابط التالي
www.pe-gate.org
ثم تقوم بإدخال الرقم االمتحاني و الرقم السري الخاص بك كما
في الواجهة ادناه:
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الخطوة السابعة
في هذه الخطوة ستظهر لك الواجهة ادناه
حيث يمكن لك تثبيت الخيارات الخاصة بك
نوع القناة اسم الكلية المراد التقديم عليها
القسم نوع الدراسة صباحي او مسائي ثم قم
بالضغط على تقديم ليتم اضافة هذه االستمارة
الى البروفايل الخاص بك.

➢ المقصود بنوع القناة هنا في حال كان الطالب من ذوي الشهداء فبامكانه التقديم على قناة الشهداء او
القناة العامة او ان يكون الطالب من ابناء الهيئة التدريسية بامكانه التقديم على قناة ابناء الهيئة
التدريسية او القناة العامة او ان يكون الطالب من ابناء حملة الشهادات العليا في الوزارات االخرى
بامكانه التقديم على قناة ابناء حملة الشهادات العليا او القناة العامة.
➢ اليمكن التقديم على قناة االعالميين والرياضيين اال إذا كان الطالب تتوفر فيه الشروط المذكورة في
الفصل االول الفقرة ثالثا ً (.)4-3
➢ اما اذا لم يكن الطالب من الفئات اعاله فبامكانه التقديم على القناة العامة.
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الخطوة الثامنة
بعد ان قمت بالضغط على حقل التقديم ستظهر لك
الواجهة ادناه حيث تظهر لك بيانات االستمارة التي قمت
بملئها في الخطوة السابقة اضافة الى امكانية التقديم على
استمارة جديدة عن طريق الضغط على حقل اضافة
استمارة.
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الخطوة التاسعة
عند اختيارك التقديم على قناة الشهداء التدريسين واالعالميين
والصحفيين ستقوم بنفس الخطوات الثمانية السابقة أعاله ولكن
ستظهر لك االستمارة (غير مفعلة ) .
وال يعتبر تقديمك في هذه المرحلة مكتمل اال بعد ان تقوم بتفعيل
استمارتك هذه من قبل المركز االرشادي

مالحظـــــة :
➢ للطالب الحق في التقديم على اربع استمارات في كل استمارة يتم تثبيت قسم واحد.
➢ في حال رغب الطالب بالغاء تفعيل احدى االستمارات التي قدم عليها فله الحق في ذلك عن طريق
البروفايل الخاص به والحاجة لمراجعة المراكز االرشادية.
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مدة التسجيل
بعد اعالن اسماء الطلبة المقبولين قبوالً نهائيا ً وبدء المدة المحددة
للتسجيل بامكان الطالب التسجيل على وفق االلية التالية :

الخطوة االولى
قم بتسجيل الدخول الى بروفايلك الشخصي عن طريق الرقم
االمتحاني والرقم السري ثم قم باختيار القناة التي قدمت عليها
سوف تظهر لك االستمارات التي قمت بتفعيلها من قبل المركز
االرشادي سابقا مع مالحظة ان كود التسجيل قد تغير من مشفر
الى احرف ظاهرة كما في الواجهة ادناه:

➢ من اجل التسجيل في كلية معينة عليك باخذ كود التسجيل الخاص باستمارة تلك الكلية و التوجه الى
المركز االرشادي ،حيث سيقوم موظف قسم التسجيل بتسجيلك في القسم بعد ان يحصل منك على كود
التسجيل.
➢ سوف يظهر قبول الطالب في ثالثة خيارات كحد اقصى ،عند قيامه بالتسجيل على احد الخيارات الثالثة
وسوف تلغى بقية خياراته.
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