
 دليل الطالب ألستخدام نظام ))خياراتي((

 اعزائنا طلبة كلية العلوم المقبولون ضمن القبول المركزي وقنواته األخرى:

قسم علوم الحياة، قسم علوم الكيمياء، يسر كلية العلوم ان ترحب بكم ، في رحاب اقسامها العلمية الستة )

(، وألول مرة واعتبارا من العام الفيزياء، قسم علوم الجوقسم علوم الحاسوب، قسم علوم الرياضيات، قسم علوم 

في كلية العلوم  المقبولين" األلكتروني والذي يسهل على الطلبة خياراتي، يتم العمل بنظام "8102-8102الدراسي 

 .التقديم األلكتروني للتنافس على توزيعهم في اقسام الكلية عدا قسم علوم الرياضيات كون القبول فيه مركزيا

 على الطالب المقبول اتباع الخطوات التالية وبدقة عالية:

عليك زيارة كلية العلوم الكائنة في شارع فلسطين قرب تقاطع الموال، وبالتحديد شعبة القبول والتسجيل  .0

 وستجد لجنة استقبال الطلبة الجدد لغرض توجيهكم حول التعريف بالكلية واقسامها.

 ". خياراتي لكونها األساس في دخولك الى نظام "ال تغادر الكلية لحين استالم كلمة المرور الخاصة بك  .8

 (اضغط هنا)الرابط التالي ( او نظام خياراتي )عليك زيارة موقع كلية العلوم األلكتروني من خالل الرابط التالي  .3

 الصورة التالية ما عليك سوى الضغط على الصورة: يحملسيظهر امامك اعالن  .4

 

 عليك قراءة تعليمات استخدام النظام بدقة عالية... .5
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بعد ذلك ستظهر لك الواجهة الرئيسية للنظام وكما في الصورة التالية وعليك الضغط على المفتاح المؤشر  .6

 بالسهم األحمر:

 

هذا الرمز  بادخال الرمز السري الذي حصلت عليه من الكليةبعد ذلك ستظهر لك الواجهة التالية من خاللها قم  .7

او حدوث مشكلة في فقد يعرضك فقدانه او اعطائه لغيرك الى الغاء قبولك مهم جدا عليك المحافظة عليه 

الذي تراه في الصورة التي ألدخال رمز التحقق القبول، وعليك بعد ادخال الرمز السري األنتقال الى الحقل الثاني 

 :تخرج لك

 

  



من حقول متعددة جميعها مهم وال يمكنك ترك احدها فارغا ،  انتبه ستظهر امامك واجهة مهمة جدا متكونة  .2

 لهذه البيانات كونها مهمة في قبولك في كلية العلوم الجامعة المستنصرية وكما في الصور التالية:

 

 



 

" ، قم بخزن األستمارة ويتم سحبها ملونة بنسختين وطباعة حفظاخيرا، عليك الضغط على المفتاح "  .2

المستمسكات المطلوبة وجلبها لمدير التسجيل لغرض التدقيق ... وبذلك انت قمت بالتسجيل واستكمال 

 بصورة متكاملة وصحيحة ... واهال ومرحبا بكم في رحاب كلية العلوم الجامعة المستنصرية.

 

 مع تحيات

 شعبة شؤون الطلبة والتسجيل

 

 األسناد األلكتروني
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