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   2023-2022للعام الدراسي  في جامعة ديالى ضوابط التقديم والقبول للطلبة غير العراقيين

 

 شروط التقديم للطلبة غير العراقيين  :ولا أ

وبما  نحة   ي المُ علن  على شةةدادة البكالوريوف  ي التصصةةم الم     يكون الُمتقدم حاصةة ا أن  :  الماجسةةتيردراسةةة  -1

ييةد من قسةةةةةم البع ةات أو مةا يعةادلدةا من الشةةةةةدةادة بتةميةة المللوبةة لبرنةامل المةاجسةةةةةتير أمع الصلفيةة العل  يتوا ق  

 ال قا ية.والع قات 

  وبما يتوا ق  نحة   ي المُ علن  على شةدادة الماجسةتير  ي التصصةم المُ   أن  يكون الُمتقدم حاصة ا   الدكتوراه:دراسةة   -2

و مةا يعةادلدةا من الشةةةةةدةادة بتةأييةد من قسةةةةةم البع ةات والع قةات أ الةدكتوراهمع الصلفيةة العلميةة المللوبةة لبرنةامل  

 ال قا ية.

 ( %65عن )و الماجستير أ يقل معدل المتقدم لدراسة الدبلوم العالي ال ن  أ -3

 ( %70)يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن  ال ن  أ -4

 اللغة االنكليزية م ل  متحانات اي بت نجاحه  ي إحدى    بالدراسةةةةات العليا تقديم ماااللتحاق  يرغب    متقدمعلى كل   -5

(IBT)  TOEFL  و  أIELTES    ي و  اإلصةدار ن الشةدادة صةالحة لمدة سةنتين من تأري   ن تكوعلى أاو ما يعادلدا 

 الجامعة.على اللالب ان يجتاز امتحان الكفاءة باللغة االنكليزية الذي تجريه  شدادة حال عدم وجود 

 جور.أو ق على تمديد للدراسة يكون  وأيزمنية  بُمدةنحة محددة المُ  -6

 المستمسكات المطلوبة للتقديم والقبول  ثانياا:

 دناه:أيد الجامعة بالمستمسكات المدرجة على المتقدم تزو

وحسةب   صةلاألو الملحقية ال قا ية  ي البلد  ة بلد اللالب والسةفارة العراقية أمصةدقة من وزارة صارجيية  و ائق دراسة     -1

 االتي:

البكالوريوف مصةةدقة من وزارة الصارجية    التربية وشةةدادة  ووزارةشةةدادة ال انوية مصةةدقة من وزارة الصارجية   .أ

 الماجستير.والع قات ال قا ية  يما يصم دراسة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي / قسم البع ات 

قسةةم   /التعليم العالي والبحث العلمي    ووزارةي )البكالوريوف والماجسةةتير( مصةةدقة من وزارة الصارجية  شةةدادت   .ب 

 الدكتوراه.البع ات والع قات ال قا ية  يما يصم دراسة 

  .وليتقل عن سنتين من تاري  قبوله األ جواز نا ذ لمدة ال -2

 . بحث( )مقترحلة بحث ص -3

 صتصام.األمن حملة لقب أُستاذ  ي حقل  ( لتدريسيين2توصيات عدد ) -4
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 القبول.عادة الفحم اللبي  ي العراق بعد وإصل ة وشدادة صحية صادرة من البلد األعدم محكومي -5

  العراق.نظمة والتعليمات والضوابل  ي وجبه االلتزام بالقوانين واألمتعدد صلي يتعدد ب  -6

 

 جور الدراسية للطلبة غير العراقيين المقبولين على قناة النفقة الخاصة األ ثالثاا:

         جور الدراسية السنوية للللبة المقبولين والمستمرين بالدراسة على النفقة الصاصة بحسب التصصصات تكون األ        

 أدناه: والدراسة و قا  للجدول 
 

 الدراسة ت
 التخصصات النسانية 

 الجور الدراسية / دينار 
 التخصصات العلمية

 الجور الدراسية / دينار 

 3.000.000 2.250.000 الدبلوم العالي  1

 3.750.000 3.000.000 الماجستير  2

 4.500.000 3.750.000 الدكتوراه 3

 

 


