
  جامعة ديالى في األوليةالدراسات  في قبول الطلبة غير العراقيين طوضواب شروط

 اوالً. قنوات القبول:

 القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية )التبادل الثقافي(. .1

 قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق. .2

 القبول على النفقة الخاصة. .3

 القبول وضوابطه:ثانياً: شروط 

 ان يكون الطالب حاصال على شهادة اإلعدادية العراقية او ما يعادلها. .1

اال يكون قد مضى على تخرج الطالب من الدراسة اإلعدادية اكثر من ثالث سنوات بالنسبة لقناتي  .2

العاملين في العراق واال يمضي على تخرج الطالب  نالدبلوماسييالتبادل الثقافي وأبناء وزوجات 

اكثر من اربع سنوات لطالب النفقة الخاصة للقبول في الدراسة الصباحية ويستثنى من ذلك المقبول 

 في الدراسة المسائية.

 ان يكون الطالب مستوفي للحد األدنى للقبول في الكلية والجامعة وكاالتي: .3

 90% .لالختصاصات الطبية 

 80% تصاصات الهندسيةلالخ. 

 70% .للعلوم الصرفة 

 65% .القانون / العلوم السياسية 

 60% .لالختصاصات األخرى 

األجور الدراسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص  ىتستوف .4

ية الصباحية , اما الصباحي بالنسبة للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخاصة للدراسة األول

 المتقدمين للدراسة المسائية تستوفى األجور ذاتها المستوفاة من طلبة الدراسة المسائية.
 

 جور الدراسة على قناة التعليم الحكومي الخاصأ: 

 الحد األعلى لألجور الدراسية بالدينار التخصص ت

 9,000,000 كليات الطب 1

 3,000,000 الهندسة قسم المعماري في كليات 2

 2,250,000 الهندسة في كلياتاألقسام الهندسية  3

 1,750,000 كليات الطب البيطري 4

 1,500,000 كليات العلوم 5

 1,200,000 القانون كليات 6

 900,000 الكليات اإلنسانية 7
 

 المسائية:جور الدراسة أ 

 الحد األعلى لألجور الدراسية بالدينار التخصص ت

 2,250,000 الهندسية في كلية الهندسةاألقسام  1

 1,500,000 كليات ذات التخصصات العلمية كافة 2

 1,200,000 كليات القانون , كليات اإلدارة واالقتصاد 3

 900,000 اإلنسانية ذات التخصصات الكليات 4

 



 من يتم قبوله في الدراسات المسائية. للدراسة االعدادية يستثنى من شرط سنة التخرج .5

خلوه من االمراض فضال عن نجاحه في الفحص الطبي على وفق  تؤيدتقديم الطالب شهادة صحية  .6

 الشروط الخاصة بكل دراسة.

يقوم الطالب او الجهة الرسمية المرشحة له بتسديد رسم التسجيل السنوي في بداية كل عام دراسي  .7

ً لما  هو متفق عليه في البرنامج التنفيذي بين بالعملة األجنبية او بما يعادلها بالدينار العراقي ووفقا

 البلدين.

 الوثائق المطلوبة للتقديم:ثالثاً. 

  الشهادة الثانوية المعادلة وتكون مصدقة من الجهة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية للبلد

الصدر منه ومن السفارة العراقية في ذلك البلد. اما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية 

ية فعليهم تقديم الشهادة المصدقة من المديرية العامة التربية في المحافظة التي انهى العراق

 الطالب دراسته فيها.

 .شهادة الميالد االصلية او نسخة طبق األصل 

 .نسخة من جواز السفر 

 ( 2صورة شخصية عدد.) 

 ستمارة التقديم الخاصة بكل قناة.ا بملء يقوم الطالب 

  1/10/2023لغاية يستمر التقديم للدراسة. 

 المنح الدراسية للوافدين الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة اإلعدادية العراقية في الدراسة األولية: رابعاً.

القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية التبادل الثقافي(. وتكون  أوال:

اق عليه بتلك البرامج واالتفاقيات بين البلدين وتزود دائرة ضوابط وشروط المنحة وفقا لما تم االتف

 الدراسات والتخطيط والمتابعة ببنود االتفاقية )نسخ من تلك البرامج او االتفاقيات( فيما يخص

 الدراسات األولية )بكالوريوس( حصرا للعمل وفقا لما جاء فيها.

 :جامعات العربيةالقبول وفقا للمنح الدراسية الممنوحة التحاد ال ثانيا:

 يتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالمنح الدراسية المخصصة التحاد الجامعات .1

 العربية وحسب التخصص وفيما يخص الدراسات األولية )البكالوريوس( حصرا واستكمال

 اجراءات القبول من قبلها.

سمة الدخول واإلقامة  تتولى دائرة البعثات والعالقات الثقافية تسهيل اجراءات منح .2

)بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية( للطلبة المشمولين بالمنح بالفقرة )ثانيا( اعاله مع 

 .التصاريح األمنية لكل حالة اعالم مكتب

 من خطة القبول في الكلية ولكل تخصص لتلك المنح. %1تخصص نسبة  .3

 كاالتي:تكون الحدود الدنيا للقبول في الدراسات األولية  .4

 ( 85المجموعة الطبية الطب العام بمعدل.)% 

 ( 65تخصصات المجموعة الهندسية بمعدل.)% 

 ( 60التخصصات العلمية واإلنسانية األخرى بمعدل.)% 

 ( سنة.24ال يزيد عمر المتقدم لنيل شهادة البكالوريوس عن ) 

الجامعة )منحة اقسام داخلية لدى  تتحمل الجامعات نفقات الدراسة والسكن في حال وجود .5

 كاملة( او نصف منحة في حال عدم توفر االقسام الداخلية.



 يتم ارسال الخطة الى دائرة البعثات والعالقات الثقافية للقيام بالتنسيق مع اتحاد الجامعات .6

 العربية وفق لآلليات المعمول بها من قبلهم سابقا.

فاكثر(  لمقيمين في العراق لمدة عشر سنواتالمنح الدراسية الممنوحة للطلبة غير العراقيين ا ثالثاً.

 :تخصصات المفتوحة في تلك الجامعاتفي الجامعات العراقية وفق ال

القبول شعبة  يكون التقديم للمنح الدراسية من خالل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قسم .1

 الوافدين حصرا.

المقيمين في  للطلبة العرب واألجانبمن خطة القبول تلك الكلية للمنح  %2تخصص نسبة  .2

 العراق لمدة عشر سنوات فاكثر. 

للمنحة  بعد تقديم الطالب معادلة شهادته الثانوية والتأكد من استيفائه لشروط القبول وفقا .3

يشار الى  الدراسية بحال طلب الطالب الى الجامعة التي يرغب الدراسة فيها على ان

الطلبة للعمل وفقا  المنصوص عليها في دليل اجراءات شؤونالجامعة الى الضوابط النافذة 

القبول وتتولى الجامعات  لما جاء فيها وأن تلتزم الجامعات بالنسب المحددة من خطة

الحكومية اجراءات صحة صدور وثائق الطالب الدراسية وفي فترة ال تتجاوز السنة 

 .الدراسية األولى من القبول

العراقيين على  ول في الدراسات األولية وفقا لقبول اقرانهم من الطلبةتكون الحدود الدنيا للقب .4

 الدراسة الثانوية. قناة القبول الخاص )الموازي( وحسب سنة تخرج الطالب من

 ( سنة. 24ال يزيد عمر الطالب المتقدم للحصول على شهادة البكالوريوس عن ) .5

منحة ) وجود اقسام داخلية لدى الجامعةتتحمل الجامعات نفقات الدراسة والسكن في حال  .6

 او نصف منحة في حال عدم توفر السكن. (كاملة

المنح الدراسية الممنوحة للطلبة غير العراقيين )غير المقيمين في العراق والوافدين من  رابعاً.

 :تخصصات المفتوحة في تلك الجامعاتالخارج ألغراض )الدراسة في الجامعات العراقية وفق ال

التقديم للمنح الدراسية من خالل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قسم القبول / يكون  .1

 الوافدين حصرا. شعبة

من خطة القبول في الكلية لتلك المنح للطلبة العرب واالجانب غير  %3تخصص نسبة  .2

 المقيمين في العراق والوافدين األغراض الدراسة.

ة والتأكد من استيفائه لشروط القبول وفقا للمنحة بعد تقديم الطالب معادلة شهادته الثانوي .3

الدراسية يحال طلب الطالب الى الجامعة التي يرغب الدراسة فيها على ان يشار الى 

الجامعة الى الضوابط النافذة المنصوص عليها في دليل اجراءات شؤون الطلبة للعمل وفقا 

ة القبول وتتولى الجامعات لما جاء فيها وان تلتزم الجامعات بالنسب المحددة من خط

الحكومية اجراءات صحة صدور وثائق الطالب الدراسية وفي فترة ال تتجاوز السنة 

 .األولى من القبول الدراسية

 تكون الحدود الدنيا للقبول في الدراسات األولية كاالتي: .4

 %(.75%( وتخصص طب اسنان وصيدلة بمعدل ) 85التخصص طب عام بمعدل ) .أ

 (.%65تخصصات المجموعة الهندسية والتمريض بمعدل ) .ب

 %(.60التخصصات العلمية واإلنسانية األخرى بمعدل ) .ت

 ( سنة.24ال يزيد عمر المتقدم لنيل شهادة البكالوريوس عن ) .5

 تتحمل الجامعات نفقات الدراسة والسكن في حال وجود اقسام داخلية لدى الجامعة )منحة .6

 .منحة في حال عدم توفر السكنكاملة( او نصف 


