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 الفصل االول

 شروط قبول الطلبة في الجامعات والكليات االهلية 
       

 التقديم للدراسة الصباحية:شروط وأسس  -أوال : 
 

 الشروط العامة للقبول: -1

أن یكون حاصالً  لى  هالدا ا در سد الإل دال د یإل درقسد،یإلو أو درهالدا ا درلقا رإل ردا لقببا یقصال ی  لن   .أ

 ولى  وف  ل خًت درقیول درخاصإل یكل قخصص. درل یسیإل درقالإل رىقسییإل في درلحافظإل و

 صقو د .1990أن یكون لن لودری   نإل .ب

( حصالالالالسد  رىقیول في جالقإل درقلی ي كىیإل درطب 2020-2019یقنافس درطىیإل خسیجو درقام در سد الالالالي  .ت

 درقام.

یح  رخسیجي درلسدكب درلدنیالإل  لسكب درلققصالالالالالم ولسكب دروریال  ولسكب درلققب( ودرلسدكب درلدنیالإل درقي  .ث

ل ا در سد الالالالإل فیدا سًث  الالالالنودت وأ ود دللقحان دروبدسو  دریكىوسیا( حصالالالالسد  درقق یم في درجالقات 

 ودركىیات دلهىیإل ولى  وف  درل خًت درخاصإل یكل قخصص.

دن یكون لقفسغالا  رىال سد الالالالالإل ول یجوب درجلل یین دروظیفالإل ودرال سد الالالالالإل  في درو،الت ادقال ( في درجالالقالات   .ج

لنق الیي درلس ال الات درحكولیإل كافإل ویهالقسط في د القلسدسهم یار سد الإل   ودركىیات درصالیاحیإل ویهاللل ار 

درحصالالالالول لى  ةجابا  سد الالالالیإل لن  وددسهم دیق دف  لى  وف  درققىیلات درنافاا و ول یجوب درجلل یین  

 سد الالالالقین أیوالالالالا  وفي حال سیوت خًت ار  یكقب ةر  دروبدسا ي  ددسا درققىیم درجالقي دلهىي ار اف 

 ،یور .

دراو ققوفس   (درفحص درطیي لى  وف  درهالالسوط درخاصالالإل یكل  سد الالإل ویح  رىطارب درلكفوت  دن یجقاب .ح

 فی  درهسوط( درقق یم رى سد ات دان انیإل درلًدلإل.

نفس  یح  رىطارب درلقیول في دح ى درجالقاتي دركىیات دلهىیإل رى نودت در ایقإل درقق یم در  ، م دخس في   .خ

( وفي حال ،یور  قصالال س جالقق ي كىیق   2021ي2020م رىقام  لى  وف  ل خًت وهالالسوط درقق ی  دركىیإل

 دلسد  د دسیا  یق ییس ، ل  وییاهس في درلسحىإل دلور  رقیور  درج ی  ویقم دلًم دروبدسا یار .

یس،ن ،ی  درطارب في حال ،یور  في جالقإل ي كىیإل دخسى دو در سد الالالالإل خاسج درقسد  دو حصالالالالور  لى    . 

 یار  لن ،یل درطارب خًل ل ا ة یوع للل لن قاسیخ درقق یم.ققیین یق  قق یم طىب قحسیسو 

یح  رىطالارالب درلقیول في درجالالقالات ودركىیالات درحكولیالإل درققال یم رىقیول في درجالالقالات ودركىیالات دلهىیالإل   .ا

لى  وف  دل الالالالالقلالاسا دلركقسونیالإل ولیال أ درلفالاوالالالالالىالإل ولى  وف  لال خًت وهالالالالالسوط درققال یم رىقالام  
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ت درطارب یلوجب لحوالالس ق الالىیم وق الالىم لن طسی  درلخورین یار  ( ویكون ق الالىیم لى2021ي2020 

( یولا  لن قاسیخ دصالالالال دس دلس درقیول ویخًف  ققحلل درجالقإلي دركىیإل قیقات  60وخًل ل ا ل ققجاوب  

 ار .

یح  رىطارب دراو قم قس،ین ،ی ه في دح ى درجالقاتي دركىیات دلهىیإل درقق یم لج  د  لى  وف  دل القلاسا   .س

(و لى  دن ل 2021ي2020ونیإل ولی أ درلفاوالالالىإل ولى  وف  ل خًت وهالالالسوط درقق یم رىقام  دلركقس

 یقوم درطارب یارقق یم رىقیول في درق م ادق  دراو قم قس،ین ،ی ه فی .

ل ی الالاللل رىجالقات يدركىیات دلهىیإل یق الالالىم دو لیىال لن دلجوس در سد الالالیإل دو لا ی الالالل  یارق لینات لن   .ب

ر  في درجالقإل ي دركىیإلو كلا لیح  ة الالالقحصالالالال أو لیارال أخسى طیىإل فقسا ،یول  درطارب ،یل ظدوس ،یو

 وق جیل درطارب لى  درنظام دلركقسوني.

ل یح  رىوبسدف ولن هم ی سجقدم ودلوالالاف لجىس درنودب واوو در سجات درخاصالالإل ودلوالالاف لجارس  .س

 درلحافظات درقق یم رىقیول في در سد إل درصیاحیإل.

س  الالالالالقالان لن خسیجي درال سد الالالالالإل دللال د یالإل  درلققست یدالا لن ،یالل وبدسا درقسییالإل(  یالملكالان طىیالإل د،ىیم ك   .ش

 درقق یم رىقیول في درجالقات ودركىیات دلهىیإل.

یق  ،یول درطىیإل یقم دصالالالال دس دلس جالقي رىجالقات ودودلس د دسیإل رىكىیات یقوالالالاللن د الالالاللاف درطىیإل ص.  

 دركىیإل رقص یقدا.درلقیورین ویقم سفقدا در  دروبدسا یق  لسودا لى  لجىس 

لل   2021-2020یقم ق ،ی  ییالانات درطىیالإل درلقیورین في درجالالقالات ودركىیالات دلهىیالإل رىقالام در سد الالالالالي  ض.  

  ددسا درققىیم درجالقي دلهىي ووف  در یا،ات درقي قح  ها در ددسا لحقا  .

 

 االسس العامة التي يعتمدها نظام القبول: -2

 درقق یم في درجالقات ودركىیات دلهىیإل. دلقلا  دل قلاسا داركقسونیإل ر سض  .أ

 در سد إل درصیاحیإل ودرل ادیإل. دلقلا  لی أ درلفاوىإل یارلق ل رىقیول في .ب

 یح  رىطارب أن ی ون دسیقإل خیاسدت فقط في دل قلاسا دلركقسونیإل. .ت

درطارب لى  وف  درخیاسدت درلسیقإل في د القلاسا درقق یم ول یق  قق یم درطارب رً القلاسا داركقسونیإل    یقیل .ث

رىقیول في درجالقات ودركىیات دألهىیإل لىبلا  رىوبدسا في ،یور  وةنلا یققل  لى  قناف الالال  ودرلفاوالالالىإل لل 

 یقیإل درطىیإل.



 
 
 

8 
 
 

( لن  سجإل ددرى ات دألجنییإل درلوالافإل ألو  الن  قخسج وقوالات در  لجلوع درطارب %۸قحق الب ن الیإل   .ج

  وریس لق ر   كلا في درلسال(.

 .ةطً  دل قلاسا داركقسونیإل( دیام للل دیق دف  لن ق سیخ 10قكون ل ا درقق یم خًل   .ح

قوالالالالالات  سجإل ودح ا رلقال ل درطالارب درلققال م لن درنالاجحین في در وس دلول رفسوع دلل د یات  درقىليي   .خ

دل یيي درصالالناليي درقجاسوي دربسدليي دل الالًليي فسع درحا الالوب وققنی  درلقىولاتيدرفنون درقطییقیإل  

 م طارب نظام درلحاولت لن درقلقل یداه درلیبا.لقد  درلقىلیني درقلسیضيدرقیارإل ودرقوری ( ویحسي

قوالات  سجقان لى  لق ل درطارب رى سد الإل دلل د یإل یكل فسولدا لن دراین حصالىود لى  هالدا ا در یىوم   . 

درققنيي درجالقات درققنیإل رىقیول في دخقصالالالاصالالال  درلناظس  رهالالالدا ا درلقد (لى  دن یقوم درطارب یجىب 

 هدا ا دلل د یإل .لق ل ودرلناف إل لى  د اس وسیقإل  قخسج  لن درلقد  حیث ققم 

% دلوددل یارقق یم في درجالقات ودركىیات  20یح  رىطىیإل خسیجي درلقاه   حلىإل هدا ا در یىوم (  درالالالالال  .ا

دلهىیالإل ادت دلخقصالالالالالاص درلنالاظسرال سد الالالالالقدم في درلقدال  لل لسدلالاا لال م لنحدم درلیبا في درفقسا     

%( ركل دخقصاص لى  ح ا لل 20ق ل درلقد  , یقم ح اب درالالال  دلًه(حیث یقم درقنافس لى  د اس ل

جیس ك الالالس درق   رلصالالالىحإل درطارب  لسال ال في دلخقصالالالاص دراو یكون فی  ل   خسیجي در وس دلول  

 طىیإل(. 5( طارب یقم قسهیل 43 

 و فان ،یور   الیكون لققل د  لى  وف  درلقق  في حال ،یول درطارب في أكسس لن لقق   صالیاحيو ل الادي( .س

 دراو ی جل ی  درطارب ویحات د ل  لن درلقق  دلخس.

( دیام للل 10لى  درطارب لسدجقإل درجدإل درقي ظدس ،یور  فیدا ر سض درق الالجیل خًل ل ا ل ققجاوب   .ب

 وخًف  یى   ،یور .

 ف لى ( في درلق ل رلصىحإل درطارب ر سض درقق یم . 0.5یقم جیس درك س  .س

  ناهالیح  رىطارب دخقیاس أح  دللقیابین د .ش

 . وأیناف حلىإل درهدا دت درقىیا في دروبدسدت دلخسى دلقیاب ،یول دیناف دلواف دردیدإل درق سی یإل .1

 دلقیاب اوو درهد دف. .2

وأیناف حلىإل درهالالالدا دت درقىیا في یح  رىطارب درل الالالقفی  لن دلقیاب دیناف دلوالالالاف دردیدإل درق سی الالالیإل  ص .  

 دو اوو درهد دف درقق یم لى  درقناا درقالإل لیس دل قلاسا دلركقسونیإل.دروبدسدت دلخسى 

 560طالب مجموع درجاته  :    
 90:      درجة اللغة الفرنسية  

 7.2= 0.08*    90% من درجة الفرنسي  8
 567.2يصبح مجموع الطالب بعد اضافة الفرنسي 
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 ثانيا  : شروط وضوابط التقديم للدراسة المسائية
 

 الشروط العامة للتقديم -1

ردا أو درهالدا ا درلقا رإل ردا  أن یكون حاصالً  لى  هالدا ا در سد الإل دال د یإل درقسد،یإلو أو درهالدا ا درلقا رإل .أ

 لقببا یقص ی  لن درل یسیإل درقالإل رىقسییإل في درلحافظإل .

أن ل یكون لقیول في  سد الالالالالإل أخسى ةا ل یجوب درجلل یین درال سد الالالالالقین وفي حالال سیوت ارال  یقحلالل   .ب

 درطارب درقیقات درقانونیإل ولندا در اف ،یور .

 (درخاصالالإل یكل  سد الالإل ویح  رىطارب درلكفوت  دن یكون ناجحا في درفحص درطیي لى  وف  درهالالسوط .ت

 دراو ققوفس فی  درهسوط( درقق یم رى سد ات دان انیإل درلًدلإل.

ل یقم قحویل  سد الالإل درطارب لن در سد الالإل درصالالیاحیإل در  درل الالادیإل دل لن طسی   ددسا درققىیم درجالقي  .ث

 یقاییإل في فقسا درق جیل .دلهىي حصسد  لل قبوی  در ددسا ی لس ققیین  وهسط قوفس درطا،إل دل ق

یح  رىوبسدف  ولن هم ی سجقدم  ودلوالاف لجىس درنودب  واوو در سجات درخاصالإل  ودلوالاف لجارس  .ج

 درلحافظات درقق یم رىقیول في در سد إل درل ادیإل  فقط.

 

 الضوابط العامة للدراسة المسائية -2

 در سد ات درصیاحیإل ودرل ادیإل.يیققل  درققویم درجالقي نف   درلقىن في درجالقات درحكولیإل  .أ

 ب ظ. 00ال2یكون ی ف در ودم درس لي في در الإل  .ب

دلرقبدم ی ن یكون أ دف دللقحانات درندادیإل لوح د   ین الخإل دأل الدىإل نف الدا( رى سد القین درل الادیإل ودرصیاحیإل   .ت

ونیإل في حال ل م  ورى وسین دألول ودرساني ورىلسدحل در سد الیإل كافإل وققحلل درجالقإلي دركىیإل درقیقات درقان

 قنفیا ار .

  2021ي2020قص س دألودلس درجالقیإلي دل دسیإل كافإل ودرلققىقإل یقیول درطىیإل درلیاهسین رى نإل در سد یإل   .ث

 لل قبوی   ددسا درققىیم درجالقي دلهىي ین خ لندا. 2021ي1ي31في لول  أ،صاه 
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 ثالثا  : قنوات القبول األخرى
 

(  2، )2015( لـسنة  57آلية وـضوابط تقديم الطلبة من ذوي الـشهداء المـشمولين بقانوني ) -1

 2020( لسنة  2وتعديله قانون)2016لسنة  

 درفدات درلهلورإل یداه دروودیط هم كل لنال .أ

 اوو هد دف وحایا جسددم حبب دریقث درلنحل.  .1

 اوو هد دف درحه  درهقیي. .2

یااوالافإل در  درجسح    درحسییإل ودلخطاف درق الكسیإل ودرقلىیات دلسهاییإلاوو هالد دف والحایا درقلىیات   .3

  درجسیل نف  (. 2015( ر نإل 57درلهلورین یارقانون  

 ( خاسج درطا،إل دل قیقاییإل رقیول درطىیإل ركل فدإل لن درفدات دلًه %10قخصص ن یإل   .ب

( لن دلجوس  %50ین الالالالالیإل  قكون دلجوس در سد الالالالالیالإل رىطىیالإل لن اوو درهالالالالالد دف رىفدات درسًث دلًه   .ت

 در سد یإل ركل ، م في كل جالقإل ي كىیإل دهىیإل. 

 یققل  لی أ درلناف إل یارلق ل ر سض درقیول ولن هاه درقناا. .ث

 یقنافس درطىیإل لن اوو درهد دف رىقیول فيال .ج

لن درح و  در نیا  (  سجات 5درلجلولإل درطییإل  درطبو طب دل الالنانو درصالالی رإل( یلق لت د،ل یالالالالالالال   .1

 (.2021ي2020درقیول رى نإل در سد یإل  رلق لت 

(  سجات لن درحال و  در نیالا رى الالالالالنالإل در سد الالالالالیالإل 8  دلخقصالالالالالاصالالالالالات دلخسى یلقال لت د،ل یالالالالالالالالالال .2

 .(2021ي2020 

لى  درطارب لىئ دل القلاسا دلركقسونیإل درخاصالإل یاوو درهالد دف ویق ها یقم طیالإل دل القلاسا ولسدجقإل   .ح

على الطالب متابعة حـسابه يوميا   دركقسونیا  لن ،یل لس ال الإل درهالد دف  لس ال الإل درهالد دف رىلصالا ،إل لىیدا  

 (.من حالة المصادقة التي تؤكد تقديمه على قناة ذوي الشهداء للتأكد

 

آلية وضـوابط تقديم ابناء الهيئة التدريسـية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأبناء     -2

 حملة الشهادات في الوزارات االخرى

 یول دیناف دردیدإل درق سی یإل في درجالقات ودركىیات دلهىیإل وف  دلقيالیقم ، .أ

ةاد كان درطارب لن دیناف دردیدإل درق سی الالیإل دراین هم لى  لً  وبدسا درققىیم درقاري ودریحث درقىلي دو   .1

درجالالقالات ودركىیالات دلهىیالإل درقالایقالإل روبدسا درققىیم درقالاري ودریحالث درقىلي درل الالالالالقلسین یالارخال لالإل دو 
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یم درقاري ودریحث درلققال ین دوالالالالالافإل در  درلقوفین  للن خ لود یصالالالالالفإل ق سی الالالالالین في وبدسا درققى

   .درقىلي(

( 5یح  رىطىیإل لن دیناف دردیدإل درق سی یإل درقق یم في درجالقات ودركىیات دلهىیإل یلق لت ،یول د،ل یالالال   .2

خلس  سجالات لن درحال  دل ن  رىلقال لت درلقىنالإل في  ریالل درطالارالب دلركقسوني رىقالام درال سد الالالالالي 

یكقالاب یسیال  د الالالالالقلسدسه یالارخال لالإل في   هىیالإلدركىیالإل دل  يدرجالالقالإل  ( یقال  دن یقم قبویال   2021ي2020 

.  درجالقإل أو دركىیإل دو كون  لققال د  دو لقوفي 

یقم ،یول دیناف حلىإل درهالدا دت درقىیا في یقیإل دروبدسدت لن درل القلسین یارخ لإل أو درلققال ین ةوالافإل در   .ب

في  ریل درطارب ( خلس  سجات لن درح  دل ن  رىلق لت درلقىنإل  5درلقوفین یلق لت ،یول د،ل یالالالالالال  

یلا یسی  حصالور   دركىیإل دلهىیإل    يدرجالقإل  ( یق  دن یقم قبوی   2021ي2020دلركقسوني رىقام در سد الي  

 .لى  هدا ا لىیا وكقاب یسی  د قلسدسه یارخ لإل أو كون  لققال د  أو لقوفي 

دلركقسونیإل درخاصالالإل   یقم درقق یم لن خًل دریودیإل دلركقسونیإل درلق ا رداد در سض ولن خًل دل الالقلاسا .ت

 يدرجالقإل  یقناا أیناف دلوالالاف دردیدإل درق سی الالیإل ودیناف حلىإل درهالالدا دت درقىیا في یقیإل دروبدسدت وققحلل  

درطارب ق سی الي في وبدسا درققىیم   ودر ا  ي ل السوریإل ق ،ی  كقاب درق یی  دراو ییین ی ن ودر  دركىیإل دلهىیإل  

 دسدت ،یل قفقیل د قلاسا درطارب لى  هاه درقناا.درقاري دو لن حلىإل درهدا دت في یقیإل دروب

خاسج  %(  5قخصالص ن الیإل لن خاسج درطا،إل دل القیقاییإل ركل ، الم في كل جالقإل ي كىیإل دهىیإل لق دسها   .ث

ألیناف دلوالاف دردیدإل درق سی الیإل ودیناف حلىإل درهالدا دت درقىیا في یقیإل دروبدسدت لىلا  دن دلورویإل  درخطإل  

 قال  قكون ألیناف دردیدإل درق سی یإل في وبدسا درققىیم درقاري ودریحث درقىلي.في درلناف إل لى  ل   درل

 یققل  لی أ درلناف إل یارلق ل ر سض درقیول ولن هاه درقناا. .ج

 

 آلية وضوابط التقديم على قناة االعالميين -3

  نبول . 1991دن یكون درطارب لن لودری   .أ

(  الالنودت في لجال دللًم  10ال كان ر ی  خ لإل  ی الاللل راللًلي درقق یم لى  ،ناا دللًلیین في ح   .ب

ی ض درنظسلن خىفیقال  درقىلیالإل  درلقصالالالالالو  خسیجي درال سد الالالالالإل درلدنیالإل كالافالإل و لقالاهال  درلقىلین و لقالاهال   

درفنون درجلیىإل(و وی الالالقسن  درطىیإل خسیجو در سد الالالات دل الالالًلیإل ودرل دسس درقایقإل رىو،فین  درهالالالیقي 

 ودر ني( ولقاه  در یاحإل ودرفن ،إل.

یجىالب درطالارالب كقالاب قال ییال  لصالالالالال   لن نقالایالإل درصالالالالالحفیین ولن درجدالات دللًلیالإل درقي كالان یقلالل فیدالا     .ت

  نودت یق م در  درجالقإل ي دركىیإل درقي یقم درقق یم لن طسیقدا. 10درطارب ل ا درال 

 یجىب درطارب قبكیإل لن دسنین لن درسود  في لجال دللًم لص ،إل لن نقایإل درصحفیین.  .ث
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رطىیإل لى  ،ناا دللًلیین لن طسی  دل الالالقلاسا دلركقسونیإل درخاصالالالإل یقى  درقناا لى  دن یكون قق یم د .ج

یقوم درطارب یلسدجقإل درجالقإل ي دركىیإل دلهىیإل درقي یقم درقق یم لن طسیقدا ل القصالحیا  لق  درل القل الكات  

إل دو لا یقا ردا دلًه دوالالافإل در  ق یی  در سجات رىق ك  دن درطارب حاصالالل لى  هالالدا ا در سد الالإل دلل د ی

 ودرل قل كات درققسیفیإل ریقم قفقیل د قلاسا درقق یم درخاصإل ی .

ل الالسوریإل ق ،ی  ل الالقل الالكات درطارب ووسادق  ،یل قفقیل د الالقلاسق  لى   دركىیإل دلهىیإل    يدرجالقإل  ققحلل   .ح

  هاه درقناا و لى  أن یقم ة الالقكلال ةجسدفدت صالالحإل صالال وس دروساد  ودرل الالقل الالكات في درجالقإلي  دركىیإل

 درلقیول فیدا.

 

 الرياضيينآلية وضوابط التقديم على قناة  -4

ی اللل رىسیاوالي درقق یم لى  ،ناا درسیاوالیین ی ض درنظس لن لسهًق  درقىلیإل یق  دن یجىب كقاب ق یی    .أ

لن درىجنالإل دلورلییالإل حصالالالالالسد  یسی  فیال  دن  أح  دلیطالال في دلرقاب دلورلییإل وی الالالالالقسن  لن ار  درطىیإل 

 در سد ات دل ًلیإل ودرل دسس درقایقإل رىو،فین  درهیقي ودر ني( ولقاه  در یاحإل ودرفن ،إل.خسیجو 

یقوم درطالارالب یجىالب كقالاب لن دلقحالا  درلسكبو یسیال  دنال  لن دلیطالال درسیالاوالالالالالیین لقنون در  هالالالالالقیالإل     .ب

 ددسا درققىیم   در دس الالالالالین في درىجنالإل دلورلییالإل وسم ققوم درىجنالإل دلورلییالإل یقبوی  درطالارب یكقاب لقنون در 

 درجالقي دألهىي.

یكون قق یم درطىیإل لى  ،ناا درسیاوالالیین لن طسی  دل الالقلاسا دلركقسونیإل درخاصالالإل یداه درقناا لى  دن  .ت

یقوم درطارب یلسدجقإل درجالقإل ي دركىیإل دلهىیإل درقي یقم درقق یم لن طسیقدا ل الالقصالالحیا  لق  كقاب درىجنإل 

ىق ك  لن دن درطارب حاصالالل لى  هالالدا ا در سد الالإل دلل د یإل دو لا دلورلییإل دوالالافإل در  ق یی  در سجات ر

 یقا ردا ودرل قل كات درققسیفیإل ریقم قفقیل د قلاسا درقق یم درخاصإل ی .

ل السوریإل ق ،ی  ل القل الكات درطارب ووسادق  ،یل قفقیل د القلاسا درطارب درجالقإل ي دركىیإل دلهىیإل  ققحلل   .ث

لال ةجسدفدت صالحإل صال وس دروساد  ودرل القل الكات في درجالقإلي  لى  ،ناا درسیاوالیین , لى  أن یقم ة القك

 دركىیإل درلقیول فیدا.
 

 

 آلية وضوابط قبول الطلبــــــــــــة الوافـــــــــــدين -5

یخوالل درطىیإل درودف ین رىوالودیط ودرققىیلات نف الدا درقي یخوالل ةریدا درطىیإل در دس الین  دخل درقسد  ل د  .أ

 خسیجي در وس دألول.دلقیاب درى إل درلوافإل ودلقیاب 

 ی لل رىطارب درودف  یارقق یم فقط في حارإل ،یالإل یلقا رإل هدا ق  في  نإل درقق یم حصسد .  .ب

 یقم درقق یم در  در سد قین درصیاحیإل ودرل ادیإل لن خًل دریودیإل دلركقسونیإل درلق ا رداد در سض. .ت
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احإل في در سد الإل درصالیاحیإل ودرل الادیإل  یح  رىطارب درودف  درقق یم رى سد الإل لى  دو لن ،نودت درقیول درلق .ث

 ة وا یارطىیإل خسیجي در سد إل دلل د یإل في  دخل درقسد .

یح  رىطارب درودف  لن اوو درهالالالالد دف درقق یم رى سد الالالالإل لى  أو لن ،نودت درقیول درلقاحإل  در سد الالالالإل  .ج

 درصیاحیإل أو درل ادیإل ( ة وا یارطىیإل خسیجي در سد إل دلل د یإل في  دخل درقسد .

( 30درطارب لسدجقإل  ددسا در سد الالات ودرقخطیط ودرلقایقإل ي هالالقیإل درودف ین خًل ل ا د،صالالاها  لى    .ح

سًسون یولا لن قاسیخ ق الجیى  في درجالقاتي دركىیات دلهىیإل ل القصالحیا لق  درل القل الكات درلیینإل في 

 د ناه ویخًف  یى   ،یور  .

 هدا ا درسانویإل  دال د یإل( دألصىیإل لص ،إل یح ب دألصول لل سًث ن خ لىونإل لندا . .1

كقاب لقا رإل درهالالدا ا درصالالا س لن وبدسا درقسییإل ون الالخ  لىونإل لن  لى  دن یقوالاللن دركقاب درلق ل  .2

ودرلجلوع دراو حصالالالل لىی  درطارب وأن یكون قاسیخ صالالال وسه في در الالالنإل درقي یقق م درطارب رىقیول  

 فیدا.

 هویإل دألحودل درل نیإل وهدا ا درجن یإل درقسد،یإل أو  دریطا،إل دروطنیإل درلوح ا( لل ن خ  لىونإل. .3

جودب در الالفس دألصالالىي ون الالخ  لىونإل  ق هالالیسا در خول ودرخسوج ودا،الإل في ار  دریى (و أو لا یسیت   .4

 وجو  درطارب خاسج درقسد  لن وبدسا دردجسا ودرلدجسین  للن ریس ر یدم جودب  فس(.
 

 

 لية وضوابط قبول خريجي معهد مفوضي الشرطةآ -6

یكون ،یول خسیجي لقد  لفووالالي درهالالسطإل في در سد الالإل درل الالادیإل حصالالسد في دركىیات دلن الالانیإل وفقا   .أ

 .2003( ر نإل 2( لن ،انون لقد  دل د  لفووي درهسطإل درلس،م  29رىلا ا  

 یلنل د قوافإل درطارب درلقیول در  در سد إل درصیاحیإل ألو  یب كان.  .ب

قسی  وبدسا در دخىیإل یكقاب س اللي صالا س لن لكقب دروكیل دل دسوي درفني حصالسد  ل م للانقإل درجدإل    .ت

درلنق الالب دریدا درلقق م رى سد الالإل درل الالادیإل ووف  درل ا دربلنیإل درلح  ا لن  ددسا درققىیم درجالقي دلهىي  

 فوً لن صحإل ص وس دروساد  و نإل درقخسج.

والالالودیط وققىیلات    2000ر الالالنإل    134یخوالالالل درطارب درلقیول روالالالودیط درققىیلات دللقحانیإل س،م     .ث

 .2007ر نإل  160دنویاط درطىیإل س،م 

 یكون ،یول درطارب لن خًل قق یل  لى  دریودیإل دلركقسونیإل ر ددسا درققىیم درجالقي دألهىي.  .ج
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 ( المعدل2013لسنة )(35) رقم  القانون وفق السياسيين السجناء قبول -7

 للن  الجن سفحاف ولحقجبو در الیا الي ودرلقققل در الجین لن كل هم درقناا هاه واللن یارقیول درلهاللورین ةن

 .دریاد   دریقث  نظام ظل في دحقجب أو دلققل أو

ودلل د یات دن یكون درلهاللول حاصً  لى  هدا ا در سد إل دال د یإل رىفسوع  درقىلي ودل یي ودرلدني   .أ

 دل ًلیإل( ویقیىون لى  وف  درل خًت درخاصإل یكل قخصص لناظس.

درجالقات ودركىیات دلهىیإل في در سد الالات  في دأل، الالام ،یول خاسج خطإل %( لن5  ن الالیإل قخصالالص  .ب

  درل ادیإل.

 ویكون حصالسد   در الیا الیین در الجناف لس ال الإل طسی  درلهاللورون یارقیول في هاه درقناا لن درطىیإل یح    .ت

 درقوالالالادیإل یقسدس درىجنإل قبوی هم یق   درجالقات ودركىیات دلهىیإل درقي قم درقق یم لن طسیقدا ةر  یمدرقق  

 .درخاصإل

 (  سجات لن درح  دأل ن  رىقق یم.8یقم ،یول درطىیإل لى  هاه درقناا یفاس    .ث

 ي.یكون ،یول درطارب لن خًل قق یل  لى  دریودیإل دلركقسونیإل ر ددسا درققىیم درجالقي دلهى .ج
 

 

ــوابط التقديم على المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية )طب عام ، طب  -8 آلية وضــ

 أسنان ، صيدلة(

درجالالالقي دألهىي   .أ درققىیم  یالال ددسا  دریودیالالإل دلركقسونیالالإل درخالالاصالالالالالالإل  درققالال یم دركقسونیالالا  لن خًل  یكون 

 gate.org-www.pe.) 

( أو یلقال ل 540دن ل یقالل لجلوع درطالارالب درلققال م ركىیالات  طالب دل الالالالالنالان يدرصالالالالالیال رالإل لن لجلوع    .ب

 .(%93( دو یلق ل   558%( ودرلقق م رجالقإل درقلی  ي كىیإل درطب درقام  لن   90 

 حصسد . 2020-2019دن یكون درطارب لن خسیجي در سد إل دلل د یإل رى نإل در سد یإل  .ت

 یح  رىطىیإل درلقق لین لى  ،نودت درقیول دلخسى درقق یم لى  درقناا دلًه . .ث

%(  سجات لوالالافإل  25%( لق ل درطارب في در سد الالإل دلل د یإل   100یكون درلق ل درقناف الالي )   .ج

 دخسى 

 ل یح  رىلقق لین لى  ،ناا درققىیم درخاص درحكولي درقق یم لى  هاه درقناا . .ح

 -( كما يلي :%25يكون تقسيم الدرجات ) •

 (  درجات اذا كان الطالب من ذوي الشهداء او يتيم ...توزع كاالتي :10-4اوال : )

الطالب من ذوي الشــهداء/ يعزز ذلك بكتاب من مؤســســة الشــهداء المركزية حصــرا  توزع   .1

 الدرجات كما يلي :

http://www.pe-gate.org/
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 ( لهسا  سجات داد كان درهدی  ودر  درطارب .10  .أ

 ( سلان  سجات داد كانت درهدی ا ودر ا درطارب .8   . ب

 (  قإل  سجات داد كان درهدی  هو دخ درطارب .6   . ج

 درطارب( .( دسیقإل  سجات دخسى  ج  4  . د

 الطالب اليتيم / يعزز ذلك بتقديم شهادة الوفاة االصلية توزع الدرجات كما يلي : .2

 ( ق ل  سجات داد كان درطارب یقیم دلب.9  .أ

 (  یل  سجات داد كان درطارب یقیم دلم .7  . ب

 ( درجات اذا كان من ذوي الدخل المحدود ... توزع كاالتي :5-3ثانيا : )    

( خلس  سجات یاركالل داد كان دلب ودلم لاطل لن درقلل ور ی  كقاب لن درلجىس دریى و 5  .أ

 یار  دو ر ی  هویإل درسلایإل دلجقلالیإل درصا سا لن وبدسا درقلل ودرهسون دلجقلالیإل .

 لخسى ( سًسإل  سجات درحالت د3  . ب

( درجات اذا كان الطالب او احد ذويه متطوع في صفوف الحشد الشعبي/ يعزز ذلك بكتاب  5-4ثالثا  : )   

 من هيئة الحشدالشعبي/االدارة المركزية حصرا ... توزع الدرجات كما يلي :

 ( خلس  سجات داد كان درطارب هو لن هاس  في صفوت درحه  درهقیي .5  .أ

 ودر  درطارب في صفوت درحه  درهقیي .( دسیل  سجات داد كان 4  . ب

 ( درجات اذا كان الطالب )نفسه( من ذوي االحتياجات الخاصة.5)رابعا  :    
 

 .%( األوائل من خريجي المعاهد )حملة شهادة الدبلوم(20قبول الطلبة الـ) -9

 لسال  %( دلوددل ركل دخقصاص لى  ح ا , لل جیس ك س درق   رلصىحإل درطارب 20قحق ب ن یإل درالال  .أ

 طىیإل(. 9( طارب یقم قسهیل 43ال في دلخقصاص دراو یكون فی  ل   خسیجي در وس دلول  

وس رىحالت درقي قم فیدا ق جیل دلقحانات در وس دلول در  در  لن درللكن هالاللول خسیجي در وس درساني و   .ب

ر الالالنإل    134( لن درققىیلات دللقحانیإل س،م  10درساني ل الالالیاب لوجیإل حقلا   ویح الالالب لا جاف یارفقسا  

درنالافاا لى  دن ل ققالل لقال لقدم لن درحال  دل ن  رىلقال ل درلقیول في در وس دلول ین الالالالالیالإل درقیول    2000

 دلًه دیوا  .

هىیإل درصالیاحیإل وخسیجي درلقاه  درل الادیإل  یقم ،یول خسیج درلقاه  درصالیاحیإل في درجالقات ودركىیات دل   .ت

 في درجالقات ودركىیات دلهىیإل درل ادیإل لى  وف  درقخصصات درلناظسا .

 ل یح  رىطارب درجلل یین در سد إل ودروظیفإل في در سد إل درصیاحیإل .  .ث
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 رابعا : آلية تسجيل الطلبة:

 درقیول كافإلق سو دروودیط درلنصوص لىیدا في هاد درفصل لى  ،نودت 
 

 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيل -1

 یق م درطارب ةر  درجدإل درقي یسهل ةریدا درل قل كات دآلقیإلال  

أصالل وسیقإل در سد الإل دال د یإل درلقببا یقصال ی  درل یسیإل درقالإل رىقسییإل في درلحافظإل أو أصالول دروساد    .أ

ویق م ققد د  خطیا     2021ي6ي15دألخسى  ویح الالب ،ناا درقیول( لصالال ،إل أصالالوریا  في لول  ل یقجاوب  

 یار  در  ق جیل دركىیإل ویخًف  یى   ،یور . 

 ن خإل لىونإل لن هدا ا درجن یإل وهویإل دألحودل درل نیإل درقسد،یإل أو دریطا،إل دروطنیإل درلوح ا. .ب

 (.3صوس ح یسإل ل  ها   .ت

ودروالالالودیط ودرهالالالسوط  1992ر الالالنإل    5د الالالقلاسا درفحص درطیي  لى  وف  نظام درىیا،إل درصالالالحیإل س،م   .ث

 إل ی ( لل لسدلاا دلقيالدرخاص

 ل ی جل درطارب في حارإل ل م قق یم دل قلاسا درلاكوسا لطىقا . .1

 یجب ق ىیم أصل دل قلاسا ول ققیل ن خإل لندا.  .2

قًحظ نقیجإل درفحص لن درجدإل درلسهالالل ةریدا درطارب لیاهالالسا وفي حال ل م ریا،ق  رى سد الالإل درلسهالالل   .3

 دألهىي" رىنظس في ،یور  لى  وف  ریا،ق  درصحیإل. ةریدا یقم لفاقحإل "  ددسا درققىیم درجالقي

یح  رىطارب د القدنات نقیجإل درفحص ر ى ، الم درىجان ي درىجنإل دل قدنافیإل في وبدسا درصحإل لن طسی   .4

 درجدإل درلسهل رىقیول فیدا.

 

 حاالت الغــاء القبــول -2

 اليلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية

( دیام للالل لن یقال  دلًن نقالادج  10درلسهالالالالالل ةریدالا خًل  ) ركىیالإلددرجالالقالإلي  ةاد رم ی الالالالالجالل درطالارب في   .أ

 درقیول.

 في حال سیوت ل م قودفس أو لن درهسوط درقالإل أو درخاصإل رىقیول في در سد إل. .ج

ةر    یكقب   )دركىیإلدرجالقإلي  ةاد ، م درطارب لقىولات أو وساد  غیس صالالالالحیحإل أو لبوسا أو لحسفإل ةر    .ح

دروبدسا ار الاف ،یورال  حق  وةن كالان في صالالالالالفوت لققال لالإل أو لقخسجالا  لن درجالالقالإل دو دركىیالإل وققخالا یحقال   

 داجسدفدت درقانونیإل كافإل.
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في درلحافظإل   ةاد رم یق م درطارب أصالل وسیقإل در سد الإل دال د یإل درلقببا یقصال ی  درل یسیإل درقالإل رىقسییإل .خ

على ان يقوم قســم التســجيل بتبليط الطالب بما ال يقل عن رساني  ی دیإل درفصالالل دةر  ق الالجیل دركىیإل ر ایإل  

 ( يوما .30-15( ثالث مرات وتكون المدة بين تبليط واخر )من 3)

دصال دس دودلس درطىیإل درلى   ،یوردم حال د القحقا،دم ول م ق خیس دصال دس دللس أكسس لن هالدس لن قاسیخ   . 

 دل قحقا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعالن نتائج 
القبول 
المركزي 
قع على مو
الوزارة 
 االلكتروني

 الطلبة المسجلين المباشرة بالدراسة لعلى ك
الغاء 
القبول 
  للطالب

 اليوم االول بعد
 اعالن النتائج

 دء التسجيل(ب)

 عمل  أيام 10التسجيل  مدة
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على الجامعة / الكلية االهلية مسؤولية تدقيق المستمسكات   (:1مالحظة )

  2021- 2020وليات قبول الطلبة ومطابقتها لخطة القبول للعام الدراسي أو

عند التسجيل واستكمال اجراءات صحة الصدور وبخالفه تتحمل الجامعة/  

 الكلية المسؤولية القانونية لقبولهم خالفا  للضوابط. 

تتحمل الجامعات والكليات االهلية مسؤولية تدقيق مستمسكات   (:2مالحظة )

 وأوليات الطالب قبل تفعيل استمارة الطالب على أي قناة من قنوات القبول. 

الكلية تخفيض األجور الدراسية عن الحد    /لمجلس الجامعة  (:3مالحظة )

 الكلية االهلية. /األعلى المحدد من قبل الجامعة 

%( من األجور الدراسية عند انسحاب 10تقطاع )يتم اس (:4مالحظة )

%( عند االنسحاب خالل  25الطالب خالل مدة اقل من شهر ويتم استقطاع )

 . من تاريخ التسجيل مدة اكثر من شهر

 على الطالب الذي ظهر قبوله في احدى الجامعات / الكليات  ( :5مالحظة )

التعليم الجامعي االهلي   االهلية ولم يتم تسجيله من قبل الكلية مراجعة دائرة

 التخاذ الالزم بحق الجامعة / الكلية. 
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 الفصل الثاني 
 آلية التقديم على الجامعات والكليات االهلية 

 

 اوال : االرشادات العامة: 

درفقال درخاص ی  ودخقیاس    یقوم درطارب یانهالاف درح الاب درخاص ی  واللن درنظام ی  القخ دم س،م درلویایل .1

 كىلإل لسوس ریقلكن لحقا لن در خول در  نظام درقیول درلسكبو رىققىیم دألهىي.

یقوم درطارب یقفقیل خ لات درقیىی ات ودرحجب دألركقسوني ودرقودصالالالل لن خًل درس الالالادل درقصالالالیسا دل  .2

SMS  درییانات ودرق جیل. ریقلكن درطارب لن د قخ دم هاه درخ لات دسناف لسحىإل درقق یم ولطایقإل 

درییانات درخاصالالالالالإل ی  لن خًل دری ف یاخقیاس جدإل درقخسج ولن سم دقیاع ةسهالالالالالا دت   یقوم درطارب یلىئ .3

 درنظام خًل للىیإل لىئ درییانات وح ب لقطىیات كل فدإل لن فدات درطىیإل.

یوفس درنظام ودجدإل خاصالإل یارحجب دلركقسوني ل دسا درحجوبدت رلسدجقإل  ددسا درققىیم درجالقي دألهىي   .4

 رجالقات ودركىیات دلهىیإل وح ب لقطىیات كل فدإل لن فدات درطىیإل.دو لسدكب درق ،ی  في د

قكون للىیالالإل لطالالایقالالإل درییالالانالالات دركقسونیالالإل رىطىیالالإل لن خسیجي وبدسا درقسییالالإل ودرالالاین یلقىكون درس،م  .5

 .ل یحقاج درطارب لسدجقإل لسدكب درق ،ی  في درجالقات ودركىیات دلهىیإل دللقحاني وكىلإل در س

درالاین ل یلقىكون دس،الام درالاین ل یلقىكون دس،الام دلقحالانیالإل ودس،الام  الالالالالسیالإل دو   ألخسىركالافالإل فدالات درطىیالإل د .6

, قكون للىیالإل لطالایقالإل درییالانالات لن خًل حجب لولال  دركقسوني رلسدجقالإل لسدكب درقال ،ی  في  الالالالالسیالإل فقط

 .  درجالقات ودركىیات دلهىیإل

وني لل  ددسا درققىیم  في حالال وجو  خىالل في ییالانالات درطالارالب, یجالب لى  درطالارالب حجب لولال  دركقس .7

 درجالقي دألهىي للا ا درق ،ی .

في حالال حالاجالإل درطالارالب رلسدجقالإل  ددسا درققىیم دألهىي, فیكون ارال  لن خًل حجب لولال  دركقسوني لل  .8

 دخقیاس  یب درلسدجقإل.

د،ل  یق  لطایقإل درییانات, یقلكن درطارب لن دری ف یقلىیإل درقق یم لن خًل لىئ دل القلاسدت دلركقسونیإل یو .9

 خیاسدت ولن درقناا درقالإل رىقق یم أوافإل د قلاسقین رىلهلورین یارقق یم ولن درقنودت درخاصإل. ٤

درقنودت  یجب لى  درطىیإل درلهالاللورین یارقق یم والاللن درقنودت درخاصالالإل, قفقیل درقنودت لن خًل نافاا .   10

 درخاصإل ولن درنظام ریقاح ردم دری ف یقلىیإل درقق یم ولن هاه درقنودت. 

رىطىیإل درلهالالاللورین یارقق یم والالاللن ،ناا درهالالالد دف, فیجب لىئ د الالالقلاسا درقق یم درخاصالالالإل یداه درقناا و   .11

درلوجو ا والالاللن روحإل قحكم درطارب في خانإل درقنودت درخاصالالالإل ریقم یق ها لسدجقإل درلس الالال الالالإل رلصالالالا ،إل 

 دل قلاسا وقفقیل درقناا.
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رىطىیإل درلهالالاللورین یارقنودت درخاصالالالإل دألخسى, فیجب لى  درطارب دخقیاس درقنودت درلنا الالالیإل وحجب  .   12

لول  دركقسوني لل لسدكب درق ،ی  في درجالقات ودركىیات دلهىیإل ل قصحیا لق  دروساد  درخاصإل یارقناا  

 رقفقیىدا.

ن الالالحاب دسناف درقق یم( وار  لن  ی لكان درطارب در اف دل الالالقلاسدت درخاصالالالإل ی  دسناف لسحىإل درقق یم  د.   13

 لحاولت كح  دلى . ٤خًل نافاا درقق یم ولن درنظام ویود،ل 

یقوم درنظالام یالاجسدف للىیالإل درلفالاوالالالالالىالإل یصالالالالالوسا  ینالالیكیالإل ودنیالإل حیالث قظدس ،یولت درطىیالإل ح الالالالالب .   14

 خیاسدقدم في د قلاسدت درقق یم ویقم قح یث درنقادج یا قلسدس طودل لسحىإل درقق یم.

قی أ لسحىإل درق الجیل یق  دنقداف لسحىإل درقق یم, حیث یقوم درطارب یا القصالحاب  كو  درق الجیل( ودرقوج   .   15

 در  دح  دأل، ام درقي قم ،یور  فیدا لقلام للىیإل درق جیل. 

یق  ةقلام درطارب للىیإل درق الجیل في دح  دأل، الام درقي قم ،یور  فیدا, یقم در اف خیاسدت درقیول درخاصالإل .   16

 احإل درفسصإل ریقیإل درطىیإل وح ب نقادج للىیإل درلفاوىإل.ی , اق
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 ثانيا : واجهات النظام 

 للنظام الواجهة العامة  .1
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 الواجهات الخاصة بمرحلة انشاء حساب الطالب      .2



 
 
 

23 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

24 
 
 

الواجهات الخاصة بتفعيل خدمات التبليغات والحجز االلكتروني والتواصل من خالل الرسائل   .3

 SMSالقصيرة ال 

قامت دائرة التعليم الجامعي األهلي وضــمن خطتها لتحســين اليات عملية القبول لهذا العام وتســهيل  

للدائرة لتقديم الدعم اإلجراءات على الطالب بتوفير خدمات ســــاندة تتكامل مع نظام القبول المركزي  

اإلداري واالرشــادي للطلبة طوال فترة التقديم والتســجيل وتنظيم  مراجعات الطلبة للدائرة او مراكز  

الـتدقيق في الـجامـعات والكلـيات االهلـية من دون ـحدوث زخم او زـحام او فترات انتـظار طويـلة وفق  

 اليات فعالة وكما يلي:

یهالالكل جلالي    SMSققبیب درنظام یاریإل فقارإل لس الالال ل   ل لح و  لن درس الالادل درقصالالیسا دل  -

 ركافإل درطىیإل دو یهكل لخصص وح ب درحاجإل.

درققىیلات ودلسهالا دت رىطىیإل یصالوسا دنیإل لن خًل درس الادل   قوفیس نظام قیىی ات لسكبو لیصالال -

ةوالالالافإل در  دس الالالال درقنییدات درلخقىفإل دسناف للىیإل درقق یم كلودلی  ی ف دو   SMSدرقصالالالیسا دل 

 دنقداف درقق یم وغیسها.

قق یم در لم دا دسو ودرفني رىطىیإل رلقارجإل حبلإل ود القإل لن لقطىیاقدم لن یق  لن خًل درس الادل  -

 SMSقصیسا دل در

درحفاظ لى  درلقىولات درخاصالالإل یارطىیإل وحلایإل ح الالاب درطارب درخاصالالإل یدم لن خًل قبوی هم   -

لل قح یث كىلإل درلسوس   SMSیكىلات درلسوس درخاصالالالإل یدن لن طسی  درس الالالادل درقصالالالیسا دل 

 خًل لسدحل لخقىفإل لن للىیإل درقق یم وةلا ا دس اردا .

قالات درطىیالإل رال ددسا درققىیم درجالالقي دألهىي لن خًل حجب قوفیس لنصالالالالالإل دركقسونیالإل رقنظیم لسدج -

لول  دركقسوني رىلسدجقإل لل ةلكانیإل قح ی  لول  درلسدجقإل ودخقیاس  الالالالیب درلسدجقإل حیث قكون  

لسدجقات درطىیإل دلا یهالكل هالخصالي رلقس در ددسا دو لن خًل درلسدجقإل لن یق  ی  القخ دم لنصالإل  

ZOOM قات درلقكسسا وخصوصا رطىیإل درلحافظات.للا یوفس لى  درطىیإل لناف درلسدج 

قوفیس لنصالالإل دركقسونیإل رقنظیم لسدجقات درطىیإل رلسدكب درق ،ی  في درجالقات ودركىیات دلهىیإل لن  -

خًل درحصالالالالول لى  لول  حجب دركقسوني ل الالالالی  حیث یلكن رىطارب قح ی  درس،قإل درجقسدفیإل 

لنقظالاس لو،الات طویىالإل ویوالالالالاللن لال م  ودخقیالاس درو،الت درلنالا الالالالالب رال  للالا یوفس لى  درطىیالإل لنالاف د

 حصول بحام حیث  یقم قوبیل بخم درطىیإل یهكل لنقظم لى  لسدكب درق ،ی .

أعاله تعزز عمليــة الــدعم اإلداري للطــالــب وتزيــد من فــاعليتهــا طول فترة القبول    االجراءاتكــل  

قلل عمليات وبمراحلـها المختلـفة كـما تدعم حصـــــوله على فرصــــــته الكاملة في القبول، كما تنظم وت

ة التي ـكان  الـي ه للـحد األدنى واـلذي ينعكس على االســـــتلزاـمات الـم ائـق دقيق وتثبـيت وـث ه للـت اـت مراجـع

يتكبدها الطالب عند كل مراجعة في مواســـم القبول للســـنوات الســـابقة فضـــال  عن العناء والمشـــقة  

 الناتجة عن المراجعات المتكررة.
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 الواجهة الرئيسية للنظام  .4

 

 ملئ بيانات الطالب لواجهات الخاصة بمرحلة ا .5
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 واجهات الخاصة بمرحلة ملئ بيانات الطلبة خريجي وزارة التربيةال .6
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 الواجهات الخاصة بمرحلة ملئ بيانات الطلبة خريجي الجهات األخرى .7
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 عملية مطابقة وتدقيق البيانات  الواجهة الخاصة بأنتهاء  .8

  
 

 العامة الخاصة بالحجز االلكتروني ةالواجه .9
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 الواجهات الخاصة بالحجز االلكتروني لمراجعة مديرية التعليم الجامعي األهلي  .10

 

 
 



 
 
 

35 
 
 

 
 

الواجهات الخاصة بالحجز االلكتروني لمراجعة مراكز التدقيق في الجامعات والكليات   .11
 األهلية 
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 الواجهات الخاصة بمرحلة التقديم والتسجيل في الجامعات والكليات االهلية  .12
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 الواجهات الخاصة بالتقديم على القنوات الخاصة  .13
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 قناة الشهداء الواجهات الخاصة بالتقديم على  .14

 



 
 
 

40 
 
 

 

 



 
 
 

41 
 
 

 الفصل الثالث
الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات والكليات االهلية للسنة الدراسية   

(2020-2021 ) 
 

 خريجو الفرعين االحيائي +علمي  .1

 الدراسة ت
 الحد االدنى للتقديم 

 )صباحي( 
 الحد االدنى للتقديم 

 )مسائي(  

  92 الطب العام   1

  83 طب االسنان 2

  83 الصيدلة  3

 57 60 كلية التمريض  4

 60 63 تقنيات التحليالت المرضية   5

 60 63 تقنيات االشعة والسونار  6

 60 63 تقنيات صناعة االسنان 7

 60 63 تقنيات العالج الطبيعي  8

 60 63 تقنيات التخدير   9

  60 63 تقنيات االدلة الجنائية 10

 خريجو الفرعين التطبيقي +علمي    .2

 الدراسة ت
 الحد االدنى للتقديم 

 )صباحي( 
 الحد االدنى للتقديم 

 )مسائي( 

 65 72 هندسة النفط 1

 68 70 هندسة معماري / هندسة العمارة 2

 62 64 ةمدنيالهندسة ال 3

 60 62 هندسة المساحة   4

 62 64 هندسة البناء واالنشاءات  5

 60 62 البناء وادارة المشاريعهندسة  6

 60 62 هندسة الطرق والجسور    7

 58 60 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات 8

 58 60 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  9
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 االختصاصات المشتركة )احيائي+تطبيقي+علمي ( .  .3

 الدراسة ت
 الحد االدنى للتقديم 

 )صباحي( 
 الحد االدنى للتقديم 

 )مسائي( 

 70 72 هن  إل درطب درحیاقي  1

2 
هن  إل دلقصالت ي هن  إل  

 دقصالت درحا وب 
62 60 

3 
هن  إل درىیبس ودلركقسونیات  

 دریصسیإل 
62 60 

4 
هن  إل دریسدلجیات وقكنوروجیا  

 درلقىولاتي 
62 60 

 60 62 هن  إل درحا وب  5

 60 62 هن  إل دركقسونیإل ودقصالت  6

 60 62 درقیسی  ودرقكییت هن  إل  7

 58 60 هن  إل ققنیات درحا وب  8

 58 60 هن  إل ققنیات دلجدبا درطییإل 9

 58 60 هن  إل ققنیات درقیسی  ودرقكییت 10

 58 60 ققنیات درطیسدن  11

12 
دردن  إل دركیلیاویإل ودرصنالات 

 درنفطیإل  
72 65 

 65 72 هن  إل قكسیس درنفط ودر اب  13

 61 63 دریصسیات ققنیات  14

 58 60 هن  إل ققنیات دلقصالت  15

 55 57 لىم درحا وب ونظم درلقىولات   16

 55 57 لىوم درفیبیاف درطییإل  17

 55 57 لىوم درحا وب   18

 55 57 لىوم درحیاا   19

 55 57 درقانون  20

 الال الال یقیإل دل، ام قخول رىلفاوىإل   21

 

 خريجو الفرع االدبي : .4

 در سد إل  ت 
 درح  دل ن  رىقق یم 
  صیاحي ( 

 درح  دل ن  رىقق یم 
  درل ادي(  

 55 57 درقانون  1
 - - یقیإل دل، ام قخول رىلفاوىإل 2
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 خريجو الفرع الصناعي: .5

 الدراسة ت
 الحد االدنى للتقديم) 

 صباحي( 
 الحد االدنى للتقديم 

 )مسائي(

 61 63 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  1

 61 63 هندسة تقنيات الحاسوب  2

 61 63 هندسة تقنيات التبريد والتكيييف  3

 61 63 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  4

 61 63 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  5

 61 63 هندسة تقنيات االتصاالت 6

  يخضع للمفاضلة  تكنولوجيا االعالم فقط( فرع  االعالم)لخريجي 7

 
 

 خريجو فرع الحاسوب وتقنية المعلومات:  .6

 الدراسة ت
 الحد االدنى للتقديم 

 )صباحي( 
 الحد االدنى للتقديم 

 )مسائي(

 58 60 هندسة تقنيات الحاسوب  1

 58 60 هندسة تقنيات االتصاالت 2

 - - بقية االقسام تخضع للمفاضلة  3
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 الفصل الرابع
مدخالت القبول في أقسام الجامعات والكليات االهلية للسنة الدراسية  

(2020/2021 ) 

 فروع االعدادية  اقسام الكليات االهلية  ت

 دحیادي  طب لام  1
 دحیادي   لىلي  طب دل نان  2
 دحیادي   لىلي  درصی رإل 3
 دحیادي   لىلي  دل د یإل قلسیض  درقلسیض  4
 دحیادي   لىلي  دلهقإل ودر وناس ققنیات  5
 دحیادي   لىلي  ققنیات صنالإل دل نان  6
 دحیادي   لىلي  ققنیات درقًج درطییقي  7
 دحیادي   لىلي  ققنیات درقخ یس  8
 دحیادي   لىلي  ققنیات دل رإل درجنادیإل  9
 دحیادي   قطییقي  لىلي  هن  إل درطب درحیاقي  10
 قطییقي   لىلي  درقلاساهن  إل لقلاسوي هن  إل  11
 قطییقي   لىلي  إل ل نیدردن  إل در 12

13 
هن  إل دقصالت درحا یاتيهن  إل  

 دلقصالت 
 دحیادي   قطییقي   لىلي 

 دحیادي   قطییقي   لىلي  هن  إل درىیبس ودلركقسونیات دریصسیإل  14

15 
هن  إل دریسدلجیات وقكنوروجیا  

 درلقىولات 
 دحیادي   قطییقي   لىلي 

 دحیادي   قطییقي   لىلي  هن  إل درحا وب  16
 دحیادي   قطییقي   لىلي  هن  إل دركقسونیإل ودقصالت  17
 دحیادي   قطییقي   لىلي  ققنیات دریصسیات  18
 دحیادي   قطییقي   لىلي  هن  إل ققنیات درطیسدن  19
 دحیادي   قطییقي   لىلي  هن  إل درقیسی  ودرقكییت  20
 دحیادي   قطییقي   لىلي  دركیلیاویإل ودرصنالات درنفطیإل دردن  إل  21
 قطییقي   لىلي  هن  إل دریناف ودلنهافدت  22
 قطییقي   لىلي  هن  إل دریناف ود دسا درلهاسیل 23
 قطییقي   لىلي  هن  إل درطس  ودرج وس  24
 قطییقي   لىلي  هن  إل درل احإل  25
 لىلي   درصنالإل  دریناف و درس م دردن  ي( قطییقي     هن  إل ققنیات دریناف ودنهافدت  26
 قطییقي   لىلي  هن  إل درنفط  27
 قطییقي   دحیادي   لىلي  هن  إل قكسیس درنفط  ودر اب 28

 هن  إل ققنیات دلقصالت  29

دحیادي   قطییقي   لىلي   درصنالإل  دقصالتو حا یاتو  
دجدبا    كدسیاف  دركقسونی  و یطسا  صیانإل درحا وب 

طییإل هیكات درحا وب درقوه دركدسیادیإل صیانإل لنظولات  
(  درحا وب وققنیإل درلقىولات   قجلیل وصیان    درىیبس
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درحا وب, هیكات درحا وبو دجدبا درداقت ودرحا وب  
 ( , دل دسا دلركقسونیإلدرلحلول  

 دحیادي   قطییقي   لىلي  لىم درحا وب ونظم درلقىولات  30
 دحیادي   قطییقي   لىلي  درطییإل لىوم درفیبیاف  31
 دحیادي   قطییقي  لىلي  لىوم درحا یات  32
 دحیادي   لىلي  ققنیات قحىیًت لسویإل  33
 دحیادي   قطییقي   لىلي  لىوم درحیاا  34

 هن  إل ققنیات درق سا دركدسیادیإل  35

و درقوا دركدسیادیإلو   قطییقي   لىلي   درصنالإل   دركدسیاف
لكادن كدسیادیإلو دلركقسونی  و یطساو لیكاقسونی و  

دلقصالتو قوری  درطا،إل دركدسیادیإل ونقىداو دلجدبا درطییإلو  
صیان  لنظولات درىیبسو صیانإل حا وبو صیان  درلصال   
دركدسیادیإلو خسیجي لسدكب درق سیب درلدني دراو قكون ل ا 

راین د ود دللقحان دروبدسو في  در سد إل فیدا سًث  نودت ود
 دلخقصاص درلناظس( 

 هن  إل ققنیات درحا یات  36

دحیادي  قطییقي   لىلي   درصنالإل  دلركقسونی  و  یطسا و   
دلقصالت و  صیانإل درحا یاتو دركدسیاف و درقوا دركدسیادیإل و   

دلجدبا درطییإلو قكنوروجیا دلًمو درحا یات و هیكات  
سدكب درق سیب درلدني دراو قكون ل ا درحا وبو خسیجي ل

در سد إل فیدا سًث  نودت ودراین د ود دللقحان دروبدسو في  
دلخقصاص درلناظس(   درحا وب وققنیإل درلقىولات   قجلیل  
وصیان  درحا وبو هیكات درحا وبو دجدبا درداقت ودرحا وب  

 درلحلول( 

 هن  إل ققنیات دلجدبا درطییإل 37
قطییقي   لىلي   درصنالإل  دلركقسونی  ودر یطساو  دحیادي   

 دلجدبا درطییإل( 

38 
 هن  إل ققنیات درقیسی  ودرقكییت
 وهن  إل ققنیات لیكانی  درقوى 

دحیادي   قطییقي   لىلي   درصنالإل  دنقاج لیكانی و قجاساو  
قكییت دردودف ودرقسىیجو لیكاقسونكس  یاسدتو قكنوروجیا  

صنالیإلو رحام غابو وكدسیاديو قیسی  وقكییتو طیالإلو قه یل  
صیانإل لیكانیكیإلو دنقاج قصنیل لقا نو  یاكإلو غبل ون یجو  

و دنقاجو  در یاسدتو لكادن ولق دتو لوخات وقوسیینات 
لیكانی و لحطات وهیكات ولقارجإل درلیاه و لكننإل بسدلیإلو  
درنلااجو خسیجي لسدكب درق سیب درلدني دراو قكون ل ا  

در سد إل فیدا سًث  نودت ودراین د ود دللقحان دروبدسو في  
 دلخقصاص درلناظس( 

 د دسا دلللال  39
 دسا  دحیادي   قطییقي   لىلي  دل یي    درقجاسا   لام و  د

درلخابن و  دل،قصا  و  دل دسا(    درحا وب وققنیإل درلقىولات  
   دل دسا دلركقسونیإل( 

 درلحا یإل  40
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    درقجاسا   لام و   

 درلحا یإل( 

41 
 لىوم لاریإل ولصسفیإلي 
 لىوم لحا یی  ولصسفیإل 

   درقجاسا   دلخقصاص   دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي
 درلناظس فقط( 
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 د،قصا یات درنفط ودر اب  42
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    درقجاسا  لام و 

 دل،قصا  و د دسا و لحا یإل( 

 دللًم  43
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    درصنال    قكنوروجیا  

 دللًم( 
 دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي  درصحافإل 44

45 
 درى إل دلنكىیبیإلي 
 درقسییإل دلنكىیبیإل 

دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    لقد  دل د  درلقىلین  
   درى إل دلنكىیبیإل( 

 درقسجلإل  46
   لقد  دل د  درلقىلین   دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي

   درى إل دلنكىیبیإل( 

 درى إل درقسییإل  47
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي   لقد  دل د  درلقىلین  

  درى إل درقسییإل( 

 درقاسیخ  48
   لقد  دل د  درلقىلین   دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي

   درقاسیخ و  دلجقلالیات(

 درج سدفیإل 49
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    لقد  دل د  درلقىلین  

   درج سدفیإل( 
 دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي  لىم درنفس  50
 دحیادي  قطییقي   لىلي  دلحصاف ودرلقىولاقی   51
 دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي  درقانون  52

53 
 درقىوم در یا یإل ودر وریإلي 
 لً،ات  وریإل و یىولا یإل 

 دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي 

 دل،قصا   54
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    درقجاسا  دلخقصاص  

 درلناظس فقط( 

 دل دسا درقسیویإل  55
دحیادي   قطییقي   لىلي    د یي    لقد  دل د  درلقىلین    

 كافإل دلخقصاصات( 

 در یاحإل در ینیإل  56
دحیادي   قطییقي  د یي   لىلي   لقد   یاحإل    قجاسا    

 د دسا درفنا   ودر یاحإل( 

 درل سح 57

   قجاسا    بسدلإل      دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي
درحا وب وققنیإل درلقىولات    لقد  درفنون درجلیىإلي فسع  
درل سح    فنون قطییقیإل    لقد  دل د  لقىلین    صنالإل  
وخسیجي لسدكب درق سیب درلدني دراو قكون ل ا در سد إل فیدا  
سًث  نودت ودراین د ود دللقحان دروبدسو في دلخقصاص  

 درلناظس 

58 
 درقسییإل درسیاویإلي 

 درقسییإل دری نیإل ولىوم درسیاوإل 

دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي    قجاسا    بسدلإل     
درحا وب وققنیإل درلقىولات    فنون قطییقیإل    لقد  دل د  
لقىلین    صنالإل وخسیجي لسدكب درق سیب درلدني دراو قكون  

حان دروبدسو  ل ا در سد إل فیدا سًث  نودت ودراین د ود دللق 
 في دلخقصاص درلناظس 

  در سد ات دل ًلیإل كافإل  59

دحیادي   قطییقي   لىلي    د یي    قجاسا    بسدلإل     
درحا وب وققنیإل درلقىولات    فنون قطییقیإل    صنالإل  

وخسیجي لسدكب درق سیب درلدني دراو قكون ل ا در سد إل فیدا  
و في دلخقصاص  سًث  نودت ودراین د ود دللقحان دروبدس 
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درلناظس  دلل د یات دل ًلیإل درقایقإل رىقسییإل صیاحي  
ول ادي(   دلل د یات دل ًلیإل درقایقإل رىو،فین  در سد إل  
درصیاحیإل طىیإل در سد إل درخاسجیإل  لن د و دللقحان درققویلي  
فقط((   لقد  دل د  لقىلین  ، م در سد إل دل ًلیإل و ، م  

 ( رى إل درقسییإلد

 فنیإل درقسییإل در 60

دحیادي   قطییقي   لىلي   د یي    لقد  درفنون درجلیىإل    
دلخقصاص درلناظس(    درفنون درقطییقیإل   ققنیات درقصلیم  
ودرقبیین درلقلاسوو ققنیات درخط ودربخسفإل و ققنیات درخبتو  

 صنالإل درلًیس و درقصلیم درطیالي و 
 ییإل قصلیم دل،لهإل(    لقد  درحست ودرفنون درهق

 دحیادي  قطییقي لىلي د یي درقً،ات درقالإل 61

 درقصلیم  62

درفنون درجلیىإل     دحیادي   قطییقي   لىلي   د یي    لقد  
درقصلیم(    درفنون درقطییقیإل   ققنیات درقصلیم ودرقبیین  

درلقلاسو و ققنیات درخط ودربخسفإل و ققنیات درخبت و صنالإل  
درلًیس و درقصلیم درطیالي و قصلیم دل،لهإل(    لقد  

 درحست ودرفنون درهقییإل 
 دحیادي  قطییقي لىلي  ققنیات درفیبیاف درطییإل  63

 ًم درس،لي دلل 64
دحیادي   قطییقي   لىلي    دل یي   درصنالإل   قكنوروجیا  

 دللًم( 

 لىوم در یاحإل  65
دحیادي   قطییقي  د یي   لىلي   لقد   یاحإل    قجاسا    

 د دسا درفنا   ودر یاحإل( 

 درقسییإل درسیاویات  66
لىوم  لقد  دل د  درلقىلین     دحیادي  قطییقي لىلي  
 سیاویات( در

  دحیادي   قطییقي   د یي  دلساس  67
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 الخامسالفصل 

 الجامعات والكليات االهلية المعترف بها واالجور الدراسية 

 
د ناه د لاف درجالقات ودركىیات دلهىیإل درلققست یداو ودرقي  یقم فقل یاب درقیول دلركقسوني رىقق یم  

دریدا و ودلجوس در سد یإل رىلسحىإل دلور و سدجین لًحظإل دلقي ،یل قق یم درخیاسدت في دل قلاسا 

 رولان حصور  لى  درقیول درلنا بال 

 درق ك  لن درلو،ل درج سدفي .  •

،سدفا دلجوس درخاصإل یارلسحىإل دلور  درلاكوسا دبدف كل ، م ودرقلییب یین دجوس در سد إل درصیاحیإل   •

 ودرل ادیإل. 

  دلنقیاه لى  درلًحظات دن وج ت. •

 

 االجور الدراسية للقناة العامة 

 (  1988كلية التراث الجامعة / )بغداد(/ تأسست سنة ) .1

 الدراسة المسائية اجور  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 2,000,000 المحاسبة 1

 2,000,000 2,000,000 اللغة االنكليزية  2

 2,000,000 2,000,000 عمال الادارة ا 3

 2,200,000 2,200,000 قانونال 4

 1,500,000 1,500,000 علوم الحاسوب 5

 2,750,000 2,750,000 هندسة تقنيات الحاسبات  6

 لیوج   سد إل ل ادیإل  9,000,000 االسنان طب  7

 لیوج   سد إل ل ادیإل  4,000,000 تقنيات صناعة االسنان 8

 2,750,000 2,750,000 تقنيات المختبرات الطبية  9

 4,000,000 4,000,000 تقنيات التخدير  10

 4,000,000 4,000,000 تقنيات االشعة  11

 2,000,000 2,000,000 علوم مالية ومصرفية  12

  1,750,000 1,750,000 التربية البدنية  وعلوم الرياضة  13
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 (  1988كلية الرافدين الجامعة / بغداد تاسست سنة ) .2
 

 اجور الدراسة المسائية  االجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 تعليق قبول  االحصاء والمعلوماتية  1

 2,500,000 2,500,000 علم الحاسوب 2

 تعليق قبول  هندسة الحاسوب 3

 2,300,000 2,300,000 المحاسبة 4

 2,300,000 2,300,000 ادارة اعمال  5

 3,500,000 3,500,000 هندسة اتصاالت الحاسوب 6

 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات التبريد والتكييف  7

 3,250,000 3,250,000 هندسة تقنيات الحاسوب  8

 2,500,000 2,500,000 قانونال 9

 لقوج   سد إل ل ادیإل  10,000,000 طب االسنان  10

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,750,000 الصيدلة 11

 3,750,000 3,750,000 الهندسة المدنية  12

 3,500,000 3,500,000 تقنيات المختبرات الطبية  13

  سد إل ل ادیإل  لقوج   3,000,000 تقنيات العالج الطبيعي  14

 لقوج   سد إل ل ادیإل  4,000,000 تقنيات االشعة والسونار  والرنين 15

  1,500,000 1,500,000 االعالم الرقمي  16

 (  1988كلية المنصور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .3

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 التوجد دراسة مسائية  2,500,000 هندسة الحاسوب 1

 2,100,000 2,100,000 ادارة االعمال  2

 التوجد دراسة مسائية  2.500,000 هندسة االتصاالت  3

 1,950,000 1,950,000 القانون 4

 التوجد دراسة مسائية  2,100,000 علم الحاسوب ونظم المعلومات 5

 دراسة مسائية  التوجد 2.400,000 هندسة تقنيات الحاسوب  6

 2,100,000 2,100,000 اللغة االنكليزية  7

 التوجد دراسة مسائية  2.650,000 الهندسة المدنية  8

 2,100,000 2,100,000 العلوم المحاسبيه والمصرفية  9

 2.600,000 2.600,000 العالج الطبيعي ورعاية المعاقين 10

 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  11

 1,500,000 1,500,000 االعالم الرقمي  
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 ( 1990كلية المأمون الجامعة / )بغداد( تأسست سنة ) .4

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 التوجد دراسة مسائية  1,300,000 التاريخ 1

 التوجد دراسة مسائية  1,300,000 الجغرافية  2

 2,000,000 2,000,000 اللغة االنكليزية  3

 التوجد دراسة مسائية  1,750,000 علم الحاسوب 4

 التوجد دراسة مسائية  1.950,000 الترجمة  5

 2,000,000 2,050,000 قانونال 6

 1,950,000 1,950,000 ادارة اعمال  7

 التوجد دراسة مسائية  2,950,000 هندسة تقنيات الحاسوب  8

 3,450,000 3,450,000 تقنيات القدرة الكهربائية هندسة  9

 3,400,000 3,450,000 تقنيات المختبرات الطبية  10

  التوجد دراسة مسائية  3,250,000 هندسة االتصاالت  11

 (  1993كلية شط العرب الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) .5
 المسائية اجور الدراسة  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,500,000 2,500,000 القانون 1
 1,600,000 2,000,000 ادارة اعمال  2
 1,750,000 2,500,000 اللغة االنكليزية  3
 1,750,000 2,250,000 علم الحاسوب 4
  2,500,000 2,500,000 المحاسبة 5

 (  1993كلية المعارف الجامعة / ) االنبار/ الرمادي( / تأسست سنة ) .6
 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 1,800,000 القانون 1
 1,250,000 1,200,000 اللغة العربية  2
 2,300,000 2,000,000 العلوم المالية والمصرفية  3
 1,900,000 1,800,000 اللغة االنكليزية  4
 1,200,000 1,200,000 علم الحاسوب 5
 3,100,000 2,900,000 تقنيات الحاسوب هندسة  6
 3,600,000 3,500,000 تقنيات المختبرات الطبية  7
 3,400,000 3,200,000 الهندسة المدنية  8
  ال توجد دراسة مسائية  1,800,000 التربية الرياضية والبدنية  9
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 (  1994كلية الحدباء الجامعة / نينوى / تأسست سنة ) .7
 اجور الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية اجور  القسم ت

 1,500,000 1,500,000 درلحا یإل  1
 1,500,000 1,500,000 د دسا دلللال  2
 1,500,000 1,500,000 درقانون  3
 تعليق قبول  درقىوم درلاریإل ودرلصسفیإل  4
 تعليق قبول  لىوم درحا وب  5
 1,500,000 1,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  6
 3.000.000 3.000.000 هن  إل ققنیات درحا وب  7

 لیوج   سد إل ل ادیإل  9.500.000 طب د نان  8
  3.500.000 3.500.000 ققنیات لخقیسدت طییإل   9

 (  1996كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة )  .8
 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 لیوج   سد إل ل ادیإل  2,250,000 هن  إل ققنیات درحا وب  1
 لیوج   سد إل ل ادیإل  1,850,000 ققنیإل درلقىولاقیإل   2
 1,750,000 1,900,000 درقىوم درلاریإل ودرلصسفیإل  3
 1,900,000 2,000,000 درلحا یإل  4
  1,850,000 2,000,000 د دسا دلللال  5

 (  1996)ديالى( / تأسست سنة )كلية اليرموك الجامعة /   .9

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 ل ادیإل  لقوج   سد إل  1,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  1

 1,500,000 1,500,000 درقانون  2

 تعليق قبول  لىم درحا وب  3

 لقوج   سد إل ل ادیإل  2,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  4

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

 لقوج   سد إل ل ادیإل   9,500,000 طب دل نان  6

 لقوج   سد إل ل ادیإل   8,500,000 درصی رإل 7

  تعليق قبول  درى إل درقسییإل  8

 2000كلية بغداد للعلوم الطبية  )بغداد للصيدلة سابقا (/)بغداد(/ تأسست  سنة   .10
 اجور الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية اجور  القسم ت

 لقوج   سد إل ل ادیإل   7,500,000 درصی رإل 1
  لقوج   سد إل ل ادیإل  2,000,000 درقلسیض  2
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 (  2004جامعة اهل البيت )ع(/ ) كربالء المقدسة( / تأسست سنة ) .11

 الكلية / القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

 اجور الدراسة المسائية 

 1,750,000 1,600,000 كلية القانون/ القانون  1
 التوجد دراسة مسائية   1,000,000 كليةاآلداب / اللغة عربية  2
 1,800,000 1,600,000 كلية اآلداب / الصحافة  3
 1,600,000 1,600,000 كلية اآلداب / اللغة االنكليزية  4
 تعليق قبول  كلية االداب /العالقات العامة  5
 التوجد دراسة مسائية  7,500,000 االسنان / طب اسنانكلية طب  6

 تعليق قبول  كلية العلوم االسالمية/ الفقة واصوله  7
 1,400,000 1,350,000 كلية العلوم االسالمية / علوم القران 8

9 
كلية العلوم االسالمية / السياحة  

 الدينية 
1,500,000 1,500,000 

 التوجد دراسة مسائية  7,500,000 كلية الصيدلة / الصيدلة  10

11 
كلية التقنيات الطبية / المختبرات  

 الطبية 
2,750,000 2,750,000 

 

 (  2004الجامعة االسالمية / )النجف االشرف( / تأسست سنة ) .12

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

1 
كلية العلوم االسالمية / الفكر  

 االسالمي والعقيدة 
 تعليق قبول 

2 
كلية العلوم االسالمية / الدراسات 

 القرآنية واللغوية 
1,250,000 1,000,000 

 كلية القانون / القانون 3

% فاكثر  65معدل  
1,250,000 

1,000,000 
%  معدل   65اقل من 

1,350,000 

4 
كلية الهندسة / هندسة تقنيات  

 الحاسوب

  % فاكثر 70معدل  
1,700,000 

% فاكثر  70معدل  
1,700,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000 

 1,000,000 1,250,000 كلية االعالم/الصحافة  5

6 
كلية الهندسة / هندسة تقنيات التبريد  

 والتكييف 
 تعليق قبول 

% فاكثر  70معدل  
1,700,000 
%  70معدل اقل من 

2,000,000 
 1,000,000 1,700,000 كلية التربية / اللغة االنكليزية  7

8 
كلية التقنيات الطبية / تقنيات  

 المختبرات الطبية 
% فاكثر   75معدل  

2,250,000 
2,000,000 
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%  75معدل اقل من 
2,500,000 

9 
كلية الهندسة / تقنيات البناء  

 واالنشاءات 

  % فاكثر 70معدل  
1,700,000 

% فاكثر  70معدل  
1,700,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000 

 كلية طب االسنان / طب االسنان  10

%فاكثر  90معدل  
7,500,000 

 التوجد دراسة مسائية 
%  90معدل اقل من 

8,000,000 

 كلية الصيدلة / الصيدلة   11

  %فاكثر90معدل  
7,500,000 

 التوجد دراسة مسائية 

%  90معدل اقل من 
8,000,000 

 التوجد دراسة مسائية 
 

 ( 2018الجامعة االسالمية فرع القادسية /تاسست سنة ) .12.1

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 هن  إل  ققنیات درحا وب  1

 % فاكسس 70لق ل 
 1,700,000 

% فاكسس  70لق ل 
1,700,000 

%  70لق ل د،ل لن 
2,000,000 

%  70لق ل د،ل لن 
2,000,000 

 درقانون  2

 % فاكسس 65لق ل 
 1,250,000 

1,000,000 
%  لق ل   65د،ل لن 

1,350,000 

 1,000,000 1,250,000 در سد ات درقسآنیإل ودرى ویإل  3

 1,000,000 1,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  4

 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

% فاكسس   75لق ل 
2,250,000 

 لقوج   سد إل ل ادیإل 
%  75لق ل د،ل لن 

2,500,000  

 (  2018الجامعة االسالمية فرع بابل / تاسست سنة )  .12.2
 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 درحا وب   هن  إل  ققنیات   1

 % فاكسس 70لق ل 
 1,700,000 

% فاكسس  70لق ل 
1,700,000 

%  70لق ل د،ل لن 
1,900,000 

%  70لق ل د،ل لن 
1,900,000 

 1,000,000 1,000,000 درقانون   2
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 1,000,000 1,250,000 در سد ات درقسآنیإل ودرى ویإل   3
 1,000,000 1,250,000 درى إل دلنكىیبیإل   4

 ققنیات درلخقیسدت درطییإل   5

% فاكسس   75لق ل 
2,000,000 

 لقوج   سد إل ل ادیإل 
%  75لق ل د،ل لن 

2,250,000  

 (  2004كلية دجلة الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .13

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,750,000 2,000,000 لىوم درحا وب  1

 2,000,000 2,250,000 درلاریإل ودرلصسفیإل درقىوم  2

 2,000,000 2,250,000 د دسا دللال  3

 2,750,000 3,000,000 هن  إل ققنیات درحا وب  4

 2,650,000 2,900,000 هن  إل ققنیات درقیسی  ودرقكییت 5

 2,250,000 2,500,000 ققنیات دریصسیات  6

 1,250,000 1,500,000 دللًم  7

 2,000,000 2,250,000 درقانون  8

 لقوج   سد إل ل ادیإل  10,950,000 طب دل نان  9

 3,150,000 3,400,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  10

 1,000,000 1,250,000 ر إل درقسییإل قسییإل  11

 3,250,000 3,500,000 ل نیإل دردن  إل در 12

  3,500,000 3,750,000 ققنیات صنالإل دل نان  13

 ( 2005كلية السالم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  .14

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 1,750,000 درقانون  1
 1,500,000 1,250,000 درى إل دلنكىیبیإل  2

3 
در سد ات دل ًلیإل وحودس  

 دل یان 
1,500,000 1,750,000 

 قبول تعليق   لىم درحا وب  4
 2,250,000 2,250,000 هن  إل ققنیات درحا وب  5
 2,500,000 2,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  6
 2,000,000 1,750,000 لىوم درلاریإل ودرلصسفیإل  7
 1,500,000 1,250,000 دللًم  8
 2,500,000 2,500,000 دل رإل درجنادیإل  9
 1,750,000 1,750,000 درقىوم در یاحیإل  10
 3,500,000 3,500,000 ققنیات درقخ یس  11
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 3,000,000 3,000,000 ققنیات دلهقإل  12
 2,750,000 2,750,000 ققنیات دلجدبا درطییإل  13
 2,000,000 2,000,000 ققنیات دریصسیات  14
 1,750,000 1,750,000 درقسییإل دری نیإل ولىوم درسیاوإل  15
  2,500,000 2,500,000 درقیسی  وقكییت هن  إل ققنییات  16

جامعة الكفيل )الدراسات االنسانية سابقا ( / النجف االشرف/ تأسست سنة  .15
(2005  ) 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 تعليق قبول  كىیإل درهسیقإل  1
 1,000,000 1,350,000 كىیإل درقانون ي درقانون  2

3 
كىیإل دردن  إل درققنیإل ي هن  إل  

 ققنیات درحا وب 
2,000,000 2,000,000 

  سد إل ل ادیإل  لقوج   10,000,000 كىیإل طب دل نان ي طب دل نان  4
 تعليق قبول  كىیإل دللًم ي دللًم  5

6 
كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإل ي  

 ققنیات درلخقیسدت درطییإل 
3,000,000 2,500,000 

  سد إل ل ادیإل  لقوج   10,000,000 درصی رإل ي درصی رإلكىیإل  7
  تعليق قبول  در یاحإل در ینیإل  8

 (  2005كلية مدينة العلم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .16

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 2,000,000 درقانون  1
 2,500,000 2,500,000 لىوم درحیاا  2
 تعليق قبول   هن  إل درحا وب  3
 2,500,000 2,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  4
 2,000,000 2,000,000 درلحا یإل  5
 2,500,000 2,500,000 ققنیات یناف ودنهافدت  6
 2,500,000 2,500,000 لىوم درفیبیاف درطییإل  7
 3,500,000 3,500,000 ققنیات درقخ یس  8

  2,500,000 2,500,000 درقلسیض  9

 (  2006كلية الشيخ الطوسي / )النجف االشرف( / تأسست سنة ) .17

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 850,000 850,000 درقسآن دركسیم  1

 2,500,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  2

 1,250,000 1,250,000 درقسییإل دل ًلیإل  3
  2,750,000 3,250,000 درقلسیض  4
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 (  2009جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / ) المركز( / تأسست سنة ) .18

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية/ القسم  ت

1 
كىیإل قكنوروجیا درلقىولاتيهن  إل  

 ققنیات دلقصالت  
2,250,000 2,000,000 

2 
كىیإل قكنوروجیا درلقىولاتي، م  

 هن  إل ققنیات درحا یات 
2,750,000 2,750,000 

 2,000,000 2,100,000 كىیإل درقانوني درقانون  3

 1,750,000 2,100,000 كىیإل دل دبي درى إل دلنكىیبیإل  4

 1,100,000 1,350,000 دل دبي درى إل درقسییإل كىیإل  5

 1,100,000 1,350,000 كىیإل دل دبي درقاسیخ  6

 1,850,000 1,850,000 كىیإل دل دبي دللًم  7

 1,250,000 1,250,000 كىیإل دل دبي ، م لىوم درقسآن  8

9 
كىیإل درقىوم دل دسیإل ودرلاریإلي د دسا  

 دلللال 
2,000,000 2,000,000 

10 
كىیإل درقىوم دل دسیإل ودرلاریإلي ، م  

 درلحا یإل 
2,000,000 2,000,000 

11 
كىیإل درقىوم دل دسیإل ودرلاریإلي  
 د،قصا یات درنفط ودر اب  

2,000,000 1,900,000 
 

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع ديالى       .18.1

 المسائية اجور الدراسة  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,000,000 1,150,000 قاسیخ  1
 900,000 1,000,000 لىوم درقسآن  2

 1,000,000 1,100,000 درى إل درقسییإل  3

  1,400,000 1,400,000 درقانون  4

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع كركوك  .18.2

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 2,000,000 درحا وب هن  إل ققنیات  1

 1,250,000 1,250,000 لىوم درقسآن  2

 1,500,000 1,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  3

 1,600,000 1,600,000 درقانون  4

 2,750,000 2,750,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

  1,750,000 1,750,000 د،قصا یات درنفط ودر اب  6

 



 
 
 

57 
 
 

 الصادق )ع( / فرع ذي قارجامعة االمام جعفر  .18.3

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,350,000 2,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  1

 1,100,000 1,250,000 لىوم درقسآن  2

 1,500,000 1,500,000 درلحا یإل  3

  1,500,000 1,500,000 درقانون  4

 الصادق )ع( / فرع النجف االشرفجامعة االمام جعفر        .18.4

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,750,000 1,750,000 هن  إل ققنیات درحا وب  1

 1,300,000 1,400,000 درى إل دلنكىیبیإل  2

 1,500,000 1,500,000 درلحا یإل  3

 1,250,000 1,500,000 درقانون  4

 2,500,000 2,500,000 درلخقیسدت درطییإل ققنیات  5

  750,000 800,000 درقسییإل دل ًلیإل  6

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع صالح الدين .18.5

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,750,000 1,800,000 درى إل دلنكىیبیإل  1

 1,350,000 1,350,000 لىوم درقسآن  2

 1,500,000 1,500,000 لًم دل 3

 1,000,000 1,250,000 درى إل درقسییإل  4

 1,550,000 1,750,000 درقانون  5

 1,750,000 1,950,000 درلحا یإل  6

  3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  7

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع المثنى  .18.6

 اجور الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية اجور  القسم ت

 1,800,000 1,800,000 إل درى إل دلنكىیبی 1

 1,250,000 1,250,000 لىوم درقسآن  2

 1,800,000 1,800,000 درقانون  3

  2,500,000 2,500,000 هن  إل ققنیات درحا یات   4
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 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع ميسان   .18.7

 اجور الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية اجور  القسم ت

 2,250,000 2,250,000 هن  إل درحا وب  1

 2,500,000 2,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  2

 1,000,000 1,000,000 لىوم درقسآن  3

 1,500,000 1,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  4

 1,750,000 1,750,000 د دسا دلللال  5

 1,750,000 1,750,000 درلحا یإل  6

 1,300,000 1,300,000 درقانون  7

  2,000,000 2,000,000 د،قصا یات درنفط ودر اب   8

 (  2010كلية الرشيد الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  .19

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,750,000 1,750,000 درقانون  1

 تعليق قبول  درقسییإل درى إل  2

 تعليق قبول  درقاسیخ  3

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,500,000 درصی رإل 4

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

 2,500,000 2,500,000 لىوم درحیاا  6

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,500,000 طب دل نان  7

  سد إل ل ادیإل  لقوج   2,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  8

 1,750,000 1,750,000 ، م درقىوم درلاریإل ودرلصسفیإل 9

  تعليق قبول  درقلسیض  10

 (  2010كلية العراق الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) .20

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 3,650,000 3,750,000 هن  إل دلقصالت  1

 3,550,000 3,650,000 درحا وب هن  إل  2

 1,000,000 1,100,000 درقىوم در یا یإل  3

 3,850,000 3,950,000 دردن  إل درل نیإل  4

  3,200,000 3,300,000 هن  إل ققنیات درحا یات  5
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 (  2010كلية صدر العراق الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .21

 الدراسة المسائية اجور  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,500,000 1,500,000 درقانون  1

 1,000,000 1,000,000 دللًم  2

 لقوج   سد إل ل ادیإل  1,000,000 درقىوم  یا یإل  3

 لقوج   سد إل ل ادیإل  1,800,000 درقىوم درلاریإل ودرلصسفیإل  4

  لقوج   سد إل ل ادیإل  2,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

 (  2010القلم الجامعة / )كركوك( / تأسست سنة ) كلية  .22
 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,750,000 1,750,000 درقانون  1

 تعليق قبول  لىم درنفس  2

 1,400,000 1,400,000 لىوم درقسآن  3

 1,500,000 1,500,000 درقسییإل درسیاویإل  4

 1,750,000 1,750,000 درى إل دلنكىیبیإل  5

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درحا وب  6

 1,750,000 1,750,000 للال دلد دسا  7

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  8

 3,000,000 3,000,000 ققنیات دلهقإل  9

 2,250,000 2,250,000 دردن  إل درل نیإل   10

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درقخ یس  11

 2,000,000 2,000,000 دل رإل درجنادیإل   12

  3,000,000 3,000,000 ققنیات صنالإل دل نان   13

 ( 2010كلية الحسين )ع( الجامعة / )كربالء المقدسة( / تأسست سنة ) .23
 

 اجور الدراسة الصباحية  القسم ت
اجور الدراسة  

 0المسائية

 دلركقسونیإل ودلقصالت -دردن  إل 1
 % 70لق ل فو  

2,250,000 2,000,000 
2,500,000 

 هن  إل ققنیات دلجدبا درطییإل 2
 % 70لق ل فو  

3,250,000 3,000,000 
3.500,000 

 لقوج   سد إل ل ادیإل  % 90لق ل فو   طب دل نان  3
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7,500,000 
8,000,000 

 دركدسیادیإل هن  إل ققنیات درق سا  4
 % 70لق ل فو  

2,250,000 3,000,000 
2,500,000  

 (  2010كلية الحكمة الجامعة / )بغداد( / تأسست ) .24

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 2,000,000 درقانون  1

 1,750,000 1,750,000 درى إل درقسییإل  2

 1,750,000 1,750,000 دل ًلیإل در سد ات  3

 2,950,000 2,950,000 هن  إل ققنیات درحا وب  4

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

 3,000,000 3,000,000 ققنیات دلجدبا درطییإل   6

  لقوج   سد إل ل ادیإل  10,000,000 طب دل نان   7

 (  2010/ تأسست سنة ) كلية المستقبل الجامعة / )بابل ( .25

 اجور الدراسة الصباحية  القسم ت
اجور الدراسة  
 المسائية 

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درحا یات  1

 2,250,000 2,250,000 هن  إل ققنیات درقیسی  ودرقكییت 2

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  3

 1,600,000 1,600,000 درقانون  4

 1,600,000 1,600,000 د دسا دلللال  5

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات دریناف ودلنهافدت 6

 3,500,000 3,500,000 هن  إل درطب درحیاقي  7

 1,600,000 1,600,000 درقسییإل دری نیإل ولىوم درسیاوإل  8

 1,600,000 1,600.00 درلحا یإل  9

 2,250,000 2,250,000 درقطییقیإل درفیبیاف درطییإل  10

11 
دردن  إل دركیلیاویإل ودرصنالات 

 درنفطیإل 
2,750,000 2,750,000 

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,750,000 طب دل نان  12

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,250,000 درصی رإل 13

 4,000,000 4,000,000 ققنیات درقخ یس  14

 3,250,000 3,250,000 ققنیات دلهقإل  15
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  1,600,000 1,600,000 دلساس  16

 (  2010كلية االمام الجامعة / ) صالح الدين / قضاء بلد( / تأسست سنة ) .26

 القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

 اجور الدراسة المسائية 

 1,900,000 لقوج   سد إل صیاحیإل  درقانون  1

 1,800,000 لقوج   سد إل صیاحیإل  درى إل درقسییإل  2

  1,900,000 لقوج   سد إل صیاحیإل  د دسا دلللال  3

 (  2011كلية الحلة الجامعة / )بابل( / تأسست سنة )  .27

 اجور الدراسة الصباحية  القسم ت
اجور الدراسة  
 المسائية 

 1,500,000 1,500,000 درقانون  1

 1,200,000 1,200,000 دل،قصا   2

 1,500,000 1,500,000 درل سح 3

 1,500,000 1,500,000 درقسییإل دری نیإل ولىوم درسیاوإل  4

 1,600,000 1,600,000 درى إل دلنكىیبیإل  5

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  6

 2,000,000 2,000,000 درفیبیاف درطییإل درقطییقیإل  7

 3,000,000 3,000,000 ققنیات دلجدبا درطییإل  8

 لقوج   سد إل ل ادیإل  9,000,000 دل نان طب  9

 1,500,000 1,500,000 درلحا یإل  10

  لقوج   سد إل ل ادیإل  3,000,000 درقلسیض  11

تعليق القبول للعام  ( 2011كلية اصول الدين الجامعة / )بغداد (/ تأسست سنة ) .28
 ( 2020/2021الدراسي )

 الدراسة المسائية اجور  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 درى إل درقسییإل  1

 تعليق قبول 

 در سد ات دل ًلیإل  2

 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  3

 طب دل نان  4

 درصی رإل 5

 درقانون  6

  دللًم  7
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 (  2013كلية االسراء الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .29

 القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

اجور الدراسة  
 المسائية 

 2,500,000 2,500,000 د دسا دلللال  1

 3,500,000 3,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  2

 3,500,000 3,500,000 هن  إل ققنیات درقیسی  ودرقكییت 3

 4,000,000 4,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  4

 2,500,000 2,500,000 درقانون  5

 لقوج   سد إل ل ادیإل  10,850,000 طب دل نان  6

 2,500,000 2,500,000 درلحا یإل  7

 4,900,000 4,900,000 دردن  إل درل نیإل  8

 لقوج   سد إل ل ادیإل  9,200,000 درصی رإل 9

 2,500,000 2,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  10

 2,500,000 2,500,000 دللًم  11

 4,900,000 4,900,000 دردن  إل درلقلاسیإل  12

 4,500,000 4,500,000 هن  إل ققنیات دریناف ودلنهافدت 13

 4,500,000 4,500,000 ، م هن  إل ققنیات دلجدبا درطییإل  14

 4,000,000 4,000,000 هن  إل دریناف ود دسا درلهاسیل 15

 4,000,000 4,000,000 هن  إل درطس  ودرج وس  16

 2,000,000 2,000,000 درقسییإل دری نیإل ولىوم درسیاوإل  17

  4,000,000 4,000,000 درقلسیض  18

 (  2013كلية الصفوة الجامعة / ) كربالء المقدسة( / تأسست سنة ) .30
 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 3,000,000 3,000,000 هن  إل ققنیات درحا وب  1

 4,000,000 4,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  2

 1,600,000 1,600,000 للال دلد دسا  3

 لیوج   سد إل ل ادیإل  8,500,000 درصی رإل 4

 لیوج   سد إل ل ادیإل  8,000,000 طب دل نان  5

 1,800,000 1,800,000 قسییإل ی نیإل ولىوم درسیاوإل  6

 2,000,000 2,000,000 درقانون   7

  دردن  إل درلقلاسو  8

  لیوج   سد إل ل ادیإل    2,800,000 درقلسیض  10
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 ( 2013جامعة الكتاب / )كركوك( / تأسست سنة ) .31

 القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

 اجور الدراسة المسائية 

1 
دركىیإل درققنیإل دردن  یإل يهن  إل ققنیات  

 درحا وب 
3,200,000 3,200,000 

 2,500,000 2,500.00 كىیإل درقانون ودرقً،ات در وریإل يدرقانون  2

3 
كىیإل درقىوم دل دسیإل ودرلاریإل يدرقىوم  

 درلاریإل ودرلصسفیإل 
2,000,000 2,000,000 

4 
كىیإل درقسییإل يدرقسییإل دری نیإل ولىوم  

 درسیاوإل 
1,750,000 1,750,000 

5 
كىیإل درقانون ودرقً،ات در وریإل ي، م  

 درقً،ات در وریإل ودر یىولا یإل
2,000,000 2,000,000 

 ل قوج   سد إل ل ادیإل  10,000,000 طب دل نان ي ، م طب دل نان كىیإل  6

 3,500,000 3,500,000 كىیإل دردن  إل ي، م هن  إل درنفط 7

8 
كىیإل درقىوم دل دسیإل ودرلاریإل يد دسا  

 دلللال 
2,500,000 2,500,000 

9 
دركىیإل درققنیإل درطییإل ي، م ققنیات  

 درلخقیسدت درطییإل 
3,500,000 3,500,000 

 2,000,000 2,000,000 كىیإل درقسییإل ي، م درى إل دلنكىیبیإل  10

 ل قوج   سد إل ل ادیإل  10,000,000 صی رإلدركىیإل درصی رإل ي  11

12 
دركىیإل درققنیإل دردن  یإل يققنیات دلجدبا  

 درطییإل 
3,500,000 3,500,000 

 3,500,000 3,500,000 كىیإل درقلسیض يدرقلسیض  13

 3,500,000 3,500,000 دركىیإل درققنیإل درطییإل يدرقخ یس  14

 2,500,000 2,500,000 لحا یإل دركىیإل درقىوم دل دسیإل ودرلاریإل ي 15

 3,500,000 3,500,000 دركىیإل درققنیإل درطییإل يققنیات دریصسیات  16

 3,500,000 3,500,000 كىیإل دردن  إل يهن  إل درل احإل 17

18 
درطییإل يققنیات دلهقإل  دركىیإل درققنیإل 

 ودر وناس 
3,500,000 3,500,000 

 4,000,000 4,000,000 دركىیإل درققنیإل درطییإل يصنالإل دل نان  19

 2,000,000 2,000,000 كىیإل درقسییإل يدرقسییإل دل ًلیإل  20

21 
دركىیإل درققنیإل درطییإل يققنیات دل رإل  

 درجنادیإل 
3,000,000 3,000,000 
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   (2013الكوت الجامعة / )واسط( / تأسست سنة ) كلية  .32

 القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

 اجور الدراسة المسائية 

 1,400,000 1,400,000 للال دلد دسا  1

 2,000,000 2,000,000 هن  إل درىیبس ودلركقسونیات دریصسیإل  2

 1,150,000 1,150,000 درى إل درقسییإل  3

 3,000,000 3,000,000 درطییإل ققنیات درلخقیسدت  4

 1,500,000 1,500,000 درقانون  5

 1,250,000 1,250,000 لىوم درقسدن ودرقسییإل دل ًلیإل  6

 1,400,000 1,400,000 درقسییإل دری نیإل ولىوم درسیاوإل  7

 لقوج   سد إل ل ادیإل  7,500,000 طب دل نان  8

   سد إل ل ادیإل  لقوج   7,500,000 صی رإلدر 9

 (  2013جامعة الفراهيدي / ) بغداد ( / تأسست سنة )   .33

 الكلية / القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

 اجور الدراسة المسائية 

 1,750,000 1,750,000 كىیإل درقسییإل ي، م درى إل دلنكىیبیإل  1

 1,500,000 1,500,000 كىیإل درقسییإل ي ، م درى إل درقسییإل  2

 1,500,000 1,500,000 دللًم ي ، م دللًم كىیإل  3

4 
دركىیإل درققنیإل دردن  یإل ي، م هن  إل ققنیإل  

 درطیسدن 
4,000,000 4,000,000 

5 
كىیإل درقسییإل ي ، م درقسییإل دری نیإل ولىوم  

 درسیاوإل 
2,000,000 2,000,000 

6 
ققنیات   دركىیإل درققنیإل دردن  یإل ي، م  هن  إل 

 دلقصالت 
2,500,000 2,500,000 

7 
دركىیإل درققنیإل درطییإل يققنیات درلخقیسدت  

 درطییإل 
3,000,000 3,000,000 

 1,850,000 2,000,000 كىیإل دل دسا ودل،قصا  ي، م درلحا یإل  8

9 
دركىیإل درققنیإل درطییإل ي، م هن  إل ققنیات  

 دلجدبا درطییإل 
3,900,000 3,750,000 

 2,750,000 2,750,000 دركىیإل درققنیإل درطییإل يدل رإل درجنادیإل  10

 4,000,000 4,000,000 دركىیإل درققنیإل دردن  یإل ي هن  إل درقلاسا  10

 1,750,000 1,750,000 كىیإل درقانون ي ، م درقانون  11

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,250,000 كىیإل درصی رإل ي درصی رإل 12

 لقوج   سد إل ل ادیإل  9,750,000 دل نان ي طب د نان كىیإل طب  13

  1,750,000 2,000,000 كىیإل دل دسا ودل،قصا  ي لاریإل ولصسفیإل  14
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 (  2013كلية المصطفى الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .34

 القسم ت
اجور الدراسة  
 الصباحية

 اجور الدراسة المسائية 

 3,250,000 3,250,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  1

 2,675,000 2,675,000 هن  إل ققنیات درحا وب  2

 1,980,000 1,980,000 درلحا یإل  3

 1,980,000 1,980,000 درقانون  4

 2,975,000 2,975,000 هن  إل ققنیات دریناف ودلنهافدت 5

  لقوج   سد إل ل ادیإل  7,975,000 درصی رإل 6

   2013قار( / تأسست سنة  كلية المزايا الجامعة / )ذي  .35

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 3,000,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درحا وب  1

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  2

 1,500,000 2,200,000 درى إل دلنكىیبیإل  3

 1,100,000 1,000,000 درى إل درقسییإل  4

 تعليق قبول  دل،قصا   5

 تعليق قبول        درصی رإل 6

 1,500,000 2,000,000 درقانون  7

 2,500,000 2,500,000 دردن  إل درل نیإل  8

 1,500,000 2,000,000 درلحا یإل  9

 1,500,000 2,000,000 د دسا دللال  10

  2,000,000 2,250,000 دللًم  11

 ( : 2013تأسست سنة )كلية النور الجامعة / )نينوى( /  .36

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,980,000 1,760,000 درقانون  1

 1,980,000 1,760,000 درى إل دلنكىیبیإل  2

 1,700,000 1,500,000 درى إل درقسییإل  3

 1,980,000 1,760,000 درقسییإل درسیاویإل  4

 3,900,000 3,700,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  5

 لیوج    سد إل ل ادیإل  10,000,000 طب د نان  6

 لیوج    سد إل ل ادیإل  10,000,000 صی رإلدر 7

 3,900,000 3,700.000 ققنیات دریصسیات  8

 3,900,000 3,700.000 صنالإل د نان  9
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 3,900,000 3,700.000 دلهقإل ودر وناس  10

  4,500,000 4,300,000 ققنیات درقخ یس  11

 (  2013كلية الكنوز الجامعة/ )البصرة( / تأسست سنة )  .37
 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 2,000,000 درقانون  1

 4,000,000 4,000,000 هن  إل ققنیات درحا وب  2

 2,000,000 2,000,000 للال دلد دسا  3

  4,500,000 4,500,000 درلخقیسدت درطییإل ققنیات  4

 ( 2013كلية الفارابي الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .38
 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 3,500,000 3,500,000 دردن  إل درل نیإل  1

 ل یوج   سد إل ل ادیإل  4,000,000 دردن  إل درلقلاسیإل  2

 2,500,000 2,500,000 درحا وب هن  إل  3

 3,000,000 3,000,000 لىوم درحیاا  4

 1,500,000 1,500,000 دللًم  5

 2,000,000 2,000,000 درقانون  6

 4,000,000 4,000,000 هن  إل درنفط  7

 3,500,000 3,500,000 هن  إل قكسیس درنفط ودر اب  8

 2,500,000 2,500,000 درقلسیض  9

 2,000,000 2,000,000 لحا ییإل ولصسفیإل لىوم  10

 2,500,000 2,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  11

 2,000,000 2,000,000 ققنیات دریصسیات  12

 2,000,000 2,000,000 درقصلیم  13

 ل یوج   سد إل ل ادیإل  8,000,000 طب د نان  14
 

ابتداء من  )تعليق قبول ( 2013كلية الباني الجامعة / )بغداد( / تاسست سنة )  .39
(2019-  2020)   

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 ققنیات د دسا صحیإل  1

 تعليق قبول 
 لىوم لاریإل ولصسفیإل  2

 د دسا دلللال  3

  درى إل دلنكىیبیإل  4
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 (  2014الجامعة / )كربالء المقدسة( / تأسست سنة )كلية الطف  .40

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,250,000 1,250,000 د دسا دلللال  1

 1,500,000 1,500,000 درقسییإل دل ًلیإل ولىوم درقسأن 2

 2,500,000 2,500,000 هن  إل ققنیات درحا وب  3

  لقوج   سد إل ل ادیإل  3,600.000 درقخ یس ققنیات  4

 

كلية الزهراوي الجامعة /)ابن حيان سابقا( )كربالء المقدسة( / تأسست سنة   .41
(2014  ) 

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 لقوج   سد إل ل ادیإل  11,000,000 طب دل نان  1
  سد إل ل ادیإل  لقوج   10,000,000 درصی رإل 2
 لقوج   سد إل ل ادیإل  4,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  3
  لقوج   سد إل ل ادیإل  3,000,000 درقلسیض  4

 (  2014كلية النخبة الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة )  .42

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,750,000 1,750,000 درقانون  1

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درقیسی  ودرقكییت 2

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درحا وب  3

 3,500,000 3,500,000 ققنیات دلهقإل  4

  4,000,000 4,000,000 ققنیات درقخ یس  5

 (  2014كلية النسور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  .43

 اجور الدراسة المسائية  الدراسة الصباحية اجور  القسم ت

 2,250,000 2,250,000 درقانون  1

 2,250,000 2,250,000 للال دلد دسا  2

 2,800,000 2,800,000 هن  إل ققنیات درحا وب  3

 3,250,000 3,250,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  4

 2,000,000 2,000,000 درى إل دلنكىیبیإل  5

 2,000,000 2,000,000 دری نیإل ولىوم درسیاوإل درقسییإل  6

 4,000,000 4,000,000 ققنیات دلهقإل و وناس  7

  4,000,000 4,000,000 ققنیات درقخ یس  8
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 (  2014كلية الفقة الجامعة / )النجف االشرف( / تأسست سنة ) .44
 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 850,000 لقوج   سد إل صیاحیإل  درفق  ودصور   1
  850,000 لقوج   سد إل صیاحیإل  درقسآن دركسیم ودرح یث درهسیت  2

 (  2014كلية بالد الرافدين الجامعة / )ديالى ( / تأسست سنة ) .45

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 2,000,000 2,000,000 د دسا دلللال  1

 2,000,000 2,000,000 دلنكىیبیإل درى إل  2

 2,000,000 2,000,000 درلحا یإل  3

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درحا وب  4

5 
درقسییإل دری نیإل ولىوم  

 درسیاوإل 
2,000,000 2,000,000 

 2,000,000 2,000,000 درقانون  6

7 
هن  إل ققنیات درق سا  

 دركدسیادیإل 
2,750,000 2,750,000 

 3,500,000 3,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  8

 لقوج   سد إل ل ادیإل  3,500,000 ققنیات صنالإل دل نان  9

 3,500,000 3,500,000 هن  إل ققنیات دجدبا طییإل  10

 3,500,000 3,500,000 ققنیات دریصسیات  11

 3,500,000 3,500,000 ققنیات درقخ یس  12

 3,500,000 3,500,000 ققنیات دلهقإل  13

 3,500,000 3,500,000 درقلسیض  14

 لقوج   سد إل ل ادیإل  10,000,000 طب د نان  15

 لقوج   سد إل ل ادیإل  10,500,000 درصی رإل 16

 2,750,000 2,750,000 ل نیإل دردن  إل در 17

 1,750,000 1,750,000 دللًم  18

 2,750,000 2,750,000 هن  إل ققنیات درطیسدن  19

  1,750,000 1,750,000 حودس دل یان ودرحواسدت  20

 (  2015الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا / )ذي قار( / تأسست سنة ) .46

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

1 
كىیإل طب دل نان يطب  

 دل نان 
 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,000,000

 لقوج   سد إل ل ادیإل  7,500,000 درصی رإل ي درصی رإلكىیإل  2
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 3,000,000 3,000,000 كىیإل درقلسیض ي درقلسیض  3

4 
كىیإل درققنیات درصحیإل ودرطییإل  

 ققنیات درلخقیسدت درطییإل   ي
3,000,000 3,000,000 

5 
كىیإل درققنیات درصحیإل ودرطییإل  

 دل رإل درجنادیإل  ي
 تعليق قبول     

 

 

 (  2015االمال الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) كلية  .47

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,500,000 1,500,000 درقانون  1

 1,500,000 1,500,000 د دسا دلللال  2

  1,500,000 1,500,000 دللًم  3

 كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة / )البصرة ( .48
 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 4,500,000 4,500,000 هن  إل درلقىولات ودلقصالت  1
 2,500,000 2,500,000 د دسا دلللال  2
 2,500,000 2,500,000 درى إل دلنكىیبیإل  3
  4,500,000 4,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل   4

 ( 2015تأسست سنة )جامعة اوروك / )بغداد( /  .49

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 لقوج   سد إل ل ادیإل  10,250,000 طب دل نان  1

 لقوج   سد إل ل ادیإل  9,000,000 درصی رإل 2

 2,250,000 2,250,000 درقانون  3

  سد إل ل ادیإل  لقوج   4,345,000 دردن  إل درلقلاسیإل  4

 4,345,000 4,345,000 دردن  إل درل نیإل  5

 3,245,000 3,245,000 هن  إل دلقصالت  6

8 
كىیإل درققنیات درصحیإل ودرطییإل  

 ققنیات دریصسیات   ي
3,150,000 3,000,000 

9 
كىیإل د دسا ود،قصا ي لاریإل  

 ولصسفیإل 
2,000,000 2,000,000 

10 
كىیإل د دسا ود،قصا  ي د دسا  

 للال دل
2,250,000 2,250,000 

 2,250,000 2,250,000 لحا یإل دركىیإل د دسا ود،قصا  ي  11

12 
كىیإل درققنیات درصحیإل ودرطییإل  

 ققنیات درلخقیسدت درطییإل   ي
3,150,000 3,150,000 

13 
كىیإل درققنیات درصحیإل ودرطییإل  

 صنالإل دل نان  ي
4,000,000 4,000,000 
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14 
كىیإل درفنون درقطییقیإلي ققنیات  

 درقصلیم در دخىي 
2,750,000 2,750,000 

 

 

 (  2015كلية الهادي الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة )  .50

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 تعليق قبول  درى إل درقسییإل  1

 تعليق قبول  لىم درنفس  2

 تعليق قبول  درقسیویإل دل دسا  3

 2,500,000 2,500,000 درقلسیض  4

 لیوج   سد إل ل ادیإل  7,500,000 طب د نان  5

 2,500,000 2,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  6

 قبول  تعليق لحا ییإل و ققنیات لاریإل  7

 2,500,000 2,500,000 هن  إل ققنیات دلجدبا درطییإل 8

 تعليق قبول  درقلاسا 9

 تعليق قبول  درقانون  10

  3,000,000 3,000,000 ققنیات دلهقإل  11

 (  2016جامعة البيان / )بغداد( / تأسست سنة ) .51

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 1,500,000 1,750,000 كىیإل درقانون يدرقانون  1

 3,000,000 3,000,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  2

3 
كىیإل د دسا دلللالي ، م  

 درلحا یإل 
1,750,000 1,500,000 

4 
كىیإل د دسا دلللالي ، م د دسا  

 دلللال 
1,750,000 1,500,000 

 لقوج   سد إل ل ادیإل  8,500,000 كىیإل درصی رإل ي درصی رإل 5

 لقوج   سد إل ل ادیإل  9,500,000 كىیإل طب دل نان ي طب د نان  6

  لقوج   سد إل ل ادیإل  2,750,000 درقلسیض ي درقلسیض كىیإل  7
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 (  2017جامعة وارث االنبياء / ) كربالء المقدسة( / تأسست سنة )  .52

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

1 
كىیإل دردن  إل يهن  إل درطب  

 درحیاقي 

 ( 100-90لق ل لن  
2,000,000 

  سد إل ل ادیإل ل قوج  
 (  89-80لق ل لن  

3,000,000 
 (  79-70لق ل لن  

4,000,000 

 كىیإل دردن  إلي دردن  إل درل نیإل 2

 ( 100-90لق ل لن  
1,500,000 

 ( 100-90لق ل لن  
1,500,000 

 (  89-80لق ل لن  
2,000,000 

 (  89-80لق ل لن  
2,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
2,500,000 

 (  79-70لق ل لن  
2,500,000 

 (  69-60لق ل لن  
3,000,000 

 (  69-60لق ل لن  
3,000,000 

3 
كىیإل دردن  إلي هن  إل ققنیات  

 درقیسی  ودرقكییت 

 ( 100-90لق ل لن  
1,500,000 

 ( 100-90لق ل لن  
1,500,000 

 (  89-80لق ل لن  
2,000,000 

 (  89-80لق ل لن  
2,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
2,500,000 

 (  79-70لق ل لن  
2,500,000 

 (  69-60لق ل لن  
3,000,000 

 (  69-60لق ل لن  
3,000,000 

4 
كىیإل دل دسا ودل،قصا ي د دسا  

 دلللال 

 ( 100-90لق ل لن  
1,000,000 

 ( 100-90لق ل لن  
800,000 

 (  89-80لق ل لن  
1,100,000 

 (  89-80 لق ل لن  
1,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,300,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,100,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,600,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,300,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,800,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,800,000 

5 
كىیإل دل دسا ودل،قصا ي  

 درلحا یإل 

 ( 100-90لق ل لن  
1,000,000 

 ( 100-90لق ل لن  
800,000 

 (  89-80لق ل لن  
1,100,000 

 (  89-80لق ل لن  
1,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,300,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,100,000 

 (  69-60لق ل لن   (  69-60لق ل لن  
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1,600,000 1,300,000 
 ( 59-50لق ل لن  

1,800,000 
 ( 59-50 لق ل لن  

1,800,000 

 كىیإل درقانون ي درقانون  6

 ( 100-90لق ل لن  
1,000,000 

 ( 100-90لق ل لن  
800,000 

 (  89-80لق ل لن  
1,100,000 

 (  89-80لق ل لن  
1,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,300,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,100,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,500,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,300,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,800,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,500,000 

 كىیإل درقلسیض ي درقلسیض  7

 ( 100-90لق ل لن  
2,250,000 

 لقوج   سد إل ل ادیإل 

 (  89-80لق ل لن  
2,750,000 

 (  79-70لق ل لن  
2,800,000 

 (  69-60لق ل لن  
3,000,000 

8 
دل ًلیإل يلىوم  كىیإل درقىوم 

 درقسدن

 ( 100-90لق ل لن  
600,000 

 ( 100-90لق ل لن  
500,000 

 (  89-80لق ل لن  
700,000 

 (  89-80لق ل لن  
600,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
800,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,300,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,000,000 

 ( 59-50 لق ل لن  
1,500,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,200,000 

9 
كىیإل درقىوم دل ًلیإل يدرفق   

 ودصور  

 ( 100-90لق ل لن  
600,000 

 ( 100-90لق ل لن  
500,000 

 (  89-80لق ل لن  
700,000 

 (  89-80لق ل لن  
600,000 

 (  79-70لق ل لن  
1,000,000 

 (  79-70لق ل لن  
800,000 

 (  69-60 لق ل لن  
1,300,000 

 (  69-60لق ل لن  
1,000,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,500,000 

 ( 59-50لق ل لن  
1,200,000  
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 (  2017جامعة المصطفى االمين / )بغداد( تأسست سنة ) .53

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 1,750,000 1,750,000 كىیإل درقانون  1

2 
كىیإل دل دب ي ، م درصحافإل  

 ودللًم 
1,500,000 1,500,000 

3 
كىیإل دل دب ي ، م درى إل  

 درقسییإل 
1,250,000 1,250,000 

 1,250,000 1,250,000 كىیإل درفق  ي ، م درفق   4

5 
كىیإل درفق  ي ، م لىوم درقسآن  

 درح یث 
1,250,000 1,250,000 

 

 (  2017)كربالء المقدسة( / تأسست سنة )جامعة العميد /  .54

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

1 
 درطب درقام 
 

12,000,000 
 للطالب من سكنة المحافظات

-ود ط - لی ان - او ،اس -دریصسا
 هو     –دسییل –درلوصل -درلسن 

 كسكو   - ىیلانیإل –
 

  سد إل درل ادیإل  لقوج  
12,500,000 

 للطالب من سكنة المحافظات
صًح  –دلنیاس– یار –در یودنیإل

 در ین
13,000,000 

 للطالب من سكنة المحافظات
  -درنجت دلهست  –یایل  –ی  د  

 كسیًف

 لقوج   سد إل ل ادیإل  9,000,000 طب دل نان  2

  سد إل ل ادیإل  لقوج   2,700,000 درقلسیض  3

  لقوج   سد إل ل ادیإل  9,000,000 درصی رإل 4

 ( 2017كلية آشور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  .55

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 لقوج   سد إل درل ادیإل  8,750,000 درصی رإل 1

 3,500,000 3,500,000 دردن  إل درل نیإل  2

 3,250,000 3,250,000 درقحىیًت درلسویإل  3

 2,000,000 2,000,000 للال لد دسا د 4
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 2,000,000 2,000,000 درقانون  5

  لقوج   سد إل درل ادیإل  10,000,000 طب دل نان  6

 ( : 2017كلية المنارة للعلوم الطبية  / ) ميسان  ( / تأسست سنة )  .56

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 لقوج   سد إل درل ادیإل  9,000,000 طب دل نان  1

 لقوج   سد إل درل ادیإل  8,000,000 درصی رإل 2

 تعليق قبول  ققنیإل دل رإل درجنادیإل  3

 3,500,000 3,500,000 ققنیات درلخقیسدت درطییإل  4

 3,500,000 3,500,000 ققنیات درقخ یس  5

  3,500,000 3,500,000 ودر وناس ققنیات دلهقإل  6

 (  2017) ذي قار  ( / تأسست سنة )   /جامعة العين  .57

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 لقوج   سد إل درل ادیإل  9,000,000 كىیإل طب د نان ي طب دل نان  1

  سد إل درل ادیإل  لقوج   8,500,000 كىیإل درصی رإل  ي درصی رإل  2

 4,500,000 4,500,000 كىیإل دردن  إل ي هن  إل درنفط  3

4 
كىیإل درققنیات درصحیإل يققنیات 

 دریصسیات 
3,500,000 3,000,000 

5 
كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإل ي  

 ، م درقخ یس 
4,500,000 5,000,000 

6 
كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإل ي  

 ، م صنالإل دل نان 
3,500,000 3,000,000 

7 
كىیإل درقسییإل ي درقسییإل دری نیإل  

 ولىوم درسیاوإل 
2,000,000 2,000,000 

 

 تعليق قبول (2017كلية الشرق االوسط الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .58

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 درقانون  1

 لىوم درحیاا  2 تعليق قبول 

  درى إل درقسییإل  3
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 ( 2017كلية العمارة الجامعة / )ميسان( / تأسست سنة ) .59

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

 1,000,000 1,000,000 درقانون  1

 5,000,000 4,500,000 هن  إل درنفط  2

 3,400,000 3,250,000 هن  إل ققنیات لیكانی  درقوى  3

  1,750,000 1,750,000 درلحا یإل  4

 ( 2017كلية جنات العراق للعلوم / )االنبار( / تأسست سنة ) .60

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  القسم ت

  2,100,000 2,000,000 درقانون  1

 ( 2019جامعة الزهراء )ع( للبنات/ )كربالء المقدسة( / تأسست سنة ) .61

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 لقوج   سد إل ل ادیإل  6.500.000 كىیإل درصی رإل 1

2 
كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإلي درقًج  

 درطییقي 
 لقوج   سد إل ل ادیإل  3.250.000

 لقوج   سد إل ل ادیإل  3.500.000 كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإلي درقخ یس  3

4 
درققنیات درطییإل ودرصحیإلي دلهقإل  كىیإل 

 ودر وناس 
 لقوج   سد إل ل ادیإل  3.250.000

 لقوج   سد إل ل ادیإل  1.000.000 كىیإل درقسییإل يدرى إل درقسییإل  5

 لقوج   سد إل ل ادیإل  1.500.000 كىیإل درقسییإل يدرى إل دلنكىیبیإل  6

   سد إل ل ادیإل  لقوج   1.500.000 كىیإل درقسییإلي درسیاویات  7

 ( 2019جامعة كلكامش / )بغداد( / تأسست سنة ) .62

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

 لقوج   سد إل درل ادیإل  1.750.000 كىیإل درقىوم در یا یإل  1

  سد إل درل ادیإل  لقوج   1.750.000 كىیإل درقسییإل دری نیإل ودرقىوم درسیاویإل  2

3 
كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإلي دلهقإل  

 ودر وناس 
.000750.2  لقوج   سد إل درل ادیإل  

4 
كىیإل درققنیات درطییإل ودرصحیإلي ققنیات  

 درلخقیسدت درطییإل 
.000750.2  لقوج   سد إل درل ادیإل  
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 ( 2020الجامعة االمريكية / )بغداد( / تأسست سنة )  .63

 اجور الدراسة المسائية  اجور الدراسة الصباحية  الكلية / القسم ت

000500.7. د دسا دلللال كىیإل  1  لقوج   سد إل درل ادیإل  

000500.7. در سد ات در وریإل كىیإل  2  لقوج   سد إل درل ادیإل  

000500.7. درقىوم ودل دب كىیإل  3  لقوج   سد إل درل ادیإل  

 

 والسجناء السياسيين   االجور الدراسية لقناة ذوي الشهداء
 

%( لن دلجوس  50یقم ةحق اب دلجوس در سد یإل رىطىیإل درلقیورین لى  ،ناا درهد دف ین یإل   -1

 در سد یإل رىقناا درقالإل . 

ةحق اب -2 نف  (    یقم  در یا یین  در جین  در جناف  ،ناا  درلقیورین لى   رىطىیإل  در سد یإل  دلجوس 

  .در سد إل درل ادیإل حصسد   ي %( لن دلجوس در سد یإل رىقناا درقالإل75ین یإل  

 

تم تعليق القبول في كلية الباني حسب مذكرة قسم االشراف   (:6مالحظة )

وتعليق القبول في   2020/ 10/11( في  1219والمتابعة المرقم )ت هـ م /ل/

كلية اصول الدين حسب كتاب  قسم االشراف والمتابعة المرقم )ت هـ م 

 14/6/2020( في 3674ل//

 

يتم التقديم الى كليات الجامعة االمريكية الكترونيا  وفق نظام   (:7مالحظة )

القبول المركزي للجامعات والكليات االهلية مع االشارة الى ان اختيار االقسام 

من قبل الطلبة المقبولين على كلية االداب والعلوم يتم مباشرة من قبل  

بط واجراءات  الجامعة مع االلتزام بكافة الضوابط المعلنة في الدليل وضوا 

 شؤون الطلبة 



 
 
 

77 
 
 

 (1ملحق )

جدول باالختصاصات في المعهد واالختصاصات القريبة والمناظرة في الجامعات 

 والكليات

 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر  
 القسم 

1 

 یناف ودنهافدت ل ني درققنیات درل نیإل(   
 دنهاف طس   
 درس م دردن  ي  

 ققنیات ل نیإل ي فسع درس م دردن  ي  

س م هن  ي یناف  
ودنهافدت طس   

 ل ني 

 ل ني 

 درقلاسا

 دلنهادیإل 

 یناف د دسا درلهاسیل

 طس  وج وس 

 درل نیإل ودرییدیإل 

 هن  إل دریناف ودلنهافدت 

 دردن  إل درصحیإل

2 

 ققنیات درلودس  درلادیإل ي درسو ودریبل  
 لودس  لادیإل 

ققنیات درلودس  درلادیإل ي قه یل  
 لهاسیل درلیاه 

 سو ودریبل  
 لودس  لادیإل 

 هن  إل درلیاه ودر  و 

 لودس  لادیإل 

 ل ني 

درلیاه ودرلنهآت 
 دردی سوریكیإل 

 در  و  ودرلودس  درلیاه

 درل اح   درل احإل ي ققنیات درل احإل 3

 ل اح   

 جیولاقی  

 هن  إل دریناف ي جیولاقی  

4 
درنفط ودلنقاج ودرقیا ات درحقىیإل حفس  
 دآلیاس درنفطیإل لیكانی  دجدبا درحفس 

 هن  إل درنفط 

 درنفط 

 قكنوروجیا لكادن درنفط 

 قكنوروجیا لكادن درنفط 

5 
 درقصفی  وققنیإل در اب 
 درقه یل ودر یطسه  
 درقحىیًت درنفطیإل 

 قصفی  دو كیلیاوو 
 دردن    دركیلیادیإل 

 دلحیادیإل 

 دركیلیاوی  

 دركلیادیإل 

 لیادیإل یدركلیادیإل ودریقسوك

 ققنیات درو،و  ودرطا، 

دردن    دركلیادیإل  
 دلحیادیإل 
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 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

6 

 درلیكانی  
 درلوخات ودرقوسیینات 
 درىحام در ابو ودركدسیادي
 لیكانی  ي درلق دت درنفطی 
 خطوط دلناییب درنفطی   
 ققنیات لیكانی  درق سه
 صیان  لیكانیكی  

 ققنیات درلیكانی  ي قه یل وصیان  
 لوخات  

 قیسی  ودرقكییت 
 درلكادن ودرلق دت درسقیى 

  یاسدت 
 ،وى لیكانیكی   
 رحام ودناییب 

 ون یج غبل 
 درق سا ودرقكییت 

 درققنیات درلیكانیك ي دلنقاج
 لكادن ولق دت بسدلی  

 ققنیات لیكانی  درق سه ي قوری  طا، 
 ققنیات لیكانی  درق سه ي درلیكاقسوس  

 ققنیات درطیسدن 
 

 درلیكانی  

 درلیكانی 

 هن    ققنیات درىحام 

 هن    ققنیات درلوخ  

 ودرقىوث هن    ققنیات درییدإل  

 هن    درلود   

 هن    دركدسولیكانی  

 درلیكانی 

 درلود  

 هن    دركدسولیكانی  

 هن    ققنیات درقودرب ودرق   

 هن    ققنیات درىحام 

 هن    ققنیات درقیسی  ودرقكیت  

 درلیكاقسونكس 

 هن    ققنیات در یاسدت  

 درلكادن هن    ققنیات 

 هن    ققنیات درلوخات  
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 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

7 

 كدسیاف
 ،وى كدسیاف 
 لكادن كدسیاف 
 هیكات كدسیاف 

 درلصال  ودرسدفقات 
 دری دلت 

 درققنیات دركدسیادیإل 
 درقیاس ودر یطسه  

 دركدسیاف ي درلق دت درنفطی  

 كدسیاف ي لام

 دركدسیاف
 
 
 

 دردن    درققنی  دركدسیادیإل 

 هن    دركدسولیكانی  

 ، سا ولكادن كدسیادیإل 

 درهیكات  

 هن    ققنیات درق سه دركدسیادیإل 

 

 كیلیاوو  كیلیاوو  8

 هن    كیلیاوی  

 دردن    دركیلیادیإل دلحیادیإل 

 درطا، 

 دردن    دركلیادیإل  

 دركلیادیإل ودریقسوكلیادیإل  
 

9 

 دلركقسونی  
 دلقصالت  

 درقیاس ودر یطسه  
 قكنوروجیا درلقىولات ودلقصالت 

 درققنیات دلركقسونی   
 درقسد ل

 درهیكات درداقفی 
 درققنیات دلركقسونی  ودلقصالت 

درققنیات دلركقسونی  ي دنظلإل دردودقت  
 دراكی 

دلركقسونی   
 دلقصالت 

 دلركقسونی  ودلقصالت 

 دلركقسونی  

 دردن    دركدسیادیإل  

 دلركقسون ودلقصالت 

 دركدسیاف ودلركقسونی  

 هن    ققنیات دلقصالت  

 ققنیات دلركقسونی  ودر یطسه

 

 

 

 



 
 
 

80 
 
 

 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

  دجدبا درطیی   10
 هن    درطب درحیاقي 

 ققنیات دلجدبا درطیی  
 

11 

 صنالات كیلیاوی   
 قه یل وح دت صنالی   

 و،و  وطا، 
 ققنیات درصنالات دركلیاوی  

 در ًل  درلدنی  

 كیلیاوو,دركلیاف  
 دردن    دركلیادیإل  
 ودریقسوكلیادیإل 

 هن    كیلیاوی  

 دردن    دركیلیادیإل  

 ودریقسوكلیادیإل دركلیادیإل  

 هن    ققنیات درو،و  ودرطا، 

 دردن    دركلیادیإل دلحیادیإل 
 

 هن    درییدإل  در ًل  درصنالی  12

 هن    دریید   

 هن    صحی  وییدیإل 

 هن    ققنیات درییدإل ودرقىوث 
 

 هن    درلود   هن    درلود  دربجاج ودر یسدلی   13

 لىوم كیلیاف كلیاوی  قحىیًت  14
 لىوم كیلیاف

 درقىوم درقطییقیإل 

 دركیلیاف درقطییقی   

 دنظلإل درحا یات   15
لىوم درحا یات ي 
قكنوروجیا 
 درلقىولاقی  

 نظم درلقىولات درحا ویی  

 ققنیات درحا یات 16
هن    ققنی   
 درحا وب

 هن    درحا وب 

 قكنوروجیا درلقىولات 

 هیكات درحا وب هن    

  یطسا وحا وب 

 یسدلجیات وحا وب 
 

 هن    ققنیات درحا وب  

17 

 دلحصاف
 دلحصاف ودرلقىولاقی  
 دلحصاف درحیاقي 
 ققنیات دلحصاف 
 دلحصاف درصحي

 دلحصاف 

 دلحصاف 

 یحوث للىیات وققانات اكادیإل 

 ققنیات لقىولاقی  

 دلركقسونی  دل دسا 
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 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

18 

 ققنیات درلحا یإل 
 درلصاست

 درلاریإل ودرلصسفی  
 درققنیات درلاریإل ودرلصسفی  
 دریسی  ودرخ لات درلصسفی 

 لحا یإل 
 لاری  ولقىولاقی  
 لاری  ونق ی  

 درس،ای  درلحا یی  

 درلحا ی  

 ودرلصاست قلویل  

 درقىوم درلاری  ودرلصسفی  

 د،قصا یات د دسا درلصاست

 دل،قصا  

 درس،ای  درلحا یی  ودرلاری  

 ققنیات لاری  ولحا یی  

19 
 د دسا  

 
 د دسا 

 درقال    دسادل

 دلللال  د دسا

 درجو ه درهالى   د دساققنیات 

 د دسا  ق وی    20

 دلللال  د دسا

 د دسا درق وی  

 درجو ه درهالى   د دساققنیات 
 

 د دسا  ق لین  21
 دلللال   د دسا

 درجو ه درهالى   د دساققنیات 

 د دسا  لخابن  22
 دلللال  د دسا

 ققنیات درقلىیات 

 درجو ه درهالى   د دساققنیات 

 د دسا   كسقاسی    23
 ودر كسقاسی  درقال     دسادل

 ققننیات دل دسا درجو ه درهالى 

 د دسا  ول قهفیات   د دسا 24
 دلللال  د دسا

 ققنیات د دسا درجو ه درهالى  

 د دسا  درصحیإل د دسا 25

 دلللال  د دسا

 درجو ه درهالى   د دساققنیات 

26 

 ققنیات در یاحی   
 د دسا درفنا   
 دلسها   یاحي 

 درفنا   د دسادر یاحی  و ققنیات 

  یاح  وفن ،  

 در یاح  

 د دسا درفنا   

درلس  ات در یاحی    د دسا
 ودرفن ،ی  

 د دسا درلس  ات درفن ،ی  
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 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

27 
 لكقیات 

 د دسا لكقیات 
 لكقیات 

 درلكقیات 

 ودرلقىولات درلكقیات  

28 
 د دسا ،انونی  

 ققنیات دل دسا درقانونی  
 

 درقانون  ،انون 

 قحىیًت لسوی     29
 قحىیًت لسوی  
 دركلیاف درحیاقی  

 لىوم درحیاه 

 قحىیًت لسوی  

 قققنیات درقحىیًت درلسوی  
 

 صی ر   صی ر  صی ر  30

 درقلسیض  قلسیض  درقلسیضيققنیات درقلسیض 31

32 
درلجقلل ,دلنقاش,دركىی  صح  

 درصنالی  

صح   
درلجقلل,دلنقاش ,  

 دركىی 

 ققنیات صح  لجقلل  

 درقلسیض 

33 

درقاهیل درطیي فسع سلای  درلقو،ین  
, دلطسدت ودرل ان  درصنالی   

 درقًج 
درطییقي, سلای  اوو دللا،   

ققنیات درق هیل   دلحقیاجات درخاص 
 درطیي ودرقًج درطییقي  

 درقًج درطییقي 

 ققنیات درقًج درطییقي 

هن    دلطسدت ودرل ان   
 درصنالی  

 صنال  دل نان  صنال  دل نان صنال  دل نان , و،ای  دل نان  34

 درققنیات دریصسی   فحص دریصس   فحص دریصس  35

 دلهق   دلهق  دلهق  ي درلقارج  درهقالی    36

 ققنیات درقخ یس  درقخ یس   درقخ یس   37

38 

 درقیار  ودرقوری 
 دل قافات دلوری ي دل قات درفوسو

 درصحیإل ققنیات درق ای  
 

 درقلسیض  درقلسیض 

 دنقاج حیودني  39
دنقاج حیودني دو  
 سسوه حیودنی  

 وه درحیودنی  درسس

 دلنقاج درحیودني 

 درحیودني ققنیات دلنقاج 
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 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

 درطب درییطسو  طب درییطسو   درصح  درحیودنی   40

41 
 صنالات غاددی   

 

بسدل  ، م لىوم 
دلغای  , صنالات  

 غاددی  

 صنالات غاددیإل 

 لىوم دلغای  

لىوم دلغای  ودرققاننات  
 دلحیادی  

 بسدلی  لكنن    42
بسدل ي لكنن   

 بسدلی  
 درلكنن  دربسدلی  

 دنقاج نیاقي  43

بسدل  ، م دری قن , 
لحاصیل حقىی  ,  
دسها  بسدلي , 
 و،ای  نیات

 و،ای  درنیات 

 ددرلحاصیل درحقىی  

 دل،قصا  ودلسها  دربسدلي 

 دری قن  وهن    درح دد  

 دری قن  ودرنخیل 

 درنیاقي دلنقاج 

 لىوم درلحاصیل درحقىی  

 ققنیات دلنقاج درنیاقي 

 بسدل  ، م درقسی  درقسی  ود قصًح دلسدوي درقسی   44

 لىوم درقسی  

 درقسی  ودرلودس  درلادی  

 درقسی  ودرلیاه 

 درقسی   

 لىوم درقسی  ودرلیاه 

 ققنیات درقسی  ودرلیاه 

 درنحل قسی  ودنقاج  45
بسدل  ، م و،ای  
 درنیات , دری قن  

 و،ای  درنیات  

 دری قن  وهن    درح دد  

 دری قن  ودرنخیل 

 خ ل  دجقلالی  دو دسها  دجقلالي  46
دلسها  درنف ي 

 ودرقوجی  
دلسها  درنف ي ودرقوجی   

 درقسیوو 

 درسیاوی   درقسیی  دری نی  ولىوم  قسیی  درسیاوی   درقسیی  درسیاوی   47

 درى   درقسیی    درى   درقسیی    48
درى   درقسیی  لقىم درصفوت  

 دلور  

 درقسیی  دل ًلی  ودرى   درقسیی    49
، م درقسیی   

دل ًلی  , لىوم  
درقسدن , درى   

درقسدن دركسیم ودرقسیی   
 دل ًلی  

 درقسیی  دل ًلی   
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درقسیی  , درفق   
 ودصور  

لىوم درقسدن ودرقسیی   
 دل ًلی  

 درقسدن ودرقسیی  دل ًلی 
 لىوم درقسدن 

درفق  ودصور , لقىم  
 درصفوت دلور  

 

 دلخقصاص لن درلقد   ت 
دلخقصاص درقسیب  

 دو درلناظس 
 درق م 

 درطب درییطسو  طب درییطسو   درصح  درحیودنی   40

41 
 صنالات غاددی   

 

بسدل  ، م لىوم 
صنالات   دلغای  ,

 غاددی  

 صنالات غاددیإل 

 لىوم دلغای  

لىوم دلغای  ودرققاننات  
 دلحیادی  

 لكنن  بسدلی    42
بسدل ي لكنن   

 بسدلی  
 درلكنن  دربسدلی  

 دنقاج نیاقي  43

بسدل  ، م دری قن , 
لحاصیل حقىی  ,  
دسها  بسدلي , 
 و،ای  نیات

 و،ای  درنیات 

 ددرلحاصیل درحقىی  

 دل،قصا  ودلسها  دربسدلي 

 دری قن  وهن    درح دد  

 دری قن  ودرنخیل 

 دلنقاج درنیاقي 

 لىوم درلحاصیل درحقىی  

 ققنیات دلنقاج درنیاقي 

 بسدل  ، م درقسی  درقسی  ود قصًح دلسدوي درقسی   44

 لىوم درقسی  

 درقسی  ودرلودس  درلادی  

 ودرلیاه  درقسی  

 درقسی   

 لىوم درقسی  ودرلیاه 

 ققنیات درقسی  ودرلیاه 

 قسی  ودنقاج درنحل  45
بسدل  ، م و،ای  
 درنیات , دری قن  

 و،ای  درنیات  

 دری قن  وهن    درح دد  

 دری قن  ودرنخیل 

 خ ل  دجقلالی  دو دسها  دجقلالي  46
دلسها  درنف ي 

 ودرقوجی  
دلسها  درنف ي ودرقوجی   

 درقسیوو 

 درقسیی  دری نی  ولىوم درسیاوی    قسیی  درسیاوی   درقسیی  درسیاوی   47
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 درى   درقسیی    درى   درقسیی    48
درى   درقسیی  لقىم درصفوت  

 دلور  

 درقسیی  دل ًلی  ودرى   درقسیی    49

، م درقسیی   
لىوم   دل ًلی  ,

درقسدن , درى   
درقسیی  , درفق   
 ودصور  

درقسدن دركسیم ودرقسیی   
 دل ًلی  

 درقسیی  دل ًلی   
لىوم درقسدن ودرقسیی   

 دل ًلی  
 درقسدن ودرقسیی  دل ًلی 

 لىوم درقسدن 
درفق  ودصور , لقىم  
 درصفوت دلور  

 

 

 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 المناظر او 
 القسم 

 درى   درقسیی  ودلجقلالیات  50
 قاسیخ , ج سدفی , 
 درى   درقسیی 

 درج سد،ی   

 درقاسیخ 

 ج سدفی  قطییقی  

 درى   درقسیی  , لقىم درصفوت  
 دلور  

51 
 درى   دلنكىیبی  

 
 درى   دلنكىیبی   ، م درى   دلنكىیبی  

 درقسیی  درفنی     52
درجلیى , ، م درفنون 

 درقسیی  درفنی  
 درقسیی  درفنی  

53 
 درقىوم
 

 درقىوم ودرسیاویات 

درقسیی  , ، م لىوم  
 درحیاه , كیلیاف 
فیبیاف , لىوم  
حا یات , 

 سیاویات , لىوم  

 درفیبیاف  

 لىوم درحیاه  

 لىوم درحا وب  

 درسیاویات  

 درحا وب  

 درحا یات  

 درطییقی  درقىوم 
 

 لو یق   درفنون درجلیى  درفنون  درلو یقی    54
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55 
فنون قهكیىی  , س م , نحت ,  
 كسدفی   درفخاس , خبت 

 درفنون درقهكیىی ي قسیی  فنی    درفنون درجلیى 

 درفنون درل سحی  ي قسیی  فنی  درفنون درجلیى  درفنون درل سحی ي قلسیل  56

57 
 در ینلا ودرقىفبیون 
  لقی  ولسدی   
 در ینلا ي دخسدج

 درفنون درجلیى 
 درفنون در نلادی  ودرقىفبیونی   
 درفنون در لقی  ودرل نی   

 

 

 االختصاص من المعهد  ت 
االختصاص القريب  

 او المناظر 
 القسم 

58 

 قصلیم, قصلیم  دخىي 
قفصیل وخیاط  ,   قبیین لقلاسو,

ن یج ققنیات درقصلیم ودرقبیین  
درلقلاسو, ققنیات صنال  درلًیس ,  
قصلیم طیالي , حىي ولجوهسدت ي  
فن درلجوهسدت قصلیم صنالي ي  
د،له  ققنیات درفنون درقطییقی    

 ققنیات درقصلیم ودرقسقیب

فنون جلیى  ، م 
درقصلیم, درفنون  
درجلیى   ، م طیال   

 دل،له  
 رقطییقی   درفنون د

 درقسیی  دل ا ی   

 درقصلیم 

 ققنیات درقصلیم در دخىي

 درقسیی  درفنی  ي درقسیی  دل ا یإل 

 
 
 

درقسیی  دل سی  ودرلدن درفنی  ي  
 درقسیی  دل ا ی   

59 
 درخط ودربخسف  

 
 فنون جلیى  

 درقسیی  درفنی   

 درفنون درقهكیىی  

 درقانون دل ر  درجنادی    60
 ،انون 

حقو ,، م درقانون درقام ي فسع  
 درقانون درجنادي  

 درهیكات درداقفی  61

، م هن    ققنیات 
 دلقصالت  

، م هن    ققنیات 
درحا وب ي فسع  

 درهیكات 
 

دقصالت  
 درحا وب

 ، م هن    ققنیات دلقصالت 
 

، م هن    ققنیات درحا وب ي  
 فسع درهیكات  

 
 
 

 دقصالت درحا وب 

 لیكانی  , لیكاقسونكس   لیكاقسونكس  62
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 صیان  دلجدبا درطیی   63
، م هن    ققنیات 
 دلجدبا درطیی  

، م هن    ققنیات دلجدبا  
 درطیی  

 درلودس  د دسا 64

 د دسا، م ققنیات 
 دلللال 

، م ققنیات د دسا 
 درجو ه درهالى  

 دلللال  د دسا، م ققنیات 
 
 

 ، م ققنیات د دسا درجو ه درهالى   

 ققنیات درلخقیسدت درطیی   65
ققنیات درلخقیسدت  

 درطیی  
 ققنیات درلخقیسدت درطیی  
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 الجامعات والكليات االهلية المعترف بها
  

 المعلومات عن كل جامعة / كلية :   ح نرفق ادناه جدوال  يوض     
 

 درلقىولات  درجالقإل ي دركىیإل  ت 

1 
كلية التراث  
 الجامعة 

 بغداد / المنصور/ شارع  النقابات  
      07715884081 

                         07831375466            
      turath@turath.edu.iq 

2 
كلية المنصور  

 الجامعة 

 بغداد /ساحة االندلس 
      07814238373 

     registration@muc.edu.iq 

3 
كلية الرافدين  

 الجامعة 

. حي القاهرة / مقابل وزارة العمل والشؤون  1بغداد /  
 االجتماعية ) طب االسنان( 

تقنيات االشعة والسونار/  حي البنوك )القانون/   .1
تقنيات المختبرات الطبية / تقنيات العالج الطبيعي /  

 ( المحاسبة 
 شارع فلسطين / حي المستنصرية )بقية االقسام(    .2

         07711114806 
         07711113806 

         07818391111 
          07818310000 
   info@ruc.edu.iq 

4 
كلية المامون  

 الجامعة 

 رمضان    14بغداد / االسكان/ شارع  
 07815197309 

      info@almamonuc.edu.iq 

5 
 كلية شط العرب  

 الجامعة 
 

 البصرة / قرب بريد االندلس 
      07811529720 
   @gmail.comSauc.reg 

   shatt_alarab_college@yahoo.com 
 
 

6 
كلية المعارف  

 الجامعة 

 االنبار / الرمادي / المدخل الشرقي 
      07901166230 
                         07816088833 

    maaref_database@yahoo.com 
 

7 
كلية الحدباء  

 الجامعة 

 قرب قاعة الربيع     - الفيصلية   – الموصل  
       07713477743    ,07508752100        

   alhadbadb@yahoo.com 

mailto:turath@turath.edu.iq
mailto:registration@muc.edu.iq
mailto:info@ruc.edu.iq
mailto:info@almamonuc.edu.iq
mailto:Sauc.reg@gmail.com
mailto:shatt_alarab_college@yahoo.com
mailto:maaref_database@yahoo.com
mailto:alhadbadb@yahoo.com
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8 
كلية بغداد للعلوم  

 االقتصادية 

 بغداد / االسكان  
                     07719402444  

                      07719402666 
                      07730160073 

                      07737419959     
students_affairs@baghdadcollege.edu.iq

    
  

 @yahoo.comaffairs_bag_coll_students 

9 
كلية اليرموك  

 الجامعة 

 قرب مستشفى الرحمة )جميع االقسام(   – بعقوبة    – ديالى     
 

      07901834329 
                         07737497053 

      Yarmouk_college2004@yahoo.com 
     
        yarmok.edu.iq-info@al 

10 
كلية بغداد للعلوم  

 الطبية  

 بغداد / الباب المعظم/ مجاور متوسطة الغربية  
      07806020473 
                         07906321215    

    reg_pharmacycollege@yahoo.com 
    registration@bpc.edu.iq 

 

11 
جامعة اهل البيت  

 )ع( 

الحر الصغير / شارع  طريق الحر /  /    كربالء المقدسة  -1
 جامعة اهل البيت 

كربالء المقدسة / طريق كربالء نجف / مقابل عمود   -2
لتقنيات الطبية    833 )كليتي طب االسنان وا

 والصحية(  
 

 07702713110  
                          07719121711 
     www.abu.edu.iq 

                info@abu.edu.iq     

 الجامعة  االسالمية   12

 . مركز المدينة  1/    االشرف   النجف 
 الرعاية االجتماعية شارع الجنسية/ قرب   .3

      07830444071 
                         07830444074 
                         07805666108 
     info@iunajaf.edu.iq 

 كلية دجلة الجامعة  13
 بغداد / الدورة / شارع المصافي 

      07716309684 
  saif.alameri@duc.edu.iq  

mailto:baghdad_college1996@yahoo.com
mailto:baghdad_college1996@yahoo.com
mailto:baghdad_college1996@yahoo.com
mailto:baghdad_college1996@yahoo.com
mailto:Yarmouk_college2004@yahoo.com
mailto:reg_pharmacycollege@yahoo.com
mailto:registration@bpc.edu.iq
file:///C:/Users/maan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.abu.edu.iq
mailto:info@abu.edu.iq
mailto:info@iunajaf.edu.iq
mailto:saif.alameri@duc.edu.iq
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14 
كلية السالم  
 الجامعة 

 بغداد / الكرخ/ السيدية / قرب مركز الوليد 
         07738479259 
                          07738479265   
                          07803413459      
                          07803413514     

      shaikhuniversity@yahoo.com 
 

 جامعة الكفيل   15

التعليمي لجامعة الكفيل / حي    .المجمع 1/    النجف االشرف 
مجاور مجمع    23كربالء عمود    - النجف النداء طريق  

 االميرات السكني  
 . الكوفة /مقابل مرقد الصحابي ميثم التمار  2     

      07601839901 
07803880900       

 .edu.iqalkafeelinfo@      

16 
كلية مدينة العلم  

 الجامعة 

 . بغداد / بوابة بغداد الشمالية/ قرب مرور الكاظمية   1
 

      07805188505 
      madenatalelem@yahoo.com 

   m.alelem@mauc.edu.iq  
 
 

17 
 
 
 
 

كلية الشيخ  
 الطوسي الجامعة 

النجف االشرف/ حي السعد / شارع المثنى/ مجاور ورشة  
 البلدية المركزية 

                      07732263003 
                      07808325597           

      Registeation@altoosi.edu.iq 
 

18 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

 بغداد / القاهرة  
      07722001188 
                         07822001188 
   reg@sadiq.edu.iq 

18 -1 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

لثقافة  النجف االشرف /حي ميسان   مجاور  قرب قصر ا
 جامعة الكوفة الخلفية ل بوابة  ال 

       07813181730   
     ahmedbaker40@gmail.com 

18 -2 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

 ميسان/حي الشهداء على ضفاف نهر دجلة 
       07719909902 
                          07705553082 
                         07726202862 

     salman.al30@yahoo.com 
 
 

mailto:shaikhuniversity@yahoo.com
mailto:info@alkafeel.edu.iq
mailto:madenatalelem@yahoo.com
mailto:m.alelem@mauc.edu.iq
mailto:Registeation@altoosi.edu.iq
mailto:reg@sadiq.edu.iq
mailto:ahmedbaker40@gmail.com
mailto:salman.al30@yahoo.com
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18 -3 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

 الطريق السياحي   - اور ذي قار /الناصرية/ حي  
       07821777661   

      

18 -4 
جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 
 

حي الزهراء شارع جامع    – قضاء الدجيل    صالح الدين / 
 الحسنين 

       07824985719   
                          07817704826 

     uni_jsd@yahoo.com 

18 -5 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

 مصطفى جواد   استدارة قرب    - ديالى / الخالص 
       07710732084   

       

18 -6 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

 قرب محطة الوقود   – حي الرسالة    - / السماوة   المثنى 
       07822180080   

     safa.235k@gmail.com 

18 -7 
 جامعةاالمام جعفر  

 الصادق) ع( 

/قرب اكادمية شرطة    الطريق الحولي   - كركوك/شارع المطار 
 كركوك 

   07700542223 
                        07738336193      

    jaafar_alsadiq_kirk@yahoo.com   

19 
كلية الرشيد  
 الجامعة 

. بغداد / المسرح الوطني / بجانب قيادة الدفاع الجوي  1
 سابقا ) قسم طب االسنان( 

. بغداد / ساحة االندلس/ خلف الكنيسة / مقابل مستشفى  2
 كمال السامرائي )قسم الصيدلة( 

.بغداد /حي الحسين/ مقابل محطة وقود حي العامل /  3
 الشارع العام )بقية االقسام( 

      07732693636     
      alrasheed_registration@yahoo.com 

20 
كلية العراق  
 الجامعة 

 البصرة / العشار / شارع االستقالل 
      07708032614 
                        07723323666 

      info@iraquniversity.net 

21 
كلية صدر العراق  

 الجامعة 

 بغداد / الكاظمية/ قرب عبد المحسن الكاظمي 
      07707921869 

      s_iraqcol_un@yahoo.com 
 

لقلم   22  الجامعة كلية ا

 كركوك / جيمن / طريق السليمانية 
    07700200212 
    07700200214 

  alqalamregister@gmail.com 
 
 

mailto:uni_jsd@yahoo.com
mailto:safa.235k@gmail.com
mailto:jaafar_alsadiq_kirk@yahoo.com
mailto:alrasheed_registration@yahoo.com
mailto:info@iraquniversity.net
mailto:s_iraqcol_un@yahoo.com
mailto:alqalamregister@gmail.com
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23 
كلية الحسين)ع(  

 الجامعة 

نجف/جوار مدينة الحسن  - كربالء   .طريق 1  / كربالء المقدسة 
 ( 1075ع المجتبى للزائرين/ مقابل عمود ) 

طويريج / قرب جامعة كربالء /  - كربالء  .طريق  2        
 (. 152مقابل عمود ) 

          07707777213 
        07809108165     

     alhussainunv@gmail.com 

24 
كلية الحكمة  
 الجامعة 

 بغداد / اربع شوارع /مجاور نادي اليرموك الترفيهي   
        07814908439,07400499072,6888 
     alhikma_uc2010@yahoo.com 

25 
كلية المستقبل  

 الجامعة 

 بابل/ مركز الحلة/ مقابل جامعة بابل 
                       

     07813759334                    
     07711967042                    
     07814219192                  
     07801644348 

  tasgelalmustaqbal@gmail.com    

 كلية االمام الجامعة  26
 قضاء بلد / شارع االمام السيد محمد 

       07821733463 
  imamcollege@yahoo.com 

 كلية الحلة الجامعة  27

 الرارنجية طريق حلة نجف مقابيل مطحنة نور السالم  
                       07732823900            
                      07811361022        

      hillauni.college@hotmail.com 

28 
كلية  اصول الدين  

 الجامعة 

 بغداد/ مجمع كليات باب المعظم  
     07811111441 
                        07737163641   
                        07810402228               

     osouleldeen@gmail.com 
 

29 
كلية االسراء  

 الجامعة 

  / القانون،التحليالت   52. شارع  1بغداد  ،    )القسام  المرضية 
لتبريد والتكييف(   هندسة تقنيات الحاسوب، هندسة تقنيات ا

 . ساحة االندلس )بقية االقسام(                      2         
     07711120454 
     07711120363      
 info@esraa.edu.iq 

30 
كلية الصفوة  

 الجامعة 

 كربالء المقدسة / طريق الحر السريع/منطقة المعملجي  
      07812900379,07737621702 
      deanalsafwa@gmail.com 

     registration@alsafwa.edu.iq 
 
 

mailto:alhussainunv@gmail.com
mailto:alhikma_uc2010@yahoo.com
mailto:tasgelalmustaqbal@gmail.com
mailto:imamcollege@yahoo.com
mailto:hillauni.college@hotmail.com
mailto:osouleldeen@gmail.com
mailto:info@esraa.edu.iq
mailto:deanalsafwa@gmail.com
mailto:registration@alsafwa.edu.iq
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 جامعة الكتاب  31
 كركوك /  التون كوبري  

      07701282828 
      reg.alkitab.un@gmail.com 

32 
كلية الكوت  
 الجامعة 

 محافظة واسط/ قضاء الكوت 
      07712368632  
   07815499962 

   alkutcollege@gmail.com 

 جامعة الفراهيدي  33

/ بجانب    بغداد/ القادسية/ مجاور كلية الصيدلة ابن سينا 
 جسر الجادرية 

                       07818000900 
                       07735973781 
                        07833055300 

           info@alfarahidiuc.edu.iq 

34 
كلية المصطفى  

 الجامعة 

 بغداد / شارع فلسطين / قرب الجامعة المستنصرية 
       07706021363 
        07801340344 

       info@almustafauniversity.edu.iq 

 كلية مزايا الجامعة  35
 ذي قار / االدارة المحلية قرب مجلس المحافظة 

                          07817818248 
           Studentaffairs.mazaya@gmail.com 

 كلية النور الجامعة  36

 محافظة نينوى/ ناحية برطلة  
        07708933633 
                         07708933733 
                         07708933766     

  @alnoor.edu.iqregistration       

37 
كلية الكنوز  
 الجامعة 

 الجبيله / مجاور محطة وقود الجبيله البصرة / 
      07710782999,07811141555 

  info@kunoozu.edu.iq  

38 
كلية الفارابي  

 الجامعة 

الدورة/ شارع المصافي/ قرب الجسر ذي الطابقين/ مقابل  
 شارع ابو طيارة 

       07712365333 
 info@alfarabiuc.edu.iq      

39 
لباني   كلية ا
 الجامعة 

 بغداد / اليرموك / اربع شوارع 
       07814133398 
 07807334872 

 albaniuniversity@gmail.com      
   albanicolleg2017@gmail.com          

mailto:reg.alkitab.un@gmail.com
mailto:info@alfarahidiuc.edu.iq
mailto:info@almustafauniversity.edu.iq
mailto:info@kunoozu.edu.iq
mailto:info@alfarabiuc.edu.iq
mailto:albaniuniversity@gmail.com
mailto:albanicolleg2017@gmail.com
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 كلية الطف الجامعة  40

  مقابل  /    شارع مستشفى العباس االهلي /    كربالء المقدسة 
 طالب   ابو   شارع 

      07833337153 
     07733337153 

 tuffilikeit@yahoo.com      

 كلية الزهراوي  41

 1111كربالء/ مقابل عمود - النجف  / طريق    كربالء المقدسة 
     07810269666 
       07714283685   

     ibn_hayyan2009@yahoo.com 

42 
كلية النخبة  
 الجامعة 

 بغداد / شارع فلسطين/ تقاطع مطعم الصخرة  
      07717469393 
      07717459494 

      07717459393 
  alnukhbacolle2013@gmail.com 

43 
كلية النسور  

 الجامعة 

 بغداد/ ساحة النسور/ مجاور برج المامون لالتصاالت 
                        6770   كول سنتر 

                      info@nuc.edu.iq 
         registration@nuc.edu.iq 

 كلية الفقه الجامعة  44
 / شارع االمام علي    النجف االشرف 

      07726012067 
          muntadaalna@gmail.com 

45 
كلية بالد الرافدين  

 الجامعة 

 ديالى / بعقوبة /  تقاطع القدس  
       07716699096 
                         07716699098 

                  info@bauc14.edu.iq 
     Bauc2012@gmail.com 

46 
الوطنية  الجامعة  

للعلوم  
 والتكنولوجيا 

ذي قار / الناصرية / شارع المرتضى /مجاور ملعب  
 التضحية  

       07733177666 
                            07821667666 
                           07813513666 

                 Alwatanya.student@gmail.com 
 

 كلية االمال الجامعة  47

 بغداد/ الكرادة داخل /  قرب الجسر المعلق 
      07705689813 

 alamal.student@gmail.com 
 

48 
كلية البصرة للعلوم  

والتكنولوجيا  
 الجامعة 

 البصرة /البريهة / قرب جسر المحاكم 
      07807038010 

                college.com-info@basrah 
 

mailto:tuffilikeit@yahoo.com
mailto:alnukhbacolle2013@gmail.com
mailto:info@nuc.edu.iq
mailto:registration@nuc.edu.iq
mailto:muntadaalna@gmail.com
mailto:info@bauc14.edu.iq
mailto:Bauc2012@gmail.com
mailto:Alwatanya.student@gmail.com
mailto:alamal.student@gmail.com
mailto:info@basrah-college.com
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 جامعة اوروك  49

   52بغداد / حي الوحدة /  شارع  
      07730407036 

      07730407037 
       info@urukuni.com 

50 
كلية الهادي  
 الجامعة 

   60بغداد/ الدورة/ نهاية شارع  
                          07733333409 
                        07739897285   

                   Huc.edu@gmail.com 
 

لبيان  51  جامعة ا

 بغداد/ نهاية جسر الجادرية باتجاه السيدية 
 07709693688 

6111         
    info@albayan.edu.iq 

52 
جامعة وارث  
 االنبياء  

/طريق بغداد / بالقرب من مدينة سيد    كربالء المقدسة 
 االوصياء العصرية 

       07734896226 
         07435511111 
   sa@uowa.edu.iq 

53 
جامعة المصطفى  

 االمين  

بغداد/الكاظمية /تاجي الشط  شارع الوزراء قرب جامع  
 مرهون  

بغداد / الكرادة /حي الوحدة قرب الجوازات الفرع المقابل  
 لمستشفى العربي  

                       07733000024 
                       07824000024 

                  Info@mau.edu.iq 
 

 جامعة العميد  54

نجف /مقابل عمود    - كربالءالمقدسة /مدخل طريق كربالء 
1238 

                     07733078000 
                     07817448000    

                   Info@alameed.edu.iq 
 

 كلية اشور الجامعة   55

 بغداد/ الوزيرية /خلف السفارة التركية  
                     07736669777   

                    07830332277    
                 info@au.edu.iq 

 
 

56 
كلية المنارة للعلوم  

 الطبية  

 شعبان/خلف مستشفى الصدر التعليمي   15ميسان /قطاع 
                   07730096071 
                    07711751145 

                Almanar.colleg1@gmail.com 

mailto:info@urukuni.com
mailto:Huc.edu@gmail.com
mailto:info@albayan.edu.iq
mailto:sa@uowa.edu.iq
mailto:Info@mau.edu.iq
mailto:Info@alameed.edu.iq
mailto:info@au.edu.iq
mailto:Almanar.colleg1@gmail.com
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 جامعة العين   57

 ذي قار/الناصرية/الحي العسكري  قرب ميكا مول 
                     07809997030   
                     07800060302 
                     07708100888 
                 

   registration@alayen.edu.iq    

 كلية العمارة   58
 المدخل الشمالي لمحافظة ميسان   – ميسان / العمارة  

                     07735551113 
alamarahcollege@gmail.com 

 كلية جنات العراق  59

 االنبار / الرمادي / قرب مركز شرطة الحرية 
                     07830645068 
                     07722221514 

Jannat.iraqofcollege@gmail.com 

60 
جامعة الزهراء  

 للبنات 

/ طريق بغداد / قرب مدينة سيد االوصياء /    كربالء المقدسة 
 كم عن مركز المدينة    7

                   07726585057 
                   07435522222 

موقع الفيس بوك  
www.facebook/alzahra.university.it 

 جامعة كلكامش  61

بغداد/ الدورة مقابل مساكن الصحة بالقرب من جامع ياسين  
 مجمع نون والقلم التربوي.   / 
                  07832000090 
                  07732000090 

info@gau.edu.iq 

 الجامعة االمريكية  62

 بغداد / شارع المطار 
               07800040001   
               07800040002   

info@auib.edu.iq 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:registration@alayen.edu.iq
mailto:alamarahcollege@gmail.com
file:///G:/www.facebook/alzahra.university.it
mailto:info@gau.edu.iq
mailto:info@auib.edu.iq
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 عزيزي الطالب 

رىلبی  لن درلقىولات حول للىیإل درقیول درلسكبو في 

درجالقات ودركىیات دلهىیإل ودلطًع لى  دخس درل قج دتو 

یسج  بیاسا دریودیإل دلركقسونیإل ر ددسا درققىیم درجالقي دألهىي 

 درسدیطال لى  

gate.org-www.pe 

 

درس لي روبدسا درققىیم درقاري ودریحث درقىلي دو بیاسا درلو،ل 

 لى  درسدیطال 

www.mohesr.gov.iq 

 

http://www.pe-gate.org/
http://www.mohesr.gov.iq/
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