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 الفصل السادس: ضوابط قبول الطلبة غير العراقيين
شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية أو الشهادة قبول الوافدين الحاصلين على   -1-و

 :المعادلة لها في الدراستين األولية والعليا
 

 أواًل: قنوات القبول:
 القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية )التبادل الثقافي(. .1
 قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق. .2
 النفقة الخاصة. علىالقبول  .3

 

 ثانيًا: شروط القبول وضوابطه:
 أن يكون الطالب حاصال على شهادة االعدادية العراقية أو ما يعادلها. .1
يتم معادلة شهادة الطالب غير العراقية من وزارة التربية العراقية/المديرية العامة للتقويم  .2

 واالمتحانات.
االعدادية أكثر من ثالث سنوات بالنسبة  أال يكون قد مضى على تخرج الطالب من الدراسة .3

لقناتي التبادل الثقافي وأبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق، وأال يمضي على 
تخرج الطالب أكثر من أربع سنوات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة للقبول في الدراسة 

 .ن يتم قبوله في الدراسة المسائيةويستثنى من ذلك م الصباحية
أن يكون الطالب مستوفيًا للحد األدنى للقبول في الكلية والجامعة التي يرغب الدراسة فيها وفقًا  .4

 لالختيارات المبينة في استمارة التقديم وطبقًا لترتيب الرغبات. 
 :على ان يكون الحد األدنى للقبول كاآلتي

o 91% لالختصاصات الطبية. 
o 81% /الصحية الطبية التقنياتو لالختصاصات الهندسية. 
o 51% للعلوم الصرفة. 
o 27% القانون/العلوم السياسية. 
o 21%  لالختصاصات األخرى. 

تستوفى األجور الدراسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي  .7
الخاص الصباحي بالنسبة للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخاصة للدراسة األولية 

، اما المتقدمين للدراسة المسائية تستوفى االجور ( أعاله/اوال3الصباحية المذكورة في الفقرة )
 .ستوفاة من طلبة الدراسة المسائيةذاتها الم

 يستثنى من شرط سنة التخرج من يتم قبوله في الدراسات المسائية. .2
الطبي على وفق تقديمه شهادة صحية تؤيد خلوه من اإلمراض فضال عن نجاحه في الفحص  .5

 الشروط الخاصة بكل دراسة.
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يقوم الطالب أو الجهة الرسمية المرشحة له بتسديد رسم التسجيل السنوي في بداية كل عام  .8
أو بما يعادلها بالدينار العراقي ووفقا لما هو متفق عليه في البرنامج  بالعملة االجنبيةدراسي 

 .التنفيذي بين البلدين
 والتطوير البحث دائرة تتولى حيث دائرة كل عمل تخصص وحسبدارية اال االجراءات فصل .9

 بينما العليا للدراسات طلبة يخص فيما واالجانب العرب من الوافدين الطلبة وقبول نقل عملية
 وفقا وكال االولية الدراسات طلبة يخص فيما ذلك والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة تتولى

بكافة االوامر  والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة تزويدعلى ان يتم  دائرته في المقرة للضوابط
 التوثيق. الغراضفي الدراسة االدارية للقبول 

 الدراسات دائرة مع التنسيق والتطوير البحث ودائرة الثقافية والعالقات البعثات دائرة تتولى .11
 يتعلق اجراء باي الخاصة االجتماعات ومحاضر االعمامات يخص فيما والمتابعة والتخطيط

 العراق خارج من الوافدين الطلبة او( اولية دراسات) العراق خارج الدارسين العراقيين بالطلبة
 عمل بصلب واالعمامات المحاضر تلك لتعلق والعليا االولية وللدراستين واالجانب العراقيين

 الوافدين. شعبة/المركزي  القبول قسم/الدراسات دائرة
 في المقبولين واالجانب العرب الطلبة بأسماء والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة تزويد .11

 منحتهم التي الجامعات قبل من اولياتهم كافة من نسخ مع( ودكتوراه  ماجستير) العليا الدراسات
 بذلك جامعية اوامر واصدار قبولهم حال الخاصة النفقة على او مجانية دراسية مقاعد

 التوثيق. ألغراض
تستوفى األجور الدراسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين على النفقة الخاصة بالنسبة  .12

ويكون قبولهم داخل العراق للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخاصة للدراسات العليا 
 فوق الخطة على ان يكون الحد األدنى للقبول في الدراسات العليا كاآلتي:

 27% .للماجستير 
 51% .للدكتوراه 

قسم يقوم الطلبة المتقدمين للقبول وفق قناة النفقة الخاصة للدراسات العليا بتزويد الوزارة   .13
/شعبة الوافدين بكتاب عدم ممانعة من )دائرة البحث والتطوير أو القبول المركزي 

لطالب الكلية( لثبت فيه )االختصاص الدقيق/القسم/الجامعة/الكلية الذي يروم القبول فيها( ي
 مع نوع الدراسة )ماجستير/دكتوراه(.

 .لتنافسيفي االمتحان ا مشاركةعلى الطالب المتقدم للقبول في الدراسات العليا اليشترط   .14
 

 ثالثًا: الوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم:
 :الدراسةاألولية: أ

الشهادة الثانوية المعادلة والمصدقة من الجهة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية للبلد  .1
الصادرة منه ومن السفارة العراقية في ذلك البلد. أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية 
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العراقية فعليهم تقديم الشهادة المصدقة من المديرية العامة للتربية في المحافظة التي أنهى 
 لطالب دراسته فيها.ا

 شهادة الميالد األصلية أو نسخة طبق األصل.  .2
 نسخة من جواز السفر. .3
 (.2صورة شخصية عدد ) .4
استمارة التقديم الخاصة بكل قناة ويتم الحصول عليها عن طريق الجهة التي تقوم بترشيح  .7

سديد الرسوم الطالب أو السفارة العراقية أو الوزارة، على أن يقوم الطالب أو جهة ترشيحه بت
 المترتبة في الدائرة المالية بمركز الوزارة.

 .1/11/2121ستمر التقديم للدراسة لغاية ي .2
 

 العليا: الدراسات: ب
المديرية العامة للتقويم /وثيقة الدراسة الثانوية مع معادلة الشهادة الصادرة من وزارة التربية .1

 .التعادل/الشهادات/واالمتحانات
الجامعية )بكالوريوس/ماجستير( مع احتساب معادلتهما من قبل دائرة تقديم الشهادة  .2

 ة التعليم العالي والبحث العلمي.البعثات والعالقات الثقافية/وزار 
 .( من )ًا( انفا7،4،3،2،1لفقرات )إضافة إلى المستمسكات المذكورة في ا .3
 .البحث والتطويريستمر التقديم للدراسة وفقا لتوقيتات التقديم المقره من قبل دائرة  .4

 
المنح الدراسية للوافدين الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة اإلعدادية العراقية في   -2-و

 الدراستين األولية والعليا:

 .القبول وفقا للبرامج واالتفاقيات النافذة مع البلدان العربية واألجنبية )التبادل الثقافي( -أوال:
لما تم االتفاق عليه بتلك البرامج واالتفاقيات بين البلدين وتزود  وتكون ضوابط وشروط المنحة وفقا 

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ببنود االتفاقية )نسخ من تلك البرامج او االتفاقيات( فيما يخص 
 .الدراسات االولية )بكالوريوس( حصرا للعمل وفقا لما جاء فيها

 نوحة التحاد الجامعات العربية.القبول وفقا للمنح الدراسية المم -ثانيا:
يتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالمنح الدراسية المخصصة التحاد الجامعات  .1

العربية وحسب التخصص وفيما يخص الدراسات االولية )البكالوريوس( حصرا واستكمال 
 اجراءات القبول من قبلها.

بالتعاون مع )تتولى دائرة البعثات والعالقات الثقافية تسهيل اجراءات منح سمة الدخول واإلقامة  .2
وزارتي الداخلية والخارجية( للطلبة المشمولين بالمنح بالفقرة )ثانيا( اعاله مع اعالم مكتب 

 التصاريح االمنية لكل حالة.
 .المنحمن خطة القبول في الكلية ولكل تخصص لتلك  %1تخصص نسبة  .3
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