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 ضــــــبال  لبــــــب  اعرابــــــة   ــــــ  اععــــــ ال   
لبب  اعبافـين  اعاالـا   ىاـه دـ الد اعيراإلـة ايىيالنـة اعع ال ـة    
ــ الد  اعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــا فـــــــ ــة ع ـــــــ ــةاعمعالعـــــــ ــة اعيراإلـــــــ  :األ ع ـــــــ
 

 :  الً: لنبات اعقبب 

القبول وفقا للبرامج واالتفاقياا  الاافا م مال البلاااع الةروياج واة ابياج  -1
 .)التبادل الثقافي(

 .قبول أوااء وزو ا  الاولوماسيين الةاملين في الةراق -2
 .القبول على الافقج الخاصج -3

 :ثان اً: د  ط اعقبب   ضبالره

 .أع يكوع الطالب حاصال على شهادم االعااديج الةراقيج أو ما يةادلها -1
ياااتع مةادلاااج شاااهادم الطالاااب  يااار الةراقياااج مااان وزا م التروياااج  -2

 .ايريج الةامج للتقويع واالمتحانا الةراقيج/الم
أال يكوع قا مضى على تخرج الطالب من الا اسج االعااديج أكثر مان الاال   -3

ساوا  والاسبج لقاااتي التباادل الثقاافي وأواااء وزو اا  الاولوماسايين 
الةاملين في الةراق، وأال يمضي على تخرج الطالب أكثر مان أ وال سااوا  

للقبول في الا اسج الصباحيج ويستثاى مان   والاسبج لطالب الافقج الخاصج
 ذلك من يتع قبوله في الا اسج المسائيج

أع يكوع الطالب مستوفياً للحا اةدنى للقبول في اللكياج والاامةاج التاي  -4
ير ب الا اسج فيها وفقاً لالختيا ا  المبياج في استما م التقاايع وببقااً 
 .لترتيااااااااااااااااااااااااااااااااب الر بااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 :اةدنى للقبول اكآلتيعلى اع يكوع الحا  
 .% لالختصاصا  الطبيج90  -
 .% لالختصاصا  الهااسيج/والتقايا  الطبيج الصحيج80  -
 .% للةلوم الصرفج70  -
 .% القانوع/الةلوم السياسيج65  -
 .% لالختصاصا  اةخرى60  -
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تستوفى اة و  الا اسيج ذاتها المستوفام مان الطلباج المقباولين علاى  -5
مي الخاص الصباحي والاسبج للطلبج المتقامين للقبول قاام التةليع الحكو

على قاام الافقج الخاصج للا اسج اةوليج الصباحيج الم كو م فاي الفقارم 
اوال( أعاله، اما المتقامين للا اسج المساائيج تساتوفى اال او  ذاتهاا 3)/

 .المستوفام من بلبج الا اسج المسائيج
 .قبوله في الا اسا  المسائيجيستثاى من شرط ساج التخرج من يتع  -6
تقايمه شهادم صحيج تؤيا خلوه من اإلمراض فضال عن نااحه في الفحص  -7

 الطبااااااااااااااااااااي علااااااااااااااااااااى وفاااااااااااااااااااا 
 .الشروط الخاصج ولك د اسج

يقوم الطالاب أو الاهاج الرساميج المرشاحج لاه وتساايا  ساع التسااي   -8
  الساوي في واايج لك عام د اسي والةملج اال ابيج أو وما يةادلهاا والااياا

 .الةراقي ووفقا لما هو متف  عليه في البرنامج التافي ي وين البلاين
فص  اال راءا  االدا يج وحسب تخصص عما  لك دائارم حيات تتاولى دائارم  -9

 البحاااااااااااااااااااااااااااااااات والتطااااااااااااااااااااااااااااااااوير
عمليج نق  وقبول الطلبج الوافاين من الةرب واة انب فيماا يخاص بلباج 

طيط والمتاوةج ذلك فيما للا اسا  الةليا وياما تتولى دائرم الا اسا  والتخ
يخص بلبج الا اسا  االوليج ولكا وفقا للضواوط المقرم في دائرته على اع 
يتع تزويا دائرم الا اسا  والتخطيط والمتاوةج واكفج االوامر االدا يج للقبول 

 .في الا اسج ة راض التوالي 
اساي  تتولى دائرم البةثا  والةالقا  الثقافيج ودائرم البحات والتطاوير الت -10

والتخطيط والمتاوةاج فيماا يخاص االعماماا  ومحا ار   مل دائرم الا اسا 
الاا سين خا ج الةراق   والطلبج الةراقيين  اال تماعا  الخاصج واي ا راء يتةل 

 واة انابالةاراقيين    )د اسا  اوليج( او الطلبج الوافاين مان خاا ج الةاراق
 العماماا  وصالب عما وللا استين االوليج والةليا لتةل  تلاك المحا ار وا

 .دائرم الا اسا /قسع القبول المركزي/شةبج الوافاين
 واة انابتزويا دائرم الا اسا  والتخطيط والمتاوةج وأسماء الطلبج الةارب   -11

الا اسا  الةليا )ما ستير ودكتاو اه( مال نسان مان اكفاج   المقبولين في
او علاى مقاعا د اسيج ماانيج    اولياتهع من قب  الاامةا  التي ماحتهع

 .ة راض التوالي  الافقج الخاصج حال قبولهع واصاا  اوامر  امةيج و لك

 

 

 :ثاعثاً: اعبثائق اعمرابلة  مباى ي اعتقينم
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 :األ ع ة  اعيراإلة : 

الشهادم الثانويج المةادلج والمصاقج مان الاهاج التاي أصاا تها ومان  -1
ذلك البلا. أما قيج في  راالصاد م ماه ومن السفا م الة  وزا م الخا  يج للبلا

الةراقيج فةليهع تقايع الشهادم   الطلبج الحاصلوع على شهادم الثانويج
الطالاب   المصاقج من المايريج الةامج للترويج في المحافظج التاي أنهاى

 .د استه فيها

 .شهادم الميالد اةصليج أو نسخج بب  اةص  -2

 .نسخج من  واز السفر -3

 (2)صو م شخصيج عاد   -4

التقايع الخاصج ولك قاام ويتع الحصول عليهاا عان بريا  الاهاج استما م   -5
الطالب أو السفا م الةراقياج أو الاوزا م، علاى أع يقاوم   التي تقوم وترشيح

المترتبج في الاائرم الماليج ومركز   الطالب أو  هج ترشيحه وتسايا الرسوم
 .الوزا م

 31/8/2023 لغايجيستمر التقايع للا اسج  15/3/2023يباأ التقايع في   -6

 

ــة عشــ الد  اعمــنا اعيراإلــ ة عابافــين  اعاالــا   ىاــه دــ الد معالع
ــ  ــة فـــــــــــــــــ ــة اعع ال ـــــــــــــــــ  ايىيالنـــــــــــــــــ

 :األ ع ة  ةاعيراإل

ــة  -  ال: ــات اعنافــدد مــع اعباــيا  اعع ل  ــ امف  االت ال  اعقبــب   فقــا عاب
ــاف   ــال  اعثقـــــــــــــــ ــة  اعتبـــــــــــــــ  . األجنب ـــــــــــــــ

االتفاق عليه وتلك البرامج واالتفاقياا  وتكوع  واوط وشروط الماحج وفقا لما تع 
 واااااااااااااااااااااااين البلااااااااااااااااااااااااين وتااااااااااااااااااااااازود
دائرم الا اسا  والتخطيط والمتاوةج وباود االتفاقياج )نسان مان تلاك البارامج او 
 االتفاقياااااااااااااااااااااا ( فيماااااااااااااااااااااا يخاااااااااااااااااااااص

 .الا اسا  االوليج )واكلو يوس( حصرا للةم  وفقا لما  اء فيها

 .اال اعجامعات اعع ل ةاعقبب   فقا عامنا اعيراإل ة اعممنبحة الت  -ثان ا:

يتع تزويا دائرم الا اسا  والتخطيط والمتاوةج والماح الا اسايج المخصصاج  -1
 التحاااااااااااااااااااااااااااااااااد الاامةااااااااااااااااااااااااااااااااا 
الةرويج وحسب التخصص وفيما يخص الا اسا  االوليج )الباكلو يوس( حصارا 
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 واسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتكمال
 .ا راءا  القبول من قبلها

ا  ماح سمج الاخول تتولى دائرم البةثا  والةالقا  الثقافيج تسهي  ا راء -2
 واإلقاماااااااااااااااااااج )والتةااااااااااااااااااااوع مااااااااااااااااااال 
وزا تي الااخليج والخا  يج( للطلبج المشمولين والماح والفقرم )الانياا( اعااله 
 مااااااااااااااااااااال اعاااااااااااااااااااااالم مكتاااااااااااااااااااااب

 .التصا يح االمايج للك حالج

 .من خطج القبول في اللكيج وللك تخصص لتلك الماح% 5تخصص نسبج  -3

 :سا  اةوليج اكالتي اتكوع الحاود الانيا للقبول في الا   -4

وبب اساااع والصايالج   (%85الطب الةام ومةال ))  الماموعج الطبيج -أ
 %((75)  ومةال

 (%65تخصصا  الماموعج الهااسيج والتمريض ومةال ) -ب

 (%60التخصصا  الةلميج واإلنسانيج اةخرى ومةال ) -ت

 .ساج (24لو يوس عن )ال يزيا عمر المتقام لاي  شهادم الباك -5

تتحم  الاامةا  نفقا  الا اسج والسكن في حاال و اود اقساام داخلياج  -6
 لااااااااااااااى الاامةاااااااااااااج )ماحاااااااااااااج اكملاااااااااااااج(

 .او نصف ماحج في حال عام توفر االقسام الااخليج

يتع ا سال الخطج الى دائرم البةثا  والةالقا  الثقافيج للقيام والتاسي  مل  -7
 اتحاااااااااااااااااااااااااااااااااد الاامةااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .ا  المةمول وها من قبلهع ساوقاالةرويج وف  لآللي

اعمنا اعيراإل ة اعممنبحـة عارابـة   ـ  اععـ ال     اعمق مـ   فـ    -ثاعثا:
ــنبات ــ  إلــــــــــــ ــيد ىشــــــــــــ ــ اا عمــــــــــــ  اععــــــــــــ
فــارث   فــ  اعجامعــات اعع ال ــة  فــق اعتتووــات اعم تبحــة فــ  تاــ  

 .اعجامعات

يكااوع التقااايع للماااح الا اساايج ماان خااالل دائاارم الا اسااا  والتخطاايط  -1
 والمتاوةج/قسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع

 .القبول/شةبج الوافاين حصرا

 من خطج القبول تلك اللكيج للماح للطلبج الةرب واة انب2%تخصص نسبج   -2
 .المقيمين في الةراق لمام عشر ساوا  فاكثر

وةا تقايع الطالب مةادلج شهادته الثانويج والتأكا من استيفائه لشاروط  -3
 القباااااااااااااااااااااااااااااااااول وفقاااااااااااااااااااااااااااااااااا

الى الاامةج التي ير ب الا اسج فيهاا   للماحج الا اسيج يحال بلب الطالب
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 علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى اع
يشا  الى الاامةج الى الضواوط الااف م الماصوص عليها في دلي  ا اراءا  
 شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤوع
الطلبج للةم  وفقا لما  اء فيها واع تلتزم الاامةا  والاسب المحادم مان 
 خطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج
القبول وتتولى الاامةا  الحكومياج ا اراءا  صاحج صااو  والاائ  الطالاب 
 جالا اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 .وفي فترم ال تتااوز الساج الا اسيج االولى من القبول

تكوع الحاود الانيا للقبول في الا اسا  اةوليج وفقا لقبول اقرانهع مان  -4
 الطلبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج
 الةراقيين على قاام القبول الخاص )الموازي( وحسب ساج تخرج الطالب من

 .الا اسج الثانويج

 (30شهادم الباكلو ياوس عان )ال يزيا عمر الطالب المتقام للحصول على   -5
 .ساج

تتحم  الاامةا  نفقا  الا اسج والسكن في حاال و اود اقساام داخلياج  -6
 لااااااااااااااااااااااااااااااااااى الاامةاااااااااااااااااااااااااااااااااج

 .)ماحج اكملج( او نصف ماحج في حال عام توفر السكن

اعمنا اعيراإل ة اعممنبحة عارابة     اععـ ال       ـ  اعمق مـ     -رالعا:
ــ  ــين  مـــــــــــ ــ اا  اعبافـــــــــــ ــ  اععـــــــــــ  فـــــــــــ

أل ــ اا اعيراإلــة  فــ  اعجامعــات اعع ال ــة  فــق اعتتووــات اعتــار  
 .اعم تبحة ف  تا  اعجامعات

يكوع التقايع للمااح الا اسايج مان خاالل دائارم الا اساا  والتخطايط  -1
 والمتاوةج/قسااااااااااااااااااااااع القبول/شااااااااااااااااااااااةبج

 .الوافاين حصرا

من خطج القبول في اللكيج لتلك الماح للطلبج الةرب %  5  تخصص نسبج -2
  ياااااااااااااااااااااااااااااااار واة انااااااااااااااااااااااااااااااااب

 .مين في الةراق والوافاين ة راض الا اسجالمقي

وةا تقايع الطالب مةادلاج شاهادته الثانوياج والتأكاا مان اساتيفائه  -3
 لشااااااااااااروط القبااااااااااااول وفقااااااااااااا للماحااااااااااااج
الا اسيج يحال بلب الطالب الى الاامةج التي ير ب الا اسج فيها على 
 اع يشااااااااااااااااااااااااااااااااا  الااااااااااااااااااااااااااااااااى

ا  شؤوع الاامةج الى الضواوط الااف م الماصوص عليها في دلي  ا راء
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 الطلباااااااااااااااااااج للةمااااااااااااااااااا  وفقاااااااااااااااااااا
لما  اء فيها واع تلتزم الاامةا  والاساب المحاادم مان خطاج القباول 
 وتتاااااااااااااااااااااااااااااولى الاامةاااااااااااااااااااااااااااااا 
الحكوميج ا راءا  صحج صااو  والاائ  الطالاب الا اسايج وفاي فتارم ال 
 تتااااااااااااااااااااوز الساااااااااااااااااااج الا اساااااااااااااااااايج

 .االولى من القبول

 :تكوع الحاود الانيا للقبول في الا اسا  اةوليج اكالتي -أ

%( وبااب اسااااع 85الماموعااج الطبيااج )الطااب الةااام ومةااال ) -ب
 %((75والصيالج ومةال )

 %(65تخصصا  الماموعج الهااسيج والتمريض ومةال ) -ت

 %(60التخصصا  الةلميج واإلنسانيج اةخرى ومةال ) -ث

 .ساج (30ال يزيا عمر المتقام لاي  شهادم الباكلو يوس عن ) -4

الا اسج والسكن في حال و ود اقسام داخلياج تتحم  الاامةا  نفقا    -5
 لااااااااااااااااااااى الاامةاااااااااااااااااااج )ماحاااااااااااااااااااج

 .اكملج( او نصف ماحج في حال عام توفر السكن
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 اىيال اعمقاىي اعمتبف د عيراإلة اعباكعبرنبس   اعرابة     اعع ال     

 اعقسم  اعلك ة   ت  
 اىيال اعمقاىي 

 ن قة خالة مناة  

 1 1   اعرب   1

 2 3   اعو يعة   2

3 

 اع نيإلة

 1 1 اعمين ة  

 1 1 اعم اكن ك ة   4

 1 1 اعسي ل  اعمبارل مائ ة   5

 1 1 اعك  لائ ة   6

 1 1 اعك م ائ ة  اعب ت  ر م ائ ة   7

8 

 اعت ل ة عاعابم اعو فة

 5 5 اع ناض ات  

 5 5 اعك م اء   9

 5 5 األح اء   10

 5 5 اع  زناء   11

12 

 اعت ل ة عابنات

 5 5 اعك م اء  

 5 5 اعاغة االنلك زنة   13

 5 5 األح اء   14

 5 5 اعاغة اعع ل ة   15

 5 5 اعتارنخ   16

 5 5 اعجغ اف ة   17

18 
ىابم اعق آ   اعت ل ة  

 االإلالم ة
5 5 

19 

 االلارد  االلتوال

  - 5 اعمااإلبة  

  - 5 االلتوال   20

  - 5 الارد األىما    21

  - 2  طب األإلنا    22

23 
 اعقانب   اععابم اعس اإل ة  

  - 5 اعقانب   

  - 5 اععابم اعس اإل ة   24

25 

 اععابم االإلالم ة

  - 5 ىابم اعاينث  

  - 5 اع قه   26

  - 5 اععق يد  اع ك  االإلالم    27

  - 5 اعت س    ىابم اعق آ    28

29 

 اعزراىة

  - 5 اعبستنه  هنيإلة اعايائق 

  - 5 اعت لة  موالر اعم اه   30

  - 5  لانة اعنبات   31

  - 5 االلتوال اعزراى    32
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  - 5 ىام األ دنة   33

  - 5 االنتا  اعا بان    34

  - 5 اعماال ل زراى ة   35

36 
 اعت ل ة األإلاإل ة حينثة  

  - 5 اععابم  

  - 5 اعاغة اعع ل ة   37

38 

 اآللاب 

  - 5 اعاغة االنلك زنة  

  - 5 اعاغة اعع ل ة   39

  - 5 اعتارنخ   40

  - 5 اعجغ اف ة   41

  - 5 ىام االجتماع   42

  - 5 ايىالم   43

44 

 اعت ل ة عاعابم االنسان ة

  - 5 اعتارنخ  

ىابم اعق آ   اعت ل ة   45
 االإلالم ة

5 -  

  - 4 اعجغ اف ة   46

  - 4 اعاغة اعع ل ة   47

  - 5 اععابم اعت لبنة  اعن س ة   48

49 

 اععابم 

  - 5 االح اء  

  - 5 اعك م اء   50

  - 5 اع  زناء   51

  - 5 اعج بعبج ا   52

  - 5 اع ناض ات   53

54 

 ىابم اعااإلبب  تكنبعبج ا اعمعابمات

  - 2 ىابم اعااإلبب  

  - 2 نظم اعمعابمات   55

  - 2 اعشباكت   56

57 

 اععابم اعترب ق ة ه ت 

 4 4 اع  زناء اعرب ة

 4 4 اعب ئة 58

 4 4 اعك م اء اعترب ق ة 59

60 

 اعت ل ة اعقائم

 1 1 اعاغة اعع ل ة

61 
ىابم اعق ا   اعت ل ة  

 1 1 ايإلالم ة

 5 5   اعت ل ة اعبين ة  ىابم اع ناضة 62

 اعمجمبع اعلك 
259 82 

341 

 


