
  :)الموازي ( التعلٌم الحكومً الخاص الصباحً
 ٌتم لبول الطلبة فً الدراسة الصباحٌة على النفمة الخاصة على وفك ما ٌأتً:

  

 -2 .الشروط المتعلمة بالمبول المركزيأن ٌكون الطالب مستوفٌا لكافة  -1
 دراسٌتٌنـــدادٌة للسنتٌن الـــــــــعالة اـــــــــرٌجً الدراســـك للطلبة من خـــــــٌح -2

التمدٌم للمبول ضمن المناة بغض النظر فٌما إذا   (2121-2121و  2119-2121) 

 لتحاق بالدراستٌن المسائٌة اواالكان لدٌهم لبول من عدمه أو كانوا ممن سبك لهم 

 للولفٌن او من الممبولٌن ضمن المناة نفسها. ةهلٌة او الكلٌات التابعالا

 
مٌة للسنة السابمة التمدٌم والتنافس الساالٌحك للطلبة من خرٌجً الدراسة المهنٌة و -3

 مع الرانهم للمبول ضمن هذه المناة.
  

 ه عن:الٌمل معدل الطالب المتمدم للمبول ضمن المناة اع الٌجب ان  -4
 
دنى للمبول فً كلٌات الطب على مستوى الجامعات الاث درجات عن الحد الث -أ 

 العرالٌة كافة.
سنان، الصٌدلة، التمرٌض، التمنٌات الطب ا)ث درجات للمبول فً كلٌات الث -ب

على مستوى المحافظة الواحدة للتخصص  (والطبٌة، المعاهد التمنٌة الطبٌة  الصحٌة
  المناظر.

دنى للمبول فً كلٌات المجموعة الهندسٌة والمعاهد التمنٌة العن الحد اأربع درجات  -ت

 الهندسٌة. 

  دنى للمبول فً كلٌات العلوم.الخمسة درجات عن الحد ا -ث
دنى لمبول فً بالً التخصصات ومن ضمنها الطب الستة درجات عن الحد ا -جـ 

 البٌطري.
  
حال مباشرته  للطالب (مركزي، مباشر، مسائً، أهلً) ٌلغى المبول السابك -5

 سبب كان. أليٌحك له العودة لمبوله السابك  البالدراسة ضمن هذه المناة، و

 
 كما ٌأتً: (ولكافة المراحل الدراسٌة)جور الدراسٌة التكون ا -6

 
 
 
  



جور الدراسٌةالجدول ا  
 

الحد االعلى  التخصص ت
 لألجور

 الدراسٌة /دٌنار

 9,000,000 كلٌات الطب 1

 7,500,000 سنانالكلٌات طب ا 2

 6,500,000 كلٌات الصٌدلة 3

 3,000,000 فً كلٌات الهندسة يالسام النفط والمعمار 4

 2,250,000 ىخراللسام الهندسٌة االا 5

 2,000,000 كلٌات التمنٌات الهندسٌة 6

 1,750,000 كلٌات التمرٌض 7

 1,750,000 يكلٌات الطب البٌطر 8

 2,250,000 ٌات الطبٌة والصحٌةكلٌات التمن 9

 1,500,000 كلٌات العلوم التخصصات العلمٌة االخرى وكلٌات العلوم السٌاحٌة 11
 1,200,000 نكلٌات المانو 11
 0,900,000 نسانٌةالالكلٌات ا 12
 1,000,000 دارٌةالكلٌات التمنٌات ا 13
 2,000,000 المعاهد التمنٌة الطبٌة 14

 1,200,000 المعاهد التكنلوجٌة 15

 750,000 بمٌة المعاهد التمنٌة 16

 


