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 الجامعة المستنصرية

 الضوابط العامة للتقديم للدراسات المسائية 

 2023-2022للعام الدراسي 

ندرج في ادناه الضوابط العامة للتقديم للدراسات المسائية راجين اجراء الالزم  فالي نهالرعا  لالق مولالا ال امعالة 

 لغرض اطزع الطلبة االلكتروني 

 اوال : يسمح بالتقديم للقبول في الدراسات المسائية

وفقالا يالا الكليالات  للقبالو  فالي جمتطبيقي واالدبالي  الحيائي والاو  الدراسة اال دادية للفرع العلمي  يخري  -1

 للحدود المعلنة

 للقبو  في كليات الهندسة واالدارة وااللتصاد  معهد سياحة ( /صنا ي  /الفرع المهني ) ت اري   يخري  -2

  %60وبمعد  اليقل  ن  والعلو  السياحيةوالعلو  

للقبالو  فالي كليالات   خري ي المعاعد للسنوات السابقة للدراسالتين الصالباحية والمسالائيةاالوائل من    10%  -3

 واالداب  الهندسة واالدارة وااللتصاد والعلو  السياحية والقانون

 المعلمين المستمرين بالخدمة للقبو  في كليتي التربية والتربية االساسية  -4

 الموعوبين في م ا  اال ز  للقبو  في لسم اال ز  في كلية االداب  -5

كلية االداب )لسمي الفلسفة ،  لم النفس ( كلية التربيالة   خري ي الدراسة اال دادية فرع الفنون للقبو  في -6

)لسم االرشاد التربوي ( كليالة التربيالة االساسالية ) لسالمي التربيالة الفنيالة ، االرشالاد التربالوي ( ، ولبالو  

 االبطا  في كلية التربية البدنية و لو  الرياضية

 ثانيا : معدالت التقديم حسب الكليات

 االعدادية الفرع في  القسم  الكلية 
الحد االدنى لمعدل  

 القبول 

 الهندسة 

 % 75 تطبيقي ، علمي   هندسة العمارة 

 هندسة مدنية 

 هندسة كهرباء 
 % 70 تطبيقي ، علمي  

 هندسة الحاسوب 

 هندسة الميكانيك 

 سة المواد هند

 احيائي ، تطبيقي ، علمي 

67 % 
 هندسة البيئة 

طرق  الهندسة 

 نقل الو

 تطبيقي ، علمي 

 العلوم 
 % 65 احيائي ، تطبيقي ، علمي  علوم الحياة 

 % 62 تطبيقي ، علمي  احيائي ، باقي االقسام 

 % 63 احيائي ، تطبيقي ، علمي، ادبي   القانون 

 % 58 احيائي ، تطبيقي ، علمي، ادبي  جميع االقسام  االدارة واالقتصاد 

 جميع االقسام  االداب ، التربية ، التربية االساسية 
احيائي ، تطبيقي ، علمي، ادبي ،  

 فنون 
57 % 

العلوم السياحية ، التربية   العلوم السياسية ،

 البدنية 
 % 57 احيائي ، تطبيقي ، علمي، ادبي  
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يكون التقديم للكليات من  الن ل اسنتمارة تقنديم تسنحب من  رابنط التقنديم المعلن  علنى موقنع الجامعنة   ثالثا :

التربينة البدنينة وقسنم  ة  ية التربية البدنية وعلوم الرياضالمستنصرية االلكتروني وحسب الفرع والكلية عدا كل

                                                                                                                                                           .في كلية التربية االساسية حيث يكون التقديم مباشر م  ال ل مراجعة الكلية والضوع الطالب ل التبارات

 والعلوم السياحية واالدارة واالقتصاد والعلوم الهندسة كلياتفروع المدارس المهنية المقبولة في  : رابعا  

 القسم الكلية التي يقبل بها االختصاص الفرع في اال دادية

 صناعي ال

 عندسة كهربائية الهندسة كهرباء

 عندسة كهربائية الهندسة الكترونيك وسيطرة

 عندسة كهربائية الهندسة اجهزة طبية

 عندسة كهربائية الهندسة صيانة مصا د

 عندسة كهربائية الهندسة الكهرائيةتوليد الطالة 

 عندسة كهربائية الهندسة منظومات الليزر

 عندسة كهربائية الهندسة لوى

 عندسة كهربائية الهندسة الحاسوب وتقنية المعلومات

 عندسة كهربائية الهندسة شبكات الحاسوب

 عندسة كهربائية الهندسة اتصاالت

 ميكانيكعندسة  الهندسة ميكانيك

 عندسة ميكانيك الهندسة تكييف وتثليج

 عندسة ميكانيك الهندسة محركات

 عندسة مواد الهندسة بناء صنا ي 

 عندسة مواد الهندسة صنا ات بتروكيمياوية

 عندسة مواد الهندسة خزف ومجاج

 عندسة مواد الهندسة رسم عندسي

 عندسة مواد الهندسة تكنولوجيا السباكة

 عندسة مواد الهندسة غز  نسيج صنا ي

 عندسة مواد الهندسة معال ة المياه وشبكاتها  

 عندسة مواد الهندسة تكرير النفط ومعال ة الغام

 عندسة مواد الهندسة خراطة

 عندسة مواد الهندسة تهغيل

 عندسة مواد الهندسة تكنولوجيا صنا ية

 عندسة مواد الهندسة لحا  وتهكيل ومعادن

 عندسة مواد الهندسة ادوات

 عندسة مواد الهندسة صنا ات غذائية

 عندسة طرق ونقل الهندسة بناء

 عندسة حاسوب الهندسة ت ميا وصيانة الحاسوب

 عندسة حاسوب الهندسة شبكات الحاسوب

 عندسة حاسوب الهندسة اجهزة الهاتف والحاسوب المحمو 

 عندسة حاسوب الهندسة االلكترونيةاالدارة 

 عندسة حاسوب الهندسة الحاسوب وتقنية المعلومات

 عندسة مدنية الهندسة البناء

  لو  الحاسوب العلو  ت ميا وصيانة الحاسوب

  لو  الحاسوب العلو  شبكات الحاسوب

  لو  الحاسوب العلو  اجهزة الهاتف والحاسوب المحمو 
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 القسم الكلية التي يقبل بها االختصاص الفرع في اال دادية 

 تجاري ال

 ادارة اال ما  االدارة وااللتصاد ادارة

 المحاسبة االدارة وااللتصاد المحاسبة

 مالية ومصرفية االدارة وااللتصاد

 االلتصاد االدارة وااللتصاد  ا 

 سياحة  لو  سياحية سياحة وفنادق

 ادارة فنادق  لو  سياحية

 

التربية البدنية وعلوم الرياضة وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضنة ضوابط القبول المباشر في كلية    الامسا :

  في كلية التربية االساسية

 %57الذكور من خري ي الفرع العلمي واالحيائي والتطبيقي واالدبي بمعد   -1

 %55االناث من خري ات الفرع العلمي واالحيائي والتطبيقي واالدبي بمعد   -2

  ي الفرع العلمي واالحيائي والتطبيقي واالدبي استثناء من المعد مرشحي الل نة االولمبية من خري  -3

   %60االبطا  من خري ي الفروع المهنية بكافة تخصصاتها بمعد   -4

 حسب الكليات واالقسام 2022/2023األجور الدراسية للدراسات المسائية للعام الدراسي سادساً:  

 ت الكلية  االلسا  مبلغ االجور 

 عندسة العمارة 3.000.000
 الهندسة

1 

 2 المدني / الكهرباء/ الميكانيك / المواد/ البيئة/ الطرق / حاسوب  2.250.000

  لو  الحياة  2.250.000
 3 العلو 

 الكيمياء/ الفيزياء/الحاسوب/  لو  ال و / الرياضيات 1.500.000

 4 القانون -------- 1.200.000

 5 العلو  السياسية  -------------- 900.000

 6 االداب كافة االلسا   900.000

 المحاسبة / إدارة اال ما  / المالية والمصرفية/ االلتصاد  1.200.000
 7 اإلدارة وااللتصاد 

 االحصاء 900.000

 رياضيات / فيزياء / حاسبات  1.500.000

 8 التربية
900.000 

لران / تاريخ /  لو  تربوية /  جغرافية / لغة  ربية /  لو  

 ارشاد 

 العلو  / الحاسبات / الرياضيات / التربية البدنية 1.500.000

 9 التربية االساسية
900.000 

لغة  ربية / لغة إنكليزية / تربية إسزمية / تربية فنية / ارشاد / 

 تاريخ / جغرافية / رياض األطفا  / تربية خاصة 

إدارة فنادق سياحة /  1.500.000  10 العلو  السياحية  

 11 التربية البدنية و لو  الرياضة  ----------- 1.500.000

 

 

 

 

 


