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الفصل األول
أ  .شروط القبول المركزي وضوابطه في الجامعات العراقية:
أ -1-الشروط العامة للقبول:
يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات أن يكون:
 -1عراقي الجنسية.
 -2حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة
أو على شهادة تعادلها.
 -3من مواليد  1998ومابعدها.
 -4ناجحا ً في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ويكون تقديم الطالب المكفوف (الذي
تتوفر فيه الشروط للدراسات اإلنسانية المالئمة) عن طريق القبول المركزي.
 -5متفرغا ً للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة (في الوقت ذاته) في الكليات والمعاهد الصباحية
ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول على إجازة
دراسية من دوائرهم إبتدا ًء  ،على وفق التعليمات النافذة ،وال يجوز الجمع بين دراستين وفي حال ثبوت
خالف ذلك يكتب إلى الوزارة إللغاء قبوله.
 -6من خريجي السنة الدراسية الحالية
 -7يحق للطلبة الوافدين للسنة الدراسية ( )2023/2022التقديم عن طريق البوابة االلكترونية الخاصة بدائرة
الدراسات والتخطيط والمتابعة ومن خالل االستمارة االلكترونية الخاصة بهم ويتم اعتماد التقديم
االلكتروني بعد جلب شهادة معادلة مؤقتة من وزارة التربية مديرية التعادل والشهادات اما بشأن خريجي
السنة السابقة فيكون التقديم للقبول عن طريق قسم القبول المركزي شعبة الوافدين.
 -8الطلبة غير العراقيين الحاصلون على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية والمقبولون مركزيا ً يتم إبالغهم
خطيا ً بمراجعة قسم القبول المركزي /شعبة الوافدين لبيان إعفائهم أو مطالبتهم باألجور الدراسية بالعملة
األجنبية بحسب الضوابط الواردة في الفصل السابع من دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول
وشروطه.
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أ -2-األسس العامة التي يعتمدها نظام القبول المركزي:
يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول المركزي المنفذ الكترونيا بحسب األسس
اآلتية:
 -1يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة االلكترونية لدائرة
الدراسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس المنافسة في المجموع.
 -2يتوجب على الطلبة:
أ -خريجي الفرعين (االحيائي والتطبيقي) :ملء ( )50اختيارا في االستمارة االلكترونية على أال يقل
عدد المعاهد عن (.)10
ب -خريجي الفرع االدبي :ملء ما ال يقل عن ( )25اختيارا ولغاية ( )50اختيارا في االستمارة االلكترونية
على ان ال يقل عدد المعاهد عن (.)10
ج -خريجي فرع الفنون :ملء ما ال يقل عن ( )10اختيارات في االستمارة االلكترونية على ان اليقل عدد
المعاهد عن (، )2ضمن التخصصات التالية كليات الفنون الجميلة،كلية الفنون التطبيقية (تقنيات
التصميم الداخلي  /تقنيات االعالن  /تقنيات التصميم الصناعي) ،كليات اآلثار اقسام (اآلثار واآلثار
القديمة واآلثار االسالمية واآلثار العراقية القديمة واآلثار والحضارة االسالمية واآلثار والحضارة
القديمة) ،كليات االداب اقسام (اآلثار والفلسفة وعلم النفس) ،كليات التربية والتربية االساسية (قسم
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي) ،وكليات التربية االساسية (قسم التربية الفنية) ،معهد الفنون
التطبيقية/بغداد ،المعهد التقني فنون/الناصرية،المعهد التقني فنون/النجف).
-3
-4
-5
-6
-7

-8

-9

إن تقديم الطالب في إستمارة القبول غير ملزم لقبوله قبوال نهائيا بحسب االختيارات المقدمة من قبله إذ
إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها.
يكون التقديم لكلية القانون (الحقوق) مقتصرا على سكنة المحافظة حصرا ً وال يحق للطالب التقديم الى
الكلية المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته.
يكون التقديم الى كليات الهندسة من خالل االستمارة االلكترونية بحسب االقسام.
يكون التقديم الى قسم اللغة االنكليزية في كليات التربية والتربية للعلوم االنسانية من خالل االستمارة
االلكترونية بحسب القسم.
يحقققققق للطلبقققققة مقققققن خريجقققققي مقققققدارس المتميقققققزين وكليقققققة بغقققققداد الدارسقققققين باللغقققققة االنكليزيقققققة
التقققققققققديم علققققققققى قنققققققققوات القبققققققققول المركققققققققزي (القنققققققققاة العامققققققققة/وقناة ذوي الشققققققققهداء) وقنققققققققاة
المتميققققققزين وفققققققق المحققققققددات المققققققذكورة فققققققي البنققققققد(د )10-مققققققن الفصققققققل الرابققققققع مققققققن دليققققققل
اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه.
ألغراض المفاضلة في القبول
أ -تحتسب نسبة ( )% 8من درجة اللغات األجنبية المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب.
ب -تحتسب درجة إضافية على المعدل لخريجي الدور األول (عدا الطلبة المشمولين بنظام المحاوالت).
ال يُعمل بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخيرة في خطة القبول المعتمدة.
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عزيزي الطالب...
البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات
والتخطيط والمتابعة
www.dirasat-gate.org

عزيزي الطالب...
 .1تأكد من تسلسل الخيارات إذ إنها تمثل تسلسل
رغبتك واألساس في التنافس مع أقرانك للحصول على
القبول.
 .2إن الخيارات كافة من الخيار رقم ( )1الذي يمثل
رغبتك االساسية في القبول وحتى الخيار األخير تمثل
أماكن قبـول محتملة لذا ال تدرج خيارا ال ترغــــب
القبول فيه الحقا.
 .3يتعين عليك التسجيل في جهة القبول التي ستحصل
عليـها بحسب خيـــــاراتك في االستمارة ،ولن يكون
بإمكانك االستضافة أو النقل الى الدراسة المناظرة في
الجامعات االخرى.
 .4يتم إلغاء قبولك المــــركزي في حال ظهور قبولك
ضمن قناة القبول المباشر.
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أ -3-ضوابط تقديم ذوي الشهداء المشمولين بالقانون ( )57لسنة  2015والقانون ( )2لسنة 2016
وتعديله القانون ( )2لسنة :2020
 -1الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من:
أ -ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل.
ب -ذوي شهداء الحشد الشعبي.
ج -ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية والجرحى المشمولين بالقانون
رقم ( )57لسنة .2015
 -2يكون التقديم والقبول للفئات المذكورة في الفقرة ( )1أعاله بنسبة ( )%10من خطة القبول لكل فئة ،
ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة .
 -3يتنافس الطلبة للقبول في:
أ -كليات المجموعة الطبية (الطب ،طب االسنان ،الصيدلة) بفارق معدل ( )5درجات او اقل من الحد
االدنى للقبول في هذه الكليات ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية ( ،)2023/2022على أال يقل
معدل الطالب عن ( )%90بدون اضافات.
ب -باقي التخصصات بفارق معدل ( )7درجات او اقل من أدنى معدل يتم قبوله في الكلية او المعهد ضمن
القبول المركزي للسنة الدراسية (.)2023/2022
 -4إعتماد قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الجامعات التقنية بنسبة ( )%2من خريجي االعداديات للفروع
(االحيائي ،التطبيقي ،االدبي ،الفنون) ونسبة ( )%8لخريجي االعداديات المهنية.
 -5يحق للطلبة من ذوي الشهداء التقديم على قنوات القبول المباشر على وفق الضوابط المدرجة لكل تخصص
شرط اال يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية
أو األهلية مع مراعاة ما جاء في الفقرة ( /3ب) اعاله.
 -6يكون توزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء على االقسام في الكليات المقبولين فيها مركزيا ً
بحسب المعدل (وفق ما جاء في الفقرة  3أعاله) والرغبة ويتم التنافس فيما بينهم للقبول في االقسام على
حسب خطة الكلية والنسبة المحددة في الفقرة ( )2اعاله.
 -7يتم التقديم عن طريق البوابة االلكترونية الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومن خالل
االستمارة االلكترونية الخاصة بهذه القناة ،ويتم إعتماد التقديم االلكتروني للطالب بعد تصديق مؤسسة
الشهداء بأن الطالب من المشمولين بأحكام القانون أعاله.
 -8يلتزم الطالب عند إكمال التقديم ألكترونيا بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات التصديق على التقديم
وخالفه يتم قبوله وفق القناة العامة (القبول المركزي).
 -9ال يتم مباشرة الطالب المقبول في الدراسة ضمن قنوات ذوي الشهداء اال بعد جلبه كتاب تأييد من قبل
مديريات مؤسسة الشهداء /شعب الرعاية العلمية ،وتُعتمد كتأييد نهائي للقبول وتحفظ في ملفة الطالب.
 -10يكون قبول الطلبة من ذوي الشهداء بحسب الفئات المذكورة في الفقرة ( )1أعاله للكليات التي تعتمد
القبول المباشر.
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أ -4-آلية تسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات:
 تسري الضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل على قنوات القبول كافة وللدراستين الصباحية والمسائية.
أ -1-4-الوثائق المطلوبة للتسجيل:
 يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية:
 .1أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة أو أصول الوثائق
األخرى (وبحسب قناة القبول) مصدقة أصوليا في موعد أقصاه  2023/4/13ويقدم تعهدا ً خطيا ً بذلك الى قسم
التسجيل في الكلية وبخالفه يلغى قبوله.
.2كفالة ضامنة على وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة (على أن تتضمن في فقراتها مادة
تحمل الطالب مسؤولية المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس ذلك يتحمل الغرامة عن
األضرار الناتجة).
 .3نسخة ملونة عن شهادة الجنسية وهوية األحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة.
.4صوراً حديثة عددها (.)3
.5استمارة الفحص الطبي (على وفق نظام اللياقة الصحية رقم  5لسنة  1992والضوابط والشروط الخاصة
به) مع مراعاة اآلتي:
أ -ال يسجل الطالب في حالة عدم تقديم االستمارة المذكورة مطلقا ً.
ب -يجب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.
ج -تالحظ نتيجة الفحص الطبي من الجهة المرشح إليها الطالب مباشرة وفي حال عدم لياقته للدراسة
المرشح إليها ،يفاتح قسم القبول المركزي لتعديل ترشيحه على وفق لياقته الصحية.
د -يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان /اللجنة االستئنافية في وزارة الصحة عن طريق
الجهة المرشح للقبول فيها.
 .6يتعهد الطلبة المقبولون في الدراسة المسائية بأنهم لم يسبق لهم أن تم ترقين قيدهم بسبب الغش أو المحاولة
فيه أو العقوبات االنضباطية (مع مراعاة ما جاء في البند (ط )1-من الفصل التاسع من دليل إجراءات شؤون
الطلبة وضوابط القبول وشروطه).

عزيزي الطالب ...
إن إكمال إجراءات التسجيل من ضمنها تسليم الوثيقة
الدراسية االصلية يكفل لك الحق بأستئناف الدراسة أو
االحتفاظ بالمقعد الدراسي للسنة الالحقة.
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أ -2-4-آلية تسجيل الطالب:
 .1تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة ويعد اإلعالن إشعارا
رسميا إلى الكلية /المعهد في الجامعة لبدء تسجيل الطلبة في اليوم التالي إلعالن النتائج وتستمر إجراءات
التسجيل خالل مدة ( )15يوم عمل ابتدا ًء من تاريخ بدء التسجيل.
 .2الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب ،يمنحون مدة ()10
أيام عمل من تاريخ إظهار نتائج القبول لالعتراض ،ومدة ( )10أيام عمل من تاريخ إصدار أوامر
قبولهم ألغراض التسجيل.
 .3يتم تسجيل الطالب في حالة تقديمه اعتراضا ً على قبوله وإذا تبين إنه محق يتم تعديل ترشيحه ،وتعاد
إجراءات تسجيل الطالب على وفق ترشيحه الجديد باالعتماد على كتاب الوزارة الصادر من دائرة
الدراسات والت خطيط والمتابعة  /قسم القبول المركزي ،ويعاد تسليم مستمسكات الطالب المقدمة من قبله
بكتاب رسمي ومحضر تسليم وتسلم مع االحتفاظ بنسخة عنها إلكمال إجراءات تسجيله على وفق المهلة
للمدة المحددة في الفقرة ( )2أعاله.
 .4يتم تسجيل الطلبة غير العراقيين المقيمين والمقبولين في الدراسة الصباحية والمسائية مع مراعاة ما
جاء في البند (أ )5-من هذا الفصل المبينة الحقا ً .
 .5ما يخص الطلبة المقبولين مركزيا والمتقدمين للقبول في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية
أو الجامعات/الكليات األهلية (للدراستين الصباحية والمسائية) أوللدراسة في جامعات إقليم كردستان:
أ -الطالب الذي لم يستكمل إجراءات التسجيل :بإمكان الطالب التسجيل في الدراسة (المسائية /األهلية/
اإلقليم /التعليم الحكومي الخاص الصباحي/الكليات التابعة للوقفين /المعاهد التابعة للوزارات االخرى)
تسجيالً مباشرا ً وال يحق له العودة الى قبوله المركزي او تعديل الترشيح في السنة الالحقة.
ب -الطالب المسجل:
 .1تقوم الجهة (الكلية/المعهد) التي قبل فيها الطالب مركزيا ً واستكمل إجراءات التسجيل فيها بما
يأتي:
أ -إلغاء قبول الطالب بعد تقديمه تأييداً من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا فيه رقمه
اإلمتحاني.
ب -تزويد الجهة التي تقدم الطالب للقبول فيها بالوثائق وبكتاب رسمي ومحضر تسليم وتسلم مع
االحتفاظ بنسخة عنها.
 .2تتولى الجهة التي ق َدم فيها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور.
 .3ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لغرض االلتحاق بالدراسة المسائية أو األهلية أو جامعات إقليم
كردستان أو الكليات التابعة للوقفين بالعودة للدراسة في الكلية /المعهد المقبول فيها مركزيا.

10

أ -3-4-حاالت التأجيل والرسوب وإلغاء القبول:
أ -1-3-4-مالحظات عامة:
 .1إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب إبالغ (الكلية/
المعهد) في الجامعة التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى من المسؤولية.
 .2يتم مالحظة ما ورد في الفقرة (د )11/3-من الفصل الرابع من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط
القبول وشروطه المتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة الـ  % 10األوائل على المعاهد وما ورد في
الفقرة (د )12/4-من الدليل نفسه المذكور آنفا ً والمتعلقة بمنح االجازات الدراسية او تمديدها.
 .3ال تعتمد الطلبات الشخصي ة إللغاء القبول ويقتصر على ما هو مبين في البند (أ )3-3-4-من هذا
الفصل ،باستثناء الطالب الراغب في فتح ملف دراسي في الوزارة /دائرة البعثات والعالقات الثقافية
ألغراض اكمال الدراسة خارج العراق.
أ-2-3-4-حاالت التأجيل والرسوب:
 .1تعد السنة الدراسية سنة تأجيل بحق الطالب في حال تسجيله في (الكلية/المعهد) المرشح إليها بعد
إنتهاء المدة المحددة في الفقرة ( )1من البند (أ )2-4-من هذا الفصل المبينة أعاله ولغاية
 ،2023/4/16وكما في الرسم التوضيحي أدناه.
 .2تعد السنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله بعد تاريخ  2023/4/16ولغاية
 2023/5/21وكما في الرسم التوضيحي أدناه.

اعالن نتائج
القبول
المركزي
على موقع
الوزارة
االلكتروني

على كل الطلبة
المسجلين المباشرة
بالدراسة

تعد السنة الدراسية سنة
تأجيل للطلبة المسجلين
في هذه المدة

تعد السنة الدراسية سنة
رسوب للطلبة المسجلين
لغاية 2023/5/21

مدة التسجيل 15
يوم عمل

اليوم االول بعد
اعالن النتائج
(بدء التسجيل)

انتهاء مدة التسجيل

11

2023/4/16

الغاء القبول
المركزي
للطالب بعد
تاريخ
2023/5/21

أ -3-3-4-حاالت إلغاء القبول:
 يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية:
 .1إذا لم يسجل الطالب في(الكلية/المعهد(المرشح إليها خالل السنة الدراسية نفسها ولغاية .2023/5/22
 .2في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة للقبول في الدراسة.
 .3إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو محرفة إلى (الكلية /المعهد) يكتب إلى الوزارة
إللغاء قبوله حتى وإن كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات
القانونية كافة.
 .4إذا لم يقدم الطالب أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إلى
قسم تسجيل الطلبة في الكلية لغاية  2023/4/16فيما يخص الطلبة المسجلين على وفق الفقرة ( )1من البند
(أ )2-4-من هذا الفصل المبينة في آنفا ً  ،مع مراعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب بما ال يقل عن
( )3ثالث مرات وتكون المدة بين تبليغ وآخر (من  )30-15يوماً.
 .5إصدار اوامر الطلبة الملغى قبولهم فور استحقاقهم وعدم تأخير إصدار االمر أكثر من شهر من تاريخ
االستحقاق.

عزيزي الطالب...
استمرار ايقاف العمل باالستضافة بدءا ً من الدفعة الدراسية
للطلبة المقبولين للسنة الدراسية  2018 – 2017ومابعدها لكل
المراحل الدراسية عدا الحاالت المدرجة ضمن قرار هيئة
الرأي في  2020/10/7والمبينة بموجب كتاب الوزارة ذي
العدد ( 3825في . )2020/10/15
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أ -5-ضوابط إعفاء الطلبة غير العراقيين المقيمين من األجور الدراسية بالعملة األجنبية :
ينظر في إعفاء الطلبة غير العراقيين المقبولين في الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن قنوات
القبول الحكومية العامة من دفع األجور الدراسية بالعملة األجنبية ومعاملتهم اسوة ً بالطلبة العراقيين على
وفق ما يأتي:
 .1يخضقققع الطالقققب غيقققر العراققققي المققققيم الراغقققب بقققالقبول فقققي الكليقققات والجامعقققات والمعاهقققد العراقيقققة
الرسمية إلى االجراءات نفسها لتقديم الطالب العراقي.
 .2حقققال ظهقققور نتقققائج القبقققول المركقققزي أو إصقققدار األوامقققر الخاصقققة بقققالقبول فقققي أي مقققن قنقققوات القبقققول
الحكوميققققة العامققققة علققققى الطالقققققب غيققققر العراقققققي المقبققققول مراجعقققققة مركققققز الققققوزارة (قسققققم القبقققققول
المركقققزي  /شقققعبة الوافقققدين) حيقققث ان قبولقققه ال يعقققد نهائيقققا ً إال بعقققد تقققدقيق حالتقققه والوققققوف علقققى مقققدى
استيفائه للضوابط الخاصة باإلعفاء من دفع األجور الدراسية بالعملة األجنبية.
 .3الطلبقققة المقيمقققون فقققي العقققراق المشقققمولون بقققإجراءات اإلعفقققاء مقققن األجقققور الدراسقققية بالعملقققة األجنبيقققة
في حال توفر أحد الشروط اآلتية:
أ -الطلبقققة المقيمقققين إقامقققة دائمقققة ممقققن كانقققت والدتهقققم فقققي العقققراق وحصقققلوا علقققى الشقققهادة الثانويقققة
العراقية.
ب -الطلبقققة القققذين تزيقققد إققققامتهم فقققي العقققراق علقققى أكثقققر مقققن ( )20سقققنة وجميقققع مقققؤهالتهم الدراسقققية
من العراق على أن يقدم ما يثبت ذلك.
ج -الطلبققققة المقيمققققين إقامققققة دائمققققة فققققي العققققراق والحاصققققلين علققققى شققققهادة الدراسققققة الثانويققققة العراقيققققة
ويعمل أحد ذويهم في دوائر الدولة.
 .4علققققى الطالققققب المقبققققول تقققققديم المستمسققققكات (األصققققلية والمستنسققققخة) التققققي تؤيققققد انطبققققاق الشققققروط
الواردة أعاله مع كتاب تأييد من الكلية /المعهد في الجامعة أثناء مراجعته الوزارة.
 .5تطالقققب الجامعقققة الطالقققب المسقققتوفي لضقققوابط االعفقققاء تزويقققدها بكتقققاب رسقققمي مقققن مركقققز القققوزارة
معنقققون القققى الجامعقققة المقبقققول فيهقققا يؤيقققد إعفقققاءه ،وبخقققالف ذلقققك يقققتم معادلتقققه وفقققق ماجقققاء بقققالفقرة ()9
ادناه.
 .6علققققى الطالققققب المقبققققول فققققي الدراسققققة المسققققائية اإلسققققراع لتسققققديد األجققققور الدراسققققية بالققققدينار العراقققققي
وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.
 .7يققققتم إصققققدار كتققققاب اإلعفققققاء مققققن األجققققور الدراسققققية لمققققرة واحققققدة ولسققققنوات الدراسققققة كافققققة للفئتققققين
(أ ،ب) ويراعقققى تجديقققد كتقققاب اإلعفقققاء فقققي كقققل سقققنة دراسقققية بالنسقققبة للفئقققة (ج) والمبينقققة فقققي الفققققرة
( )3اعاله.
 .8يقققتم ابقققالغ الطالقققب بتعهقققد خطقققي بضقققرورة مراجعقققة مركقققز القققوزارة (قسقققم القبقققول المركقققزي /شقققعبة
الوافقققدين) ويثبقققت فيقققه تقققاريخ التبليقققغ (اليقققوم /الشقققهر /السقققنة) علقققى ان ال يتجقققاوز تقققاريخ التبليقققغ ()30
يوما من تاريخ مباشرة الطالب في الكلية او المعهد.
 . 9يتحمقققل الطالقققب والكليقققة أو المعهقققد مسقققؤولية عقققدم المراجعقققة إلقققى مركقققز القققوزارة خقققالل مقققدة أقصقققاها
( ) 60يومققام مققن ظهققور نتققائج القبققول وبخالفققه يققتم تغييققر قنققاة قبققول الطالققب إلققى القبققول علققى مالنفقققة
الخاصققققةم ويتحمققققل أجققققورا ً دراسققققية عققققن السققققنوات السققققابقة بمققققا يعققققادل أجققققور الدراسققققة فققققي الكليققققة/
المعهدددد ضقققمن قنقققاة التعلقققيم الحكقققومي الخقققاص الصقققباحي ولكقققل سقققنة دراسقققية وينظقققر فقققي إعفائقققه مقققن
األجور الدراسية للسنوات المتبقية.
 . 10إن الطلبققققة غيققققر العققققراقيين (المقيمققققين) المقبققققولين فققققي الجامعققققات /الكليققققات األهليققققة غيققققر مشققققمولين
بضوابط اإلعفاء في أعاله.
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أ -6-ضوابط قبول الطلبة االوائل على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية في الجامعات والكليات
الحكومية:
 -1يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات العراقية أن يكون :
أ -عراقي الجنسية
ب -حائزا على الدراسة االعدادية المهنية العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتعليم المهني في
المحافظة .
ج -من مواليد  1998ومابعدها.
د -من خريجي السنة الدراسية الحالية .
 -2يتم قبول الطلبة االوائل على العراق من خريجي الدور االول حصرا من االعداديات المهنية للدراسة
الصباحية والمسائية في كل اختصاص .
 -3يتم قبولهم في كليات الجامعات التقنية (الدراسة الصباحية) في التخصص المناظر أو القريب وحسب
االقسام.
 -4يسمح لخريجي الفرع الزراعي التقديم للقبول في الكليات التقنية الزراعية وكليات الزراعة في الجامعات
وحسب االقسام المناظرة أو القريبة .
 -5يسمح لخريجي فرع السياحة والفندقة والفرع التجاري /السياحة وادارة الفنادق  ،التقديم للقبول في
أقسام السياحة والفندقة في كليات اإلدارة واالقتصاد والكليات التقنية االدارية وكليات العلوم السياحية
في الجامعات وحسب االقسام المناظرة أو القريبة .
 -6يسمح لخريجي اعداديات التمريض التقديم للقبول في كليات التمريض في الجامعات وحسب االقسام
المناظرة أو القريبة على ان اليقل معدلهم عن (.)%85
 -7يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة االلكترونية لدائرة
الدراسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس المنافسة في المجموع .

عزيزي الطالب...
سيكون قبول الطلبة االوائل على العراق من خريجي فروع
الدراسة المهنية في الجامعات والكليات الحكومية عبر
البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
www.dirasat-gate.org

عزيزي الطالب...
إن التقديم على كليات الهندسة يكون على األقسام العلمية التابعة
لهذه الكليات بحسب االستمارة اإللكترونية.
وبالنسبة لالقسام الهندسية في الجامعة التكنولوجية يكون التقديم على
الفروع التابعة لالقسام العلمية بحسب االستمارة اإللكترونية.
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الفصل الثاني
ب.نظام التقديم اإللكتروني
ب -1-المقدمة:
إن التقديم األلكتروني وجد لخدمتك ومساعدتك في ملء إختياراتك بسرعة وسهولة مع الحفاظ على سرية
معلوماتك وحمايتها من األخطاء والتالعب التي قد تحدث عند الملء ولضمان حقك في الترشيح للكلية أو المعهد
الذي يُــــالئم معدلك ويوافق رغبـاتك ،إن هذا األسـلــوب التكـ نولـوجي الحــديـث والحضـاري المـتـطور
بإسـتـخدام (نظام التقديم األلكتروني) ســهل جداً وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة للدخول عبر اإلنترنت الى
المواقع المثبتة أدناه ،وحفاظا على سالمة طلبتنا االعزاء من جائحة كورونا ،يرجى تجنب االماكن المزدحمة عند
ملء االستمارة.
مالحظة-:
 -1كل االرقام واالختيارات والرموز التي ستظهر في هذا الدليل هي افتراضية فقط.
 -2تم استعمال الرمز (*) لغرض اخفاء المعلومات االصلية وال يجوز استعمال هذا الرمز في ملء االستمارة
الحقيقية.
ب-2-خطوات ملء إستمارة نظام التقديم األلكتروني:
ب -1-2-المواقع الخاصة باالستمارة االلكترونية :
يجب عليك عزيزي الطالب الدخول الى أحد المواقع المبينة في أدناه:
 موقع البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة:
www.dirasat-gate.org
 أو الرابط الموجود على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
www.mohesr.gov.iq
 او على الروابط الموجودة في كل المواقع االلكترونية التابعة للجامعات العراقية .ويمكنك
اإلستعانة بأي شخص له معرفة ولو بسيطة للدخول الى الموقع.
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ب-2-2-آلية ملء االستمارة االلكترونية :
 توجد عدة صفحات لملء االستمارة وهي على النحو اآلتي:
أ -الصفحة األولى (صفحة تسجيل الدخول)
هذه الصفحة هي الصفحة المخصصة لتسجيل الدخول ويجب عليك إدخال رقمك اإلمتحاني الموجود
على بطاقتك اإلمتحانية والرقم السري الخاص بك و الذي تم تزويدك به من قبل مدرستك وكما هو
موضح في الشكل أدناه:

الشكل رقم ( )1صفحة تسجيل الدخول

مالحظة :إن صققفحة تسققجيل الدخول اعاله هي من أهم مراحل تقديمك الصققحيح لنظام التقديم األلكتروني وعليه
يجب مراعاة مايأتي-:
 عدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاني الخاص بك الي شخص آخر وذلك لضمان ملء االستمارة بنفسك او منتخوله وبحضورك.
 بعد كتابة الرقمين آنفا ً بشكل صحيح سوف يظهر لك رمز التحقق للدخول ،قم بكتابته ثم اضغط على زر (دخول) كمافي الشكل رقم (.)2

الشكل رقم ()2
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اذا تمت عملية إدخال المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول بنجاح سوف تظهر الصفحة الخاصة بمعلومات
الطالب والتعليمات العامة للتقديم كما في الشكل رقم (.)3

الشكل رقم ( )3معلومات الطالب والتعليمات العامة للتقديم

وكما تالحظ عزيزي الطالب وجود شريط في اعلى الصفحات يبين المراحل لملء االستمارة الخاصة بك
ويمكنك ايضا ً االنتقال بين المراحل عن طريق الضغط على عنوان المرحلة بشرط اكتمال متطلبات المرحلة
الحالية (اي اليمكنك الملء بدون نجاح تسجيل الدخول وال االرسال والخزن بدون المعاينة النهائية وهكذا)...
وكما هو موضح بالشكل ( )4للقناة العامة والشكل ( )5لقناة ذوي الشهداء.

الشكل رقم ( )4شريط مراحل التقديم للطلبة للقناة العامة

الشكل رقم ( )5شريط مراحل التقديم للطلبة من ذوي الشهداء

مالحظةةةةةة  :اذا كقققققان الطالقققققب مقققققن ذوي الشقققققهداء فيجقققققب عليقققققه اختيقققققار الفئقققققة الخاصقققققة بقققققه وكمقققققا هقققققو
مبين في الشكل رقم (.)6

الشكل رقم ( )6اختيار الفئة لذوي الشهداء
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وبعد الضغط على زر (االختيارات) من شريط مراحل الملء سوف تظهر الصفحة الخاصة بتحديد االختيارات
كما في الشكل رقم (.)7

الشكل رقم ( )7الصفحة الخاصة بتحديد االختيارات

ب -الصفحة الثانية (صفحة تحديد اإلختيارات)
وهي أهم صفحة  ،لذلك يجب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه جيدا ً الى كيفية تحديد اختياراتك والدقة في تثبيت
اختيار صحيح على حسب الترتيب الذي ترغب به  ،تم تصميم هذه الصفحة بشكل مبسط وسهل إذ تحتاج فقط
اختيار اسم الجامعة التي ترغب باختيار كلية او معهد منها لتظهر لك قائمة بجانبها تتضمن الكليات والمعاهد
التابعة لهذه الجامعة وكما هو مبين بالشكل رقم (.)8

الشكل رقم ( )8قائمة باسماء الجامعات والكليات والمعاهد التي تم اختيارها من قبل الطالب
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مالحظة  :ان الكليات التي تظهر في قائمة الكليات والمعاهد بعد اختيارك للجامعة تم فرزها وترتيبها بما يتالءم
مع فرع الطالب (احيائي ،تطبيقي ،ادبي) وجنسه (ذكر ،انثى) إذ توجد كليات  /أقسام تقبل االناث فقط.
بإمكانك عزيزي الطالب في صفحة (االختيارات) القيام بالتالي:
 -1إختيار الجامعة ثم الكلية او المعهد بالتسلسل الذي ترغب به عن طريق الضغط على اسم الجامعة في قائمة
الجامعات والضغط على اسم الكلية او المعهد الختياره .
 -2ان عالمة الـ ( ) الموجودة عند كل اختيار يتم استخدامها لحذف االختيار.
 -3بإمكانك تحريك االختيار صعودا ً او نزوالً لترتيب االختيارات على حسب رغبتك عن طريق الضغط المستمر
على االختيار وسحبه الى التسلسل المطلوب وستالحظ عزيزي الطالب إن النظام سيقوم بإعادة ترقيم االختيارات
بحسب الترتيب الذي قمت به كما في االشكال ( )9و( )10و(.)11

الشكل رقم ( )9تغيير تسلسل االختيار

الشكل رقم ( )10سحب االختيار المراد تغييره الى التسلسل المطلوب

الشكل رقم ( )11اعادة ترتيب االختيارات تلقائيا
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وبعد تحديد كل االختيارات الصحيحة وبدون اي أخطاء يمكن معاينة هذه االختيارات مباشرة ً بالضغط على
صفحة (معاينة االختيارات والخزن) الموجودة في اعلى الصفحة.
ج -الصفحة الثالثة (معاينة االختيارات والخزن)

الشكل رقم ( )12معاينة االختيارات والخزن

تم انشاء الصفحة الموضحة في الشكل رقم ( )12أعاله لمعاينة االختيارات التي قمت بملئها في الخطوة
السابقة قبل االرسال والخزن النهائي لتسهيل االجراءات على الطالب وإعطاء فرصة أخرى لتبديل خياراته
او التعديل عليها .
 يمكنك عزيزي الطالب اتباع الخطوات اآلتية :
 -1بإمكانك تحريك االختيار صعودا ً او نزوالً لترتيب االختيارات على حسب رغبتك عن طريق الضغط
المستمر على االختيار وسحبه الى التسلسل المطلوب وستالحظ عزيزي الطالب إن النظام سيقوم بإعادة ترقيم
االختيارات بحسب الترتيب الذي قمت به كما في االشكال ( )9و( )10و( )11اعاله.
 -2بإمكانك الضغط على العالمة ( ) الموجودة عند كل اختيار لحذفه في حال كان عدد االختيارات الناتجة
بعد الحذف ضمن العدد المسموح به.
 -3بإستطاعتك الرجوع الى صفحة (االختيارات) الموضحة بالشكل رقم ( )7اعاله لحذف اي خيار من
االختيارات التي ترغب بها او إضافتها او ابدالها.
 -4في حال عدم رغبتك بإكمال ملء االستمارة الخاصة بك يمكنك الضغط على الزر (تراجع) ليتم عدم
احتساب االختيارات والرجوع الى صفحة تسجيل الدخول مجددا ً.
 -5اذا كنت ترغب بإرسال اختياراتك وخزنها النهائي قم بالضغط على الزر (إرسال وخزن) لتظهر واجهة
تطلب منك إدخال الرقم االمتحاني للتأكيد كما في الشكل (.)13
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الشكل رقم ( )13ادخال الرقم االمتحاني لتأكيد االرسال

وبعد كتابة الرقم االمتحاني لتأكيد االرسال والضغط على الزر (إرسال وخزن) سيتم ارسال خياراتك
وخزنها ويتم اعتماد االستمارة بشكل نهائي .
في حال نجاح الخزن ستظهر لك الرسالة الموضحة في الشكل ( )14لتمكنك من سحب الوصل (استمارة
التقديم االلكتروني) الخاص بك والمثبت فيه إختياراتك المخزونة.

الشكل رقم ( )14تحميل استمارة التقديم االلكتروني

عند الحفظ النهائي ستحسب (محاولة) وسيتم تقييد معلومات الدخول الخاصة بك فيرجى منك عزيزي الطالب
اإلنتباه التام والتأكد من اختياراتك جيدا ً قبل الضغط على زر (إرسال وخزن) .
بعد الضقققغط على الرابط الخاص بتحميل الوصقققل والذي من خالله تسقققتطيع تحميل ملف بصقققيغة ( )PDFفيه
معلوماتك الخاصدددة (االسدددم والجنا والفرع والمدرسدددة) وتسدددلسدددل اإلسدددتمارة ووقت خزن إختياراتك وتاريخه
باإل ضافة الى إختياراتك التي قمت بإدخالها سابقا ً حيث يثبت هذا الوصل قيامك بملء إختياراتك وارسالها بشكل
صحيح كما هو موضح بالشكل رقم (.)15
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الشكل رقم ( )15وصل التسلم الخاص بالتقديم لقناة القبول المركزي

مالحظة :يحق للطالب تعديل استمارة التقديم عند اكمال عملية الملء واالرسال لمرة واحدة فقط .لذا توجب عليك
عزيزي الطالب االنتباه في ملء االستمارة وتعديلها ،سيتم اعتماد بيانات االستمارة المعدلة في حال تم التعديل عليها.
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عزيزي الطالب...
إن االقسام التي تم شمولها بقانون تدرج ذوي المهن الطبية
والصحية رقم ( )6لسنة  2000المعدل بموجب قانون التعديل
الثالث رقم ( )1لسنة  ،2020اعتبرت التخصصات الساندة هي-:
الهندسة البيئية ،هندسة االطراف والمساند الصناعية ،هندسة
الطب الحياتي ،هندسة تقنيات االجهزة الطبية ،هندسة الليزر
وااللكترونيات البصرية ،هندسة تقنيات البيئة والتلوث ،علوم
الحياة ،الكيمياء ،الكيمياءالتطبيقية  ،الفيزياء ،الفيزياء التطبيقية،
الفيزياء الحياتية ،علوم وتكنولوجيا الليزر ،علوم البيئة ،الصحة
البيئية ،االحصاء الصحي  ،التقانات االحيائية ،التقانة االحيائية،
التقنيات االحيائية ،التحليالت المرضية  ،علوم االغذية.
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الفصل الثالث
ج.الجامعات العراقية
ج -1-الكليات والمعاهد التي بإمكان خريجي الفروع االحيائي والتطبيقي واالدبي والفنون التقديم اليها:
 -1جامعة بغداد (أسست عام )1958
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الطب
طب الكندي
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة  -الخوارزمي
الهندسة  -الخوارزمي
الهندسة  -الخوارزمي
الهندسة  -الخوارزمي
الهندسة  -الخوارزمي
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العلوم

24
25
26
27
28
29

العلوم
العلوم للبنات
العلوم للبنات
العلوم للبنات
التمريض
الطب البيطري

30

علوم الهندسة الزراعية

31
32
33

التربية للعلوم الصرفة  /ابن الهيثم
القانون
العلوم السياسية

34

اإلدارة واالقتصاد

35

اللغات

www.uobaghdad.edu.iq
فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
الكهرباء
العمارة
الطاقة
البيئة
االلكترونيك واالتصاالت
الحاسوب
الكيمياوية
الميكانيك (التخصص من المرحلة الثالثة ميكانيك عام)
النفط
الموارد المائية
المساحة
الطيران (مدة الدراسة في قسم هندسة الطيران خمس سنوات)
المعلومات واالتصاالت
الكيميائية االحيائية
الطب الحياتي (مدة الدراسة في قسم الطب الحياتي خمس سنوات)
الميكاترونكس
التصنيع المؤتمت
الكيمياء  /الفيزياء/علم األرض/علوم الحياة /علوم الحاسوب  /الفلك
والفضاء /التقنيات االحيائية/التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية
الرياضيات
الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة
الرياضيات
الحاسوب
(الموقع الحالي في ابي غريب)
وقاية النبات  /المحاصيل الحقلية  /علوم التربة والموارد المائية /
االقتصاد الزراعي  /اإلرشاد الزراعي ونقل التقنيات /المكائن واآلالت
الزراعية  /االنتاج الحيواني  /البستنة وهندسة الحدائق /علوم االغذية /
مكافحة التصحر
الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الحاسبات  /الرياضيات

إدارة األعمال  /االدارة العامة  /االقتصاد  /المحاسبة  /االدارة الصناعية
 /العلوم المالية والمصرفية
االحصاء
اللغة اإلنكليزية  /اللغة األلمانية  /اللغة الفارسية  /اللغة الروسية  /اللغة
االسبانية  /اللغة الفرنسية  /اللغة العبرية  /اللغة التركية  /اللغة
السريانية  /اللغة االيطالية

24

احيائي
احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي/تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

ت

اسم الكلية

36

التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

37
38

التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية
التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

39

التربية للبنات

40
41
42

التربية للبنات
التربية للبنات
التربية للبنات

43

اآلداب

44

اآلداب

علم النفس

45

اآلداب

الفلسفة

46

اآلداب

اآلثار

47

األعالم

48

العلوم االسالمية

49

التربية البدنية وعلوم الرياضة
التربية البدنية وعلوم الرياضة
للبنات

الصحافة  /اإلذاعة والتلفزيون  /العالقات العامة
الشريعة  /العقيدة والفكر االسالمي  /اللغة العربية  /الحضارة واالثار
االسالمية  /الفلسفة االسالمية  /االديان المقارنة  /العلوم المالية
والمصرفية االسالمية
التقديم للكلية مباشر

احيائي /تطبيقي/ادبي

التقديم للكلية مباشر

احيائي /تطبيقي/ادبي

51

الفنون الجميلة

الفنون السينمائية والتلفزيونية /الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية /
التصميم  /الفنون الموسيقية  /الخط والزخرفة  /التربية الفنية

احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون

50

اقسام الكلية
التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /علوم
القران والتربية االسالمية
اللغة االنكليزية
اللغة الكردية (التقديم للقسم مباشر)
الجغرافية  /التأريخ  /علوم تربوية ونفسية  /االجتماع  /اللغة العربية /
علوم القرآن والتربية اإلسالمية
الحاسوب
اللغة اإلنكليزية
رياض األطفال (لإلناث فقط)
االقتصاد المنزلي
اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية /
االجتماع  /اللغة العربية

ت
1
2
3
4

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة

5

الهندسة

6
7
8
9
10
11

الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

12

الهندسة

13

العلوم

14

العلوم

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
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 -2الجامعة المستنصرية (أسست عام )1963
اسم الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
الكهرباء وفروعها (هندسة القدرة والمكائن الكهربائية  /هندسة
االلكترونيك واالتصاالت) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
البيئة (السيطرة على التلوث /أنظمة المياه البيئية)
الطرق
العمارة
المواد (مواد البناء والسيراميك /المواد العام)
الحاسوب
الموارد المائية
الميكانيك (ميكانيك عام /تكييف الهواء والتثليج ،تكنولوجيا الحفر) يكون
التخصص فيها من المرحلة الثالثة
الكيمياء  /الفيزياء(الفيزياء العام  ،الفيزياء الطبية)  /علوم الجو  /علوم
الحاسوب (الحاسوب العام  ،التكنولوجيا  ،االمن السبراني) /علوم
الحياة وفروعه (التقانة االحيائية  /االحياء المجهرية  /الفطريات وعلوم
النبات  /علوم الحيوان) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
الرياضيات

25

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية

15
16

القانون
العلوم السياسية

17

اإلدارة واالقتصاد

18

التربية

19

اآلداب

20

اآلداب

علم النفس

21

اآلداب

الفلسفة

22

التربية األساسية

23
24
25
26
27

التربية األساسية
التربية األساسية
التربية األساسية
العلوم السياحية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية
االحصاء
التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /علوم
القران والتربية االسالمية
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
الرياضيات  /الفيزياء /علوم الحاسوب
اللغة االنكليزية  /المعلومات وتقنيات المعرفة  /اللغة العربية /
االنثروبولوجيا واالجتماع  /التاريخ  /اللغة الفرنسية  /الترجمة  /االعالم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الطب
طب الزهراء
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

13

العلوم

14
15

العلوم
علوم البحار
علوم الحاسوب وتكنلوجيا
المعلومات
التمريض
الطب البيطري
التربية للعلوم الصرفة

16
17
18
19

احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي/التربية الفنية
الرياضيات  /العلوم  /علوم الحاسوب
اللغة االنكليزية
رياض اطفال (لإلناث فقط)
معلم الصفوف األولى
الدراسات السياحية  /الدراسات الفندقية
التقديم للكلية مباشر
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 -3جامعة البصرة (أسست عام )1967
ت

احيائي /تطبيقي/ادبي

احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون

اللغة العربية  /التربية االسالمية  /التاريخ  /الجغرافية  /تربية خاصة /
التربية البدنية وعلوم الرياضة (التقديم للقسم مباشر)

اسم الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي

اقسام الكلية

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي
احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي

الميكانيك
الحاسوب
الكيمياوية
المواد
النفط
العمارة
المدني
الكهرباء
الكيمياء  /الفيزياء (فيزياء االتصاالت)  /علم االرض  /علوم الحياة /
البيئة  /التحليالت المرضية
الرياضيات
علوم البحار الطبيعية  /علوم البحار التطبيقية

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

علوم الحاسوب  /نظم المعلومات الحاسوبية

احيائي  /تطبيقي

علوم الحاسوب  /الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الرياضيات

26

احيائي  /تطبيقي

احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية

اقسام الكلية

فرع الدراسة
اإلعدادية

20

الزراعة

وقاية النبات  /التربة والموارد المائية  /المكننة الزراعية  /االنتاج
الحيواني  /البستنة والنخيل  /علوم االغذية  /االسماك والثروة البحرية
 /المحاصيل الحقلية

احيائي  /تطبيقي

21

القانون

22

االدارة واالقتصاد

23

االدارة واالقتصاد  /القرنة

24

التربية للعلوم االنسانية

25
26

التربية للعلوم االنسانية
التربية للبنات

27

التربية  /القرنة

28

التربية  /القرنة

29

اآلداب

30

الفنون الجميلة

31

التربية البدنية وعلوم الرياضة

احيائي /تطبيقي/ادبي
ادارة أعمال  /المحاسبة  /علوم مالية ومصرفية  /نظم المعلومات
االدارية  /االقتصاد وفروعه (االقتصاد العام  /التخطيط االستراتيجي /
اقتصاديات النفط والغاز) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
االحصاء
إدارة المشاريع  /التمويل واالستثمار
التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /علوم
القرآن والتربية اإلسالمية
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /الجغرافية  /التاريخ  /العلوم التربوية والنفسية
اللغة العربية
علوم الحياة  /الكيمياء
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية ونظم المعلومات
الجغرافية  /المعلومات وتقنيات المعرفة  /الترجمة
الفلسفة
فنون تشكيلية  /فنون مسرحية  /موسيقى  /الفنون السمعية والمرئية /
التربية الفنية
التقديم للكلية مباشر

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

طب الموصل
طب األسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
هندسة النفط والتعدين
هندسة النفط والتعدين
هندسة النفط والتعدين

15

العلوم

16

علوم الحاسوب والرياضيات

17
18
19

علوم البيئة وتقاناتها
علوم البيئة وتقاناتها
التمريض

احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
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 -4جامعة الموصل (أسست عام )1967
اسم الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
الكهرباء
العمارة
الميكاترونكس
الميكانيك
الحاسوب
البيئة
السدود والموارد المائية
المكامن النفطية
التعدين
النفط والتكرير
الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /علم االرض  /الفيزياء الطبية /
الطاقات المتجددة
الرياضيات  /الحاسوب  /اإلحصاء  /البرمجيات  /بحوث العمليات
والتقنيات الذكائية  /الشبكات /االمن السبراني
تقانات البيئة
علوم البيئة

27

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

ت

اسم الكلية

20

الطب البيطري

21

الزراعة والغابات

22
23
24

التربية للعلوم الصرفة
الحقوق
العلوم السياسية

25

اإلدارة واالقتصاد

26

التربية للعلوم االنسانية

27

التربية للعلوم االنسانية

28

التربية للبنات

29

اآلداب

30

اآلداب

31

التربية األساسية

32
33
34
35

التربية األساسية
التربية األساسية
التربية األساسية
التربية األساسية

36

االثار

37

العلوم اإلسالمية

الشريعة  /العقيدة والفكر االسالمي  /الحضارة االسالمية  /الحديث
وعلومه

38

الفنون الجميلة

الفنون المسرحية/الفنون التشكيلية/التربية الفنية

39
40

العلوم السياحية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

احيائي
وقاية النبات  /المحاصيل الحقلية  /التربة والموارد المائية  /االقتصاد
الزراعي/االرشاد الزراعي ونقل التقنيات /المكائن واآلالت الزراعية /
االنتاج الحيواني  /البستنة وهندسة الحدائق  /علوم االغذية  /الغابات
الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الحاسوب  /الرياضيات

ادارة اعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /االدارة الصناعية  /العلوم المالية
والمصرفية  /نظم المعلومات االدارية  /ادارة التسويق  /المحاسبة
المالية وتدقيق الحسابات  /محاسبة التكاليف واالدارية
التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /علوم
القرآن والتربية اإلسالمية
اللغة االنكليزية
علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /اللغة العربية  /التربية البدنية وعلوم
الرياضة (التقديم للقسم مباشر)
الكيمياء  /علوم الحياة
اللغة االنكليزية  /التأريخ  /االجتماع  /اللغة العربية  /الترجمة  /اللغة
الفرنسية  /االعالم  /اللغة التركية (التقديم للقسم مباشر)
الفلسفة
المعلومات وتقنيات المعرفة
اللغة العربية  /التاريخ /الجغرافية  /تربية اسالمية /التربية البدنية
وعلوم الرياضة (التقديم للقسم مباشر)
العلوم  /الرياضيات
اللغة االنكليزية
تربية خاصة
معلم الصفوف االولى
رياض األطفال للبنات
دراسات مسمارية  /الحضارة القديمة  /اللغات العراقية القديمة
اثار قديمة

الدراسات السياحية  /الدراسات الفندقية
التقديم للكلية مباشر

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
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 -5الجامعة التكنولوجية (أسست عام )1975
اقسام الكلية

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية

1

هندسة السيطرة والنظم

السيطرة

2

هندسة السيطرة والنظم

هندسة الحاسوب والسيطرة

3

هندسة السيطرة والنظم

الميكاترونكس واالنسان اآللي

تطبيقي

4

الهندسة الكهربائية

الكهرباء

تطبيقي

5

الهندسة الكهربائية

االلكترونيك

تطبيقي

6

الهندسة الميكانيكية

ميكانيك عام

احيائي  /تطبيقي

28

اقسام الكلية

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية

7

الهندسة الميكانيكية

التكييف والتجميد

8

الهندسة الميكانيكية

السيارات

احيائي  /تطبيقي

9

الهندسة الميكانيكية

الطائرات

احيائي  /تطبيقي

10

الهندسة الميكانيكية

ميكانيك محطات القدرة

احيائي  /تطبيقي

11

هندسة اإلنتاج والمعادن

االنتاج

احيائي  /تطبيقي

12

هندسة اإلنتاج والمعادن

المعادن

احيائي  /تطبيقي

13

هندسة اإلنتاج والمعادن

التعدين واستخالص المعادن

احيائي  /تطبيقي

14

هندسة اإلنتاج والمعادن

الصناعية

احيائي  /تطبيقي

15

هندسة اإلنتاج والمعادن

التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

احيائي  /تطبيقي

16

الهندسة الكيميائية

هندسة العمليات الكيمياوية

احيائي  /تطبيقي

17

الهندسة الكيميائية

الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط

احيائي  /تطبيقي

18

الهندسة الكيميائية

الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي

احيائي  /تطبيقي

19

هندسة المواد

(المواد العام  /المواد البوليمرية والبتروكيمياوية  /السيراميك ومواد
البناء/المواد االحيائية والتعويضات االصطناعية) يكون التخصص فيها
من المرحلة الثالثة

احيائي  /تطبيقي

20

هندسة الليزر وااللكترونيات
البصرية

(الليزر/االلكترونيات البصرية) يكون التخصص فيها من المرحلة الثانية

احيائي  /تطبيقي

21

هندسة الحاسوب

المعلومات

احيائي  /تطبيقي

22

هندسة الحاسوب

شبكات الحاسوب

احيائي  /تطبيقي

23

هندسة االتصاالت

نظم االتصاالت الالسلكية

احيائي  /تطبيقي

24

هندسة االتصاالت

نظم االتصاالت الضوئية

احيائي  /تطبيقي

25

هندسة العمارة

26

هندسة تكنولوجيا النفط

27

الهندسة المدنية

(التصميم المعماري/التصميم الحضري) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثانية

تطبيقي

تكنولوجيا النفط

تطبيقي

(االنشائية  /بناء وادارة مشاريع  /طرق وجسور  /الصحية والبيئية /
المياه والمنشآت الهيدروليكية  /الجيوماتيك) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثانية

تطبيقي

28

هندسة الكهروميكانيك

الهندسة الكهروميكانيكية

احيائي  /تطبيقي

29

هندسة الكهروميكانيك

معدات النفط والغاز

احيائي  /تطبيقي

30

هندسة الكهروميكانيك

المالحة والتوجيه

احيائي  /تطبيقي

31

هندسة الكهروميكانيك

نظم الطائرات بدون طيار

احيائي  /تطبيقي

32

هندسة الكهروميكانيك

الطاقة والطاقات المتجددة

احيائي  /تطبيقي

33

هندسة الطب الحياتي

34

علوم الحاسوب

35

العلوم التطبيقية

(األجهزة الطبية الحياتية  /الميكانيك اإلحيائي ) (مدة الدراسة خمس
سنوات) (التخصص فيها من المرحلة الثالثة)
نظم المعلومات  /البرمجيات  /الذكاء االصطناعي/الوسائط المتعددة /
امنية الحاسوب /ادارة الشبكات
علوم وتكنولوجيا الليزر /علم المواد الطبية والصناعية /الرياضيات
وتطبيقات الحاسوب /التقنيات االحيائية  /الكيمياء التطبيقية  /الفيزياء
التطبيقية

29

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
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 -6جامعة النهرين (أسست عام(1987
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الطب
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
هندسة المعلومات
هندسة المعلومات
هندسة المعلومات
التقنيات االحيائية
العلوم
العلوم
الحقوق
العلوم السياسية

االلكترونية واالتصاالت
العمارة
المدني
الحاسوب
الطب الحياتي (مدة الدراسة خمس سنوات)
الكيمياوي
الميكانيك
الليزر
االطراف والمساند الصناعية
المعلومات واالتصاالت
شبكات الحاسوب
المنظومات
التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية  /التقنيات االحيائية النباتية
الحاسوب  /الكيمياء  /الفيزياء
الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

اقتصاديات االعمال

اقتصاديات ادارة االستثمار واالعمال/اقتصاديات ادارة المصارف/الرقابة
المحاسبية والمالية

احيائي /تطبيقي/ادبي
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 -7جامعة الكوفة (أسست عام )1987
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

9

الهندسة

10
11
12

الهندسة
الهندسة
التخطيط العمراني

13

العلوم

14
15
16

علوم الحاسوب والرياضيات
التمريض
الطب البيطري

17

الزارعة

18
19

القانون
العلوم السياسية

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الميكانيك
االلكترون واالتصاالت
المدني
الكهرباء
المنشآت والموارد المائية
المواد وفروعه (المواد العام  /المواد الطبية) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثالثة
العمارة
الكيمياوية
التخطيط الحضري  /التخطيط البيئي  /التخطيط االقليمي
علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء (الفيزياء العام ،الفيزياء الطبية) /
البيئة والتلوث  /علوم االرض  /التحليالت المرضية
الحاسوب  /الرياضيات

وقاية النبات  /البستنة  /االنتاج الحيواني  /علوم االغذية  /التربة
والمياه

احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

30

ت

اسم الكلية

20

اإلدارة واالقتصاد

21

اللغات

22

التربية

23

التربية

24

التربية للبنات

25

التربية للبنات

26

اآلداب

27
28

التربية األساسية
التربية األساسية

29

االثار

30

الفقه

31

التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المصرفية والمالية /
السياحة
االنكليزية  /التركية /الفارسية/اللغة الفرنسية

احيائي  /تطبيقي  /ادبي

علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /التربية الفنية

احيائي  /تطبيقي  /ادبي

الحاسوب  /الرياضيات
اللغة االنكليزية

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية  /العلوم التربوية والنفسية  /التربية
البدنية وعلوم الرياضة (التقديم للقسم مباشر)

احيائي  /تطبيقي  /ادبي

علوم الحاسوب  /علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء  /الرياضيات
اللغة االنكليزية
اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /المجتمع المدني
/االعالم (االذاعة والتلفزيون ،العالقات العامة)
الفلسفة
التربية االسالمية  /اللغة العربية  /الرياضيات
رياض االطفال (لإلناث فقط)
المخطوطات والوثائق التاريخية
االثار العراقية القديمة  /االثار االسالمية
الفقه االسالمي واصوله  /علوم القرأن  /علوم الحديث  /العقيدة والفكر
االسالمي  /اللغة العربية
التقديم للكلية مباشر

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة  /الشرقاط
الهندسة  /الشرقاط
هندسة العمليات النفطية
هندسة العمليات النفطية
العلوم
علوم الحاسوب والرياضيات
علوم الحاسوب والرياضيات
التمريض
الطب البيطري

18

الزراعة

19
20
21

التربية للعلوم الصرفة
الحقوق
العلوم السياسية

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
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 -8جامعة تكريت (أسست عام )1987
اسم الكلية

احيائي  /تطبيقي  /ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الميكانيك
الكيمياوي
البيئة
المدني
الكهرباء
الكهربائية
الميكانيكية
سيطرة المنظومات النفطية
هندسة تكرير النفط والغاز
الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /علم االرض
الرياضيات
الحاسوب

علوم االغذية  /المحاصيل الحقلية  /علوم التربة والموارد المائية /
االقتصاد واالرشاد الزراعي  /وقاية النبات  /االنتاج الحيواني  /البستنة
وهندسة الحدائق  /المكائن واآلالت الزراعية
الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الرياضيات

31

احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

ت

اسم الكلية

22

اإلدارة واالقتصاد

23

التربية للعلوم االنسانية

24

التربية للعلوم االنسانية

25

التربية للبنات

26

التربية للبنات

27

التربية  /طوزخورماتو

28

اآلداب

29

التربية األساسية  /الشرقاط

30

التربية األساسية  /الشرقاط

31

العلوم االسالمية

32

التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية /
االدارة العامة
التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /علوم القرآن والتربية
اإلسالمية  /اللغة العربية  /التربية الفنية
اللغة االنكليزية
التأريخ  /اللغة العربية  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /االقتصاد
المنزلي  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية
علوم الحياة  /الكيمياء  /الرياضيات
اللغة االنكليزية
اللغة العربية
الفيزياء
اللغة العربية  /التأريخ  /الجغرافية التطبيقية  /االجتماع  /الترجمة /
االعالم  /اللغة االنكليزية

اللغة العربية  /التربية االسالمية
الرياضيات  /العلوم
اللغة االنكليزية
العقيدة والفكر االسالمي  /الفقه واصوله  /الحديث وعلومه /العلوم
المالية والمصرفية االسالمية /التفسير وعلوم القران/االديان المقارنة
التقديم للكلية مباشر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
التقانات االحيائية

11

العلوم

12
13
14

علوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات
التمريض
الطب البيطري

15

الزراعة

16

القانون

17

اإلدارة واالقتصاد

18

التربية

19

التربية

احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
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 -9جامعة القادسية (أسست عام )1987
ت

احيائي  /تطبيقي  /ادبي

احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

االثار

اسم الكلية

احيائي  /تطبيقي  /ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الميكانيك
الكيمياوي
المواد
المدني
الطرق والنقل
االلكترونيك واالتصاالت
التقانات االحيائية الطبية  /التقانات االحيائية الزراعية
علوم الحياة  /الكيمياء  /البيئة /الرياضيات /الفيزياء الطبية /التحليالت
المرضية
الحاسوب  /نظم المعلومات الحاسوبية

احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي

التربة والموارد المائية  /البستنة وهندسة الحدائق  /االنتاج الحيواني/
علوم المحاصيل الحقلية /وقاية النبات
ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية
االحصاء
التأريخ  /علوم تربوية ونفسية  /اللغة العربية  /علوم القران والتربية
االسالمية
الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الرياضيات
اللغة االنكليزية

32

احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

ت

اسم الكلية

20

التربية للبنات

21
22

التربية للبنات
اآلداب

23

اآلداب

24

االثار

25

الفنون الجميلة

26

التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي

التربية البدنية وعلوم الرياضة (التقديم للقسم مباشر)
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
رياض االطفال (لإلناث فقط)
الجغرافية  /االجتماع  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية
علم النفس
الدراسات المسمارية
االثار
الفنون المسرحية  /التربية الفنية
التقديم للكلية مباشر

www.uoanbar.edu.iq

 -10جامعة االنبار (أسست عام )1987
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8

الطب
طب االسنان
كلية الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

9

العلوم

10
11
12

علوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات
العلوم التطبيقية  /هيت
التربية للعلوم الصرفة

13

الزراعة

14
15
16

القانون والعلوم السياسية
القانون والعلوم السياسية
االدارة واالقتصاد

17

التربية للعلوم االنسانية

18

التربية للعلوم االنسانية

19

التربية للبنات

20
21

التربية للبنات
التربية  /القائم

22

اآلداب

23

التربية األساسية  /حديثة

24

العلوم االسالمية

25

التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
الكهربائية
الكيميائية والبتروكيميائية
الميكانيك
السدود وموارد المياه
الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الجيولوجيا التطبيقية /الرياضيات/
التقنيات االحيائية

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

نظم المعلومات  /علوم الحاسوب /انظمة شبكات الحاسوب

احيائي  /تطبيقي

الفيزياء الطبية  /البيئة  /الكيمياء التطبيقية
الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الرياضيات
المحاصيل الحقلية  /التربة والموارد المائية  /االنتاج الحيواني  /البستنة
وهندسة الحدائق  /علوم األغذية  /وقاية النبات  /االقتصاد الزراعي
القانون
العلوم السياسية
ادارة االعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /االدارة العامة
التاريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية /
العلوم التربوية والنفسية
اللغة االنكليزية
الجغرافية  /التأريخ  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /علوم
القرآن والتربية اإلسالمية
علوم الحياة  /الكيمياء
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /علوم القران والتربية االسالمية
اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /االجتماع /
االعالم
اللغة العربية  /التاريخ
العلوم
الفقه واصوله  /الحديث وعلومه  /العقيدة والدعوة االسالمية  /التفسير
وعلوم القران
التقديم للكلية مباشر

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

33

احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

www.aliraqia.edu.iq

 -11الجامعة العراقية (أسست عام )1989
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الطب
طب االسنان
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
القانون والعلوم السياسية
القانون والعلوم السياسية
االدارة واالقتصاد

10

التربية  /الطارمية

11
12

التربية للبنات
التربية للبنات

13

التربية للبنات

14
15
16

اآلداب
اآلداب
االعالم

17

العلوم االسالمية

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الحاسوب
الشبكات
المدني
الكهربائية
القانون
العلوم السياسية
العلوم المالية والمصرفية  /ادارة اعمال  /محاسبة
التاريخ  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /اللغة العربية  /العلوم
التربوية والنفسية
الحاسوب  /الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة
اللغة العربية  /علوم القران والتربية االسالمية  /الشريعة  /التاريخ
اللغة االنكليزية
رياض األطفال والتربية الخاصة (رياض االطفال ،التربية الخاصة)
(لإلناث فقط) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرآن  /التاريخ  /الجغرافية
الترجمة
صحافة  /الصحافة االذاعية والتلفزيونية  /العالقات العامة
الشريعة  /العقيدة اإلسالمية  /اصول الفقه  /الحديث وعلومه  /مقارنة
االديان  /التفسير  /العلوم المالية والمصرفية االسالمية  /اللغة العربية

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

الطب
طب حمورابي
طب األسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
هندسة المواد
هندسة المواد
هندسة المواد
الهندسة  /المسيب
الهندسة  /المسيب
التمريض
العلوم
تكنولوجيا المعلومات
علوم البنات
التربية للعلوم الصرفة
القانون
االدارة واالقتصاد

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

www.uobabylon.edu.iq

 -12جامعة بابل (أسست عام )1991
اسم الكلية

احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
الكهرباء
العمارة
الميكانيك
البيئة
الكيمياوية
الطب الحياتي
المعادن
السيراميك ومواد البناء
البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية
السيارات
الطاقة
كيمياء  /فيزياء  /علوم الحياة  /علم االرض التطبيقي
شبكات المعلومات  /البرمجيات  /أمنية المعلومات
علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /كيمياء  /فيزياء الليزر
رياضيات  /فيزياء
العلوم المالية والمصرفية  /ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة

34

احيائي
احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

ت

اسم الكلية

24
25
26

التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية
اآلداب

27

اآلداب

28

التربية األساسية

29
30
31
32

التربية األساسية
التربية األساسية
العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

33

الفنون الجميلة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
التاريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /العلوم التربوية والنفسية
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /االجتماع  /االعالم
اآلثار
اللغة العربية  /التأريخ  /الجغرافية  /التربية الخاصة
العلوم  /الرياضيات والحاسوب
اللغة االنكليزية
معلم الصفوف األولى
علوم القران  /لغة القران  /الفقه واصوله
التقديم للكلية مباشر
الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية  /التصميم  /التربية الفنية

www.uodiyala.edu.iq

 -13جامعة ديالى (أسست عام )1998
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الطب
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

12

العلوم

13

الطب البيطري

14

الزراعة

15
16
17

التربية للعلوم الصرفة
القانون والعلوم السياسية
القانون والعلوم السياسية

18

االدارة واالقتصاد

19
20

التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية

21

22
23
24
25

التربية األساسية

التربية األساسية
التربية األساسية
التربية األساسية
العلوم االسالمية

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
االلكترونيك
القدرة والمكائن الكهربائية
المدني
العمارة
االتصاالت
الحاسوب
الكيمياوي
المواد
الميكانيك
الطرق والمطارات
الرياضيات  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الكيمياء  /حاسوب  /جيولوجيا
النفط والمعادن  /التقانة االحيائية

احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي

البستنة  /االنتاج الحيواني  /التربة والموارد المائية  /علوم المحاصيل
الحقلية
علوم الحياة  /الحاسوب  /الكيمياء
القانون
العلوم السياسية
االقتصاد  /اإلدارة العامة
االحصاء
التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /التاريخ  /الجغرافية  /التربية البدنية وعلوم الرياضة
(التقديم للقسم مباشر)
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
الحاسوب  /العلوم  /الرياضيات
اللغة اإلنكليزية
رياض أطفال (لإلناث فقط)
معلم الصفوف األولى
الشريعة  /العقيدة والفكر االسالمي  /علوم القرأن والتربية االسالمية

35

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

ت

اسم الكلية

26

الفنون الجميلة

27

التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
التربية الفنية  /الفنون التشكيلية /الفنون السينمائية والتلفزيونية
التقديم للكلية مباشر

www.uokerbala.edu.iq

 -14جامعة كربالء (أسست عام )2002
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19

االدارة واالقتصاد

20
21
22
23
24

التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية
العلوم السياحية
العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

14
15
16
17
18

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
العلوم
العلوم الطبية التطبيقية
علوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات
التمريض
الطـب البيـطري
الزراعة
التربية للعلوم الصرفة
القانون

13

احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي

المدني
الكهرباء وااللكترونيك
العمارة
الميكانيك
الطب الحياتي (مدة الدراسة خمس سنوات)
االطراف والمساند الصناعية
النفط
الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء
التحليالت المرضية /الصحة البيئية/الفيزياء الطبية

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

علوم الحاسوب  /تكنولوجيا المعلومات

احيائي  /تطبيقي

البستنة  /وقاية النبات  /المحاصيل الحقلية  /االنتاج الحيواني
الرياضيات  /علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء
ادارة األعمال  /االقتصاد  /علوم مالية ومصرفية  /المحاسبة
االحصاء
التاريخ  /اللغة العربية  /جغرافية تطبيقية  /العلوم التربوية والنفسية
اللغة االنكليزية
الدراسات السياحية  /الدراسات الفندقية
اللغة العربية  /دراسات قرآنية  /الفقه واصوله
التقديم للكلية مباشر
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 -15جامعة ذي قار (أسست عام )2002
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

9

العلوم

احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
الكهربائية وااللكترونية
النفط والغاز
الميكانيك (عام  ،الطاقة) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
الطب الحياتي (مدة الدراسة خمس سنوات)
الكيمياء  /علوم الحياة  /التحليالت المرضية  /الجيولوجيا التطبيقية /
الفيزياء (الفيزياء العام  ،الفيزياء الطبية) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثالثة

36

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية

10
11
12
13
14
15
16
17

علوم الحاسوب والرياضيات
علوم الحاسوب والرياضيات
علوم الحاسوب والرياضيات
التمريض
الطب البيطري  /الشطرة
الزراعة واالهوار
التربية للعلوم الصرفة
القانون

18

االدارة واالقتصاد

19
20

التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية

21

التربية للبنات  /الشطرة

22
23
24
25

التربية للبنات  /الشطرة
اآلداب
التربية االساسية  /سوق الشيوخ
التربية االساسية  /سوق الشيوخ

26

اآلثار  /سوق الشيوخ

27

االعالم

28
29

العلوم اإلسالمية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
الحاسوب
الرياضيات
تكنولوجيا المعلومات

االنتاج النباتي  /االنتاج الحيواني  /المحاصيل الحقلية
علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /الرياضيات  /الفيزياء
العلوم المالية والمصرفية  /االقتصاد بفرعيه (المدرسين االقتصاديين/
االقتصاد العام)  /ادارة االعمال  /المحاسبة
التأريخ  /اللغة العربية  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية
اللغة اإلنكليزية
علوم القران والتربية االسالمية  /اللغة العربية
علوم الحياة
رياض االطفال (لإلناث فقط)
التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الجغرافية  /االجتماع
التربية الخاصة
معلم الصفوف االولى
اآلثار والحضارة القديمة  /اآلثار والحضارة اإلسالمية
الصحافة المكتوبة  /االذاعة والتلفزيون
الصحافة واالعالم الرقمي
الشريعة  /علوم القران
التقديم للكلية مباشر

ت
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
العلوم
علوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات
التمريض
الطب البيطري

12

الزراعة

13

الزراعة  /الحويجة

14
15
16

التربية للعلوم الصرفة
القانون والعلوم السياسية
القانون والعلوم السياسية

17

االدارة واالقتصاد

9

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
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 -16جامعة كركوك (أسست عام )2003
اسم الكلية

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
النفط
الكهرباء
الميكانيك
الرياضيات  /علوم الحياة /الكيمياء /الفيزياء  /الجيولوجيا التطبيقية

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

الحاسوب  /الشبكات  /البرمجيات

احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي

االنتاج الحيواني  /البستنة وهندسة الحدائق  /المحاصيل الحقلية  /علوم
التربة والموارد المائية  /الغابات
(المكننة والمعدات الزراعية  /النباتات الطبية والصناعية (الكلية
مستضافة في مقر جامعة كركوك حاليا ً)
الفيزياء  /الكيمياء  /علوم الحياة  /الرياضيات
القانون
العلوم السياسية
ادارة االعمال  /االقتصاد
االحصاء

37

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية

18

التربية للعلوم االنسانية

19

التربية للعلوم االنسانية

20

التربية للبنات

21
22
23
24

اآلداب
التربية االساسية
التربية االساسية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
اللغة العربية  /التأريخ  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /اللغة الكردية
 /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة التركية (التقديم للقسم
مباشر)
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية  /التاريخ
علوم الحياة  /الفيزياء
اللغة العربية  /التاريخ  /اإلعالم  /الجغرافية التطبيقية
اللغة االنكليزية
رياض االطفال (لإلناث فقط)
التقديم للكلية مباشر

ت
1
2
3
4
5
6

الطب
طب االسنان
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة

7

العلوم

8
9

علوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات
الطب البيطري  /الحي

10

الزراعة

11

القانون

12

االدارة واالقتصاد

13
14
15
16

التربية للعلوم الصرفة
التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية

17

اآلداب

18

اآلداب

19

اآلداب

20

التربية األساسية  /العزيزية

21

التربية البدنية وعلوم الرياضة

22

الفنون الجميلة

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
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 -17جامعة واسط (أسست عام )2003
اسم الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الميكانيك
المدني
الكهرباء
العمارة
علوم الحياة وفروعه (االحياء المجهرية  /التقانة االحيائية) يكون
التخصص فيها من المرحلة الثالثة  /الفيزياء وفروعه (الفيزياء العامة
/الفيزياء الطبية) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة  /الكيمياء/
التحليالت المرضية  /علوم االرض
الحاسوب  /البرامجيات

احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

احيائي  /تطبيقي
احيائي

االنتاج النباتي والحيواني  /التربة وتقنيات الري  /المحاصيل الحقلية /
وقاية النبات
االقتصاد  /المحاسبة  /ادارة االعمال  /العلوم المالية والمصرفية
االحصاء
علوم الحياة  /الرياضيات  /الحاسوب
اللغة العربية  /التأريخ  /الجغرافية  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية
العلوم التربوية والنفسية
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /علم االجتماع  /اللغة الفارسية
الفلسفة
الترجمة
قسم االعالم (الصحافة ،العالقات العامة) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثالثة
اللغة العربية /التربية اإلسالمية  /الجغرافية  /التاريخ
العلوم
التقديم للكلية مباشر
الفنون التشكيلية  /التربية الفنية

38

احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
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 -18جامعة ميسان (أسست عام )2007
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
العلوم
التمريض
الزراعة
القانون
العلوم السياسية
االدارة واالقتصاد

14

التربية

15

التربية

16

التربية األساسية

17
18
19

التربية األساسية
التربية األساسية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الكهرباء
المدني
النفط
الميكانيكية
علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء
االنتاج الحيواني  /وقاية النبات

االقتصاد (اقتصاد عام  ،اقتصاديات النفط والغاز) /ادارة االعمال
الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية /العلوم التربوية والنفسية  /علوم
القران والتربية االسالمية
الرياضيات  /الفيزياء
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /التأريخ /الجغرافية /التربية االسالمية
التربية الفنية
الرياضيات  /العلوم
اللغة االنكليزية
معلم الصفوف األولى
التقديم للكلية مباشر

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الطب
طب االسنان
الصيدلة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
العلوم
العلوم
التمريض
الطب البيطري

12

الزراعة

13
14
15
16
17

التربية للعلوم الصرفة
القانون
االدارة واالقتصاد
التربية للعلوم االنسانية
التربية للعلوم االنسانية

18

التربية األساسية

19

التربية البدنية وعلوم الرياضة

احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
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 -19جامعة المثنى (أسست عام )2007
اسم الكلية

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

المدني
العمارة
الكيمياوي
االتصاالت وااللكترونيك
علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء
الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

وقاية النبات  /االنتاج الحيواني  /التربة والمياه  /المحاصيل الحقلية /
مكافحة التصحر
الرياضيات  /علوم الحياة
المحاسبة  /علوم مالية ومصرفية  /ادارة االعمال
الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية
اللغة االنكليزية
اللغة العربية  /التاريخ
العلوم
التقديم للكلية مباشر

39

احيائي
احيائي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
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 -20جامعة سامراء (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5

الهندسة
الهندسة
الهندسة
الزراعة  /بلد
العلوم التطبيقية

6

التربية

7
8

التربية
االدارة واالقتصاد

9

اآلداب

10
11

العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
العمارة
المدنية
الكهروميكانيكية
البستنة  /المحاصيل الحقلية
الكيمياء التطبيقية  /التقنيات االحيائية /التحليالت المرضية
التأريخ  /اللغة العربية  /علوم القرآن والتربية اإلسالمية  /الجغرافية
علوم الحياة  /الفيزياء  /الكيمياء
اللغة االنكليزية
االقتصاد  /إدارة األعمال
التاريخ  /اللغة العربية  /اللغة الروسية
قسم االثار
العقيدة والفكر االسالمي  /الشريعة االسالمية
التقديم للكلية مباشر
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 -21جامعة سومر (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1

الطب
علوم الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات
العلوم
الزراعة
القانون

6

االدارة واالقتصاد

7

التربية األساسية

8

التربية األساسية

2
3
4
5

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

احيائي
علوم الحاسوب  /نظم المعلومات الحاسوبية

ت
1
2
3
4
5
6

التقانات االحيائية
الهندسة
الهندسة
الطب البيطري
العلوم
علوم البيئة

7

الزراعة

8

علوم االغذية

9

التربية البدنية وعلوم الرياضة

احيائي  /تطبيقي

الفيزياء/التحليالت المرضية
التربة والموارد المائية  /االنتاج الحيواني

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

إدارة عامة  /إدارة األعمال  /المحاسبة
االحصاء
اللغة العربية
العلوم
معلم الصفوف األولى

 -22جامعة القاسم الخضراء (أسست عام )2014
اسم الكلية

تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

www.uoqasim.edu.iq
فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
التقانات االحيائية الطبية  /الهندسة الوراثية
المنشأت الهيدروليكية
ادارة الموارد المائية
علوم الحياة  /التحليالت المرضية
البيئة  /التلوث البيئي  /الصحة البيئية
االنتاج الحيواني  /التربة والموارد المائية  /البستنة وهندسة الحدائق/
المحاصيل الحقلية
علوم وتكنولوجيا االلبان  /علوم وتكنولوجيا االغذية  /صحة الغذاء
والتغذية
التقديم للكلية مباشر

40

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

www.uoninevah.edu.iq

 -23جامعة نينوى (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الطب
الصيدلة
التمريض
هندسة االلكترونيات
هندسة االلكترونيات
هندسة االلكترونيات
هندسة االلكترونيات
تكنولوجيا المعلومات
القانون

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

الحاسوب والمعلوماتية
االتصاالت
النظم والسيطرة
االلكترونيك
شبكات الحاسوب  /البرمجيات

www.uofallujah.edu.iq

 -24جامعة الفلوجة (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1
2

الطب
الطب البيطري

3

العلوم التطبيقية

4
5
6

القانون
االدارة واالقتصاد
العلوم االسالمية

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

احيائي
احيائي
الكيمياء التطبيقية/التقانة االحيائية /الفيزياء الطبية (فيزياء البصريات/
فيزياء السمعيات)  /التحليالت المرضية
ادارة عامة  /االقتصاد /العلوم المالية والمصرفية  /إدارة االعمال
الشريعة  /اللغة العربية  /الحديث وعلومه  /القران الكريم وعلومه

 -25جامعة جابر بن حيان الطبية (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1
2

الطب
الصيدلة

ت
1
2

التمريض
الزراعة

3

التربية األساسية

ت
1
2
3

هندسة النفط والغاز
هندسة النفط والغاز
هندسة النفط والغاز

4

االدارة الصناعية للنفط والغاز

احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي
احيائي

www.uotelafer.edu.iq
فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية

احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي

االنتاج الحيواني  /االنتاج النباتي
اللغة العربية
الرياضيات

 -27جامعة البصرة للنفط والغاز (أسست عام )2014
اسم الكلية

احيائي  /تطبيقي

www.jmu.edu.iq

اقسام الكلية

-26جامعة تلعفر (أسست عام )2014
اسم الكلية

احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي  /ادبي

www.buog.edu.iq
فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
هندسة النفط والغاز
الهندسة الكيميائية وتكرير النفط
هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات
اقتصاديات النفط والغاز  /ادارة المشاريع النفطية ( /فرع ادارة تسويق
النفط والغاز)

41

تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

www.uohamdaniya.edu.iq

 -28جامعة الحمدانية (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1

االدارة واالقتصاد

2

التربية

3

التربية

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
ادارة االعمال  /المحاسبة
اللغة العربية /العلوم التربوية والنفسية /التاريخ /التربية البدنية وعلوم
الرياضة (التقديم للقسم مباشر)
علوم الحاسوب  /الرياضيات  /الفيزياء
اللغة االنكليزية

 -29جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أسست عام )2014
ت

اسم الكلية

1
2
3
4

الهندسة
الهندسة
المعلوماتية الطبية الحيوية
معلوماتية األعمال

ت
1

العلوم

2
3

التحسس النائي والجيوفيزياء
علوم الطاقة والبيئة

ت
1
2

الطب
طب االسنان

احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

www.uoitc.edu.iq

اقسام الكلية
هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت
هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة
االنظمة الطبية الذكية  /المعلوماتية االحيائية
تكنولوجيا معلومات األعمال  /ادارة أنظمة المعلوماتية

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

www.kus.edu.iq
فرع الدراسة
اإلعدادية

اقسام الكلية
االحياء المجهرية  /الفيزياء الطبية  /االدلة الجنائية ( ،الكلية في موقع
ابي غريب)
التحسس النائي  /الجيوفيزياء
علوم الطاقة المتجددة  /علوم البيئة ( ،الكلية في موقع ابي غريب)

 -31جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية (أسست عام )2014
اسم الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية

 -30جامعة الكرخ للعلوم (أسست عام )2014
اسم الكلية

احيائي /تطبيقي/ادبي

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي
احيائي

www.fte.edu.iq

 -32الجامعة التقنية الشمالية (أسست عام )2014
ت
1
2
3
4

الكلية التقنية الصحية والطبية /كركوك
الكلية التقنية الصحية والطبية /كركوك
الكلية التقنية الصحية والطبية /كركوك
الكلية التقنية الهندسية  /الموصل

5

الكلية التقنية الهندسية  /الموصل

6
7
8
9
10

الكلية التقنية الهندسية  /الموصل
الكلية التقنية الهندسية  /الموصل
الكلية التقنية الهندسية  /الموصل
الكلية التقنية الهندسية  /الموصل
الكلية التقنية الهندسية  /الموصل

11

الكلية التقنية الهندسية  /كركوك

احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

www.ibnsina.edu.iq

اقسام الكلية

اسم الكلية  /المعهد

احيائي  /تطبيقي

اقســـام الكليـــة  /المعهد
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات التغذية العالجية
تقنيات الكلية الصناعية
هندسة تقنيات الحاسوب
هندسة تقنيات ميكانيك القوى (تقنيات الطاقات المتجددة /تقنيات
التبريد والتكييف/تقنيات االنتاج واالتمتة)
هندسة تقنيات االجهزة الطبية
هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية
هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية
هندسة تقنيات ميكانيك القوى (محطات القدرة /تقنيات الطاقة
المتجددة)

42

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية  /المعهد

اقســـام الكليـــة  /المعهد

12
13
14
15
16

الكلية التقنية الهندسية  /كركوك
الكلية التقنية الهندسية  /كركوك
الكلية التقنية الهندسية  /كركوك
الكلية التقنية الهندسية  /كركوك
الكلية التقنية الهندسية  /كركوك

17

الكلية التقنية الزراعية  /الموصل

18

الكلية التقنية االدارية  /الموصل

19

المعهد التقني الموصل/التخصصات الطبية

20

المعهد التقني الموصل/التخصصات الطبية

21

المعهد التقني الموصل/التخصصات
الهندسية

22

المعهد التقني الموصل/التخصصات االدارية

23

المعهد التقني الموصل/التخصصات
الزراعية

24

المعهد التقني نينوى/التخصصات االدارية

25
26

المعهد التقني كركوك/التخصصات الطبية
المعهد التقني كركوك/التخصصات الطبية

27

المعهد التقني كركوك/التخصصات الهندسية

28

المعهد التقني كركوك/التخصصات االدارية

هندسة تقنيات الوقود والطاقة
هندسة تقنيات الحاسوب
تقنيات االلكترونيك والسيطرة
تقنيات المساحة
تقنيات البيئة والتلوث
تقنيات االنتاج الحيواني  /تقنيات االنتاج النباتي /تقنيات مكافحة
التصحر
تقنيات االدارة االلكترونية  /تقنيات االحصاء والمعلوماتية
تقنيات ادارة االعمال /تقنيات المحاسبة
تقنيات الصيدلة  /تقنيات التخدير /تقنيات المختبرات الطبية/
تقنيات صحة المجتمع  /تقنيات االشعة
تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)
التقنيات الميكانيكية (انتاج  /لحام المعدات النفطية)  /التقنيات
المدنية (بناء وانشاءات  /الرسم بالحاسوب)  /التقنيات الكهربائية
(قوى  /شبكات  /االلكترونيك)  /التقنيات االلكترونية (اجهزة
وسيطرة  /تقنيات الحاسوب /تقنيات االجهزة الطبية)  /تقنيات
المساحة  /تقنيات ميكانيك القدرة (تبريد وتكييف  /سيارات) /
تقنيات الموارد المائية (تقنيات الري والبزل)  /تقنيات الصناعات
الكيمياوية (تشغيل وحدات حرارية  /تكرير النفط)
تقنيات ادارة المواد  /تقنيات المعلومات والمكتبات  /تقنيات ادارة
مكتب
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات المكننة الزراعية  /تقنيات االنتاج النباتي  /تقنيات االنتاج
الحيواني (انتاج حيواني  /صحة حيوانية)
تقنيات المحاسبة  /التقنيات المالية والمصرفية  /تقنيات االدارة
القانونية  /تقنيات سياحة وفندقة
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات صحة المجتمع  /تقنيات الصيدلة
تقنيات التمريض
التقنيات المدنية (بناء وانشاءات  /انشاء طرق  /الرسم بالحاسوب)
 /تقنيات المساحة  /تقنيات الميكانيك (انتاج)  /تقنيات ميكانيك
القدرة (تبريد وتكييف)  /التقنيات الكهربائية (قوى كهربائية) /
التقنيات االلكترونية  /تقنيات الصناعات الكيمياوية (تشغيل الوحدات
الصناعية)
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة المواد  /تقنيات ادارة التسويق /
االدارة القانونية
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات المختبرات الطبية /االطراف الصناعية  /االسعاف الفوري
/تقنيات الصيدلة

29
30
31
32
33
34
35

المعهد التقني /الدور (صالح الدين)
/التخصصات الطبية
المعهد التقني الدور (صالح الدين)
/التخصصات الهندسية
المعهد التقني الدور (صالح الدين)
/التخصصات االدارية
المعهد التقني الحويجة/التخصصات الطبية
المعهد التقني الحويجة/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني الحويجة/التخصصات االدارية
المعهد التقني الحويجة/التخصصات
الزراعية

تقنيات االلكترونيك  /تقنيات الميكانيك /تقنيات االجهزة الطبية
تقنيات المحاسبة  /االدارة القانونية
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات  /توليد الطاقة)  /التقنيات
الميكانيكية (االنتاج  /لحام المعدات النفطية)  /تقنيات الموارد
المائية (تشغيل مشاريع المياه  /الري والبزل)  /تقنيات كهربائية
(قوى)  /التقنيات االلكترونية
تقنيات ادارة المكتب  /تقنيات ادارة المواد
تقنيات االنتاج النباتي (نباتي  /نباتات طبية)

43

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي  /ادبي
احيائي
احيائي

احيائي  /تطبيقي

احيائي/تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي/تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي

احيائي  /تطبيقي

احيائي/تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي/تطبيقي/ادبي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي/تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي

 -33جامعة الفرات االوسط التقنية (أسست عام )2014

www.atu.edu.iq
فرع الدراسة
اإلعدادية

ت

اسم الكلية  /المعهد

اقســـام الكليـــة  /المعهد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الكلية التقنية الصحية والطبية  /الكوفة
الكلية التقنية الصحية والطبية  /الكوفة
الكلية التقنية االقسام الهندسية  /المسيب
الكلية التقنية االقسام الهندسية  /المسيب
الكلية التقنية االقسام الهندسية  /المسيب
الكلية التقنية االقسام الهندسية  /المسيب
الكلية التقنية الهندسية  /النجف
الكلية التقنية الهندسية  /النجف
الكلية التقنية الهندسية  /النجف
الكلية التقنية الهندسية  /النجف
الكلية التقنية الهندسية  /النجف
الكلية التقنية الهندسية  /النجف
الكلية التقنية الهندسية  /النجف

14

الكلية التقنية االقسام الزراعية  /المسيب

15

الكلية التقنية االدارية  /الكوفة

16
17

المعهد التقني بابل/التخصصات الطبية
المعهد التقني بابل/التخصصات الطبية

18

المعهد التقني بابل/التخصصات الهندسية

19

المعهد التقني بابل/التخصصات االدارية

20

المعهد التقني الكوفة/التخصصات الطبية

21

المعهد التقني الكوفة/التخصصات الطبية

22

المعهد التقني الكوفة/التخصصات الهندسية

23
24
25

المعهد التقني الكوفة/التخصصات االدارية
المعهد التقني الكوفة/التخصصات الزراعية
المعهد التقني كربالء/التخصصات الطبية
المعهد التقني كربالء/التخصصات
الهندسية

27

المعهد التقني كربالء/التخصصات االدارية

28
29

المعهد التقني القادسية/التخصصات الطبية
المعهد التقني القادسية/التخصصات الطبية
المعهد التقني القادسية/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني القادسية/التخصصات
االدارية
المعهد التقني السماوة/التخصصات الطبية
المعهد التقني السماوة/التخصصات الطبية
المعهد التقني السماوة/التخصصات
الهندسية

تقنيات المختبرات الطبية  /تقنيات التخدير
تقنيات صحة مجتمع
هندسة تقنيات ميكانيك القدرة
هندسة تقنيات المكائن والمعدات
هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
هندسة تقنيات االتصاالت
هندسة تقنيات ميكانيك القوى
هندسة تقنيات الطيران
هندسة تقنيات الكترونيات الطيران
هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية
هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي
تقنيات االنتاج الحيواني/تقنيات االنتاج النباتي/تقنيات التربة
والمياه/تقنيات المقاومة االحيائية
تقنيات ادارة االعمال  /تقنيات المحاسبة/تقنيات السياحة والضيافة
(تقنيات السياحة،تقنيات الضيافة)
تقنيات المعلومات
تقنيات المختبرات الطبية/تقنيات صحة المجتمع
تقنيات التمريض
تقنيات المدني (بناء وانشاءات /انشاء طرق)  /تقنيات مساحة /
تقنيات ميكانيك (انتاج)  /تقنيات ميكانيك القدرة (غزل ونسيج /
سيارات  /التبريد والتكييف)  /تقنيات االلكترونيك /تقنيات االجهزة
الطبية
تقنيات ادارة المواد  /تقنيات االدارة القانونية  /تقنيات محاسبة
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات الصيدلة  /تقنيات المختبرات الطبية  /تقنيات صحة مجتمع /
تقنيات صناعة االطراف والمساند الصناعية
تقنيات التمريض
تقنيات الكهرباء (شبكات)  /تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات) /
تقنيات الميكانيك (االنتاج)
تقنيات ادارة مواد
تقنيات االنتاج النباتي  /تقنيات االنتاج الحيواني
تقنيات صحة المجتمع
التقنيات المدنية (بناء وانشاءات)  /التقنيات الميكانيكية (االنتاج) /
التقنيات الكهربائية /تقنيات الطاقة المتجددة
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة مكتب  /تقنيات السياحة والفندقة
(ارشاد سياحي)
تقنيات انظمة الحاسوب
تقنيات صحة المجتمع
تقنيات التمريض

احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي

تقنيات الميكانيك (تشغيل وصيانة  /انتاج)

احيائي  /تطبيقي

26

30
31
32
33
34

تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة المواد /تقنيات االدارة الصحية
تقنيات صحة المجتمع  /تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات التمريض
تقنيات مساحة /تقنيات ميكانيك (انتاج)/تقنيات كهرباء
(قوى)/تقنيات البناء واالنشاءات

44

احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي  /ادبي
تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي

ت
35
36
37
38
39
40

اسم الكلية  /المعهد
المعهد التقني السماوة/التخصصات
االدارية
المعهد التقني المسيب/التخصصات الطبية
المعهد التقني المسيب/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني المسيب/التخصصات االدارية
المعهد التقني المسيب/التخصصات
الزراعية
المعهد التقني النجف/التخصصات الطبية

41

المعهد التقني النجف/التخصصات
الهندسية

42

المعهد التقني النجف/التخصصات االدارية

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقســـام الكليـــة  /المعهد

احيائي /تطبيقي/ادبي

تقنيات المحاسبة /تكنولوجيا المعلومات
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات الموارد المائية (الري والبزل  /تشغيل مشاريع)  /تقنيات
المدني (الرسم بالحاسوب  /بناء وانشاءات)  /ميكانيك القدرة
(سيارات)  /تقنيات ميكانيكية (انتاج)  /تقنيات قدرة كهربائية (قوى)
تقنيات المحاسبة  /تقنيات مالية ومصرفية
تقنيات االنتاج الحيواني /تقنيات االنتاج النباتي /تقنيات التربة
والمياه /تقنيات المكننة الزراعية
تقنيات االدلة الجنائية/تقنيات فحص البصر
تقنيات كهرباء(قوى)  /تقنيات الكترونيك واالتصاالت
(اإللكترونيك/تقنيات الحاسوب /تقنيات االتصاالت) /تقنيات ميكانيك
(انتاج) /تقنيات ميكانيك القدرة (تبريد وتكييف) /تقنيات المدني
(بناء وانشاءات/انشاء طرق) /تقنيات الطيران /تقنيات االجهزة
الطبية
تقنيات االدارة القانونية  /تقنيات المحاسبة  /تقنيات السياحة
وادارة الفنادق (الفندقة/االرشاد والسياحة) /تقنيات االدارة الصحية
تقنيات انظمة الحاسبات

43
44
45

المعهد التقني النجف/تخصصات الفنون
التطبيقية
المعهد التقني الرميثة/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني الرميثة/التخصصات االدارية

احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي

احيائي  /تطبيقي

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون

تقنيات التصميم والتزيين المعماري

احيائي  /تطبيقي

تقنيات كهرباء

احيائي /تطبيقي/ادبي

تقنيات المحاسبة
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ت

اسم الكلية  /المعهد

اقســـام الكليـــة  /المعهد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الكلية التقنية الصحية والطبية  /البصرة
الكلية التقنية الصحية والطبية  /البصرة
الكلية التقنية  /الشطرة
الكلية التقنية  /الشطرة
الكلية التقنية الهندسية  /البصرة
الكلية التقنية الهندسية  /البصرة
الكلية التقنية الهندسية  /البصرة
الكلية التقنية الهندسية  /البصرة
الكلية التقنية الهندسية  /البصرة
الكلية التقنية الهندسية  /البصرة
الكلية التقنية الهندسية  /ميسان
الكلية التقنية الهندسية  /ميسان
الكلية التقنية االقسام الهندسية /ذي قار

14

الكلية التقنية االدارية  /البصرة

15

الكلية التقنية االقسام االدارية /ذي قار

16

المعهد التقني البصرة/التخصصات الطبية

17

المعهد التقني البصرة/التخصصات الطبية

18

المعهد التقني البصرة/التخصصات
الهندسية

تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات صحة مجتمع
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية
هندسة تقنيات الوقود والطاقة
هندسة تقنيات البيئة والتلوث
هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات
التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة
هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
هندسة التقنيات الكهروميكانيكية
هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة االعمال
تقنيات المعلومات
تقنيات المحاسبة
تقنيات الصيدلة  /تقنيات المختبرات الطبية /تقنيات صحة المجتمع
 /تقنيات التخدير
تقنيات التمريض
التقنيات المدنية  /تقنيات بناء وانشاءات  /تقنيات المساحة  /التقنيات
االلكترونية  /التقنيات الكهربائية (قوى)  /التقنيات الميكانيكية
(انتاج)  /تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات /تبريد وتكييف)  /تقنيات
الصناعات الكيمياوية (تشغيل وحدات)

45

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي  /ادبي
تطبيقي
تطبيقي  /ادبي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية  /المعهد

19

المعهد التقني البصرة/التخصصات االدارية

20
21

المعهد التقني العمارة/التخصصات الطبية
المعهد التقني العمارة/التخصصات الطبية

22

المعهد التقني العمارة/التخصصات
الهندسية

23

المعهد التقني العمارة/التخصصات االدارية

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

المعهد التقني الناصرية/التخصصات
الطبية
المعهد التقني الناصرية/التخصصات
الطبية
المعهد التقني الناصرية/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني الناصرية/التخصصات
االدارية
المعهد التقني الناصرية/تخصصات الفنون
التطبيقية
المعهد التقني القرنة/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني القرنة/التخصصات االدارية
المعهد التقني الشطرة/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني الشطرة/التخصصات
االدارية
المعهد التقني الشطرة/التخصصات
الزراعية

فرع الدراسة
اإلعدادية

اقســـام الكليـــة  /المعهد
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة مكتب  /تقنيات ادارة مواد
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات التمريض
تقنيات المدني (بناء وانشاءات)  /تقنيات ميكانيك القدرة /تقنيات
الميكانيك (االنتاج)  /تقنيات االلكترونيك  /تقنيات الكهرباء (قوى) /
تقنيات مساحة  /التقنيات االلكترونية واالتصاالت (التقنيات
االلكترونية )
تقنيات ادارة مواد  /تقنيات المحاسبة
تقنيات انظمة الحاسبات

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي

تقنيات صحة مجتمع  /تقنيات المختبرات الطبية

احيائي

تقنيات التمريض

احيائي
احيائي  /تطبيقي

تقنيات الكهرباء  /تقنيات الميكانيك  /التقنيات المدنية
تقنيات المحاسبة  /تقنيات االدارة القانونية  /تقنيات ادارة المكاتب
ونظم المعلومات
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيةةةةةةةات الفنةةةةةةةون التطبيقيةةةةةةةة (صةةةةةةةناعة المالبةةةةةةةس/التصممممممممميم
والتزيين المعماري)

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون

التقنيات الكهربائية

احيائي  /تطبيقي

تقنيات انظمة الحاسبات
التقنيات الكهربائية (الشبكات)  /التقنيات الميكانيكية (االنتاج) /
تقنيات المساحة  /تقنيات ميكانيك القدرة (السيارات)  /تقنيات
الموارد المائية (ري وبزل)  /التقنيات المدنية (بناء وانشاءات)

احيائي  /تطبيقي

تقنيات ادارة مواد

احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي

تقنيات االنتاج الحيواني بفرعيه (الصحة الحيوانية  /االنتاج
الحيواني)  /تقنيات االنتاج النباتي  /تقنيات مكائن ومعدات زراعية

احيائي  /تطبيقي
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ت

اسم الكلية  /المعهد

اقســـام الكليـــة  /المعهد

فرع الدراسة
اإلعدادية

1

كلية التقنيات الصحية والطبية  /بغداد

تقنيات األشعة  /تقنيات التخدير /تقنيات المختبرات الطبية  /تقنيات
صناعة االسنان  /التقنيات البصرية

احيائي

2
3

كلية التقنيات الصحية والطبية  /بغداد
كلية التقنيات الصحية والطبية  /بغداد

تقنيات صحة المجتمع
تقنيات العالج الطبيعي

احيائي
احيائي

4

الكلية التقنية الهندسية  /بغداد

5

الكلية التقنية الهندسية  /بغداد

6

الكلية التقنية الهندسية  /بغداد

7
8
9
10
11

الكلية التقنية الهندسية  /بغداد
الكلية التقنية الهندسية  /بغداد
الكلية التقنية الهندسية  /بغداد
الكلية التقنية الهندسية  /بغداد
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  /بغداد

هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي (هندسة تقنيات التصاميم
الميكانيكية ،هندسة تقنيات اللحام (
تقنيات المساحة
هندسة تقنيات ميكانيك القوى (هندسة تقنيات التبريد والتكييف،
هندسة تقنيات السيارات)
هندسة تقنية المواد
تقنيات البناء واإلنشاءات
تقنيات الميكاترونكس
هندسة تقنيات الوقود والطاقة
هندسة تقنيات االجهزة الطبية

46

احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

ت

اسم الكلية  /المعهد

12
13
14

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  /بغداد
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  /بغداد
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  /بغداد

15

الكلية التقنية االدارية /
بغداد– الرصافة

16

كلية الفنون التطبيقية

17

المعهد الطبي  /بغداد باب المعظم

18

المعهد الطبي  /بغداد باب المعظم

19

المعهد التقني الطبي  /بغداد المنصور

20

معهد التكنلوجيا  /بغداد

21

معهد االدارة  /الرصافة

22

معهد االدارة التقني  /بغداد

23

معهد الفنون التطبيقية  /بغداد

24

معهد اعداد المدربين التقنيين  /بغداد

25

المعهد التقني االنبار/التخصصات الطبية

26

المعهد التقني االنبار/التخصصات
الهندسية

27

المعهد التقني االنبار/التخصصات االدارية

28
29
30

المعهد التقني بلد/التخصصات الطبية
المعهد التقني بلد/التخصصات االدارية
المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية

اقســـام الكليـــة  /المعهد
هندسة تقنيات الحاسوب
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
هندسة تقنيات السيطرة واألتمتة
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة األعمال  /تقنيات ادارة الجودة
الشاملة  /المصارف والتمويل  /تقنيات السفر والسياحة
تقنيات المعلوماتية
تقنيةةةةةةةةات التصةةةةةةةةميم الةةةةةةةةداخلي  /تقنيممممممممات االعممممممممالن  /تقنيممممممممات
التصميم الصناعي
تقنيات صناعة االسنان  /تقنيات وقاية االسنان  /تقنيات صحة
المجتمع  /تقنيات التأهيل والعالج الطبيعي (العالج الطبيعي /
االطراف والمساند)  /تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة /
تقنيات االشعة (المعالجة الشعاعية)  /تقنيات التخدير  /تقنيات
التغذية الصحية
تقنيات التمريض (التمريض  /القبالة والتوليد /تمريض االسعافات
االولية)
تقنيات المختبرات الطبية /تقنيات الصيدلة  /تقنيات فحص البصر /
تقنيات االلكترونيك (االجهزة الطبية)  /تقنيات ادارة صحية /
تقنيات االدلة الجنائية والعدلية
تقنيات المساحة  /تقنيات االلكترونيك بفرعيه (تقنية االلكترونيات
الجوية  /تقنيات انظمة الهواتف الذكية)  /تقنيات الصناعات
الكيمياوية (تشغيل وحدات  /سالمة مهنية  /تكرير النفط)  /تقنيات
الموارد المائية (تشغيل مشاريع المياه  /تقنيات الري)  /تقنيات
الكهرباء (قوى  /شبكات  /مصاعد)  /تقنيات الميكانيك (انتاج) /
تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات  /تبريد وتكييف  /توليد الطاقة /
ميكاترونكس)  /تقنيات المدني (بناء وانشاءات  /انشاء طرق /
الرسم بالحاسوب)
تقنيات االدارة الرياضية  /التقنيات المالية والمصرفية  /تقنيات
ادارة المكتب/تقنيات ادارة المواد  /تقنيات المحاسبة/تقنيات
المعلومات والمكتبات
تقنيات انظمة الحاسوب  /تقنيات االحصاء (اإلحصاء والمعلوماتية
 /اإلحصاء الصحي)
تقنيات ادارة المكتب  /تقنيات ادارة المواد  /تقنيات االدارة
القانونية  /تقنيات المحاسبة  /تقنيات السياحة (االرشاد السياحي /
ادارة الفنادق)
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات التصميم الطباعي  /تقنيات صناعة المالبس  /تقنيات التصميم
والتزيين المعماري  /تقنيات فن الحلي والمجوهرات  /تقنيات الخزف
 /تقنيات الخط والزخرفة  /تقنيات تصميم االقمشة
تقنيات الميكانيك  /تقنيات االلكترونيك  /تقنيات الكهرباء  /تقنيات
السيارات
تقنيات صحة مجتمع
التقنيات المدنية (بناء وانشاءات)  /التقنيات الميكانيكية (االنتاج) /
تقنيات ميكانيك القدرة (التبريد والتكييف)  /تقنيات الصناعات
الكيمياوية (تشغيل وحدات صناعية)  /التقنيات الكهربائية (قوى
كهربائية)
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة المكتب  /تقنيات ادارة المواد
/تقنيات ادارة قانونية
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات المحاسبة
تقنيات صحة مجتمع  /تقنيات المختبرات الطبية

47

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي
احيائي  /تطبيقي
تطبيقي  /ادبي
تطبيقي
تطبيقي/ادبي/الفنون

احيائي

احيائي
احيائي

احيائي  /تطبيقي

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي/
تطبيقي/ادبي/الفنون
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي  /تطبيقي

احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي

ت

اسم الكلية  /المعهد

اقســـام الكليـــة  /المعهد

31

المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية
المعهد التقني بعقوبة/التخصصات
الهندسية

33

المعهد التقني بعقوبة/التخصصات االدارية

34

المعهد التقني الكوت/التخصصات الطبية

35

المعهد التقني الكوت/التخصصات
الهندسية

تقنيات التمريض
تقنيات مساحة  /تقنيات ميكانيك (انتاج)  /تقنيات كهرباء (قوى) /
تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات)  /تقنيات الطاقة المتجددة
تقنيات ادارة مواد  /تقنيات المحاسبة
تقنيات انظمة الحاسبات
تقنيات المختبرات الطبية  /تقنيات صحة المجتمع
تقنيات المساحة  /تقنيات الموارد المائية (تقنيات الري)  /تقنيات
ميكانيك القدرة (السيارات)  /تقنيات الكهرباء (قوى) /التقنيات
المدنية (بناء وانشاءات)  /تقنيات البتروكيمياويات  /تقنيات الطاقة
المتجددة
تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة المواد
تقنيات التمريض
تقنيات المختبرات الطبية
تقنيات الكهرباء (قوى)  /تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات ،تبريد
وتكييف)  /تقنيات ميكانيك (انتاج  /صيانة وتشغيل)
تقنيات المحاسبة
تقنيات أنظمة الحاسبات

32

36
37
38
39
40
41

المعهد التقني الكوت/التخصصات االدارية
المعهد التقني الصويرة/التخصصات الطبية
المعهد التقني الصويرة/التخصصات الطبية
المعهد التقني الصويرة/التخصصات
الهندسية
المعهد التقني الصويرة/التخصصات
االدارية
المعهد التقني الصويرة/التخصصات
الزراعية

تقنيات االنتاج النباتي

48

فرع الدراسة
اإلعدادية
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي
احيائي
احيائي  /تطبيقي
احيائي /تطبيقي/ادبي
احيائي  /تطبيقي
احيائي  /تطبيقي

ج -2-المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفروع المهنية
ت

الفرع المهني

المعهد

1

صناعي /بناء

المعهد التقني/التخصصات الهندسية

2

صناعي /رسم هندسي

المعهد التقني/التخصصات الهندسية

3

صناعي /كهرباء

4

صناعي /الكترونيك وسيطرة

5

صناعي /اتصاالت

6

صناعي  /ميكانيك

7

صناعي /لحام وتشكيل معادن

8

صناعي /نجارة

9

صناعي  /تكنولوجيا السباكة

10

صناعي /سيارات

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين

المعهد التقني/التخصصات الهندسية

معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/تخصصات الفنون التطبيقية
معهد اعداد المدربين التقنيين
معهد الفنون التطبيقية

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
معهد الفنون التطبيقية
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/التخصصات الزراعية
معهد اعداد المدربين التقنيين

49

القسم
قسم تقنيات البناء واالنشاءات
قسم تقنيات المساحة
قسم تقنيات البناء واالنشاءات
قسم تقنيات المساحة
قسم التقنيات االلكترونية
قسم تقنيات القدرة الكهربائية
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات الكهرباء
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات االلكترونية واالتصاالت
قسم تقنيات القدرة الكهربائية
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات الكهرباء
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات االلكترونية واالتصاالت
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة
قسم تقنيات السيارات
قسم تقنيات الميكانيك
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة
قسم تقنيات الميكانيك
قسم التقنيات الميكانيكية
تقنيات الفنون التطبيقية
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات الميكانيك
قسم تقنيات التصميم الطباعي
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات تصميم االقمشة
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة
قسم تقنيات السيارات
قسم تقنيات الميكانيك
قسم تقنيات فن الحلي والمجوهرات
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة
قسم تقنيات مكائن ومعدات زراعية
قسم تقنيات السيارات
قسم تقنيات الميكانيك

المعهد

ت

الفرع المهني

11

صناعي  /تكييف الهواء والتثليج

12

صناعي  /مكننة زراعية

13

صناعي  /صناعات بتروكيمياوية

المعهد التقني/التخصصات الهندسية

14

صناعي  /صناعات غذائية

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/التخصصات الهندسية

15

صناعي  /خزف وزجاج

16

صناعي /طباعة

17

صناعي /نسيج

18

صناعي  /صيانة المصاعد
الكهربائية

19

صناعي  /توليد الطاقة الكهربائية
ونقلها

20

صناعي  /صيانة منظومات الليزر

21

صناعي  /معالجة المياه وشبكاته

22

صناعي  /تكنولوجيا االعالم

23

صناعي  /تكنولوجيا صناعية

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/التخصصات الزراعية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/التخصصات الزراعية
معهد اعداد المدربين التقنيين

المعهد التقني/تخصصات الفنون التطبيقية
معهد الفنون التطبيقية
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/تخصصات الفنون التطبيقية
معهد اعداد المدربين التقنيين
معهد الفنون التطبيقية

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية

50

القسم
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات الميكانيك
قسم تقنيات ميكانيك القدرة
قسم تقنيات مكائن ومعدات زراعية
قسم تقنيات السيارات
قسم تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات)
قسم تقنيات مكائن ومعدات زراعية
قسم تقنيات السيارات
قسم تقنيات البتروكيمياويات
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات الخزف
قسم التقنيات الميكانيكية
تقنيات الفنون التطبيقية
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات الميكانيك
قسم تقنيات التصميم الطباعي
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات الخزف
قسم تقنيات تصميم االقمشة
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات الميكانيك
قسم التقنيات االلكترونية
قسم تقنيات القدرة الكهربائية
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات الكهرباء
قسم التقنيات االلكترونية
قسم تقنيات القدرة الكهربائية
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات الكهرباء
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات الكهربائية
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم التقنيات المدنية
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات المساحة
قسم تقنيات الميكانيك
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات االلكترونية واالتصاالت
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم التقنيات الميكانيكية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة

ت

الفرع المهني

24

صناعي  /ميكاترونكس السيارات

25

صناعي  /اجهزة طبية

المعهد
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين

 26صناعي /تكرير النفط ومعالجة الغاز
27

الحاسوب وتقنية المعلومات /
االدارة االلكترونية

28

الحاسوب وتقنية المعلومات /
تجميع وصيانة الحاسوب

29

الحاسوب وتقنية المعلومات /
شبكات الحاسوب

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
المعهد التقني/التخصصات االدارية
المعهد التقني/التخصصات االدارية
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات االدارية
المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين
المعهد التقني/التخصصات االدارية

الحاسوب وتقنية المعلومات /
30
اجهزة الهاتف والحاسوب المحمولة

المعهد التقني/التخصصات الهندسية
معهد اعداد المدربين التقنيين

31

التجاري /محاسبة

المعهد التقني/التخصصات االدارية

32

التجاري /ادارة

المعهد التقني/التخصصات االدارية

33

التجاري /السياحة وادارة الفنادق

المعهد التقني/التخصصات االدارية

34

زراعي

المعهد التقني/التخصصات الزراعية

35

الفنون التطبيقية  /فن التربية
االسرية

المعهد التقني/تخصصات الفنون التطبيقية

معهد الفنون التطبيقية

51

القسم
قسم تقنيات السيارات
قسم تقنيات الميكانيك
قسم تقنيات ميكانيك القدرة (سيارات)
قسم تقنيات السيارات
قسم التقنيات االلكترونية
قسم تقنيات االجهزة الطبية
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات البتروكيمياويات
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية
قسم تقنيات ادارة المكتب
قسم تقنيات انظمة الحاسبات
قسم تقنيات انظمة الحاسبات
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات االلكترونية واالتصاالت
قسم التقنيات الكهربائية
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات انظمة الحاسبات
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات االلكترونية واالتصاالت
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات انظمة الحاسبات
قسم التقنيات االلكترونية
قسم التقنيات االلكترونية واالتصاالت
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم التقنيات المالية والمصرفية
قسم تقنيات المحاسبة
قسم التقنيات المالية والمصرفية
قسم تقنيات ادارة التسويق
قسم تقنيات ادارة المكاتب ونظم
المعلومات
قسم تقنيات ادارة المكتب
قسم تقنيات ادارة المواد
قسم تقنيات االدارة الرياضية
قسم تقنيات االدارة القانونية
قسم تقنيات المعلومات والمكتبات
قسم تقنيات السياحة
قسم تقنيات السياحة وادارة الفنادق
قسم تقنيات السياحة والفندقة
قسم تقنيات االنتاج الحيواني
قسم تقنيات االنتاج النباتي
قسم تقنيات التربة
قسم تقنيات المكننة الزراعية
قسم تقنيات مكائن ومعدات زراعية
تقنيات الفنون التطبيقية
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات التصميم الطباعي
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات الخزف

المعهد

ت

الفرع المهني

36

الفنون التطبيقية  /فن الديكور

37

اعداديات التمريض  ،اعداديات
القبالة والتوليد

المعهد التقني الطبي

38

معاهد السياحة

المعهد التقني/التخصصات االدارية

المعهد التقني/تخصصات الفنون التطبيقية

معهد الفنون التطبيقية

القسم
قسم تقنيات الخط والزخرفة
قسم تقنيات تصميم االقمشة
قسم تقنيات فن الحلي والمجوهرات
تقنيات الفنون التطبيقية
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات التصميم الطباعي
قسم تقنيات التصميم والتزيين
المعماري
قسم تقنيات الخزف
قسم تقنيات الخط والزخرفة
قسم تقنيات تصميم االقمشة
قسم تقنيات فن الحلي والمجوهرات
قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات التمريض (االسعاف
الفوري)
قسم تقنيات السياحة
قسم تقنيات السياحة وادارة الفنادق
قسم تقنيات السياحة والفندقة

مالحظة:
يتم ترشيح الطلبة المتخرجين من المدارس االعدادية
المهنية بفروعها المختلفة إلى المعاهد العراقية كافـة عن
طريق الجامعة التقنية الوسطى /وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
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الفصل الرابع
د .شروط التقديم للدراسة المسائية و ضوابطها في الجامعات العراقية:
د -1-الشروط العامة للتقديم:
يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات للدراسة المسائية أن يكون:
 -1عراقي الجنسية.
 -2حائزا ً على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية ،معززة ً بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة أو
على شهادة تعادلها.
 -3يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية للسنة الدراسية الحالية الحصول على االمتيازات ذاتها التي حصل عليها
أقرانهم المتقدمون للقبول المركزي عند احتساب المجموع ألغراض المفاضلة في القبول.
 -4يحق للطلبة التقديم للدراسة المسائية حسب الحدود الدنيا لمعدالت القبول وكما يلي :
أ .كليات التمريض.)%70( :
ب .كليات التقنيات الطبية والصحية :أال يزيد الفارق للتقديم عن الحد االدنى للقبول في الدراسة
الصباحية (القبول المركزي) بــ ( )10درجات.
ج .كليات الهندسة ()%70
د .كليات التقنيات الهندسية ()%65
ه .كليات العلوم ()%65
و .كليات القانون ()%65
ز .كليات الزراعة :يكون المعدل (.)%60
ح .باقي التخصصات :يكون المعدل (.)%60
 -5تستثنى الطالبات من خريجات الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،األدبي) الراغبات في التقديم إلى كليات
التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة من شرط المعدل الوارد في الفقرة
(/4ح) أعاله على أال يقل معدلهن عن (.)%55
 -6يحق لألبطال من (مرشحي اللجنة األولمبية) من خريجي الدراسة اإلعدادية (تطبيقي ،احيائي ،األدبي،
الفنون) التقديم إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة استثنا ًء من
شرط المعدل.
 -7يحق لالبطال من خريجي اإلعداديات المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة التقديم إلى كليات التربية البدنية
وعلوم الرياضة وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية األساسية وبمعدل ال يقل عن (.)%60
 -8يحق للموهوبين من خريجي اإلعداديات المهنية بفروعها وتخصصاته ا كافة التقديم إلى كليات الفنون
الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية واقسام التربية الفنية في كلية التربية األساسية وبمعدل ال يقل عن
(.)%60
 -9يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون الجميلة التقديم للقبول في الدراسة المسائية في أقسام كليات الفنون
الجميلة وكليات الفنون التطبيقية واقسام التربية الفنية في كليات التربية والتربية االساسية.
 -10يحق لخريجي اإلعداديات المهنية بفروعها كافة وإعداديات التمريض والقبالة والتوليد التقديم للدراسة
المسائية بحسب التخصصات المناظرة والقريبة .
 -11يحق لخريجي اإلعدادية اإلسالمية/وزارة التربية وخريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة للوقفين (باستثناء
خريجي االمتحانات الخارجية في اإلعداديات التابعة للوقفين ممن لم يجتازوا االمتحان التقويمي المقرر في
وزارة التربية بنجاح) التقديم للدراسة المسائية في كلية واقسام العلوم اإلسالمية حصرا .
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 -12يحق لخريجي معاهد السياحة (المعادلة لشهادة الدراسة االعدادية) التقديم للدراسة المسائية في الكليات
والمعاهد المناظرة وبمعدل ال يقل عن ( )%60بعد جلب كتاب عدم ممانعة من وزارة الثقافة/الدائرة القانونية
واالدارية متضمنا ً عدم الممانعة من دراسة الطالب لعدم الحاجة لتعيينه.
 -13يحق لخريجي الـ( )%10األوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد التقديم للقبول في الدراسة
المسائية وبحسب االختصاصات المناظرة والقريبة .
 -14يتم قبول الطلبة غير العراقيين (المقيمين) والحاصلين على شهادة الثانوية العراقية قبوال أوليا في الدراسة
المسائية مع مراعاة ماجاء في الفقرة ( )3من البند (و )3-من الفصل السادا من دليل اجراءات شؤون
الطلبة وضوابط القبول وشروطه وعليهم مراجعة الوزارة لبيان اعفائهم من دفع األجور الدراسية بالعملة
األجنبية ومعاملتهم اسوة بالطلبة العراقيين وخالل ( )30يوما من إصدار امر قبولهم ويتحمل الطالب
والكلية/المعهد مسؤولية استمراره بالدراسة من دون حصوله على كتاب إالعفاء.
 -15قبول المكفوفين وضعاف البصر بدرجات عالية وذوي االحتياجات الخاصة من عوق لالطراف في
التخصصات التي تقبلهم وفق الضوابط والحدود الدنيا اقل بـ( )5درجات عن الحدود الدنيا للدراسة المسائية.
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د -2-األجور الدراسية:
 .1تكون األجور المستوفاة من الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية للسنة الدراسية  2023/2022بما
اليزيد عن اآلتي:
ت

االختصاص

أقسام (النفط ،المعماري ،الطب الحياتي) في كليات الهندسة
1
األقسام الهندسية االخرى
2
الكليات التقنية الهندسية
3
كليات التمريض
4
الكليات التقنية الصحية والطبية واقسام التحليالت المرضية
 5وعلوم الحياة (فرع االحياء المجهرية) في كليات العلوم والعلوم
الطبية التطبيقية
الطب البيطري
6
الكليات ذات التخصصات العلمية كافة
7
كليات القانون ،كلية اإلدارة واالقتصاد والكليات التقنية اإلدارية
8
الكليات ذات التخصصات اإلنسانية االخرى
9
 10المعاهد التقنية الطبية
 11المعاهد التقنية التكنولوجية
 12بقية المعاهد التقنية

الحد االعلى
للمبالغ(بالدينار العراقي)
3,000,000
2,250,000
2,000,000
1,750,000
2,250,000
1,750,000
1,500,000
1,200,000
900,000
2,000,000
1,200,000
750,000

 .2استيفاء اجور استمارة التقديم على الدراسة المسائية بمبلغ ( )25.000دينار فقط ولكافة التخصصات.
 .3يعتمد ذات التقويم الجامعي المعلن في الدراسات الصباحية.
 .4يكون بدء الدوام الرسمي في الساعة 2:30ب ظ الى  7:00مسا ًء.

مالحظة:
يكون التقديم للدراسة المسائية (ذوي الشهداء) عن طريق البوابة االلكترونية
المعدة لهذا الغرض من قبل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على ان تقوم

مؤسسة الشهداء بالمصادقة على هذا التقديم
مالحظة:
يكون التقديم للدراسة المسائية (القناة العامة) مباشرة عن طريق الجامعات

والكليات التي فيها دراسة مسائية وفق الجداول التي سترد الحقا.
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د -3-الجامعات والكليات التي فيها دراسة مسائية للسنة الدراسية : 2023-2022 /
ت

الجامعة

1

جامعة بغداد

الكلية

القسم
قسم المعلومات واالتصاالت
قسم الطب الحياتي

كلية الهندسة-الخوارزمي

قسم الميكاترونكس
قسم الكيميائية االحيائية
قسم التصنيع المؤتمت
قسم الرياضيات
قسم علوم الحاسوب
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم الفيزياء
قسم علم االرض
قسم علوم الحياة
قسم الفلك والفضاء
قسم التقنيات االحيائية

كلية العلوم السياسية

عام
قسم ادارة االعمال
قسم االدارة العامة

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم المحاسبة
قسم االدارة الصناعية
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء

كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

قسم علوم الحياة
قسم الحاسبات
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم الجغرافية

كلية التربية للبنات

قسم اللغة العربية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم االجتماع
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ
قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية

كلية اآلداب

قسم االجتماع
قسم اللغة العربية
قسم علم النفس
قسم الفلسفة
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ت

الجامعة

2

الجامعة المستنصرية

الكلية

القسم
قسم االثار
قسم الشريعة
قسم العقيدة والفكر االسالمي

كلية العلوم االسالمية

قسم اللغة العربية
قسم الفلسفة االسالمية
قسم االديان المقارنة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية
قسم الفنون المسرحية
قسم الفنون التشكيلية

كلية الفنون الجميلة

قسم التصميم
قسم الفنون الموسيقية
قسم الخط والزخرفة
قسم التربية الفنية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

عام
قسم العمارة
قسم المدني
قسم الكهرباء

كلية الهندسة

قسم الحاسوب
قسم الميكانيك
قسم الطرق
قسم المواد
قسم البيئة
قسم الرياضيات
قسم علوم الحاسوب

كلية العلوم

قسم الكيمياء
قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة

كلية القانون

عام

كلية العلوم السياسية

عام
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم الفيزياء
قسم علوم الحاسبات
قسم الرياضيات
قسم التاريخ

كلية التربية

قسم الجغرافية
قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

كلية اآلداب

57

قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ

ت

الجامعة

3

جامعة البصرة

الكلية

القسم
قسم االنثروبولوجيا واالجتماع
قسم اللغة العربية
قسم علم النفس
قسم الفلسفة
قسم المعلومات وتقنيات المعرفة
قسم الترجمة
قسم اللغة الفرنسية
قسم االعالم
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التربية االسالمية
قسم رياض االطفال
قسم التأريخ

كلية التربية األساسية

قسم الجغرافية
قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
قسم التربية الفنية
قسم الرياضيات
قسم العلوم
قسم معلم الصفوف االولى
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

كلية العلوم السياحية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

قسم الدراسات السياحية
قسم الدراسات الفندقية
عام
قسم العمارة
قسم المدني
قسم الكهرباء

كلية الهندسة

قسم الحاسوب
قسم الميكانيك
قسم الكيمياوية
قسم المواد
قسم الرياضيات
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم الفيزياء
قسم علم االرض
قسم علوم الحياة
قسم البيئة

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

قسم علوم الحاسوب
قسم نظم المعلومات الحاسوبية

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية
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ت

الجامعة

4

جامعة الموصل

الكلية

القسم
قسم االحصاء
قسم نظم المعلومات االدارية

كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

قسم ادارة المشاريع
قسم التمويل واالستثمار
قسم الكيمياء

كلية التربية/القرنة

قسم علوم الحياة
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم علوم الحياة
قسم علوم الحاسوب
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية
قسم العلوم التربوية والنفسية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
قسم التاريخ

كلية التربية للبنات

قسم الجغرافية
قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ

كلية اآلداب

قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية
قسم اللغة العربية
قسم الترجمة
قسم الفنون التشكيلية

كلية الفنون الجميلة

قسم الموسيقى
قسم التربية الفنية
قسم الفنون السمعية والمرئية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم علم االرض
قسم علوم الحياة
قسم الفيزياء الطبية

كلية علوم الحاسوب والرياضيات

قسم الحاسوب

كلية علوم البيئة وتقاناتها

قسم علوم البيئة

كلية الحقوق

عام

كلية العلوم السياسية

عام

كلية التمريض

عام

كلية الزراعة والغابات

قسم المكائن واالالت الزراعية
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ت

الجامعة

5

الجامعة التكنولوجية

الكلية

القسم
قسم االنتاج الحيواني
قسم البستنة وهندسة الحدائق
قسم علوم االغذية
قسم ادارة االعمال
قسم االقتصاد

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم االدارة الصناعية
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم ادارة التسويق
قسم التاريخ
قسم الجغرافية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية

كلية التربية للبنات

قسم اللغة العربية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم اللغة االنكليزية

كلية اآلداب

قسم التأريخ
قسم المعلومات وتقنيات المعرفة
قسم الترجمة
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم رياض االطفال للبنات

كلية التربية األساسية

قسم التأريخ
قسم الجغرافية
قسم الرياضيات
قسم العلوم

كلية العلوم االسالمية

قسم الشريعة
قسم العقيدة والفكر االسالمي
قسم الفنون المسرحية

كلية الفنون الجميلة

قسم الفنون التشكيلية
قسم التربية الفنية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الهندسة الكهربائية

عام
قسم الكهرباء
قسم االلكترونيك
هندسة الحاسوب والسيطرة

هندسة السيطرة والنظم

قسم السيطرة
قسم الميكاترونكس واالنسان االلي

هندسة الحاسوب
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية
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قسم المعلومات
قسم شبكات الحاسوب
قسم الميكانيك العام
قسم الطائرات
قسم هندسة العمليات الكيمياوية

ت

الجامعة

6

جامعة الكوفة

الكلية

القسم
قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي
قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

قسم الليزر
قسم االلكترونيات البصرية
قسم المعادن
قسم اإلنتاج

هندسة االنتاج والمعادن

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب
قسم الصناعية
قسم التعدين واستخالص المعادن
قسم المواد العام

هندسة المواد

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية
قسم السيراميك ومواد البناء
قسم المواد االحيائية والتعويضات االصطناعية

هندسة االتصاالت
هندسة تكنولوجيا النفط

قسم نظم االتصاالت الالسلكية
قسم نظم االتصاالت الضوئية
قسم تكنولوجيا النفط
قسم االنشائية
قسم بناء وادارة مشاريع

قسم الهندسة المدنية

قسم طرق وجسور
قسم الصحية والبيئية
قسم المياه والمنشآت الهيدروليكية
قسم الجيوماتيك
قسم الهندسة الكهروميكانيكية
قسم المالحة والتوجيه

هندسة الكهروميكانيك

قسم الطاقة والطاقات المتجددة
قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار
قسم معدات النفط والغاز

هندسة الطب الحياتي

قسم االجهزة الطبية الحياتية
قسم الميكانيك االحيائي
قسم التقنيات االحيائية
قسم علم المواد الطبية والصناعية

العلوم التطبيقية

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
قسم الكيمياء التطبيقية
قسم الفيزياء التطبيقية
قسم علوم وتكنولوجيا الليزر
قسم البرمجيات
قسم نظم المعلومات

علوم الحاسوب

قسم ادارة الشبكات
قسم الذكاء االصطناعي
قسم امنية الحاسوب
قسم المدني

كلية الهندسة

قسم الكهرباء
قسم االلكترون واالتصاالت

كلية العلوم
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قسم الكيمياء

ت

الجامعة

7

جامعة تكريت

الكلية

القسم
قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم البيئة والتلوث
قسم التحليالت المرضية

كلية علوم الحاسوب والرياضيات

قسم الرياضيات
قسم الحاسوب

كلية القانون

عام

كلية العلوم السياسية

عام

كلية التمريض

عام

كلية اللغات

قسم اللغة االنكليزية
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم السياحة
قسم الرياضيات

كلية التربية

قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم التربية الفنية
قسم الكيمياء
قسم علوم الحياة

كلية التربية للبنات

قسم الرياضيات
قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية

كلية اآلداب
كلية التربية االساسية

قسم اللغة االنكليزية
قسم اللغة العربية
قسم التربية االسالمية

كلية الفقه

قسم علوم القران

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم المدني
قسم الكهرباء

كلية الهندسة

قسم الميكانيك
قسم الكيمياوي
قسم البيئة

كلية الهندسة/الشرقاط
كلية هندسة العمليات النفطية
كلية العلوم

قسم الكهربائية
قسم الميكانيكية
قسم هندسة تكرير النفط والغاز
قسم سيطرة المنظومات النفطية
قسم الكيمياء
قسم علوم الحياة

كلية علوم الحاسوب والرياضيات

قسم الحاسوب

كلية الحقوق

عام

كلية التمريض

عام

كلية الزراعة

قسم المحاصيل الحقلية

62

ت

الجامعة

الكلية

القسم
قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي
قسم البستنة وهندسة الحدائق
قسم علوم االغذية
قسم ادارة االعمال
قسم االدارة العامة

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية

كلية التربية/طوزخورماتو

قسم الفيزياء
قسم اللغة العربية
قسم الكيمياء

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية
قسم العلوم التربوية والنفسية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم التربية الفنية
قسم الكيمياء
قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات

كلية التربية للبنات

قسم التاريخ
قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ
قسم الجغرافية التطبيقية

كلية اآلداب

قسم االجتماع
قسم اللغة العربية
قسم الترجمة
قسم االعالم
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية

كلية التربية األساسية/الشرقاط

قسم التربية االسالمية
قسم الرياضيات
قسم العلوم
قسم العقيدة والفكر االسالمي

كلية العلوم االسالمية

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية
قسم الفقه واصوله

63

ت

الجامعة

8

جامعة القادسية

9

جامعة االنبار

الكلية

القسم
قسم الحديث وعلومه

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم المدني

كلية الهندسة

قسم الميكانيك
قسم الكيمياوي
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم علوم الحياة
قسم البيئة

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

قسم الحاسوب

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال
قسم المحاسبة
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة

كلية التربية

قسم التاريخ
قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم رياض االطفال

كلية التربية للبنات

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
قسم اللغة االنكليزية

كلية اآلداب

قسم االجتماع
قسم علم النفس

كلية الفنون الجميلة

قسم التربية الفنية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء

كلية العلوم

قسم علوم الحياة
قسم التقنيات االحيائية
قسم الجيولوجيا التطبيقية
قسم الكيمياء التطبيقية

كلية العلوم التطبيقية/هيت

قسم البيئة
قسم الفيزياء الحياتية

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
كلية القانون والعلوم السياسية

قسم علوم الحاسوب
قسم القانون
قسم العلوم السياسية
قسم المحاصيل الحقلية

كلية الزراعة

قسم التربة والموارد المائية
قسم االنتاج الحيواني
قسم البستنة وهندسة الحدائق

64

ت

الجامعة

10

الجامعة العراقية

الكلية

القسم
قسم علوم األغذية
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم المحاسبة

كلية التربية/القائم

قسم اللغة العربية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم الكيمياء

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم الكيمياء

كلية التربية للبنات

قسم علوم الحياة
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ

كلية اآلداب

قسم الجغرافية
قسم االجتماع
قسم اللغة العربية
قسم االعالم

كلية التربية األساسية/حديثة

قسم اللغة العربية
قسم العلوم
قسم العقيدة والدعوة االسالمية

كلية العلوم االسالمية

قسم الفقه واصوله
قسم التفسير وعلوم القران
قسم الحديث وعلومه

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم المدني

كلية الهندسة

قسم الكهربائية
قسم الحاسوب

كلية القانون والعلوم السياسية

قسم القانون
قسم العلوم السياسية
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم التاريخ

كلية التربية للبنات

قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية

65

ت

الجامعة

11

جامعة بابل

الكلية

القسم
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم رياض االطفال والتربية الخاصة
قسم الشريعة
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ

كلية اآلداب

قسم الجغرافية
قسم اللغة العربية
قسم الترجمة
قسم علوم القران
قسم العقيدة االسالمية
قسم اللغة العربية
قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية

كلية العلوم االسالمية

قسم الحديث وعلومه
قسم اصول الفقه
قسم مقارنة االديان
قسم التفسير
قسم الصحافة

كلية االعالم

قسم العالقات العامة
قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية
قسم علوم الحاسوب

كلية العلوم للبنات

قسم الكيمياء
قسم علوم الحياة
قسم فيزياء الليزر

كلية تكنولوجيا المعلومات

قسم امنية المعلومات

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية

كلية التربية للعلوم الصرفة
كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم الفيزياء
قسم الرياضيات
قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة االنكليزية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ

كلية التربية األساسية

قسم الجغرافية
قسم التربية الخاصة
قسم العلوم
قسم الرياضيات والحاسوب

كلية العلوم االسالمية
كلية الفنون الجميلة
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قسم علوم القران
قسم لغة القران
قسم الفنون المسرحية

ت

الجامعة

12

جامعة ديالى

13

جامعة كربالء

الكلية

القسم
قسم الفنون التشكيلية
قسم التصميم
قسم التربية الفنية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم القدرة والمكائن الكهربائية

كلية الهندسة

قسم الحاسوب
قسم الميكانيك
قسم الكيمياوي
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم التقانة االحيائية

كلية القانون والعلوم السياسية

قسم القانون
قسم االدارة العامة

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم اإلحصاء
قسم الكيمياء

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم علوم الحياة
قسم الحاسوب
قسم التاريخ
قسم الجغرافية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التأريخ

كلية التربية األساسية

قسم الجغرافية
قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
قسم الرياضيات
قسم الحاسوب
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
قسم الشريعة

كلية العلوم االسالمية

قسم العقيدة والفكر االسالمي
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

كلية الفنون الجميلة

قسم الفنون التشكيلية
قسم التربية الفنية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم المدني

كلية الهندسة

قسم الكهرباء وااللكترونيك
قسم الميكانيك
قسم النفط

كلية العلوم
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قسم الكيمياء

ت

الجامعة

14

جامعة ذي قار

الكلية

القسم
قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

قسم التحليالت المرضية
قسم الصحة البيئية

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

قسم علوم الحاسوب

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام
قسم ادارة االعمال
قسم االقتصاد

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم االحصاء
قسم الكيمياء

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية التطبيقية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية

كلية العلوم السياحية
كلية العلوم االسالمية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

قسم الدراسات السياحية
قسم الدراسات الفندقية
قسم الفقه واصوله
قسم الدراسات القرانية
عام
قسم المدني
قسم الكهربائية وااللكترونية

كلية الهندسة

قسم الميكانيك
قسم الطب الحياتي
قسم النفط والغاز
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم التحليالت المرضية

كلية علوم الحاسوب والرياضيات

قسم الرياضيات
قسم الحاسوب

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم علوم الحاسوب
قسم الرياضيات
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ت

الجامعة

15

جامعة كركوك

الكلية

القسم
قسم التاريخ
قسم الجغرافية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية

كلية التربية للبنات/الشطرة

قسم علوم الحياة
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم اللغة االنكليزية

كلية اآلداب

قسم التأريخ
قسم االجتماع
قسم اللغة العربية

كلية العلوم االسالمية
كلية االعالم
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

قسم الشريعة
قسم علوم القران
قسم االذاعة والتلفزيون
قسم الصحافة واالعالم الرقمي
عام
قسم المدني

كلية الهندسة

قسم الكهرباء
قسم الميكانيك
قسم النفط
قسم الرياضيات
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم الجيولوجيا التطبيقية

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
كلية القانون والعلوم السياسية
كلية التمريض

قسم الحاسوب
قسم الشبكات
قسم القانون
قسم العلوم السياسية
عام
قسم المحاصيل الحقلية

كلية الزراعة

قسم االنتاج الحيواني
قسم البستنة وهندسة الحدائق

كلية الزراعة/الحويجة

قسم المكننة والمعدات الزراعية
قسم النباتات الطبية والصناعية
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االقتصاد
قسم االحصاء
قسم الفيزياء

كلية التربية للبنات

قسم علوم الحياة
قسم التاريخ
قسم اللغة العربية

كلية التربية للعلوم الصرفة
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قسم الكيمياء
قسم الفيزياء

ت

الجامعة

16

جامعة واسط

الكلية

القسم
قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية
قسم العلوم التربوية والنفسية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم اللغة الكردية
اللغة التركية
قسم التأريخ

كلية اآلداب

قسم اللغة العربية
قسم االعالم

كلية التربية األساسية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

قسم اللغة االنكليزية
قسم رياض االطفال
عام
قسم العمارة

كلية الهندسة

قسم المدني
قسم الكهرباء
قسم الميكانيك
قسم الكيمياء

كلية العلوم

قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة
قسم التحليالت المرضية

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
كلية القانون

قسم الحاسوب
قسم البرامجيات
عام
قسم وقاية النبات

كلية الزراعة

قسم المحاصيل الحقلية
قسم التربة وتقنيات الري
قسم االنتاج النباتي والحيواني
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات
قسم التاريخ
قسم الجغرافية

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية

كلية اآلداب

70

قسم الترجمة
قسم االعالم

ت

الجامعة

17

جامعة ميسان

18

جامعة المثنى

الكلية

القسم
قسم اللغة العربية

كلية التربية األساسية/العزيزية

قسم التأريخ
قسم الجغرافية
قسم العلوم

كلية الفنون الجميلة

قسم التربية الفنية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام

كلية الهندسة
كلية العلوم
كلية التمريض
كلية االدارة واالقتصاد

قسم الكهرباء
قسم النفط
قسم الكيمياء
قسم علوم الحياة
عام
قسم ادارة االعمال
قسم االقتصاد
قسم الفيزياء
قسم الرياضيات

كلية التربية

قسم التاريخ
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم التربية االسالمية
قسم التأريخ

كلية التربية األساسية

قسم الجغرافية
قسم التربية الفنية
قسم الرياضيات
قسم العلوم
قسم معلم الصفوف االولى

كلية الهندسة
كلية العلوم

قسم المدني
قسم الكيمياوي
قسم الكيمياء
قسم علوم الحياة

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام

كلية الزراعة

قسم المحاصيل الحقلية
قسم االنتاج الحيواني
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاسبة
قسم العلوم المالية والمصرفية

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم علوم الحياة
قسم الرياضيات
قسم التاريخ

كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم الجغرافية
قسم اللغة العربية
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الجامعة

19

جامعة سامراء

20

جامعة سومر

21

جامعة القاسم الخضراء

الكلية

القسم
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية

كلية التربية األساسية
كلية الهندسة

قسم اللغة العربية
قسم العلوم
قسم الكهروميكانيكية
قسم التقنيات االحيائية

كلية العلوم التطبيقية

قسم الكيمياء التطبيقية
قسم التحليالت المرضية

كلية الزراعة/بلد
كلية االدارة واالقتصاد

قسم المحاصيل الحقلية
قسم البستنة
قسم ادارة االعمال
قسم االقتصاد
قسم الكيمياء
قسم الفيزياء
قسم علوم الحياة

كلية التربية

قسم التاريخ
قسم الجغرافية
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنكليزية
قسم علوم القران والتربية االسالمية

كلية العلوم االسالمية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
كلية العلوم

قسم الشريعة االسالمية
قسم العقيدة والفكر االسالمي
عام
قسم الفيزياء
قسم التحليالت المرضية

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

قسم علوم الحاسوب

كلية القانون

عام

كلية الزراعة

قسم التربة والموارد المائية
قسم االنتاج الحيواني
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة
قسم المحاسبة
قسم اللغة العربية

كلية التربية األساسية

قسم العلوم
قسم معلم الصفوف االولى

كلية الهندسة
كلية العلوم
كلية علوم البيئة
كلية التقانات االحيائية

قسم المنشأت الهيدروليكية
قسم علوم الحياة
قسم التحليالت المرضية
قسم الصحة البيئية
قسم التقانات االحيائية الطبية
قسم الهندسة الوراثية
قسم علوم وتكنولوجيا االلبان

كلية علوم االغذية

قسم علوم وتكنولوجيا االغذية
قسم صحة الغذاء والتغذية
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الجامعة

22

جامعة نينوى

23

جامعة الفلوجة

24

جامعة تلعفر

25

جامعة البصرة للنفط والغاز

26

جامعة الحمدانية

27

جامعة الكرخ للعلوم

28

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الكلية

القسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

عام
قسم االلكترونيك

كلية هندسة االلكترونيات

قسم الحاسوب والمعلوماتية
قسم االتصاالت
قسم النظم والسيطرة

كلية تكنولوجيا المعلومات

قسم البرمجيات
قسم شبكات الحاسوب

كلية القانون

عام

كلية التمريض

عام
قسم التقانة االحيائية

كلية العلوم التطبيقية

قسم كيمياء تطبيقية
قسم التحليالت المرضية
قسم الفيزياء الطبية

كلية القانون

عام
قسم ادارة االعمال

كلية االدارة واالقتصاد

قسم االدارة العامة
قسم االقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية
قسم الشريعة

كلية العلوم االسالمية

قسم اللغة العربية
قسم القران الكريم وعلومه
قسم الحديث وعلومه

كلية التمريض
كلية التربية األساسية

عام
قسم اللغة العربية
قسم الرياضيات
قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات

كلية هندسة النفط والغاز

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط
قسم هندسة النفط والغاز
قسم اقتصاديات النفط والغاز

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

قسم ادارة المشاريع النفطية
فرع ادارة وتسويق النفط والغاز

كلية التربية

قسم اللغة االنكليزية
قسم االحياء المجهرية

كلية العلوم

قسم الفيزياء الطبية
قسم االدلة الجنائية

كلية علوم الطاقة والبيئة
كلية التحسس النائي والجيوفيزياء
كلية الهندسة

قسم علوم البيئة
قسم علوم الطاقة المتجددة
قسم التحسس النائي
قسم الجيوفيزياء
قسم االتصاالت والحوسبة المتنقلة
قسم تكنولوجيا االعالم واالتصاالت
قسم تكنولوجيا معلومات االعمال

كلية معلوماتية االعمال
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قسم ادارة انظمة المعلوماتية

ت

الجامعة

29

الجامعة التقنية الشمالية

الكلية

القسم
قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

الكلية التقنية الهندسية/الموصل

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
قسم هندسة تقنيات الحاسوب
قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

الكلية التقنية الهندسية/كركوك

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة
قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة
قسم هندسة تقنيات المساحة
قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

الكلية التقنية الزراعية  /الموصل
الكلية التقنية االدارية/الموصل

قسم تقنيات االنتاج الحيواني
قسم تقنيات االنتاج النباتي
قسم تقنيات االدارة االلكترونية
قسم تقنيات ادارة االعمال
قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)
قسم تقنيات صحة المجتمع

المعهد التقني الموصل/التخصصات الطبية

قسم تقنيات الصيدلة
قسم تقنيات التخدير
قسم تقنيات االشعة
قسم تقنيات التمريض

المعهد التقني كركوك/التخصصات الطبية

قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات الصيدلة

المعهد التقني الدور(صالح الدين)
/التخصصات الطبية
المعهد التقني الموصل/التخصصات الهندسية

قسم تقنيات المختبرات الطبية
قسم االطراف الصناعية
قسم االسعاف الفوري
قسم التقنيات االلكترونية(االجهزة الطبية)
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية(تكرير النفط)
قسم تقنيات الميكانيك

المعهد التقني كركوك/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات الكهربائية
قسم التقنيات االلكترونية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة(التبريد والتكييف)

المعهد التقني الحويجة/التخصصات الهندسية
المعهد التقني الدور(صالح الدين)
/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات الميكانيكية
قسم التقنيات الكهربائية
قسم تقنيات الميكانيك
قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني نينوى/التخصصات االدارية

قسم تقنيات االدارة القانونية
قسم تقنيات السياحة والفندقة

المعهد التقني كركوك/التخصصات االدارية
المعهد التقني الحويجة/التخصصات االدارية
المعهد التقني الدور(صالح الدين)
/التخصصات االدارية
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قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات االدارة القانونية
قسم تقنيات ادارة المكتب
قسم تقنيات ادارة المواد
قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات االدارة القانونية

ت
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30

جامعة الفرات االوسط التقنية

31

الجامعة التقنية الوسطى

الكلية

القسم

الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

قسم تقنيات التخدير
قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
قسم هندسة تقنيات االتصاالت

الكلية التقنية الهندسية/النجف

قسم هندسة تقنيات الطيران
قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران
قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة
قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات
قسم تقنيات المختبرات الطبية

المعهد التقني بابل/التخصصات الطبية

قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات المختبرات الطبية

المعهد التقني الكوفة/التخصصات الطبية

قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات الصيدلة

المعهد التقني كربالء/التخصصات الطبية

قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات التمريض

المعهد التقني القادسية/التخصصات الطبية

قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات االدارة الصحية

المعهد التقني السماوة/التخصصات الطبية
المعهد التقني النجف/التخصصات الطبية

قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم فحص البصر
قسم االدلة الجنائية
قسم تقنيات االلكترونيك واالتصاالت

المعهد التقني النجف/التخصصات الهندسية

قسم تقنيات الطيران
قسم تقنيات االجهزة الطبية

المعهد التقني كربالء/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات الميكانيكية
قسم التقنيات الكهربائية

المعهد التقني السماوة/التخصصات الهندسية

قسم تقنيات المساحة

المعهد التقني النجف/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني القادسية/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني السماوة/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة
قسم تكنولوجيا المعلومات
قسم تقنيات االشعة

كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

قسم تقنيات التخدير
قسم تقنيات صناعة االسنان
قسم هندسة تقنيات الحاسوب

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد

الكلية التقنية الهندسية/بغداد
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة
قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى(تقنيات التبريد
والتكييف)
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

ت

الجامعة

الكلية

القسم
قسم هندسة تقنيات المساحة
قسم هندسة تقنية المواد
قسم تقنيات ادارة االعمال

الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات المعلوماتية
قسم المصارف والتمويل

كلية الفنون التطبيقية

قسم تقنيات التصميم الداخلي
قسم تقنيات االعالن
قسم تقنيات التمريض

المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات التخدير
قسم تقنيات االشعة
قسم تقنيات المختبرات الطبية
قسم تقنيات الصيدلة

المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

قسم تقنيات فحص البصر
قسم تقنيات االلكترونيك(االجهزة الطبية)
قسم تقنيات االدارة الصحية

المعهد التقني االنبار/التخصصات الطبية
المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الطبية
المعهد التقني الكوت/التخصصات الطبية
المعهد التقني الصويرة/التخصصات الطبية

قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات المختبرات الطبية
قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات المختبرات الطبية
قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات الميكانيك(انتاج)
قسم تقنيات الكهرباء(القوى)

معهد التكنلوجيا/بغداد

قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات المساحة
قسم تقنيات ميكانيك القدرة(الميكاترونكس)
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية(تكرير النفط)

المعهد التقني االنبار/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات الكهربائية
قسم تقنيات الميكانيك(انتاج)

المعهد التقني بعقوبة/التخصصات الهندسية

قسم تقنيات الكهرباء(القوى)
قسم تقنيات المساحة
قسم التقنيات المدنية(البناء واالنشاءات)
قسم تقنيات الكهرباء(القوى)

المعهد التقني الكوت/التخصصات الهندسية

قسم تقنيات المساحة
قسم تقنيات الطاقة المتجددة
قسم تقنيات البتروكيمياويات

المعهد التقني الصويرة/التخصصات الهندسية

قسم تقنيات الكهرباء(القوى)

المعهد التقني الصويرة/التخصصات الزراعية

قسم تقنيات االنتاج النباتي
قسم تقنيات المحاسبة

معهد االدارة/الرصافة

قسم تقنيات انظمة الحاسوب
قسم تقنيات ادارة المكتب
قسم تقنيات ادارة المواد
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32

الجامعة التقنية الجنوبية

الكلية

القسم
قسم تقنيات المعلومات والمكتبات
قسم التقنيات المالية والمصرفية
قسم تقنيات انظمة الحاسبات
قسم تقنيات ادارة المكتب

معهد االدارة التقني/بغداد

قسم تقنيات ادارة المواد
قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات االدارة القانونية
قسم تقنيات السياحة
قسم تقنيات انظمة الحاسبات

المعهد التقني االنبار/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات االدارة القانونية

المعهد التقني بعقوبة/التخصصات االدارية

قسم تقنيات انظمة الحاسبات
قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني الكوت/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني الصويرة/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات التصميم الطباعي

معهد الفنون التطبيقية/بغداد

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري
قسم تقنيات الخزف
قسم تقنيات تصميم االقمشة
قسم تقنيات الميكانيك

معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

قسم تقنيات االلكترونيك
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات السيارات

الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة
الكلية التقنية الهندسية/البصرة
الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار
الكلية التقنية االقسام الهندسية/ميسان

قسم تقنيات المختبرات الطبية
قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات
قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية
قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية
قسم تقنيات ادارة االعمال

الكلية التقنية االدارية/البصرة

قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات المعلومات

الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار

قسم تقنيات المحاسبة
قسم تقنيات التمريض

المعهد التقني البصرة/التخصصات الطبية

قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم تقنيات الصيدلة

المعهد التقني العمارة/التخصصات الطبية

قسم تقنيات المختبرات الطبية
قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات المختبرات الطبية

المعهد التقني الناصرية/التخصصات الطبية

قسم تقنيات التمريض
قسم تقنيات صحة المجتمع
قسم التقنيات الميكانيكية

المعهد التقني البصرة/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات المدنية
قسم التقنيات الكهربائية
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الكلية

القسم
قسم التقنيات االلكترونية
قسم تقنيات ميكانيك القدرة
قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية

المعهد التقني القرنة/التخصصات الهندسية
المعهد التقني العمارة/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات الكهربائية
قسم تقنيات الميكانيك(انتاج)
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات الميكانيك

المعهد التقني الناصرية/التخصصات الهندسية

قسم التقنيات المدنية
قسم تقنيات الكهرباء
قسم تقنيات انظمة الحاسبات

المعهد التقني البصرة/التخصصات االدارية

قسم تقنيات ادارة المكتب
قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني القرنة/التخصصات االدارية

قسم تقنيات انظمة الحاسبات

المعهد التقني العمارة/التخصصات االدارية

قسم تقنيات المحاسبة

المعهد التقني الناصرية/التخصصات االدارية

قسم تقنيات االدارة القانونية
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الفصل الخامس
هـ .الكليات المرتبطة بديواني الوقفين
هـ  -1-كلية االمام الكاظم (عليه السالم) مرتبطة بديوان الوقف الشيعي (التقديم عن طريق االستمارة الخاصة
بالوقفين عبر البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)
ت

المحافظة

1

بغداد

2

ميسان

3

ديالى

4

واسط

5

النجف االشرف

6

ذي قار

7

بابل

8
9

الديوانية
البصرة

اقسام الكلية
علوم القران والحديث  /الفكر االسالمي والعقيدة  /الشريعة (فقه واصوله)  /التاريخ  /االعالم وفروعها (الصحافة /
عالقات عامة  /اذاعة وتلفزيون)  /القانون /هندسة تقنيات الحاسوب  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة االنكليزية /
اللغة العربية  /العلوم السياسية  /رياض االطفال والتربية الخاصة (رياض االطفال  ،التربية الخاصة)
علوم القران والحديث  /الشريعة  /التاريخ  /القانون  /هندسة تقنيات الحاسوب  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة
االنكليزية  /الفكر االسالمي والعقيدة
علوم القران والحديث  /القانون  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة االنكليزية
علوم القران والحديث ( /االعالم/صحافة)  /القانون  /هندسة تقنيات الحاسوب  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة
االنكليزية  /اللغة العربية
علوم القران والحديث  /الشريعة (فقه واصوله) /االعالم (االعالم/اذاعة وتلفزيون)  /القانون  /هندسة تقنيات
الحاسوب  /العلوم المالية والمصرفية
علوم القران والحديث  /الشريعة (فقه واصوله)  /االعالم (االعالم/اذاعة وتلفزيون)  /التاريخ  /القانون  /هندسة
تقنيات الحاسوب  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /رياض االطفال والتربية الخاصة
(رياض االطفال  ،التربية الخاصة) (لإلناث فقط) /العلوم السياسية
علوم القران والحديث  /االعالم (االعالم/عالقات عامة)  /القانون  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة االنكليزية /
التاريخ/اللغة العربية
علوم القران والحديث /القانون  /هندسة تقنيات الحاسوب  /العلوم المالية والمصرفية  /اللغة االنكليزية
القانون  /علوم قران  /الشريعة

هـ  -2-كلية االمام االعظم (رحمه هللا) مرتبطة بديوان الوقف السني (التقديم عن طريق االستمارة الخاصة
بالوقفين عبر البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)
ت

المحافظة

1

بغداد

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بغداد/الطارمية
البصرة
ديالى  /بعقوبة
ديالى /جلوالء
كركوك
سامراء
االنبار  /الرمادي
االنبار/عنة
االنبار/الفلوجة
نينوى
صالح الدين/
الضلوعية

12

اقسام الكلية
الدعوة والخطابة  /اصول الدين /اللغة العربية  /الفقه واصوله  /التاريخ والحضارة االسالمية  /قراءات قرآنية /
الدراسات االسالمية باللغة االنكليزية  /القانون  /العلوم المالية والمصرفية اإلسالمية
اصول الدين
اصول الدين  /اللغة العربية
اصول الدين
الفقه واصوله
الدعوة والخطابة  /الفقه واصوله  /اصول الدين (التون كوبري)
اصول الدين  /الفقه واصوله  /اللغة العربية
اصول الدين  /الدعوة والخطابة  /اللغة العربية
اصول الدين
اصول الدين
اصول الدين  /الدعوة والخطابة  /الفقه واصوله  /اللغة العربية
اصول الدين
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الفصل السادس
و .الجامعات في اقليم كردستان العراق
( كافة المعلومات في الجداول (و )5،4،2،1-هي للسنة الدراسية )2015-2014
و -1-جامعة السليمانية
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الطب
طب األسنان
الصيدلة
التمريض
الطب البيطري
الهندسة
التربية
التربية للعلوم
التربية االنسانية
الزراعة
العلوم
القانون والسياسة
اإلدارة واالقتصاد
اللغات
التجارة
الفنون الجميلة

17

التربية /كالر

18
19
20
21

التربية االساسية
اللغات/المسائية
االداب/خانقين
التربية جمجمال

22

التربية االساسية/كالر

23
24
25

التربية االساسية /حلبجة شهيد
العلوم السياسية واالجتماعية /جمجمال
العلوم االسالمية

اقســـام الكليـــة

المدني  /الماء والمجاري  /المعماري  /الكهرباء
الرياضيات  /الفيزياء
التاريخ  /الجغرافية  /االجتماع  /االعالم
البستنة  /الحدائق  /علم التربة والمياه  /االنتاج الحيواني  /علم االغذية
علم االرض  /الفيزياء  /الكيمياء  /الكومبيوتر  /الرياضيات  /االحياء
القانون(المسائية)  /علوم سياسية(المسائية)
االقتصاد  /اإلحصاء  /اإلدارة  /المحاسبة
اللغة الكردية /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية
المحاسبة  /االحصاء والكومبيوتر  /االقتصاد  /االدارة
الفنون التشكيلية
االحيةةاء /الكيميمماء /اللغممة العربيممة /اللغممة الكرديممة /اللغممة االنكليزيممة /العلوم التربويةة
والنفسية  /الجغرافية /الفيزياء /الرياضيات /التاريخ
العلوم االجتماعية  /الرياضيات والكومبيوتر  /اللغة اإلنكليزية  /التربية الرياضية
اللغة االنكليزية  /اللغة الكردية
اللغة الكردية /اللغة العربية /اللغة االنكليزية /الجغرافية /علم النفس /التاريخ
اللغة الكردية  /اللغة العربية  /علم النفس  /اللغة االنكليزية
اللغة الكردية  /االجتماع  /الرياضة
العلوم االجتماعية  /التربية الرياضية
العلوم السياسية
الدراسات االسالمية  /االمام والخطيب( السليمانية)  /االمام والخطيب (حلبجة الشهيد)

و-2-جامعة صالح الدين
ت

اسم الكلية

1
2

الهندسة
التربية الرياضية

3

اآلداب

4
5
6

اإلدارة واالقتصاد
العلوم
الزراعة

7

اللغات

8

الكليات المسائية

9
10
11

التربية االساسية
الفنون الجميلة
العلوم االسالمية

اقســـام الكليـــة
مدني  /كهرباء  /ميكانيك  /معماري  /برمجيات/السدود ومصادر المياه/المساحة
االجتماع  /التاريخ  /الجغرافية  /اآلثار  /االعالم  /الفلسمممممفة  /العمل االجتماعي  /علم
النفس
االدارة  /المحاسبة  /االقتصاد  /االحصاء  /العلوم المالية والمصرفية
الكيمياء /االحياء /الرياضيات  /الفيزياء  /البيئة  /علم األرض
االنتاج الحيواني /البستنة /وقاية النبات /صناعة االغذية /التربة والماء /الغابات
اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /اللغة الفارسية  /اللغة الفرنسية  /اللغة
التركية
القانون /السياسة  /اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /االدارة /المحاسبة/
االقتصاد /االجتماع /التاريخ
االجتماع  /الرياضيات  /اللغة االنكليزية  /اللغة الكردية  /العلوم العامة  /رياض االطفال
السينما  /الموسيقى  /المسرح  /التشكيلية
الدراسات االسالمية  /الشريعة  /مبادئ الدين
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ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

12
13

القانون والسياسة
التربية للعلوم

14

التربية للعلوم االنسانية

15
16

قانون /سوران
التربية االساسية /سوران

17

التربية/سوران

18

اللغات/سوران

القانون  /السياسة
الكيمياء  /الفيزياء  /االحياء  /الرياضيات  /الكومبيوتر
اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /تربية حقوق االنسممممممان  /علوم التربية
واالدارة
القانون  /السياسة
العلوم العامة  /اللغة الكردية
الرياضةةةيات  /اللغة الكردية  /علم النفس  /اللغة العربية  /الرياضمممة  /اللغة االنكليزية /
علم االجتماع
اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية

و-3-جامعة دهوك
ت

اسم الكلية

1
2
3
4

الطب
الطب البيطري
طب االسنان
الصيدلة

5

التمريض

6

الهندسة

7
8
9
10
11

القانون
العلوم السياسية
كلية التخطيط المكاني
العلوم
العلوم الصحية

12

التربية األساسية

13

اللغات

14

الزراعة

15

الدراسات االنسانية

16

التربية البدنية وعلوم الرياضة

17

اإلدارة واالقتصاد

18

التربية االساسية /العمادية

19

التربية/عقرة

اقســـام الكليـــة
( التوليد والفسلجة والتشريح/امراض واحياء مجهرية/جراحة باطنية)

اسةةس التمريض وتمريض البالغين/تمريض النسةةائية والتوليد وتمريض صةةحة المجتمع
 /تمريض االطفال وتمريض الصحة النفسية والعقلية/العلوم االساسية
الهنةةدسةةةةةةةةةة الكهربةةائيةةة/هنةةدسةةةةةةةةةة الطةةب الحيةةاتي/الهنةةدسةةةةةةةةةة المعمةةاريةةة/الهنةةدسةةةةةةةةةة
الميكانيكية/الهندسة المدنية
مدة الدراسة خمس سنوات
النظم السياسية و السياسة العامة/العالقات الدولية والدبلوماسية
الرياضيات  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الكيمياء  /علوم الحاسبات/الجيولوجيا
علوم المختبرات الطبية/علوم التخدير
اللغةةة الكرديةةة/اللغةةة اإلنكليزيةةة/الريمماضممممممميممات /التربيممة الخمماصمممممممممة/العلوم/االرشممممممممماد
التربوي/التاريخ/الجغرافية
اللغة الكردية/اللغة اإلنكليزية/الترجمة
الغا بات  /اإلن تاج الحيواني  /التر بة والم ياه  /البسمممممممت نة  /وقا ية ن بات/المحاصممممممميل
الحقلية/االرشاد الزراعي/السياحة البيئية
المممممسمممممممممممرح/عمممملممممم الممممنممممفممممس/الممممتممممربمممميممممة الممممديممممنمممميممممة/عمممملممممم االجممممتممممممممماع/حممممقمممموق
االنسان/التاريخ/الجغرافية/االثار/الفنون التشكيلية
(االلعاب الرياضية /العلوم النظرية)
ادارة اعمال  /االقتصممماد  /العلوم المالية والمصمممرفية  /المحاسمممبة /االحصممماء/السمممياحة
وادارة الفنادق
اللغة االنكليزية/االجتماعيات
التربية االسةةةةالمية/الرياضةةةةيات/اللغة الكردية/اللغة العربية/اللغة االنكليزية/التاريخ/علوم
الحياة

و-4-جامعة كويه
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7
8

الهندسة
العلوم االجتماعية
التربية الرياضية
العلوم
التربية/قالدزي
العلوم االنسانية /رانية
القانون
التمريض /رانية

اقســـام الكليـــة
المعماري/النفط  /الجيوتكنيك/الكيمياوي/المدني/الكومبيوتر
الدراسات الدينية  /التاريخ/الجغرافية  /علم النفس  /االجتماع  /االقتصاد واالدارة
الرياضة
االحياء  /الكيمياء  /الفيزياء  /الرياضيات
اللغة الكردية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية
التاريخ  /الجغرافية  /الفلسفة
القانون
التمريض
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ت

اسم الكلية

9
10
11

الزراعة
اللغات
التربية االساسية  /رانية

اقســـام الكليـــة
الغابات
اللغة االنكليزية  /اللغة التركية  /الترجمة االنكليزية  /اللغة الكردية  /اللغة العربية
اللغة الكردية  /الكومبيوتر والرياضيات  /اللغة العربية

و -5-جامعة هولير الطبية
ت

اسم الكلية

1
2
3
4

الطب
طب االسنان
الصيدلة
التمريض

اقســـام الكليـــة

و -6-جامعة زاخو
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6

الطب
الهندسة
العلوم
االدارة واالقتصاد
التربية
التربية االساسية

7

العلوم االنسانية

اقســـام الكليـــة
هندسة الميكانيك  /هندسة النفط
علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء  /الرياضيات  /علوم الحاسوب  /علوم البيئة
العلوم االدارية  /العلوم االقتصادية  /العلوم المالية والمصرفية
الجغرافية  /الرياضيات  /علم النفس العام  /التربية البدنية
اللغة العربية /العلوم االجتماعية /اللغة االنكليزية  /اللغة الكردية  /العلوم العامة
اللغة الكردية /اللغة العربية /اللغة التركية /اللغة االنكليزية /الدراسمممممممات االسمممممممالمية /
التاريخ

و - 7-جامعة سوران
ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

1
2
3

الهندسة
العلوم
القانون والعلوم السياسية

4

االداب

5

التربية

الهندسة المدنية /الهندسية النفطية /الهندسة الكيميائية
الحاسوب /الرياضيات /االحياء /جيولوجيا النفط /الكيمياء
القانون /السياسية والعالقات الدولية
اللغةةة الكرديةةة/اللغممة العربيممة /اللغممة االنكليزيممة /التةةاريخ /الجغرافيممة /علم النفس /علم
االجتماع
اللغة الكردية/اللغة االنكليزية /الرياضممممممميات /العلوم العامة /العلوم االجتماعية /التربية
الرياضية

و -8-جامعة حلبجة
ت

اسم الكلية

1
2
3
4
5
6
7

التربية االساس
العلوم االنسانية
العلوم
التربية  /شهرزور
التربية البدنية وعلوم الرياضة
قسم الهندسة المدنية
قسم التجارة الدولية

اقســـام الكليـــة
العلوم االجتماعية /اللغة االنكليزية /اللغة العربية
اصول الدين /التاريخ /الجغرافية /القانون /االعالم
الحاسبات /الفيزياء
اللغة الكردية /رياض االطفال
تربية رياضية اساسية /تربية رياضية

82

و -9-جامعة رابرين (إمهال الجامعة لغاية  2024/3/8الستكمال متطلبات االعتراف بها أصوليا ً وحسب
توصيات اللجنة الوزارية وتقدم أصوليا ً الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة /مقر الوزارة
االتحادية).
ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

1
2
3
4
5
6

العلوم
التربية االساسية
التمريض
العلوم االنسانية
التربية  /قلعة دزة
الهندسة الزراعية  /قلعة دزة

التحليالت المرضية /الفيزياء /الكيمياء
الحاسوب /الرياضيات /رياض االطفال /اللغة العربية /اللغة االنكليزية /اللغة الكردية
تمريض عام /تمريض الكبار /تمريض صحة مجتمع
القانون /التاريخ /الجغرافية /الفلسفة
علم النفس التربوي /اللغة العربية /اللغة االنكليزية /اللغة الكردية
البستنة /االنتاج الحيواني

و -10-جامعة كردستان
ت

اسم الكلية

1
2
3
4

الطب العام
الهندسة
االدارة واالقتصاد
العلوم االنسانية

اقســـام الكليـــة
المدني /الموارد الطبيعية واالدارة /هندسة الحاسبات
ادارة االعمال /االقتصاد والمالية
االنكليزي  /سياسة العالقات الدولية

و -11-الجامعة التقنية في السليمانية
ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

1

الكلية التقنية المعلوماتية في السليمانية

2

الكلية التقنية الهندسية في السليمانية

3

الكلية التقنية االدارية في السليمانية
الكلية الصحية والطبية التقنية في
السليمانية
الكلية التقنية للعلوم التطبيقية في
حلبجة

شبكات الحاسوب/تكنولوجيا قواعد البيانات/تكنولوجيا المعلومات
هندسة الميكانيك/هندسة االتصاالت/هندسة تخطيط المدن/هندسة النفط والطاقة/هندسة
القدرة الكهربائية
المالية والمحاسبة/االعالم/العالقات العامة والتسويق

6

الكلية التقنية في السليمانية (كالر)

7

معهد علوم الحاسوب في السليمانية

8

المعهد التقني في السليمانية

9

المعهد التقني في السليمانية (بكرجو)

4
5

10
11

المعهد التقني في السليمانية
(دربندخان)
المعهد التقني في السليمانية (حلبجة)

12

المعهد التقني في السليمانية (دوكان)

13

المعهد التقني في السليمانية (جمجمال)

التمريض/التحليالت المرضية/تقنية التخدير
علم االغذية والسيطرة النوعية/المختبرات الطبية/ادارة المشاريع الزراعية
التمريض/التحليالت المرضية/تقنيات البيطرة/الكهرباء/المساحة /تكنولوجيا المعلومات/
ادارة االعمال/ادارة المشاريع الزراعية
الشبكات/قواعد البيانات /تكنولوجيا المعلومات
ادارة االعةةةةةةمةةةةةةال/الةةةةةةمةةةةةةحةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةة/تةةةةةةقةةةةةةنةةةةةةيةةةةةةات االعةةةةةةالم/تةةةةةةقةةةةةةنةةةةةةيةةةةةةات
الترجمةةةةة/الميكةةةةانيةةةةك/المسةةةةةةةةةةةاحةةةةة/االتصةةةةةةةةةةةاالت/التقنيةةةةات المعمةةةةاريةةةةة/صةةةةةةةحةةةةة
المجتمع/التمريض/التخدير/االشةةةةةعة/التحليالت المرضةةةةةية/الصةةةةةيدلة/تمريض النسةةةةةائية
والتوليد/تمريض االسنان/تمريض االطفال
الزراعةة المحميةة/علوم االغةذيةة والسةةةةةةةيطرة النوعيةة/البسةةةةةةةتنةة وتصةةةةةةةميم المنةاظر
الطبيعية/االدارة االلكترونية
التمريض/الكهرباء/المساحة/علوم الحاسوب/المحاسبة/ادارة االعمال
التمريض/التحليالت المرضية/ادارة االعمال/المحاسبة/تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيةا المعلومةات/ادارة االعمةال/المحةاسةةةةةةةبةة/ادارة المصةةةةةةةةارف/العالقةات العةا مة
والتسويق
تكنولوجيا المعلومات/ادارة االعمال/المحاسبة/التمريض/تأسيسات الكهرباء
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و-12-الجامعة التقنية في دهوك
ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

1
2
3
4
5
6
7
8

الكلية التقنية الهندسية في دهوك
الكلية التقنية االدارية في دهوك
الكلية التقنية في عقرة
الكلية التقنية المعلوماتية في عقرة
المعهد التقني في دهوك
المعهد التقني االداري في دهوك
المعهد التقني في دهوك (بردرش)
المعهد التقني في دهوك (عقرة)

9

المعهد التقني في دهوك (العمادية)

هندسة الطرق والجسور/هندسة الطاقة/الهندسة الكيمياوية
تكنولوجيا المحاسبة/ادارة االعمال/تقنيات المعلوماتية االدارية/تكنولوجيا االعالم
البستنة/ادارة االعمال
تقنيات المعلوماتية/شبكات الحاسوب وأمن المعلوماتية
تقنيات المعلوماتية/المساحة/الصيدلة/تكنولوجيا المختبرات الطبية/التمريض/الميكانيك
ادارة االعمال/المحاسبة/نظم المعلومات االدارية/االدارة الصحية/تكنولوجيا االعالم
ادارة االعمال/المحاسبة/االدارة الصحية/تقنيات المعلوماتية/شبكات الحاسوب/التمريض
التمريض/المساحة/تقنيات المعلوماتية/االدارة القانونية/تقنيات الترجمة
االدارة السياحية/تقنيات المعلوماتية/ادارة االعمال/ادارة التسويق/تكنولوجيا المختبرات
الطبية

10

المعهد التقني في دهوك (زاخو)

تقنيةةات المعلومةةاتيةةة/النفط/التمريض/تكنولوجيةةا المختبرات الطبيةةة/ادارة االعمةةال/ادارة
الكمارك/الزراعة المحمية

و-13-الجامعة التقنية في اربيل
ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

1

الكلية التقنية الصحية

2

الكلية التقنية الهندسية

3

الكلية التقنية االدارية

4

المعهد التقني الطبي

5

المعهد التقني التكنولوجي

6

المعهد التقني االداري

7

المعهد التقني في شقالوة

8
9
10

المعهد التقني في سوران
المعهد التقني في جومان
المعهد التقني في خبات

11

المعهد التقني في كويه (كويسنجق)

العالج الطبيعي  /التحليالت المرضية
هندسة تقنية الطرق والجسور  /تقنيات الهندسة المدنية  /تقنية هندسة الميكانيك والطاقة
 /تقنية هندسة نظم المعلومات
المحاسبة  /ادارة االعمال  /االعالم
نسةةةةةةةةةائيةةة وتوليةةد /التخممدير /مسممممممممماعممد طبيممب اسمممممممنممان/اشمممممممعممة  /العيون /التحليالت
المرضية/التمريض /صيدلة
النفط  /معلومات واتصاالت  /ميكانيك الطاقة  /بناء وانشاءات  /اجهزة النفط  /السيارات
 /انظمة حاسبات  /مساحة  /طرق وجسور  /كهرباء
ادارة تسةةويق  /المعلومات والمكتبات  /ارشمماد سممياحي  /ادارة منش م ت سممياحية  /تقنيات
الترجمة  /ادارة اعمال  /االدارة القانونية  /المحاسبة  /نظم المعلومات االدارية  /االعالم
البيطرة /تكنولوجيا المعلومات /ادارة االعمال /ادارة المواد والمخازن /البناء واالنشاءات/
التحليالت المرضية /تمريض /الرسم الهندسي /االحصاء والمعلوماتية
المحاسبة /تكنولوجيا المعلومات /تمريض /التحليالت المرضية /القبالة /ادارة االعمال
تكنولوجيا المعلومات /ادارة االعمال /ادارة الجمارك
وقاية النبات /االنتاج النباتي /تقنية المعلومات /االدارة القانونية
صةةةةةةةحة مجتمع /التحليالت المرضمممممممية /تكنولوجيا المعلومات /تكنولوجيا النفط بفرعيه
(تحليالت كيمياوية  ،السممممميطرة والتشمممممغيل)/تمريض /ادارة المنشممممم ت السمممممياحية /ادارة
االعمال /المحاسبة /االشعة /االدارة القانونية
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نسأله عز وجل النجاح
والتوفيق لكم
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