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الفصل األول

لقبول المركزي شروطھ وأسسھ وضوابطھا

:وط القبول المركزي في الجامعات العراقیةشرأوال: 

:للقبولالعامةالشروط .أ
:یشترط في الطالب الذي یقبل في الجامعات أن یكون

.عراقي الجنسیة- ١
حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادیة العراقیة معززة بتصدیق من المدیریة العامة للتربیة في - ٢

المحافظة أو على شهادة تعادلها.

.صعوداً ١٩٩٣سنةطالب من موالیدیكون الان - ٣

لطالب ویكون تقدیم اوفق الشروط الخاصة بكل دراسة على ناجحًا في الفحص الطبي - ٤
قسم المكفوف (الذي تتوفر فیه الشروط التقدیم للدراسات اإلنسانیة المالئمة) عن طریق 

القبول المركزي.

الوقت ذاته) في الكلیات والمعاهد متفرغاً للدراسة وال یجوز الجمع بین الوظیفة والدراسة (في- ٥
الصباحیة ویشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومیة كافة ویشترط في استمرارهم بالدراسة 

وال یجوز ،وفق التعلیمات النافذةعلى الحصول على إجازة دراسیة من دوائرهم ابتداًء 
قبوله لغاءإلالوزارةإلىحال ثبوت خالف ذلك یكتب وفياً الجمع بین دراستین أیض

سنتین إكمالحسب التعلیمات كي یستوفي شرط ب(بإمكان الطالب الموظف تأجیل الدراسة 
اإلجازةتعلیمات منح وعلى وفقالدراسیةاإلجازةلیحق له الحصول على ضیةخدمة مر 
).الدراسیة

من خریجي:- ٦

.السنة الدراسیة الحالیة-أ
ركزیًا في أیة كلیة أو معهد ویتم السنة الدراسیة السابقة من غیر المقبولین قبوال م-ب

ةأیوفق الحدود الدنیا لسنه تخرجهم وفي حال ثبوت قبول الطالب في على قبولهم 
كلیة أو معهد یعاد إلى قبوله األصلي وتعد سنة رسوب بحقه.



٢

الطلبة غیر العراقیین الحاصلین على شهادة اإلعدادیة العراقیة والمقبولین مركزیًا یتم - ٧
أو مطالبتهم إعفائهمبمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدین لبیان خطیًا إبالغهم

).ثالثاً (البندمن) ٣(الفقرةفي كما مبین و باألجور الدراسیة بالعملة األجنبیة 

:نظام القبول المركزيھا التي یعتمدالعامةاألسس .ب
:لدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعةعن طریق البوابة االلكترونیة االلكترونیةلالستمارةالتقدیم: أوال

یتوجب على الطالب : . ١
) اختیار في االستمارة ٥٠) اختیارا ولغایة (٢٥ملء ما ال یقل عن (لفرع االدبي: لبالنسبة -أ

).١٠االلكترونیة على اال یقل عدد المعاهد فیها عن (
االلكترونیة على ) اختیارا في االستمارة ٥٠ملء (حیائي: واالتطبیقياللفرعین لبالنسبة -ب

.)١٠اال یقل عدد المعاهد فیها عن (
الحقوق مقتصرا على سكنة المحافظة حصرًا وال یحق للطالب /القانوناتیكون التقدیم لكلی٢

.المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظتهاتالتقدیم الى الكلی

یكون التقدیم ألقسام كلیات الهندسة والزراعة بشكل مباشر.٣

للقبول: الترشیح: ثانیا

یكون ترشیح الطلبة للقبول في الكلیات والمعاهد بموجب نظام القبول المنفذ على الحاسوب 
بحسب األسس اآلتیة:اإللكتروني 

عن طریق البوابة االلكترونیة التقدیماستمارة یقبل الطالب على وفق االختیارات المثبتة في . ١
ي المجموع.أساس المنافسة فوعلىلدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة

ألغراض المفاضلة في القبول:. ٢
وتضـــاف إلى مجموع %) من درجة اللغات األجنبیة المضـــافة٨تحتســـب نســـبة (- أ

.الطالب
الطلبة المشمولین الخریجي الدور األول (عدإضافیة على المعدل درجة تحتسب -ب

.)بنظام المحاوالت
)المثنى، واسط، امعات المحافظات (میسانفي جالمجموعة الطبیة في كلیاتالقبولیكون . ٣

% ألبناء المحافظة نفسها.٥٠بنسبة ال تقل عن 
إن تقدیم الطالب الستمارة القبول غیر ملزم لقبوله وفق االختیارات المقدمة من قبله بصورة . ٤

نهائیة إذ إن قبوله یعتمد على تنافسه مع بقیة الطلبة على وفق األسس المعمول بها.



٣

بدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخیرة في خطة القبول بمعمل ال یُ .٥
.المعتمدة

عزیزي الطالب..

ت إذ انھا تمثل تسلسل أكد من تسلسل الخیارات.١
رغبتك واالساس في التنافس مع أقرانك 

.للحصول على القبول
) والذي ١أن الخیارات كافة من الخیار رقم (.٢

یمثل رغبتك االساسیة في القبول وحتى 
الخیار األخیر تمثل أماكن قبـول محتملة لذا ال 

تدرج خیارا ال ترغــــب القبول فیھ الحقا.
في جھة القبول التي تعین علیك التسجیل ی.٣

ستحصل علیھا وحسب خیاراتك في 
االستمارة، ولن یكون بامكانك االستضافة الى 

.الدراسة المناظرة في الجامعات االخرى
سوف یتم حجب قبولك المــــركزي في حال .٤

قبولك ضمن قناة القبول المباشر.



٤

:ضوابط تقدیم ذوي الشھداءثانیا: 

الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من:.١
ذوي شهداء ضحایا جرائم حزب البعث المنحل..أ

ذوي شهداء الحشد الشعبي..ب
واالخطاء العسكریة والعملیات االرهابیة ذوي ضحایا العملیات الحربیة.ج

.٢٠١٥) لسنة ٥٧وللجرحى المشمولین بقانون (
، ویكون لكل فئة)%٥() أعاله بنسبة ١یكون التقدیم والقبول للفئات المذكورة في الفقرة (.٢

التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة.
یتنافس الطلبة للقبول في: .٣

بفارق مجموع خمسة ) اسنان، صیدلةطب، طب(كلیات المجموعة الطبیة .أ
وثالثون درجة او اقل من الحد االدنى للقبول في هذه الكلیات ضمن القبول 

على أال یقل مجموع المتقدم عن )، ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة الدراسیة (المركزي 
.  درجة٦٣٠

دنىالحد االباقي التخصصات بفارق مجموع خمسین درجة او اقل من .ب
للسنة الدراسیة المعهد ضمن القبول المركزي الكلیة او للقبول في

)٢٠١٧/٢٠١٨.(
یتم التقدیم عن طریق البوابة الكترونیة الخاصة بدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة ومن .٤

خالل االستمارة االلكترونیة الخاصة بهم، ویتم اعتماد التقدیم االلكتروني من قبل الطالب 
.لطالب من ذوي الشهداءبعد مصادقة مؤسسة الشهداء على كون ا

یلتزم الطالب عند اكمال التقدیم الكترونیا بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات .٥
.المصادقة على التقدیم

یكون توزیع الطلبة المقبولین ضمن قناة ذوي الشهداء على اقسام الكلیات المقبولین فیها .٦
لقبول في االقسام حسب خطة مركزیًا حسب المعدل والرغبة ویتم التنافس فیما بینهم ل

الكلیة.
یتم ارسال قوائم القبول المركزي في الدراسة الصباحیة إلى مؤسسة الشهداء للمصادقة علیها .٧

بشكل نهائي واعتمادها كصحة صدور لدى الجامعات وتحفظ في ملفة الطالب، وذلك 
العزیز.لتقلیل العْبء المالي واالداري عن هذه الشریحة التي ضحت من اجل عراقنا 



٥

) ٢٠١٥/٢٠١٦یكون قبول الطلبة الحاصلین على شهادة اإلعدادیة للسنة الدراسیة (.٨
صعوداً (اعتباراً من تاریخ صدور قانون مؤسسة الشهداء)، بشرط اال یكونوا من المستفیدین 

في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستین المسائیة أو األهلیة.

عزیزي الطالب
أن الكلیات المشمولة بقانون التدرج

-ھي:٢٠٠٠) لسنة ٦الطبي رقم (
كلیة الطب, كلیة طب األسنان, كلیة الصیدلة
, كلیة التمریض, كلیات التقنیات الصحیة 

.المعاھد التقنیة الطبیةوالطبیة, 



٦

:التسجیلثالثا:

:وآلیة التسجیلللتسجیلالوثائق المطلوبة .أ
یقدم الطالب إلى الجهة التي یرشح إلیها المستمسكات اآلتیة:أوًال:

أصل وثیقة الدراسة اإلعدادیة المعززة بتصدیق المدیریة العامة للتربیة في المحافظة إلى .١
ائق األخرى (وبحسب قناة القبول) مصدقة أصولیا في موعد تسجیل الكلیة أو أصول الوث

ویقدم تعهدًا خطیًا بذلك وبخالفه یلغى قبوله. ٣٠/٦/٢٠١٨ال یتجاوز 
كفالة ضامنة على وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونیة في الجامعة (على أن تتضمن .٢

العبث بها وبعكس في فقراتها مادة تحمل الطالب المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم
ذلك یتحمل الغرامة عن األضرار الناتجة).

نسخة ملونة عن شهادة الجنسیة وهویة األحوال المدنیة العراقیة أو البطاقة الموحدة..٣
).٣صور حدیثة عدد (.٤
استمارة الفحص الطبي (على وفق الضوابط والشروط الخاصة باللیاقة الصحیة):.٥

االستمارة المذكورة مطلقا".ال یسجل الطالب في حالة عدم تقدیم-أ
یجب تسلیم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها. -ب
تالحظ نتیجة الفحص من الجهة المرشح إلیها الطالب مباشرة وفي حال عدم لیاقته للدراسة - ج

القبول المركزي لتعدیل ترشیحه على وفق لیاقته الصحیة.قسم المرشح إلیها یرسل حاال" إلى 
نتیجة الفحص لدى قسم اللجان / اللجنة االستئنافیة في وزارة الصحة یحق للطالب استئناف-د

عن طریق الجهة المرشح للقبول فیها.

عزیزي الطالب ...
تسلیم من ضمنھاإجراءات التسجیلأن اكمال

تكفل لك الحق في أعادة الوثیقة الدراسیة االصلیة
لمقعد الدراسي للسنة الترشیح أو االحتفاظ با

.الالحقة
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آلیة تسجیل الطالب:-ثانیاً 

تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة ویعد اإلعالن .١
الجامعة لبدء تسجیل الطلبة، ویعد یوم الدوام التالي إشعارا رسمیا إلى الكلیة/ المعهد في 

إلعالن النتائج على الموقع هو الیوم الرسمي لبدء التسجیل. على ان یتـم التسجیل في 
) یوم دوام ابتداًء من تاریخ بدء ١٥((الكلیة/المعهد) المرشح إلیها الطالب خالل مدة

التسجیل.
ج القبول المركزي ألي سبب من األسباب، الطلبة الذین لم یظهر لهم ترشیح في نتائ.٢

) أیام ١٠) أیام دوام من تاریخ إظهار نتائج القبول لالعتراض، ومدة (١٠یمنحون مدة (
دوام من إصدار أوامر قبولهم ألغراض التسجیل.

یجب ان یتم تسجیل الطالب حتى مع تقدیمه اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه .٣
وتتخذ إجراءات التسجیل على وفق ترشیحه الجدید باالعتماد محقًا یتم تعدیل ترشیحه،

على كتاب الوزارة الصادر من دائرة الدراسات والتخطیط ولمتابعة ویعاد تسلیم مستمسكات 
الطالب المقدمة من قبله بكتاب رسمي ومحضر تسلیم واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنها 

ه.) أعال١إلكمال إجراءات تسجیله وفقًا الفقرة (
یتم توزیع الطلبة المعدل ترشیحهم على وفق ما تؤهلهم نتائجهم على األقسام العلمیة أسوة .٤

بأقرانهم في سنة تخرجهم ولیس سنة تعدیل الترشیح.
فیما یخص الطلبة المتقدمین للقبول في الدراسة المسائیة في الجامعات الحكومیة أو إلى .٥

یة والمسائیة) أو للدراسة في جامعات إقلیم الجامعات/الكلیات األهلیة (للدراستین الصباح
:كردستان

بإمكان الطالب التسجیل في الدراسة (المسائیة الطالب الذي لم یستكمل إجراءات التسجیل:-أ
األهلیة/ اإلقلیم) بشكل مباشر وال یحق له العودة لقبوله المركزي او تعدیل الترشیح في /

السنة الالحقة.
الطالب المسجل:- ب

ة (الكلیة/المعهد) التي قبل فیها الطالب مركزیًا واستكمل إجراءات التسجیل فیها تقوم الجه)١
بما یأتي:

ترقین قید الطالب بعد تقدیمه تأیید من الكلیة/المعهد الذي تقدم للقبول فیه - أ-١-ب
مثبتا فیه رقمه األمتحاني.

تزوید الجهة التي تقدم لها الطالب بالوثائق وبكتاب رسمي ومحضر تسلیم - ب-١-ب
م مع االحتفاظ بنسخة عنها. واستال
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تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور.)٢
ال یسمح للطالب الذي رقن قیده لغرض االلتحاق بالدراسة المسائیة أو األهلیة أو جامعات )٣

في الكلیة/ المعهد المقبول فیها مركزیا.بالعودة للدراسةإقلیم كردستان 

:وإلغاء القبوللرسوبواحاالت التأجیل . ب
حاالت التأجیل والرسوب:-أوال

تعد السنة الدراسیة سنة تأجیل بحق الطالب في حال تسجیله في (الكلیة/المعهد) المرشح - ١
، وكما في ٢٠١٨\٢\١ولغایةاعاله) ١-(ثانیاً إلیها بعد إنتهاء المدة المحددة في الفــقرة 

الرسم التوضیحي أدناه. 

٢٠١٨\٢\٢سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجیله اعتبارا من تعد السنة الدراسیة - ٢
وكما في الرسم التوضیحي أدناه.٢٠١٨\٦\٣٠ولغایة 

حاالت إلغاء القبول: -ثانیا

یلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتیة:

المرشح إلیها خالل السنة الدراسیة نفسها ولغایة )المعهد/إذا لم یلتحق الطالب في (الكلیة.١
، وال یحق له إعادة التسجیل في السنة الدراسیة الالحقة.٢٠١٨\٧\١

في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة للقبول في الدراسة المعنیة..٢
المعهد) /إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غیر صحیحة أو مزورة أو محرفة إلى (الكلیة .٣

ٕان كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلیة أو یكتب إلى الوزارة إللغاء قبوله حتى و 
المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونیة كافة. 
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یقدم أصل وثیقة الدراسة اإلعدادیة لم اذا التحق الطالب بالدراسة منذ بدء السنة الدراسیة و .٤
المعززة بتصدیق المدیریة العامة للتربیة في المحافظة إلى تسجیل الكلیة لغایة 

١٥/٣/٢٠١٨.
 إذا كان قبول الطالب خطأ وغیر متوافق مع التعلیمات والضوابط والشروط فعلى الطالب

إبالغ (الكلیة/ المعهد) في الجامعة التي قبل فیها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي 
یعفى من المسؤولیة.

 اغب ال تعتمد الطلبات الشخصیة إللغاء القبول ویقتصر على ما ورد أعاله، عدا الطالب الر
في فتح ملف دراسي في الوزارة/ دائرة البعثات والعالقات الثقافیة ألغراض اكمال الدراسة 

خارج العراق وقبل اكمال إجراءات التسجیل.

.عزیزي الطالب..
في الطلبة الذین سیتم قبولھم من فوجاً ابتداء

العمل تم ألغاء ٢٠١٨–٢٠١٧الدراسیة السنة
.بنظام العبور ولجمیع التخصصات

عزیزي الطالب..
اعتباراً من الفوج الدراسي للطلبة المقبولین 

اف یتم ایق٢٠١٨–٢٠١٧للسنة الدراسیة 
.العمل باالستضافة لكافة المراحل الدراسیة
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ضوابط إعفاء الطلبة غیر العراقیین المقیمین من األجور الدراسیة بالعملة ثالثا: 

األجنبیة:

ن في الكلیات والجامعات والمعاهد الرسمیة ضمن یقبولینظر في إعفاء الطلبة غیر العراقیین الم
قنوات القبول الحكومیة العامة من األجور الدراسیة بالعملة األجنبیة وفقا لما یأتي:

ـــــات والجامعـــــات .١ ـــــالقبول فـــــي الكلی ـــــیم الراغـــــب ب ـــــر العراقـــــي المق ـــــب غی یخضـــــع الطال
العراقي.والمعاهد العراقیة الرسمیة إلى االجراءات نفسها لتقدیم الطالب 

حــــــال ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول المركــــــزي أو إصــــــدار األوامــــــر الخاصــــــة بــــــالقبول فــــــي .٢
أي مـــــن قنـــــوات القبــــــول الحكومیـــــة العامــــــة، علـــــى الطالـــــب غیــــــر العراقـــــي المقبــــــول 
مراجعــــــة مركــــــز الــــــوزارة (شــــــعبة الوافــــــدین) حیــــــث ان قبولــــــه ال یعــــــد نهائیــــــًا إال بعــــــد 

ط الخاصــــــة باإلعفــــــاء مــــــن تــــــدقیق حالتــــــه والوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتیفائه للضــــــواب
األجور الدراسیة بالعملة األجنبیة وكما موضح في أدناه.

ــــــــة المقیمــــــــون فــــــــي العــــــــراق المشــــــــمولون بــــــــإجراءات اإلعفــــــــاء مــــــــن األجــــــــور .٣ الطلب
الدراسیة بالعملة األجنبیة هم كل من:

الطلبــــــة المقیمــــــین إقامــــــة دائمــــــة ممــــــن كانــــــت والدتهــــــم فــــــي العــــــراق وحصــــــلوا علــــــى -أ
العراقیة.الشهادة الثانویة 

) ســـــــنة وجمیـــــــع ٢٠الطلبـــــــة الـــــــذین تزیـــــــد إقـــــــامتهم فـــــــي العـــــــراق علـــــــى أكثـــــــر مـــــــن (-ب
مؤهالتهم الدراسیة من العراق على أن یقدم ما یثبت ذلك.

الطلبـــــــة المقیمـــــــین إقامـــــــة دائمـــــــة فـــــــي العـــــــراق والحاصـــــــلین علـــــــى شـــــــهادة الدراســـــــة -ت
الثانویة العراقیة ویعمل أحد ذویهم في دوائر الدولة.

مقبــــــول تقــــــدیم المستمســــــكات (األصــــــلیة والمستنســــــخة) التــــــي تؤیــــــد علــــــى الطالــــــب ال.٤
انطبــــاق الشــــروط الـــــواردة أعــــاله مــــع كتـــــاب تأییــــد مــــن الكلیة/المعهـــــد فــــي الجامعـــــة 

أثناء مراجعته الوزارة.
یــــــزود الطالـــــــب المســـــــتوفي لضـــــــوابط اإلعفـــــــاء بكتــــــاب رســـــــمي مـــــــن مركـــــــز الـــــــوزارة .٥

الف ذلــــك یعــــد قبولــــه ملغیــــًا معنــــون إلــــى الجامعــــة المقبــــول بهــــا یؤیــــد إعفــــاءه، وبخــــ
وعلى الجامعة إعالم الوزارة.

ـــــول فـــــي الدراســـــة المســـــائیة اإلســـــراع لتســـــدید األجـــــور الدراســـــیة .٦ ـــــب المقب ـــــى الطال عل
بالدینار العراقي وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.
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یـــــتم إصـــــدار كتـــــاب اإلعفـــــاء مـــــن األجـــــور الدراســـــیة لمـــــرة واحـــــدة ولســـــنوات الدراســـــة .٧
نســــــبة للفئتــــــین ( أ و ب) ویراعــــــى تجدیــــــد كتــــــاب اإلعفــــــاء فــــــي كــــــل ســــــنة كافــــــة بال

.دراسیة بالنسبة للفئة (ت)
یتحمــــــل الطالــــــب والكلیــــــة أو المعهــــــد مســــــؤولیة عــــــدم المراجعــــــة إلــــــى مركــــــز الــــــوزارة .٨

) یومـــــا" مـــــن ظهـــــور نتـــــائج القبـــــول وبخالفـــــه تغیـــــر قنـــــاة ٦٠خـــــالل مـــــدة أقصـــــاها (
ـــــى "النفقـــــة ال ـــــول عل ـــــب إلـــــى القب ـــــول الطال خاصـــــة" ویتحمـــــل أجـــــور دراســـــیة عـــــن قب

ضـــــــمن قنـــــــاة المعهـــــــد /بمـــــــا یعـــــــادل أجـــــــور الدراســـــــة فـــــــي الكلیـــــــةالســـــــنوات الســـــــابقة 
ــــیم الحكــــومي الخــــاص الصــــباحي ولكــــل ســــنة دراســــیة وینظــــر فــــي إعفائــــه مــــن التعل

األجور الدراسیة للسنوات المتبقیة. 
ت األهلیــــــة إن الطلبـــــة غیــــــر العـــــراقیین (المقیمــــــین) المقبــــــولین فـــــي الجامعات/الكلیــــــا.٩

غیر مشمولین بضوابط اإلعفاء في أعاله.

...عزیزي الطالب
أن التقدیم على كلیات الھندسة والزراعة یكون 
على األقسام العلمیة التابعة لھذه الكلیات وحسب 

األستمارة األلكترونیة.
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ثانيالفصل ال

لكترونیةإلا	ستمارةإلا	ستخدامدلیل الطالب إل

:المقدمة
عزیزي الطالب إن اإلستمارة اإللكترونیة وجدت لخدمتك ومساعدتك في ملء إختیاراتك 

ء والتالعب التي قد تحدث بسرعة وسھولة مع الحفاظ على سریة معلوماتك وحمایتھا من األخطا

عند ملئھا ولضمان حقك في الترشیح للكلیة أو المعھد الذي ُیــــالئم معدلك ووفق رغبـاتك، إن 

ھذا األسـلــوب التكـنولـوجي الحــدیـث والحضـاري المـتـطور بإسـتـخدام (اإلستمارة االلكترونیة) 

ر اإلنترنت الى المواقع المثبتھ أدناه.ســھل جداً وال یتطلب منك سوى معـرفة بسیطة للدخول عب

-مالحظة:
كل االرقام واالختیارات والرموز التي ستظھر في ھذا الدلیل ھي افتراضیة فقط.-١

تم استعمال الرمز (*) لغرض اخفاء المعلومات االصلیة وال یجوز استعمال ھذا الرمز في -٢

ملء االستمارة الحقیقیة.

:نیةخطوات ملء اإلستمارة اإللكترو

-یجب علیك الدخول الى أحد المواقع اآلتیة :-:اوالً 

موقع البوابة االلكترونیة لدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة:

www.dirasat-gate.org

:موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالرابط الموجود على أو 

www.mohesr.gov.iq

-:العراقیة للحاسبات والمعلوماتیةأو على رابط (اإلستمارة اإللكترونیة) الموجود في موقع الھیئة

www.icci.edu.iq

او على الرابط الموجود في موقع جامعة تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت:

www.uoitc.edu.iq

جامعات العراقیة. ویمكنك اإلستعانة او على الروابط الموجودة في كل المواقع االلكترونیة التابعة لل

بأي شخص لھ معرفة ولو بسیطة للدخول الى الموقع.
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-صفحات نظام اإلستمارة اإللكترونیة والتي یجب علیك معرفتھا بالتفصیل وھي كاآلتي:-ثانیاً:

-):١كما في الشكل رقم (. الصفحة األولى (صفحة تسجیل الدخول) ١

ة لتسجیل الدخول حیث یجب علیك إدخال رقمك اإلمتحاني ھذه الصفحة ھي الصفحة المخصص

الموجود على بطاقتك اإلمتحانیة والرقم السري الخاص بك و الذي تم تزویدك بھ من قبل مدرستك 

وكما موضح في الشكل أدناه:

صفحة تسجیل الدخول) ١(شكل رقم 

-مالحظة:
یمك الصحیح لإلستمارة اإللكترونیة إن صفحة تسجیل الدخول أنفاً ھي من أھم مراحل تقد

-:وعلیھ یجب مراعاة مایأتي

لغیرك وذلك لضمان ملئھا بنفسك او الخاصة بكعدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاني -
.من تخولھ انت وبحضورك

قم بكتابتھ ثم , ھر لك رمز التحقق من الھویةبعد كتابة الرقمین آنفاً بشكل صحیح سوف یظ-
).٢(كما في الشكل رقم ) دخول(زر إضغط على



١٤

)٢(شكل رقم 

اذا تمت عملیة إدخال المعلومات الخاصة بتسجیل الدخول بنجاح سوف تظھر الصفحة الخاصة 
).٣(كما في الشكل رقم العامة للتقدیم بمعلومات الطالب والتعلیمات

)٣(الشكل رقم 



١٥

لیھ اختیار الفئة الخاصة بھ وكما مبین في حال كان الطالب من ذوي الشھداء فیجب ع:مالحظة 
)٤(في الشكل رقم 

)٤(الشكل رقم 

االختیارات كما في الشكل بتحدید وبعد الضغط على زر المتابعة سوف تظھر الصفحة الخاصة 
)٥(رقم 

بتحدید االختیاراتالصفحة الخاصة ) ٥(شكل رقم 



١٦

-.الصفحة الثانیة  (صفحة تحدید اإلختیارات) :٢
وھي أھم صفحة حیث یجب علیك عزیزي الطالب اإلنتباه جیداً الى كیفیة تحدید اختیاراتك بشكل 

إن ھذه الصفحة مبسطة جداً حیث تحتاج , صحیح وحسب الترتیب الذي ترغب بھ وعدم اإلرتباك

اختیار اسم الجامعة التي ترغب باختیار كلیة منھا لتظھر لك قائمة بجانبھا تتضمن منك فقط 

).٨(و )  ٧(,)٦(وكما مبین بالشكل رقم یات التابعة لھذه الجامعة الكل

)٦(شكل رقم 

)٧(شكل رقم 

)٨(شكل رقم 

بعد اختیارك للجامعة تم التي سوف تظھر في قائمة الكلیات والمعاھدالخیاراتان : مالحظة

.فحصھا وترتیبھا بما یالئم فرع الطالب وجنسھ

كلیة العلوم



١٧

:استخدامھا في ھذه الصفحة ھيان االدوات الممكن 

وتوجد عند كل اختیار حیث تمكنك عزیزي الطالب من اضافة اختیار ) +( عالمة الـ -١

:بعد االختیار الحالي مثال 

الخاصة باالختیار ) +(الـ عالمةبعد الضغط على ٢یمكنك اضافة اختیار رقم -أ

.١رقم 

تیار بین اختیارین تم یمكنك اضافة اختیار بین اختیارین سابقین اي حشر اخ-ب

ادخالھما سابقاً وسوف تالحظ بعد اتمام عملیة االضافة یتم اعادة تسلسل 

.االختیارات الیاً 

.وتوجد عند كل االختیارات وتستخدم لحذف االختیار الحالي) -( عالمة -٢

وبعد تحدید كل االختیارات وبشكل صحیح وبدون اي أخطاء یمكن ارسال ھذه الخیارات 

لمشاھدة االختیارات بشكل متسلسل الموجود في أسفل الصفحة ) متابعة(الضغط على زر مباشرةً ب

.للتأكد منھا

عزیزي الطالب..

ت إذ انھا تمثل أكد من تسلسل الخیارات.١
تسلسل رغبتك واالساس في التنافس مع 

.أقرانك للحصول على القبول
) والذي ١أن الخیارات كافة من الخیار رقم (.٢

یمثل رغبتك االساسیة في القبول وحتى الخیار 
األخیر تمثل أماكن قبـول محتملة لذا ال تدرج 

خیارا ال ترغــــب القبول فیھ الحقا.



١٨

-.الصفحة الثالثة ( صفحة المعاینة) :٣
تم وضع ھذه الصفحة لضمان عدم حدوث أي خطأ باإلختیارات وإعطاء فرصة أخرى 

جود اي خطأ او رغبة في تغییر أحد لتعدیل قائمة اإلختیارات في الصفحة السابقة في حالة و

یمكنك اإلستمرار بالضغط او) تعدیل اإلختیارات(الخیارات قبل إرسالھا یمكنك الضغط على زر 

.) ٩(أسفل الصفحة وكما موضح بالشكل رقم ) من اإلختیاراتمتأكد(على زر 

صفحة المعاینة) ٩(الشكل رقم 



١٩

)

 (

.اإلمتحاني لتأكید عملیة اإلرسال 

مسح معلومات الدخول الخاصة بك وبالتالي ال یمكنك الدخول الى سیتم الحفظ بشكل نھائي عند

اتك فیرجى منك عزیزي الطالب اإلنتباه بشكل تام والتأكد صفحة الخیارات من جدید لتعدیل إختیار

وفي حالة مالحظتك ) لإلرسال بشكل نھائينعم(من إختیاراتك بشكل جید قبل الضغط على زر 

تعدیل (أي خطأ في اإلختیارات او في ترتیب اإلختیارات فیجب علیك الضغط على زر 

.لیتسنى لك العودة ) اإلختیارات

والذي من خاللھ تستطیع تحمیل ملف من نوع ) الوصل(الحفظ سیتم تحمیلبعد اكتمال عملیة

)PDF ( ففیھ معلوماتك الخاصة)وتسلسل اإلستمارة ووقت ) االسم والجنس والفرع والمدرسة

باألضافة الى إختیاراتك التي قمت بإدخالھا سابقاً حیث یثبت ھذا الوصل وتاریخ خزن إختیاراتك

).١٠(رسالھا بشكل صحیح كما موضح بالشكل رقم قیامك بملء إختیاراتك وا



٢٠

وصل االستالم) ١٠(شكل رقم



٢١

الفصل الثالث

العراقیةوالمعاھدالجامعات

الكلیات والمعاھد التي بإمكان خریجي الفروع االحیائي و التطبیقي واالدبي -: أوال

:التقدیم الیھا

www.uobaghdad.edu.iq)١٩٥٨أسست عام (جامعة بغداد -١

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب الكندي٢
احیائيطب االسنان٣
احیائيالصیدلة٤
تطبیقيالمدني الھندسة٥
تطبیقيالكھرباءالھندسة٦
يتطبیقالعمارةالھندسة٧
تطبیقي/احیائيالطاقةالھندسة٨
تطبیقيالبیئةالھندسة٩

تطبیقي/احیائي االلكترونیك واالتصاالت الھندسة١٠
تطبیقي/احیائي الحاسوبالھندسة١١
تطبیقي/احیائي الكیمیاویةالھندسة١٢
تطبیقي/احیائي )التخصص من المرحلة الثالثة میكانیك عام(المیكانیك الھندسة١٣
تطبیقيالنفطالھندسة١٤
تطبیقيالموارد المائیةالھندسة١٥
تطبیقيالمساحةالھندسة١٦

خمس ھندسة الطیرانالدراسة في قسم مدة(الطیرانالھندسة١٧
تطبیقي/احیائي )سنوات

تطبیقي/احیائي المعلومات واالتصاالت الخوارزمي-الھندسة 18
تطبیقي/احیائي الكیمیائیة االحیائیةوارزميالخ-الھندسة 19

الدراسة في قسم الطب الحیاتي مدة(الحیاتي الطبالخوارزمي-الھندسة 20
تطبیقي/احیائي )خمس سنوات

تطبیقيالمیكاترونكسالخوارزمي-الھندسة 21
تطبیقي/احیائي التصنیع المؤتمتالخوارزمي-الھندسة 22

العلوم23
علوم /علوم الحیاة /علم األرض /الفیزیاء /میاء الكی

/التقنیات االحیائیة/الفلك والفضاء/الحاسوب 
التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافیة

تطبیقي/احیائي 

تطبیقي/احیائي الریاضیاتالعلوم24
تطبیقي/احیائي علوم الحیاة/الفیزیاء /الكیمیاء العلوم للبنات25
تطبیقي/احیائي الریاضیات     العلوم للبنات26
تطبیقي/احیائي الحاسوب       العلوم للبنات27
احیائيالتمریض28
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فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب البیطري29
تطبیقي/احیائي وقایة النبات الزراعة30
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةالزراعة31
تطبیقي/احیائي د المائیةالتربة والموارالزراعة32
تطبیقي/احیائي االقتصاد الزراعيالزراعة33
تطبیقي/احیائي اإلرشاد الزراعيالزراعة34
تطبیقي/احیائي الزراعیةواآلالتالمكائن الزراعة35
تطبیقي/احیائي الحیوانياالنتاجالزراعة36
تطبیقي/احیائي البستنة وھندسة الحدائقالزراعة37
تطبیقي/احیائي علوم االغذیةالزراعة38
تطبیقي/احیائي مكافحة التصحرالزراعة39

ابن /التربیة للعلوم الصرفة40
الھیثم

/علوم الحاسوب /علوم الحیاة / الفیزیاء/الكیمیاء 
تطبیقي/احیائي الریاضیات

ادبي/تطبیقي /احیائي القانون41
ادبي/تطبیقي /احیائي سیاسیةالعلوم ال42

اإلدارة واالقتصاد43
/المحاسبة /االقتصاد /االدارة العامة /إدارة األعمال 

ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم المالیة والمصرفیة/االدارة الصناعیة 

تطبیقي/احیائي الحصاء ا

اللغات44
اللغة /الفارسیة اللغة/اللغة األلمانیة /اللغة اإلنكلیزیة 

اللغة العبریة /اللغة الفرنسیة /اللغة االسبانیة /الروسیة 
السریانیةاللغة/اللغة التركیة /

ادبي/تطبیقي /احیائي 

التربیة ابن رشد للعلوم 45
اإلنسانیة

اللغة /والنفسیة العلوم التربویة /الجغرافیة /التأریخ 
لوم القران الكریم والتربیة ع/اللغة االنكلیزیة /العربیة 

االسالمیة
ادبي/تطبیقي /احیائي 

التربیة ابن رشد للعلوم 46
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة الكردیةاإلنسانیة

التربیة للبنات47

خدمة /علوم تربویة ونفسیة /التأریخ /الجغرافیة 
كریم الالقرآن /اللغة اإلنكلیزیة /اللغة العربیة /اجتماعیة 

اإلسالمیة والتربیة
ادبي/تطبیقي /احیائي 

تطبیقي/احیائي الحاسوب
ادبي/تطبیقي /احیائي ریاض األطفالللبناتالتربیة ٤٨
ادبي/تطبیقي /احیائي االقتصاد المنزليللبناتالتربیة ٤٩

ونظم المعلومات الجغرافیة/التأریخ /اللغة االنكلیزیة اآلداب50
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة/االجتماع / رافیةجغال

ادبي/تطبیقي /احیائي علم النفساآلداب51
ادبي/تطبیقي /احیائي الفلسفةاآلداب52
ادبي/تطبیقي /احیائي اآلثاراآلداب53
ادبي/بیقي تط/احیائي العالقات العامة /اإلذاعة والتلفزیون /الصحافة األعالم54

العلوم االسالمیة55
/اللغة العربیة /العقیدة والفكر االسالمي/الشریعة 

االدیان /الفلسفة االسالمیة /الحضارة واالثار االسالمیة 
العلوم المالیة والمصرفیة االسالمیة /المقارنة 

ادبي/تطبیقي /احیائي 

التربیة البدنیة وعلوم 56
ادبي/تطبیقي /احیائي مباشرلھاالتقدیمالریاضة

التربیة البدنیة وعلوم ٥٧
ادبي/تطبیقي /احیائي مباشرلھا التقدیمللبناتالریاضة

الفنون الجمیلة58
الفنون /الفنون المسرحیة /السینمائیة والتلفزیونیة 

الخط والزخرفة /الفنون الموسیقیة /التصمیم /التشكیلیة 
التربیة الفنیة/

ادبي/تطبیقي /یائي اح
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www.uomustansiriyah.edu.iq)١٩٦٣المستنصریة (أسست عام جامعةال-٢

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
ياحیائالصیدلة٣
تطبیقيالمدني الھندسة٤

الھندسة٥
/ ھندسة القدرة والمكائن الكھربائیة(وفروعھاالكھرباء 

فیھا التخصص یكون) ھندسة االلكترونیك واالتصاالت
من المرحلة الثالثة

تطبیقي

تطبیقيالبیئة الھندسة٦
تطبیقيالطرقالھندسة٧
تطبیقيالعمارةالھندسة٨
تطبیقي/احیائي موادالالھندسة٩

تطبیقي/احیائي الحاسوبالھندسة١٠

من فیھا التخصص یكون(میكانیك عام)المیكانیكالھندسة١١
تطبیقي/احیائي المرحلة الثالثة

العلوم١٢

علوم /حاسوبالعلوم /علوم الجو /الفیزیاء /الكیمیاء 
/مجھریة االحیاء ال/التقانة االحیائیة (وفروعھ الحیاة

التخصص یكون)علوم الحیوان/الفطریات وعلوم النبات 
ةالمرحلة الثالثمن فیھا 

تطبیقي/احیائي 

تطبیقي/احیائي الریاضیات العلوم١٣
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون١٤
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیة١٥

اإلدارة واالقتصاد١٦
العلوم المالیة /المحاسبة /االقتصاد /ادارة األعمال 

ادبي/تطبیقي /احیائي والمصرفیة

تطبیقي/احیائي الحصاءا

التربیة١٧

والتوجیھ التربوياالرشاد النفسي /الجغرافیة /التأریخ 
طرق تدریس /اللغة العربیة /العلوم التربویة والنفسیة /

القران والتربیة االسالمیة
ادبي/یقي تطب/احیائي 

تطبیقي/احیائي علوم الحاسوب/الفیزیاء/الریاضیات 

اآلداب١٨
/اللغة العربیة /ت والمعلومات المكتبا/اللغة االنكلیزیة 

/اللغة الفرنسیة /التاریخ/واالجتماعانثروبولوجیاال
االعالم /الترجمة 

ادبي/تطبیقي /احیائي 

ادبي/تطبیقي /ئي احیاعلم النفس اآلداب١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي الفلسفةاآلداب٢٠

التربیة األساسیة٢١

ریاض /یة التربیة االسالم/اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة 
تربیة خاصة /جغرافیة ال/تاریخ ال/تربیة اسریة /اطفال 

/الفنیةالتربیة/رشاد النفسي والتوجیھ التربوياال/
)التقدیم لھا مباشر(یة البدنیة وعلوم الریاضةالترب

ادبي/تطبیقي /احیائي 

تطبیقي/احیائي علوم الحاسوب/علومال/الریاضیات 
ادبي/تطبیقي /احیائي األولى    الصفوفمعلم التربیة األساسیة٢٢
ادبي/تطبیقي /احیائي ادارة الفنادق/السیاحة العلوم السیاحیة٢٣

بدنیة وعلوم التربیة ال٢٤
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشرالریاضة



٢٤

www.uobasrah.edu.iq)١٩٦٧أسست عام (البصرة جامعة-٣
فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

ائياحیالزھراءطب ٢

احیائيطب االسنان3
احیائيالصیدلة4
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة5
تطبیقي/احیائي الحاسوبالھندسة6
تطبیقي/احیائي الكیمیاویةالھندسة7
تطبیقي/احیائي المواد  الھندسة8
تطبیقيالنفطالھندسة9
تطبیقيعمارة الالھندسة10
تطبیقيالمدنيالھندسة11
تطبیقيالكھرباءالھندسة12
تطبیقي/احیائي البیئة/علوم الحیاة /علم االرض /الفیزیاء /الكیمیاء العلوم13
تطبیقي/احیائي الریاضیاتالعلوم14
تطبیقي/احیائي علوم البحار التطبیقیة/علوم البحار الطبیعیةعلوم البحار15

تكنلوجیا علوم الحاسوب و16
تطبیقي/احیائي م الحاسوب / نظم المعلومات الحاسوبیةوعلالمعلومات

احیائيالتمریض17
احیائيالطب البیطري18

/علوم الحیاة /الفیزیاء /الكیمیاء /الحاسوب علوم للعلوم الصرفةالتربیة19
تطبیقي/احیائي الریاضیات

تطبیقي/احیائي وقایة النبات الزراعة20
تطبیقي/احیائي التربة والموارد المائیةالزراعة21
تطبیقي/احیائي المكننة الزراعیةالزراعة22
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة23
تطبیقي/احیائي البستنة والنخیلالزراعة24
تطبیقي/احیائي علوم االغذیةالزراعة25
تطبیقي/احیائي الثروة البحریةاالسماك والزراعة26
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةالزراعة27
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون28

االدارة واالقتصاد29

القتصادا/علوم مالیة ومصرفیة/المحاسبة /عمال أادارة 
(االقتصاد العام / التخطیط االستراتیجي / ھ فروعو

المرحلة فیھا منالتخصص یكوناز) اقتصادیات النفط والغ
الثالثة

ادبي/تطبیقي /احیائي 

تطبیقي/احیائي االحصاء

للعلوم االنسانیةالتربیة30
رشاداال/نفسیة التربویة والعلوم ال/الجغرافیة/التأریخ 

اللغة االنكلیزیة/اللغة العربیة /تربوي النفسي والتوجیھ ال
علوم القران/

ادبي/تطبیقي /ي احیائ

/ العلوم التربویة التاریخ/الجغرافیة / اللغة العربیةالتربیة  للبنات31
ادبي/تطبیقي /احیائي والنفسیة

القرنة/التربیة32
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة 

تطبیقي/احیائي علوم الحیاة



٢٥

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

/الجغرافیة /التأریخ/ة اللغة االنكلیزی/اللغة العربیة اآلداب33
ادبي/تطبیقي /احیائي الفلسفة/ الترجمة/المكتبات والمعلومات 

الفنون السمعیة /موسیقى/فنون مسرحیة/فنون تشكیلیة الفنون الجمیلة34
ادبي/تطبیقي /احیائي / التربیة الفنیةوالمرئیة

بدنیة وعلوم التربیة ال35
ادبي/تطبیقي /احیائي مباشرلھا التقدیمالریاضة

)١٩٦٧أسست عام (جامعة الموصل-٤

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيطب الموصل١

احیائيطب األسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقيالمدني الھندسة٤
تطبیقيالكھرباءالھندسة٥
تطبیقيالعمارةالھندسة٦
تطبیقيالمیكاترونكسالھندسة٧
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة٨
تطبیقي/احیائي الحاسوبالھندسة٩

تطبیقيالبیئةالھندسة١٠
تطبیقيالموارد المائیةالسدود والھندسة١١
تطبیقيالمكامن النفطیة ھندسة النفط والتعدین١٢
قيتطبیالتعدینھندسة النفط والتعدین١٣
تطبیقيالنفط والتكریرھندسة النفط والتعدین١٤

الفیزیاء /علم االرض/علوم الحیاة /الفیزیاء /الكیمیاء العلوم١٥
تطبیقي/احیائي الطاقات المتجددة/الحیاتیة 

علوم الحاسوب ١٦
والریاضیات

بحوث /البرمجیات/اإلحصاء /الحاسوب /الریاضیات 
تطبیقي/احیائي ت الذكائیةالعملیات والتقنیا

تطبیقي/احیائي علوم البیئة  /التقانات البیئیة علوم البیئة وتقاناتھا١٧
احیائيالتمریض١٨
احیائيالطب البیطري١٩
تطبیقي/احیائي وقایة النبات الزراعة والغابات٢٠
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیة الزراعة والغابات٢١
تطبیقي/احیائي التربة والموارد المائیةالزراعة والغابات٢٢
تطبیقي/احیائي االقتصاد الزراعي الزراعة والغابات٢٣
تطبیقي/احیائي التعلیم الزراعي الزراعة والغابات٢٤
تطبیقي/احیائي الزراعیةالمكائن واآلالتالزراعة والغابات٢٥
تطبیقي/احیائي ج الحیوانينتااالالزراعة والغابات٢٦
تطبیقي/احیائي البستنة وھندسة الحدائق الزراعة والغابات٢٧
تطبیقي/احیائي علوم االغذیة الزراعة والغابات٢٨
تطبیقي/احیائي الغاباتالزراعة والغابات٢٩
تطبیقي/احیائي الریاضیات/الحاسوب/الفیزیاء/علوم الحیاة /الكیمیاءللعلوم الصرفةالتربیة٣٠



٢٦

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

ادبي/تطبیقي /احیائي الحقوق٣١
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیة٣٢

اإلدارة واالقتصاد٣٣

العلوم /ادارة صناعیة /المحاسبة /االقتصاد /ادارة اعمال 
/التسویق ادارة/أداریھنظم معلومات /المالیة والمصرفیة 

ادارة المؤسسات /یة وتدقیق الحسابات المحاسبة المال
محاسبة التكالیف واالداریة/السیاحیة والفندقیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي 

اللغة/العلوم التربویة والنفسیة/الجغرافیة/التأریخالتربیة للعلوم االنسانیة٣٤
ادبي/بیقي تط/احیائي التربیة اإلسالمیةوالقرآن /اللغة االنكلیزیة/العربیة

التربیة للبنات٣٥
التربیة البدنیة وعلوم /اللغة العربیة /یة االسالمیة الترب

ادبي/تطبیقي /احیائي )مباشرھاالتقدیم ل(الریاضة

تطبیقي/احیائي علوم الحیاة/الكیمیاء 

الفلسفة/اللغة العربیة /االجتماع /التأریخ /اللغة االنكلیزیة اآلداب٣٦
ادبي/تطبیقي /احیائي االعالم/الفرنســــــیةاللغة / الترجمة/

ادبي/تطبیقي /احیائي المكتبات والمعلوماتاآلداب٣٧

التربیة األساسیة٣٨

تربیة /التاریخ/ الجغرافیة /لغة االنكلیزیة ال/لغة العربیة ال
ةالتربیة البدنیة وعلوم الریاض/تربیة اسالمیة /خاصة 

)مباشرھاالتقدیم ل(
ادبي/تطبیقي /احیائي 

تطبیقي/احیائي ریاضیات/علوم ال
ادبي/تطبیقي /احیائي ریاض األطفال للبناتالتربیة األساسیة٣٩

اللغات /الحضارة القدیمة/دراسات مسماریة /اثار قدیمة االثار٤٠
ادبي/تطبیقي /احیائي العراقیة القدیمة

/الحضارة االسالمیة/العقیدة والفكر االسالمي/الشریعة لعلوم اإلسالمیةا٤١
ادبي/تطبیقي /احیائي السیرة والدراسات النبویة

ادبي/تطبیقي /احیائي التربیة الفنیة/الفنون التشكیلیة /الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة٤٢

لبدنیة وعلوم التربیة ا٤٣
ادبي/تطبیقي /احیائي شرمبالھا التقدیمالریاضة

www.uotechnology.edu.iq)١٩٧٥(أسست عام الجامعة التكنولوجیة-٥

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي المعلوماتھندسة الحاسوب١

تطبیقي/احیائي البرامجیاتھندسة الحاسوب٢

تطبیقي/احیائي شبكات الحاسوب ھندسة الحاسوب٣

تطبیقي/احیائي السیطرة ھندسة السیطرة والنظم٤

تطبیقي/احیائي الحاسوب ھندسة السیطرة والنظم٥

تطبیقيالمیكاترونكسھندسة السیطرة والنظم٦

تطبیقيالكھرباء الھندسة الكھربائیة٧

تطبیقيااللكترونیكالھندسة الكھربائیة٨

تطبیقي/احیائي میكانیك عام الھندسة المیكانیكیة٩

تطبیقي/ احیائيالتكییف والتجمید الھندسة المیكانیكیة١٠



٢٧

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي السیارات الھندسة المیكانیكیة١١

تطبیقي/احیائي الطائرات الھندسة المیكانیكیة١٢

تطبیقي/احیائي میكانیك محطات القدرةلھندسة المیكانیكیةا١٣

تطبیقي/احیائي االنتاج ھندسة اإلنتاج والمعادن١٤

تطبیقي/احیائي المعادن ھندسة اإلنتاج والمعادن١٥

تطبیقي/احیائي الصناعیة ھندسة اإلنتاج والمعادن١٦

تطبیقي/احیائي المعان بالحاسوب التصمیم والتصنیعھندسة اإلنتاج والمعادن١٧

تطبیقي/احیائي العملیات الكیمیاویة الھندسة الكیمیائیة١٨

تطبیقي/احیائي تكریر النفط والغاز  الھندسة الكیمیائیة١٩

تطبیقي/احیائي التلوث الصناعي والنفطيالھندسة الكیمیائیة٢٠

التخصص فیھا  من المرحلة یكون المواد الصناعیة)(ھندسة المواد٢١
تطبیقي/احیائي الثالثة

یكون التخصص فیھا  )(المواد البولیمریة والبتروكیمیاویةھندسة المواد٢٢
تطبیقي/احیائي من المرحلة الثالثة

یكون التخصص فیھا  من السیرامیك ومواد البناء)(ھندسة المواد٢٣
تطبیقي/احیائي المرحلة الثالثة

سة اللیزرھند٢٤
تطبیقي/احیائي اللیزر البصریةوااللكترونیات

ھندسة اللیزر٢٥
تطبیقي/احیائي البصریات االلكترونیة البصریةوااللكترونیات

تطبیقي/احیائي الالسلكیةاالتصاالت نظم ھندسة االتصاالت٢٦

تطبیقي/احیائي االتصاالت الضوئیةنظم ھندسة االتصاالت٢٧

فیزیاء اللیزر / علم المواد / الریاضیات وتطبیقات الحاسوب لعلوم التطبیقیةا٢٨
تطبیقي/احیائي االحیائیة / الكیمیاء التطبیقیة / الفیزیاء التطبیقیةالتقانات/

تطبیقيالمركزي)مباشرلھا (التقدیمالعمارة ھندسة العمارة٢٩

تطبیقيالمركزي)مباشرلھا تقدیم(التكنولوجیا النفطھندسة تكنولوجیا النفط٣٠

ھندسة البناء واالنشاءات٣١
الصحیة /بناء وادارة مشاریع / طرق وجسور(االنشائیة /

یكون ) الجیوماتیكالمیاه والمنشآت الھیدرولیكیة //
)مباشرلھا (التقدیمالتخصص فیھا  من المرحلة الثانیة

المركزي

تطبیقي

نظم الكھرومیكانیكیة / المالحة والتوجیھ / الطاقة الھندسة الكھرومیكانیك٣٢
تطبیقي/احیائي المركزي)مباشرلھا (التقدیموالطاقات المتجددة 

الدراسة مدة(/ المیكانیك اإلحیائيالطبیة الحیاتیةاألجھزةھندسة الطب الحیاتي٣٣
تطبیقي/احیائي المركزي)مباشرلھا (التقدیم)خمس سنوات 

الذكاء الصناعي / امنیة /البرمجیات نظم المعلومات /الحاسوبعلوم ٣٤
تطبیقي/احیائي المركزي) مباشرلھا (التقدیمالحاسوب/ ادارة الشبكات 



٢٨

www.uokufa.edu.iq)١٩٨٧جامعة الكوفة (أسست عام -٦

راسة اإلعدادیةفرع الداقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة٤
تطبیقي/احیائي االلكترون واالتصاالتالھندسة٥
تطبیقيالمدني الھندسة٦
تطبیقيكھرباءالالھندسة٧
تطبیقيالمنشات والموارد المائیةالھندسة٨

التخصص یكون(المواد العام / المواد الطبیة) وفروعھ لمواداالھندسة٩
تطبیقي/احیائي المرحلة الثالثةفیھا من

تطبیقي/احیائي التخطیط الحضري / التخطیط البیئي / التخطیط االقلیميالتخطیط العمراني١٠

تطبیقي/احیائي علوم االرض/البیئة والتلوث/الفیزیاء /الكیمیاء/علوم الحیاة العلوم١١

علوم الحاسوب ١٢
تطبیقي/احیائي الحاسوب / الریاضیاتوالریاضیات

احیائيالتمریض١٣
احیائيالطب البیطري١٤
تطبیقي/احیائي وقایة النبات الزارعة١٥
تطبیقي/احیائي البستنة الزارعة١٦
طبیقيت/احیائي نتاج الحیوانيالاالزارعة١٧
تطبیقي/احیائي علوم االغذیةالزارعة١٨
تطبیقي/احیائي التربة والمیاهالزارعة١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون٢٠
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیة٢١

العلوم المصرفیة والمالیة/المحاسبة /االقتصاد /ادارة األعمال اإلدارة واالقتصاد٢٢
ادبي/تطبیقي /احیائي السیاحة/

ادبي/تطبیقي /احیائي التركیة/االنكلیزیة اللغات٢٣

التربیة٢٤
التربیة /والتربیة االسالمیةالقران الكریم/ اللغة االنكلیزیة

ادبي/تطبیقي /احیائي )مباشرلھاالتقدیم (الفنیة 

تطبیقي/احیائي الحاسوب

التربیة للبنات٢٥
/العلوم التربویة والنفسیة /اللغة العربیة/التأریخ/الجغرافیة

ادبي/تطبیقي /احیائي )مباشرھاالتقدیم ل(التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

تطبیقي/احیائي الریاضیات/الفیزیاء/الكیمیاء /الحیاة علوم/الحاسوبعلوم

/ المجتمع اللغة العربیة/الجغرافیة /التأریخ/اللغة االنكلیزیة اآلداب٢٦
ادبي/تطبیقي /احیائي المدني

ادبي/تطبیقي /احیائي الفلسفةاآلداب٢٧
ادبي/تطبیقي /احیائي / ریاض األطفالاللغة العربیة/التربیة االسالمیةساسیةاألالتربیة٢٨
ادبي/تطبیقي /احیائي ةاالثار العراقیة القدیمة / االثار االسالمیاالثار٢٩

الحدیث / العقیدة علوم /الفقھ االسالمي واصولھ / علوم القرأنالفقھ٣٠
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة/والفكر االسالمي 

بدنیة وعلوم التربیة ال٣١
ادبي/تطبیقي /احیائي مباشرالتقدیم لھا الریاضة



٢٩

www.tu.edu.iq)١٩٨٧جامعة تكریت (أسست عام -٧
فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة٤
تطبیقي/احیائي یمیاوي الكالھندسة٥
تطبیقيالبیئةالھندسة٦
تطبیقيالمدني الھندسة٧
تطبیقيالكھرباءالھندسة٨
تطبیقيسیطرة المنظومات النفطیةھندسة النفط والمعادن٩

تطبیقيعملیات نفطیةھندسة النفط والمعادن١٠
تطبیقي/احیائي رضعلم اال/علوم الحیاة /الفیزیاء/الكیمیاء العلوم١١

علوم الحاسوب ١٢
تطبیقي/احیائي الریاضیاتوالریاضیات

علوم الحاسوب ١٣
تطبیقي/احیائي الحاسوب والریاضیات

احیائيالتمریض١٤
احیائيالطب البیطري١٥
تطبیقي/احیائي والتقانات االحیائیة علوم االغذیة الزراعة١٦
تطبیقي/احیائي حقلیة المحاصیل الالزراعة١٧
تطبیقي/احیائي لتربة االزراعة١٨
تطبیقي/احیائي االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة١٩
تطبیقي/احیائي النبات وقایة الزراعة٢٠
تطبیقي/احیائي الحیوانينتاج الاالزراعة٢١
تطبیقي/احیائي البستنة الزراعة٢٢
تطبیقي/احیائي الریاضیات/الفیزیاء /علوم الحیاة /الكیمیاء م الصرفةالتربیة للعلو٢٣
ادبي/تطبیقي /احیائي الحقوق٢٤
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیة٢٥

/العلوم المالیة والمصرفیة/المحاسبة /االقتصاد /ادارة األعمال اإلدارة واالقتصاد٢٦
ادبي/تطبیقي /ئي احیااالدارة العامة

القرآن والتربیة /العلوم التربویة والنفسیة /الجغرافیة /التأریخ للعلوم االنسانیةالتربیة٢٧
ادبي/تطبیقي /احیائي التربیة الفنیة/االنكلیزیةاللغة /اللغة العربیة /اإلسالمیة 

التربیة للبنات٢٨
القرآن والتربیة اإلسالمیة/زیة اللغة االنكلی/اللغة العربیة / التأریخ

ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم التربویة والنفسیةالجغرافیة //االقتصاد المنزلي/

تطبیقي/احیائي الریاضیات/الكیمیاء /علوم الحیاة 

طوزخورماتو/التربیة ٢٩
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة

يتطبیق/احیائي الفیزیاء 

الترجمة /االجتماع /اللغة العربیة / التأریخ / الجغرافیة التطبیقیةدابآلا٣٠
ادبي/تطبیقي /احیائي االثار/االعالم/

/ساسیةالتربیة األ٣١
الشرقاط

ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة

تطبیقي/احیائي العلوم /الریاضیات 

ادبي/تطبیقي /احیائي واصولھ / الحدیث وعلومھ الفقھ /ة والفكر االسالميالعقیدالعلوم االسالمیة٣٢

بدنیة وعلوم التربیة ال٣٣
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشرالریاضة



٣٠

u.iqwww.qu.ed)١٩٨٧جامعة القادسیة (أسست عام -٨

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة٤
تطبیقي/ي احیائالكیمیاويالھندسة٥
تطبیقي/احیائي الموادالھندسة٦
تطبیقيالمدنيالھندسة٧
تطبیقيالطرق والنقلالھندسة٨
تطبیقي/احیائي التقانات االحیائیة الزراعیة/التقانات االحیائیة الطبیة التقانات االحیائیة٩

تطبیقي/احیائي البیئة/كیمیاء /علوم الحیاة العلوم١٠

علوم الحاسوب ١١
تطبیقي/احیائي نظم المعلومات الحاسوبیة/الوسائط المتعددة /الحاسوب تكنولوجیا المعلوماتو

احیائيالتمریض١٢
احیائيالطب البیطري١٣
تطبیقي/احیائي التربة والموارد المائیةالزراعة١٤
تطبیقي/احیائي البستنة وھندسة الحدائقالزراعة١٥
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانيااللزراعةا١٦
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون ١٧

اإلدارة واالقتصاد١٨
العلوم المالیة /المحاسبة /االقتصاد /ادارة األعمال 

ادبي/تطبیقي /احیائي والمصرفیة

تطبیقي/احیائي االحصاء

التربیة١٩
اللغة /للغة العربیة ا/تربویة ونفسیة علوم/التأریخ

ادبي/تطبیقي /احیائي علوم القران والتربیة االسالمیة/االنكلیزیة 

تطبیقي/احیائي الریاضیات/الفیزیاء/علوم الحیاة /الكیمیاء 

التربیة البدنیة وعلوم /االرشاد النفسي والتوجیھ التربويالتربیة للبنات٢٠
ادبي/تطبیقي /حیائي ا)مباشرالتقدیم لھا (الریاضة

ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة/االجتماع /الجغرافیة اآلداب٢١
ادبي/تطبیقي /احیائي علم النفساآلداب٢٢
ادبي/تطبیقي /احیائي الدراسات المسماریة/االثار االثار٢٣
ادبي/تطبیقي /ئي احیاالتربیة الفنیة /الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة٢٤

بدنیة وعلوم التربیة ال٢٥
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشرالریاضة



٣١

www.uoanbar.edu.iq)١٩٨٧االنبار (أسست عام جامعة -٩

فرع الدراسة اإلعدادیةلكلیةاقسام ااسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
احیائيكلیة الصیدلة٣
تطبیقيالمدني الھندسة٤
تطبیقيكھربائیةالالھندسة٥
تطبیقي/احیائي الكیمیائیة والبتروكیمیائیةالھندسة٦
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة٧
تطبیقيموارد المیاهوالسدودالھندسة٨

/الجیولوجیا التطبیقیة/علوم الحیاة /الفیزیاء /الكیمیاء العلوم٩
تطبیقي/احیائي الریاضیات التطبیقیة

علوم الحاسوب ١٠
تطبیقي/احیائي علوم الحاسوب/نظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات

تطبیقي/احیائي لبیئةا/الفیزیاء الحیاتیة ھیت/العلوم التطبیقیة ١١
تطبیقي/احیائي الریاضیات /الفیزیاء /علوم الحیاة /الكیمیاء للعلوم الصرفةالتربیة ١٢
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةالزراعة١٣

تطبیقي/احیائي التربة والموارد المائیة الزراعة١٤

تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة١٥
تطبیقي/احیائي البستنة وھندسة الحدائقالزراعة١٦
تطبیقي/احیائي علوم األغذیةالزراعة١٧
تطبیقي/احیائي وقایة النبات الزراعة١٨
تطبیقي/احیائي االقتصاد الزراعيالزراعة١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون القانون والعلوم السیاسیة٢٠
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیةوم السیاسیةالقانون والعل٢١
ادبي/تطبیقي /احیائي / المحاسبة االقتصاد/ ادارة االعمالاالدارة واالقتصاد٢٢

/اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة /الجغرافیة /التاریخ التربیة للعلوم االنسانیة٢٣
ادبي/بیقي تط/احیائي القران والتربیة االسالمیة

ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم التربویة والنفسیةالتربیة للعلوم االنسانیة٢٤

التربیة للبنات٢٥
اللغة العربیة /نفسیة التربویة والعلوم ال/التأریخ /الجغرافیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي القران والتربیة االسالمیة /اللغة االنكلیزیة /

تطبیقي/احیائي الكیمیاء/علوم الحیاة
ادبي/تطبیقي /احیائي القران والتربیة االسالمیةعلوم/اللغة العربیة التربیة / القائم٢٦

/اللغة العربیة /الجغرافیة /ریخ التأ/اللغة االنكلیزیة اآلداب٢٧
ادبي/تطبیقي /احیائي االعالم/االجتماع 

ةالتربیة األساسیة / حدیث٢٨
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة

تطبیقي/احیائي العلوم

العقیدة والدعوة /الحدیث وعلومھ /الفقھ واصولھ العلوم االسالمیة٢٩
ادبي/تطبیقي /احیائي ناالتفسیر وعلوم القر/االسالمیة 

بدنیة وعلوم التربیة ال٣٠
ادبي/تطبیقي/احیائي التقدیم لھا مباشرالریاضة



٣٢

www.aliraqia.edu.iq)١٩٨٩العراقیة  (أسست عام جامعة ال-١٠

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
تطبیقي/احیائي الحاسوبھندسةال٣
تطبیقي/احیائي الشبكات ھندسةلا٤
تطبیقيالكھربائیةالھندسة٥
ادبي/تطبیقي /احیائي القانونوالعلوم السیاسیةالقانون٦
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیة القانون والعلوم السیاسیة7
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم المالیة والمصرفیة / ادارة اعمال / محاسبةاالدارة واالقتصاد8

التربیة / الطارمیة9
العلوم التربویة / اللغة العربیة/علوم القران /التاریخ 

ادبي/تطبیقي /احیائي والنفسیة

تطبیقي/احیائي علوم الحیاة/الفیزیاء/الكیمیاء /الحاسوب 

القران والتربیة علوم/اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة التربیة للبنات10
ادبي/تطبیقي /احیائي التاریخ/ الشریعة/االسالمیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي ریاض األطفال والتربیة الخاصةالتربیة للبنات11

/ التاریخ/علوم القرآن /اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة دابآلا12
ادبي/تطبیقي /احیائي الجغرافیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي الترجمةاآلداب13
ادبي/تطبیقي /احیائي صحافة االذاعیة والتلفزیونیة / العالقات العامة صحافة / الاالعالم14

العلوم االسالمیة15
وعلومھالحدیث/اصول الفقھ /العقیدة اإلسالمیة /الفقھ 

/ العلوم المالیة والمصرفیة مقارنة االدیان / التفسیر/
اللغة العربیة/سالمیة اال

ادبي/تطبیقي /احیائي 

www.uobabylon.edu.iq)١٩٩١بابل (أسست عام جامعة -١١

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

ائياحیطب حمورابي٢

احیائيطب األسنان3
احیائيالصیدلة4
تطبیقيالمدني الھندسة5
تطبیقيالكھرباء الھندسة6
تطبیقيالعمارةالھندسة7
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة8
تطبیقيالبیئة  الھندسة9

تطبیقي/احیائي الكیمیاویةالھندسة10
تطبیقي/یائي احالطب الحیاتيالھندسة١١
تطبیقي/احیائي المعادن ھندسة المواد١٢
تطبیقي/احیائي السیرامیك ومواد البناء ھندسة المواد١٣
تطبیقي/احیائي البولیمرات والصناعات البتروكیمیاویةھندسة المواد١٤



٣٣

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي السیاراتالمسیب/الھندسة ١٥
تطبیقي/احیائي الطاقةالمسیب/الھندسة ١٦
احیائيالتمریض17
تطبیقي/احیائي علم االرض التطبیقي       /علوم الحیاة /فیزیاء /كیمیاء العلوم18
تطبیقي/احیائي البرمجیات/شبكات المعلومات معلوماتتكنولوجیا ال19
تطبیقي/احیائي فیزیاء اللیزر/كیمیاء /علوم الحاسوب /علوم الحیاة علوم البنات20
تطبیقي/احیائي فیزیاء/ریاضیات للعلوم الصرفةالتربیة 21
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون22
ادبي/تطبیقي /احیائي ادارة األعمال/االدارة البیئیة/مصرفیةالعلوم المالیة والاالدارة واالقتصاد23

علوم ال/اللغة االنكلیزیة /العربیة اللغة /جغرافیة لا/تاریخ الللعلوم االنسانیةالتربیة٤٢
ادبي/تطبیقي /احیائي نفسیةالتربویة وال

ادبي/تطبیقي /احیائي االعالم/االجتماع/اللغة العربیة اآلداب25
ادبي/تطبیقي /احیائي اآلثاراآلداب26

التربیة األساسیة27
التربیة /جغرافیة /ریخ أت/ة اللغة االنكلیزی/اللغة العربیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي الخاصة

تطبیقي/احیائي العلوم
ادبي/تطبیقي /احیائي ولىألاالصفوف معلم التربیة األساسیة٢٨
ادبي/تطبیقي /احیائي لغة القران/ علوم القرانالدراسات القرآنیة29

بدنیة وعلوم التربیة ال30
ادبي/تطبیقي /احیائي قدیم لھا مباشرلتاالریاضة

ادبي/تطبیقي /احیائي التربیة الفنیة/تصمیمال/الفنون التشكیلیة /الفنون المسرحیة الفنون الجمیلة31

www.nahrainuniv.edu.iq)٩٩٣١(أسست عامالنھرینجامعة -١٢

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيالصیدلة٢
تطبیقيااللكترونیة الھندسة٣
تطبیقيعمارةالالھندسة٤
تطبیقيالمدنيالھندسة٥
تطبیقي/احیائي الحاسوب الھندسة٦
تطبیقي/احیائي ) الدراسة خمس سنواتمدة(اتيالطب الحیالھندسة٧
تطبیقي/احیائي الكیمیاوي الھندسة٨
تطبیقي/احیائي المیكانیك الھندسة٩

تطبیقي/احیائي اللیزرالھندسة١٠
تطبیقي/احیائي االطراف والمساند الصناعیةالھندسة١١
تطبیقي/ئي احیاالمعلومات واالتصاالت المعلوماتھندسة ١٢
تطبیقي/احیائي الشبكات المعلوماتھندسة ١٣
تطبیقي/احیائي المنظوماتالمعلوماتھندسة ١٤

الحیویة التقاناتالحیویة الجزیئیة الطبیة / التقاناتاالحیائیةالتقنیات١٥
تطبیقي/احیائي الزراعیة

بیقيتط/احیائي الحاسوب / الكیمیاء / الفیزیاء العلوم١٦
تطبیقي/احیائي الریاضیات وتطبیقات الحاسوبالعلوم١٧



٣٤

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

ادبي/تطبیقي /احیائي الحقوق١٨
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیة١٩

اقتصادیات ادارة االستثمار والموارد / اقتصادیات ادارة اقتصادیات االعمال٢٠
ادبي/تطبیقي /ي احیائ/  الرقابة المحاسبیة والمالیةالمصارف

ala.edu.iqwww.uodiy)١٩٩٨دیالى (أسست عام جامعة -١٣
فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

تطبیقيااللكترونیكالھندسة٢
تطبیقية كھربائیالمكائن القدرة والالھندسة٣
تطبیقيمدنيالالھندسة٤
تطبیقيالعمارةالھندسة٥
تطبیقي/احیائي االتصاالتالھندسة٦
تطبیقي/احیائي الحاسوبالھندسة٧
تطبیقي/احیائي الكیمیاوي الھندسة٨
تطبیقي/احیائي الموادالھندسة٩

تطبیقي/احیائي میكانیكالالھندسة١٠

حاسوب/كیمیاء ال/فیزیاء ال/علوم الحیاة /ریاضیات الالعلوم١١
تطبیقي/احیائي التقانة االحیائیة/جیولوجیا النفط  والمعادن /

احیائيالطب البیطري١٢
تطبیقي/احیائي البستنة الزراعة١٣
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة١٤
تطبیقي/احیائي ةلتربة والموارد المائیاالزراعة١٥
تطبیقي/احیائي علوم المحاصیل الحقلیةالزراعة١٦
تطبیقي/احیائي الكیمیاء/الحاسوب/علوم الحیاةللعلوم الصرفةالتربیة ١٧

المقدادیة/المقداد التربیة ١٨
تطبیقي/احیائي الریاضیات 

دبيا/تطبیقي /احیائي االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
ادبي/تطبیقي /احیائي القانونالقانون والعلوم السیاسیة١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیةالقانون والعلوم السیاسیة٢٠

االدارة واالقتصاد٢١
ادبي/تطبیقي /احیائي اإلدارة العامة/االقتصاد 
تطبیقي/احیائي االحصاء

اللغة /نفسیة التربویة والعلوم ال/الجغرافیة /التأریخ یةللعلوم االنسانالتربیة ٢٢
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة االنكلیزیة/العربیة 

التربیة األساسیة23

/تاریخ / ریاض أطفال/اللغة اإلنكلیزیة /ة العربیة اللغ
التربیة /االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي /جغرافیة 

)مباشرھاالتقدیم ل(ضةالبدنیة وعلوم الریا
ادبي/تطبیقي /احیائي 

تطبیقي/احیائي ریاضیات/علوم ال/حاسوب 
ادبي/تطبیقي /احیائي ىولوف األصفالمعلم التربیة األساسیة24

علوم القرأن /العقیدة والفكر االسالمي /الشریعة العلوم االسالمیة25
ادبي/قي تطبی/احیائي والتربیة االسالمیة

الفنون السمعیة /الفنون التشكیلیة /التربیة الفنیة الفنون الجمیلة26
ادبي/تطبیقي /احیائي والمرئیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي مباشرلھا التقدیملبدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ا27



٣٥

www.uokerbala.edu.iq)٢٠٠٢كربالء (أسست عام جامعة -١٤

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقيالمدني الھندسة٤
تطبیقيوااللكترونیكالكھرباء الھندسة٥
تطبیقيالعمارةالھندسة٦
تطبیقي/احیائي یكانیك المالھندسة٧
تطبیقي/احیائي )الدراسة خمس سنواتمدة(الطب الحیاتي الھندسة٨
تطبیقي/احیائي االطراف والمساند الصناعیةالھندسة٩

یكونالبتروكیمیاویات) /(النفطوفروعھطالنفالھندسة١٠
تطبیقيالمرحلة الثالثةفیھا منالتخصص 

تطبیقي/احیائي علوم الحاسوب/الفیزیاء /علوم الحیاة /الكیمیاء العلوم١١
احیائيالتحلیالت المرضیة   العلوم الطبیة التطبیقیة١٢
تطبیقي/احیائي الصحة البیئیة         العلوم الطبیة التطبیقیة١٣
احیائيالتمریض١٤
احیائيالطـب البیـطري١٥
طبیقيت/احیائي البستنة الزراعة١٦
تطبیقي/احیائي وقایة النباتالزراعة١٧
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیة الزراعة١٨
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة١٩
تطبیقي/احیائي الفیزیاء/الكیمیاء /علوم الحیاة /الریاضیات للعلوم الصرفةالتربیة٢٠
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون٢١

االدارة واالقتصاد٢٢
/ علوم مالیة ومصرفیة/االقتصاد /ادارة األعمال 

ادبي/تطبیقي /احیائي المحاسبة

تطبیقي/احیائي االحصاء

جغرافیة /اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة /التاریخ التربیة للعلوم االنسانیة٢٣
ادبي/تطبیقي /ئي احیاوالنفسیةیة بوالترالعلوم /تطبیقیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي السیاحة الدینیة والحضاریة / ادارة المؤسسات الفندقیة العلوم السیاحیة٢٤
ادبي/تطبیقي /احیائي دراسات قرآنیة / الفقھ واصولھ اللغة العربیة / العلوم االسالمیة٢٥
ادبي/تطبیقي /احیائي مباشرلھا التقدیمبدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال٢٦

www.utq.edu.iq)٢٠٠٢ذي قار (أسست عام جامعة -١٥

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

ئياحیاطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقيالمدني الھندسة٤
تطبیقيالكھربائیة وااللكترونیةالھندسة٥
تطبیقيالنفط والغازالھندسة٦



٣٦

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي المیكانیكالھندسة٧
تطبیقي/احیائي )الدراسة خمس سنواتمدة(الطب الحیاتي الھندسة٨

/التحلیالت المرضیة /وم الحیاة عل/الكیمیاء /الفیزیاء العلوم٩
تطبیقي/احیائي الجیولوجیا التطبیقیة

تطبیقي/احیائي الحاسوب / الریاضیاتعلوم الحاسوب والریاضیات١٠
احیائيالتمریض١١
احیائيالطب البیطري / الشطرة١٢
تطبیقي/احیائي االنتاج النباتي الزراعة واالھوار١٣
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالھوارالزراعة واال١٤
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةالزراعة واالھوار١٥
تطبیقي/احیائي الفیزیاء/الریاضیات /علوم الحاسوب /علوم الحیاة للعلوم الصرفةالتربیة١٦
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون١٧

المدرسیین (بفرعیھاالقتصاد/ة والمصرفیة العلوم المالیاالدارة واالقتصاد١٨
ادبي/تطبیقي /احیائي ادارة االعمال/)االقتصاد العام/ناالقتصادیی

/الجغرافیة /اللغة اإلنكلیزیة/اللغة العربیة /التأریخللعلوم االنسانیةالتربیة١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم التربویة والنفسیة

الشطرة/للبنات التربیة ٢٠
ادبي/تطبیقي /احیائي ریاض االطفال/علوم القران والتربیة االسالمیة 

تطبیقي/احیائي علوم الحیاة

/الجغرافیة /اللغة االنكلیزیة/اللغة العربیة /التأریخ اآلداب٢١
ادبي/تطبیقي /احیائي االجتماع

سوق /التربیة االساسیة٢٢
ادبي/تطبیقي /احیائي خاصةتربیة الشیوخ

سوق /التربیة االساسیة٢٣
ادبي/تطبیقي /احیائي معلم الصفوف االولىالشیوخ

ادبي/تطبیقي /احیائي اآلثار والحضارة اإلسالمیة/اآلثار والحضارة القدیمة سوق الشیوخ/اآلثار٢٤

االعالم٢٥
ادبي/تطبیقي /یائي احاالذاعة والتلفزیون /الصحافة المكتوبة 

تطبیقي/احیائي الصحافة واالعالم الرقمي
ادبي/تطبیقي /احیائي علوم القران /الشریعة العلوم اإلسالمیة٢٦
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشربدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال٢٧

edu.iq.www.uokirkuk)٢٠٠٣كركوك (أسست عام جامعة -١٦

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيطب االسنان٢
تطبیقيالمدني الھندسة٣
تطبیقيالنفط الھندسة٤
تطبیقيالكھرباءالھندسة٥
تطبیقي/احیائي المیكانیكالھندسة٦

الجیولوجیا /الفیزیاء /الكیمیاء/علوم الحیاة/الریاضیات العلوم٧
تطبیقي/احیائي التطبیقیة

علوم الحاسوب وتكنولوجیا ٨
تطبیقي/احیائي الشبكات/الحاسوبالمعلومات



٣٧

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالتمریض٩
احیائيلبیطريالطب ا١٠

تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة١١
تطبیقي/احیائي البستنةالزراعة٢١

تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیة الزراعة13
تطبیقي/احیائي التربة والمیاهالزراعة14
تطبیقي/احیائي الغاباتالزراعة15

الدراسة مستضافة في كلیة (دات الزراعیة المكننة والمعالحویجة/الزراعة 16
تطبیقي/احیائي )جامعة كركوك حالیاً /الزراعة 

الدراسة مستضافة في كلیة (المحاصیل الصناعیة والطبیة الحویجة/الزراعة 17
تطبیقي/احیائي )جامعة كركوك حالیاً /الزراعة 

تطبیقي/احیائي الریاضیات/الحیاة علوم /الكیمیاء /الفیزیاء التربیة للعلوم الصرفة18
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون والعلوم السیاسیةالقانون19
ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم السیاسیةوالعلوم السیاسیةالقانون20

االدارة واالقتصاد21
ادبي/تطبیقي /احیائي االقتصاد/ادارة االعمال 

بیقيتط/احیائي االحصاء

التربیة للعلوم االنسانیة22
/علوم القرآن /اللغة اإلنكلیزیة /التأریخ /اللغة العربیة 
اللغة /العلوم التربویة والنفسیة /الجغرافیة /اللغة الكردیة 

)مباشرھا التقدیم ل(التركیة 
ادبي/تطبیقي /احیائي 

الحویجة/التربیة 23

مستضافة في الموقع اسة الدر(التاریخ / اللغة العربیة
ادبي/تطبیقي /احیائي )الجامعي بمدینة كركوك حالیاً 

الدراسة مستضافة في الموقع (الفیزیاء/علوم الحیاة
تطبیقي/احیائي )الجامعي بمدینة كركوك حالیاً 

ادبي/تطبیقي /احیائي الجغرافیة التطبیقیة/اإلعالم/التاریخ /اللغة العربیة اآلداب24
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة االنكلیزیة/ریاض االطفال التربیة االساسیة25
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشربدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال26

asit.edu.iqwww.uow)٢٠٠٣واسط (أسست عام جامعة -١٧

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١
احیائيطب االسنان٢
تطبیقي/احیائي میكانیك الالھندسة٣
تطبیقيمدنيالالھندسة٤
تطبیقيالكھرباءالھندسة٥
تطبیقيالعمارةالھندسة٦

العلوم٧

التقانة االحیائیة /لمجھریةوفروعھ ( االحیاء ااةعلوم الحی
الفیزیاء/فیھا من المرحلة الثالثةالتخصص یكون)

یكونالفیزیاء العامة)/وفروعھ (الفیزیاء الطبیة
الكیمیاء/فیھا من المرحلة الثالثةالتخصص 

تطبیقي/احیائي 

وتكنولوجیا الحاسوب علوم ٨
تطبیقي/احیائي الحاسوب / البرامجیاتالمعلومات

احیائي/ الحيالطب البیطري٩
تطبیقي/احیائي النباتي والحیوانياالنتاج الزراعة١٠



٣٨

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/ احیائييالتربة وتقنیات الرالزراعة١١
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةالزراعة١٢
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون13

االدارة واالقتصاد14
العلوم المالیة // ادارة االعمال المحاسبة/االقتصاد 

ادبي/تطبیقي /احیائي والمصرفیة

تطبیقي/احیائي االحصاء

التربیة15
/اللغة االنكلیزیة /الجغرافیة /التأریخ /اللغة العربیة 

ادبي/تطبیقي /احیائي علوم القرأن/العلوم التربویة والنفسیة 

تطبیقي/احیائي حاسوبال/الریاضیات /علوم الحیاة 
ادبي/تطبیقي /احیائي الترجمة /الفلسفة /علم االجتماع /اللغة العربیة دابآلا١٦
ادبي/تطبیقي /احیائي الصحافة/العالقات العامة/ الصویرةاالعالم١٧

العزیزیة/ساسیة التربیة األ١٨
/التربیة اإلسالمیة /ریاض اطفال /عربیةاللغة ال

ادبي/تطبیقي /احیائي التاریخ/الجغرافیة 

تطبیقي/احیائي العلوم
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشربدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشر)بیة الفنیةالتر/الفنون التشكیلیة (الفنون الجمیلة٢٠

www.uomisan.edu.iq)٢٠٠٧ان (أسست عام میسجامعة -١٨

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١
احیائيطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقيالكھرباء الھندسة٤
تطبیقيالمدنيالھندسة٥
تطبیقيالنفطالھندسة٦
تطبیقي/احیائي الفیزیاء/ الكیمیاء/علوم الحیاة العلوم٧
احیائيالتمریض٨
تطبیقي/احیائي نتاج الحیواني االالزراعة٩

تطبیقي/احیائي وقایة النباتالزراعة١٠
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون١١
ادبي/بیقي تط/احیائي العلوم السیاسیة١٢
ادبي/تطبیقي /احیائي االقتصاد / ادارة االعمالاالدارة واالقتصاد١٣

التربیة١٤
/اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة /تأریخ ال/جغرافیة ال

ادبي/تطبیقي /احیائي العلوم التربویة والنفسیة

تطبیقي/احیائي الریاضیات

ساسیةالتربیة األ١٥
/جغرافیةال/تأریخ ال/اللغة االنكلیزیة /لعربیة اللغة ا
ادبي/تطبیقي /احیائي الفنیةالتربیة

تطبیقي/احیائي العلوم/ریاضیات 
ادبي/تطبیقي /احیائي ى   ولاألوفمعلم الصفساسیةالتربیة األ١٦
ادبي/تطبیقي/احیائي التقدیم لھا مباشربدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال١٧



٣٩

www.mu.edu.iq)٢٠٠٧المثنى (أسست عام جامعة -١٩

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١
احیائيطب االسنان٢
احیائيالصیدلة٣
تطبیقيمدني الالھندسة٤
تطبیقيالعمارةدسةالھن٥
تطبیقي/احیائي كیمیاويالالھندسة٦
تطبیقي/احیائي الفیزیاء /الكیمیاء /علوم الحیاة العلوم٧
تطبیقي/احیائي الحاسوبالریاضیات وتطبیقات العلوم٨
احیائيالتمریض٩

احیائيالطب البیطري١٠
تطبیقي/احیائي وقایة النباتزراعةال١١
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالزراعةال١٢
تطبیقي/احیائي التربة والمیاه زراعةال١٣
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةزراعةال١٤
تطبیقي/احیائي مكافحة التصحرزراعةال١٥
تطبیقي/احیائي علوم الحیاة/الریاضیات التربیة للعلوم الصرفة١٦
ادبي/تطبیقي /یائي احالقانون١٧
ادبي/تطبیقي /احیائي ادارة االعمال/علوم مالیة ومصرفیة/محاسبة الاالدارة واالقتصاد١٨

/اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة /تأریخ ال/جغرافیة الللعلوم االنسانیةالتربیة١٩
ادبي/تطبیقي /احیائي علوم القرأن

ادبي/تطبیقي /احیائي االجتماععلم/االثار اآلداب٢٠

التربیة األساسیة٢١
ادبي/تطبیقي /احیائي التاریخ /اللغة العربیة 

تطبیقي/احیائي العلوم
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشربدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال٢٢

www.uosamarra.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام سامراءجامعة -٢٠
فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقيعمارة الالھندسة١

تطبیقيالمدنیةالھندسة٢

تطبیقي/احیائي الكھرومیكانیكیةالھندسة ٣

التطبیقیةالعلوم٤
تطبیقي/یائي احالكیمیاء التطبیقیة 
احیائيالتحلیالت المرضیة

التربیة5
القرأن والتربیة/اللغة االنكلیزیة /اللغة العربیة /التأریخ 

ادبي/تطبیقي /احیائي الجغرافیة/ االسالمیة

تطبیقي/احیائي الكیمیاء/الفیزیاء /علوم الحیاة 

/ة االثاریة والدینیة السیاح/ الصیانة والترمیم/االثار االثار6
ادبي/تطبیقي /احیائي الحضارة

ادبي/تطبیقي /احیائي الشریعة االسالمیة/ العقیدة والفكر االسالميالعلوم االسالمیة7

بدنیة وعلوم التربیة ال8
ادبي/تطبیقي /احیائي التقدیم لھا مباشرالریاضة



٤٠

www.uos.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام سومرجامعة -٢١

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

علوم الحاسوب وتكنولوجیا ١
تطبیقي/احیائي الحاسوبیةنظم المعلومات /علوم الحاسوبالمعلومات

تطبیقي/احیائي التربة والموارد المائیة الزراعة٢
تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة٣
ادبي/تطبیقي /احیائي القانون٤

االدارة واالقتصاد٥
ادبي/تطبیقي /احیائي إدارة األعمال / إدارة عامة

تطبیقي/احیائي االحصاء

التربیة األساسیة٦
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة

تطبیقي/احیائي العلوم 
ادبي/تطبیقي /احیائي معلم الصفوف األولى  التربیة األساسیة٧

uoqasim.edu.iqwww.)٢٠١٤أسست عام القاسم الخضراء (جامعة -٢٢

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي الھندسة الوراثیة/التقانات االحیائیة التقانات االحیائیة١

تطبیقيالمنشأت الھیدرولیكیة ھندسة الموارد المائیة٢

تطبیقيادارة الموارد المائیةھندسة الموارد المائیة٣

احیائيالطب البیطري٤

تطبیقي/احیائي صحة البیئة/التلوث البیئي/التقانات البیئة علوم البیئة٥

تطبیقي/احیائي نتاج الحیوانياالالزراعة٦
تطبیقي/احیائي التربة والمیاه الزراعة٧
تطبیقي/احیائي البستنة والنخیل الزراعة٨
تطبیقي/احیائي المحاصیل الحقلیةالزراعة٩

تطبیقي/احیائي تكنولوجیا االغذیة/تكنولوجیا االلبان علوم االغذیة١٠

)٢٠١٤(أسست عام نینوىجامعة-٢٣

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

تطبیقي/احیائي والمعلوماتیةالحاسوب ھندسة االلكترونیات٢

تطبیقي/احیائي االتصاالتة االلكترونیاتھندس٣

تطبیقي/احیائي النظم والسیطرةھندسة االلكترونیات٤

تطبیقيااللكترونیكھندسة االلكترونیات٥



٤١

www.uofallujah.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام الفلوجةجامعة-٢٤

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب١

احیائيالطب البیطري٢

ادبي/تطبیقي /احیائي القانون٣
ادبي/تطبیقي /احیائي االقتصاد/ادارة عامة االدارة واالقتصاد٤

القران الكریم /وعلومھالحدیث/اللغة العربیة/الشریعة العلوم االسالمیة٥
ادبي/تطبیقي /احیائي وعلومھ

www.jmu.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام جامعة جابر بن حیان الطبیة -٢٥

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب ١

)٢٠١٤(أسست عام تلعفرجامعة-٢٦

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالتمریض١

تطبیقي/احیائي نتاج الحیواني االالزراعة٢

تطبیقي/احیائي االنتاج النباتيالزراعة٣

التربیة األساسیة٤
ادبي/تطبیقي /احیائي اللغة العربیة 
تطبیقي/احیائي الریاضیات 

www.buog.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام البصرة للنفط والغازجامعة -٢٧

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقيھندسة النفط والغازھندسة النفط والغاز١

تطبیقيالھندسة الكیمیائیة وتكریر النفطھندسة النفط والغاز٢

تطبیقيھندسة البولیمرات والبتروكیمیاویاتھندسة النفط والغاز٣

للنفط االدارة الصناعیة4
والغاز

)اقتصاد النفط والغاز/ادارة تسویق النفط والغاز(بفرعیھا
تطبیقي/احیائي لثةیكون التخصص فیھا  من المرحلة الثا

)٢٠١٤أسست عام الحمدانیة (جامعة -٢٨

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

االدارة ١
ادبي/تطبیقي /احیائي ادارة االعمال / المحاسبةواالقتصاد

التربیة٢
الجغرافیة/اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / العلوم التربویة والنفسیة / التاریخ 

ادبي/تطبیقي /احیائي )مباشرھاالتقدیم ل(التربیة البدنیة وعلوم الریاضة/

تطبیقي/احیائي الفیزیاء/الحاسبات / الریاضیات



٤٢

www.uoitc.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت جامعة -٢٩

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي تكنولوجیا االعالمالھندسة١

تطبیقي/احیائي اتصاالت الحاسوبالھندسة٢

تطبیقي/احیائي ادارة أنظمة المعلوماتیة/تكنولوجیا معلومات األعمال معلوماتیة األعمال٣

www.kus.edu.iq)٢٠١٤عام (أسست جامعة الكرخ للعلوم -٣٠

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

تطبیقي/احیائي الفیزیاء الطبیة/االحیاء المجھریةالعلوم1

تطبیقي/احیائي الجیوفیزیاء     /ئي التحسس الناالتحسس النائي والجیوفیزیاء٢

www.ibnsina.edu.iq)٢٠١٤(أسست عام جامعة ابن سینا للعلوم الطبیة والصیدالنیة -٣١

فرع الدراسة اإلعدادیةاقسام الكلیةاسم الكلیةت

احیائيالطب1

ئياحیاطب االسنان٢

www.fte.edu.iq)٢٠١٤الجامعة التقنیة الشمالیة (أسست عام -٣٢

فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

/لكلیة التقنیة القسم الطبيا١
احیائيت المرضیةتقنیات التحلیالكركوك

/الكلیة التقنیة الھندسیة٢
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات الحاسوب الموصل

/الكلیة التقنیة الھندسیة٣
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات تبرید وتكییف الموصل

/الكلیة التقنیة الھندسیة٤
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات االجھزة الطبیة الموصل

/لكلیة التقنیة الھندسیةا٥
تطبیقيھندسة تقنیات البناء واالنشاءاتالموصل

/الكلیة التقنیة الھندسیة٦
تطبیقيھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة الموصل

الكلیة التقنیة االقسام ٧
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات التبرید والتكییف كركوك/الھندسیة

قسام الكلیة التقنیة اال٨
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات الوقود والطاقةكركوك/الھندسیة

الكلیة التقنیة االقسام ٩
تطبیقي/احیائي الحاسوبھندسة تقنیات كركوك/الھندسیة

الكلیة التقنیة االقسام ١٠
تطبیقي/احیائي تقنیات االلكترونیك والسیطرة كركوك/الھندسیة



٤٣

فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

القسام الكلیة التقنیة ا١١
تطبیقيتقنیات المساحةكركوك/الھندسیة

الكلیة التقنیة االقسام ١٢
تطبیقيتقنیات البیئة والتلوثكركوك/الھندسیة

/الكلیة التقنیة الزراعیة١٣
تطبیقي/احیائي تقنیات االنتاج الحیواني نینوى/الرشیدیة

/الكلیة التقنیة الزراعیة١٤
تطبیقي/احیائي نیات االنتاج النباتيتقنینوى/الرشیدیة

/الكلیة التقنیة االداریة١٥
تطبیقيتقنیات العملیات/تقنیات االدارة االلكترونیة الموصل

/المعھد التقني الطبي١٦
الموصل

/ التحلیالت المرضیةتقنیات /التخدیرتقنیات/ الصیدلةتقنیات 
یائياحاالشعةتقنیات/صحة المجتمعتقنیات

/المعھد التقني الطبي١٧
احیائيالتمریضتقنیاتالموصل

احیائيتقنیات صحة المجتمع  كركوك/المعھد التقني الطبي١٨
احیائيتقنیات التمریضكركوك/المعھد التقني الطبي١٩

الدور /المعھد التقني الطبي٢٠
احیائيتقنیات التحلیالت المرضیة)صالح الدین(

/لمعھد التقني الطبيا٢١
احیائيتقنیات التحلیالت المرضیةالحویجة

/المعھد التقني التكنلوجي٢٢
الموصل

التقنیات /)ةالمعدات النفطیلحام/انتاج(التقنیات المیكانیكیة
التقنیات الكھربائیة) /الرسم بالحاسوب/وانشاءات بناء(المدنیة

اجھزة(االلكترونیة قنیاتالت/)االلكترونیك/تشبكا/قوى(
المكائن تقنیات /المساحةتقنیات /)تقنیات الحاسوب/وسیطرة

ة المائیالمواردتقنیات /)سیارات/وتكییفتبرید(والمعدات
تشغیل(الصناعات الكیمیاویة تقنیات ) / الري والبزلتقنیات(

) وحدات حراریة

تطبیقي/احیائي 

/جيالمعھد التقني التكنلو٢٣
كركوك

الرسم /انشاء طرق/بناء وانشاءات(التقنیات المدنیة 
) / انتاج(تقنیات المیكانیك /قنیات المساحة ت/)بالحاسوب

التقنیات الكھربائیة /)وتكییفتبرید (المكائن والمعداتتقنیات 
تقنیات الصناعات /التقنیات االلكترونیة ) / قوى كھربائیة(

) لوحدات الصناعیةتشغیل ا(الكیمیاویة 

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي٢٤
الحویجة

التقنیات ) / قوى میكانیكیة/سیارات (تقنیات المكائن والمعدات 
تقنیات الموارد ) / لحام المعدات النفطیة/االنتاج(المیكانیكیة 

تقنیات كھربائیة ) / الري والبزل/تشغیل مشاریع المیاه (المائیة 
التقنیات االلكترونیة/)قوى(

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي٢٥
تطبیقي/احیائي تقنیات المیكانیك/تقنیات االلكترونیك )صالح الدین(الدور 

/المعھد التقني الزراعي٢٦
موصل

تقنیات / االنتاج النباتيتقنیات/المكننة الزراعیةتقنیات 
تطبیقي/احیائي )حیوانیةصحة /يحیوانانتاج(االنتاج الحیواني 

/المعھد التقني الزراعي٢٧
تطبیقي/احیائي )نباتات طبیة/نباتي (تقنیات االنتاج النباتي الحویجة

/المعھد التقني االداري٢٨
الموصل

تقنیات/تقنیات المعلومات والمكتبات/ادارة الموادتقنیات 
ادبي/طبیقي ت/احیائي ادارة مكتب

تطبیقي/احیائي انظمة الحاسباتتقنیات

/المعھد التقني االداري29
نینوى

تقنیات االدارة /التقنیات المالیة والمصرفیة /تقنیات المحاسبة 
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات سیاحة وفندقة/القانونیة 

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/التقني االداريالمعھد30
كركوك

التسویق تقنیات ادارة/تقنیات ادارة المواد /تقنیات المحاسبة 
ادبي/تطبیقي /احیائي االدارة القانونیة/

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات



٤٤

فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

/المعھد التقني االداري31
ادبي/تطبیقي /احیائيتقنیات ادارة المواد  /تقنیات ادارة المكتب الحویجة

/المعھد التقني االداري32
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات المحاسبة )صالح الدین(الدور 

ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات صناعة المالبسكركوك/المعھد التقني فنون33

u.iqwww.atu.ed)٢٠١٤(أسست عام االوسط التقنیةالفرات جامعة-٣٣

فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

الكلیة التقنیة الصحیة ١
احیائيتقنیات صحة مجتمع/تقنیات التحلیالت مرضیة الكوفة/والطبیة

الكلیة التقنیة االقسام ٢
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات المضخاتالمسیب/الھندسیة

لكلیة التقنیة االقسام ا٣
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات المكائن الزراعیةالمسیب/الھندسیة

الكلیة التقنیة االقسام ٤
تطبیقيھندسة تقنیات البناء واالنشاءاتالمسیب/الھندسیة

الكلیة التقنیة االقسام ٥
تطبیقيھندسة تقنیات القدرة الكھربائیةالمسیب/الھندسیة

/لیة التقنیة الھندسیةالك٦
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات االتصاالت النجف

/الكلیة التقنیة الھندسیة٧
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات السیاراتالنجف

/الكلیة التقنیة الھندسیة٨
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات الطیرانالنجف

/الكلیة التقنیة الھندسیة٩
تطبیقي/احیائي قنیات الكترونیات الطیرانھندسة تالنجف

/الكلیة التقنیة الھندسیة١٠
تطبیقي/احیائي بصریاتكھروھندسة تقنیات اللیزر والالنجف

الكلیة التقنیة االقسام ١١
تطبیقي/احیائي التقنیات الحیاتیة الحیوانیة المسیب/الزراعیة

الكلیة التقنیة االقسام ١٢
تطبیقي/احیائي التقنیات الحیاتیة النباتیة لمسیبا/الزراعیة

الكلیة التقنیة االقسام ١٣
تطبیقي/احیائي تقنیات التربة والمیاه المسیب/الزراعیة

الكلیة التقنیة االقسام ١٤
تطبیقي/احیائي تقنیات المقاومة االحیائیةالمسیب/الزراعیة

/الكلیة التقنیة االداریة١٥
ةالكوف

ادبي/تطبیقي التقنیات المالیة والمحاسبیة 
تطبیقيتقنیات المعلومات/ ادارة االعمالتقنیات 

احیائيتقنیات صحة المجتمع  /تقنیات التحلیالت مرضیة بابل/ المعھد التقني الطبي١٦
احیائيتقنیات التمریضبابل/ المعھد التقني الطبي17

تقنیات صحة /تقنیات التحلیالت مرضیة /تقنیات الصیدلة الكوفة/المعھد التقني الطبي18
احیائيمجتمع 

احیائيتقنیات التمریضالكوفة/المعھد التقني الطبي19
احیائيتقنیات صحة المجتمع كربالء/المعھد التقني الطبي20

/المعھد التقني الطبي21
احیائيتقنیات صحة المجتمع القادسیة
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فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

/المعھد التقني الطبي22
احیائيتقنیات التمریضالقادسیة

/المعھد التقني الطبي23
احیائيتقنیات صحة المجتمع السماوة

/المعھد التقني الطبي24
احیائيتقنیات التمریضالسماوة

/المعھد التقني التكنلوجي25
بابل

/مساحة تقنیات ) / انشاء طرق/بناء وانشاءات(تقنیات المدني 
/غزل ونسیج (قنیات مكائن ومعدات ت) / انتاج(تقنیات میكانیك 

تقنیات االلكترونیك) / سیارات
تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي26
المسیب

تقنیات ) / تشغیل مشاریع/الري والبزل (تقنیات الموارد المائیة 
ت المكائن تقنیا) / بناء وانشاءات/الرسم بالحاسوب(المدني 

تقنیات قدرة ) / انتاج(تقنیات میكانیكیة ) / سیارات(والمعدات 
) قوى(كھربائیة 

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي27
فةالكو

) سیارات(تقنیات المكائن والمعدات ) / شبكات(تقنیات الكھرباء 
تطبیقي/احیائي ) االنتاج(تقنیات المیكانیك /

/تقني التكنلوجيالمعھد ال28
النجف

تقنیات /االلكتروني (تقنیات الكترونیك ) / قوى(تقنیات كھرباء 
تقنیات مكائن ومعدات ) / انتاج(تقنیات میكانیك ) / حاسوب

بناء (تقنیات المدني /تقنیات اتصاالت ) / تبرید وتكییف(
تقنیات الطیران) / انشاء طرق/الرسم بالحاسوب/وانشاءات 

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي29
كربالء

) االنتاج(التقنیات المیكانیكیة ) / بناء وانشاءات(التقنیات المدنیة 
تطبیقي/احیائي )التقنیات الكھربائیة(التقنیات الكھربائیة/

/المعھد التقني التكنلوجي30
تطبیقي/احیائي )انتاج/تشغیل وصیانة (تقنیات المیكانیك القادسیة

/المعھد التقني التكنلوجي31
السماوة

تقنیات كھرباء ) / انتاج(تقنیات میكانیك /تقنیات مساحة 
تطبیقي/احیائي تقنیات البناء واالنشاءات) / قوى(

/المعھد التقني الزراعي32
المسیب

مقاومة (تقنیات االنتاج النباتي /تقنیات االنتاج الحیواني 
تطبیقي/احیائي تقنیات المكننة الزراعیة /تقنیات التربة ) / تينبا/احیائیة 

/المعھد التقني الزراعي33
تطبیقي/احیائي تقنیات االنتاج الحیواني/تقنیات االنتاج النباتيالكوفة

بابل/المعھد التقني االداري34
ادبي/تطبیقي /احیائي بةتقنیات محاس/تقنیات االدارة القانونیة /تقنیات ادارة المواد 

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/المعھد التقني االداري35
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات مالیة ومصرفیة/تقنیات المحاسبة المسیب

/المعھد التقني االداري36
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات ادارة مواد الكوفة

/قني االداريالمعھد الت37
النجف

تقنیات السیاحة /تقنیات المحاسبة /تقنیات االدارة القانونیة 
ادبي/تطبیقي /احیائي )االرشاد والسیاحة/الفندقة (وادارة الفنادق 

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/المعھد التقني االداري38
كربالء

تقنیات السیاحة /تب تقنیات ادارة مك/تقنیات المحاسبة 
ادبي/تطبیقي /احیائي ) ارشاد سیاحي/ادارة فنادق (والفندقة 

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/المعھد التقني االداري39
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات ادارة المواد /تقنیات المحاسبة القادسیة

/المعھد التقني االداري40
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات المحاسبةالسماوة

ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات التصمیم والتزیین المعماري/تقنیات صناعة المالبس النجف/المعھد التقني فنون41
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فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

الكلیة التقنیة الصحیة ١
احیائيتقنیات صحة مجتمع/تقنیات تحلیالت مرضیة البصرة/والطبیة

/الكلیة التقنیة الھندسیة٢
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات الوقود والطاقة البصرة

/نیة الھندسیةالكلیة التق٣
تطبیقيھندسة تقنیات البیئة والتلوث البصرة

/الكلیة التقنیة الھندسیة٤
تطبیقي/احیائي میكانیك الحراریاتھندسة تقنیات البصرة

/الكلیة التقنیة الھندسیة٥
تطبیقي/احیائي ئیةالبتروكیمیاالكیمیائیة وتقنیات الالبصرة

/الكلیة التقنیة الھندسیة٦
تطبیقيھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة البصرة

/الكلیة التقنیة االداریة٧
البصرة

ادبي/تطبیقي تقنیات المحاسبة 
تطبیقيادارة االعمالتقنیات 

ادبي/تطبیقي تقنیات المحاسبةذي قار/ الكلیة التقنیة٨

/المعھد التقني الطبي٩
البصرة

صحة تقنیات /التحلیالت المرضیةیات تقن/ الصیدلةتقنیات 
احیائيالتخدیر/ تقنیات المجتمع

/المعھد التقني الطبي١٠
احیائيالتمریضتقنیات البصرة

/المعھد التقني الطبي١١
احیائيتقنیات التحلیالت المرضیةالعمارة

/المعھد التقني الطبي١٢
احیائيتقنیات التمریضالعمارة

/لتقني الطبيالمعھد ا١٣
احیائيتقنیات التحلیالت المرضیة /تقنیات صحة مجتمع الناصریة

/المعھد التقني الطبي١٤
احیائيتقنیات التمریضالناصریة

/المعھد التقني التكنلوجي١٥
البصرة

/تقنیات المساحة/تقنیات بناء وانشاءات /التقنیات المدنیة 
التقنیات ) / قوى(یات الكھربائیة التقن/التقنیات االلكترونیة

تبرید /سیارات (تقنیات المكائن والمعدات ) /انتاج(المیكانیكیة 
) وحداتتشغیل(تقنیات الصناعات الكیمیاویة ) / وتكییف

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي١٦
تطبیقي/احیائي التقنیات الكھربائیة  القرنة

العمارة/يالتقني التكنلوج١٧

تقنیات المكائن والمعدات ) / بناء وانشاءات(تقنیات المدني 
تقنیات االلكترونیك ) / االنتاج(تقنیات المیكانیك) /تبرید وتكییف(
التقنیات االلكترونیة /تقنیات مساحة) / قوى(تقنیات الكھرباء /

)التقنیات االلكترونیة /تقنیات االتصاالت واالتصاالت بفرعیھ (

تطبیقي/ائي احی

/المعھد التقني التكنلوجي١٨
تطبیقي/احیائي التقنیات المدنیة/تقنیات المیكانیك /تقنیات الكھرباء الناصریة

/المعھد التقني التكنلوجي١٩
الشطرة

) / االنتاج(المیكانیكیة التقنیات ) / الشبكات(التقنیات الكھربائیة 
تقنیات ) / السیارات(عدات تقنیات مكائن وم/تقنیات المساحة 
)بناء وانشاءات(التقنیات المدنیة ) / ري وبزل(الموارد المائیة 

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني الزراعي٢٠
الشطرة

االنتاج / الصحة الحیوانیة(بفرعیھ تقنیات االنتاج الحیواني
تقنیات مكائن ومعدات /تقنیات االنتاج النباتي / )الحیواني

یة زراع
تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني االداري٢١
البصرة

ادبي/تطبیقي /احیائي ادارة موادتقنیات / ادارة مكتبتقنیات / المحاسبةتقنیات 

تطبیقي/احیائي حاسباتانظمة تقنیات 
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فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

٢٢
/المعھد التقني االداري

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسباتالقرنة

/ھد التقني االداريالمع٢٣
العمارة

ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات المحاسبة/تقنیات ادارة مواد 

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات 

/المعھد التقني االداري٢٤
الناصریة

تقنیات ادارة /تقنیات االدارة القانونیة /تقنیات المحاسبة 
ادبي/تطبیقي /احیائي المكاتب ونظم المعلومات

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/المعھد التقني االداري٢٥
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات ادارة موادالشطرة

/المعھد التقني فنون٢٦
ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات صناعة المالبس  الناصریة

www.mtu.edu.iq)٢٠١٤الجامعة التقنیة الوسطى (أسست عام -٣٥

فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

كلیة التقنیات الصحیة ١
بغداد/والطبیة

تقنیات األشعة /تقنیات العالج الطبیعي /تقنیات صحة المجتمع 
تقنیات صناعة /حلیالت المرضیة تقنیات الت/تقنیات التخدیر/

التقنیات البصریة/االسنان 
احیائي

/الكلیة التقنیة الھندسیة٢
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات القوالب والعدد بغداد

/الكلیة التقنیة الھندسیة٣
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات اللحام بغداد

/الكلیة التقنیة الھندسیة٤
تطبیقيت المساحة تقنیابغداد

/الكلیة التقنیة الھندسیة٥
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات السیارات بغداد

/الكلیة التقنیة الھندسیة٦
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات التبرید والتكییف بغداد

/الكلیة التقنیة الھندسیة٧
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیة الموادبغداد

/تقنیة الھندسیةالكلیة ال٨
تطبیقيتقنیات البناء واإلنشاءاتبغداد

/الكلیة التقنیة الھندسیة٩
تطبیقيستقنیات المیكاترونكبغداد

الھندسیة یةكلیة التقنال١٠
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات االجھزة الطبیة بغداد/الكھربائیة 

الھندسیة یةكلیة التقنال١١
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات الحاسوببغداد/الكھربائیة 

الھندسیة یةكلیة التقنال١٢
تطبیقيھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة بغداد/الكھربائیة 

الھندسیة یةكلیة التقنال١٣
تطبیقي/احیائي ھندسة تقنیات السیطرة واألتمتةبغداد/الكھربائیة 

/الكلیة التقنیة االداریة14
صافةالر–بغداد

تقنیات / تقنیات ادارة األعمال/التقنیات المالیة والمحاسبیة 
ادبي/تطبیقي المصارف والتمویل/الشاملةادارة الجودة

تطبیقيتقنیات المعلوماتیة
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فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

ادبي/تطبیقي تقنیات االعالن/تقنیات التصمیم الداخلي كلیة الفنون التطبیقیة15

اب بغداد ب/المعھد الطبي16
المعظم

صحة تقنیات / وقایة االسنانتقنیات /تقنیات صناعة االسنان 
/الطبیعيالعالج(والعالج الطبیعيتقنیات التأھیل/ المجتمع

/ رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةتقنیات /)االطراف والمساند
تقنیات التغذیة الصحیة/  التخدیرتقنیات / االشعةتقنیات 

احیائي

بغداد باب /الطبيالمعھد17
المعظم

تمریض / القبالة والتولید/التمریض (التمریض تقنیات 
احیائي)اإلسعافات األولیة

بغداد /المعھد التقني الطبي18
المنصور

تقنیات فحص /تقنیات الصیدلة /تقنیات التحلیالت المرضیة 
تقنیات ادارة ) /االجھزة الطبیة(تقنیات االلكترونیك/البصر 
تقنیات ادلة جنائیة/صحیة 

احیائي

احیائيتقنیات صحة مجتمعاالنبار/المعھد التقني الطبي19
احیائيتقنیات تحلیالت مرضیة /تقنیات صحة مجتمع بعقوبة/المعھد التقني الطبي20
احیائيتقنیات التمریض بعقوبة/المعھد التقني الطبي21
احیائيتقنیات صحة المجتمع /تقنیات تحلیالت مرضیة كوتال/المعھد التقني الطبي22

/المعھد التقني الطبي23
احیائيتقنیات التمریضیرةالصو

بغداد/معھد التكنلوجیا24

تقنیة (بفرعیھااللكترونیكتقنیات / المساحةتقنیات 
تقنیات /)انظمة الھواتف الذكیةتقنیات /كترونیات الجویةلاال

تقنیات ) / سالمة مھنیة/ تشغیل وحدات(ات الكیمیاویة الصناع
تقنیات ) / تقنیات الري/تشغیل مشاریع المیاه (الموارد المائیة 
/تقنیات المیكانیك (انتاج)/مصاعد)شبكات //الكھرباء (قوى

تقنیات مكائن ومعدات (سیارات / تبرید وتكییف / قوى میكانیكیة 
مدني (بناء وانشاءات / انشاء طرق تقنیات ال/میكاترونكس)/
)الرسم بالحاسوب/

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي25
االنبار

التقنیات المدنیة (بناء وانشاءات) / التقنیات المیكانیكیة (االنتاج) 
تقنیات الصناعات /تقنیات المكائن والمعدات (سیارات)/

التقنیات الكھربائیة (قوى الكیمیاویة (تشغیل وحدات صناعیة) /
كھربائیة) 

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي26
بعقوبة

) قوى(تقنیات كھرباء ) / انتاج(تقنیات میكانیك /تقنیات مساحة 
تطبیقي/احیائي )سیارات(تقنیات مكائن ومعدات /

/المعھد التقني التكنلوجي27
الكوت

تقنیات ) /تقنیات الري(الموارد المائیةتقنیات/تقنیات المساحة
/)االنتاج(التقنیات المیكانیكیة/)السیارات(المكائن والمعدات 
) قوى(تقنیات الكھرباء 

تطبیقي/احیائي 

/المعھد التقني التكنلوجي28
الصویرة

) / سیارات(تقنیات المكائن والمعدات ) / قوى(تقنیات الكھرباء
تطبیقي/احیائي ) صیانة وتشغیل/انتاج(تقنیات میكانیك 

/المعھد التقني الزراعي29
تطبیقي/احیائي تقنیات االنتاج النباتي الصویرة

الرصافة/معھد االدارة30

تقنیات االدارة الریاضیة / التقنیات المالیة والمصرفیة / تقنیات 
/ تقنیات ادارة المكتب / تقنیات ادارة المواد / تقنیات المحاسبة

المعلومات والمكتبات 
ادبي/تطبیقي /احیائي 

(اإلحصاء تقنیات انظمة الحاسوب / تقنیات االحصاء
تطبیقي/احیائي والمعلوماتیة / اإلحصاء الصحي)

بغداد/معھد االدارة التقني31

تقنیات ادارة المكتب / تقنیات ادارة المواد / تقنیات االدارة 
یات المحاسبة / تقنیات السیاحة (االرشاد القانونیة / تقن

السیاحي / ادارة الفنادق) 
ادبي/تطبیقي /احیائي 

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/المعھد التقني االداري32
االنبار

تقنیات المحاسبة / تقنیات ادارة المكتب / تقنیات ادارة المواد / 
ادبي/تطبیقي /ي احیائتقنیات ادارة قانونیة /

تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات



٤٩

فرع الدراسة اإلعدادیةالمعھد/اقســـام الكلیـــة/ المعھداسم الكلیةت

/المعھد التقني االداري33
بعقوبة

ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات المحاسبة /تقنیات ادارة مواد 
تطبیقي/احیائي تقنیات انظمة الحاسبات

/المعھد التقني االداري34
ادبي/تطبیقي /احیائي ارة المواد  تقنیات اد/تقنیات المحاسبة الكوت

/المعھد التقني االداري35
الصویرة

ادبي/تطبیقي /احیائي تقنیات المحاسبة

تطبیقي/احیائي الحاسباتتقنیات أنظمة 

/معھد الفنون التطبیقیة36
بغداد

/ تقنیات تقنیات صناعة المالبس/ التصمیم الطباعيتقنیات 
/ فن الحلي والمجوھرات/ تقنیات ن المعماريالتصمیم والتزیی

تقنیات تصمیم االقمشة/تقنیات الخط والزخرفة/تقنیات الخزف
ادبي/تطبیقي /احیائي 

معھد اعداد المدربین37
بغداد/التقنیین

/تقنیات الكھرباء /تقنیات االلكترونیك /تقنیات المیكانیك 
تطبیقي/احیائي تقنیات السیارات



٥٠

:المعاھد التي یقدم إلیھا خریجو الفرع التجاري-: ثانیا

اسم المعھدت

رصافة/ بغداد/معھد االدارة١

بغداد/تقني/معھد االدارة٢

البصرة/إداري/المعھد التقني٣

إداري/ الموصل/المعھد التقني٤

إداري/ كركوك/المعھد التقني٥

بابل/إداري/المعھد التقني٦

االنبار/إداري/المعھد التقني٧

النجف/إداري/المعھد التقني٨

العمارة/إداري/المعھد التقني٩

الناصریة/إداري/المعھد التقني١٠

الحویجة/إداري/المعھد التقني١١

الكوفة/إداري/المعھد التقني١٢

الكوت/إداري/المعھد التقني١٣

المسیب/إداري/المعھد التقني١٤

الشطرة/إداري/المعھد التقني١٥

كربالء/إداري/المعھد التقني١٦

الدور (صالح الدین)/إداري/المعھد التقني١٧

الصویرة/إداري/المعھد التقني١٨

نینوى/إداري/المعھد التقني١٩

بعقوبة/إداري/المعھد التقني٢٠

السماوة/إداري/المعھد التقني٢١

القادسیة/إداري/المعھد التقني٢٢



٥١

:والتخصصات المطلوبةالتي یقدم إلیھا خریجو الفرع الزراعي المعاھد-: ثالثا

:المعاھد التي یقدم إلیھا خریجو الفرع الصناعي والتخصصات المطلوبة-:رابعا

ت
اسم االختصاص 

في التعلیم 
المھني

االختصاص المناظر في المعاھد
اسم 

االختصاص 
المناظر

المعاھد الموجود فیھا االختصاص المناظر

الكھرباءالكھرباء١
بغداد،  البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسیب، الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، /معھد التكنولوجیا

العمارة، الناصریة، الكوفة، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، الصویرة، الحویجة، كربالء، الدور 
القرنةبعقوبة، السماوة،، )نصالح الدی(

االلكترونیك ٢
االلكترونیكوالسیطرة

بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسیب، /معھد التكنولوجیا
، بعقوبة، السماوة، الكوت، )صالح الدین(الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصریة، كربالء، الدور 

كوفة، الحویجة، القرنة، الصویرةال

المیكانیكالمیكانیك٣
بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، البصرة، الموصل، بابل، مسیب، الشطرة، /معھد التكنولوجیا

، )صالح الدین(الكوت، االنبار، النجف، الصویرة، العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، كربالء، الدور 
قادسیة، السماوة، كركوكبعقوبة، ال

اللحام وتشكیل ٤
معادنالمعادن

كركوك، مسیب، بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، البصرة، الموصل،/معھد التكنولوجیا
صالح (ء، الدور النجف، الصویرة، العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، كربالالشطرة، االنبار، 

الكوتالسماوة، بابل،القادسیة،، بعقوبة،)الدین

السیاراتالسیارات٥
بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، البصرة، الموصل، مسیب، الشطرة، /معھد التكنولوجیا

الكوت، االنبار،  الصویرة، العمارة، الكوفة، الحویجة، بعقوبة، بابل، النجف، القادسیة، السماوة، 
)الح الدین ص(كركوك، الناصریة، كربالء، الدور

البصرة، الموصل، كركوك، مسیب، الشطرة، الكوت، االنبار، العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، النجارةالنجارة٦
لتطبیقیة، بابل، النجف، الصویرة، بعقوبة، القادسیة، السماوة، الفنون ا)صالح الدین(كربالء، الدور 

تكییف الھواء ٧
تدفئة وتبریدوالتثلیج

االنبار، النجف، العمارة، بابل، شطرة، الكوت، الكوفة، بغداد، البصرة، الموصل، /التكنولوجیامعھد
ناصریة، الحویجة، اعداد المدربین التقنیین، الصویرة، بعقوبة، المسیب، االنبار، السماوة، كركوك، ال

كربالء، الدور، القادسیة

طباعةطباعة٨
كركوك،  المسیب، الشطرة، ، فنون تطبیقیة، البصرة، الموصل، بغداد، بابل، الكوت/معھد التكنولوجیا

االنبار، النجف، العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، الصویرة، كربالء، الدور، بعقوبة، اعداد 
ین التقنیین، القادسیة، السماوةالمدرب

یب، جف،  كربالء، سماوة، الشطرة، المسبغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، الن/معھد التكنولوجیاالبناءالبناء٩
االنبار، العمارة

الصناعات ١٠
البتروكیمیاویة

صناعات 
لموصل، كركوك، االنبار، العمارةبغداد، البصرة، ا/معھد التكنولوجیاكیمیاویة

الرسم الرسم الھندسي١١
بالحاسوب

جف، العمارة، الشطرة، كربالء، بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسیب، الن/معھد التكنولوجیا
االنبارالسماوة،

، )صالح الدین(بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، النجف، العمارة، الدور /معھد التكنولوجیااتصاالتاالتصاالت١٢
مسیب، اعداد المدربین التقنیین، كربالء، بعقوبة، سماوة، االنبار، الشطرة، الناصریة، المسیب

الخزف ١٣
، البصرة، الموصل، كركوك، العمارة، االنباربغداد/معھد الفنون التطبیقیةالخزفالسیرامیكو

الصناعات ١٤
الغذائیة

صناعات 
بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، العمارة، االنبار/معھد التكنولوجیاغذائیة

التخصصاتاسم المعھدت
صناعات غذائیة/زراعي عام /مكننة زراعیة شطرة/الزراعي/التقني المعھد ١
صناعات غذائیة/زراعي عام /مكننة زراعیة المسیب/الزراعي/التقني المعھد ٢
زراعي عامالكـوفة/الزراعي/التقني المعھد ٣
صناعات غذائیة/زراعي عام /مكننة زراعیة الموصل/الزراعي/التقني المعھد ٤
انتاج نباتيالصویرة/الزراعي /التقني المعھد ٥
زراعي عامالحویجة/الزراعي/التقنيالمعھد ٦
االرشاد والتنمیة الزراعیةمعھد اعداد المدربین التقنیین٧



٥٢

ت
اسم االختصاص 

في التعلیم 
المھني

االختصاص المناظر في المعاھد
اسم 

االختصاص 
المناظر

المعاھد الموجود فیھا االختصاص المناظر

تكنولوجیا ١٥
سباكةالسباكة

ار، النجف، كوك، بابل، مسیب، الشطرة، الكوت، االنببغداد، البصرة، الموصل، كر/معھد التكنولوجیا
، بعقوبة، القادسیة، السماوة، اعداد )صالح الدین(العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، كربالء، الدور 

المدربین التقنیین، الصویرة

غزل ونسیجالنسیج١٦

بصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسیب، بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، ال/معھد التكنولوجیا
الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، الصویرة، العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، كربالء، الدور 

، بعقوبة، القادسیة، السماوة، معھد الفنون التطبیقیة بغداد)صالح الدین(

صیانة المصاعد ١٧
الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، لبصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسیب،بغداد،  ا/معھد التكنولوجیاكھرباءالكھربائیة

العمارة، الناصریة، الكوفة، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، الصویرة، الحویجة، كربالء، الدور 
، بعقوبة، السماوة، القرنة)الدینصالح ( ١٨

تولید الطاقة 
الكھربائیة 

ونقلھا

صیانة منظومات ١٩
االلكترونیكیزرالل

بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسیب، /معھد التكنولوجیا
، بعقوبة، السماوة، بابل، )صالح الدین(الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصریة، كربالء، الدور

الكوت، الكوفة، الحویجة، الصویرة،
القرنة

بكات محطات وش٢٠
ومعالجة المیاه

مدني، تشغیل 
وصیانة 
میكانیكیة

تكنولوجیا/بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، المسیب، الشطرة، االنبار، النجف،
القادسیة، السماوة، العمارة، الصویرة، كربالء

تكنولوجیا ٢١
االعالم

الكترونیك، 
اتصاالت، 
تقنیات 
الكترونیة

قنیین بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، ھد اعداد المدربین التبغداد، مع/معھد التكنولوجیا
، بعقوبة، السماوة)صالح الدین(مسیب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصریة، كربالء، الدور 

التكنولوجیا ٢٢
الصناعیة

المیكانیك، 
مكائن ومعدات

الموصل، بابل، مسیب، الشطرة، ن بغداد، البصرة، بغداد، معھد اعداد المدربین التقنیی/معھد التكنولوجیا
، )صالح الدین(الكوت، االنبار، النجف، الصویرة، العمارة، الناصریة، الكوفة، الحویجة، كربالء، الدور 

بعقوبة، القادسیة، السماوة، كركوك
المكننة الزراعیة٢٣

لموصل، مسیب، الشطرة، بغداد، البصرة، ابغداد، معھد اعداد المدربین التقنیین/معھد التكنولوجیاالسیارات
الكوت، االنبار، الصویرة، العمارة، الكوفة، الحویجة، بعقوبة، القادسیة میكاترونكس ٢٤

السیارات

االجھزة االجھزة الطبیة٢٥
الطبیة

الطبي التقني/المنصور، التكنولوجیا /بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، المسیب، الشطرة، 
نبار، النجف، العمارة، اعداد المدربین التقنیین، كربالء، الدور، بعقوبة، السماوة، الناصریةاال

:المعاھد التي یقدم الیھا خریجو الفنون التطبیقیة-: خامسا

اسم المعھدت

تصمیم وخیاطة/بغداد/الفنون التطبیقیةمعھد ١
كركوك/فنون /التقني المعھد٢
النجف/فنون /ي التقنالمعھد٣
الناصریة/فنون /التقني المعھد٤



٥٣

:المعاھد التي یقدم الیھا خریجو فرع الحاسوب وتقنیة المعلومات-: سادساً 
وو-١

المحمولة:

اسم المعھدت

معھد التكنولوجیا/ بغداد  ١

عھد التقني التكنولوجي/ البصرة   الم٢

المعھد التقني التكنولوجي/ كركوك  ٣

المعھد التقني التكنولوجي/ الموصل  ٤

المعھد التقني التكنولوجي/ بابل  ٥

المعھد التقني التكنولوجي/ النجف  ٦

المعھد التقني التكنولوجي/ العمارة  ٧

اد  معھد اعداد المدربین التقنیین/ بغد٨

المعھد التقني التكنولوجي/ الدور (صالح الدین)  ٩

المعھد التقني التكنولوجي/ كربالء  ١٠

المعھد التقني التكنولوجي/ بعقوبة  ١١

المسیب/المعھد التقني التكنولوجي١٢

الشطرةالمعھد التقني التكنولوجي/١٣

المعھد التقني التكنولوجي/ الكوت١٤

االنبارتقني التكنولوجي/المعھد ال١٥

الناصریةالمعھد التقني التكنولوجي/١٦

الكوفةالمعھد التقني التكنولوجي/١٧

الحویجةالمعھد التقني التكنولوجي/١٨

الصویرةالمعھد التقني التكنولوجي/١٩

السماوةالمعھد التقني التكنولوجي/٢٠

القرنةالمعھد التقني التكنولوجي/٢١



٥٤

:أختصاص االدارة األلكترونیة-٢

اسم المعھدت

معھد االدارة/ رصافة/ بغداد١

معھد االدارة/ تقني/ بغداد٢

المعھد التقني/ إداري/ البصرة٣

المعھد التقني/ إداري/ الموصل٤

المعھد التقني/ إداري/ كركوك٥

المعھد التقني/ إداري/ بابل٦

ارالمعھد التقني/ إداري/االنب٧

المعھد التقني/ إداري/ النجف٨

المعھد التقني/ إداري/ العمارة٩

المعھد التقني/ إداري/ الناصریة١٠

المعھد التقني/ إداري/ كربالء١١

المعھد التقني/ إداري/ الدور (صالح الدین)١٢

المعھد التقني/ إداري/ نینوى١٣

المعھد التقني/ إداري/ بعقوبة١٤

التقني / اداري/ القرنةالمعھد ١٥

:مالحظة
یتم ترشیح الطلبة المتخرجین من المدارس االعدادیة المھنیة 

بفروعھا المختلفة إلى المعاھد العراقیة كافـة عن طریق 
في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .التقنیةالجامعات



٥٥

الفصل الرابع

الكلیات المرتبطة بدیواني الوقفین 

التقدیم الیھا ( مرتبطة بدیوان الوقف الشیعي) علیھ السالم ( كلیة االمام الكاظم -١

) مباشر

اقسام الكلیةالمحافظةت

بغداد١
عالم وفروعھا االتاریخ /الالشریعة (فقھ واصولھ) /علوم القران والحدیث / الفكر االسالمي والعقیدة /

تقنیات البرمجیات / العلوم المالیة ھندسة القانون//عالقات عامة / اذاعة وتلفزیون ) (الصحافة / 
علوم السیاسیة اللغة العربیة /اللغة االنكلیزیة /الوالمصرفیة /

تقنیات البرمجیات / العلوم المالیة ھندسة القانون //تاریخ العلوم القران والحدیث / الشریعة /میسان٢
لغة االنكلیزیةالوالمصرفیة /

علوم القران والحدیث / القانون / العلوم المالیة والمصرفیةدیالى٣

تقنیات البرمجیات / العلوم المالیة ھندسة علوم القران والحدیث / (االعالم/صحافة) / القانون /واسط٤
لغة االنكلیزیةالوالمصرفیة /

) / القانون /وتلفزیوناالعالم فروعھا (االعالم/اذاعة /(فقھ واصولھ)علوم القران والحدیث / الشریعة النجف االشرف٥
تقنیات البرمجیات / العلوم المالیة والمصرفیةھندسة 

) / التاریخ / وتلفزیونالم/اذاعة علوم القران والحدیث / الشریعة (فقھ واصولھ) / االعالم وفروعھا (االعذي قار٦
تقنیات البرمجیات / العلوم المالیة والمصرفیة / اللغة االنكلیزیةھندسة القانون /

علوم القران والحدیث / االعالم وفروعھا (االعالم/عالقات عامة) / القانون / العلوم المالیة والمصرفیة / بابل٧
اللغة االنكلیزیة

تقنیات البرمجیات / العلوم المالیة والمصرفیة / اللغة االنكلیزیةھندسة ران والحدیث/ القانون /علوم القالدیوانیة٨

التقدیم الیھا (مرتبطة بدیوان الوقف السني) رحمھ هللا ( كلیة االمام االعظم -٢
) مباشر

اقسام الكلیةالمحافظةت

قراءات /التاریخ والحضارة االسالمیة /الفقھ واصولھ /ةاللغة العربی/اصول الدین/الدعوة والخطابةبغداد١
القانون/الدراسات االسالمیة باللغة االنكلیزیة /قرانیة

اصول الدینالبصرة٢

اصول الدیندیالى ٣

التون كوبري)(اصول الدین/الفقھ واصولھ /الدعوة والخطابةكركوك٤

الفقھ واصولھ/اصول الدینسامراء٥

اللغة العربیة/الدعوة والخطابة /اصول الدیناالنبار ٦

اللغة العربیة/الفقھ واصولھ/الدعوة والخطابة/اصول الدین نینوى٧



٥٦

العراقجمھوریة 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

والمتابعةدائرة الدراسات والتخطیط


