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 م 2021 – 2020جلنة دليل الطالب للسنة الدراسية 
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 / جامعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت / عضوا   رامي اثمر ميخائيل /مربمج اقدم

 

 اللغوي دققامل

 ُسَري قحطان محدان / قسم التطوير والتنمية البشرية .أ.م.د
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 الفصل األول
 

  :يف اجلامعات العراقيةوضوابطه شروط القبول املركزي  .أ 

 :الشروط العامة للقبول  -1-أ

 :يشرتط يف الطالب الذي يقبل يف اجلامعات أن يكون     
 .عراقي اجلنسية -1

بتصديق من املديرية العامة للرتبية يف احملافظة أو على شهادة  حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة -2
 تعادهلا.

 .ومابعدها 1996من مواليد  -3

تتوفر فيه انجحاً يف الفحص الطيب على وفق الشروط اخلاصة بكل دراسة ويكون تقدمي الطالب املكفوف )الذي  -4
 للدراسات اإلنسانية املالئمة( عن طريق القبول املركزي. شروطال

متفرغًا للدراسة وال جيوز اجلمع بني الوظيفة والدراسة )يف الوقت ذاته( يف الكليات واملعاهد الصباحية ويشمل  -5
ذلك منتسيب املؤسسات احلكومية كافة ويشرتط يف استمرارهم ابلدراسة احلصول على إجازة دراسية من دوائرهم 

ك يكتب إىل الوزارة دراستني ويف حال ثبوت خالف ذل وال جيوز اجلمع بني على وفق التعليمات النافذة،إبتداَء ، 
 .إللغاء قبوله

 من خرجيي: -6

 .السنة الدراسية احلالية  .أ
يتم قبوهلم على وفق احلدود الدنيا و كلية أو معهد   السنة الدراسية السابقة من غري املقبولني قبوال مركزايً يف أي .ب

 .لسنه خترجهم
مركزايً يتم إبالغهم خطياً مبراجعة  وناإلعدادية العراقية واملقبولالدراسة  على شهادة ونالطلبة غري العراقيني احلاصل -7

حبسب الضوابط شعبة الوافدين لبيان إعفائهم أو مطالبتهم ابألجور الدراسية ابلعملة األجنبية  قسم القبول املركزي/
 .(14صالحقاً )أنظر املبينة من هذا الفصل ( 5-أ) البند يفالواردة 
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 :األسس العامة اليت يعتمدها نظام القبول املركزي  -2-أ

 سب األسس اآلتية:حبيكون ترشيح الطلبة للقبول يف الكليات واملعاهد مبوجب نظام القبول املركزي املنفذ الكرتونيا 
يقبل الطالب على وفق االختيارات املثبتة يف استمارة التقدمي عن طريق البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات  -1

 والتخطيط واملتابعة وعلى أساس املنافسة يف اجملموع.
 يتوجب على الطلبة:  -2

( اختيارا يف االستمارة االلكرتونية على ان ال يقل عدد 50ملء )تطبيقي(: الو  حيائيالخرجيي الفرعني )ا -أ
 (.10املعاهد عن )

يف االستمارة االلكرتونية على ان  ا( اختيار 50( اختيارا ولغاية )25ملء ما ال يقل عن )خرجيي الفرع االديب:  -ب
 (.10ال يقل عدد املعاهد عن )

 

االختيارات املقدمة من قبله إذ إن قبوله قبوال هنائيا حبسب ستمارة القبول غري ملزم لقبوله يف إإن تقدمي الطالب  -3
 يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس املعمول هبا.

احلقوق( مقتصرا على سكنة احملافظة حصرًا وال حيق للطالب التقدمي اىل الكلية يكون التقدمي لكلية القانون ) -4
 املذكورة يف اجلامعات اليت تقع خارج حمافظته. 

 .االقسامسب حبيكون التقدمي اىل كليات اهلندسة من خالل االستمارة االلكرتونية  -5
 درجة اللغات األجنبية املضافة وتضاف إىل جمموع الطالب. %( من 8حتتسب نسبة ) ألغراض املفاضلة يف القبول -6
 ة.ال يُعمل مببدأ دروس املفاضلة إال يف حالة املنافسة على املقاعد األخرية يف خطة القبول املعتمد -7

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 عزيزي الطالب...
 البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

www.dirasat-gate.org 
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 ...عزيزي الطالب
تسلسل اخليارات إذ إهنا متثل تسلسل رغبتك  أتكد من. 1

 .واألساس يف التنافس مع أقرانك للحصول على القبول
الذي ميثل رغبتك ( 1)إن اخليارات كافة من اخليار رقم . 2

االساسية يف القبول وحىت اخليار األخري متثل أماكن قبـول حمتملة 
 .لذا ال تدرج خيارا ال ترغــــب القبول فيه الحقا

يتعني عليك التسجيل يف جهة القبول اليت ستحصل عليـها . 3
 ولن يكون إبمكانك االستضافةراتك يف االستمارة، حبسب خيـــــا

 .اىل الدراسة املناظرة يف اجلامعات االخرىأو النقل 
ــركزي يف حال ظهور قبولك ضمن . 4  قناةيتم إلغاء قبولك املــ

 .القبول املباشر
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 وتعديله 2016لسنة  (2) القانونو 2015لسنة  (57) انونابلقاملشمولني  ضوابط تقدمي ذوي الشهداء  -3-أ
 :2020( لسنة 2قانون )ال

 الفئات املشمولة هبذه الضوابط هم كل من: -1
 ذوي شهداء ضحااي جرائم حزب البعث املنحل. -أ

 ذوي شهداء احلشد الشعيب. -ب
( 57)رقم قانون ابلجلرحى املشمولني او  ذوي ضحااي العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية -ج

 .2015لسنة 
( من خطة القبول لكل فئة ، ويكون %10( أعاله بنسبة )1يكون التقدمي والقبول للفئات املذكورة يف الفقرة ) -2

 التنافس على املقاعد لكل فئة على حدة .
 يتنافس الطلبة للقبول يف:  -3

درجة او اقل من احلد االدىن  (30)بفارق جمموع ( صيدلةالسنان، اال، طب الطب)كليات اجملموعة الطبية  -أ
 الطالب معدليقل على أال (، 2020/2021للسنة الدراسية )للقبول يف هذه الكليات ضمن القبول املركزي 

 . بدون اضافات (%90)عن 
يف الكلية او املعهد ضمن القبول أدىن جمموع يتم قبوله درجة او اقل من  (42)ابقي التخصصات بفارق جمموع  -ب

 (.2020/2021للسنة الدراسية )املركزي 
( من خرجيي االعدادايت للفروع %2من ذوي الشهداء يف اجلامعات التقنية بنسبة )إعتماد قبول الطلبة  -4

 .( خلرجيي االعدادايت املهنية %8التطبيقي، االديب( ونسبة ) )االحيائي،
قدمي على قنوات القبول املباشر على وفق الضوابط املدرجة لكل ختصص شرط حيق للطلبة من ذوي الشهداء الت -5

اال يكونوا من املستفيدين يف السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء يف الدراستني املسائية أو األهلية 
 .اعاله( ب /3)الفقرة مع مراعاة ما جاء يف 

سب املعدل حبالكليات املقبولني فيها مركزايً يف قسام االيكون توزيع الطلبة املقبولني ضمن قناة ذوي الشهداء على  -6
 .( اعاله2احملددة يف الفقرة ) والنسبة حسب خطة الكليةعلى والرغبة ويتم التنافس فيما بينهم للقبول يف االقسام 

 اخلاصة بدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ومن خالل االستمارةيتم التقدمي عن طريق البوابة االلكرتونية  -7
مؤسسة الشهداء أبن الطالب  تصديق، ويتم إعتماد التقدمي االلكرتوين للطالب بعد االلكرتونية اخلاصة هبذه القناة

 .املشمولني أبحكام القانون أعاله من
 على التقدمي التصديقلتزم الطالب عند إكمال التقدمي ألكرتونيا مبراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات ي -8

 .وخالله يتم قبوله وفق القناة العامة )القبول املركزي(
يف اجلامعات بشكل هنائي  لتصديقهايتم ارسال قوائم القبول املركزي يف الدراسة الصباحية إىل مؤسسة الشهداء  -9

 .ب دون احلاجة لطلب صحة صدور أخرىيف ملفة الطال وحتفظ
 .للكليات اليت تعتمد القبول املباشر الفئات حبسبيكون قبول الطلبة من ذوي الشهداء  -10
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 :الطلبة املقبولني يف اجلامعات تسجيلآلية  -4-أ
  واملسائيةاحية الصب للدراستنيو  على قنوات القبول كافة الفصلتسري الضوابط املنصوص عليها يف هذا. 

 :الواثئق املطلوبة للتسجيل  -1-4-أ
 يقدم الطالب إىل اجلهة اليت يرشح إليها املستمسكات اآلتية:  
أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية املعززة بتصديق املديرية العامة للرتبية يف احملافظة أو أصول الواثئق األخرى )وحبسب قناة .1

الكلية  قسم التسجيل يفاىل تعهدًا خطيًا بذلك  ويقدم 15/3/2021موعد ال يتجاوز القبول( مصدقة أصوليا يف 
 وخبالفه يلغى قبوله. 

كفالة ضامنة على وفق منوذج معد من قسم الشؤون القانونية يف اجلامعة )على أن تتضمن يف فقراهتا مادة حتمل .2
 لغرامة عن األضرار الناجتة(.احملافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث هبا وبعكس ذلك يتحمل امسؤولية الطالب 

 .املوحدة الوطنيةنسخة ملونة عن شهادة اجلنسية وهوية األحوال املدنية العراقية أو البطاقة .3
 (.3) هاحديثة عدد اً صور .4
مع مراعاة  (به الضوابط والشروط اخلاصةو  1992لسنة  5رقم  اللياقة الصحيةنظام استمارة الفحص الطيب )على وفق .5

 :اآليت
 الطالب يف حالة عدم تقدمي االستمارة املذكورة مطلقا".ال يسجل  -أ

 جيب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.  -ب
، يفاتح عدم لياقته للدراسة املرشح إليهاتالحظ نتيجة الفحص من اجلهة املرشح إليها الطالب مباشرة ويف حال  -ج

 املركزي لتعديل ترشيحه على وفق لياقته الصحية. قسم القبول
ق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان/ اللجنة االستئنافية يف وزارة الصحة عن طريق اجلهة حي -د

 املرشح للقبول فيها.
يتعهد الطلبة املقبولون يف الدراسة املسائية أبهنم مل يسبق هلم أن مت ترقني قيدهم بسبب الغش أو احملاولة فيه أو  .6

ضوابط من دليل إجراءات شؤون الطلبة و ( من الفصل التاسع 1-جاء يف البند )ط مع مراعاة ما) العقوابت االنضباطية
 .(هالقبول وشروط

 

 
 
 
 
 

 
 

 عزيزي الطالب ...
من ضمنها تسليم الوثيقة الدراسية  كمال إجراءات التسجيلإن إ

رتشيح أو االحتفاظ ابملقعد عادة الإتكفل لك احلق يف  االصلية
 الدراسي للسنة الالحقة.
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 :آلية تسجيل الطالب -2-4-أ

اإللكرتوين الرمسي للوزارة ويعد اإلعالن إشعارا رمسيا إىل الكلية/ تعتمد نتائج القبول املركزي املعلنة على املوقع  .1
( 15) خالل مدةالتسجيل  إجراءاتوتستمر التايل إلعالن النتائج  يف اليوم املعهد يف اجلامعة لبدء تسجيل الطلبة

 ابتداًء من اتريخ بدء التسجيل. عمليوم 
 عمل( أايم 10ركزي ألي سبب من األسباب، مينحون مدة )الطلبة الذين مل يظهر هلم ترشيح يف نتائج القبول امل .2

 إصدار أوامر قبوهلم ألغراض التسجيل.اتريخ من  عمل( أايم 10من اتريخ إظهار نتائج القبول لالعرتاض، ومدة )
إجراءات  عاديتم تعديل ترشيحه، وتوإذا تبني إنه حمق على قبوله  اً تقدميه اعرتاض يف حالةيتم تسجيل الطالب  .3

على وفق ترشيحه اجلديد ابالعتماد على كتاب الوزارة الصادر من دائرة الدراسات والتخطيط الطالب ل تسجي
ويعاد تسليم مستمسكات الطالب املقدمة من قبله بكتاب رمسي وحمضر تسليم ، قسم القبول املركزي /ملتابعة او 
 .( أعاله2يف الفقرة )مدة احملددة لل على وفق املهلةمع االحتفاظ بنسخة عنها إلكمال إجراءات تسجيله  تسلمو 

    جاء يف البند يتم تسجيل الطلبة غري العراقيني املقيمني واملقبولني يف الدراسة الصباحية واملسائية مع مراعاة ما .4
 . (14صالحقاً )أنظر من هذا الفصل املبينة ( 5-أ)
يف الدراسة املسائية يف اجلامعات احلكومية أو  واملتقدمني للقبولما خيص الطلبة املقبولني مركزاي  .5

 :اجلامعات/الكليات األهلية )للدراستني الصباحية واملسائية( أو للدراسة يف جامعات إقليم كردستان
األهلية/  /لب التسجيل يف الدراسة )املسائيةإبمكان الطا الطالب الذي مل يستكمل إجراءات التسجيل: -أ

 تسجيالً ( اخلاص الصباحي/الكليات التابعة للوقفني/ املعاهد التابعة للوزارات االخرىالتعليم احلكومي  /اإلقليم
 قبوله املركزي او تعديل الرتشيح يف السنة الالحقة.اىل وال حيق له العودة  اً مباشر 

 الطالب املسجل: -ب
 ها مبا أييت:تقوم اجلهة )الكلية/املعهد( اليت قبل فيها الطالب مركزايً واستكمل إجراءات التسجيل في .1

 متحاين.من الكلية/املعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا فيه رقمه اإل اً الطالب بعد تقدميه أتييدإلغاء قبول  -أ

مع االحتفاظ  تسلمابلواثئق وبكتاب رمسي وحمضر تسليم و  للقبول فيها تزويد اجلهة اليت تقدم الطالب -ب
 بنسخة عنها. 

 الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور. قَدم فيهاتتوىل اجلهة اليت  .2
 ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لغرض االلتحاق ابلدراسة املسائية أو األهلية أو جامعات إقليم كردستان .3

 يف الكلية/ املعهد املقبول فيها مركزاي. ابلعودة للدراسة أو الكليات التابعة للوقفني
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 :القبولحاالت التأجيل والرسوب وإلغاء  -3-4-أ

 :مالحظات عامة -1-3-4-أ
 (إذا كان قبول الطالب خطأ وغري متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب إبالغ )الكلية/ املعهد .1

 يف اجلامعة اليت قبل فيها عن أي خطأ حاصل يف قبوله لكي يعفى من املسؤولية.

ضوابط القبول من الفصل الرابع من دليل إجراءات شؤون الطلبة و  (6/11-يتم مالحظة ما ورد يف الفقرة )د .2
( 7/11-% األوائل على املعاهد وما ورد يف الفقرة )د 10املتعلقة ابلطلبة املقبولني ضمن قناة الـ ه وشروط

 .مبنح االجازات الدراسية او متديدهااملتعلقة و  آنفاً املذكور نفسه من الدليل 
من هذا  (3-3-4-أ) البنديف مبني هو ال تعتمد الطلبات الشخصية إللغاء القبول ويقتصر على ما   .3

الثقافية ألغراض  الطالب الراغب يف فتح ملف دراسي يف الوزارة/ دائرة البعثات والعالقاتابستثناء  الفصل،
 اكمال الدراسة خارج العراق.

 :حاالت التأجيل والرسوب-2-3-4-أ
يف )الكلية/املعهد( املرشح إليها بعد إنتهاء املدة  يف حال تسجيلهحبق الطالب  سنة أتجيلتعد السنة الدراسية  .1

، وكما يف الرسم 4/2/2021ولغاية   من هذا الفصل املبينة أعاله( 2-4-أ)البند  ( من1الفقرة ) احملددة يف
 التوضيحي أدانه. 

 2/5/1220ولغاية  7/2/1220من  إبتداءً  يف حال تسجيلهحبق الطالب  سنة رسوبتعد السنة الدراسية .2
 وكما يف الرسم التوضيحي أدانه.
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 :القبولحاالت إلغاء  -3-3-4-أ

 يلغى قبول الطالب يف احلاالت اآلتية: 
 .2/5/2021املرشح إليها خالل السنة الدراسية نفسها ولغاية ) املعهد/إذا مل يسجل الطالب يف )الكلية  .1

 يف حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو اخلاصة للقبول يف الدراسة. .2

املعهد( يكتب إىل الوزارة إللغاء /مزورة أو حمرفة إىل )الكلية أو إذا قدم الطالب معلومات أو واثئق غري صحيحة  .3
 قبوله حىت وإن كان يف صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو املعهد وتتخذ حبقه اإلجراءات القانونية كافة. 

قسم أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية املعززة بتصديق املديرية العامة للرتبية يف احملافظة إىل الطالب إذا مل يقدم  .4
       البند  ( من1الفقرة ) وفقعلى املسجلني فيما خيص الطلبة  15/3/2021الكلية لغاية الطلبة يف تسجيل 

( 3مع مراعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب مبا ال يقل عن ) ، آنفاً املبينة يف الفصل من هذا  ( 2-4-أ)
  .يوماً ( 30-15)من  وآخرتبليغ  املدة بنيكون وتثالث مرات 

 .من شهر من اتريخ االستحقاق أكثر صدار االمرإخري أت استحقاقهم وعدمقبوهلم فور  ىصدار اوامر الطلبة امللغإ .5

 
 
 
 
 
 

 

  

 عزيزي الطالب...
الفوج الدراسي للطلبة  من بدءاً  ابالستضافةايقاف العمل  استمرار

املراحل  لكل ومابعدها 2018 – 2017املقبولني للسنة الدراسية 
عدا احلاالت املدرجة ضمن قرار هيئة الرأي يف  الدراسية

يف  3825واملبينة مبوجب كتاب الوزارة ذي العدد ) 7/10/2020
15/10/2020 ). 
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 : ابلعملة األجنبيةضوابط إعفاء الطلبة غري العراقيني املقيمني من األجور الدراسية  -5-أ
 يف الكليات واجلامعات واملعاهد الرمسية ضمن قنوات القبول احلكومية نيالعراقيني املقبول ينظر يف إعفاء الطلبة غري 

 أييت: ما على وفق ومعاملتهم اسوًة ابلطلبة العراقيني األجور الدراسية ابلعملة األجنبيةدفع العامة من 

ـــــــب غـــــــري العراقـــــــي  .1 ـــــــة إىل خيضـــــــع الطال ـــــــة الرمسي ـــــــات واجلامعـــــــات واملعاهـــــــد العراقي ـــــــول يف الكلي املقـــــــيم الراغـــــــب ابلقب
 االجراءات نفسها لتقدمي الطالب العراقي.

ــــــة  .2 حــــــال ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول املركــــــزي أو إصــــــدار األوامــــــر اخلاصــــــة ابلقبــــــول يف أي مــــــن قنــــــوات القبــــــول احلكومي
ــــول مراجعــــة مركــــز  ــــى الطالــــب غــــري العراقــــي املقب ــــوزارة )العامــــة عل ــــث قســــم القبــــول املركــــزي / ال شــــعبة الوافــــدين( حي

ـــــوف علـــــى مـــــدى اســـــتيفائه للضـــــوابط اخلاصـــــة ابإلعفـــــاء مـــــن  ـــــه والوق ـــــاً إال بعـــــد تـــــدقيق حالت ـــــه ال يعـــــد هنائي ان قبول
 .األجور الدراسية ابلعملة األجنبيةدفع 

ــــــة املقيمــــــون يف العــــــراق املشــــــمولون إبجــــــراءات اإلعفــــــاء مــــــن األجــــــور الدراســــــية  .3 ــــــة هــــــم كــــــل الطلب ابلعملــــــة األجنبي
 من:

 الطلبة املقيمني إقامة دائمة ممن كانت والدهتم يف العراق وحصلوا على الشهادة الثانوية العراقية. -أ
( ســـــنة وؤيـــــع مـــــؤهالهتم الدراســـــية مـــــن العـــــراق 20الطلبـــــة الـــــذين تزيـــــد إقـــــامتهم يف العـــــراق علـــــى أكثـــــر مـــــن ) -ب

 على أن يقدم ما يثبت ذلك.
قامــــــة دائمــــــة يف العــــــراق واحلاصــــــلني علــــــى شــــــهادة الدراســــــة الثانويــــــة العراقيــــــة ويعمــــــل أحــــــد الطلبــــــة املقيمــــــني إ -ج

 ذويهم يف دوائر الدولة.
علـــــى الطالـــــب املقبـــــول تقـــــدمي املستمســـــكات )األصـــــلية واملستنســـــخة( الـــــيت تؤيـــــد انطبـــــاق الشـــــروط الـــــواردة أعـــــاله  .4

 ارة.املعهد يف اجلامعة أثناء مراجعته الوز  مع كتاب أتييد من الكلية/
ـــــــو  .5 ـــــــاب رمســـــــي مـــــــن مركـــــــز ال ـــــــدها بكت ـــــــب املســـــــتويف لضـــــــوابط االعفـــــــاء تزوي ـــــــب اجلامعـــــــة الطال ـــــــون اىل تطال زارة معن

 .وعلى اجلامعة إعالم الوزارة ىً ، وخبالف ذلك يعد قبوله ملغاءهها يؤيد إعفاجلامعة املقبول في
العراقــــــي وخــــــالل مــــــدة  لــــــدينارعلــــــى الطالــــــب املقبــــــول يف الدراســــــة املســــــائية اإلســــــراع لتســــــديد األجــــــور الدراســــــية اب .6

 أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.
ب(  ،)أ للفئتــــــــني ملـــــــرة واحــــــــدة ولســـــــنوات الدراســـــــة كافـــــــةيـــــــتم إصـــــــدار كتـــــــاب اإلعفـــــــاء مــــــــن األجـــــــور الدراســـــــية  .7

 .( اعاله3واملبينة يف الفقرة ) (جللفئة ) لنسبةويراعى جتديد كتاب اإلعفاء يف كل سنة دراسية اب
ــــب بتعهــــد  .8 ــــت يــــتم ابــــالغ الطال ــــوزارة )قســــم القبــــول املركــــزي/ شــــعبة الوافــــدين( ويثب خطــــي بضــــرورة مراجعــــة مركــــز ال

مــــــن اتريــــــخ مباشــــــرة  ا( يومــــــ30ســــــنة( علــــــى ان ال يتجــــــاوز اتريــــــخ التبليــــــغ )ال شــــــهر/ال فيــــــه اتريــــــخ التبليــــــغ )اليــــــوم/
 الطالب يف الكلية او املعهد.
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ــــــوزارة خــــــالل مــــــدة أقصــــــاها ) .9 ــــــة أو املعهــــــد مســــــؤولية عــــــدم املراجعــــــة إىل مركــــــز ال ــــــب والكلي ( 60يتحمــــــل الطال
ري قنـــــاة قبـــــول الطالـــــب إىل القبـــــول علـــــى "النفقـــــة اخلاصـــــة" يـــــتغيـــــتم يومـــــا" مـــــن ظهـــــور نتـــــائج القبـــــول وخبالفـــــه 

ضــــــمن قنــــــاة املعهــــــد  /مبــــــا يعــــــادل أجــــــور الدراســــــة يف الكليــــــةدراســــــية عــــــن الســــــنوات الســــــابقة  اً ويتحمــــــل أجــــــور 
ـــــه مـــــن األجـــــور الدراســـــية للســـــنوات  التعلـــــيم احلكـــــومي اخلـــــاص الصـــــباحي ولكـــــل ســـــنة دراســـــية وينظـــــر يف إعفائ

 املتبقية. 
الكليــــــات األهليــــــة غــــــري مشــــــمولني بضــــــوابط  إن الطلبــــــة غــــــري العــــــراقيني )املقيمــــــني( املقبــــــولني يف اجلامعــــــات/. 10

 اإلعفاء يف أعاله.
 

   

 عزيزي الطالب...
ن التقدمي على كليات اهلندسة يكون على األقسام العلمية التابعة إ

 .اإللكرتونية االستمارةسب حبه الكليات هلذ
وابلنسبة لالقسام اهلندسية يف اجلامعة التكنولوجية يكون التقدمي على 

 .اإللكرتونية االستمارةسب الفروع التابعة لالقسام العلمية حب
 

 عزيزي الطالب...
 البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

www.dirasat-gate.org 
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 الفصل الثاين

 اإللكرتوين نظام التقدميب.
 املقدمة: -1-ب

إن التقدمي األلكرتوين وجد خلدمتك ومساعدتك يف ملء إختياراتك بسرعة وسهولة مع احلفاظ على سرية معلوماتك     
ومحايتها من األخطاء والتالعب اليت قد حتدث عند امللء ولضمان حقك يف الرتشيح للكلية أو املعهد الذي يُــــالئم معدلك 

نولـوجي احلــديـث واحلضـاري املـتـطور إبسـتـخدام )نظام التقدمي األلكرتوين( ســهل رغبـاتك، إن هذا األسـلــوب التكـ ويوافق
، وحفاظا على سالمة طلبتنا االعزاء أدانه ةجداً وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة للدخول عرب اإلنرتنت اىل املواقع املثبت

 ة.  من جائحة كوروان، يرجى جتنب االماكن املزدمحة عند ملء االستمار 
 

 -مالحظة:
 كل االرقام واالختيارات والرموز اليت ستظهر يف هذا الدليل هي افرتاضية فقط. -1
 مت استعمال الرمز )*( لغرض اخفاء املعلومات االصلية وال جيوز استعمال هذا الرمز يف ملء االستمارة احلقيقية. -2
 

 خطوات ملء نظام التقدمي األلكرتوين:-2-ب

 :اخلاصة ابالستمارة االلكرتونية املواقع  -1-2-ب 
 املواقع املبينة يف أدانه: الدخول اىل أحدعزيزي الطالب جيب عليك       

 :موقع البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة 
www.dirasat-gate.org  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي:أو الرابط املوجود على موقع 
www.mohesr.gov.iq 

 لوجيا املعلومات واالتصاالت:و او على الرابط املوجود يف موقع جامعة تكن 
www.uoitc.edu.iq 

  او على الروابط املوجودة يف كل املواقع االلكرتونية التابعة للجامعات العراقية. وميكنك اإلستعانة أبي
 بسيطة للدخول اىل املوقع.شخص له معرفة ولو 
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 آلية ملء االستمارة االلكرتونية :-2-2-ب
 اآليت:على النحو وهي  توجد عدة صفحات مللء االستمارة 

 الصفحة األوىل )صفحة تسجيل الدخول( -أ
جيب عليك إدخال رقمك اإلمتحاين املوجود على و هذه الصفحة هي الصفحة املخصصة لتسجيل الدخول  

موضح يف الشكل هو بطاقتك اإلمتحانية والرقم السري اخلاص بك و الذي مت تزويدك به من قبل مدرستك وكما 
 أدانه:

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 صفحة تسجيل الدخول( 1)شكل رقم ال
 

هي من أهم مراحل تقدميك الصـــــحيح لنظام التقدمي األلكرتوين وعليه جيب  اعالهإن صـــــفحة تســـــجيل الدخول  مالحظة:
 -:ماأييت مراعاة

بنفسك او من  االستمارة ءوذلك لضمان مل   الي شخص آخرعدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاين اخلاص بك  -
 .ختوله وحبضورك

( دخول)ضغط على زر اقم بكتابته مث  ،للدخوللك رمز التحقق  هربعد كتابة الرقمني آنفًا بشكل صحيح سوف يظ -
 (.2)كما يف الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 (2)شكل رقم ال
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اذا متت عملية إدخال املعلومات اخلاصة بتسجيل الدخول بنجاح سوف تظهر الصفحة اخلاصة مبعلومات الطالب 
 (.3)والتعليمات العامة للتقدمي كما يف الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 (3)الشكل رقم 

وكما تالحظ عزيزي الطالب وجود شريط يف اعلى الصفحات يبني املراحل مللء االستمارة اخلاصة بك وميكنك ايضاً 
االنتقال بني املراحل عن طريق الضغط على عنوان املرحلة بشرط اكتمال متطلبات املرحلة احلالية )اي الميكنك امللء 

( للقناة 4موضح ابلشكل )هو ملعاينة النهائية وهكذا...( وكما بدون جناح تسجيل الدخول وال االرسال واخلزن بدون ا
 ( لقناة ذوي الشهداء.5العامة والشكل )

 
 

 

 (4)الشكل رقم 
 

 
 

 (5)الشكل رقم 
 

 .(6)مبني يف الشكل رقم هو كان الطالب من ذوي الشهداء فيجب عليه اختيار الفئة اخلاصة به وكما   اذا : مالحظة
 

 
 
 
 
 
 

 (6)الشكل رقم 
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من شريط مراحل امللء سوف تظهر الصفحة اخلاصة بتحديد االختيارات كما يف ( االختيارات)وبعد الضغط على زر 
 .(7)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة اخلاصة بتحديد االختيارات( 7)شكل رقم ال
 
 

 الصفحة الثانية  )صفحة حتديد اإلختيارات(   -ب
 والدقة يف تثبيت اختيارجيب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه جيدًا اىل كيفية حتديد اختياراتك ، لذلك وهي أهم صفحة 

اختيار اسم حتتاج فقط  إذ وسهلمبسط بشكل هذه الصفحة  مت تصميمحسب الرتتيب الذي ترغب به ، على صحيح 
وكما التابعة هلذه اجلامعة واملعاهد كليات منها لتظهر لك قائمة جبانبها تتضمن الكلية او معهد ابختيار   اجلامعة اليت ترغب

 (.8)مبني ابلشكل رقم هو 

 

 

 

 

 

 

 (8)شكل رقم ال
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 فرع الطالبمع م ءالتوترتيبها مبا ي فرزهاان الكليات اليت تظهر يف قائمة الكليات واملعاهد بعد اختيارك للجامعة مت :  مالحظة
 .كليات / أقسام تقبل االانث فقطانثى( إذ توجد   )ذكر، وجنسه )احيائي، تطبيقي، اديب(

 :القيام ابلتايل( االختيارات)إبمكانك عزيزي الطالب يف صفحة 
إختيار اجلامعة مث الكلية او املعهد ابلتسلسل الذي ترغب به عن طريق الضغط على اسم اجلامعة يف قائمة اجلامعات  -1

 . ختياره الوالضغط على اسم الكلية او املعهد 
 .االختيار حلذف استخدامها يتم ختيارااملوجودة عند كل ( )عالمة الـ  نا -2
حسب رغبتك عن طريق الضغط املستمر على على إبمكانك حتريك االختيار صعودًا او نزواًل لرتتيب االختيارات  -3

سب حبإبعادة ترقيم االختيارات سيقوم النظام  إناالختيار وسحبه اىل التسلسل املطلوب وستالحظ عزيزي الطالب 
 .(11( و)10( و)9كما يف االشكال )   الرتتيب الذي قمت به

 
 

 

 

 

 
 

 (9)شكل رقم ال

 

 

 

 
 

 

 (10)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 (11)شكل رقم ال
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هذه االختيارات مباشرًة ابلضغط على صفحة  ةوبدون اي أخطاء ميكن معاين الصحيحةوبعد حتديد كل االختيارات 
 .املوجودة يف اعلى الصفحة( االختيارات واخلزنمعاينة )

 الصفحة الثالثة )معاينة االختيارات واخلزن(   -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( 12)الشكل رقم 
 

قبل  اليت قمت مبلئها يف اخلطوة السابقةاالختيارات  ةملعاينأعاله ( 12)يف الشكل رقم  املوضحةالصفحة  انشاءمت  
 .لتبديل خياراته او التعديل عليها  وإعطاء فرصة أخرىلتسهيل االجراءات على الطالب نهائي الاالرسال واخلزن 

 

 تباع اخلطوات اآلتية :ميكنك عزيزي الطالب ا 
حسب رغبتك عن طريق الضغط املستمر على على إبمكانك حتريك االختيار صعوداً او نزوالً لرتتيب االختيارات  -1

سب حبإبعادة ترقيم االختيارات سيقوم النظام  إناالختيار وسحبه اىل التسلسل املطلوب وستالحظ عزيزي الطالب 
 .(11( و)10( و)9كما يف االشكال )   الرتتيب الذي قمت به

 بعدختيار حلذفه يف حال كان عدد االختيارات الناجتة ااملوجودة عند كل ( )إبمكانك الضغط على العالمة  -2
 .احلذف ضمن العدد املسموح به

من االختيارات خيار اي حلذف  ( اعاله7ابلشكل رقم )املوضحة  (االختيارات)إبستطاعتك الرجوع اىل صفحة  -3
 .ااو ابداهل تهااو إضاف اليت ترغب هبا

حتساب اليتم عدم ( تراجع)يف حال عدم رغبتك إبكمال ملء االستمارة اخلاصة بك ميكنك الضغط على الزر  -4
 .داً االختيارات والرجوع اىل صفحة تسجيل الدخول جمد

لتظهر واجهة تطلب منك ( إرسال وخزن)نهائي قم ابلضغط على الزر ال ااذا كنت ترغب إبرسال اختياراتك وخزهن -5
 (.13)دخال الرقم االمتحاين للتأكيد كما يف الشكل إ
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 (13)شكل رقم ال

ويتم  وخزهنا اتكارسال خيارسيتم ( إرسال وخزن)وبعد كتابة الرقم االمتحاين لتأكيد االرسال والضغط على الزر 
 .اعتماد االستمارة بشكل هنائي 

)استمارة التقدمي لتمكنك من سحب الوصل ( 14)يف حال جناح اخلزن ستظهر لك الرسالة املوضحة يف الشكل 
 .اخلاص بك واملثبت فيه إختياراتك املخزونةااللكرتوين( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (14)شكل رقم ال

وسيتم تقييد معلومات الدخول اخلاصة بك فريجى منك عزيزي الطالب اإلنتباه ( حماولة)ستحسب النهائي عند احلفظ  
 ( .إرسال وخزن)قبل الضغط على زر  جيدا  ختياراتك اتام والتأكد من ال

فيه معلوماتك ( PDF)بعد الضغط على الرابط اخلاص بتحميل الوصل والذي من خالله تستطيع حتميل ملف من نوع 
ضــافة اىل إختياراتك اليت إلابه واترخيوتســلســل اإلســتمارة ووقت خزن إختياراتك ( فرع واملدرســةاالســم واجلنو وال)اخلاصــة 

موضــ  ابلشــكل هو قمت إبدخاهلا ســابقا  حيي يثبت هذا الوصــل قيامك مبلء إختياراتك وارســاهلا بشــكل صــحي  كما 
 (.15)رقم 
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 لتسلموصل ا( 15)شكل رقم ال
 

عزيزي ملرة واحدة فقط. لذا توجب عليك واالرسال عند اكمال عملية امللء حيق للطالب تعديل استمارة التقدمي : مالحظة
 . ، سيتم اعتماد بياانت االستمارة املعدلة فىي حال مت التعديل عليهاهاوتعديل النتباه يف ملء االستمارةاالطالب 
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 عزيزي الطالب...
( 6بقانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية رقم )اليت مت مشوهلا  االقسامن إ

، اعتربت 2020( لسنة 1مبوجب التعديل الثالث رقم ) املعدل 2000لسنة 
 -هي:لتخصصات الساندة ا

اهلندسة البيئية، هندسة االطراف واملساند الصناعية، هندسة الطب احليايت، 
لكرتونيات البصرية، هندسة تقنيات االجهزة الطبية، هندسة الليزر واال

علوم احلياة، الكيمياء، الكيمياء التطبيقية،  ،هندسة تقنيات البيئة والتلوث
الليزر،  يزايء احلياتية، فيزايءالفالفيزايء التطبيقية، الفيزايء، الفيزايء الطبية، 
علوم البيئة، التقاانت البيئية، الصحة البيئية،  ،علوم وتكنولوجيا الليزر

 ،التلوث البيئي، التقاانت االحيائية، التقانة االحيائية، االحصاء الصحي
تقنيات املختربات  االحياء اجملهرية، التحليالت املرضية،التقنيات االحيائية، 

 .علوم االغذية ،الطبية

 عزيزي الطالب...
يف حالة قبولك يف احدى اجلامعات خارج حمافظة السكن، اجلامعة غري 

ظروف ملزمة بتوفري اقسام داخلية لسكن الطلبة ابلوقت الراهن نظرا لل
وغلق االقسام الداخلية لذا يفضل التقدمي  جائحة كوروانالصحية بسبب 

 على اجلامعات يف حمافظة السكن أو احملافظات القريبة.
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 الفصل الثالث

 اجلامعات واملعاهد العراقيةج.
 :الكليات واملعاهد اليت إبمكان خرجيي الفروع االحيائي والتطبيقي واالديب التقدمي اليها -1-ج

 www.uobaghdad.edu.iq                                                 (1958أسست عام )جامعة بغداد -1
 اإلعدادية الدراسةفرع  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب الكندي 2
 احيائي  طب االسنان 3
 احيائي  الصيدلة 4
 تطبيقي املدين اهلندسة 5
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 6
 تطبيقي العمارة اهلندسة 7
 تطبيقي/احيائي الطاقة اهلندسة 8
 تطبيقي البيئة اهلندسة 9

 تطبيقي /احيائي  االلكرتونيك واالتصاالت اهلندسة 10
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 11
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية اهلندسة 12
 تطبيقي /احيائي  )التخصص من املرحلة الثالثة ميكانيك عام(امليكانيك  اهلندسة 13
 تطبيقي النفط اهلندسة 14
 تطبيقي املوارد املائية اهلندسة 15
 تطبيقي املساحة اهلندسة 16
 تطبيقي /احيائي  (الدراسة يف قسم هندسة الطريان مخس سنوات )مدة الطريان اهلندسة 17
 تطبيقي /احيائي  املعلومات واالتصاالت اخلوارزمي -اهلندسة  18
 تطبيقي /احيائي  الكيميائية االحيائية اخلوارزمي -اهلندسة  19
 تطبيقي /احيائي  (الدراسة يف قسم الطب احليايت مخس سنوات )مدةالطب احليايت  اخلوارزمي -اهلندسة  20
 تطبيقي امليكاترونكس اخلوارزمي -اهلندسة  21
 تطبيقي /احيائي  التصنيع املؤمتت اخلوارزمي -اهلندسة  22

 العلوم 23
/  الفلك والفضاءالفيزايء / علم األرض / علوم احلياة / علوم احلاسوب /  /الكيمياء 

 التحسس النائي ونظم املعلومات اجلغرافية / التقنيات االحيائية
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات العلوم 24
 تطبيقي /احيائي  الفيزايء / علوم احلياة /الكيمياء  العلوم للبنات 25
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات العلوم للبنات 26
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب العلوم للبنات 27
 احيائي  التمريض 28
 احيائي )املوقع احلايل يف ايب غريب( الطب البيطري 29

 علوم اهلندسة الزراعية 30
احملاصيل احلقلية / علوم الرتبة واملوارد املائية / االقتصاد الزراعي /  /وقاية النبات 

/ البستنة  احليواين االنتاجاإلرشاد الزراعي ونقل التقنيات/ املكائن واآلالت الزراعية / 
 علوم االغذية / مكافحة التصحر /وهندسة احلدائق

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  / الرايضيات احلاسباتالفيزايء / علوم احلياة /  /الكيمياء  ابن اهليثم / الرتبية للعلوم الصرفة 31
 اديب تطبيقي / /احيائي   القانون 32
 اديبتطبيقي /  /احيائي   العلوم السياسية 33

http://www.uobaghdad.edu.iq/
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 اإلعدادية الدراسةفرع  اقسام الكلية اسم الكلية ت

 اإلدارة واالقتصاد 34
املالية العلوم االدارة العامة / االقتصاد / احملاسبة / االدارة الصناعية /  /إدارة األعمال 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  واملصرفية

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 اللغات 35
اللغة األملانية / اللغة الفارسية / اللغة الروسية / اللغة االسبانية /  /اللغة اإلنكليزية 

/ اللغة الكردية / اللغة  اللغة السراينيةاللغة الفرنسية / اللغة العربية / اللغة الرتكية / 
 االيطالية

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

اللغة العربية / اللغة االنكليزية / علوم  /والنفسية اجلغرافية / العلوم الرتبوية  /التأريخ  الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية 36
 القران الكرمي والرتبية االسالمية

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر( لقسم)التقدمي ل اللغة الكردية رشد للعلوم اإلنسانيةالرتبية ابن  37

 الرتبية للبنات 38
خدمة اجتماعية / اللغة العربية / اللغة  /علوم تربوية ونفسية التأريخ /  /اجلغرافية 

 الكرمي والرتبية اإلسالميةالقرآن علوم اإلنكليزية / 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  احلاسوب
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( رايض األطفال الرتبية للبنات 39
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االقتصاد املنزيل الرتبية للبنات 40

 اآلداب 41
/ االجتماع / اللغة  ونظم املعلومات اجلغرافية اجلغرافيةالتأريخ /  /اللغة االنكليزية 

 العربية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  علم النفس اآلداب 42
 اديبتطبيقي /  /احيائي  الفلسفة اآلداب 43
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اآلاثر اآلداب 44
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اإلذاعة والتلفزيون / العالقات العامة /الصحافة  األعالم 45

اللغة العربية / احلضارة واالاثر االسالمية /  /العقيدة والفكر االسالمي  /الشريعة  العلوم االسالمية 46
 الفلسفة االسالمية / االداين املقارنة / العلوم املالية واملصرفية االسالمية

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 47
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي للبنات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 48

 الفنون اجلميلة 49
التصميم /  /التشكيلية املسرحية / الفنون  الفنون/الفنون السينمائية والتلفزيونية 

 الفنون املوسيقية / اخلط والزخرفة / الرتبية الفنية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 
  www.uomustansiriyah.edu.iq                              (1963أسست عام )اجلامعة املستنصرية   -2

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4

 اهلندسة 5
/ هندسة االلكرتونيك  )هندسة القدرة واملكائن الكهرابئية  الكهرابء وفروعها

 يكون التخصص فيها من املرحلة الثالثة( واالتصاالت
 تطبيقي

 تطبيقي أنظمة املياه البيئية( /)السيطرة على التلوثالبيئة  اهلندسة 6
 تطبيقي الطرق اهلندسة 7
 تطبيقي العمارة اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  )مواد البناء والسرياميك/ املواد العام( املواد اهلندسة 9

 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 10
 تطبيقي املوارد املائية اهلندسة 11

 اهلندسة 12
يكون التخصص  (تكنولوجيا احلفر والتثليج، تكييف اهلواء /)ميكانيك عام امليكانيك

 فيها من املرحلة الثالثة
 تطبيقي /احيائي 

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 العلوم 13
)التقانة علوم احلياة وفروعه  /احلاسوب الفيزايء / علوم اجلو / علوم  /الكيمياء 

يكون التخصص االحيائية / االحياء اجملهرية / الفطرايت وعلوم النبات / علوم احليوان( 
 من املرحلة الثالثة فيها

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات العلوم 14
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 15
 اديبتطبيقي /  /احيائي   العلوم السياسية 16

 اإلدارة واالقتصاد 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم املالية واملصرفيةاالقتصاد / احملاسبة /  /ادارة األعمال 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 الرتبية 18
/ العلوم الرتبوية والنفسية /  والتوجيه الرتبوياجلغرافية / االرشاد النفسي  /التأريخ 

 اللغة العربية / طرق تدريس القران والرتبية االسالمية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  وباحلاسعلوم  /الفيزايء /الرايضيات 

 اآلداب 19
 /واالجتماع  االنثروبولوجيااللغة العربية /  /ت واملعلومات املكتبا /اللغة االنكليزية 

 االعالم /اللغة الفرنسية / الرتمجة  / التاريخ
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  علم النفس اآلداب 20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  الفلسفة اآلداب 21

 األساسيةالرتبية  22

 / الرتبية االسرية واملهن الفنية/الرتبية االسالمية  اللغة االنكليزية / /اللغة العربية 
 / الرتبية الفنية /االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي  تربية خاصة / /اجلغرافية  /التاريخ 

 مباشر( لقسم)التقدمي لالرتبية البدنية وعلوم الرايضة 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  علوم احلاسوب /العلوم  /الرايضيات 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( اطفالرايض  الرتبية األساسية 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  األوىل معلم الصفوف الرتبية األساسية 24
 اديبتطبيقي /  /احيائي  ادارة الفنادق /السياحة  العلوم السياحية 25
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 26

 
    www.uobasrah.edu.iq                                          (1967أسست عام )جامعة البصرة  -3

 اإلعداديةفرع الدراسة  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب الزهراء 2
 احيائي  طب االسنان 3
 احيائي  الصيدلة 4
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 5
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  املواد اهلندسة 8
 تطبيقي النفط اهلندسة 9

 تطبيقي العمارة اهلندسة 10
 تطبيقي املدين اهلندسة 11
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 12

 العلوم 13
البيئة /  /علم االرض / علوم احلياة  / الفيزايء )فيزايء االتصاالت( /الكيمياء 

 التحليالت املرضية
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات العلوم 14
 تطبيقي /احيائي  علوم البحار الطبيعية / علوم البحار التطبيقية علوم البحار 15
 تطبيقي /احيائي  علوم احلاسوب / نظم املعلومات احلاسوبية علوم احلاسوب وتكنلوجيا املعلومات 16
 احيائي  التمريض 17

http://www.uobasrah.edu.iq/
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 اإلعداديةفرع الدراسة  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب البيطري 18
 تطبيقي /احيائي  الفيزايء / علوم احلياة / الرايضياتالكيمياء /  /علوم احلاسوب  للعلوم الصرفة الرتبية 19

البستنة /  نتاج احليوايناالالرتبة واملوارد املائية / املكننة الزراعية /  /وقاية النبات  الزراعة 20
 احملاصيل احلقلية/  االمساك والثروة البحرية/  علوم االغذية/  والنخيل

 تطبيقي /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 21

 االدارة واالقتصاد 22

 القتصادا // نظم املعلومات االدارية  احملاسبة / علوم مالية ومصرفية /عمال أادارة 
)االقتصاد العام / التخطيط االسرتاتيجي / اقتصادايت النفط والغاز( يكون وفروعه 

 التخصص فيها من املرحلة الثالثة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء
 اديبتطبيقي /  /احيائي  إدارة املشاريع / التمويل واالستثمار االدارة واالقتصاد / القرنة 23

 للعلوم االنسانية الرتبية 24
 /رتبوي النفسي والتوجيه ال رشاداال /نفسية الرتبوية و العلوم / ال اجلغرافية /التأريخ 

 علوم القران / االنكليزيةاللغة العربية / اللغة 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  / العلوم الرتبوية والنفسية التاريخ /اجلغرافية /  اللغة العربية الرتبية  للبنات 25

 القرنة / الرتبية 26
 اديبتطبيقي /  /احيائي                اللغة العربية / اللغة االنكليزية

 تطبيقي /احيائي                        احلياة / الكيمياءعلوم 

 اآلداب 27
اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية /  / التأريخ /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 الفلسفة/  املكتبات واملعلومات / الرتمجة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 الفنون اجلميلة 28
  / الرتبية الفنية الفنون السمعية واملرئية موسيقى / / مسرحيةفنون  /فنون تشكيلية 

 مباشر لكليةل التقدمي
اديبتطبيقي /  /احيائي   

 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 29
 

 www.uomosul.edu.iq                                            ( 1967أسست عام )جامعة املوصل  -4
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  طب املوصل 1
 احيائي  طب األسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 5
 تطبيقي العمارة اهلندسة 6
 تطبيقي امليكاترونكس اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 9

 تطبيقي البيئة اهلندسة 10
 تطبيقي السدود واملوارد املائية اهلندسة 11
 تطبيقي املكامن النفطية هندسة النفط والتعدين 12
 تطبيقي التعدين هندسة النفط والتعدين 13
 تطبيقي النفط والتكرير هندسة النفط والتعدين 14
 تطبيقي /احيائي  الفيزايء احلياتية / الطاقات املتجددة الفيزايء / علوم احلياة / علم االرض / /الكيمياء  العلوم 15
 تطبيقي /احيائي  العمليات والتقنيات الذكائيةحبوث  /الربجميات  /احلاسوب / اإلحصاء  /الرايضيات  علوم احلاسوب والرايضيات 16
 تطبيقي /احيائي  علوم البيئة /البيئة  تقاانت علوم البيئة وتقاانهتا 17
 احيائي  التمريض 18
 احيائي  الطب البيطري 19
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 الزراعة والغاابت 20
االرشاد /االقتصاد الزراعيالرتبة واملوارد املائية / /  احملاصيل احلقلية /وقاية النبات 

/ البستنة وهندسة  نتاج احليوايناالاملكائن واآلالت الزراعية /  الزراعي ونقل التقنيات/
 احلدائق / علوم االغذية / الغاابت

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات / احلاسوب / علوم احلياة / الفيزايء / الكيمياء الرتبية للعلوم الصرفة 21
 اديبتطبيقي /  /احيائي   احلقوق 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي   العلوم السياسية 23

 اإلدارة واالقتصاد 24
صناعية / العلوم املالية واملصرفية / نظم الدارة اال /االقتصاد / احملاسبة  /ادارة اعمال 

احملاسبة املالية وتدقيق احلساابت / حماسبة  /ويق التس ادارة / املعلومات االدارية
 التكاليف واالدارية

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

علوم  / اللغة االنكليزية / العربية اللغة / العلوم الرتبوية والنفسية / اجلغرافية / التأريخ الرتبية للعلوم االنسانية 25
 والرتبية اإلسالميةالقرآن 

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 الرتبية للبنات 26
 اديبتطبيقي /  /احيائي  (مباشر لقسم)التقدمي ل الرتبية البدنية وعلوم الرايضةاللغة العربية /  /الرتبية االسالمية 

 تطبيقي /احيائي  علوم احلياة /الكيمياء 

 اآلداب 27
الفلسفة / الرتمجة / اللغة  /اللغة العربية التأريخ / االجتماع /  /اللغة االنكليزية 

 (مباشر للقسم)التقدمي اللغة الرتكية  / االعالم /الفرنسية 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  املكتبات واملعلومات اآلداب 28

 الرتبية األساسية 29

تربية خاصة / تربية اسالمية  /التاريخ/ اجلغرافية  /لغة االنكليزية ال /لغة العربية ال
 اديبتطبيقي /  /احيائي  (مباشر لقسمل )التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/

 تطبيقي /احيائي  ايضياتالر /العلوم 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  معلم الصفوف االوىل الرتبية األساسية 30
 اديبتطبيقي /  /احيائي  رايض األطفال للبنات الرتبية األساسية 31
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغات العراقية القدمية / القدميةدراسات مسمارية / احلضارة  /ااثر قدمية  االاثر 32
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / احلضارة االسالمية / السرية والدراسات النبوية العقيدة والفكر االسالمي /الشريعة  العلوم اإلسالمية 33
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي       الفنون التشكيلية / الرتبية الفنية /الفنون املسرحية  الفنون اجلميلة 34
 اديبتطبيقي /  /احيائي  السياحة / إدارة الفنادق العلوم السياحية 35
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 36

 
 www.uotechnology.edu.iq                                                                     (1975أسست عام )اجلامعة التكنولوجية  -5

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي /احيائي  السيطرة هندسة السيطرة والنظم 1
 تطبيقي /احيائي  هندسة احلاسوب والسيطرة والنظمهندسة السيطرة  2
 تطبيقي واالنسان اآليل امليكاترونكس هندسة السيطرة والنظم 3
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة الكهرابئية 4
 تطبيقي االلكرتونيك اهلندسة الكهرابئية 5
 تطبيقي /احيائي  ميكانيك عام اهلندسة امليكانيكية 6
 / تطبيقي احيائي التكييف والتجميد امليكانيكيةاهلندسة  7
 تطبيقي /احيائي  السيارات اهلندسة امليكانيكية 8
 تطبيقي /احيائي  الطائرات اهلندسة امليكانيكية 9

 تطبيقي /احيائي  ميكانيك حمطات القدرة اهلندسة امليكانيكية 10
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي /احيائي  االنتاج هندسة اإلنتاج واملعادن 11
 تطبيقي /احيائي  املعادن هندسة اإلنتاج واملعادن 12
 تطبيقي /احيائي  التعدين واستخالص املعادن هندسة اإلنتاج واملعادن 13
 تطبيقي /احيائي  الصناعية هندسة اإلنتاج واملعادن 14
 تطبيقي /احيائي  التصميم والتصنيع املعان ابحلاسوب هندسة اإلنتاج واملعادن 15
 تطبيقي /احيائي  العمليات الكيمياوية الكيميائيةاهلندسة  16
 تطبيقي /احيائي  تكرير النفط والغاز اهلندسة الكيميائية 17
 تطبيقي /احيائي  التلوث الصناعي والنفطي اهلندسة الكيميائية 18

يكون  (البناءالسرياميك ومواد /  املواد البوليمرية والبرتوكيمياوية/  املواد العام) هندسة املواد 19
 من املرحلة الثالثة التخصص فيها

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الليزر البصرية وااللكرتونيات هندسة الليزر 20
 تطبيقي /احيائي  االلكرتونيات البصرية البصرية وااللكرتونيات هندسة الليزر 21
 تطبيقي /احيائي   املعلومات هندسة احلاسوب 22
 تطبيقي /احيائي  شبكات احلاسوب  احلاسوبهندسة  23
 تطبيقي /احيائي  نظم االتصاالت الالسلكية  هندسة االتصاالت 24
 تطبيقي /احيائي  نظم االتصاالت الضوئية  هندسة االتصاالت 25
 تطبيقي العمارة  هندسة العمارة 26
 تطبيقي  تكنولوجيا النفط هندسة تكنولوجيا النفط 27

)االنشائية / بناء وادارة مشاريع / طرق وجسور / الصحية والبيئية / املياه واملنشآت  املدنيةاهلندسة  28
 تطبيقي من املرحلة الثانية يكون التخصص فيها( اجليوماتيك اهليدروليكية /

 تطبيقي /احيائي  اهلندسة الكهروميكانيكية  هندسة الكهروميكانيك 29
 تطبيقي /احيائي  النفط والغازمعدات  هندسة الكهروميكانيك 30
 تطبيقي /احيائي  املالحة والتوجيه  هندسة الكهروميكانيك 31
 تطبيقي /احيائي  نظم الطائرات بدون طيار  هندسة الكهروميكانيك 32
 تطبيقي /احيائي  الطاقة والطاقات املتجددة  هندسة الكهروميكانيك 33

 (الدراسة مخس سنوات )مدة ( امليكانيك اإلحيائي /األجهزة الطبية احلياتية ) هندسة الطب احليايت 34
 تطبيقي /احيائي  (الثالثةمن املرحلة  التخصص فيها)

الذكاء االصطناعي/الوسائط املتعددة / امنية احلاسوب/  /الربجميات نظم املعلومات /  علوم احلاسوب 35
 ادارة الشبكات 

 تطبيقي /احيائي 

 التقنياتعلوم وتكنولوجيا الليزر/ علم املواد/ الرايضيات وتطبيقات احلاسوب / العلوم التطبيقية 36
 االحيائية / الكيمياء التطبيقية / الفيزايء التطبيقية 

 تطبيقي /احيائي 
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     www.uokufa.edu.iq                                                       (1987أسست عام )جامعة الكوفة  -6

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 4
 تطبيقي /احيائي  االلكرتون واالتصاالت اهلندسة 5
 تطبيقي املدين اهلندسة 6
 تطبيقي كهرابءال اهلندسة 7
 تطبيقي واملوارد املائية املنشآت اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  )املواد العام / املواد الطبية( يكون التخصص فيها من املرحلة الثالثةاملواد وفروعه  اهلندسة 9

 تطبيقي العمارة اهلندسة 10
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية اهلندسة 11
 تطبيقي /احيائي  التخطيط احلضري / التخطيط البيئي / التخطيط االقليمي التخطيط العمراين 12

 العلوم 13
البيئة والتلوث /  / ، الفيزايء الطبية()الفيزايء العامالفيزايء  / الكيمياء /علوم احلياة 

 تطبيقي /احيائي  علوم االرض / التحليالت املرضية

 تطبيقي /احيائي  احلاسوب / الرايضيات علوم احلاسوب والرايضيات 14
 احيائي  التمريض 15
 احيائي  الطب البيطري 16
 تطبيقي /احيائي  الرتبة واملياه/ علوم االغذية /  نتاج احليواينال/ ا البستنة /وقاية النبات  الزارعة 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 18
 اديبتطبيقي /  /احيائي   السياسيةالعلوم  19
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / السياحة االقتصاد / احملاسبة / العلوم املصرفية واملالية /ادارة األعمال  اإلدارة واالقتصاد 20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  الرتكية/ الفارسية /االنكليزية  اللغات 21

 الرتبية 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  (مباشر لقسمل)التقدمي القران الكرمي والرتبية االسالمية / الرتبية الفنية اللغة االنكليزية /

 تطبيقي /احيائي  احلاسوب / الرايضيات

 الرتبية للبنات 23
الرتبية  اللغة االنكليزية//العلوم الرتبوية والنفسية  / اللغة العربية / التأريخ / اجلغرافية

 (مباشرلقسم )التقدمي ل الرايضة البدنية وعلوم
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات / الكيمياء / الفيزايء /علوم احلياة  /احلاسوب  علوم

 اآلداب 24
ية / اجملتمع املدين /اللغة الفرنس التأريخ / اجلغرافية / اللغة العربية /اللغة االنكليزية 

 ، العالقات العامة(والتلفزيوناالعالم )االذاعة /
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  الفلسفة اآلداب 25
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / اللغة العربية / الرايضيات الرتبية االسالمية الرتبية األساسية 26
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( طفالالرايض ا الرتبية األساسية 27
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االاثر العراقية القدمية / االاثر االسالمية / املخطوطات والواثئق التارخيية االاثر 28

 الفقه 29
 /الفقه االسالمي واصوله / علوم القرأن / علوم احلديث / العقيدة والفكر االسالمي 

 اللغة العربية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي وعلوم الرايضةالرتبية البدنية  30
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 www.tu.edu.iq                                                                   ( 1987أسست عام )جامعة تكريت  -7

 اإلعداديةفرع الدراسة  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 4
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي اهلندسة 5
 تطبيقي البيئة اهلندسة 6
 تطبيقي املدين اهلندسة 7
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 8
 تطبيقي الكهرابئية  اهلندسة / الشرقاط 9

 تطبيقي /احيائي  امليكانيكية اهلندسة / الشرقاط 10
 تطبيقي سيطرة املنظومات النفطية العمليات النفطيةهندسة  11
 تطبيقي هندسة تكرير النفط والغاز العمليات النفطيةهندسة  12
 تطبيقي /احيائي  علوم احلياة / علم االرض / الفيزايء /الكيمياء  العلوم 13
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات احلاسوب والرايضياتعلوم  14
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب علوم احلاسوب والرايضيات 15
 احيائي  التمريض 16
 احيائي  الطب البيطري 17

 الزراعة 18
/ االقتصاد واالرشاد  علوم الرتبة واملوارد املائيةاحملاصيل احلقلية /  /علوم االغذية 

 واآلالتاملكائن  / البستنة وهندسة احلدائق/  نتاج احليوايناالالزراعي / وقاية النبات / 
 الزراعية

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  علوم احلياة / الفيزايء / الرايضيات /الكيمياء  الرتبية للعلوم الصرفة 19
 اديبتطبيقي /  /احيائي   احلقوق 20
 اديبتطبيقي /  /احيائي   / الشرقاط احلقوق 21
 اديبتطبيقي /  /احيائي   العلوم السياسية 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االدارة العامة / االقتصاد / احملاسبة / العلوم املالية واملصرفية /ادارة األعمال  اإلدارة واالقتصاد 23

 للعلوم االنسانية الرتبية 24
والرتبية اإلسالمية / اللغة الكرمي اجلغرافية / العلوم الرتبوية والنفسية / القرآن  /التأريخ 

 الرتبية الفنية /االنكليزية العربية / اللغة 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 الرتبية للبنات 25
/ االقتصاد املنزيل  القرآن والرتبية اإلسالمية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / التأريخ

 اديبتطبيقي /  /احيائي  اجلغرافية / العلوم الرتبوية والنفسية /

 تطبيقي /احيائي            الكيمياء / الرايضيات /علوم احلياة 

 طوزخورماتو /الرتبية  26
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  الفيزايء

 اآلداب 27
 /الرتمجة / االعالم / االاثر /اللغة العربية / التأريخ / اجلغرافية التطبيقية / االجتماع 

 اللغة االنكليزية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 الشرقاط /الرتبية األساسية  28
 اديبتطبيقي /  /احيائي        الرتبية االسالمية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية
 تطبيقي /احيائي                                        العلوم /الرايضيات 

 العلوم االسالمية 29
العلوم املالية واملصرفية // الفقه واصوله / احلديث وعلومه  العقيدة والفكر االسالمي

 االسالمية /التفسري وعلوم القران/االداين املقارنة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي وعلوم الرايضةالرتبية البدنية  30
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  www.qu.edu.iq                                                    (1987عام  أسست)جامعة القادسية  -8

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 4
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي اهلندسة 5
 تطبيقي /احيائي  املواد اهلندسة 6
 تطبيقي املدين اهلندسة 7
 تطبيقي الطرق والنقل اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  االلكرتونيك واالتصاالت اهلندسة 9

 تطبيقي /احيائي  التقاانت االحيائية الزراعية /التقاانت االحيائية الطبية  التقاانت االحيائية 10
 تطبيقي /احيائي  /الرايضيات البيئة / الكيمياء /علوم احلياة  العلوم 11
 تطبيقي /احيائي  نظم املعلومات احلاسوبية /احلاسوب  علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 12
 احيائي  التمريض 13
 احيائي  الطب البيطري 14
 تطبيقي /احيائي  نتاج احليوايناال/  البستنة وهندسة احلدائق/  الرتبة واملوارد املائية الزراعة 15
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 16

 اإلدارة واالقتصاد 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم املالية واملصرفية االقتصاد / احملاسبة / /ادارة األعمال 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 الرتبية 18
علوم القران والرتبية اللغة العربية / اللغة االنكليزية /  /تربوية ونفسية  علوم / التأريخ

 االسالمية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات / علوم احلياة / الفيزايء /الكيمياء 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  (مباشر لقسمالتقدمي ل) الرتبية البدنية وعلوم الرايضة /االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي الرتبية للبنات 19
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( رايض االطفال الرتبية للبنات 20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة االنكليزية / العربيةاالجتماع / اللغة  /اجلغرافية  اآلداب 21
 اديبتطبيقي /  /احيائي  علم النفس اآلداب 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  الدراسات املسمارية /االاثر  االاثر 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي   الرتبية الفنية /الفنون املسرحية  الفنون اجلميلة 24
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 25

 

  www.uoanbar.edu.iq                                                    (1987أسست عام )جامعة االنبار  -9

 الدراسة اإلعداديةفرع  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  كلية الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي الكهرابئية اهلندسة 5
 تطبيقي /احيائي  الكيميائية والبرتوكيميائية اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 7
 تطبيقي السدود وموارد املياه اهلندسة 8

 العلوم 9
/  الرايضيات التطبيقية / الفيزايء / علوم احلياة / اجليولوجيا التطبيقية /الكيمياء 

 التقنيات االحيائية
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  /انظمة شبكات احلاسوب علوم احلاسوب /نظم املعلومات  علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 10
 تطبيقي /احيائي  / الكيمياء التطبيقية البيئة /الفيزايء احلياتية  هيت /العلوم التطبيقية  11
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 الدراسة اإلعداديةفرع  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات /علوم احلياة / الفيزايء  /الكيمياء  للعلوم الصرفةالرتبية  12

/ البستنة وهندسة احلدائق /  نتاج احليوايناالالرتبة واملوارد املائية / /  احملاصيل احلقلية الزراعة 13
 علوم األغذية / وقاية النبات / االقتصاد الزراعي

 تطبيقي /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية 14
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية 15
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االدارة العامة // احملاسبة  / االقتصاد ادارة االعمال واالقتصاداالدارة  16
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اجلغرافية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / القران والرتبية االسالمية /التاريخ  الرتبية للعلوم االنسانية 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي  الرتبوية والنفسية العلوم الرتبية للعلوم االنسانية 18

 الرتبية للبنات 19
اللغة العربية / اللغة االنكليزية / القران  /نفسية الرتبوية و العلوم الالتأريخ /  /اجلغرافية 

 والرتبية االسالمية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الكيمياء /علوم احلياة 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  القران والرتبية االسالمية علوم /اللغة العربية  الرتبية / القائم 20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االعالم /اجلغرافية / اللغة العربية / االجتماع  /ريخ التأ /اللغة االنكليزية  اآلداب 21

 الرتبية األساسية / حديثة 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  التاريخ / اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  العلوم
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اناحلديث وعلومه / العقيدة والدعوة االسالمية / التفسري وعلوم القر /الفقه واصوله  العلوم االسالمية 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 24

 
 

 www.aliraqia.edu.iq                                                                                                       (1989أسست عام )اجلامعة العراقية   -10
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  االسنانطب  2
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 3
 تطبيقي /احيائي  الشبكات اهلندسة 4
 تطبيقي املدين اهلندسة 5
 تطبيقي الكهرابئية اهلندسة 6
 اديبتطبيقي /  /احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية 7
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية 8
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم املالية واملصرفية / ادارة اعمال / حماسبة االدارة واالقتصاد 9

 الرتبية / الطارمية 10
 اديبتطبيقي /  /احيائي          / العلوم الرتبوية والنفسية اللغة العربية /علوم القران  /التاريخ 

 تطبيقي /احيائي                            علوم احلياة / الفيزايءالكيمياء /  /احلاسوب 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / التاريخ علوم القران والرتبية االسالمية / الشريعة /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  الرتبية للبنات 11
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( اخلاصةرايض األطفال والرتبية  الرتبية للبنات 12
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / اجلغرافية اللغة االنكليزية / علوم القرآن / التاريخ /اللغة العربية  اآلداب 13
 اديبتطبيقي /  /احيائي  الرتمجة اآلداب 14
 اديبتطبيقي /  /احيائي  صحافة / الصحافة االذاعية والتلفزيونية / العالقات العامة االعالم 15

 العلوم االسالمية 16
/ مقارنة االداين /  وعلومه احلديث /اصول الفقه  /العقيدة اإلسالمية الشريعة / 

 التفسري / العلوم املالية واملصرفية االسالمية / اللغة العربية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 
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  www.uobabylon.edu.iq                                                (1991أسست عام )جامعة اببل  -11

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب محورايب 2
 احيائي  طب األسنان 3
 احيائي  الصيدلة 4
 تطبيقي املدين اهلندسة 5
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 6
 تطبيقي العمارة اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 8
 تطبيقي البيئة اهلندسة 9

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية اهلندسة 10
 تطبيقي /احيائي  الطب احليايت اهلندسة 11
 تطبيقي /احيائي  املعادن هندسة املواد 12
 تطبيقي /احيائي  السرياميك ومواد البناء هندسة املواد 13
 تطبيقي /احيائي  البوليمرات والصناعات البرتوكيمياوية هندسة املواد 14
 تطبيقي /احيائي  السيارات املسيب /اهلندسة  15
 تطبيقي /احيائي  الطاقة املسيب /اهلندسة  16
 احيائي  التمريض 17
 تطبيقي /احيائي  علم االرض التطبيقيفيزايء / علوم احلياة /  /كيمياء  العلوم 18
 تطبيقي /احيائي  أمنية املعلومات /الربجميات  /شبكات املعلومات  تكنولوجيا املعلومات 19
 تطبيقي /احيائي  فيزايء الليزرعلوم احلاسوب / كيمياء /  /علوم احلياة  علوم البنات 20
 تطبيقي /احيائي  فيزايء /رايضيات  للعلوم الصرفةالرتبية  21
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / االقتصاد / احملاسبة ادارة األعمال العلوم املالية واملصرفية / االدارة واالقتصاد 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  نفسيةالرتبوية و العلوم ال /اللغة االنكليزية  /العربية اللغة  /اجلغرافية  /التاريخ  للعلوم االنسانية الرتبية 24
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االعالم / االجتماع /اللغة العربية  اآلداب 25
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اآلاثر اآلداب 26

 الرتبية األساسية 27
 اديبتطبيقي /  /احيائي     / الرتبية اخلاصة اجلغرافية /ريخ أتالاللغة االنكليزية /  /اللغة العربية 

 تطبيقي /احيائي                                         العلوم / الرايضيات واحلاسوب
 اديبتطبيقي /  /احيائي  معلم الصفوف األوىل الرتبية األساسية 28
 اديبتطبيقي /  /احيائي  واصوله الفقه // لغة القران  علوم القران العلوم االسالمية 29
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 30
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي   الرتبية الفنية /التصميم الفنون التشكيلية /  /الفنون املسرحية  الفنون اجلميلة 31
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 www.nahrainuniv.edu.iq                                          )1993عام أسست)جامعة النهرين  -12
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  الصيدلة 2
 تطبيقي واالتصاالت االلكرتونية اهلندسة 3
 تطبيقي العمارة اهلندسة 4
 تطبيقي املدين اهلندسة 5
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  (الدراسة مخس سنوات )مدة الطب احليايت اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 9

 تطبيقي /احيائي  الليزر اهلندسة 10
 تطبيقي /احيائي  االطراف واملساند الصناعية اهلندسة 11
 تطبيقي /احيائي  املعلومات واالتصاالت املعلوماتهندسة  12
 تطبيقي /احيائي  شبكات احلاسوب املعلوماتهندسة  13
 تطبيقي /احيائي  املنظومات املعلوماتهندسة  14
 تطبيقي /احيائي  االحيائية النباتية التقنياتالطبية / و احليوية اجلزيئية  قنياتالت التقنيات االحيائية 15
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب / الكيمياء / الفيزايء العلوم 16
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات وتطبيقات احلاسوب العلوم 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي   احلقوق 18
 اديبتطبيقي /  /احيائي   العلوم السياسية 19
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اقتصادايت ادارة االستثمار واملوارد/اقتصادايت ادارة املصارف/الرقابة احملاسبية واملالية االعمال اقتصادايت 20

 

  www.uodiyala.edu.iq                               (1998أسست عام )جامعة دايىل  -13
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت
 احيائي  الطب 1
 تطبيقي االلكرتونيك اهلندسة 2
 تطبيقي القدرة واملكائن الكهرابئية اهلندسة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي العمارة اهلندسة 5
 تطبيقي /احيائي  االتصاالت اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  املواد اهلندسة 9

 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 10
 تطبيقي الطرق واملطارات اهلندسة 11

 العلوم 12
واملعادن /  جيولوجيا النفطحاسوب /  /الكيمياء  /الفيزايء علوم احلياة /  /الرايضيات 

 تطبيقي /احيائي  التقانة االحيائية

 احيائي  الطب البيطري 13
 تطبيقي /احيائي  علوم احملاصيل احلقليةلرتبة واملوارد املائية / / ا نتاج احليوايناال /البستنة  الزراعة 14
 تطبيقي /احيائي  الكيمياء / احلاسوب / علوم احلياة الرتبية للعلوم الصرفة 15

 املقدادية /الرتبية املقداد  16
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات

 اديبتطبيقي /  /احيائي  االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت
 اديبتطبيقي /  /احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية 18

 االدارة واالقتصاد 19
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العامةاإلدارة  /االقتصاد 
 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة العربية / اللغة االنكليزية /نفسية الرتبوية و العلوم الاجلغرافية /  /التأريخ  الرتبية للعلوم االنسانية 20

 الرتبية األساسية 21

افية / االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي اجلغرريخ / التا /اللغة اإلنكليزية  /اللغة العربية 
          (مباشر للقسم)التقدمي  الرتبية البدنية وعلوم الرايضة /

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي           ايضياتالر /العلوم  /اسوب احل
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( رايض أطفال الرتبية األساسية 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  معلم الصفوف األوىل الرتبية األساسية 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  علوم القرأن والرتبية االسالمية /العقيدة والفكر االسالمي  /الشريعة  العلوم االسالمية 24
 اديبتطبيقي /  /احيائي  (مباشر لكليةل التقدمي) والتلفزيونيةالفنون التشكيلية /الفنون السينمائية  /الرتبية الفنية  الفنون اجلميلة 25
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 26

 

 www.uokerbala.edu.iq                                                                 (2002أسست عام )جامعة كربالء  -14
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي الكهرابء وااللكرتونيك اهلندسة 5
 تطبيقي العمارة اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  (الدراسة مخس سنوات )مدةالطب احليايت  اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  االطراف واملساند الصناعية اهلندسة 9

 تطبيقي النفط  اهلندسة 10
 تطبيقي /احيائي  علوم احلياة / الفيزايء  /الكيمياء  العلوم 11
 احيائي التحليالت املرضية العلوم الطبية التطبيقية 12
 تطبيقي /احيائي  الصحة البيئية العلوم الطبية التطبيقية 13
 تطبيقي /احيائي  علوم احلاسوب / تكنولوجيا املعلومات علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 14
 احيائي  التمريض 15
 احيائي  الطـب البيـطري 16
 تطبيقي /احيائي  نتاج احليوايناالالبستنة / وقاية النبات / احملاصيل احلقلية /  الزراعة 17
 تطبيقي /احيائي  الكيمياء / الفيزايء /علوم احلياة  /الرايضيات  الرتبية للعلوم الصرفة 18
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 19

 االدارة واالقتصاد 20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / احملاسبة مالية ومصرفيةاالقتصاد / علوم  /ادارة األعمال 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم الرتبوية والنفسية /اللغة االنكليزية / جغرافية تطبيقية  /اللغة العربية  /التاريخ  الرتبية للعلوم االنسانية 21
 اديبتطبيقي /  /احيائي  واحلضارية / ادارة املؤسسات الفندقيةالسياحة الدينية  العلوم السياحية 22
 اديب /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية / دراسات قرآنية / الفقه واصوله العلوم االسالمية 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةل التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 24
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 www.utq.edu.iq                                                        (2002أسست عام )جامعة ذي قار  -15

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي الكهرابئية وااللكرتونية اهلندسة 5
 تطبيقي النفط والغاز اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  (الدراسة مخس سنوات )مدةالطب احليايت  اهلندسة 8
 تطبيقي /احيائي  اجليولوجيا التطبيقية الكيمياء / علوم احلياة / التحليالت املرضية / /الفيزايء  العلوم 9

 تطبيقي /احيائي  احلاسوب علوم احلاسوب والرايضيات 10
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات علوم احلاسوب والرايضيات 11
 تطبيقي /احيائي  تكنولوجيا املعلومات علوم احلاسوب والرايضيات 12
 احيائي  التمريض 13
 احيائي  الطب البيطري / الشطرة 14
 تطبيقي /احيائي  / احملاصيل احلقلية نتاج احليوايناالاالنتاج النبايت /  واالهوارالزراعة  15
 تطبيقي /احيائي  علوم احلاسوب / الرايضيات / الفيزايء /علوم احلياة  الرتبية للعلوم الصرفة 16
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 17

 / (االقتصاد العام /االقتصاديني  املدرسني) بفرعيه االقتصاد /العلوم املالية واملصرفية  االدارة واالقتصاد 18
 ادارة االعمال / احملاسبة

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم الرتبوية والنفسية /اجلغرافية  / اللغة اإلنكليزية /اللغة العربية  / التأريخ الرتبية للعلوم االنسانية 19

 الشطرة /الرتبية للبنات  20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  علوم القران والرتبية االسالمية / اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  علوم احلياة
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( رايض االطفال الشطرة /الرتبية للبنات  21
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االجتماع /اجلغرافية  / اللغة االنكليزية /اللغة العربية  /التأريخ  اآلداب 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اآلاثر واحلضارة اإلسالمية /اآلاثر واحلضارة القدمية  سوق الشيوخ /اآلاثر  23

 االعالم 24
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االذاعة والتلفزيون /الصحافة املكتوبة 

 تطبيقي /احيائي  الصحافة واالعالم الرقمي
 اديبتطبيقي /  /احيائي  علوم القران /الشريعة  العلوم اإلسالمية 25
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةالتقدمي ل الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 26

 

      www.uokirkuk.edu.iq                                               (2003أسست عام )جامعة كركوك  -16

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي النفط اهلندسة 5
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  اجليولوجيا التطبيقية /الرايضيات / علوم احلياة/ الكيمياء/ الفيزايء  العلوم 8
 تطبيقي /احيائي  الشبكات / الربجميات /احلاسوب  علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 9

 احيائي  التمريض 10
 احيائي  الطب البيطري 11
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 الزراعة 12
احملاصيل احلقلية / علوم الرتبة واملوارد /  البستنة وهندسة احلدائق/  نتاج احليوايناال

 تطبيقي /احيائي  الغاابتاملائية / 

 احلوجية /الزراعة  13
جامعة مستضافة يف )الدراسة املكننة واملعدات الزراعية / النبااتت الطبية والصناعية( )

 (كركوك حاليا  
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرايضياتالكيمياء / علوم احلياة /  /الفيزايء  الرتبية للعلوم الصرفة 14
 اديبتطبيقي /  /احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية 15
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية 16

 االدارة واالقتصاد 17
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االقتصاد /ادارة االعمال 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 الرتبية للعلوم االنسانية 18
العلوم الرتبوية  اللغة الكردية / اجلغرافية / التأريخ / علوم القرآن / /اللغة العربية 

 (مباشر لقسم)التقدمي لاللغة الرتكية  /والنفسية 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة اإلنكليزية الرتبية للعلوم االنسانية 19

     احلوجية /الرتبية  20
 اديبتطبيقي /  /احيائي  (كركوك حاليا  جامعة  مستضافة يف )الدراسة التاريخ /  اللغة العربية
 تطبيقي /احيائي  (كركوك حاليا  جامعة  مستضافة يف )الدراسة  الفيزايء /علوم احلياة 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  / اجلغرافية التطبيقية التاريخ / اإلعالم /اللغة العربية  اآلداب 21
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة االنكليزية الرتبية االساسية 22
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( االطفالرايض  الرتبية االساسية 23
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةالتقدمي ل وعلوم الرايضة الرتبية البدنية 24

 

  www.uowasit.edu.iq                                                   (2003جامعة واسط )أسست عام  -17
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 تطبيقي /احيائي  امليكانيك اهلندسة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 5
 تطبيقي العمارة اهلندسة 6

 العلوم 7
يكون التخصص فيها من  (اء اجملهرية / التقانة االحيائيةاالحيوفروعه ) علوم احلياة

يكون التخصص فيها  وفروعه )الفيزايء الطبية / الفيزايء العامة( الفيزايء / املرحلة الثالثة
 التحليالت املرضية / علوم االرض // الكيمياء من املرحلة الثالثة

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  احلاسوب / الرباجميات علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 8
 احيائي  / احلي الطب البيطري 9

 تطبيقي /احيائي  الرتبة وتقنيات الري / احملاصيل احلقلية / وقاية النبات / االنتاج النبايت واحليواين الزراعة 10
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 11

 االدارة واالقتصاد 12
 اديبتطبيقي /  /احيائي  العلوم املالية واملصرفية // ادارة االعمال  احملاسبة /االقتصاد 
 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات / احلاسوب /علوم احلياة  الرتبية للعلوم الصرفة 13

 الرتبية للعلوم االنسانية 14
اجلغرافية / اللغة االنكليزية / العلوم الرتبوية والنفسية / علوم  /التأريخ  /اللغة العربية 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  القرأن

 اآلداب 15
الفارسية/ قسم االعالم  الرتمجة /اللغة /علم االجتماع / الفلسفة  /اللغة العربية 

 يكون التخصص فيها من املرحلة الثالثة ، العالقات العامة()الصحافة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 العزيزية /الرتبية األساسية  16
 اديبتطبيقي /  /احيائي  التاريخالرتبية اإلسالمية / اجلغرافية /  /اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  العلوم
 اديبتطبيقي /  /احيائي  )لإلانث فقط( اطفالرايض  العزيزية /الرتبية األساسية  17
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشرلكلية التقدمي ل الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 18
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةالتقدمي ل (بية الفنيةالرت /الفنون التشكيلية ) الفنون اجلميلة 19
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 www.uomisan.edu.iq                                               (   2007جامعة ميسان )أسست عام  -18
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي الكهرابء اهلندسة 4
 تطبيقي املدين اهلندسة 5
 تطبيقي النفط اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  امليكانيكية اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  / الفيزايء الكيمياء /علوم احلياة  العلوم 8
 احيائي  التمريض 9

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات /نتاج احليواين اال الزراعة 10
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 11
 اديبتطبيقي /  /احيائي   العلوم السياسية 12
 اديبتطبيقي /  /احيائي  االقتصاد / ادارة االعمال االدارة واالقتصاد 13

 الرتبية 14
العلوم الرتبوية والنفسية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية /  /التأريخ  /اجلغرافية 

 علوم القران والرتبية االسالمية
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  / الفيزايء الرايضيات

 الرتبية األساسية 15
 الرتبية // الرتبية االسالمية اجلغرافية / التأريخ / اللغة االنكليزية / اللغة العربية

 اديبتطبيقي /  /احيائي  )باشرم للقسمالتقدمي  (الفنية

 تطبيقي /احيائي       العلوم /رايضيات ال
 اديبتطبيقي /  /احيائي  معلم الصفوف األوىل الرتبية األساسية 16
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةالتقدمي ل الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 17

 

 www.mu.edu.iq                                                                 ( 2007جامعة املثىن )أسست عام  -19

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي املدين اهلندسة 4
 تطبيقي العمارة اهلندسة 5
 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي اهلندسة 6
 تطبيقي /احيائي  االتصاالت وااللكرتونيك اهلندسة 7
 تطبيقي /احيائي  الكيمياء / الفيزايء /علوم احلياة  العلوم 8
 تطبيقي /احيائي  الرايضيات وتطبيقات احلاسوب العلوم 9

 احيائي  التمريض 10
 احيائي  الطب البيطري 11
 تطبيقي /احيائي  مكافحة التصحرالرتبة واملياه / احملاصيل احلقلية / نتاج احليواين / اال/  وقاية النبات الزراعة 12
 تطبيقي /احيائي  علوم احلياة /الرايضيات  الرتبية للعلوم الصرفة 13
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 14
 اديبتطبيقي /  /احيائي  ادارة االعمال / علوم مالية ومصرفية /احملاسبة  االدارة واالقتصاد 15
 اديبتطبيقي /  /احيائي  علوم القرأن /اللغة االنكليزية  اللغة العربية / /التأريخ  /اجلغرافية  الرتبية للعلوم االنسانية 16
 اديبتطبيقي /  /احيائي  علم االجتماع /االاثر  اآلداب 17

 الرتبية األساسية 18
 اديبتطبيقي /  /احيائي  التاريخ /اللغة العربية 

 تطبيقي /احيائي  العلوم
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةالتقدمي ل الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 19
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  www.uosamarra.edu.iq                                                   (2014جامعة سامراء )أسست عام  -20

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي العمارة اهلندسة 1

 تطبيقي املدنية اهلندسة 2

 تطبيقي /احيائي  الكهروميكانيكية اهلندسة 3
 تطبيقي /احيائي  البستنة / احملاصيل احلقلية / بلد الزراعة 4

 العلوم التطبيقية 5
 تطبيقي /احيائي  / التقنيات االحيائية الكيمياء التطبيقية

 احيائي  التحليالت املرضية

 الرتبية 6
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اجلغرافية/  االسالمية اللغة العربية / اللغة االنكليزية / القرأن والرتبية /التأريخ 

 تطبيقي /احيائي      الكيمياءالفيزايء /  /علوم احلياة 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / إدارة األعمال االقتصاد االدارة واالقتصاد 7
 اديبتطبيقي /  /احيائي  التاريخ / اللغة العربية /اللغة الروسية اآلداب 8

 االاثر 9
 /الصيانة والرتميم / السياحة االاثرية والدينية   /القدميةاالاثر  /االاثر االسالمية

 احلضارة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي  / الشريعة االسالمية العقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالمية 10
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر لكليةالتقدمي ل الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 11

 

  www.uos.edu.iq                                                                     (2014جامعة سومر )أسست عام  -21

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 تطبيقي /احيائي  / نظم املعلومات احلاسوبية علوم احلاسوب علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 2

 تطبيقي /احيائي  التحليالت املرضية/فيزايءال العلوم 3
 تطبيقي /احيائي  نتاج احليوايناالالرتبة واملوارد املائية /  الزراعة 4
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 5

 االدارة واالقتصاد 6
 اديبتطبيقي /  /احيائي  / احملاسبة األعمالإدارة عامة / إدارة 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 الرتبية األساسية 7
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  العلوم
 اديبتطبيقي /  /احيائي  معلم الصفوف األوىل الرتبية األساسية 8

 

  www.uoqasim.edu.iq                                        (2014جامعة القاسم اخلضراء )أسست عام  -22
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي /احيائي  اهلندسة الوراثية /التقاانت االحيائية  التقاانت االحيائية 1
 تطبيقي /احيائي  املنشأت اهليدروليكية هندسة املوارد املائية 2
 تطبيقي /احيائي  ادارة املوارد املائية هندسة املوارد املائية 3
 احيائي  الطب البيطري 4
 احيائي علوم احلياة / التحليالت املرضية العلوم 5
 تطبيقي /احيائي  الصحة البيئية / التلوث البيئي /البيئة  علوم البيئة 6
 تطبيقي /احيائي  احملاصيل احلقلية /هندسة احلدائقالبستنة و /  الرتبة واملوارد املائية/  نتاج احليوايناال الزراعة 7
 تطبيقي /احيائي  / صحة الغذاء والتغذية االغذية تكنولوجياعلوم و  /تكنولوجيا االلبان علوم و  علوم االغذية 8
 اديبتطبيقي /  /احيائي  مباشر للكليةالتقدمي  البدنية وعلوم الرايضة الرتبية 9
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 www.uoninevah.edu.iq                                                  ( 2014جامعة نينوى )أسست عام  -23
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  الصيدلة 2
 احيائي  التمريض 3
 تطبيقي /احيائي  واملعلوماتيةاحلاسوب  هندسة االلكرتونيات 4
 تطبيقي /احيائي  االتصاالت هندسة االلكرتونيات 5
 تطبيقي /احيائي  النظم والسيطرة هندسة االلكرتونيات 6
 تطبيقي االلكرتونيك هندسة االلكرتونيات 7
 تطبيقي /احيائي  احلاسوب / الربجمياتشبكات  تكنولوجيا املعلومات 8
 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 9

 

 www.uofallujah.edu.iq                                                 (2014جامعة الفلوجة )أسست عام  -24
 الدراسة اإلعداديةفرع  اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1
 احيائي  الطب البيطري 2
 العلوم التطبيقية 3

الكيمياء التطبيقية/التقانة االحيائية/ الفيزايء الطبية )فيزايء البصرايت/ فيزايء 
 التحليالت املرضية / السمعيات(

 تطبيقي /احيائي 

 اديبتطبيقي /  /احيائي   القانون 4
 اديب تطبيقي / /احيائي  / إدارة االعمال واملصرفيةالعلوم املالية االقتصاد / /ادارة عامة  واالقتصاداالدارة  5
 اديبتطبيقي /  /احيائي  القران الكرمي وعلومه/  احلديث وعلومه / اللغة العربية /الشريعة  العلوم االسالمية 6

 
 
 
 
 
 
 
 

  www.jmu.edu.iq                                            (2014جامعة جابر بن حيان الطبية )أسست عام  -25

 

  www.uotelafer.edu.iq                                                   (2014جامعة تلعفر )أسست عام -26
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  التمريض 1
 تطبيقي /احيائي  االنتاج النبايت /نتاج احليواين اال الزراعة 2

 الرتبية األساسية 3
 اديبتطبيقي /  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  الرايضيات
 

 www.buog.edu.iq                                       (2014)أسست عام  جامعة البصرة للنفط والغاز -27
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي هندسة النفط والغاز هندسة النفط والغاز 1
 تطبيقي اهلندسة الكيميائية وتكرير النفط هندسة النفط والغاز 2
 تطبيقي هندسة البوليمرات والبرتوكيمياوايت هندسة النفط والغاز 3
 تطبيقي /احيائي   (ادارة تسويق النفط والغازفرع )  / ادارة املشاريع / النفط والغاز ايتاقتصاد االدارة الصناعية للنفط والغاز 4

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1

 احيائي  الصيدلة 2

http://www.uoninevah.edu.iq/
http://www.uoninevah.edu.iq/
http://www.uofallujah.edu.iq/
http://www.uofallujah.edu.iq/
http://www.jmu.edu.iq/
http://www.uotelafer.edu.iq/
http://www.buog.edu.iq/
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 www.uohamdaniya.edu.iq                                     (2014جامعة احلمدانية )أسست عام  -28
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 اديب تطبيقي / /احيائي  ادارة االعمال / احملاسبة االدارة واالقتصاد 1

 الرتبية 2
الرتبية البدنية اللغة العربية / اللغة االنكليزية / العلوم الرتبوية والنفسية / التاريخ / 

 (مباشرلقسم )التقدمي ل وعلوم الرايضة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي      / الفيزايء / الرايضيات علوم احلاسوب
 

 www.uoitc.edu.iq                           (2014تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )أسست عام جامعة  -29
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي /احيائي  تكنولوجيا االعالم اهلندسة 1

 تطبيقي /احيائي  اتصاالت احلاسوب اهلندسة 2

 تطبيقي /احيائي  االنظمة الطبية الذكية / املعلوماتية االحيائية املعلوماتية الطبية احليوية 3

 تطبيقي /احيائي  ادارة أنظمة املعلوماتية /تكنولوجيا معلومات األعمال  معلوماتية األعمال 4

 www.kus.edu.iq                                                     (2014جامعة الكرخ للعلوم )أسست عام  -30

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 تطبيقي /احيائي  ، )الكلية يف موقع ايب غريب( / االدلة اجلنائية الفيزايء الطبية / االحياء اجملهرية العلوم 1

 تطبيقي /احيائي  اجليوفيزايء /التحسس النائي  التحسس النائي واجليوفيزايء 2

 تطبيقي /احيائي  ، )الكلية يف موقع ايب غريب( علوم الطاقة املتجددة / علوم البيئة علوم الطاقة والبيئة 3
 

    www.ibnsina.edu.iq                       (2014جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية )أسست عام  -31
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت
 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2
 
 
 
 

 www.fte.edu.iq                                                    (2014اجلامعة التقنية الشمالية )أسست عام  -32
 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت
 احيائي / تقنيات التغذية العالجية تقنيات املختربات الطبية كركوك /الصحية والطبيةالكلية التقنية  1
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات احلاسوب  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية 2

 املوصل / الكلية التقنية اهلندسية 3
)تقنيات الطاقات املتجددة/ تقنيات التربيد  ميكانيك القوىهندسة تقنيات 

 والتكييف/تقنيات االنتاج واالمتتة(
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية 4
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية 5
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية 6
 تطبيقي /احيائي  )حمطات القدرة / تقنيات الطاقة املتجددة( ميكانيك القوىهندسة تقنيات  كركوك / االقسام اهلندسيةالكلية التقنية  7
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الوقود والطاقة كركوك / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 8
 تطبيقي /احيائي  احلاسوبهندسة تقنيات  كركوك / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 9

 تطبيقي /احيائي  تقنيات االلكرتونيك والسيطرة  كركوك / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 10
 تطبيقي تقنيات املساحة كركوك / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 11
 تطبيقي تقنيات البيئة والتلوث كركوك / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 12
 تطبيقي /احيائي  تقنيات مكافحة التصحر /تقنيات االنتاج النبايت /تقنيات االنتاج احليواين  نينوى / الرشيدية / الكلية التقنية الزراعية 13
 تطبيقي / تقنيات االحصاء واملعلوماتية ادارة االعمالتقنيات  /تقنيات االدارة االلكرتونية  املوصل / الكلية التقنية االدارية 14

https://www.uohamdaniya.edu.iq/
http://www.uoitc.edu.iq/
http://www.kus.edu.iq/
http://www.ibnsina.edu.iq/
http://www.ibnsina.edu.iq/
http://www.fte.edu.iq/
http://www.fte.edu.iq/
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت

 املوصل / املعهد التقين الطيب 15
 /صحة اجملتمع  تقنيات /تقنيات املختربات الطبية /التخدير / تقنيات تقنيات الصيدلة

 احيائي  االشعة تقنيات
 احيائي )االسعاف الفوري( تقنيات التمريض املوصل / املعهد التقين الطيب 16
 احيائي تقنيات الصيدلة/  تقنيات صحة اجملتمع كركوك / املعهد التقين الطيب 17
 احيائي تقنيات التمريض كركوك / املعهد التقين الطيب 18
19 

الدور )صالح  /املعهد التقين الطيب 
 الدين(

 احيائي تقنيات املختربات الطبية/ االطراف الصناعية / االسعاف الفوري
 احيائي  تقنيات املختربات الطبية احلوجية / املعهد التقين الطيب 20

 / املوصل املعهد التقين التكنلوجي 21

وانشاءات  )بناء التقنيات املدنية / (املعدات النفطية حلام / )انتاج التقنيات امليكانيكية
 التقنيات / (االلكرتونيك / شبكات / )قوى التقنيات الكهرابئية ( /الرسم ابحلاسوب /

تقنيات  / (تقنيات االجهزة الطبية /تقنيات احلاسوب / وسيطرة )اجهزةااللكرتونية 
املوارد املائية تقنيات  / (تربيد وتكييف / سيارات)ميكانيك القدرة / تقنيات  املساحة
تكرير  / وحدات حرارية )تشغيلالصناعات الكيمياوية ( / تقنيات الري والبزل )تقنيات

 ( النفط

 تطبيقي /احيائي 

 كركوك /املعهد التقين التكنلوجي  22

 / تقنيات املساحة / (الرسم ابحلاسوب / انشاء طرق / )بناء وانشاءاتالتقنيات املدنية 
التقنيات  / (وتكييف)تربيد ميكانيك القدرة تقنيات تقنيات امليكانيك )انتاج( / 

)قوى كهرابئية( / التقنيات االلكرتونية / تقنيات الصناعات الكيمياوية الكهرابئية 
 )تشغيل الوحدات الصناعية( 

 تطبيقي /احيائي 

 احلوجية /املعهد التقين التكنلوجي  23
حلام  / ( / التقنيات امليكانيكية )االنتاجتوليد الطاقة)سيارات / ميكانيك القدرة تقنيات 

تقنيات املوارد املائية )تشغيل مشاريع املياه / الري والبزل( / تقنيات املعدات النفطية( / 
 التقنيات االلكرتونية  / كهرابئية )قوى(

 تطبيقي /احيائي 

24 
الدور )صالح  /املعهد التقين التكنلوجي
 الدين(

 تطبيقي /احيائي  تقنيات امليكانيك /تقنيات االلكرتونيك 

 موصل / املعهد التقين الزراعي 25
 )انتاجتقنيات االنتاج احليواين /  االنتاج النبايت تقنيات /تقنيات املكننة الزراعية 

 (صحة حيوانية / حيواين
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي   )نبايت / نبااتت طبية(تقنيات االنتاج النبايت  احلوجية /املعهد التقين الزراعي  26
 املوصل / املعهد التقين االداري 27

 اديبتطبيقي /  /احيائي  ادارة مكتب تقنيات / تقنيات املعلومات واملكتبات / تقنيات ادارة املواد
 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 نينوى / املعهد التقين االداري 28
سياحة التقنيات املالية واملصرفية / تقنيات االدارة القانونية / تقنيات  /تقنيات احملاسبة 

 وفندقة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات
 كركوك / املعهد التقين االداري 29

 اديبتطبيقي /  /احيائي  االدارة القانونية /التسويق  تقنيات ادارة املواد / تقنيات ادارة /تقنيات احملاسبة 
 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات ادارة املواد  / تقنيات ادارة املكتب احلوجية /املعهد التقين االداري  30

صالح ) الدور/املعهد التقين االداري  31
 الدين(

 اديبتطبيقي /  /احيائي  االدارة القانونية /تقنيات احملاسبة 
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 www.atu.edu.iq                                            (2014جامعة الفرات االوسط التقنية )أسست عام  -33
 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت
 احيائي تقنيات التخدير / / تقنيات صحة جمتمع تقنيات املختربات الطبية الكوفة / الكلية التقنية الصحية والطبية 1
 تطبيقي /احيائي  ميكانيك القدرةتقنيات هندسة  املسيب / التقنية االقسام اهلندسيةالكلية  2
 تطبيقي /احيائي  واملعداتهندسة تقنيات املكائن  املسيب / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 3
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات املسيب / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 4
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية املسيب / الكلية التقنية االقسام اهلندسية 5
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات االتصاالت  النجف /الكلية التقنية اهلندسية  6
 تطبيقي /احيائي  ميكانيك القوىهندسة تقنيات  النجف /الكلية التقنية اهلندسية  7
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الطريان النجف /الكلية التقنية اهلندسية  8
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الكرتونيات الطريان النجف /الكلية التقنية اهلندسية  9

 تطبيقي /احيائي   بصرايتكهرو هندسة تقنيات الليزر وال النجف /الكلية التقنية اهلندسية  10
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات النجف /الكلية التقنية اهلندسية  11

 املسيب / الكلية التقنية االقسام الزراعية 12
تقنيات املقاومة /تقنيات الرتبة واملياه/تقنيات االنتاج النبايت/احليواين االنتاجتقنيات 

 االحيائية
 تطبيقي /احيائي 

 الكوفة / الكلية التقنية االدارية 13
 اديب /تطبيقي  تقنيات احملاسبة 

 تطبيقي تقنيات املعلومات/  تقنيات ادارة االعمال
 احيائي  صحة اجملتمع تقنيات / تقنيات املختربات الطبية / اببل املعهد التقين الطيب 14
 احيائي تقنيات التمريض / اببل املعهد التقين الطيب 15
 الكوفة / املعهد التقين الطيب 16

االطراف تقنيات  /تقنيات صحة جمتمع  / تقنيات املختربات الطبية /تقنيات الصيدلة 
 واملساند الصناعية

 احيائي
 احيائي  تقنيات التمريض الكوفة / املعهد التقين الطيب 17
 احيائي تقنيات صحة اجملتمع  كربالء  /املعهد التقين الطيب  18
 احيائي تقنيات االدارة الصحية /تقنيات صحة اجملتمع  القادسية /املعهد التقين الطيب  19
 احيائي تقنيات التمريض القادسية /املعهد التقين الطيب  20
 احيائي تقنيات املختربات الطبية /تقنيات صحة اجملتمع  السماوة /املعهد التقين الطيب  21
 احيائي تقنيات التمريض السماوة /املعهد التقين الطيب  22
 احيائي تقنيات املختربات الطبية املسيب /املعهد التقين الطيب  23
 احيائي فحص البصرتقنيات االدلة اجلنائية / تقنيات  النجف /املعهد التقين الطيب  24

 اببل / املعهد التقين التكنلوجي 25
)بناء وانشاءات/ انشاء طرق( / تقنيات مساحة / تقنيات ميكانيك )انتاج( تقنيات املدين 

تقنيات  ( / / التربيد والتكييف )غزل ونسيج / سياراتميكانيك القدرة تقنيات  /
 االجهزة الطبيةتقنيات  /االلكرتونيك

 تطبيقي /احيائي 

 املسيب / املعهد التقين التكنلوجي 26
 الرسم ابحلاسوب)الري والبزل / تشغيل مشاريع( / تقنيات املدين )تقنيات املوارد املائية 

)سيارات( / تقنيات ميكانيكية )انتاج( / تقنيات ميكانيك القدرة بناء وانشاءات( /  /
 قدرة كهرابئية )قوى( 

 تطبيقي /احيائي 

 فةالكو /املعهد التقين التكنلوجي  27
 تقنيات امليكانيك  / )سيارات(ميكانيك القدرة تقنيات   / )شبكات(تقنيات الكهرابء 

 )االنتاج( 
 تطبيقي /احيائي 

 النجف /املعهد التقين التكنلوجي  28

 /اسوباحلتقنيات /اإللكرتونيك) واالتصاالت )قوى( / تقنيات الكرتونيكتقنيات كهرابء 
 /)تربيد وتكييف(ميكانيك القدرة تقنيات  /( /تقنيات ميكانيك )انتاج(تقنيات االتصاالت

تقنيات  /تقنيات الطريان /انشاء طرق(/الرسم ابحلاسوبتقنيات املدين )بناء وانشاءات/ 
 صيانة االجهزة الطبية 

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  )بناء وانشاءات( / التقنيات امليكانيكية )االنتاج( / التقنيات الكهرابئية التقنيات املدنية  كربالء / املعهد التقين التكنلوجي 29
 تطبيقي /احيائي  )تشغيل وصيانة / انتاج(تقنيات امليكانيك  القادسية / املعهد التقين التكنلوجي 30
 السماوة / املعهد التقين التكنلوجي 31

تقنيات البناء /(تقنيات كهرابء )قوى/تقنيات ميكانيك )انتاج( /تقنيات مساحة
 واالنشاءات

 تطبيقي /احيائي 
 تطبيقي /احيائي  كهرابءتقنيات   الرميثة / املعهد التقين التكنلوجي 32



46 

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج النبايت/ تقنيات الرتبة/تقنيات املكننة الزراعية  /تقنيات االنتاج احليواين املسيب / املعهد التقين الزراعي 33
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج احليواين / تقنيات االنتاج النبايت الكوفة / املعهد التقين الزراعي 34
 اببل /املعهد التقين االداري  35

 اديبتطبيقي /  /احيائي  القانونية / تقنيات حماسبةتقنيات االدارة  /تقنيات ادارة املواد 
 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات مالية ومصرفية /تقنيات احملاسبة  املسيب / املعهد التقين االداري 36
 اديب /تطبيقي  /احيائي  تقنيات ادارة مواد  الكوفة /املعهد التقين االداري  37

 النجف / املعهد التقين االداري 38

تقنيات احملاسبة / تقنيات السياحة وادارة الفنادق )الفندقة /  /تقنيات االدارة القانونية 
 االرشاد والسياحة(

 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 كربالء / املعهد التقين االداري 39
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات ادارة مكتب / تقنيات السياحة والفندقة )ارشاد سياحي(  /تقنيات احملاسبة 

 تطبيقي /احيائي  وبتقنيات انظمة احلاس
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات ادارة املواد  /تقنيات احملاسبة  القادسية / املعهد التقين االداري 40
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تكنولوجيا املعلومات /تقنيات احملاسبة السماوة / االداري املعهد التقين 41
 اديبتطبيقي /  /احيائي  احملاسبةتقنيات  الرميثة / االدارياملعهد التقين  42
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات التصميم والتزيني املعماري /تقنيات صناعة املالبس  النجف / املعهد التقين فنون 43

 
 
 

 www.stu.edu.iq                                                 (2014اجلامعة التقنية اجلنوبية )أسست عام  -34
 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت
 احيائي / تقنيات صحة جمتمع تقنيات املختربات الطبية البصرة / الصحية والطبيةالكلية التقنية  1
 احيائي زراعة االنسجة والنبااتت الطبية/ تقنيات  تقنيات املختربات الطبية الكلية التقنية / الشطرة 2
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الوقود والطاقة  البصرة / الكلية التقنية اهلندسية 3
 تطبيقي هندسة تقنيات البيئة والتلوث  البصرة / الكلية التقنية اهلندسية 4
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات ميكانيك احلرارايت البصرة / الكلية التقنية اهلندسية 5
 تطبيقي /احيائي  التقنيات الكيميائية والبرتوكيميائية البصرة / الكلية التقنية اهلندسية 6
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية  البصرة / التقنية اهلندسيةالكلية  7
 تطبيقي /احيائي   السيطرة واالمتتةهندسة تقنيات  البصرة / الكلية التقنية اهلندسية 8
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  ميسان / الكلية التقنية اهلندسية 9

 تطبيقي /احيائي  هندسة التقنيات الكهروميكانيكية ميسان / الكلية التقنية اهلندسية 10
 تطبيقي /احيائي   هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية ذي قار /االقسام اهلندسية الكلية التقنية 11

 البصرة / الكلية التقنية االدارية 12
 اديب /تطبيقي  تقنيات املعلومات /تقنيات احملاسبة 

 تطبيقي االعمالتقنيات ادارة 
 اديب /تطبيقي  تقنيات احملاسبة ذي قار /االقسام االدارية الكلية التقنية 13
 احيائي التخدير/ تقنيات  صحة اجملتمعتقنيات  /تقنيات املختربات الطبية/  تقنيات الصيدلة البصرة / املعهد التقين الطيب 14
 احيائي التمريضتقنيات  البصرة / املعهد التقين الطيب 15
 احيائي املختربات الطبيةتقنيات  العمارة /املعهد التقين الطيب  16
 احيائي تقنيات التمريض العمارة /املعهد التقين الطيب  17
 احيائي تقنيات املختربات الطبية /تقنيات صحة جمتمع  الناصرية / املعهد التقين الطيب 18
 احيائي التمريضتقنيات  الناصرية / املعهد التقين الطيب 19

 البصرة / املعهد التقين التكنلوجي 20
 / التقنيات االلكرتونية / تقنيات بناء وانشاءات / تقنيات املساحة /التقنيات املدنية 

ميكانيك القدرة تقنيات  التقنيات الكهرابئية )قوى( / التقنيات امليكانيكية )انتاج( /
 ( وحدات الكيمياوية )تشغيل( / تقنيات الصناعات سيارات/ تربيد وتكييف)

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  التقنيات الكهرابئية   القرنة / املعهد التقين التكنلوجي 21
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت

 العمارة / التقين التكنلوجي 22
)االنتاج( /  تقنيات امليكانيك/ميكانيك القدرة  تقنيات )بناء وانشاءات( /تقنيات املدين 

التقنيات االلكرتونية  / تقنيات الكهرابء )قوى( / تقنيات مساحةتقنيات االلكرتونيك / 
 (التقنيات االلكرتونية ) واالتصاالت

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي   تقنيات امليكانيك / التقنيات املدنية /تقنيات الكهرابء  الناصرية / املعهد التقين التكنلوجي 23

 الشطرة / املعهد التقين التكنلوجي 24
)االنتاج( / تقنيات املساحة / امليكانيكية )الشبكات( / التقنيات التقنيات الكهرابئية 

)السيارات( / تقنيات املوارد املائية )ري وبزل( / التقنيات املدنية ميكانيك القدرة تقنيات 
 )بناء وانشاءات(

 تطبيقي /احيائي 

 الشطرة / املعهد التقين الزراعي 25
االنتاج احليواين( / تقنيات االنتاج النبايت /  )الصحة احليوانيةتقنيات االنتاج احليواين بفرعيه 

 تقنيات مكائن ومعدات زراعية  /
 تطبيقي /احيائي 

 البصرة / املعهد التقين االداري 26
 اديبتطبيقي /  /احيائي  ادارة مواد/ تقنيات  ادارة مكتب/ تقنيات  تقنيات احملاسبة
 تطبيقي /احيائي  اسباتاحلتقنيات انظمة 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات القرنة /املعهد التقين االداري  27

 العمارة / املعهد التقين االداري 28
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات احملاسبة /تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات 

 الناصرية / املعهد التقين االداري 29
 اديبتطبيقي /  /احيائي   تقنيات ادارة املكاتب ونظم املعلوماتتقنيات االدارة القانونية /  /تقنيات احملاسبة 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات ادارة مواد الشطرة /املعهد التقين االداري  30
 اديب تطبيقي / /احيائي  (  التصميم والتزيني املعماري/  املالبسصناعة ) تقنيات الفنون التطبيقية الناصرية / املعهد التقين فنون 31

 

 www.mtu.edu.iq                                                (2014اجلامعة التقنية الوسطى )أسست عام  -35
 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت

 بغداد / كلية التقنيات الصحية والطبية 1
األشعة / تقنيات التخدير/ تقنيات العالج الطبيعي / تقنيات  /تقنيات صحة اجملتمع 

 التقنيات البصرية // تقنيات صناعة االسنان  تقنيات املختربات الطبية
 احيائي

 بغداد / الكلية التقنية اهلندسية 2
هندسة تقنيات ، دسة تقنيات التصاميم امليكانيكية)هن هندسة تقنيات امليكانيك التطبيقي

 )اللحام 
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي تقنيات املساحة  بغداد / الكلية التقنية اهلندسية 3

 بغداد / الكلية التقنية اهلندسية 4
هندسة تقنيات ، )هندسة تقنيات التربيد والتكييف القوى ميكانيكهندسة تقنيات 

 السيارات( 
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنية املواد بغداد / الكلية التقنية اهلندسية 5
 تطبيقي تقنيات البناء واإلنشاءات بغداد / الكلية التقنية اهلندسية 6
 تطبيقي تقنيات امليكاترونكس بغداد / التقنية اهلندسيةالكلية  7
 تطبيقي الوقود والطاقةتقنيات هندسة  بغداد / الكلية التقنية اهلندسية 8
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  بغداد /الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية  9

 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات احلاسوب بغداد /الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية  10
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية  بغداد /الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية  11
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات السيطرة واألمتتة بغداد /الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية  12

13 
 / الكلية التقنية االدارية

 الرصافة –بغداد

الشاملة / املصارف  / تقنيات ادارة اجلودة تقنيات ادارة األعمال /تقنيات احملاسبة 
 / تقنيات السفر والسياحة والتمويل

 اديب /تطبيقي 

 تطبيقي تقنيات املعلوماتية

 اديب /تطبيقي   / تقنيات التصميم الصناعي تقنيات االعالن /تقنيات التصميم الداخلي  كلية الفنون التطبيقية 14

 بغداد ابب املعظم /املعهد الطيب  15
 / تقنيات التأهيل صحة اجملتمع/ تقنيات  وقاية االسنانتقنيات  /تقنيات صناعة االسنان 

رعاية ذوي االحتياجات تقنيات  / (االطراف واملساند / الطبيعي )العالج والعالج الطبيعي
 /  تقنيات التغذية الصحية التخدير/ تقنيات  )املعاجلة الشعاعية( االشعة/ تقنيات  اخلاصة

 احيائي
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت
 احيائي القبالة والتوليد / متريض اإلسعافات األولية( )التمريض /تقنيات التمريض  بغداد ابب املعظم / املعهد الطيب 16

 بغداد املنصور / املعهد التقين الطيب 17
 تقنيات الصيدلة / تقنيات فحص البصر / تقنيات االلكرتونيك /الطبيةتقنيات املختربات 
 والعدلية نائيةاجلدلة التقنيات ادارة صحية / تقنيات ا )االجهزة الطبية( /

 احيائي

 احيائي تقنيات صحة جمتمع االنبار / املعهد التقين الطيب 18
 احيائي تقنيات املختربات الطبية بلد /املعهد التقين  19
 احيائي تقنيات املختربات الطبية /تقنيات صحة جمتمع  بعقوبة / املعهد التقين الطيب 20
 احيائي تقنيات التمريض  بعقوبة / املعهد التقين الطيب 21
 احيائي تقنيات صحة اجملتمع  / تقنيات املختربات الطبية الكوت / املعهد التقين الطيب 22
 حيائيا  تقنيات التمريض الصويرة / املعهد التقين الطيب 23
 احيائي املختربات الطبيةتقنيات  الصويرة / املعهد التقين الطيب 24

 بغداد / معهد التكنلوجيا 25

انظمة تقنيات  / االلكرتونيات اجلويةتقنية )االلكرتونيك بفرعيه / تقنيات  تقنيات املساحة
/ تكرير  سالمة مهنية/  تشغيل وحدات)الصناعات الكيمياوية تقنيات  / اهلواتف الذكية(

الكهرابء ( / تقنيات املوارد املائية )تشغيل مشاريع املياه / تقنيات الري( / تقنيات النفط
ميكانيك القدرة )سيارات تقنيات )قوى / شبكات / مصاعد( / تقنيات امليكانيك )انتاج( / 

تربيد وتكييف / توليد الطاقة / ميكاترونكس( / تقنيات املدين )بناء وانشاءات / انشاء  /
 (ابحلاسوب الرسمطرق / 

 تطبيقي /احيائي 

 االنبار / املعهد التقين التكنلوجي 26
ميكانيك القدرة تقنيات التقنيات املدنية )بناء وانشاءات( / التقنيات امليكانيكية )االنتاج( / 

( / تقنيات الصناعات الكيمياوية )تشغيل وحدات صناعية( / التقنيات ، التكييف)سيارات
 الكهرابئية )قوى كهرابئية( 

 تطبيقي /احيائي 

 بعقوبة / املعهد التقين التكنلوجي 27
ميكانيك تقنيات تقنيات ميكانيك )انتاج( / تقنيات كهرابء )قوى( /  /تقنيات مساحة 

 تطبيقي /احيائي  / تقنيات الطاقة املتجددة )سيارات(القدرة 

 الكوت /املعهد التقين التكنلوجي  28
 ميكانيك القدرةتقنيات  )تقنيات الري( / تقنيات املوارد املائية / تقنيات املساحة

/ تقنيات  التقنيات املدنية )بناء وانشاءات( /تقنيات الكهرابء )قوى(  / (السيارات)
 البرتوكيمياوايت / تقنيات الطاقة املتجددة

 تطبيقي /احيائي 

 الصويرة /املعهد التقين التكنلوجي  29
( / تقنيات ، تربيد وتكييف)سياراتميكانيك القدرة تقنيات )قوى( /  تقنيات الكهرابء
 تطبيقي /احيائي  صيانة وتشغيل(  / ميكانيك )انتاج

 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج النبايت  الصويرة / املعهد التقين الزراعي 30

 
31 

 الرصافة / معهد االدارة
تقنيات االدارة الرايضية / التقنيات املالية واملصرفية / تقنيات ادارة املكتب/تقنيات ادارة 

 املواد / تقنيات احملاسبة/تقنيات املعلومات واملكتبات 
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  )اإلحصاء واملعلوماتية / اإلحصاء الصحي(تقنيات انظمة احلاسوب / تقنيات االحصاء 

 
 بغداد /معهد االدارة التقين  32

تقنيات ادارة املكتب / تقنيات ادارة املواد / تقنيات االدارة القانونية / تقنيات احملاسبة / 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات السياحة )االرشاد السياحي / ادارة الفنادق( 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات
 
33 

 االنبار / املعهد التقين االداري
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات احملاسبة / تقنيات ادارة املكتب / تقنيات ادارة املواد /تقنيات ادارة قانونية 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات
 
34 

 بعقوبة / املعهد التقين االداري
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات احملاسبة  /تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي /احيائي  انظمة احلاسباتتقنيات 
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات ادارة املواد   /تقنيات احملاسبة  الكوت / املعهد التقين االداري 35
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات احملاسبة بلد / املعهد التقين 36

 الصويرة / املعهد التقين االداري 37
 اديبتطبيقي /  /احيائي  تقنيات احملاسبة
 تطبيقي /احيائي  احلاسباتتقنيات أنظمة 

 بغداد / معهد الفنون التطبيقية 38
تقنيات التصميم الطباعي / تقنيات صناعة املالبس / تقنيات التصميم والتزيني املعماري / 
تقنيات فن احللي واجملوهرات / تقنيات اخلزف / تقنيات اخلط والزخرفة / تقنيات تصميم 

 االقمشة
 اديبتطبيقي /  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات االلكرتونيك / تقنيات الكهرابء / تقنيات السيارات /تقنيات امليكانيك  بغداد / معهد اعداد املدربني التقنيني 39
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 الفروع املهنيةاملعاهد اليت يقدم إليها خرجيو  -2-ج

 الفرع التجارياملعاهد اليت يقدم اليها خرجيو  -1-2-ج
 

 اسم املعهد ت
 معهد االدارة / رصافة/ بغداد 1
 معهد االدارة / تقين / بغداد 2
 املعهد التقين / إداري / البصرة 3
 املعهد التقين / إداري/ املوصل 4
 املعهد التقين / إداري/ كركوك 5
 املعهد التقين / إداري / اببل 6
 املعهد التقين / إداري / االنبار 7
 املعهد التقين / إداري / النجف 8
 املعهد التقين / إداري / العمارة 9

 املعهد التقين / إداري / الناصرية 10
 املعهد التقين / إداري / احلوجية 11
 املعهد التقين / إداري / الكوفة 12
 املعهد التقين / إداري / الكوت 13
 املعهد التقين / إداري / املسيب 14
 التقين / إداري / الشطرةاملعهد  15
 املعهد التقين / إداري / كربالء 16
 املعهد التقين / إداري / الدور )صالح الدين( 17
 املعهد التقين / إداري / الصويرة 18
 املعهد التقين / إداري / نينوى 19
 املعهد التقين / إداري / بعقوبة 20
 املعهد التقين / إداري / السماوة 21
 املعهد التقين / إداري / القادسية 22

 
 
 

 املعاهد اليت يقدم إليها خرجيو الفرع الزراعي والتخصصات املطلوبة -2-2-ج
 

 
 
 
 
 
 

 التخصصات اسم املعهد ت
 زراعي عام / صناعات غذائية /مكننة زراعية  شطرة / الزراعي /التقين املعهد  1
 زراعي عام / صناعات غذائية /مكننة زراعية  املسيب / الزراعي /التقين املعهد  2
 زراعي عام الكـوفة / الزراعي /التقين املعهد  3
 زراعي عام / صناعات غذائية /مكننة زراعية  املوصل / الزراعي /التقين املعهد  4
 انتاج نبايت الزراعي / الصويرة /التقين املعهد  5
 زراعي عام احلوجية / الزراعي /التقين املعهد  6
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 املعاهد اليت يقدم إليها خرجيو الفرع الصناعي والتخصصات املطلوبة -3-2-ج

 

 ت
اسم االختصاص يف التعليم 

 املهين

 االختصاص املناظر يف املعاهد
اسم 

االختصاص 
 املناظر

 املوجود فيها االختصاص املناظر التقنية املعاهد

 الكهرابء الكهرابء 1
سيب، الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، العمارة، املالبصرة، املوصل، كركوك، اببل،  بغداد،/التكنولوجيا

الناصرية، الكوفة، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، الصويرة، احلوجية، كربالء، الدور )صالح الدين(، 
 بعقوبة، السماوة، القرنة

 االلكرتونيك االلكرتونيك والسيطرة 2
سيب، الشطرة، االنبار، املبغداد، اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /التكنولوجيا

النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور )صالح الدين(، بعقوبة، السماوة، الكوت، الكوفة، احلوجية، 
 القرنة، الصويرة

 امليكانيك امليكانيك 3
سيب، الشطرة، الكوت، االنبار، املربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، اببل، بغداد، اعداد املد/التكنولوجيا

النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور )صالح الدين(، بعقوبة، القادسية، 
 السماوة، كركوك

 معادن اللحام وتشكيل املعادن 4
سيب، الشطرة، االنبار، املكركوك،   التقنيني بغداد، البصرة، املوصل،بغداد، اعداد املدربني /التكنولوجيا

القادسية،  )صالح الدين(، بعقوبة،النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور 
 الكوت السماوة، اببل،

 السيارات السيارات 5
سيب، الشطرة، الكوت، االنبار، امل البصرة، املوصل،بغداد، اعداد املدربني التقنيني بغداد، /التكنولوجيا

الصويرة، العمارة، الكوفة، احلوجية، بعقوبة، اببل، النجف، القادسية، السماوة، كركوك، الناصرية، كربالء، 
 (صالح الدين) الدور

 النجارة النجارة 6
سيب، الشطرة، الكوت، االنبار، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، املالبصرة، املوصل، كركوك، 

 اببل، النجف، الصويرة ،لتطبيقيةالفنون ا، )صالح الدين(، بعقوبة، القادسية، السماوةالدور 

 تدفئة وتربيد تكييف اهلواء والتثليج 7
العمارة، اببل، شطرة، الكوت، الكوفة، احلوجية، اعداد االنبار، النجف، بغداد، البصرة، املوصل، /التكنولوجيا

)صالح املدربني التقنيني، الصويرة، بعقوبة، املسيب، االنبار، السماوة، كركوك، الناصرية، كربالء، الدور
 ، القادسيةالدين(

 طباعة طباعة 8
، الشطرة، االنبار، املسيب كركوك،بغداد، اببل، الكوت، فنون تطبيقية، البصرة، املوصل، /التكنولوجيا

، بعقوبة، اعداد املدربني )صالح الدين(النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، الصويرة، كربالء، الدور
 التقنيني، القادسية، السماوة

 البناء البناء 9
االنبار، ، كربالء، مساوة، الشطرة، املسيب  رة، املوصل، كركوك، اببل، النجف،بغداد، البص/التكنولوجيا

 العمارة

 الصناعات البرتوكيمياوية 10
صناعات 
 ملوصل، كركوك، االنبار، العمارةبغداد، البصرة، ا/التكنولوجيا كيمياوية

 الرسم ابحلاسوب الرسم اهلندسي 11
 سيب، النجف، العمارة، الشطرة، كربالء، السماوة،املبغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /التكنولوجيا

 االنبار

 اتصاالت االتصاالت 12
بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، النجف، العمارة، الدور )صالح الدين(، ، اعداد املدربني /التكنولوجيا

 املسيبالتقنيني، كربالء، بعقوبة، مساوة، االنبار، الشطرة، الناصرية، 
 البصرة، املوصل، كركوك، العمارة، االنبار، /بغداد الفنون التطبيقية اخلزف اخلزف والسرياميك 13
 بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، العمارة، االنبار/التكنولوجيا صناعات غذائية الصناعات الغذائية 14

 سباكة تكنولوجيا السباكة 15

ار، النجف، العمارة، سيب، الشطرة، الكوت، االنباملبغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /التكنولوجيا
)صالح الدين(، بعقوبة، القادسية، السماوة، اعداد املدربني الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور 

 التقنيني، الصويرة
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 ت
اسم االختصاص يف التعليم 

 املهين

 االختصاص املناظر يف املعاهد
اسم 

االختصاص 
 املناظر

 املوجود فيها االختصاص املناظر التقنية املعاهد

 غزل ونسيج النسيج 16

الشطرة، سيب، املبغداد، اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /التكنولوجيا
)صالح الدين(، ت، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور الكو 

 بعقوبة، القادسية، السماوة، معهد الفنون التطبيقية بغداد
 

 صيانة املصاعد الكهرابئية 17
 كهرابء
 

الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، العمارة،  سيب،املالبصرة، املوصل، كركوك، اببل،  بغداد،/التكنولوجيا
(، بعقوبة، الدين)صالح الناصرية، الكوفة، اعداد املدربني التقنيني بغداد، الصويرة، احلوجية، كربالء، الدور 

 توليد الطاقة الكهرابئية ونقلها 18 السماوة، القرنة

 االلكرتونيك صيانة منظومات الليزر 19
سيب، الشطرة، االنبار، املبغداد، اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /التكنولوجيا

)صالح الدين(، بعقوبة، السماوة، اببل، الكوت، الكوفة،  النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور
 القرنة احلوجية، الصويرة،

 حمطات وشبكات ومعاجلة املياه 20
مدين، تشغيل 

وصيانة 
 ميكانيكية

 تكنولوجيا/بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، املسيب، الشطرة، االنبار، النجف،
 القادسية، السماوة، العمارة، الصويرة، كربالء

 تكنولوجيا االعالم 21
الكرتونيك، 
اتصاالت، 

 تقنيات الكرتونية

سيب، الشطرة، املقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، بغداد، اعداد املدربني الت/التكنولوجيا
 )صالح الدين(، بعقوبة، السماوةاالنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور 

 التكنولوجيا الصناعية 22
امليكانيك، 

 مكائن ومعدات

سيب، الشطرة، الكوت، االنبار، املاملوصل، اببل، بغداد، اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، /التكنولوجيا
)صالح الدين(، بعقوبة، القادسية، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور 

 السماوة، كركوك
 املكننة الزراعية 23

سيب، الشطرة، الكوت، االنبار، ملوصل، مبغداد، اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، ا/التكنولوجيا السيارات
 ميكاترونكس السيارات 24 الصويرة، العمارة، الكوفة، احلوجية، بعقوبة، القادسية

 االجهزة الطبية االجهزة الطبية 25
الطيب التقين/املنصور، التكنولوجيا /بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، املسيب، الشطرة، االنبار، 

 ، بعقوبة، السماوة، الناصرية)صالح الدين(اعداد املدربني التقنيني، كربالء، الدورالنجف، العمارة، 
  

 املعاهد اليت يقدم اليها خرجيو الفنون التطبيقية -4-2-ج
 اسم املعهد ت
 تصميم وخياطة / بغداد /معهد الفنون التطبيقية  1
 فنون / النجف /املعهد التقين  2
 الناصريةفنون /  /املعهد التقين   3

 

 املعاهد اليت يقدم اليها خرجيو فرع احلاسوب وتقنية املعلومات -5-2-ج
 

 وأجهزة اهلاتف واحلاسوب احملمولة ،وشبكات احلاسوب ،جتميع وصيانة احلاسوب اختصاصات -1
 اسم املعهد ت
 معهد التكنولوجيا/ بغداد   1
 املعهد التقين التكنولوجي/ البصرة    2
 املعهد التقين التكنولوجي/ كركوك   3
 املعهد التقين التكنولوجي/ املوصل   4
 املعهد التقين التكنولوجي/ اببل   5
 املعهد التقين التكنولوجي/ النجف   6
 املعهد التقين التكنولوجي/ العمارة   7
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 اسم املعهد ت
 معهد اعداد املدربني التقنيني/ بغداد   8
 املعهد التقين التكنولوجي/ الدور )صالح الدين(   9

 املعهد التقين التكنولوجي/ كربالء   10
 املعهد التقين التكنولوجي/ بعقوبة   11
 املعهد التقين التكنولوجي/ املسيب 12
 املعهد التقين التكنولوجي/ الشطرة 13
 املعهد التقين التكنولوجي/ الكوت 14
 التكنولوجي/ االنباراملعهد التقين  15
 املعهد التقين التكنولوجي/ الناصرية 16
 املعهد التقين التكنولوجي/ الكوفة 17
 املعهد التقين التكنولوجي/ احلوجية 18
 املعهد التقين التكنولوجي/ الصويرة 19
 املعهد التقين التكنولوجي/ السماوة 20
 املعهد التقين التكنولوجي/ القرنة 21

 

 االدارة األلكرتونية اختصاص -2
 اسم املعهد ت
 معهد االدارة/ رصافة/ بغداد 1
 معهد االدارة/ تقين/ بغداد 2
 املعهد التقين/ إداري/ البصرة 3
 املعهد التقين/ إداري/ املوصل 4
 املعهد التقين/ إداري/ كركوك 5
 املعهد التقين/ إداري/ اببل 6
 املعهد التقين/ إداري/االنبار 7
 املعهد التقين/ إداري/ النجف 8
 املعهد التقين/ إداري/ العمارة 9

 املعهد التقين/ إداري/ الناصرية 10
 املعهد التقين/ إداري/ كربالء 11
 املعهد التقين/ إداري/ الدور )صالح الدين( 12
 املعهد التقين/ إداري/ نينوى 13
 املعهد التقين/ إداري/ بعقوبة 14
 / اداري/ القرنة املعهد التقين 15

 
 
 
 
 

 

 مالحظة:
 ترشيح الطلبة املتخرجني من املدارس االعدادية املهنية بفروعها املختلفة إىليتم 

 املعاهد العراقية كافـة عن طريق 
 .والبحث العلمي وزارة التعليم العايلالوسطى/  التقنية ةاجلامع
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 الفصل الرابع
 الكليات املرتبطة بديواين الوقفني  .د

 

االستمارة اخلاصة ابلوقفني عن طريق التقدمي ) مرتبطة بديوان الوقف الشيعي( عليه السالم)كلية االمام الكاظم  -1-د
 عرب البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة(

 اقسام الكلية احملافظة ت

 بغداد 1
/ عالقات عامة / اذاعة  علوم القران واحلديث / الفكر االسالمي والعقيدة / الشريعة )فقه واصوله( / التاريخ / االعالم وفروعها )الصحافة

 ( / القانون/ هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / العلوم السياسية وتلفزيون
 علوم القران واحلديث / الشريعة / التاريخ / القانون / هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية ميسان 2
 علوم القران واحلديث / القانون / العلوم املالية واملصرفية دايىل 3
 / اللغة العربية علوم القران واحلديث / )االعالم/صحافة( / القانون / هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية واسط 4

 النجف االشرف 5
ون( / القانون / هندسة تقنيات الربجميات / العلوم لفزيالم فروعها )االعالم/اذاعة وته(/ االععلوم القران واحلديث / الشريعة )فقه واصول

 املالية واملصرفية

 ذي قار 6
ون( / التاريخ / القانون / هندسة تقنيات الربجميات / لفزياالعالم وفروعها )االعالم/اذاعة وتعلوم القران واحلديث / الشريعة )فقه واصوله( / 

 السياسية العلوم /)لإلانث فقط(اخلاصة / اللغة العربية / رايض االطفال والرتبية  املالية واملصرفية / اللغة االنكليزيةالعلوم 

 علوم القران واحلديث / االعالم وفروعها )االعالم/عالقات عامة( / القانون / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية اببل 7

 القران واحلديث/ القانون / هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزيةعلوم  الديوانية 8

 القانون / علوم قران / الشريعة البصرة 9
  

عن طريق االستمارة اخلاصة ابلوقفني عرب التقدمي ) مرتبطة بديوان الوقف السين( رمحه هللا)كلية االمام االعظم  -2-د
 االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة(البوابة 

 
 

 

 اقسام الكلية احملافظة ت

 بغداد 1
الدراسات االسالمية ابللغة  / قراءات قرآنية /التاريخ واحلضارة االسالمية  /الفقه واصوله  / اللغة العربية /اصول الدين / الدعوة واخلطابة

 اإلسالمية واملصرفيةالعلوم املالية  / القانون  /االنكليزية 
 اصول الدين بغداد/الطارمية 2
 اصول الدين / اللغة العربية البصرة 3
 اصول الدين  دايىل / بعقوبة 4
 الفقه واصوله دايىل /جلوالء 5
 التون كوبري() اصول الدين /الفقه واصوله  / الدعوة واخلطابة كركوك 6

 / اللغة العربية الفقه واصوله / اصول الدين سامراء 7
 اللغة العربية /الدعوة واخلطابة  / اصول الدين االنبار / الرمادي  8
 اصول الدين االنبار/عنة 9

 اصول الدين االنبار/الفلوجة 10

 اللغة العربية / الفقه واصوله / الدعوة واخلطابة /اصول الدين  نينوى 11
 اصول الدين صالح الدين/ الضلوعية 12
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 اخلامسالفصل 
 اجلامعات يف اقليم كردستان العراقه. 

  (2015-2014هي للسنة الدراسية  (6-اىل ه 1-)ه)كافة املعلومات يف اجلداول 
 

 جامعة السليمانية -1-ه
 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
  الطب 1
  طب األسنان 2
  الصيدلة 3
  التمريض 4
  الطب البيطري 5
 املاء واجملاري / املعماري / الكهرابء /املدين  اهلندسة 6
  الرتبية 7
 الفيزايء /الرايضيات  الرتبية للعلوم 8
 اجلغرافية / االجتماع / االعالم /التاريخ  االنسانيةالرتبية  9

 االغذيةاحلدائق / علم الرتبة واملياه / االنتاج احليواين / علم  /البستنة  الزراعة 10
 الفيزايء / الكيمياء / الكومبيوتر / الرايضيات / االحياء  /علم االرض  العلوم 11
 )املسائية( / علوم سياسية)املسائية(القانون القانون والسياسة 12
 احملاسبة /اإلدارة  /اإلحصاء  /االقتصاد  اإلدارة واالقتصاد 13
 اللغة اإلنكليزيةاللغة العربية /  /اللغة الكردية اللغات 14
 االدارة /االقتصاد  / االحصاء والكومبيوتر  /احملاسبة  التجارة 15
 الفنون التشكيلية الفنون اجلميلة 16

 كالر/الرتبية  17
/ اجلغرافيااة/  العلوم الرتبويــة والنفســـــــــــيــة الكيمياااء/ اللغااة العربيااة/ اللغااة الكرديااة/ اللغااة االنكليزيااة/  /االحيــاء

 الفيزايء/ الرايضيات/ التاريخ
 الرايضيات والكومبيوتر / اللغة اإلنكليزية / الرتبية الرايضية /العلوم االجتماعية  رتبية االساسيةال 18
 اللغة الكردية /اللغة االنكليزية  املسائية/اللغات 19
 اجلغرافية/ علم النفس/ التاريخ /االنكليزيةاللغة العربية/ اللغة  /اللغة الكردية خانقني/االداب 20
 اللغة العربية / علم النفس / اللغة االنكليزية /اللغة الكردية  مججمالالرتبية  21

 االجتماع / الرايضة /اللغة الكردية  كالر/الرتبية االساسية 22

 الرتبية الرايضية /العلوم االجتماعية  حلبجة شهيد/الرتبية االساسية  23

24 
العلوم السياسية واالجتماعية 

 مججمال/
 العلوم السياسية

 االمام واخلطيب) السليمانية( / االمام واخلطيب )حلبجة الشهيد( /الدراسات االسالمية  العلوم االسالمية 25

 جامعة صالح الدين-2-ه
 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 السدود ومصادر املياه/املساحة/برجمياتكهرابء / ميكانيك / معماري /   /مدين  اهلندسة 1
  الرايضيةالرتبية  2
 التاريخ / اجلغرافية / اآلاثر / االعالم / الفلسفة / العمل االجتماعي / علم النفس /االجتماع  اآلداب 3
 احملاسبة / االقتصاد / االحصاء / العلوم املالية واملصرفية /االدارة  اإلدارة واالقتصاد 4
 / علم األرض الفيزايء / البيئة /الرايضيات  االحياء/ /الكيمياء العلوم 5
 البستنة/ وقاية النبات/ صناعة االغذية/ الرتبة واملاء/ الغاابت /االنتاج احليواين الزراعة 6
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 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 الرتكيةاللغة االنكليزية / اللغة العربية / اللغة الفارسية / اللغة الفرنسية / اللغة  /اللغة الكردية  اللغات 7

 الكليات املسائية  8
اللغة الكردية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / االدارة /احملاساااابة/ االقتصاااااد/ السااااياسااااة /  /القانون

 االجتماع/ التاريخ
 الرايضيات / اللغة االنكليزية / اللغة الكردية / العلوم العامة / رايض االطفال /االجتماع  الرتبية االساسية 9

 تشكيليةاملوسيقى / املسرح / ال /السينما  الفنون اجلميلة 10
 الشريعة / مبادئ الدين /الدراسات االسالمية  العلوم االسالمية 11
 السياسة /القانون  القانون والسياسة 12
 الفيزايء / االحياء / الرايضيات / الكومبيوتر /الكيمياء  الرتبية للعلوم 13
 العربية / تربية حقوق االنسان / علوم الرتبية واالدارةاللغة االنكليزية / اللغة  /اللغة الكردية  الرتبية للعلوم االنسانية 14
 السياسة /القانون  سوران /قانون 15
 اللغة الكردية /العلوم العامة  سوران/الرتبية االساسية  16
 االجتماعالرايضة / اللغة االنكليزية / علم  /اللغة العربية اللغة الكردية / علم النفس /  /الرايضيات  سوران/الرتبية 17
 اللغة االنكليزية / اللغة العربية /اللغة الكردية  سوران/اللغات 18

 دهوكجامعة -3-ه
 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
  الطب 1
  الطب البيطري 2
  طب االسنان 3
  الصيدلة 4
  التمريض 5
 / املدين/ الكهرابء والكومبيوتر / مصادراملياه املعماري اهلندسة 6
 القانون القانون والسياسة 7
 التاريخ / اللغة الكردية / اجلغرافية / املسرح /اللغة اإلنكليزية  اآلداب 8
 الفيزايء / احياء / الكيمياء / علوم الكومبيوتر /الرايضيات  العلوم 9

 االطفال / العلوم العامةالرايضيات / علم االجتماع / رايض  /اللغة اإلنكليزية  /اللغة الكردية  الرتبية األساسية 10
 علوم التجارة واملصرف زاخو /التجارة  11
 اإلنتاج احليواين / الرتبة واملياه / البستنة / الوقاية النباتية /الغاابت  الزراعة 12

 زاخو /الرتبية  13
الرايضااااااااااايااات/الفيزايء/االحياااء/الكيمياااء/ اللغااة الكرديااة / اللغااة العربيااة / اللغااة  /علوم الكومبيوتر

 العلوم الرتبوية والنفسية اإلنكليزية / التاريخ / 
  تربية رايضية 14
 االقتصاد / العلوم املالية واملصرفية / احملاسبة  /إالدارة  اإلدارة واالقتصاد 15
 اللغة العربية   /اللغة الكردية  اكرى /الرتبية االساسية 16

 

 دهوك/ الدراسات املسائيةجامعة -4-ه
 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 القانون القانون والسياسة 1
 حماسبة /ادارة اعمال  االدارة واالقتصاد 2
 اللغة االنكليزية / التاريخ /اللغة الكردية  االداب 3
 الكومبيوتر العلوم 4
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 هكويجامعة -5-ه
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 هولري الطبيةجامعة  -6-ه

 

 التقنية يف اربيل اجلامعة-7-ه
 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 التحليالت املرضية /العالج الطبيعي   الصحيةالكلية التقنية  1

 اهلندسيةالكلية التقنية  2
تقنيات اهلندساااااة املدنية / تقنية هندساااااة امليكانيك والطاقة / تقنية  /هندســـــة تقنية الطرق واجلســـــور 

 هندسة نظم املعلومات 
 ادارة االعمال / االعالم /احملاسبة  الكلية التقنية االدارية 3
 التخدير/ مساعد طبيب اسنان/اشعة / العيون/ التحليالت املرضية/التمريض /صيدلة  /نسائية وتوليد  املعهد التقين الطيب 4

 املعهد التقين التكنولوجي 5
اجهزة النفط / السااااااايارات /  /وانشـــــــاءات معلومات واتصااااااااالت / ميكانيك الطاقة / بناء  /النفط 

 انظمة حاسبات / مساحة / طرق وجسور / كهرابء

 املعهد التقين االداري 6
املعلومات واملكتبات / ارشااااد ساااياحي / ادارة منشااا ت ساااياحية / تقنيات الرتمجة /  /ادارة تســـويق 

 االعالم /ية ادارة اعمال / االدارة القانونية / احملاسبة / نظم املعلومات االدار

تكنولوجيا املعلومات/ ادارة االعمال/ ادارة املواد واملخازن/ البناء واالنشاءات/ التحليالت  /البيطرة املعهد التقين يف شقالوة 7
 املرضية/ متريض/ الرسم اهلندسي/ االحصاء واملعلوماتية

 حليالت املرضية/ القبالة/ ادارة االعمالاحملاسبة /تكنولوجيا املعلومات/ متريض/ الت املعهد التقين يف سوران 8
 ادارة االعمال/ ادارة اجلمارك /تكنولوجيا املعلومات املعهد التقين يف جومان 9
 وقاية النبات/ االنتاج النبايت/ تقنية املعلومات/ االدارة القانونية املعهد التقين يف خبات 10

 )كويسنجق(املعهد التقين يف كويه  11
التحليالت املرضية/ تكنولوجيا املعلومات/ تكنولوجيا النفط بفرعيه )حتليالت كيمياوية  /صحة جمتمع

، الساايطرة والتشااغيل(/متريض /ادارة املنشاا ت السااياحية/ ادارة االعمال/ احملاساابة/ االشااعة/ االدارة 
 القانونية

 
 

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 النفط / اجليوتكنيك/الكيمياوي/املدين/الكومبيوتر/املعماري اهلندسة  1
 التاريخ/اجلغرافية / علم النفس / االجتماع / االقتصاد واالدارة /الدراسات الدينية  العلوم االجتماعية 2
 الرايضة الرتبية الرايضية 3
 الكيمياء / الفيزايء / الرايضيات /االحياء  العلوم  4
 اللغة العربية / اللغة االنكليزية  /اللغة الكردية  قالدزي/الرتبية 5
 اجلغرافية / الفلسفة /التاريخ  رانية /العلوم االنسانية 6
 القانون القانون 7
 التمريض رانية /التمريض 8
 الغاابت الزراعة 9

 اللغة الرتكية / الرتمجة االنكليزية / اللغة الكردية / اللغة العربية /اللغة االنكليزية  اللغات 10
 الكومبيوتر والرايضيات / اللغة العربية  /اللغة الكردية  رانية /الرتبية االساسية  11

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
  الطب 1
  طب االسنان  2
  الصيدلة  3
  التمريض  4
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واملتضمن منح مدة اىل هناية شهر ااير  19/10/2020( يف 3902ماجاء بكتابنا العدد ) استنادا اىل) جامعة زاخو -8-ه
 (.الوزارية الكشفالقادم الستكمال اجلامعة االجراءات وفق ماجاء بتوصيات جلنة 

 
 
 
 

 

واملتضمن منح مدة اىل هناية شهر ااير  19/10/2020( يف 3903ماجاء بكتابنا العدد ) استنادا اىل) جامعة سوران  -9-ه
 الوزارية(. الكشفالقادم الستكمال اجلامعة االجراءات وفق ماجاء بتوصيات جلنة 

 
 
 
 

 
 

واملتضمن منح مدة اىل هناية شهر ااير  19/10/2020( يف 3904ماجاء بكتابنا العدد ) استنادا اىل)جامعة حلبجة  -10-ه
 الوزارية(. الكشفالقادم الستكمال اجلامعة االجراءات وفق ماجاء بتوصيات جلنة 

 
 
 
 
 
 

واملتضمن منح مدة اىل هناية شهر ااير  19/10/2020( يف 3905ماجاء بكتابنا العدد ) استنادا اىل) جامعة رابرين -11-ه
 الوزارية(. الكشفالقادم الستكمال اجلامعة االجراءات وفق ماجاء بتوصيات جلنة 

 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 علوم البيئة العلوم 1
 العلوم املالية واملصرفية/  االدارة واالقتصاد 2
 الرايضياتاجلغرافية/  الرتبية 3
 اللغة االنكليزيةاللغة العربية/ العلوم االجتماعية/  الرتبية االساسية 4
 اللغة الكردية/ اللغة العربية/ اللغة الرتكية/ اللغة االنكليزية/ الدراسات االسالمية العلوم االنسانية 5

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 اهلندسة املدنية/ اهلندسية النفطية/ اهلندسة الكيميائية اهلندسة 1
 االحياء/ جيولوجيا النفط/ الكيمياءاحلاسوب/ الرايضيات/  العلوم 2
 القانون/ السياسية والعالقات الدولية القانون والعلوم السياسية 3
 التاريخ/ اجلغرافية/ علم النفس/ علم االجتماعاللغة العربية/ اللغة االنكليزية/ /الكرديةاللغة  االداب 4
 العلوم العامة /العلوم االجتماعية/ الرتبية الرايضية دية/اللغة االنكليزية/ الرايضيات/ر اللغة الك الرتبية 5

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 العلوم االجتماعية /اللغة االنكليزية /اللغة العربية  الرتبية االساس 1
 اصول الدين/ التاريخ/ اجلغرافية/ القانون/ االعالم العلوم االنسانية 2
 احلاسبات/ الفيزايء العلوم 3
 اللغة الكردية/ رايض االطفال الرتبية / شهرزور 4
  تربية رايضية اساسية/ تربية رايضية وعلوم الرايضةالرتبية البدنية  5
  اهلندسة املدنيةقسم  6
  التجارة الدوليةقسم  7

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 التحليالت املرضية/ الفيزايء/ الكيمياء العلوم 1
 االطفال/ اللغة العربية/ اللغة االنكليزية/ اللغة الكرديةاحلاسوب/ الرايضيات/ رايض  الرتبية االساسية 2
 متريض عام/ متريض الكبار/ متريض صحة جمتمع التمريض 3
 القانون/ التاريخ/ اجلغرافية/ الفلسفة العلوم االنسانية 4
 علم النفس الرتبوي/ اللغة العربية/ اللغة االنكليزية/ اللغة الكردية / قلعة دزة الرتبية 5
 البستنة/ االنتاج احليواين  اهلندسة الزراعية / قلعة دزة 6
  قسم اهلندسة املدنية 7
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واملتضمن منح مدة اىل هناية  19/10/2020( يف    3906ماجاء بكتابنا العدد )   استنادا اىل)جامعة كردستان  -12-ه
 الوزارية(. الكشفشهر ااير القادم الستكمال اجلامعة االجراءات وفق ماجاء بتوصيات جلنة 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
  الطب العام 1
 املدين/ املوارد الطبيعية واالدارة/ العلوم وهندسة احلاسوب اهلندسة 2
 ادارة االعمال/ االقتصاد واملالية واالقتصاداالدارة  3
 االنكليزي / سياسة العالقات الدولية العلوم االنسانية 4
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لكم النجاح  رجون

 توفيقوال

 



 


