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 الفصل األول

 القبول المركزي شروطه وأسسه وضوابطه
 

 :شروط القبول المركزي في الجامعات العراقيةأوال: 

 :للقبول العامةالشروط  .أ

 :الجامعات أن يكون يشترط في الطالب الذي يقبل في      
 .عراقي الجنسية -1
حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في  -2

 المحافظة أو على شهادة تعادلها.

 .صعودا   1993 سنة يكون الطالب من مواليدان  -3
لطالب تقديم اويكون وفق الشروط الخاصة بكل دراسة على ناجحا  في الفحص الطبي  -4

قسم المكفوف )الذي تتوفر فيه الشروط التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة( عن طريق 
 القبول المركزي.

متفرغا  للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة )في الوقت ذاته( في الكليات والمعاهد  -5
استمرارهم بالدراسة الصباحية ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في 

وال يجوز   ،وفق التعليمات النافذةعلى الحصول على إجازة دراسية من دوائرهم ابتداء  
قبوله  إللغاء الوزارة إلىحال ثبوت خالف ذلك يكتب  وفي ا  الجمع بين دراستين أيض

سنتين  إكمالحسب التعليمات كي يستوفي شرط ب)بإمكان الطالب الموظف تأجيل الدراسة 
 اإلجازةتعليمات منح  وعلى وفق الدراسية اإلجازةليحق له الحصول على  ضيةخدمة مر 
 (.الدراسية

 من خريجي: -6
 .السنة الدراسية الحالية -أ

السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبوال مركزيا  في أية كلية أو معهد ويتم  -ب
 ةأيوفق الحدود الدنيا لسنه تخرجهم وفي حال ثبوت قبول الطالب في على قبولهم 

 كلية أو معهد يعاد إلى قبوله األصلي وتعد سنة رسوب بحقه.



2 

 

الطلبة غير العراقيين الحاصلين على شهادة اإلعدادية العراقية والمقبولين مركزيا  يتم  -7
أو مطالبتهم  إعفائهميان خطيا  بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين لب إبالغهم

 (.ثالثاًً) البند من( 3) الفقرةفي كما مبين و باألجور الدراسية بالعملة األجنبية 
 

 :نظام القبول المركزيها التي يعتمد العامةاألسس  .ب

 :عن طريق البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة االلكترونية لالستمارة التقديم: أوال

 يتوجب على الطالب :  .1

( اختيار في االستمارة 50( اختيارا ولغاية )25ملء ما ال يقل عن )لفرع االدبي: لبالنسبة  -أ
 (.10االلكترونية على اال يقل عدد المعاهد فيها عن )

( اختيارا في االستمارة االلكترونية على 50ملء )حيائي: واال تطبيقياللفرعين لبالنسبة  -ب
 .(10فيها عن )اال يقل عدد المعاهد 

الحقوق مقتصرا على سكنة المحافظة حصرا  وال يحق للطالب /القانون  اتيكون التقديم لكلي 2
 .المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته اتالتقديم الى الكلي

 يكون التقديم ألقسام كليات الهندسة والزراعة بشكل مباشر. 3
 

 للقبول:  الترشيح: ثانيا

يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول المنفذ على الحاسوب 
 بحسب األسس اآلتية:اإللكتروني 

عن طريق البوابة االلكترونية  التقديماستمارة يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة في  .1
 المجموع.ي وعلى أساس المنافسة ف لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 ألغراض المفاضلة في القبول:ألغراض المفاضلة في القبول: .22
سبة )تحتسبببب نسببببة ) -أأ سب ن ضافة%( من درجة اللغات األجنبية المضبببافة  88تحت ضاف إلى مجموع وتضببباف إلى مجموع   %( من درجة اللغات األجنبية الم وت

 ..الطالبالطالب
الطلبة المشمولين الطلبة المشمولين   االخريجي الدور األول )عدلخريجي الدور األول )عدإضافية على المعدل إضافية على المعدل درجة درجة تحتسب تحتسب  -بب

 ..((بنظام المحاوالتبنظام المحاوالت
 (المثنى، واسط، )ميسانفي جامعات المحافظات المجموعة الطبية  في كليات القبوليكون  .3

 % ألبناء المحافظة نفسها. 50بنسبة ال تقل عن 
إن تقديم الطالب الستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات المقدمة من قبله بصورة  .4

 نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها.
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بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخيرة في خطة القبول عمل ال ي   .5
 .المعتمدة

 

 

 

 

 

ً
 

 

 

 

 

 عزيزي الطالب..

لسل الخيارات إذ انها تمثل تسلسل أكد من تست.1

رغبتك واالساس في التنافس مع أقرانك 

 .للحصول على القبول

( والذي 1أن الخيارات كافة من الخيار رقم ).2

ية في القبول وحتى يمثل رغبتك االساس

الخيار األخير تمثل أماكن قبـول محتملة لذا ال 

 تدرج خيارا ال ترغــــب القبول فيه الحقا.

تعين عليك التسجيل في جهة القبول التي ي.3

صل عليها وحسب خياراتك في ستح

االستمارة، ولن يكون بامكانك االستضافة الى 

 .الدراسة المناظرة في الجامعات االخرى

سوف يتم حجب قبولك المــــركزي في حال .4

 ولك ضمن قناة القبول المباشر.قب
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 :ضوابط تقديم ذوي الشهداءثانيا: 

 الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من: .1
 ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل. .أ

 ذوي شهداء الحشد الشعبي. .ب
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية  .ج

 .2015( لسنة 57)وللجرحى المشمولين بقانون 
، ويكون لكلًفئةً)% 5(( أعاله بنسبة 1يكون التقديم والقبول للفئات المذكورة في الفقرة ) .2

 التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة.
 يتنافس الطلبة للقبول في:  .3

بفارق مجموع خمسة ( طب، طب اسنان، صيدلة)كليات المجموعة الطبية  .أ
وثالثون درجة او اقل من الحد االدنى للقبول في هذه الكليات ضمن القبول 

على أال يقل مجموع المتقدم عن (، 2017/2018للسنة الدراسية )المركزي 
 .  درجة 630

 دنىالحد االباقي التخصصات بفارق مجموع خمسين درجة او اقل من  .ب
للسنة الدراسية الكلية او المعهد ضمن القبول المركزي  للقبول في

(2017/2018.) 
يتم التقديم عن طريق البوابة الكترونية الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومن  .4

خالل االستمارة االلكترونية الخاصة بهم، ويتم اعتماد التقديم االلكتروني من قبل الطالب 
 .ءًعلىًكونًالطالبًمنًذويًالشهداءبعدًمصادقةًمؤسسةًالشهدا

يلتزم الطالب عند اكمال التقديم الكترونيا بمراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات  .5
 .المصادقةًعلىًالتقديم

يكون توزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء على اقسام الكليات المقبولين فيها  .6
يما بينهم للقبول في االقسام حسب خطة مركزيا  حسب المعدل والرغبة ويتم التنافس ف

 الكلية.
يتم ارسال قوائم القبول المركزي في الدراسة الصباحية إلى مؤسسة الشهداء للمصادقة  .7

عليها بشكل نهائي واعتمادها كصحة صدور لدى الجامعات وتحفظ في ملفة الطالب، 
ء المالي واالداري عن هذه الشريحة التي ضحت من   اجل عراقنا العزيز.وذلك لتقليل العب 
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( 2015/2016يكون قبول الطلبة الحاصلين على شهادة اإلعدادية للسنة الدراسية ) .8
صعودا  )اعتبارا  من تاريخ صدور قانون مؤسسة الشهداء(، بشرط اال يكونوا من المستفيدين 

  في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو األهلية.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 عزيزي الطالب

 أن الكليات المشمولة بقانون التدرج

 -هي: 2000( لسنة 6الطبي رقم )

 كلية الطب, كلية طب األسنان, كلية الصيدلة

, كلية التمريض, كليات التقنيات الصحية 

 .المعاهد التقنية الطبيةوالطبية, 
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 :التسجيل ثالثا:

 :وآلية التسجيل للتسجيلالوثائق المطلوبة  .أ

 يقدمًالطالبًإلىًالجهةًالتيًيرشحًإليهاًالمستمسكاتًاآلتية:ًأواًل:

أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إلى  .1
تسجيل الكلية أو أصول الوثائق األخرى )وبحسب قناة القبول( مصدقة أصوليا في موعد 

 ويقدم تعهدا  خطيا  بذلك وبخالفه يلغى قبوله.  30/6/2018ال يتجاوز 
كفالة ضامنة على وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة )على أن تتضمن  .2

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

 ن شهادة الجنسية وهوية األحوال المدنية العراقية أو البطاقة الموحدة.نسخة ملونة ع .3
 (.3صور حديثة عدد ) .4
 استمارة الفحص الطبي )على وفق الضوابط والشروط الخاصة باللياقة الصحية(: .5

 ال يسجل الطالب في حالة عدم تقديم االستمارة المذكورة مطلقا". -أ
 يجب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.  -ب
تالحظ نتيجة الفحص من الجهة المرشح إليها الطالب مباشرة وفي حال عدم لياقته للدراسة  -ج

 القبول المركزي لتعديل ترشيحه على وفق لياقته الصحية.قسم المرشح إليها يرسل حاال" إلى 
اللجنة االستئنافية في وزارة الصحة  /يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان  -د

 عن طريق الجهة المرشح للقبول فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً

ً

 عزيزي الطالب ...

تسليم  من ضمنها إجراءات التسجيل أن اكمال

تكفل لك الحق في  الوثيقة الدراسية االصلية

دة الترشيح أو االحتفاظ بالمقعد الدراسي أعا

 .للسنة الالحقة
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 آليةًتسجيلًالطالب:-ثانياًً

تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة ويعد اإلعالن  .1
إشعارا رسميا إلى الكلية/ المعهد في الجامعة لبدء تسجيل الطلبة، ويعد يوم الدوام التالي 
إلعالن النتائج على الموقع هو اليوم الرسمي لبدء التسجيل. على ان يتبم التسجيل في 

( يوم دوام ابتداء  من تاريخ بدء 15) )الكلية/المعهد( المرشح إليها الطالب خالل مدة
 التسجيل.

الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب،  .2
( أيام 10( أيام دوام من تاريخ إظهار نتائج القبول لالعتراض، ومدة )10يمنحون مدة )

 دوام من إصدار أوامر قبولهم ألغراض التسجيل.
يجب ان يتم تسجيل الطالب حتى مع تقديمه اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه   .3

تماد محقا  يتم تعديل ترشيحه، وتتخذ إجراءات التسجيل على وفق ترشيحه الجديد باالع
على كتاب الوزارة الصادر من دائرة الدراسات والتخطيط ولمتابعة ويعاد تسليم مستمسكات 
الطالب المقدمة من قبله بكتاب رسمي ومحضر تسليم واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنها 

 ( أعاله.1إلكمال إجراءات تسجيله وفقا  الفقرة )
هم نتائجهم على األقسام العلمية أسوة يتم توزيع الطلبة المعدل ترشيحهم على وفق ما تؤهل .4

 بأقرانهم في سنة تخرجهم وليس سنة تعديل الترشيح.
فيما يخص الطلبة المتقدمين للقبول في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية أو إلى  .5

الجامعات/الكليات األهلية )للدراستين الصباحية والمسائية( أو للدراسة في جامعات إقليم 
 : كردستان

يستكملًإجراءاتًالتسجيل: -أ بإمكان الطالب التسجيل في الدراسة )المسائية  الطالبًالذيًلًم
األهلية/ اإلقليم( بشكل مباشر وال يحق له العودة لقبوله المركزي او تعديل الترشيح في /

 السنة الالحقة.
 الطالبًالمسجل: -ب

تكمل إجراءات التسجيل فيها تقوم الجهة )الكلية/المعهد( التي قبل فيها الطالب مركزيا  واس  
 بما يأتي:

ترقين قيد الطالب بعد تقديمه تأييد من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه  -أ-1-ب
 مثبتا فيه رقمه األمتحاني.

تزويد الجهة التي تقدم لها الطالب بالوثائق وبكتاب رسمي ومحضر تسليم  -ب-1-ب
 واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنها. 
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 ها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور.تتولى الجهة التي تقدم ل 
ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لغرض االلتحاق بالدراسة المسائية أو األهلية أو جامعات  

 في الكلية/ المعهد المقبول فيها مركزيا. بالعودةًللدراسةإقليم كردستان 
ً

 :وإلغاء القبول والرسوبحاالت التأجيل  .ب

 حاالت التأجيل والرسوب:-أوال

تعد السنة الدراسية سنة تأجيل بحق الطالب في حال تسجيله في )الكلية/المعهد( المرشح  -1
، وكما في 2018\2\1 ولغاية اعاله( 1-)ثانيا  إليها بعد إنتهاء المدة المحددة في الفببقرة 

 الرسم التوضيحي أدناه. 

 2018\2\2تعد السنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله اعتبارا من  -2
 وكما في الرسم التوضيحي أدناه. 2018\6\30ولغاية 

 
 

 
 

ًحاالتًإلغاءًالقبول:ًً-ثانيا

 يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية:
المرشح إليها خالل السنة الدراسية نفسها ولغاية ) المعهد/إذا لم يلتحق الطالب في )الكلية .1

 الدراسية الالحقة.، وال يحق له إعادة التسجيل في السنة 2018\7\1
 في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة للقبول في الدراسة المعنية. .2
المعهد( /إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو محرفة إلى )الكلية  .3

و يكتب إلى الوزارة إللغاء قبوله حتى وإن كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أ
 المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية كافة. 
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يقدم أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية لم اذا التحق الطالب بالدراسة منذ بدء السنة الدراسية و  .4
المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إلى تسجيل الكلية لغاية 

15/3/2018. 
التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب  إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع •

إبالغ )الكلية/ المعهد( في الجامعة التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي 
 يعفى من المسؤولية.

ال تعتمد الطلبات الشخصية إللغاء القبول ويقتصر على ما ورد أعاله، عدا الطالب الراغب  •
البعثات والعالقات الثقافية ألغراض اكمال الدراسة في فتح ملف دراسي في الوزارة/ دائرة 

 خارج العراق وقبل اكمال إجراءات التسجيل.
   

 .عزيزي الطالب..

الطلبة الذين سيتم قبولهم  من فوج اًابتداء

تم ألغاء  2018 – 2017الدراسية  في السنة

 .بنظام العبور ولجميع التخصصاتالعمل 

 عزيزي الطالب..

اعتباراً من الفوج الدراسي للطلبة المقبولين 

يتم ايقاف  2018 – 2017راسية للسنة الد

 .العمل باالستضافة لكافة المراحل الدراسية
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ضوابط إعفاء الطلبة غير العراقيين المقيمين من األجور الدراسية بالعملة ثالثا: 

 األجنبية:

في الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن  نيينظر في إعفاء الطلبة غير العراقيين المقبول
 قنوات القبول الحكومية العامة من األجور الدراسية بالعملة األجنبية وفقا لما يأتي:

عات يخضبببببع الطالبببببب غيبببببر العراقبببببي المقبببببيم الراغبببببب ببببببالقبول فبببببي الكليبببببات والجامعبببببات  .11 يات والجام في الكل بالقبول  غب  قيم الرا قي الم ير العرا لب غ ضع الطا يخ
 ي.ي.والمعاهد العراقية الرسمية إلى االجراءات نفسها لتقديم الطالب العراقوالمعاهد العراقية الرسمية إلى االجراءات نفسها لتقديم الطالب العراق

في حببببببال ظهببببببور نتببببببائج القبببببببول المركببببببزي أو إصببببببدار األوامببببببر الخاصببببببة بببببببالقبول فببببببي  .22 بالقبول  صة  مر الخا صدار األوا كزي أو إ بول المر تائج الق هور ن حال ظ
بول أي مبببببن قنبببببوات القبببببببول الحكوميبببببة العامببببببة، علبببببى الطالبببببب غيببببببر العراقبببببي المقبببببببول  قي المق ير العرا لب غ لى الطا مة، ع ية العا بول الحكوم نوات الق من ق أي 
عد مراجعببببببة مركببببببز الببببببوزارة )شببببببعبة الوافببببببدين( حيببببببث ان قبولببببببه ال يعببببببد نهائيببببببا  إال بعببببببد  يا  إال ب عد نهائ له ال ي يث ان قبو فدين( ح شعبة الوا لوزارة ) كز ا عة مر مراج

ضوابط الخاتببببببدقيق حالتببببببه والوقببببببوف علببببببى مببببببدى اسببببببتيفائه للضببببببوابط الخا ستيفائه لل مدى ا لى  قوف ع ته والو من صببببببة باإلعفبببببباء مببببببن تدقيق حال فاء  صة باإلع
 األجور الدراسية بالعملة األجنبية وكما موضح في أدناه.األجور الدراسية بالعملة األجنبية وكما موضح في أدناه.

جور الطلبببببببببة المقيمببببببببون فببببببببي العببببببببراق المشببببببببمولون بببببببببإجراءات اإلعفبببببببباء مببببببببن األجببببببببور  .33 من األ فاء  بإجراءات اإلع شمولون  عراق الم في ال مون  بة المقي الطل
 الدراسية بالعملة األجنبية هم كل من:الدراسية بالعملة األجنبية هم كل من:

لى الطلبببببببة المقيمببببببين إقامببببببة دائمببببببة ممببببببن كانببببببت والدتهببببببم فببببببي العببببببراق وحصببببببلوا علببببببى  -أأ صلوا ع عراق وح في ال هم  نت والدت من كا مة م مة دائ مين إقا بة المقي الطل
 ية.ية.الشهادة الثانوية العراقالشهادة الثانوية العراق

من )الطلببببببببة البببببببذين تزيبببببببد إقبببببببامتهم فبببببببي العبببببببراق علبببببببى أكثبببببببر مبببببببن ) -بب ثر  لى أك عراق ع في ال قامتهم  يد إ لذين تز بة ا يع ( سبببببببنة وجميبببببببع 2020الطل سنة وجم  )
 مؤهالتهم الدراسية من العراق على أن يقدم ما يثبت ذلك.مؤهالتهم الدراسية من العراق على أن يقدم ما يثبت ذلك.

سة الطلببببببببة المقيمبببببببين إقامبببببببة دائمبببببببة فبببببببي العبببببببراق والحاصبببببببلين علبببببببى شبببببببهادة الدراسبببببببة  -تت شهادة الدرا لى  صلين ع عراق والحا في ال مة  مة دائ مين إقا بة المقي الطل
 الثانوية العراقية ويعمل أحد ذويهم في دوائر الدولة.الثانوية العراقية ويعمل أحد ذويهم في دوائر الدولة.

بول علببببببى الطالببببببب المقبببببببول  .44 لب المق لى الطا يد تقببببببديم المستمسببببببكات )األصببببببلية والمستنسببببببخة( التببببببي تؤيببببببد ع تي تؤ سخة( ال صلية والمستن سكات )األ قديم المستم ت
عة انطبببببباق الشبببببروط البببببواردة أعببببباله مبببببع كتببببباب تأييبببببد مبببببن الكلية/المعهبببببد فبببببي الجامعبببببة  في الجام هد  من الكلية/المع يد  تاب تأي مع ك عاله  لواردة أ شروط ا باق ال انط

 أثناء مراجعته الوزارة.أثناء مراجعته الوزارة.
لوزارة يببببببزود الطالبببببببب المسبببببببتوفي لضبببببببوابط اإلعفببببببباء بكتبببببباب رسبببببببمي مبببببببن مركبببببببز البببببببوزارة  .55 كز ا من مر سمي  تاب ر فاء بك ضوابط اإلع ستوفي ل لب الم يزود الطا

خالف معنببببون إلببببى الجامعببببة المقبببببول بهببببا يؤيببببد إعفبببباءه، وبخببببالف  فاءه، وب يد إع ها يؤ بول ب عة المق لى الجام نون إ يا  ذلببببك يعببببد قبولببببه ملغيببببا  مع له ملغ عد قبو لك ي ذ
 وعلى الجامعة إعالم الوزارة.وعلى الجامعة إعالم الوزارة.

سية علبببببى الطالبببببب المقببببببول فبببببي الدراسبببببة المسبببببائية اإلسبببببراع لتسبببببديد األجبببببور الدراسبببببية  .66 جور الدرا سديد األ سراع لت سائية اإل سة الم في الدرا بول  لب المق لى الطا ع
 بالدينار العراقي وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.بالدينار العراقي وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.
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سة يبببببتم إصبببببدار كتببببباب اإلعفببببباء مبببببن األجبببببور الدراسبببببية لمبببببرة واحبببببدة ولسبببببنوات الدراسبببببة  .77 سنوات الدرا حدة ول مرة وا سية ل جور الدرا من األ فاء  تاب اإلع صدار ك يتم إ
سبةكافببببببة بالنسبببببببة فة بالن سنة للفئتببببببين ) أ و ب( ويراعببببببى تجديببببببد كتبببببباب اإلعفبببببباء فببببببي كببببببل سببببببنة   كا كل  في  فاء  تاب اإلع يد ك عى تجد تين ) أ و ب( ويرا للفئ

 ..دراسية بالنسبة للفئة )ت(دراسية بالنسبة للفئة )ت(
لوزارة يتحمببببببل الطالببببببب والكليببببببة أو المعهببببببد مسببببببؤولية عببببببدم المراجعببببببة إلببببببى مركببببببز الببببببوزارة  .88 كز ا لى مر عة إ عدم المراج سؤولية  هد م ية أو المع لب والكل مل الطا يتح

صاها )خبببببالل مبببببدة أقصببببباها ) مدة أق ناة ( يومبببببا" مبببببن ظهبببببور نتبببببائج القببببببول وبخالفبببببه تغيبببببر قنببببباة 6060خالل  ير ق فه تغ بول وبخال تائج الق هور ن من ظ ما"  ( يو
صةقببببببول الطالبببببب إلبببببى القببببببول علبببببى "النفقبببببة الخاصبببببة قة الخا لى "النف بول ع لى الق لب إ بول الطا عن " ويتحمبببببل أجبببببور دراسبببببية عبببببن ق سية  جور درا مل أ " ويتح

سابقة السبببببببنوات السبببببببابقة  سنوات ال يةبمبببببببا يعبببببببادل أجبببببببور الدراسبببببببة فبببببببي الكليبببببببةال في الكل سة  جور الدرا عادل أ ما ي هد المعهدددددددد /ب ناة ضبببببببمن قنببببببباة المع ضمن ق
سيةالتعلببببيم الحكببببومي الخبببباك الصببببباحي ولكببببل سببببنة دراسببببية سنة درا كل  صباحي ول خاك ال كومي ال ليم الح من وينظببببر فببببي إعفائببببه مببببن   التع ئه  في إعفا ظر  وين

 األجور الدراسية للسنوات المتبقية. األجور الدراسية للسنوات المتبقية. 
يات األإن الطلببببببة غيببببببر العبببببراقيين )المقيمببببببين( المقبببببببولين فبببببي الجامعات/الكليببببببات األ .99 في الجامعات/الكل بولين  مين( المق عراقيين )المقي ير ال بة غ ية هليببببببة إن الطل هل

 غير مشمولين بضوابط اإلعفاء في أعاله.غير مشمولين بضوابط اإلعفاء في أعاله.
 

 

 

 ...عزيزي الطالب

لتقديم على كليات الهندسة والزراعة أن ا

يكون على األقسام العلمية التابعة لهذه 

 الكليات وحسب األستمارة األلكترونية.
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 ثانيالفصل ال

 لكترونيةإلا ستمارةإلا ستخدامالب إلدليل الط

 

 :المقدمة

عزيزي الطالب إن اإلستمارة اإللكترونية وجدت لخدمتك ومساعدتك في ملء إختياراتك     

بسرعة وسهولة مع الحفاظ على سرية معلوماتك وحمايتها من األخطاء والتالعب التي قد تحدث 

عند ملئها ولضمان حقك في الترشيح للكلية أو المعهد الذي ي ــــالئم معدلك ووفق رغبـاتك، إن 

ألسـلــوب التكـنولـوجي الحــديـث والحضـاري المـتـطور بإسـتـخدام )اإلستمارة االلكترونية( هذا ا

 ســهل جدا  وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة للدخول عبر اإلنترنت الى المواقع المثبته أدناه.

 --مالحظة:مالحظة:
 ط.كل االرقام واالختيارات والرموز التي ستظهر في هذا الدليل هي افتراضية فق -1

تم استعمال الرمز )*( لغرض اخفاء المعلومات االصلية وال يجوز استعمال هذا الرمز في  -2

 ملء االستمارة الحقيقية.

 

 :خطوات ملء اإلستمارة اإللكترونية

 -يجب عليك الدخول الى أحد المواقع اآلتية : -:اوال  

 موقع البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة:

www.dirasat-gate.org  

 :موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالرابط الموجود على أو 
www.mohesr.gov.iq 

 -:العراقية للحاسبات والمعلوماتية أو على رابط )اإلستمارة اإللكترونية( الموجود في موقع الهيئة

www.icci.edu.iq 
 لوجيا المعلومات واالتصاالت:و على الرابط الموجود في موقع جامعة تكناو 

www.uoitc.edu.iq 

او على الروابط الموجودة في كل المواقع االلكترونية التابعة للجامعات العراقية. ويمكنك اإلستعانة 

 بأي شخص له معرفة ولو بسيطة للدخول الى الموقع.



13 

 

 
 -اإللكترونية والتي يجب عليك معرفتها بالتفصيل وهي كاآلتي:صفحات نظام اإلستمارة  -ثانيا :

 -(:1كما في الشكل رقم ). الصفحة األولى )صفحة تسجيل الدخول( 1

هذه الصفحة هي الصفحة المخصصة لتسجيل الدخول حيث يجب عليك إدخال رقمك اإلمتحاني  

تزويدك به من قبل مدرستك  الموجود على بطاقتك اإلمتحانية والرقم السري الخاص بك و الذي تم

 وكما موضح في الشكل أدناه:
 

 
 

 صفحة تسجيل الدخول( 1)شكل رقم 
 

ً--مالحظة:مالحظة:
إن صفحة تسجيل الدخول أنفا  هي من أهم مراحل تقديمك الصحيح لإلستمارة اإللكترونية     

 -:وعليه يجب مراعاة مايأتي

لغيرك وذلك لضمان ملئها بنفسك او  الخاصة بكعدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاني  -

 .من تخوله انت وبحضورك

قم بكتابته ثم , هر لك رمز التحقق من الهويةبعد كتابة الرقمين آنفا  بشكل صحيح سوف يظ -

 (.2)كما في الشكل رقم ( دخول)إضغط على زر 
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 (2)شكل رقم 

 

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

 

 
(3)الشكل رقم 
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في حال كان الطالب من ذوي الشهداء فيجب عليه اختيار الفئة الخاصة به وكما مبين  :مالحظة 
 (4)في الشكل رقم 

 

 
 (4)الشكل رقم 
 
 

االختيارات كما في الشكل بتحديد وبعد الضغط على زر المتابعة سوف تظهر الصفحة الخاصة 
 (5)رقم 

 

 
 

 بتحديد االختياراتالصفحة الخاصة ( 5)شكل رقم 
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 -.الصفحة الثانية  )صفحة تحديد اإلختيارات( :2

وهي أهم صفحة حيث يجب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه جيدا  الى كيفية تحديد اختياراتك بشكل 

إن هذه الصفحة مبسطة جدا  حيث تحتاج , صحيح وحسب الترتيب الذي ترغب به وعدم اإلرتباك

اختيار اسم الجامعة التي ترغب باختيار كلية منها لتظهر لك قائمة بجانبها تتضمن منك فقط 

 (.8)و (  7) ، (6)وكما مبين بالشكل رقم الكليات التابعة لهذه الجامعة 

 
 (6)شكل رقم 

 

 
 (7)شكل رقم 

 
 (8)شكل رقم 

بعد اختيارك للجامعة تم  التي سوف تظهر في قائمة الكليات والمعاهد الخياراتان :  مالحظة

 .فحصها وترتيبها بما يالئم فرع الطالب وجنسه

 

 

 

 كلية العلوم
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 :ان االدوات الممكن استخدامها في هذه الصفحة هي

وتوجد عند كل اختيار حيث تمكنك عزيزي الطالب من اضافة اختيار (  +) عالمة الـ  -1

 :بعد االختيار الحالي مثال 

الخاصة باالختيار ( +)الـ  عالمةبعد الضغط على  2يمكنك اضافة اختيار رقم   -أ

 .1رقم 

يمكنك اضافة اختيار بين اختيارين سابقين اي حشر اختيار بين اختيارين تم  -ب

ادخالهما سابقا  وسوف تالحظ بعد اتمام عملية االضافة يتم اعادة تسلسل 

 .االختيارات اليا  

 .كل االختيارات وتستخدم لحذف االختيار الحاليوتوجد عند (  -) عالمة  -2

وبعد تحديد كل االختيارات وبشكل صحيح وبدون اي أخطاء يمكن ارسال هذه الخيارات 

لمشاهدة االختيارات بشكل متسلسل الموجود في أسفل الصفحة ( متابعة)مباشرة  بالضغط على زر 

 .للتأكد منها

 
  

 عزيزي الطالب..

أكد من تسلسل الخيارات إذ انها تمثل ت.1

تسلسل رغبتك واالساس في التنافس مع 

 .أقرانك للحصول على القبول

( والذي 1أن الخيارات كافة من الخيار رقم ).2

يمثل رغبتك االساسية في القبول وحتى الخيار 

األخير تمثل أماكن قبـول محتملة لذا ال تدرج 

  خيارا ال ترغــــب القبول فيه الحقا.
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 -.الصفحة الثالثة ) صفحة المعاينة( :3

تم وضع هذه الصفحة لضمان عدم حدوث أي خطأ باإلختيارات وإعطاء فرصة أخرى       

لتعديل قائمة اإلختيارات في الصفحة السابقة في حالة وجود اي خطأ او رغبة في تغيير أحد 

يمكنك اإلستمرار بالضغط  او( تعديل اإلختيارات)الخيارات قبل إرسالها يمكنك الضغط على زر 

 .( 9)أسفل الصفحة وكما موضح بالشكل رقم ( من اإلختيارات متأكد)على زر 

 
 

 صفحة المعاينة( 9)الشكل رقم 
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لى زر تجدددددر اإلشددددارة هنددددا الددددى اندددده بعددددد إرسددددال هددددذه اإلختيددددارات بالضددددغط علددددى زر      ضغط ع يارات بال هذه اإلخت سال  عد إر نه ب لى ا نا ا شارة ه جدر اإل عم نعممممم )ت ن

شكل ن ا يلإلرسممممال بشممممكل ن مممما ي سال ب لرقم سمممموف يطلممممب منممممك عزيممممزي الطالممممب أن تقمممموم ب دخممممال الممممرقم ( لإلر خال ا قوم ب د لب أن ت يزي الطا نك عز لب م سوف يط

 .اإلمتحاني لتأكيد عملية اإلرسال اإلمتحاني لتأكيد عملية اإلرسال 
 

مسح معلومات الدخول الخاصة بك وبالتالي ال يمكنك الدخول الى سيتم الحفظ بشكل نهائي  عند 

صفحة الخيارات من جديد لتعديل إختياراتك فيرجى منك عزيزي الطالب اإلنتباه بشكل تام والتأكد 

وفي حالة مالحظتك ( لإلرسال بشكل نهائي نعم)من إختياراتك بشكل جيد قبل الضغط على زر 

تعديل )تيب اإلختيارات فيجب عليك الضغط على زر أي خطأ في اإلختيارات او في تر

 .ليتسنى لك العودة ( اإلختيارات

 

والذي من خالله تستطيع تحميل ملف من نوع ( الوصل) بعد اكتمال عملية الحفظ سيتم تحميل

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

باألضافة الى إختياراتك التي قمت بإدخالها سابقا  حيث يثبت هذا الوصل  إختياراتكوتاريخ خزن 

 (.10)قيامك بملء إختياراتك وارسالها بشكل صحيح كما موضح بالشكل رقم 
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 وصل االستالم( 10)شكل رقم
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 الفصل الثالث

 العراقية والمعاهد الجامعات

 

خريجي الفروع االحيائي و التطبيقي واالدبي الكليات والمعاهد التي بإمكان  -: أوال

 :التقديم اليها

  www.uobaghdad.edu.iq  (1958أسست عام )جامعة بغداد  -1

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب الكندي 2

 احيائي  طب االسنان 3

 احيائي  الصيدلة 4

 تطبيقي المدني  الهندسة 5

 تطبيقي الكهرباء الهندسة 6

 تطبيقي العمارة الهندسة 7

 تطبيقي/احيائي الطاقة الهندسة 8

 تطبيقي البيئة الهندسة 9

 تطبيقي /احيائي  االلكترونيك واالتصاالت  الهندسة 10

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب الهندسة 11

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية الهندسة 12

 تطبيقي /احيائي  (التخصص من المرحلة الثالثة ميكانيك عام)الميكانيك  الهندسة 13

 تطبيقي النفط الهندسة 14

 تطبيقي الموارد المائية الهندسة 15

 تطبيقي المساحة الهندسة 16

 الهندسة 17
خمس  هندسة الطيرانالدراسة في قسم  مدة)  الطيران

 (سنوات
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  المعلومات واالتصاالت  الخوارزمي -الهندسة  18

 تطبيقي /احيائي  الكيميائية االحيائية الخوارزمي -الهندسة  19

 الخوارزمي -الهندسة  20
الدراسة في قسم الطب الحياتي  مدة)الحياتي  الطب

 (خمس سنوات
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي الميكاترونكس الخوارزمي -الهندسة  21

 تطبيقي /احيائي  التصنيع المؤتمت الخوارزمي -الهندسة  22

 العلوم 23

علوم  /علوم الحياة  /علم األرض  /الفيزياء  /الكيمياء 

 / التقنيات االحيائية / الفلك والفضاء /الحاسوب 

 التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات العلوم 24

 تطبيقي /احيائي  علوم الحياة /الفيزياء  /الكيمياء  العلوم للبنات 25

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات      العلوم للبنات 26

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب        العلوم للبنات 27

 احيائي  التمريض 28

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

 احيائي  الطب البيطري 29

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات  الزراعة 30

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية الزراعة 31

 تطبيقي /احيائي  التربة والموارد المائية الزراعة 32

 تطبيقي /احيائي  االقتصاد الزراعي الزراعة 33

 تطبيقي /احيائي  اإلرشاد الزراعي الزراعة 34

 تطبيقي /احيائي  الزراعية واآلالتالمكائن  الزراعة 35

 تطبيقي /احيائي  الحيواني االنتاج الزراعة 36

 تطبيقي /احيائي  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة 37

 تطبيقي /احيائي  علوم االغذية الزراعة 38

 تطبيقي /احيائي  مكافحة التصحر الزراعة 39

40 
ابن  / التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم

 /علوم الحاسوب  /علوم الحياة /  الفيزياء /الكيمياء 

 الرياضيات
 تطبيقي /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 41

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 42

 اإلدارة واالقتصاد 43

 /المحاسبة  /االقتصاد  /االدارة العامة  /إدارة األعمال 

 والمصرفية العلوم المالية /االدارة الصناعية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحصاء ا

 اللغات 44

اللغة  /اللغة الفارسية  /اللغة األلمانية  /اللغة اإلنكليزية 

اللغة العبرية  /اللغة الفرنسية  /اللغة االسبانية  /الروسية 

 السريانية اللغة /اللغة التركية  /

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

45 
التربية ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية

اللغة  /والنفسية العلوم التربوية  /الجغرافية  /التأريخ 

علوم القران الكريم والتربية  /اللغة االنكليزية  /العربية 

 االسالمية

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

46 
التربية ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة الكردية

 التربية للبنات 47

خدمة  /علوم تربوية ونفسية  /التأريخ  /الجغرافية 

الكريم القرآن  /اللغة اإلنكليزية  /اللغة العربية  /اجتماعية 

 اإلسالمية  والتربية

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  رياض األطفال للبناتالتربية  48

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االقتصاد المنزلي للبناتالتربية  49

 اآلداب 50
ونظم المعلومات  الجغرافية /التأريخ  /اللغة االنكليزية 

 اللغة العربية /االجتماع /  رافيةالجغ
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  علم النفس اآلداب 51

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الفلسفة اآلداب 52

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اآلثار اآلداب 53

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العالقات العامة  /اإلذاعة والتلفزيون  /الصحافة  األعالم 54

 العلوم االسالمية 55

 /اللغة العربية  / العقيدة والفكر االسالمي /الشريعة 

االديان  /الفلسفة االسالمية  /الحضارة واالثار االسالمية 

 العلوم المالية والمصرفية االسالمية  /المقارنة 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

56 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرلها  التقديم

57 
التربية البدنية وعلوم 

 للبنات الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرلها  التقديم

 الفنون الجميلة 58

الفنون  /الفنون المسرحية  /السينمائية والتلفزيونية 

الخط والزخرفة  /الفنون الموسيقية  /التصميم  /التشكيلية 

 التربية الفنية /

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 
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 www.uomustansiriyah.edu.iq              (1963المستنصرية )أسست عام  جامعةال -2
   

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي المدني  الهندسة 4

 الهندسة 5

/   هندسة القدرة والمكائن الكهربائية) وفروعهاالكهرباء 

فيها التخصص  يكون(  واالتصاالت هندسة االلكترونيك

 من المرحلة الثالثة

 تطبيقي

 تطبيقي البيئة  الهندسة 6

 تطبيقي الطرق الهندسة 7

 تطبيقي العمارة الهندسة 8

 تطبيقي /احيائي  المواد الهندسة 9

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب الهندسة 10

 الهندسة 11
من  فيها التخصص  يكون )ميكانيك عام( الميكانيك

 المرحلة الثالثة
 تطبيقي /احيائي 

 العلوم 12

علوم  / حاسوبالعلوم  /علوم الجو  /الفيزياء  /الكيمياء 

 /االحياء المجهرية  /التقانة االحيائية )وفروعه  الحياة

التخصص  يكون (علوم الحيوان /الفطريات وعلوم النبات 

 ةالمرحلة الثالثمن  فيها 

 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات  العلوم 13

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 14

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 15

 اإلدارة واالقتصاد 16

العلوم المالية  /المحاسبة  /االقتصاد  /ادارة األعمال 

 والمصرفية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحصاءا

 التربية 17

 والتوجيه التربوياالرشاد النفسي  /الجغرافية  /التأريخ 

طرق تدريس  /اللغة العربية  /العلوم التربوية والنفسية  /

 القران والتربية االسالمية

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  علوم الحاسوب /الفيزياء /الرياضيات 

 اآلداب 18

 /اللغة العربية  /ت والمعلومات المكتبا /اللغة االنكليزية 

 /اللغة الفرنسية  / التاريخ / واالجتماع  انثروبولوجياال

 االعالم  /الترجمة 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  علم النفس  اآلداب 19

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الفلسفة اآلداب 20

21 
 التربية األساسية

 

رياض  /ية التربية االسالم /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

تربية خاصة  /جغرافية ال /تاريخ ال /تربية اسرية  /اطفال 

 / الفنية التربية / رشاد النفسي والتوجيه التربوياال /

 (التقديم لها مباشر) التربية البدنية وعلوم الرياضة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحاسوبعلوم  / علومال /الرياضيات 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  األولى     الصفوفمعلم   التربية األساسية 22

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ادارة الفنادق /السياحة  العلوم السياحية 23

24 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر

 

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
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 www.uobasrah.edu.iq   (1967أسست عام )البصرة  جامعة -3

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  الزهراءطب  2

 احيائي  طب االسنان 3

 احيائي  الصيدلة 4

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب الهندسة 6

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  المواد   الهندسة 8

 تطبيقي النفط الهندسة 9

 تطبيقي عمارة ال الهندسة 10

 تطبيقي المدني الهندسة 11

 تطبيقي الكهرباء الهندسة 12

 تطبيقي /احيائي  البيئة /علوم الحياة  /علم االرض  /الفيزياء  /الكيمياء  العلوم 13

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات العلوم 14

 تطبيقي /احيائي  علوم البحار التطبيقية / علوم البحار الطبيعية علوم البحار 15

16 
علوم الحاسوب وتكنلوجيا 

 المعلومات
 تطبيقي /احيائي  م الحاسوب / نظم المعلومات الحاسوبيةوعل

 احيائي  التمريض 17

 احيائي  الطب البيطري 18

 للعلوم الصرفة التربية 19
 /علوم الحياة  /الفيزياء  /الكيمياء  /الحاسوب علوم 

 الرياضيات
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات  الزراعة 20

 تطبيقي /احيائي  التربة والموارد المائية الزراعة 21

 تطبيقي /احيائي  الزراعيةالمكننة  الزراعة 22

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 23

 تطبيقي /احيائي  البستنة والنخيل الزراعة 24

 تطبيقي /احيائي  علوم االغذية الزراعة 25

 تطبيقي /احيائي  االسماك والثروة البحرية الزراعة 26

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية الزراعة 27

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 28

 االدارة واالقتصاد 29

 القتصادا / علوم مالية ومصرفية /المحاسبة  /عمال أادارة 

)االقتصاد العام / التخطيط االستراتيجي / ه فروعو

المرحلة  فيها منالتخصص  يكوناقتصاديات النفط والغاز( 

 الثالثة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 للعلوم االنسانية التربية 30

 رشاداال /نفسية التربوية والعلوم ال / الجغرافية /التأريخ 

 اللغة االنكليزية /اللغة العربية  /تربوي النفسي والتوجيه ال

   علوم القران /

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 التربية  للبنات 31
/ العلوم التربوية  التاريخ /الجغرافية /  اللغة العربية

 والنفسية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 القرنة / التربية 32
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية 

 تطبيقي /احيائي  علوم الحياة
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25 

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 اآلداب 33
 /الجغرافية  / التأريخ /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 الفلسفة/  الترجمة /المكتبات والمعلومات 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 الفنون الجميلة 34
الفنون السمعية  / موسيقى / فنون مسرحية /فنون تشكيلية 

 / التربية الفنية والمرئية
ادبي /تطبيقي  /احيائي   

35 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرلها  التقديم

 

 

 (1967أسست عام ) جامعة الموصل -4

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 احيائي  طب الموصل 1

 احيائي  طب األسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي المدني  الهندسة 4

 تطبيقي الكهرباء الهندسة 5

 تطبيقي العمارة الهندسة 6

 تطبيقي الميكاترونكس الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 8

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب الهندسة 9

 تطبيقي البيئة الهندسة 10

 تطبيقي الموارد المائيةالسدود و الهندسة 11

 تطبيقي المكامن النفطية  هندسة النفط والتعدين 12

 تطبيقي التعدين هندسة النفط والتعدين 13

 تطبيقي النفط والتكرير هندسة النفط والتعدين 14

 العلوم 15
الفيزياء  / علم االرض /علوم الحياة  /الفيزياء  /الكيمياء 

 الطاقات المتجددة /الحياتية 
 تطبيقي /احيائي 

16 
علوم الحاسوب 

 والرياضيات

بحوث  / البرمجيات /اإلحصاء  /الحاسوب  /الرياضيات 

 العمليات والتقنيات الذكائية
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  علوم البيئة   /التقانات البيئية  علوم البيئة وتقاناتها 17

 احيائي  التمريض 18

 احيائي  الطب البيطري 19

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات  الزراعة والغابات 20

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية  الزراعة والغابات 21

 تطبيقي /احيائي  التربة والموارد المائية الزراعة والغابات 22

 تطبيقي /احيائي  االقتصاد الزراعي  الزراعة والغابات 23

 تطبيقي /احيائي  التعليم الزراعي  الزراعة والغابات 24

 تطبيقي /احيائي  الزراعية المكائن واآلالت الزراعة والغابات 25

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة والغابات 26

 تطبيقي /احيائي  البستنة وهندسة الحدائق  الزراعة والغابات 27

 تطبيقي /احيائي  علوم االغذية  الزراعة والغابات 28

 تطبيقي /احيائي  الغابات الزراعة والغابات 29

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات / الحاسوب / الفيزياء /علوم الحياة  / الكيمياء للعلوم الصرفة التربية 30



26 

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   الحقوق 31

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 32

 اإلدارة واالقتصاد 33

العلوم  /ادارة صناعية  /المحاسبة  /االقتصاد  /ادارة اعمال 

 /التسويق  ادارة / أداريهنظم معلومات  /المالية والمصرفية 

ادارة المؤسسات  /المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات 

 محاسبة التكاليف واالدارية /السياحية والفندقية 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 التربية للعلوم االنسانية 34
 اللغة / العلوم التربوية والنفسية / الجغرافية / التأريخ

 التربية اإلسالميةوالقرآن  / اللغة االنكليزية / العربية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 التربية للبنات 35

التربية البدنية وعلوم  /اللغة العربية  /ية االسالمية الترب

 (مباشر هاالتقديم ل) الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  علوم الحياة /الكيمياء 

 اآلداب 36
 الفلسفة /اللغة العربية  /االجتماع  /التأريخ  /اللغة االنكليزية 

  االعالم / الفرنســــــيةاللغة /  الترجمة /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  المكتبات والمعلومات اآلداب 37

 التربية األساسية 38

تربية  /التاريخ/ الجغرافية  /لغة االنكليزية ال /لغة العربية ال

 التربية البدنية وعلوم الرياضة /تربية اسالمية  /خاصة 

 (مباشر هاالتقديم ل)

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  رياضيات /علوم ال

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  رياض األطفال للبنات التربية األساسية 39

 االثار 40
اللغات  / الحضارة القديمة /دراسات مسمارية  /اثار قديمة 

 العراقية القديمة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 اإلسالميةالعلوم  41
 / الحضارة االسالمية / العقيدة والفكر االسالمي /الشريعة 

 السيرة والدراسات النبوية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التربية الفنية /الفنون التشكيلية  /الفنون المسرحية  الفنون الجميلة 42

43 
لبدنية وعلوم التربية ا

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  شرمبالها  التقديم

 

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

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي /احيائي  المعلومات هندسة الحاسوب 1

 تطبيقي /احيائي  البرامجيات هندسة الحاسوب 2

 تطبيقي /احيائي  شبكات الحاسوب  هندسة الحاسوب 3

 تطبيقي /احيائي  السيطرة  هندسة السيطرة والنظم 4

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب  هندسة السيطرة والنظم 5

 تطبيقي الميكاترونكس هندسة السيطرة والنظم 6

 تطبيقي الكهرباء  الهندسة الكهربائية 7

 تطبيقي االلكترونيك الهندسة الكهربائية 8

 تطبيقي /احيائي  ميكانيك عام  الهندسة الميكانيكية 9

 تطبيقي/  احيائي التكييف والتجميد  الهندسة الميكانيكية 10
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي /احيائي  السيارات  الهندسة الميكانيكية 11

 تطبيقي /احيائي  الطائرات  الهندسة الميكانيكية 12

 تطبيقي /احيائي  ميكانيك محطات القدرة الهندسة الميكانيكية 13

 تطبيقي /احيائي  االنتاج  هندسة اإلنتاج والمعادن 14

 تطبيقي /احيائي  المعادن  هندسة اإلنتاج والمعادن 15

 تطبيقي /احيائي  الصناعية  هندسة اإلنتاج والمعادن 16

 تطبيقي /احيائي  التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب  هندسة اإلنتاج والمعادن 17

 تطبيقي /احيائي  العمليات الكيمياوية  الهندسة الكيميائية 18

 تطبيقي /احيائي  تكرير النفط والغاز   الهندسة الكيميائية 19

 تطبيقي /احيائي  التلوث الصناعي والنفطي الهندسة الكيميائية 20

يكون التخصص فيها  من المرحلة  الصناعية( المواد) هندسة المواد 21

 الثالثة
 تطبيقي /احيائي 

يكون التخصص فيها   ()المواد البوليمرية والبتروكيمياوية هندسة المواد 22

 من المرحلة الثالثة
 تطبيقي /احيائي 

يكون التخصص فيها  من  السيراميك ومواد البناء() هندسة المواد 23

 المرحلة الثالثة
 تطبيقي /احيائي 

24 
 هندسة الليزر

 تطبيقي /احيائي  الليزر  البصرية وااللكترونيات

25 
 هندسة الليزر

 تطبيقي /احيائي  البصريات االلكترونية  البصرية وااللكترونيات

 تطبيقي /احيائي  الالسلكيةاالتصاالت نظم  هندسة االتصاالت 26

 تطبيقي /احيائي  االتصاالت الضوئيةنظم  هندسة االتصاالت 27

فيزياء الليزر / علم المواد / الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  العلوم التطبيقية 28

 االحيائية / الكيمياء التطبيقية / الفيزياء التطبيقية التقانات/
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي المركزي (مباشرلها  )التقديمالعمارة  هندسة العمارة 29

 تطبيقي المركزي (مباشرلها  )التقديم تكنولوجيا النفط النفطهندسة تكنولوجيا  30

 هندسة البناء واالنشاءات 31

الصحية  / بناء وادارة مشاريع / طرق وجسور )االنشائية /

يكون ( الجيوماتيك المياه والمنشآت الهيدروليكية / /

 (مباشرلها  )التقديم التخصص فيها  من المرحلة الثانية

 المركزي

 تطبيقي

النظم الكهروميكانيكية / المالحة والتوجيه / الطاقة  هندسة الكهروميكانيك 32

 المركزي (مباشرلها  )التقديموالطاقات المتجددة 
 تطبيقي /احيائي 

الدراسة  مدة) / الميكانيك اإلحيائي الطبية الحياتية األجهزة هندسة الطب الحياتي 33

 المركزي (مباشرلها  )التقديم (خمس سنوات 
 تطبيقي /احيائي 

الذكاء الصناعي / امنية  /البرمجيات  نظم المعلومات / علوم الحاسوب 34

 المركزي( مباشرلها  )التقديمالحاسوب/ ادارة الشبكات 
 تطبيقي /احيائي 

 
 



28 

 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 4

 تطبيقي /احيائي  االلكترون واالتصاالت الهندسة 5

 تطبيقي المدني  الهندسة 6

 تطبيقي كهرباءال الهندسة 7

 تطبيقي والموارد المائية المنشات الهندسة 8

 الهندسة 9
التخصص  يكون)المواد العام / المواد الطبية( وفروعه  لموادا

 المرحلة الثالثة فيها من
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  التخطيط الحضري / التخطيط البيئي / التخطيط االقليمي التخطيط العمراني 10

 تطبيقي /احيائي  علوم االرض / البيئة والتلوث /الفيزياء  / الكيمياء /علوم الحياة  العلوم 11

12 
علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 تطبيقي /احيائي  الحاسوب / الرياضيات

 احيائي  التمريض 13

 احيائي  الطب البيطري 14

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات  الزارعة 15

 تطبيقي /احيائي  البستنة  الزارعة 16

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانيالا الزارعة 17

 تطبيقي /احيائي  علوم االغذية الزارعة 18

 تطبيقي /احيائي  التربة والمياه الزارعة 19

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 20

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 21

 اإلدارة واالقتصاد 22
 العلوم المصرفية والمالية /المحاسبة  /االقتصاد  /ادارة األعمال 

 السياحة /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التركية /االنكليزية  اللغات 23

 التربية 24

التربية  / والتربية االسالمية القران الكريم/  اللغة االنكليزية

 (مباشر لهاالتقديم )الفنية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب

 التربية للبنات 25

 /العلوم التربوية والنفسية  / اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية

 (مباشر هاالتقديم ل) التربية البدنية وعلوم الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات / الفيزياء /الكيمياء  /الحياة  علوم / الحاسوب علوم

 اآلداب 26
/ المجتمع  اللغة العربية /الجغرافية  /التأريخ  /اللغة االنكليزية 

 المدني
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الفلسفة اآلداب 27

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  / رياض األطفال اللغة العربية / التربية االسالمية ساسيةاأل التربية 28

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العراقية القديمة / االثار االسالميةاالثار  االثار 29

 الفقه 30
الحديث / العقيدة علوم  / الفقه االسالمي واصوله / علوم القرأن

 اللغة العربية /والفكر االسالمي 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

31 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرالتقديم لها 

 

http://www.uokufa.edu.iq/


29 

 

 www.tu.edu.iq                                              (1987جامعة تكريت )أسست عام  -7
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 4

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي  الهندسة 5

 تطبيقي البيئة الهندسة 6

 تطبيقي المدني  الهندسة 7

 تطبيقي الكهرباء الهندسة 8

 تطبيقي سيطرة المنظومات النفطية هندسة النفط والمعادن 9

 تطبيقي عمليات نفطية هندسة النفط والمعادن 10

 تطبيقي /احيائي  علم االرض /علوم الحياة  / الفيزياء /الكيمياء  العلوم 11

12 
علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 تطبيقي /احيائي  الرياضيات

13 
علوم الحاسوب 

 والرياضيات
 تطبيقي /احيائي  الحاسوب 

 احيائي  التمريض 14

 احيائي  الطب البيطري 15

 تطبيقي /احيائي  والتقانات االحيائية علوم االغذية  الزراعة 16

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية  الزراعة 17

 تطبيقي /احيائي  لتربة ا الزراعة 18

 تطبيقي /احيائي  االقتصاد واالرشاد الزراعي  الزراعة 19

 تطبيقي /احيائي  النبات وقاية  الزراعة 20

 تطبيقي /احيائي   الحيوانينتاج الا الزراعة 21

 تطبيقي /احيائي  البستنة  الزراعة 22

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات /الفيزياء  /علوم الحياة  /الكيمياء  التربية للعلوم الصرفة 23

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   الحقوق 24

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 25

 اإلدارة واالقتصاد 26
 / العلوم المالية والمصرفية /المحاسبة  /االقتصاد  /ادارة األعمال 

 االدارة العامة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 للعلوم االنسانية التربية 27
القرآن والتربية  /العلوم التربوية والنفسية  /الجغرافية  /التأريخ 

 التربية الفنية / االنكليزيةاللغة  /اللغة العربية  /اإلسالمية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 التربية للبنات 28

 القرآن والتربية اإلسالمية /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية /  التأريخ

 العلوم التربوية والنفسية الجغرافية / / االقتصاد المنزلي /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات /الكيمياء  /علوم الحياة 

 طوزخورماتو /التربية  29
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  الفيزياء 

 دابآلا 30
الترجمة  /االجتماع  / اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية التطبيقية

 االثار / االعالم /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

31 
 / ساسيةالتربية األ

 الشرقاط

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  العلوم  /الرياضيات 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  واصوله / الحديث وعلومه الفقه  / العقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالمية 32

33 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر

http://www.tu.edu.iq/
http://www.tu.edu.iq/


30 

 

                    ً www.qu.edu.iq                              (1987 جامعة القادسية )أسست عام -8

                                                      

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 4

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  المواد الهندسة 6

 تطبيقي المدني الهندسة 7

 تطبيقي الطرق والنقل الهندسة 8

 تطبيقي /احيائي  الزراعيةالتقانات االحيائية  /التقانات االحيائية الطبية  التقانات االحيائية 9

 تطبيقي /احيائي  البيئة /كيمياء  /علوم الحياة  العلوم 10

11 
علوم الحاسوب 

 تكنولوجيا المعلوماتو
 تطبيقي /احيائي  نظم المعلومات الحاسوبية /الوسائط المتعددة  /الحاسوب 

 احيائي  التمريض 12

 احيائي  الطب البيطري 13

 تطبيقي /احيائي  والموارد المائيةالتربة  الزراعة 14

 تطبيقي /احيائي  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة 15

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 16

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون  17

 اإلدارة واالقتصاد 18

العلوم المالية  /المحاسبة  /االقتصاد  /ادارة األعمال 

 والمصرفية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 التربية 19

اللغة  /اللغة العربية  /تربوية ونفسية  علوم / التأريخ

 علوم القران والتربية االسالمية /االنكليزية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات / الفيزياء /علوم الحياة  /الكيمياء 

 التربية للبنات 20
التربية البدنية وعلوم  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 (مباشرالتقديم لها ) الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية /االجتماع  /الجغرافية  اآلداب 21

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  علم النفس اآلداب 22

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الدراسات المسمارية /االثار  االثار 23

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التربية الفنية  /الفنون المسرحية  الفنون الجميلة 24

25 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر

 
  

http://www.qu.edu.iq/
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 www.uoanbar.edu.iq                                            (1987االنبار )أسست عام جامعة  -9
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  كلية الصيدلة 3

 تطبيقي المدني  الهندسة 4

 تطبيقي كهربائيةال الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  الكيميائية والبتروكيميائية الهندسة 6

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 7

 تطبيقي وموارد المياه السدود الهندسة 8

 العلوم 9
 / الجيولوجيا التطبيقية /علوم الحياة  /الفيزياء  /الكيمياء 

 الرياضيات التطبيقية
 تطبيقي /احيائي 

10 
علوم الحاسوب 

 وتكنولوجيا المعلومات
 تطبيقي /احيائي  علوم الحاسوب /نظم المعلومات 

 تطبيقي /احيائي  البيئة /الفيزياء الحياتية  هيت /العلوم التطبيقية  11

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الكيمياء  للعلوم الصرفةالتربية  12

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية الزراعة 13

 تطبيقي /احيائي  التربة والموارد المائية  الزراعة 14

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 15

 تطبيقي /احيائي  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة 16

 تطبيقي /احيائي  علوم األغذية الزراعة 17

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات   الزراعة 18

 تطبيقي /احيائي  االقتصاد الزراعي الزراعة 19

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  القانون  القانون والعلوم السياسية 20

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية 21

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  / المحاسبة  االقتصاد/  ادارة االعمال االدارة واالقتصاد 22

 التربية للعلوم االنسانية 23
 /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /الجغرافية  /التاريخ 

 القران والتربية االسالمية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية 24

 التربية للبنات 25

اللغة العربية  /نفسية التربوية والعلوم ال /التأريخ  /الجغرافية 

 القران والتربية االسالمية  /اللغة االنكليزية  /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الكيمياء /علوم الحياة 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  القران والتربية االسالمية علوم /اللغة العربية  التربية / القائم 26

 اآلداب 27
 /اللغة العربية  /الجغرافية  /ريخ التأ /اللغة االنكليزية 

 االعالم /االجتماع 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 التربية األساسية / حديثة 28
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  العلوم

 العلوم االسالمية 29
العقيدة والدعوة  /الحديث وعلومه  /الفقه واصوله 

 ناالتفسير وعلوم القر /االسالمية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

30 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر
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  www.aliraqia.edu.iq                 (1989العراقية  )أسست عام جامعة ال -10

 
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب هندسةال 3

 تطبيقي /احيائي  الشبكات  هندسةال 4

 تطبيقي الكهربائية الهندسة 5

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  القانون والعلوم السياسية القانون 6

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العلوم السياسية  القانون والعلوم السياسية 7

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العلوم المالية والمصرفية / ادارة اعمال / محاسبة  االدارة واالقتصاد 8

 التربية / الطارمية 9

العلوم التربوية /  اللغة العربية /علوم القران  /التاريخ 

 والنفسية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  علوم الحياة / الفيزياء /الكيمياء  /الحاسوب 

 التربية للبنات 10
علوم القران والتربية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 التاريخ/  الشريعة /االسالمية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  والتربية الخاصةرياض األطفال  التربية للبنات 11

 دابآلا 12
/  التاريخ /علوم القرآن  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 الجغرافية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الترجمة اآلداب 13

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  صحافة االذاعية والتلفزيونية / العالقات العامة صحافة / ال االعالم 14

 العلوم االسالمية 15

 وعلومه الحديث /اصول الفقه  /العقيدة اإلسالمية  /الفقه 

/ العلوم المالية والمصرفية  مقارنة االديان / التفسير /

 اللغة العربية /االسالمية 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 
  www.uobabylon.edu.iq                             (1991بابل )أسست عام جامعة  -11

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب حمورابي 2

 احيائي  طب األسنان 3

 احيائي  الصيدلة 4

 تطبيقي المدني  الهندسة 5

 تطبيقي الكهرباء  الهندسة 6

 تطبيقي العمارة الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 8

 تطبيقي البيئة   الهندسة 9

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوية الهندسة 10

 تطبيقي /احيائي  الطب الحياتي الهندسة 11

 تطبيقي /احيائي  المعادن  هندسة المواد 12

 تطبيقي /احيائي  السيراميك ومواد البناء  هندسة المواد 13

 تطبيقي /احيائي  البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية هندسة المواد 14

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

 تطبيقي /احيائي  السيارات المسيب /الهندسة  15

 تطبيقي /احيائي  الطاقة المسيب /الهندسة  16

 احيائي  التمريض 17

 تطبيقي /احيائي  علم االرض التطبيقي        /علوم الحياة  /فيزياء  /كيمياء  العلوم 18

 تطبيقي /احيائي  البرمجيات /شبكات المعلومات  معلوماتتكنولوجيا ال 19

 تطبيقي /احيائي  فيزياء الليزر /كيمياء  /علوم الحاسوب  /علوم الحياة  علوم البنات 20

 تطبيقي /احيائي  فيزياء /رياضيات  للعلوم الصرفةالتربية  21

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 22

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ادارة األعمال / االدارة البيئية / مصرفيةالعلوم المالية وال االدارة واالقتصاد 23

 للعلوم االنسانية التربية 42
علوم ال /اللغة االنكليزية  /العربية اللغة  /جغرافية ال /تاريخ ال

 نفسيةالتربوية وال
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االعالم / االجتماع /اللغة العربية  اآلداب 25

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اآلثار اآلداب 26

 التربية األساسية 27

التربية  /جغرافية  /ريخ أت /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 الخاصة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  العلوم

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ولىألاالصفوف معلم  التربية األساسية 28

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  لغة القران/  علوم القران الدراسات القرآنية 29

30 
بدنية وعلوم التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  لتقديم لها مباشرا

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التربية الفنية / تصميمال /الفنون التشكيلية  /الفنون المسرحية  الجميلةالفنون  31

 

  www.nahrainuniv.edu.iq                                            )9931)أسست عام النهرينجامعة  -12
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  الصيدلة 2

 تطبيقي االلكترونية  الهندسة 3

 تطبيقي عمارةال الهندسة 4

 تطبيقي المدني الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب  الهندسة 6

 تطبيقي /احيائي  ( الدراسة خمس سنوات مدة) الطب الحياتي الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي  الهندسة 8

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 9

 تطبيقي /احيائي  الليزر الهندسة 10

 تطبيقي /احيائي  االطراف والمساند الصناعية الهندسة 11

 تطبيقي /احيائي  المعلومات واالتصاالت  المعلوماتهندسة  12

 تطبيقي /احيائي  الشبكات  المعلوماتهندسة  13

 تطبيقي /احيائي  المنظومات المعلوماتهندسة  14

 االحيائية التقنيات 15
الحيوية  التقاناتالحيوية الجزيئية الطبية /  التقانات

 الزراعية
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب / الكيمياء / الفيزياء  العلوم 16

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات وتطبيقات الحاسوب العلوم 17

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

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   الحقوق 18

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 19

 اقتصاديات االعمال 20
اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد / اقتصاديات ادارة 

 /  الرقابة المحاسبية والمالية المصارف
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 
 ala.edu.iqwww.uodiy            (1998عام ديالى )أسست جامعة  -13

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 تطبيقي االلكترونيك الهندسة 2

 تطبيقي كهربائية المكائن القدرة وال الهندسة 3

 تطبيقي مدنيال الهندسة 4

 تطبيقي العمارة الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  االتصاالت الهندسة 6

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  الكيمياوي  الهندسة 8

 تطبيقي /احيائي  المواد الهندسة 9

 تطبيقي /احيائي  ميكانيكال الهندسة 10

 العلوم 11
 حاسوب /كيمياء ال /فيزياء ال /علوم الحياة  /رياضيات ال

 التقانة االحيائية /جيولوجيا النفط  والمعادن  /
 تطبيقي /احيائي 

 احيائي  الطب البيطري 12

 تطبيقي /احيائي  البستنة  الزراعة 13

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 14

 تطبيقي /احيائي  لتربة والموارد المائيةا الزراعة 15

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقليةعلوم  الزراعة 16

 تطبيقي /احيائي  الكيمياء / الحاسوب / علوم الحياة للعلوم الصرفةالتربية  17

 المقدادية /المقداد التربية  18
 تطبيقي /احيائي  الرياضيات 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية 19

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية 20

 االدارة واالقتصاد 21
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اإلدارة العامة /االقتصاد 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 للعلوم االنسانيةالتربية  22
اللغة  /نفسية التربوية والعلوم ال /الجغرافية  /التأريخ 

 اللغة االنكليزية /العربية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 التربية األساسية 23

 /تاريخ /  رياض أطفال /اللغة اإلنكليزية  /ة العربية اللغ

التربية  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /جغرافية 

 (مباشر هاالتقديم ل) البدنية وعلوم الرياضة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  رياضيات /علوم ال /حاسوب 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي    ىولوف األصفالمعلم  التربية األساسية 24

 العلوم االسالمية 25
علوم القرأن  /العقيدة والفكر االسالمي  /الشريعة 

 والتربية االسالمية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 الفنون الجميلة 26
الفنون السمعية  /الفنون التشكيلية  /التربية الفنية 

 والمرئية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرلها  التقديم لبدنية وعلوم الرياضةالتربية ا 27

http://www.uodiyala.edu.iq/
http://www.uodiyala.edu.iq/
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 www.uokerbala.edu.iq              (2002كربالء )أسست عام جامعة  -14
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي المدني  الهندسة 4

 تطبيقي وااللكترونيكالكهرباء  الهندسة 5

 تطبيقي العمارة الهندسة 6

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك  الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  (الدراسة خمس سنوات مدة)الطب الحياتي  الهندسة 8

 تطبيقي /احيائي  االطراف والمساند الصناعية الهندسة 9

 الهندسة 10
 يكونالبتروكيمياويات(  / )النفط وفروعه طالنف

 المرحلة الثالثة فيها منالتخصص 
 تطبيقي

 تطبيقي /احيائي  علوم الحاسوب /الفيزياء  /علوم الحياة  /الكيمياء  العلوم 11

 احيائي التحليالت المرضية    العلوم الطبية التطبيقية 12

 تطبيقي /احيائي  الصحة البيئية          العلوم الطبية التطبيقية 13

 احيائي  التمريض 14

 احيائي  الطـب البيـطري 15

 تطبيقي /احيائي  البستنة  الزراعة 16

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات الزراعة 17

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية  الزراعة 18

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 19

 تطبيقي /احيائي  الفيزياء /الكيمياء  /علوم الحياة  /الرياضيات  للعلوم الصرفة التربية 20

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 21

 االدارة واالقتصاد 22

/  علوم مالية ومصرفية /االقتصاد  /ادارة األعمال 

 المحاسبة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 التربية للعلوم االنسانية 23
جغرافية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /التاريخ 

 والنفسيةية بوالترالعلوم  /تطبيقية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  السياحة الدينية والحضارية / ادارة المؤسسات الفندقية  العلوم السياحية 24

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  دراسات قرآنية / الفقه واصوله اللغة العربية /  العلوم االسالمية 25

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرلها  التقديم بدنية وعلوم الرياضةالتربية ال 26

 
                                   www.utq.edu.iq                           (2002ذي قار )أسست عام جامعة  -15

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 احيائي  الصيدلة 3

 تطبيقي المدني  الهندسة 4

 تطبيقي الكهربائية وااللكترونية الهندسة 5

 تطبيقي النفط والغاز الهندسة 6

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

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك الهندسة 7

 تطبيقي /احيائي  (الدراسة خمس سنوات مدة)الطب الحياتي  الهندسة 8

 العلوم 9
 /التحليالت المرضية  /علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء 

 الجيولوجيا التطبيقية
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب / الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات 10

 احيائي  التمريض 11

 احيائي  الطب البيطري / الشطرة 12

 تطبيقي /احيائي  االنتاج النباتي  الزراعة واالهوار 13

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال واالهوار الزراعة 14

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية الزراعة واالهوار 15

 تطبيقي /احيائي  الفيزياء /الرياضيات  /علوم الحاسوب  /علوم الحياة  للعلوم الصرفة التربية 16

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 17

 االدارة واالقتصاد 18
المدرسيين ) بفرعيه االقتصاد /العلوم المالية والمصرفية 

 ادارة االعمال / (االقتصاد العام / ناالقتصاديي
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 للعلوم االنسانية التربية 19
 /الجغرافية  / اللغة اإلنكليزية /اللغة العربية  / التأريخ

 العلوم التربوية والنفسية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 الشطرة /التربية للبنات  20
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  رياض االطفال /علوم القران والتربية االسالمية 

 تطبيقي /احيائي  علوم الحياة

 اآلداب 21
 /الجغرافية  / اللغة االنكليزية /اللغة العربية  /التأريخ 

 االجتماع
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

22 
سوق  / التربية االساسية

 الشيوخ
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تربية خاصة

23 
سوق  / التربية االساسية

 الشيوخ
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  معلم الصفوف االولى

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اآلثار والحضارة اإلسالمية /اآلثار والحضارة القديمة  سوق الشيوخ / اآلثار 24

 االعالم 25
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االذاعة والتلفزيون  /الصحافة المكتوبة 

 تطبيقي /احيائي  الصحافة واالعالم الرقمي

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  علوم القران  /الشريعة  العلوم اإلسالمية 26

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر بدنية وعلوم الرياضةالتربية ال 27

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 تطبيقي المدني  الهندسة 3

 تطبيقي النفط  الهندسة 4

 تطبيقي الكهرباء الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  الميكانيك الهندسة 6

 العلوم 7
الجيولوجيا  /الفيزياء  /الكيمياء /علوم الحياة /الرياضيات 

 التطبيقية
 تطبيقي /احيائي 

8 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 تطبيقي /احيائي  الشبكات / الحاسوب

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

 احيائي  التمريض 9

 احيائي  الطب البيطري 10

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 11

 تطبيقي /احيائي  البستنة الزراعة 21

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية  الزراعة 13

 تطبيقي /احيائي  التربة والمياه الزراعة 14

 تطبيقي /احيائي  الغابات الزراعة 15

 الحويجة /الزراعة  16
الدراسة مستضافة في كلية )المكننة والمعدات الزراعية 

 (جامعة كركوك حاليا   /الزراعة 
 تطبيقي /احيائي 

 الحويجة /الزراعة  17
الدراسة مستضافة في كلية )المحاصيل الصناعية والطبية 

 (جامعة كركوك حاليا   /الزراعة 
 تطبيقي /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات /علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء  الصرفةالتربية للعلوم  18

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  القانون  والعلوم السياسية القانون 19

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  العلوم السياسية والعلوم السياسية القانون 20

 االدارة واالقتصاد 21
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االقتصاد /ادارة االعمال 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 التربية للعلوم االنسانية 22

 /علوم القرآن  /اللغة اإلنكليزية  /التأريخ  /اللغة العربية 

اللغة  /العلوم التربوية والنفسية  /الجغرافية  /اللغة الكردية 

 (مباشرها التقديم ل)التركية 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 الحويجة /التربية  23

مستضافة في الموقع الدراسة )التاريخ /  اللغة العربية

 (الجامعي بمدينة كركوك حاليا  
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

الدراسة مستضافة في الموقع ) الفيزياء / علوم الحياة

 (الجامعي بمدينة كركوك حاليا  
 تطبيقي /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الجغرافية التطبيقية / اإلعالم /التاريخ  /اللغة العربية  اآلداب 24

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة االنكليزية /رياض االطفال  التربية االساسية 25

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر بدنية وعلوم الرياضةالتربية ال 26

 www.uowasit.edu.iq                   (2003واسط )أسست عام جامعة  - 17

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 تطبيقي /احيائي  ميكانيك ال الهندسة 3

 تطبيقي مدنيال الهندسة 4

 تطبيقي الكهرباء الهندسة 5

 تطبيقي العمارة الهندسة 6

 العلوم 7

التقانة االحيائية  / وفروعه ) االحياء المجهرية اةعلوم الحي

 الفيزياء / فيها من المرحلة الثالثةالتخصص  يكون (

 يكون الفيزياء العامة( / وفروعه )الفيزياء الطبية

 الكيمياء / فيها من المرحلة الثالثةالتخصص 

 تطبيقي /احيائي 

8 
 وتكنولوجياالحاسوب علوم 

 المعلومات
 تطبيقي /احيائي  الحاسوب / البرامجيات

 احيائي  / الحي الطب البيطري 9

 تطبيقي /احيائي  النباتي والحيوانياالنتاج  الزراعة 10

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

 تطبيقي/  احيائي يالتربة وتقنيات الر الزراعة 11

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية الزراعة 12

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 13

 االدارة واالقتصاد 14

العلوم المالية  // ادارة االعمال  المحاسبة /االقتصاد 

 والمصرفية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 التربية 15

 /اللغة االنكليزية  /الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية 

 علوم القرأن /العلوم التربوية والنفسية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الحاسوب /الرياضيات  /علوم الحياة 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الترجمة  /الفلسفة  /علم االجتماع  /اللغة العربية  دابآلا 16

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الصحافة / العالقات العامة / الصويرة االعالم 17

 العزيزية /ساسية التربية األ 18

 /التربية اإلسالمية  /رياض اطفال  /عربيةاللغة ال

 التاريخ /الجغرافية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  العلوم

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر بدنية وعلوم الرياضةالتربية ال 19

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر (بية الفنيةالتر /الفنون التشكيلية ) الفنون الجميلة 20

 
 www.uomisan.edu.iq                 (2007ميسان )أسست عام جامعة  -18
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1
 احيائي  طب االسنان 2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي الكهرباء  الهندسة 4
 تطبيقي المدني الهندسة 5

 تطبيقي النفط الهندسة 6
 تطبيقي /احيائي  الفيزياء/  الكيمياء /علوم الحياة  العلوم 7

 احيائي  التمريض 8

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيواني اال الزراعة 9

 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات الزراعة 10

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 11

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   العلوم السياسية 12

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االقتصاد / ادارة االعمال االدارة واالقتصاد 13

 التربية 14

 /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /تأريخ ال /جغرافية ال

 العلوم التربوية والنفسية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات

 ساسيةالتربية األ 15

 / جغرافيةال /تأريخ ال /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 الفنيةالتربية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  العلوم /رياضيات 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ى   ولاأل وفمعلم الصف ساسيةالتربية األ 16

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر بدنية وعلوم الرياضةالتربية ال 17

 
 
 
 

http://www.uomisan.edu.iq/
http://www.uomisan.edu.iq/
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 www.mu.edu.iq                     (2007المثنى )أسست عام جامعة  -19

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1
 احيائي  االسنانطب  2
 احيائي  الصيدلة 3
 تطبيقي مدني ال الهندسة 4

 تطبيقي العمارة الهندسة 5

 تطبيقي /احيائي  كيمياويال الهندسة 6
 تطبيقي /احيائي  الفيزياء  /الكيمياء  /علوم الحياة  العلوم 7
 تطبيقي /احيائي  الحاسوبالرياضيات وتطبيقات  العلوم 8
 احيائي  التمريض 9

 احيائي  الطب البيطري 10
 تطبيقي /احيائي  وقاية النبات زراعةال 11
 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال زراعةال 12

 تطبيقي /احيائي  التربة والمياه  زراعةال 13

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية زراعةال 14

 تطبيقي /احيائي  مكافحة التصحر زراعةال 15

 تطبيقي /احيائي  علوم الحياة /الرياضيات  للعلوم الصرفةالتربية  16
 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 17

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ادارة االعمال / علوم مالية ومصرفية /محاسبة ال االدارة واالقتصاد 18

 للعلوم االنسانية التربية 19
 /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /تأريخ ال /جغرافية ال

 علوم القرأن
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  علم االجتماع /االثار  اآلداب 20

 التربية األساسية 21
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التاريخ  /اللغة العربية 

 تطبيقي /احيائي  العلوم

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  مباشرالتقديم لها  بدنية وعلوم الرياضةالتربية ال 22

 
  www.uosamarra.edu.iq                     (2014)أسست عام  سامراءجامعة  -20

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي عمارة ال الهندسة 1

 تطبيقي المدنية الهندسة 2

 تطبيقي /احيائي  الكهروميكانيكية الهندسة  3

 التطبيقية العلوم 4
 تطبيقي /احيائي  الكيمياء التطبيقية 

 احيائي التحليالت المرضية

 التربية 5

 القرأن والتربية /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /التأريخ 

 الجغرافية/  االسالمية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الكيمياء /الفيزياء  /علوم الحياة 

 االثار 6
 /السياحة االثارية والدينية /  الصيانة والترميم /االثار 

 الحضارة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  الشريعة االسالمية/  العقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالمية 7

8 
وعلوم بدنية التربية ال

 الرياضة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  التقديم لها مباشر

http://www.mu.edu.iq/
http://www.uosamarra.edu.iq/
http://www.uosamarra.edu.iq/
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          www.uos.edu.iq                                                                                          (2014)أسست عام  سومرجامعة  -21

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

1 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 تطبيقي /احيائي  نظم المعلومات الحاسوبية / علوم الحاسوب

 تطبيقي /احيائي  التربة والموارد المائية  الزراعة 2

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 3

 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 4

 االدارة واالقتصاد 5
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  إدارة األعمال /  إدارة عامة

 تطبيقي /احيائي  االحصاء

 التربية األساسية 6
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي /احيائي  العلوم 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  معلم الصفوف األولى   التربية األساسية 7

 
    www.uoqasim.edu.iq                     (2014أسست عام القاسم الخضراء )جامعة  -22

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت 

 تطبيقي /احيائي  الهندسة الوراثية /التقانات االحيائية  التقانات االحيائية 1
 تطبيقي المنشأت الهيدروليكية  هندسة الموارد المائية 2
 تطبيقي ادارة الموارد المائية هندسة الموارد المائية 3
 احيائي  الطب البيطري 4

 تطبيقي /احيائي  صحة البيئة / التلوث البيئي /التقانات البيئة  علوم البيئة 5
 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيوانياال الزراعة 6
 تطبيقي /احيائي  التربة والمياه  الزراعة 7

 تطبيقي /احيائي  البستنة والنخيل  الزراعة 8

 تطبيقي /احيائي  المحاصيل الحقلية الزراعة 9

 تطبيقي /احيائي  تكنولوجيا االغذية /تكنولوجيا االلبان  علوم االغذية 10
 

      (2014)أسست عام  نينوى جامعة -23

 فرع الدراسة اإلعدادية الكلية اقسام اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 تطبيقي /احيائي  والمعلوماتيةالحاسوب  هندسة االلكترونيات 2

 تطبيقي /احيائي  االتصاالت هندسة االلكترونيات 3

 تطبيقي /احيائي  النظم والسيطرة هندسة االلكترونيات 4

 تطبيقي االلكترونيك هندسة االلكترونيات 5

 
 
 
 

http://www.uos.edu.iq/
http://www.uoqasim.edu.iq/
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        www.uofallujah.edu.iq                           (2014)أسست عام  الفلوجة جامعة -24
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1
 احيائي  الطب البيطري 2
 ادبي /تطبيقي  /احيائي   القانون 3

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  االقتصاد /ادارة عامة  االدارة واالقتصاد 4

 العلوم االسالمية 5
القران الكريم  / الحديث وعلومه / اللغة العربية /الشريعة 

 وعلومه
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب  1
 

 (2014)أسست عام  تلعفر جامعة -26

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  التمريض 1

 تطبيقي /احيائي  نتاج الحيواني اال الزراعة 2

 تطبيقي /احيائي  االنتاج النباتي الزراعة 3

 التربية األساسية 4
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  اللغة العربية 

 تطبيقي /احيائي  الرياضيات  
 

 

 www.buog.edu.iq                                 (2014)أسست عام  البصرة للنفط والغازجامعة  -27
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي هندسة النفط والغاز  هندسة النفط والغاز 1

 تطبيقي الهندسة الكيميائية وتكرير النفط هندسة النفط والغاز 2

 تطبيقي هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات هندسة النفط والغاز 3

4 
للنفط  االدارة الصناعية

 والغاز

 (اقتصاد النفط والغاز / ادارة تسويق النفط والغاز) بفرعيها

 يكون التخصص فيها  من المرحلة الثالثة
 تطبيقي /احيائي 

 

 (2014أسست عام الحمدانية )جامعة  -28

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

1 
االدارة 

 واالقتصاد
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ادارة االعمال / المحاسبة

 التربية 2

 الجغرافية اللغة العربية / اللغة االنكليزية / العلوم التربوية والنفسية / التاريخ /

 (مباشر هاالتقديم ل) التربية البدنية وعلوم الرياضة /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  الفيزياء / الحاسبات / الرياضيات

http://www.uofallujah.edu.iq/
http://www.jmu.edu.iq/
http://www.buog.edu.iq/
http://www.buog.edu.iq/
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 www.uoitc.edu.iq   (2014)أسست عام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جامعة  -29
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي /احيائي  تكنولوجيا االعالم الهندسة 1

 تطبيقي /احيائي  اتصاالت الحاسوب الهندسة 2

 تطبيقي /احيائي  ادارة أنظمة المعلوماتية /تكنولوجيا معلومات األعمال  معلوماتية األعمال 3

 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي /احيائي  الفيزياء الطبية / االحياء المجهرية العلوم 1

 تطبيقي /احيائي  الجيوفيزياء      /التحسس النائي  التحسس النائي والجيوفيزياء 2

 

  www.ibnsina.edu.iq          (2014)أسست عام جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية  -31
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب 1

 احيائي  طب االسنان 2

 

     www.fte.edu.iq                         (2014الجامعة التقنية الشمالية )أسست عام  -32
 

 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

1 
 / لكلية التقنية القسم الطبيا

 كركوك
 احيائي تقنيات التحليالت المرضية

2 
 / الكلية التقنية الهندسية

 الموصل
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الحاسوب 

3 
 / الكلية التقنية الهندسية

 الموصل
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات تبريد وتكييف 

4 
 / الكلية التقنية الهندسية

 الموصل
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

5 
 / الكلية التقنية الهندسية

 الموصل
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات 

6 
 / الهندسيةالكلية التقنية 

 الموصل
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

7 
الكلية التقنية االقسام 

 كركوك / الهندسية
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

8 
الكلية التقنية االقسام 

 كركوك / الهندسية
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الوقود والطاقة

9 
االقسام الكلية التقنية 

 كركوك / الهندسية
 تطبيقي /احيائي  الحاسوبهندسة تقنيات 

10 
الكلية التقنية االقسام 

 كركوك / الهندسية
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االلكترونيك والسيطرة 

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

11 
الكلية التقنية االقسام 

 كركوك / الهندسية
 تطبيقي تقنيات المساحة

12 
الكلية التقنية االقسام 

 كركوك / الهندسية
 تطبيقي تقنيات البيئة والتلوث

13 
 / الكلية التقنية الزراعية

 نينوى / الرشيدية
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج الحيواني 

14 
 / الكلية التقنية الزراعية

 نينوى / الرشيدية
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج النباتي

15 
 / الكلية التقنية االدارية

 الموصل
 تطبيقي تقنيات العمليات /تقنيات االدارة االلكترونية 

16 
 / المعهد التقني الطبي

 الموصل

/  التحليالت المرضيةتقنيات  /التخدير تقنيات/  الصيدلةتقنيات 

 االشعة تقنيات / صحة المجتمع تقنيات
 احيائي

17 
 / المعهد التقني الطبي

 الموصل
 احيائي التمريض تقنيات

 احيائي تقنيات صحة المجتمع   كركوك / التقني الطبيالمعهد  18
 احيائي تقنيات التمريض كركوك / المعهد التقني الطبي 19

20 
الدور  / المعهد التقني الطبي

 (صالح الدين)
 احيائي تقنيات التحليالت المرضية

21 
 / المعهد التقني الطبي

 الحويجة
 احيائي تقنيات التحليالت المرضية

22 
 / التقني التكنلوجي المعهد

 الموصل

التقنيات  / (ةالمعدات النفطي لحام / انتاج) التقنيات الميكانيكية

 التقنيات الكهربائية ( /الرسم بالحاسوب /وانشاءات  بناء) المدنية

 اجهزة)االلكترونية  التقنيات /(االلكترونيك / تشبكا / قوى)

المكائن تقنيات  /  المساحةتقنيات  / (تقنيات الحاسوب / وسيطرة

ة المائي  المواردتقنيات  / (سيارات / وتكييف تبريد)والمعدات

 تشغيل)الصناعات الكيمياوية تقنيات ( / الري والبزل تقنيات)

 ( وحدات حرارية

 تطبيقي /احيائي 

23 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 كركوك

الرسم  / انشاء طرق / بناء وانشاءات)التقنيات المدنية 

( / انتاج)تقنيات الميكانيك  / قنيات المساحة ت / (بالحاسوب

التقنيات الكهربائية  / (وتكييفتبريد ) المكائن والمعداتتقنيات 

تقنيات الصناعات  /التقنيات االلكترونية ( / قوى كهربائية)

 ( تشغيل الوحدات الصناعية)الكيمياوية 

 تطبيقي /احيائي 

24 
 / التكنلوجيالمعهد التقني 

 الحويجة

التقنيات ( / قوى ميكانيكية /سيارات )تقنيات المكائن والمعدات 

تقنيات الموارد ( / لحام المعدات النفطية / االنتاج)الميكانيكية 

تقنيات كهربائية ( / الري والبزل /تشغيل مشاريع المياه )المائية 

 التقنيات االلكترونية / (قوى)

 تطبيقي /احيائي 

25 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 (صالح الدين)الدور 
 تطبيقي /احيائي  تقنيات الميكانيك /تقنيات االلكترونيك 

26 
 / المعهد التقني الزراعي

 موصل

تقنيات /  االنتاج النباتي تقنيات / المكننة الزراعيةتقنيات 

 (حيوانيةصحة  / يحيوان انتاج)االنتاج الحيواني 
 تطبيقي /احيائي 

27 
 / المعهد التقني الزراعي

 الحويجة
 تطبيقي /احيائي  (نباتات طبية /نباتي )تقنيات االنتاج النباتي 

28 
 / المعهد التقني االداري

 الموصل

 تقنيات / تقنيات المعلومات والمكتبات / ادارة الموادتقنيات 

 ادارة مكتب
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  انظمة الحاسبات تقنيات

29 
 / المعهد التقني االداري

 نينوى

تقنيات االدارة  /التقنيات المالية والمصرفية  /تقنيات المحاسبة 

 تقنيات سياحة وفندقة /القانونية 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

30 
 / المعهد التقني االداري

 كركوك

التسويق  تقنيات ادارة /تقنيات ادارة المواد  /تقنيات المحاسبة 

 االدارة القانونية /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات



44 

 

 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

31 
 / المعهد التقني االداري

 الحويجة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات ادارة المواد   / تقنيات ادارة المكتب 

32 
 / المعهد التقني االداري

 (صالح الدين)الدور 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات المحاسبة 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات صناعة المالبس كركوك / المعهد التقني فنون 33

 
 www.atu.edu.iq                    (2014)أسست عام  االوسط التقنيةالفرات  جامعة -33

 

 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / الكليـــةاقســـام  / المعهد اسم الكلية ت

1 
الكلية التقنية الصحية 

 الكوفة / والطبية
 احيائي تقنيات صحة مجتمع /تقنيات التحليالت مرضية 

2 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الهندسية
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات المضخات

3 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الهندسية
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات المكائن الزراعية

4 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الهندسية
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

5 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الهندسية
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

6 
 / الكلية التقنية الهندسية

 النجف
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات االتصاالت 

7 
 / الكلية التقنية الهندسية

 النجف
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات السيارات

8 
 / الكلية التقنية الهندسية

 النجف
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الطيران

9 
 / الكلية التقنية الهندسية

 النجف
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

10 
 / الكلية التقنية الهندسية

 النجف
 تطبيقي /احيائي  بصرياتكهروهندسة تقنيات الليزر وال

11 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الزراعية
 تطبيقي /احيائي  التقنيات الحياتية الحيوانية 

12 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الزراعية
 تطبيقي /احيائي  التقنيات الحياتية النباتية 

13 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الزراعية
 تطبيقي /احيائي  تقنيات التربة والمياه 

14 
الكلية التقنية االقسام 

 المسيب / الزراعية
 تطبيقي /احيائي  تقنيات المقاومة االحيائية

15 
 / الكلية التقنية االدارية

 الكوفة

 ادبي /تطبيقي  التقنيات المالية والمحاسبية 

 تطبيقي تقنيات المعلومات/  ادارة االعمالتقنيات 

 احيائي تقنيات صحة المجتمع   /تقنيات التحليالت مرضية  بابل/  المعهد التقني الطبي 16
 احيائي تقنيات التمريض بابل/  المعهد التقني الطبي 17

 الكوفة / المعهد التقني الطبي 18
تقنيات صحة  /تقنيات التحليالت مرضية  /تقنيات الصيدلة 

 مجتمع 
 احيائي

 احيائي تقنيات التمريض الكوفة / المعهد التقني الطبي 19
 احيائي تقنيات صحة المجتمع  كربالء / المعهد التقني الطبي 20

21 
 / المعهد التقني الطبي

 القادسية
 احيائي تقنيات صحة المجتمع 



45 

 

 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / الكليـــةاقســـام  / المعهد اسم الكلية ت

22 
 / المعهد التقني الطبي

 القادسية
 احيائي تقنيات التمريض

23 
 / المعهد التقني الطبي

 السماوة
 احيائي تقنيات صحة المجتمع 

24 
 / المعهد التقني الطبي

 السماوة
 احيائي تقنيات التمريض

25 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 بابل

 /تقنيات مساحة ( / انشاء طرق /بناء وانشاءات)تقنيات المدني 

 /غزل ونسيج )قنيات مكائن ومعدات ت( / انتاج)تقنيات ميكانيك 

 تقنيات االلكترونيك( / سيارات

 تطبيقي /احيائي 

26 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 المسيب

تقنيات ( / تشغيل مشاريع /الري والبزل )تقنيات الموارد المائية 

تقنيات المكائن ( / بناء وانشاءات / الرسم بالحاسوب)المدني 

تقنيات قدرة ( / انتاج)تقنيات ميكانيكية ( / سيارات)والمعدات 

 ( قوى)كهربائية 

 تطبيقي /احيائي 

27 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 فةالكو

( سيارات)تقنيات المكائن والمعدات ( / شبكات)تقنيات الكهرباء 

 ( االنتاج)تقنيات الميكانيك  /
 تطبيقي /احيائي 

28 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 النجف

تقنيات  /االلكتروني )تقنيات الكترونيك ( / قوى)تقنيات كهرباء 

تقنيات مكائن ومعدات ( / انتاج)تقنيات ميكانيك ( / حاسوب

بناء )تقنيات المدني  /تقنيات اتصاالت ( / تبريد وتكييف)

 تقنيات الطيران( / انشاء طرق / الرسم بالحاسوب /وانشاءات 

 تطبيقي /احيائي 

29 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 كربالء

( االنتاج)التقنيات الميكانيكية ( / بناء وانشاءات)التقنيات المدنية 

 (التقنيات الكهربائية) التقنيات الكهربائية /
 تطبيقي /احيائي 

30 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 القادسية
 تطبيقي /احيائي  (انتاج /تشغيل وصيانة )تقنيات الميكانيك 

31 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 السماوة

تقنيات كهرباء ( / انتاج)تقنيات ميكانيك  /تقنيات مساحة 

 تقنيات البناء واالنشاءات( / قوى)
 تطبيقي /احيائي 

32 
 / المعهد التقني الزراعي

 المسيب

مقاومة ) تقنيات االنتاج النباتي  /تقنيات االنتاج الحيواني 

 تقنيات المكننة الزراعية  /تقنيات التربة ( / نباتي /احيائية 
 تطبيقي /احيائي 

33 
 / المعهد التقني الزراعي

 الكوفة
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج الحيواني / تقنيات االنتاج النباتي

 بابل / المعهد التقني االداري 34
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات محاسبة /تقنيات االدارة القانونية  /تقنيات ادارة المواد 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

35 
 / المعهد التقني االداري

 المسيب
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات مالية ومصرفية /تقنيات المحاسبة 

36 
 / المعهد التقني االداري

 الكوفة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات ادارة مواد 

37 

 

 / المعهد التقني االداري

 النجف

تقنيات السياحة  /تقنيات المحاسبة  /تقنيات االدارة القانونية 

 (االرشاد والسياحة /الفندقة )وادارة الفنادق 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

38 
 / المعهد التقني االداري

 كربالء

تقنيات السياحة  /تقنيات ادارة مكتب  /تقنيات المحاسبة 

 ( ارشاد سياحي /ادارة فنادق )والفندقة 
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

39 
 / المعهد التقني االداري

 القادسية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات ادارة المواد  /تقنيات المحاسبة 

40 
 / المعهد التقني االداري

 السماوة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات المحاسبة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات التصميم والتزيين المعماري /تقنيات صناعة المالبس  النجف / المعهد التقني فنون 41

ً
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 www.stu.edu.iq       (2014الجنوبية )أسست عام التقنية  الجامعة -34

 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

1 
الكلية التقنية الصحية 

 البصرة / والطبية
 احيائي تقنيات صحة مجتمع /تقنيات تحليالت مرضية 

2 
 / الكلية التقنية الهندسية

 البصرة
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الوقود والطاقة 

3 
 / الكلية التقنية الهندسية

 البصرة
 تطبيقي هندسة تقنيات البيئة والتلوث 

4 
 / الكلية التقنية الهندسية

 البصرة
 تطبيقي /احيائي  ميكانيك الحرارياتهندسة تقنيات 

5 
 / الكلية التقنية الهندسية

 البصرة
 تطبيقي /احيائي  ئيةالبتروكيمياوالكيميائية تقنيات ال

6 
 / الكلية التقنية الهندسية

 البصرة
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

7 
 / الكلية التقنية االدارية

 البصرة

 ادبي /تطبيقي  تقنيات المحاسبة 

 تطبيقي ادارة االعمالتقنيات 

 ادبي /تطبيقي   تقنيات المحاسبة ذي قار/  الكلية التقنية 8

9 
 / المعهد التقني الطبي

 البصرة

صحة تقنيات  / التحليالت المرضيةتقنيات /  الصيدلةتقنيات 
 التخدير/ تقنيات  المجتمع

 احيائي

10 
 / المعهد التقني الطبي

 البصرة
 احيائي التمريضتقنيات 

11 
 / المعهد التقني الطبي

 العمارة
 احيائي تقنيات التحليالت المرضية

12 
 / المعهد التقني الطبي

 العمارة
 احيائي تقنيات التمريض

13 
 / المعهد التقني الطبي

 الناصرية
 احيائي تقنيات التحليالت المرضية  /تقنيات صحة مجتمع 

14 
 / المعهد التقني الطبي

 الناصرية
 احيائي تقنيات التمريض

15 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 البصرة

 / تقنيات المساحة /تقنيات بناء وانشاءات  /التقنيات المدنية 

التقنيات ( / قوى)التقنيات الكهربائية  / التقنيات االلكترونية

تبريد  /سيارات )تقنيات المكائن والمعدات  ( /انتاج)الميكانيكية 

 ( وحدات تشغيل)تقنيات الصناعات الكيمياوية ( / وتكييف

 تطبيقي /احيائي 

16 
 / التكنلوجيالمعهد التقني 

 القرنة
 تطبيقي /احيائي  التقنيات الكهربائية  

 العمارة / التقني التكنلوجي 17

تقنيات المكائن والمعدات ( / بناء وانشاءات)تقنيات المدني 

تقنيات االلكترونيك ( / االنتاج)تقنيات الميكانيك( /تبريد وتكييف)

االلكترونية التقنيات /تقنيات مساحة( / قوى)تقنيات الكهرباء  /

 (التقنيات االلكترونية  /تقنيات االتصاالت  واالتصاالت بفرعيه )

 تطبيقي /احيائي 

18 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 الناصرية
 تطبيقي /احيائي  التقنيات المدنية /تقنيات الميكانيك  /تقنيات الكهرباء 

19 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 الشطرة

( / االنتاج)الميكانيكية التقنيات ( / الشبكات)التقنيات الكهربائية 

تقنيات ( / السيارات)تقنيات مكائن ومعدات  /تقنيات المساحة 

 (بناء وانشاءات)التقنيات المدنية ( / ري وبزل)الموارد المائية 

 تطبيقي /احيائي 

20 
 / المعهد التقني الزراعي

 الشطرة

االنتاج /  الحيوانيةالصحة )بفرعيه  تقنيات االنتاج الحيواني

تقنيات مكائن ومعدات  /تقنيات االنتاج النباتي /  (الحيواني

 زراعية 

 تطبيقي /احيائي 

21 
 / المعهد التقني االداري

 البصرة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  ادارة موادتقنيات /  ادارة مكتبتقنيات /  المحاسبةتقنيات 

 تطبيقي /احيائي  حاسباتانظمة تقنيات  

http://www.stu.edu.iq/
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 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

22 

 / المعهد التقني االداري

 القرنة

 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

23 
 / المعهد التقني االداري

 العمارة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات المحاسبة /تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات 

24 
 / المعهد التقني االداري

 الناصرية

تقنيات ادارة  /تقنيات االدارة القانونية  /تقنيات المحاسبة 

  المكاتب ونظم المعلومات
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

25 
 / المعهد التقني االداري

 الشطرة
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات ادارة مواد

26 
 / المعهد التقني فنون

 الناصرية
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات صناعة المالبس  

 

 www.mtu.edu.iq    (2014الجامعة التقنية الوسطى )أسست عام  -35

 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

1 
كلية التقنيات الصحية 

 بغداد / والطبية

تقنيات األشعة  /تقنيات العالج الطبيعي  /تقنيات صحة المجتمع 

تقنيات صناعة  /تقنيات التحليالت المرضية  /تقنيات التخدير /

 التقنيات البصرية /االسنان 

 احيائي

2 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات القوالب والعدد 

3 
 / الهندسيةالكلية التقنية 

 بغداد
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات اللحام 

4 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي تقنيات المساحة 

5 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات السيارات 

6 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

7 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنية المواد

8 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي تقنيات البناء واإلنشاءات

9 
 / الكلية التقنية الهندسية

 بغداد
 تطبيقي ستقنيات الميكاترونك

10 
الهندسية  يةكلية التقنال

 بغداد /الكهربائية 
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

11 
الهندسية  يةكلية التقنال

 بغداد /الكهربائية 
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات الحاسوب

12 
الهندسية  يةكلية التقنال

 بغداد /الكهربائية 
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

13 
الهندسية  يةكلية التقنال

 بغداد /الكهربائية 
 تطبيقي /احيائي  هندسة تقنيات السيطرة واألتمتة

14 
 / الكلية التقنية االدارية

 الرصافة –بغداد

تقنيات /  تقنيات ادارة األعمال /التقنيات المالية والمحاسبية 

 المصارف والتمويل / الشاملة ادارة الجودة
 ادبي /تطبيقي 

 تطبيقي تقنيات المعلوماتية

http://www.mtu.edu.iq/
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 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

 

 ادبي /تطبيقي   تقنيات االعالن /تقنيات التصميم الداخلي  كلية الفنون التطبيقية 15

16 
بغداد باب  / المعهد الطبي

 المعظم

صحة تقنيات /  وقاية االسنانتقنيات  /تقنيات صناعة االسنان 

 / الطبيعي العالج) والعالج الطبيعي تقنيات التأهيل/  المجتمع

/  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةتقنيات  / (االطراف والمساند

 تقنيات التغذية الصحية/   التخديرتقنيات /  االشعةتقنيات 

 احيائي

17 
بغداد باب  / المعهد الطبي

 المعظم

تمريض /  القبالة والتوليد /التمريض )التمريض تقنيات 

 (اإلسعافات األولية
 احيائي

18 
بغداد  / المعهد التقني الطبي

 المنصور

تقنيات فحص  /تقنيات الصيدلة  /تقنيات التحليالت المرضية 

تقنيات ادارة  ( /االجهزة الطبية)تقنيات االلكترونيك /البصر 

 تقنيات ادلة جنائية /صحية 

 احيائي

 احيائي تقنيات صحة مجتمع االنبار / المعهد التقني الطبي 19

 احيائي تقنيات تحليالت مرضية  /تقنيات صحة مجتمع  بعقوبة / المعهد التقني الطبي 20

 احيائي تقنيات التمريض  بعقوبة / المعهد التقني الطبي 21

 احيائي تقنيات صحة المجتمع  /تقنيات تحليالت مرضية  الكوت / المعهد التقني الطبي 22

23 
 / المعهد التقني الطبي

  يرةالصو
 احيائي تقنيات التمريض

 بغداد / معهد التكنلوجيا 24

تقنية  ) بفرعيه االلكترونيكتقنيات /  المساحةتقنيات 

تقنيات  / (انظمة الهواتف الذكيةتقنيات  / كترونيات الجويةلاال

تقنيات ( / سالمة مهنية/  تشغيل وحدات)الصناعات الكيمياوية 

تقنيات ( / تقنيات الري /تشغيل مشاريع المياه )الموارد المائية 

 / تقنيات الميكانيك )انتاج( / مصاعد( شبكات / / الكهرباء )قوى

تقنيات مكائن ومعدات )سيارات / تبريد وتكييف / قوى ميكانيكية 

تقنيات المدني )بناء وانشاءات / انشاء طرق  / ميكاترونكس( /

 (الرسم بالحاسوب /

 تطبيقي /احيائي 

25 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 االنبار

/ التقنيات الميكانيكية )االنتاج(  التقنيات المدنية )بناء وانشاءات(

تقنيات الصناعات  / تقنيات المكائن والمعدات )سيارات( /

الكيمياوية )تشغيل وحدات صناعية( / التقنيات الكهربائية )قوى 

 كهربائية( 

 تطبيقي /احيائي 

26 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 بعقوبة

( قوى)تقنيات كهرباء ( / انتاج)تقنيات ميكانيك  /تقنيات مساحة 

 (سيارات)تقنيات مكائن ومعدات  /
 تطبيقي /احيائي 

27 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 الكوت

تقنيات  ( /تقنيات الري) تقنيات الموارد المائية / تقنيات المساحة

 / (االنتاج) التقنيات الميكانيكية / (السيارات)المكائن والمعدات 

 ( قوى)تقنيات الكهرباء 

 تطبيقي /احيائي 

28 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 الصويرة

( / سيارات)تقنيات المكائن والمعدات ( / قوى) تقنيات الكهرباء

 ( صيانة وتشغيل / انتاج)تقنيات ميكانيك 
 تطبيقي /احيائي 

29 
 / المعهد التقني الزراعي

 الصويرة
 تطبيقي /احيائي  تقنيات االنتاج النباتي 

 الرصافة / معهد االدارة 30

تقنيات االدارة الرياضية / التقنيات المالية والمصرفية / تقنيات 

ادارة المكتب / تقنيات ادارة المواد / تقنيات المحاسبة / تقنيات 

 المعلومات والمكتبات 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

)اإلحصاء  تقنيات انظمة الحاسوب / تقنيات االحصاء

 والمعلوماتية / اإلحصاء الصحي(
 تطبيقي /احيائي 

 بغداد / معهد االدارة التقني 31

تقنيات ادارة المكتب / تقنيات ادارة المواد / تقنيات االدارة 

القانونية / تقنيات المحاسبة / تقنيات السياحة )االرشاد 

 السياحي / ادارة الفنادق( 

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

32 
 / التقني االداريالمعهد 

 االنبار

تقنيات المحاسبة / تقنيات ادارة المكتب / تقنيات ادارة المواد / 

 تقنيات ادارة قانونية  /
 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات
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 فرع الدراسة اإلعدادية المعهد / اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية ت

33 
 / المعهد التقني االداري

 بعقوبة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات المحاسبة  /تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي /احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

34 
 / المعهد التقني االداري

 الكوت
 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات ادارة المواد   /تقنيات المحاسبة 

35 
 / المعهد التقني االداري

 الصويرة

 ادبي /تطبيقي  /احيائي  تقنيات المحاسبة

 تطبيقي /احيائي  الحاسباتتقنيات أنظمة 

36 
 / معهد الفنون التطبيقية

 بغداد

/ تقنيات  تقنيات صناعة المالبس/  التصميم الطباعيتقنيات 

/  فن الحلي والمجوهرات/ تقنيات  التصميم والتزيين المعماري

 تقنيات تصميم االقمشة / تقنيات الخط والزخرفة / تقنيات الخزف

 ادبي /تطبيقي  /احيائي 

37 
 اعداد المدربينمعهد 

 بغداد / التقنيين

 /تقنيات الكهرباء  /تقنيات االلكترونيك  /تقنيات الميكانيك 

 تقنيات السيارات
 تطبيقي /احيائي 
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 :المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع التجاري -: ثانيا

 

  

 اسم المعهد ت

 بغدادرصافة/  / معهد االدارة 1

 بغداد / تقني / معهد االدارة 2

 البصرة / إداري / المعهد التقني 3

 إداري/ الموصل / المعهد التقني 4

 إداري/ كركوك / المعهد التقني 5

 بابل / إداري / المعهد التقني 6

 االنبار / إداري / المعهد التقني 7

 النجف / إداري / المعهد التقني 8

 العمارة / إداري / المعهد التقني 9

 الناصرية / إداري / المعهد التقني 10

 الحويجة / إداري / المعهد التقني 11

 الكوفة / إداري / المعهد التقني 12

 الكوت / إداري / المعهد التقني 13

 المسيب / إداري / المعهد التقني 14

 الشطرة / إداري / المعهد التقني 15

 كربالء / إداري / المعهد التقني 16

 الدور )صالح الدين( / إداري / المعهد التقني 17

 الصويرة / إداري / المعهد التقني 18

 نينوى / إداري / المعهد التقني 19

 بعقوبة / إداري / المعهد التقني 20

 السماوة / إداري / المعهد التقني 21

 القادسية / إداري / المعهد التقني 22



51 

 

 :والتخصصات المطلوبةالتي يقدم إليها خريجو الفرع الزراعي  المعاهد -: ثالثا
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع الصناعي والتخصصات المطلوبة -:رابعا
 

 ت

اسم االختصاص 

في التعليم 

 المهني

 االختصاص المناظر في المعاهد

اسم 

االختصاص 

 المناظر

 المعاهد الموجود فيها االختصاص المناظر

 الكهرباء الكهرباء 1

بغداد،  البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب، الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، /معهد التكنولوجيا

العمارة، الناصرية، الكوفة، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، الصويرة، الحويجة، كربالء، الدور 

 القرنة بعقوبة, السماوة,، (صالح الدين)

2 
االلكترونيك 

 والسيطرة
 االلكترونيك

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب، /التكنولوجيامعهد 

، بعقوبة، السماوة، الكوت، (صالح الدين)الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور 

 الكوفة، الحويجة، القرنة، الصويرة

 الميكانيك الميكانيك 3

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، بابل، مسيب، الشطرة، /التكنولوجيامعهد 

، (صالح الدين)الكوت، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، الحويجة، كربالء، الدور 

 بعقوبة، القادسية، السماوة، كركوك

4 
اللحام وتشكيل 

 المعادن
 معادن

كركوك, مسيب,  بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل،/التكنولوجيامعهد 

صالح )ء, الدور النجف, الصويرة, العمارة, الناصرية, الكوفة, الحويجة, كربالالشطرة, االنبار, 

 الكوتالقادسية, السماوة, بابل,، بعقوبة،(الدين

 السيارات السيارات 5

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، مسيب، الشطرة، /معهد التكنولوجيا

الكوت، االنبار،  الصويرة، العمارة، الكوفة، الحويجة، بعقوبة، بابل، النجف، القادسية، السماوة، 

 (صالح الدين )كركوك، الناصرية، كربالء، الدور

 النجارة النجارة 6
البصرة, الموصل, كركوك, مسيب, الشطرة, الكوت, االنبار, العمارة, الناصرية, الكوفة, الحويجة, 

 لتطبيقية, بابل, النجف, الصويرة، بعقوبة، القادسية، السماوة، الفنون ا(صالح الدين)كربالء, الدور 

7 
تكييف الهواء 

 والتثليج
 تدفئة وتبريد

االنبار, النجف, العمارة, بابل, شطرة, الكوت, الكوفة, بغداد، البصرة، الموصل، /معهد التكنولوجيا

ناصرية, الحويجة, اعداد المدربين التقنيين, الصويرة, بعقوبة, المسيب, االنبار, السماوة, كركوك, ال

 كربالء, الدور, القادسية

 طباعة طباعة 8

كركوك,  المسيب, الشطرة, بغداد، بابل، الكوت، فنون تطبيقية، البصرة، الموصل، /معهد التكنولوجيا

االنبار, النجف, العمارة, الناصرية, الكوفة, الحويجة, الصويرة, كربالء, الدور, بعقوبة, اعداد 

 ين التقنيين, القادسية, السماوةالمدرب

 البناء البناء 9
يب, الموصل، كركوك، بابل، النجف،  كربالء، سماوة، الشطرة، المسبغداد، البصرة، /معهد التكنولوجيا

 االنبار, العمارة

10 
الصناعات 

 البتروكيمياوية

صناعات 

 كيمياوية
 لموصل, كركوك, االنبار, العمارةبغداد، البصرة، ا/معهد التكنولوجيا

 الرسم الهندسي 11
الرسم 

 بالحاسوب

الموصل، كركوك، بابل، مسيب، النجف، العمارة، الشطرة، كربالء، بغداد، البصرة، /معهد التكنولوجيا

 االنبار السماوة،

 اتصاالت االتصاالت 12
، (صالح الدين)بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، النجف، العمارة، الدور /معهد التكنولوجيا

 ، الناصرية، المسيبمسيب، اعداد المدربين التقنيين، كربالء، بعقوبة، سماوة، االنبار، الشطرة

13 
الخزف 

 والسيراميك
 , البصرة, الموصل, كركوك, العمارة, االنباربغداد/ معهد الفنون التطبيقية الخزف

14 
الصناعات 

 الغذائية

صناعات 

 غذائية
 بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، العمارة، االنبار/معهد التكنولوجيا

 التخصصات اسم المعهد ت

 صناعات غذائية /زراعي عام  /مكننة زراعية  شطرة / الزراعي /التقني المعهد  1

 صناعات غذائية /زراعي عام  /مكننة زراعية  المسيب / الزراعي /التقني المعهد  2

 زراعي عام الكـوفة / الزراعي /التقني المعهد  3

 صناعات غذائية /زراعي عام  /مكننة زراعية  الموصل / الزراعي /التقني المعهد  4

 انتاج نباتي الصويرة /الزراعي  /التقني المعهد  5

 زراعي عام الحويجة / الزراعي /التقني المعهد  6

 الزراعيةاالرشاد والتنمية  معهد اعداد المدربين التقنيين 7
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 ت

اسم االختصاص 

في التعليم 

 المهني

 االختصاص المناظر في المعاهد

اسم 

االختصاص 

 المناظر

 المعاهد الموجود فيها االختصاص المناظر

15 
تكنولوجيا 

 السباكة
 سباكة

ار, النجف, بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب، الشطرة، الكوت، االنب/التكنولوجيامعهد 

، بعقوبة، القادسية، السماوة، اعداد (صالح الدين)العمارة, الناصرية, الكوفة, الحويجة, كربالء, الدور 

 المدربين التقنيين، الصويرة

 

 غزل ونسيج النسيج 16

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب، /معهد التكنولوجيا

الشطرة, الكوت, االنبار, النجف, الصويرة, العمارة, الناصرية, الكوفة, الحويجة, كربالء, الدور 

 ، بعقوبة، القادسية، السماوة، معهد الفنون التطبيقية بغداد(صالح الدين)

 

17 
صيانة المصاعد 

 الكهربائية
 كهرباء

 

الشطرة, الكوت, االنبار, النجف,  بغداد،  البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب،/معهد التكنولوجيا

العمارة, الناصرية, الكوفة, معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد, الصويرة, الحويجة, كربالء, الدور 

 18 ، بعقوبة، السماوة، القرنة(الدينصالح )

الطاقة توليد 

الكهربائية 

 ونقلها

19 
صيانة منظومات 

 الليزر
 االلكترونيك

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب، /معهد التكنولوجيا

، بعقوبة، السماوة، بابل، (صالح الدين)الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور

 الكوت، الكوفة، الحويجة، الصويرة،

 القرنة

20 
محطات وشبكات 

 ومعالجة المياه

مدني, تشغيل 

وصيانة 

 ميكانيكية

 تكنولوجيا/بغداد, البصرة, الموصل, كركوك, بابل, المسيب, الشطرة, االنبار, النجف,

 القادسية, السماوة, العمارة, الصويرة, كربالء

21 
تكنولوجيا 

 االعالم

الكترونيك, 

اتصاالت, 

تقنيات 

 الكترونية

قنيين بغداد, البصرة, الموصل, كركوك, بابل, بغداد، معهد اعداد المدربين الت/معهد التكنولوجيا

 ، بعقوبة، السماوة(صالح الدين)مسيب, الشطرة, االنبار, النجف, العمارة, الناصرية, كربالء, الدور 

22 
التكنولوجيا 

 الصناعية

الميكانيك, 

 مكائن ومعدات

الموصل, بابل, مسيب, الشطرة, بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، /معهد التكنولوجيا

، (صالح الدين)الكوت, االنبار, النجف, الصويرة, العمارة, الناصرية, الكوفة, الحويجة, كربالء, الدور 

 بعقوبة، القادسية، السماوة، كركوك

 المكننة الزراعية 23

 السيارات
لموصل, مسيب, الشطرة, بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، ا/معهد التكنولوجيا

 24 الكوت, االنبار, الصويرة, العمارة, الكوفة, الحويجة, بعقوبة, القادسية
ميكاترونكس 

 السيارات

 االجهزة الطبية 25
االجهزة 

 الطبية

بغداد, البصرة, الموصل, كركوك, بابل, المسيب, الشطرة, /الطبي التقني/المنصور, التكنولوجيا 

 االنبار, النجف, العمارة, اعداد المدربين التقنيين, كربالء, الدور, بعقوبة, السماوة, الناصرية
 

 

 :المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفنون التطبيقية -: خامسا

 اسم المعهد ت

 تصميم وخياطة / بغداد / الفنون التطبيقيةمعهد  1

 كركوك /فنون  /التقني  المعهد 2

 النجف /فنون  /التقني  المعهد 3

 الناصرية /فنون  /التقني  المعهد  4
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 :المعاهد التي يقدم اليها خريجو فرع الحاسوب وتقنية المعلومات -: سادسا  

صات تجمي أختصاااااصااااات تجمي  -11 صا سوت صاااايانة الحاسااااوت  وشاااابكات الحاسااااوت وو  أخت شبكات الحا سوت  و سوت والحاسااااوت أجهزة الهاتف أجهزة الهاتف وو  صيانة الحا والحا

 المحمولة:المحمولة:

 اسم المعهد ت

 معهد التكنولوجيا/ بغداد   1

 المعهد التقني التكنولوجي/ البصرة    2

 المعهد التقني التكنولوجي/ كركوك   3

 المعهد التقني التكنولوجي/ الموصل   4

 المعهد التقني التكنولوجي/ بابل   5

 المعهد التقني التكنولوجي/ النجف   6

 المعهد التقني التكنولوجي/ العمارة   7

 معهد اعداد المدربين التقنيين/ بغداد   8

 المعهد التقني التكنولوجي/ الدور )صالح الدين(   9

 المعهد التقني التكنولوجي/ كربالء   10

 المعهد التقني التكنولوجي/ بعقوبة   11

 المسيب /المعهد التقني التكنولوجي 12

 الشطرة التقني التكنولوجي/المعهد  13

 المعهد التقني التكنولوجي/ الكوت 14

 االنبار المعهد التقني التكنولوجي/ 15

 الناصرية المعهد التقني التكنولوجي/ 16

 الكوفة المعهد التقني التكنولوجي/ 17

 الحويجة المعهد التقني التكنولوجي/ 18

 الصويرة المعهد التقني التكنولوجي/ 19

 السماوة المعهد التقني التكنولوجي/ 20

 القرنة المعهد التقني التكنولوجي/ 21
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 ::أختصاص االدارة األلكترونيةأختصاص االدارة األلكترونية   -22

 اسم المعهد ت

 معهد االدارة/ رصافة/ بغداد 1

 معهد االدارة/ تقني/ بغداد 2

 المعهد التقني/ إداري/ البصرة 3

 المعهد التقني/ إداري/ الموصل 4

 التقني/ إداري/ كركوكالمعهد  5

 المعهد التقني/ إداري/ بابل 6

 المعهد التقني/ إداري/االنبار 7

 المعهد التقني/ إداري/ النجف 8

 المعهد التقني/ إداري/ العمارة 9

 المعهد التقني/ إداري/ الناصرية 10

 المعهد التقني/ إداري/ كربالء 11

 الدين(المعهد التقني/ إداري/ الدور )صالح  12

 المعهد التقني/ إداري/ نينوى 13

 المعهد التقني/ إداري/ بعقوبة 14

 المعهد التقني / اداري/ القرنة 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :مالحظة

ية المهنية يتم ترشيح الطلبة المتخرجين من المدارس االعداد

بفروعها المختلفة إلى المعاهد العراقية كافـة عن طريق 

 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . التقنية الجامعات
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 الفصل الرابع

 الوقفين الكليات المرتبطة بديواني 
 

 ( التقديم اليها مباشر)  مرتبطة بديوان الوقف الشيعي( عليه السالم ) كلية االمام الكاظم  -1

 اقسام الكلية المحافظة ت

 

1 
 بغداد

عالم وفروعها اال تاريخ /ال علوم القران والحديث / الفكر االسالمي والعقيدة / الشريعة )فقه واصوله( /

تقنيات البرمجيات / العلوم المالية هندسة  القانون/ /عالقات عامة / اذاعة وتلفزيون ( )الصحافة / 

 علوم السياسية ال لغة العربية /ال لغة االنكليزية /ال والمصرفية /

 ميسان 2
تقنيات البرمجيات / العلوم المالية هندسة  تاريخ / القانون /ال علوم القران والحديث / الشريعة /

 لغة االنكليزيةال / والمصرفية

 علوم القران والحديث / القانون / العلوم المالية والمصرفية ديالى 3

 واسط 4
تقنيات البرمجيات / العلوم المالية هندسة  علوم القران والحديث / )االعالم/صحافة( / القانون /

 لغة االنكليزيةال والمصرفية /

 النجف االشرف 5
 ( / القانون /وتلفزيوناالعالم فروعها )االعالم/اذاعة  /)فقه واصوله(علوم القران والحديث / الشريعة 

 تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفيةهندسة 

 ذي قار 6
( / التاريخ / وتلفزيونعلوم القران والحديث / الشريعة )فقه واصوله( / االعالم وفروعها )االعالم/اذاعة 

 تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة االنكليزيةهندسة  القانون /

 بابل 7
علوم القران والحديث / االعالم وفروعها )االعالم/عالقات عامة( / القانون / العلوم المالية والمصرفية / 

 اللغة االنكليزية

 تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة االنكليزيةهندسة  علوم القران والحديث/ القانون / الديوانية 8

   
 ( التقديم اليها مباشر) مرتبطة بديوان الوقف السني( رحمه هللا ) كلية االمام االعظم  -2

 
 
 

 اقسام الكلية المحافظة ت

 بغداد 1
قراءات  /التاريخ والحضارة االسالمية  /الفقه واصوله  / اللغة العربية /اصول الدين / الدعوة والخطابة

 القانون /الدراسات االسالمية باللغة االنكليزية  / قرانية

 اصول الدين البصرة 2

 اصول الدين ديالى  3

 التون كوبري() اصول الدين /الفقه واصوله  / الدعوة والخطابة كركوك 4

 الفقه واصوله / اصول الدين سامراء 5

 اللغة العربية /الدعوة والخطابة  / الديناصول  االنبار  6

 اللغة العربية / الفقه واصوله / الدعوة والخطابة /اصول الدين  نينوى 7
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