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 الفصل األول

 القبول املركزي شروطه وأسسه وضوابطه
 

 :شروط القبول املركزي يف اجلامعات العراقية أوال:

 :الشروط العامة للقبول أ.
 :يشرتط يف الطالب الذي يقبل يف اجلامعات أن يكون     

 .عراقي اجلنسية -١
حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديق من املديرية العامة للرتبية يف احملافظة أو  -٢

 على شهادة تعادهلا.

 صعوداً. ١٩٩٤ان يكون الطالب من مواليد  -٣

�جحًا يف الفحص الطيب على وفق الشروط اخلاصة بكل دراسة ويكون تقدمي الطالب املكفوف  -٤
 الشروط التقدمي للدراسات اإلنسانية املالئمة) عن طريق القبول املركزي.(الذي تتوفر فيه 

متفرغًا للدراسة وال جيوز اجلمع بني الوظيفة والدراسة (يف الوقت ذاته) يف الكليات واملعاهد الصباحية  -٥
ويشمل ذلك منتسيب املؤسسات احلكومية كافة ويشرتط يف استمرارهم ابلدراسة احلصول على إجازة 

وال جيوز اجلمع بني دراستني أيضًا ويف حال  ة من دوائرهم ابتداًء على وفق التعليمات النافذة،دراسي
ثبوت خالف ذلك يكتب إىل الوزارة إللغاء قبوله (إبمكان الطالب املوظف أتجيل الدراسة حبسب 
 التعليمات كي يستويف شرط إكمال سنتني خدمة مرضية ليحق له احلصول على اإلجازة الدراسية

 وعلى وفق تعليمات منح اإلجازة الدراسية).

 من خرجيي: -٦

 .السنة الدراسية احلالية - أ
السنة الدراسية السابقة من غري املقبولني قبوال مركز�ً يف أية كلية أو معهد يتم قبوهلم على وفق  - ب

(التعليم احلكومي اخلاص  شرط عدم التحاقهم ابحدى الدراسات احلدود الدنيا لسنه خترجهم
أية  يف  ل الطالبويف حال ثبوت قبو  الكليات التابعة للوقفني) وأالصباحي، املسائية، االهلية 

 يعاد إىل قبوله األصلي وتعد سنة رسوب حبقه.يف القنوات اعاله كلية أو معهد 
لني مركزً� يتم إبالغهم اإلعدادية العراقية واملقبو  الدراسة الطلبة غري العراقيني احلاصلني على شهادة -٧

شعبة الوافدين لبيان إعفائهم أو مطالبتهم ابألجور الدراسية ابلعملة  خطياً مبراجعة قسم القبول املركزي/
 .هذا الفصل) من رابعا( البندكما مبني يف و األجنبية 
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 :األسس العامة اليت يعتمدها نظام القبول املركزي ب.

 االلكرتونية عن طريق البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة :أوال:التقدمي على االستمارة 

 :  لطلبةيتوجب على ا .١
) اختيارا يف االستمارة االلكرتونية على ان ال يقل ٥٠ملء (): احيائي، تطبيقيخرجيي الفرعني ( - أ

 ).١٠عدد املعاهد عن (
ختيار يف االستمارة ) ا٥٠ولغاية () اختيارا ٢٥ملء ما ال يقل عن (لفرع االديب: خرجيي ا - ب

 ).١٠عن ( ن ال يقل عدد املعاهدعلى اااللكرتونية 
يكون التقدمي لكلية القانون (احلقوق) مقتصرا على سكنة احملافظة حصراً وال حيق للطالب التقدمي  .٢

 اىل الكلية املذكورة يف اجلامعات اليت تقع خارج حمافظته.

 ندسة من خالل االستمارة االلكرتونية بشكل مباشر.يكون التقدمي ألقسام كليات اهل. ٣
 اثنيا: الرتشيح للقبول:

يكون ترشيح الطلبة للقبول يف الكليات واملعاهد مبوجب نظام القبول املنفذ على احلاسوب اإللكرتوين حبسب 
 األسس اآلتية:

االلكرتونية لدائرة يقبل الطالب على وفق االختيارات املثبتة يف استمارة التقدمي عن طريق البوابة  .١
 الدراسات والتخطيط واملتابعة وعلى أساس املنافسة يف اجملموع.

 الغراض املفاضلة يف القبول: .٢
 وتضاف اىل جمموع الطالب. %) من درجة اللغات األجنبية املضافة٨حتتسب نسبة ( - أ
بنظــام  األول (عــدى الطلبــة املشــمولنيخلرجيــي الــدور حتتســب درجــة اضــافية علــى املعــدل  - ب

 .اوالت)احمل
يكون القبول يف كليات اجملموعة الطبية يف جامعات احملافظات (ميسان، املثىن، واسط) بنسبة  .٣

 % ألبناء احملافظة نفسها.٥٠التقل عن 
إن تقدمي الطالب الستمارة القبول غري ملزم لقبوله وفق االختيارات املقدمة من قبله بصورة �ائية  .٤

 افسه مع بقية الطلبة على وفق األسس املعمول هبا.إذ إن قبوله يعتمد على تن

 .ال يُعمل مببدأ دروس املفاضلة إال يف حالة املنافسة على املقاعد األخرية يف خطة القبول املعتمدة .٥
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 عزيزي الطالب...

أتكد من تسلسل اخليارات إذ أ�ا متثل تسلسل رغبتك .١
 واالساس يف التنافس مع اقرانك للحصول على القبول.

) والذي ميثل رغبتك ١رات كافة من اخليار رقم (أن اخليا.٢
االساسية يف القبول وحىت اخليار األخري متثل أماكن قبـول 

 حمتملة لذا ال تدرج خيارا ال ترغــــب القبول فيه الحقا.
يتعني عليك التسجيل يف جهة القبول اليت ستحصل عليـها .٣

ولن يكون ابمكانك وحسب خيـــــاراتك يف االستمارة، 
 اىل الدراسة املناظرة يف اجلامعات االخرى. االستضافة

ــركزي يف حال ظهور قبولك ضمن قناة .٤ يتم الغاء قبولك املــ
 .رالقبول املباش
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 اثنيا: ضوابط تقدمي ذوي الشهداء:

 الفئات املشمولة هبذه الضوابط هم كل من: .١
 ذوي شهداء ضحا� جرائم حزب البعث املنحل. .أ 
 ذوي شهداء احلشد الشعيب. .ب 
ذوي ضحا� العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية وللجرحى  .ج 

 .٢٠١٥ ) لسنة٥٧املشمولني بقانون (
، ويكون التنافس على لكل فئة )% ٥() أعاله بنسبة ١يكون القبول للفئات املذكورة يف الفقرة ( .٢

 املقاعد لكل فئة على حدة.
 يتنافس الطلبة للقبول يف: .٣

بفارق جمموع مخسة وثالثون درجة او ) طب، طب اسنان، صيدلة(كليات اجملموعة الطبية  - أ
للسنة الدراسية اقل من احلد االدىن للقبول يف هذه الكليات ضمن القبول املركزي 

 . درجة ٦٣٠على أال يقل جمموع املتقدم عن )، ٢٠١٨/٢٠١٩(
ابقي التخصصات بفارق جمموع مخسني درجة او اقل من احلد االدىن للقبول يف الكلية او   - ب

 ).٢٠١٨/٢٠١٩للسنة الدراسية (ول املركزي املعهد ضمن القب
من خرجيي اإلعداد�ت  %)١(اعتماد قبول الطلبة من ذوي الشهداء يف اجلامعات التقنية بنسبة  .٤

 خلرجيي االعداد�ت املهنية. %)٤(للتخصصات (االحيائي، والتطبيقي، واالديب) ونسبة 
يتم التقدمي عن طريق البوابة الكرتونية اخلاصة بدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ومن خالل  .٥

بعد مصادقة االستمارة االلكرتونية اخلاصة هبم، ويتم اعتماد التقدمي االلكرتوين من قبل الطالب 
 .مؤسسة الشهداء على كون الطالب من ذوي الشهداء

املصادقة على لكرتونيا مبراجعة مؤسسة الشهداء إلكمال إجراءات يلتزم الطالب عند اكمال التقدمي ا .٦
 .التقدمي

يكون توزيع الطلبة املقبولني ضمن قناة ذوي الشهداء على اقسام الكليات املقبولني فيها مركز�ً حسب  .٧
 املعدل والرغبة ويتم التنافس فيما بينهم للقبول يف االقسام حسب خطة الكلية.

ل املركزي يف الدراسة الصباحية إىل مؤسسة الشهداء للمصادقة عليها بشكل يتم ارسال قوائم القبو  .٨
�ائي واعتمادها كصحة صدور لدى اجلامعات وحتفظ يف ملفة الطالب، وذلك لتقليل العْبء املايل 

 واالداري عن هذه الشرحية اليت ضحت من اجل عراقنا العزيز.
) ٢٠١٦/٢٠١٧اإلعدادية للسنة الدراسية ( الدراسة يكون قبول الطلبة احلاصلني على شهادة .٩

صعوداً، بشرط اال يكونوا من املستفيدين يف السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء يف 
 الدراستني املسائية أو األهلية. 
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 عزيزي الطالب...

أن الكليات املشمولة بقانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية 
 -املعدل هي: ٢٠٠٠) لسنة ٦رقم (

كلية الطب، كلية طب األسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض،  
 الطبية.كليات التقنيات الصحية والطبية، املعاهد التقنية 

 

 عزيزي الطالب...
 البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

www.dirasat-gate.org 
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 :التسجيل اثلثا:

 :الواثئق املطلوبة للتسجيل وآلية التسجيلأ. 

 املستمسكات اآلتية:أوًال: يقدم الطالب إىل اجلهة اليت يرشح إليها 

أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية املعززة بتصديق املديرية العامة للرتبية يف احملافظة إىل تسجيل الكلية أو  .١
 ٣٠/٦/٢٠١٩أصول الواثئق األخرى (وحبسب قناة القبول) مصدقة أصوليا يف موعد ال يتجاوز 

 ويقدم تعهداً خطياً بذلك وخبالفه يلغى قبوله. 
على وفق منوذج معد من قسم الشؤون القانونية يف اجلامعة (على أن تتضمن يف فقراهتا كفالة ضامنة  .٢

مادة حتمل الطالب احملافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث هبا وبعكس ذلك يتحمل الغرامة عن 
 األضرار الناجتة).

 وحدة.نسخة ملونة عن شهادة اجلنسية وهوية األحوال املدنية العراقية أو البطاقة امل .٣
 ).٣صور حديثة عدد ( .٤
 استمارة الفحص الطيب (على وفق الضوابط والشروط اخلاصة ابللياقة الصحية): .٥

 ال يسجل الطالب يف حالة عدم تقدمي االستمارة املذكورة مطلقا". -أ 
 جيب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.  -ب 
ويف حال عدم لياقته للدراسة تالحظ نتيجة الفحص من اجلهة املرشح إليها الطالب مباشرة  -ج 

 املرشح إليها يرسل حاال" إىل القبول املركزي لتعديل ترشيحه على وفق لياقته الصحية.
حيق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان/ اللجنة االستئنافية يف وزارة الصحة عن  -د 

 طريق اجلهة املرشح للقبول فيها.
املسائية أب�م مل يسبق هلم أن مت ترقني قيدهم بسبب الغش أو احملاولة يتعهد الطلبة املقبولون يف الدراسة  .٦

 فيه أو العقوابت االنضباطية.
 

 
 
 
 
 
 
 

 عزيزي الطالب ...
من ضمنها تسليم الوثيقة جراءات التسجيل أن اكمال إ

تكفل لك احلق يف أعادة الرتشيح أو  الدراسية االصلية
 حقة.االحتفاظ ابملقعد الدراسي للسنة الال

١١ 
 



 

 آلية تسجيل الطالب:اثنياً: 

إشعارا رمسيا إىل تعتمد نتائج القبول املركزي املعلنة على املوقع اإللكرتوين الرمسي للوزارة ويعد اإلعالن  .١
قع هو الكلية/ املعهد يف اجلامعة لبدء تسجيل الطلبة، ويعد يوم الدوام التايل إلعالن النتائج على املو 

 املعهد) املرشح إليها الطالب خالل مدة على ان يتـم التسجيل يف (الكلية/ اليوم الرمسي لبدء التسجيل
 ) يوم دوام ابتداًء من اتريخ بدء التسجيل.١٥(

) ١٠الطلبة الذين مل يظهر هلم ترشيح يف نتائج القبول املركزي ألي سبب من األسباب، مينحون مدة ( .٢
) أ�م دوام من إصدار أوامر قبوهلم ١٠أ�م دوام من اتريخ إظهار نتائج القبول لالعرتاض، ومدة (

 ألغراض التسجيل.
حال ظهور كونه حمقاً يتم تعديل  جيب ان يتم تسجيل الطالب حىت مع تقدميه اعرتاض على قبوله ويف  .٣

ترشيحه، وتتخذ إجراءات التسجيل على وفق ترشيحه اجلديد ابالعتماد على كتاب الوزارة الصادر من 
دائرة الدراسات والتخطيط وملتابعة ويعاد تسليم مستمسكات الطالب املقدمة من قبله بكتاب رمسي 

 ) أعاله.١ل إجراءات تسجيله وفقاً الفقرة (وحمضر تسليم واستالم مع االحتفاظ بنسخة عنها إلكما
املعهد اليت مت تعديل ترشيح/ نقل الطالب منها (نقل أبناء األساتذة) إبرسال ملفات  تقوم الكلية/ .٤

الطلبة املعدل ترشيحهم/املنقولني إىل الكليات واملعاهد اليت مت تعديل ترشيحهم/نقلهم اليها بكتاب 
 حتفاظ بنسخة عنها.رمسي وحمضر تسليم واستالم مع اال

يتم توزيع الطلبة املعدل ترشيحهم على وفق ما تؤهلهم نتائجهم على األقسام العلمية أسوة أبقرا�م يف  .٥
 سنة خترجهم وليس سنة تعديل الرتشيح.

 فيما خيص الطلبة املتقدمني للقبول يف الدراسة املسائية يف اجلامعات احلكومية أو إىل اجلامعات/ .٦
 : للدراستني الصباحية واملسائية) أو للدراسة يف جامعات إقليم كردستانالكليات األهلية (

 /لب التسجيل يف الدراسة (املسائيةإبمكان الطا الطالب الذي مل يستكمل إجراءات التسجيل: - أ
 األهلية/ اإلقليم) بشكل مباشر وال حيق له العودة لقبوله املركزي او تعديل الرتشيح يف السنة الالحقة.

 املسجل:الطالب  - ب
 املعهد) اليت قبل فيها الطالب مركز�ً واستكمل إجراءات التسجيل فيها مبا �يت: تقوم اجلهة (الكلية/  )۱

املعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا  ترقني قيد الطالب بعد تقدميه أتييد من الكلية/ - أ-١- ب
 فيه رقمه األمتحاين.

تزويد اجلهة اليت تقدم هلا الطالب ابلواثئق وبكتاب رمسي وحمضر تسليم واستالم مع  - ب-١- ب
 االحتفاظ بنسخة عنها. 

 

١٢ 
 



 تتوىل اجلهة اليت تقدم هلا الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور. )۲
ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لغرض االلتحاق ابلدراسة املسائية أو األهلية أو جامعات إقليم   )۳

 يف الكلية/ املعهد املقبول فيها مركز�. ابلعودة للدراسةأو الكليات التابعة للوقفني  كردستان

 :حاالت التأجيل والرسوب وإلغاء القبول -ب

 :عامة مالحظات-أوال

إذا كان قبول الطالب خطأ وغري متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب  •
يف اجلامعة اليت قبل فيها عن أي خطأ حاصل يف قبوله لكي يعفى من  )إبالغ (الكلية/ املعهد

 املسؤولية.

ه، عدا الطالب د�أمبني يف ال تعتمد الطلبات الشخصية إللغاء القبول ويقتصر على ما  •
الراغب يف فتح ملف دراسي يف الوزارة/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية ألغراض اكمال 

 وقبل اكمال إجراءات التسجيل.الدراسة خارج العراق 

 حاالت التأجيل والرسوب:-اثنياً 

تعد السنة الدراسية سنة أتجيل حبق الطالب يف حال تسجيله يف (الكلية/املعهد) املرشح إليها بعد  -١
، وكما يف ٣/٢/٢٠١٩ولغاية  آنفا) ) من (اثنيا:آلية تسجيل الطالب١إنتهاء املدة احملددة يف الفــقرة (

 حي أد�ه. الرسم التوضي

ولغاية  ٤/٢/٢٠١٩تعد السنة الدراسية سنة رسوب حبق الطالب يف حال تسجيله اعتبارا من  -٢
 وكما يف الرسم التوضيحي أد�ه. ٣٠/٦/٢٠١٩

 

 

١٣ 
 



 :حاالت إلغاء القبول: يلغى قبول الطالب يف احلاالت اآلتية -اثلثاً 

السنة الدراسية نفسها ولغاية املرشح إليها خالل ) املعهد /إذا مل يسجل الطالب يف (الكلية .١
 ، وال حيق له إعادة التسجيل يف السنة الدراسية الالحقة.١/٧/٢٠١٩

 يف حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو اخلاصة للقبول يف الدراسة املعنية. .٢

ىل املعهد) يكتب إ/مزورة أو حمرفة إىل (الكلية أو إذا قدم الطالب معلومات أو واثئق غري صحيحة  .٣
الوزارة إللغاء قبوله حىت وإن كان يف صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو املعهد وتتخذ حبقه 

 اإلجراءات القانونية كافة. 

أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية املعززة بتصديق املديرية العامة للرتبية يف احملافظة إىل الطالب إذا مل يقدم  .٤
) من (اثنيا:آلية ١(الفــقرة  املسجلني وفقص الطلبة فيما خي ١٥/٣/٢٠١٩تسجيل الكلية لغاية 
) ثالثة مرات ٣مع مراعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب مبا ال يقل عن ( تسجيل الطالب) آنفا

) ثالثني يوما وبشكل حتريري ٣٠يكون اتريخ التبليغ بني مرة وأخرى ال يقل عن أسبوعني وال يتجاوز (
 .لذلك وارسال نسخ من التبليغات اىل القسم العلمي للطالب ويوقع الطالب ابلتبليغ

 

 

 

   

 عزيزي الطالب...
استمرار ايقاف العمل ابالستضافة اعتباراً من الفوج الدراسي 

صعوداً  ٢٠١٨ – ٢٠١٧للطلبة املقبولني للسنة الدراسية 
 ولكافة املراحل الدراسية.

 

 عزيزي الطالب...
مت ألغاء العمل بنظام العبور وجلميع التخصصات ابتداءاً من 

 ٢٠١٨ – ٢٠١٧فوج الطلبة املقبولني يف السنة الدراسية 
 صعوداً.

 

١٤ 
 



 :ضوابط إعفاء الطلبة غري العراقيني املقيمني من األجور الدراسية ابلعملة األجنبية :رابعاً 

 يف الكليات واجلامعات واملعاهد الرمسية ضمن قنوات القبول نيالعراقيني املقبول ينظر يف إعفاء الطلبة غري
 وفقا ملا �يت: ابلطلبة العراقينيومعاملتهم اسوًة  احلكومية العامة من األجور الدراسية ابلعملة األجنبية

خيضـــــــــع الطالـــــــــب غـــــــــري العراقـــــــــي املقـــــــــيم الراغـــــــــب ابلقبـــــــــول يف الكليـــــــــات واجلامعـــــــــات واملعاهـــــــــد  .١
 العراقية الرمسية إىل االجراءات نفسها لتقدمي الطالب العراقي.

حــــــال ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول املركــــــزي أو إصـــــــدار األوامــــــر اخلاصــــــة ابلقبــــــول يف أي مــــــن قنـــــــوات  .٢
ــــــول احل ــــــي املقبــــــول مراجعــــــة مركــــــز الــــــوزارة (القب ــــــى الطالــــــب غــــــري العراق قســــــم كوميــــــة العامــــــة، عل

شــــــــعبة الوافــــــــدين) حيــــــــث ان قبولــــــــه ال يعــــــــد �ائيــــــــاً إال بعــــــــد تــــــــدقيق حالتــــــــه القبــــــــول املركــــــــزي / 
والوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتيفائه للضــــــوابط اخلاصــــــة ابإلعفــــــاء مــــــن األجــــــور الدراســــــية ابلعملـــــــة 

 األجنبية وكما موضح يف أد�ه.
لطلبـــــــة املقيمـــــــون يف العـــــــراق املشـــــــمولون إبجـــــــراءات اإلعفـــــــاء مـــــــن األجـــــــور الدراســـــــية ابلعملــــــــة ا .٣

 األجنبية هم كل من:
ـــــــى الشـــــــهادة  - أ ـــــــت والدهتـــــــم يف العـــــــراق وحصـــــــلوا عل ـــــــة املقيمـــــــني إقامـــــــة دائمـــــــة ممـــــــن كان الطلب

 الثانوية العراقية.
ـــــــة الـــــــذين تزيـــــــد إقـــــــامتهم يف العـــــــراق علـــــــى أكثـــــــر مـــــــن ( - ب هالهتم ) ســـــــنة ومجيـــــــع مـــــــؤ ٢٠الطلب

 الدراسية من العراق على أن يقدم ما يثبت ذلك.
الطلبـــــة املقيمـــــني إقامـــــة دائمـــــة يف العـــــراق واحلاصـــــلني علـــــى شـــــهادة الدراســـــة الثانويـــــة العراقيـــــة  - ت

 ويعمل أحد ذويهم يف دوائر الدولة.
ــــــــاق  .٤ ــــــــد انطب ــــــــيت تؤي ــــــــول تقــــــــدمي املستمســــــــكات (األصــــــــلية واملستنســــــــخة) ال ــــــــب املقب علــــــــى الطال

ـــــــواردة ـــــــة/ الشـــــــروط ال ـــــــد مـــــــن الكلي ـــــــاب أتيي ـــــــاء مراجعتـــــــه  أعـــــــاله مـــــــع كت املعهـــــــد يف اجلامعـــــــة أثن
 الوزارة.

يـــــزود الطالـــــب املســـــتويف لضـــــوابط اإلعفـــــاء بكتـــــاب رمســـــي مـــــن مركـــــز الـــــوزارة معنـــــون إىل اجلامعـــــة  .٥
 املقبول هبا يؤيد إعفاءه، وخبالف ذلك يعد قبوله ملغياً وعلى اجلامعة إعالم الوزارة.

ــــــــب املقبــــــــول يف .٦ ــــــــدينار علــــــــى الطال  الدراســــــــة املســــــــائية اإلســــــــراع لتســــــــديد األجــــــــور الدراســــــــية ابل
 العراقي وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.

 
ـــــــتم إصـــــــدار كتـــــــاب اإلعفـــــــاء مـــــــن األجـــــــور الدراســـــــية ملـــــــرة واحـــــــدة ولســـــــنوات الدراســـــــة كافـــــــة  .٧ ي

ب) ويراعـــــى جتديـــــد كتـــــاب اإلعفـــــاء يف كـــــل ســـــنة دراســـــية ابلنســـــبة للفئـــــة  ،ابلنســـــبة للفئتـــــني ( أ 
 .(ت)

١٥ 
 



ــــول املركــــزي/ شــــعبة . ٨ ــــوزارة (قســــم القب ــــب بتعهــــد خطــــي بضــــرورة مراجعــــة مركــــز ال ــــالغ الطال ــــتم اب ي
ســـــــنة) علـــــــى ان ال يتجـــــــاوز اتريـــــــخ التبليـــــــغ  شـــــــهر/ الوافـــــــدين) ويثبـــــــت فيـــــــه اتريـــــــخ التبليـــــــغ (اليـــــــوم/

 الطالب يف الكلية او املعهد. ) يوم من اتريخ مباشرة٣٠(
 
ـــــــوزارة خـــــــالل مـــــــدة  .٩ ـــــــة أو املعهـــــــد مســـــــؤولية عـــــــدم املراجعـــــــة إىل مركـــــــز ال ـــــــب والكلي يتحمـــــــل الطال

ـــــتم ) يومـــــا" مـــــن ظهـــــور نتـــــائج القبـــــول وخبالفـــــه ٦٠أقصـــــاها ( ـــــول ي ـــــب إىل القب ـــــاة قبـــــول الطال تغـــــري قن
يعـــــادل أجـــــور الدراســـــة  مبـــــاعلـــــى "النفقـــــة اخلاصـــــة" ويتحمـــــل أجـــــور دراســـــية عـــــن الســـــنوات الســـــابقة 

وينظـــــر يف  ضـــــمن قنـــــاة التعلـــــيم احلكـــــومي اخلـــــاص الصـــــباحي ولكـــــل ســـــنة دراســـــيةاملعهـــــد  /يف الكليـــــة
 إعفائه من األجور الدراسية للسنوات املتبقية. 

ــــــــــولني يف اجلامعــــــــــات/. ١٠ ــــــــــة غــــــــــري العــــــــــراقيني (املقيمــــــــــني) املقب ــــــــــة غــــــــــري  إن الطلب ــــــــــات األهلي الكلي
 عاله.مشمولني بضوابط اإلعفاء يف أ

 

 

  

 
 عزيزي الطالب...

أن التقدمي على كليات اهلندسة يكون على األقسام العلمية 
 التابعة هلذه الكليات وحسب األستمارة األلكرتونية.
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 الفصل الثاين

 اإللكرتونية اإلستمارة دليل الطالب إلستخدام
 

 :املقدمة

عزيزي الطالب إن اإلستمارة اإللكرتونية وجدت خلدمتك ومساعدتك يف ملء إختياراتك بسرعة وسهولة     

مع احلفاظ على سرية معلوماتك ومحايتها من األخطاء والتالعب اليت قد حتدث عند ملئها ولضمان حقك يف 

ألسـلــوب التكـنولـوجي احلــديـث الرتشيح للكلية أو املعهد الذي يُــــالئم معدلك ووفق رغبـاتك، إن هذا ا

واحلضـاري املـتـطور إبسـتـخدام (اإلستمارة االلكرتونية) ســهل جدًا وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة 

 للدخول عرب اإلنرتنت اىل املواقع املثبته أد�ه.

 -:مالحظة
 فقط.كل االرقام واالختيارات والرموز اليت ستظهر يف هذا الدليل هي افرتاضية  -١

مت استعمال الرمز (*) لغرض اخفاء املعلومات االصلية وال جيوز استعمال هذا الرمز يف ملء االستمارة  -٢

 احلقيقية.

 :خطوات ملء اإلستمارة اإللكرتونية

 -جيب عليك الدخول اىل أحد املواقع اآلتية : -:اوالً 

 موقع البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة:

www.dirasat-gate.org  

 أو الرابط املوجود على موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي:

www.mohesr.gov.iq 
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 -أو على رابط (اإلستمارة اإللكرتونية) املوجود يف موقع اهليئة العراقية للحاسبات واملعلوماتية:

www.icci.edu.iq 

 على الرابط املوجود يف موقع جامعة تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت:او 

www.uoitc.edu.iq 

او على الروابط املوجودة يف كل املواقع االلكرتونية التابعة للجامعات العراقية. وميكنك اإلستعانة أبي شخص له 

 معرفة ولو بسيطة للدخول اىل املوقع.

 
 -اإللكرتونية واليت جيب عليك معرفتها ابلتفصيل وهي كاآليت:صفحات نظام اإلستمارة  -اثنياً:

 -):١كما يف الشكل رقم (. الصفحة األوىل (صفحة تسجيل الدخول) ١

هذه الصفحة هي الصفحة املخصصة لتسجيل الدخول حيث جيب عليك إدخال رقمك اإلمتحاين املوجود  

تزويدك به من قبل مدرستك وكما موضح يف  على بطاقتك اإلمتحانية والرقم السري اخلاص بك و الذي مت

 الشكل أد�ه:

 
 

 صفحة تسجيل الدخول) ١(شكل رقم 
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 -:مالحظة 

إن صفحة تسجيل الدخول أنفًا هي من أهم مراحل تقدميك الصحيح لإلستمارة اإللكرتونية وعليه جيب     

 -:مراعاة ما�يت

لغريك وذلك لضمان ملئها بنفسك او من ختوله  اخلاصة بكعدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاين  -

 .انت وحبضورك

قم بكتابته مث إضغط ، هر لك رمز التحقق من اهلويةبعد كتابة الرقمني آنفًا بشكل صحيح سوف يظ -

 ).٢(كما يف الشكل رقم ) دخول(على زر 

 )٢(شكل رقم 

 

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

 
يف حال كان الطالب من ذوي الشهداء فيجب عليه اختيار الفئة اخلاصة به وكما مبني يف الشكل  :مالحظة 

 )٤(رقم 
 

 
 )٤(شكل رقم 

 
 

 )٥(وبعد الضغط على زر املتابعة سوف تظهر الصفحة اخلاصة بتحديد االختيارات كما يف الشكل رقم 
 
 

٢٠ 
 



 
 

 بتحديد االختياراتالصفحة اخلاصة ) ٥(شكل رقم 
 

 
 -.الصفحة الثانية  (صفحة حتديد اإلختيارات) :٢

اختياراتك بشكل صحيح وهي أهم صفحة حيث جيب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه جيدًا اىل كيفية حتديد 

اختيار إن هذه الصفحة مبسطة جداً حيث حتتاج منك فقط ، وحسب الرتتيب الذي ترغب به وعدم اإلرتباك

وكما اسم اجلامعة اليت ترغب ابختيار كلية منها لتظهر لك قائمة جبانبها تتضمن الكليات التابعة هلذه اجلامعة 

 ).٨(و )  ٧( ، )٦(مبني ابلشكل رقم 

 

 

٢١ 
 



 

 )٦(شكل رقم 
 

 

 )٧(شكل رقم 

 

 )٨(شكل رقم 
اليت سوف تظهر يف قائمة الكليات واملعاهد بعد اختيارك للجامعة مت فحصها وترتيبها  اخلياراتان  : مالحظة

 .مبا يالئم فرع الطالب وجنسه
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 :ان االدوات املمكن استخدامها يف هذه الصفحة هي

وتوجد عند كل اختيار حيث متكنك عزيزي الطالب من اضافة اختيار بعد االختيار )  +( عالمة الـ  -١

 :احلايل مثال 

 .  ١ اخلاصة ابالختيار رقم) +(الـ  عالمةبعد الضغط على  ٢ميكنك اضافة اختيار رقم   - أ

ميكنك اضافة اختيار بني اختيارين سابقني اي حشر اختيار بني اختيارين مت ادخاهلما سابقاً  - ب

 .تالحظ بعد امتام عملية االضافة يتم اعادة تسلسل االختيارات الياً وسوف 

 .وتوجد عند كل االختيارات وتستخدم حلذف االختيار احلايل)  -( عالمة  -٢

ميكن ارسال هذه اخليارات مباشرًة وبعد حتديد كل االختيارات وبشكل صحيح وبدون اي أخطاء 

 .ملشاهدة االختيارات بشكل متسلسل للتأكد منهااملوجود يف أسفل الصفحة ) متابعة(ابلضغط على زر 

 
  

 عزيزي الطالب..

أتكد من تسلسل اخليارات إذ أ�ا متثل تسلسل  -١
 رغبتك يف القبول.

ال تدرج أي خيار ال ترغب القبول فيه اذ أن  -٢
) والذي ميثل رغبتك ١اخليارات كافة من اخليار رقم (

ري متثل أماكن االساسية يف القبول وحىت اخليار األخ
قبـول حمتملة لذا ال تدرج خيارا ال ترغــــب القبول فيه 
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 -.الصفحة الثالثة ( صفحة املعاينة) :٣

مت وضع هذه الصفحة لضمان عدم حدوث أي خطأ ابإلختيارات وإعطاء فرصة أخرى لتعديل قائمة       

اإلختيارات يف الصفحة السابقة يف حالة وجود اي خطأ او رغبة يف تغيري أحد اخليارات قبل إرساهلا ميكنك 

أسفل ) من اإلختيارات متأكد(او ميكنك اإلستمرار ابلضغط على زر ) تعديل اإلختيارات(الضغط على زر 

 ) .٩(الصفحة وكما موضح ابلشكل رقم 

 

 
 صفحة املعاينة) ٩(شكل رقم 

 

  

٢٤ 
 



نعـــــــم لإلرســـــــال بشـــــــكل (جتـــــــدر اإلشـــــــارة هنـــــــا اىل انـــــــه بعـــــــد إرســـــــال هـــــــذه اإلختيـــــــارات ابلضـــــــغط علـــــــى زر   

 .سوف يطلب منك عزيزي الطالب أن تقوم إبدخال الرقم اإلمتحاين لتأكيد عملية اإلرسال ) �ائي

عند احلفظ بشكل �ائي سيتم مسح معلومات الدخول اخلاصة بك وابلتايل ال ميكنك الدخول اىل صفحة  

اخليارات من جديد لتعديل إختياراتك فريجى منك عزيزي الطالب اإلنتباه بشكل اتم والتأكد من إختياراتك 

ويف حالة مالحظتك أي خطأ يف اإلختيارات ) لإلرسال بشكل �ائي نعم(بشكل جيد قبل الضغط على زر 

 .ليتسىن لك العودة ) تعديل اإلختيارات(او يف ترتيب اإلختيارات فيجب عليك الضغط على زر 

) PDF(والذي من خالله تستطيع حتميل ملف من نوع ) الوصل( بعد اكتمال عملية احلفظ سيتم حتميل

 وتسلسل اإلستمارة ووقت واتريخ خزن إختياراتك) رسةاالسم واجلنس والفرع واملد(ففيه معلوماتك اخلاصة 

ابألضافة اىل إختياراتك اليت قمت إبدخاهلا سابقًا حيث يثبت هذا الوصل قيامك مبلء إختياراتك وارساهلا 

 ).١٠(بشكل صحيح كما موضح ابلشكل رقم 

 

 

 

 

٢٥ 
 



 
 

وصل االستالم) ١٠( شكل رقم  
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 الفصل الثالث
 واملعاهد العراقية اجلامعات

 

 :الكليات واملعاهد اليت إبمكان خرجيي الفروع االحيائي والتطبيقي واالديب التقدمي اليها -: أوال

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب الكندي ٢

 احيائي  طب االسنان ٣

 احيائي  الصيدلة ٤

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٥

 تطبيقي الكهرابء اهلندسة ٦

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٧

 تطبيقي/احيائي الطاقة اهلندسة ٨

 تطبيقي البيئة اهلندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  االلكرتونيك واالتصاالت  اهلندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب اهلندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية اهلندسة ١٢

 تطبيقي/ احيائي  )التخصص من املرحلة الثالثة ميكانيك عام(امليكانيك  اهلندسة ١٣

 تطبيقي النفط اهلندسة ١٤

 تطبيقي املوارد املائية اهلندسة ١٥

 تطبيقي املساحة اهلندسة ١٦

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة يف قسم هندسة الطريان مخس سنوات مدة(  الطريان اهلندسة ١٧

 تطبيقي/ احيائي  املعلومات واالتصاالت  اخلوارزمي -اهلندسة  ١٨

 تطبيقي/ احيائي  الكيميائية االحيائية اخلوارزمي -اهلندسة  ١٩

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة يف قسم الطب احليايت مخس سنوات مدة(الطب احليايت  اخلوارزمي -اهلندسة  ٢٠

 تطبيقي امليكاترونكس اخلوارزمي -اهلندسة  ٢١

 تطبيقي/ احيائي  التصنيع املؤمتت اخلوارزمي -اهلندسة  ٢٢

 العلوم ٢٣
/ علوم احلاسوب / علوم احلياة / علم األرض / الفيز�ء / الكيمياء 

التحسس النائي ونظم  / االحيائيةالتقنيات /  الفلك والفضاء
 املعلومات اجلغرافية

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات العلوم ٢٤

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلياة/ الفيز�ء / الكيمياء  العلوم للبنات ٢٥

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات      العلوم للبنات ٢٦

٢٧ 
 

http://www.uobaghdad.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب        العلوم للبنات ٢٧

 احيائي  التمريض ٢٨

 احيائي (املوقع احلايل يف ايب غريب) الطب البيطري ٢٩

 علوم اهلندسة الزراعية ٣٠

احملاصيل احلقلية / الرتبة واملوارد املائية / االقتصاد / وقاية النبات 
 االنتاجالزراعي / اإلرشاد الزراعي / املكائن واآلالت الزراعية / 

علوم االغذية / مكافحة / البستنة وهندسة احلدائق /  احليواين
 التصحر

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي   الر�ضيات/ علوم احلاسوب / علوم احلياة /  الفيز�ء/ الكيمياء  ابن اهليثم/  الرتبية للعلوم الصرفة ٣١

 اديب /تطبيقي / احيائي   القانون ٣٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ٣٣

 اإلدارة واالقتصاد ٣٤
االدارة / احملاسبة / االقتصاد / االدارة العامة / إدارة األعمال 

 العلوم املالية واملصرفية/ الصناعية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء 

 اللغات ٣٥
/ اللغة الروسية / اللغة الفارسية / اللغة األملانية / اللغة اإلنكليزية 
/ اللغة الرتكية / اللغة العربية / اللغة الفرنسية / اللغة االسبانية 
 / اللغة الكردية / اللغة االيطالية اللغة السر�نية

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية ٣٦
اللغة / اللغة العربية / والنفسية العلوم الرتبوية / اجلغرافية / التأريخ 

 علوم القران الكرمي والرتبية االسالمية/ االنكليزية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة الكردية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية ٣٧

 الرتبية للبنات ٣٨
اللغة / خدمة اجتماعية / علوم تربوية ونفسية / التأريخ / اجلغرافية 

 الكرمي والرتبية اإلسالمية القرآن / اللغة اإلنكليزية / العربية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب

 اديب/ تطبيقي / احيائي  ر�ض األطفال للبناتالرتبية  ٣٩

 اديب/ تطبيقي / احيائي  االقتصاد املنزيل للبناتالرتبية  ٤٠

 اآلداب ٤١
/  ونظم املعلومات اجلغرافية اجلغرافية/ التأريخ / اللغة االنكليزية 

 اللغة العربية/ االجتماع 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  علم النفس اآلداب ٤٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الفلسفة اآلداب ٤٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اآلاثر اآلداب ٤٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العالقات العامة / اإلذاعة والتلفزيون / الصحافة  األعالم ٤٥

 العلوم االسالمية ٤٦
احلضارة / اللغة العربية / العقيدة والفكر االسالمي  /الشريعة 

العلوم / االد�ن املقارنة / الفلسفة االسالمية / واالاثر االسالمية 
 املالية واملصرفية االسالمية 

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  هلا مباشر التقدمي البدنية وعلوم الر�ضةالرتبية  ٤٧

٤٨ 
 الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة

 للبنات
 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر

 الفنون اجلميلة ٤٩
/ التشكيلية الفنون / الفنون املسرحية / السينمائية والتلفزيونية 

 الرتبية الفنية/ اخلط والزخرفة / الفنون املوسيقية / التصميم 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

٢٨ 
 



            www.uomustansiriyah.edu.iq )١٩٦٣اجلامعة املستنصرية (أسست عام  -٢
    

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  االسنانطب  ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 اهلندسة ٥
(هندسة القدرة واملكائن الكهرابئية  / هندسة  الكهرابء وفروعها

 يكون التخصص فيها من املرحلة الثالثةااللكرتونيك واالتصاالت ) 
 تطبيقي

 تطبيقي البيئة  اهلندسة ٦

 تطبيقي الطرق اهلندسة ٧

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  املواد اهلندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب اهلندسة ١٠

 تطبيقي املوارد املائية اهلندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  يكون التخصص فيها  من املرحلة الثالثة (ميكانيك عام) امليكانيك اهلندسة ١٢

 العلوم ١٣
علوم احلياة  /احلاسوب علوم / علوم اجلو / الفيز�ء / الكيمياء 
الفطر�ت وعلوم / االحياء اجملهرية / التقانة االحيائية (وفروعه 
 يكون التخصص فيها  من املرحلة الثالثة) علوم احليوان/ النبات 

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات  العلوم ١٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٦

 اإلدارة واالقتصاد ١٧
 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم املالية واملصرفية/ احملاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 الرتبية ١٨

العلوم /  والتوجيه الرتبوياالرشاد النفسي / اجلغرافية / التأريخ 
طرق تدريس القران والرتبية / اللغة العربية / الرتبوية والنفسية 

 االسالمية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلاسوب/ الفيز�ء/ الر�ضيات 

 اآلداب ١٩
/ اللغة العربية / ت واملعلومات املكتبا/ اللغة االنكليزية 

/ الرتمجة / اللغة الفرنسية  / التاريخ/ االنثروبولوجيا  واالجتماع 
 االعالم 

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  علم النفس  اآلداب ٢٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الفلسفة اآلداب ٢١

٢٢ 
 الرتبية األساسية

 

/ ر�ض اطفال / الرتبية االسالمية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 
االرشاد النفسي  /تربية خاصة / اجلغرافية / التاريخ  /تربية اسرية 

الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة  / الرتبية الفنية /والتوجيه الرتبوي 
 )التقدمي هلا مباشر(

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلاسوب/ العلوم / الر�ضيات 

٢٩ 
 

http://www.uomustansiriyah.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 اديب/ تطبيقي / احيائي  األوىل     معلم الصفوف  الرتبية األساسية ٢٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي  ادارة الفنادق/ السياحة  العلوم السياحية ٢٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٥

 

 www.uobasrah.edu.iq   )١٩٦٧جامعة البصرة (أسست عام  -٣     
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب الزهراء ٢

 احيائي  طب االسنان ٣

 احيائي  الصيدلة ٤

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  املواد   اهلندسة ٨

 تطبيقي النفط اهلندسة ٩

 تطبيقي العمارة  اهلندسة ١٠

 تطبيقي املدين اهلندسة ١١

 تطبيقي الكهرابء اهلندسة ١٢

 العلوم ١٣
/ البيئة / التحليالت علوم احلياة / علم االرض / الفيز�ء / الكيمياء 

 رضيةامل
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات العلوم ١٤

 تطبيقي/ احيائي  علوم البحار الطبيعية / علوم البحار التطبيقية علوم البحار ١٥

١٦ 
علوم احلاسوب وتكنلوجيا 

 املعلومات
 تطبيقي/ احيائي  علوم احلاسوب / نظم املعلومات احلاسوبية

 احيائي  التمريض ١٧

 احيائي  الطب البيطري ١٨

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات/ علوم احلياة / الفيز�ء / الكيمياء / علوم احلاسوب  للعلوم الصرفة الرتبية ١٩

 الزراعة ٢٠
 نتاج احليوايناالالرتبة واملوارد املائية / املكننة الزراعية / / وقاية النبات 

/  االمساك والثروة البحرية/  علوم االغذية/  البستنة والنخيل/ 
 احملاصيل احلقلية

 تطبيقي/ احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ٢١

٣٠ 
 

http://www.uobasrah.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 االدارة واالقتصاد ٢٢

/ نظم املعلومات  علوم مالية ومصرفية/ احملاسبة / عمال أادارة 
 (االقتصاد العام / التخطيط االسرتاتيجيوفروعه  القتصادا /االدارية 

 / اقتصاد�ت النفط والغاز) يكون التخصص فيها من املرحلة الثالثة
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 للعلوم االنسانية الرتبية ٢٣
النفسي  رشاداال/ نفسية الرتبوية و العلوم / ال اجلغرافية/ التأريخ 

   علوم القران / االنكليزيةاللغة / اللغة العربية / رتبوي والتوجيه ال
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / العلوم الرتبوية والنفسية التاريخ/ اجلغرافية /  اللغة العربية الرتبية  للبنات ٢٤

 القرنة / الرتبية ٢٥
 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلياة

 اآلداب ٢٦
اجلغرافية ونظم املعلومات /  التأريخ/ اللغة االنكليزية / اللغة العربية 

 الفلسفة/  الرتمجة/ املكتبات واملعلومات / اجلغرافية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الفنون اجلميلة ٢٧
/  الفنون السمعية واملرئية / موسيقى/  فنون مسرحية/ فنون تشكيلية 

 الرتبية الفنية
اديب/ تطبيقي / احيائي   

 اديب/ تطبيقي / احيائي  هلا مباشر التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٨

 

 (موقع اجلامعة االصلي) )١٩٦٧جامعة املوصل (أسست عام  -٤

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  طب املوصل ١

 احيائي  طب األسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 تطبيقي الكهرابء اهلندسة ٥

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٦

 تطبيقي امليكاترونكس اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب اهلندسة ٩

 تطبيقي البيئة اهلندسة ١٠

 تطبيقي السدود واملوارد املائية اهلندسة ١١

 تطبيقي املكامن النفطية  هندسة النفط والتعدين ١٢

 تطبيقي التعدين هندسة النفط والتعدين ١٣

 تطبيقي النفط والتكرير هندسة النفط والتعدين ١٤

 العلوم ١٥
/ الفيز�ء احلياتية  / علم االرض/ علوم احلياة / الفيز�ء / الكيمياء 

 الطاقات املتجددة
 تطبيقي/ احيائي 

٣١ 
 



 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احلاسوب والر�ضياتعلوم  ١٦
/ حبوث العمليات الربجميات / اإلحصاء / احلاسوب / الر�ضيات 

 والتقنيات الذكائية
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم البيئة  / التقا�ت البيئية  علوم البيئة وتقا�هتا ١٧

 احيائي  التمريض ١٨

 احيائي  الطب البيطري ١٩

 الزراعة والغاابت ٢٠
الرتبة واملوارد املائية / االقتصاد /  احملاصيل احلقلية/ وقاية النبات 

 نتاج احليوايناالالزراعي / التعليم الزراعي / املكائن واآلالت الزراعية / 
 / البستنة وهندسة احلدائق / علوم االغذية / الغاابت

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات/  احلاسوب/  الفيز�ء/ علوم احلياة /  الكيمياء الرتبية للعلوم الصرفة ٢١

 اديب/ تطبيقي / احيائي   احلقوق ٢٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ٢٣

 اإلدارة واالقتصاد ٢٤

العلوم املالية / ادارة صناعية / احملاسبة / االقتصاد / ادارة اعمال 
احملاسبة املالية / التسويق  ادارة/  أداريهنظم معلومات / واملصرفية 

حماسبة / ادارة املؤسسات السياحية والفندقية / وتدقيق احلساابت 
 التكاليف واالدارية

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية للعلوم االنسانية ٢٥
اللغة /  العربية اللغة / العلوم الرتبوية والنفسية/  اجلغرافية / التأريخ

 والرتبية اإلسالميةالقرآن /  االنكليزية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية للبنات ٢٦
التقدمي ( الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة/ اللغة العربية / الرتبية االسالمية 

 )مباشر هلا
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلياة/ الكيمياء 

 اآلداب ٢٧
 الرتمجة/  الفلسفة/ اللغة العربية / االجتماع / التأريخ / اللغة االنكليزية 

 )مباشر التقدمي هلا(اللغة الرتكية  /  االعالم /الفرنسية اللغة / 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  املكتبات واملعلومات اآلداب ٢٨

 الرتبية األساسية ٢٩
تربية / تربية خاصة / التاريخ/ اجلغرافية / لغة االنكليزية ال/ لغة العربية ال

 )مباشر التقدمي هلا( الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة/ اسالمية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي /احيائي  ر�ضيات/ العلوم 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  ر�ض األطفال للبنات الرتبية األساسية ٣٠

 االاثر ٣١
اللغات العراقية  / احلضارة القدمية/ دراسات مسمارية / ااثر قدمية 

 القدمية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 العلوم اإلسالمية ٣٢
/ احلضارة االسالمية / السرية  العقيدة والفكر االسالمي /الشريعة 

 والدراسات النبوية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الرتبية الفنية/ الفنون التشكيلية / الفنون املسرحية  الفنون اجلميلة ٣٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي  السياحية / الدراسات الفندقيةالدراسات  السياحيةلعلوم ا ٣٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي  هلا مباشر التقدمي الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٣٥

 

 

 

٣٢ 
 



 

 www.uotechnology.edu.iq  )١٩٧٥اجلامعة التكنولوجية (أسست عام  -٥
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 تطبيقي/ احيائي  السيطرة  هندسة السيطرة والنظم ١

 تطبيقي/ احيائي  هندسة احلاسوب والسيطرة هندسة السيطرة والنظم ٢

 تطبيقي امليكاترونكس هندسة السيطرة والنظم ٣

 تطبيقي الكهرابء  اهلندسة الكهرابئية ٤

 تطبيقي االلكرتونيك الكهرابئيةاهلندسة  ٥

 تطبيقي/ احيائي  ميكانيك عام  اهلندسة امليكانيكية ٦

 تطبيقي/  احيائي التكييف والتجميد  اهلندسة امليكانيكية ٧

 تطبيقي/ احيائي  السيارات  اهلندسة امليكانيكية ٨

 تطبيقي/ احيائي  الطائرات  اهلندسة امليكانيكية ٩

 تطبيقي/ احيائي  ميكانيك حمطات القدرة امليكانيكيةاهلندسة  ١٠

 تطبيقي/ احيائي  االنتاج  هندسة اإلنتاج واملعادن ١١

 تطبيقي/ احيائي  املعادن  هندسة اإلنتاج واملعادن ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الصناعية  هندسة اإلنتاج واملعادن ١٣

 تطبيقي/ احيائي  التصميم والتصنيع املعان ابحلاسوب  هندسة اإلنتاج واملعادن ١٤

 تطبيقي/ احيائي  العمليات الكيمياوية  اهلندسة الكيميائية ١٥

 تطبيقي/ احيائي  تكرير النفط والغاز   اهلندسة الكيميائية ١٦

 تطبيقي/ احيائي  التلوث الصناعي والنفطي اهلندسة الكيميائية ١٧

 تطبيقي/ احيائي  يكون التخصص فيها  من املرحلة الثالثة الصناعية) املواد( هندسة املواد ١٨

يكون التخصص فيها  من املرحلة ) (املواد البوليمرية والبرتوكيمياوية هندسة املواد ١٩
 الثالثة

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  يكون التخصص فيها  من املرحلة الثالثةالسرياميك ومواد البناء) ( هندسة املواد ٢٠

٢١ 
 وااللكرتونيات هندسة الليزر

 تطبيقي/ احيائي  الليزر  البصرية

٢٢ 
 وااللكرتونيات هندسة الليزر

 تطبيقي/ احيائي  البصر�ت االلكرتونية  البصرية

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) هلا مباشر (التقدمي املعلومات هندسة احلاسوب ٢٣

٣٣ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) هلا مباشر (التقدميشبكات احلاسوب  هندسة احلاسوب ٢٤

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) هلا مباشر (التقدمينظم االتصاالت الالسلكية  هندسة االتصاالت ٢٥

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) هلا مباشر (التقدمينظم االتصاالت الضوئية  هندسة االتصاالت ٢٦

 تطبيقي المركزي) هلا مباشر (التقدميالعمارة  هندسة العمارة ٢٧

 تطبيقي المركزي )هلا مباشر (التقدمي تكنولوجيا النفط هندسة تكنولوجيا النفط ٢٨

 اهلندسة املدنية ٢٩
(االنشائية / بناء وادارة مشاريع / طرق وجسور / الصحية / املياه 

يكون التخصص فيها  من ) اجليوماتيك واملنشآت اهليدروليكية /
 المركزي) هلا مباشر الثانية (التقدمياملرحلة 

 تطبيقي

النظم الكهروميكانيكية / املالحة والتوجيه / نظم الطائرات بدون طيار  هندسة الكهروميكانيك ٣٠
 المركزي )هلا مباشر (التقدمي/ الطاقة والطاقات املتجددة 

 تطبيقي/ احيائي 

الدراسة مخس  مدة( امليكانيك اإلحيائياألجهزة الطبية احلياتية /  هندسة الطب احليايت ٣١
 المركزي )هلا مباشر (التقدمي )سنوات 

 تطبيقي/ احيائي 

/ الذكاء الصناعي / امنية احلاسوب/ ادارة الربجميات نظم املعلومات /  علوم احلاسوب ٣٢
 المركزي) هلا مباشر (التقدميالشبكات 

 تطبيقي/ احيائي 

 العلوم التطبيقية ٣٣
وتكنولوجيا الليزر/ علم املواد/ الر�ضيات وتطبيقات احلاسوب علوم 

 (التقدمياالحيائية / الكيمياء التطبيقية / الفيز�ء التطبيقية  التقا�ت/
 المركزي) هلا مباشر

 تطبيقي/ احيائي 

 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٤

 تطبيقي/ احيائي  االلكرتون واالتصاالت اهلندسة ٥

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٦

 تطبيقي كهرابءال اهلندسة ٧

 تطبيقي املنشات واملوارد املائية اهلندسة ٨

 اهلندسة ٩
(املواد العام / املواد الطبية) يكون التخصص فيها من املواد وفروعه 
 املرحلة الثالثة

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي العمارة اهلندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية اهلندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  احلضري / التخطيط البيئي / التخطيط االقليميالتخطيط  التخطيط العمراين ١٢

٣٤ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 العلوم ١٣
/ البيئة والتلوث / علوم االرض / الفيز�ء /  الكيمياء/ علوم احلياة 

 التحليالت املرضية
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب / الر�ضيات علوم احلاسوب والر�ضيات ١٤

 احيائي  التمريض ١٥

 احيائي  الطب البيطري ١٦

 تطبيقي/ احيائي  الرتبة واملياه/ علوم االغذية /  نتاج احليواينال/ ا البستنة/ وقاية النبات  الزارعة ١٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٨

 اديب/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٩

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / السياحة العلوم املصرفية واملالية/ احملاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال  اإلدارة واالقتصاد ٢٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي    / الفارسيةالرتكية/ االنكليزية  اللغات ٢١

 الرتبية ٢٢
التقدمي (القران الكرمي والرتبية االسالمية / الرتبية الفنية اللغة االنكليزية / 

 )هلا مباشر
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب / الر�ضيات

 الرتبية للبنات ٢٣
اللغة /العلوم الرتبوية والنفسية /  اللغة العربية/  التأريخ / اجلغرافية

 )مباشر التقدمي هلا( الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة االنكليزية/
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات/  الفيز�ء/ الكيمياء / علوم احلياة / احلاسوب  علوم

 اآلداب ٢٤
/ اجملتمع املدين  اللغة العربية/ اجلغرافية / التأريخ / اللغة االنكليزية 

 (االذاعة والتلفزيون ، العالقات العامة) /اللغة الفرنسية /االعالم
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الفلسفة اآلداب ٢٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / اللغة العربية / ر�ض األطفال / الر�ضيات الرتبية االسالمية الرتبية األساسية ٢٦

 اديب/ تطبيقي / احيائي  االاثر العراقية القدمية / االاثر االسالمية االاثر ٢٧

 الفقه ٢٨
الفقه االسالمي واصوله / علوم القرأن / علوم احلديث / العقيدة والفكر 

 اللغة العربية/ االسالمي 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٩

 
 

       www.tu.edu.iq     )١٩٨٧جامعة تكريت (أسست عام  -٧
                                     

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٤

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي  اهلندسة ٥

 تطبيقي البيئة اهلندسة ٦

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٧

٣٥ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي الكهرابء اهلندسة ٨

 تطبيقي سيطرة املنظومات النفطية هندسة النفط واملعادن ٩

 تطبيقي عمليات نفطية هندسة النفط واملعادن ١٠

 تطبيقي/ احيائي  علم االرض/ علوم احلياة /  الفيز�ء/ الكيمياء  العلوم ١١

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات علوم احلاسوب والر�ضيات ١٢

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب  علوم احلاسوب والر�ضيات ١٣

 احيائي  التمريض ١٤

 احيائي  الطب البيطري ١٥

 الزراعة ١٦
الرتبة / احملاصيل احلقلية / /  علوم االغذية والتقا�ت االحيائية 

/  نتاج احليوايناالاالقتصاد واالرشاد الزراعي / وقاية النبات / 
 / املكائن واالالت الزراعية البستنة

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات/ الفيز�ء / علوم احلياة / الكيمياء  الرتبية للعلوم الصرفة ١٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي   احلقوق ١٨

 اديب/ تطبيقي / احيائي   السياسيةالعلوم  ١٩

 اإلدارة واالقتصاد ٢٠
 / العلوم املالية واملصرفية/ احملاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 
 االدارة العامة

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 للعلوم االنسانية الرتبية ٢١
القرآن والرتبية / العلوم الرتبوية والنفسية / اجلغرافية / التأريخ 

 الرتبية الفنية/ االنكليزية اللغة / اللغة العربية / اإلسالمية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية للبنات ٢٢
/  القرآن والرتبية اإلسالمية /اللغة االنكليزية / اللغة العربية /  التأريخ

 اجلغرافية / العلوم الرتبوية والنفسية االقتصاد املنزيل /
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات/ الكيمياء / علوم احلياة 

 طوزخورماتو/ الرتبية  ٢٣
 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  الفيز�ء 

 اآلداب ٢٤
/ الرتمجة / اللغة العربية / التأريخ / اجلغرافية التطبيقية / االجتماع 

 االاثراالعالم / 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الشرقاط /الرتبية األساسية  ٢٥
 اديب/ تطبيقي / احيائي  الرتبية االسالمية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم / الر�ضيات 

 العلوم االسالمية ٢٦
/العلوم / الفقه واصوله / احلديث وعلومه  العقيدة والفكر االسالمي

 /التفسري وعلوم القراناملالية واملصرفية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٧

 
 www.qu.edu.iq                            )١٩٨٧جامعة القادسية (أسست عام  -٨

                        

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

٣٦ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٤

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي اهلندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  املواد اهلندسة ٦

 تطبيقي املدين اهلندسة ٧

 تطبيقي الطرق والنقل اهلندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  التقا�ت االحيائية الزراعية/ التقا�ت االحيائية الطبية  التقا�ت االحيائية ٩

 تطبيقي/ احيائي  /الر�ضيات البيئة/ كيمياء / علوم احلياة  العلوم ١٠

١١ 
علوم احلاسوب وتكنولوجيا 

 املعلومات
 تطبيقي/ احيائي  نظم املعلومات احلاسوبية/ الوسائط املتعددة / احلاسوب 

 احيائي  التمريض ١٢

 احيائي  الطب البيطري ١٣

 تطبيقي/ احيائي   نتاج احليوايناال/  البستنة وهندسة احلدائق/  الرتبة واملوارد املائية الزراعة ١٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون  ١٥

 اإلدارة واالقتصاد ١٦
 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم املالية واملصرفية /احملاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 الرتبية ١٧
علوم / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / تربوية ونفسية  علوم/  التأريخ

 القران والرتبية االسالمية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات / الفيز�ء/ علوم احلياة / الكيمياء 

 الرتبية للبنات ١٨
البدنية وعلوم  الرتبية ر�ض االطفال//الرتبوياالرشاد النفسي والتوجيه 

 )التقدمي هلا مباشر( الر�ضة
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة االنكليزية  / اللغة العربية/ االجتماع / اجلغرافية  اآلداب ١٩

 اديب/ تطبيقي / احيائي  علم النفس اآلداب ٢٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الدراسات املسمارية/ االاثر  االاثر ٢١

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الرتبية الفنية / الفنون املسرحية  الفنون اجلميلة ٢٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر البدنية وعلوم الر�ضةالرتبية  ٢٣

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

                       
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  كلية الصيدلة ٣

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 تطبيقي الكهرابئية اهلندسة ٥

٣٧ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  الكيميائية والبرتوكيميائية اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٧

 تطبيقي السدود وموارد املياه اهلندسة ٨

 العلوم ٩
الر�ضيات  / اجليولوجيا التطبيقية/ علوم احلياة / الفيز�ء / الكيمياء 
 التطبيقية

 تطبيقي/ احيائي 

١٠ 
علوم احلاسوب وتكنولوجيا 

 املعلومات
 تطبيقي/ احيائي  /انظمة شبكات احلاسوب علوم احلاسوب/ نظم املعلومات 

 تطبيقي/ احيائي  البيئة/ الفيز�ء احلياتية  هيت/ العلوم التطبيقية  ١١

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات / الفيز�ء / علوم احلياة / الكيمياء  للعلوم الصرفةالرتبية  ١٢

 الزراعة ١٣
/ البستنة  نتاج احليوايناالالرتبة واملوارد املائية / /  احملاصيل احلقلية

 علوم األغذية / وقاية النبات / االقتصاد الزراعيوهندسة احلدائق / 
 تطبيقي/ احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  القانون  القانون والعلوم السياسية ١٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية ١٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / احملاسبة  االقتصاد/  ادارة االعمال االدارة واالقتصاد ١٦

 للعلوم االنسانيةالرتبية  ١٧
القران والرتبية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / اجلغرافية / التاريخ 

 االسالمية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم الرتبوية والنفسية الرتبية للعلوم االنسانية ١٨

 الرتبية للبنات ١٩
اللغة / اللغة العربية / نفسية الو  رتبويةالعلوم ال/ التأريخ / اجلغرافية 
 القران والرتبية االسالمية / االنكليزية 

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء/ علوم احلياة 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  القران والرتبية االسالمية علوم/ اللغة العربية  الرتبية / القائم ٢٠

 اآلداب ٢١
 /االجتماع / اللغة العربية / اجلغرافية / ريخ التأ/ اللغة االنكليزية 

 االعالم
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية األساسية / حديثة ٢٢
 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم

 العلوم االسالمية ٢٣
التفسري / العقيدة والدعوة االسالمية / احلديث وعلومه / الفقه واصوله 

 انوعلوم القر
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٤

 
 

                     www.aliraqia.edu.iq                     )١٩٨٩اجلامعة العراقية  (أسست عام  -١٠
                                                                         

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب اهلندسة ٣

  

٣٨ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  الشبكات  اهلندسة ٤

 تطبيقي الكهرابئية اهلندسة ٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية ٦

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية  القانون والعلوم السياسية ٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم املالية واملصرفية / ادارة اعمال / حماسبة  االدارة واالقتصاد ٨

 الرتبية / الطارمية ٩
 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم الرتبوية والنفسية/  اللغة العربية/ علوم القران / التاريخ 

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلياة/  الفيز�ء/ الكيمياء / احلاسوب 

 الرتبية للبنات ١٠
/ علوم القران والرتبية االسالمية / اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 / التاريخ الشريعة
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  ر�ض األطفال والرتبية اخلاصة الرتبية للبنات ١١

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / اجلغرافية  التاريخ/ علوم القرآن / اللغة االنكليزية / اللغة العربية  اآلداب ١٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الرتمجة اآلداب ١٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي  صحافة / الصحافة االذاعية والتلفزيونية / العالقات العامة  االعالم ١٤

 العلوم االسالمية ١٥
/  وعلومه احلديث /اصول الفقه  /العقيدة اإلسالمية الشريعة / 

مقارنة االد�ن / التفسري / العلوم املالية واملصرفية االسالمية / اللغة 
 العربية

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب محورايب ٢

 احيائي  طب األسنان ٣

 احيائي  الصيدلة ٤

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٥

 تطبيقي الكهرابء  اهلندسة ٦

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٨

 تطبيقي البيئة   اهلندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية اهلندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الطب احليايت اهلندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  املعادن  هندسة املواد ١٢

 تطبيقي/ احيائي  السرياميك ومواد البناء  هندسة املواد ١٣

 تطبيقي/ احيائي  البوليمرات والصناعات البرتوكيمياوية هندسة املواد ١٤

٣٩ 
 

http://www.uobabylon.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  السيارات املسيب/ اهلندسة  ١٥

 تطبيقي/ احيائي  الطاقة املسيب/ اهلندسة  ١٦

 احيائي  التمريض ١٧

 تطبيقي/ احيائي  علم االرض التطبيقي       / علوم احلياة / فيز�ء / كيمياء  العلوم ١٨

 تطبيقي/ احيائي  الربجميات /شبكات املعلومات  تكنولوجيا املعلومات ١٩

 تطبيقي/ احيائي  فيز�ء الليزر/ كيمياء / علوم احلاسوب / علوم احلياة  علوم البنات ٢٠

 تطبيقي/ احيائي  فيز�ء/ ر�ضيات  للعلوم الصرفةالرتبية  ٢١

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ٢٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  ادارة األعمال البيئية /العلوم املالية واملصرفية / االدارة  االدارة واالقتصاد ٢٣

 للعلوم االنسانية الرتبية ٢٤
رتبوية العلوم ال/ اللغة االنكليزية  /العربية اللغة / اجلغرافية / التاريخ 

 نفسيةالو 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / االعالم االجتماع/ اللغة العربية  اآلداب ٢٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اآلاثر اآلداب ٢٦

 الرتبية األساسية ٢٧
 اديب/ تطبيقي / احيائي  الرتبية اخلاصة/ جغرافية / ريخ أت/ اللغة االنكليزية / اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  العلوم / الر�ضيات واحلاسوب

 اديب/ تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف األوىل الرتبية األساسية ٢٨

 اديب/ تطبيقي / احيائي  لغة القران/  علوم القران العلوم االسالمية ٢٩

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٣٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / الرتبية الفنيةالتصميم / الفنون التشكيلية / الفنون املسرحية  الفنون اجلميلة ٣١

 
 

  www.nahrainuniv.edu.iq                                  )١٩٩٣جامعة النهرين (أسست عام -١٢
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  الصيدلة ٢

 تطبيقي االلكرتونية  اهلندسة ٣

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٤

 تطبيقي املدين اهلندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب  اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  ) الدراسة مخس سنوات مدة( الطب احليايت اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي  اهلندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  الليزر اهلندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  االطراف واملساند الصناعية اهلندسة ١١

٤٠ 
 

http://www.nahrainuniv.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  املعلومات واالتصاالت  املعلوماتهندسة  ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الشبكات  املعلوماتهندسة  ١٣

 تطبيقي/ احيائي  املنظومات املعلوماتهندسة  ١٤

 تطبيقي/ احيائي  االحيائية النباتية التقنياتاحليوية اجلزيئية الطبية /  التقا�ت التقنيات االحيائية ١٥

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب / الكيمياء / الفيز�ء  العلوم ١٦

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات وتطبيقات احلاسوب العلوم ١٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي   احلقوق ١٨

 اديب/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٩

 اقتصاد�ت االعمال ٢٠
اقتصاد�ت ادارة االستثمار واملوارد / اقتصاد�ت ادارة املصارف /  

 الرقابة احملاسبية واملالية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 

      ala.edu.iqwww.uodiy   )١٩٩٨جامعة د�ىل (أسست عام  -١٣
    

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكلية اسم ت

 احيائي  الطب ١

 تطبيقي االلكرتونيك اهلندسة ٢

 تطبيقي القدرة واملكائن الكهرابئية  اهلندسة ٣

 تطبيقي املدين اهلندسة ٤

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  االتصاالت اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي  اهلندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  املواد اهلندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك اهلندسة ١٠

 العلوم ١١
/  حاسوب/ الكيمياء / الفيز�ء / علوم احلياة  /الر�ضيات 

 التقانة االحيائية/ جيولوجيا النفط  واملعادن 
 تطبيقي/ احيائي 

 احيائي  البيطريالطب  ١٢

 الزراعة ١٣
علوم احملاصيل لرتبة واملوارد املائية / / ا نتاج احليوايناال/ البستنة 
 احلقلية

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء / احلاسوب / علوم احلياة الرتبية للعلوم الصرفة ١٤

 املقدادية /الرتبية املقداد  ١٥
 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي

 اديب/ تطبيقي / احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية ١٦

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية ١٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / اإلدارة العامةاالقتصاد  االدارة واالقتصاد ١٨

٤١ 
 

http://www.uodiyala.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكلية اسم ت

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 الرتبية للعلوم االنسانية ١٩
/ اللغة العربية / نفسية الرتبوية و العلوم ال/ اجلغرافية / التأريخ 

 اللغة االنكليزية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية األساسية ٢٠

جغرافية / اتريخ /  ر�ض أطفال/ اللغة اإلنكليزية / اللغة العربية 
الرتبية البدنية وعلوم  /االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي / 

 )مباشر التقدمي هلا( الر�ضة
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  ر�ضيات/ العلوم / حاسوب 

 اديب/ تطبيقي / احيائي    معلم الصفوف األوىل الرتبية األساسية ٢١

 العلوم االسالمية ٢٢
علوم القرأن والرتبية / العقيدة والفكر االسالمي / الشريعة 

 االسالمية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الفنون السينمائية والتلفزيونية / الفنون التشكيلية / الرتبية الفنية  الفنون اجلميلة ٢٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٤

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 تطبيقي الكهرابء وااللكرتونيك اهلندسة ٥

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة مخس سنوات مدة(الطب احليايت  اهلندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  االطراف واملساند الصناعية اهلندسة ٩

 اهلندسة ١٠
يكون التخصص فيها من النفط وفروعه (النفط / البرتوكيمياو�ت) 

 املرحلة الثالثة
 تطبيقي

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلاسوب/ الفيز�ء / علوم احلياة / الكيمياء  العلوم ١١

 احيائي التحليالت املرضية    العلوم الطبية التطبيقية ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الصحة البيئية          العلوم الطبية التطبيقية ١٣

 احيائي  التمريض ١٤

 احيائي  الطـب البيـطري ١٥

 تطبيقي/ احيائي  نتاج احليوايناالالبستنة / وقاية النبات / احملاصيل احلقلية /  الزراعة ١٦

 تطبيقي/ احيائي  / الكيمياء / الفيز�ءعلوم احلياة / الر�ضيات  الرتبية للعلوم الصرفة ١٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٨

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / احملاسبة علوم مالية ومصرفية/ االقتصاد / ادارة األعمال  االدارة واالقتصاد ١٩

٤٢ 
 

http://www.uokerbala.edu.iq/


 
 

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

                                                                                    

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 تطبيقي الكهرابئية وااللكرتونية اهلندسة ٥

 تطبيقي النفط والغاز اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة مخس سنوات مدة(الطب احليايت  اهلندسة ٨

 العلوم ٩
اجليولوجيا  /التحليالت املرضية / علوم احلياة / الكيمياء / الفيز�ء 
 التطبيقية

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب  علوم احلاسوب والر�ضيات ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات علوم احلاسوب والر�ضيات ١١

 احيائي  التمريض ١٢

 احيائي  الطب البيطري / الشطرة ١٣

 تطبيقي/ احيائي  / احملاصيل احلقلية نتاج احليوايناالاالنتاج النبايت /  الزراعة واالهوار ١٤

 تطبيقي/ احيائي  الفيز�ء/ الر�ضيات / علوم احلاسوب / علوم احلياة  الرتبية للعلوم الصرفة ١٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٦

 االدارة واالقتصاد ١٧
 /املدرسيني االقتصاديني ( بفرعيه االقتصاد/ العلوم املالية واملصرفية 

 ادارة االعمال / )االقتصاد العام
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الرتبية للعلوم االنسانية ١٨
العلوم الرتبوية / اجلغرافية  / اللغة اإلنكليزية/ اللغة العربية  / التأريخ

 والنفسية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 الشطرة/ الرتبية للبنات  ١٩
 اديب/ تطبيقي / احيائي  االطفالر�ض / علوم القران والرتبية االسالمية 

 تطبيقي/ احيائي  علوم احلياة

 اديب/ تطبيقي / احيائي  االجتماع/ اجلغرافية  / / اللغة االنكليزيةاللغة العربية / التأريخ  اآلداب ٢٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تربية خاصة سوق الشيوخ /الرتبية االساسية  ٢١

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 الرتبية للعلوم االنسانية ٢٠
/ العلوم جغرافية تطبيقية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / التاريخ 

 الرتبوية والنفسية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 اديب/ تطبيقي / احيائي  السياحة الدينية واحلضارية / ادارة املؤسسات الفندقية  العلوم السياحية ٢١

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية / دراسات قرآنية / الفقه واصوله  العلوم االسالمية ٢٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٣

٤٣ 
 

http://www.utq.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 اديب /تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف االوىل الشيوخ سوق /الرتبية االساسية  ٢٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اآلاثر واحلضارة اإلسالمية/ اآلاثر واحلضارة القدمية  سوق الشيوخ /اآلاثر  ٢٣

 االعالم ٢٤
 اديب/ تطبيقي / احيائي  االذاعة والتلفزيون / الصحافة املكتوبة 

 تطبيقي/ احيائي  الصحافة واالعالم الرقمي

 اديب/ تطبيقي / احيائي  علوم القران / الشريعة  العلوم اإلسالمية ٢٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٦

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

                                       

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 تطبيقي النفط  اهلندسة ٥

 تطبيقي الكهرابء اهلندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك اهلندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  اجليولوجيا التطبيقية/ الفيز�ء / الكيمياء/ علوم احلياة/ الر�ضيات  العلوم ٨

 تطبيقي/ احيائي  الشبكات /احلاسوب  علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ٩

 احيائي  التمريض ١٠

 احيائي  الطب البيطري ١١

 تطبيقي/ احيائي  الغاابتاحملاصيل احلقلية / الرتبة واملياه / /  البستنة/  نتاج احليوايناال الزراعة ١٢

 احلوجية/ الزراعة  ١٣
الدراسة املكننة واملعدات الزراعية / احملاصيل الصناعية والطبية) (

 جامعة كركوك حالياً / مستضافة يف كلية الزراعة 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات/ علوم احلياة / الكيمياء / الفيز�ء  للعلوم الصرفة الرتبية ١٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي  القانون  القانون والعلوم السياسية ١٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية ١٦

 االدارة واالقتصاد ١٧
 اديب/ تطبيقي / احيائي  االقتصاد/ ادارة االعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 الرتبية للعلوم االنسانية ١٨
اللغة  /علوم القرآن / اللغة اإلنكليزية / التأريخ / اللغة العربية 

التقدمي (اللغة الرتكية / العلوم الرتبوية والنفسية  /اجلغرافية / الكردية 
 )مباشرهلا 

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 احلوجية/ الرتبية  ١٩
مستضافة يف املوقع اجلامعي مبدينة  الدراسة (التاريخ /  اللغة العربية

 )كركوك حالياً 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي الدراسة مستضافة يف املوقع اجلامعي مبدينة  ( الفيز�ء /علوم احلياة 

٤٤ 
 

http://www.uokirkuk.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 )كركوك حالياً 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  / اجلغرافية التطبيقية اإلعالم/ التاريخ / اللغة العربية  اآلداب ٢٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة االنكليزية /ر�ض االطفال  الرتبية االساسية ٢١

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ٢٢

 
                www.uowasit.edu.iq                     )٢٠٠٣جامعة واسط (أسست عام  -١٧

                                                                                                         

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  طب االسنان ٢
 تطبيقي/ احيائي  امليكانيك  اهلندسة ٣

 تطبيقي املدين اهلندسة ٤

 تطبيقي الكهرابء اهلندسة ٥

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٦

 العلوم ٧

يكون  وفروعه ( االحياء اجملهرية / التقانة االحيائية ) علوم احلياة
وفروعه (الفيز�ء الطبية /  الفيز�ء/  التخصص فيها من املرحلة الثالثة

/ / الكيمياء يكون التخصص فيها من املرحلة الثالثة الفيز�ء العامة)
 التحليالت املرضية

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب / الرباجميات املعلوماتعلوم احلاسوب وتكنولوجيا  ٨
 احيائي  / احلي الطب البيطري ٩

 الزراعة ١٠
الرتبة وتقنيات الري / احملاصيل احلقلية / /   االنتاج النبايت واحليواين

 وقاية النبات
 تطبيقي/ احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١١

 االدارة واالقتصاد ١٢
 اديب/ تطبيقي / احيائي  العلوم املالية واملصرفية/ / ادارة االعمال  احملاسبة/ االقتصاد 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 تطبيقي/ احيائي  احلاسوب/ الر�ضيات / علوم احلياة  الرتبية للعلوم الصرفة ١٣

 الرتبية للعلوم االنسانية ١٤
العلوم الرتبوية / اللغة االنكليزية / اجلغرافية / التأريخ / اللغة العربية 

 علوم القرأن/ والنفسية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  /اللغة الفارسيةالرتمجة / الفلسفة / علم االجتماع / اللغة العربية  اآلداب ١٥

 العزيزية/ الرتبية األساسية  ١٦
 اديب/ تطبيقي / احيائي  التاريخ/ اجلغرافية / الرتبية اإلسالمية / ر�ض اطفال / اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ١٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر )بية الفنيةالرت/ الفنون التشكيلية ( الفنون اجلميلة ١٨

 
 

٤٥ 
 

http://www.uowasit.edu.iq/
http://www.uowasit.edu.iq/


 
                                www.uomisan.edu.iq           )٢٠٠٧جامعة ميسان (أسست عام  -١٨

                                                                        
 اإلعداديةفرع الدراسة  اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  طب االسنان ٢
 احيائي  الصيدلة ٣
 تطبيقي الكهرابء  اهلندسة ٤
 تطبيقي املدين اهلندسة ٥

 تطبيقي النفط اهلندسة ٦
 تطبيقي/ احيائي  الفيز�ء/  الكيمياء/ علوم احلياة  العلوم ٧

 احيائي  التمريض ٨

 تطبيقي/ احيائي  وقاية النبات/ نتاج احليواين اال الزراعة ٩

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٠

 اديب/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١١

 اديب/ تطبيقي / احيائي  االقتصاد / ادارة االعمال االدارة واالقتصاد ١٢

 الرتبية ١٣
الرتبوية العلوم / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / التأريخ / اجلغرافية 
 والنفسية

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات

 الرتبية األساسية ١٤
 ( الفنيةالرتبية  /اجلغرافية / التأريخ / اللغة االنكليزية / اللغة العربية 

 )التقدمي هلا مباشر
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  العلوم/ ر�ضيات 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف األوىل    األساسيةالرتبية  ١٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ١٦

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

                                                                                                        

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  طب االسنان ٢
 احيائي  الصيدلة ٣
 تطبيقي املدين  اهلندسة ٤

 تطبيقي العمارة اهلندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي اهلندسة ٦
 تطبيقي/ احيائي  الفيز�ء / الكيمياء / علوم احلياة  العلوم ٧

٤٦ 
 

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

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات وتطبيقات احلاسوب العلوم ٨
 احيائي  التمريض ٩

 احيائي  الطب البيطري ١٠
 الزراعة ١١

الرتبة واملياه / احملاصيل احلقلية / نتاج احليواين / اال/  وقاية النبات
 مكافحة التصحر

 تطبيقي/ احيائي 
 تطبيقي/ احيائي  علوم احلياة/ الر�ضيات  الرتبية للعلوم الصرفة ١٢
 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي  ادارة االعمال / علوم مالية ومصرفية/ احملاسبة  االدارة واالقتصاد ١٤

 اديب/ تطبيقي / احيائي  علوم القرأن /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية / التأريخ / اجلغرافية  الرتبية للعلوم االنسانية ١٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  علم االجتماع/ االاثر  اآلداب ١٦

 الرتبية األساسية ١٧
 اديب/ تطبيقي / احيائي  التاريخ / اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  العلوم

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة ١٨

 
 www.uosamarra.edu.iq                              )٢٠١٤جامعة سامراء (أسست عام  -٢٠

                                                        
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي العمارة  اهلندسة ١

 تطبيقي املدنية اهلندسة ٢

 تطبيقي/ احيائي  الكهروميكانيكية اهلندسة  ٣

 العلوم التطبيقية ٤
 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء التطبيقية 

 احيائي التحليالت املرضية

 الرتبية ٥
/  االسالمية القرأن والرتبية/ اللغة االنكليزية / اللغة العربية / التأريخ 
 اجلغرافية

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء/ الفيز�ء / علوم احلياة 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التاريخ / اللغة العربية /اللغة الروسية االداب ٦

 االاثر ٧
السياحة االاثرية /  الصيانة والرتميم  /االاثر القدمية /االاثر االسالمية 

 احلضارة /والدينية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  الشريعة االسالمية/  العقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالمية ٨

 اديب/ تطبيقي / احيائي  التقدمي هلا مباشر الر�ضةالرتبية البدنية وعلوم  ٩

 
 
 
 

٤٧ 
 

http://www.uosamarra.edu.iq/


 
          )٢٠١٤جامعة سومر (أسست عام  -٢١

 
            www.uoqasim.edu.iq             )٢٠١٤جامعة القاسم اخلضراء (أسست عام  -٢٢

                                                            
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت 

 تطبيقي/ احيائي  اهلندسة الوراثية/ التقا�ت االحيائية  التقا�ت االحيائية ١
 تطبيقي املنشأت اهليدروليكية  هندسة املوارد املائية ٢
 تطبيقي ادارة املوارد املائية هندسة املوارد املائية ٣
 احيائي  الطب البيطري ٤

 تطبيقي/ احيائي  صحة البيئة / التلوث البيئي/ البيئة  علوم البيئة ٥
 تطبيقي/ احيائي  البستنة والنخيل / احملاصيل احلقلية/  الرتبة واملياه/  نتاج احليوايناال الزراعة ٦
 تطبيقي/ احيائي  تكنولوجيا االغذية/ تكنولوجيا االلبان  علوم االغذية ٧

 
     (موقع اجلامعة االصلي)) ٢٠١٤جامعة نينوى (أسست عام  -٢٣

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 تطبيقي/ احيائي  واملعلوماتيةاحلاسوب  هندسة االلكرتونيات ٢

 تطبيقي/ احيائي  االتصاالت االلكرتونياتهندسة  ٣

 تطبيقي /احيائي  النظم والسيطرة هندسة االلكرتونيات ٤

 تطبيقي االلكرتونيك هندسة االلكرتونيات ٥

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

علوم احلاسوب وتكنولوجيا  ١
 املعلومات

 تطبيقي/ احيائي  / نظم املعلومات احلاسوبية علوم احلاسوب

 تطبيقي/ احيائي  /التحليالت املرضيةفيز�ء العلوم ٢

 تطبيقي/ احيائي  نتاج احليوايناالالرتبة واملوارد املائية /  الزراعة ٣

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ٤

 االدارة واالقتصاد ٥
 اديب/ تطبيقي / احيائي  إدارة عامة / إدارة األعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 األساسيةالرتبية  ٦
 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف األوىل   الرتبية األساسية ٧

٤٨ 
 

http://www.uoqasim.edu.iq/


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

          
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  الطب البيطري ٢

 العلوم التطبيقية ٣
الكيمياء التطبيقية/التقانة االحيائية/ الفيز�ء الطبية (فيز�ء البصر�ت/ 

 التحليالت املرضية /فيز�ء السمعيات)
 تطبيقي/ احيائي 

 اديب/ تطبيقي / احيائي   القانون ٤

 اديب /تطبيقي / احيائي  العلوم املالية واملصرفية/ االقتصاد/ ادارة عامة  االدارة واالقتصاد ٥

 اديب/ تطبيقي / احيائي  القران الكرمي وعلومه/  احلديث وعلومه/  اللغة العربية/ الشريعة  العلوم االسالمية ٦

 
  www.jmu.edu.iq                            )٢٠١٤جامعة جابر بن حيان الطبية (أسست عام  -٢٥

                  

 

 (موقع اجلامعة االصلي) )٢٠١٤جامعة تلعفر (أسست عام  -٢٦
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  التمريض ١

 تطبيقي/ احيائي  االنتاج النبايت/ نتاج احليواين اال الزراعة ٢

 الرتبية األساسية ٣
 اديب/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  الر�ضيات  
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي هندسة النفط والغاز  هندسة النفط والغاز ١

 تطبيقي الكيميائية وتكرير النفطاهلندسة  هندسة النفط والغاز ٢

 تطبيقي هندسة البوليمرات والبرتوكيمياو�ت هندسة النفط والغاز ٣

 االدارة الصناعية للنفط والغاز ٤
يكون التخصص  )ادارة تسويق النفط والغاز / اقتصاد النفط والغازبفرعيها (

 فيها  من املرحلة الثالثة
 تطبيقي/ احيائي 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 احيائي  الطب  ١

٤٩ 
 

http://www.uofallujah.edu.iq/
http://www.jmu.edu.iq/
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 (موقع اجلامعة االصلي) )٢٠١٤احلمدانية (أسست عام جامعة  -٢٨

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 اديب /تطبيقي / احيائي  ادارة االعمال / احملاسبة االدارة واالقتصاد ١

 الرتبية ٢
اللغة العربية / اللغة االنكليزية / العلوم الرتبوية والنفسية / التاريخ / 

 )مباشر التقدمي هلا( الرتبية البدنية وعلوم الر�ضة/  اجلغرافية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  احلاسبات / الر�ضيات / الفيز�ء

 
 www.uoitc.edu.iq   )٢٠١٤جامعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أسست عام  -٢٩

   
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  تكنولوجيا االعالم اهلندسة ١

 تطبيقي/ احيائي  اتصاالت احلاسوب اهلندسة ٢

 تطبيقي/ احيائي  ادارة أنظمة املعلوماتية/ تكنولوجيا معلومات األعمال  معلوماتية األعمال ٣

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

              
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  / الفيز�ء الطبية االحياء اجملهرية العلوم ١

 تطبيقي/ احيائي  اجليوفيز�ء     / التحسس النائي  التحسس النائي واجليوفيز�ء ٢

 تطبيقي/ احيائي  علوم الطاقة املتجددة / علوم البيئة علوم الطاقة والبيئة ٣
 

  www.ibnsina.edu.iq          )٢٠١٤جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية (أسست عام  -٣١
 

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 

 
 
 
 

٥٠ 
 

http://www.uoitc.edu.iq/
http://www.kus.edu.iq/
http://www.ibnsina.edu.iq/


 

    www.fte.edu.iq                               )٢٠١٤اجلامعة التقنية الشمالية (أسست عام  -٣٢
           

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد املعهداسم الكلية /  ت

١ 
 /الكلية التقنية القسم الطيب 

 كركوك
 احيائي تقنيات املختربات الطبية

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات احلاسوب  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية ٢

 املوصل /الكلية التقنية اهلندسية  ٣
(تقنيات الطاقات املتجددة/ تقنيات التربيد هندسة تقنيات تربيد وتكييف 

 والتكييف/تقنيات االنتاج واالمتتة)
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية ٤

 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  املوصل /الكلية التقنية اهلندسية  ٥

 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية  املوصل / الكلية التقنية اهلندسية ٦

٧ 
 /الكلية التقنية االقسام اهلندسية 

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات التربيد والتكييف 

٨ 
 / الكلية التقنية االقسام اهلندسية

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات الوقود والطاقةهندسة 

٩ 
 /الكلية التقنية االقسام اهلندسية 

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات احلاسوب

١٠ 
 /الكلية التقنية االقسام اهلندسية 

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات االلكرتونيك والسيطرة 

١١ 
 /الكلية التقنية االقسام اهلندسية 

 كركوك
 تطبيقي تقنيات املساحة

١٢ 
 / الكلية التقنية االقسام اهلندسية

 كركوك
 تطبيقي تقنيات البيئة والتلوث

١٣ 
 / الرشيدية / الكلية التقنية الزراعية
 نينوى

 تطبيقي/ احيائي  /تقنيات التصحرتقنيات االنتاج النبايت /تقنيات االنتاج احليواين 

 تطبيقي تقنيات العمليات/ تقنيات االدارة االلكرتونية  املوصل / الكلية التقنية االدارية ١٤

 املوصل / املعهد التقين الطيب ١٥
 تقنيات/  التحليالت املرضيةتقنيات / التخدير تقنيات/  تقنيات الصيدلة

 االشعة تقنيات/ صحة اجملتمع 
 احيائي

 احيائي تقنيات التمريض املوصل / املعهد التقين الطيب ١٦
 احيائي تقنيات الصيدلةاجملتمع  / تقنيات صحة  كركوك / املعهد التقين الطيب ١٧
 احيائي تقنيات التمريض كركوك / املعهد التقين الطيب ١٨
١٩ 

الدور  /املعهد التقين الطيب 
 )صالح الدين(

 احيائي تقنيات التحليالت املرضية / االطراف الصناعية / االسعاف الفوري
 احيائي (مستضاف يف مدينة كركوك)تقنيات التحليالت املرضية  احلوجية / الطيب املعهد التقين ٢٠

 املوصل / املعهد التقين التكنلوجي ٢١
 بناء( التقنيات املدنية/  )املعدات النفطية حلام/  انتاج( التقنيات امليكانيكية

 / شبكات / قوى( التقنيات الكهرابئية ) /الرسم ابحلاسوب/ وانشاءات 
 / )تقنيات احلاسوب/  وسيطرة اجهزة(االلكرتونية  التقنيات)/ االلكرتونيك

 تطبيقي/ احيائي 

٥١ 
 

http://www.fte.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / املعهد املعهداسم الكلية /  ت

/  )تربيد وتكييف / سيارات(ميكانيك القدرة تقنيات /   تقنيات املساحة
الصناعات الكيمياوية تقنيات ) / الري والبزل تقنيات(املائية   املواردتقنيات 

 ) وحدات حرارية تشغيل(

 كركوك /املعهد التقين التكنلوجي  ٢٢

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

(تقنيات التقنيات االلكرتونية) / قوى كهرابئية(التقنيات الكهرابئية )/وتكييف
تشغيل الوحدات (تقنيات الصناعات الكيمياوية /  االجهزة الطبية)

 ) /تكرير النفطالصناعية

 تطبيقي/ احيائي 

 احلوجية /املعهد التقين التكنلوجي  ٢٣

 / االنتاج(التقنيات امليكانيكية ) / توليد الطاقة/ سيارات (ميكانيك القدرة 
الري / تشغيل مشاريع املياه (تقنيات املوارد املائية ) / حلام املعدات النفطية

مستضاف املعهد (التقنيات االلكرتونية  / )قوى(تقنيات كهرابئية ) / والبزل
 يف مدينة كركوك)

 تطبيقي/ احيائي 

٢٤ 
الدور  / املعهد التقين التكنلوجي

 )صالح الدين(
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات امليكانيك/ تقنيات االلكرتونيك 

 موصل / الزراعياملعهد التقين  ٢٥
تقنيات االنتاج احليواين /  االنتاج النبايت تقنيات/ تقنيات املكننة الزراعية 

 )صحة حيوانية / حيواين انتاج(
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  (مستضاف يف مدينة كركوك) )نبااتت طبية/ نبايت (تقنيات االنتاج النبايت  احلوجية /املعهد التقين الزراعي  ٢٦

 املوصل / املعهد التقين االداري ٢٧
 اديب/ تطبيقي / احيائي  ادارة مكتب تقنيات/  تقنيات املعلومات واملكتبات/  تقنيات ادارة املواد

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 نينوى / املعهد التقين االداري ٢٨
/ تقنيات االدارة القانونية / التقنيات املالية واملصرفية / تقنيات احملاسبة 

 تقنيات سياحة وفندقة
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 كركوك / املعهد التقين االداري ٢٩
االدارة / التسويق  تقنيات ادارة/ تقنيات ادارة املواد / تقنيات احملاسبة 

 القانونية
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات
 اديب/ تطبيقي / احيائي   (مستضاف يف مدينة كركوك)تقنيات ادارة املواد / تقنيات ادارة املكتب   احلوجية /املعهد التقين االداري  ٣٠

٣١ 
الدور  /املعهد التقين االداري 

 )صالح الدين(
 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات احملاسبة 

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات صناعة املالبس كركوك /املعهد التقين فنون  ٣٢
 
 
 

www.atu.edu.iq                           )٢٠١٤جامعة الفرات االوسط التقنية (أسست عام  -٣٣
            

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

١ 
 / التقنية الصحية والطبية الكلية

 الكوفة
 احيائي تقنيات التخدير/تقنيات صحة جمتمع/  تقنيات املختربات الطبية

٢ 
 / الكلية التقنية االقسام اهلندسية

 املسيب
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات املضخات

٣ 
 /الكلية التقنية االقسام اهلندسية 

 املسيب
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات املكائن الزراعية

٥٢ 
 



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

٤ 
 / الكلية التقنية االقسام اهلندسية

 املسيب
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

٥ 
 / الكلية التقنية االقسام اهلندسية

 املسيب
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات االتصاالت  النجف /الكلية التقنية اهلندسية  ٦
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات السيارات النجف / الكلية التقنية اهلندسية ٧

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الطريان النجف / الكلية التقنية اهلندسية ٨

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الكرتونيات الطريان النجف / الكلية التقنية اهلندسية ٩

 تطبيقي/ احيائي  بصر�تكهرو هندسة تقنيات الليزر وال النجف /الكلية التقنية اهلندسية  ١٠

١١ 
 / الكلية التقنية االقسام الزراعية

 املسيب
 / التقنيات احلياتية النباتية/تقنيات الرتبة واملياه  /التقنيات احلياتية احليوانية 
 تقنيات املقاومة االحيائية

 تطبيقي/ احيائي 

 الكوفة / الكلية التقنية االدارية ١٢
 اديب/ تطبيقي   تقنيات احملاسبة

 تطبيقي تقنيات املعلومات/  تقنيات ادارة االعمال

 احيائي تقنيات صحة اجملتمع  / تقنيات التحليالت مرضية  اببل/  املعهد التقين الطيب ١٣
 احيائي تقنيات التمريض اببل/  املعهد التقين الطيب ١٤
 احيائي تقنيات صحة جمتمع / تقنيات التحليالت مرضية / تقنيات الصيدلة  الكوفة / املعهد التقين الطيب ١٥
 احيائي تقنيات التمريض الكوفة /املعهد التقين الطيب  ١٦
 احيائي تقنيات صحة اجملتمع  كربالء  /املعهد التقين الطيب  ١٧
 احيائي تقنيات صحة اجملتمع  القادسية /املعهد التقين الطيب  ١٨
 احيائي تقنيات التمريض القادسية /املعهد التقين الطيب  ١٩
 احيائي تقنيات صحة اجملتمع  السماوة / املعهد التقين الطيب ٢٠
 احيائي تقنيات التمريض السماوة /املعهد التقين الطيب  ٢١

 اببل / املعهد التقين التكنلوجي ٢٢
تقنيات / تقنيات مساحة ) / انشاء طرق/ بناء وانشاءات(تقنيات املدين 

تقنيات ) / سيارات/ غزل ونسيج (ميكانيك القدرة ) / انتاج(ميكانيك 
 االلكرتونيك

 تطبيقي/ احيائي 

 املسيب / املعهد التقين التكنلوجي ٢٣
تقنيات املدين ) / تشغيل مشاريع/ الري والبزل (تقنيات املوارد املائية 

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

 تطبيقي/ احيائي 

 فةالكو /املعهد التقين التكنلوجي  ٢٤
تقنيات ) / سيارات(ميكانيك القدرة ) / شبكات(تقنيات الكهرابء 

 ) االنتاج(امليكانيك 
 تطبيقي/ احيائي 

 النجف /املعهد التقين التكنلوجي  ٢٥

) تقنيات حاسوب/ االلكرتوين (تقنيات الكرتونيك ) / قوى(تقنيات كهرابء 
تقنيات ) / تربيد وتكييف(ميكانيك القدرة ) / انتاج(تقنيات ميكانيك / 

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

 تطبيقي/ احيائي 

 كربالء / املعهد التقين التكنلوجي ٢٦
) / االنتاج(التقنيات امليكانيكية ) / بناء وانشاءات(التقنيات املدنية 
 )التقنيات الكهرابئية( التقنيات الكهرابئية

 تطبيقي/ احيائي 
 تطبيقي/ احيائي  )انتاج/ تشغيل وصيانة (تقنيات امليكانيك  القادسية / املعهد التقين التكنلوجي ٢٧
 السماوة / املعهد التقين التكنلوجي ٢٨

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

 تطبيقي/ احيائي 

٥٣ 
 



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

 املسيب / املعهد التقين الزراعي ٢٩
تقنيات املكننة /تقنيات الرتبة/ تقنيات االنتاج النبايت/تقنيات االنتاج احليواين

 الزراعية 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات االنتاج احليواين/  تقنيات االنتاج النبايت الكوفة / املعهد التقين الزراعي ٣٠

 اببل /املعهد التقين االداري  ٣١
 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات حماسبة/ تقنيات االدارة القانونية / تقنيات ادارة املواد 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات مالية ومصرفية/ تقنيات احملاسبة  املسيب / املعهد التقين االداري ٣٢

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة مواد  الكوفة /املعهد التقين االداري  ٣٣

 النجف / االدارياملعهد التقين  ٣٤
تقنيات السياحة وادارة الفنادق / تقنيات احملاسبة / تقنيات االدارة القانونية 

 )االرشاد والسياحة/ الفندقة (
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 كربالء / املعهد التقين االداري ٣٥
ادارة (تقنيات السياحة والفندقة / تقنيات ادارة مكتب / تقنيات احملاسبة 

 ) ارشاد سياحي/ فنادق 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة املواد / تقنيات احملاسبة  القادسية / املعهد التقين االداري ٣٦

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات احملاسبة السماوة / املعهد التقين االداري ٣٧

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات التصميم والتزيني املعماري/ تقنيات صناعة املالبس  النجف / املعهد التقين فنون ٣٨

  

     www.stu.edu.iq   )٢٠١٤اجلامعة التقنية اجلنوبية (أسست عام  -٣٤

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

١ 
 / الكلية التقنية الصحية والطبية

 البصرة
 احيائي تقنيات صحة جمتمع/  تقنيات املختربات الطبية

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الوقود والطاقة  البصرة / الكلية التقنية اهلندسية ٢

 تطبيقي هندسة تقنيات البيئة والتلوث  البصرة / التقنية اهلندسيةالكلية  ٣

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات ميكانيك احلرار�ت البصرة / الكلية التقنية اهلندسية ٤

 تطبيقي/ احيائي  التقنيات الكيميائية والبرتوكيميائية البصرة / الكلية التقنية اهلندسية ٥

 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية  البصرة / اهلندسيةالكلية التقنية  ٦

٧ 
/ االقسام اهلندسية الكلية التقنية

 ذي قار
 تطبيقي/ احيائي   هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

 البصرة / الكلية التقنية االدارية ٨
 اديب/ تطبيقي  تقنيات احملاسبة 

 تطبيقي تقنيات ادارة االعمال

٩ 
/ االقسام االدارية الكلية التقنية

 ذي قار
 اديب/ تطبيقي  تقنيات احملاسبة

 البصرة / املعهد التقين الطيب ١٠
/  صحة اجملتمع/ تقنيات  التحليالت املرضيةتقنيات /  تقنيات الصيدلة

 التخديرتقنيات 
 احيائي

 احيائي التمريضتقنيات  البصرة / املعهد التقين الطيب ١١

٥٤ 
 

http://www.stu.edu.iq/


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

 احيائي تقنيات التحليالت املرضية العمارة / التقين الطيباملعهد  ١٢
 احيائي تقنيات التمريض العمارة /املعهد التقين الطيب  ١٣
 احيائي تقنيات التحليالت املرضية / تقنيات صحة جمتمع  الناصرية / املعهد التقين الطيب ١٤
 احيائي تقنيات التمريض الناصرية / املعهد التقين الطيب ١٥

 البصرة / املعهد التقين التكنلوجي ١٦

التقنيات /  تقنيات املساحة/ تقنيات بناء وانشاءات / التقنيات املدنية 
 ) /انتاج(التقنيات امليكانيكية ) / قوى(التقنيات الكهرابئية /  االلكرتونية

تقنيات الصناعات الكيمياوية ) / سيارات/ تربيد وتكييف(ميكانيك القدرة 
 ) وحدات تشغيل(

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  التقنيات الكهرابئية   القرنة / املعهد التقين التكنلوجي ١٧

 العمارة / التقين التكنلوجي ١٨

تقنيات ) /تربيد وتكييف(ميكانيك القدرة ) / بناء وانشاءات(تقنيات املدين 
) / قوى(تقنيات الكهرابء / تقنيات االلكرتونيك ) / االنتاج(امليكانيك

تقنيات  التقنيات االلكرتونية واالتصاالت بفرعيه (/تقنيات مساحة
 )التقنيات االلكرتونية / االتصاالت 

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  التقنيات املدنية/ تقنيات امليكانيك / تقنيات الكهرابء  الناصرية / املعهد التقين التكنلوجي ١٩

 الشطرة / املعهد التقين التكنلوجي ٢٠
تقنيات ) / االنتاج(امليكانيكية التقنيات ) / الشبكات(التقنيات الكهرابئية 

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

 تطبيقي/ احيائي 

 الشطرة / املعهد التقين الزراعي ٢١
) / االنتاج احليواين/  الصحة احليوانية(تقنيات االنتاج احليواين بفرعيه 

 تقنيات مكائن ومعدات زراعية / تقنيات االنتاج النبايت 
 تطبيقي/ احيائي 

 البصرة / املعهد التقين االداري ٢٢
 اديب/ تطبيقي / احيائي  ادارة موادتقنيات /  ادارة مكتبتقنيات /  تقنيات احملاسبة

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة حاسبات 

٢٣ 
 القرنة /املعهد التقين االداري 

 
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 العمارة / املعهد التقين االداري ٢٤
 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات احملاسبة/ تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات 

 الناصرية / املعهد التقين االداري ٢٥
تقنيات ادارة املكاتب ونظم / تقنيات االدارة القانونية / تقنيات احملاسبة 

  املعلومات
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة مواد الشطرة /املعهد التقين االداري  ٢٦

 اديب /تطبيقي / احيائي  تقنيات الفنون التطبيقية( صناعة املالبس)   الناصرية / املعهد التقين فنون ٢٧

 

 

 

 

٥٥ 
 



  www.mtu.edu.iq   )٢٠١٤اجلامعة التقنية الوسطى (أسست عام  -٣٥

 الدراسة اإلعداديةفرع  اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت

١ 
 / كلية التقنيات الصحية والطبية

 بغداد

تقنيات / تقنيات األشعة / تقنيات العالج الطبيعي / تقنيات صحة اجملتمع 
/ التقنيات تقنيات صناعة االسنان /  تقنيات املختربات الطبية/ التخدير
 البصرية

 احيائي

 بغداد / الكلية التقنية اهلندسية ٢
امليكانيك التطبيقي(هندسة تقنيات التصاميم هندسة تقنيات 

 )هندسة تقنيات اللحام امليكانيكية،
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي تقنيات املساحة  بغداد / الكلية التقنية اهلندسية ٣

 بغداد / الكلية التقنية اهلندسية ٤
(هندسة تقنيات التربيد والتكييف ،هندسة  هندسة تقنيات مكيكانيك القوى

 تقنيات السيارات) 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنية املواد بغداد / الكلية التقنية اهلندسية ٥

 تطبيقي تقنيات البناء واإلنشاءات بغداد / الكلية التقنية اهلندسية ٦

 تطبيقي امليكاترونكستقنيات  بغداد / الكلية التقنية اهلندسية ٧

٨ 
/ الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية 

 بغداد
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

٩ 
/ الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية 

 بغداد
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات احلاسوب

١٠ 
/ الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية 

 بغداد
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهرابئية 

١١ 
/ الكلية التقنية اهلندسية الكهرابئية 

 بغداد
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات السيطرة واألمتتة

١٢ 
 / الكلية التقنية االدارية

 الرصافة –بغداد

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

 اديب/ تطبيقي 

 تقنيات املعلوماتية
 تطبيقي

 

 اديب/ تطبيقي   تقنيات االعالن/ تقنيات التصميم الداخلي  كلية الفنون التطبيقية ١٣

 بغداد ابب املعظم /املعهد الطيب  ١٤

/  صحة اجملتمعتقنيات /  وقاية االسنانتقنيات / تقنيات صناعة االسنان 
/  )االطراف واملساند / الطبيعي العالج( والعالج الطبيعي تقنيات التأهيل

 التخديرتقنيات /  االشعةتقنيات /  رعاية ذوي االحتياجات اخلاصةتقنيات 
 تقنيات التغذية الصحية/  

 احيائي

 احيائي )اإلسعافات األوليةمتريض /  القبالة والتوليد /التمريض (تقنيات التمريض  بغداد ابب املعظم / املعهد الطيب ١٥

١٦ 
بغداد  / املعهد التقين الطيب
 املنصور

/ تقنيات فحص البصر / تقنيات الصيدلة / تقنيات التحليالت املرضية 
تقنيات ادلة / تقنيات ادارة صحية  ) /االجهزة الطبية(تقنيات االلكرتونيك

 جنائية
 احيائي

 احيائي جمتمع تقنيات صحة االنبار / املعهد التقين الطيب ١٧

 احيائي تقنيات حتليالت مرضية / تقنيات صحة جمتمع  بعقوبة / املعهد التقين الطيب ١٨

 احيائي تقنيات التمريض  بعقوبة / املعهد التقين الطيب ١٩

 احيائي تقنيات صحة اجملتمع / تقنيات حتليالت مرضية  الكوت / املعهد التقين الطيب ٢٠

٥٦ 
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 الدراسة اإلعداديةفرع  اقســـام الكليـــة / املعهد اسم الكلية / املعهد ت

 احيائي تقنيات التمريض  الصويرة / املعهد التقين الطيب ٢١

 بغداد / معهد التكنلوجيا ٢٢

 / االلكرتونيات اجلويةتقنية ( االلكرتونيك بفرعيه تقنيات /  تقنيات املساحة
تشغيل (الصناعات الكيمياوية تقنيات /  )انظمة اهلواتف الذكيةتقنيات 
/ تشغيل مشاريع املياه (تقنيات املوارد املائية ) / سالمة مهنية/  وحدات

الكهرابء (قوى / شبكات / مصاعد) / تقنيات تقنيات ) / تقنيات الري
(سيارات / تربيد وتكييف / توليد ميكانيك القدرة امليكانيك (انتاج) / 

الطاقة / ميكاترونكس) / تقنيات املدين (بناء وانشاءات / انشاء طرق / 
 )الرسم ابحلاسوب

 تطبيقي/ احيائي 

 االنبار / املعهد التقين التكنلوجي ٢٣
التقنيات املدنية (بناء وانشاءات) / التقنيات امليكانيكية (االنتاج) / 

(سيارات) / تقنيات الصناعات الكيمياوية (تشغيل ميكانيك القدرة 
 وحدات صناعية) / التقنيات الكهرابئية (قوى كهرابئية) 

 تطبيقي/ احيائي 

 بعقوبة / التكنلوجياملعهد التقين  ٢٤
) / قوى(تقنيات كهرابء ) / انتاج(تقنيات ميكانيك / تقنيات مساحة 
 )سيارات(ميكانيك القدرة 

 تطبيقي/ احيائي 

 الكوت /املعهد التقين التكنلوجي  ٢٥
 ميكانيك القدرة ) /تقنيات الري( تقنيات املوارد املائية / تقنيات املساحة

 /) قوى(تقنيات الكهرابء  / )االنتاج( امليكانيكيةالتقنيات /  )السيارات(
 التقنيات املدنية (بناء وانشاءات)

 تطبيقي/ احيائي 

 الصويرة /املعهد التقين التكنلوجي  ٢٦
تقنيات ميكانيك ) / سيارات(ميكانيك القدرة ) / قوى( تقنيات الكهرابء

 ) صيانة وتشغيل/  انتاج(
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات االنتاج النبايت  الصويرة / املعهد التقين الزراعي ٢٧

 الرصافة / معهد االدارة ٢٨

تقنيات االدارة الر�ضية / التقنيات املالية واملصرفية / تقنيات ادارة املكتب 
 / تقنيات ادارة املواد / تقنيات احملاسبة / تقنيات املعلومات واملكتبات 

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

/  (اإلحصاء واملعلوماتيةتقنيات انظمة احلاسوب / تقنيات االحصاء 
 اإلحصاء الصحي)

 تطبيقي/ احيائي 

 بغداد /معهد االدارة التقين  ٢٩
تقنيات ادارة املكتب / تقنيات ادارة املواد / تقنيات االدارة القانونية / 
 تقنيات احملاسبة / تقنيات السياحة (االرشاد السياحي / ادارة الفنادق) 

 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 االنبار / املعهد التقين االداري ٣٠
تقنيات احملاسبة / تقنيات ادارة املكتب / تقنيات ادارة املواد / / تقنيات 

 ادارة قانونية 
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 بعقوبة / املعهد التقين االداري ٣١
 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات احملاسبة / تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة احلاسبات

 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة املواد  / تقنيات احملاسبة  الكوت / املعهد التقين االداري ٣٢

 الصويرة / املعهد التقين االداري ٣٣
 اديب/ تطبيقي / احيائي  تقنيات احملاسبة

 تطبيقي/ احيائي  احلاسباتتقنيات أنظمة 

 بغداد / معهد الفنون التطبيقية ٣٤
تقنيات التصميم الطباعي / تقنيات صناعة املالبس / تقنيات التصميم 
والتزيني املعماري / تقنيات فن احللي واجملوهرات / تقنيات اخلزف / تقنيات 

 اخلط والزخرفة / تقنيات تصميم االقمشة
 اديب/ تطبيقي / احيائي 

٣٥ 
 / معهد اعداد املدربني التقنيني

 بغداد
تقنيات / تقنيات الكهرابء / تقنيات االلكرتونيك / تقنيات امليكانيك 

 السيارات
 تطبيقي/ احيائي 

٥٧ 
 



 :املعاهد اليت يقدم إليها خرجيو الفرع التجاري -: اثنيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :إليها خرجيو الفرع الزراعي والتخصصات املطلوبة املعاهد اليت يقدم -: اثلثا
 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم املعهد ت

 معهد االدارة / رصافة/ بغداد ١

 معهد االدارة / تقين / بغداد ٢

 املعهد التقين / إداري / البصرة ٣

 املعهد التقين / إداري/ املوصل ٤

 املعهد التقين / إداري/ كركوك ٥

 املعهد التقين / إداري / اببل ٦

 املعهد التقين / إداري / االنبار ٧

 املعهد التقين / إداري / النجف ٨

 املعهد التقين / إداري / العمارة ٩

 املعهد التقين / إداري / الناصرية ١٠

 إداري / احلوجيةاملعهد التقين /  ١١

 املعهد التقين / إداري / الكوفة ١٢

 املعهد التقين / إداري / الكوت ١٣

 املعهد التقين / إداري / املسيب ١٤

 املعهد التقين / إداري / الشطرة ١٥

 املعهد التقين / إداري / كربالء ١٦

 املعهد التقين / إداري / الدور (صالح الدين) ١٧

 إداري / الصويرة املعهد التقين / ١٨

 املعهد التقين / إداري / نينوى ١٩

 املعهد التقين / إداري / بعقوبة ٢٠

 املعهد التقين / إداري / السماوة ٢١

 املعهد التقين / إداري / القادسية ٢٢

 التخصصات اسم املعهد ت
 صناعات غذائية/ زراعي عام / مكننة زراعية  شطرة/  الزراعي/ التقين املعهد  ١

 صناعات غذائية/ زراعي عام / مكننة زراعية  املسيب/  الزراعي/ التقين املعهد  ٢

 زراعي عام الكـوفة / الزراعي/ التقين املعهد  ٣

 صناعات غذائية/ زراعي عام / مكننة زراعية  املوصل/  الزراعي/ التقين املعهد  ٤

 انتاج نبايت الصويرة/ الزراعي / التقين املعهد  ٥

 زراعي عام احلوجية/  الزراعي/ التقين املعهد  ٦

 االرشاد والتنمية الزراعية معهد اعداد املدربني التقنيني ٧

٥٨ 
 



 :املعاهد اليت يقدم إليها خرجيو الفرع الصناعي والتخصصات املطلوبة -:رابعا
 

 ت
اسم االختصاص 
 يف التعليم املهين

 االختصاص املناظر يف املعاهد

اسم االختصاص 
 املناظر

 املعاهد املوجود فيها االختصاص املناظر

 الكهرابء الكهرابء ١
بغداد،  البصرة، املوصل، كركوك، اببل، مسيب، الشطرة، الكوت، االنبار، /معهد التكنولوجيا

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

٢ 
االلكرتونيك 

 والسيطرة
 االلكرتونيك

بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /التكنولوجيامعهد 
، بعقوبة، )صالح الدين(مسيب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور 

 السماوة، الكوت، الكوفة، احلوجية، القرنة، الصويرة

 امليكانيك امليكانيك ٣
بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، اببل، مسيب، /التكنولوجيامعهد 

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

٤ 
اللحام وتشكيل 

 املعادن
 معادن

كركوك، مسيب،   بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل،/التكنولوجيامعهد 
صالح (الشطرة، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور 

 القادسية، السماوة، اببل،الكوت، بعقوبة،)الدين

 السيارات السيارات ٥
بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، مسيب، الشطرة، /معهد التكنولوجيا

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

 النجارة النجارة ٦
الشطرة، الكوت، االنبار، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية،   البصرة، املوصل، كركوك، مسيب،

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

٧ 
تكييف اهلواء 

 والتثليج
 تدفئة وتربيد

العمارة، اببل، شطرة، الكوت، الكوفة، االنبار، النجف، بغداد، البصرة، املوصل، /معهد التكنولوجيا
احلوجية، اعداد املدربني التقنيني، الصويرة، بعقوبة، املسيب، االنبار، السماوة، كركوك، الناصرية،  

 كربالء، الدور، القادسية

 طباعة طباعة ٨
الشطرة، كركوك،  املسيب، بغداد، اببل، الكوت، فنون تطبيقية، البصرة، املوصل، /معهد التكنولوجيا

االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، الصويرة، كربالء، الدور، بعقوبة، اعداد املدربني 
 التقنيني، القادسية، السماوة

 البناء البناء ٩
، بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، النجف،  كربالء، مساوة، الشطرة، املسيب/معهد التكنولوجيا

 العمارةاالنبار، 

١٠ 
الصناعات 
 البرتوكيمياوية

صناعات  
 كيمياوية

 ملوصل، كركوك، االنبار، العمارةبغداد، البصرة، ا/معهد التكنولوجيا

 
 
 
 
 
 
 

٥٩ 
 



 ت
اسم االختصاص 
 يف التعليم املهين

 االختصاص املناظر يف املعاهد

االختصاص 
 املناظر يف املعاهد

 املعاهد املوجود فيها االختصاص املناظر

 الرسم ابحلاسوب الرسم اهلندسي ١١
بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، مسيب، النجف، العمارة، الشطرة، كربالء، /معهد التكنولوجيا

 االنبار السماوة،

 اتصاالت االتصاالت ١٢
، )صالح الدين(بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، النجف، العمارة، الدور /معهد التكنولوجيا

 اعداد املدربني التقنيني، كربالء، بعقوبة، مساوة، االنبار، الشطرة، الناصرية، املسيب مسيب،

 ، البصرة، املوصل، كركوك، العمارة، االنباربغداد/ معهد الفنون التطبيقية اخلزف اخلزف والسرياميك ١٣

 كركوك، العمارة، االنباربغداد، البصرة، املوصل،  /معهد التكنولوجيا صناعات غذائية الصناعات الغذائية ١٤

 سباكة تكنولوجيا السباكة ١٥

ار، بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، مسيب، الشطرة، الكوت، االنب/معهد التكنولوجيا
، بعقوبة، القادسية، )صالح الدين(النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور 

 ، الصويرةالسماوة، اعداد املدربني التقنيني
 

 غزل ونسيج النسيج ١٦

بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /معهد التكنولوجيا
الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، مسيب، 

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

١٧ 
صيانة املصاعد 

 كهرابء الكهرابئية
 

الشطرة، الكوت، االنبار،  بغداد،  البصرة، املوصل، كركوك، اببل، مسيب،/معهد التكنولوجيا
النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، الصويرة، احلوجية، كربالء، 

 ، بعقوبة، السماوة، القرنة)الدينصالح (لدور ا
١٨ 

توليد الطاقة 
 الكهرابئية ونقلها

١٩ 
صيانة منظومات 

 الليزر
 االلكرتونيك

بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، /معهد التكنولوجيا
، بعقوبة، )صالح الدين(كربالء، الدورمسيب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية،  

 السماوة، اببل، الكوت، الكوفة، احلوجية، الصويرة،
 القرنة

٢٠ 
حمطات وشبكات 

 ومعاجلة املياه

مدين، تشغيل 
وصيانة 
 ميكانيكية

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

 تكنولوجيا االعالم ٢١
الكرتونيك، 
اتصاالت، 

 تقنيات الكرتونية

قنيني بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، بغداد، معهد اعداد املدربني الت/معهد التكنولوجيا
 ة، بعقوبة، السماو )صالح الدين(مسيب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور 

٢٢ 
التكنولوجيا 

 الصناعية
امليكانيك، 

 مكائن ومعدات

املوصل، اببل، مسيب، بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، /معهد التكنولوجيا
الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، احلوجية، كربالء، الدور 

 القادسية، السماوة، كركوك، بعقوبة، )صالح الدين(

 املكننة الزراعية ٢٣
 السيارات

ملوصل، مسيب، الشطرة، بغداد، معهد اعداد املدربني التقنيني بغداد، البصرة، ا/معهد التكنولوجيا
 الكوت، االنبار، الصويرة، العمارة، الكوفة، احلوجية، بعقوبة، القادسية

٢٤ 
ميكاترونكس 

 السيارات

 االجهزة الطبية الطبيةاالجهزة  ٢٥
الطيب التقين/املنصور، التكنولوجيا /بغداد، البصرة، املوصل، كركوك، اببل، املسيب، الشطرة، االنبار، 

 النجف، العمارة، اعداد املدربني التقنيني، كربالء، الدور، بعقوبة، السماوة، الناصرية
 

٦٠ 
 



 :التطبيقيةاملعاهد اليت يقدم اليها خرجيو الفنون  -: خامسا

 اسم املعهد ت

 تصميم وخياطة / بغداد/ معهد الفنون التطبيقية  ١

 كركوك/ فنون / املعهد التقين  ٢

 النجف/ فنون / املعهد التقين  ٣

 الناصرية/ فنون / املعهد التقين   ٤

 

 :املعاهد اليت يقدم اليها خرجيو فرع احلاسوب وتقنية املعلومات -: سادساً 

 جتميع وصيانة احلاسوب، وشبكات احلاسوب، وأجهزة اهلاتف واحلاسوب احملمولة:أختصاصات  -١

 اسم املعهد ت

 معهد التكنولوجيا/ بغداد   ١

 املعهد التقين التكنولوجي/ البصرة    ٢

 املعهد التقين التكنولوجي/ كركوك   ٣

 املعهد التقين التكنولوجي/ املوصل   ٤

 املعهد التقين التكنولوجي/ اببل   ٥

 املعهد التقين التكنولوجي/ النجف   ٦

 املعهد التقين التكنولوجي/ العمارة   ٧

 معهد اعداد املدربني التقنيني/ بغداد   ٨

 املعهد التقين التكنولوجي/ الدور (صالح الدين)   ٩

 املعهد التقين التكنولوجي/ كربالء   ١٠

 املعهد التقين التكنولوجي/ بعقوبة   ١١

 املعهد التقين التكنولوجي/ املسيب ١٢

 املعهد التقين التكنولوجي/ الشطرة ١٣

 املعهد التقين التكنولوجي/ الكوت ١٤

 املعهد التقين التكنولوجي/ االنبار ١٥

 املعهد التقين التكنولوجي/ الناصرية ١٦

 الكوفةاملعهد التقين التكنولوجي/  ١٧

 املعهد التقين التكنولوجي/ احلوجية ١٨

 املعهد التقين التكنولوجي/ الصويرة ١٩

 املعهد التقين التكنولوجي/ السماوة ٢٠

 املعهد التقين التكنولوجي/ القرنة ٢١

٦١ 
 



 أختصاص االدارة األلكرتونية:  -٢

 اسم املعهد ت

 معهد االدارة/ رصافة/ بغداد ١

 بغدادمعهد االدارة/ تقين/  ٢

 املعهد التقين/ إداري/ البصرة ٣

 املعهد التقين/ إداري/ املوصل ٤

 املعهد التقين/ إداري/ كركوك ٥

 املعهد التقين/ إداري/ اببل ٦

 املعهد التقين/ إداري/االنبار ٧

 املعهد التقين/ إداري/ النجف ٨

 املعهد التقين/ إداري/ العمارة ٩

 الناصريةاملعهد التقين/ إداري/  ١٠

 املعهد التقين/ إداري/ كربالء ١١

 املعهد التقين/ إداري/ الدور (صالح الدين) ١٢

 املعهد التقين/ إداري/ نينوى ١٣

 املعهد التقين/ إداري/ بعقوبة ١٤

 املعهد التقين / اداري/ القرنة ١٥
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 الرابعالفصل 

 الكليات املرتبطة بديواين الوقفني 
 

عن طريق االستمارة اخلاصة ابلوقفني التقدمي ( مرتبطة بديوان الوقف الشيعي) عليه السالم (كلية االمام الكاظم  -١
 عرب البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة)

 اقسام الكلية احملافظة ت

 بغداد ١

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

عامة / اذاعة وتلفزيون ) / القانون/ هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / 

 العلوم السياسية 

 علوم القران واحلديث / الشريعة / التاريخ / القانون / هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية ميسان ٢

 علوم القران واحلديث / القانون / العلوم املالية واملصرفية د�ىل ٣

 هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزيةعلوم القران واحلديث / (االعالم/صحافة) / القانون /  واسط ٤

 النجف االشرف ٥
علوم القران واحلديث / الشريعة (فقه واصوله)/ االعالم فروعها (االعالم/اذاعة وتلفيزون) / القانون / هندسة تقنيات 

 الربجميات / العلوم املالية واملصرفية

 ذي قار ٦
ديث / الشريعة (فقه واصوله) / االعالم وفروعها (االعالم/اذاعة وتلفيزون) / التاريخ / القانون / هندسة علوم القران واحل

 تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية

 واملصرفية / اللغة االنكليزية علوم القران واحلديث / االعالم وفروعها (االعالم/عالقات عامة) / القانون / العلوم املالية اببل ٧

 علوم القران واحلديث/ القانون / هندسة تقنيات الربجميات / العلوم املالية واملصرفية / اللغة االنكليزية الديوانية ٨

   
عن طريق االستمارة اخلاصة ابلوقفني عرب التقدمي ( مرتبطة بديوان الوقف السين) رمحه هللا ( كلية االمام االعظم  -٢

 البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة)

 

 اقسام الكلية احملافظة ت

 بغداد ١
الدراسات  / قراءات قرانية /التاريخ واحلضارة االسالمية  /الفقه واصوله  / اللغة العربية /اصول الدين / الدعوة واخلطابة

 االسالمية واملصرفيةالعلوم املالية  / القانون  /االسالمية ابللغة االنكليزية 

 اصول الدين البصرة ٢

 اصول الدين د�ىل  ٣

 التون كوبري)( اصول الدين /الفقه واصوله  / الدعوة واخلطابة كركوك ٤

 / اللغة العربية واصولهالفقه  / اصول الدين سامراء ٥

 اللغة العربية /الدعوة واخلطابة  / اصول الدين االنبار  ٦

 اللغة العربية / الفقه واصوله / الدعوة واخلطابة /اصول الدين  نينوى ٧

٦٣ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

٦٤ 
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