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 محتویات الدلیل
 

 ۱ _________________________ وضوابطھ وأسسھ شروطھ المركزي القبول: األول الفصل
 ۱ ________________________ :العراقیة والمعاھد الجامعات في المركزي القبول شروط ۱-۱
 ۱ _____________________________________________ :للقبول العامة الشروط ۱-۱-۱
 ۲ ____________________________ :المركزي القبول نظام یعتمدھا التي العامة األسس ۱-۱-۲
 ٤ _____________________________________________________ :التسجیل ۱-۲
 ٤ _______________________________________ :التسجیل وآلیة المطلوبة الوثائق ۱-۲-۱
 ٦ __________________________________ :القبول إلغاء و والرسوب التأجیل حاالت ۱-۲-۲
 ۷ _________:األجنبیة بالعملة الدراسیة األجور من المقیمین العراقیین غیر الطلبة إعفاء ضوابط ۱-۲-۳

 ۹ ________________________ اإللكترونیة اإلستمارة إلستخدام الطالب دلیل:  الثاني الفصل
 ۹ _______________________________________________________ المقدمة ۲-۱
 ۹ _____________________________________ :اإللكترونیة تمارةاإلس ملء خطوات ۲-۲

 ۱٦ _____________________________________________ الجامعات: الثالث الفصل
 ۱٦ ____________________ :الیھا التقدیم العلمي الفرع خریجي بامكان التي والمعاھد الكلیات ۳-۱
 www.uobaghdad.edu.iq _______________ ۱٦)            ۱۹٥۸ عام أسست( بغداد جامعة ۳-۱-۱
 www.uomustansiriyah.edu.iq ___________ ۱۷   )۱۹٦۳ عام أسست( المستنصریة الجامعة ۳-۱-۲
 www.uobasrah.edu.iq ________________ ۱۸ )          ۱۹٦۷ عام أسست( البصرة جامعة ۳-۱-۳
 ۱۹ __________________________ )۱۹٦۷ عام أسست( الردیف الموقع/الموصل جامعة ٤-۳-۱
 www.uotechnology.edu.iq _____________ ۲۰   )۱۹۷٥ عام أسست( التكنولوجیة الجامعة ٥-۳-۱
 www.uokufa.edu.iq __________________ ۲۱)           ۱۹۸۷ عام أسست( الكوفة جامعة ٦-۳-۱
 www.tu.edu.iq _____________________ ۲۲          )۱۹۸۷ عام أسست( تكریت جامعة ۳-۱-۷
 www.qu.edu.iq ____________________ ۲۳ )         ۱۹۸۷ عام أسست( القادسیة جامعة ۳-۱-۸
 www.uoanbar.edu.iq ____________ ۲٤) ۱۹۸۷ عام أسست( الردیف الموقع/االنبار جامعة ۳-۱-۹
 www.aliraqia.edu.iq __________________ ۲٥     )۱۹۸۹ عام أسست(  العراقیة الجامعة ۳-۱-۱۰
 www.uobabylon.edu.iq _______________ ۲٥             )۱۹۹۱ عام أسست( بابل جامعة ۳-۱-۱۱
 www.nahrainuniv.edu.iq _______________ ۲٦       )۱۹۹۳ عام أسست( النھرین جامعة ۳-۱-۱۲
 www.uodiyala.edu.iq _________________ ۲٦)          ۱۹۹۸ عام أسست( دیالى جامعة ۳-۱-۱۳
 www.uokerbala.edu.iq ________________ ۲۷)        ۲۰۰۲ عام أسست( كربالء جامعة ۳-۱-۱٤
 www.utq.edu.iq ____________________ ۲۷ )        ۲۰۰۲ عام أسست( قار ذي جامعة ۳-۱-۱٥
 www.uokirkuk.edu.iq ________________ ۲۸ )        ۲۰۰۳ عام أسست( كركوك جامعة ۳-۱-۱٦
 www.uowasit.edu.iq _________________ ۲۸ )          ۲۰۰۳ عام أسست( واسط جامعة ۳-۱-۱۷
 www.uomisan.edu.iq _________________ ۲۹)          ۲۰۰۷ عام أسست( میسان جامعة۳-۱-۱۸
 www.mu.edu.iq ____________________ ۲۹ )         ۲۰۰۷ عام أسست( المثنى جامعة ۳-۱-۱۹
 ۳۰ ___________________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( سامراء جامعة ۳-۱-۲۰
 www.uos.edu.iq ____________________ ۳۰ )         ۲۰۱٤ عام أسست( سومر جامعة ۳-۱-۲۱
 www.uoqasim.edu.iq ______________ ۳۰   )۲۰۱٤ عام أسست(  الخضراء القاسم جامعة ۳-۱-۲۲
 ۳۰ ___________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( الردیف الموقع/نینوى جامعة ۳-۱-۲۳
 ۳۱ __________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( الردیف الموقع/الفلوجة جامعة ۳-۱-۲٤
 www.jmu.edu.iq _______________ ۳۱) ۲۰۱٤ عام أسست( الطبیة حیان بن جابر  جامعة ۳-۱-۲٥
 ۳۱ ___________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( الردیف الموقع/تلعفر جامعة ۳-۱-۲٦
 www.uopage.com _______________ ۳۱)۲۰۱٤ عام أسست( والغاز للنفط البصرة جامعة ۳-۱-۲۷
 ۳۱ ________________________ )۲۰۱٤ عام أسست(  الردیف الموقع/الحمدانیة جامعة ۳-۱-۲۸
 www.uoitc.edu.iq ______ ۳۱) ۲۰۱٤ عام أسست( واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا جامعة ۳-۱-۲۹
 www.fte.edu.iq ________________ ۳۲)        ۲۰۱٤ عام أسست( الشمالیة قنیةالت الجامعة ۳-۱-۳۰
 www.atu.edu.iq ______________ ۳۳)  ۲۰۱٤ عام أسست( التقنیة  االوسط الفرات جامعة ۳-۱-۳۱
 www.stu.edu.iq ______________ ۳٤)         ۲۰۱٤ عام أسست(  الجنوبیة التقنیة الجامعة ۳-۱-۳۲

 أ
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 www.mtu.edu.iq ______________ ۳٥)         ۲۰۱٤ عام أسست( الوسطى التقنیة الجامعة ۳-۱-۳۳
 ۳٦ ___________________ :الیھا التقدیم االدبي الفرع خریجي بإمكان التي والمعاھد الكلیات ۳-۲
 www.uobaghdad.edu.iq ______________ ۳٦               ) ۱۹٥۸عام أسست( بغداد جامعة ۳-۲-۲
 www.uomustansiriyah.edu.iq ___________ ۳٦ )  ۱۹٦۳ عام أسست( المستنصریة الجامعة ۳-۲-۲
 www.uobasrah.edu.iq ________________ ۳۷           )۱۹٦۷ عام أسست( البصرة جامعة ۳-۲-۳
 ۳۷ __________________________ )۱۹٦۷ عام أسست( الردیف الموقع/الموصل جامعة ٤-۳-۲
 www.uokufa.edu.iq _________________ ۳۸ )            ۱۹۸۷ عام أسست( الكوفة جامعة ٥-۳-۲
 www.tu.edu.iq _____________________ ۳۸)           ۱۹۸۷ عام أسست( تكریت جامعة ٦-۳-۲
 www.qu.edu.iq ____________________ ۳۹ )          ۱۹۸۷ عام أسست( القادسیة جامعة ۳-۲-۷
 www.uoanbar.edu.iq _____________ ۳۹) ۱۹۸۷ عام أسست(الردیف الموقع/االنبار جامعة ۳-۲-۸
 ٤۰ _________________ www.aliraqia.edu.iq        ) ۱۹۸۹ عام أسست( العراقیة الجامعة ۳-۲-۹
 ٤۰ _______________ www.uobabylon.edu.iq           )  ۱۹۹۱ عام أسست( بابل جامعة ۳-۲-۱۰
 ٤۰ _______________ www.nahrainniv.edu.iq)        ۱۹۹۳ عام أسست( النھرین جامعة ۳-۲-۱۱
 ٤۱ ________________ www.uodiyala.edu.iq )           ۱۹۹۸ عام أسست( دیالى جامعة ۳-۲-۱۲
 ٤۱ _______________ www.uokerbala.edu.iq         )  ۲۰۰۲ عام أسست(كربالء جامعة ۳-۲-۱۳
 ٤۱ ___________________ www.utq.edu.iq )         ۲۰۰۲ عام أسست( قار ذي جامعة ۳-۲-۱٤
 ٤۲ _________________ www.uokirkuk.edu.iq)        ۲۰۰۳ عام أسست( كركوك جامعة ۳-۲-۱٥
 ٤۲ _________________ www.uowasit.edu.iq              )۲۰۰۳ عام أسست( واسط جامعة ۳-۲-۱٦
 ٤۲ _________________ www.uomisan.edu.iq )         ۲۰۰۷ عام أسست( میسان جامعة ۳-۲-۱۷
 ٤۳ ____________________ www.mu.edu.iq )         ۲۰۰۷ عام أسست( المثنى جامعة ۳-۲-۱۸
 ٤۳ ___________________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( سامراء جامعة ۳-۲-۱۹
 ٤۳ ____________________ www.uos.edu.iq )          ۲۰۱٤ عام أسست( سومر جامعة ۳-۲-۲۰
 ٤۳ __________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( الردیف الموقع/الفلوجة جامعة ۳-۲-۲۱
 ٤٤ ___________________________ )۲۰۱٤ عام أسست( الردیف الموقع/تلعفر جامعة ۳-۲-۲۲
 ٤٤ ________________________ )۲۰۱٤ معا أسست(  الردیف الموقع/الحمدانیة جامعة ۳-۲-۲۳
 ٤٤ ________________ www.fte.edu.iq)      ۲۰۱٤ عام أسست(  الشمالیة التقنیة الجامعة ۳-۲-۲٤
 ٤٤ _______________ www.atu.edu.iq) ۲۰۱٤ عام أسست( التقنیة االوسط الفرات جامعة ۳-۲-۲٥
 ٤٥ ________________ www.stu.edu.iq)      ۲۰۱٤ عام أسست( الجنوبیة التقنیة الجامعة ۳-۲-۲٦
 ٤٥ _______________ www.mtu.edu.iq)      ۲۰۱٤ عام أسست( الوسطى التقنیة الجامعة ۳-۲-۲۷
 ٤٦ ______________________________ التجاري الفرع خریجو إلیھا یقدم التي المعاھد ۳-۳
 ٤٦ ________________ المطلوبة والتخصصات الزراعي الفرع خریجو إلیھا یقدم التي المعاھد ٤-۳
 ٤۷ ________________ المطلوبة والتخصصات الصناعي الفرع خریجو إلیھا یقدم التي المعاھد ٥-۳
 ٤۸ _____________________________ :التطبیقیة الفنون خریجو الیھا یقدم التي المعاھد ٦-۳

 

 ب
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 م ۲۰۱٦ – ۲۰۱٥لجنة دلیل الطالب للسنة الدراسیة 

 
 
 العام المشرف

 سهيل نجم عبداهللاد. أ.م.
 / وكالة المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 

 اعضاء اللجنة

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 رئيساً / مدير قسم القبول المركزي / م. د.عمار سالم كاظم 
 أ.م.د محمد نعمه حسن / مدير قسم الدراسات والتخطيط / عضواً 

 م.م عصام حمودي حسون / مدير قسم الحاسبة االلكترونية / عضواً 
 ندى احسان يوسف/ مدير قسم االحصاء / عضواً 

 االنظمة والبرامجيات / عضواً م.م سهى صاحب عليوي/ م. شعبة 
 

 
 

 اعضاء لجنة التنضيد

١ 
٢ 
٣ 
٤ 

 رئيساً / قسم الحاسبة االلكترونية /  م.م ماجد حميد احمد
 عضواً / قسم الحاسبة االلكترونية /  نغم نوفل نايف

 اسراء اسماعيل خليل / قسم الحاسبة االلكترونية / عضواً 
 عضواً  علي حسين جياد / قسم الحاسبة االلكترونية /

  

 ج
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 القبول المركزي شروطھ وأسسھ وضوابطھالفصل األول: 
 :شروط القبول المركزي في الجامعات والمعاھد العراقیة ۱-۱

 :الشروط العامة للقبول ۱-۱-۱

 یشترط في الطالب الذي یقبل في الجامعات والمعاهد أن یكون:
 عراقي الجنسیة -١
العراقیة معززة بتصدیق من المدیریة العامة للتربیة في  حائزا على شهادة الدراسة اإلعدادیة -٢

 المحافظة أو على شهادة تعادلها.

 صعودًا. ١٩٩١ان یكون الطالب من موالید  -٣

طالب لویكون تقدیم اوفق الشروط الخاصة بكل دراسة على ناجحًا في الفحص الطبي  -٤
یق القبول الئمة) عن طر المكفوف (الذي تتوفر فیه الشروط التقدیم للدراسات اإلنسانیة الم

 المركزي.

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

جوز الجمع وال ی ،ت النافذةوفق التعلیماعلى الحصول على إجازة دراسیة من دوائرهم ابتداًء 
(بإمكان  قبوله إللغاء الوزارة إلىحال ثبوت خالف ذلك یكتب  في و اً بین دراستین أیض

ن خدمة سنتی إكمالحسب التعلیمات كي یستوفي شرط بالطالب الموظف تأجیل الدراسة 
 ).لدراسیةا اإلجازةتعلیمات منح  وعلى وفق الدراسیة اإلجازةلیحق له الحصول على  ضیةمر 

 من خریجي: -٦

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

 وفق الحدود الدنیا لسنه تخرجهم.على قبولهم 
الطلبة غیر العراقیین الحاصلین على شهادة اإلعدادیة العراقیة والمقبولین مركزیًا یتم  -٧

طالبتهم أو م إعفائهمخطیًا بمراجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدین لبیان  إبالغهم
 .السابعحسب الضوابط الواردة في الفصل بباألجور الدراسیة بالعملة األجنبیة 

 

 

 

١ 
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 :نظام القبول المركزيھا األسس العامة التي یعتمد ۱-۱-۲

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

یقبل الطالب على وفق االختیارات المثبتة في استمارة التقدیم وعلى أساس المنافسة في  .١
 المجموع.

 أال وعلىاأللكترونیة ) اختیار في االستمارة ٢٥على الطالب ملء ما ال یقل عن ( یتوجب .٢
 ). ١٠یقل عدد المعاهد فیها عن (

 إلنسانیة،االبیطري، والزراعة، والتربیة، والتربیة للعلوم  الطب( اآلتیةالتقدیم للكلیات  یكون .٣
ة واالقتصاد) واآلداب، واإلدار والتربیة للبنات، والتربیة األساسیة،  الصرفة، للعلوم والتربیة

رة في المذكو  الكلیات إلىسكنة المحافظة حصرا وال یحق للطالب التقدیم مقتصرا على 
هم وبالنسبة لطلبة محافظتي نینوى واالنبار یتم مباشرت، محافظتهالجامعات التي تقع خارج 

 .في المواقع الردیفة لجامعات محافظاتهم

 ول غیر ملزم لقبوله وفق االختیارات المقدمة من قبله بصورةإن تقدیم الطالب الستمارة القب .٤
 نهائیة إذ إن قبوله یعتمد على تنافسه مع بقیة الطلبة على وفق األسس المعمول بها.

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

الجامعات مع مالحظة أنه یتعین على الطالب االستمرار بالدوام بإمكان الطلبة التقدیم لكافة  .٦
في الكلیة التي ظهر قبوله بها ولن یكون بامكانه االستضافة في الدراسة المناظرة في 

 الجامعات األخرى.

إن جمیع الطلبة المقبولین في جامعات محافظتي نینوى واالنبار ستكون مباشرتهم في  .٧
 عات.المواقع الردیفة لتلك الجام

 

 

 

 

 

٢ 
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 عزيزي الطالب..
تأكد من تسلسل الخيارات إذ أنها تمثل .١

 .تسلسل رغبتك في القبول
ال تدرج أي خيار ال ترغب القبول فيه .٢

) ١(يار رقمأن الخيارات كافة من الخ اذ
والذي يمثل رغبتك االساسية في القبول 

ول ـوحتى الخيار األخير تمثل أماكن قب
ب  ــــمحتملة لذا ال تدرج خيارا ال ترغ

 .ه الحقافيقبول ال
تعين عليك الدوام في جهة القبول التي ي.٣

اراتك في ـــــوحسب خي هاـستحصل علي
افس مع أقرانك ولن ــــاالستمارة والتن

افة إلى الدراسة ــيكون بامكانك االستض
 .المناظرة في الجامعات األخرى

في المــــركزي  كحجب قبولسوف يتم .٤
 مباشر.ضمن قناة القبول ال كقبولحال 

 

٣ 
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 التسجیل: ۱-۲
 الوثائق المطلوبة وآلیة التسجیل: ۱-۲-۱

 الطالب إلى الجهة التي یرشح إلیها المستمسكات اآلتیة: یقدم-أ

أصل وثیقة الدراسة اإلعدادیة المعززة بتصدیق المدیریة العامة للتربیة في المحافظة إلى  .١
موعد  أصولیا في مصدقة) القبول قناةوبحسب ( األخرى الوثائق أصول أوتسجیل الكلیة 

طیًا التقویم الجامعي المعلن ویقدم تعهدًا خوبحسب الفصل الدراسي الثاني  بدایة یتجاوز ال
 وبخالفه یلغى قبوله.  بذلك

وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونیة في الجامعة (على أن تتضمن على  ضامنة كفالة .٢
تحمل الطالب المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس  مادة فقراتهافي 

 اتجة).الن األضرارذلك یتحمل الغرامة عن 

 أو جواز السفر. ة ملونة عن هویة األحوال المدنیةنسخ .٣

 ثالث صور حدیثة. .٤

 :)یاقة الصحیةوفق الضوابط والشروط الخاصة باللعلى استمارة الفحص الطبي ( .٥

 .تقدیم االستمارة المذكورة مطلقاً  ال یسجل الطالب في حالة عدم -أ

 االستمارة وال تقبل نسخة عنها.  أصلیجب تسلیم  -ب

لیها الطالب مباشرة وفي حال عدم لیاقته للدراسة إتالحظ نتیجة الفحص من الجهة المرشح  -ج
 ه الصحیة.وفق لیاقتعلى القبول المركزي لتعدیل ترشیحه  إلىلیها یرسل حاال" إالمرشح 

یحق للطالب استئناف نتیجة الفحص لدى قسم اللجان / اللجنة االستئنافیة في وزارة الصحة  -د
 المرشح للقبول فیها. عن طریق الجهة

 تسجیل الطالب: آلیة-ب

د اإلعالن الرسمي للوزارة ویعاأللكتروني تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع  .١
النتائج  عالنإلرسمیا إلى الكلیة/ المعهد لبدء تسجیل الطلبة، ویعد یوم الدوام التالي  إشعارا

على الموقع هو الیوم الرسمي لبدء التسجیل. على ان یتـم التسجیل في (الكلیة/المعهد) 
 من تاریخ بدء التسجیل. ) یوم دوام ابتداءً ١٥لیها الطالب خالل مدة(إالمرشح 

الطلبة الذین لم یظهر لهم ترشیح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب،  .٢
) أیام ١٠ومدة ( العتراض،ل القبولدوام من تاریخ إظهار نتائج  ) أیام١٠یمنحون مدة (

 أوامر قبولهم ألغراض التسجیل. إصداردوام من 

٤ 
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یجب ان یتم تسجیل الطالب حتى مع تقدیمه اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه   .٣
یتم تعدیل ترشیحه، وتتخذ إجراءات التسجیل ویعاد تسلیم الطالب المستمسكات  اً محق

له وفق ترشیحه الجدید إلكمال إجراءات تسجیعلى المقدمة من قبله لغرض تقدیمها للكلیة 
 ) أعاله.١الفقرة ( اً وفق

 ةأسو  لعلمیةا األقساموفق ما تؤهلهم نتائجهم على على توزیع الطلبة المعدل ترشیحهم  یتم .٤
 .الترشیح تعدیل سنة ولیس تخرجهم سنة في بأقرانهم

فیما یخص الطلبة المتقدمین للقبول في الدراسة المسائیة في الجامعات الحكومیة أو إلى  .٥
 إقلیم اتجامع في للدراسة أو(للدراستین الصباحیة والمسائیة)  األهلیةالجامعات/الكلیات 

 :كردستان
 :یأتيتتولى الجهة (الكلیة/المعهد) التي قبل فیها الطالب مركزیًا ما   -أ

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

استالم محضر تسلیم و و بكتاب رسمي بالوثائق و تزوید الجهة التي تقدم لها الطالب  -٢-أ
 عنها. مع االحتفاظ بنسخة

تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور مع وزارة التربیة ودائرة  -ب
 الدراسات والتخطیط والمتابعة.

 جامعات وأاللتحاق بالدراسة المسائیة أو األهلیة غرض اال یسمح للطالب الذي رقن قیده ل -ت
 ل فیها مركزیا.بالعودة للدراسة في الكلیة/ المعهد المقبو  كردستان إقلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيزي الطالب..
ال يحق لك تعديل الترشيح في السنة الالحقة، 

أو العودة لمقعدك الدراسي في حال عدم 
 اكمالك إجراءات التسجيل.

٥ 
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 :حاالت التأجیل والرسوب و إلغاء القبول ۱-۲-۲

 التأجیل والرسوب: حاالت-أ

السنة الدراسیة سنة تأجیل بحق الطالب في حال عدم تسجیله في (الكلیة/المعهد)  دتع -١
 . ٣٠/١١/٢٠١٥) یوم دوام ولغایة ١٥المرشح إلیها خالل المدة المحددة (

 ١/١٢/٢٠١٥ من اعتباراالسنة الدراسیة سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجیله  دتع -٢
 .الربیعیة العطلة انتهاءولغایة 

 لغاء القبول: یلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتیة:حاالت إ -ب

إلیها خالل السنة الدراسیة نفسها (ولغایة  المرشح) المعهد/إذا لم یلتحق الطالب في (الكلیة .١
 .قةالالح الدراسیة السنة في التسجیل إعادة له یحق وال) الثاني الدراسي الفصل بدء

 .یةالمعن الدراسة في للقبول الخاصة أوحال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة  في .٢

) دالمعه/مزورة أو محرفة إلى (الكلیة أو إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غیر صحیحة  .٣
ٕان كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلیة أو و حتى  هقبول إللغاء الوزارة إلى یكتب

 المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونیة كافة. 

أصل وثیقة الدراسة اإلعدادیة المعززة بتصدیق المدیریة العامة للتربیة في لم یقدم  إذا .٤
 الفصل الدراسي الثاني. بدایة لغایةالمحافظة إلى تسجیل الكلیة 

إذا كان قبول الطالب خطأ وغیر متوافق مع التعلیمات والضوابط والشروط فعلى  •
ي اصل في قبوله لكالتي قبل فیها عن أي خطأ ح )المعهد(الكلیة/  إبالغالطالب 

 یعفى من المسؤولیة.

 على ما ورد أعاله  ویقتصرالقبول  إللغاءتعتمد الطلبات الشخصیة  ال •

٦ 
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 :الطلبة غیر العراقیین المقیمین من األجور الدراسیة بالعملة األجنبیة إعفاءضوابط  ۱-۲-۳

سمیة ضمن الر ن في الكلیات والجامعات والمعاهد یالطلبة غیر العراقیین المقبول ینظر في إعفاء
 ي:أتقنوات القبول الحكومیة العامة من األجور الدراسیة بالعملة األجنبیة وفقا لما ی

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

ي أو إصــــــدار األوامــــــر الخاصــــــة بــــــالقبول فــــــي حــــــال ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول المركــــــز  .٢
أي مـــــن قنـــــوات القبـــــول الحكومیـــــة العامــــــة، علـــــى الطالـــــب غیـــــر العراقـــــي المقبــــــول 

 بعــــــد إال مراجعــــــة مركــــــز الــــــوزارة (شــــــعبة الوافــــــدین) حیــــــث ان قبولــــــه ال یعــــــد نهائیــــــاً 
تــــــدقیق حالتــــــه والوقــــــوف علــــــى مــــــدى اســــــتیفائه للضــــــوابط الخاصــــــة باإلعفــــــاء مــــــن 

 أدناه. في بالعملة األجنبیة وكما موضحاألجور الدراسیة 
ن بـــــــــإجراءات اإلعفـــــــــاء مـــــــــن األجـــــــــور و ن فـــــــــي العـــــــــراق المشـــــــــمولیالطلبـــــــــة المقیمـــــــــ .٣

 هم كل من: األجنبیةالدراسیة بالعملة 
علــــــى  وادائمــــــة ممــــــن كانــــــت والدتهــــــم فــــــي العــــــراق وحصــــــل إقامــــــةن یالطلبــــــة المقیمــــــ -أ

 الشهادة الثانویة العراقیة.
) ســـــــنة وجمیـــــــع ٢٠فـــــــي العـــــــراق علـــــــى أكثـــــــر مـــــــن ( إقـــــــامتهمالطلبـــــــة الـــــــذین تزیـــــــد  -ب

 ذلك. یثبت مایقدم  أنمؤهالتهم الدراسیة من العراق على 
ة ســـــــحاصـــــــلین علـــــــى شـــــــهادة الدراالن إقامـــــــة دائمـــــــة فـــــــي العـــــــراق و یالطلبـــــــة المقیمـــــــ -ت

 في دوائر الدولة. مذویه أحدالثانویة العراقیة ویعمل 
مستنســــــخة) التــــــي تؤیــــــد علــــــى الطالــــــب المقبــــــول تقــــــدیم المستمســــــكات (األصــــــلیة وال .٤

 انطباق الشروط الواردة أعاله أثناء مراجعته الوزارة.
یــــــزود الطالـــــــب المســــــتوفي لضـــــــوابط اإلعفـــــــاء بكتــــــاب رســـــــمي مــــــن مركـــــــز الـــــــوزارة  .٥

 ملغیــــاً معنــــون إلــــى الجامعــــة المقبــــول بهــــا یؤیــــد إعفــــاءه، وبخــــالف ذلــــك یعــــد قبولــــه 
 وعلى الجامعة إعالم الوزارة.

ـــــول فـــــي ال .٦ ـــــب المقب لتســـــدید األجـــــور الدراســـــیة  اإلســـــراعدراســـــة المســـــائیة علـــــى الطال
 .اإلعفاءأسبوع من صدور كتاب مدة بالدینار العراقي وخالل 

 ســـــنوات الدراســـــةولیـــــتم إصـــــدار كتـــــاب اإلعفـــــاء مـــــن األجـــــور الدراســـــیة لمـــــرة واحـــــدة  .٧
بالنســــــبة للفئتــــــین ( أ و ب) ویراعــــــى تجدیــــــد كتــــــاب اإلعفــــــاء فــــــي كــــــل ســــــنة  كافــــــة

 (ت) دراسیة بالنسبة للفئة

٧ 
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مســــــؤولیة عــــــدم المراجعــــــة إلــــــى مركــــــز الــــــوزارة  المعهــــــد أو والكلیــــــةیتحمــــــل الطالــــــب  .٨
) یومـــــــا" مـــــــن ظهـــــــور نتـــــــائج القبـــــــول وبخالفـــــــه یتحمـــــــل ٤٥خـــــــالل مـــــــدة أقصـــــــاها (

 دوالر.  ٣٢٣البالغة  التأخیریةالطالب الغرامة 

٨ 
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 لكترونیةإلا ستمارةإلا ستخدامدلیل الطالب إل  :الثانيالفصل 
 

 المقدمة  ۲-۱
عزیزي الطالب إن اإلس�����تمارة اإللكترونیة وجدت لخدمتك ومس�����اعدتك في ملء إختیاراتك     

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

عند ملئھا ولضمان حقك في الترشیح للكلیة أو المعھد الذي ُیـ�ـ�ـ�ـ�الئم معدلك ووفق رغبـاتك، إن 

ألسـ���لـ���ـ���وب التكـ���نولـ���وجي الحـ���ـ���دیـ���ث والحضـ���اري المـ���تـ���طور بإسـ���تـ���خدام (اإلستمارة ھذا ا

االلكترونیة) ســھل جداً وال یتطلب منك سوى معـرفة بسیطة للدخول عبر اإلنترنت الى المواقع 

 المثبتھ أدناه.

 

 مالحظة:
 كل االرقام واالختیارات التي ستظھر في ھذا الدلیل ھي افتراضیة فقط. -۱

) لغرض اخفاء المعلومات االصلیة وال یجوز استعمال ھذا الرمز في *استعمال الرمز ( تم -۲

 ملء االستمارة الحقیقیة.
 

 خطوات ملء اإلستمارة اإللكترونیة: ۲-۲

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

 موقع البوابة االلكترونیة لدائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة:

  gate.org-www.dirasat 

 :موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالرابط الموجود على أو 

www.mohesr.gov.iq  

 -:ةالعراقیة للحاسبات والمعلوماتی كترونیة) الموجود في موقع الھیئةأو على رابط (اإلستمارة اإلل

www.icci.edu.iq  

 لوجیا المعلومات واالتصاالت:و او على الرابط الموجود في موقع جامعة تكن

www.uoitc.edu.iq  
الروابط الموجودة في كل المواقع االلكترونیة التابعة للجامعات العراقیة. ویمكنك اإلستعانة او على 

 بأي شخص لھ معرفة ولو بسیطة للدخول الى الموقع.
 

 ٩  

 

http://www.dirasat-gate.org/
http://www.mohesr.gov.iq/
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 -صفحات نظام اإلستمارة اإللكترونیة والتي یجب علیك معرفتھا بالتفصیل وھي كاآلتي: -ثانیاً:

 -):۱كما في الشكل رقم (. الصفحة األولى (صفحة تسجیل الدخول) ۱

ھذه الصفحة ھي الصفحة المخصصة لتسجیل الدخول حیث یجب علیك إدخال رقمك اإلمتحاني  

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

 وكما موضح في الشكل أدناه:

 
 

 ) صفحة تسجیل الدخول۱رقم ( شكل
 

 مالحظة:
ة ترونیإن صفحة تسجیل الدخول أنفاً ھي من أھم مراحل تقدیمك الصحیح لإلستمارة اإللك    

بك لغیرك وذلك لضمان  ینالخاصعدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاني  وعلیھ یجب مراعاة

 ملئھا بنفسك او من تخولھ انت وبحضورك.
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ھ ثم إضغط قم بكتابت ،بعد كتابة الرقمین آنفاً بشكل صحیح سوف یظھر لك رمز التحقق من الھویة

 ).۲) كما في الشكل رقم (تسجیلعلى زر (

 )۲شكل رقم (
اذا تمت عملیة إدخال المعلومات الخاصة بتسجیل الدخول بنجاح سوف تظھر الصفحة الخاصة 

 ).۳كما في الشكل رقم (العامة للتقدیم  الطالب والتعلیماتبمعلومات 

 
  )۳الشكل رقم (

************ 

************ 
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ل االختیارات كما في الشكبتحدید وبعد الضغط على زر المتابعة سوف تظھر الصفحة الخاصة 

 )٤رقم (

 
 بتحدید االختیارات) الصفحة الخاصة ٤شكل رقم (

 
 انیة  (صفحة تحدید اإلختیارات) :.الصفحة الث۲

وھي أھم صفحة حیث یجب علیك عزیزي الطالب اإلنتباه جیداً الى كیفیة تحدید اختیاراتك بشكل 

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

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

 ).۷)  و (٦و ( ) ٥وكما مبین بالشكل رقم (ت التابعة لھذه الجامعة الكلیا

 
 )٥شكل رقم (
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 )٦شكل رقم (

 )۷شكل رقم (
ان الكلیات التي سوف تظھر في قائمة الكلیات والمعاھد بعد اختیارك للجامعة تم  : مالحظة

 .فحصھا وترتیبھا بما یالئم فرع الطالب وجنسھ

 استخدامھا في ھذه الصفحة ھي:ان االدوات الممكن 

اختیار ) وتوجد عند كل اختیار حیث تمكنك عزیزي الطالب من اضافة +عالمة الـ ( -۱

 بعد االختیار الحالي مثال:

) الخاصة باالختیار +بعد الضغط على عالمة الـ ( ۲یمكنك اضافة اختیار رقم   -أ

 .۱رقم 

ن تم ر بین اختیارییمكنك اضافة اختیار بین اختیارین سابقین اي حشر اختیا -ب

تم اعادة تسلسل أنھ ادخالھما سابقاً وسوف تالحظ بعد اتمام عملیة االضافة 

 االختیارات الیاً.

 ) وتوجد عند كل االختیارات وتستخدم لحذف االختیار الحالي. -عالمة (  -۲

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

سل لمشاھدة االختیارات بشكل متسل) الموجود في أسفل الصفحة متابعةبالضغط على زر (مباشرةً 

 للتأكد منھا.
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 صفحة الثالثة ( صفحة المعاینة) :.ال۳
تم وضع ھذه الصفحة لضمان عدم حدوث أي خطأ باإلختیارات وإعطاء فرصة أخرى       

في حالة وجود اي خطأ او رغبة في تغییر أحد  . لتعدیل قائمة اإلختیارات في الصفحة السابقة

غط یمكنك اإلستمرار بالض اوالخیارات قبل إرسالھا یمكنك الضغط على زر (تعدیل اإلختیارات) 

 .) ۸على زر (متأكد من اإلختیارات) أسفل الصفحة وكما موضح بالشكل رقم (

 ) صفحة المعاینة۸الشكل رقم (
 

تجدر اإلشارة ھنا الى انھ بعد إرسال ھذه اإلختیارات بالضغط على زر (نعم لإلرسال بشكل   

 .اإلمتحاني لتأكید عملیة اإلرسال نھائي) سوف یطلب منك عزیزي الطالب أن تقوم بإدخال الرقم

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

فحة الخیارات من جدید لتعدیل إختیاراتك فیرجى منك عزیزي الطالب اإلنتباه بشكل تام والتأكد ص

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

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

 .تسنى لك العودة اإلختیارات) لی
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(الوصل) والذي من خاللھ تستطیع تحمیل ملف من نوع  بعد اكتمال عملیة الحفظ سیتم تحمیل

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

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

 ).۹قیامك بملء إختیاراتك وارسالھا بشكل صحیح كما موضح بالشكل رقم (

 
 

 ) وصل االستالم۹( شكل رقم
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 الجامعات: الثالثالفصل 
 :التقدیم الیھا الفرع العلمي يخریج بامكانالتي  الكلیات والمعاھد ۳-۱

 www.uobaghdad.edu.iq             )۱۹٥۸عام أسست جامعة بغداد ( ۳-۱-۱

 اقسام الكلیة اسم الكلیة

  الطب
  طب الكندي
  طب االسنان

  الصیدلة

 / / البیئة/ الحاسوب / الكیمیاویة / الطاقة  عمارةالالمدني / الكھرباء / االلكترونیك واالتصاالت /  الھندسة
 المرحلة الثالثة میكانیك عام وھندسة الطیران )(التخصص من  المیكانیك

 النفط الھندسة

  يالطب الحیات/  المؤتمت التصنیع/ الكیمیائیة االحیائیة / المیكاترونكس / المعلومات واالتصاالت  الخوارزمي -الھندسة 
 ( مدة الدراسة في قسم الطب الحیاتي خمس سنوات وبقیة االقسام اربعة سنوات )

 الموارد المائیة الھندسة
 المساحة الھندسة

/ التقنیات  والفضاء الفلك فیزیاء / علم األرض / علوم الحیاة / علوم الحاسوب / الكیمیاء / ال العلوم
 / التحسس النائي االحیائیة

 الریاضیات العلوم
 الكیمیاء / الفیزیاء / علوم الحیاة العلوم للبنات
 الریاضیات      العلوم للبنات
 الحاسوب        العلوم للبنات

  القانون
  العلوم السیاسیة

  التمریض
  الطب البیطري

 الزراعة
 / / االقتصاد الزراعي / اإلرشاد الزراعي والموارد المائیة الحقلیة / التربةوقایة النبات / المحاصیل 
علوم االغذیة / مكافحة /  / الثروة الحیوانیة / البستنة وھندسة الحدائق المكائن واالالت الزراعیة

 التصحر/ الكیمیاء الزراعیة

اللغة اإلنكلیزیة / اللغة األلمانیة / اللغة الفارسیة / اللغة الروسیة / اللغة االسبانیة / اللغة الفرنسیة /  اللغات
 اللغة السریانیة لغة التركیة / اللغة العبریة / ال

/ التمویل  العامة / االقتصاد / االحصاء/ المحاسبة / االدارة الصناعیةإدارة األعمال / االدارة  اإلدارة واالقتصاد
 والمصارف

للعلوم  التربیة
 الكیمیاء /  الفیزیاء / علوم الحیاة / علوم الحاسوب / الریاضیات ابن الھیثم الصرفة/

 التربیة ابن رشد
 للعلوم اإلنسانیة

اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / علوم القران الكریم التأریخ / الجغرافیة / العلوم التربویة والنفسیة / 
 والتربیة االسالمیة

 التربیة ابن رشد
 اللغة الكردیة للعلوم اإلنسانیة

/ خدمة اجتماعیة / اللغة العربیة / اللغة اإلنكلیزیة / علوم تربویة ونفسیة الجغرافیة / التأریخ /  التربیة للبنات
  اإلسالمیة / الحاسوبوالتربیة   القرآن الكریم

 ریاض األطفال للبناتالتربیة 
 االقتصاد المنزلي للبناتالتربیة 

 / الجغرافیة / االجتماع / اللغة العربیة اللغة االنكلیزیة / التأریخ اآلداب
 علم النفس اآلداب

 ١٦  
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 اقسام الكلیة اسم الكلیة

 الفلسفة اآلداب
 اآلثار اآلداب
 الصحافة / اإلذاعة والتلفزیون / العالقات العامة  األعالم

/ الحضارة واالثار االسالمیة / الفلسفة االسالمیة / االدیان  الشریعة / اصول الدین / اللغة العربیة العلوم االسالمیة
 المقارنة / العلوم المالیة والمصرفیة االسالمیة 

بدنیة وعلوم التربیة ال
 مباشر )التقدیم لھا (  الریاضة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 ) التقدیم لھا مباشر (  للبنات الریاضة

الفنون المسرحیة / الفنون التشكیلیة / التصمیم / الفنون الموسیقیة / الخط  السینمائیة والتلفزیونیة / الفنون الجمیلة
  والزخرفة / التربیة الفنیة

 
 

  www.uomustansiriyah.edu.iq   )۱۹٦۳عام أسست المستنصریة ( جامعةال ۳-۱-۲

 اقسام الكلیة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة
  / العمارة المدني / الكھرباء / المیكانیك / البیئة / الحاسوب والبرمجیات /  المواد /  الطرق الھندسة

 العلوم
وفروعھ (التقانة االحیائیة /  علوم الحیاة[ / حاسوبالالكیمیاء / الفیزیاء / علوم الجو / علوم 

المرحلة من  فیھا یكون التخصص   )االحیاء المجھریة / الفطریات وعلوم النبات / علوم الحیوان
 ]الثالثة

 الریاضیات  العلوم
  القانون

  العلوم السیاسیة
 العلوم المالیة والمصرفیةادارة األعمال / االقتصاد / االحصاء / المحاسبة /  اإلدارة واالقتصاد

التأریخ / الجغرافیة / الفیزیاء / االرشاد النفسي والتوجیھ  التربوي / علوم الحاسوب / العلوم  التربیة
 التربویة والنفسیة / اللغة العربیة / الریاضیات / طرق تدریس القران والتربیة االسالمیة 

اللغة الفرنسیة /   / ت والمعلومات / اللغة العربیة / انثروبولوجي / التاریخاللغة االنكلیزیة / المكتبا اآلداب
 / االعالم  الترجمة

 علم النفس  اآلداب
 الفلسفة اآلداب

 التربیة األساسیة
 

علوم / ریاض اطفال / تربیة الالریاضیات / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / التربیة االسالمیة / 
 ب / علوم الحاسورشاد النفسي والتوجیھ التربوي جغرافیة / تربیة خاصة / االالتاریخ / الاسریة / 

  / التربیة البدنیة وعلوم الریاضة التربیة الفنیة
 األولى     الصفوفمعلم   التربیة األساسیة
السیاحة وادارة 

 السیاحة / ادارة الفنادق الفنادق

 بدنیة وعلومالتربیة ال
  (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  www.uobasrah.edu.iq           )۱۹٦۷عام أسست (جامعة البصرة  ۳-۱-۳

 اقسام الكلیة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة
 النفط المواد /لحاسوب / الكیمیاویة / /  ا عمارةالالمدني / الكھرباء / المیكانیك /  الھندسة
 / البیئةالكیمیاء / الفیزیاء / علم االرض / علوم الحیاة  العلوم
 الریاضیات العلوم

 م الحاسوب / نظم المعلومات الحاسوبیةوعل تكنلوجیا المعلومات
  القانون

  التمریض
  الطب البیطري

/ الثروة الحیوانیة / البستنة والنخیل /  وقایة النبات / التربة والموارد المائیة / المكننة الزراعیة الزراعة
 علوم االغذیة / االسماك والثروة البحریة / المحاصیل الحقلیة

ھ ( االقتصاد العام فروعو االقتصاد[/  عمال / االحصاء / المحاسبة / علوم مالیة ومصرفیةأادارة  االدارة واالقتصاد
 ]ثةالمرحلة الثالمن  فیھا یكون التخصص  / التخطیط االستراتیجي / اقتصادیات النفط والغاز ) 

 الحاسوب / الكیمیاء / الفیزیاء / علوم الحیاة / الریاضیاتعلوم  للعلوم الصرفة التربیة
للعلوم  التربیة

 االنسانیة
غة تربوي / اللالنفسي والتوجیھ ال رشاداالنفسیة / التربویة والعلوم ال / التأریخ / الجغرافیة

 / علوم القران والتربیة االسالمیة االنكلیزیةالعربیة / اللغة 
 / العلوم التربویة والنفسیة الجغرافیة / التاریخ/  اللغة العربیة التربیة  للبنات

 علوم الحیاة / اللغة العربیة  القرنة / التربیة
 الترجمة اللغة االنكلیزیة / التأریخ/ الجغرافیة / المكتبات والمعلومات // اللغة العربیة  اآلداب
 الفلسفة اآلداب

التقدیم لھا  ( / التربیة الفنیة / الفنون السمعیة والمرئیة / موسیقى فنون تشكیلیة / فنون مسرحیة الفنون الجمیلة
 مباشر )

بدنیة وعلوم التربیة ال
 التقدیم لھا مباشر )(  الریاضة
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 )۱۹٦۷عام أسست ( /الموقع الردیفجامعة الموصل ٤-۳-۱

 اقسام الكلیة اسم الكلیة

  طب الموصل
  طب األسنان

  الصیدلة
 /البیئة / الحاسوب / المیكاترونكس  عمارةال المدني / الكھرباء / المیكانیك /  الھندسة

 المكامن النفطیة / التعدین / النفط والتكریر ھندسة النفط والتعدین
 الموارد المائیةالسدود و الھندسة
 /الفیزیاء الحیاتیة / الطاقات المتجددة الكیمیاء / الفیزیاء / علوم الحیاة / علم االرض العلوم

علوم الحاسوب 
 / البرامجیات / بحوث العملیات والتقنیات الذكائیةالریاضیات / الحاسوب / اإلحصاء  والریاضیات

 التقانات البیئیة / علوم البیئة   علوم البیئة وتقاناتھا
  الحقوق

  العلوم السیاسیة
  التمریض

  الطب البیطري

 الزراعة والغابات
/ االقتصاد الزراعي / التعلیم  التربة والموارد المائیةوقایة النبات / المحاصیل الحقلیة / 

الثروة الحیوانیة / البستنة وھندسة الحدائق / علوم  الزراعیة / المكائن واالالتالزراعي / 
 االغذیة / الغابات

 اإلدارة واالقتصاد
ادارة اعمال / االقتصاد / المحاسبة / ادارة صناعیة / العلوم المالیة والمصرفیة / نظم 

التسویق / المحاسبة المالیة وتدقیق  الحسابات / ادارة المؤسسات  / ادارة معلومات أداریة
 السیاحیة والفندقیة / محاسبة التكالیف واالداریة

 الریاضیات لوم الحیاة / الفیزیاء/ الحاسوب/الكیمیاء/ ع للعلوم الصرفة التربیة
التربیة للعلوم 

 االنسانیة
لقرآن / ا / اللغة االنكلیزیة اللغة العربیة  / / العلوم التربویة والنفسیة الجغرافیة / التأریخ

 التربیة اإلسالمیةو

 التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [التربیة االسالمیة / اللغة العربیة / الكیمیاء / علوم الحیاة /  التربیة للبنات
 ]مباشر)ا (التقدیم لھ

  یةــــــالترجمة / اللغة الفرنس /  اللغة العربیة / الفلسفة/ االجتماع / اللغة االنكلیزیة / التأریخ  اآلداب
 ]مباشر ) الھالتقدیم (  ةاللغة التركی [/ االعالم

 المكتبات والمعلومات اآلداب

علوم / لا/ تربیة خاصة / تربیة اسالمیة / التاریخ/ الجغرافیة لغة االنكلیزیة / اللغة العربیة / ال التربیة األساسیة
 ](التقدیم لھ مباشر) التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [ریاضیات/ 

 ریاض األطفال للبنات التربیة األساسیة
 اثار قدیمة / دراسات مسماریة / الحضارة القدیمة االثار

  /السیرة والدراسات النبویة أصول الدین / الحضارة االسالمیةالشریعة / العلوم اإلسالمیة
 التقدیم لھا مباشر )(  الفنون المسرحیة / الفنون التشكیلیة / التربیة الفنیة الفنون الجمیلة

لبدنیة وعلوم التربیة ا
 التقدیم لھا مباشر )(  الریاضة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩  

 



 ٢٠١٦ -٢٠١٥للسنة الدراسیة دلیل الطالب للقبول المركزي في الجامعات  ........ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة
   
    

        www.uotechnology.edu.iq )۱۹۷٥عام أسست ( التكنولوجیة الجامعة ٥-۳-۱

 اقسام الكلیة اسم الكلیة

  العمارة عمارةھندسة ال
ھندسة تكنولوجیا 

 تكنولوجیا النفط النفط

ھندسة البناء 
 واالنشاءات

 / منشأت الھیدرولیكیةالمیاه والوجسور / الصحیة /  االنشائیة / بناء وادارة مشاریع / طرق (
 المرحلة الثانیةمن  فیھا یكون التخصص )  الجیوماتیك

ھندسة الحاسوب 
  / شبكات الحاسوب تكنولوجیا المعلومات / البرامجیات  وتكنولوجیا المعلومات

ھندسة السیطرة 
 السیطرة / الحاسوب / المیكاترونكس  والنظم

 كترونیك لكھرباء / االال الھندسة الكھربائیة
 / محطات الطاقةطائرات السیارات / التجمید /  التكییف والمیكانیك عام /    الھندسة المیكانیكیة

ھندسة اإلنتاج 
 التعدین واستخالص المعادن/ التصمیم المعان بالحاسوب / االنتاج / المعادن / الصناعیة  والمعادن

 / التلوث الصناعي والنفطيوالغاز / تكریر النفط  العملیات الكیمیاویة الھندسة الكیمیائیة

یكون السیرامیك والبناء )  / المواد البولیمریة والبتروكیمیاویة / العام( ھندسة المواد  ھندسة المواد
 المرحلة الثالثةمن  فیھا التخصص 

 ھندسة اللیزر
 وااللكترونیات

 البصریة
 اللیزر / البصریات االلكترونیة 

 نظم / المالحة والتوجیھ / الطاقة والطاقات المتجددة ھندسة الكھرومیكانیك
 المایكروویف واالتصاالت النقالة / نظم االتصاالت واالتصاالت الضوئیة ھندسة االتصاالت
 اإلحیائياألنظمة الطبیة / المیكانیك  الھندسة الطبیة

/ ادارة الشبكات / الوسائط نظم المعلومات / البرمجیات / الذكاء الصناعي / امنیة الحاسوب علوم الحاسوب
 المتعددة

اء االحیائیة / الكیمیالتقانات  /  وتطبیقات الحاسوبفیزیاء اللیزر / علم المواد / الریاضیات  العلوم التطبیقیة
 التطبیقیة / الفیزیاء التطبیقیة
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 www.uokufa.edu.iq             )  ۱۹۸۷عام أسست امعة الكوفة (ج ٦-۳-۱

 اقسام الكلیة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة

   المواد [/  / االلكترون واالتصاالت كھرباء / المنشات والموارد المائیةالالمدني / المیكانیك /  الھندسة
 ]المرحلة الثالثةمن  فیھا یكون التخصص  وفروعھ (المواد العام / المواد الطبیة ) 

 التخطیط االقلیميالتخطیط الحضري / التخطیط البیئي /  التخطیط العمراني
 / علوم االرض والتلوث/ التحلیالت المرضیة / البیئة علوم الحیاة / الكیمیاء/ الفیزیاء  العلوم

علوم الحاسوب 
 الحاسوب / الریاضیات والریاضیات

  القانون
  العلوم السیاسیة

  التمریض
  الطب البیطري

 / التربة والمیاه وقایة النبات / البستنة / الثروة الحیوانیة / علوم االغذیة الزارعة
 االنكلیزیة / التركیة اللغات

 السیاحة/  األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المصرفیة والمالیةادارة  اإلدارة واالقتصاد

التربیة الفنیة (التقدیم لھا [ / والتربیة االسالمیة الكریم القران /  الحاسوب / اللغة االنكلیزیة التربیة
 ] مباشر)

غة / الل التأریخ / الجغرافیةالریاضیات / الحیاة / الكیمیاء / الفیزیاء/  علومعلوم الحاسوب/  التربیة للبنات
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [العلوم التربویة والنفسیة /العربیة/ 

 / المجتمع المدني اللغة االنكلیزیة / التأریخ / الجغرافیة / اللغة العربیة اآلداب
 الفلسفة اآلداب

 / ریاض األطفال / اللغة العربیةالقران والتربیة االسالمیة  ساسیةاأل التربیة
 االثار العراقیة القدیمة / االثار االسالمیة االثار

/ اللغة الحدیث / العقیدة والفكر االسالمي / علوم الفقھ االسالمي واصولھ / علوم القرأن  الفقھ
  العربیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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 .iqeduwww.tu.                     )۱۹۸۷عام أسست تكریت ( جامعة ۳-۱-۷

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة
 المدني / المیكانیك / الكیمیاوي / الكھرباء / البیئة  الھندسة

 عملیات نفطیةسیطرة وحاسوب /  ھندسة النفط والمعادن
 الكیمیاء / الفیزیاء/ علوم الحیاة / علم االرض العلوم

علوم الحاسوب 
 الریاضیات والریاضیات

علوم الحاسوب 
 الحاسوب  والریاضیات

  الحقوق
  العلوم السیاسیة

  التمریض
  الطب البیطري

/ االقتصاد واالرشاد الزراعي /  / التربة/ المحاصیل الحقلیة  وم االغذیة والتقانات االحیائیةعل الزراعة
 )(قضاء بلد) البستنة /  الثروة الحیوانیة(  وقایة النبات

 ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالیة والمصرفیة اإلدارة واالقتصاد
 الكیمیاء / علوم الحیاة / الفیزیاء / الریاضیات التربیة للعلوم الصرفة

للعلوم  التربیة
 االنسانیة

التأریخ / الجغرافیة / العلوم التربویة والنفسیة / القرآن والتربیة اإلسالمیة / اللغة العربیة / 
  / التربیة الفنیةاللغة االنكلیزیة

علوم الحیاة / الكیمیاء / التأریخ / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / الریاضیات / القرآن  التربیة للبنات
 / االقتصاد المنزلي یة اإلسالمیةوالترب

 الفیزیاء / اللغة العربیة التربیة / طوزخورماتو
  االعالم الترجمة / // االجتماع  اللغة العربیة / التأریخ / الجغرافیة التطبیقیة دابآلا

التربیة 
 العربیة الریاضیات / العلوم / اللغة ساسیة/الشرقاطاأل

 / الحدیث وعلومھ  الفقھ و اصولھ اصول الدین / العلوم االسالمیة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  www.qu.edu.iq               )   ۱۹۸۷عام أسست جامعة القادسیة ( ۳-۱-۸

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة
 والنقل / المواد/ الطرق  / الكیمیاويالمدني / المیكانیك  الھندسة

 التقانات االحیائیة الطبیة /  التقانات االحیائیة الزراعیة التقانات االحیائیة
 / البیئةعلوم الحیاة / كیمیاء  العلوم

علوم الحاسوب 
 الوسائط المتعددة الحاسوب /  تكنولوجیا المعلوماتو

  القانون
  التمریض

  الطب البیطري
 / االنتاج الحیواني البستنة وھندسة الحدائق/  التربة والموارد المائیة الزراعة

 االحصاء /  العلوم المالیة والمصرفیة ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / اإلدارة واالقتصاد

التأریخ / الكیمیاء / علوم الحیاة / الفیزیاء / علوم تربویة ونفسیة / اللغة العربیة / اللغة  التربیة
 / علوم القران والتربیة االسالمیةاالنكلیزیة / الریاضیات 

 ])التقدیم لھا مباشر( التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي /  التربیة للبنات
 اللغة العربیة الجغرافیة / االجتماع / اآلداب
 علم النفس اآلداب
 االثار / الدراسات المسماریة االثار

 )التقدیم لھا مباشر( الفنون المسرحیة / التربیة الفنیة  الفنون الجمیلة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 التقدیم لھا مباشر الریاضة
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 .uoanbar.edu.iqwww )۱۹۸۷عام أسست ( الردیف/الموقع االنبارجامعة  ۳-۱-۹

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان
  كلیة الصیدلة

 / الكیمیائیة والبتروكیمیائیة كھربائیة / المدني / المیكانیك  /  السدود وموارد المیاه الھندسة
 الكیمیاء / الفیزیاء / علوم الحیاة / الجیولوجیا التطبیقیة  العلوم

 نظم المعلومات / علوم الحاسوب الحاسوب
 الفیزیاء الحیاتیة / البیئة العلوم التطبیقیة / ھیت

القانون والعلوم 
 قانونال السیاسیة

القانون والعلوم 
 العلوم السیاسیة السیاسیة

 / التربة والموارد المائیة / الثروة الحیوانیة / البستنة وھندسة الحدائقالمحاصیل الحقلیة /  الزراعة
 / وقایة النبات /االقتصاد الزراعي علوم األغذیة

 / المحاسبة  / االقتصاد ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
 / الریاضیات الكیمیاء / علوم الحیاة / الفیزیاء  للعلوم الصرفةالتربیة 

التربیة للعلوم 
 التاریخ / الجغرافیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / القران والتربیة االسالمیة االنسانیة

لغة نفسیة / اللغة العربیة / الالتربویة والعلوم العلوم الحیاة / الكیمیاء / الجغرافیة / التأریخ /  التربیة للبنات
 لتربیة االسالمیة االنكلیزیة / القران وا

التربیة للعلوم 
 العلوم التربویة والنفسیة االنسانیة

 اللغة العربیة /  علوم القران والتربیة االسالمیة التربیة / القائم

  االعالم /ریخ / الجغرافیة / اللغة العربیة / االجتماع أاللغة االنكلیزیة / الت اآلداب

ساسیة / التربیة األ
 / اللغة العربیة العلوم حدیثة

  الفقھ واصولھ / الحدیث وعلومھ / العقیدة والدعوة االسالمیة / التفسیر وعلوم القرأن العلوم االسالمیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  .aliraqia.edu.iqwww            )۱۹۸۹عام أسست العراقیة  (جامعة ال ۳-۱-۱۰

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

 البرامجیات / الشبكات  ھندسةال
 القانون والعلوم السیاسیة القانون

 العلوم السیاسیة  القانون والعلوم السیاسیة
 العلوم المالیة والمصرفیة / ادارة اعمال / محاسبة  االدارة واالقتصاد

 / اللغة العربیةعلوم الحیاة / الحاسوب / الكیمیاء / الفیزیاء / التاریخ / علوم القران /  التربیة / الطارمیة
 العلوم التربویة والنفسیة

 خالتاری / االسالمیة / الشریعةن و التربیة اللغة االنكلیزیة / علوم القرا اللغة العربیة / التربیة للبنات
               ریاض األطفال والتربیة الخاصة التربیة للبنات

 / الجغرافیة  اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / علوم القرآن / التاریخ دابآلا
       الترجمة داباآل

 صحافة االذاعیة والتلفزیونیة / العالقات العامة صحافة / ال االعالم

 / / مقارنة االدیان / التفسیر الحدیث وعلومھ  / اصول الفقھ العقیدة اإلسالمیة / /الفقھ  العلوم االسالمیة
 العلوم المالیة والمصرفیة االسالمیة 

 
  www.uobabylon.edu.iq          )۱۹۹۱عام أسست بابل (جامعة  ۳-۱-۱۱

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب األسنان

  الصیدلة
 عمارةال / الكیمیاویة المدني / الكھرباء / المیكانیك / البیئة /  الھندسة

 السیرامیك ومواد البناء / البولیمرات والصناعات البتروكیمیاویة المعادن /  ھندسة المواد
 السیارات / الطاقة الھندسة / المسیب

 علم االرض التطبیقي       كیمیاء / فیزیاء / علوم الحیاة /  العلوم
 شبكات المعلومات / البرامجیات معلوماتتكنولوجیا ال

 علوم الحیاة / علوم الحاسوب / كیمیاء / فیزیاء اللیزر علوم البنات
  القانون

  التمریض
 / االدارة البیئیة مصرفیةاالدارة الصناعیة / العلوم المالیة وال االدارة واالقتصاد

 ریاضیات / فیزیاء للعلوم الصرفةالتربیة 
 ةنفسیالتربویة والعلوم الجغرافیة / اللغة العربیة  / اللغة االنكلیزیة / التاریخ / ال للعلوم االنسانیة التربیة

 اللغة العربیة / االجتماع اآلداب
 اآلثار اآلداب

 ریخ / جغرافیة / التربیة الخاصةأاالنكلیزیة / العلوم / تاللغة العربیة / اللغة  التربیة األساسیة
 / لغة القران  القرانعلوم  الدراسات القرآنیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 / التربیة الفنیة الفنون المسرحیة / الفنون التشكیلیة / الفنون التطبیقیة الفنون الجمیلة
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 nahrainuniv.edu.iqwww.) ۱۹۹۳عام أسست النھرین (جامعة  ۳-۱-۱۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  الصیدلة

 / / الكیمیاوي / المیكانیك / اللیزر الطب الحیاتي/ المدني /  عمارةال الحاسوب / االلكترونیة / الھندسة
 االطراف والمساند الصناعیة

 المنظومات/ المعلومات واالتصاالت / الشبكات  المعلوماتھندسة 
 التقانات الحیویة

 الحیویة الزراعیةالتقانات  الحیویة الجزیئیة الطبیة / التقانات  التطبیقیة

 / الكیمیاء / الفیزیاء الحاسوب  العلوم
   الریاضیات وتطبیقات الحاسوب العلوم

  الحقوق
  العلوم السیاسیة

 /  الرقابة المحاسبیة والمالیة اقتصادیات ادارة االستثمار والموارد / اقتصادیات ادارة المصارف اقتصادیات االعمال

 
 www.uodiyala.edu.iq             )۱۹۹۸عام أسست دیالى (جامعة  ۳-۱-۱۳

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب

 / میكانیكال/  مدنيال/  / قدرة ومكائن كھربائیة / برامجیات وحاسوب / االتصاالت االلكترونیك الھندسة
 / الموادالكیمیاوي 

 / جیولوجیا النفط والمعادن  كیمیاء / حاسوبالفیزیاء / الریاضیات / علوم الحیاة / ال العلوم
القانون والعلوم 

 القانون السیاسیة

القانون والعلوم 
 سیاسیةالعلوم ال السیاسیة

  الطب البیطري
 / علوم المحاصیل الحقلیة التربة والموارد المائیة/  البستنة / الثروة الحیوانیة الزراعة

 / اإلدارة العامة االحصاءاالقتصاد /  االدارة واالقتصاد
 )]المقدادیة (الریاضیات[ / علوم الحیاة / الحاسوب / الكیمیاء للعلوم الصرفةالتربیة 

للعلوم التربیة 
 االنسانیة

القرأن  علوم/  نفسیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیةالتربویة والعلوم الالتأریخ / الجغرافیة / 
 والتربیة االسالمیة

یة / جغراف/ تاریخ / یات / ریاض أطفال علوم / ریاضالاللغة العربیة / اللغة اإلنكلیزیة / حاسوب /  التربیة األساسیة
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي /

 ى  ولاأل وفصفالمعلم  التربیة األساسیة
 الشریعة / اصول الدین العلوم االسالمیة
 التربیة الفنیة / الفنون التشكیلیة / الفنون السمعیة والمرئیة  الفنون الجمیلة
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 qwww.uokerbala.edu.i             )۲۰۰۲عام أسست كربالء (جامعة  ۳-۱-۱٤

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة 

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة

 الھندسة
/ الھندسة الطبیة / ھندسة االطراف والمساند  المدني / المیكانیك / الكھرباء وااللكترونیك

النفط والبتروكیماویات وفروعھ ( ھندسة النفط / ھندسة [/ العمارةالصناعیة / 
 ] المرحلة الثالثةمن  فیھا یكون التخصص  البتروكیمیاویات ) 

 الكیمیاء / علوم الحیاة / الفیزیاء / علوم الحاسوب العلوم
 التحلیالت المرضیة / الصحة البیئیة العلوم الطبیة التطبیقیة

  القانون
  التمریض

  الطـب البیـطري
 / المحاصیل الحقلیة / الثروة الحیوانیة  البستنة / وقایة النبات الزراعة

 االحصاء / المحاسبة/  ادارة األعمال / االقتصاد / علوم مالیة ومصرفیة االدارة واالقتصاد
  الفیزیاء/ الكیمیاء  /الریاضیات / علوم الحیاة  للعلوم الصرفة التربیة

  النفسیةویة بوالترالعلوم / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / جغرافیة تطبیقیة التاریخ /  التربیة للعلوم االنسانیة
 السیاحة الدینیة والحضاریة / ادارة المؤسسات الفندقیة  العلوم السیاحیة
 دراسات قرانیة / الفقھ واصولھ اللغة العربیة /  العلوم االسالمیة

 ( التقدیم لھا مباشر ) بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال

 
  www.utq.edu.iq                  )۲۰۰۲عام أسست ذي قار (جامعة  ۳-۱-۱٥

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  الصیدلة
 النفط والغاز/ الطب الحیاتي /  / الكھربائیة وااللكترونیةالمدني / المیكانیك الھندسة
 / التحلیالت المرضیةالفیزیاء / الكیمیاء / علوم الحیاة  العلوم

 الحاسوب / الریاضیات علوم الحاسوب والریاضیات
  القانون

  التمریض
  الطب البیطري / الشطرة

  المحاصیل الحقلیة/ االنتاج النباتي / االنتاج الحیواني  الزراعة واالھوار
 العلوم المالیة والمصرفیة / االقتصاد االدارة واالقتصاد

 الفیزیاء/ / علوم الحاسوب / الریاضیات علوم الحیاة  للعلوم الصرفة التربیة
 / العلوم التربویة والنفسیة الجغرافیة /اللغة العربیة / اللغة اإلنكلیزیة / التأریخ للعلوم االنسانیة التربیة

 علوم الحیاة / علوم القران والتربیة االسالمیة / ریاض االطفال التربیة للبنات / الشطرة
 االجتماع / الجغرافیة /   اللغة االنكلیزیة/ التأریخ / اللغة العربیة    اآلداب

 اآلثار والحضارة القدیمة / اآلثار والحضارة اإلسالمیة سوق الشیوخ/اآلثار
 الصحافة المكتوبة / االذاعة والتلفزیون / الصحافة واالعالم الرقمي  االعالم

 التفسیر / علوم القران  العلوم اإلسالمیة
 (التقدیم لھا مباشر) بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال
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  qwww.uokirkuk.edu.i         ) ۲۰۰۳عام أسست كركوك (جامعة  ۳-۱-۱٦

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

 / الكھرباء المدني / النفط / المیكانیك الھندسة
 علوم األرض/ / الكیمیاء/ الفیزیاء  الحاسوب / الریاضیات / علوم الحیاة العلوم

 القانون  والعلوم السیاسیة القانون
 العلوم السیاسیة والعلوم السیاسیة القانون

  التمریض
  الطب البیطري

 / الغابات / المحاصیل الحقلیة / التربة والمیاه الثروة الحیوانیة / البستنة الزراعة

( الدراسة مستضافة  في كلیة المكننة والمعدات الزراعیة / المحاصیل الصناعیة والطبیة  الزراعة / الحویجة
 ) الزراعة / جامعة كركوك حالیاً 

 / االقتصاد ادارة االعمال / االحصاء االدارة واالقتصاد
 الفیزیاء / الكیمیاء / علوم الحیاة / الریاضیات التربیة للعلوم الصرفة

لعلوم ا اللغة العربیة / التأریخ / اللغة اإلنكلیزیة / علوم القرآن /اللغة الكردیة / الجغرافیة / للعلوم االنسانیة  التربیة
 ]مباشر) االلغة التركیة (التقدیم لھ[سیة / التربویة والنف

 ( الدراسة مستضافة  في الموقع الجامعي بمدینة كركوك حالیاً )علوم الحیاة / التاریخ  التربیة / الحویجة
 اللغة العربیة / التاریخ / اإلعالم داباآل

 (التقدیم لھا مباشر)  بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال

 
  www.uowasit.edu.iq           )  ۲۰۰۳عام أسست واسط (جامعة  ۳-۱-۱۷

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

 العمارة/ الكھرباء / مدني المیكانیك / ال الھندسة
     / الكیمیاءعلوم الحیاة / الفیزیاء العلوم

 الحاسوب / الریاضیات / البرامجیات الحاسوب والریاضیات علوم
  القانون

  الطب البیطري / الحي
 / المحاصیل الحقلیة والحیواني / التربة وتقنیات الري  االنتاج النباتي الزراعة

 / ادارة االعمال االقتصاد / االحصاء / المحاسبة االدارة واالقتصاد

اللغة االنكلیزیة / العلوم التربویة والنفسیة / علوم اللغة العربیة / التأریخ / الجغرافیة /  التربیة
 / علوم الحیاة / الریاضیات / الحاسوب القرأن

 الترجمة / اللغة العربیة / علم االجتماع / الفلسفة  دابآلا
 / ریاض اطفال / التربیة اإلسالمیة / الجغرافیة / التاریخ علوم / لغة عربیةال ساسیة / العزیزیةالتربیة األ

 الصحافة / العالقات العامة  االعالم/الصویرة
 (التقدیم لھا مباشر) بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر)الفنون التشكیلیة / التربیة الفنیة  الفنون الجمیلة
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  www.uomisan.edu.iq            )۲۰۰۷عام أسست میسان (جامعة  ۳-۱-۱۸

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  طب االسنان

  الصیدلة
 الكھرباء / المدني  الھندسة
  النفط الھندسة
 علوم الحیاة / الكیمیاء العلوم
  القانون

  العلوم السیاسیة
  التمریض
 وقایة النباتاالنتاج الحیواني /  الزراعة

 االقتصاد / ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
 / العلوم التربویة والنفسیة تأریخ / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / الریاضیاتالجغرافیة / ال التربیة

التربیة الفنیة (التقدیم [ / جغرافیةالتأریخ / العلوم / الاللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / ریاضیات /  ساسیةالتربیة األ
 ]مباشر) الھ

 ى   ولاأل وفمعلم الصف ساسیةالتربیة األ
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 
  .mu.edu.iqwww                )   ۲۰۰۷عام أسست المثنى (جامعة  ۳-۱-۱۹

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  الصیدلة

  االسنانطب 
 عمارةال /  كیمیاويالمدني / ال الھندسة
 علوم الحیاة / الكیمیاء / الفیزیاء / الریاضیات وتطبیقات الحاسوب / البیئة والتلوث العلوم
  القانون

  التمریض
  الطب البیطري

 / التربة والمیاه / المحاصیل الحقلیة الثروة الحیوانیة/  وقایة النبات زراعة
  محاسبة / علوم مالیة ومصرفیةال واالقتصاداالدارة 

 الریاضیات / علوم الحیاة التربیة للعلوم الصرفة
للعلوم  التربیة

  علوم القرأن اللغة االنكلیزیة / تأریخ / اللغة العربیة /الجغرافیة / ال االنسانیة

 االثار / علم االجتماع داباآل
 العلوم / اللغة العربیة / التاریخ / االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  ساسیةالتربیة األ
 معلم الصفوف األولى                       ساسیةالتربیة األ

بدنیة وعلوم التربیة ال
 ( التقدیم لھا مباشر ) الریاضة
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                            )    ۲۰۱٤عام أسست ( سامراءجامعة  ۳-۱-۲۰

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 / المدنیة والبیئیة عمارةال الھندسة
 الكیمیاء التطبیقیة / التحلیالت المرضیة التطبیقیة العلوم

/ التأریخ / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / الكیمیاء / القرأن والتربیة  الفیزیاء/ علوم الحیاة  التربیة
  الجغرافیة/  االسالمیة

 / السیاحة االثاریة والدینیة / الصیانة والترمیماالثار  االثار
  / الشریعة االسالمیة اصول الدین العلوم االسالمیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 التقدیم لھا مباشر )(  الریاضة

 
 

  www.uos.edu.iq                )۲۰۱٤عام أسست ( سومرجامعة  ۳-۱-۲۱

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة        

كلیة علوم الحاسوب 
 علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات

 التربة والموارد المائیة / االنتاج الحیواني الزراعة
 / إدارة األعمال / االحصاء إدارة عامة االدارة واالقتصاد

 العلوم / اللغة العربیة ساسیةالتربیة األ
 معلم الصفوف األولى   ساسیةالتربیة األ

 
                uoqasim.edu.iqwww.  )۲۰۱٤عام أسست ( القاسم الخضراء جامعة  ۳-۱-۲۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 التقانات االحیائیة / الھندسة الوراثیة التقانات االحیائیة
 المنشأت الھیدرولیكیة / ھندسة ادارة الموارد المائیةھندسة  ھندسة الموارد المائیة

  الطب البیطري
 التقانات البیئة / التلوث البیئي علوم البیئة

 الثروة الحیوانیة / التربة والمیاه / البستنة والنخیل / المحاصیل الحقلیة الزراعة
 تكنولوجیا االلبان / تكنولوجیا االغذیة علوم االغذیة

 
                                       )۲۰۱٤عام أسست ( /الموقع الردیفنینوى جامعة ۳-۱-۲۳

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
 / النظم والسیطرة الحاسوب / االتصاالت / االلكترونیك ھندسة االلكترونیات
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                                       )۲۰۱٤عام أسست ( /الموقع الردیفالفلوجة جامعة ۳-۱-۲٤

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب
  الطب البیطري

  القانون
 ادارة عامة / االقتصاد االدارة واالقتصاد
  الشریعة / اللغة العربیة العلوم االسالمیة

 
 www.jmu.edu.iq) ۲۰۱٤عام أسست (جابر بن حیان الطبیة   جامعة ۳-۱-۲٥

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الطب

 
 

                                       )۲۰۱٤عام أسست ( /الموقع الردیفتلعفر جامعة ۳-۱-۲٦

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  التمریض
 االنتاج الحیواني / االنتاج النباتي الزراعة

 اللغة العربیة / الریاضیات ساسیةالتربیة األ

 
 www.uopage.com )۲۰۱٤عام أسست ( البصرة للنفط والغازجامعة  ۳-۱-۲۷

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 / الھندسة الكیماویة ھندسة النفط والغاز ھندسة النفط والغاز

 
 )۲۰۱٤عام أسست (  الردیف/الموقع الحمدانیةجامعة  ۳-۱-۲۸

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 ادارة االعمال / المحاسبة االدارة واالقتصاد

  /اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / العلوم التربویة والنفسیة / التاریخ /  الحاسبات / الریاضیات التربیة
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [لفیزیاء / ا

 
 www.uoitc.edu.iq ) ۲۰۱٤عام أسست (واالتصاالت نولوجیا المعلومات تكجامعة  ۳-۱-۲۹

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 تكنولوجیا معلومات األعمال/ ادارة أنظمة المعلوماتیة معلوماتیة األعمال
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   www.fte.edu.iq        )۲۰۱٤عام أسست ( الشمالیةالجامعة التقنیة  ۳-۱-۳۰

 /المعھداقســـام الكلیـــة / المعھد اسم الكلیة

 / لكلیة التقنیة القسم الطبيا
 تقنیات التحلیالت المرضیة كركوك

 / الكلیة التقنیة الھندسیة
 الموصل

تقنیات تبرید وتكییف / ھندسة تقنیات االجھزة الطبیة /  ھندسة تقنیات الحاسوب / ھندسة
 ھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة / ھندسة تقنیات البناء واالنشاءات

 الكلیة التقنیة االقسام الھندسیة
 كركوك /

ھن�دس�������ة تقنی��ات التبری�د والتكییف / ھن��دس�������ة تقنی��ات الوقود والط��اق��ة / ھن��دس�������ة تقنی��ات 
 / تقنیات البیئة والتلوث لكترونیك والسیطرة / تقنیات المساحةالبرامجیات / تقنیات اال

الكلیة التقنیة 
 تقنیات االنتاج الحیواني / تقنیات االنتاج النباتي نینوى / الزراعیة/الرشیدیة

 / الكلیة التقنیة االداریة
 تقنیات االدارة االلكترونیة / تقنیات العملیات الموصل

 تقنیات/ التمریض تقنیات/  التحلیالت المرضیةتقنیات  /التخدیر تقنیات / الصیدلةتقنیات  الموصل / المعھد التقني الطبي
 االشعة تقنیات/ صحة المجتمع

 التمریض  تقنیاتصحة المجتمع /  تقنیات كركوك / المعھد التقني الطبي
الدور  / المعھد التقني الطبي

 التحلیالت المرضیة تقنیات (صالح الدین)

 / المعھد التقني الطبي
 التحلیالت المرضیة تقنیات الحویجة

 / المعھد التقني التكنلوجي
 الموصل

التقنیات ) / / رسم ھندسي بناء وانشاءات (التقنیات المدنیة ) / انتاج (التقنیات المیكانیكیة 
قنیات ت /ھزة وسیطرةاج (التقنیات االلكترونیة ) / / االلكترونیك ت/ شبكا ىقو (الكھربائیة 

تقنیات /  )/ سیارات تبرید وتكییف (المكائن والمعدات  تقنیات / المساحة تقنیات ) /الحاسوب
تشغیل وحدات  (الصناعات الكیمیاویة تقنیات  ) /تقنیات الري والبزل ة (الموارد المائی

 ) حراریة

 / المعھد التقني التكنلوجي
 كركوك

نیات تق /المساحة تقنیات / )  انشاء طرق / رسم ھندسي / بناء وانشاءات ( التقنیات المدنیة
ة ( قوى التقنیات الكھربائی/  المكائن والمعدات ( تبرید وتكییف )تقنیات  المیكانیك ( انتاج ) /

 ) الصناعات الكیمیاویة ( تشغیل الوحدات الصناعیةتقنیات التقنیات االلكترونیة /  كھربائیة) /
 / المعھد التقني التكنلوجي

 الحویجة
ات میكانیك ( االنتاج) / تقنی تقنیات/ قوى میكانیكیة) /  المكائن والمعدات ( سیاراتتقنیات 

 الموارد المائیة ( تشغیل مشاریع المیاه / الري والبزل) / تقنیات كھربائیة ( قوى)
 / المعھد التقني التكنلوجي
 المیكانیكتقنیات  / االلكترونیكتقنیات  الدور (صالح الدین)

 / المعھد التقني الزراعي
 موصل

/  ياج حیوانانت (االنتاج الحیواني  تقنیات / االنتاج النباتي تقنیات/ المكننة الزراعیةتقنیات 
 ) صحة حیوانیة

 تقنیات الغابات المعھد التقني الزراعي/كركوك
 / المعھد التقني الزراعي

  ) نباتات طبیة/  نباتي  ( االنتاج النباتيتقنیات  الحویجة

 / المعھد التقني االداري
 الموصل

دارة ا تقنیات/ تقنیات المعلومات والمكتبات/ ادارة المواد تقنیات / الحاس����بات انظمة تقنیات
 مكتب

ادارة  تقنیات انظمة الحاس����بات / تقنیات المحاس����بة / التقنیات المالیة والمص����رفیة /تقنیات  نینوى / المعھد التقني االداري
 سیاحة وفندقة تقنیاتقانونیة / 

 / المعھد التقني االداري
 كركوك

یق / ادارة التس��و تقنیات المحاس��بة / تقنیات ادارة المواد / تقنیات /انظمة الحاس��بات  تقنیات
 االدارة القانونیة 

 / المعھد التقني االداري
 ادارة المواد   تقنیاتادارة المكتب /  تقنیات الحویجة

الدور  / المعھد التقني االداري
 المحاسبة  تقنیات (صالح الدین)

 تقنیات صناعة المالبس كركوك / المعھد التقني فنون
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 www.atu.edu.iq ) ۲۰۱٤عام أسست (التقنیة   الفرات االوسطجامعة  ۳-۱-۳۱

 /المعھداقســـام الكلیـــة / المعھد اسم الكلیة

 / الكلیة التقنیة الصحیة والطبیة
 صحة مجتمعتقنیات تحلیالت مرضیة / تقنیات ال الكوفة

 الكلیة التقنیة االقسام الھندسیة
 المسیب /

/ ھندس������ة تقنیات المكائن  ھندس������ة تقنیات القدرة الكھربائیة / ھندس������ة تقنیات المض������خات
 / ھندسة تقنیات البناء واالنشاءات الزراعیة

 ھندسة تقنیات الطیران / ھندسة تقنیات االتصاالت / ھندسة تقنیات السیارات جفالن / الكلیة التقنیة الھندسیة
 الكلیة التقنیة االقسام الزراعیة

 المسیب /
التقنیات الحیاتیة الحیوانیة / التقنیات الحیاتیة النباتیة / تقنیات التربة والمیاه / تقنیات 

 المقاومة االحیائیة
 التقنیات المالیة والمحاسبیة / تقنیات العملیات ةالكوف / الكلیة التقنیة االداریة
 تمریض تقنیات الصحة المجتمع / تقنیات تحلیالت مرضیة  / تقنیات ال بابل /  المعھد التقني الطبي
 یض تمرال تقنیاتصحة مجتمع /  تقنیاتتحلیالت مرضیة / تقنیات الصیدلة / تقنیات ال الكوفة / المعھد التقني الطبي
 صحة المجتمع تقنیات  كربالء / المعھد التقني الطبي
 التمریض تقنیات / صحة المجتمع تقنیات القادسیة / المعھد التقني الطبي
 تمریضتقنیات المجتمع / الصحة  تقنیات السماوة / المعھد التقني الطبي

) / میكانیك ( انتاجتقنیات مساحة / تقنیات مدني ( بناء وانشاءات/ انشاء طرق ) / التقنیات  بلبا / المعھد التقني التكنلوجي
 االلكترونیك تقنیات مكائن ومعدات ( غزل ونسیج   / سیارات ) / تقنیات 

 / المعھد التقني التكنلوجي
 المسیب

تقنیات الموارد المائیة ( الري والبزل / تش��غیل مش��اریع ) / تقنیات المدني ( رس��م ھندس��ي / 
بناء وانش�اءات ) / تقنیات المكائن والمعدات ( سیارات) / تقنیات میكانیكیة ( انتاج) / تقنیات 

 قدرة كھربائیة ( قوى) 
 / المعھد التقني التكنلوجي

 الكوفة
 المیكانیك تقنیات المكائن والمعدات ( سیارات) / تقنیات الكھرباء ( شبكات) / تقنیات 

 االنتاج) (

 / المعھد التقني التكنلوجي
 النجف

ت تقنی��ا/ تقنی��ات ح��اس�������وب ) /  الكترونی��ك ( االلكتروني تقنی��ات كھرب��اء ( قوى ) /تقنی��ات 
نیات تقاتص�������االت / تقنیات مكائن ومعدات ( تبرید وتكییف ) / تقنی�ات ) /  ( انت�اج میك�انی�ك

 تقنیات الطیران /  ) مدني ( بناء وانشاءات / رسم ھندسي / انشاء طرقال
 / المعھد التقني التكنلوجي

 كربالء
 التقنیات المدنیة ( بناء وانشاءات) / التقنیات المیكانیكیة ( االنتاج) / التقنیات الكھربائیة

 ( التقنیات الكھربائیة)
 / المعھد التقني التكنلوجي

 المیكانیك ( تشغیل وصیانة / انتاج)تقنیات  القادسیة

 / المعھد التقني التكنلوجي
 اءاتقوى) / تقنیات البناء واالنش( كھرباء  تقنیات میكانیك ( انتاج) /تقنیات مساحة / تقنیات  السماوة

 / المعھد التقني الزراعي
 المسیب

التربة /  اتتقنی احیائیة / نباتي) /االنتاج النباتي ( مقاومة تقنیات االنتاج الحیواني / تقنیات 
 المكننة الزراعیة تقنیات 

 االنتاج الحیوانيتقنیات / االنتاج النباتيتقنیات  الكوفة / المعھد التقني الزراعي
 بةمحاستقنیات االدارة القانونیة / تقنیات واد / ادارة الم تقنیات انظمة الحاسبات /تقنیات  بابل / المعھد التقني االداري

 مالیة ومصرفیة تقنیات المحاسبة /تقنیات  المسیب / المعھد التقني االداري
 ادارة مواد تقنیات  الكوفة / المعھد التقني االداري

وادارة  الس���یاحةتقننیات محاس���بة / تقنیات ادارة قانونیة / تقنیات انظمة الحاس���بات / تقنیات  النجف / المعھد التقني االداري
 / االرشاد والسیاحة) الفنادق (الفندقة

 دقة السیاحة والفنتقنیات ادارة مكتب / تقنیات المحاسبة / تقنیات / انظمة الحاسوبتقنیات  كربالء / المعھد التقني االداري
 )( ادارة فنادق  / ارشاد سیاحي

 / المعھد التقني االداري
 تقنیات ادارة المواد  / المحاسبة تقنیات  القادسیة

 / االداري المعھد التقني
 محاسبةتقنیات  السماوة

 التصمیم والتزیین المعماريتقنیات  تقنیات صناعة المالبس / النجف / المعھد التقني فنون
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 www.stu.edu.iq         )۲۰۱٤عام أسست الجنوبیة  (الجامعة التقنیة  ۳-۱-۳۲

 /المعھدالكلیـــةاقســـام  / المعھد اسم الكلیة

 الكلیة التقنیة الصحیة والطبیة
 صحة مجتمعتقنیات تحلیالت مرضیة / تقنیات  البصرة /

 / الكلیة التقنیة الھندسیة
 البصرة

ك میكانیوالتلوث / ھندسة تقنیات ھندسة تقنیات الوقود والطاقة / ھندسة تقنیات البیئة 
 ھندسة تقنیات البتروكیمیاویات/ ھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة / الحراریات

 / الكلیة التقنیة االداریة
 تقنیات المحاسبة / تقنیات العملیات البصرة

 التقنیات المالیة والمحاسبیة  / ذي قار الكلیة التقنیة

/  التخدیرتقنیات /  ص�����حة المجتمعتقنیات /  التحلیالت المرض�����یةتقنیات /  الص�����یدلةتقنیات  البصرة / المعھد التقني الطبي
 التمریضتقنیات 

 التمریض / تقنیات التحلیالت المرضیةتقنیات  العمارة / المعھد التقني الطبي
 / المعھد التقني الطبي

 التحلیالت المرضیة  تقنیات /التمریضتقنیات صحة مجتمع / تقنیات  الناصریة

 / المعھد التقني التكنلوجي
 البصرة

التقنیات  / / التقنیات االلكترونیة المساحةتقنیات بناء وانشاءات / تقنیات التقنیات المدنیة / 
تبرید  /المكائن والمعدات (سیارات  تقنیات الكھربائیة (قوى) / التقنیات المیكانیكیة (انتاج) /

 الصناعات الكیمیاویة ( تشغیل وحدات) تقنیات وتكییف) / 
 / المعھد التقني التكنلوجي

 التقنیات الكھربائیة   القرنة

 العمارة / التقني التكنلوجي
  تقنی��اتالمك��ائن والمع��دات ( تبری��د وتكییف) /تقنی��ات الم��دني ( بن��اء وانش��������اءات) / تقنی��ات 

 قنیاتت مس�������احة/تقنیات  الكھرباء (قوى) /تقنیات االلكترونیك /  تقنی�ات المیك�انی�ك( االنت�اج) /
 (تقنیات الحاسوب)االتصاالت / التقنیات االلكترونیة 

 / المعھد التقني التكنلوجي
 المیكانیك /  التقنیات المدنیةتقنیات الكھرباء / تقنیات  الناصریة

 / المعھد التقني التكنلوجي
 الشطرة

 تقنیات المس������احة /تقنیات (الش������بكات ) / التقنیات المیكانیكیة ( االنتاج) / التقنیات الكھربائیة 
التقنیات المدنیة ( بناء  الس������یارات) / تقنیات الموارد المائیة ( ري وبزل) /(   مكائن ومعدات

 وانشاءات)
 / المعھد التقني الزراعي

 الشطرة
مكائن یات تقنالصحة الحیوانیة / تقنیات االنتاج النباتي / تقنیات االنتاج الحیواني / تقنیات 

 ومعدات زراعیة 
 / المعھد التقني االداري

  ادارة موادتقنیات /  ادارة مكتبتقنیات /  انظمة حاسباتتقنیات /  المحاسبةتقنیات  البصرة

 انظمة الحاسباتتقنیات  القرنة / المعھد التقني االداري
 / المعھد التقني االداري

 المحاسبةتقنیات ادارة مواد / تقنیات انظمة الحاسبات / تقنیات  العمارة

 / المعھد التقني االداري
 مكتب ادارة التقنیات االدارة القانونیة / تقنیات المحاسبة / تقنیات انظمة الحاسبات / تقنیات  الناصریة

 / المعھد التقني االداري
 ادارة موادتقنیات  الشطرة

   تقنیات صناعة المالبس ةالناصری / المعھد التقني فنون
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 www.mtu.edu.iq         )۲۰۱٤عام أسست الوسطى (الجامعة التقنیة  ۳-۱-۳۳

 /المعھداقســـام الكلیـــة / المعھد اسم الكلیة

تقنی��ات ص�������ح��ة المجتمع / تقنی��ات العالج الطبیعي / تقنی��ات األش�������ع��ة / تقنی��ات التخ��دیر/ تقنی��ات  غدادب / كلیة التقنیات الصحیة والطبیة
 / التقنیات البصریةالتحلیالت المرضیة / تقنیات صناعة االسنان 

 بغداد / الكلیة التقنیة الھندسیة
ھندس�ة تقنیات القوالب والعدد / ھندس�ة تقنیات اللحام / تقنیات المساحة / ھندسة تقنیات السیارات 

لبناء اتقنیات المیكاترونك / تقنیات / المواد/ ھن�دس�������ة تقنی�ات التبری�د والتكییف / ھن�دس�������ة تقنیة 
   واإلنشاءات

كلیة التقنیات الھندسیة الكھربائیة 
 تقنیات االجھزة الطبیة / ھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة / ھندسة تقنیات الحاسوبھندسة  بغداد / وااللكترونیة

 / تقنیات المعلوماتیة / تقنیات ادارة الجودة تقنیات ادارة األعمالوالمحاسبیة / التقنیات المالیة  افةالرص – /بغداد الكلیة التقنیة االداریة
 الشاملة

 التصمیم الداخلي / تقنیات االعالنتقنیات  كلیة الفنون التطبیقیة

 بغداد باب المعظم / المعھد الطبي

العالج التاھیل وتقنیات /  ص��حة المجتمعتقنیات /  وقایة االس��نانتقنیات ص��ناعة االس��نان / تقنیات 
نیات تق/  رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةتقنیات ) / االطراف والمس�اند/  العالج الطبیعي ( الطبیعي
ات / تمریض اإلس������عاف والتولیدالقبالة  /(التمریض التمریض تقنیات /  التخدیرتقنیات /  االش�����عة

 التغذیة الصحیةتقنیات األولیة) / 

 نیك االلكتروتقنیات  فحص البصر /تقنیات الصیدلة / تقنیات التحلیالت المرضیة / تقنیات  بغداد المنصور / المعھد التقني الطبي
 ادلة جنائیةتقنیات  ادارة صحیة /تقنیات ( االجھزة الطبیة) /

 صحة مجتمعتقنیات  االنبار / المعھد التقني الطبي
  حلیالت مرضیةتقنیات ت/  صحة مجتمعتقنیات التمریض / تقنیات  المعھد التقني الطبي/بعقوبة

 التمریضتقنیات / صحة المجتمع تقنیات تحلیالت مرضیة / تقنیات  الكوت / المعھد التقني الطبي

 بغداد / معھد التكنلوجیا

المة س���� / تش���غیل وحدات(الص���ناعات الكیمیاویة تقنیات /  االلكترونیكتقنیات /  المس���احةتقنیات 
 /وى الكھرباء (قتقنیات تقنیات الري) /  /الموارد المائیة (تش��غیل مش��اریع المیاه تقنیات /  )مھنیة

كییف تتبرید و /سیارات مكائن ومعدات ( تقنیات المیكانیك ( انتاج ) /  تقنیات مص�اعد) / /ش�بكات 
 رسم ھندسي) /انشاء طرق  /المدني (بناء وانشاءات تقنیات میكاترونكس) /  /قوى میكانیكیة  /

 االنبار / المعھد التقني التكنلوجي
معدات ( المكائن والتقنیات التقنیات المدنیة ( بناء وانش�����اءات) / التقنیات المیكانیكیة ( االنتاج ) / 

 التقنیات الكھربائیة  الصناعات الكیمیاویة ( تشغیل وحدات صناعیة ) /تقنیات سیارات )/ 
 ( قوى كھربائیة ) 

 مكائن ومعدات تقنیات كھرباء ( قوى) / تقنیات  میكانیك (انتاج) /تقنیات مساحة / تقنیات  بعقوبة / المعھد التقني التكنلوجي
 ( سیارات)

 /تقنیات المكائن والمعدات (السیارات)تقنیات المساحة / تقنیات الموارد المائیة ( تقنیات الري) / الكوت / المعھد التقني التكنلوجي
  التقنیات المیكانیكیة (االنتاج) /تقنیات الكھرباء ( قوى)

 الصویرة / المعھد التقني التكنلوجي
 میكانیك ( انتاج/ ص�����یانةتقنیات المكائن والمعدات (س�����یارات) / تقنیات /  )قوى (الكھرباءتقنیات 

 وتشغیل) 
 

 االنتاج النباتي تقنیات  المعھد التقني الزراعي/الصویرة

 الرصافة / معھد االدارة
نظمة اتقنیات دارة المكتب / تقنیات / التقنی�ات الم�الیة والمص�������رفیة /  االدارة الری�اض�������ی�ةتقنی�ات 

تقنی�ات والمكتب�ات / المح�اس�������ب�ة / تقنی�ات المعلوم�ات تقنی�ات الح�اس�������وب / تقنی�ات ادارة المواد / 
 (اإلحصاء والمعلوماتیة / اإلحصاء الصحي) االحصاء

 قنیاتت المحاس�������بة /تقنیات االدارة القانونیة / تقنیات ادارة المواد / تقنیات ادارة المكتب / تقنیات  بغداد / معھد االدارة التقني
 انظمة حاسباتتقنیات السیاحة ( االرشاد السیاحي / ادارة الفنادق ) / 

یات تقن/ نظم الحاس������وب تقنیات ادارة المكتب / تقنیات ادارة المواد / تقنیات المحاس������بة / تقنیات  االنبار / المعھد التقني االداري
 ادارة قانونیة 

 انظمة الحاسوب تقنیات محاسبة / تقنیات ادارة مواد / تقنیات  بعقوبة / المعھد التقني االداري
 ادارة المواد  تقنیات المحاسبة / تقنیات  الكوت / المعھد التقني االداري
 المحاسبةتقنیات  الصویرة / المعھد التقني االداري

تقنیات  / التصمیم والتزیین المعماريتقنیات /  تقنیات ص�ناعة المالبس/  التص�میم الطباعيتقنیات  بغداد / معھد الفنون التطبیقیة
 تقنیات الخزف/  فن الحلي والمجوھرات

اإلرشاد  تقنیاتالسیارات / تقنیات الكھرباء / تقنیات االلكترونیك / تقنیات المیكانیك / تقنیات  بغداد /التقنیین  معھد اعداد المدربین
 والتنمیة الریفیة
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 :التقدیم الیھا الفرع االدبيبإمكان خریجي التي  الكلیات والمعاھد ۳-۲
  www.uobaghdad.edu.iq             )۱۹٥۸عامأسست جامعة بغداد ( ۳-۲-۱

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
  العلوم السیاسیة

اللغة االنكلیزیة / اللغة األلمانیة / اللغة الفرنسیة / اللغة الروسیة / اللغة االسبانیة / اللغة  اللغات
 اللغة السریانیة الفارسیة / اللغة العبریة / اللغة التركیة / 

 / التمویل والمصارف  ادارة األعمال / االدار ة العامة / االقتصاد/ المحاسبة / إدارة صناعیة االدارة واالقتصاد

التأریخ / الجغرافیة / العلوم التربویة والنفسیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / علوم القران  للعلوم االنسانیة التربیة ابن رشد
 اإلسالمیةالكریم والتربیة 

 اللغة الكردیة للعلوم االنسانیةالتربیة ابن رشد 

/ خدمة اجتماعیة / اللغة العربیة / اللغة اإلنكلیزیة علوم تربویة ونفسیة الجغرافیة / التأریخ /  التربیة  للبنات
 / القرآن الكریم والتربیة اإلسالمیة

 ریاض األطفال التربیة  للبنات
 االقتصاد المنزلي التربیة  للبنات

 العربیة اللغة االنكلیزیة / التأریخ / الجغرافیة / االجتماع / اللغة اآلداب
 علم النفس اآلداب
 الفلسفة اآلداب
 االثار اآلداب
 الصحافة / االذاعة والتلفزیون / العالقات العامة  االعالم

/ الحضارة واالثار االسالمیة / الفلسفة االسالمیة /  الشریعة / اصول الدین / اللغة العربیة اإلسالمیةالعلوم 
 المصرفیة االسالمیة  واالدیان المقارنة / العلوم المالیة 

 (التقدیم لھا مباشر) بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) ناتللب بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال

/ الفنون المسرحیة / الفنون التشكیلیة /التربیة الفنیة / التصمیم/  السینمائیة والتلفزیونیة الفنون الجمیلة
  الفنون الموسیقیة / الخط والزخرفة

 

  www.uomustansiriyah.edu.iq  )۱۹٦۳عام أسست المستنصریة (جامعة ال ۳-۲-۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
 العالقات الدولیة / الفكر السیاسي / النظم السیاسیة والسیاسات العامة العلوم السیاسیة
 / علوم مالیة ومصرفیةادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة  االدارة واالقتصاد

 اللغة نفسیة /التربویة والعلوم ال/  / االرشاد النفسي والتوجیھ التربويالتأریخ / الجغرافیة  التربیة
 العربیة / طرق تدریس القرأن و التربیة االسالمیة

اللغة  تبات والمعلومات / اللغة العربیة / االنثروبولوجي / التاریخ/اللغة االنكلیزیة / المك اآلداب
 االعالم الترجمة / /  الفرنسیة

 علم النفس اآلداب
 الفلسفة اآلداب

 التربیة األساسیة
لتاریخ االتربیة االسالمیة / التربیة االسریة / ریاض االطفال /  االنكلیزیة /غة اللغة العربیة / الل

/ التربیة التربیة الفنیة  / / االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي/ الجغرافیة / تربیة خاصة 
 البدنیة وعلوم الریاضة

 الصفوف األولى   معلم  التربیة األساسیة
 ادارة الفنادقالسیاحة /  السیاحة وادارة الفنادق

 (التقدیم لھا مباشر) بدنیة وعلوم الریاضةالتربیة ال
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  www.uobasrah.edu.iq       )۱۹٦۷عام أسست (البصرة جامعة  ٣-٢-٣

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون

ھ ( االقتصاد العام / فروعو االقتصاد[/  عمال /  المحاسبة / علوم مالیة ومصرفیةأادارة  االدارة واالقتصاد
 ]الثةالمرحلة الثمن  فیھا یكون التخصص   التخطیط االستراتیجي / اقتصادیات النفط والغاز )

للعلوم  التربیة
 االنسانیة

اللغة  تربوي /النفسي والتوجیھ ال رشاداالنفسیة / التربویة والعلوم ال / التأریخ / الجغرافیة
 / علوم القران والتربیة االسالمیة العربیة / اللغة االنكلیزیة

 الجغرافیة / التاریخ / العلوم التربویة والنفسیة/  اللغة العربیة التربیة للبنات
 اللغة العربیة القرنة / التربیة

 اللغة االنكلیزیة / التأریخ / الجغرافیة / المكتبات والمعلومات / الترجمة / اللغة العربیة اآلداب
 الفلسفة اآلداب

التقدیم  (/ التربیة الفنیة  الفنون السمعیة والمرئیة /فنون تشكیلیة / فنون مسرحیة/ موسیقى الفنون الجمیلة
 لھا مباشر )

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 
 )    ۱۹٦۷عام أسست ( /الموقع الردیفالموصلجامعة  ٤-۳-۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الحقوق

  العلوم السیاسیة

 االدارة واالقتصاد
ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالیة و المصرفیة / إدارة صناعیة / نظم 

/ ادارة التسویق / المحاسبة المالیة وتدقیق الحسابات / ادارة المؤسسات  المعلومات األداریة
 السیاحیة والفندقیة / محاسبة التكالیف واالداریة

للعلوم  التربیة
 االنسانیة

 /یة / اللغة اإلنكلیزیة / القرآن التأریخ / الجغرافیة / العلوم التربویة والنفسیة / اللغة العرب
 التربیة اإلسالمیة

 ا(التقدیم لھ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [التربیة االسالمیة / اللغة العربیة / والقران  التربیة للبنات
 ]مباشر)

 / الترجمة / اللغة الفرنسیة  / اللغة االنكلیزیة / التأریخ / االجتماع / اللغة العربیة / الفلسفة اآلداب
 ]مباشر ) االتقدیم لھ( اللغة التركیة [ / االعالم

 لمعلوماتاو المكتبات اآلداب

التربیة  [اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / تربیة خاصة / تربیة اسالمیة / التاریخ / الجغرافیة /  التربیة األساسیة
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ البدنیة وعلوم الریاضة

 ریاض األطفال للبنات التربیة األساسیة

 اثار قدیمة / دراسات مسماریة / الحضارة القدیمة كلیة االثار

 /السیرة والدراسات النبویة / اصول الدین الشریعة / حضارة اسالمیة  العلوم االسالمیة

 التقدیم لھا مباشر )(  الفنون المسرحیة / الفنون التشكیلیة / التربیة الفنیة الفنون الجمیلة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  www.uokufa.edu.iq             )  ۱۹۸۷عام أسست الكوفة (جامعة  ٥-۳-۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
  العلوم السیاسیة

 االنكلیزیة / التركیة اللغات

 السیاحة/ ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المصرفیة والمالیة  اإلدارة واالقتصاد

 ] التربیة الفنیة (التقدیم لھا مباشر)[/  والتربیة االسالمیة الكریم القران/  االنكلیزیةاللغة  التربیة

التربیة البدنیة وعلوم  [/  والنفسیةیة بوالترالعلوم  الجغرافیة / التأریخ / اللغة العربیة / التربیة للبنات
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ الریاضة

 / المجتمع المدني الجغرافیة / اللغة العربیة اللغة االنكلیزیة / التأریخ / اآلداب
 الفلسفة  اآلداب

 / ریاض االطفال القران والتربیة االسالمیة / اللغة العربیة ساسیةالتربیة األ
 االثار العراقیة القدیمة / االثار االسالمیة االثار

/ اللغة الحدیث / العقیدة والفكر االسالمي / علوم الفقھ االسالمي واصولھ / علوم القرأن  الفقھ
  العربیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 
 www.tu.edu.iq                )        ۱۹۸۷عام أسست تكریت (جامعة  ٦-۳-۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الحقوق

  السیاسیةالعلوم 

 / العلوم المالیة والمصرفیة ادارة االعمال / االقتصاد / المحاسبة االدارة واالقتصاد
للعلوم  التربیة

 االنسانیة
نفسیة / القرآن والتربیة االسالمیة / اللغة العربیة / التربویة والعلوم الالتأریخ / الجغرافیة / 

  التربیة الفنیة/اللغة االنكلیزیة 

 / االقتصاد المنزلي التأریخ / اللغة العربیة / اللغة اإلنكلیزیة / القرآن والتربیة اإلسالمیة للبناتالتربیة 

 اللغة العربیة التربیة / طوزخورماتو

  االعالم الترجمة / // االجتماع  اللغة العربیة / التأریخ / الجغرافیة التطبیقیة داب آلا
 / ساسیةالتربیة األ

 العربیةاللغة  الشرقاط

 / الحدیث وعلومھ  اصول الدین / الفقھ و اصولھ علوم االسالمیةال
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  www.qu.edu.iq            )      ۱۹۸۷عام أسست القادسیة (جامعة  ۳-۲-۷

 الكلیـــةاقســـام  اسم الكلیة

  القانون
 ادارة االعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالیة و المصرفیة االدارة واالقتصاد

/ علوم القران والتربیة التأریخ / علوم تربویة و نفسیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة  التربیة
 االسالمیة

 ]مباشر) ا(التقدیم لھ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة [االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي /  للبناتالتربیة 
 الجغرافیة / االجتماع / اللغة العربیة اآلداب
 علم النفس اآلداب
 االثار / الدراسات المسماریة االثار

 (التقدیم لھا مباشر)الفنون المسرحیة / التربیة الفنیة  الفنون الجمیلة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 
 
 

 .uoanbar.edu.iqwww ) ۱۹۸۷عام أسست (/الموقع الردیفاالنبارجامعة  ۳-۲-۸

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

والعلوم  القانون
 القانون السیاسیة

  العلوم السیاسیة
 العلوم السیاسیة والعلوم السیاسیة

 / االقتصاد / المحاسبة  دارة االعمالا اإلدارة واالقتصاد
 التأریخ / الجغرافیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / القرآن والتربیة االسالمیة التربیة للعلوم االنسانیة

قرآن / الوالنفسیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیةالتأریخ / الجغرافیة / العلوم التربویة  للبناتالتربیة 
 والتربیة االسالمیة

 العلوم التربویة والنفسیة التربیة للعلوم االنسانیة
 اللغة العربیة / علوم القران والتربیة االسالمیة / القائم التربیة

  االجتماع / االعالمریخ / الجغرافیة / اللغة العربیة / أاللغة االنكلیزیة / الت اآلداب
 / ساسیةالتربیة األ

 اللغة العربیة حدیثة

  / التفسیر وعلوم القرأن الفقھ واصولھ / الحدیث وعلومھ / العقیدة والدعوة االسالمیة  العلوم االسالمیة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  .aliraqia.edu.iqwww        )   ۱۹۸۹عام أسست العراقیة (جامعة ال ۳-۲-۹

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

والعلوم  القانون
 القانون السیاسیة

القانون والعلوم 
 العلوم السیاسیة السیاسیة

 العلوم المالیة والمصرفیة / ادارة اعمال / محاسبة  االدارة واالقتصاد
 / العلوم التربویة والنفسیة التاریخ / علوم القران / اللغة العربیة الطارمیة / التربیة

 التاریخ/  ن و التربیة االسالمیة / الشریعةاللغة االنكلیزیة / علوم القرا اللغة العربیة / التربیة  للبنات
 ریاض األطفال والتربیة الخاصة                 التربیة  للبنات

 / الجغرافیة  العربیة / اللغة االنكلیزیة / علوم القرآن / التاریخاللغة  دابآلا
       الترجمة  داباآل

 یة / العالقات العامة ة والتلفزیونیاالذاعالصحافة صحافة /  االعالم

علوم / ال / مقارنة االدیان / التفسیر الحدیث وعلومھ  / اصول الفقھ العقیدة اإلسالمیة / /الفقھ  العلوم االسالمیة
 المالیة والمصرفیة االسالمیة

 
 

 www.uobabylon.edu.iq          )۱۹۹۱عام أسست جامعة بابل ( ۳-۲-۱۰

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
 البیئیة/ االدارة  لمصرفیةاالدارة الصناعیة / العلوم المالیة وا االدارة واالقتصاد

 نفسیة التربویة والعلوم الالتأریخ / الجغرافیة / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة /  التربیة للعلوم االنسانیة

 االجتماع علم اللغة العربیة / اآلداب
 اآلثار اآلداب

 الخاصة/ التربیة تاریخ / الجغرافیةاللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / ال التربیة األساسیة
 لغة القران علوم القران /  الدراسات القرآنیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 / الفنون التطبیقیة / التربیة الفنیة ن المسرحیة / الفنون التشكیلیة الفنو الفنون الجمیلة
 
 
 

 www.nahrainniv.edu.iq         )۱۹۹۳عام أسست جامعة النھرین ( ۳-۲-۱۱

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  الحقوق
  العلوم السیاسیة

/ الرقابة المحاسبیة  اقتصادیات ادارة االستثمار والموارد / اقتصادیات ادارة المصارف اقتصادیات االعمال
 والمالیة
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  www.uodiyala.edu.iq        )      ۱۹۹۸عام أسست دیالى (جامعة  ۳-۲-۱۲

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة 

القانون والعلوم 
 القانون السیاسیة

القانون والعلوم 
 سیاسیةالعلوم ال السیاسیة

 / اإلدارة العامةاالقتصاد  االدارة واالقتصاد
للعلوم  التربیة

 االنسانیة
لوم القرأن عنفسیة / اللغة العربیة / اللغة اإلنكلیزیة / التربویة والعلوم الالتأریخ / الجغرافیة / 

 والتربیة االسالمیة

/ االرشاد النفسي اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / التاریخ / الجغرافیة / ریاض أالطفال  التربیة األساسیة
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة[  /والتوجیھ التربوي 

 األولى    وفصفالمعلم   التربیة األساسیة
  الشریعة / اصول الدین العلوم االسالمیة
 التربیة الفنیة / الفنون التشكیلیة / الفنون السمعیة والمرئیة  الفنون الجمیلة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 مباشر)(التقدیم لھا  الریاضة

 
  www.uokerbala.edu.iq        )۲۰۰۲عام أسست (كربالءجامعة  ۳-۲-۱۳

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
 ادارة األعمال / االقتصاد / العلوم المالیة والمصرفیة/ المحاسبة االدارة واالقتصاد

للعلوم  التربیة
 النفسیةویة بوالترالعلوم  التأریخ / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / الجغرافیة التطبیقیة /  االنسانیة

 السیاحة الدینیة والحضاریة / ادارة المؤسسات الفندقیة  العلوم السیاحیة
 / الفقھ واصولھ دراسات قرآنیةاللغة العربیة /  العلوم االسالمیة

بدنیة وعلوم التربیة ال
 (التقدیم لھا مباشر)  الریاضة

 
  www.utq.edu.iq                 )۲۰۰۲عام أسست ذي قار (جامعة  ۳-۲-۱٤

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
 العلوم المالیة والمصرفیة / االقتصاد االدارة واالقتصاد

للعلوم  التربیة
 / العلوم التربویة والنفسیةالتأریخ / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة /  الجغرافیة  االنسانیة

 ریاض االطفال / علوم القران والتربیة االسالمیة للبنات / شطرةالتربیة 
 االجتماع/ الجغرافیة / اللغة االنكلیزیة /  التأریخ / اللغة العربیة   اآلداب

 اآلثار والحضارة القدیمة / اآلثار والحضارة اإلسالمیة سوق الشیوخاآلثار/
 الصحافة المكتوبة / االذاعة والتلفزیون  االعالم

 التفسیر / علوم القران    العلوم اإلسالمیة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر)  الریاضة
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 www.uokirkuk.edu.iq         ) ۲۰۰۳عام أسست جامعة كركوك ( ۳-۲-۱٥

 الكلیـــة اقســـام اسم الكلیة

العلوم و القانون
 القانون السیاسیة

العلوم و القانون
 العلوم السیاسیة السیاسیة

 / االقتصاد ادارة االعمال االدارة واالقتصاد
للعلوم  التربیة

 االنسانیة
علوم الالتأریخ /  اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / علوم القرآن / الجغرافیة / اللغة الكردیة / 

 ]مباشر) االلغة التركیة (التقدیم لھ[التربویة والنفسیة / 
 ( الدراسة مستضافة  في الموقع الجامعي بمدینة كركوك حالیاً)التاریخ  التربیة / الحویجة

 اللغة العربیة / التاریخ / اإلعالم داباآل
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 
  www.uowasit.edu.iq            )۲۰۰۳ عامأسست ( واسط جامعة ۳-۲-۱٦

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون
 / ادارة االعمال / المحاسبةاالقتصاد  االدارة واالقتصاد

   رأنالتربویة والنفسیة / علوم القاللغة العربیة / التأریخ / الجغرافیة / اللغة االنكلیزیة / العلوم  التربیة
 الترجمة اللغة العربیة / االجتماع / الفلسفة / ا دابآلا

 ساسیة /األالتربیة 
 / ریاض اطفال / التربیة اإلسالمیة / الجغرافیة / التاریخ لغة عربیة العزیزیة

 الصحافة / العالقات العامة  الصویرة / االعالم
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 (التقدیم لھا مباشر)الفنون التشكیلیة / التربیة الفنیة  الفنون الجمیلة
 

                        www.uomisan.edu.iq         )۲۰۰۷عام أسست میسان ( جامعة ۳-۲-۱۷

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون

  العلوم السیاسیة

 االقتصاد / ادارة االعمال االدارة واالقتصاد

 / العلوم التربویة والنفسیة تأریخ / اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیةالجغرافیة / ال التربیة  

 ]مباشر) ا(التقدیم لھالتربیة الفنیة [ / تأریخ / جغرافیة اللغة االنكلیزیة / اللغة العربیة / ساسیةالتربیة األ

    ىولاأل وفمعلم الصف ساسیةة األالتربی
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة
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  .mu.edu.iqwww               )   ۲۰۰۷عام أسست المثنى (جامعة  ۳-۲-۱۸

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

  القانون

   المحاسبة / علوم مالیة ومصرفیة االدارة واالقتصاد

للعلوم  التربیة
 / علوم القرأن/ اللغة االنكلیزیة تأریخ / اللغة العربیة الجغرافیة / ال   االنسانیة

 االثار / علم االجتماع داباآل

 اللغة العربیة / التاریخ / االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  ساسیةالتربیة األ

 معلم الصفوف األولى      ساسیةالتربیة األ

بدنیة وعلوم التربیة ال
 ( التقدیم لھا مباشر ) الریاضة

 

                                )    ۲۰۱٤عام أسست ( سامراءجامعة  ۳-۲-۱۹

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 الجغرافیة/  والتربیة االسالمیة/ القرأن غة العربیة / اللغة االنكلیزیة التأریخ / الل التربیة
 / السیاحة االثاریة والدینیة االثار / الصیانة والترمیم االثار

 / الشریعة االسالمیة اصول الدین العلوم االسالمیة
بدنیة وعلوم التربیة ال

 (التقدیم لھا مباشر) الریاضة

 
  www.uos.edu.iq                 )۲۰۱٤عام أسست ( سومرجامعة  ۳-۲-۲۰

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 / إدارة األعمال ادارة عامة االدارة واالقتصاد 
 اللغة العربیة  ساسیةالتربیة األ
 معلم الصفوف األولى       ساسیةالتربیة األ

 
                                       )۲۰۱٤عام أسست ( /الموقع الردیفالفلوجة جامعة ۳-۲-۲۱

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

   القانون
 دارة عامة / االقتصاداال االدارة واالقتصاد
 الشریعة/ اللغة العربیة العلوم االسالمیة
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                                       )۲۰۱٤عام أسست ( /الموقع الردیفتلعفر جامعة ۳-۲-۲۲

 اقســـام الكلیـــة الكلیةاسم 

 اللغة العربیة ساسیةالتربیة األ
 

 )۲۰۱٤عام أسست (  /الموقع الردیفالحمدانیةجامعة  ۳-۲-۲۳

 اقســـام الكلیـــة اسم الكلیة

 ادارة االعمال / المحاسبة  االدارة واالقتصاد

التربیة البدنیة وعلوم  [اللغة العربیة / اللغة االنكلیزیة / العلوم التربویة والنفسیة / التاریخ /   التربیة
 ]مباشر) ا(التقدیم لھ الریاضة

 
 www.fte.edu.iq)      ۲۰۱٤عام أسست (  الجامعة التقنیة الشمالیة ۳-۲-۲٤

 /المعھدالكلیـــة اقســـام / المعھد اسم الكلیة

 ادارة مكتبتقنیات / تقنیات المعلومات والمكتبات/ ادارة الموادتقنیات  الموصل / المعھد التقني االداري

تقنیات  / االدارة القانونیةتقنیات  / تقنیات المالیة والمصرفیةال / المحاسبةتقنیات  نینوى / المعھد التقني االداري
 سیاحة وفندقة

رة االداتقنیات ادارة التسویق / تقنیات /  الموادادارة  تقنیات / المحاسبةتقنیات  كركوك / االداري المعھد التقني
 القانونیة

  ادارة الموادتقنیات /  مكتبالادارة تقنیات  الحویجة / المعھد التقني االداري
الدور  / المعھد التقني االداري
 المحاسبةتقنیات  (صالح الدین)

 تقنیات صناعة المالبس كركوك / فنونالمعھد التقني 

 
 www.atu.edu.iq )۲۰۱٤عام أسست (جامعة الفرات االوسط التقنیة  ۳-۲-۲٥

 /المعھداقســـام الكلیـــة / المعھد اسم الكلیة

 التقنیات المالیة والمحاسبیة  الكوفة / الكلیة التقنیة االداریة
 المحاسبةتقنیات  / االدارة القانونیةتقنیات   / ادارة الموادتقنیات  بابل / االداري المعھد التقني

 مالیة والمصرفیةتقنیات  / المحاسبةتقنیات  المسیب / المعھد التقني االداري
 الموادادارة تقنیات  الكوفة / المعھد التقني االداري

 الس������یاحة وادارة الفنادقتقنیات /  المحاس������بةتقنیات  / القانونیةاالدارة تقنیات  النجف / المعھد التقني االداري
 )/ االرشاد والسیاحة (الفندقة

الس����یاحة والفندقة ( ادارة فنادق  تقنیات / ادارة مكتب تقنیات المحاس���بة / تقنیات  كربالء / المعھد التقني االداري
 )/ ارشاد سیاحي

 المحاسبةتقنیات  / الموادادارة  تقنیات القادسیة / المعھد التقني االداري
 المحاسبةتقنیات  السماوة / المعھد التقني االداري
 التصمیم والتزیین المعماريتقنیات تقنیات صناعة المالبس /  النجف / المعھد التقني فنون
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                        www.stu.edu.iq       )۲۰۱٤عام أسست الجنوبیة (الجامعة التقنیة  ۳-۲-۲٦

 /المعھداقســـام الكلیـــة / المعھد اسم الكلیة

 المحاسبة تقنیات البصرة / الكلیة التقنیة االداریة
 التقنیات المالیة والمحاسبیة ذي قار  الكلیة التقنیة /

 المواد ادارةتقنیات  / مكتبادارة تقنیات  / المحاسبةتقنیات  البصرة / المعھد التقني االداري
 المحاسبة تقنیات/  ادارة الموادتقنیات  العمارة / المعھد التقني االداري
 ادارة مكتب تقنیات /االدارة القانونیةتقنیات  / المحاسبةتقنیات  الناصریة / المعھد التقني االداري

 ادارة الموادتقنیات  الشطرة / المعھد التقني االداري
 تقنیات صناعة المالبس الناصریة / فنون المعھد التقني

 
  www.mtu.edu.iq      )۲۰۱٤عام أسست الوسطى (الجامعة التقنیة  ۳-۲-۲۷

 /المعھداقســـام الكلیـــة / المعھد سم الكلیةا

 لشاملةا / تقنیات ادارة الجودة ادارة األعمال تقنیات المالیة والمحاسبیة /التقنیات  فةالرصا - بغداد / الكلیة التقنیة االداریة
 تقنیات التصمیم الداخلي / تقنیات االعالن كلیة الفنون التطبیقیة

تب / ادارة المكتقنیات / التقنیات المالیة والمص����رفیة /  االدارة الریاض���یةتقنیات  الرصافة / معھد االدارة
 المحاسبة / تقنیات المعلومات والمكتبات  تقنیات تقنیات ادارة المواد /

ی��ات تقناالدارة الق��انونی��ة / تقنی��ات ادارة المواد / تقنی��ات ادارة المكت��ب / تقنی��ات  بغداد / معھد االدارة التقني
 السیاحة ( االرشاد السیاحي / ادارة الفنادق ) تقنیات المحاسبة / 

ارة االدتقنیات ادارة المكتب / تقنیات ادارة المواد/ تقنیات المحاسبة / تقنیات  االنبار / المعھد التقني االداري
 القانونیة

 المحاسبة تقنیات  ادارة المواد /تقنیات  بعقوبة / المعھد التقني االداري
 المحاسبةتقنیات  ادارة المواد /تقنیات  الكوت / المعھد التقني االداري
 المحاسبةتقنیات  الصویرة / المعھد التقني االداري

تزیین التصمیم وال/ تقنیات  تقنیات صناعة المالبس/  التصمیم الطباعيتقنیات  بغداد / معھد الفنون التطبیقیة
 تقنیات الخزف/  فن الحلي والمجوھرات/تقنیات  المعماري

 

 

 ٤٥  

 

http://www.stu.edu.iq/
http://www.stu.edu.iq/
http://www.mtu.edu.iq/
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  المعاھد التي یقدم إلیھا خریجو الفرع التجاري ۳-۳

 اسم المعھد

 اإلدارة / رصافة / بغدادمعھد 
 اإلدارة / تقني / بغدادمعھد 
 التقني / أداري / البصرةالمعھد 
 أداري / الموصلالتقني /  المعھد
 التقني / أداري / كركوك المعھد

 التقني / أداري / بابل المعھد
 التقني / أداري / االنبار المعھد
 التقني / أداري / النجف المعھد
 التقني / أداري / العمارة المعھد
 التقني / أداري / الناصریة المعھد
 التقني / أداري / الحویجة المعھد

 أداري / الكوفة التقني / المعھد
 التقني / أداري / الكوت المعھد
 التقني / أداري / المسیب المعھد
 التقني / أداري / الشطرة المعھد
 التقني / أداري / كربالء المعھد

 التقني / أداري / الدور ( صالح الدین ) المعھد
 التقني / أداري / الصویرة المعھد

 التقني / أداري / نینوى المعھد
 التقني / أداري / بعقوبة المعھد
 التقني / أداري / السماوة المعھد
 التقني / أداري  / القادسیة المعھد

 
 والتخصصات المطلوبةالمعاھد التي یقدم إلیھا خریجو الفرع الزراعي  ٤-۳

 التخصصات اسم المعھد

 مكننة زراعیة / زراعي عام / صناعات غذائیة التقني / الزراعي/ شطرةالمعھد 
 مكننة زراعیة / زراعي عام / صناعات غذائیة التقني / الزراعي/ المسیبالمعھد 
 زراعي عام التقني / الزراعي/ الكـوفةالمعھد 
 مكننة زراعیة / زراعي عام / صناعات غذائیة التقني / الزراعي/ الموصلالمعھد 
 انتاج نباتي التقني / الزراعي / الصویرةالمعھد 

 زراعي عام الزراعي / كركوكالتقني / المعھد 
 زراعي عام التقني / الزراعي/ الحویجةالمعھد 
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  المعاھد التي یقدم إلیھا خریجو الفرع الصناعي والتخصصات المطلوبة   ٥-۳

 التخصصات اسم المعھد

 معھد التكنولوجیا / بغداد
صناعات كیمیاویة / طباعة / بناء / كھرباء / میكانیك / إلكترونیك / سیارات / تدفئة وتبرید / 

/  معادن / سباكة / حاسوب / صناعات غذائیة / رسم ھندسي/ مناجم / اتصاالت / غزل ونسیج
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت / تقنیات اللحام

نماذج / معادن / تدفئة كھرباء / صناعات كیمیاویة / إلكترونیك / میكانیك / سیارات / بناء /  المعھد التقني التكنولوجي / البصرة
 وتبرید / حاسوب / سباكة / نجارة / رسم ھندسي / اتصاالت / مناجم / غزل ونسیج

كھرباء / صناعات كیمیاویة / إلكترونیك / میكانیك / سیارات / بناء/ نماذج / معادن /  تدفئة  المعھد التقني التكنولوجي / الموصل
 دسي / اتصاالت / مناجم / غزل ونسیجوتبرید / حاسوب / سباكة / نجارة / رسم ھن

كھرباء / صناعات كیمیاویة / إلكترونیك / میكانیك / بناء/  نماذج / معادن/ حاسوب / سباكة /  المعھد التقني التكنولوجي / كركوك
 نجارة / رسم ھندسي/ اتصاالت / مناجم / غزل ونسیج / تسویق

إلكترونیك / میكانیك / مكائن ومعدات / بناء / نسیج / معادن/ غزل/ حاسوب/ سباكة / كھرباء/   المعھد التقني التكنولوجي / بابل
 رسم ھندسي/ اتصاالت / مناجم

كھرباء/ إلكترونیك / میكانیك / نماذج / معادن / نجارة / سباكة / رسم ھندسي / مناجم / سیارات  المعھد التقني التكنولوجي / المسیب
 / غزل ونسیج

كھرباء / إلكترونیك / میكانیك /  نماذج /  معادن /  نجارة / سباكة / مناجم / سیارات / غزل  التكنولوجي / الشطرةالمعھد التقني 
 ونسیج/بناء

 كھرباء / میكانیك / نماذج / معادن / نجارة/ سباكة / مناجم/ سیارات / غزل ونسیج المعھد التقني التكنولوجي / الكوت

كھرباء / إلكترون / صناعات كیمیاویة / میكانیك/ نماذج/ معادن/ نجارة/ سباكة / تدفئة وتبرید /  االنبارالمعھد التقني التكنولوجي / 
 مناجم/ سیارات/ مدني/ غزل ونسیج/حاسوب

/إلكترون  االتكھرباء/ بناء / میكانیك / تصنیع ومعادن / رسم ھندسي /  سباكة / تدفئة وتبرید / مناجم / اتص المعھد التقني التكنولوجي / النجف
 /تقنیات الحاسوب/التقنیات االلكترونیة /غزل ونسیج /حاسوب

كھرباء / رسم ھندسي / میكانیك / نماذج / معادن /  نجارة / سباكة /  تدفئة وتبرید /  سیارات /  المعھد التقني التكنولوجي / العمارة
 / غزل ونسیج / اتصاالتإلكترون / صناعات كیمیاویة / حاسوب / المكائن والمعدات /  بناء 

 كھرباء / میكانیك / نماذج / معادن / نجارة / سباكة / إلكترون / غزل ونسیج /حاسوب المعھد التقني التكنولوجي / الناصریة
 كھرباء / میكانیك / نماذج / معادن /  نجارة / سباكة / سیارات / غزل ونسیج المعھد التقني التكنولوجي / الكوفة

 میكانیك /  نماذج /  معادن /  نجارة / سباكة / سیارات / غزل ونسیج / كھرباء التقني التكنولوجي / الحویجةالمعھد 
 كھرباء / میكانیك / معادن / سیارات / إلكترون / حاسوب /  غزل ونسیج معھد إعداد المدربین التقنیین / بغداد
 / معادن / سیارات /  تشغیل وصیانة میكانیكیة / غزل ونسیج كھرباء / میكانیك المعھد التقني التكنولوجي / الصویرة
 كھرباء / میكانیك / نماذج /  معادن / نجارة / سباكة / إلكترون / غزل ونسیج / حاسوب/بناء المعھد التقني التكنولوجي / كربالء

المعھد التقني التكنولوجي / الدور  
 (صالح الدین )

معادن /  نجارة / سباكة / إلكترونیك / حاسوب / اتصاالت / غزل كھرباء /  میكانیك / نماذج /  
 ونسیج

كھرباء / میكانیك / نماذج / معادن / نجارة /سباكة / إلكترون / مكائن ومعدات /  سیارات / غزل  المعھد التقني التكنولوجي / بعقوبة
 ونسیج / حاسوب

 / معادن / نجارة / سباكة / مكائن ومعدات تشغیل صیانة میكانیكیة / غزل ونسیجمیكانیك / نماذج  المعھد التقني التكنولوجي / القادسیة
 كھرباء/ میكانیك / نماذج /  معادن / نجارة / سباكة / إلكترون / غزل ونسیج / بناء  المعھد التقني التكنولوجي / السماوة

 خزف وزجاج / غزل ونسیجخیاطة وتصمیم /  تكملة  /  نماذج /   معھد الفنون التطبیقیة / بغداد
 صیانة حاسوب معھد االدارة / الرصافة

 صیانة حاسوب معھد االدارة / التقني / بغداد
 صیانة حاسوب المعھد التقني االداري / نینوى

 الكھرباء / انظمة الحاسوب القرنة / تكنلوجي تقني/ال
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 الفنون التطبیقیة: تي یقدم الیھا خریجوالمعاھد ال ٦-۳

 اسم المعھد

 الفنون التطبیقیة / تصمیم وخیاطة
 التقني / فنون / كركوك المعھد
 التقني / فنون / النجف المعھد

 التقني / فنون / الناصریة المعھد 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  مالحظة 

یتم ترشیح الطلبة المتخرجین من المدارس االعدادیة المھنیة بفروعھا 
ارة في وز الجامعات التقنیةالمعاھد العراقیة كافـة عن طریق  المختلفة إلى

 والبحث العلمي . التعلیم العالي
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  مع خالص تمنياتنا لكم 

  يةوفقمالنجاح والب
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