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الفصل األول :شروط وضوابط قنوات القبول
 1-1شروط وضوابط القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية
 1-1-1الشروط العامة للقبول
يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات والمعاهد أن يكون:
 -1عراقي الجنسية.

 -2حائ از على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية
في المحافظة أو على شهادة تعادلها.

 -3ان يكون الطالب تولد  1991صعوداً.
 -4ناجحاً في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ويحق للطالب المكفوف
(الذي تتوفر فيه الشروط للتقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة) التقديم عن طريق قسم

القبول المركزي.

 -5متفرغاً للدراسة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في الكليات والمعاهد الصباحية
ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول

ابتداء وفق التعليمات النافذة ،وال يجوز الجمع بين
على إجازة دراسية من دوائرهم
ً
دراستين أيضا وفي حال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الو ازرة إللغاء قبوله.
 -6من خريجي:
أ -السنة الدراسية الحالية.
ب -السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبوال مركزياً في أية كلية أو معهد ويتم
قبولهم وفق الحدود الدنيا لسنه تخرجهم وفي حالة ثبوت قبول الطالب في اي

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

 -7يحق لخريجي اإلعداديات المهنية (للدراستين الصباحية والمسائية) التقديم الى المعاهد
العائدة الى الجامعات التقنية ،على ان تحدد نسب قبولهم وفق متطلبات خطة القبول في

الجامعات التقنية وتكون المنافسة بين الطالب على أساس المعدل التنافسي على أن ال
يقل معدل المتقدم عن ( ،)%01ويكون إظهار القبول عن طريق الجامعات التقنية مع

تزويد الو ازرة /دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بأسماء المتقدمين والمقبولين

ومعلوماتهم كافة ألغراض تدقيقية.
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 -8الطلبة غير العراقيين الحاصلين على شهادة اإلعدادية العراقية والمقبولين مركزياً يتم
ابالغهم خطياً بمراجعة قسم القبول المركزي /شعبة الوافدين لبيان اعفائهم او مطالبتهم
باألجور الدراسية بالعملة األجنبية وحسب الضوابط الواردة في الفقرة (.)3-6-1

 2-1-1األسس العامة التي يعتمد عليها نظام القبول المركزي
يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول المنفذ على الحاسوب

االلكتروني بحسب األسس اآلتية:

أ -قبول خريجي الفرعين العلمي واألدبي
 .1يقبل الطالب وفق االختيارات المحددة في استمارة التقديم وعلى أساس المنافسة في
المجموع.
 .2يتوجب على الطالب ملء ما ال يقل عن ( )25اختيار في االستمارة االلكترونية وعلى
أن ال يقل عدد المعاهد فيها عن (.)11

 .3الطلبة الذين تقل معدالتهم عن ( )%61يحق لهم ملء ( )51اختيار جميعها معاهد
لضمان كفاية االختيارات.

 .4يكون التقديم للكليات التالية

(الطب البيطري ،والزراعة ،والتربية ،والتربية للعلوم

االنسانية  ،والتربية للعلوم الصرفة  ،والتربية للبنات ،والتربية األساسية ،واآلداب ،واإلدارة
واالقتصاد) لسكنة المحافظة حص ار وال يحق للطالب التقديم إلى الكليات المذكورة في

الجامعات التي تقع خارج محافظته.

 .5يتوجب على الطلبة الدارسين في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية لمواجهة
الجماعات اإلرهابية (نينوى  ،صالح الدين  ،االنبار) أن يتقدموا للقبول في كليات

ومعاهد محافظتهم حص ار ،على أن ال تقل االختيارات المقدمة عن ( )11اختيارات ،
واليحق لطلبة باقي المحافظات التقديم الى كليات ومعاهد المحافظات المذكورة انفاً.

 .6إن تقديم الطالب الستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات المقدمة من قبله

بصورة نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول

بها.

 .7تضاف درجة واحدة على المعدل للطالب الناجح في الدور االول ،وهذه اإلضافة تكون
فقط لغرض المفاضلة في القبول المركزي.
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 .8ال يعمل بمبدأ دروس المفاضلة إال في حالة المنافسة على المقاعد األخيرة في خطة
القبول المعتمدة.

 .9تحتسب درجة اللغة اإلنكليزية ضمن مجموع الطالب ألغراض القبول ،أما اللغات
األجنبية األخرى فتضاف نسبة ( )%16من درجتها إلى المجموع التنافسي.

ب -قبول خريجي فروع الدراسة المهنية في المعاهد
 .1يقبل الطالب وفق االختيارات المحددة في استمارة التقديم وعلى أساس المنافسة في
المجموع.
 .2يتوجب على الطالب ملء االختيارات كافة في استمارة التقديم.

 .3يتوجب على الطلبة الدارسين في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية لمواجهة
الجماعات اإلرهابية (نينوى  ،صالح الدين  ،االنبار) أن يتقدموا للقبول في معاهد
محافظتهم حص ار ،وبما ال يقل عن اختيار واحد  ،واليحق لطلبة باقي المحافظات

التقديم الى معاهد المحافظات المذكورة انفاً.

 .4إن تقديم الطالب الستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق االختيارات المقدمة من قبله

بصورة نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول

بها.

 .5تضاف درجة واحدة على المعدل للطالب الناجح في الدور االول ،وهذه اإلضافة تكون
فقط لغرض المفاضلة في القبول المركزي.
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 2-1ضوابط وشروط القبول في الدراسة المسائية في الجامعات
 1-2-1الشروط العامة للقبول
 .1عراقي الجنسية.
 .2حائ اًز على شهادة الدراسة اإلعدادية العراقية ،معززةً بتصديق من المديرية العامة للتربية
في المحافظة أو على شهادة تعادلها.
 .3يحق للطلبة من خريجي الدراسة اإلعدادية للفرعين (العلمي واألدبي) التقديم للدراسة
المسائية على ان ال تقل معدالتهم عن (.)%61
 .4يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية المهنية الصباحية والمسائية للفروع (الصناعي والتجاري

والزراعي والفنون التطبيقية) واعداديات التمريض التقديم للدراسة المسائية حسب
التخصصات المناظرة على ان ال تزيد نسبتهم عن ( )%11من خطة القبول للكلية ،وأن

ال تزيد نسبة خريجي الفرع التجاري عن ( )%21من خطة القبول لكلية اإلدارة واالقتصاد
وبمعدل ال يقل عن . %61
 .5يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية اإلسالمية (الصباحي والمسائي) وخريجي اإلعداديات
اإلسالمية التابعة للوقفين (الدراسة الصباحية فقط وباستثناء الخارجيين) التقديم للدراسة

المسائية حسب التخصصات المناظرة على ان ال تزيد نسبتهم عن ( )%11من خطة

القبول للكلية وبمعدل ال يقل عن .%61

 .6يحق لخريجي الدراسة اإلعدادية للفرعين (العلمي واالدبي) التقديم للدراسة المسائية في
المعاهد ويحسم معدل القبول حسب المنافسة على المقاعد المتاحة ولكل قسم علمي ،أما

خريجي الفرع المهني يحق لهم التقديم إلى التخصصات المناظرة أو القريبة في المعاهد
على أن ال تقل معدالتهم عن .%61
 .7ترشح الجامعات الطلبة للدراسة في الكلية والقسم الذي يؤهله معدله التنافسي.
 .8ال يحق لخريجي المعاهد التقديم للقبول في الدراسة المسائية ويتم ترشيح الطلبة من
خريجي المعاهد الـ ( )%11األوائل (المسائي) وفي سنة تخرجهم حص ار للقبول في
الكليات وحسب االختصاصات المتناظرة ويكون إظهار القبول من قبل الو ازرة.

 .9يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية التقديم للدراسة المسائية في كليات
غير الكليات التي رقنت قيودهم فيها ،على أن يكون مستوفيا للشروط العامة األخرى.
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.11يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية التقديم للدراسة في كليات مسائية
أخرى على أن ال يكونوا ممن سبق ترقين قيودهم في الدراسات الصباحية وأال يكون

ترقين القيد ألسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فيه أو كانوا معاقبين انضباطيا مع وجوب

كونهم مستوفين للشروط العامة األخرى.
 .11ال يحق للطالب الذي ظهر له قبول مركزي التسجيل في الدراسة المسائية إال إذا قام
بتقديم طلب لترقين قيده بعد تسجيله أو إلغاء قبوله المركزي وال يحق له العودة لقبوله

المركزي مرة أخرى.

 .12يتم قبول الطلبة غير العراقيين (المقيمين) من الحاصلين على شهادة الثانوية العراقية
قبوال أوليا في الدراسة المسائية وعليهم مراجعة الو ازرة لبيان اعفائهم من األجور الدراسية

وخالل  31يوما من إصدار امر قبولهم ويتحمل الطالب والكلية/المعهد مسؤولية استم ارره
بالدراسة بدون حصوله على كتاب اعفاء.

 2-2-1األجور الدراسية
 .1تكون االجور المستوفاة من الطلبة وفقاً للتخصصات في الكليات وكاآلتي :
ت

االختصاص

المبلغ كحد أعلى (دينار)

1

التخصصات الهندسية

105110111

2

التمريض

105110111

3

العلوم الصرفة

102510111

4

التخصصات اإلدارية واالقتصادية

7510111

5

التخصصات االنسانية

6110111

6

المعاهد

حسب صالحيات الجامعات التقنية

 .2لمجلس الجامعة بمقترح من الكلية زيادة اجور الدراسة المسائية بنسبة ال تزيد عن
( )%21من االجور المذكورة اعاله في حالة عدم اكتمال خطة القبول المرسومة للكلية،
وللجامعة صالحية تخفيض األجور عن المبالغ المحددة أعاله.

 .3ال يتم استيفاء األجور الدراسية إال بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استم ارره بالدراسة
مطابق للتعليمات والضوابط النافذة وبخالفه تتحمل الكلية والمعهد المسؤولية كاملة.
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 .4في حالة انسحاب الطالب من الدراسة ألي سبب كان أو تأجيله للدراسة ال تعاد األجور
الدراسية لتلك السنة وتستوفى منه األجور المقررة عند تسجيل دوامة في السنة التالية.

 .5تتولى الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية النظر بتخفيض األجور الدراسية للطلبة
الثالثة األوائل في الدراسة المسائية وألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة

وأوالدهم وموظفي مركز الو ازرة الملتحقين بالدراسة المسائية بما ال يزيد عن ()%51

خمسين من المئة من األجور المعتمدة.

 .6يكون دفع األجور للطلبة المستضافين بين الكلية األصلية والكلية المستضيفة مناصفة.

 3-2-1ضوابط عامة
 .1يعتمد التقويم الجامعي المعلن في الدراسات الصباحية.
 .2االلتزام بان يكون اداء االمتحانات النهائية موحداً (بنسخة االسئلة نفسها) للدراستين
المسائية والصباحية وللدورين االول والثاني وللمراحل الدراسية كافة وتتحمل الكلية/

المعهد التبعات القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.

 .3تكون صالحية فتح او اعادة فتح أو تعليق الدراسة المسائية للتخصصات العلمية
واالنسانية عن طريق دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد استحصال الموافقات

االصولية (استنادا الى التعليمات  135لسنة  2111المادة ( ))1على ان ترفع طلبات
الفتح او اعادة الفتح او التعليق في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم .6/31

 .4تكون خطة القبول في الدراسة المسائية للقسم مساوية لخطة قبول القسم المناظر في
الدراسة الصباحية ،ولمجلس الكلية /الجامعة صالحية زيادتها بنسبة ال تتجاوز ()%21

من خطة القبول في الدراسة الصباحية.

 .5تسري الضوابط الخاصة باالختبار التنافسي في الكليات ذات القبول المباشر في الدراسة
الصباحية على المتقدمين للدراسة المسائية على أن تستكمل كافة اإلجراءات من قبل

الكلية وتعتمد النتائج بعد مصادقة الهيئة المشرفة على الدراسات المسائية.
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قنوات القبول األخرى

1-3-1قبول خريجي اإلعداديات اإلسالمية التابعة لوزارة التربية واإلعداديات
اإلسالمية الصباحية التابعة للوقفين
يحق للنصف األول من خريجي الدور األول لإلعداديات اإلسالمية التابعة إلى و ازرة

التربية والوقفين الشيعي والسني (الدراسة الصباحية) التقديم للقبول وكما يلي:

اإلعداديات اإلسالمية اإلعداديات اإلسالمية النسبة
الكلية

أقسام

التابعة لو ازرة التربية

التابعة للوقفين

الحد األدنى للمعدل

اللغة العربية والتاريخ
وعلوم القرآن

خطة القبول

في القسم

التربية والتربية للعلوم
االنسانية والتربية

% 01

للبنات واآلداب

%52

%2

والتربية األساسية

 2-3-1قبول الطلبة الـ ( )5األوائل على العراق من خريجي فروع الدراسة
المهنية (أو ما يعادلها)
 )1يتم قبول ال ـ ـ ـ ـ ـ ( )5األوائل على العراق من اإلعداديات المهنية للدراسة الصباحية

والمسائية وفي كل تخصص ،في التخصص المناظر أو القريب في الكليات التقنية/

الجامعات التقنية وعن طريق الو ازرة حص ار.
 )2يحق للطلبة من خريجي معاهد السياحة الـ ( )5األوائل على العراق حص ار القبول
في اقسام السياحة والفندقة في كليات اإلدارة واالقتصاد وكليات السياحة والفندقة.
 )3يحق للطلبة من خريجي إعداديات التمريض الـ( )5األوائل على العراق حص ار القبول
في كليات التمريض.
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 3-3-1ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية
 .1أن المقصود بذوي الشهداء حسب قانون مؤسسة الشهداء هم (األب ،األم ،االبن ،البنت،
الزوج ،الزوجة) إضافة إلى (األخ واألخت) و(األحفاد) من أوالد االبن والبنت (قبل وبعد
سقوط النظام البائد في .)2113/4/9
 .2أن يكون المتقدم حاصال على شهادة اإلعدادية للفرع العلمي أو األدبي حص ار.
 .3تخصص نسبة ( )%11من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء المشمولين بقانون
مؤسسة الشهداء ،وتخصص نسبة ( )%8من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء نتيجة

العمليات اإلرهابية بعد .2113/4/9

 .4يحدد الطلبة المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم  3لسنة  2116عن طريق المؤسسة
حص اًر ،ويتم استالم الترشيحات عبر االستمارة االلكترونية المخصصة في موعد أقصاه.

 .5يزود ذوو الشهداء (نتيجة العمليات اإلرهابية) بتآييد من مجالس المحافظات ويتم
ترشيحهم للقبول عن طريق الجامعات مباشرة وباستخدام البرنامج المزود من قسم القبول

المركزي ،على أن يتم تزويد الو ازرة بقوائم المرشحين للقبول ألغراض تدقيقية.

 .6إعفاء ذوي الشهداء الوارد ذكرهم في الفقرة ( )1من األجور الدراسية وشرط المعدل.

 .7يكون تعديل الترشيح للطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء (النظام البائد) عن طريق
قسم القبول المركزي حص اًر ،أما نقلهم للمراحل المتقدمة فيكون عن طريق الجامعات.

 .8ال يحق التقديم لمن سبق وتم ترقين قيده بعد أن تم قبوله على نفس القناة.

 .9تعتمد قوائم القبول وقرار اللجنة القضائية الخاصة لقبول ذوي الشهداء المشمولين بقانون
مؤسسة الشهداء رقم  3لسنة  2116وال يتم مطالبتهم بحجة أو شهادة وفاة الشهيد.
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 4-1ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقيين الوافدين من خارج العراق
 1-4-1ضوابط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة اإلعدادية المعادلة لشهادة
اإلعدادية العراقية (من المدارس خارج العراق)
 -1السقف الزمني للتقديم على االستمارة االلكترونية الخاصة يكون على وجبتين:

أ -الوجبة االولى لغاية  9/7بالنسبة لخريجي السنوات الدراسية السابقة.

ب -الوجبة الثانية من  9/8لغاية  11/7بالنسبة

للطلبة خريجي السنة

الدراسيةالحالية.

 -2تعلن نتائج الترشيح في موعد أقصاه .11/1

 -3يقدم الطالب المستمسكات المدرجة أدناه إلى قسم القبول المركزي بمركز الو ازرة
أ -شهادة الثانوية (اإلعدادية) األصلية مصدقة حسب األصول ونسخة ملونة
منها عدد (.)3
ب -كتاب معادلة الشهادة الصادر من و ازرة التربية ونسخه ملونه منه على ان
يكون تاريخ صدوره في السنة الدراسية التي يتم تقديم الطالب فيها في حالة

كون التعادل مؤقت.

ج -هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ونسخه ملونه منهما.
د -جواز السفر األصلي ونسخه ملونه (تأشيرة الدخول والخروج واالقامة في
ذلك البلد).

 -4أن يكون عمر المتقدم للقبول المركزي من مواليد سنة  1991صعوداً ومن خريجي
الدراسة الثانوية لسنة القبول أو السنة الدراسية السابقة وفي حالة عدم استيفاءه أي من

الشرطين يحق له التقديم الى الدراسة المسائية في الكليات الحكومية.

 -5يحق للطلبة الوافدين التقديم إلى الدراسة في الكليات األهلية وحسب الضوابط والشروط
الخاصة بها ،وعن طريق قسم القبول المركزي /شعبة الوافدين حصرا.

 -6تقديم ما يثبت وجود الطالب خارج العراق من و ازرة الهجرة والمهجرين (ممن ليس لديهم
جواز سفر).

 -7يخضع الطلبة المذكورون أعاله لكافة الضوابط والتعليمات التي يخضع لها الطلبة
الدارسين داخل العراق (عدا امتياز اللغة المضافة).
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 -8يتم التحقق من صحة صدور وثائق طلبة الشهادات المعادلة المقبولين في الكليات

والمعاهد الحكومية من قبل الكلية/المعهد والجامعة وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام
ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بما ال يتجاوز نهاية السنة الدراسية الثانية مع تقديم

كفالة ضامنة لحين ورود صحة الصدور وبخالفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجه.

 -9يتم التحقق من صحة صدور وثائق طلبة الشهادات المعادلة المقبولين في الكليات

والجامعات األهلية والكليات التابعة للوقفين من قبل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

وبما ال يتجاوز نهاية السنة الدراسية الثانية مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود صحة
الصدور وبخالفه تحجب عن الطالب وثائق تخرجه.
-11يحق للطالب الوافد التقديم للدراسة على احدى قنوات القبول (الدراسة الصباحية والدراسة
المسائية) في الكليات/المعاهد الحكومية أو الجامعات /الكليات األهلية أو الكليات التابعة

للوقفين.

2-4-1ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق
 .1الفئات المشمولة بالنقل إلى الدراسة المناظرة داخل العراق:
الفئة األولى:

أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج بعد

انتهاء عمل ذويهم وعودتهم إلى العراق.
الفئة الثانية :أبناء وزوجات المبعوثين دراسيا وفق نظام البعثات والزماالت الدراسية
بعد انتهاء مدة الدراسة وعودتهم إلى العراق.
الفئة الثالثة :أبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين بالقرار  441لسنة
 2118بعد تقديم ما يثبت ذلك من و ازرة الهجرة والمهجرين.
الفئة الرابعة:

الطلبة الذين تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم من الدراسة

اإلعدادية للقبول في الكلية /المعهد نفسها.
 .2يتم قبول الطلبة العائدين إلى العراق من المستمرين على الدراسة الصباحية في خارج
العراق في إحدى الجامعات المعترف بها (من غير الفئات المذكورة أعاله) ،حسب

ثناء من شرطي
ما تؤهلهم معدالتهم في الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجهم است ً
العمر وسنة التخرج.
 .3يشترط في انتقال الطالب المشمول بالنقل (من الفئات المحددة في الفقرة  1حص ار)
والذي يدرس خارج العراق في جامعة معترف بها إلى الدراسة المناظرة داخل العراق
11
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أن يكون سافر عن طريق دائرة البعثات أو له ملف لديها وأن يكون من المستمرين
على الدراسة قبل عودته وغير راسب في دراسته أكثر من سنة ويتولى مجلس الكلية

أو المعهد تحديد السنة الدراسية التي يقبل فيها.
 .4يشترط في الطالب من الفئات األولى والثانية والثالثة إضافة لما ورد في الفقرة 3
أعاله أن يكون حاصال على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلعدادية وكما مؤشر

إزاء كل دراسة أدناه:

أ %85 -للمجموعة الطبية.
ب %81 -للمجموعة الهندسية.
ت %61 -لكليات العلوم واالختصاصات العلمية واالنسانية األخرى.
ث -في حالة عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعاله يتم قبوله وفق ما يؤهله
معدله في الدراسة اإلعدادية سنة تخرجه.

 .5يشترط في الطلبة من الفئة الرابعة أعاله إضافة لما ورد في الفقرة  3أعاله أن يكونوا
قد اكملوا سنتهم الدراسية الجامعية بنجاح.
 .6تاريخ تقديم الطلب:
أ -ال يتم التقيد بموعد محدد بالنسبة للفئات (األولى والثانية والثالثة) وتؤجل دراستهم في
حالة تأخرهم مدة شهر عن موعد بدء الدراسة (المحدد بموجب التقويم الجامعي) وفق
التعليمات والضوابط النافذة على ان يقدم الطلب خالل ستة أشهر من تاريخ العودة
بالنسبة للفئتين (األولى والثانية) وخالل سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة (الثالثة).
ب -يتم تقديم الطلبات المستوفية للشروط للفئة (الرابعة) اعتبا ار من  7/1ولغاية 8/31
إلى قسم القبول المركزي.
 .7يتم إجراء مقاصة علمية من قبل القسم العلمي المنقول إليه الطالب وفق الضوابط
العامة للمقاصة العلمية الواردة ضمن البند (ثامناً) من الفصل التاسع.

 .8على كافة الطلبة المنقولين من خارج العراق أداء االختبار الشامل ،ويعد هذا
االختبار وسيلة لقياس المستوى العلمي للطلبة.
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 .9يعدل ترشيح الطالب المنقول (من الفئات األولى والثانية والثالثة حصرا) في حالة
رسوبه في السنة الدراسية األولى وحسب ما يؤهله معدله في شهادة الدراسة

اإلعدادية في سنة تخرجه.
.11

ال يتخرج الطالب اال بعد استكمال المتطلبات الدراسية المقرة أسوة بأقرانه.

.11

تقوم (الكلية  /المعهد) بمطالبة الطالب المنقول بكافة المستمسكات وتدقيقها،

وتتولى الكليات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما ال يتجاوز نهاية

السنة الدراسية الثانية وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام وقسم القبول المركزي.
.12

تغير جهة نقل الطلبة في السنة الدراسية األولى من خالل الو ازرة/دائرة الدراسات

والتخطيط والمتابعة حص ار لتالفي حصول األخطاء ولغرض المتابعة الدقيقة ألوليات

الطلبة.
.13

الو ازرة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق الى داخله.
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ضوابط قبول الطلبة غير العراقيين الوافدين الحاصلين على الثانوية
العراقية او غير العراقية

 1-5-1قنوات القبول
 .1القب ـ ــول وفق ـ ــا للبـ ـ ـرامج واالتفاقي ـ ــات الناف ـ ــذة م ـ ــع البل ـ ــدان العربي ـ ــة واألجنبي ـ ــة (التب ـ ــادل
الثقافي).

 .2قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في العراق.
 .3القبول على حساب النفقة الخاصة.

 2-5-1شروط وضوابط القبول
 -1إن يكون الطالب حاصال على الثانوية العراقية أو ما يعادلها.

 -2ي ـ ــتم معادل ـ ــة ش ـ ــهادة الطال ـ ــب غي ـ ــر العراقي ـ ــة م ـ ــن و ازرة التربي ـ ــة العراقي ـ ــة  /المديري ـ ــة
العامة للتقويم واالمتحانات.

 -3أن ال يكـ ـ ــون قـ ـ ــد مضـ ـ ــى علـ ـ ــى تخـ ـ ــرج الطالـ ـ ــب مـ ـ ــن الد ارسـ ـ ــة الثانويـ ـ ــة أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن
ثـ ـ ــالث سـ ـ ــنوات بالنسـ ـ ــبة لقنـ ـ ــاتي التبـ ـ ــادل الثقـ ـ ــافي وأبنـ ـ ــاء وزوجـ ـ ــات الدبلوماسـ ـ ــيين

الع ـ ـ ــاملين ف ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـراق ،وان ال يمض ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى تخ ـ ـ ــرج الطال ـ ـ ــب أكث ـ ـ ــر م ـ ـ ــن أرب ـ ـ ــع
سنوات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة للقبول في الدراسة الصباحية.

 -4إن يك ـ ـ ــون الطال ـ ـ ــب مس ـ ـ ــتوفيا للح ـ ـ ــد األدن ـ ـ ــى للقب ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي الكلي ـ ـ ــة والجامع ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي
يرغـ ــب الد ارسـ ــة فيهـ ــا وفقـ ــا لالختيـ ــارات المبينـ ــة فـ ــي اسـ ــتمارة التقـ ــديم وطبقـ ــا لترتيـ ــب

الرغبات شريطة استيفائه الحد األدنى للقبول.

 -5يستثنى من شرط سنة التخرج من يتم قبوله في الدراسات المسائية.

 -6تقديم ــه ش ــهادة ص ــحية تؤي ــد خل ــوه م ــن اإلمـ ـراض إض ــافة إل ــى نجاح ــه ف ــي الفح ــص
الطبي وفق الشروط الخاصة لكل دراسة.

 -7يق ـ ــوم الطال ـ ــب أو الجه ـ ــة الرس ـ ــمية المرش ـ ــحة ل ـ ــه بتس ـ ــديد رس ـ ــم التس ـ ــجيل الس ـ ــنوي
فـ ــي بدايـ ــة كـ ــل عـ ــام د ارسـ ــي بالـ ــدوالر أو بمـ ــا يعادلهـ ــا بالـ ــدينار الع ارقـ ــي ووفقـ ــا لمـ ــا
ه ــو متف ــق علي ــه ف ــي البرن ــامج التنفي ــذي ب ــين البل ــدين وي ــدفع طال ــب النفق ــة الخاص ــة

إضافة لما ورد أعاله األجور الدراسية السنوية المقررة بالعملة األجنبية.
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 3-5-1الوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم
 .1الشـ ــهادة الثانويـ ــة المعادلـ ــة والمصـ ــدقة مـ ــن الجهـ ــة التـ ــي أصـ ــدرتها وو ازرة الخارجيـ ــة
للبل ــد الصـ ــادرة منـــه والس ــفارة العراقيـــة فـ ــي ذل ــك البل ــد .إمـ ــا الطلب ــة الحاصـ ــلين علـــى
الثانويـ ـ ــة العراقيـ ـ ــة فعلـ ـ ــيهم تقـ ـ ــديم شـ ـ ــهادة الد ارسـ ـ ــة الثانويـ ـ ــة مصـ ـ ــدقة مـ ـ ــن المديريـ ـ ــة

العامة للتربية للمحافظة التي أنهى الطالب دراسته فيها.
 .2شهادة الميالد األصلية أو نسخة طبق األصل.
 .3نسخة من جواز السفر.

 .4صورة شخصية عدد ()2
 .5اس ــتمارة التق ــديم الخاص ــة بك ــل قن ــاة وي ــتم الحص ــول عليه ــا ع ــن طري ــق الجه ــة الت ــي
تق ـ ــوم بترش ـ ــيح الطال ـ ــب أو الس ـ ــفارة العراقي ـ ــة أو ال ـ ــو ازرة ،عل ـ ــى أن يق ـ ــوم الطال ـ ــب او

جهة ترشيحه بتسديد المبالغ المترتبة في الدائرة المالية بمركز الو ازرة.

 .6يبدأ التقديم للدراسة اعتبا ار من  7/1ولغاية .11/1

14

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

6-1

دليل الطالب للسنة الدراسية 4102 -4102

التسـجيل

 1-6-1الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيل
أ -يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية:
 .1أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إلى
تسجيل الكلية في موعد ال يتجاوز نهاية الفصل الدراسي الثاني وحسب التقويم الجامعي

المعلن ويقدم تعهداً خطياً بذلك.

 .4كفالة ضامنة وفق نموذج معد من قبل قسم الشؤون القانونية في الجامعة (على أن
تتضمن في فقراتها مادة تحمل الطالب المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها

وبعكس ذلك يتحمل الغرامة عن االضرار الناتجة).
 .3نسخة ملونة عن شهادة الجنسية العراقية.
 .4نسخة ملونة عن هوية األحوال المدنية.
 .5ثمان صور حديثة (خلفية بيضاء).

 .6استمارة الفحص الطبي (وفق الضوابط والشروط الخاصة باللياقة الصحية)
أ -ال يسجل الطالب في حالة عدم تقديم االستمارة المذكورة مطلقا".
ب -يجب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.
ج -تالحظ نتيجة الفحص من الجهة المرشح اليها الطالب مباشرة وفي حالة عدم لياقته
للدراسة المرشح اليها يرسل حاال" الى القبول المركزي لتعديل ترشيحه على وفق

لياقته الصحية.
د -يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان  /اللجنة االستئنافية في و ازرة
الصحة عن طريق الجهة المرشح للقبول فيها.

 .7يتعهد الطلبة المقبولون في الدراسة المسائية بأنهم لم يسبق لهم أن تم ترقين قيدهم بسبب
الغش أو المحاولة فيه أو العقوبات االنضباطية.

15

دليل الطالب للسنة الدراسية 4102 -4102

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ب-آلية تسجيل الطالب:
 .1تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع االلكتروني الرسمي للو ازرة ويعد اإلعالن
اشعا ار رسميا إلى الكلية /المعهد لبدء تسجيل الطلبة ،ويعد يوم الدوام التالي إلعالن
النتائج على الموقع هو اليوم الرسمي لبدء التسجيل .على ان يتـم التسجيل في

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

 .2الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي ألي سبب من األسباب،

يمنحون مدة ( )11أيام دوام من تاريخ إظهار نتائج القبول لالعتراض ،ومدة ( )11أيام

دوام من اصدار أوامر قبولهم ألغراض التسجيل.

 .3يجب ان يتم تسجيل الطالب حتى مع تقديمه اعتراض على قبوله وفي حال ظهور كونه
محق يتم تعديل ترشيحه ،وتتخذ إجراءات التسجيل ويعاد تسليم الطالب المستمسكات

المقدمة من قبله لغرض تقديمها للكلية وفق ترشيحه الجديد إلكمال إجراءات تسجيله وفق

الفقرة ( )1أعاله.

 .4تقوم الكلية/المعهد المنقول اليها الطالب في السنة الدراسية األولى بموجب صالحية
الجامعات (التي منحت للسنة الدراسية  2114-2113حصرا) او بموجب امتياز نقل
ابناء األساتذة بإرسال ملفات الطلبة المعدل ترشيحهم الى الكليات والمعاهد التي تم
تعديل ترشيحهم اليها.

 .5فيما يخص الطلبة المتقدمين للقبول في الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية او الى
الجامعات/الكليات االهلية (للدراستين الصباحية والمسائية)

أ-

تتولى الجهة (الكلية/المعهد) التي قبل فيها الطالب مركزياً ما يلي

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

أ -2-تزويد الجهة التي تقدم لها الطالب (وبكتاب رسمي) بوثائقه بمحضر تسليم واستالم
مع االحتفاظ بنسخة عنها.

ب -تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اجراءات صحة الصدور مع و ازرة التربية
ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

ت -ال يسمح للطالب الذي رقن قيده لاللتحاق بالدراسة المسائية أو االهلية بالعودة
للدراسة في الكلية /المعهد المقبول فيها مركزيا.
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 2-6-1حاالت التأجيل والرسوب و إلغاء القبول
أ-حاالت التأجيل والرسوب
 -1تعتبر السنة الدراسية سنة تأجيل بحق الطالب في حالة عدم تسجيله في (الكلية/المعهد)
المرشح إليها خالل المدة المحددة ( )15يوم دوام ولغاية  2114/11/31وفق الفــقرة

(أوال – ب  )1-من هذا الفصل.

 -2تعتبر السنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله بعد 2114/11/31
ولغاية .2115/6/31

ب -حاالت إلغاء القبول يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية
.1

إذا لم يلتحق الطالب في (الكلية/المعهد(المرشح إليها خالل السنة الدراسية نفسها مع
األخذ بنظر االعتبار ما ورد في الفقرة ( أوالً – ب) من هذا الفصل ،وال يحق له إعادة

التسجيل في السنة الدراسية الالحقة.
.2

في حالة ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة او الخاصة للقبول في الدراسة المعنية.

.3

إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة او مزورة أو محرفة إلى (الكلية /المعهد(

يكتب إلى الو ازرة إللغاء قبوله حتى وان كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو
المعهد وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية كافة.

.4

إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب
إبالغ )الكلية /المعهد)التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى من

المسؤولية.
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 3-6-1ضوابط اعفاء الطلبة غير العراقيين المقيمين من األجور الدراسية
بالعملة األجنبية
يعفى الطلبة غير العراقيين المقبولين في الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن قنوات

القبول الحكومية العامة من األجور الدراسية بالعملة األجنبية وفقا لما يلي

 .1يخض ـ ــع الطال ـ ــب غي ـ ــر الع ارق ـ ــي المق ـ ــيم ال ارغ ـ ــب ب ـ ــالقبول ف ـ ــي الكلي ـ ــات والجامع ـ ــات
والمعاهد العراقية الرسمية الى االجراءات نفسها لتقديم الطالب العراقي.

 .2ح ـ ــال ظه ـ ــور نت ـ ــائج القب ـ ــول المرك ـ ــزي أو إص ـ ــدار األوام ـ ــر الخاص ـ ــة ب ـ ــالقبول ف ـ ــي
أي م ـ ــن قنـ ـ ـوات القب ـ ــول الحكومي ـ ــة العام ـ ــة ،عل ـ ــى الطال ـ ــب غي ـ ــر الع ارق ـ ــي المقب ـ ــول

مراجع ـ ــة مرك ـ ــز ال ـ ــو ازرة (ش ـ ــعبة الواف ـ ــدين) حي ـ ــث ان قبول ـ ــه ال يع ـ ــد نهائيـ ـ ـاً أال بع ـ ــد
ت ـ ــدقيق حالتــ ــه والوقــ ــوف عل ـ ــى مــ ــدى اســ ــتيفائه للضـ ـ ـوابط الخاص ـ ــة باإلعفــ ــاء مــ ــن
األجور الدراسية بالعملة األجنبية وكما موضح أدناه.

 .3الطلبـ ـ ـ ــة المقيمـ ـ ـ ــين فـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـراق المشـ ـ ـ ــمولين بـ ـ ـ ــإجراءات اإلعفـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ــور
الدراسية بالعملة االجنبية هم كل من

أ -الطلب ـ ــة المقيمــ ــين اقامــ ــة دائم ـ ــة ممـ ـ ــن كان ـ ــت والدته ـ ــم ف ـ ــي العـ ـ ــراق وحاصـ ـ ــلين
على الشهادة الثانوية العراقية.

ب -الطلبـ ــة ال ـ ــذين تزي ـ ــد اقـ ــامتهم ف ـ ــي العــ ـراق عل ـ ــى أكثـ ــر م ـ ــن ( )21س ـ ــنة وجمي ـ ــع
مؤهالتهم الدراسية من العراق على ان يقدم ما يثبت ذلك.

ت -الطلب ـ ــة المقيم ـ ــين إقام ـ ــة دائم ـ ــة ف ـ ــي العـ ـ ـراق وحاص ـ ــلين عل ـ ــى ش ـ ــهادة الد ارس ـ ــية
الثانوية العراقية ويعمل أحد ذويه في دوائر الدولة.

 .4عل ـ ــى الطال ـ ــب المقب ـ ــول تق ـ ــديم المستمس ـ ــكات (األص ـ ــلية والمستنس ـ ــخة) الت ـ ــي تؤي ـ ــد
انطباق الشروط الواردة أعاله أثناء مراجعته الو ازرة.

 .5يـ ـ ــزود الطالـ ـ ــب المسـ ـ ــتوفي لض ـ ـ ـوابط اإلعفـ ـ ــاء بكتـ ـ ــاب رسـ ـ ــمي مـ ـ ــن مركـ ـ ــز الـ ـ ــو ازرة

معنـــون الـ ــى الجامعـ ــة المقبـ ــول بهـ ــا يؤيـ ــد إعفـ ــاءه ،وبخـ ــالف ذل ــك يعـ ــد قبولـــه ملغي ـ ـاً
وعلى الجامعة إعالم الو ازرة.

 .6عل ـ ــى الطال ـ ــب المقب ـ ــول ف ـ ــي الد ارس ـ ــة المس ـ ــائية اإلسـ ـ ـراع لتس ـ ــديد األج ـ ــور الد ارس ـ ــية
بالدينار العراقي وخالل أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.

 .7ي ـ ــتم إص ـ ــدار كت ـ ــاب اإلعف ـ ــاء م ـ ــن األج ـ ــور الد ارس ـ ــية لمـ ـ ـرة واح ـ ــدة ولكاف ـ ــة س ـ ــنوات
الد ارسـ ــة بالنسـ ــبة للفئتـ ــين ( أ و ب) وي ارعـ ــى تجديـ ــد كتـ ــاب اإلعفـ ــاء فـ ــي كـ ــل سـ ــنة

دراسية بالنسبة للفئة (ت)
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 .8يتحم ـ ــل الطال ـ ــب والكلي ـ ــة أو المعه ـ ــد مس ـ ــؤولية ع ـ ــدم المراجع ـ ــة ال ـ ــى مرك ـ ــز ال ـ ــو ازرة
خالل مدة أقصاها ( )31يوما" من ظهور نتائج القبول.

 .9الطلب ـ ـ ــة غي ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـراقيين (المقيم ـ ـ ــين) المقب ـ ـ ــولين ف ـ ـ ــي الجامعات/الكلي ـ ـ ــات األهلي ـ ـ ــة
غير مشمولين بضوابط اإلعفاء أعاله.

عزيزي الطالب
يرجى ملء
 -1استمارة القبول المركزي االلكترونية من خالل موقع الوزارة االتي
www.mohesr.gov.iq
موقع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
www.icci.edu.iq
المواقع االلكترونية التالية

وقراءة الفصل الثالث لمعرفة كيفية ملء االستمارة االلكترونية بدقة .
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الفصل الثاني :تقديم طلبة الفروع المهنية
1-2

طريقة تقديم طلبة الفروع المهنية

رموز الفروع المهنية هي:

جدول رموز اختصاصات التعليم المهني
الفرع

االختصاص

رمز االختصاص

صناعي

الميكانيك

1

صناعي

الكهرباء

2

صناعي

السيارات

3

صناعي

اللحام وتشكيل المعادن

4

صناعي

االلكترونيك والسيطرة

5

صناعي

السباكة

6

صناعي

النجارة

7

صناعي

البناء

8

صناعي

تكييف الهواء والتثليج

9

صناعي

المكننة الزراعية

11

صناعي

الصناعات الغذائية

12

صناعي

الصناعات الكيمياوية

13

صناعي

صيانة الحاسبات

14

صناعي

اتصاالت

15

صناعي

النسيج

18

صناعي

طباعة اوفسيت

23

صناعي

الخزف والسيراميك

24

صناعي

ميكاترونيكس سيارات

31

صناعي

تكنلوجيا صناعية

31

صناعي

االجهزة الطبية

32
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جدول رموز اختصاصات التعليم المهني
الفرع

االختصاص

رمز االختصاص

صناعي

صيانة المصاعد الكهربائية

33

صناعي

محطات وشبكات معالجة المياه

34

صناعي

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها

35

صناعي

الرسم الهندسي

51

الحاسوب وتقنية المعلومات

شبكات الحاسوب

51

التجاري

ادارة

61

التجاري

محاسبة

62

الزراعي

زراعي

71

الفنون التطبيقية

فنون تطبيقية

81

يقبل الطلبة من خريجي الفروع المهنية في معاهد الجامعات التقنية الواقعة في محافظة سكنهم
أو المحافظة التي يرغبون الدراسة فيها في االختصاصات المناظرة لتخصصاتهم المهنية وفي
حالة عدم توافر االختصاص المناظر في المعهد الواقع في المحافظة يقبل الطالب في
االختصاص القريب.
وكما هو موضح في الجدول المبين في الفقرة (.)2-2

2-2

جدول فروع التعليم المهني والتخصصات المناظرة او القريبة منها في
المعاهد

ت

فروع التعليم
المهني

االختصاص المناظر

االختصاص القريب

1

بناء

بناء وانشاءات

رسم هندسي /مساحة  /انشاء طرق

2

رسم هندسي

رسم هندسي

بناء وانشاءات /مساحة

3

كهرباء

قوى كهربائية /شبكات/
كهرباء عام

الكترونيك
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ت

فروع التعليم
المهني

االختصاص المناظر

االختصاص القريب

4

الكترونيك

الكترونيك /اتصاالت

قوة كهربائية /شبكات كهربائية /كهرباء
عام

5

اتصاالت

اتصاالت

الكترونيك

6

صيانة حاسوب

7

ميكانيك

الكترونيك /انظمة
الحاسوب
ميكانيك انتاج /ميكانيك
عام /تشغيل وصيانة
ميكانيكية

كهرباء /اتصاالت
مكائن ومعدات /سيارت /تبريد وتكييف/
غزل ونسيج /مضخات

8

اللحام وتشكيل
المعادن

ميكانيك انتاج

تشغيل و صيانة ميكانيكية /ميكانيك عام

9

نجارة

فنون تطبيقية  /تصميم
داخلي

ميكانيك انتاج

11

سباكة

ميكانيك عام /ميكانيك
انتاج

تشغيل وصيانة ميكانيكية /مكائن ومعدات/
سيارات /تبريد وتكييف /غزل ونسيج/
مضخات

11

سيارات

سيارات

مكائن ومعدات /تبريد وتكييف /مضخات/
مكننة زراعية

تبريد وتكييف

مكائن ومعدات /سيارات /مضخات

مكائن زراعية
صناعات كيمياوية/
تشغيل وحدات صناعية
صناعات كيمياوية/
تشغيل وحدات صناعية
زجاج وسيراميك /تزيين
معماري
تصميم داخلي
محاسبة /مخازن/
سكرتارية /تأمين/
مصارف /مكتبات /ادارة
انتاج حيواني /انتاج
نباتي /تربة واستصالح
االراضي /مكائن
زراعية /غابات

سيارات

12
13

تكييف الهواء
والتثليج
مكننة زراعية

14

صناعات كيمياوية

15

صناعات غذائية

16

خزف وزجاج

17

نماذج

18

تجاري

19

زراعي

22

صناعات كيمياوية /تشغيل وحدات
صناعية
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ت

فروع التعليم
المهني

االختصاص المناظر

االختصاص القريب

21
21

طباعة
تكملة

طباعة
فنون

ميكانيك /مكائن ومعدات

22

غزل

ميكانيك /غزل ونسيج

23

نسيج

ميكانيك /غزل ونسيج

24

ميكاترونكس
سيارات

الكترونيك

سيارات

25

تكنولوجيا صناعية

تشغيل وصيانة ميكانيكية

ميكانيك

26

اجهزة طبية
صيانة المصاعد
الكهربائية

اجهزة طبية

الكترونيك

مصاعد

كهرباء

28

شبكات ومحطات
معالجة المياه

صناعات كيمياوية

تشغيل مشاريع المياه

29

توليد الطاقة
الكهربائية ونقلها

كهرباء

27

23

ميكانيك انتاج /ميكانيك عام /تشغيل
وصيانة ميكانيكية
ميكانيك انتاج /ميكانيك عام /تشغيل
وصيانة ميكانيكية
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الفصل الثالث :دليل الطالب إلستخدام اإلستمارة اإللكترونية
 1-3المقدمة
عزيزي الطالب إن اإلستمارة اإللكترونية وجدت لخدمتك ومساعدتك في ملء إختياراتك
بسرعة وسهولة مع الحفاظ على سرية معلوماتك وحمايتها من األخطاء والتالعب التي قد تحدث
عند ملئها ولضمان حقك في الترشيح للكلية أو المعهد الذي يُــــالئم معدلك ووفق رغبـاتك ،إن
هذا األسـلــوب التكـنولـوجي الحــديـث والحضـاري المـتـطور بإسـتـخدام (اإلستمارة
االلكترونية) ســهل جداً وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة للدخول عبر اإلنترنت الى المواقع
المثبته أدناه.

مالحظة:
 -1كل االرقام واالختيارات والرموز التي ستظهر في هذا الدليل هي افتراضية فقط.
 -2تم استعمال الرمز (*) لغرض اخفاء المعلومات االصلية وال يجوز استعمال هذا الرمز
في ملء االستمارة الحقيقية.

2-3

نظام القبول الموحد

تم اعداد "نظام القبول الموحد" ليكون بوابة التقديم إلى مختلف قنوات القبول وعلى العنوان
االلكتروني .www.istimara1.orgحيث يظهر في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية قنوات
القبول المختلفة التي بإمكان الطلبة المشمولين التقديم إليها دون الحاجة لتسجيل الدخول(على
سبيل المثال قناة الوافدين) .في حين يتم تسجيل الدخول من قبل الطلبة الذين يرومون التقديم
للقبول المركزي وكذلك الجامعات والدوائر والمؤسسات (لقنوات القبول األخرى) من خالل
ادخال اسم المستخدم (أو الرقم االمتحاني) و كلمة المرور(أو الرقم السري) وكما موضح
بالشكل رقم (.)1
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شكل رقم ( )1الواجهة الرئيسية لنظام القبول الموحد

3-3

خطوات ملء اإلستمارة اإللكترونية

اوالا  -يجب عليك الدخول الى أحد المواقع المباشرة اآلتية :
http //www.istimara1.org
http //www.istimara2.org
http //www.istimara3.org
أو الى الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http //www.mohesr.gov.iq
أو على رابط (التقديم على قنوات القبول الموحد) الموجود في موقع الهيئة العراقية للحاسبات
والمعلوماتية

http //www.icci.edu.iq

او على الروابط الموجودة في كل المواقع االلكترونية التابعة للجامعات العراقية ،ويمكنك
اإلستعانة بأي شخص له معرفة ولو بسيطة للدخول الى الموقع.
وعلى سبيل المثال اذا قمت عزيزي الطالب بكتابة العنوان الخاص بموقع وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي آنف الذكر بشكل صحيح والضغط على زر الدخول ( )Enterالموجود
25
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في لوحة المفاتيح سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،حيث ستجد رابط (التقديم على قنوات القبول الموحد) وكما مبين في الشكل رقم ()2
وبالضغط على الرابط ستظهر أمامك عزيزي الطالب الصفحة األولى لموقع اإلستمارة
االلكترونية.

اضغط هنا

شكل رقم ( )2الواجهة الرئيسية لموقع الوزارة االلكتروني
ثانيا -صفحات نظام اإلستمارة اإللكترونية والتي يجب عليك معرفتها بالتفصيل وهي كاآلتي -
 .1الصفحة األولى (صفحة تسجيل الدخول) كما في الشكل رقم (- )1
هذه الصفحة هي الصفحة المخصصة لتسجيل الدخول حيث يجب عليك إدخال رقمك اإلمتحاني
الموجود على بطاقتك اإلمتحانية والرقم السري الخاص بك و الذي تم تزويدك به من قبل
مدرستك وكما موضح في الشكل رقم ( )3الحقا .

مالحظة

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

وعليه يجب مراعاة مايأتي -
 عدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاني خاصتك لغيرك وذلك لضمان ملئها بنفسك او منتخوله انت وبحضورك.
 بعد كتابة الرقمين آنفا بشكل صحيح سوف يظهر لك رمز التحقق من الهوية  ،قم بكتابته ثمإضغط على زر (تسجيل) كما في الشكل رقم (.)3
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شكل رقم ()3
اذا تمت عملية إدخال المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول بنجاح سوف تظهر الصفحة الخاصة
باإلستمارة كما في الشكل رقم (.)4

شكل رقم ( )4الصفحة الخاصة باإلستمارة
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.2الصفحة الثانية (صفحة تحديد اإلختيارات)
وهي أهم صفحة بالموقع حيث يجب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه جيداً الى كيفية تحديد
اختياراتك بشكل صحيح وحسب الترتيب الذي ترغب به وعدم اإلرتباك وأيضا ً اإلنتباه الى
المعلومات المكتوبة في أعلى هذه الصفحة مثل اإلسم الرباعي والمجموع فإذا كان هناك أي
خطأ في هذه المعلومات يرجى منك عزيزي الطالب تقديم شكوى بهذا األمر مباشرة˝ وقبل ملء
أي إختيار من خالل الضغط على الرابط الخاص بالشكاوى (الشكاوى) لتصحيح الخطأ بعد
التأكد منه وتجنب حدوث أي مشاكل في القبول الخاص بك.
إن صفحة تحديد االختيارات مبسطة جداً حيث يحتاج منك فقط كتابة رمز الكلية  /المعهد
(المتكون من أربعة أرقام فقط) الموجود في الفصل المخصص لرموز الكليات والمعاهد ضمن
هذا الدليل داخل الحقول المخصصة لرموز الكليات والمعاهد الموجودة في هذه الصفحة وبعد
ذلك سوف يظهر لك إسم الكلية او المعهد الذي ترغب به مباشر ًة وبشكل تلقائي وكما مبين
بالشكل رقم ( )5مع مالحظة عدم ظهور أي رسالة خطأ أثناء كتابة الرموز.
كما نؤكد أن بامكانك تحديد  55-25اختيار من الكليات والمعاهد على أن ال يقل عدد المعاهد
في اختياراتك عن  15معاهد.
األخطاء الممكن حدوثها:
 .1عند كتابة رقم ال يرمز ألي كلية او معهد تظهر الرسالة اآلتية (ال يوجد كلية او معهد بهذا
الرمز).
 .2عند تكرار رمز معين تظهر الرسالة اآلتية (هذا الرمز تم إختياره مسبقا).

 .3عند كتابة رمز تابع لكلية خاصة بالبنات وكان الطالب المسجل ذكراً تظهر الرسالة اآلتية
(هذا الرمز خاص بكلية للبنات فقط).
 .2عند كتابة حروف بدل الرقم أو الرمز الخاص بالكليات أو المعاهد تظهر الرسالة اآلتية (ال
يجوز كتابة حروف).

 .2عند تجاوز حد معين لعدد الكليات وحسب تعليمات القبول المركزي تظهر الرسالة اآلتية
(اليمكن إختيار اكثر من كلية).

 .0عندما يكون الطالب او الطالبة من الفرع األدبي وتمت كتابة رمز تابع للفرع العلمي
تظهرالرسالة اآلتية (هذا الرمز خاص بالفرع العلمي فقط).
28
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 .7يتوجب عليك استكمال الحد األدنى من االختيارات والبالغ (  25اختيارا) لإلنتقال الى
الصفحة التالية ،وبخالفه تظهر لك رسالة تحذير.

مالحظة:
في حالة ظهور أي من الرسائل آنفا ً سوف لن تكون عزيزي الطالب قادراً على متابعة بقية
مراحل اإلستمارة اإللكترونية وذلك لضمان حقك بتحديد االختيارات وبدون أخطاء كما إن
تسلسل هذه الحقول يمثل تسلسل اختياراتك.
وبعد تحديد كل االختيارات وبشكل صحيح وبدون اي أخطاء يمكن ارسال هذه الخيارات
مباشر ًة بالضغط على زر (مشاهدة اإلختيارات) الموجود في أسفل الصفحة وكما موضح
بالشكل رقم( )5حيث يتم اإلنتقال الى الصفحة الثالثة.

29
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شكل رقم ( )5صفحة تحديد اإلختيارات

.3الصفحة الثالثة ( صفحة المعاينة)
تم وضع هذه الصفحة لضمان عدم حدوث أي خطأ باإلختيارات وإعطاء فرصة أخرى
لتعديل قائمة اإلختيارات في الصفحة السابقة في حالة وجود اي خطأ او رغبة في تغيير أحد
الخيارات قبل إرسالها يمكنك الضغط على زر (تعديل اإلختيارات) وبعد التأكد من جميع
31
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اإلختيارات يمكنك اإلستمرار بالضغط على زر (متأكد من اإلختيارات) أسفل الصفحة وكما
موضح بالشكل رقم ( )6حيث ستنتقل الى الصفحة الربعة.

الشكل رقم ( )6صفحة المعاينة
.4الصفحة الرابعة (صفحة التأكيد)
في هذه الصفحة لديك فرصة اخرى لتعديل إختياراتك قبل إرسالها بشكل نهائي بالضغط على
زر (تعديل اإلختيارات) أما إذا كنت متأكداً تماما ً من صحة اختياراتك التي قمت بإدخالها سابقا ً
فتستطيع أن تقوم بتأكيد هذه اإلختيارات وحفظها بشكل نهائي بالضغط على زر (نعم لإلرسال
بشكل نهائي) وكما موضح في الشكل رقم (.)7
31
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شكل رقم ( )7صفحة التأكيد
تجدر اإلشارة هنا الى انه بعد إرسال هذه اإلختيارات بالضغط على زر (نعم لإلرسال بشكل
نهائي) سوف يطلب منك عزيزي الطالب أن تقوم بإدخال الرقم اإلمتحاني لتأكيد عملية اإلرسال
كما في الشكل رقم (.)8

الشكل رقم ( )8تأكيد اإلرسال بالرقم اإلمتحاني
يتم الحفظ بشكل نهائي ومسح معلومات الدخول الخاصة بك وبالتالي ال يمكنك الدخول الى
صفحة الخيارات من جديد لتعديل إختياراتك فيرجى منك عزيزي الطالب اإلنتباه بشكل تام
والتأكد من إختياراتك بشكل جيد قبل الضغط على زر (نعم) وفي حالة مالحظتك أي خطأ في
اإلختيارات او في ترتيب اإلختيارات فيجب عليك الضغط على زر (تعديل اإلختيارات) ليتسنى
لك العودة الى الصفحة الموضحة بالشكل رقم ( ، )4ومن أجل اإلستفسار بشكل أكثر أو في
حالة حدوث اي مشاكل فيمكنك الضغط على رابط ( الشكاوى) الموجود في أعلى الصفحة
(وهو موجود في كل الصفحات التي تم ذكرها سابقاً) حيث سيتم الدخول الى الصفحة الخامسة.
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أما رابط (الوصل) والذي من خالله تستطيع تحميل ملف من نوع ( )PDFففيه معلوماتك
الخاصة (االسم والجنس والفرع والمدرسة) وتسلسل اإلستمارة ووقت وتاريخ خزن إختياراتك
باألضافة الى إختياراتك التي قمت بإدخالها سابقا ً حيث يثبت هذا الوصل قيامك بملء إختياراتك
وارسالها بشكل صحيح كما موضح بالشكل رقم (.)9

شكل رقم( )9وصل االستالم
الصفحة الخامسة ( صفحة الشكاوى)
من خالل هذه الصفحة يمكنك إرسال أي إعتراض أو إستفسار الى قسم القبول المركزي
مباشر ًة والحصول على الرد بسرعة على البريد اإللكتروني الخاص بك .حيث يجب عليك
كتابة إسمك وكتابة رقمك اإلمتحاني وعنوان البريد االلكتروني الخاص بك أو بالشخص
المسؤول عنك مثل ( والدك أو شقيقك األكبر) وهذا مهم جداً ألن الرد سيتم إرساله الى
هذا العنوان ومن ثم كتابة عنوان ومحتوى اإلستفسار او الشكوى وهنا يجب اإلنتباه الى أن
تكون الشكوى أو اإلستفسار واضح ومختصر لضمان الحصول على الرد المناسب
وبسرعة وبعد كتابة المعلومات آنفا ً بشكل واضح وصحيح يمكنك إرسال الشكوى بالضغط
على زر (إرسال).
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4-3

دليل الطالب للسنة الدراسية 4102 -4102

تقديم الطلبة الحاصلين على شهادة اإلعدادية المعادلة لشهادة اإلعدادية
العراقية (الطلبة الوافدين)

 قناة الوافدين :عند الضغط على الرابط تفتح االستمارة الخاصة بالطلبة الوافدين الحاصلين
على الشهادات المعادلة وكما مبين في الشكل رقم ( .)11على الطلبة ملء كافة الحقول
وخزن البيانات وسيتم اعالمهم بتاريخ المراجعة إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/
قسم القبول المركزي /شعبة الوافدين لغرض تدقيق أولياتهم وترشيحهم للدراسة المالئمة
وحسب رغبتهم.

شكل رقم ( )15الواجهة الخاصة بقناة الوافدين
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الفصل الرابع :رموز الكليات والمعاهد
 1-4رموز الكليات التي يقدم إليها خريجو الفرع العلمي
 .1جامعة بغداد (تأسست عام)1951

http //www.uobaghdad.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الطب

1222

طب الكندي

1221

طب األسنان

1222

الصيدلة

1223

الهندسة

1225

المدني  /الكهرباء  /االلكترونيك واالتصاالت  /العمارة  /الحاسوب  /الكيمياوية  /الطاقة  /البيئة /
]الميكانيك (التخصص من المرحلة الثالثة ميكانيك عام وهندسة الطيران )[

الهندسة

1226

النفط

الهندسة  -الخوارزمي

1227

الميكاترونكس  /المعلومات واالتصاالت  /الكيميائية االحيائية  /التصنيع المؤتمت  /الطب الحياتي
( مدة الدراسة في قسم الطب الحياتي خمس سنوات وبقية االقسام اربعة سنوات )

الهندسة

1221

الموارد المائية

الهندسة

1229

المساحة

العلوم

1212

الكيمياء  /ال فيزياء  /علم األرض  /علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /الفلك والفضاء  /التقنيات
االحيائية

العلوم

1211

الرياضيات

القانون

1215

العلوم السياسية

1216

التمريض

1217

الطب البيطري

1211

الزراعة

1219

اللغات

1222

اإلدارة واالقتصاد

1221

التربية للعلوم الصرفة /ابن
الهيثم

1222

الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /الرياضيات

1223

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القران
الكريم والتربية االسالمية

التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية

1227

اللغة الكردية

اآلداب

1232

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /االجتماع  /اللغة العربية

اآلداب

1231

علم النفس

اآلداب

1232

الفلسفة

التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية

وقاية النبات  /المحاصيل الحقلية  /علوم التربة  /االقتصاد الزراعي  /اإلرشاد الزراعي  /المكائن
واالالت الزراعية  /الثروة الحيوانية  /البستنة وهندسة الحدائق  /صناعات غذائية  /مكافحة
التصحر
اللغة اإلنكليزية  /اللغة األلمانية  /اللغة الفارسية  /اللغة الروسية  /اللغة االسبانية  /اللغة
الفرنسية  /اللغة العبرية  /اللغة التركية  /اللغة السريانية ] /اللغة الكردية ( التقديم لها مباشر)[
إدارة األعمال  /االدارة العامة  /االقتصاد  /االحصاء /المحاسبة  /االدارة الصناعية  /التمويل
والمصارف
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

اآلداب

1233

اآلثار

األعالم

1242

الصحافة  /اإلذاعة والتلفزيون  /العالقات العامة
الشريعة  /اصول الدين  /اللغة العربية  /الحضارة واالثار االسالمية  /الفلسفة االسالمية  /االديان
المقارنة  /العلوم المالية والمصرفية االسالمية ( التقديم لها مباشر )

العلوم االسالمية

( التقديم لها مباشر )

التربية البدنية وعلوم الرياضة

السينمائية والتلفزيونية  /الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية  /التصميم  /الفنون الموسيقية /
الخط والزخرفة  /التربية الفنية ( التقديم لها مباشر )

الفنون الجميلة

 .2الجامعة المستنصرية (تأسست عام )1963

http //www.uomustansiriyah.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الطب

1122

طب االسنان

1122

الصيدلة

1123

الهندسة

1125

المدني  /الكهرباء  /الميكانيك  /البيئة  /الحاسوب والبرمجيات  /المواد  /الطرق  /العمارة

العلوم

1112

الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الجو  /علوم الحاسوب ] /علوم الحياة وفروعه (التقانة االحيائية
 /االحياء المجهرية  /الفطريات وعلوم النبات  /علوم الحيوان) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثالثة[

العلوم

1111

الرياضيات

القانون

1115

العلوم السياسية

1116

اإلدارة واالقتصاد

1121

ادارة األعمال  /االقتصاد  /االحصاء  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية

التربية

1122

التأريخ  /الجغراف ية  /الفيزياء  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /علوم الحاسوب /
العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /الرياضيات  /طرق تدريس القران والتربية
االسالمية

اآلداب

1132

اللغة االنكليزية  /المكتبات والمعلومات  /اللغة العربية  /انثروبولوجي  /التاريخ  /اللغة
الفرنسية  /الترجمة  /االعالم

اآلداب

1131

علم النفس

اآلداب

1132

الفلسفة

التربية األساسية

1135

الرياضيات  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التربية الفنية  /التربية االسالمية  /علوم/
معلم صف اول  /رياض اطفال  /تربية اسرية  /التاريخ  /الجغرافية  /تربية خاصة  /االرشاد
النفسي والتوجيه التربوي  /علوم الحاسوب ]التربية الرياضية (التقديم له مباشر)[

السياحة وادارة الفنادق

1131

السياحة  /ادارة الفنادق

التربية البدنية وعلوم الرياضة

(التقديم لها مباشر)
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 .3جامعة البصرة تأسست عام ()1967
اسم الكلية

http // www.uobasrah.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الرمز

الطب

1222

طب االسنان

1222

الصيدلة

1223

الهندسة

1225

المدني  /الكهرباء  /الميكانيك  /العمارة  /الحاسوب  /الكيمياوية  /المواد  /النفط

العلوم

1212

الكيمياء  /الفيزياء  /علم االرض  /علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /البيئة

العلوم

1211

الرياضيات

تكنلوجيا المعلومات

1212

علم الحاسوب  /نظم المعلومات الحاسوبية

القانون

1215

التمريض

1217

الطب البيطري

1211

الزراعة

1219

وقاية النبات  /التربة والموارد المائية  /المكننة الزراعية  /الثروة الحيوانية  /البستنة
والنخيل  /علوم االغذية  /االسماك والثروة البحرية  /المحاصيل الحقلية

االدارة واالقتصاد

1221

ادارة أ عمال  /االحصاء  /المحاسبة  /علوم مالية ومصرفية ] /االقتصاد وفروعه (
االقتصاد العام  /التخطيط االستراتيجي  /اقتصاديات النفط والغاز ) يكون التخصص فيها
من المرحلة الثالثة[

التربية للعلوم الصرفة

1222

علوم الحاسوب  /الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الرياضيات

التربية للعلوم االنسانية

1223

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /
اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القران والتربية االسالمية

التربية للبنات

1224

اللغة العربية  /الجغرافية  /التاريخ

التربية  /القرنة

1225

علوم الحياة  /اللغة العربية

اآلداب

1232

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التأريخ /الجغرافية  /المكتبات والمعلومات  /الترجمة

اآلداب

1232

الفلسفة
( التقديم لها مباشر )

التربية البدنية وعلوم الرياضة

فنون تشكيلية  /فنون مسرحية  /موسيقى  /الفنون السمعية والمرئية  /التربية الفنية
( التقديم لها مباشر )

الفنون الجميلة

 .4جامعة الموصل تأسست عام ()1967

http //www.uomosul.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

طب الموصل

1322

طب األسنان

1322

الصيدلة

1323

الهندسة

1325

المدني  /الكهرباء  /الميكانيك  /العمارة  /الحاسوب  /الميكاترونكس /البيئة

هندسة النفط والتعدين

1326

المكامن النفطية  /التعدين  /النفط والتكرير

الهندسة

1321

السدود والموارد المائية

العلوم

1312

الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /علم االرض /الفيزياء الحياتية  /الطاقات المتجددة

علوم الحاسوب والرياضيات

1311

الرياضيات  /الحاسوب  /اإلحصاء  /البرامجيات  /بحوث العمليات والتقنيات الذكائية

علوم البيئة وتقاناتها

1313

التقانات البيئية  /علوم البيئة

الحقوق

1315

العلوم السياسية

1316
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

التمريض

1317

الطب البيطري

1311

الزراعة والغابات

1319

وقاية النبات  /المحاصيل الحقلية  /علوم التربة  /االقتصاد الزراعي  /التعليم الزراعي /
المكننة الزراعية  /الثروة الحيوانية  /البستنة وهندسة الحدائق  /علوم االغذية  /الغابات

اإلدارة واالقتصاد

1321

ادارة اعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /ادارة صناعية  /العلوم المالية والمصرفية  /نظم
معلومات أدارية  /ادارة التسويق  /المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات  /ادارة المؤسسات
السياحية والفندقية  /محاسبة التكاليف واالدارية

التربية للعلوم الصرفة

1322

الكيمياء /علوم الحياة  /الفيزياء /الحاسوب /الرياضيات

التربية للعلوم االنسانية

1323

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /القرآن
والتربية اإلسالمية

التربية للبنات

1324

التربية االسالمية  /اللغة العربية  /الكيمياء  /علوم الحياة ] /التربية الرياضية (التقديم لها
مباشر)[

اآلداب

1332

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /االجتماع  /اللغة العربية  /الفلسفة  /الترجمة  /اللغة الفرنســــــية
االعالم  ]/اللغة التركية ( التقديم لها مباشر )[

اآلداب

1334

المكتبات والمعلومات

التربية األساسية

1335

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التاريخ /الجغرافية  /تربية خاصة  /تربية اسالمية  /علوم /
رياضيات] /التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

التربية األساسية

1336

رياض األطفال للبنات

االثار

1339

النقوش واللغات العراقية القديمة  /دراسات مسمارية  /الحضارة القديمة

العلوم اإلسالمية

الشريعة /أصول الدين  /الحضارة االسالمية /السيرة والدراسات النبوية ( التقديم لها مباشر )

الفنون الجميلة

الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية  /التربية الفنية ( التقديم لها مباشر )
( التقديم لها مباشر )

التربية البدنية وعلوم الرياضة

.5الجامعة التكنولوجية (تأسست عام )1975

www.uotechnology.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

هندسة العمارة

1425

العمارة

هندسة تكنولوجيا النفط

1426

تكنولوجيا النفط

هندسة البناء واالنشاءات

1427

( االنشائية  /بناء وادارة مشاريع  /طرق وجسور  /الصحية  /المياه والسدود  /الجيوماتيك )
يكون التخصص فيها من المرحلة الثانية

هندسة الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات

1421

هندسة السيطرة والنظم

1429

السيطرة  /الحاسوب  /الميكاترونكس  /سيطرة النظم الطبية

الهندسة الكهربائية

1412

الكهرباء  /االلكترونيك  /االتصاالت

الهندسة الميكانيكية

1411

( ميكانيك عام  /التكييف والتجميد  /السيارات  /الطائرات ) يكون التخصص فيها من
المرحلة الثانية

هندسة اإلنتاج والمعادن

1412

االنتاج  /المعادن  /الصناعية  /التصميم المعان بالحاسوب  /التعدين واستخالص المعادن

الهندسة الكيميائية

1413

العمليات الكيمياوية  /تكرير النفط والغاز

هندسة المواد

1414

( هندسة المواد الصناعية  /المواد البوليميرية  /السيراميك والبناء ) يكون التخصص فيها
من المرحلة الثالثة

(تكنولوجيا المعلومات  /شبكات الحاسوب) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

هندسة الليزر وااللكترونيات
البصرية

1415

الليزر  /البصريات االلكترونية

هندسة الكهروميكانيك

1416

نظم  /المالحة والتوجيه  /الطاقة والطاقات المتجددة

علوم الحاسوب

1422

نظم المعلومات  /البرمجيات  /الذكاء الصناعي  /امنية الحاسوب /ادارة الشبكات  /الوسائط
المتعددة

 .6جامعة الكوفة (تأسست عام )1917
اسم الكلية

الرمز

الطب

1522

طب االسنان

1522

http //www.uokufa.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الصيدلة

1523

الهندسة

1525

المدني  /الميكانيك  /الكهرباء  /المنشات والموارد المائية  /االلكترون واالتصاالت  ] /المواد
وفروعه (المواد العام  /المواد الطبية ) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة[

التخطيط العمراني

1527

التخطيط الحضري  /التخطيط البيئي  /التخطيط االقليمي

العلوم

1512

علوم الحياة  /الكيمياء /الفيزياء  /التحليالت المرضية  /البيئة والتلوث  /علوم االرض

علوم الحاسوب والرياضيات

1511

الحاسوب  /الرياضيات

القانون

1515

العلوم السياسية

1516

التمريض

1517

الطب البيطري

1511

الزارعة

1519

وقاية النبات  /البستنة  /الثروة الحيوانية  /علوم االغذية  /التربة والمياه

اللغات

1522

االنكليزية  /التركية

اإلدارة واالقتصاد

1521

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المصرفية والمالية  /السياحة

التربية

1522

الحاسوب  /التربية الفنية  /اللغة االنكليزية  /القران الكريم والتربية االسالمية

التربية للبنات

1524

علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء /الرياضيات  /الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية /العلوم
التربوية والنفسية ]/التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

اآلداب

1532

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /المجتمع المدني

اآلداب

1532

الفلسفة

التربية االساسية

1535

القران والتربية االسالمية  /اللغة العربية  /رياض االطفال

االثار

1539

االثار العراقية القديمة  /االثار االسالمية
الفقه االسالمي واصوله  /علوم القرأن  /علوم الحديث  /العقيدة والفكر االسالمي  /اللغة
العربية (التقديم لها مباشر)

الفقه
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .0جامعة تكريت (تأسست عام )1917
اسم الكلية

الرمز

الطب

1622

طب االسنان

1622

الصيدلة

1623

http //www. www.tu.edu.iq
اقســـام الكليـــة
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الهندسة

1625

المدني  /الميكانيك  /الكيمياوي  /الكهرباء  /البيئة

هندسة النفط والمعادن

1626

سيطرة وحاسوب  /عمليات نفطية

العلوم

1612

الكيمياء  /الفيزياء /علوم الحياة  /علم االرض

علوم الحاسوب والرياضيات

1611

الرياضيات

علوم الحاسوب والرياضيات

1612

الحاسوب

القانون

1615

العلوم السياسية

1616

التمريض

1617

الطب البيطري

1611

الزراعة

1619

علوم االغذية والتقانات االحيائية  /المحاصيل الحقلية  /التربة  /االقتصاد واالرشاد
الزراعي  /وقاية النبات  ] /الثروة الحيوانية  /البستنة ( قضاء بلد) [

اإلدارة واالقتصاد

1621

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية

التربية للعلوم الصرفة

1622

الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الرياضيات

التربية للعلوم االنسانية

1623

التأريخ  /الجغرافية  /ال علوم التربوية والنفسية  /القرآن والتربية اإلسالمية  /اللغة العربية
 /اللغة االنكليزية ]/التربية الفنية (التقديم لها مباشر)[

التربية للبنات

1624

علوم الحياة  /الكيمياء  /التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الرياضيات  /القرآن
والتربية اإلسالمية  /االقتصاد المنزلي

التربية  /طوزخورماتو

1625

الفيزياء  /اللغة العربية

االداب

1632

اللغة العربية  /التأريخ  /الجغرافية التطبيقية  /االجتماع  /الترجمة  /االعالم

التربية االساسية/الشرقاط

1635

الرياضيات  /علوم عامة  /اللغة العربية
اصول الدين  /الفقه و اصوله  /الحديث وعلومه ( التقديم لها مباشر )

العلوم االسالمية

(التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

 .1جامعة القادسية (تأسست عام )1917
اسم الكلية

الرمز

الطب

1722

طب االسنان

1722

http //www.qu.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الصيدلة

1723

الهندسة

1725

المدني  /الميكانيك  /الكيمياوي  /الطرق والنقل

التقانات االحيائية

1727

التقانات االحيائية الطبية  /التقانات االحيائية الزراعية

العلوم

1712

علوم الحياة  /كيمياء  /البيئة

علوم الحاسوب والرياضيات

1711

الحاسوب  /الرياضيات /االحصاء والمعلوماتية  /الرياضيات الطبية  /الوسائط المتعددة

القانون

1715

التمريض

1717

الطب البيطري

1711

الزراعة

1719

علوم التربة والمياه  /البستنة وهندسة الحدائق  /االنتاج الحيواني

اإلدارة واالقتصاد

1721

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية

التربية

1722

التأريخ  /الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /علوم تربوية ونفسية  /اللغة العربية  /اللغة
االنكليزية  /الرياضيات  /علوم القران والتربية االسالمية

التربية للبنات

1724

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ] /التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

اآلداب

1732

الجغرافية  /االجتماع  /اللغة العربية
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اسم الكلية

الرمز

اآلداب

1731

علم النفس

االثار

1739

االثار  /الدراسات المسمارية

الفنون الجميلة

اقســـام الكليـــة

الفنون المسرحية  /التربية الفنية (التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

التقديم لها مباشر

 .9جامعة االنبار (تأسست عام )1917

اسم الكلية

الرمز

الطب

1122

طب االسنان

1122

http //www.uoanbar.edu.iq

اقســـام الكليـــة

كلية الصيدلة

1123

الهندسة

1125

المدني  /الميكانيك  /السدود وموارد المياه  /كهربائية  /الكيميائية والبتروكيميائية

العلوم

1112

الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الجيولوجيا التطبيقية

الحاسوب

1111

نظم المعلومات  /علوم الحاسوب

العلوم التطبيقية  /هيت

1112

الفيزياء الحياتية  /البيئة

القانون والعلوم السياسية

1115

القانون

القانون والعلوم السياسية

1116

العلوم السياسية

الزراعة

1119

المحاصيل الحقلية  /التربة والموارد المائية  /الثروة الحيوانية  /البستنة وهندسة الحدائق
 /علوم االغذية  /وقاية النبات /االقتصاد الزراعي

االدارة واالقتصاد

1121

ادارة االعمال  /االقتصاد  /المحاسبة

التربية للعلوم الصرفة

1122

الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الرياضيات

التربية للعلوم االنسانية

1123

التاريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /القران والتربية االسالمية

التربية للبنات

1124

علوم الحياة  /الكيمياء  /الجغرافية  /التأريخ  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية /
اللغة االنكليزية  /القران والتربية االسالمية

التربية للعلوم االنسانية

1125

العلوم التربوية والنفسية

التربية  /القائم

1126

اللغة العربية  /علوم القران والتربية االسالمية

اآلداب

1132

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /االجتماع  /االعالم

التربية االساسية  /حديثة

1135

العلوم العامة  /اللغة العربية

العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم الرياضة

الفقه واصوله  /الحديث وعلومه  /العقيدة والدعوة االسالمية  /التفسير وعلوم القرأن
(التقديم لها مباشر)
(التقديم لها مباشر)
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.11الجامعة العراقية (تأسست عام )1919

http //www.aliraqia.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الطب

1922

طب االسنان

1922

الهندسة

1925

البرامجيات  /الشبكات

القانون والعلوم السياسية

1915

القانون

القانون والعلوم السياسية

1916

العلوم السياسية

االدارة واالقتصاد

1921

العلوم المالية والمصرفية  /ادارة اعمال  /محاسبة

التربية  /الطارمية

1922

الحاسوب  /الكيمياء  /الفيزياء  /التاريخ  /علوم القران  /علوم الحياة  /اللغة العربية  /العلوم
التربوية والنفسية

االداب

1932

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرآن  /التاريخ  /الجغرافية  /الترجمة

االعالم

1942

صحافة  /ال صحافة االذاعية والتلفزيونية  /العالقات العامة
اصول الدين  /الفقه  /العقيدة اإلسالمية  /الحديث وعلومه  /مقارنة االديان  /التفسير  /العلوم
المالية والمصرفية االسالمية (التقديم لها مباشر)

العلوم االسالمية

 .00جامعة بابل (تأسست عام )1991
اسم الكلية

الرمز

الطب

2222

طب األسنان

2222

الصيدلة

2223

http // uobabylon.edu.iq

اقســـام الكليـــة

الهندسة

2225

المدني  /الكهرباء  /الميكانيك  /البيئة  /الكيمياوية  /العمارة

هندسة المواد

2227

المعادن  /السيراميك ومواد البناء  /البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

الهندسة  /المسيب

2221

السيارات  /الطاقة

العلوم

2212

كيمياء  /فيزياء  /علوم الحياة  /علم االرض التطبيقي

تكنولوجيا المعلومات

2211

شبكات المعلومات  /البرامجيات

علوم البنات

2212

علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /كيمياء  /فيزياء الليزر

القانون

2215

التمريض

2217

االدارة واالقتصاد

2221

االدارة الصناعية  /العلوم المالية والمصرفية  /االدارة البيئية

التربية للعلوم الصرفة

2222

رياضيات  /فيزياء

التربية للعلوم االنسانية

2223

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

اآلداب

2232

اللغة العربية  /االجتماع

اآلداب

2233

اآلثار

التربية األساسية

2235

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /العلوم  /تأريخ  /جغرافية  /التربية الخاصة

الدراسات القرآنية
التربية البدنية وعلوم
الرياضة
الفنون الجميلة

علوم القران  /لغة القران واعجازه (التقديم لها مباشر)
(التقديم لها مباشر)
الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية  /الفنون التطبيقية  /التربية الفنية (التقديم لها مباشر)
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 .04جامعة النهرين (تأسست عام )1993

http //www.nahrainuniv.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

الطب

2122

الصيدلة

2123

الهندسة

2125

الحاسوب  /االلكترونية  /العمارة  /المدني  /الطبية  /الكيمياوي  /الميكانيك  /الليزر  /االطراف
والمساند الصناعية

هندسة المعلومات

2121

المعلومات واالتصاالت  /الشبكات  /المنظومات

العلوم

2112

الحاسوب  /الكيمياء  /الفيزياء  /الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

الحقوق

2115

العلوم السياسية

2116

اقتصاديات االعمال

2121

اقســـام الكليـــة

اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد  /اقتصاديات ادارة المصارف  /الرقابة المحاسبية والمالية

 .03جامعة ديالى (تأسست عام )1991
اسم الكلية

الرمز

http //www.uodiyala.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الطب

2222

الهندسة

2225

االلكترونيك  /االتصاالت  /قدرة ومكائن كهربائية  /برامجيات وحاسوب  /المدني  /الميكانيك /
الكيمياوي  /المواد

العلوم

2212

الرياضيات  /علوم الحياة  /الفيزياء  /الكيمياء  /حاسوب  /جيولوجيا النفط والمعادن

القانون والعلوم السياسية

2215

القانون

القانون والعلوم السياسية

2216

العلوم السياسية

الطب البيطري

2211

الزراعة

2219

البستنة  /الثروة الحيوانية  /علوم التربة والمياه  /علوم المحاصيل الحقلية

االدارة واالقتصاد

2221

االقتصاد  /االحصاء

التربية للعلوم الصرفة

2222

علوم الحياة  /الحاسوب  /الكيمياء ] /الرياضيات) المقدادية([

التربية للعلوم االنسانية

2223

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرأن
والتربية االسالمية

التربية األساسية

2235

اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية  /حاسوب  /علوم  /رياضيات  /رياض أطفال  /معلم صف اول /
تاريخ  /جغرافية  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ]/التربية الرياضية (التقديم له مباشر)[
الشريعة  /اصول الدين (التقديم لها مباشر)

العلوم االسالمية

(التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

التربية الفنية  /الفنون السمعية والمرئية (التقديم لها مباشر)

الفنون الجميلة

 .02جامعة كربالء (تأسست عام )2222

http //www.uokerbala.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الطب

2322

طب االسنان

2322

الصيدلة

2323

الهندسة

2325

المدني  /الميكانيك  /الكهرباء وااللكترونيك  /الهندسة الطبية  /هندسة االطراف والمساند
الصناعية  ] /النفط والبتروكيماويات وفروعه ( هندسة النفط  /هندسة البتروكيمياويات ) يكون
التخصص فيها من المرحلة الثالثة[

العلوم

2312

الكيمياء  /علوم الحياة  /الفيزياء  /علوم الحاسوب

العلوم الطبية التطبيقية

2313

التحليالت المرضية  /الصحة البيئية
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اسم الكلية

الرمز

القانون

2315

التمريض

2317

دليل الطالب للسنة الدراسية 4102 -4102

اقســـام الكليـــة

الطـب البيـطري

2311

الزراعة

2319

البستنة  /وقاية النبات  /المحاصيل الحقلية  /الثروة الحيوانية

االدارة واالقتصاد

2321

ادارة األعمال  /االقتصاد  /علوم مالية ومصرفية  /االحصاء  /المحاسبة

التربية للعلوم الصرفة

2322

الرياضيات  /علوم الحياة  /الكيمياء

التربية للعلوم االنسانية

2323

التاريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /جغرافية تطبيقية  /العلوم التربوية والنفسية

العلوم السياحية

2331

السياحة الدينية والحضارية  /ادارة المؤسسات الفندقية
اللغة العربية  /دراسات قرانية  /الفقه واصوله (التقديم لها مباشر)

العلوم االسالمية

( التقديم لها مباشر )

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

 .02جامعة ذي قار (تأسست عام )4114
اسم الكلية

http //www.thiqaruni.org
اقســـام الكليـــة

الرمز

الطب

2422

الصيدلة

2423

الهندسة

2425

المدني  /الميكانيك /الكهربائية وااللكترونية  /الطب الحياتي  /النفط والغاز

العلوم

2412

الفيزياء  /الكيمياء  /علوم الحياة  /التحليالت المرضية

علوم الحاسوب
والرياضيات

2411

الحاسوب  /الرياضيات

القانون

2415

التمريض

2417

الطب البيطري  /الشطرة

2411

الزراعة واالهوار

2419

البستنة وهندسة الحدائق  /ثروة حيوانية

االدارة واالقتصاد

2421

العلوم المالية والمصرفية  /االقتصاد

التربية للعلوم الصرفة

2422

علوم الحياة  /علوم الحاسوب  /الرياضيات

التربية للعلوم االنسانية

2423

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية

التربية للبنات  /الشطرة

2424

علوم الحياة  /علوم القران والتربية االسالمية  /رياض االطفال

اآلداب

2432

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الجغرافية  /علوم القران  /االجتماع

االعالم

2442

الصحافة المكتوبة  /االذاعة والتلفزيون  /الصحافة واالعالم الرقمي

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .00جامعة كركوك (تأسست عام )2223

http //www.uokirkuk.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الطب

2522

طب االسنان

2522

الهندسة

2525

المدني  /النفط  /الميكانيك  /الكهرباء

العلوم

2512

الحاسوب  /الرياضيات  /علوم الحياة  /الكيمياء /الفيزياء  /علوم األرض

القانون والعلوم السياسية

2515

القانون
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

اسم الكلية

الرمز

القانون والعلوم السياسية

2516

التمريض

2517

دليل الطالب للسنة الدراسية 4102 -4102

اقســـام الكليـــة
العلوم السياسية

الطب البيطري

2511

الزراعة

2519

الثروة الحيوانية  /البستنة  /المحاصيل الحقلية  /التربة والمياه  /الغابات

الزراعة  /الحويجة

2522

المكننة والمعدات الزراعية  /المحاصيل الصناعية والطبية ( الدراسة مستضافة في كلية الزراعة
 /جامعة كركوك حاليا ا )

االدارة واالقتصاد

2521

ادارة االعمال  /االحصاء

التربية للعلوم الصرفة

2522

الفيزياء  /الكيمياء  /علوم الحياة

التربية للعلوم االنسانية

2523

التربية  /الحويجة

2525

االداب

2532

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

اللغة العربية  /التأريخ  /اللغة اإلنكليزية  /علوم القرآن /اللغة الكردية  /الجغرافية  /العلوم
التربوية والنفسية ] /اللغة التركية (التقديم لها مباشر)[
علوم الحياة  /التاريخ ( الدراسة مستضافة في الموقع الجامعي بمدينة كركوك حاليا ا )
اللغة العربية  /التاريخ
(التقديم لها مباشر)

 .00جامعة واسط (تأسست عام )2223
اسم الكلية

http //www.uowasit.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الرمز

الطب

2622

طب االسنان

2622

الهندسة

2625

الميكانيك  /المدني  /الكهرباء  /العمارة

العلوم

2612

علوم الحياة  /الفيزياء /الكيمياء

علوم الحاسوب
والرياضيات

2611

الحاسوب  /الرياضيات

القانون

2615

الطب البيطري  /الحي

2611

الزراعة

2619

الثروة الحيوانية  /علوم التربة وموارد الري  /المحاصيل الحقلية

الزراعة  /العزيزية

2622

الثروة الحيوانية  /علوم التربة والموارد المائية

االدارة واالقتصاد

2621

االقتصاد  /االحصاء  /المحاسبة  /ادارة االعمال

التربية

2622

اللغة العربية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة االنكليزية  /العلوم التربوية والنفسية  /علوم القرأن /
علوم الحياة  /الرياضيات  /الحاسوب

االداب

2632

اللغة العربية  /علم االجتماع  /الفلسفة  /الدراسات الشرقية  /الترجمة

التربية االساسية /
العزيزية

2635

علوم  /لغة عربية  /رياض اطفال  /االجتماعيات

االعالم/الصويرة

2642

الصحافة  /العالقات العامة

التربية البدنية وعلوم
الرياضة
الفنون الجميلة

(التقديم لها مباشر)
الفنون التشكيلية  /التربية الفنية  /االدب والنقد المسرحي (التقديم لها مباشر)
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 .05جامعة ميسان (تأسست عام )2227
اسم الكلية

الرمز

الطب

2722

طب االسنان

2722

http //www.uomisan.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الصيدلة

2723

الهندسة

2725

الكهرباء  /المدني  /النفط

العلوم

2712

علوم الحياة  /الكيمياء

القانون

2715

العلوم السياسية

2716

التمريض

2717

الزراعة

2719

االنتاج الحيواني  /وقاية النبات

االدارة واالقتصاد

2721

االقتصاد  /ادارة االعمال

التربية

2722

الجغرافية  /ال تأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الرياضيات  /العلوم التربوية والنفسية

التربية االساسية

2735

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /رياضيات  /علوم  /معلم الصف االول  /التربية الفنية /
التأريخ  /الجغرافية

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .01جامعة المثنى (تأسست عام )2227

http //www. mu.edu.iq

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الطب

2122

الصيدلة

2123

طب االسنان

2122

الهندسة

2125

المدني  /الكيمياوي  /العمارة

العلوم

2112

علوم الحياة  /الكيمياء  /الفيزياء  /الرياضيات وتطبيقات الحاسوب  /البيئة والتلوث

القانون

2115

التمريض

2117

الطب البيطري

2111

زراعة

2119

وقاية النبات  /الثروة الحيوانية  /التربة والمياه  /المحاصيل الحقلية

االدارة واالقتصاد

2121

المحاسبة  /علوم مالية ومصرفية  /االقتصاد واالستثمار

التربية للعلوم الصرفة

2122

الرياضيات  /علوم الحياة

التربية للعلوم االنسانية

2123

الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرأن

االداب

2132

االثار  /علم االجتماع

التربية االساسية

2135

العلوووم العامووة  /اللغووة العربيووة  /التوواريخ  /االرشوواد النفسووي والتوجيووه التربوووي  /معلووم الصووف
االول

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

( التقديم لها مباشر )
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 .41جامعة سامراء (تأسست عام )2214
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الهندسة

2925

العمارة  /المدنية والبيئية

العلوم التطبيقية

2912

الكيمياء التطبيقية  /التحليالت المرضية

التربية

2922

علوم الحياة  /التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الكيمياء  /القرأن والتربية
االسالمية  /الجغرافية ]التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

االثار

2939

االثار  /الصيانة والترميم  /السياحة االثارية والدينية
اصول الدين  /الشريعة االسالمية ( التقديم لها مباشر )

العلوم االسالمية

 . 21جامعة سومر (تأسست عام )2214
اسم الكلية

http //www.uos.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الرمز

الزراعة

3219

علوم التربة والمياه  /االنتاج الحيواني

االدارة واالقتصاد

3221

إدارة عامة  /االحصاء

التربية االساسية

3235

العلوم الطبيعية  /معلم صف اول

 .44جامعة القاسم الخضراء (تأسست عام )2214

http //www.uoqasim.edu.iq

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

التقانات االحيائية

3127

التقانات االحيائية  /الهندسة الوراثية

هندسة الموارد المائية

3121

هندسة المنشأت الهيدروليكية  /هندسة ادارة الموارد المائية

الطب البيطري

3111

علوم البيئة

3113

الزراعة

3119

الثروة الحيوانية  /التربة والمياه  /البستنة  /المحاصيل الحقلية

علوم االغذية

3121

تكنولوجيا االلبان  /تكنولوجيا االغذية

التقانات البيئة  /التلوث البيئي

 .43جامعة نينوى (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

الطب

3222

هندسة االلكترونيات

3227

اقســـام الكليـــة
الحاسوب  /االتصاالت  /االلكترونيك  /النظم والسيطرة

 .42جامعة الفلوجة (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

الطب

3322

الطب البيطري

3311

القانون

3315

االدارة واالقتصاد

3321

العلوم االسالمية

اقســـام الكليـــة

ادارة عامة  /االقتصاد
الشريعة  /اللغة العربية (التقديم لها مباشر)
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 .42جامعة جابر بن حيان الطبية (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

الطب

3422

اقســـام الكليـــة

 .40جامعة تلعفر (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

اقســـام الكليـــة

التمريض

3517

الزراعة

3519

االنتاج الحيواني  /االنتاج النباتي

التربية االساسية

3535

اللغة العربية  /الرياضيات

 .40جامعة البصرة للنفط والغاز (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

هندسة النفط والغاز

3626

اقســـام الكليـــة
هندسة النفط والغاز  /الهندسة الكيماوية

 .45جامعة الحمدانية (تأسست عام )2214
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

االدارة واالقتصاد

3721

ادارة االعمال  /المحاسبة

التربية

3722

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /العلوم التربوية والنفسية  /التاريخ  /الحاسبات  /الرياضيات /
الفيزياء ] /التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

 .41جامعة بغداد للبنات (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

العلوم للبنات  /الجادرية

3112

الكيمياء  /الفيزياء  /علوم الحياة  /الرياضيات  /الحاسوب

التربية للبنات  /الجادرية

3122

الجغرافية  /التأريخ  /علوم تربوية ونفسية  /خدمة اجتماعية  /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية
 /القرآن الكريم والتربية اإلسالمية  /الحاسوب

التربية للبنات  /الجادرية
التربية للبنات  /الجادرية

3123
3124

رياض األطفال
االقتصاد المنزلي

التربية للبنات  /االعظمية

3125

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القران و التربية االسالمية  /الشريعة  /الفقه وأصوله
 /التاريخ  /التربية الخاصة

التربية البدنية وعلوم
الرياضة للبنات  /الوزيرية

اقســـام الكليـــة

(التقديم لها مباشر)
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 .31جامعة الكرخ للعلوم (تأسست عام )2214
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

التقانات الحيوية الطبية

3927

التقانات الحيوية الجزيئية الطبية  /التقانات الحيوية الزراعية

العلوم التطبيقية

3912

فيزياء الليزر  /علم المواد  /الرياضيات التطبيقية  /التقانات االحيائية  /الكيمياء التطبيقية /
الفيزياء التطبيقية

 .30جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

ادارة المعلوماتية

4221

اقســـام الكليـــة
ادارة اعمال المعلوماتية  /ادارة االنظمة المعلوماتية

 .32الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية (تأسست عام )2214

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

الكلية التقنية القسم الطبي
 /كركوك

0555

تقنيات التحليالت المرضية

الكلية التقنية الهندسية /
الموصل

0505

هندسة تقنيات الحاسوب  /هندسة تقنيات تبريد وتكييف  /هندسة تقنيات االجهزة الطبية /
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  /هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

الكلية التقنية االقسام
الهندسية  /كركوك

0500

هندسة تقنيات التبريد والتكييف  /هندسة تقنيات الوقود والطاقة  /هندسة تقنيات البرامجيات /
تقنيات االلكترونيك والسيطرة  /تقنيات المساحة  /تقنيات البيئة والتلوث

الكلية التقنية
الزراعية/الرشيدية  /نينوى

0505

تقنيات االنتاج الحيواني  /تقنيات االنتاج النباتي

الكلية التقنية االدارية /
الموصل

0505

تقنيات االدارة االلكترونية  /تقنيات العمليات

المعهد التقني الطبي /
الموصل

0505

الصيدلة  /التخدير/التحليالت المرضية  /التمريض /صحة المجتمع /االشعة

المعهد التقني الطبي /
كركوك

0500

صحة المجتمع  /التمريض

المعهد التقني الطبي /
الدور (صالح الدين)

0500

التحليالت المرضية

المعهد التقني الطبي /
الحويجة

0500

التحليالت المرضية

المعهد التقني التكنلوجي /
الموصل

0505

التقنيات الميكانيكية ( انتاج)  /التقنيات المدنية ( بناء وانشاءات  /رسم هندسي ) /التقنيات
الكهربائية ( قوى  /شبكات  /االلكترونيك)  /التقنيات االلكترونية ( اجهزة وسيطرة /تقنيات
الحاسوب)  /المساحة  /المكائن والمعدات ( تبريد وتكييف  /سيارات )  /الموارد المائية (
تقنيات الري والبزل)  /الصناعات الكيمياوية ( تشغيل وحدات حرارية ) /

المعهد التقني التكنلوجي /
كركوك

0500

التقنيات المدنية ( بناء وانشاءات  /انشاء طرق  /رسم هندسي )  /المساحة /الميكانيك (
انتاج )  /المكائن والمعدات ( تبريد وتكييف )  /التقنيات الكهربائية ( قوى كهربائية) /
التقنيات االلكترونية  /الصناعات الكيمياوية ( تشغيل الوحدات الصناعية)

المعهد التقني التكنلوجي /
الحويجة

0500

المكائن والمعدات ( سيارات  /قوى ميكانيكية)  /ميكانيك ( االنتاج)  /تقنيات الموارد المائية (
تشغيل مشاريع المياه  /الري والبزل)  /تقنيات كهربائية ( قوى)

المعهد التقني التكنلوجي /
الدور (صالح الدين)

0500

االلكترونيك  /الميكانيك

المعهد التقني الزراعي /
موصل

0505

المكننة الزراعية /االنتاج النباتي  /االنتاج الحيواني ( انتاج حيواني  /صحة حيوانية )
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

المعهد التقني
الزراعي/كركوك

0500

تقنيات الغابات

المعهد التقني الزراعي /
الحويجة

0500

االنتاج النباتي ( نباتي  /نباتات طبية )

المعهد التقني االداري /
الموصل

0505

انظمة الحاسبات  /ادارة المواد /تقنيات المعلومات والمكتبات /ادارة مكتب

المعهد التقني االداري /
نينوى

0500

المحاسبة  /التقنيات المالية والمصرفية /انظمة الحاسبات  /ادارة قانونية  /سياحة وفندقة

المعهد التقني االداري /
كركوك

0500

انظمة الحاسبات  /المحاسبة  /تقنيات ادارة المواد  /ادارة التسويق  /االدارة القانونية

المعهد التقني االداري /
الحويجة

0500

ادارة المكتب  /ادارة المواد

المعهد التقني االداري /
الدور (صالح الدين)

0505

المحاسبة

المعهد التقني فنون /
كركوك

0505

تقنيات صناعة المالبس

 .33الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط (تأسست عام )2214

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

الكلية التقنية الصحية
والطبية  /الكوفة

0055

تحليالت مرضية  /صحة مجتمع

الكلية التقنية االقسام
الهندسية  /المسيب

0005

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  /هندسة تقنيات المضخات  /هندسة تقنيات المكائن الزراعية

الكلية التقنية الهندسية /
النجف

0000

هندسة تقنيات االتصاالت  /هندسة تقنيات السيارات /هندسة تقنيات الطيران

الكلية التقنية االقسام
الزراعية  /المسيب

0005

التقنيات ال حياتية الحيوانية  /التقنيات الحياتية النباتية  /تقنيات التربة والمياه  /تقنيات
المقاومة االحيائية

الكلية التقنية االدارية /
الكوفة

0005

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات العمليات

0005
0000
0000

تحليالت مرضية  /صحة المجتمع  /تمريض
صحة المجتمع ( صحة مجتمع)

المعهد التقني الطبي /
القادسية

0000

صحة المجتمع  /التمريض

المعهد التقني الطبي /
السماوة

0005

صحة مجتمع  /تمريض

المعهد التقني التكنلوجي /
بابل

0005

مدني ( بناء وانشاءات /انشاء طرق )  /مساحة  /ميكانيك ( انتاج)  /مكائن ومعدات ( غزل
ونسيج  /سيارات )  /االلكترونيك

المعهد التقني التكنلوجي /
المسيب

0000

تقنيات الموارد المائية ( الري والبزل  /تشغيل مشاريع )  /تقنيات المدني ( رسم هندسي /
بناء وانشاءات )  /تقنيات المكائن والمعدات ( سيارات)  /تقنيات ميكانيكية ( انتاج)  /تقنيات
قدرة كهربائية ( قوى)

المعهد التقني التكنلوجي /
الكوفة

0000

الكهرباء ( شبكات)  /المكائن والمعدات ( سيارات)  /الميكانيك ( االنتاج)

المعهد التقني التكنلوجي /
النجف

0000

كهربوواء ( قوووى )  /الكترونيووك ( االلكترونووي  /تقنيووات حاسوووب )  /ميكانيووك ( انتوواج )  /مكووائن
ومعدات ( تبريد وتكييف )  /اتصاالت  /مدني ( بناء وانشاءات  /رسم هندسي  /انشواء طورق )
 /تقنيات الطيران

المعهد التقني الطبي  /بابل
المعهد التقني الطبي  /الكوفة
المعهد التقني الطبي  /كربالء

اقســـام الكليـــة

صيدلة  /تحليالت مرضية  /صحة مجتمع  /تمريض
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اسم الكلية  /المعهد

الرمز

اقســـام الكليـــة

المعهد التقني التكنلوجي /
كربالء

0005

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

المعهد التقني التكنلوجي /
القادسية

0000

الميكانيك ( تشغيل وصيانة  /انتاج)

المعهد التقني التكنلوجي /
السماوة

0000

مساحة  /ميكانيك ( انتاج)  /كهرباء ( قوى)

المعهد التقني الزراعي /
المسيب

0005

االنتاج الحيواني  /االنتاج النباتي ( مقاومة احيائية  /نباتي)  /التربة  /المكننة الزراعية

المعهد التقني الزراعي /
الكوفة

0000

االنتاج النباتي /االنتاج الحيواني

المعهد التقني االداري  /بابل

0005

انظمة الحاسبات  /ادارة المواد  /االدارة القانونية  /محاسبة

المعهد التقني االداري /
المسيب

0000

المحاسبة  /مالية ومصرفية

المعهد التقني االداري /
الكوفة

0000

ادارة مواد

المعهد التقني االداري /
النجف

0000

المعهد التقني االداري /
كربالء

0005

انظمة الحاسبات ( انظمة الحاسوب)  /المحاسبة ( محاسبة)  /ادارة مكتب ( ادارة مكتب) /
السياحة والفندقة ( ادارة فنادق  /ارشاد سياحي)

المعهد التقني االداري /
القادسية

0000

المحاسبة  /تقنيات ادارة المواد

المعهد التقني االداري /
السماوة

0000

محاسبة

المعهد التقني فنون  /النجف

0005

تقنيات صناعة المالبس /التصميم والتزيين المعماري

انظمة الحاسبات  /ادارة قانونية  /محاسبة  /السياحة وادارة الفنادق (الفندقة  /االرشاد
والسياحة)

 .34الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية (تأسست عام )2214

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

الكلية التقنية الصحية
والطبية  /البصرة

0055

تحليالت مرضية  /صحة مجتمع

الكلية التقنية الهندسية /
البصرة

0005

هندسة تقنيات الوقود والطاقة  /هندسة تقنيات البيئة والتلوث  /هندسة تقنيات التبريد
والتكييف  /هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  /هندسة تقنيات البتروكيمياويات

الكلية التقنية االدارية /
البصرة

0005

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات العمليات

الكلية التقنية  /ذي قار

0000

التقنيات المالية والمحاسبية  /االنتاج النباتي

المعهد التقني الطبي /
البصرة

0005

المعهد التقني الطبي /
العمارة

0000

التمريض

المعهد التقني الطبي /
الناصرية

0000

صحة مجتمع  /التمريض /التحليالت المرضية

المعهد التقني التكنلوجي /
البصرة

0005

التقنيات المدنية  /بناء وانشاءات  /المساحة  /التقنيات االلكترونية  /التقنيات الكهربائية
(قوى)  /التقنيات الميكانيكية (انتاج)  /المكائن والمعدات (سيارات – تبريد وتكييف) /
الصناعات الكيمياوية ( تشغيل وحدات)

الصيدلة  /التحليالت المرضية  /صحة المجتمع  /التخدير  /التمريض.
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

المعهد التقني التكنلوجي /
القرنة

0000

التقنيات الكهربائية

التقني التكنلوجي  /العمارة

0000

المدني ( بناء وانشاءات)  /المكائن والمعدات ( تبريد وتكييف)  /الميكانيك( االنتاج) /
االلكترونيك  /الكهرباء (قوى) /مساحة /االتصاالت

المعهد التقني التكنلوجي /
الناصرية

0000

الكهرباء  /الميكانيك  /التقنيات المدنية

المعهد التقني التكنلوجي /
الشطرة

0005

التقنيات الكهربائية (الشبكات )  /التقنيات الميكانيكية ( االنتاج)  /المساحة  /مكائن ومعدات
( السيارات)  /تقنيات الموارد المائية ( ري وبزل) /التقنيات المدنية ( بناء وانشاءات)

المعهد التقني الزراعي /
الشطرة

0005

االنتاج الحيواني  /االنتاج النباتي  /الصحة الحيوانية  /مكائن ومعدات زراعية

المعهد التقني االداري /
البصرة

0005

المحاسبة  /انظمة حاسبات  /ادارة مكتب  /ادارة مواد

المعهد التقني االداري /
القرنة

0000

انظمة الحاسبات

المعهد التقني االداري /
العمارة

0000

انظمة الحاسبات  /ادارة مواد  /المحاسبة

المعهد التقني االداري /
الناصرية

0000

انظمة الحاسبات  /المحاسبة  /االدارة القانونية  /ادارة المكتب

المعهد التقني االداري /
الشطرة

0005

ادارة مواد

المعهد التقني فنون /
الناصرية

0005

تقنيات صناعة المالبس

 .35الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى (تأسست عام )2214

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

كلية التقنيات الصحية
والطبية  /بغداد

0055

تقنيات صحة المجتمع  /تقنيات العالج الطبيعي  /تقنيات األشعة  /تقنيات التخدير /تقنيات
التحليالت المرضية  /تقنيات صناعة االسنان  /التقنيات البصرية

الكلية التقنية الهندسية /
بغداد

0005

هندسة تقنيات القوالب والعدد  /هندسة تقنيات اللحام  /تقنيات المساحة  /هندسة تقنيات
السيارات  /هندسة تقنيات التبريد والتكييف  /هندسة تقنية المواد /الميكاترونك

كلية التقنيات الهندسية
الكهربائية وااللكترونية /
بغداد

0000

هندسة تقنيات االجهزة الطبية  /هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  /هندسة تقنيات الحاسوب

الكلية التقنية االدارية /
بغداد  -الرصافة

0005

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات العمليات  /تقنيات المعلوماتية  /تقنيات ادارة الجودة
الشاملة

الكلية التقنية االدارية /
بغداد  -الكرخ

0000

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات المعلومات

كلية الفنون التطبيقية

0055

تقنيات التصميم الداخلي  /تقنيات االعالن

المعهد الطبي  /بغداد باب
المعظم

0005

صناعة االسنان  /وقاية االسنان  /صحة المجتمع  /التاهيل والعالج الطبيعي ( العالج الطبيعي
 /االطراف والمساند)  /رعاية ذوي االحتياجات الخاصة  /االشعة  /التخدير  /التمريض (
التمريض  /القبالة والتوليد )

المعهد التقني الطبي  /بغداد
المنصور

0000

التحليالت المرضية  /الصيدلة  /فحص البصر /االلكترونيك ( االجهزة الطبية) /ادارة صحية
/ادلة جنائية

المعهد التقني الطبي /
االنبار

0000

صحة مجتمع

المعهد التقني
الطبي/بعقوبة

0000

التمريض  /صحة مجتمع  /تحليالت مرضية
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اسم الكلية  /المعهد

الرمز

المعهد التقني الطبي /
الكوت

0005

تحليالت مرضية  /صحة المجتمع

معهد التكنلوجيا  /بغداد

0005

المساحة  /االلكترونيك  /الصناعات الكيمياوية (تشغيل وحدات  -سالمة مهنية)  /الموارد
المائية (تشغيل مشاريع المياه – تقنيات الري)  /الكهرباء (قوى – شبكات – مصاعد) /
الميكانيك ( انتاج )  /مكائن ومعدات ( سيارات  -تبريد وتكييف – قوى ميكانيكية –
ميكاترونكس)  /المدني (بناء وانشاءات – انشاء طرق – رسم هندسي).

المعهد التقني التكنلوجي /
االنبار

0000

التقنيات المدنية ( بناء وانشاءات)  /التقنيات الميكانيكية ( االنتاج )  /المكائن والمعدات (
سيارات ) /الصناعات الكيمياو ية ( تشغيل وحدات صناعية ) /التقنيات الكهربائية ( قوى
كهربائية )

المعهد التقني التكنلوجي /
بعقوبة

0000

مساحة  /ميكانيك (انتاج) /كهرباء ( قوى)  /مكائن ومعدات ( سيارات)

المعهد التقني التكنلوجي /
الكوت

0000

تقنيووات المسوواحة  /تقنيووات الموووارد المائيووة ( تقنيووات الووري) /المكووائن والمعوودات (السوويارات) /
التقنيات الميكانيكية (االنتاج) /تقنيات الكهرباء ( قوى)

المعهد التقني التكنلوجي /
الصويرة

0005

الكهرباء( قوى)  /المكائن والمعدات (سيارات)  /ميكانيك ( انتاج /صيانة وتشغيل)

المعهد التقني
الزراعي/الصويرة

0005

االنتاج النباتي ( انتاج نباتي)

معهد االدارة  /الرصافة

0005

االدارة الرياضية  /التقنيات المالية والمصرفية  /ادارة المكتب  /انظمة الحاسوب  /تقنيات
ادارة المواد  /المحاسبة  /تقنيات المعلومات والمكتبات  /االحصاء والمعلوماتية.

معهد االدارة التقني  /بغداد

0000

ادارة ال مكتب  /ادارة المواد  /االدارة القانونية  /المحاسبة  /السياحة ( االرشاد السياحي /
ادارة الفنادق )  /انظمة حاسبات

المعهد التقني االداري /
االنبار

0000

المحاسبة  /ادارة المكتب  /تقنيات ادارة المواد  /نظم الحاسوب  /ادارة قانونية ( ادارة قانونية
)

المعهد التقني االداري /
بعقوبة

0000

ادارة مواد  /محاسبة  /انظمة الحاسوب

المعهد التقني االداري /
الكوت

0005

المحاسبة  /ادارة المواد

المعهد التقني االداري /
الصويرة

0000

المحاسبة

معهد الفنون التطبيقية /
بغداد
معهد اعداد المدربين
التقنيين  /بغداد

0005

التصميم الطباعي  /تقنيات صناعة المالبس  /التصميم والتزيين المعماري  /فن الحلي
والمجوهرات  /تقنيات الخزف
الميكانيك  /االلكترونيك  /الكهرباء  /السيارات

0000

اقســـام الكليـــة
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 2-4رموز الكليات التي يقدم إليها خريجو الفرع األدبي
 .1جامعة بغداد (تأسست عام)1951

http //www.uobaghdad.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

القانون

1215

العلوم السياسية

1216

اللغات

1222

اللغة االنكليزية  /اللغة األلمانية  /اللغة الفرنسية  /اللغة الروسية  /اللغة االسبانية  /اللغة
الفارسية  /اللغة العبرية  /اللغة التركية  /اللغة السريانية ] /اللغة الكردية (التقديم لها
مباشر)[

االدارة واالقتصاد

1221

ادارة األعمال  /االدار ة العامة  /االقتصاد /المحاسبة  /إدارة صناعية  /التمويل والمصارف

التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية

1223

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم
القران الكريم والتربية االسالمية

التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية

1227

اللغة الكردية

اآلداب

1232

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /علم االجتماع  /اللغة العربية

اآلداب

1231

علم النفس

اآلداب

1232

الفلسفة

اآلداب

1233

االثار

االعالم

1242

الصحافة  /االذاعة والتلفزيون  /العالقات العامة
الشريعة  /اصول الدين  /اللغة العربية  /الحضارة واالثار االسالمية  /الفلسفة االسالمية /
االديان المقارنة  /العلوم المالية والمصرفية االسالمية (التقديم لها مباشر)

العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)
السينمائية والتلفزيونية  /الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية /التربية الفنية  /التصميم/
الفنون الموسيقية  /الخط والزخرفة (التقديم لها مباشر)

الفنون الجميلة

 .4الجامعة المستنصرية (تأسست عام http //www.uomustansiriyah.edu.iq )1963
اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

الرمز

القانون

1115

العلوم السياسية

1116

العالقات الدولية  /الفكر السياسي  /النظم السياسية والسياسات العامة

االدارة واالقتصاد

1121

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة

التربية

1122

التأريخ  /الجغرافية  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة
العربية  /طرق تدريس القرأن و التربية االسالمية

اآلداب

1132

اللغة االنكليزية  /المك تبات والمعلومات  /اللغة العربية  /االنثروبولوجي  /التاريخ] /اللغة
الفرنسية  /الترجمة  /االعالم

اآلداب

1131

علم النفس

اآلداب

1132

الفلسفة

التربية األساسية

1135

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التربية الفنية  /التربية االسالمية  /التربية االسرية /
رياض االطفال /معلم صف اول  /التاريخ  /الجغرافية  /تربية خاصة  /االرشاد النفسي
والتوجيه التربوي ]التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

السياحة وادارة الفنادق

1131

السياحة  /ادارة الفنادق

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)
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 .3جامعة البصرة تأسست عام ()1967

http // www.uobasrah.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

القانون

1215

االدارة واالقتصاد

1221

ادارة أ عمال  /المحاسبة  /علوم مالية ومصرفية ] /االقتصاد وفروعه ( االقتصاد العام /
التخطيط االستراتيجي  /اقتصاديات النفط والغاز ) يكون التخصص فيها من المرحلة
الثالثة[

التربية للعلوم االنسانية

1223

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /اللغة
العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القران والتربية االسالمية

التربية للبنات

1224

اللغة العربية  /الجغرافية  /التاريخ

التربية  /القرنة

1225

اللغة العربية

اآلداب

1232

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /المكتبات والمعلومات  /الترجمة  /اللغة العربية

اآلداب

1232

الفلسفة
فنون تشكيلية  /فنون مسرحية /موسيقى /الفنون السمعية والمرئية  /التربية الفنية (
التقديم لها مباشر )

الفنون الجميلة
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .2جامعة الموصل تأسست عام ()1967

http //www.uomosul.edu.iq

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

الحقوق

1315

العلوم السياسية

1316

االدارة واالقتصاد

1321

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية و المصرفية  /إدارة صناعية  /نظم
المعلومات األدارية  /ادارة التسويق  /المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات  /ادارة
المؤسسات السياحية والفندقية  /محاسبة التكاليف واالدارية

التربية للعلوم االنسانية

1323

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية  /القرآن /
التربية اإلسالمية

التربية للبنات

1324

القران والتربية االسالمية  /اللغة العربية ] /التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

اآلداب

1332

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /االجتماع  /اللغة العربية  /الفلسفة  /الترجمة  /اللغة الفرنسية /
االعالم ] /اللغة التركية ( التقديم لها مباشر )[

اآلداب

1334

المعلومات والمكتبات

التربية األساسية

1335

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /تربية خاصة  /تربية اسالمية  /التاريخ  /الجغرافية /
]التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

التربية األساسية

1336

رياض األطفال للبنات

االثار

1339

النقوش واللغات العراقية القديمة  /دراسات مسمارية  /الحضارة القديمة

العلوم االسالمية

الشريعة  /حضارة اسالمية  /اصول الدين والحديث/السيرة والدراسات النبوية (التقديم لها
مباشر)

الفنون الجميلة

الفنون المسرحية  /الفنون التشكيلية  /التربية الفنية ( التقديم لها مباشر )

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 .5جامعة الكوفة (تأسست عام )1917
اسم الكلية

الرمز

القانون

1515

العلوم السياسية

1516

http //www.uokufa.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اللغات

1522

االنكليزية  /التركية

اإلدارة واالقتصاد

1521

ادارة األعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المصرفية والمالية  /السياحة

التربية

1522

التربية الفنية  /اللغة االنكليزية  /القران الكريم والتربية االسالمية

التربية للبنات

1524

الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية  /العلوم التربوية والنفسية ] /التربية الرياضية
(التقديم لها مباشر)[

اآلداب

1532

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية

اآلداب

1532

الفلسفة  /المجتمع المدني

التربية االساسية

1535

القران والتربية االسالمية  /اللغة العربية  /رياض االطفال

االثار

1539

االثار العراقية القديمة  /االثار االسالمية
الفقه االسالمي واصوله  /علوم القرأن  /علوم الحديث  /العقيدة والفكر االسالمي /
اللغة العربية (التقديم لها مباشر)

الفقه
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .0جامعة تكريت (تأسست عام )1917

http //www. tu.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

قانون

1615

العلوم السياسية

1616

االدارة واالقتصاد

1621

ادارة االعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية والمصرفية

التربية للعلوم االنسانية

1623

التووأريخ  /الجغرافيووة  /العلوووم التربويووة والنفسووية  /القوورآن والتربيووة االسووالمية  /اللغووة
العربية  /اللغة االنكليزية ] /التربية الفنية (التقديم لها مباشر)[

التربية للبنات

1624

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية  /القرآن والتربية اإلسالمية  /االقتصاد المنزلي

التربية  /طوزخورماتو

1625

اللغة العربية

االداب

1632

اللغة العربية  /التأريخ  /الجغرافية التطبيقية  /االجتماع  /الترجمة  /االعالم

التربية االساسية  /الشرقاط

1635

اللغة العربية

العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

اقســـام الكليـــة

اصول الدين  /الفقه و اصوله  /الحديث وعلومه (التقديم لها مباشر)
(التقديم لها مباشر)
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 .0جامعة القادسية (تأسست عام )1917

http //www.qu.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

القانون

1715

االدارة واالقتصاد

1721

ادارة االعمال  /االقتصاد  /المحاسبة  /العلوم المالية و المصرفية

التربية

1722

التوأريخ  /علوووم تربويوة و نفسووية  /اللغوة العربيووة  /اللغوة االنكليزيووة  /علووم القووران والتربيووة
االسالمية

التربية للبنات

1724

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ] /التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

اآلداب

1732

الجغرافية  /االجتماع  /اللغة العربية

اآلداب

1731

علم النفس

1739

االثار  /الدراسات المسمارية

االثار
الفنون الجميلة

اقســـام الكليـــة

الفنون المسرحية  /التربية الفنية (التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .5جامعة االنبار (تأسست عام )1917

http //www.uoanbar.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

القانون والعلوم السياسية

1115

القانون

العلوم السياسية والعلوم
السياسية

1116

العلوم السياسية

اإلدارة واالقتصاد

1121

ادارة االعمال  /االقتصاد  /المحاسبة

التربية للعلوم االنسانية

1123

التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /القرآن والتربية االسالمية

التربية للبنات

1124

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

التربية للعلوم االنسانية

1125

العلوم التربوية والنفسية

التربية  /القائم

1126

اللغة العربية  /علوم القران والتربية االسالمية

اآلداب

1132

اللغة االنكليزية  /التأريخ  /الجغرافية  /اللغة العربية  /االجتماع  /االعالم

التربية االساسية  /حديثة

1135

اللغة العربية
الفقه واصوله  /الحديث وعلومه  /العقيدة والدعوة االسالمية  /التفسير وعلوم القرأن
(التقديم لها مباشر)

العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .1الجامعة العراقية (تأسست عام )1919

http //www.aliraqia.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

القانون والعلوم السياسية

1915

القانون

القانون والعلوم السياسية

1916

العلوم السياسية

االدارة واالقتصاد

1921

العلوم المالية والمصرفية  /ادارة اعمال  /محاسبة

التربية  /الطارمية

1922

التاريخ  /علوم القران  /اللغة العربية  /العلوم التربوية والنفسية

االداب

1932

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرآن  /التاريخ  /الجغرافية  /الترجمة

االعالم

1942

صحافة  /الصحافة االذاعية والتلفزيونية  /العالقات العامة

العلوم االسالمية

العقيدة اإلسالمية  /الحديث وعلومه  /مقارنة االديان  /التفسير  /اصول الفقه  /الشريعة /
العلوم المالية والمصرفية االسالمية (التقديم لها مباشر)
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 .01جامعة بابل (تأسست عام )1991

http // uobabylon.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

القانون

2215

االدارة واالقتصاد

2221

االدارة الصناعية  /العلوم المالية والمصرفية  /االدارة البيئية

التربية للعلوم االنسانية

2223

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

اآلداب

2232

اللغة العربية  /علم االجتماع

اآلداب

2233

اآلثار

التربية األساسية

2235

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التاريخ  /الجغرافية

الدراسات القرآنية

اقســـام الكليـــة

علوم القران  /لغة القران واعجازه (التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)
الفنوووون المسووورحية  /الفنوووون التشوووكيل ية  /السووويراميك  /الفنوووون التطبيقيوووة  /التربيوووة الفنيوووة
(التقديم لها مباشر)

الفنون الجميلة

 .00جامعة النهرين (تأسست عام )1993
اسم الكلية

الرمز

الحقوق

2115

العلوم السياسية

2116

اقتصاديات االعمال

2121

http //www.nahrainuniv.edu.iq
اقســـام الكليـــة

اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد  /اقتصاديات ادارة المصارف  /الرقابة المحاسبية
والمالية

.12جامعة ديالى (تأسست عام )1991
اسم الكلية

الرمز

http //www.uodiyala.edu.iq

اقســـام الكليـــة

القانون والعلوم السياسية

2215

القانون

القانون والعلوم السياسية

2216

العلوم السياسية

االدارة واالقتصاد

2221

االقتصاد

التربية للعلوم االنسانية

2223

التأريخ  /الجغرافية  /العلوم التربوية والنفسية  /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية  /علوم
القرأن والتربية االسالمية

التربية األساسية

2235

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /التاريخ  /الجغرافية  /رياض أالطفال  /معلم صف اول /
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  ] /التربية الرياضية (التقديم لها مباشر)[

العلوم االسالمية
التربية البدنية وعلوم
الرياضة
الفنون الجميلة

الشريعة  /اصول الدين (التقديم لها مباشر)
(التقديم لها مباشر)
التربية الفنية  /الفنون السمعية والمرئية (التقديم لها مباشر)
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 .03جامعة كربالء (تأسست عام )2222

http //www.uokerbala.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

القانون

2315

االدارة واالقتصاد

2321

ادارة األعمال  /االقتصاد  /العلوم المالية والمصرفية /المحاسبة

التربية للعلوم االنسانية

2323

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الجغرافية التطبيقية  /العلوم التربوية والنفسية

العلوم السياحية

2331

السياحة الدينية والحضارية  /ادارة المؤسسات الفندقية

العلوم االسالمية

اقســـام الكليـــة

اللغة العربية  /علوم القران والتربية االسالمية  /الفقه واصوله (التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .02جامعة ذي قار (تأسست عام )2222
اسم الكلية

الرمز

القانون

2415

http //www.thiqaruni.org
اقســـام الكليـــة

االدارة واالقتصاد

2421

العلوم المالية والمصرفية  /االقتصاد

التربية للعلوم االنسانية

2423

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

التربية للبنات  /شطرة

2424

رياض االطفال  /علوم القران والتربية االسالمية

اآلداب

2432

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الجغرافية  /علوم القران  /االجتماع

2442

الصحافة المكتوبة  /االذاعة والتلفزيون

االعالم
التربية البدنية وعلوم
الرياضة

(التقديم لها مباشر)

 .15جامعة كركوك (تأسست عام )2223
اسم الكلية

الرمز

القانون و العلوم السياسية

2515

القانون

القانون و العلوم السياسية

2516

العلوم السياسية

االدارة واالقتصاد

2521

ادارة االعمال

التربية للعلوم االنسانية

2523

التربية  /الحويجة

2525

االداب

2532

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

http //www.uokirkuk.edu.iq
اقســـام الكليـــة

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرآن  /الجغرافية  /اللغوة الكرديوة  /العلووم
التربوية والنفسية ] /اللغة التركية (التقديم لها مباشر)[
التاريخ ( الدراسة مستضافة في الموقع الجامعي بمدينة كركوك حالياا)
اللغة العربية  /التاريخ
(التقديم لها مباشر)
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.00جامعة واسط (تأسست عام )2223
اسم الكلية

http //www.uowasit.edu.iq
اقســـام الكليـــة

الرمز

القانون

2615

االدارة واالقتصاد

2621

االقتصاد  /المحاسبة  /ادارة االعمال

التربية

2622

اللغووة العربيووة  /التووأريخ  /الجغرافيووة  /اللغووة االنكليزيووة  /العلوووم التربويووة والنفسووية /
علوم القرأن

االداب

2632

اللغة العربية  /االجتماع  /الفلسفة  /الدراسات الشرقية  /الترجمة

التربية االساسية  /العزيزية

2635

لغة عربية  /رياض اطفال  /االجتماعيات

االعالم  /الصويرة

2642

الصحافة  /العالقات العامة
(التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم الرياضة

الفنون التشكيلية  /التربية الفنية  /االدب والنقد المسرحي (التقديم لها مباشر)

الفنون الجميلة

 .00جامعة ميسان (تأسست عام )2227

http //www.uomisan.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

القانون

2715

العلوم السياسية

2716

االدارة واالقتصاد

2721

االقتصاد  /ادارة االعمال

التربية

2722

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

التربية االساسية

2735

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /معلم الصف االول  /التربية الفنية  /تأريخ  /جغرافية

التربية البدنية
وعلوم الرياضة

اقســـام الكليـــة

(التقديم لها مباشر)

 .05جامعة المثنى (تأسست عام )2227

http //www.mu.edu.iq

اسم الكلية

الرمز

القانون

2115

االدارة واالقتصاد

2121

المحاسبة  /علوم مالية ومصرفية  /االقتصاد

التربية للعلوم االنسانية

2123

الجغرافية  /التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /علوم القرأن

االداب

2132

االثار  /علم االجتماع

التربية االساسية

2135

اللغة العربية  /التاريخ  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /معلم الصف االول

التربية البدنية وعلوم
الرياضة

اقســـام الكليـــة

( التقديم لها مباشر )
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 .01جامعة سامراء (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

اقســـام الكليـــة

التربية

2922

التأريخ  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /القرأن والتربية االسالمية  /الجغرافية ]التربية
الرياضية (التقديم لها مباشر)[

االثار

2939

االثار  /الصيانة والترميم  /السياحة االثارية والدينية
اصول الدين  /الشريعة االسالمية (التقديم لها مباشر)

العلوم االسالمية

 .41جامعة سومر (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

االدارة واالقتصاد
التربية االساسية

3221
3235

http //www.uos.edu.iq
اقســـام الكليـــة

ادارة عامة
معلم صف اول

 .40جامعة الفلوجة (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

القانون

3315

االدارة واالقتصاد

3321

اقســـام الكليـــة
االدارة عامة  /االقتصاد

 .44جامعة تلعفر (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

التربية االساسية

3535

اقســـام الكليـــة
اللغة العربية

 .43جامعة الحمدانية (تأسست عام )2214
اقســـام الكليـــة

اسم الكلية

الرمز

االدارة واالقتصاد

3721

ادارة االعمال  /المحاسبة

التربية

3722

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /العلوم التربوية والنفسية  /التاريخ ] /التربية الرياضية (التقديم
لها مباشر)[
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 .42جامعة بغداد للبنات (تأسست عام )2214
اسم الكلية

الرمز

التربية للبنات  /الجادرية

3122

اقســـام الكليـــة
الجغرافية  /التأريخ  /علوم تربوية ونفسية  /خدمة اجتماعية  /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية
 /القرآن الكريم والتربية اإلسالمية
رياض األطفال

التربية للبنات  /الجادرية

3123

التربية للبنات  /الجادرية

3124

االقتصاد المنزلي

التربية للبنات  /االعظمية

3125

اللغة العربية  /اللغة االنكليزية  /الفقه وأصوله  /الفكر اإلسالمي  /التاريخ االسالمي  /التربية
الخاصة  /علوم القران و التربية االسالمية
(التقديم لها مباشر)

التربية البدنية وعلوم
الرياضة للبنات  /الوزيرية

 .25الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية (تأسست عام )2214

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

المعهد التقني االداري /
الموصل

0505

انظمة الحاسبات  /ادارة المواد /تقنيات المعلومات والمكتبات /ادارة مكتب

المعهد التقني االداري /
نينوى

0500

المحاسبة  /التقنيات المالية والمصرفية  /انظمة الحاسبات  /االدارة القانونية  /سياحة وفندقة

المعهد التقني االداري /
كركوك

0500

انظمة الحاسبات /المحاسبة  /تقنيات ادارة المواد  /ادارة التسويق  /االدارة القانونية

المعهد التقني االداري /
الحويجة

0500

ادارة المكتب  /ادارة المواد

المعهد التقني االداري /
الدور (صالح الدين)

0505

المحاسبة

المعهد التقني فنون /
كركوك

0505

تقنيات صناعة المالبس

 .26الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط (تأسست عام )2214

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

الكلية التقنية االدارية /
الكوفة

0005

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات العمليات

المعهد التقني االداري /
بابل

0005

انظمة الحاسبات  /ادارة المواد /االدارة القانونية  /المحاسبة

المعهد التقني االداري /
المسيب

0000

المحاسبة  /مالية والمصرفية

المعهد التقني االداري /
الكوفة

0000

ادارة المواد

المعهد التقني االداري /
النجف

0000

انظمة الحاسبات  /االدارة القانونية  /المحاسبة  /السياحة وادارة الفنادق (الفندقة  /االرشاد
والسياحة)

المعهد التقني االداري /
كربالء

0005

انظمة الحاسبات  /المحاسبة ( محاسبة)  /ادارة مكتب ( ادارة مكتب)  /السياحة والفندقة (
ادارة فنادق  /ارشاد سياحي)
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

المعهد التقني االداري /
القادسية

0000

تقنيات ادارة المواد  /المحاسبة

المعهد التقني االداري /
السماوة

0000

المحاسبة

المعهد التقني فنون /
النجف

0005

تقنيات صناعة المالبس  /التصميم والتزيين المعماري

 .27الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية (تأسست عام )2214

اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

الكلية التقنية االدارية /
البصرة

0005

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات العمليات

الكلية التقنية  /ذي قار

0000

التقنيات المالية والمحاسبية

المعهد التقني االداري /
البصرة

0005

المحاسبة  /انظمة الحاسبات  /ادارة مكتب  /ادارة المواد

المعهد التقني االداري /
القرنة

0000

انظمة الحاسبات

المعهد التقني االداري /
العمارة

0000

انظمة الحاسبات  /ادارة المواد  /المحاسبة

المعهد التقني االداري /
الناصرية

0000

انظمة الحاسبات  /المحاسبة /االدارة القانونية /ادارة مكتب

المعهد التقني االداري /
الشطرة

0005

ادارة المواد

المعهد التقني فنون /
الناصرية

0005

تقنيات صناعة المالبس

 .21الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى (تأسست عام )2214

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

اقســـام الكليـــة

الكلية التقنية االدارية /
بغداد  -الرصافة

0005

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات العمليات  /تقنيات المعلوماتية  /تقنيات ادارة الجودة
الشاملة

الكلية التقنية االدارية /
بغداد  -الكرخ

0000

التقنيات المالية والمحاسبية  /تقنيات المعلومات

كلية الفنون التطبيقية

0055

تقنيات التصميم الداخلي  /تقنيات االعالن

معهد االدارة  /الرصافة

0005

االدارة الرياضية  /التقنيات المالية والمصرفية  /ادارة المكتب  /انظمة الحاسوب  /تقنيات
ادارة المواد  /المحاسبة  /تقنيات المعلومات والمكتبات  /االحصاء والمعلوماتية

معهد االدارة التقني  /بغداد

0000

المعهد التقني االداري /
االنبار

0000

ادارة المكتب  /ادارة المواد  /االدارة القانونية  /المحاسبة  /السياحة ( االرشاد السياحي /
ادارة الفنادق )  /انظمة حاسبات
المحاسبة  /ادارة المكتب  /تقنيات ادارة المواد /نظم الحاسوب  /االدارة القانونية ( ادارة
قانونية)

المعهد التقني االداري /
بعقوبة

0000

ادارة المواد  /المحاسبة  /انظمة الحاسوب

المعهد التقني االداري /
الكوت

0005

ادارة المواد  /المحاسبة
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اقســـام الكليـــة

اسم الكلية  /المعهد

الرمز

المعهد التقني االداري /
الصويرة

0000

المحاسبة

معهد الفنون التطبيقية /
بغداد

0005

التصميم الطباعي  /تقنيات صناعة المالبس  /التصميم والتزيين المعماري  /فن الحلي
والمجوهرات  /تقنيات الخزف

 3-4رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع التجاري /المعاهد التابعة
للجامعات التقنية
اسم المعهد

الرمز

اإلدارة  /رصافة  /بغداد

125

اإلدارة  /تقني  /بغداد

126

التقني  /أداري  /البصرة

123

التقني  /أداري  /الموصل

113

التقني  /أداري  /كركوك

943

التقني  /أداري  /بابل

162

التقني  /أداري  /االنبار

952

التقني  /أداري  /النجف

136

التقني  /أداري  /العمارة

172

التقني  /أداري  /الناصرية

962

التقني  /أداري  /الحويجة

153

التقني  /أداري  /الكوفة

133

التقني  /أداري  /الكوت

143

التقني  /أداري  /المسيب

112

التقني  /أداري  /الشطرة

192

التقني  /أداري  /كربالء

932

التقني  /أداري  /الدور ( صالح الدين )

971

التقني  /أداري  /الصويرة

145

التقني  /أداري  /نينوى

116

التقني  /أداري  /بعقوبة

911

التقني  /أداري  /السماوة

922

التقني  /أداري  /القادسية

923
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 4-4رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع الزراعي والتخصصات
المطلوبة فيها  /المعاهد التابعة للجامعات التقنية
اسم المعهد

الرمز

التقني  /الزراعي /شطرة

193

مكننة زراعية  /زراعي عام  /صناعات غذائية

التقني  /الزراعي /المسيب

113

مكننة زراعية  /زراعي عام  /صناعات غذائية

التقني  /الزراعي /الكـوفة

134

زراعي عام

التقني  /الزراعي /الموصل

117

مكننة زراعية  /زراعي عام  /صناعات غذائية

التقني  /الزراعي  /الصويرة

146

انتاج نباتي

التقني  /الزراعي  /كركوك

944

زراعي عام

التقني  /الزراعي /الحويجة

154

زراعي عام

5-4

التخصصات

رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع الصناعي والتخصصات
المطلوبة فيها  /المعاهد التابعة للجامعات التقنية

اسم المعهد

الرمز

التخصصات

معهد التكنولوجيا  /بغداد

122

بناء  /كهرباء  /ميكانيك  /إلكترونيك  /سيارات  /تدفئة وتبريد  /صناعات كيمياوية
 /طباعة  /معادن  /سباكة  /حاسوب  /صناعات غذائية  /رسم هندسي /مناجم /
اتصاالت  /غزل ونسيج  /تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  /تقنيات اللحام

المعهد التقني التكنولوجي  /البصرة

122

كهرباء  /صناعات كيمياوية  /إلكترونيك  /ميكانيك  /سيارات  /بناء  /نماذج /
معادن  /تدفئة وتبريد  /حاسوب  /سباكة  /نجارة  /رسم هندسي  /اتصاالت  /مناجم
 /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي /
الموصل

112

كهرباء  /صناعات كيمياوية  /إلكترونيك  /ميكانيك  /سيارات  /بناء /نماذج  /معادن
 /تدفئة وتبريد  /حاسوب  /سباكة  /نجارة  /رسم هندسي  /اتصاالت  /مناجم /
غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي  /كركوك

942

كهرباء  /صناعات كيمياوية  /إلكترونيك  /ميكانيك  /بناء /نماذج  /معادن /حاسوب
 /سباكة  /نجارة  /رسم هندسي /اتصاالت  /مناجم  /غزل ونسيج  /تسويق

المعهد التقني التكنولوجي  /بابل

161

كهرباء /إلكترونيك  /ميكانيك  /مكائن ومعدات  /بناء  /نسيج  /معادن /غزل/
حاسوب /سباكة  /رسم هندسي /اتصاالت  /مناجم

المعهد التقني التكنولوجي /
المسيب

111

كهرباء /إلكترونيك  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /رسم هندسي /
مناجم  /سيارات  /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي  /الشطرة

191

كهرباء  /إلكترونيك  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /مناجم /
سيارات  /غزل ونسيج/بناء

المعهد التقني التكنولوجي  /الكوت

142

كهرباء  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة /سباكة  /مناجم /سيارات  /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي  /االنبار

951

كهرباء  /إلكترون  /صناعات كيمياوية  /ميكانيك /نماذج /معادن /نجارة /سباكة /
تدفئة وتبريد  /مناجم /سيارات /مدني /غزل ونسيج/حاسوب

المعهد التقني التكنولوجي  /النجف

135

كهرباء /بناء  /ميكانيك  /تصنيع ومعادن  /رسم هندسي  /سباكة  /تدفئة وتبريد  /مناجم /
اتصاالت /إلكترون /غزل ونسيج /حاسوب /تقنيات الحاسوب/التقنيات االلكترونية

المعهد التقني التكنولوجي  /العمارة

171

كهرباء  /رسم هندسي  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /تدفئة وتبريد
 /سيارات  /إلكترون  /صناعات كيمياوية  /حاسوب  /المكائن والمعدات  /بناء /
غزل ونسيج  /اتصاالت
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اسم المعهد

الرمز

التخصصات

المعهد التقني التكنولوجي /
الناصرية

961

كهرباء  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /إلكترون  /غزل ونسيج
/حاسوب

المعهد التقني التكنولوجي  /الكوفة

132

كهرباء  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /سيارات  /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي /
الحويجة

152

ميك انيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /سيارات  /غزل ونسيج  /كهرباء

معهد إعداد المدربين التقنيين /
بغداد

124

كهرباء  /ميكانيك  /معادن  /سيارات  /إلكترون  /حاسوب  /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي /
الصويرة

144

كهرباء  /ميكانيك  /معادن  /سيارات  /تشغيل وصيانة ميكانيكية  /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي  /كربالء

931

كهرباء  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /إلكترون  /غزل ونسيج /
حاسوب/بناء

المعهد التقني التكنولوجي  /الدور
(صالح الدين )

972

كهرباء  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /إلكترونيك  /حاسوب /
اتصاالت  /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي  /بعقوبة

917

كهرباء  /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة /سباكة  /إلكترون  /مكائن ومعدات /
سيارات  /غزل ونسيج  /حاسوب

المعهد التقني التكنولوجي /
القادسية

922

ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /مكائن ومعدات تشغيل صيانة ميكانيكية
 /غزل ونسيج

المعهد التقني التكنولوجي /
السماوة

921

كهرباء /ميكانيك  /نماذج  /معادن  /نجارة  /سباكة  /إلكترون  /غزل ونسيج  /بناء

معهد الفنون التطبيقية  /بغداد

123

خياطة وتصميم  /تكملة  /نماذج  /خزف وزجاج  /غزل ونسيج

معهد االدارة  /الرصافة

1221

صيانة حاسوب

معهد االدارة  /التقني  /بغداد

1222

صيانة حاسوب

المعهد التقني االداري  /نينوى

1223

صيانة حاسوب

التقني /تكنلوجي  /القرنة

124

الكهرباء  /انظمة الحاسوب

 6-4رموز المعاهد التي تقدم اليها خريجات الفنون التطبيقية
اسم المعهد

الرمز

الفنون التطبيقية  /تصميم وخياطة

123

التقني  /فنون  /كركوك

942

التقني  /فنون  /النجف

137

التقني  /فنون  /الناصرية

963

مالحظة
يتم ترشيح الطلبة المتخرجين من المدارس االعدادية المهنية بفروعها
المختلفة إلى المعاهد العراقية كافـة عن طريق الجامعات التقنية في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي .
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الفصل الخامس :الكليات والجامعات األخرى التي بإمكان الطلبة
التقديم اليها
 1-5الكليات االهلية
يتم قبول الطلبة في الكليات االهلية مباشرة وفقا لضوابط وشروط تلك الكليات.

ت

اسم الجامعة  /الكلية

اقسام الجامعة  /الكلية

التأسيس

1

كلية التراث الجامعة

القوووانون (صوووباحي ومسوووائي)  /ادارة االعموووال
(صوووووباحي ومسوووووائي)  /اللغوووووة االنكليزيوووووة /
المحاسبة (صباحي ومسائي)  /علوم الحاسووب
 /هندسة تقنيات الحاسبات

1911

2

كلية المنصورالجامعة

هندسوووووووة البرمجيوووووووات  /العلووووووووم التجاريوووووووة
والمصرفية  /ادارة االعمال  /هندسوة اتصواالت
الحاسووووب  /القوووانون  /علوووم الحاسووووب ونظوووم
المعلومووات (التخصووص موون المرحلووة الثالثووة) /
هندسووة تقنيووات الحاسوووب/التربية االنكليزيووة /
الهندسة المدنية

1911

3

كلية الرافدين الجامعة

طوووووب اسووووونان  /صووووويدلة  /علوووووم الحاسووووووب /
االحصاء والمعلوماتية  /ادارة االعموال  /علووم
هندسوووة البرامجيوووات  /المحاسوووبة  /هندسوووة
اتصاالت الحاسوب  /هندسة تقنيوات الحاسووب
 /هندسة تقنيات التبريد والتكييف  /القانون

1911

4

كلية المأمون الجامعة

اللغوووووة انكليزيوووووة  /تووووواريخ  /جغرافيوووووة  /ادارة
اعموال  /علووم الحاسوووب  /الترجمووة  /القووانون /
هندسوووة تقنيوووات الحاسووووب  /هندسوووة تقنيوووات
القدرة الكهربائية  /تقنيات التحليالت المرضية
 /هندسة االتصاالت

1992

بغداد

5

كلية شط العرب الجامعة

اللغوووة انكليزيوووة  /المحاسوووبة  /القوووانون  /ادارة
االعمال  /علم الحاسوب

1993

بصرة

6

كلية المعارف الجامعة

اللغة عربية  /اللغة انكليزية  /العلوم المالية
والمصرفية  /القانون  /علم الحاسوب /
هندسة تقنيات الحاسوب

1993

انبار

7

كلية الحدباء الجامعة

القوانون  /المحاسوبة  /ادارة اعموال ( تخصووص
من المرحلوة الثالثوة لفورع االدارة الصوناعية) /
علووووم الحاسوووووب  /اللغووووة االنكليزيووووة  /العلوووووم
المالية والمصرفية  /هندسة تقنيات الحاسوب

1994

الموصل

1

كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة

ادارة االعموووال /المحاسوووبة  /علوووم الحاسووووب /
العلوم المالية والمصرفية (صباحي ومسائي)

1996

بغداد

9

كلية اليرموك الجامعة

طب االسنان (بغداد)  /الصيدلة (بغداد)  /اللغوة
االنكليزيووة (ديووالى)  /علووم الحاسوووب  /القووانون
(ديووالى)  /هندسووة تقنيووات الحاسوووب (ديووالى) /
تقنيوووات التحلووويالت المرضوووية (ديوووالى)  /علوووم
الحاسوب (ديالى)

1996

ديالى

12

كلية بغداد للصيدلة

الصيدلة

2222

بغداد
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ت

اسم الجامعة  /الكلية

اقسام الجامعة  /الكلية

التأسيس

11

جامعة أهل البيت

القووانون  /االداب ]اللغووة العربيووة  /الصووحافة /
اللغووة االنكليزيووة[  /الشووريعة االسووالمية ]الفقووه
واصوووله (صووباحي ومسووائي)  /علوووم القوووران
(صباحي ومسائي) /السياحة الدينية [

2224

12

الكلية االسالمية الجامعة

القووووووانون  /العلوووووووم السياسووووووية  /الدراسووووووات
القرانية واللغوية  /الفكر االسالمي والعقيودة /
هندسة تقنيات الحاسوب ( /االعالم/الصحافة)
 /هندسووووة تقنيووووات التبريوووود والتكييووووف  /اللغووووة
االنكليزية (صباحي ومسائي)

2224

13

كلية دجلة الجامعة

علووم الحاسوووب  /ادارة اعمووال ( تخصووص موون
المرحلووووة الثالثووووة لفوووورع االدارة الصووووناعية) /
العلوووم الماليووة والمصوورفية  /االعووالم  /هندسووة
تقنيوووات الحاسووووب  /هندسوووة تقنيوووات التبريووود
والتكييف  /تقنيات البصوريات  /القوانون  /طوب
االسنان  /تقنيات التحليالت المرضية  /هندسوة
البناء واالنشواءات (صوباحي ومسوائي)  /اللغوة
العربية

2224

بغداد

قوووووانون  /علوووووم الحاسووووووب  /اللغةانكليزيوووووة /
الدراسووات االسوووالمية وحواراالديوووان  /هندسوووة
تقنيات الحاسوب

2225

بغداد

15

كلية الدراسات اإلنسانية
الجامعة

طوووب االسووونان  /القوووانون  /الشوووريعة  /اصوووول
الووودين /هندسوووة تقنيوووات الحاسووووب  /االعوووالم /
تقنيات التحليالت المرضية

2225

نجف

16

كلية مدينة العلم الجامعة

القووانون  /علوووم حيوواة  /هندسووة البرامجيووات /
هندسووووووة تقنيووووووات الحاسوووووووب  /المحاسووووووبة /
الهندسة المدنية

2225

بغداد

17

كلية الشيخ الطوسي الجامعة

القران الكريم  /اصول الدين

2226

النجف

11

جامعة االمام
جعفر الصادق (ع)

تكنولوجيووا المعلومووات ( هندسووة البرامجيووات )
 /القووووانون  /األداب ( اللغوووووة العربيوووووة  /اللغوووووة
االنكلزية  /التاريخ  /االعالم)

2229

بغداد

19

كلية الرشيد الجامعة

طوووووب االسووووونان  /الصووووويدلة  /علووووووم الحيووووواة
(صباحي ومسائي)  /القانون  /اللغوة العربيوة /
تاريخ  /تقنيات التحليالت المرضية

2212

بغداد

22

كلية العراق الجامعة

هندسة الحاسوب (صباحي ومسائي)  /هندسة
االتصووووواالت (صوووووباحي ومسوووووائي)  /العلووووووم
السياسووووية (صووووباحي ومسووووائي)  /الهندسووووة
المدنيووة (صووباحي ومسووائي)  /هندسووة تقنيووات
الحاسوب (صباحي ومسائي)

2212

بصرة

21

كلية صدر العراق الجامعة

القانون  /الصحافة

2212

بغداد

22

كلية القلم الجامعة

القووانون /علووم الوونفس  /علوووم القووران  /اللغووة
االنكليزية  /التربية الرياضية  /هندسوة تقنيوات
الحاسوب  /ادارة االعمال

2212

كركوك

23

كلية الحسين (ع) الهندسية

هندسوووووة االتصووووواالت  /هندسوووووة الحاسوووووبات /
هندسوة االلكترونيووك  /هندسووة تقنيووات االجهووزة
الطبيوووة ] /طوووب االسووونان (ايقووواف القبوووول فوووي
القسووم ابتووودا اء موون السووونة الدراسوووية (-2214
 )2215ولحين استكمال نقل القسم الوى موقوع
الكليوووة االصووولي فوووي محافظوووة كوووربالء وتنفيوووذ
التوصوويات المشووروط ضوومن موافقووة اسووتحداث
القسم)[

2212

14

كلية السالم الجامعة
(الشيخ محمد الكسنزان سابقا)
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اقسام الجامعة  /الكلية

ت

اسم الجامعة  /الكلية

24

كلية الحكمة الجامعة

القوووانون (صوووباحي ومسوووائي) /اللغوووة العربيوووة
(صووووباحي ومسووووائي) /الدراسووووات االسووووالمية
(صوووووووباحي ومسوووووووائي)  /هندسوووووووة تقنيوووووووات
الحاسوب (صباحي ومسائي)

2212

25

كلية المستقبل الجامعة

هندسة تقنيات الحاسبات (صباحي ومسائي) /
هندسوووة تقنيوووات التبريووود والتكييوووف (صوووباحي
ومسوووووائي)  /القوووووانون (صوووووباحي)  /تقنيوووووات
التحلوووويالت المرضووووية (صووووباحي ومسووووائي) /
ادارة االعمووال (صووباحي ومسووائي)  /الهندسووة
المدنية (صباحي)

2212

بابل

26

كلية االمام الجامعة

القووانون (مسووائي)  /اللغووة العربيووة (مسووائي) /
ادارة االعمال (مسائي)

2212

صالح الدين

27

كلية الحلة الجامعة

القووووووانون (صووووووباحي ومسووووووائي)  /االقتصوووووواد
(صوووووباحي ومسوووووائي)  /المسووووورح (صوووووباحي
ومسائي)

2211

بابل

21

كلية اصول الدين الجامعة

اللغوة العربيوة (صوباحي ومسوائي)  /الدراسووات
االسووووووالمية (صووووووباحي ومسووووووائي)  /تقنيووووووات
التحليالت المرضية (صوباحي ومسوائي)  /طوب
االسنان

2211

29

كلية االسراء الجامعة

القووووانون (صووووباحي ومووووائي)  /ادارة االعمووووال
(صباحي ومسائي)  /هندسة تقنيات الحاسووب
(صووباحي ومسووائي)  /هندسووة تقنيووات التبريوود
والتكييووووووف (صووووووباحي ومسووووووائي)  /تقنيووووووات
التحليالت المرضية (صوباحي ومسوائي)  /طوب
االسوووووونان  /الصووووووويدلة  /االعووووووالم (صوووووووباحي
ومسوووووائي)  /اللغوووووة االنكليزيوووووة (صوووووباحي) /
المحاسوووووبة (صوووووباحي ومسوووووائي)  /الهندسوووووة
المدنية (صباحي ومسائي)

2213

بغداد

32

كلية الصفوة الجامعة

هندسة تقنيات الحاسوب (صباحي ومسوائي) /
تقنيات التحليالت المرضية (صباحي ومسائي)
 /ادارة االعمال (صباحي ومسائي)  /الصيدلة

2213

كربالء

31

كلية الكتاب الجامعة

هندسة تقنيات الحاسوب (صباحي ومسوائي) /
قووووانون (صووووباحي ومسووووائي)  /علوووووم ماليووووة
ومصرفية (صباحي ومسائي)

2213

كركوك

32

كلية الكوت الجامعة

هندسووووووة الليووووووزر وااللكترونيووووووات البصوووووورية
(صووباحي ومسووائي)  /ادارة االعمووال (صووباحي
ومسائي)  /اللغة العربية (صباحي ومسائي)

2213

واسط

33

كلية المصطفى الجامعة

هندسة تقنيات الحاسوب (صباحي ومسوائي) /
تقنيات التحليالت المرضية (صباحي ومسائي)
 /المحاسبة (صباحي ومسائي)

2213

بغداد

34

كلية المزايا الجامعة

هندسة تقنيات الحاسوب (صباحي ومسوائي) /
تقنيات التحليالت المرضية (صباحي ومسائي)
 /اللغووة االنكليزيووة (صووباحي ومسووائي)  /اللغووة
العربيووووووة (صووووووباحي ومسووووووائي)  /االقتصوووووواد
(صووووووباحي ومسووووووائي)  /القووووووانون (صووووووباحي
ومسووووووائي)  /الهندسووووووة المدنيووووووة (صووووووباحي
ومسووووائي)  /الصوووويدلة  /المحاسووووبة (صووووباحي
ومسوائي)  /ادارة االعمووال (صووباحي ومسووائي)
 /االعالم (صباحي ومسائي)

2213
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الموقع

ت

اسم الجامعة  /الكلية

اقسام الجامعة  /الكلية

التأسيس

35

كلية النور الجامعة

القانون (صوباحي ومسوائي)  /اللغوة االنكليزيوة
(صووباحي ومسووائي)  /اللغووة العربيووة (صووباحي
ومسووووووائي)  /التربيووووووة الرياضووووووية (صووووووباحي
ومسائي)

2213

نينوى

36

كلية الفراهيدي الجامعة

االعوووالم (صوووباحي ومسوووائي)  /اللغوووة العربيوووة
(صباحي ومسائي)  /اللغة االنكليزية (صوباحي
ومسائي)

2213

بغداد

37

كلية الكنوز الجامعة

القووانون (صووباحي ومسووائي)  /هندسووة تقنيووات
الحاسوووب (صووباحي ومسووائي) /ادارة االعمووال
(صباحي ومسائي)

2213

البصرة

31

كلية الفارابي الجامعة

الهندسووووووة المدنيووووووة (صووووووباحي ومسووووووائي) /
الهندسوووووة المعماريوووووة (صوووووباحي ومسوووووائي) /
هندسووة الحاسوووب (صووباحي ومسووائي)  /علوووم
الحيواة (صوباحي ومسوائي)  /االعوالم (صووباحي
ومسووووائي)  /القووووانون (صووووباحي ومسووووائي) /
هندسة النفط (صباحي)

2213

بغداد

39

كلية الباني الجامعة

ادارة االعمووووال (صووووباحي ومسووووائي)  /اللغووووة
االنكليزية (صباحي ومسائي)  /هندسة تقنيوات
الحاسوب (صباحي ومسائي)

2213

بغداد

42

كلية الطف الجامعة

ادارة االعمووووال (صووووباحي ومسووووائي)  /اللغووووة
العربيووة (صووباحي ومسووائي)  /هندسووة تقنيووات
الحاسوب (صباحي ومسائي)

2213

كربالء

41

كلية ابن حيان الجامعة

طوووب االسووونان  /الصووويدلة  /تقنيوووات التحلووويالت
المرضية

2214

كربالء

42

كلية النخبة الجامعة

القووانون (صووباحي ومسووائي)  /هندسووة تقنيووات
التبريد والتكيوف (صوباحي ومسوائي)  /هندسوة
تقنيات الحاسوب (صباحي ومسائي)

2214

بغداد

43

كلية النسور الجامعة

القوووانون (صوووباحي ومسوووائي)  /ادارة االعموووال
(صباحي ومسائي)  /هندسة تقنيات الحاسووب
(صووووووباحي ومسووووووائي)  /تقنيووووووات التحلوووووويالت
المرضية (صباحي ومسائي)  /اللغة االنكليزية
(صباحي ومسائي)

2214

بغداد

44

كلية الفقه الجامعة

الفقووه واصوووله (صووباحي ومسووائي)  /القووران
الكريم والحديث الشريف (صباحي ومسائي)

2214

النجف

45

كلية بالد الرافدين الجامعة

االعوووالم (صوووباحي ومسوووائي)  /ادارة االعموووال
(صباحي ومسائي)  /اللغة االنكليزية (صوباحي
ومسائي)  /المحاسبة (صباحي ومسائي)

2214

ديالى

مالحظة

 تعد هذه الكليات االهلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي وغير ذلك غير معترف بها.
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 2-5الكليات المرتبطة بديواني الوقفين
كلية االمام االعظم المرتبطة بديوان الوقف السني (التقديم لها مباشر) تأسست عام 0110
ت

اقســـام الكليـــة

المحافظة

1

قسم الدعوة والخطابة والفكر

بغداد /االنبار

2

قسم اصول الدين

بغداد /االنبار /نينوى /سامراء

3

قسم الفقه واصوله

بغداد /سامراء /كركوك /نينوى

4

قسم الدعوة والخطابة

البصرة /نينوى /كركوك

5

اللغة العربية

بغداد /االنبار /نينوى

6

القراءات القرآنية

بغداد

7

الدراسات االسالمية باللغة االنكليزية

بغداد

كلية االمام الكاظم المرتبطة بديوان الوقف الشيعي (التقديم لها مباشر) تأسست عام 4115
ت

اقســـام الكليـــة

المحافظة

1

علوم القران

بغداد  /ميسان  /واسط

2

الفكر االسالمي والعقيدة

بغداد  /ميسان

3

الشريعة (الفقه واصوله)

بغداد  /نجف  /ديالى

4

القانون

بغداد  /ميسان  /واسط  /نجف  /ديالى

5

التاريخ

بغداد  /ميسان

6

االعالم

بغداد

7

العلوم السياسية

بغداد

1

اللغة العربية

بغداد

9

اللغة االنكليزية

بغداد  /ميسان  /واسط  /نجف  /ديالى

12

هندسة برامجيات

بغداد  /ميسان  /واسط  /نجف  /ديالى

11

المالية والمصرفية

بغداد  /ميسان  /واسط  /نجف  /ديالى
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 3-5الجامعات في اقليم كردستان العراق
 -0جامعة السليمانية
اقســـام الكليـــة

ت

اسم الكلية

1

الطب

2

طب األسنان

3

الصيدلة

4

التمريض

5

الطب البيطري

6

الهندسة

7

التربية

1

التربية للعلوم

9

التربية االنسانية

12

الزراعة

11

العلوم

12

القانون والسياسة

القانون(المسائية)  /علوم سياسية(المسائية)

13

اإلدارة واالقتصاد

االقتصاد  /اإلحصاء  /اإلدارة  /المحاسبة

14

اللغات

اللغة الكردية /اللغة العربية  /اللغة اإلنكليزية

15

التجارة

المحاسبة  /االحصاء والكومبيوتر  /االقتصاد  /االدارة

16

الفنون الجميلة

17

التربية /كالر

11

التربية االساسية

العلوم االجتماعية  /الرياضيات والكومبيوتر  /اللغة اإلنكليزية  /التربية الرياضية

19

اللغات/المسائية

اللغة االنكليزية  /اللغة الكردية

22

االداب/خانقين

اللغة الكردية /اللغة العربية /اللغة االنكليزية /الجغرافية /علم النفس /التاريخ

21

التربية جمجمال

اللغة الكردية  /اللغة العربية  /علم النفس  /اللغة االنكليزية

22

التربية االساسية/كالر

23

التربية االساسية /حلبجة
شهيد

24

العلوم السياسية
واالجتماعية /جمجمال

25

العلوم االسالمية

المدني  /الماء والمجاري  /المعماري  /الكهرباء
الرياضيات  /الفيزياء
التاريخ  /الجغرافية  /االجتماع  /االعالم
البستنة  /الحدائق  /علم التربة والمياه  /االنتاج الحيواني  /علم االغذية
علم االرض  /الفيزياء  /الكيمياء  /الكومبيوتر  /الرياضيات  /االحياء

الفنون التشكيلية
االحياء /الكيمياء /اللغة العربية /اللغة الكردية /اللغة االنكليزية /العلووم التربويوة والنفسوية
 /الجغرافية /الفيزياء /الرياضيات /التاريخ

اللغة الكردية  /االجتماع  /الرياضة
العلوم االجتماعية  /التربية الرياضية
العلوم السياسية
الدراسات االسالمية  /االمام والخطيب( السليمانية)  /االمام والخطيب (حلبجة الشهيد)
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 -4جامعة صالح الدين
اقســـام الكليـــة

ت

اسم الكلية

1

الهندسة

2

التربية الرياضية

3

اآلداب

4

اإلدارة واالقتصاد

5

العلوم

6

الزراعة

االنتاج الحيواني /البستنة /وقاية النبات /صناعة االغذية /التربة والماء /الغابات

7

اللغات

اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية  /اللغة الفارسوية  /اللغوة الفرنسوية /
اللغة التركية

1

الكليات المسائية

القوووانون /السياسوووة  /اللغوووة الكرديوووة  /اللغوووة االنكليزيوووة  /اللغوووة العربيوووة  /االدارة
/المحاسبة /االقتصاد /االجتماع /التاريخ

9

التربية االساسية

االجتمواع  /الرياضويات  /اللغوة االنكليزيوة  /اللغوة الكرديوة  /العلووم العاموة  /ريواض
االطفال

مدني  /كهرباء  /ميكانيك  /معماري  /برمجيات/السدود ومصادر المياه/المساحة
االجتموواع  /التوواريخ  /الجغرافيووة  /اآلثووار  /االعووالم  /الفلسووفة  /العموول االجتموواعي /
علم النفس
االدارة  /المحاسبة  /االقتصاد  /االحصاء  /العلوم المالية والمصرفية
الكيمياء /االحياء /الرياضيات  /الفيزياء  /البيئة  /علم األرض

12

الفنون الجميلة

السينما  /الموسيقى  /المسرح  /التشكيلية

11

العلوم االسالمية

الدراسات االسالمية  /الشريعة  /مبادئ الدين

12

القانون والسياسة

القانون  /السياسة

13

التربية للعلوم

14

التربية للعلوم االنسانية

15

قانون /سوران

16

التربية االساسية /سوران

17

التربية/سوران

الرياضووويات  /اللغوووة الكرديوووة  /علوووم الووونفس  /اللغوووة العربيوووة  /الرياضوووة  /اللغوووة
االنكليزية  /علم االجتماع

11

اللغات/سوران

اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية

الكيمياء  /الفيزياء  /االحياء  /الرياضيات  /الكومبيوتر
اللغووة الكرديووة  /اللغووة االنكليزيووة  /اللغووة العربيووة  /تربيووة حقوووق االنسووان  /علوووم
التربية واالدارة
القانون  /السياسة
العلوم العامة  /اللغة الكردية

 -3جامعة دهوك
ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

1

الطب

2

الطب البيطري

3

طب االسنان

4

الصيدلة

5

التمريض

6

الهندسة

7

القانون والسياسة

1

اآلداب

اللغة اإلنكليزية  /التاريخ  /اللغة الكردية  /الجغرافية  /المسرح

9

العلوم

الرياضيات  /الفيزياء  /احياء  /الكيمياء  /علوم الكومبيوتر

12

التربية األساسية

11

التجارة  /زاخو

12

الزراعة

المعماري  /المدني /الكهرباء والكومبيوتر  /مصادرالمياه
القانون

اللغووة الكرديووة  /اللغووة اإلنكليزيووة  /الرياضوويات  /علووم االجتموواع  /ريوواض االطفووال /
العلوم العامة
علوم التجارة والمصرف
الغابات  /اإلنتاج الحيواني  /التربة والمياه  /البستنة  /الوقاية النباتية
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ت

اسم الكلية

اقســـام الكليـــة

13

التربية  /زاخو

علووووم الكومبيووووتر /الرياضووويات/الفيزياء/االحياء/الكيمياء /اللغوووة الكرديوووة  /اللغوووة
العربية  /اللغة اإلنكليزية  /التاريخ  /العلوم التربوية والنفسية

14

تربية رياضية

15

اإلدارة واالقتصاد

16

التربية االساسية /اكرى

إالدارة  /االقتصاد  /العلوم المالية والمصرفية  /المحاسبة
اللغة الكردية  /اللغة العربية

 -2جامعة دهوك  /الدراسات المسائية
اقســـام الكليـــة

ت

اسم الكلية

1

القانون والسياسة

القانون

2

االدارة واالقتصاد

ادارة اعمال  /محاسبة

3

االداب

اللغة الكردية  /اللغة االنكليزية  /التاريخ

4

العلوم

الكومبيوتر

 -2جامعة كويه
اقســـام الكليـــة

ت

اسم الكلية

1

الهندسة

2

العلوم االجتماعية

الدراسات الدينية  /التاريخ/الجغرافية  /علم النفس  /االجتماع  /االقتصاد واالدارة

3

التربية الرياضية

الرياضة

4

العلوم

5

التربية/قالدزي

6

العلوم االنسانية /رانية

المعماري/النفط  /الجيوتكنيك/الكيمياوي/المدني/الكومبيوتر

االحياء  /الكيمياء  /الفيزياء  /الرياضيات
اللغة الكردية  /اللغة العربية  /اللغة االنكليزية
التاريخ  /الجغرافية  /الفلسفة
القانون

7

القانون

1

التمريض /رانية

9

الزراعة

الغابات

12

اللغات

اللغة االنكليزية  /اللغة التركية  /الترجمة االنكليزية  /اللغة الكردية  /اللغة العربية

11

التربية االساسية  /رانية

التمريض

اللغة الكردية  /الكومبيوتر والرياضيات  /اللغة العربية

 -0جامعة هولير الطبية
ت

اسم الكلية

1

الطب

2

طب االسنان

3

الصيدلة

4

التمريض

اقســـام الكليـــة
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 -0هيئة التعليم التقني /اربيل
ت

الكلية  /المعهد

القسم

1

الكلية التقنية

الهندسة المعمارية  /المحاسبة واالقتصاد  /هندسة التبريد والتكييف  /هندسة /IT
المحاسبة واالقتصاد(مسائي)

2

معهد تقني تكنولوجي

3

معهد تقني طبي

4

معهد تقني االدارة( /صباحي)

5

االعالم (الصباحي)

6

معهد تقني االدارة( /مسائي)

ميكانيك (تبريد)  /ميكانيك (انتاج)  /كهرباء (قوة)  /كهرباء (توصيالت
كهربائية)  /المدني (الطرق)  /المدني (المعماري)  /المساحة
صحة المجتمع  /التحليالت المرضية  /العالج الطبيعي /
التمريض/االسنان/الصيدلة /االشعة/وقاية االسنان/التخدير
االدارة القانونية  /المحاسبة  /انظمة الكومبيوتر
الصحافة  /راديو وتلفزيون  /المكتبات  /ادارة االعمال
االدارة القانونية  /المحاسبة
الصحافة  /راديو وتلفزيون  /المكتبات

7

االعالم (مسائي)

1

معهد تقني زراعي(الصباحي)

االنتاج النباتي  /وقاية النباتات

9

معهد تقني زراعي(مسائي)

االنتاج النباتي  /وقاية النباتات

 -5هيئة التعليم التقني /شقالوة
القسم

ت

الكلية/المعهد

1

المعهد التقني التكنولوجي

2

معهد تقني االدارة( /صباحي)

انظمة الكومبيوتر  /االدارة المصرفية  /االدارة الصحية

3

معهد تقني االدارة( /مسائي)

االدارة المصرفية  /االدارة الصحية

4

معهد تقني الطبي

5

معهد تقني زراعي(الصباحي)

رسم هندسي  /االحصاء والمعلومات  /الجغرافية السياحية

التحليالت المرضية  /التمريض
الصحة الحيوانية

 -1هيئة التعليم التقني  /جومان
القسم

ت

الكلية  /المعهد

1

معهد تقني االدارة

انظمة الكومبيوتر

2

معهد تقني الطبي

التمريض

 -01هيئة التعليم التقني /خبات
ت

الكلية/المعهد

1

معهد تقني زراعي

القسم
تقنية انتاج الحقول
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 -00هيئة التعليم التقني  /سوران
ت

الكلية/المعهد

1

معهد تقني االدارة (الصباحي)

2

معهد تقني االدارة (مسائي)

3

معهد تقني الطبي

القسم
انظمة الكومبيوتر  /ادارة االعمال  /االدارة القانونية
ادارة االعمال  /االدارة القانونية
التمريض  /الوالدة واالطفال  /التحليالت المرضية

 -04هيئة التعليم التقني /المعهد التقني الفنادق والسياحة /أربيل
القسم

ت

المعهد

1

االدارة (الصباحي)

الدليل السياحي  /ادارة هيئات السياحة

2

االدارة (مسائي)

الدليل السياحي  /ادارة هيئات السياحة

 -03هيئة التعليم التقني /دهوك
ت

الكلية  /المعهد

1
2

معهد تقني التكنولوجي
معهد تقني الطبي

3

معهد تقني االدارة

القسم
الميكانيك  /المساحة  /المعماري
التمريض  /االشعة  /وقاية االسنان  /الصيدلة  /صحة المجتمع
االعالم(الصحافة)  /انظمة الكومبيوتر  /االدارة القانونية  /ادارة
االعمال(صباحي)  /ادارة االعمال(مسائي)  /االدارة القانونية (مسائي)

 -02هيئة التعليم التقني /زاخو
القسم

ت

الكلية/المعهد

1

معهد تقني االدارة (صباحي)

انظمة الكومبيوتر  /االدارة المصرفية  /المحاسبة  /االحصاء
والمعلومات

2

معهد تقني االدارة (مسائي)

االدارة المصرفية  /المحاسبة

3

معهد تقني طبي

التمريض  /التحليالت المرضية

4

معهد تقني التكنولوجي

التبريد والتكييف  /النفط  /المساحة

 -02هيئة التعليم التقني /ئاكرى
القسم

ت

الكلية/المعهد

1
2

معهد تقني التكنولوجي
معهد تقني طبي

3

معهد تقني االدارة (صباحي)

انظمة الكومبيوتر  /االدارة القانونية  /المحاسبة

4

معهد تقني االدارة (مسائي)

االدارة القانونية  /المحاسبة

5

معهد تقني زراعي

المساحة
التمريض  /التحليالت المرضية

بستاني
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 -00هيئة التعليم التقني /ئاميدي
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة

القسم
انظمة الكومبيوتر  /ادارةاالعمال

 -00هيئة التعليم التقني /شيخان
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة (صباحي)

القسم
انظمة الكومبيوتر  /ادارةاالعمال  /المحاسبة

 -05هيئة التعليم التقني /سنجار
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة

القسم
انظمة الكومبيوتر  /المحاسبة

 -01هيئة التعليم التقني /بردرش
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة

القسم
انظمة الكومبيوتر  /ادارة االعمال

 -41هيئة التعليم التقني /السليمانية
ت

الكلية /المعهد

1

الكلية التقنية

2

معهد تقني تكنولوجي

3

معهد تقني طبي

4

معهد تقني  /االدارة

القسم
العمليات االدارية  /االنتاج والمعادن  /هندسة المواصالت  /االقتصاد
والمحاسبة
ميكانيك  /قوة الكهرباء  /الكترونيك (تصليح االجهزة الكترونية) /
المساحة  /هندسة الرسم
التمريض  /صحة المجتمع  /العالج الطبيعي  /االشعة /التخدير /
التحليالت المرضية  /الصيدلة  /النسائية والتوليد
ادارة االعمال  /المحاسبة/الصحافة  /المكتبات  /االحصاء والمعلومات /
ادارة االعمال( المسائي)  /المحاسبة(المسائي)  /الصحافة(المسائي) /
المكتبات (المسائي)
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 -40هيئة التعليم التقني /السليمانية (بكرجو)
ت

المعهد

1

معهد تقني زراعي

القسم
وقاية النبات  /االنتاج الصناعي( الزراعي)  /الزراعة  /نباتات جميلة

 -44هيئة التعليم التقني /كالر
ت

المعهد

1

معهد تقني تكنولوجي

القسم
الكهرباء (الصباحي)  /المساحة

2

معهد تقني طبي

3

معهد تقني زراعي

االنتاج النباتي  /صحة الحيوانية/الحدائق

التمريض  /التحليالت المرضية

4

معهد تقني االدارة

ادارة االعمال  /الكومبيوتر  /المحاسبة  /ادارة االعمال (المسائي) /
المحاسبة ( المسائي)

 -43هيئة التعليم التقني /جمجمال
ت

المعهد

1

معهد تقني طبي

2

معهد تقني االدارة

3

معهد تقني تكنولوجي

القسم
التمريض
الكومبيوتر  /ادارة االعمال  /ادارة االعمال (المسائي)
كهرباء

 -42هيئة التعليم التقني /حلبجة
ت

المعهد

1

الكلية التقنية الزراعية

2

معهد تقني طبي

3

معهد تقني االدارة

القسم
االنتاج النباتي  /صناعة االغذية  /بستاني
التحليالت المرضية  /التمريض
ادارة االعمال  /ادارة االعمال (المسائي)

 -42هيئة التعليم التقني /كوية
ت

المعهد

1

معهد تقني طبي

2

معهد تقني االدارة

3

معهد تقني تكنولوجي

القسم
التمريض /التخدير /التحليالت المرضية/صحة المجتمع
ادارة االعمال  /محاسبة  /ادارة قانونية  /سياحة  /ادارة االعمال
(مسائي)  /محاسبة(مسائي)  /ادارة قانونية (مسائي)
نفط
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 -40هيئة التعليم التقني /معهد علوم الكومبيوتر /سليمانية
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة

القسم
نظام الـ Networking / Data Base

 -40هيئة التعليم التقني /دوكان
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة

القسم
االدارة المصرفية  /ادارة االعمال

 -45هيئة التعليم التقني /دربنديخان
ت

المعهد

1

معهد تقني االدارة

2

معهد تقني تكنولوجي

القسم
المحاسبة  /المحاسبة (المسائي)
كهرباء
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مع خالص تمنياتنا لكم
بالنجاح والموفقية
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