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 الفصل األول

 القبول المركزي شروطه وأسسه وضوابطه
 

 :شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية أوال:

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

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

 شهادة تعادهلا.

 صعوداً. ١٩٩٤ان يكون الطالب من مواليد  -٣

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

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

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

 وفق تعليمات منح اإلجازة الدراسية).

 من خرجيي: -٦

 .ية احلاليةالسنة الدراس - أ
السنة الدراسية السابقة من غري املقبولني قبوال مركزيًا يف أية كلية أو معهد يتم قبوهلم على وفق  - ب

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

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

إعفائهم أو مطالبتهم باألجور الدراسية بالعملة  شعبة الوافدين لبيان مبراجعة قسم القبول املركزي/
 .هذا الفصل) من رابعا( البندكما مبني يف و األجنبية 
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 :األسس العامة التي يعتمدها نظام القبول المركزي ب.

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

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

 ).١٠املعاهد عن (
ختيار يف االستمارة االلكرتونية ) ا٥٠) اختيارا ولغاية (٢٥ملء ما ال يقل عن (لفرع االديب: خرجيي ا - ب

 ).١٠عن ( ن ال يقل عدد املعاهدعلى ا
ن التقدمي لكلية القانون (احلقوق) مقتصرا على سكنة احملافظة حصرًا وال حيق للطالب التقدمي يكو  .٢

 اىل الكلية املذكورة يف اجلامعات اليت تقع خارج حمافظته.

 يكون التقدمي ألقسام كليات اهلندسة من خالل االستمارة االلكرتونية بشكل مباشر.. ٣
 ثانيا: الرتشيح للقبول:

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

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

 الغراض املفاضلة يف القبول: .٢
 وتضاف اىل جمموع الطالب. %) من درجة اللغات األجنبية املضافة٨حتتسب نسبة ( - أ
بنظـــام  األول (عـــدى الطلبـــة املشـــمولنيخلرجيـــي الـــدور حتتســـب درجـــة اضـــافية علـــى املعـــدل  - ب

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

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

 إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس املعمول هبا.

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

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

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

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

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

ــركزي يف حال ظهور قبولك ضمن قناة .٤ يتم الغاء قبولك املــ
 .رالقبول المباش
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 ثانيا: ضوابط تقديم ذوي الشهداء:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أن الكليات المشمولة بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية 
 -المعدل هي: ٢٠٠٠) لسنة ٦رقم (

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

 

 عزيزي الطالب...
 البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

www.dirasat-gate.org 
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 :التسجيل ثالثا:

 :الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيلأ. 

 المستمسكات اآلتية:أوًال: يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها 

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

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

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

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

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

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

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

 فيه أو العقوبات االنضباطية.
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

١١ 
 



 

 آلية تسجيل الطالب:ثانياً: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المسجل:الطالب  - ب
 املعهد) اليت قبل فيها الطالب مركزياً واستكمل إجراءات التسجيل فيها مبا يأيت: تقوم اجلهة (الكلية/  )۱

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

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

 

١٢ 
 



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

 يف الكلية/ املعهد املقبول فيها مركزيا. بالعودة للدراسةأو الكليات التابعة للوقفني  كردستان

 :حاالت التأجيل والرسوب وإلغاء القبول -ب

 :عامة مالحظات-أوال

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

 املسؤولية.

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

 وقبل اكمال إجراءات التسجيل.العراق 

 حاالت التأجيل والرسوب:-ثانياً 

تعد السنة الدراسية سنة تأجيل حبق الطالب يف حال تسجيله يف (الكلية/املعهد) املرشح إليها بعد إنتهاء  -١
، وكما يف الرسم ٣/٢/٢٠١٩ولغاية  آنفا) ) من (ثانيا:آلية تسجيل الطالب١املدة احملددة يف الفــقرة (

 حي أدناه. التوضي

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

 

 

١٣ 
 



 :حاالت إلغاء القبول: يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية -ثالثاً 

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

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

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

 القانونية كافة. 

أصل وثيقة الدراسة اإلعدادية املعززة بتصديق املديرية العامة للرتبية يف احملافظة إىل الطالب إذا مل يقدم  .٤
) من (ثانيا:آلية تسجيل ١(الفــقرة  املسجلني وفقص الطلبة فيما خي ١٥/٣/٢٠١٩تسجيل الكلية لغاية 

) ثالثة مرات يكون ٣مع مراعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب مبا ال يقل عن ( الطالب) آنفا
) ثالثني يوما وبشكل حتريري ويوقع ٣٠تاريخ التبليغ بني مرة وأخرى ال يقل عن أسبوعني وال يتجاوز (

 .لذلك وارسال نسخ من التبليغات اىل القسم العلمي للطالب الطالب بالتبليغ

 

 

 

   

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

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

 

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

 ٢٠١٨ – ٢٠١٧فوج الطلبة املقبولني يف السنة الدراسية 
 صعوداً.

 

١٤ 
 



 :ضوابط إعفاء الطلبة غير العراقيين المقيمين من األجور الدراسية بالعملة األجنبية :رابعاً 

 يف الكليات واجلامعات واملعاهد الرمسية ضمن قنوات القبول احلكومية نيالعراقيني املقبول ينظر يف إعفاء الطلبة غري
 وفقا ملا يأيت: بالطلبة العراقينيومعاملتهم اسوًة  العامة من األجور الدراسية بالعملة األجنبية

ـــــالقبول يف الكليـــــات واجلامعـــــات واملعاهـــــد العراقيـــــة  .١ ـــــب غـــــري العراقـــــي املقـــــيم الراغـــــب ب خيضـــــع الطال
 الرمسية إىل االجراءات نفسها لتقدمي الطالب العراقي.

ـــــــوات  .٢ ـــــــالقبول يف أي مـــــــن قن ـــــــول املركـــــــزي أو إصـــــــدار األوامـــــــر اخلاصـــــــة ب ـــــــائج القب حـــــــال ظهـــــــور نت
ـــــــول مراجعـــــــة مركـــــــز الـــــــوزارة (القبـــــــول احل ـــــــب غـــــــري العراقـــــــي املقب قســـــــم كوميـــــــة العامـــــــة، علـــــــى الطال

ــــــــول املركــــــــزي /  شــــــــعبة الوافــــــــدين) حيــــــــث ان قبولــــــــه ال يعــــــــد �ائيــــــــاً إال بعــــــــد تــــــــدقيق حالتــــــــه القب
ـــــــة  ـــــــى مـــــــدى اســـــــتيفائه للضـــــــوابط اخلاصـــــــة باإلعفـــــــاء مـــــــن األجـــــــور الدراســـــــية بالعمل والوقـــــــوف عل

 األجنبية وكما موضح يف أدناه.
ــــــــة املقيمــــــــون يف العــــــــراق املشــــــــمولون بــــــــإجراءات اإلعفــــــــاء مــــــــن األجــــــــور الدراســــــــية بالعملــــــــة ا .٣ لطلب

 األجنبية هم كل من:
ــــة املقيمــــني إقامــــة دائمــــة ممــــن كانــــت والدهتــــم يف العــــراق وحصــــلوا علــــى الشــــهادة الثانويــــة  - أ الطلب

 العراقية.
ــــــــر مــــــــن ( - ب ــــــــد إقــــــــامتهم يف العــــــــراق علــــــــى أكث هالهتم ) ســــــــنة ومجيــــــــع مــــــــؤ ٢٠الطلبــــــــة الــــــــذين تزي

 الدراسية من العراق على أن يقدم ما يثبت ذلك.
الطلبــــــة املقيمــــــني إقامــــــة دائمــــــة يف العــــــراق واحلاصــــــلني علــــــى شــــــهادة الدراســــــة الثانويــــــة العراقيــــــة  - ت

 ويعمل أحد ذويهم يف دوائر الدولة.
ـــــــــاق  .٤ علـــــــــى الطالـــــــــب املقبـــــــــول تقـــــــــدمي املستمســـــــــكات (األصـــــــــلية واملستنســـــــــخة) الـــــــــيت تؤيـــــــــد انطب

 املعهد يف اجلامعة أثناء مراجعته الوزارة. أعاله مع كتاب تأييد من الكلية/ الشروط الواردة
يــــــزود الطالــــــب املســــــتويف لضــــــوابط اإلعفــــــاء بكتــــــاب رمســــــي مــــــن مركــــــز الــــــوزارة معنــــــون إىل اجلامعــــــة  .٥

 املقبول هبا يؤيد إعفاءه، وخبالف ذلك يعد قبوله ملغياً وعلى اجلامعة إعالم الوزارة.
العراقـــــي  الدراســـــة املســـــائية اإلســـــراع لتســـــديد األجـــــور الدراســـــية بالـــــدينار علـــــى الطالـــــب املقبـــــول يف .٦

 وخالل مدة أسبوع من صدور كتاب اإلعفاء.
 

يــــتم إصـــــدار كتـــــاب اإلعفـــــاء مـــــن األجـــــور الدراســــية ملـــــرة واحـــــدة ولســـــنوات الدراســـــة كافـــــة بالنســـــبة  .٧
 .ب) ويراعى جتديد كتاب اإلعفاء يف كل سنة دراسية بالنسبة للفئة (ت) ،للفئتني ( أ 

١٥ 
 



يـــــتم ابـــــالغ الطالـــــب بتعهـــــد خطـــــي بضـــــرورة مراجعـــــة مركـــــز الـــــوزارة (قســـــم القبـــــول املركـــــزي/ شـــــعبة . ٨
) ٣٠ســـــنة) علـــــى ان ال يتجـــــاوز تـــــاريخ التبليـــــغ ( شـــــهر/ الوافـــــدين) ويثبـــــت فيـــــه تـــــاريخ التبليـــــغ (اليـــــوم/

 الطالب يف الكلية او املعهد. يوم من تاريخ مباشرة
 
يتحمــــــــل الطالــــــــب والكليــــــــة أو املعهــــــــد مســــــــؤولية عــــــــدم املراجعــــــــة إىل مركــــــــز الــــــــوزارة خــــــــالل مــــــــدة  .٩

تغــــــري قنــــــاة قبــــــول الطالــــــب إىل القبــــــول يــــــتم ) يومــــــا" مــــــن ظهــــــور نتــــــائج القبــــــول وخبالفــــــه ٦٠أقصــــــاها (
يعـــــادل أجـــــور الدراســـــة يف  مبـــــاعلـــــى "النفقـــــة اخلاصـــــة" ويتحمـــــل أجـــــور دراســـــية عـــــن الســـــنوات الســـــابقة 

وينظـــــــر يف  ضـــــــمن قنـــــــاة التعلـــــــيم احلكـــــــومي اخلـــــــاص الصـــــــباحي ولكـــــــل ســـــــنة دراســـــــيةاملعهـــــــد  /الكليـــــــة
 إعفائه من األجور الدراسية للسنوات املتبقية. 

ـــــــــــولني يف اجلامعـــــــــــات/. ١٠ ـــــــــــة غـــــــــــري العـــــــــــراقيني (املقيمـــــــــــني) املقب ـــــــــــة غـــــــــــري  إن الطلب ـــــــــــات األهلي الكلي
 عاله.مشمولني بضوابط اإلعفاء يف أ

 

 

  

 
 عزيزي الطالب...

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

 اإللكترونية اإلستمارة دليل الطالب إلستخدام
 

 :المقدمة

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

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

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

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

 عرب اإلنرتنت اىل املواقع املثبته أدناه.

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

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

 احلقيقية.

 :خطوات ملء اإلستمارة اإللكترونية

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

 موقع البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة:

www.dirasat-gate.org  

 أو الرابط املوجود على موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي:

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

www.icci.edu.iq 

 على الرابط املوجود يف موقع جامعة تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت:او 

www.uoitc.edu.iq 

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

 معرفة ولو بسيطة للدخول اىل املوقع.

 
 -اإللكرتونية واليت جيب عليك معرفتها بالتفصيل وهي كاآليت:صفحات نظام اإلستمارة  -ثانياً:

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

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

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

 الشكل أدناه:

 
 

 صفحة تسجيل الدخول) ١(شكل رقم 
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 -:مالحظة 

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

 -:مراعاة مايأيت

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

 .تخوله انت وبحضورك

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

 ).٢(كما في الشكل رقم ) دخول(على زر 

 )٢(شكل رقم 

 

تظهر الصفحة اخلاصة مبعلومات اذا متت عملية إدخال املعلومات اخلاصة بتسجيل الدخول بنجاح سوف 

 ).٣(العامة للتقدمي كما يف الشكل رقم  الطالب والتعليمات
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 )٣(شكل رقم 

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

 )٤(رقم 
 

 
 )٤(شكل رقم 

 
 

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

 
 -.الصفحة الثانية  (صفحة تحديد اإلختيارات) :٢

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

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

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

 ).٨(و )  ٧( , )٦(مبني بالشكل رقم 
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 )٦(شكل رقم 
 

 

 )٧(شكل رقم 

 

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

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

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

 :احلايل مثال 

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

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

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

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

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

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

 
  

 عزيزي الطالب..

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

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

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

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

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

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

 ) .٩(الصفحة وكما موضح بالشكل رقم 

 

 
 صفحة المعاينة) ٩(شكل رقم 

 

  

٢٤ 
 



ـــــــى زر    ـــــــارات بالضـــــــغط عل ـــــــه بعـــــــد إرســـــــال هـــــــذه اإلختي ـــــــا اىل ان نعـــــــم لإلرســـــــال بشـــــــكل (جتـــــــدر اإلشـــــــارة هن

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

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

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

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

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

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

باألضافة  وتسلسل اإلستمارة ووقت وتاريخ خزن إختياراتك) رسةاالسم واجلنس والفرع واملد(معلوماتك اخلاصة 

اىل إختياراتك اليت قمت بإدخاهلا سابقاً حيث يثبت هذا الوصل قيامك مبلء إختياراتك وارساهلا بشكل صحيح  

 ).١٠(كما موضح بالشكل رقم 
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وصل االستالم) ١٠( شكل رقم  
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 الفصل الثالث
 والمعاهد العراقية الجامعات

 

 :الكليات والمعاهد التي بإمكان خريجي الفروع االحيائي والتطبيقي واالدبي التقديم اليها -: أوال

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب الكندي ٢

 احيائي  طب االسنان ٣

 احيائي  الصيدلة ٤

 تطبيقي المدني  الهندسة ٥

 تطبيقي الكهرباء الهندسة ٦

 تطبيقي العمارة الهندسة ٧

 تطبيقي/احيائي الطاقة الهندسة ٨

 تطبيقي البيئة الهندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  االلكترونيك واالتصاالت  الهندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب الهندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية الهندسة ١٢

 تطبيقي/ احيائي  )التخصص من المرحلة الثالثة ميكانيك عام(الميكانيك  الهندسة ١٣

 تطبيقي النفط الهندسة ١٤

 تطبيقي الموارد المائية الهندسة ١٥

 تطبيقي المساحة الهندسة ١٦

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة في قسم هندسة الطيران خمس سنوات مدة(  الطيران الهندسة ١٧

 تطبيقي/ احيائي  المعلومات واالتصاالت  الخوارزمي -الهندسة  ١٨

 تطبيقي/ احيائي  الكيميائية االحيائية الخوارزمي -الهندسة  ١٩

 الخوارزمي -الهندسة  ٢٠
الدراسة في قسم الطب الحياتي خمس  مدة(الطب الحياتي 

 )سنوات
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي الميكاترونكس الخوارزمي -الهندسة  ٢١

 تطبيقي/ احيائي  التصنيع المؤتمت الخوارزمي -الهندسة  ٢٢

 العلوم ٢٣
علوم الحاسوب / علوم الحياة / علم األرض / الفيزياء / الكيمياء 

التحسس النائي ونظم  / االحيائيةالتقنيات /  الفلك والفضاء/ 
 المعلومات الجغرافية

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات العلوم ٢٤

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحياة/ الفيزياء / الكيمياء  العلوم للبنات ٢٥

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات      العلوم للبنات ٢٦

٢٧ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب        العلوم للبنات ٢٧

 احيائي  التمريض ٢٨

 احيائي (الموقع الحالي في ابي غريب) الطب البيطري ٢٩

 علوم الهندسة الزراعية ٣٠

المحاصيل الحقلية / التربة والموارد المائية / / وقاية النبات 
االقتصاد الزراعي / اإلرشاد الزراعي / المكائن واآلالت الزراعية / 

علوم االغذية / / البستنة وهندسة الحدائق /  الحيواني االنتاج
 مكافحة التصحر

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي   الرياضيات/ علوم الحاسوب / علوم الحياة /  الفيزياء/ الكيمياء  ابن الهيثم/  التربية للعلوم الصرفة ٣١

 ادبي /تطبيقي / احيائي   القانون ٣٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ٣٣

 اإلدارة واالقتصاد ٣٤

االدارة / المحاسبة / االقتصاد / االدارة العامة / إدارة األعمال 
 العلوم المالية والمصرفية/ الصناعية 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء 

 اللغات ٣٥
/ اللغة الروسية / اللغة الفارسية / اللغة األلمانية / اللغة اإلنكليزية 
/ اللغة التركية / اللغة العبرية / اللغة الفرنسية / اللغة االسبانية 
 / اللغة الكردية / اللغة االيطالية اللغة السريانية

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية ٣٦
/ اللغة العربية / والنفسية العلوم التربوية / الجغرافية / التأريخ 

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة الكردية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية ٣٧

 التربية للبنات ٣٨
/ خدمة اجتماعية / علوم تربوية ونفسية / التأريخ / الجغرافية 

 الكريم والتربية اإلسالمية القرآن / اللغة اإلنكليزية / اللغة العربية 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  رياض األطفال للبناتالتربية  ٣٩

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  االقتصاد المنزلي للبناتالتربية  ٤٠

 اآلداب ٤١
 ونظم المعلومات الجغرافية الجغرافية/ التأريخ / اللغة االنكليزية 

 اللغة العربية/ االجتماع / 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  علم النفس اآلداب ٤٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الفلسفة اآلداب ٤٣

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اآلثار اآلداب ٤٤

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

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

العلوم / االديان المقارنة / الفلسفة االسالمية / واالثار االسالمية 
 المالية والمصرفية االسالمية 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  لها مباشر التقديم البدنية وعلوم الرياضةالتربية  ٤٧

٤٨ 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 للبنات
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر

 الفنون الجميلة ٤٩
/ التشكيلية الفنون / الفنون المسرحية / السينمائية والتلفزيونية 

 التربية الفنية/ الخط والزخرفة / الفنون الموسيقية / التصميم 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 

٢٨ 
 



                www.uomustansiriyah.edu.iq )١٩٦٣الجامعة المستنصرية (أسست عام  -٢

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  االسنانطب  ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 الهندسة ٥
(هندسة القدرة والمكائن الكهربائية  / هندسة  الكهرباء وفروعها

يكون التخصص فيها من المرحلة االلكترونيك واالتصاالت ) 
 الثالثة

 تطبيقي

 تطبيقي البيئة  الهندسة ٦

 تطبيقي الطرق الهندسة ٧

 تطبيقي العمارة الهندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  المواد الهندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب الهندسة ١٠

 تطبيقي الموارد المائية الهندسة ١١

 الهندسة ١٢
يكون التخصص فيها  من المرحلة  (ميكانيك عام) الميكانيك

 الثالثة
 تطبيقي/ احيائي 

 العلوم ١٣
علوم الحياة  /الحاسوب علوم / علوم الجو / الفيزياء / الكيمياء 
الفطريات وعلوم / االحياء المجهرية / التقانة االحيائية (وفروعه 
 يكون التخصص فيها  من المرحلة الثالثة) علوم الحيوان/ النبات 

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات  العلوم ١٤

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٦

 اإلدارة واالقتصاد ١٧
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم المالية والمصرفية/ المحاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 التربية ١٨

العلوم /  والتوجيه التربوياالرشاد النفسي / الجغرافية / التأريخ 
طرق تدريس القران والتربية / اللغة العربية / التربوية والنفسية 

 االسالمية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحاسوب/ الفيزياء/ الرياضيات 

 اآلداب ١٩
/ اللغة العربية / ت والمعلومات المكتبا/ اللغة االنكليزية 

/ الترجمة / اللغة الفرنسية  / التاريخ/ االنثروبولوجيا  واالجتماع 
 االعالم 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  علم النفس  اآلداب ٢٠

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الفلسفة اآلداب ٢١

٢٢ 
 التربية األساسية

 

/ رياض اطفال / التربية االسالمية  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 
االرشاد النفسي  /تربية خاصة / الجغرافية / التاريخ  /تربية اسرية 

التربية البدنية وعلوم الرياضة  / التربية الفنية /والتوجيه التربوي 
 )التقديم لها مباشر(

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحاسوب/ العلوم / الرياضيات 

٢٩ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  األولى     معلم الصفوف  التربية األساسية ٢٣

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٥

 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب الزهراء ٢

 احيائي  طب االسنان ٣

 احيائي  الصيدلة ٤

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  المواد   الهندسة ٨

 تطبيقي النفط الهندسة ٩

 تطبيقي العمارة  الهندسة ١٠

 تطبيقي المدني الهندسة ١١

 تطبيقي الكهرباء الهندسة ١٢

 العلوم ١٣
/ البيئة / التحليالت علوم الحياة / علم االرض / الفيزياء / الكيمياء 

 مرضيةال
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات العلوم ١٤

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

١٦ 
علوم الحاسوب وتكنلوجيا 

 المعلومات
 تطبيقي/ احيائي  علوم الحاسوب / نظم المعلومات الحاسوبية

 احيائي  التمريض ١٧

 احيائي  الطب البيطري ١٨

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات/ علوم الحياة / الفيزياء / الكيمياء / علوم الحاسوب  للعلوم الصرفة التربية ١٩

 الزراعة ٢٠
نتاج االالتربة والموارد المائية / المكننة الزراعية / / وقاية النبات 

االسماك والثروة /  علوم االغذية/  البستنة والنخيل/  الحيواني
 المحاصيل الحقلية/  البحرية

 تطبيقي/ احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ٢١

٣٠ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 االدارة واالقتصاد ٢٢

/ نظم المعلومات  علوم مالية ومصرفية/ المحاسبة / عمال أادارة 
 (االقتصاد العام / التخطيط االستراتيجيوفروعه  القتصادا /االدارية 

 / اقتصاديات النفط والغاز) يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 للعلوم االنسانية التربية ٢٣
النفسي  رشاداال/ نفسية التربوية و العلوم / ال الجغرافية/ التأريخ 

   علوم القران / االنكليزيةاللغة / اللغة العربية / تربوي والتوجيه ال
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / العلوم التربوية والنفسية التاريخ/ الجغرافية /  اللغة العربية التربية  للبنات ٢٤

 القرنة / التربية ٢٥
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحياة

 اآلداب ٢٦
الجغرافية ونظم المعلومات /  التأريخ/ اللغة االنكليزية / اللغة العربية 

 الفلسفة/  الترجمة/ المكتبات والمعلومات / الجغرافية 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 الفنون الجميلة ٢٧
/  الفنون السمعية والمرئية / موسيقى/  فنون مسرحية/ فنون تشكيلية 

 التربية الفنية
ادبي/ تطبيقي / احيائي   

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  لها مباشر التقديم التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٨

 

 (موقع الجامعة االصلي) )١٩٦٧جامعة الموصل (أسست عام  -٤

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  طب الموصل ١

 احيائي  طب األسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 تطبيقي الكهرباء الهندسة ٥

 تطبيقي العمارة الهندسة ٦

 تطبيقي الميكاترونكس الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب الهندسة ٩

 تطبيقي البيئة الهندسة ١٠

 تطبيقي السدود والموارد المائية الهندسة ١١

 تطبيقي المكامن النفطية  هندسة النفط والتعدين ١٢

 تطبيقي التعدين هندسة النفط والتعدين ١٣

 تطبيقي النفط والتكرير هندسة النفط والتعدين ١٤

 العلوم ١٥
/ الفيزياء الحياتية  / علم االرض/ علوم الحياة / الفيزياء / الكيمياء 

 الطاقات المتجددة
 تطبيقي/ احيائي 

٣١ 
 



 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 الحاسوب والرياضياتعلوم  ١٦
/ بحوث العمليات البرمجيات / اإلحصاء / الحاسوب / الرياضيات 

 والتقنيات الذكائية
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم البيئة  / التقانات البيئية  علوم البيئة وتقاناتها ١٧

 احيائي  التمريض ١٨

 احيائي  الطب البيطري ١٩

 الزراعة والغابات ٢٠
التربة والموارد المائية / االقتصاد /  المحاصيل الحقلية/ وقاية النبات 

نتاج االالزراعي / التعليم الزراعي / المكائن واآلالت الزراعية / 
 / البستنة وهندسة الحدائق / علوم االغذية / الغابات الحيواني

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات/  الحاسوب/  الفيزياء/ علوم الحياة /  الكيمياء التربية للعلوم الصرفة ٢١

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   الحقوق ٢٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ٢٣

 اإلدارة واالقتصاد ٢٤

العلوم المالية / ادارة صناعية / المحاسبة / االقتصاد / ادارة اعمال 
المحاسبة المالية / التسويق  ادارة/  أداريهنظم معلومات / والمصرفية 

محاسبة / ادارة المؤسسات السياحية والفندقية / وتدقيق الحسابات 
 التكاليف واالدارية

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 التربية للعلوم االنسانية ٢٥
اللغة /  العربية اللغة / العلوم التربوية والنفسية/  الجغرافية / التأريخ

 والتربية اإلسالميةالقرآن /  االنكليزية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 التربية للبنات ٢٦
التقديم ( التربية البدنية وعلوم الرياضة/ اللغة العربية / التربية االسالمية 

 )مباشر لها
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحياة/ الكيمياء 

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

 )مباشر التقديم لها(اللغة التركية  /  االعالم /الفرنسية اللغة /  الترجمة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  المكتبات والمعلومات اآلداب ٢٨

 التربية األساسية ٢٩
/ تربية خاصة / التاريخ/ الجغرافية / لغة االنكليزية ال/ لغة العربية ال

 )مباشر التقديم لها( التربية البدنية وعلوم الرياضة/ تربية اسالمية 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي /احيائي  رياضيات/ العلوم 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  رياض األطفال للبنات التربية األساسية ٣٠

 االثار ٣١
اللغات العراقية  / الحضارة القديمة/ دراسات مسمارية / اثار قديمة 

 القديمة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 العلوم اإلسالمية ٣٢
/ الحضارة االسالمية / السيرة  العقيدة والفكر االسالمي /الشريعة 

 والدراسات النبوية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التربية الفنية/ الفنون التشكيلية / الفنون المسرحية  الفنون الجميلة ٣٣

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الدراسات السياحية / الدراسات الفندقية العلوم السياحية ٣٤

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  لها مباشر التقديم التربية البدنية وعلوم الرياضة ٣٥

 

 

 

٣٢ 
 



 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  السيطرة  هندسة السيطرة والنظم ١

 تطبيقي/ احيائي  هندسة الحاسوب والسيطرة هندسة السيطرة والنظم ٢

 تطبيقي الميكاترونكس والنظمهندسة السيطرة  ٣

 تطبيقي الكهرباء  الهندسة الكهربائية ٤

 تطبيقي االلكترونيك الهندسة الكهربائية ٥

 تطبيقي/ احيائي  ميكانيك عام  الهندسة الميكانيكية ٦

 تطبيقي/  احيائي التكييف والتجميد  الهندسة الميكانيكية ٧

 تطبيقي/ احيائي  السيارات  الهندسة الميكانيكية ٨

 تطبيقي/ احيائي  الطائرات  الهندسة الميكانيكية ٩

 تطبيقي/ احيائي  ميكانيك محطات القدرة الهندسة الميكانيكية ١٠

 تطبيقي/ احيائي  االنتاج  هندسة اإلنتاج والمعادن ١١

 تطبيقي/ احيائي  المعادن  هندسة اإلنتاج والمعادن ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الصناعية  هندسة اإلنتاج والمعادن ١٣

 تطبيقي/ احيائي  التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب  هندسة اإلنتاج والمعادن ١٤

 تطبيقي/ احيائي  العمليات الكيمياوية  الهندسة الكيميائية ١٥

 تطبيقي/ احيائي  تكرير النفط والغاز   الهندسة الكيميائية ١٦

 تطبيقي/ احيائي  الصناعي والنفطيالتلوث  الهندسة الكيميائية ١٧

 تطبيقي/ احيائي  يكون التخصص فيها  من المرحلة الثالثة المواد الصناعية)( هندسة المواد ١٨

يكون التخصص فيها  من المرحلة ) (المواد البوليمرية والبتروكيمياوية هندسة المواد ١٩
 الثالثة

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  يكون التخصص فيها  من المرحلة الثالثةالسيراميك ومواد البناء) ( هندسة المواد ٢٠

٢١ 
 وااللكترونيات هندسة الليزر

 تطبيقي/ احيائي  الليزر  البصرية

٢٢ 
 وااللكترونيات هندسة الليزر

 تطبيقي/ احيائي  البصريات االلكترونية  البصرية

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) لها مباشر (التقديم المعلومات هندسة الحاسوب ٢٣

٣٣ 
 

http://www.uotechnology.edu.iq/


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) لها مباشر (التقديمشبكات الحاسوب  هندسة الحاسوب ٢٤

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) لها مباشر (التقديمنظم االتصاالت الالسلكية  هندسة االتصاالت ٢٥

 تطبيقي/ احيائي  المركزي) لها مباشر (التقديمنظم االتصاالت الضوئية  هندسة االتصاالت ٢٦

 تطبيقي المركزي) لها مباشر (التقديمالعمارة  هندسة العمارة ٢٧

 تطبيقي المركزي )لها مباشر (التقديم تكنولوجيا النفط هندسة تكنولوجيا النفط ٢٨

 الهندسة المدنية ٢٩
(االنشائية / بناء وادارة مشاريع / طرق وجسور / الصحية / المياه 

يكون التخصص فيها  من ) الجيوماتيك والمنشآت الهيدروليكية /
 المركزي) لها مباشر المرحلة الثانية (التقديم

 تطبيقي

النظم الكهروميكانيكية / المالحة والتوجيه / نظم الطائرات بدون  هندسة الكهروميكانيك ٣٠
 المركزي )لها مباشر (التقديمطيار / الطاقة والطاقات المتجددة 

 تطبيقي/ احيائي 

الدراسة خمس  مدة( األجهزة الطبية الحياتية / الميكانيك اإلحيائي هندسة الطب الحياتي ٣١
 المركزي )لها مباشر (التقديم )سنوات 

 تطبيقي/ احيائي 

/ الذكاء الصناعي / امنية الحاسوب/ البرمجيات نظم المعلومات /  علوم الحاسوب ٣٢
 المركزي) لها مباشر (التقديمادارة الشبكات 

 تطبيقي/ احيائي 

 العلوم التطبيقية ٣٣
علوم وتكنولوجيا الليزر/ علم المواد/ الرياضيات وتطبيقات الحاسوب 

 (التقديماالحيائية / الكيمياء التطبيقية / الفيزياء التطبيقية  التقانات/
 المركزي) لها مباشر

 تطبيقي/ احيائي 

 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٤

 تطبيقي/ احيائي  االلكترون واالتصاالت الهندسة ٥

 تطبيقي المدني  الهندسة ٦

 تطبيقي كهرباءال الهندسة ٧

 تطبيقي المنشات والموارد المائية الهندسة ٨

 الهندسة ٩
(المواد العام / المواد الطبية) يكون التخصص فيها من المواد وفروعه 
 المرحلة الثالثة

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي العمارة الهندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية الهندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  التخطيط الحضري / التخطيط البيئي / التخطيط االقليمي التخطيط العمراني ١٢

٣٤ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 العلوم ١٣
/ البيئة والتلوث / علوم االرض / الفيزياء /  الكيمياء/ علوم الحياة 

 التحليالت المرضية
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب / الرياضيات والرياضياتعلوم الحاسوب  ١٤

 احيائي  التمريض ١٥

 احيائي  الطب البيطري ١٦

 الزارعة ١٧
التربة / علوم االغذية /  نتاج الحيوانيال/ ا البستنة/ وقاية النبات 

 والمياه
 تطبيقي/ احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٨

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٩

 اإلدارة واالقتصاد ٢٠
/  العلوم المصرفية والمالية/ المحاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 

 السياحة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي    / الفارسيةالتركية/ االنكليزية  اللغات ٢١

 التربية ٢٢
القران الكريم والتربية االسالمية / التربية الفنية اللغة االنكليزية / 

 )لها مباشرالتقديم (
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب / الرياضيات

 التربية للبنات ٢٣
اللغة /العلوم التربوية والنفسية /  اللغة العربية/  التأريخ / الجغرافية

 )مباشر التقديم لها( الرياضةالتربية البدنية وعلوم  االنكليزية/
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

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

 اآلداب ٢٤
/ المجتمع المدني  اللغة العربية/ الجغرافية / التأريخ / اللغة االنكليزية 

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الفلسفة اآلداب ٢٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / اللغة العربية / رياض األطفال / الرياضيات التربية االسالمية التربية األساسية ٢٦

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  االسالميةاالثار العراقية القديمة / االثار  االثار ٢٧

 الفقه ٢٨
الفقه االسالمي واصوله / علوم القرأن / علوم الحديث / العقيدة 

 اللغة العربية/ والفكر االسالمي 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٩

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

                                   

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٤

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي  الهندسة ٥

 تطبيقي البيئة الهندسة ٦

 تطبيقي المدني  الهندسة ٧

٣٥ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي الكهرباء الهندسة ٨

 تطبيقي سيطرة المنظومات النفطية هندسة النفط والمعادن ٩

 تطبيقي عمليات نفطية هندسة النفط والمعادن ١٠

 تطبيقي/ احيائي  علم االرض/ علوم الحياة /  الفيزياء/ الكيمياء  العلوم ١١

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب  علوم الحاسوب والرياضيات ١٣

 احيائي  التمريض ١٤

 احيائي  الطب البيطري ١٥

 الزراعة ١٦
التربة / المحاصيل الحقلية / /  علوم االغذية والتقانات االحيائية 

/  نتاج الحيوانياالاالقتصاد واالرشاد الزراعي / وقاية النبات / 
 / المكائن واالالت الزراعية البستنة

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات/ الفيزياء / علوم الحياة / الكيمياء  التربية للعلوم الصرفة ١٧

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   الحقوق ١٨

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٩

 اإلدارة واالقتصاد ٢٠
 / العلوم المالية والمصرفية/ المحاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 
 االدارة العامة

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 للعلوم االنسانية التربية ٢١
القرآن والتربية / العلوم التربوية والنفسية / الجغرافية / التأريخ 

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

 التربية للبنات ٢٢
 القرآن والتربية اإلسالمية /اللغة االنكليزية / اللغة العربية /  التأريخ

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

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات/ الكيمياء / علوم الحياة 

 طوزخورماتو/ التربية  ٢٣
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  الفيزياء 

 اآلداب ٢٤
/ الترجمة / اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية التطبيقية / االجتماع 

 االعالم / االثار
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 الشرقاط /التربية األساسية  ٢٥
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التربية االسالمية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم / الرياضيات 

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

 /التفسير وعلوم القرانالمالية والمصرفية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٧

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

                      

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

٣٦ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٤

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي الهندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  المواد الهندسة ٦

 تطبيقي المدني الهندسة ٧

 تطبيقي الطرق والنقل الهندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  التقانات االحيائية الزراعية/ التقانات االحيائية الطبية  التقانات االحيائية ٩

 تطبيقي/ احيائي  /الرياضيات البيئة/ كيمياء / علوم الحياة  العلوم ١٠

١١ 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

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

 احيائي  التمريض ١٢

 احيائي  الطب البيطري ١٣

 تطبيقي/ احيائي   الحيوانينتاج اال/  البستنة وهندسة الحدائق/  التربة والموارد المائية الزراعة ١٤

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون  ١٥

 اإلدارة واالقتصاد ١٦
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم المالية والمصرفية /المحاسبة / االقتصاد / ادارة األعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

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

 القران والتربية االسالمية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات / الفيزياء/ علوم الحياة / الكيمياء 

 التربية للبنات ١٨
البدنية  التربية رياض االطفال//التربوياالرشاد النفسي والتوجيه 

 )التقديم لها مباشر( وعلوم الرياضة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة االنكليزية  / اللغة العربية/ االجتماع / الجغرافية  اآلداب ١٩

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  علم النفس اآلداب ٢٠

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الدراسات المسمارية/ االثار  االثار ٢١

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التربية الفنية / الفنون المسرحية  الفنون الجميلة ٢٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٣

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

                     
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  كلية الصيدلة ٣

 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 تطبيقي الكهربائية الهندسة ٥

٣٧ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  الكيميائية والبتروكيميائية الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٧

 تطبيقي السدود وموارد المياه الهندسة ٨

 العلوم ٩
الرياضيات  / الجيولوجيا التطبيقية/ علوم الحياة / الفيزياء / الكيمياء 
 التطبيقية

 تطبيقي/ احيائي 

١٠ 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 تطبيقي/ احيائي  /انظمة شبكات الحاسوب علوم الحاسوب/ نظم المعلومات 

 تطبيقي/ احيائي  البيئة/ الفيزياء الحياتية  هيت/ العلوم التطبيقية  ١١

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات / الفيزياء / علوم الحياة / الكيمياء  للعلوم الصرفةالتربية  ١٢

 الزراعة ١٣
/  نتاج الحيوانياالالتربة والموارد المائية / /  المحاصيل الحقلية

علوم األغذية / وقاية النبات / االقتصاد البستنة وهندسة الحدائق / 
 الزراعي

 تطبيقي/ احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  القانون  القانون والعلوم السياسية ١٤

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية ١٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / المحاسبة  االقتصاد/  ادارة االعمال االدارة واالقتصاد ١٦

 التربية للعلوم االنسانية ١٧
القران والتربية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / الجغرافية / التاريخ 

 االسالمية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم التربوية والنفسية التربية للعلوم االنسانية ١٨

 التربية للبنات ١٩
اللغة / اللغة العربية / نفسية التربوية و العلوم ال/ التأريخ / الجغرافية 
 القران والتربية االسالمية / االنكليزية 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء/ علوم الحياة 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  القران والتربية االسالمية علوم/ اللغة العربية  التربية / القائم ٢٠

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

 االعالم
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 التربية األساسية / حديثة ٢٢
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم

 العلوم االسالمية ٢٣
/ العقيدة والدعوة االسالمية / الحديث وعلومه / الفقه واصوله 

 انالتفسير وعلوم القر
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٤

 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب الهندسة ٣

  

٣٨ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  الشبكات  الهندسة ٤

 تطبيقي الكهربائية الهندسة ٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية ٦

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية  القانون والعلوم السياسية ٧

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم المالية والمصرفية / ادارة اعمال / محاسبة  االدارة واالقتصاد ٨

 التربية / الطارمية ٩
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم التربوية والنفسية/  اللغة العربية/ علوم القران / التاريخ 

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحياة/  الفيزياء/ الكيمياء / الحاسوب 

 للبنات التربية ١٠
/ علوم القران والتربية االسالمية / اللغة االنكليزية  /اللغة العربية 

 / التاريخ الشريعة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  رياض األطفال والتربية الخاصة التربية للبنات ١١

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / الجغرافية  التاريخ/ علوم القرآن / اللغة االنكليزية / اللغة العربية  اآلداب ١٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الترجمة اآلداب ١٣

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

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

مقارنة االديان / التفسير / العلوم المالية والمصرفية االسالمية / 
 اللغة العربية

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب حمورابي ٢

 احيائي  طب األسنان ٣

 احيائي  الصيدلة ٤

 تطبيقي المدني  الهندسة ٥

 تطبيقي الكهرباء  الهندسة ٦

 تطبيقي العمارة الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٨

 تطبيقي البيئة   الهندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوية الهندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الطب الحياتي الهندسة ١١

 تطبيقي/ احيائي  المعادن  هندسة المواد ١٢

 تطبيقي/ احيائي  السيراميك ومواد البناء  هندسة المواد ١٣

 تطبيقي/ احيائي  البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية هندسة المواد ١٤

٣٩ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  السيارات المسيب/ الهندسة  ١٥

 تطبيقي/ احيائي  الطاقة المسيب/ الهندسة  ١٦

 احيائي  التمريض ١٧

 تطبيقي/ احيائي  علم االرض التطبيقي       / علوم الحياة / فيزياء / كيمياء  العلوم ١٨

 تطبيقي/ احيائي  البرمجيات /شبكات المعلومات  تكنولوجيا المعلومات ١٩

 تطبيقي/ احيائي  فيزياء الليزر/ كيمياء / علوم الحاسوب / علوم الحياة  علوم البنات ٢٠

 تطبيقي/ احيائي  فيزياء/ رياضيات  للعلوم الصرفةالتربية  ٢١

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ٢٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  ادارة األعمال البيئية /العلوم المالية والمصرفية / االدارة  االدارة واالقتصاد ٢٣

 للعلوم االنسانية التربية ٢٤
تربوية العلوم ال/ اللغة االنكليزية  /العربية اللغة / الجغرافية / التاريخ 

 نفسيةالو 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اآلثار اآلداب ٢٦

 التربية األساسية ٢٧
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التربية الخاصة/ جغرافية / ريخ أت/ اللغة االنكليزية / اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  العلوم / الرياضيات والحاسوب

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف األولى التربية األساسية ٢٨

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٣٠

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / التربية الفنيةالتصميم / الفنون التشكيلية / الفنون المسرحية  الفنون الجميلة ٣١

 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  الصيدلة ٢

 تطبيقي االلكترونية  الهندسة ٣

 تطبيقي العمارة الهندسة ٤

 تطبيقي المدني الهندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب  الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  ) الدراسة خمس سنوات مدة( الطب الحياتي الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي  الهندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  الليزر الهندسة ١٠

 تطبيقي/ احيائي  االطراف والمساند الصناعية الهندسة ١١

٤٠ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  المعلومات واالتصاالت  المعلوماتهندسة  ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الشبكات  المعلوماتهندسة  ١٣

 تطبيقي/ احيائي  المنظومات المعلوماتهندسة  ١٤

 تطبيقي/ احيائي  االحيائية النباتية التقنياتالحيوية الجزيئية الطبية /  التقانات التقنيات االحيائية ١٥

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب / الكيمياء / الفيزياء  العلوم ١٦

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات وتطبيقات الحاسوب العلوم ١٧

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   الحقوق ١٨

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١٩

 اقتصاديات االعمال ٢٠
اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد / اقتصاديات ادارة المصارف /  

 الرقابة المحاسبية والمالية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 

        ala.edu.iqwww.uodiy   )١٩٩٨جامعة ديالى (أسست عام  -١٣
  

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكلية اسم ت

 احيائي  الطب ١

 تطبيقي االلكترونيك الهندسة ٢

 تطبيقي القدرة والمكائن الكهربائية  الهندسة ٣

 تطبيقي المدني الهندسة ٤

 تطبيقي العمارة الهندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  االتصاالت الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي  الهندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  المواد الهندسة ٩

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك الهندسة ١٠

 العلوم ١١
/  حاسوب/ الكيمياء / الفيزياء / علوم الحياة  /الرياضيات 

 التقانة االحيائية/ جيولوجيا النفط  والمعادن 
 تطبيقي/ احيائي 

 احيائي  البيطريالطب  ١٢

 الزراعة ١٣
علوم لتربة والموارد المائية / / ا نتاج الحيوانياال/ البستنة 

 المحاصيل الحقلية
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء / الحاسوب / علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ١٤

 المقدادية /التربية المقداد  ١٥
 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  القانون القانون والعلوم السياسية ١٦

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية ١٧

 االدارة واالقتصاد ١٨
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / اإلدارة العامةاالقتصاد 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

٤١ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكلية اسم ت

 التربية للعلوم االنسانية ١٩
/ اللغة العربية / نفسية التربوية و العلوم ال/ الجغرافية / التأريخ 

 اللغة االنكليزية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 التربية األساسية ٢٠

جغرافية / تاريخ /  رياض أطفال/ اللغة اإلنكليزية / اللغة العربية 
التربية البدنية وعلوم  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / 

 )مباشر التقديم لها( الرياضة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  رياضيات/ العلوم / حاسوب 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي    معلم الصفوف األولى التربية األساسية ٢١

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

 االسالمية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  الفنون السينمائية والتلفزيونية / الفنون التشكيلية / التربية الفنية  الفنون الجميلة ٢٣

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٤
 
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 تطبيقي الكهرباء وااللكترونيك الهندسة ٥

 تطبيقي العمارة الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة خمس سنوات مدة(الطب الحياتي  الهندسة ٨

 تطبيقي/ احيائي  االطراف والمساند الصناعية الهندسة ٩

 الهندسة ١٠
يكون التخصص فيها النفط وفروعه (النفط / البتروكيمياويات) 

 من المرحلة الثالثة
 تطبيقي

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحاسوب/ الفيزياء / علوم الحياة / الكيمياء  العلوم ١١

 احيائي التحليالت المرضية    العلوم الطبية التطبيقية ١٢

 تطبيقي/ احيائي  الصحة البيئية          العلوم الطبية التطبيقية ١٣

 احيائي  التمريض ١٤

 احيائي  الطـب البيـطري ١٥

 تطبيقي/ احيائي  نتاج الحيوانياالالبستنة / وقاية النبات / المحاصيل الحقلية /  الزراعة ١٦

 تطبيقي/ احيائي  / الكيمياء / الفيزياءعلوم الحياة / الرياضيات  التربية للعلوم الصرفة ١٧

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٨

 االدارة واالقتصاد ١٩
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / المحاسبة علوم مالية ومصرفية/ االقتصاد / ادارة األعمال 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

٤٢ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 التربية للعلوم االنسانية ٢٠
/ جغرافية تطبيقية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / التاريخ 

 العلوم التربوية والنفسية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  السياحة الدينية والحضارية / ادارة المؤسسات الفندقية  العلوم السياحية ٢١

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٣

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

                                                                                 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 تطبيقي الكهربائية وااللكترونية الهندسة ٥

 تطبيقي النفط والغاز الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  )الدراسة خمس سنوات مدة(الطب الحياتي  الهندسة ٨

 العلوم ٩
 /التحليالت المرضية / علوم الحياة / الكيمياء / الفيزياء 

 التطبيقيةالجيولوجيا 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب  علوم الحاسوب والرياضيات ١٠

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات علوم الحاسوب والرياضيات ١١

 احيائي  التمريض ١٢

 احيائي  الطب البيطري / الشطرة ١٣

 تطبيقي/ احيائي  / المحاصيل الحقلية نتاج الحيوانياالاالنتاج النباتي /  الزراعة واالهوار ١٤

 تطبيقي/ احيائي  الفيزياء/ الرياضيات / علوم الحاسوب / علوم الحياة  التربية للعلوم الصرفة ١٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٦

 االدارة واالقتصاد ١٧
المدرسيين ( بفرعيه االقتصاد/ العلوم المالية والمصرفية 

 ادارة االعمال / )االقتصاد العام /االقتصاديين 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 التربية للعلوم االنسانية ١٨
العلوم / الجغرافية  / اللغة اإلنكليزية/ اللغة العربية  / التأريخ

 التربوية والنفسية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 الشطرة/ التربية للبنات  ١٩
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  االطفالرياض / علوم القران والتربية االسالمية 

 تطبيقي/ احيائي  علوم الحياة

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  االجتماع/ الجغرافية  / / اللغة االنكليزيةاللغة العربية / التأريخ  اآلداب ٢٠

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تربية خاصة سوق الشيوخ /التربية االساسية  ٢١

 ادبي /تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف االولى الشيوخ سوق /التربية االساسية  ٢٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اآلثار والحضارة اإلسالمية/ اآلثار والحضارة القديمة  سوق الشيوخ /اآلثار  ٢٣

٤٣ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 االعالم ٢٤
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  االذاعة والتلفزيون / الصحافة المكتوبة 

 تطبيقي/ احيائي  الصحافة واالعالم الرقمي

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٦

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

                                     

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 احيائي  الصيدلة ٣

 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 تطبيقي النفط  الهندسة ٥

 تطبيقي الكهرباء الهندسة ٦

 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك الهندسة ٧

 تطبيقي/ احيائي  الجيولوجيا التطبيقية/ الفيزياء / الكيمياء/ علوم الحياة/ الرياضيات  العلوم ٨

علوم الحاسوب وتكنولوجيا  ٩
 المعلومات

 تطبيقي/ احيائي  الشبكات /الحاسوب 

 احيائي  التمريض ١٠

 احيائي  الطب البيطري ١١

 الزراعة ١٢
المحاصيل الحقلية / التربة والمياه / /  البستنة/  نتاج الحيوانياال

 الغابات
 تطبيقي/ احيائي 

 الحويجة/ الزراعة  ١٣
المكننة والمعدات الزراعية / المحاصيل الصناعية والطبية) (

 جامعة كركوك حالياً / الدراسة مستضافة في كلية الزراعة 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات/ علوم الحياة / الكيمياء / الفيزياء  للعلوم الصرفة التربية ١٤

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  القانون  القانون والعلوم السياسية ١٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم السياسية القانون والعلوم السياسية ١٦

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

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

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

اللغة التركية / العلوم التربوية والنفسية  /الجغرافية / الكردية 
 )مباشرالتقديم لها (

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 الحويجة/ التربية  ١٩

مستضافة في الموقع الجامعي الدراسة (التاريخ /  اللغة العربية
 )بمدينة كركوك حالياً 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

الدراسة مستضافة في الموقع الجامعي ( الفيزياء /علوم الحياة 
 )بمدينة كركوك حالياً 

 تطبيقي/ احيائي 

٤٤ 
 

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


 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  / الجغرافية التطبيقية اإلعالم/ التاريخ / اللغة العربية  اآلداب ٢٠

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة االنكليزية /رياض االطفال  التربية االساسية ٢١

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ٢٢

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

                                                                                                       

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  طب االسنان ٢
 تطبيقي/ احيائي  الميكانيك  الهندسة ٣

 تطبيقي المدني الهندسة ٤

 تطبيقي الكهرباء الهندسة ٥

 تطبيقي العمارة الهندسة ٦

 العلوم ٧

يكون  وفروعه ( االحياء المجهرية / التقانة االحيائية ) علوم الحياة
وفروعه (الفيزياء الطبية /  الفيزياء/  التخصص فيها من المرحلة الثالثة

/ / الكيمياء يكون التخصص فيها من المرحلة الثالثة الفيزياء العامة)
 التحليالت المرضية

 تطبيقي/ احيائي 

٨ 
علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات
 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب / البرامجيات

 احيائي  / الحي الطب البيطري ٩

 الزراعة ١٠
التربة وتقنيات الري / المحاصيل /   االنتاج النباتي والحيواني

 الحقلية / وقاية النبات
 تطبيقي/ احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١١

 االدارة واالقتصاد ١٢
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  العلوم المالية والمصرفية/ / ادارة االعمال  المحاسبة/ االقتصاد 

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 تطبيقي/ احيائي  الحاسوب/ الرياضيات / علوم الحياة  التربية للعلوم الصرفة ١٣

 التربية للعلوم االنسانية ١٤
العلوم التربوية / اللغة االنكليزية / الجغرافية / التأريخ / اللغة العربية 

 علوم القرأن/ والنفسية 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  /اللغة الفارسيةالترجمة / الفلسفة / علم االجتماع / اللغة العربية  اآلداب ١٥

 العزيزية/ التربية األساسية  ١٦
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التاريخ/ الجغرافية / التربية اإلسالمية / رياض اطفال / اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ١٧

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر )بية الفنيةالتر/ الفنون التشكيلية ( الفنون الجميلة ١٨

 
 
 

٤٥ 
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                                  www.uomisan.edu.iq           )٢٠٠٧جامعة ميسان (أسست عام  -١٨
                                                                      

 اإلعداديةفرع الدراسة  اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  طب االسنان ٢
 احيائي  الصيدلة ٣
 تطبيقي الكهرباء  الهندسة ٤
 تطبيقي المدني الهندسة ٥

 تطبيقي النفط الهندسة ٦
 تطبيقي/ احيائي  الفيزياء/  الكيمياء/ علوم الحياة  العلوم ٧

 احيائي  التمريض ٨

 تطبيقي/ احيائي  وقاية النبات/ نتاج الحيواني اال الزراعة ٩

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٠

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   العلوم السياسية ١١

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

 التربية ١٣
العلوم / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية 

 التربوية والنفسية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات

 التربية األساسية ١٤

 الفنيةالتربية  /الجغرافية / التأريخ / اللغة االنكليزية / اللغة العربية 
 )التقديم لها مباشر (

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  العلوم/ رياضيات 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف األولى    األساسيةالتربية  ١٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ١٦

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

                                                                                                       

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  طب االسنان ٢
 احيائي  الصيدلة ٣
 تطبيقي المدني  الهندسة ٤

 تطبيقي العمارة الهندسة ٥

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياوي الهندسة ٦
 تطبيقي/ احيائي  الفيزياء / الكيمياء / علوم الحياة  العلوم ٧
 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات وتطبيقات الحاسوب العلوم ٨

٤٦ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  التمريض ٩
 احيائي  الطب البيطري ١٠
 الزراعة ١١

التربة والمياه / المحاصيل نتاج الحيواني / اال/  وقاية النبات
 مكافحة التصحرالحقلية / 

 تطبيقي/ احيائي 
 تطبيقي/ احيائي  علوم الحياة/ الرياضيات  التربية للعلوم الصرفة ١٢
 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ١٣

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  ادارة االعمال / علوم مالية ومصرفية/ المحاسبة  االدارة واالقتصاد ١٤

 التربية للعلوم االنسانية ١٥
علوم  /اللغة االنكليزية  /اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية 

 القرأن
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  علم االجتماع/ االثار  اآلداب ١٦

 التربية األساسية ١٧
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التاريخ / اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  العلوم

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر التربية البدنية وعلوم الرياضة ١٨

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

                                                      
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي العمارة  الهندسة ١

 تطبيقي المدنية الهندسة ٢

 تطبيقي/ احيائي  الكهروميكانيكية الهندسة  ٣

 العلوم التطبيقية ٤
 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء التطبيقية 

 احيائي التحليالت المرضية

 التربية ٥
/  االسالمية القرأن والتربية/ اللغة االنكليزية / اللغة العربية / التأريخ 

 الجغرافية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الكيمياء/ الفيزياء / علوم الحياة 

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

 االثار ٧
السياحة االثارية /  الصيانة والترميم  /االثار القديمة /االثار االسالمية 

 الحضارة /والدينية 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  التقديم لها مباشر الرياضةالتربية البدنية وعلوم  ٩

 
 
 
 

٤٧ 
 

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


 
          )٢٠١٤جامعة سومر (أسست عام  -٢١

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

                                                          
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت 

 تطبيقي/ احيائي  الهندسة الوراثية/ التقانات االحيائية  التقانات االحيائية ١
 تطبيقي المنشأت الهيدروليكية  هندسة الموارد المائية ٢
 تطبيقي ادارة الموارد المائية هندسة الموارد المائية ٣
 احيائي  الطب البيطري ٤

 تطبيقي/ احيائي  صحة البيئة / التلوث البيئي/ البيئة  علوم البيئة ٥
 تطبيقي/ احيائي  البستنة والنخيل / المحاصيل الحقلية/  التربة والمياه/  نتاج الحيوانياال الزراعة ٦
 تطبيقي/ احيائي  تكنولوجيا االغذية/ تكنولوجيا االلبان  علوم االغذية ٧

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 تطبيقي/ احيائي  والمعلوماتيةالحاسوب  هندسة االلكترونيات ٢

 تطبيقي/ احيائي  االتصاالت االلكترونياتهندسة  ٣

 تطبيقي /احيائي  النظم والسيطرة هندسة االلكترونيات ٤

 تطبيقي االلكترونيك هندسة االلكترونيات ٥

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

علوم الحاسوب وتكنولوجيا  ١
 المعلومات

 تطبيقي/ احيائي  / نظم المعلومات الحاسوبية علوم الحاسوب

 تطبيقي/ احيائي  /التحليالت المرضيةفيزياء العلوم ٢

 تطبيقي/ احيائي  نتاج الحيوانياالالتربة والموارد المائية /  الزراعة ٣

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ٤

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

 تطبيقي/ احيائي  االحصاء

 األساسيةالتربية  ٦
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية

 تطبيقي/ احيائي  العلوم 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  معلم الصفوف األولى   التربية األساسية ٧

٤٨ 
 

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


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

        
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١
 احيائي  الطب البيطري ٢

 العلوم التطبيقية ٣
الكيمياء التطبيقية/التقانة االحيائية/ الفيزياء الطبية (فيزياء البصريات/ 

 التحليالت المرضية /فيزياء السمعيات)
 تطبيقي/ احيائي 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي   القانون ٤

 ادبي /تطبيقي / احيائي  العلوم المالية والمصرفية/ االقتصاد/ ادارة عامة  االدارة واالقتصاد ٥

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  القران الكريم وعلومه/  الحديث وعلومه/  اللغة العربية/ الشريعة  العلوم االسالمية ٦

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

                

 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  التمريض ١

 تطبيقي/ احيائي  االنتاج النباتي/ نتاج الحيواني اال الزراعة ٢

 التربية األساسية ٣
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  اللغة العربية 

 تطبيقي/ احيائي  الرياضيات  
 

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

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي هندسة النفط والغاز  هندسة النفط والغاز ١

 تطبيقي الكيميائية وتكرير النفطالهندسة  هندسة النفط والغاز ٢

 تطبيقي هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات هندسة النفط والغاز ٣

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

 فيها  من المرحلة الثالثة
 تطبيقي/ احيائي 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية الكليةاسم  ت

 احيائي  الطب  ١

 احيائي  الصيدلة ٢

٤٩ 
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 (موقع الجامعة االصلي) )٢٠١٤الحمدانية (أسست عام جامعة  -٢٨

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 ادبي /تطبيقي / احيائي  ادارة االعمال / المحاسبة االدارة واالقتصاد ١

 التربية ٢
اللغة العربية / اللغة االنكليزية / العلوم التربوية والنفسية / التاريخ / 

 )مباشر التقديم لها( التربية البدنية وعلوم الرياضة/  الجغرافية
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  الحاسبات / الرياضيات / الفيزياء

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

   
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  تكنولوجيا االعالم الهندسة ١

 تطبيقي/ احيائي  اتصاالت الحاسوب الهندسة ٢

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

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

                       
 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 تطبيقي/ احيائي  / الفيزياء الطبية االحياء المجهرية العلوم ١

 تطبيقي/ احيائي  الجيوفيزياء     / التحسس النائي  التحسس النائي والجيوفيزياء ٢

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

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

 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقسام الكلية اسم الكلية ت

 احيائي  الطب ١

 احيائي  طب االسنان ٢

 

 
 
 
 

٥٠ 
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    www.fte.edu.iq                                 )٢٠١٤الجامعة التقنية الشمالية (أسست عام  -٣٢
         
 

 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / المعهد المعهداسم الكلية /  ت

١ 
 /الكلية التقنية القسم الطبي 

 كركوك
 احيائي تقنيات المختبرات الطبية

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الحاسوب  الموصل / الكلية التقنية الهندسية ٢

 الموصل /الكلية التقنية الهندسية  ٣
(تقنيات الطاقات المتجددة/ تقنيات التبريد هندسة تقنيات تبريد وتكييف 

 والتكييف/تقنيات االنتاج واالتمتة)
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  الموصل / الكلية التقنية الهندسية ٤

 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  الموصل /الكلية التقنية الهندسية  ٥

 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  الموصل / الكلية التقنية الهندسية ٦

٧ 
 /الكلية التقنية االقسام الهندسية 

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

٨ 
 / الكلية التقنية االقسام الهندسية

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات الوقود والطاقةهندسة 

٩ 
 /الكلية التقنية االقسام الهندسية 

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الحاسوب

١٠ 
 /الكلية التقنية االقسام الهندسية 

 كركوك
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات االلكترونيك والسيطرة 

١١ 
 /الكلية التقنية االقسام الهندسية 

 كركوك
 تطبيقي تقنيات المساحة

١٢ 
 / الكلية التقنية االقسام الهندسية

 كركوك
 تطبيقي تقنيات البيئة والتلوث

١٣ 
 / الرشيدية / الكلية التقنية الزراعية
 نينوى

 تطبيقي/ احيائي  /تقنيات التصحرتقنيات االنتاج النباتي /تقنيات االنتاج الحيواني 

 تطبيقي تقنيات العمليات/ تقنيات االدارة االلكترونية  الموصل / الكلية التقنية االدارية ١٤

 الموصل / المعهد التقني الطبي ١٥
 تقنيات/  التحليالت المرضيةتقنيات / التخدير تقنيات/  تقنيات الصيدلة
 االشعة تقنيات/ صحة المجتمع 

 احيائي
 احيائي تقنيات التمريض الموصل / المعهد التقني الطبي ١٦
 احيائي تقنيات الصيدلةالمجتمع  / تقنيات صحة  كركوك / المعهد التقني الطبي ١٧
 احيائي تقنيات التمريض كركوك / المعهد التقني الطبي ١٨
١٩ 

الدور  /المعهد التقني الطبي 
 )صالح الدين(

 احيائي تقنيات التحليالت المرضية / االطراف الصناعية / االسعاف الفوري
 احيائي (مستضاف في مدينة كركوك)تقنيات التحليالت المرضية  الحويجة / الطبي المعهد التقني ٢٠

٢١ 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 الموصل

 التقنيات المدنية/  )المعدات النفطية لحام/  انتاج( التقنيات الميكانيكية
 / قوى( التقنيات الكهربائية ) /الرسم بالحاسوب/ وانشاءات  بناء(

تقنيات /  وسيطرة اجهزة(االلكترونية  التقنيات)/ االلكترونيك / شبكات
 تطبيقي/ احيائي 

٥١ 
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 فرع الدراسة اإلعدادية اقســـام الكليـــة / المعهد المعهداسم الكلية /  ت

تبريد وتكييف / (ميكانيك القدرة تقنيات /   تقنيات المساحة / )الحاسوب
تقنيات ) / الري والبزل تقنيات(المائية   المواردتقنيات /  )سيارات

 ) وحدات حرارية تشغيل(الصناعات الكيمياوية 

 كركوك /المعهد التقني التكنلوجي  ٢٢

/  )الرسم بالحاسوب / انشاء طرق / بناء وانشاءات(التقنيات المدنية 
تبريد (ميكانيك القدرة ) / انتاج(تقنيات الميكانيك /  تقنيات المساحة 

(تقنيات التقنيات االلكترونية) / قوى كهربائية(التقنيات الكهربائية )/وتكييف
تشغيل الوحدات (تقنيات الصناعات الكيمياوية /  االجهزة الطبية)

 ) /تكرير النفطالصناعية

 تطبيقي/ احيائي 

٢٣ 
 /المعهد التقني التكنلوجي 

 الحويجة

 / االنتاج(التقنيات الميكانيكية ) / توليد الطاقة/ سيارات (ميكانيك القدرة 
/ تشغيل مشاريع المياه (تقنيات الموارد المائية ) / لحام المعدات النفطية

المعهد (التقنيات االلكترونية  / )قوى(تقنيات كهربائية ) / الري والبزل
 مستضاف في مدينة كركوك)

 تطبيقي/ احيائي 

٢٤ 
الدور  / المعهد التقني التكنلوجي

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

 موصل / الزراعيالمعهد التقني  ٢٥
تقنيات االنتاج الحيواني /  االنتاج النباتي تقنيات/ تقنيات المكننة الزراعية 

 )صحة حيوانية / حيواني انتاج(
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  (مستضاف في مدينة كركوك) )نباتات طبية/ نباتي (تقنيات االنتاج النباتي  الحويجة /المعهد التقني الزراعي  ٢٦

 الموصل / المعهد التقني االداري ٢٧
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  ادارة مكتب تقنيات/  تقنيات المعلومات والمكتبات/  تقنيات ادارة المواد

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 نينوى / المعهد التقني االداري ٢٨
/ تقنيات االدارة القانونية / التقنيات المالية والمصرفية / تقنيات المحاسبة 

 تقنيات سياحة وفندقة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 كركوك / المعهد التقني االداري ٢٩

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

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات
 ادبي/ تطبيقي / احيائي   (مستضاف في مدينة كركوك)تقنيات ادارة المواد / تقنيات ادارة المكتب   الحويجة /المعهد التقني االداري  ٣٠

٣١ 
الدور  /المعهد التقني االداري 

 )صالح الدين(
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات المحاسبة 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات صناعة المالبس كركوك /المعهد التقني فنون  ٣٢
 
 
 

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

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

١ 
 / التقنية الصحية والطبية الكلية

 الكوفة
 احيائي تقنيات التخدير/تقنيات صحة مجتمع/  تقنيات المختبرات الطبية

٢ 
 / الكلية التقنية االقسام الهندسية

 المسيب
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات المضخات

٣ 
 /الكلية التقنية االقسام الهندسية 

 المسيب
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات المكائن الزراعية

٥٢ 
 



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

٤ 
 / الكلية التقنية االقسام الهندسية

 المسيب
 تطبيقي هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

٥ 
 / الكلية التقنية االقسام الهندسية

 المسيب
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

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

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الطيران النجف / الكلية التقنية الهندسية ٨

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الكترونيات الطيران النجف / الكلية التقنية الهندسية ٩

 تطبيقي/ احيائي  بصرياتكهرو هندسة تقنيات الليزر وال النجف /الكلية التقنية الهندسية  ١٠

١١ 
 / الكلية التقنية االقسام الزراعية

 المسيب
التقنيات الحياتية النباتية/تقنيات التربة  /التقنيات الحياتية الحيوانية 

 تقنيات المقاومة االحيائية / والمياه 
 تطبيقي/ احيائي 

 الكوفة / الكلية التقنية االدارية ١٢
 ادبي/ تطبيقي   تقنيات المحاسبة

 تطبيقي تقنيات المعلومات/  تقنيات ادارة االعمال

 احيائي تقنيات صحة المجتمع  / تقنيات التحليالت مرضية  بابل/  المعهد التقني الطبي ١٣
 احيائي تقنيات التمريض بابل/  المعهد التقني الطبي ١٤
 احيائي تقنيات صحة مجتمع / تقنيات التحليالت مرضية / تقنيات الصيدلة  الكوفة / المعهد التقني الطبي ١٥
 احيائي تقنيات التمريض الكوفة /المعهد التقني الطبي  ١٦
 احيائي تقنيات صحة المجتمع  كربالء  /المعهد التقني الطبي  ١٧
 احيائي تقنيات صحة المجتمع  القادسية /المعهد التقني الطبي  ١٨
 احيائي تقنيات التمريض القادسية /المعهد التقني الطبي  ١٩
 احيائي تقنيات صحة المجتمع  السماوة / المعهد التقني الطبي ٢٠
 احيائي تقنيات التمريض السماوة /المعهد التقني الطبي  ٢١

 بابل / المعهد التقني التكنلوجي ٢٢
تقنيات / تقنيات مساحة ) / انشاء طرق/ بناء وانشاءات(تقنيات المدني 

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

 تطبيقي/ احيائي 

٢٣ 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 المسيب

تقنيات المدني ) / تشغيل مشاريع/ الري والبزل (تقنيات الموارد المائية 
) / سيارات(ميكانيك القدرة ) / بناء وانشاءات/  الرسم بالحاسوب(

 ) قوى(تقنيات قدرة كهربائية ) / انتاج(تقنيات ميكانيكية 
 تطبيقي/ احيائي 

 فةالكو /المعهد التقني التكنلوجي  ٢٤
تقنيات ) / سيارات(ميكانيك القدرة ) / شبكات(تقنيات الكهرباء 

 ) االنتاج(الميكانيك 
 تطبيقي/ احيائي 

٢٥ 
 /المعهد التقني التكنلوجي 

 النجف

) تقنيات حاسوب/ االلكتروني (تقنيات الكترونيك ) / قوى(تقنيات كهرباء 
تقنيات ) / تبريد وتكييف(ميكانيك القدرة ) / انتاج(تقنيات ميكانيك / 

انشاء /  الرسم بالحاسوب/ بناء وانشاءات (تقنيات المدني / اتصاالت 
 صيانة االجهزة الطبية/ تقنيات الطيران) / طرق

 تطبيقي/ احيائي 

 كربالء / المعهد التقني التكنلوجي ٢٦
) / االنتاج(التقنيات الميكانيكية ) / بناء وانشاءات(التقنيات المدنية 
 )التقنيات الكهربائية( التقنيات الكهربائية

 تطبيقي/ احيائي 
 تطبيقي/ احيائي  )انتاج/ تشغيل وصيانة (تقنيات الميكانيك  القادسية / المعهد التقني التكنلوجي ٢٧
٢٨ 

 / المعهد التقني التكنلوجي
 السماوة

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

 تطبيقي/ احيائي 

٥٣ 
 



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

 المسيب / المعهد التقني الزراعي ٢٩
تقنيات /تقنيات التربة/ تقنيات االنتاج النباتي/تقنيات االنتاج الحيواني

 المكننة الزراعية 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات االنتاج الحيواني/  تقنيات االنتاج النباتي الكوفة / المعهد التقني الزراعي ٣٠

 بابل /المعهد التقني االداري  ٣١
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات محاسبة/ تقنيات االدارة القانونية / تقنيات ادارة المواد 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات مالية ومصرفية/ تقنيات المحاسبة  المسيب / المعهد التقني االداري ٣٢

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة مواد  الكوفة /المعهد التقني االداري  ٣٣

 النجف / االداريالمعهد التقني  ٣٤
تقنيات السياحة وادارة / تقنيات المحاسبة / تقنيات االدارة القانونية 

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

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 كربالء / المعهد التقني االداري ٣٥

ادارة (تقنيات السياحة والفندقة / تقنيات ادارة مكتب / تقنيات المحاسبة 
 ) ارشاد سياحي/ فنادق 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة المواد / تقنيات المحاسبة  القادسية / المعهد التقني االداري ٣٦

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات المحاسبة السماوة / المعهد التقني االداري ٣٧

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات التصميم والتزيين المعماري/ تقنيات صناعة المالبس  النجف / المعهد التقني فنون ٣٨

  

     www.stu.edu.iq   )٢٠١٤الجامعة التقنية الجنوبية (أسست عام  -٣٤

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

١ 
 / الكلية التقنية الصحية والطبية

 البصرة
 احيائي تقنيات صحة مجتمع/  تقنيات المختبرات الطبية

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

 تطبيقي هندسة تقنيات البيئة والتلوث  البصرة / التقنية الهندسيةالكلية  ٣

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات البصرة / الكلية التقنية الهندسية ٤

 تطبيقي/ احيائي  التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية البصرة / الكلية التقنية الهندسية ٥

 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  البصرة / الهندسيةالكلية التقنية  ٦

٧ 
/ االقسام الهندسية الكلية التقنية

 ذي قار
 تطبيقي/ احيائي   هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

 البصرة / الكلية التقنية االدارية ٨
 ادبي/ تطبيقي  تقنيات المحاسبة 

 تطبيقي تقنيات ادارة االعمال

٩ 
/ االقسام االدارية الكلية التقنية

 ذي قار
 ادبي/ تطبيقي  تقنيات المحاسبة

 البصرة / المعهد التقني الطبي ١٠
/  صحة المجتمع/ تقنيات  التحليالت المرضيةتقنيات /  تقنيات الصيدلة

 التخديرتقنيات 
 احيائي

 احيائي التمريضتقنيات  البصرة / المعهد التقني الطبي ١١

٥٤ 
 

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


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

 احيائي تقنيات التحليالت المرضية العمارة / التقني الطبيالمعهد  ١٢
 احيائي تقنيات التمريض العمارة /المعهد التقني الطبي  ١٣
 احيائي تقنيات التحليالت المرضية / تقنيات صحة مجتمع  الناصرية / المعهد التقني الطبي ١٤
 احيائي تقنيات التمريض الناصرية / المعهد التقني الطبي ١٥

 البصرة / المعهد التقني التكنلوجي ١٦

التقنيات /  تقنيات المساحة/ تقنيات بناء وانشاءات / التقنيات المدنية 
 ) /انتاج(التقنيات الميكانيكية ) / قوى(التقنيات الكهربائية /  االلكترونية

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

 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  التقنيات الكهربائية   القرنة / المعهد التقني التكنلوجي ١٧

 العمارة / التقني التكنلوجي ١٨

) تبريد وتكييف(ميكانيك القدرة ) / بناء وانشاءات(تقنيات المدني 
تقنيات الكهرباء / تقنيات االلكترونيك ) / االنتاج(تقنيات الميكانيك/
تقنيات  التقنيات االلكترونية واالتصاالت بفرعيه (/تقنيات مساحة) / قوى(

 )التقنيات االلكترونية / االتصاالت 

 تطبيقي/ احيائي 

١٩ 
 / المعهد التقني التكنلوجي

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

٢٠ 
 / المعهد التقني التكنلوجي

 الشطرة

تقنيات ) / االنتاج(الميكانيكية التقنيات ) / الشبكات(التقنيات الكهربائية 
ري (تقنيات الموارد المائية ) / السيارات(ميكانيك القدرة / المساحة 

 )بناء وانشاءات(التقنيات المدنية ) / وبزل
 تطبيقي/ احيائي 

 الشطرة / المعهد التقني الزراعي ٢١
) / االنتاج الحيواني/  الصحة الحيوانية(تقنيات االنتاج الحيواني بفرعيه 

 تقنيات مكائن ومعدات زراعية / تقنيات االنتاج النباتي 
 تطبيقي/ احيائي 

 البصرة / المعهد التقني االداري ٢٢
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  ادارة موادتقنيات /  ادارة مكتبتقنيات /  تقنيات المحاسبة

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة حاسبات 

٢٣ 
 القرنة /المعهد التقني االداري 

 
 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 العمارة / المعهد التقني االداري ٢٤
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات المحاسبة/ تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات 

 الناصرية / المعهد التقني االداري ٢٥
تقنيات ادارة المكاتب ونظم / تقنيات االدارة القانونية / تقنيات المحاسبة 

  المعلومات
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة مواد الشطرة /المعهد التقني االداري  ٢٦

 ادبي /تطبيقي / احيائي  تقنيات الفنون التطبيقية( صناعة المالبس)   الناصرية / المعهد التقني فنون ٢٧

 

 

 

 

٥٥ 
 



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

 الدراسة اإلعداديةفرع  اقســـام الكليـــة / المعهد اسم الكلية / المعهد ت

١ 
 / كلية التقنيات الصحية والطبية

 بغداد

/ تقنيات األشعة / تقنيات العالج الطبيعي / تقنيات صحة المجتمع 
/ تقنيات صناعة االسنان /  تقنيات المختبرات الطبية/ تقنيات التخدير

 التقنيات البصرية
 احيائي

 بغداد / الكلية التقنية الهندسية ٢
الميكانيك التطبيقي(هندسة تقنيات التصاميم هندسة تقنيات 

 )هندسة تقنيات اللحام الميكانيكية,
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي تقنيات المساحة  بغداد / الكلية التقنية الهندسية ٣

 بغداد / الكلية التقنية الهندسية ٤
(هندسة تقنيات التبريد والتكييف  هندسة تقنيات مكيكانيك القوى

 ,هندسة تقنيات السيارات) 
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنية المواد بغداد / الكلية التقنية الهندسية ٥

 تطبيقي تقنيات البناء واإلنشاءات بغداد / الكلية التقنية الهندسية ٦

 تطبيقي الميكاترونكستقنيات  بغداد / الكلية التقنية الهندسية ٧

٨ 
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية 

 بغداد/ 
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

٩ 
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية 

 بغداد/ 
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات الحاسوب

١٠ 
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية 

 بغداد/ 
 تطبيقي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

١١ 
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية 

 بغداد/ 
 تطبيقي/ احيائي  هندسة تقنيات السيطرة واألتمتة

١٢ 
 / الكلية التقنية االدارية

 الرصافة –بغداد

الشاملة /  تقنيات ادارة الجودة/  تقنيات ادارة األعمال/ تقنيات المحاسبة 
 المصارف والتمويل

 ادبي/ تطبيقي 

 تطبيقي تقنيات المعلوماتية

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

١٤ 
بغداد باب  /المعهد الطبي 

 المعظم

/  صحة المجتمعتقنيات /  وقاية االسنانتقنيات / تقنيات صناعة االسنان 
/  )االطراف والمساند / الطبيعي العالج( والعالج الطبيعي تقنيات التأهيل

تقنيات /  االشعةتقنيات /  رعاية ذوي االحتياجات الخاصةتقنيات 
 تقنيات التغذية الصحية/   التخدير

 احيائي

١٥ 
بغداد باب  / المعهد الطبي

 المعظم
 احيائي )اإلسعافات األوليةتمريض /  القبالة والتوليد /التمريض (تقنيات التمريض 

١٦ 
بغداد  / المعهد التقني الطبي
 المنصور

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

 جنائية
 احيائي

 احيائي مجتمع تقنيات صحة االنبار / المعهد التقني الطبي ١٧

 احيائي تقنيات تحليالت مرضية / تقنيات صحة مجتمع  بعقوبة / المعهد التقني الطبي ١٨

 احيائي تقنيات التمريض  بعقوبة / المعهد التقني الطبي ١٩

 احيائي تقنيات صحة المجتمع / تقنيات تحليالت مرضية  الكوت / المعهد التقني الطبي ٢٠

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

 احيائي تقنيات التمريض  الصويرة / المعهد التقني الطبي ٢١

 بغداد / معهد التكنلوجيا ٢٢

 االلكترونيات الجويةتقنية ( االلكترونيك بفرعيه تقنيات /  تقنيات المساحة
تشغيل (الصناعات الكيمياوية تقنيات /  )انظمة الهواتف الذكيةتقنيات  /

/ تشغيل مشاريع المياه (تقنيات الموارد المائية ) / سالمة مهنية/  وحدات
الكهرباء (قوى / شبكات / مصاعد) / تقنيات تقنيات ) / تقنيات الري

(سيارات / تبريد وتكييف / توليد ميكانيك القدرة الميكانيك (انتاج) / 
الطاقة / ميكاترونكس) / تقنيات المدني (بناء وانشاءات / انشاء طرق / 

 )الرسم بالحاسوب

 تطبيقي/ احيائي 

 االنبار / المعهد التقني التكنلوجي ٢٣
التقنيات المدنية (بناء وانشاءات) / التقنيات الميكانيكية (االنتاج) / 

(سيارات) / تقنيات الصناعات الكيمياوية (تشغيل ميكانيك القدرة 
 وحدات صناعية) / التقنيات الكهربائية (قوى كهربائية) 

 تطبيقي/ احيائي 

 بعقوبة / التكنلوجيالمعهد التقني  ٢٤
) / قوى(تقنيات كهرباء ) / انتاج(تقنيات ميكانيك / تقنيات مساحة 
 )سيارات(ميكانيك القدرة 

 تطبيقي/ احيائي 

٢٥ 
 /المعهد التقني التكنلوجي 

 الكوت

 ميكانيك القدرة ) /تقنيات الري( تقنيات الموارد المائية / تقنيات المساحة
 /) قوى(تقنيات الكهرباء  / )االنتاج( الميكانيكيةالتقنيات /  )السيارات(

 التقنيات المدنية (بناء وانشاءات)
 تطبيقي/ احيائي 

٢٦ 
 /المعهد التقني التكنلوجي 

 الصويرة
تقنيات ميكانيك ) / سيارات(ميكانيك القدرة ) / قوى( تقنيات الكهرباء

 ) صيانة وتشغيل/  انتاج(
 تطبيقي/ احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات االنتاج النباتي  الصويرة / المعهد التقني الزراعي ٢٧

 الرصافة / معهد االدارة ٢٨

تقنيات االدارة الرياضية / التقنيات المالية والمصرفية / تقنيات ادارة 
المكتب/تقنيات ادارة المواد / تقنيات المحاسبة/تقنيات المعلومات 

  كتباتوالم
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

(اإلحصاء والمعلوماتية / تقنيات انظمة الحاسوب / تقنيات االحصاء 
 اإلحصاء الصحي)

 تطبيقي/ احيائي 

 بغداد /معهد االدارة التقني  ٢٩
تقنيات ادارة المكتب / تقنيات ادارة المواد / تقنيات االدارة القانونية / 
 تقنيات المحاسبة / تقنيات السياحة (االرشاد السياحي / ادارة الفنادق) 

 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 االنبار / المعهد التقني االداري ٣٠
تقنيات المحاسبة / تقنيات ادارة المكتب / تقنيات ادارة المواد /تقنيات 

 ادارة قانونية 
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 بعقوبة / المعهد التقني االداري ٣١
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات المحاسبة / تقنيات ادارة مواد 

 تطبيقي/ احيائي  تقنيات انظمة الحاسبات

 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات ادارة المواد  / تقنيات المحاسبة  الكوت / المعهد التقني االداري ٣٢

 الصويرة / المعهد التقني االداري ٣٣
 ادبي/ تطبيقي / احيائي  تقنيات المحاسبة

 تطبيقي/ احيائي  الحاسباتتقنيات أنظمة 

 بغداد / معهد الفنون التطبيقية ٣٤
تقنيات التصميم الطباعي / تقنيات صناعة المالبس / تقنيات التصميم 
والتزيين المعماري / تقنيات فن الحلي والمجوهرات / تقنيات الخزف / 

 تقنيات الخط والزخرفة / تقنيات تصميم االقمشة
 ادبي/ تطبيقي / احيائي 

٣٥ 
 / معهد اعداد المدربين التقنيين

 بغداد
تقنيات / تقنيات الكهرباء / تقنيات االلكترونيك / تقنيات الميكانيك 

 السيارات
 تطبيقي/ احيائي 

٥٧ 
 



 :المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع التجاري -: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إليها خريجو الفرع الزراعي والتخصصات المطلوبة المعاهد التي يقدم -: ثالثا
 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم المعهد ت

 معهد االدارة / رصافة/ بغداد ١

 معهد االدارة / تقني / بغداد ٢

 المعهد التقني / إداري / البصرة ٣

 المعهد التقني / إداري/ الموصل ٤

 المعهد التقني / إداري/ كركوك ٥

 المعهد التقني / إداري / بابل ٦

 المعهد التقني / إداري / االنبار ٧

 المعهد التقني / إداري / النجف ٨

 المعهد التقني / إداري / العمارة ٩

 المعهد التقني / إداري / الناصرية ١٠

 إداري / الحويجةالمعهد التقني /  ١١

 المعهد التقني / إداري / الكوفة ١٢

 المعهد التقني / إداري / الكوت ١٣

 المعهد التقني / إداري / المسيب ١٤

 المعهد التقني / إداري / الشطرة ١٥

 المعهد التقني / إداري / كربالء ١٦

 المعهد التقني / إداري / الدور (صالح الدين) ١٧

 إداري / الصويرة المعهد التقني / ١٨

 المعهد التقني / إداري / نينوى ١٩

 المعهد التقني / إداري / بعقوبة ٢٠

 المعهد التقني / إداري / السماوة ٢١

 المعهد التقني / إداري / القادسية ٢٢

 التخصصات اسم المعهد ت
 صناعات غذائية/ زراعي عام / مكننة زراعية  شطرة/  الزراعي/ التقني المعهد  ١

 صناعات غذائية/ زراعي عام / مكننة زراعية  المسيب/  الزراعي/ التقني المعهد  ٢

 زراعي عام الكـوفة / الزراعي/ التقني المعهد  ٣

 صناعات غذائية/ زراعي عام / مكننة زراعية  الموصل/  الزراعي/ التقني المعهد  ٤

 انتاج نباتي الصويرة/ الزراعي / التقني المعهد  ٥

 زراعي عام الحويجة/  الزراعي/ التقني المعهد  ٦

 االرشاد والتنمية الزراعية معهد اعداد المدربين التقنيين ٧

٥٨ 
 



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

 ت
اسم االختصاص 
 في التعليم المهني

 االختصاص المناظر في المعاهد

اسم االختصاص 
 المناظر

 المعاهد الموجود فيها االختصاص المناظر

 الكهرباء الكهرباء ١
بغداد،  البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب، الشطرة، الكوت، االنبار، /معهد التكنولوجيا

النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، الصويرة، الحويجة،  
 بعقوبة، السماوة، القرنة، )صالح الدين(كربالء، الدور 

٢ 
االلكترونيك 

 والسيطرة
 االلكترونيك

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، /التكنولوجيامعهد 
، بعقوبة، )صالح الدين(مسيب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور 

 السماوة، الكوت، الكوفة، الحويجة، القرنة، الصويرة

 الميكانيك الميكانيك ٣
بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، بابل، مسيب، /التكنولوجيامعهد 

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

٤ 
اللحام وتشكيل 

 المعادن
 معادن

كركوك، مسيب،   بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل،/التكنولوجيامعهد 
صالح (الشطرة، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، الحويجة، كربالء، الدور 

 القادسية، السماوة، بابل،الكوت، بعقوبة،)الدين

 السيارات السيارات ٥
بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، مسيب، الشطرة، /معهد التكنولوجيا

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

 النجارة النجارة ٦
الشطرة، الكوت، االنبار، العمارة، الناصرية، الكوفة، الحويجة،   البصرة، الموصل، كركوك، مسيب،

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

٧ 
تكييف الهواء 

 والتثليج
 تدفئة وتبريد

العمارة، بابل، شطرة، الكوت، الكوفة، االنبار، النجف، بغداد، البصرة، الموصل، /معهد التكنولوجيا
الحويجة، اعداد المدربين التقنيين، الصويرة، بعقوبة، المسيب، االنبار، السماوة، كركوك، الناصرية،  

 كربالء، الدور، القادسية

 طباعة طباعة ٨
كركوك،  المسيب، بغداد، بابل، الكوت، فنون تطبيقية، البصرة، الموصل، /معهد التكنولوجيا

الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، الحويجة، الصويرة، كربالء، الدور، بعقوبة، 
 اعداد المدربين التقنيين، القادسية، السماوة

 البناء البناء ٩
بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، النجف،  كربالء، سماوة، الشطرة، /معهد التكنولوجيا

 العمارة، االنبار، المسيب

١٠ 
الصناعات 
 البتروكيمياوية

صناعات  
 كيمياوية

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

 
 
 
 
 
 
 

٥٩ 
 



 ت
اسم االختصاص 
 في التعليم المهني

 االختصاص المناظر في المعاهد

االختصاص 
المناظر في 

 المعاهد
 المعاهد الموجود فيها االختصاص المناظر

 الرسم الهندسي ١١
الرسم 

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

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

 اعداد المدربين التقنيين، كربالء، بعقوبة، سماوة، االنبار، الشطرة، الناصرية، المسيب مسيب،

١٣ 
الخزف 

 والسيراميك
 الخزف

 ، البصرة، الموصل، كركوك، العمارة، االنباربغداد/ معهد الفنون التطبيقية

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

 سباكة تكنولوجيا السباكة ١٥

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

 ، الصويرةالسماوة، اعداد المدربين التقنيين
 

 غزل ونسيج النسيج ١٦

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، /معهد التكنولوجيا
الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، الحويجة، كربالء، مسيب، 

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

١٧ 
صيانة المصاعد 

 كهرباء الكهربائية
 

الشطرة، الكوت، االنبار،  بغداد،  البصرة، الموصل، كركوك، بابل، مسيب،/معهد التكنولوجيا
النجف، العمارة، الناصرية، الكوفة، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، الصويرة، الحويجة،  

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

توليد الطاقة 
 الكهربائية ونقلها

١٩ 
صيانة منظومات 

 الليزر
 االلكترونيك

بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، /معهد التكنولوجيا
، بعقوبة، )صالح الدين(كربالء، الدورمسيب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية،  
 السماوة، بابل، الكوت، الكوفة، الحويجة، الصويرة،

 القرنة

٢٠ 
محطات وشبكات 

 ومعالجة المياه

مدني، تشغيل 
وصيانة 
 ميكانيكية

 تكنولوجيا/بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، المسيب، الشطرة، االنبار، النجف،
 الصويرة، كربالء القادسية، السماوة، العمارة،

 تكنولوجيا االعالم ٢١
الكترونيك، 
اتصاالت، 

 تقنيات الكترونية

قنيين بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، بغداد، معهد اعداد المدربين الت/معهد التكنولوجيا
 ة، بعقوبة، السماو )صالح الدين(مسيب، الشطرة، االنبار، النجف، العمارة، الناصرية، كربالء، الدور 

٢٢ 
التكنولوجيا 

 الصناعية
الميكانيك، 

 مكائن ومعدات

الموصل، بابل، مسيب، بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، /معهد التكنولوجيا
الشطرة، الكوت، االنبار، النجف، الصويرة، العمارة، الناصرية، الكوفة، الحويجة، كربالء، الدور 

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

 المكننة الزراعية ٢٣
 السيارات

لموصل، مسيب، الشطرة، بغداد، معهد اعداد المدربين التقنيين بغداد، البصرة، ا/معهد التكنولوجيا
 الكوت، االنبار، الصويرة، العمارة، الكوفة، الحويجة، بعقوبة، القادسية

٢٤ 
ميكاترونكس 

 السيارات

 االجهزة الطبية الطبيةاالجهزة  ٢٥
الطبي التقني/المنصور، التكنولوجيا /بغداد، البصرة، الموصل، كركوك، بابل، المسيب، الشطرة، 

 االنبار، النجف، العمارة، اعداد المدربين التقنيين، كربالء، الدور، بعقوبة، السماوة، الناصرية
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 :التطبيقيةالمعاهد التي يقدم اليها خريجو الفنون  -: خامسا

 اسم المعهد ت

 تصميم وخياطة / بغداد/ معهد الفنون التطبيقية  ١

 كركوك/ فنون / المعهد التقني  ٢

 النجف/ فنون / المعهد التقني  ٣

 الناصرية/ فنون / المعهد التقني   ٤

 

 :المعاهد التي يقدم اليها خريجو فرع الحاسوب وتقنية المعلومات -: سادساً 

 تجميع وصيانة الحاسوب, وشبكات الحاسوب, وأجهزة الهاتف والحاسوب المحمولة:أختصاصات  -١

 اسم المعهد ت

 معهد التكنولوجيا/ بغداد   ١

 المعهد التقني التكنولوجي/ البصرة    ٢

 المعهد التقني التكنولوجي/ كركوك   ٣

 المعهد التقني التكنولوجي/ الموصل   ٤

 المعهد التقني التكنولوجي/ بابل   ٥

 المعهد التقني التكنولوجي/ النجف   ٦

 المعهد التقني التكنولوجي/ العمارة   ٧

 معهد اعداد المدربين التقنيين/ بغداد   ٨

 المعهد التقني التكنولوجي/ الدور (صالح الدين)   ٩

 المعهد التقني التكنولوجي/ كربالء   ١٠

 المعهد التقني التكنولوجي/ بعقوبة   ١١

 المعهد التقني التكنولوجي/ المسيب ١٢

 المعهد التقني التكنولوجي/ الشطرة ١٣

 المعهد التقني التكنولوجي/ الكوت ١٤

 المعهد التقني التكنولوجي/ االنبار ١٥

 المعهد التقني التكنولوجي/ الناصرية ١٦

 الكوفةالمعهد التقني التكنولوجي/  ١٧

 المعهد التقني التكنولوجي/ الحويجة ١٨

 المعهد التقني التكنولوجي/ الصويرة ١٩

 المعهد التقني التكنولوجي/ السماوة ٢٠

 المعهد التقني التكنولوجي/ القرنة ٢١

٦١ 
 



 أختصاص االدارة األلكترونية:  -٢

 اسم المعهد ت

 معهد االدارة/ رصافة/ بغداد ١

 بغدادمعهد االدارة/ تقني/  ٢

 المعهد التقني/ إداري/ البصرة ٣

 المعهد التقني/ إداري/ الموصل ٤

 المعهد التقني/ إداري/ كركوك ٥

 المعهد التقني/ إداري/ بابل ٦

 المعهد التقني/ إداري/االنبار ٧

 المعهد التقني/ إداري/ النجف ٨

 المعهد التقني/ إداري/ العمارة ٩

 الناصريةالمعهد التقني/ إداري/  ١٠

 المعهد التقني/ إداري/ كربالء ١١

 المعهد التقني/ إداري/ الدور (صالح الدين) ١٢

 المعهد التقني/ إداري/ نينوى ١٣

 المعهد التقني/ إداري/ بعقوبة ١٤

 المعهد التقني / اداري/ القرنة ١٥
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 الرابعالفصل 

 الكليات المرتبطة بديواني الوقفين 
 

عن طريق االستمارة الخاصة بالوقفين التقديم ( مرتبطة بديوان الوقف الشيعي) عليه السالم (كلية االمام الكاظم  -١
 عبر البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)

 اقسام الكلية المحافظة ت

 بغداد ١

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

عالقات عامة / اذاعة وتلفزيون ) / القانون/ هندسة تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة االنكليزية / اللغة 

 العربية / العلوم السياسية 

 ميسان ٢
علوم القران والحديث / الشريعة / التاريخ / القانون / هندسة تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة 

 االنكليزية

 علوم القران والحديث / القانون / العلوم المالية والمصرفية ديالى ٣

 واسط ٤
هندسة تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة علوم القران والحديث / (االعالم/صحافة) / القانون / 

 االنكليزية

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

 البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية

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

 تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة االنكليزية

 والمصرفية / اللغة االنكليزية علوم القران والحديث / االعالم وفروعها (االعالم/عالقات عامة) / القانون / العلوم المالية بابل ٧

 علوم القران والحديث/ القانون / هندسة تقنيات البرمجيات / العلوم المالية والمصرفية / اللغة االنكليزية الديوانية ٨

   
عن طريق االستمارة الخاصة بالوقفين عبر التقديم ( مرتبطة بديوان الوقف السني) رحمه اهللا ( كلية االمام االعظم  -٢

 البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)

 اقسام الكلية المحافظة ت

 بغداد ١
الدراسات  / قراءات قرانية /التاريخ والحضارة االسالمية  /الفقه واصوله  / اللغة العربية /اصول الدين / الدعوة والخطابة

 االسالمية والمصرفيةالعلوم المالية  / القانون  /االسالمية باللغة االنكليزية 

 اصول الدين البصرة ٢

 اصول الدين ديالى  ٣

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

 / اللغة العربية واصولهالفقه  / اصول الدين سامراء ٥

 اللغة العربية /الدعوة والخطابة  / اصول الدين االنبار  ٦

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

٦٣ 
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