
الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
53.214قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية1
46.378قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابالجامعة العراقية2
46.347قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليـــة التراث الجامعـــة3
46.330قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة4
46.318قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة الكوفة5
45.191قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليــة الفراهيدي الجامعــة6
44.760قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد7
44.400قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة8
38.645قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليــة المعارف الجامعــة9
38.389قسم اللغة االنكليزيةكلية االداب(ع)جامعــة اهـــل البيت 10
38.356قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليـــة النســـور الجامعـــة11
38.167قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل12
38.131قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليــة المزايا الجامعــة13
37.428قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة االنبار14
37.056قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليـــة الحلــــة الجامعـــة15
34.621قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكلية بالد الرافدين الجامعة16
32.974قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليـــة القلم الجامعـــة17
32.679قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكلية المامون الجامعة18
32.655قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االداب(ع)جامعة االمـام جعـفــر الصـادق19
28.254قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليــة اليرموك الجامعــــة20
26.584قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليـــة الحدباء الجامعـــة21
23.153قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية االدابكليــة االسراء الجامعــة22
22.800قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة القادسية23
10.000قسم اللغة االنكليزية/ادابكلية اآلدابجامعة ذي قار24

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم اللغة االنكليزية - كلية االداب 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
64.264قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابالجامعة العراقية1
57.588قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة القادسية2
55.392قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل3
54.519قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية4
53.401قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة5
52.291قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة كركوك6
48.209قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابكليــة الكــوت الجامعة7
46.349قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة واسط8
46.048قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة الكوفة9
45.526قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت10
44.581قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد11
44.162قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابكليـــة دجلة الجامعــة12
40.682قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابكليــة الحكمة الجامعــة13
39.672قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة بابل14
38.920قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة ذي قار15
38.362قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابكليــة المعارف الجامعــة16
38.089قسم اللغة العربية/ادابكلية اآلدابجامعة االنبار17
37.604قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابكليـــة الرشـــيد الجامعـــة18
37.143قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابكليــة المزايا الجامعــة19
35.864قسم اللغة العربيةكلية االداب(ع)جامعــة اهـــل البيت 20
35.522قسم اللغة العربية/ادابكلية االداب(ع)جامعة االمـام جعـفــرالصـادق21
34.909قسم اللغة العربيةكلية االدابكليــة اصـول الدين الجامعة22
34.445قسم اللغة العربية/ادابكلية االدابقضاء بلد/ كليــــة االمـــام الجامعـــة 23

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم اللغة العربية - كلية االداب 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
59.481قسم االعالم/ادابكلية اآلدابجامعة كركوك1
58.171قسم االعالم/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية2
49.667قسم االعالم/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل3
42.944قسم االعالم/ادابكلية االدابجامعة الكفيل4
41.504قسم االعالم/ادابكلية االدابكليـــة دجلة الجامعــة5
41.273قسم الصحافةكلية االداب(ع)جامعــة اهـــل البيت 6
40.968قسم االعالم/ادابكلية االدابكليــة االسراء الجامعــة7
38.684قسم االعالم/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت8
38.247قسم االعالم/ادابكلية اآلدابجامعة االنبار9
35.272قسم االعالم/ادابكلية االدابكلية الفارابي الجامعة10
34.846قسم االعالم/ادابكلية االدابكليــة المزايا الجامعــة11
34.459قسم االعالم/ادابكلية االداب(ع)جامعة االمـام جعـفــرالصـادق12
34.125قسم االعالم/ادابكلية االدابكليــة اصـول الدين الجامعة13
12.850قسم االعالم/ادابكلية االدابكلية اآلمال الجامعة14

قسم االعالم- كلية االداب 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
67.199قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد1
64.025قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة كركوك2
55.089قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابالجامعة العراقية3
53.661قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية4
52.002قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة ذي قار5
50.331قسم التأريخ/ادابكلية االدابكلية المامون الجامعة6
48.559قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة7
45.031قسم التاريخ/ادابكلية اآلدابجامعة االنبار8
43.767قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة الكوفة9
39.275قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت10
35.742قسم التأريخ/ادابكلية االدابكليـــة الرشـــيد الجامعـــة11
35.631قسم التأريخ/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل12
34.563قسم التأريخ/ادابكلية االداب(ع)جامعة االمـام جعـفــرالصـادق13

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
61.000قسم االنثروبولوجيا واالجتماع/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية1
54.714قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة القادسية2
46.820قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة بابل3
45.265قسم علم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة واسط4
43.131قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت5
42.911قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة ذي قار6
40.958قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل7
38.791قسم علم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة المثنى8
38.062قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة االنبار9
37.362قسم االجتماع/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد10

قسم التاريخ- كلية االداب 

قسم االجتماع- كلية االداب 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
58.891قسم الجغرافية/ادابكلية اآلدابالجامعة العراقية1
58.439قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة2
57.568قسم الجغرافية/ادابكلية اآلدابجامعة القادسية3
54.742قسم الجغرافية/ادابكلية اآلدابجامعة الكوفة4
43.227قسم الجغرافية التطبيقية/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت5
40.844قسم الجغرافية/ادابكلية اآلدابجامعة االنبار6
39.387قسم الجغرافية/ادابكلية اآلدابجامعة ذي قار7
38.247قسم الجغرافية/ادابكلية االدابكلية المامون الجامعة8
28.736قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد9

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
58.712قسم الترجمة/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة1
52.569قسم الترجمة/ادابكلية اآلدابجامعة واسط2
50.856قسم الترجمة/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية3
48.917قسم الترجمة/ادابكلية اآلدابالجامعة العراقية4
45.414قسم الترجمة/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل5
37.121قسم الترجمة/ادابكلية االدابكلية المامون الجامعة6
28.069قسم الترجمة/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت7

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
70.708قسم الفلسفة/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية1
54.746قسم الفلسفة/ادابكلية اآلدابجامعة الكوفة2
50.000قسم الفلسفة/ادابكلية اآلدابجامعة واسط3
48.858قسم الفلسفة/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة4
45.564قسم الفلسفة/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل5
36.306قسم الفلسفة/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد6

قسم الترجمة- كلية االداب 

قسم الفلسفة- كلية االداب 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم الجغرافية- كلية االداب 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
50.943قسم االثار/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد1
42.273قسم االثار/ادابكلية اآلدابجامعة بابل2
37.657قسم االثار/ادابكلية اآلدابجامعة المثنى3
33.887قسم االثار/ادابكلية اآلدابجامعة تكريت4

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
60.544قسم المكتبات والمعلومات/ادابكلية اآلدابجامعة البصرة1
60.307قسم المكتبات والمعلومات/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية2
45.192قسم المكتبات والمعلومات/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل3

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
57.270قسم علم النفس/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية1
43.960قسم علم النفس/ادابكلية اآلدابجامعة بغداد2
41.250قسم علم النفس/ادابكلية اآلدابجامعة القادسية3

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
50.063قسم اللغة الفرنسية/ادابكلية اآلدابالجامعة المستنصرية1
43.225قسم اللغة الفرنسية/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
51.676قسم علوم القران/ادابكلية اآلدابالجامعة العراقية1
34.212قسم علوم القران/ادابكلية االداب(ع)جامعة االمـام جعـفــرالصـادق2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
50.867قسم المجتمع المدني/ادابكلية اآلدابجامعة الكوفة1
34.251قسم اللغة التركية/ادابكلية اآلدابجامعة الموصل2

أقسام متفرقة- كلية االداب 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم المكتبات والمعلومات- كلية االداب 

قسم علم النفس- كلية االداب 

قسم اللغة الفرنسية- كلية االداب 

قسم علوم القرآن - كلية االداب 

قسم االثار- كلية االداب 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
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