
الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
63.569قسم المدنيكلية الهندسةجامعة ديالى1
63.005قسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط2
62.499قسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار3
60.589قسم المدنيكلية الهندسةجامعة ميسان4
56.024قسم المدنيكلية الهندسةجامعة المثنى5
52.817قسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة6
52.637قسم المدنيكلية الهندسةجامعة تكريت7
52.434قسم المدنيكلية الهندسةجامعة كركوك8
52.370قسم المدنيكلية الهندسةجامعة االنبار9
52.334قسم الهندسة المدنيةقسم الهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجية10
51.671قسم المدنيكلية الهندسةجامعة القادسية11
50.645قسم المدنيةكلية الهندسةجامعة سامراء12
50.643قسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد13
50.121قسم المدنيكلية الهندسةجامعة كربالء14
49.815قسم المدنيكلية الهندسةجامعة النهرين15
49.558قسم المدنيكلية الهندسةجامعة الكوفة16
48.331قسم المدنيكلية الهندسةالجامعة المستنصرية17
48.223قسم المدنيكلية الهندسةجامعة بابل18
44.568قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكليـــة المنصور الجامعــة19
43.649قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكليــة المزايا الجامعــة20
42.059قسم الهندسة المدنيكلية الهندسةكليـــة دجلة الجامعــة21
41.691قسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل22
39.923قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكليـــة العراق الجامعــة23
39.818قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكليــــة الرافدين الجامعــة24
36.642قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكلية الفارابي الجامعة25
35.931قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكليــة االسراء الجامعــة26
35.400قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةجامعة اوروك27
30.022قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةكليــة مدينـة العلــم الجامعــة28

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم المدني- كلية الهندسة 

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
62.941قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1
61.427قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة النهرين2
58.769قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد3
58.005قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى4
57.839قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة5
55.729قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كربالء6
54.117قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار7
53.026قسم الميكانيككلية الهندسةالجامعة المستنصرية8
50.693قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة االنبار9
50.570قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجية10
49.675قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل11
44.861قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية12
43.258قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الكوفة13
41.621قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة تكريت14
39.108قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الموصل15
36.649قسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك16

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم الميكانيك- كلية الهندسة 

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
61.447قسم العمارةكلية الهندسةجامعة بغداد1
57.031قسم العمارةكلية الهندسةجامعة النهرين2
55.861قسم العمارةكلية الهندسةجامعة المثنى3
55.644قسم العمارةكلية الهندسةجامعة البصرة4
53.963قسم هندسة العمارةهندسة العمارةالجامعة التكنولوجية5
53.242قسم العمارةكلية الهندسةجامعة واسط6
51.267قسم العمارةكلية الهندسةجامعة سامراء7
48.382قسم العمارةكلية الهندسةجامعة بابل8
48.099قسم الهندسة المعماريةكلية الهندسةكلية الفارابي الجامعة9
43.056قسم العمارةكلية الهندسةالجامعة المستنصرية10
39.000قسم الهندسة المعماريةكلية الهندسةجامعة اوروك11
36.600قسم الهندسة المعماريةكلية الهندسةكليــة االسراء الجامعــة12
36.576قسم العمارةكلية الهندسةجامعة كربالء13
29.333قسم الهندسة المعماريةكلية الهندسةكليــة الصفوة الجامعــة14
20.457قسم العمارةكلية الهندسةجامعة الموصل15

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم العمارة- كلية الهندسة 

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
63.484قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1
61.595قسم الكهرباء وااللكترونيككلية الهندسةجامعة كربالء2
60.515قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة3
60.272قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة4
57.704قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد5
57.531قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان6
53.439قسم الكهربائيةكلية الهندسةجامعة االنبار7
52.191قسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى8
51.427قسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية9
51.296قسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار10
50.388قسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية11
46.696قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك12
44.578قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بابل13
43.203قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت14
38.774قسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل15

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم الكهرباء- كلية الهندسة 

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
61.636قسم الحاسوبكلية الهندسةجامعة البصرة1
55.258قسم الحاسوبكلية الهندسةجامعة النهرين2
53.679قسم الحاسوبكلية الهندسةجامعة ديالى3
51.909قسم الحاسوبكلية الهندسةالجامعة المستنصرية4
48.635قسم الحاسوبكلية الهندسةجامعة بغداد5
42.624قسم هندسة الحاسوبهندسة الحاسوبالجامعة التكنولوجية6
42.226قسم الحاسوب/الهندسةكلية الهندسةالجامعة العراقية7
39.300قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسةكليـــة المنصور الجامعــة8
38.384قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسةكليــة مدينـة العلــم الجامعــة9
37.869قسم الحاسوب والمعلوماتية/هندسة االلكترونياتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى10
37.480قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسةكليــــة الرافدين الجامعــة11
37.278قسم هندسة الحاسوبكلية الهندسةكلية الفارابي الجامعة12
33.017قسم الحاسوبكلية الهندسةجامعة الموصل13
32.400قسم هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية الهندسةالهندسـية الجامعـــة (ع)كليــــة الحسين 14

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
59.584قسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة المثنى1
58.783قسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة النهرين2
58.320قسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة ديالى3
57.222قسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة القادسية4
54.895قسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد5
54.603قسم الهندسة الكيميائيةالهندسة الكيميائيةالجامعة التكنولوجية6
52.956قسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة البصرة7
51.403قسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت8
50.987قسم الكيميائية والبتروكيميائيةكلية الهندسةجامعة االنبار9
41.345قسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بابل10

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم الحاسوب- كلية الهندسة 

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة 

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
54.632قسم هندسة االتصاالتكلية الهندسةكلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة1
53.229قسم هندسة االتصاالتكلية الهندسةكليــة الفراهيدي الجامعــة2
51.171قسم االتصاالت/هندسة االلكترونياتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى3
46.176قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة اوروك4
44.878قسم هندسة االتصاالتكلية الهندسةكليـــة العراق الجامعــة5
44.657قسم هندسة االتصاالتهندسة االتصاالتالجامعة التكنولوجية6
42.303قسم هندسة االتصاالتكلية الهندسةكليــــة الرافدين الجامعــة7
41.283قسم هندسة االتصاالتكلية الهندسةكلية المامون الجامعة8
37.269قسم هندسة االتصاالتكلية الهندسةكليـــة المنصور الجامعــة9

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
60.759قسم النفطكلية الهندسةجامعة ميسان1
57.103قسم النفطكلية الهندسةجامعة بغداد2
51.039قسم النفطكلية الهندسةجامعة كركوك3
50.167قسم النفطكلية الهندسةجامعة البصرة4
49.482قسم هندسة تكنولوجيا النفطهندسة تكنولوجيا النفطالجامعة التكنولوجية5
45.957قسم النفطكلية الهندسةجامعة كربالء6
45.200هندسة النفطكلية الهندسةجامعة الكتاب الجامعة7
36.240هندسة النفطكلية الهندسةكلية الفارابي الجامعة8

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم االتصاالت- كلية الهندسة 

قسم النفط- كلية الهندسة 

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
52.533قسم االلكترونية واالتصاالتكلية الهندسةجامعة النهرين1
52.082قسم االلكترونيككلية الهندسةجامعة ديالى2
48.236قسم االلكترون واالتصاالتكلية الهندسةجامعة الكوفة3
42.808قسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد4
39.599قسم االلكترونيك/هندسة االلكترونياتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى5
31.208الهندسة االلكترونية واالتصاالتكلية الهندسةالهندسـية الجامعـــة (ع)كليــــة الحسين 6

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
55.896قسم الموادكلية الهندسةجامعة ديالى1
54.617قسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة2
52.710قسم الموادكلية الهندسةالجامعة المستنصرية3
50.025قسم هندسة الموادهندسة الموادالجامعة التكنولوجية4
48.890قسم الموادكلية الهندسةجامعة الكوفة5
48.276قسم الموادكلية الهندسةجامعة القادسية6

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
55.189قسم السدود وموارد المياهكلية الهندسةجامعة االنبار1
50.232قسم الموارد المائيةكلية الهندسةجامعة بغداد2
46.058قسم المنشأت والموارد المائيةكلية الهندسةجامعة الكوفة3
41.718قسم السدود والموارد المائيةكلية الهندسةجامعة الموصل4
37.469قسم ادارة الموارد المائيةكلية هندسة الموارد المائيةجامعة القاسم الخضراء5

قسم النفط- كلية الهندسة 

قسم المواد- كلية الهندسة 

قسم الموارد المائية- كلية الهندسة 

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 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
59.773قسم البيئةكلية الهندسةجامعة بغداد1
53.304قسم البيئةكلية الهندسةجامعة بابل2
46.826قسم البيئةكلية الهندسةالجامعة المستنصرية3
43.724قسم البيئةكلية الهندسةجامعة تكريت4
42.225قسم البيئةكلية الهندسةجامعة الموصل5

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
56.803قسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة النهرين1
53.500قسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة ذي قار2
52.290قسم الطب الحياتيالخوارزمي-كلية الهندسةجامعة بغداد3
46.693قسم الطب الحياتيهندسة الطب الحياتيالجامعة التكنولوجية4
41.445قسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة كربالء5

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
62.254قسم الليزركلية الهندسةجامعة النهرين1
54.944هندسة الليزر وااللكترونيات البصريةكلية الهندسةكليــة الكــوت الجامعة2
48.059قسم هندسة الليزر وااللكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية3

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
64.397قسم المعلومات واالتصاالتكلية هندسة المعلوماتجامعة النهرين1
57.542قسم االتصاالتكلية الهندسةجامعة ديالى2
50.748قسم المعلومات واالتصاالتالخوارزمي-كلية الهندسةجامعة بغداد3

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
46.470قسم هندسة تكرير النفط والغازكلية هندسة العمليات النفطيةجامعة تكريت1
43.059قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفطكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز2
35.788قسم النفط والتكرير/هندسة النفطكلية هندسة النفط والتعدينجامعة الموصل3

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم الطب المعلومات واالتصاالت- كلية الهندسة 

قسم النفط والتكرير- كلية الهندسة 

قسم البيئة- كلية الهندسة 

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة 

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة 

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
49.999قسم الطرقكلية الهندسةالجامعة المستنصرية1
47.501قسم الطرق والنقلكلية الهندسةجامعة القادسية2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
49.603قسم الطاقةالمسيب/كلية الهندسةجامعة بابل1
41.612قسم الطاقةكلية الهندسةجامعة بغداد2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
45.929قسم النفط والغازكلية الهندسةجامعة ذي قار1
44.950قسم هندسة النفط والغازكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
58.754قسم الميكاترونكسالخوارزمي-كلية الهندسةجامعة بغداد1
33.809قسم الميكاترونكسكلية الهندسةجامعة الموصل2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
50.846قسم السيطرة والنظمهندسة السيطرة والنظمالجامعة التكنولوجية1
47.782قسم النظم والسيطرة/هندسة االلكترونياتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
61.930قسم شبكات الحاسوبكلية هندسة المعلوماتجامعة النهرين1
48.809قسم الشبكات/الهندسةكلية الهندسةالجامعة العراقية2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
56.124قسم االطراف والمساند الصناعيةكلية الهندسةجامعة النهرين1
49.379قسم االطراف والمساند الصناعيةكلية الهندسةجامعة كربالء2
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الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
57.470قسم التصنيع المؤتمتالخوارزمي-كلية الهندسةجامعة بغداد1
52.385قسم السياراتالمسيب/كلية الهندسةجامعة بابل2
53.851قسم المساحةكلية الهندسةجامعة بغداد3
46.046قسم هندسة الكهروميكانيكهندسة الكهروميكانيكالجامعة التكنولوجية4
50.160قسم هندسة االنتاج والمعادنهندسة االنتاج والمعادنالجامعة التكنولوجية5
16.889قسم المكامن النفطية/ هندسة نفطكلية هندسة النفط والتعدينجامعة الموصل6
52.656قسم التعدين/ هندسة النفطكلية هندسة النفط والتعدينجامعة الموصل7
47.582قسم سيطرة المنظومات النفطيةكلية هندسة العمليات النفطيةجامعة تكريت8
49.350قسم المعادنكلية هندسة الموادجامعة بابل9
53.344قسم السيراميك ومواد البناءكلية هندسة الموادجامعة بابل10
51.635قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياويةكلية هندسة الموادجامعة بابل11
49.291قسم المنظوماتكلية هندسة المعلوماتجامعة النهرين12
53.852قسم الكيميائية االحيائيةالخوارزمي-كلية الهندسةجامعة بغداد13
36.078قسم المنشأت الهيدروليكيةكلية هندسة الموارد المائيةجامعة القاسم الخضراء14
45.750هندسة البناء وادارة المشاريعكلية الهندسةكليــة االسراء الجامعــة15
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