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 الفصل االول

 شروط وضوابط القبول في الجامعات والكلیات االھلیة 
 في الجامعات والكلیات االهلیة القبول شروط: اوال    

 :في الدراسة الصباحیة قبولالعامة لل شروطال -1
ززة بتصدیق على شهادة الدراسة االعداد�ة العراقیة، أو الشهادة المعادلة لها مع حاصالً  ان �كون أ. 

 )4-3مدخالت القبول الخاصة �كل دراسة و�ما ورد في الفصل  ( على وفقمن وزارة التر�یة، و 
 .صعودا1988أن �كون من موالید سنة ب. 
 ) صعودًا.2014/2015االعوام (ي ان �كون الطالب من خر�ج -ت

على        اله للتقد�ماعسنة التخرج و  العمر من شرط %90�ستثنى الطالب الحاصل على معدل -ث     
                                    الدراسة الصباحیة       

   جامعة العمید / �لیة ) حصرًا للقبول في  2017/2018یتنافس الطلبة خر�جي العام الدراسي (. ث
  .الطب العام     

   /في الجامعات ان �كون متفرغا للدراسة و ال�جوز الجمع بین الوظیفة والدراسة الصباحیةح.      
  الكلیات االهلیة، و�شترط في استمرار الطالب الموظف �الدراسة الحصول على اجازة دراسیة        

 تعلیمات النافذة.على وفق الدائرته و  من
 أن ال �كون مقبوال في دراسة أخرى إذ ال �جوز الجمع بین دراستین وفي حال ثبوتج.      

 الطالب التبعات القانونیة ومنها الغاء قبوله. ذلك یتحمل          
 للطالب المكفوف الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة �كل دراسة و�حق �جتازان خ .      

  الشروط) التقد�م للدراسات االنسانیة المالئمةیه الذي تتوفر ف          (
 ) .3وفقا لما ورد في الفصل ( ل للتقد�مھالمؤللمعدل  . أن �كون مستوفیا للحد األدنىد
وزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة واعضاء مجالس للال �حق .ه

 الصباحیة. المحافظات التقد�م للقبول في الدراسة
 :في الدراسة المسائیة لقبوللمة االعشروط ال. 2

العراقیة، أو الشهادة المعادلة لها معززة بتصدیق على شهادة الدراسة االعداد�ة  حاصالً أن �كون  أ.    
 )4-3مدخالت القبول الخاصة �كل دراسة �ما ورد في الفصل ( وعلى وفقمن وزارة التر�یة،

أن ال �كون مقبوال في دراسة أخرى إذ ال�جوز الجمع بین الدراستین  وفي حال ثبوت ذلك یتحمل ب. 
 له .الطالب التبعات القانونیة ومنها الغاء قبو 
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لطالب ل ان �كون ناجحا في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة �كل دراسة و�حق  ث.
 . الشروط) التقد�م للدراسات االنسانیة المالئمةیه الذي تتوفر ف (المكفوف

وزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة واعضاء للال �حق  -ت
 المسائیة . للقبول في الدراسة مجالس المحافظات التقد�م

 .  التي �عتمد علیها نظام الترشیح في الجامعات والكلیات االهلیةالعامة االسس ثانیا: 

 في الجامعات والكلیات االهلیة اعتماد االستمارة االلكترونیة لغرض التقد�م -أ
 . الصباحیة والمسائیة الدراسة  في اعتماد مبدأ المفاضلة �المعدل للقبول •
 في االستمارة االلكترونیة . فقط خیارات ار�عة �حق للطالب أن یدون  •
 .ابتداًء من تار�خ إطالق االستمارة االلكترونیة اً یوم )10فترة التقد�م تكون ( •
الى قسم المقبول في احدى الجامعات /الكلیات االهلیة للسنوات السا�قة التقد�م �حق للطالب  •

) وفي حال  2018/2019وشروط التقد�م للعام ( التاخر  في نفس �لیته على وفق مدخ

بتغییر  قسمه و�باشر في المرحلة االولى لقبوله الجدید   تصدر جامعته/كلیته امرًا ادار�اً قبوله 

 و�تم اعالم الوزارة بذلك.

او  قبوله في جامعة/ �لیة اخرى  ل�حق للجامعة /الكلیة االهلیة ترقین  قید الطالب في حا •

 راق او حصوله على تعیین .الدراسة خارج الع

�حق للطالب المقبول في الجامعات والكلیات الحكومیة التقد�م  للقبول في الجامعات والكلیات  •

دخالت وشروط التقد�م االهلیة على وفق االستمارة االلكترونیة ومبدأ المفاضلة وعلى وفق م

) ، وال یتم ترقین قیده في الجامعة/الكلیة الحكومیة اال �عد ظهور قبوله 2018/2019للعام (

ومباشرته في الجامعة/الكلیة االهلیة على ان �قوم الطالب �جلب الوثیقة خالل سقف زمني 

 .و�خالفه یلغى قبوله  30/6الیتجاوز 

م مجددًا على �حق للطالب الذي تم ترقین قیده من احدى الجامعات / الكلیات االهلیة التقد� •

وفق االستمارة االلكترونیة ومبدأ المفاضلة وعلى وفق مدخالت وشروط التقد�م للعام 

تم ترقین قیده  التي) ، على ان ال �قدم للقسم نفسه في الجامعة/الكلیة االهلیة 2018/2019(

 ، و�تحمل �لوعلى ان ال�كون ترقین قید الطالب �سبب الغش او العقو�ات االنضباطیة  افیه

 .من الكلیة والطالب مسؤولیه تدقیق هذه الحالة قبل التقد�م

او ما�سمى ال�سمح للجامعات /الكلیات االهلیة �استالم اي مبلغ من االجور الدراسیة  •

 . قبل ظهور قبوله في الكلیة  من الطالب�التأمینات 
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اسماء  �عد قبول الطلبة یتم اصدار امر جامعي للجامعات واوامر ادار�ة للكلیات یتضمن •

 الطلبة المقبولین و�تم رفعها الى الوزارة �عد عرضها على مجلس الكلیة للمصادقة .

 س العامة في القبول : االس -ب

 . �قبل الطالب على وفق الخیارات المثبتة في استمارة التقد�م وعلى اساس المفاضلة في المعدل  .1

للوزارة في  ملزماً للقبول في الجامعات والكلیات األهلیة  عد تقد�م الطالب لالستمارة االلكترونیةال� .2
 .قبوله و�نما �عتمد على تنافسه مع �قیة الطلبة

  الي سنه تخرج وتضاف الى  من درجة اللغة األجنبیة المضافة  %۸تحتسب نسبة . 3   
 الطالب ولیس معدله (كما في المثال) .  مجموع        

 
 
 
 
 
 
 
 
ولفروع االعداد�ات ( علمي  الدور االول فيتضاف درجة واحدة لمعدل الطالب المتقدم من الناجحین . 4

الحاسوب وتقنیه المعلومات/معهد االدبي / الصناعي / التجاري / الزراعي / االسالمي/ فرع  /
 .من التمتع بهذه المیزهنظام المحاوالت  طالبو�حرم  )التمر�ض/المعلمین

تحتسب درجتان اضافیتان لمعدل الدراسة الثانو�ة لخر�جي المعاهد �عد فروع االعداد�ات االتیة: . 5
لتمر�ض ) على ان (علمي/ ادبي / صناعه / تجارة / زراعه / فرع الحاسوب وتقنیة المعلومات/ا

 .�قوم الطالب �جلب ما یثبت تخرجه من المعهد
، فان قبوله سیكون معتمدًا على وفق في حال قبول الطالب في اكثر من مقعد (صباحي ,مسائي) . 6

 المقعد الذي یباشر �ه الطالب و�حذف اسمه من المقعد االخر.
) ا�ام 7التسجیل خالل فترة ال تتجاوز (على الطالب مراجعة الجهة التي ظهر قبوله فیها لغرض . 7

 عمل 
 ).85.00   ≈84.5    یتم العمل  �جبر الكسر في المعدل ( . 8

  560 طالب مجموع درجاتھ

  90 ة الفرنسیاللغة درجة 

 % من درجة الفرنسي 8

90× 0.08=7.2 

  567.2یصبح مجموع الطالب بعد اضافة الفرنسي 



 
 

- 4 - 
 

�حق للطالب ان یتمتع �أحد االمتیاز�ن (اما میزة ابناء التدر�سیین او میزة ذوي الشهداء ) �ما �حق . 10
عبر  الشهداء التقد�م على القناة العامة ذوي للطالب المستفید من میزة ابناء التدر�سیین او 

 .االستمارة االلكترونیة 
 

 حاالت الغاء القبول  : ثالثاً 
 : االتیة یلغى قبول الطالب في الحاالت 

التبعات  الطالب یتحملوفي هذه الحالة مستمسكات غیر صحیحة تقد�م الطالب  -أ
 . المترتبة على الغاء قبوله والقانونیة  المالیة

 قبوله خالفا للضوا�ط  یلغى قبوله وتتحمل الكلیة التبعات المالیة والقانونیة .في حالة  -ب
 في الفترة المحددة .المبادرة للتسجیل  في حالة عدم -ت
 من العام الالحق لقبوله. 30/6في حال عدم جلب وثیقة االعداد�ة لغا�ة  -ث

  تقد�م ذوي الشهداءضوا�ط  : را�عاً 
هي  2016) لعام 2واستنادا لما ورد في قانون مؤسسة الشهداء رقم (الفئات المشمولة بهذه الضوا�ط  -1

 :كل من 
 ذوي شهداء ضحا�ا جرائم حزب البعث المنحل  •
 ذوي شهداء الحشد الشعبي •
لجرحى �االضافة الى ا ذوي ضحا�ا العملیات الحر�یة واالخطاء العسكر�ة والعملیات االرهابیة •

 .(الجر�ح نفسه)  2015) لسنة 57المشمولین �قانون (
 %.10تخصص نسبة من خارج الطاقة االستیعابیة لكل قسم في �ل جامعة /كلیة  اهلیة مقدارها  -2
 �عتمد مبدأ المنافسة �المعدل لغرض القبول ضمن هذه االلیة. -3
 یتنافس الطلبة من ذوي الشهداء للقبول في: -4

عن ) خمس درجات 5ل بـ(المجموعة الطبیة (طب , طب اسنان , صیدلة ) �معدالت  اق -أ
) 2018/2019ل االلكتروني  للعام الدراسي (الحدود الدنیا لمعدالت القبول المعلنة في الدلی
) درجة لـ (طب 80)  درجة للطب العام و (90وعلى  ان ال�قل معدل الطالب المتقدم عن (

 .االسنان, الصیدلة )  �معدل اساس 
) عن الحدود الدنیا المعلنة �الدلیل االلكتروني   8االختصاصات االخرى �معدالت اقل ب(  -ب

 ) .2018/2019للعام الدراسي (
من اجل تسجیل بیاناته وجلب �تاب یؤ�د انه  مشمول  /�غداد على الطالب ز�ارة مؤسسة الشهداء -5

على ان �كون الكتاب من قد�م فیها �قانون المؤسسة �قدم الى الجامعة /الكلیة االهلیة المراد الت
 .المؤسسة المر�ز�ة حصراً 
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یتم التقد�م من خالل البوا�ة االلكترونیة  لدائرة التعلیم الجامعي االهلي ومن خالل االستمارة  -6
�تاب مؤسسة الشهداء  تدقیق وتتحمل الكلیة مسؤولیةااللكترونیة الخاصة  �قناة ذوي الشهداء  

 .�غداد / مؤسسة الشهداءمن  صادراً من �ونه والتاكد 
 في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وابناء     تقد�م ابناء الهیئة التدر�سیة  وضوا�ط آلیة – خامساً 

 .حملة الشهادات العلیا في الوزارات االخرى           
 :في الجامعات والكلیات االهلیة وفق االتي یتم قبول ابناء الهیئة التدر�سیة  -1

وزارة التعلیم العالي والبحث  مالكعلى  من همو لطالب من ابناء الهیئة التدر�سیة اذا �ان ا -أ
 علميالالتا�عة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي او الجامعات والكلیات االهلیة 

ممن خدموا �تدر�سین في وزارة (المتوفین  اضافة الى المستمر�ن �الخدمة او المتقاعدین
 .  )لعالي والبحث العلميالتعلیم ا

�معدالت �حق للطلبة من ابناء الهیئة التدر�سیة التقد�م في الجامعات والكلیات االهلیة    -ب
معدالت المعلنة في الدلیل االلكتروني الحد االدنى للدرجات عن  خمس) 5(قبول اقل بـ 

في الخدمة  هاستمرار  یؤ�دان یتم تزو�د الوزارة �كتاب ) �عد 2018/2019للعام الدراسي (
 .    االمر الخاص �التقاعداو  من جامعته /كلیته

�معدالت  من المستمر�ن �الخدمة فقط  تلوزار ا حملة الشهادات العلیا في �قیة یتم قبول ابناء  -2
معدالت المعلنة في الدلیل االلكتروني للعام الحد االدنى للدرجات عن  خمس) 5(قبول اقل بـ 

   وزارتهفي الخدمة من  یؤ�د استمراره) �عد ان یتم تزو�د الوزارة �كتاب 2018/2019الدراسي (
. 

یتم التقد�م من خالل البوا�ة االلكترونیة  لدائرة التعلیم الجامعي االهلي ومن خالل االستمارة  -3
  وابناء حملة الشهادات العلیا في �قیة الوزارات  ابناء الهیئة التدر�سیة االلكترونیة الخاصة  �قناة 

او في وزارة التعلیم العالي  اً د �ون والد الطالب تدر�سیتأیی�تاب  تدقیقمسؤولیة  الكلیةوتتحمل 
 الطالب على هذه القناة . تفعیل استمارةقبل  من حملة الشهادات في �قیة الوزارات 

% 5تخصص نسبة من خارج الطاقة االستیعابیة لكل قسم في �ل جامعة /كلیة  اهلیة مقدارها  -4
وابناء حملة الشهادات العلیا في �قیة الوزارات علما ان االولو�ة في البناء الهیئة التدر�سیة 

المنافسة على عدد المقاعد  تكون البناء الهیئة التدر�سیة في وزارة التعلیم العالي والبحث 
 .العلمي 

 �عتمد مبدأ المنافسة �المعدل لغرض القبول ضمن هذه االلیة. -5
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 . ضوا�ط التقد�م على قناة االعالمیین آلیة و – سادسًا 

  نزوًال. 1989ان �كون الطالب من موالید  -

سنوات في مجال  10�سمح للطالب التقد�م على قناة االعالمیین في حال �ان لد�ه خدمة  -

مصدق من نقا�ة الصحفیین تایید على ان �جلب  عن خلفیته العلمیةاالعالم �غض النظر 

 .   التقد�م علیها  مقدم الى الكلیة االهلیة المراد ذلك �دحصرًا یؤ 

تایید مصدق من نقا�ة الصحفیین من الجهات االعالمیة التي �ان �عمل �جلب الطالب    -

 سنوات . 10فیها الطالب مدة الـ 

 اثنین من الرواد في مجال االعالم مصدق من نقا�ة الصحفیین .تز�یة من  �جلب الطالب  -

االستمارة االلكترونیة الخاصة �قناة �عد ان �قدم الطالب على قناة االعالمیین عن طر�ق  -

یذهب الى الكلیة مستصحبًا معه المستمسكات اعاله اضافة الى تایید الدرجات  االعالمیین 

لیتم والمستمسكات التعر�فیة عداد�ة او ما�عادلها للتاكد ان الطالب حاصل على شهادة اال

 تفعیل استمارة التقد�م الخاصة �ه .

مستمسكات الطالب ووثائقه قبل تفعیل استمارة الطالب على  تدقیقمسؤولیة  الكلیةوتتحمل  -

 قناة االعالمیین .

 .  لر�اضیین وضوا�ط التقد�م على قناة اآلیة  -سا�عاً 

�جلب  �عد ان �غض النظر عن خلفیته العلمیة الر�اضیین �سمح للطالب التقد�م على قناة  -

 . االلعاب االولمبیة  انه احد اال�طال فيفیه  �دحصرًا یؤ  من اللجنة االولمبیة تایید 

�قوم الطالب �جلب �تاب من االتحاد المر�زي یؤ�د انه من اال�طال الر�اضیین  معنون الى  -

الدارسین في اللجنة االولمبیة  ومن ثم تقوم اللجنة االولمبیة بتزو�د الطالب �كتاب شعبة 

 معنون الى الجهة التي یرغب الطالب التقد�م علیها .

 هذه القناة بعن طر�ق االستمارة االلكترونیة الخاصة ب على قناة الر�اضیین �عد ان �قدم الطال -

للتاكد ان  اضافة الى تایید الدرجات �تاب اللجنة االولمبیة یذهب الى الكلیة مستصحبًا معه 

والمستمسكات التعر�فیة لیتم تفعیل ان الطالب حاصل على شهادة االعداد�ة او ما�عادلها 

 استمارة التقد�م الخاصة �ه .
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مستمسكات الطالب ووثائقه  قبل تفعیل استمارة الطالب على  تدقیقمسؤولیة  الكلیةوتتحمل  -

 . �اضینالر قناة 

تقوم الجامعات والكلیات االهلیة �اجراء صحة صدور للوثائق المطلو�ة على قناة (ذوي الشهداء , وابناء *

 .التدر�سین ,واالعالمیین , والر�اضیین ) �عد قبول الطلبة لدیهم

اء المطلو�ة على قناة (ذوي الشهداء , وابن*تقوم الجامعة او الكلیة االهلیة �ارسال نسخ من الوثائق 

مباشرًا لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  التدر�سین ,واالعالمیین , والر�اضیین ) �عد قبول الطلبة لدیهم

 .دائرة التعلیم الجامعي االهلي /قسم الشؤون الطالبیة / شعبة القبول  لیتم تدقیقها  /
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 الفصل الثاني
 والكلیات االھلیةآلیة التقدیم على الجامعات 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

  
عزیزي الطالب للتقدیم في الجامعات والكلیات 

 االھلیة علیك اتباع الخطوات التالیة :
 الخطوة االولى

 : الدخول الى الرابط ادناه
gate.org-http://plan.pe 

  والقیام بتسجیل الدخول كما في الصورة ادناه 
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 الخطوة الثانیة 

بعد تسجیل الدخول سوف تظھر لك 
الواجھة الموضحة في الصورة ادناه  قم 

 بالضغط على حقل ملئ البیانات 
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 الخطوة الثالثة 

بعد الضغط على حقل ملئ البیانات سوف تظھر لك الواجھة الموضحة 
في ادناه  اذا كنت من الطلبة الوافدین او من طلبة كردستان فاضغط على 
 حقل  خارج العراق او كردستان  او اضغط على حقل من داخل العراق 
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 الخطوة الرابعة

بعد الضغط على حقل من داخل العراق ستظھر 
لك الواجھة ادناه  قم باختیار الفرع الذي 

 تخرجت منھ ثم اضغط على خیار التالي 
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 الخطوة الخامسة 

في ھذه الخطوة قم بادخال جمیع البیانات المطلوبة 
منھا قم  التي ستظھر لك في الواجھة ادناه وبعد التاكد

 بالضغط على خیار حفظ .

 بعد ذلك یرجى التوجھ الى اقرب جامعة او كلیة اھلیة
لتفعیل البروفایل الخاص بك  ستكلفك عملیة التفعیل 

 ) دینار 5000ھذه (
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 الخطوة السادسة

بعد ان یتم تدقیق البیانات التي قمت بإدخالھا من قبل الكلیة او الجامعة االھلیة 
یتم تفعیل البروفایل الخاص بك بعد االنتھاء من ھذه المرحلة بإمكانك  التقدیم 
على االستمارة االلكترونیة  عن طریق الحاسب الشخصي الخاص بك  حیث 

 تقوم بالدخول الى الرابط التالي 
 gate.org-http://plan.pe  حیث تقوم  موبایلك الشخصياو عن طریق

 PEASبتحمیل تطبیق 
  

 ثم تقوم بإدخال الرقم االمتحاني و الرقم السري الخاص بك  كما في الواجھة ادناه  
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المقصود بنوع القناة  ھنا  في حال  كان الطالب  من ذوي الشھداء فبامكانھ التقدیم على قناة  -

الشھداء او القناة العامة   او ان یكون الطالب من ابناء الھیئة التدریسیة فبمكانھ التقدیم على قناة  
ة الشھادات العلیا في ابناء الھیئة التدریسیة او القناة العامة  او ان یكون الطالب من  ابناء حمل

 الوزارات االخرى فبمكانھ التقدیم على قناة ابناء حملة الشھادات العلیا او القناة العامة 
الیمكن التقدیم على قناة االعالمیین والریاضیین اال في حال كان الطالب تتوفر فیھ الشروط  -

 ) .1المذكورة في الفقرة سادسا وسابعا من الفصل (
 الطالب لیس من الفئات اعاله فبمكانھ التقدیم على القناة العامة .اما اذا كان  -

 

 الخطوة السابعة 
في ھذه الخطوة ستظھر لك  الواجھة ادناه حیث 

یمكن لك تثبیت الخیارات الخاصة بك نوع القناة  
اسم الكلیة المراد التقدیم علیھا القسم نوع الدراسة 
صباحي او مسائي ثم قم بالضغط على تقدیم لیتم 
 اضافة ھذه االستمارة الى البروفایل الخاص لك 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخطوة الثامنة
بعد ان قمت بالضغط على حقل التقدیم ستظھر لك الواجھة ادناه 
حیث تظھر لك بیانات االستمارة التي قمت بملئھا في الخطوة 

ریق السابقة  اضافة الى امكانیة التقدیم على استمارة جدید عن ط
 الضغط على حقل اضافة  استمارة
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 :ة ـــــمالحظ
 واحد .ي كل استمارة یتم تثبیت قسم  للطالب الحق التقدیم على اربع استمارات ف  -
عن طریق البروفایل حال رغب بالغاء تفعیل احد االستمارات التي قدم علیھا  للطالب الحق في  -

 لمراجعة الكلیة االھلیة. الخاص بھ والحاجة
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من اجل التسجیل في كلیة معینة علیك باخذ كود التسجیل الخاص باستمارة تلك الكلیة و التوجھ  -
الى قسم التسجیل. حیث سیقوم موظف قسم التسجیل بتسجیلك في القسم بعد ان یحصل منك على 

 كود التسجیل .

 

 

 فترة التسجیل
بعد اعالن اسماء الطلبة المقبولین بشكل نھائي وبدء الفترة المحددة للتسجیل 

 بامكان الطالب التسجیل وفق االلیة التالیة : 

 الخطوة االولى 
الشخصي عن طریق الرقم االمتحاني والرقم  قم بتسجیل الدخول الى بروفایلك

السري  ثم قم باختیار القناة التي تم التقدیم علیھا سوف تظھر لك الالستمارات 
كود التسجیل قد  سابقا مع مالحظة انالتي قمت بتفعیلھا من قبل الكلیة االھلیة 

 تغیر من مشفر الى احرف ظاھر كما في الواجھ ادناه 
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عند قیامه �التسجیل على احد الخیارات �حد اقصى ,الطالب في ثالث خیارات �ظهر قبول  سوف -

 الثالثة سوف تلغى �قیة خیارته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عزیزي الطالب 

كلیة  الیمكن اليیرجى االنتباه 
تسجیل الطالب اذا لم یقوم ھو 

شخصیاً بتسلیمھم كود التسجیل 
 الخاص بھ 
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 الفصل الثالث
 والكلیات االھلیةالحدود الدنیا للتقدیم في الجامعات 

 االحیائي +علمي ینالفرع وخر�ج .1
 (مسائي) الحد االدنى للتقد�م (صباحي)الحد االدنى للتقد�م الدراسة ت

  93 الطب العام  1

  85 طب االسنان 2

  85 الصیدلة  3

  60 كلیة التمر�ض  4

 65 65 تقنیات التحلیالت المرضیة  5

  65 تقنیات االشعة والسونار 6

  65 تقنیات صناعة االسنان 7

  65 تقنیات العالج الطبیعي  8

  65 تقنیات التخدیر  9

  65 الجنائیةاالدلة تقنیات  10

 التطبیقي +علمي   ینالفرع وخر�ج .2

 (مسائي)الحد االدنى للتقد�م (صباحي)الحد االدنى للتقد�م الدراسة ت

  74 هندسة النفط 1

 70 72 هندسة معماري / هندسة العمارة 2

 64 66 هندسة مدني 3

 61 63 هندسة المساحة  4

 63 65 هندسة البناء واالنشاءات 5

 63 65 هندسة البناء وادارة المشار�ع 6

 61 63 هندسة الطرق والجسور   7

 60 60 هندسة تقنیات البناء واالنشاءات 8

 60 60 هندسة تقنیات القدرة الكهر�ائیة  9
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 . المشتر�ة (احیائي+تطبیقي+علمي ).االختصاصات 3

 (مسائي)الحد االدنى للتقد�م (صباحي)الحد االدنى للتقد�م الدراسة ت

 72 74 هندسة الطب الحیاتي 1

 62 64 هندسة االتصاالت / هندسة اتصاالت الحاسوب 2

 62 64 هندسة اللیزر وااللكترونیات البصر�ة 3

 61 63 وتكنولوجیا المعلومات/ هندسة البرامجیات 4

 61 63 هندسة الحاسوب 5

 61 63 هندسة الكترونیة واتصاالت 6

 61 63 هندسة التبر�د والتكییف 7

 60 60 هندسة تقنیات الحاسوب 8

 65 65 هندسة تقنیات االجهزة الطبیة 9

 60 60 هندسة تقنیات التبر�د والتكییف 10

 60 60 تقنیات الطیران 11

 72 74 الهندسة الكیمیاو�ة والصناعات النفطیة  12

 72 74 هندسة تكر�ر النفط والغاز 13

 65 65 تقنیات البصر�ات 14

 60 60 هندسة تقنیات االتصاالت 15

 58 58 علم الحاسوب ونظم المعلومات  16

 58 58 علوم الفیز�اء الطبیة 17

 58 58 علوم الحاسوب  18

 58 58 علوم الحیاة  19

 58 58 القانون  20

 ــ ــ �قیة االقسام تخضع للمفاضلة  21

 الفرع االدبي :و خر�ج .4

 الحد االدنى للتقد�م الدراسة ت
 (صباحي +مسائي)

 58 القانون  1

 - �قیة االقسام تخضع للمفاضلة 2
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 الفرع الصناعي: وخر�ج -5

 الحد االدنى للتقد�م الدراسة ت
 (صباحي +مسائي) 

 65 هندسة تقنیات البناء واالنشاءات  1

 65   هندسة تقنیات الحاسوب 2

 65   هندسة تقنیات التبر�د والتكیییف 3

 70 هندسة تقنیات االجهزة الطبیة 4

 65   هندسة تقنیات القدرة الكهر�ائیة 5

 65   هندسة تقنیات االتصاالت 6

 �خضع للمفاضلة  فرع تكنولوجیا االعالم فقط) االعالم(لخر�جي 7

 

 فرع الحاسوب وتقنیة المعلومات: وخر�ج .5

 الحد االدنى للتقد�م الدراسة ت

 60 هندسة تقنیات الحاسوب 1

 - �قیة االقسام تخضع للمفاضلة 2
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 الفصل الرابع
جدول مدخالت القبول في أقسام الجامعات والكلیات 

 )2018/2019(سياللعام الدر االھلیة
 فروع االعداد�ة  الكلیات االهلیةاقسام  ت

 احیائي  طب عام  1

 علمياحیائي +  طب االسنان 2

 علمياحیائي +  الصیدلة 3

 + اعداد�ة تمر�ض علمياحیائي +  التمر�ض 4

 علمياحیائي +  تقنیات االشعة والسونار 5

 علمياحیائي +  تقنیات صناعة االسنان 6

 علمياحیائي +  تقنیات العالج الطبیعي  7

 علمياحیائي +  تقنیات التخدیر 8

 علمياحیائي +  تقنیات االدلة الجنائیة  9

 علمياحیائي +تطبیقي + هندسة الطب الحیاتي 10

 تطبیقي + علمي هندسة معماري/ هندسة العمارة 11

 تطبیقي + علمي هندسة مدني 12

 +تطبیقي + علمياحیائي  هندسة اتصاالت الحاسبات/هندسة االتصاالت 13

 احیائي +تطبیقي + علمي هندسة اللیزر وااللكترونیات البصر�ة 14

 احیائي +تطبیقي + علمي هندسة البرامجیات وتكنولوجیا المعلومات 15

 احیائي +تطبیقي + علمي هندسة الحاسوب 16

 احیائي +تطبیقي + علمي هندسة الكترونیة واتصاالت 17

 احیائي +تطبیقي + علمي تقنیات البصر�ات 18

 احیائي +تطبیقي + علمي هندسة تقنیات الطیران 19

 احیائي +تطبیقي + علمي هندسة التبر�د والتكییف 20

 احیائي +تطبیقي + علمي الهندسة الكیمیاو�ة والصناعات النفطیة 21

 تطبیقي + علمي هندسة البناء واالنشاءات 22

 تطبیقي + علمي هندسة البناء وادارة المشار�ع  23

 تطبیقي + علمي هندسة الطرق والجسور 24

 تطبیقي + علمي هندسة المساحة  25
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26 

 وانشاءات البناء تقنیات هندسة

 
 تطبیقي +علمي

 
 الصناعة         

 البناء

 الرسم الهندسي

 تطبیقي + علمي هندسة النفط 27

 علمي  احیائي+تطبیقي + والغاز هندسة تكر�ر النفط  28

29 

 
 

 هندسة تقنیات االتصاالت 

 احیائي +تطبیقي + علمي

 
 الصناعة

 اتصاالت

 حاسبات

 الكترونیك وسیطرة

 احیائي +تطبیقي + علمي علم الحاسوب ونظم المعلومات 30

 احیائي +تطبیقي + علمي علوم الفیز�اء الطبیة 31

 احیائي +تطبیقي +علمي علوم الحاسبات 32

 احیائي + علمي تقنیات تحلیالت مرضیة 33

 احیائي +تطبیقي + علمي علوم الحیاة 34

35 
 
 

 تطبیقي + علمي هندسة تقنیات القدرة الكهر�ائیة

 
 
 

خر�ج اعداد�ة 
 الصناعة

 الكهر�اء ، القوة الكهر�ائیة

 مكائن �هر�ائیة

 االلكترونیك وسیطرة

 میكاترونیك

 االتصاالت

 صیانة مصاعد �هر�ائیة

 تولید الطاقة الكهر�ائیة ونقلها

 االجهزة الطبیة

 صیانه منظومات اللیزر

 صیانة حاسوب

 صیانه المصاعد الكهر�ائیة

خر�جي مراكز التدر�ب المهني الذي 
تكون مدة الدراسة فیها ثالث سنوات 

والذین ادوا االمتحان الوزاري في 
  المناظراالختصاص 

 احیائي +تطبیقي + علمي  36
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 هندسة تقنیات الحاسبات

 
 
 
 
 

خر�ج اعداد�ة 
  الصناعة

 االلكترونیك و سیطرة

 االتصاالت

 صیانة الحاسبات

 الكهر�اء ، القوة الكهر�ائیة

 االجهزة الطبیة

 تكنولوجیا اعالم

 الحاسبات ، شبكات الحاسوب

خر�جي مراكز التدر�ب المهني الذي 
تكون مدة الدراسة فیها ثالث سنوات 

والذین ادوا االمتحان الوزاري في 
  االختصاص المناظر

فرع الحاسوب وتقنیة 
 المعلومات 

  تجمیع وصیانه الحاسوب
  شبكات الحاسوب

 اجهزة الهاتف والحاسوب المحمول

37 

 
 
 

 الطبیةهندسة تقنیات االجهزة 
 
  

 احیائي +تطبیقي + علمي

 
 

خر�ج اعداد�ة 
  الصناعة

  االلكترونیك والسیطرة
 االجهزة الطبیة

 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احیائي +تطبیقي + علمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتاج میكانیك

 نجارة

 تكییف الهواء والتثلیج

 میكاترونكس سیارات

 تكنولوجیا صناعیة

 لحام غازي و�هر�ائي

 تبر�د وتكییف

 طباعة 

 تشغیل صیانة میكانیكیة

 انتاج تصنیع معادن

 سباكة

 غزل ونسیج
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 هندسة تقنیات التبر�د والتكییف
 هندسة تقنیات میكانیك القوى و 

 
 

خر�ج اعداد�ة 
 الصناعة

 السیارات 

 مكائن ومعدات

 مضخات وتور�ینات

 انتاج

 میكانیك

 مكننة زراعیة

 النماذج

خر�جي مراكز التدر�ب المهني 
الذي تكون مدة الدراسة فیها ثالث 

سنوات والذین ادوا االمتحان 
 الوزاري في االختصاص المناظر

39 

 
 
 
 

 ادارة االعمال

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 
 

 التجارة

 عام

 المخازن فرع ادارة 

 فرع االقتصاد

 فرع االدارة

االدارة  فرع الحاسوب وتقنیة المعلومات
 االلكترونیة

 

40 

 
 

 المحاسبة

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 عام التجارة

 فرع المحاسبة

41 

 
 علوم مالیة ومصرفیة/

  علوم محاسبیه ومصرفیة

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 االختصاص المناظر فقط  التجارة

42 

 
 اقتصاد�ات النفط والغاز

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 التجارة
 

 عام 

 االقتصاد

 ادارة 
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 محاسبة

43 

 
 االعالم

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 تكنولوجیا االعالم الصناعه

44 
 

 الصحافة
 احیائي +تطبیقي + علمي

  

  االدبي

45 

 اللغة االنكلیز�ة/
 التر�یة االنكلیز�ة

 احیائي +تطبیقي +علمي

 االدبي

 قسم اللغة االنكلیز�ة معهد اعداد المعلمین

46 

 
 

 الترجمة

 احیائي +تطبیقي +علمي

 االدبي

  قسم اللغة االنكلیز�ة معهد اعداد المعلمین

 اللغة العر�یة 47

  احیائي +تطبیقي + علمي
  االدبي

 قسم اللغة العر�یة لمعلمینمعهد اعداد ا
 
  

 التار�خ 48

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 قسم التار�خ  معهد اعداد المعلمین

 قسم االجتماعیات
 
  

 الجغرافیة 49

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

  قسم الجغرافیة  معهد اعداد المعلمین

 علم النفس 50
 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 احیائي +تطبیقي + علمي االحصاء والمعلوماتیه 51

 القانون  52
 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي
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53 
 العلوم السیاسیة والدولیة/
 عالقات دولیة ودبلوماسیة

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

 االقتصاد 54

 احیائي +تطبیقي + علمي

 االدبي

  االختصاص المناظر فقط التجارة

  االدارة التر�و�ة  55

 احیائي +تطبیقي + علمي
  

   ادبي

  كافة االختصاصات معهد المعلمین 

56 

 
  الدینیة السیاحة

 سیاحة معهدعلمي ++ ادبي+تطبیقي+ احیائي   
  

 ادارة الفنادق والسیاحة تجارة
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 

 المسرح
 
 
 
 
 
  

 +تطبیقي + علمياحیائي 

 االدبي

 تجارة

صناعة وخر�جي مراكز التدر�ب المهني الذي تكون مدة 
الدراسة فیها ثالث سنوات والذین ادوا االمتحان الوزاري في 

 االختصاص المناظر

 زراعة

  تفرع الحاسوب وتقنیة المعلوما

 معهد الفنون الجمیلة/ فرع المسرح

 فنون تطبیقیة

 معهد اعداد معلمین
  

58 
 

 /التر�یة الر�اضة
 التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضة

  احیائي +تطبیقي + علمي
  االدبي
  تجارة
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صناعة وخر�جي مراكز التدر�ب المهني الذي تكون مدة 
الدراسة فیها ثالث سنوات والذین ادوا االمتحان الوزاري في 

  االختصاص المناظر
  زراعة

  فرع الحاسوب وتقنیة المعلومات
  فنون تطبیقیة

  معهد اعداد معلمین

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات االسالمیة �افة
 (و�ضمنها السیاحة الدینیة)

 احیائي +تطبیقي + علمي

 ادبي

 تجارة

صناعة وخر�جي مراكز التدر�ب المهني الذي تكون مدة 
ادوا االمتحان الوزاري في الدراسة فیها ثالث سنوات والذین 

 االختصاص المناظر

 زراعة

 فرع الحاسوب وتقنیة المعلومات

 فنون تطبیقیة

االعداد�ات االسالمیة التا�عة 
 للتر�یة

 الدراسة الصباحیة
  والمسائیة 

االعداد�ات االسالمیة التا�عة 
 للوقفین

طلبة الدراسة الصباحیة 
الدراسة الخارجیة (من ادو 

  االمتحان التقو�مي فقط)
 قسم الدراسة االسالمیة معهد اعداد معلمین

 قسم العر�ي

 
 
 
 
 
 

  60 

 
 
 
 
 
 

 تر�یة فنیة

 احیائي +تطبیقي+علمي+ادبي
 

 معھد الفنون الجمیلة
 

 االختصاص المناظر

 
 
 
 
 
 
 

قسم تقنیات التصمیم 
 والتز�ین المعماري 

 الخط والزخرفةقسم تقنیات 
 قسم تقنیات الخزف
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 قسم صناعة المال�س الفنون التطبیقیة
 قسم التصمیم الطباعي
 قسم تصمیم االقمشة

 فنون تطبیقیة عام
 
 
 
 

  

 احیائي +تطبیقي+علمي+ادبي العالقات العامة  61
 

 
 
 
 

62 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التصمیم

 احیائي +تطبیقي+علمي+ادبي

 التصمیم معهد الفنون الجمیلة
 

 
 
 التطبیقیةالفنون 
 
 
 
 
 

قسم تقنیات التصمیم 
 والتز�ین المعماري 

 قسم تقنیات الخط والزخرفة
 قسم تقنیات الخزف

 قسم صناعة المال�س
 قسم التصمیم الطباعي
 قسم تصمیم االقمشة

 فنون تطبیقیة عام  

   

 احیائي +تطبیقي+علمي  تقنیات الفیز�اء الطبیة  63
 

 + علمي احیائي +تطبیقي االعالم الرقمي 64
 

 االدبي

 تكنولوجیا االعالم الصناعة
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 الفصل الخامس
المعترف بھا واالجور لجامعات والكلیات االھلیة ا

 الدراسیة
 ادناه اسماء الجامعات والكلیات االهلیة المعترف بها، والتي سیتم فتح �اب القبول

لكتروني تي  واالجور الدراسیة للمرحلة االولى، للتقد�م الیها ، اال راجین مالحظة اال
 قبل تقد�م الخیارات في االستمارة لضمان حصولك على القبول المناسب:

تأكد من الموقع الجغرافي .   ال
لتمییز بین ق   راءة االجور الخاصة �المرحلة االولى المذ�ورة ازاء �ل قسم وا

 اجور الدراسة الصباحیة والمسائیة.
نتباه على المالحظات ان وجدت.    اال

 

 ) :1988كلیة التراث الجامعة / (بغداد)/ تأسست سنة ( .1

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,500,000 2,500,000 المحاسبة 1
 2,200,000 2,200,000 اللغة االنكلیز�ة 2
 2,500,000 2,500,000 ادارة اعمال 3
 2,500,000 2,500,000 قانون  4
 2,500,000 2,400,000 علوم الحاسوب 5
 3,500,000 3,500,000 الحاسبات هندسة تقنیات 6
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 ):1988كلیة المنصور الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .2

 ) :1988لیة الرافدین الجامعة / بغداد تاسست سنة (ك .3
 

 ) :1990(بغداد) / تأسست سنة ( كلیة المأمون الجامعة / .3

 اجور الدراسة المسائیة االجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 االحصاء والمعلوماتیة 1

000,050,2 علم الحاسوب 2  000,005,2  

000,000,3 هندسة الحاسوب 3  الیوجد دراسة مسائیة 

 2,300,000 2,300,000 المحاسبة 4

 2,300,000 2,300,000 ادارة اعمال 5

000,500,3 هندسة اتصاالت الحاسوب 6  000,500,3  

 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنیات التبر�د والتكییف 7

 3,450,000 3,450,000 هندسة تقنیات الحاسوب 8

000,500,2 قانون  9  000,500,2  

 التوجد دراسة مسائیة 10,500,000 طب االسنان 10

000,000,9 الصیدلة 11  التوجد دراسة مسائیة 

000,400,4 الهندسة المدنیة 12  000,400,4  

 3,500000 3,500000 تقنیات التحلیالت المرضیة  13

,0006003 تقنیات العالج الطبیعي  14  التوجد دراسة مسائیة 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 اجور الدراسة المسائیة 4,000,000 هندسة الحاسوب 1
 اجور الدراسة المسائیة 2,500,000 ادارة االعمال 2
 اجور الدراسة المسائیة 4,000,000 هندسة االتصاالت 3
 الدراسة المسائیةاجور  2,500,000 القانون  4
 اجور الدراسة المسائیة 2,500,000 علم الحاسوب ونظم المعلومات 5
 اجور الدراسة المسائیة 3,500,000 هندسة تقنیات الحاسوب 6
 اجور الدراسة المسائیة 2,300,000 التر�یة االنكلیز�ة 7
 اجور الدراسة المسائیة 4,500,000 الهندسة المدنیة 8
 اجور الدراسة المسائیة 2,500,000 المحاسبیه والمصرفیةالعلوم  9

العالج الطبیعي ورعا�ة  10
 المعاقین

3,500,000 
 اجور الدراسة المسائیة

 اجور الدراسة المسائیة 4,000,000 هندسة تقنیات االجهزة الطبیة 11
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 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 التوجد دراسة مسائیة 1,350,000 التار�خ 1

 التوجد دراسة مسائیة 1,350,000 الجغرافیة 2

 1,900,000 2,000,000 اللغة االنكلیز�ة 3

 التوجد دراسة مسائیة 1,800,000 علم الحاسوب 4

 التوجد دراسة مسائیة 2,000,000 الترجمة 5

6 
 

 2,000,000 2,000,000 قانون 

 2,000,000 2,000,000 ادارة اعمال 7

 2,900,000 3,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 8

 3,500,000 3,500,000 هندسة تقنیات القدرة الكهر�ائیة 9

10 
 تقنیات التحلیالت المرضیة

3,500,000 3,500,000 

 3,000,000 3,000,000 هندسة االتصاالت 11

 
 

 ) :1993كلیة شط العرب الجامعة / (البصرة) / تأسست سنة ( .4
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,500,000 2,500,000 القانون  1
 2,500,000 2,500,000 ادارة اعمال 2
 2,500,000 2,500,000 اللغة االنكلیز�ة 3
 2,500,000 2,500,000 علم الحاسوب 4
 2,500,000 2,500,000 المحاسبة 5

 
 ) :1993كلیة المعارف الجامعة / ( االنبار/ الرمادي) / تأسست سنة ( .5
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 2,000,000 1,800,000 القانون  1
 1,380,000 1,220,000 اللغة العر�یة 2
 2,300.000 2,000.000 العلوم المالیة والمصرفیة 3
 1,900,000 1,800,000 اللغة االنكلیز�ة 4
 1,260,000 1,240,000 علم الحاسوب 5
 3,160,000 3,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 6
 3,600,000 3,500,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 7
 3,400,000 3,300.000 الهندسة المدنیة 8
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 2,000,000 1,800,000 التر�یة الر�اضیة والبدنیة 9
 
 
 

 ) :1994كلیة الحدباء الجامعة / نینوى / تأسست سنة ( .6
 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,800,000 1,800,000 المحاسبة 1
 1,800,000 1,800,000 ادارة االعمال 2
 1,900,000 1,800,000 القانون  3
 ا�قاف قبول العلوم المالیة والمصرفیة 4
 ا�قاف قبول علوم الحاسوب 5
 1,750,000 1,750,000 اللغة االنكلیز�ة 6
 3,500,000 3,500,000 هندسة تقنیات الحاسوب 7
 الیوجد دراسة مسائیة 10.000.000 طب اسنان 8
 الیوجد دراسة مسائیة 3.700.000 تحلیالت مرضیة 9

 

 ) :1996االقتصادیة الجامعة/ (بغداد) / تأسست سنة ( كلیة بغداد للعلوم .7
 
 ةاجور الدراسة المسائی اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 الیوجد دراسة مسائیة 2,250,000 الحاسوب تقنیات هندسة 1
 الیوجد دراسة مسائیة 2,100,000 علم الحاسوب 2
 2,000,000 2,000,000 العلوم المالیة والمصرفیة 3
 2,000,000 2,000,000 المحاسبة 4
 2,000,000 2,000,000 ادارة االعمال 5

 

 ) :1996كلیة الیرموك الجامعة / (دیالى) / تأسست سنة ( .8
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 التوجد دراسة مسائیة  2,000,000 اللغة االنكلیز�ة 1
 1,850,000 1,850,000 القانون  2
 التوجد دراسة مسائیة 2,200,000 علم الحاسوب 3
 التوجد دراسة مسائیة 3,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 4
 3,500,000 3,500,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 5
 ا�قاف قبول 10,500,000 طب االسنان 6
 ا�قاف قبول  9,000,000 الصیدلة 7

 

 ) 2000كلیة بغداد للعلوم الطبیة  (بغداد للصیدلة سابقاً)/(بغداد)/ تأسست سنة( .9
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 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

1 
 

 التوجد دراسة مسائیة  9,250,000 صیدلةال

 

 ) :2004/ ( كربالء) / تأسست سنة ( (ع)جامعة اھل البیت  .10

 
 

 ) :2004االسالمیة / (النجف) / تأسست سنة ( الجامعة .11
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,000,000 1,000,000 العلوم السیاسیة والدولیةكلیة القانون /  1
 1,000,000 1,250,000 الفكر االسالمي والعقیدةكلیة العلوم االسالمیة /  2
 1,000,000 1,250,000 الدراسات القرآنیة واللغو�ةكلیة العلوم االسالمیة /  3
 1,000,000 1,500,000 القانون كلیة القانون /  4
,00,00002 هندسة تقنیات الحاسوبكلیة الهندسة /  5  2,000,000 
 1,000,000 1,250,000 االعالم/الصحافة 6
0,000002,2 والتكییفهندسة تقنیات التبر�د كلیة الهندسة /  7  2,000,000 
 1,500,000 1,700,000 اللغة االنكلیز�ةكلیة التر�یة /  8
 2,500,000 3,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیةكلیة التقنیات الطبیة /  9

,2 تقنیات البناء واالنشاءاتكلیة الهندسة /  10 ,000500  2,000,000 
 التوجد دراسة مسائیة 10,000,000 كلیة طب االسنان / طب االسنان  11
 التوجد دراسة مسائیة 10,000,000 كلیة الصیدلة / الصیدلة  12

 
 
 

 اجور الدراسة المسائیة الصباحیة اجور الدراسة الكلیة / القسم ت
 1,600,000 1,500,000 القانون  /القانون كلیة  1

 وجد دراسة مسائیةا�قاف قبول   ایقاف قبول000, لغة عر�یةال/  اآلداب 2
 1,850,000 1,600,000 / الصحافة اآلدابكلیة  3

 ا�قاف قبول وجد دراسة مسائیة  ایقاف قبول000, / اللغة االنكلیز�ة اآلدابكلیة  4
 1,850,000 1,750,000 كلیة االداب /العالقات العامة 5

 مسائیة دراسة التوجد 7,500,000 طب اسنانكلیة طب االسنان /  6

 ا�قاف قبول وجد دراسة مسائیة  ایقاف قبول000, الفقة واصوله /كلیة العلوم االسالمیة 7
 ا�قاف قبول وجد دراسة مسائیة  ایقاف قبول000, / علوم القران كلیة العلوم االسالمیة 8
 2,000,000 1,950,000 / السیاحة الدینیة كلیة العلوم االسالمیة 9

 التوجد دراسة مسائیة 7,500,000 الصیدلة /كلیة الصیدلة  10
كلیة التقنیات الطبیة / تقنیات  11

 التحلیالت المرضیة

2,750,000 2,750,000 



 
 

- 36 - 
 

 )2018تاسست سنة (/الدیوانیة الجامعة االسالمیة فرع  12-1
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 2,000,000 2,000,000 هندسة  تقنیات الحاسوب   1

 1,000,000 1,500,000 القانون  2

 1,000,000 1,250,000 الدراسات القرآنیة واللغو�ة  3

 1,500,000 1,700,000 اللغة االنكلیز�ة  4

 التوجد دراسة مسائیة 3,000,000 التحلیالت المرضیة 5

 
 )  2018الجامعة االسالمیة فرع بابل / تاسست سنة ( 12-2 
 

 اجور الدراسة المسائیة الصباحیةاجور الدراسة  القسم ت
 2,000,000 2,000,000 هندسة  تقنیات الحاسوب   1
 1,000,000 1,500,000 القانون  2
 1,000,000 1,250,000 الدراسات القرآنیة واللغو�ة  3
 1,500,000 1,700,000 اللغة االنكلیز�ة  4
 التوجد دراسة مسائیة 2,500,000 التحلیالت المرضیة 5

 ) :2004كلیة دجلة الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .12
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 2,000,000 2,000,000 علوم الحاسوب 1
 2,250,000 2,250,000 العلوم المالیة والمصرفیة 2
 2,250,000 2,250,000 ادارة اعمال 3
 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 4
 2,900,000 2,900,000 هندسة تقنیات التبر�د والتكییف 5
 3,000,000 3,000,000 تقنیات البصر�ات 6
 1,500,000 1,500,000 االعالم 7
 2,250,000 2,250,000 القانون  8
 التوجد دراسة مسائیة 10,950,000 طب االسنان 9

 3,400,000 3,400,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 10
 1,250,000 1,250,000 اللغة العر�یة 11
 3,500,000 3,500,000 مدني هندسة  12
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 ) :2005كلیة السالم الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .13
   

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحیة

 اجور الدراسة المسائیة

 2,000,000 2,000,000 القانون  1

,0,000501 اللغة االنكلیز�ة 2  0,000501,  
 1,500,000 1,500,000 الدراسات االسالمیة وحوار االد�ان 3
 ایقاف قبول  علم الحاسوب 4

,0002502, هندسة تقنیات الحاسوب 5  ,0002502,  
 2,000,000 2,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة  6

 2,000,000 2,000,000 المالیة والمصرفیة علوم  7
 2,000,000 2,000,000 االعالم  8

 2,750,000 2,750,000 االدلة الجنائیة  9

 
 ) :2005(الدراسات االنسانیة سابقاً) / النجف/ تأسست سنة ( جامعة الكفیل  .14

 

 
 ) :2005كلیة مدینة العلم الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .15

 
 التراثاجور الدراس الصباحیةاجور الدراسة  القسم ت

 ة المسائیة
 2,200,000 2,200,000 القانون  1
 3,000,000 3,000,000 علوم الحیاة 2
 2017/2018للعام  تعلیق قبول هندسة الحاسوب 3
 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 4
 2,200,000 2,200,000 المحاسبة 5
 3,500,000 3,500,000 واالنشاءاتتقنیات البناء هندسة  6
 2,750,000 2,750,000 علوم الفیز�اء الطبیة 7

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 تعلیق قبول الشر�عة 1
000,500,1 القانون كلیة القانون /  2  1,500,000 
000,000,2 هندسة تقنیات الحاسوبكلیة الهندسة التقنیة /  3  2,000,000 
 التوجد دراسة مسائیة  10,000,000 طب االسنانكلیة طب االسنان /  4
 تعلیق قبول االعالمكلیة االعالم /  5
تقنیات التحلیالت كلیة التقنیات الطبیة والصحیة /  6

 المرضیة
3,000,000 3,000,000 

 التوجد دراسة مسائیة  10,000,000 الصیدلةكلیة الصیدلة /  7
 تعلیق قبول السیاحة الدینیة 8
 التوجد دراسة مسائیة  2,650,000 الفیز�اء الطبیةكلیة التقنیات الطبیة والصحیة / تقنیات  9
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 التوجد دراسة مسائیة 4,500,000 تقنیات التخدیر  8
 

 ) :2006كلیة الشیخ الطوسي / (النجف) / تأسست سنة ( .16
 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
  1,250,000  1,250,000 ن الكر�مآالقر  1
  1,250,000  1,250,000 العقیدة والفكر االسالمي  2
3 

 تقنیات التحلیالت المرضیة
3,000,000 

 
2,500,000 

 
  1,250,000 التر�یة االسالمیة 4

 1,250,000 

 التوجد دراسة مسائیة 3,250,000 التمر�ض  5

 
 ) :2009() / تأسست سنة المركز (جامعة االمام جعفر الصادق (ع) /  .17

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة/ القسم ت
 2,450,000 2,550,000 تقنیات االتصاالت  هندسةتكنولوجیا المعلومات/كلیة  1
 2,750,000 2,750,000 قسم هندسة تقنیات الحاسباتتكنولوجیا المعلومات/كلیة  2
 2,000,000 2,100,000 القانون القانون/ كلیة  3
 2,000,000 2,100,000 اللغة االنكلیز�ةاالداب/ كلیة  4
 1,350,000 1,350,000 اللغة العر�یةاالداب/ كلیة  5
 1,250,000 1,350,000 التار�خاالداب/ كلیة  6
 1,750,000 1,750,000 االعالماالداب/ كلیة  7
 1,250,000 1,250,000 نآقسم علوم القر  االداب/كلیة  8
,0000002, ادارة االعمال كلیة العلوم االدار�ة والمالیة/ 9  2,000,000 

,0000002, قسم المحاسبة كلیة العلوم االدار�ة والمالیة/ 10  2,000,000 
 1,900,000 2,000,000 اقتصاد�ات ادارة النفط والغاز 11

 

 / فرع دیالى. (ع)جامعة االمام جعفر الصادق  17-1

 اجور الدراسة المسائیة الصباحیةاجور الدراسة  القسم ت
1 
 1,000,000 1,150,000 تار�خ 

 1,000,000 1,100,000 نرآعلوم الق 2
 1,000,000 1,100,000 اللغة العر�یة 3
 1,650,000 1,750,000 القانون  4
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 / فرع كركوك. (ع)جامعة االمام جعفر الصادق  17-2

 
 المسائیة اجور الدراسة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,500,000 2,500,000 ھندسة تقنیات الحاسوب 1
 1,250,000 1,350,000 علوم القرآن 2
 1,750,000 1,750,000 ةاللغة االنكلیزی 3
 1,900,000 2,000,000 القانون 4
 3,000,000 3,000,000 التحلیالت المرضیة 5
 1,900,000 1,900,000 اقتصادیات النفط والغاز 6

 
 االمام جعفر الصادق (ع) / فرع ذي قار.جامعة  17-3

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,500,000 2,500,000 ھندسة تقنیات الحاسوب 1
 1,250,000 1,250,000 علوم القرآن 2
 1,850,000 1,950,000 المحاسبة 3
 1,500,000 1,600,000 القانون 4

 
 

 / فرع النجف االشرف. (ع)جامعة االمام جعفر الصادق  17-4
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 2,000,000 ھندسة تقنیات الحاسوب 1
2,000,000 

 1,400,000 1,600,000 اللغة االنكلیزیة 2
 1,700,000 1,800,000 المحاسبة 3
 1,500,000 القانون 4

1,250,000 

 2,500,000 تقنیات التحلیالت المرضیة  5
2,500,000 

 1,100,000 التربیة االسالمیةاداب/علوم القران و 6
1,000,000 

 
 / فرع صالح الدین. (ع)جامعة االمام جعفر الصادق  17-5

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,750,000 1,800,000 اللغة االنكلیزیة 1
 1,350,000 1,350,000 القرآنعلوم  2
 1,500,000 1,500,000 اعالم 3
 1,000,000 1,250,000 اللغة العربیة 4
 1,550,000 1,700,000 القانون 5
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 1,750,000 1,950,000 المحاسبة 6
 3,000,000 3,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة  7

 
 / فرع المثنى. (ع)جامعة االمام جعفر الصادق  17-6

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,950,000 2,000,000 اللغة االنكلیزي 1

 1,350,000 1,350,000 علوم القرآن 2

 2,000,000 2,100,000 القانون 3

 2,750,000 2,750,000 حاسبات التقنیات ھندسة  4

 
 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع میسان . 17-7

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 2,500,000 2,550,000 ھندسة الحاسوب 1

 2,750,000 2,850,000 ھندسة تقنیات الحاسوب 2

 1,250,000 1,350,000 علوم القرآن 3

 1,750,000 1,850,000 اللغة االنكلیزیة 4
 2,000,000 2,050,000 ادارة االعمال 5
 1,850,000 2,000,000 المحاسبة 6
 1,600,000 1,750,000 القانون 7

 1,900,000 2,000,000 اقتصادیات النفط والغاز 8

 

 ) :2010كلیة الرشید الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( -19

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,000,000 2,000,000 القانون  1
 1,250,000 1,250,000 اللغة العر�یة 2
 1,250,000 1,250,000 التار�خ 3
 التوجد دراسة مسائیة 8,000,000 الصیدلة 4
 2,750,000 2,750,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 5
 2,000,000 2,000,000 علوم الحیاة 6
 التوجد دراسة مسائیة 9,000,000 طب االسنان 7
 2,500,000 2,500,000 هندسة تقنیات الحاسوب 8
 1,750,000 1,750,000 قسم العلوم المالیة والمصرفیة 9

   التمر�ض 10
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 ) :2010كلیة العراق الجامعة / (البصرة) / تأسست سنة ( .18
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة/ القسم ت
 4,750,000 4,750,000 ھندسة االتصاالت 1

 تعلیق قبول  ھندسة الحاسوب 2
 

 1,200,000 1,200,000 العلوم السیاسیة 3

 4,990,000 4,990,000 الھندسة المدنیة 4

 3,850,000 3,850,000 ھندسة تقنیات الحاسبات 5

 

 ) :2010كلیة صدر العراق الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .19
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1725000 1725000 قانون ال 1

 1500000 1500000 الصحافة 2

 التوجد دراسة مسائیة 1500000 علوم سیاسیةال 3
 التوجد دراسة مسائیة 1800000 علوم مالیة ومصرفیةال 4
 التوجد دراسة مسائیة 2750000 التحلیالت المرضیة تقنیات 5

 

 ) :2010كلیة القلم الجامعة / (كركوك) / تأسست سنة ( .20
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,000,000 2,000,000 القانون  1
 ا�قاف قبول ا�قاف قبول  علم النفس 2
 2,000000 2,000000 علوم القرآن 3
 3,000000 3,000000 التر�یة الر�اضیة 4
 2,450,000 2,450,000 اللغة االنكلیز�ة 5
 3,500000 3,500000 هندسة تقنیات الحاسوب 6
 2,450,000 2,450,000 ادارة اعمال 7
 3,750,000 3,750,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 8
 3,750,000 3,750,000 تقنیات االشعة 9

 ا�قاف قبول  ا�قاف قبول  الهندسة المدنیة  10
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 ) :2010كلیة الحسین (ع) الجامعة / (كربالء) / تأسست سنة ( .21
 

 0اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,500000 3,000000 الهندسة  االلكترونیة واالتصاالت 1

 2,000000 2,500000 هندسة الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات 2

 3,000000 3,500000 هندسة تقنیات االجهزة الطبیة 3

 التوجد دراسة مسائیة 8,500,000 طب االسنان 4

 3,000,000 3,500000 هندسة تقنیات القدرة الكهر�ائیة  5

 

 ) :2010كلیة الحكمة الجامعة / (بغداد) / تأسست ( .22
 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,800,000 1,800,000 القانون  1

 1,000,000 1,000,000 اللغة العر�یة 2

 1,500,000 1,500,000 الدراسات االسالمیة 3

 2,000,000 2,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 4

 التوجد دراسة مسائیة  تقنیات تحلیالت مرضیة 5

 

 ) :2010كلیة المستقبل الجامعة / (بابل ) / تأسست سنة ( .23
 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنیات الحاسبات 1

 2,500,000 2,500,000 هندسة تقنیات التبر�د والتكییف 2

 3,000,000 3,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 3

 1,600,000 1,600,000 القانون  4

 1,600,000 1,600,000 ادارة االعمال 5

 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنیات البناء واالنشاءات 6

 4,000,000 4,000,000 الطب الحیاتيهندسة  7

 1,600,000 1,600,000 التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضة 8

 1,600,000 1,600.000 المحاسبة 9

 2,000,000 2,000,000 الفیز�اء الطبیة التطبیقیة 10

 3,000,000 3,000,000 الهندسة الكیمیاو�ة والصناعات النفطیة 11

 التوجد دراسة مسائیة 10,000,000 طب االسنان 12

 التوجد دراسة مسائیة 9,000,000 صیدلةال 13

 4,500,000 4,500,000 تقنیات التخدیر 14

 4,250,000 4,250,000 تقنیات االشعة 15
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 ) :2010كلیة االمام الجامعة / ( صالح الدین / قضاء بلد) / تأسست سنة (  .24
 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,650,000 دراسة صباحیة التوجد القانون 1

 1,500,000 التوجد دراسة صباحیة اللغة العربیة 2

 1,650,000 التوجد دراسة صباحیة ادارة االعمال 3

 

 ) :2011كلیة الحلة الجامعة / (بابل) / تأسست سنة ( .25
 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة/ القسم ت
 1,600,000 1,600,000 قانونال 1

 1,000,000 1,000,000 قتصاداال 2

 1,500,000 1,500,000 المسرح 3

 1,500,000 1,500,000 التربیة البدنیة وعلوم الریاضة 4

 1,650,000 1,650,000 اللغة االنكلیزیة 5

 3,000,000 3,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 6

 2,000,000 2,000,000 الفیزیاء الطبیة التطبیقیة 7

 3,000,000 3,000,000 تقنیات االجھزة الطبیة 8

 التوجد دراسة مسائیة 9,500,000 طب االسنان 9

 1,500,000 1,500,000 المحاسبة 10

 التوجد دراسة مسائیة 3,000,000 التمریض 11

 
ة ( .26 د )/ تأسست سن دا لجامعة / (�غ دین ا ل ا  ) : 2011اصول 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1150000 1150000 اللغة العر�یة 1
 1250000 1250000 الدراسات االسالمیة 2

 3000000 3000000 تقنیات التحلیالت المرضیة 3

 التوجد دراسة مسائیة 9500000 طب االسنان 4

 التوجد دراسة مسائیة 9000000 الصیدلة 5

 1650000 1650000 قانون ال 6
 1650000 1650000 عالماال 7

 
 ) :2013كلیة االسراء الجامعة / (بغداد ) / تأسست سنة ( .27

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,500,000 2,500,000 ادارة اعمال 1
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 3,500,000 3,500,000 هندسة تقنیات الحاسوب 2
 3,500,000 3,500,000 هندسة تقنیات التبر�د والتكییف 3
 4,000,000 4,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 4
 2,500,000 2,500,000 القانون  5
 التوجد دراسة مسائیة 10,850,000 طب االسنان 6
 2,500,000 2,500,000 المحاسبة 7
 4,900,000 4,900,000 الهندسة المدنیة 8
 التوجد دراسة مسائیة 9,200,000 الصیدلة 9

 2,500,000 2,500,000 االنكلیز�ةاللغة  10
 2,500,000 2,500,000 االعالم 11
 4,900,000 4,900,000 الهندسة المعمار�ة 12
 4,500,000 4,500,000 هندسة تقنیات البناء واالنشاءات 13
 4,500,000 4,500,000 تقنیات االجهزة الطبیة قسم هندسة 14

 4,000,000 4,000,000 هندسة البناء وادارة المشار�ع  15
 4,500,000 4,500,000 هندسة الطرق والجسور  16
  التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضة 17

2,000,000 2,000,000 

 التوجد دراسة مسائیة 4,000,000 التمر�ض 18
 

 ) :2013كلیة الصفوة الجامعة / ( كربالء ) / تأسست سنة ( .28
 الدراسة المسائیةاجور  اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 3,000000 3,000000 هندسة تقنیات الحاسوب 1
850,000,3 تقنیات التحلیالت المرضیة 2  4,000000 
 2,000000 2,000000 ادارة اعمال 3
0000008, الصیدلة 4  الیوجد دراسة مسائیة 
500,000,8 طب اسنان 5  الیوجد دراسة مسائیة 
 2,000,000 2,000,000 تر�یة بدنیة وعلوم الر�اضة 6
 1,750000 1,750000 قانون ال 7
 تعلیق قبول الهندسة المعماري  8
 1,600,000 1,600,000 تر�یة فنیة 9

 الیوجد دراسة مسائیة  2,500,000 تمر�ضال 10
 

 ) :2013الكتاب / (كركوك ) / تأسست سنة ( جامعة .29
 
 المسائیةاجور الدراسة  اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 3,200,000 3,200,000 هندسة تقنیات الحاسوب 1
 2,500,000 2,500.000 القانون  2
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 2,500,000 2,500,000 العلوم المالیة والمصرفیة 3
 1,750,000 1,750,000 لر�اضةاالتر�یة البدنیة وعلوم  4
 2,000,000 2,000,000 قسم العالقات الدولیة والدبلوماسیة 5
 ال توجد دراسة مسائیة 10,000,000 االسنانقسم طب  6
 3,500,000 3,500,000 قسم هندسة النفط 7
 2,500,000 2,500,000 ادارة االعمال 8
 3,500,000 3,500,000 قسم التحلیالت المرضیة 9

 2,000,000 2,000,000 االنكلیز�ة لتر�یةقسم ا 10
 ال توجد دراسة مسائیة 10,000,000 صیدلة 11
 3,500,000 3,500,000 تقنیات االجهزة الطبیة  12
 ال توجد دراسة مسائیة 3,500,000 التمر�ض 13
 3,500,000 3,500,000 التخدیر 14
 2,500,000 2,500,000 محاسبة 15
 3,500,000 3,500,000 البصر�ات  تقنیات  16
 3,500,000 3,500,000 هندسة المساحة  17
 3,500,000 3,500,000 تقنیات االشعة والسونار  18
 4,000,000 4,000,000 صناعة االسنان  19
 2,000,000 2,000,000 التر�یة االسالمیة  20
 3,500,000 3,500,000 دلة الجنائیة تقنیات اال 21
 

 ) :2013كلیة الكوت الجامعة / (واسط) / تأسست سنة ( .30
  
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
1 
,00,00041 ادارة اعمال   ,0004001,  

,0000002, هندسة اللیزر وااللكترونیات البصر�ة 2  ,0000002,  
 1,150,000 1,150,000 اللغة العر�یة 3
 3,000,000 3,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 4
 1,500,000 1,500,000 القانون  5
 1,150,000 1,150,000 االسالمیة علوم القران والتر�یة 6
 1,400,000 1,400,000 التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضة  7

 

 ) :2013جامعة الفراھیدي / ( بغداد ) / تأسست سنة (  .31

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحیة

 اجور الدراسة المسائیة

 1,750,000 1,750,000 اللغة االنكلیز�ةكلیة التر�یة /قسم  1
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 1,500,000 1,500,000 اللغة العر�یةكلیة التر�یة / قسم  2

 1,500,000 1,500,000 االعالمكلیة االعالم / قسم  3

 4,000,000 4,250,000 قسم هندسة تقنیة الطیرانالكلیة التقنیة الهندسیة / 4

 2,000,000 2,000,000 قسم التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضةكلیة التر�یة /  5

 2,750,000 2,750,000 قسم  هندسة تقنیات االتصاالتالتقنیة الهندسیة / الكلیة 6

 3,000,000 3,250,000 التحلیالت المرضیة  الكلیة التقنیة الطبیة /تقنیات 7

 2,000,000 2,000,000 قسم المحاسبةكلیة االدارة واالقتصاد / 8

 3,750,000 4,000,000 قسم هندسة تقنیات االجهزة الطبیةالكلیة التقنیة الطبیة / 9

   االدلة الجنائیةالكلیة التقنیة الطبیة / 10

 5,000,000 5,000,000 هندسة العمارة الكلیة التقنیة الهندسیة / 10

 القانونكلیة القانون / قسم  11
1,750,000 

1,750,000 

 الصیدلةكلیة الصیدلة /  12
8,500,000 

 التوجد دراسة مسائیة

 طب اسنانكلیة طب االسنان /  13
10,000,000 

 التوجد دراسة مسائیة

 مالیة ومصرفیة كلیة االدارة واالقتصاد / 14
2,000,000 2,000,000 

15 
 كلیة التقنیات الطبیة / االدلة الجنائیة 

3,000,000 3,000,000 
 

 ) :2013كلیة المصطفى الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .32
 

 اجور الدراسة المسائیة الدراسة الصباحیةاجور  القسم ت
 3,250,000 3,250,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 1

 2,675,000 2,675,000 هندسة تقنیات الحاسوب 2

 1,980,000 1,980,000 المحاسبة 3

 1,980,000 1,980,000 القانون   4

 2,975,000 2,975,000 تقنیات بناء وانشاءات 5

 التوجد دراسة مسائیة 7,975,000 الصیدلة 6
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 ) :2013كلیة النور الجامعة / (نینوى) / تأسست سنة ( .33
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,980,000 1,760,000 القانون  1

 1,980,000 1,760,000 اللغة االنكلیز�ة 2

 1,700,000 1,500,000 اللغة العر�یة 3

 1,980,000 1,760,000 الر�اضیةالتر�یة  4

 3,900,000 3,700,000 التحلیالت المرضیة  5

 الیوجد  دراسة مسائیة 11,000,000 طب اسنان  6

 الیوجد  دراسة مسائیة 11,000,000 صیدلة  7

 3,900,000 3,700.000 تقنیات البصر�ات  8
 4,500,000 4,300,000 صناعة اسنان  9

 3,900,000 3,700.000 االشعة والسونار 10

 

 ) :2013كلیة الكنوز الجامعة/ (البصرة) / تأسست سنة ( .34
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,000,000 2,000,000 قانون ال 1
 4,000,000 4,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 2
 2,000,000 2,000,000 ادارة اعمال 3
 4,500,000 4,500,000 تحلیالت مرضیةال 4

 

 ) :2013كلیة الفارابي الجامعة / (بغداد ) / تأسست سنة ( .35
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 3,500,000 3,500,000 الهندسة المدنیة 1
 ال یوجد دراسة مسائیة 4,000,000 الهندسة المعمار�ة 2
 2,500,000 2,500,000 هندسة الحاسوب 3
 3,000,000 3,000,000 علوم الحیاة 4
 1,750,000 1,750,000 االعالم 5
 2,000,000 2,000,000 القانون  6
 ال یوجد دراسة مسائیة 4,000,000 هندسة النفط 7
 3,500,000 3,500,000 هندسة تكر�ر النفط والغاز 8
 ال یوجد دراسة مسائیة 2,500,000 التمر�ض 9

 2,000,000 2,000,000 ومصرفیةعلوم محاسبیة  10
 3,500,000 3,500,000 تقنیات تحلیالت مرضیة 11
 3,500,000 3,500,000 تقنیات �صر�ات 12
 2,000,000 2,000,000 التصمیم 13
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 ) :2013كلیة الباني الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .36
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,800,000 1,800,000 ادارة االعمال 1

 1,600,000 1,600,000 اللغة االنكلیز�ة 2

 2,000,000 2,000,000 هندسة تقنیات الحاسوب 3

 2,200,000 2,200,000 تقنیات ادارة صحیة  4

 1,800,000 1,800,000 و�ل والمصارف متقنیات الت 5

 : )2014كلیة الطف الجامعة / (كربالء) / تأسست سنة ( .37
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 1,500,000 1,500,000 ادارة اعمال 1
 1,500,000 1,500,000 التر�یة االسالمیة وعلوم القرأن 2

 2,500000 2,500,000 هندسة تقنیات الحاسوب 3
 

 ) :2014كلیة ابن حیان الجامعة / (كربالء) / تأسست سنة ( .38
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 التوجد دراسة مسائیة 11,000,000 طب االسنان 1

 التوجد دراسة مسائیة 10,000,000 الصیدلة 2

 التوجد دراسة مسائیة 4,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 3

 التوجد دراسة مسائیة 3,000,000 تمر�ضال 4

 

 ) :2014(بغداد ) / تأسست سنة (كلیة النخبة الجامعة /  .39
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,000,000 2,000,000 القانون 1
 3,000,000 3,000,000 ھندسة تقنیات التبرید والتكییف 2

 3,000,000 3,000,000 ھندسة تقنیات الحاسوب 3

 
 ) :2014(كلیة النسور الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة  .40

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,250,000 2,250,000 القانون  1

 2,250,000 2,250,000 ادارة اعمال 2

 3,250,000 3,250,000 هندسة تقنیات الحاسوب 3

 3,250,000 3,250,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 4
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 2,000,000 2,000,000 اللغة االنكلیز�ة 5

 2,000,000 2,000,000 التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضة 6

 
 ) :2014كلیة الفقة الجامعة / (النجف ) / تأسست سنة ( .41

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 850,000 التوجد دراسة صباحیة الفقه واصوله 1

 850,000 دراسة صباحیة التوجد ن الكر�م والحدیث الشر�فآالقر  2

 
 ) :2014كلیة بالد الرافدین الجامعة / (دیالى ) / تأسست سنة ( .42

 
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 2,000,000 2,000,000 ادارة اعمال 1

 1,750,000 1,750,000 اللغة االنكلیز�ة 2

 2,000,000 2,000,000 المحاسبة 3

 2,250,000 2,250,000 تقنیات الحاسوبهندسة  4

 1,600,000 1,600,000 التر�یة البدنیة وعلوم الر�اضة 5

 2,000,000 2,000,000 القانون  6

 2,250.000 2,250,000 القدرة الكهر�ائیة تقنیات هندسة 7

 3,000,000 3,000,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 8

 التوجد دراسة مسائیة 3,500,000 تقنیات صناعة االسنان 9

 3,000,000 3,000,000 تقنیات اجهزة طبیةهندسة  10

 3,500,000 3,500,000 تقنیات البصر�ات 11

 التوجد دراسة مسائیة 3,500,000 تقنیات التخدیر  12

 التوجد دراسة مسائیة 3,500,000 تقنیات االشعة  13

 التوجد دراسة مسائیة 3,500,000 التمر�ض 14

 التوجد دراسة مسائیة 10,500,000 اسنانطب  15

 التوجد دراسة مسائیة 10,500,000 الصیدلة 16

 2,500,000 2,500,000 هندسة مدنیة 17
 1,500,000 1,500,000 االعالم 18
 2,500,000 2,500,000 هندسة تقنیات الطیران 19
 التوجد دراسة مسائیة 1,750,000 حوار االد�ان والحضارات 20

 التوجد دراسة مسائیة 2,900,000 قسم االعالم الرقمي 21

 

 ) :2015الجامعة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا / (ذي قار) / تأسست سنة ( .43
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت
 التوجد دراسة مسائیة 9,000,000 طب االسنانكلیة طب االسنان / 1

 التوجد دراسة مسائیة 8,000,000 الصیدلةكلیة الصیدلة /  2
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 التوجد دراسة مسائیة 3,000,000 التمر�ضكلیة التمر�ض /  3

كلیة التقنیات الصحیة والطبیة /  4
 تحلیالت مرضیة

3,500,000 
 التوجد دراسة مسائیة

 

 ) :2015كلیة االمال الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .44
 

 اجور الدراسة المسائیة الدراسة الصباحیةاجور  القسم ت
 1,500,000 1,500,000 القانون  1
 1,500,000 1,500,000 ادارة االعمال 2
 1,500,000 1,500,000 االعالم 3

 

 كلیة البصرة للعلوم والتكنولوجیا الجامعة / (البصرة ): .45
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت
 4,500000 4,500,000 المعلومات واالتصاالتهندسة  1
 1,800,000 1,800000 ادارة االعمال 2
 1,800,000 1,800,000 اللغة االنكلیز�ة 3
 

 ) :2015جامعة اوروك / (بغداد) / تأسست سنة ( .46

 

 

 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت
 دراسة مسائیة التوجد 10,250,000 طب االسنان 1

 التوجد دراسة مسائیة 9,000,000 الصیدلة 2

 2,145,000 2,145,000 القانون  3

 4,345,000 4,345,000 الهندسة المعمار�ة 4

 4,345,000 4,345,000 الهندسة المدنیة 5

 3,245,000 3,245,000 هندسة االتصاالت 6

 2,750,000 2,750,000 تقنیات البصر�اتكلیة التقنیات الصحیة والطبیة /  8

 2,000,000 2,000,000 كلیة ادارة واقتصاد/ مالیة ومصرفیة 9

 2,145,000 2,145,000 كلیة ادارة واقتصاد / ادارة اعمال 10

 2,145,000 2,145,000 محاسبةكلیة ادارة واقتصاد /  11

كلیة التقنیات الصحیة والطبیة / التحلیالت  12
 المرضیة

2,750,000 2,750,000 

 4,000,000 4,000,000 صناعة االسنانكلیة التقنیات الصحیة والطبیة /  13

 2,750,000 2,750,000 كلیة الفنون التطبیقیة/ قسم التصمیم الداخلي 14
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 ) :2015جامعة/ (بغداد) / تأسست سنة (كلیة الھادي ال  .47
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة القسم ت

 1,500,000 1,500,000 اللغة العربیة 1

 تعلیق قبول علم النفس 2
 1,500,000 1,500,000 االدارة التربویة 3

 ةمسائیدراسة الیوجد   2,000,000 التمریض 4

 ةمسائیدراسة الیوجد  9,000,000 طب اسنان 5

 2,000,000 2,000,000 تقنیات تحلیالت مرضیة 6

 2,000,000 2,000,000 تقنیات مالیة محاسبیة 7

 2,500,000 2,500,000 ھندسة تقنیات االجھزة الطبیة 8

 تعلیق قبول العمارة 9
 1,750,000 1,750,000 قانون 10

 ةمسائیدراسة الیوجد  3,500,000 تقنیات االشعة 11

 
 

 ) 2016جامعة البیان / (بغداد) / تأسست سنة ( .48
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت
1 

 القانون كلیة القانون /
2,000,000 1,750,000 

2 
 تقنیات التحلیالت المرضیة

3,500,000 3,000,000 

 1,750,000 2,000,000 المحاسبةكلیة ادارة االعمال/ قسم  3

 1,750,000 2,000,000 ادارة االعمالكلیة ادارة االعمال/ قسم  4

 التوجد دراسة مسائیة 9,500,000 الصیدلةكلیة الصیدلة /  5

 التوجد دراسة مسائیة 11,000,000 طب اسنانكلیة طب االسنان /  6

 التوجد دراسة مسائیة 3,000,000 التمر�ضكلیة التمر�ض /  7

 
 

 ) :2017جامعة وارث االنبیاء / ( كربالء ) / تأسست سنة (  .49
 

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت
 ال توجد دراسة مسائیة 3,800,000 ھندسة الطب الحیاتيكلیة الھندسة / 1
 2,200,000 2,500,000 الھندسة/ الھندسة المدنیةكلیة  1
التبرید ھندسة تقنیات الھندسة/ كلیة  2

 والتكییف
2,500,000 2,500,000 

 1,200000 1,500,000 االدارة واالقتصاد/ ادارة االعمالكلیة  3
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 1,200000 1,500,000 االدارة واالقتصاد/ المحاسبةكلیة  4

 1,200000 1,500,000 القانونكلیة القانون /  5

 التوجد دراسة مسائیة 2,800000 / التمریض التمریضكلیة  6
 التوجد دراسة مسائیة 1,250,000 كلیة العلوم االسالمیة /الفقھ واصولھ  7
 التوجد دراسة مسائیة 1,250,000 كلیة العلوم االسالمیة /علوم القران  8

 

 ) :2017جامعة المصطفى االمین / (بغداد) تأسست سنة ( .50

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت

 1,750,000 1,750,000 كلیة القانون 1

 1,200,000 1,200,000 كلیة االداب / قسم الصحافة واالعالم 2

 1,200,000 1,200,000 كلیة االداب / قسم اللغة العربیة 3

 1,250,000 1,250,000 كلیة الفقھ / قسم الفقھ 4

 1,250,000 1,250,000 كلیة الفقھ / قسم علوم القرآن الحدیث 5

 
 ) :2017(كربالء) / تأسست سنة (جامعة العمید /  .51

 

 اجور الدراسة المسائیة الدراسة الصباحیةاجور  الكلیة / القسم ت

 التوجد دراسة المسائیة 14,000,000 الطب 1

 التوجد دراسة المسائیة 10,000,000 طب االسنان 2

 التوجد دراسة المسائیة 3,000,000 التمریض 3

 
 : )2017كلیة آشور الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .52

 اجور الدراسة المسائیة الصباحیةاجور الدراسة  الكلیة / القسم ت
 التوجد دراسة المسائیة 8,750,000 قسم الصیدلة 1

 3,500,000 3,500,000 قسم الھندسة المدنیة 2

 3,250,000 3,250,000 قسم التحلیالت المرضیة 3

 2,000,000 2,000,000 ادارة اعمال  4

 2,000,000 2,000,000 قانون   5

 التوجد دراسة المسائیة 10,000,000 طب اسنان  6
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 ) :2017كلیة المنارة للعلوم الطبیة  / ( میسان  ) / تأسست سنة ( .55

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت

 التوجد دراسة المسائیة 10,000,000 قسم طب االسنان 1

 التوجد دراسة المسائیة 9,000,000 قسم الصیدلة 2

 4,000,000 4,000,000 قسم تقنیة االدلة الجنائیة 3

 4,000,000 4,000,000 قسم تقنیات التحلیالت المرضیة 4

عین جامعة.56 ل  ) :2017( ذي قار  ) / تأسست سنة (  /ا

 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت
 التوجد دراسة المسائیة 10,000,000 طب االسنانكلیة طب اسنان /  1

 التوجد دراسة المسائیة 9,000,000 الصیدلة/  الصیدلة كلیة  2

 التوجد دراسة المسائیة 5,000,000 ھندسة النفطكلیة الھندسة /  3

كلیة التقنیات الصحیة /تقنیات  4
 البصریات 

3,500,000 3,500,000 

كلیة التقنیات الطبیة والصحیة /  5
 قسم التخدیر

4,500,000 4,500,000 

كلیة التقنیات الطبیة والصحیة /  6
 قسم صناعة االسنان

4,500,000 4,500,000 

كلیة التربیة / التربیة البدنیة وعلوم  7
 الریاضة

1,750,000 1,750,000 

 )2017الجامعة / بغداد / ابو غریب / تاسست سنة ( كلیة الشرق االوسط.57

 اجور الدراسة المسائیة الدراسة الصباحیةاجور  الكلیة / القسم ت
 1,500,000 اللغة العربیة 1

 
1,500,000 

 2,000,000 2,000,000 القانون 2

 2,500,000 2,500,000 علوم الحیاة 3

لجامعة / (میسان) / تأسست سنة ( .58 العمارة ا  )2017�لیة 

 المسائیةاجور الدراسة  اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت
 1,750,000 1,750,000 القانون 1

 المسائیة دراسة التوجد 5,100,000 ھندسة النفط  2

 3,400,000 3,600,000 ھندسة تقنیات میكانیك القوى  3

 1,900,000 1,900,000 المحاسبة  4
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بار) / تأسست سنة (59  ن علوم / (اال ل العراق ل  )2017.كلیة جنات 

 اجور الدراسة المسائیة الدراسة الصباحیةاجور  الكلیة / القسم ت
 2,000,000 1,800,000 القانون 1

 

الجامعة / ذي قار تأسست سنة (60 �ا   )2013.كلیة مزا
 اجور الدراسة المسائیة اجور الدراسة الصباحیة الكلیة / القسم ت

 التوجد دراسة مسائیة  7,500,000 صیدلة 1

 3,000,000 3,500,000 تقنیات التحلیالت المرضیة 2

 2,500,000 2,500,000 الھندسة المدنیة 3

 3,000,000 2,750,000 ھندسة تقنیات الحاسوب 4

 1,300,000 2,000,000 القانون 5

 1,375,000 2,000,000 المحاسبة 6

 1,100,000 2,000,000 ادارة االعمال 7

 2,000,000 2,200,000 االعالم 8

 1,100,000 2,200,000 اللغة االنكلیزیة 9

 1,000,000 1,000,000 اللغة العربیة 10

 1,100,000 1,500,000 االقتصاد 11
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 عناوین ووسائل االتصال بالجامعات والكلیات االھلیة
  

ادناه جدوًال یوض  یات االهلیة ، نرفق  كل ل ا لطلبة والجامعات/  ا تواصل بین  ال ح لغرض تسهیل 

معة /   �لیة :المعلومات عن �ل جا

 

لجامعة /  ت اسم ا
كلیة ل  ا

 المعلومات

لجامعة 1 ا تراث  ل اد / كلیة ا �ات شارع  المنصور/ �غد نقا ل   ا
'     07808770800 

     turath@turath.edu.iq 
كلیة المنصور  2

 الجامعة
ندلس  �غداد /ساحة اال

'     07814238373 
     registration@muc.edu.iq 

فدین  3 لرا كلیة ا
 الجامعة

اد /  لعمل والشؤون االجتماعیة 1�غد لقاهرة / مقابل وزارة ا ا . حي 
 ( طب االسنان)

تكییف/  .1 ل بر�د وا لت ا یات  نون/ هندسة تقن قا ل بنوك (ا ل ا حي 
 المحاسبة)

المستنصر�ة (�قیة االقسام)  .2  شارع فلسطین / حي 
'          07901517625 

     info@coalrafidain.edu.iq 
مامون كلیة  4 ال

 الجامعة
اد / االسكان/ شارع   رمضان  14�غد

' 07815197309 
      info@almamonuc.edu.iq 

 
 
 

5 
 
 
 

لعرب  ا  كلیة شط 
 لجامعةا
 
 
 

 

ندلس  البصرة / قرب بر�د اال
'     07811529720 
  @gmail.comSauc.reg 
     shatt_alarab_college@yahoo.com 

 
 

معارف  6 كلیة ال
 الجامعة

لرمادي / المدخل الشرقي بار / ا ن  اال
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'     07901166230 
     maaref_database@yahoo.com 
            Reg_maaref@yahoo.com      

لحد�اء  7 كلیة ا
 الجامعة

لفیصلیة –الموصل  لر�یع   -ا ا  قرب قاعة 
'      07713477743  ,07508752100       

  alhadbadb@yahoo.com    
لعلوم  8 اد ل كلیة �غد

د�ة  االقتصا
اد / االسكان   �غد

   '  07719402444     
'       07719402666 

Students_affairs_bag_coll@yahoo.com  
یرموك  9 ل كلیة ا

 الجامعة
اد /.1 المشرق  الرصافة /كمب �غد (القسام  سارة مقابل نادي 

لطبیة) ا  المجموعه 
لرحمة (لبقیة االقسام)2 لى / قرب مستشفى ا  . د�ا
'     07901834329 
     Yarmouk_college2004@yahoo.com 

 

للعلوم كلیة �غداد  10
  الطبیة

  مجاور متوسطة الغر�یة /الباب المعظم�غداد / 
'     07806020473’07906321215 

   reg_pharmacycollege@yahoo.com 
   registration@bpc.edu.iq 

 
جامعة اهل البیت  11

 (ع)
 الصغیر / شارع جامعة اهل البیتكر�الء / الحر 

' 07714767246 ,07502601400  
     www.abu.edu.iq 

           info@abu.edu.iq      
 الجامعة  12

 االسالمیة 
 . مر�ز المدینة 1النجف / 

 الرعا�ة االجتماعیةشارع الجنسیة/ قرب  .3
'     07801241352 
    uic_najaf2004@yahoo.com 

 
كلیة دجلة  13

 الجامعة
 �غداد / الدورة / شارع المصافي

'     07709693688 
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 Haider.adnan@duc.edu.iq      
 

كلیة السالم  14
 الجامعة

 السید�ة / قرب مر�ز الولید�غداد / الكرخ/ 
'        07810513434 

     shaikhuniversity@yahoo.com 
المجمع التعلیمي لجامعة الكفیل / حي النداء .1النجف /  جامعة الكفیل  15

مجاور مجمع االمیرات  23طر�ق النجف �ر�الء عمود 
 السكني 

 . الكوفة /مقابل مرقد الصحابي میثم التمار 2          
 .حي الزهراء /مقابل مستشفى الزهراء 3          
 . شارع الكوفة/خلف محكمة النجف4          

الفرع المقابل لمحطة تعبئة . حي میسان/قرب 5          
 ر�بال 

 حي الجامعة / قرب قصر الثقافة . 6          
'     07601839901,07803880900 

     info@alkafeel.edu.iq  
مدینة العلم  كلیة 16

 الجامعة
 . �غداد / بوا�ة �غداد الشمالیة/ قرب مرور الكاظمیة  1
 

'     07805188505 
     madenatalelem@yahoo.com 
  m.alelem@mauc.edu.iq 
 
 

كلیة الشیخ  17
 الطوسي الجامعة

النجف االشرف/ حي السعد / شارع المثنى/ مجاور ورشة 
بلد�ة المر�ز�ة  ال

'           07814334260 
     altosetisgel@gmail.com 

 
 االمام جعفر جامعة 18

 الصادق( ع)
 �غداد / القاهرة 

'     0773741464 
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   reg@sadiq.edu.iq 
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق( ع)

 النجف االشرف /حي میسان مجاور بوا�ة جامعة 
 الكوفة
'      07800300233  
     ahmedbaker40@gmail.com 

 
 
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق( ع)

 میسان/حي الشهداء على ضفاف نهر دجلة
'      ,0771990990207705553082  
     salman.al30@yahoo.com 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق( ع)

 ذي قار /الناصر�ة/ حي 
'      07808453870  

      
 

االمام جعفر جامعة 
 الصادق( ع)

 

 صالح الدین /قضاء الدجیل
'      07903304726  

     uni_jsd@yahoo.com 
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق( ع)

 د�الى / الخالص
'      07902880161  

       
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق( ع)

 المثنى
'      07819820361  

     safa.235k@gmail.com 
 

 جعفر  االمامجامعة 
 الصادق( ع)

 كر�وك/شارع المطار /قرب اكادمیة شرطة �ر�وك
'  07718854923 
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 ' 07738336193     
    Sadiqun.kirkuk12@yahoo.com   

 
 

كلیة الرشید  19
 الجامعة

المسرح الوطني / �جانب قیادة الدفاع الجوي  �غداد /. 1
 سا�قا ( قسم طب االسنان)

ندلس/ خلف الكنیسة / مقابل 2 . �غداد / ساحة اال
 مستشفى �مال السامرائي (قسم الصیدلة)

.�غداد /حي الحسین/ مقابل محطة وقود حي العامل / 3
 الشارع العام (�قیة االقسام)

'     07903606513 
'     07732436216 

     alrasheed_registration@yahoo.com  
 
 

كلیة العراق  20
 الجامعة

 البصرة / العشار / شارع االستقالل
'     07708032614 
     info@iraquniversity.net 

 
كلیة صدر العراق  21

 الجامعة
 �غداد / الكاظمیة/ قرب عبد المحسن الكاظمي

'     07707921869 
     s_iraqcol_un@yahoo.com 

 
 

كلیة القلم  22
 الجامعة

 كر�وك / جیمن / طر�ق السلیمانیة
'   07710001232 
'   07710001235 
 alqalamregister@gmail.com  

كلیة الحسین(ع)  23
 الجامعة

نجف/جوار مدینة الحسن ع -.طر�ق �ر�الء1كر�الء/ 
 )1075المجتبى للزائر�ن/ مقابل عمود (
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/ قرب جامعة �ر�الء /  طو�ر�ج-.طر�ق �ر�الء2       
 ).152مقابل عمود (

'         07707777213 
'       07809108165    

     alhussainunv@gmail.com 
كلیة الحكمة  24

 الجامعة
 ار�ع شوارع /مجاور نادي الیرموك الترفیهي  �غداد / 

'       07814908439,07400499072,6888 
     alhikma_uc2010@yahoo.com 

 
كلیة المستقبل  25

 الجامعة
 مقابل جامعة �ابل�ابل/ مر�ز الحلة/ 

                      
'    07813759334                   
'    07711967042                   
'    07814219192                 
'    07801644348 
    tasgelalmustaqbal@gmail.com 

كلیة االمام  26
 الجامعة

 قضاء بلد / شارع االمام السید محمد
'      07821733463 
 imamcollege@yahoo.com 

كلیة الحلة  27
 الجامعة

مطحنة نور السالم او  الرارنجیة طر�ق حلة نجف مقابیل
 موقع التسجیل حي الطیارة مجاور مقام رد الشمس

'      07732823900,07811361022 
     hillauni.college@hotmail.com 

 
كلیة  اصول  28

 الدین الجامعة
 �غداد/ مجمع �لیات �اب المعظم 

'      07810402228 
     osouleldeen@gmail.com 

كلیة االسراء  29
 الجامعة

(القسام القانون،التحلیالت المرضیة  52. شارع 1�غداد / 
، هندسة تقنیات الحاسوب، هندسة تقنیات التبر�د 

 والتكییف)
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ندلس (�قیة االقسام)2          . ساحة اال
                        

'    07711120454 
'    07711120363     
     info@esraa.edu.iq 

 
 

كلیة الصفوة  30
 الجامعة

  كر�الء المقدسة / طر�ق الحر السر�ع/منطقة المعملجي
'     07812900379,07737621702 
     deanalsafwa@gmail.com 

  
     registration@alsafwa.edu.iq  

  كر�وك /  التون �و�ري  جامعة الكتاب 31
'     07701282828 
     reg.alkitab.un@gmail.com 

 
الكوت كلیة  32

 الجامعة
 محافظة واسط/ قضاء الكوت

'      07730399962,07815499962  
     alkutcollege@gmail.com 

 
 �غداد/ القادسیة/ مجاور �لیة الصیدلة ابن سینا جامعة الفراهیدي 33

'     07821703269 
07717772074  ,07704344147 

     info@altarabiuc.edu.iq 
      Altarabiuc.edu@gmail.com   
 
 

كلیة المصطفى  34
 الجامعة

 �غداد / شارع فلسطین / قرب الجامعة المستنصر�ة
'      07706021363 
'       07801340344 
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      info@almustafauniversity.edu.iq 
كلیة النور  35

 الجامعة
 محافظة نینوى/ ناحیة برطلة 

'       07707777399 
      alnooruni@yahoo.com   

كلیة الكنوز  36
 الجامعة

 / مجاور محطة وقود الجبیله البصرة /الجبیله
'     07710782999,07811141555 

info@kunoozu.edu.iq    
 
 

كلیة الفارابي  37
 الجامعة

الدورة/ شارع المصافي/ قرب الجسر ذي الطا�قین/ مقابل 
 شارع ابو طیارة

'      07712365333 
     info@alfarabiuc.edu.iq  

كلیة الباني  38
 الجامعة

 �غداد / الیرموك / ار�ع شوارع
'      07814133398 
' 07807334872 

     albaniuniversity@gmail.com  
   albanicolleg2017@gmail.com          

كلیة الطف  39
 الجامعة

 كر�الء / حي الزهراء / قرب مستشفى االطفال القد�م
'     07819736624,07719809956 

     tuffilikeit@yahoo.com  
  

كلیة ابن حیان  40
 الجامعة

 1111كر�الء/ مقابل عمود -النجفكر�الء / طر�ق 
'     07903225652 
     office@ihuc.edu.iq 

 
كلیة النخبة  41

 الجامعة
 �غداد / شارع فلسطین/ تقاطع مطعم الصخرة 

'     07715440029 
  '   07808023616 
 alnukhbacolle2013@gmail.com 
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كلیة النسور  42

 الجامعة
 �غداد/ ساحة النسور/ مجاور برج المامون لالتصاالت

07802358642        '     
      info@nuc.edu.iq 
       registration@nuc.edu.iq 
  
 
 

كلیة الفقه  43
 الجامعة

  النجف / شارع االمام علي
'     07726012067 

 
     muntadaalna@gmail.com 

 
كلیة بالد الرافدین  44

 الجامعة
  تقاطع القدس  د�الى / �عقو�ة /

'     07716699096,07716699098 
     info@bauc14.edu.iq 

    Bauc.2012@gmail.com 
الجامعة الوطنیة  45

للعلوم 
 والتكنولوجیا

شارع المرتضى /مجاور ملعب  /الناصر�ة ذي قار / 
 التضحیة 

'      07831058696,07813513666 
Alwatanya.student@gmail.com      

 
 

كلیة االمال  46
 الجامعة

 �غداد/ الكرادة داخل /  قرب الجسر المعلق
'     07705689813 
     alamal.student@gmail.com 

 
كلیة البصرة  47

للعلوم 
والتكنولوجیا 

 البصرة /البر�هة / قرب جسر المحاكم
'     07807038010 
     college.com-info@basrah 
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  الجامعة
  52شارع   �غداد / حي الوحدة / جامعة اوروك 48

'     07730407036 
  '   07730407037 

     info@urukuni.com  
كلیة الهادي  49

 الجامعة
  60�غداد/ الدورة/ نها�ة شارع 

'   07733333409 
Huc.edu@gmail.com   

 �غداد/ نها�ة جسر الجادر�ة �اتجاه السید�ة البیانجامعة  50
'      07716282222  
' 07508176777 

6111        
     info@albayanuni.edu.iq 

 
جامعة وارث  51

نبیاء   اال
كر�الء /طر�ق �غداد / �القرب من مدینة سید االوصیاء 

 العصر�ة
07734896226 

  sa@uowa.edu.iq 
جامعة المصطفى  52

 االمین 
تاجي الشط  شارع الوزراء قرب جامع �غداد/الكاظمیة /

 مرهون 
�غداد / الكرادة /حي الوحدة قرب الجوازات الفرع المقابل 

 لمستشفى العر�ي 
07824000024,07733000024  

Info@mau.edu.iq 
كر�الءالمقدسة /مدخل طر�ق �ر�الء نجف /مقابل عمود  جامعة العمید 53

1238 
07817448000,07733078000 

Info@alameed.edu.iq 
كلیة اشور  54

 الجامعة 
 خلف السفارة التر�یة /�غداد/ الوز�ر�ة 

07736669777-07830332277 
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info@au.edu.iq 
كلیة المنارة  55

 للعلوم الطبیة 
 شعبان/خلف مستشفى الصدر التعلیمي 15میسان /قطاع

07711751145,07730096071 
Almanar.colleg1@gmail.com 

 ذي قار/الناصر�ة/الحي العسكري  قرب میكا مول جامعة العین  56
07829900072 

registration@alayen.edu.iq 
 

كلیة الشرق  57
 االوسط

 

 عواشه قرب جسر الشهداء –میسان / العمارة  كلیة العمارة  58
Colleieemarah2017@gmail.com 

نبار / الرمادي / قرب مر�ز شرطة الحر�ة كلیة جنات العراق 59  اال
07819189276 - 07725149310 
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