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 الفصل الاول

 شروط وضوابط القبول في الجانعات والكليات الاهلية 
 في الجامعات والكميات االىمية القبول شروط: اوال    

 :في الدراسة الصباحية قبولالعامة لم شروطال -1
ززة بتصدیق عمى شيادة الدراسة االعدادیة العراقیة، أو الشيادة المعادلة ليا مع حاصلا  ان یكون أ. 

 (4-3مدخلت القبول الخاصة بكل دراسة وكما ورد في الفصل  ) عمى وفقمن وزارة التربیة، و 
 .صعودا1988یكون من موالید سنةأن  ب. 
 ( صعوداا.2014/2015االعوام )ي ان یكون الطالب من خريج -ت
      صعوداا من شرط سنة التخرج  1988ومن موالید  %90یستثنى الطالب الحاصل عمى معدل -ث     

 اعله لمتقدیم عمى الدراسة الصباحیة لممجموعة الطبیة ) طب اسنان + صیدلة (.         
   جامعة العمید / كمیة ( حصراا لمقبول في  2017/2018یتنافس الطمبة خريجي العام الدراسي ). ث

  .الطب العام     
   /ان یكون متفرغا لمدراسة و الیجوز الجمع بین الوظیفة والدراسة الصباحیة في الجامعاتح.      

  الكمیات االىمیة، ویشترط في استمرار الطالب الموظف بالدراسة الحصول عمى اجازة دراسیة        
 تعمیمات النافذة.عمى وفق الدائرتو و  من

 أن ال یكون مقبوال في دراسة أخرى إذ ال یجوز الجمع بین دراستین وفي حال ثبوتج.      
 ذلك یتحمل الطالب التبعات القانونیة ومنيا الغاء قبولو.          

 لمطالب المكفوف الفحص الطبي عمى وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ویحق یجتازان خ .      
  الشروط( التقدیم لمدراسات االنسانیة الملئمةیو الذي تتوفر ف          (

 ( .3لمتقدیم وفقا لما ورد في الفصل )ل ھالمؤلممعدل  . أن یكون مستوفیا لمحد األدنىد
وزراء ومن ىم بدرجتيم واعضاء مجمس النواب وذوي الدرجات الخاصة واعضاء مجالس لمال یحق .ه

 الصباحیة. المحافظات التقدیم لمقبول في الدراسة
 :في الدراسة المسائية مقبوللمة االعشروط ال. 2

عمى شيادة الدراسة االعدادیة العراقیة، أو الشيادة المعادلة ليا معززة بتصدیق  حاصلا أن یكون  أ.    
 (4-3مدخلت القبول الخاصة بكل دراسة كما ورد في الفصل ) وعمى وفقمن وزارة التربیة،

أن ال یكون مقبوال في دراسة أخرى إذ الیجوز الجمع بین الدراستین  وفي حال ثبوت ذلك یتحمل ب. 
 عات القانونیة ومنيا الغاء قبولو .الطالب التب

مطالب ل ان یكون ناجحا في الفحص الطبي عمى وفق الشروط الخاصة بكل دراسة ویحق  ث.
 . الشروط( التقدیم لمدراسات االنسانیة الملئمةیو الذي تتوفر ف (المكفوف
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واعضاء وزراء ومن ىم بدرجتيم واعضاء مجمس النواب وذوي الدرجات الخاصة لمال یحق  -ت
 المسائیة . مجالس المحافظات التقدیم لمقبول في الدراسة

 .  التي يعتمد عمييا نظام الترشيح في الجامعات والكميات االىميةالعامة االسس ثانيا: 

 في الجامعات والكميات االىمية اعتماد االستمارة االلكترونية لغرض التقديم - أ
 الصباحیة والمسائیة الدراسة  في اعتماد مبدأ المفاضمة بالمعدل لمقبول . 
  في االستمارة االلكترونیة . فقط خیارات اربعة یحق لمطالب أن یدون 
 ( 10فترة التقدیم تكون) ابتداءا من تاريخ إطلق االستمارة االلكترونیة اا یوم. 
  الى قسم المقبول في احدى الجامعات /الكمیات االىمیة لمسنوات السابقة التقدیم یحق لمطالب

( وفي حال  2018/2019لت وشروط التقدیم لمعام )اخر  في نفس كمیتو عمى وفق مدخ
بتغییر  قسمو ويباشر في المرحمة االولى لقبولو الجدید   تصدر جامعتو/كمیتو امراا ادارياا قبولو 

 ويتم اعلم الوزارة بذلك.
 او  ة/ كمیة اخرى قبولو في جامع لیحق لمجامعة /الكمیة االىمیة ترقین  قید الطالب في حا

 الدراسة خارج العراق او حصولو عمى تعیین .
  یحق لمطالب المقبول في الجامعات والكمیات الحكومیة التقدیم  لمقبول في الجامعات والكمیات

دخلت وشروط التقدیم االىمیة عمى وفق االستمارة االلكترونیة ومبدأ المفاضمة وعمى وفق م
( ، وال یتم ترقین قیده في الجامعة/الكمیة الحكومیة اال بعد ظيور قبولو 2018/2019لمعام )

ومباشرتو في الجامعة/الكمیة االىمیة عمى ان یقوم الطالب بجمب الوثیقة خلل سقف زمني 
 .وبخلفو یمغى قبولو  30/6الیتجاوز 

  یحق لمطالب الذي تم ترقین قیده من احدى الجامعات / الكمیات االىمیة التقدیم مجدداا عمى
وفق االستمارة االلكترونیة ومبدأ المفاضمة وعمى وفق مدخلت وشروط التقدیم لمعام 

تم ترقین قیده  التي( ، عمى ان ال یقدم لمقسم نفسو في الجامعة/الكمیة االىمیة 2018/2019)
، ويتحمل كل ان الیكون ترقین قید الطالب بسبب الغش او العقوبات االنضباطیة وعمى  افیي

 .من الكمیة والطالب مسؤولیو تدقیق ىذه الحالة قبل التقدیم
  او مایسمى الیسمح لمجامعات /الكمیات االىمیة باستلم اي مبمغ من االجور الدراسیة

 . قبل ظيور قبولو في الكمیة  من الطالببالتأمینات 
  بعد قبول الطمبة یتم اصدار امر جامعي لمجامعات واوامر ادارية لمكمیات یتضمن اسماء

 الطمبة المقبولین ويتم رفعيا الى الوزارة بعد عرضيا عمى مجمس الكمیة لممصادقة .
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 س العامة في القبول : االس - ب
 . ة في المعدلیقبل الطالب عمى وفق الخیارات المثبتة في استمارة التقدیم وعمى اساس المفاضم  .1
لموزارة في  ممزماا عد تقدیم الطالب للستمارة االلكترونیة لمقبول في الجامعات والكمیات األىمیة الی .2

نما یعتمد عمى تنافسو مع بقیة الطمبة  .قبولو وا 
  الي سنو تخرج وتضاف الى  من درجة المغة األجنبیة المضافة  %۸تحتسب نسبة . 3   

 ولیس معدلو )كما في المثال( .الطالب   مجموع        
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفروع االعدادیات ) عممي  الدور االول فيتضاف درجة واحدة لمعدل الطالب المتقدم من الناجحین . 4

/ االدبي / الصناعي / التجاري / الزراعي / االسلمي/ فرع الحاسوب وتقنیو المعمومات/معيد 
من التمتع بيذه او نظام المحاوالت  ویحرم الطالب الراسب في سنو سابقو (/التمريضالمعممین

 .المیزه
یات االتیة: تحتسب درجتان اضافیتان لمعدل الدراسة الثانویة لخريجي المعاىد بعد فروع االعداد. 5

)عممي/ ادبي / صناعو / تجارة / زراعو / فرع الحاسوب وتقنیة المعمومات/التمريض ( عمى ان 
)عمى ان تكون دراسة المعيد بنفس التخصص المراد  یقوم الطالب بجمب ما یثبت تخرجو من المعيد
 اكمال الدراسة فیو لنیل شيادة البكالوريوس (

، فان قبولو سیكون معتمداا عمى وفق في حال قبول الطالب في اكثر من مقعد )صباحي ,مسائي( . 6
 المقعد الذي یباشر بو الطالب ویحذف اسمو من المقعد االخر.

( ایام 7عمى الطالب مراجعة الجية التي ظير قبولو فیيا لغرض التسجیل خلل فترة ال تتجاوز ). 7
 عمل 

 (.85.00   ≈5.48    یتم العمل  بجبر الكسر في المعدل ) . 8
یحق لمطالب ان یتمتع بأحد االمتیازين )اما میزة ابناء التدريسیین او میزة ذوي الشيداء ( كما یحق . 10

عبر  الشيداء التقدیم عمى القناة العامة ذوي لمطالب المستفید من میزة ابناء التدريسیین او 
 .االستمارة االلكترونیة 

  560 طالب مجموع درجاته

  90 ة الفرنسٌاللغة درجة 

 % من درجة الفرنسً 8

90× 0.08=7.2 

  567.2ٌصبح مجموع الطالب بعد اضافة الفرنسً 
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 حاالت الغاء القبول  : ثالثا  

 : االتیة یمغى قبول الطالب في الحاالت 
التبعات  الطالب یتحملوفي ىذه الحالة مستمسكات غیر صحیحة تقدیم الطالب  - أ

 . المترتبة عمى الغاء قبولو والقانونیة  المالیة
 وتتحمل الكمیة التبعات المالیة والقانونیة .في حالة قبولو خلفا لمضوابط  یمغى قبولو  - ب
 في الفترة المحددة .المبادرة لمتسجیل  في حالة عدم - ت
 من العام اللحق لقبولو. 30/6في حال عدم جمب وثیقة االعدادیة لغایة  - ث

  تقديم ذوي الشيداءضوابط  : رابعا  
ىي  2016( لعام 2واستنادا لما ورد في قانون مؤسسة الشيداء رقم )الفئات المشمولة بيذه الضوابط  -1

 :كل من 
  ذوي شيداء ضحایا جرائم حزب البعث المنحل 
 ذوي شيداء الحشد الشعبي 
 لجرحى باالضافة الى ا ذوي ضحایا العممیات الحربیة واالخطاء العسكرية والعممیات االرىابیة

 .)الجريح نفسو(  2015( لسنة 57المشمولین بقانون )
 %.10تخصص نسبة من خارج الطاقة االستیعابیة لكل قسم في كل جامعة /كمیة  اىمیة مقدارىا  -2
 یعتمد مبدأ المنافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن ىذه االلیة. -3
 یتنافس الطمبة من ذوي الشيداء لمقبول في: -4

عن ( خمس درجات 5المجموعة الطبیة )طب , طب اسنان , صیدلة ( بمعدالت  اقل بـ) - أ
( 2018/2019ل االلكتروني  لمعام الدراسي )الحدود الدنیا لمعدالت القبول المعمنة في الدلی
( درجة لـ )طب 80(  درجة لمطب العام و )90وعمى  ان الیقل معدل الطالب المتقدم عن )

 .االسنان, الصیدلة (  كمعدل اساس 
( عن الحدود الدنیا المعمنة بالدلیل االلكتروني   8االختصاصات االخرى بمعدالت اقل ب)  - ب

 ( .2018/2019لمعام الدراسي )
من اجل تسجیل بیاناتو وجمب كتاب یؤيد انو  مشمول  /بغداد ءعمى الطالب زيارة مؤسسة الشيدا -5

عمى ان یكون الكتاب من بقانون المؤسسة یقدم الى الجامعة /الكمیة االىمیة المراد التقدیم فیيا 
 .المؤسسة المركزية حصراا 

یتم التقدیم من خلل البوابة االلكترونیة  لدائرة التعمیم الجامعي االىمي ومن خلل االستمارة  -6
كتاب مؤسسة الشيداء  تدقیق وتتحمل الكمیة مسؤولیةااللكترونیة الخاصة  بقناة ذوي الشيداء  

 ./بغداد  مؤسسة الشيداءمن  من كونو صادراا والتاكد 
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 في وزارة التعميم العالي والبحث العممي وابناء     تقديم ابناء الييئة التدريسية  وضوابط آلية – خامسا  
 .حممة الشيادات العميا في الوزارات االخرى           

 في الجامعات والكمیات االىمیة وفق االتي :یتم قبول ابناء اليیئة التدريسیة  -1
وزارة التعمیم العالي والبحث  ملكعمى  من ىمو لطالب من ابناء اليیئة التدريسیة اذا كان ا - أ

 عمميالالتابعة لوزارة التعمیم العالي والبحث العممي او الجامعات والكمیات االىمیة 
ممن خدموا كتدريسین في وزارة )المتوفین  اضافة الى المستمرين بالخدمة او المتقاعدین

 .  (التعمیم العالي والبحث العممي
بمعدالت یئة التدريسیة التقدیم في الجامعات والكمیات االىمیة یحق لمطمبة من ابناء الي   - ب

معدالت المعمنة في الدلیل االلكتروني الحد االدنى لمدرجات عن  خمس( 5)قبول اقل بـ 
في الخدمة  هاستمرار  یؤيدان یتم تزويد الوزارة بكتاب ( بعد 2018/2019لمعام الدراسي )

 .    بالتقاعداالمر الخاص او  من جامعتو /كمیتو
بمعدالت  من المستمرين بالخدمة فقط  تلوزار ا حممة الشيادات العمیا في بقیة یتم قبول ابناء  -2

معدالت المعمنة في الدلیل االلكتروني لمعام الحد االدنى لمدرجات عن  خمس( 5)قبول اقل بـ 
   وزارتوفي الخدمة من  یؤيد استمراره( بعد ان یتم تزويد الوزارة بكتاب 2018/2019الدراسي )

. 
یتم التقدیم من خلل البوابة االلكترونیة  لدائرة التعمیم الجامعي االىمي ومن خلل االستمارة  -3

  وابناء حممة الشيادات العمیا في بقیة الوزارات  ابناء اليیئة التدريسیة االلكترونیة الخاصة  بقناة 
او في وزارة التعمیم العالي  اا والد الطالب تدريسید كون تأییكتاب  تدقیقمسؤولیة  الكمیةوتتحمل 

 الطالب عمى ىذه القناة . تفعیل استمارةقبل  من حممة الشيادات في بقیة الوزارات 
% 5تخصص نسبة من خارج الطاقة االستیعابیة لكل قسم في كل جامعة /كمیة  اىمیة مقدارىا  -4

ا في بقیة الوزارات عمما ان االولویة في وابناء حممة الشيادات العمیالبناء اليیئة التدريسیة 
المنافسة عمى عدد المقاعد  تكون البناء اليیئة التدريسیة في وزارة التعمیم العالي والبحث 

 .العممي 
 یعتمد مبدأ المنافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن ىذه االلیة. -5
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 . ضوابط التقديم عمى قناة االعالميين آلية و – سادسا  

  نزوالا. 1989الطالب من موالید ان یكون  -
سنوات في مجال  10یسمح لمطالب التقدیم عمى قناة االعلمیین في حال كان لدیو خدمة  -

مصدق من نقابة الصحفیین تایید عمى ان یجمب  االعلم بغض النظر عن خمفیتو العممیة
 .   التقدیم عمیيا  مقدم الى الكمیة االىمیة المراد ذلك يدحصراا یؤ 

تایید مصدق من نقابة الصحفیین من الجيات االعلمیة التي كان یعمل یجمب الطالب    -
 سنوات . 10فیيا الطالب مدة الـ 

 تزكیة من  اثنین من الرواد في مجال االعلم مصدق من نقابة الصحفیین .یجمب الطالب  -
خاصة بقناة االستمارة االلكترونیة البعد ان یقدم الطالب عمى قناة االعلمیین عن طريق  -

یذىب الى الكمیة مستصحباا معو المستمسكات اعله اضافة الى تایید الدرجات  االعلمیین 
لیتم والمستمسكات التعريفیة لمتاكد ان الطالب حاصل عمى شيادة االعدادیة او مایعادليا 

 تفعیل استمارة التقدیم الخاصة بو .
مستمسكات الطالب ووثائقو قبل تفعیل استمارة الطالب عمى  تدقیقمسؤولیة  الكمیةوتتحمل  -

 قناة االعلمیین .

 .  لرياضيين وضوابط التقديم عمى قناة اآلية  -سابعا  

یجمب  بعد ان بغض النظر عن خمفیتو العممیة الرياضیین یسمح لمطالب التقدیم عمى قناة  -
 . االلعاب االولمبیة  االبطال فيانو احد فیو  يدحصراا یؤ  من المجنة االولمبیة تایید 

یقوم الطالب بجمب كتاب من االتحاد المركزي یؤيد انو من االبطال الرياضیین  معنون الى  -
شعبة الدارسین في المجنة االولمبیة  ومن ثم تقوم المجنة االولمبیة بتزويد الطالب بكتاب 

 معنون الى الجية التي یرغب الطالب التقدیم عمیيا .
 يذه القناة بعن طريق االستمارة االلكترونیة الخاصة ب عمى قناة الرياضیین دم الطالبعد ان یق -

لمتاكد ان  اضافة الى تایید الدرجات كتاب المجنة االولمبیة یذىب الى الكمیة مستصحباا معو 
والمستمسكات التعريفیة لیتم تفعیل ان الطالب حاصل عمى شيادة االعدادیة او مایعادليا 

 التقدیم الخاصة بو .استمارة 
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مستمسكات الطالب ووثائقو  قبل تفعیل استمارة الطالب عمى  تدقیقمسؤولیة  الكمیةوتتحمل  -
 . الرياضینقناة 

تقوم الجامعات والكمیات االىمیة باجراء صحة صدور لموثائق المطموبة عمى قناة )ذوي الشيداء , وابناء *
 .قبول الطمبة لدیيمالتدريسین ,واالعلمیین , والرياضیین ( بعد 

المطموبة عمى قناة )ذوي الشيداء , وابناء *تقوم الجامعة او الكمیة االىمیة بارسال نسخ من الوثائق 
مباشراا لوزارة التعمیم العالي والبحث العممي  التدريسین ,واالعلمیین , والرياضیین ( بعد قبول الطمبة لدیيم

 ./ دائرة التعمیم الجامعي االىمي /قسم الشؤون الطلبیة / شعبة القبول  لیتم تدقیقيا 
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 الفصل الثاني

 آلية الجقديو على الجانعات والكليات الاهلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
عزٌزي الطالب للتمدٌم فً الجامعات والكلٌات 

 االهلٌة علٌن اتباع الخطوات التالٌة :
 الخطوة االولى

 : الدخول الى الرابط ادناه

gate.org-http://plan.pe 
  والمٌام بتسجٌل الدخول كما فً الصورة ادناه 
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 الخطوة الثانٌة 

بعد تسجٌل الدخول سوف تظهر لن 

الواجهة الموضحة فً الصورة ادناه  لم 

 بالضغط على حمل ملئ البٌانات 
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 الخطوة الثالثة 

بعد الضغط على حمل ملئ البٌانات سوف تظهر لن الواجهة الموضحة 

فً ادناه  اذا كنت من الطلبة الوافدٌن او من طلبة كردستان فاضغط على 

 حمل  خارج العراق او كردستان  او اضغط على حمل من داخل العراق 
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 الخطوة الرابعة

بعد الضغط على حمل من داخل العراق ستظهر 

لن الواجهة ادناه  لم باختٌار الفرع الذي 

 تخرجت منه ثم اضغط على خٌار التالً 
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 الخطوة الخامسة 

فً هذه الخطوة لم بادخال جمٌع البٌانات المطلوبة 

التً ستظهر لن فً الواجهة ادناه وبعد التاكد منها لم 

 بالضغط على خٌار حفظ .

 بعد ذلن ٌرجى التوجه الى الرب جامعة او كلٌة اهلٌة

لتفعٌل البروفاٌل الخاص بن  ستكلفن عملٌة التفعٌل 

 ( دٌنار 5000هذه )
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 الخطوة السادسة

بعد ان ٌتم تدلٌك البٌانات التً لمت بإدخالها من لبل الكلٌة او الجامعة االهلٌة 
ٌتم تفعٌل البروفاٌل الخاص بن بعد االنتهاء من هذه المرحلة بإمكانن  التمدٌم 
على االستمارة االلكترونٌة  عن طرٌك الحاسب الشخصً الخاص بن  حٌث 

 تموم بالدخول الى الرابط التالً 

 gate.org-http://plan.pe  حٌث تموم  موباٌلن الشخصًاو عن طرٌك

 PEASبتحمٌل تطبٌك 
  

 ثم تموم بإدخال الرلم االمتحانً و الرلم السري الخاص بن  كما فً الواجهة ادناه  
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ا  فً حال  كان الطالب  من ذوي الشهداء فبامكانه التمدٌم على لناة الممصود بنوع المناة  هن -
الشهداء او المناة العامة   او ان ٌكون الطالب من ابناء الهٌئة التدرٌسٌة فبمكانه التمدٌم على لناة  
ابناء الهٌئة التدرٌسٌة او المناة العامة  او ان ٌكون الطالب من  ابناء حملة الشهادات العلٌا فً 

 وزارات االخرى فبمكانه التمدٌم على لناة ابناء حملة الشهادات العلٌا او المناة العامة ال
الٌمكن التمدٌم على لناة االعالمٌٌن والرٌاضٌٌن اال فً حال كان الطالب تتوفر فٌه الشروط  -

 ( .1المذكورة فً الفمرة سادسا وسابعا من الفصل )
 فبمكانه التمدٌم على المناة العامة .اما اذا كان الطالب لٌس من الفئات اعاله  -

+ 

 

 الخطوة السابعة 

فً هذه الخطوة ستظهر لن  الواجهة ادناه حٌث 

ٌمكن لن تثبٌت الخٌارات الخاصة بن نوع المناة  

اسم الكلٌة المراد التمدٌم علٌها المسم نوع الدراسة 

صباحً او مسائً ثم لم بالضغط على تمدٌم لٌتم 

 اضافة هذه االستمارة الى البروفاٌل الخاص لن 
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 الخطوة الثامنة

بعد ان لمت بالضغط على حمل التمدٌم ستظهر لن الواجهة ادناه 

حٌث تظهر لن بٌانات االستمارة التً لمت بملئها فً الخطوة 

السابمة  اضافة الى امكانٌة التمدٌم على استمارة جدٌد عن طرٌك 

 تمارةالضغط على حمل اضافة  اس
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 :ة ـــــمالحظ

 واحد .ً كل استمارة ٌتم تثبٌت لسم  للطالب الحك التمدٌم على اربع استمارات ف  -
عن طرٌك البروفاٌل حال رغب بالغاء تفعٌل احد االستمارات التً لدم علٌها  للطالب الحك فً  -

 الخاص به والحاجة لمراجعة الكلٌة االهلٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجٌلفترة 

بعد اعالن اسماء الطلبة الممبولٌن بشكل نهائً وبدء الفترة المحددة للتسجٌل 

 بامكان الطالب التسجٌل وفك االلٌة التالٌة : 

 الخطوة االولى 

لم بتسجٌل الدخول الى بروفاٌلن الشخصً عن طرٌك الرلم االمتحانً والرلم 

السري  ثم لم باختٌار المناة التً تم التمدٌم علٌها سوف تظهر لن الالستمارات 

كود التسجٌل لد  سابما مع مالحظة انالتً لمت بتفعٌلها من لبل الكلٌة االهلٌة 

 ادناه  تغٌر من مشفر الى احرف ظاهر كما فً الواجه
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من اجل التسجٌل فً كلٌة معٌنة علٌن باخذ كود التسجٌل الخاص باستمارة تلن الكلٌة و التوجه  -
الى لسم التسجٌل. حٌث سٌموم موظف لسم التسجٌل بتسجٌلن فً المسم بعد ان ٌحصل منن على 

 كود التسجٌل .

 

 

 

 

 

 

 
 
  

عند قیامو بالتسجیل عمى احد الخیارات كحد اقصى ,الطالب في ثلث خیارات یظير قبول  سوف -
 الثلثة سوف تمغى بقیة خیارتو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزٌزي الطالب 

الٌمكن الي كلٌة ٌرجى االنتباه 

تسجٌل الطالب اذا لم ٌموم هو 

شخصٌاً بتسلٌمهم كود التسجٌل 

 الخاص به 
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 الفصل الثالث

 الجانعات والكليات الاهليةالحدود الدنيا للجقديو في 

 االحيائي +عممي ينالفرع وخريج .1
 )مسائي( الحد االدنى لمتقدیم )صباحي(الحد االدنى لمتقدیم الدراسة ت
  93 الطب العام  1
  85 طب االسنان 2
  85 الصیدلة  3
  60 كمیة التمريض  4
 65 65 تقنیات التحمیلت المرضیة  5
  65 تقنیات االشعة والسونار 6

  65 تقنیات صناعة االسنان 7

  65 تقنیات العلج الطبیعي  8

  65 تقنیات التخدیر  9

  65 تقنیات االجيزة الجنائیة 10
 التطبيقي +عممي   ينالفرع وخريج .2

 )مسائي(الحد االدنى لمتقدیم )صباحي(الحد االدنى لمتقدیم الدراسة ت
  74 ىندسة النفط 1
  72 العمارةىندسة معماري / ىندسة  2
 64 66 ىندسة مدني 3
 61 63 ىندسة المساحة  4
 63 65 ىندسة البناء واالنشاءات 5
 63 65 ىندسة البناء وادارة المشاريع 6
 61 63 ىندسة الطرق والجسور   7
 60 60 ىندسة تقنیات البناء واالنشاءات 8
 60 60 ىندسة تقنیات القدرة الكيربائیة  9
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 . .االختصاصات المشتركة )احيائي+تطبيقي+عممي (3 

 )مسائي(الحد االدنى لمتقدیم )صباحي(الحد االدنى لمتقدیم الدراسة ت
  74 ىندسة الطب الحیاتي 1
 62 64 ىندسة االتصاالت / ىندسة اتصاالت الحاسوب 2
 62 64 ىندسة المیزر وااللكترونیات البصرية 3
 61 63 وتكنولوجیا المعمومات/ىندسة البرامجیات  4
 61 63 ىندسة الحاسوب 5
 61 63 ىندسة الكترونیة واتصاالت 6

 61 63 ىندسة التبريد والتكییف 7

 60 60 ىندسة تقنیات الحاسوب 8
 65 65 ىندسة تقنیات االجيزة الطبیة 9

 60 60 ىندسة تقنیات التبريد والتكییف 10

 60 60 تقنیات الطیران 11
 72 74 اليندسة الكیمیاویة والصناعات النفطیة  12
 72 74 ىندسة تكرير النفط والغاز 13
 65 65 تقنیات البصريات 14
 60 60 ىندسة تقنیات االتصاالت 15
 58 58 عمم الحاسوب ونظم المعمومات  16
 58 58 عموم الفیزياء الطبیة 17
 58 58 عموم الحاسوب  18
 58 58 عموم الحیاة  19
 58 58 القانون  20
 ــ ــ بقیة االقسام تخضع لممفاضمة  21
 الفرع االدبي :و خريج .4
 الحد االدنى لمتقدیم الدراسة ت

 )صباحي +مسائي(
 58 القانون  1
 - بقیة االقسام تخضع لممفاضمة 2
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 الفرع الصناعي: وخريج -5
 الحد االدنى لمتقدیم الدراسة ت

 )صباحي +مسائي( 
 65 ىندسة تقنیات البناء واالنشاءات  1
 65   ىندسة تقنیات الحاسوب 2
 65   ىندسة تقنیات التبريد والتكیییف 3
 70 ىندسة تقنیات االجيزة الطبیة 4
 65   ىندسة تقنیات القدرة الكيربائیة 5
 65   ىندسة تقنیات االتصاالت 6
 یخضع لممفاضمة  فرع تكنولوجیا االعلم فقط( االعلم)لخريجي 7

 
 فرع الحاسوب وتقنية المعمومات: وخريج .5
 الحد االدنى لمتقدیم الدراسة ت
 60 ىندسة تقنیات الحاسوب 1
 - بقیة االقسام تخضع لممفاضمة 2
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 الفصل الرابع

جدول ندخلات القبول في أقسام الجانعات 

 (2018/2019)للعام الدارسي والكليات الاهلية
 فروع االعدادیة  الكمیات االىمیةاقسام  ت

 احیائي  طب عام  1
 عممياحیائي +  طب االسنان 2
 عممياحیائي +  الصیدلة 3
 + اعدادیة تمريض عممياحیائي +  التمريض 4
 عممياحیائي +  تقنیات االشعة والسونار 5
 عممياحیائي +  تقنیات صناعة االسنان 6
 عممياحیائي +  تقنیات العلج الطبیعي  7
 عممياحیائي +  تقنیات التخدیر 8
 عممياحیائي +  تقنیات االدلة الجنائیة  9

 عممياحیائي +تطبیقي + ىندسة الطب الحیاتي 10
 تطبیقي + عممي ىندسة معماري/ ىندسة العمارة 11
 تطبیقي + عممي ىندسة مدني 12

 +تطبیقي + عممياحیائي  ىندسة اتصاالت الحاسبات/ىندسة االتصاالت 13

 احیائي +تطبیقي + عممي ىندسة المیزر وااللكترونیات البصرية 14

 احیائي +تطبیقي + عممي ىندسة البرامجیات وتكنولوجیا المعمومات 15

 احیائي +تطبیقي + عممي ىندسة الحاسوب 16
 احیائي +تطبیقي + عممي ىندسة الكترونیة واتصاالت 17
 احیائي +تطبیقي + عممي تقنیات البصريات 18
 احیائي +تطبیقي + عممي ىندسة تقنیات الطیران 19
 احیائي +تطبیقي + عممي ىندسة التبريد والتكییف 20
 احیائي +تطبیقي + عممي اليندسة الكیمیاویة والصناعات النفطیة 21
 تطبیقي + عممي ىندسة البناء واالنشاءات 22
 تطبیقي + عممي ىندسة البناء وادارة المشاريع  23

 تطبیقي + عممي ىندسة الطرق والجسور 24

 تطبیقي + عممي ىندسة المساحة  25
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26 

 وانشاءات البناء تقنیات ىندسة

 
 تطبیقي +عممي

 
 الصناعة         

 البناء
 الرسم اليندسي

 تطبیقي + عممي ىندسة النفط 27
 عممي  احیائي+تطبیقي + والغاز ىندسة تكرير النفط  28

29 

 
 
 ىندسة تقنیات االتصاالت 

 احیائي +تطبیقي + عممي
 

 الصناعة
 اتصاالت
 حاسبات

 الكترونیك وسیطرة
 احیائي +تطبیقي + عممي عمم الحاسوب ونظم المعمومات 30
 احیائي +تطبیقي + عممي عموم الفیزياء الطبیة 31
 احیائي +تطبیقي +عممي عموم الحاسبات 32
 احیائي + عممي تقنیات تحمیلت مرضیة 33
 احیائي +تطبیقي + عممي عموم الحیاة 34

35 
 
 

 تطبیقي + عممي ىندسة تقنیات القدرة الكيربائیة
 
 
 

خريج اعدادیة 
 الصناعة

 الكيرباء ، القوة الكيربائیة
 مكائن كيربائیة

 االلكترونیك وسیطرة
 میكاترونیك
 االتصاالت

 صیانة مصاعد كيربائیة
 تولید الطاقة الكيربائیة ونقميا

 االجيزة الطبیة
 صیانو منظومات المیزر

 صیانة حاسوب
 صیانو المصاعد الكيربائیة

خريجي مراكز التدريب الميني 
الذي تكون مدة الدراسة فیيا ثلث 

سنوات والذین ادوا االمتحان 
 المناظرالوزاري في االختصاص 

 
 احیائي +تطبیقي + عممي  36
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 ىندسة تقنیات الحاسبات

 
 
 
 
 

خريج اعدادیة 
 الصناعة

 

 االلكترونیك و سیطرة
 االتصاالت

 صیانة الحاسبات

 الكيرباء ، القوة الكيربائیة
 االجيزة الطبیة
 تكنولوجیا اعلم

 الحاسبات ، شبكات الحاسوب
خريجي مراكز التدريب 
الميني الذي تكون مدة 

الدراسة فیيا ثلث سنوات 
والذین ادوا االمتحان الوزاري 

 في االختصاص المناظر
 

فرع الحاسوب وتقنیة 
 المعمومات 

 تجمیع وصیانو الحاسوب
 

 شبكات الحاسوب
 

اجيزة الياتف والحاسوب 
 المحمول

37 

 
 
 
 الطبیةىندسة تقنیات االجيزة 

 
 

 

 احیائي +تطبیقي + عممي
 
 

خريج اعدادیة 
 الصناعة

 

 االلكترونیك والسیطرة
 

 االجيزة الطبیة

 
38 

 
 
 
 
 
 
 

 احیائي +تطبیقي + عممي
 
 
 
 
 
 

 انتاج میكانیك
 نجارة

 تكییف اليواء والتثمیج
 میكاترونكس سیارات
 تكنولوجیا صناعیة

 لحام غازي وكيربائي
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 ىندسة تقنیات التبريد والتكییف

 
 
 
 
 

خريج اعدادیة 
 الصناعة

 تبريد وتكییف
 طباعة 

 تشغیل صیانة میكانیكیة
 انتاج تصنیع معادن

 سباكة
 غزل ونسیج
 السیارات 

 مكائن ومعدات
 مضخات وتوربینات

 انتاج
 میكانیك

 مكننة زراعیة
 النماذج

خريجي مراكز التدريب 
الميني الذي تكون مدة 

الدراسة فیيا ثلث سنوات 
والذین ادوا االمتحان 

الوزاري في االختصاص 
 المناظر

39 

 
 
 
 

 ادارة االعمال

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي

 
 

 التجارة

 عام
 فرع ادارة المخازن 

 فرع االقتصاد
 فرع االدارة

 االدارة االلكترونیة فرع الحاسوب وتقنیة المعمومات
 

40 

 
 

 المحاسبة

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي

 عام التجارة
 فرع المحاسبة

 احیائي +تطبیقي + عممي  41
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 عموم مالیة ومصرفیة/
 عموم محاسبیو ومصرفیة

 

 االدبي
 االختصاص المناظر فقط  التجارة

42 
 

 االعلم
 احیائي +تطبیقي + عممي

 االدبي
 تكنولوجیا االعلم الصناعو

43 
 

 الصحافة
 احیائي +تطبیقي + عممي

  
  االدبي

44 
 المغة االنكمیزية/
 التربیة االنكمیزية

 احیائي +تطبیقي +عممي
 االدبي

 قسم المغة االنكمیزية معيد اعداد المعممین

45 

 
 

 الترجمة

 +عممياحیائي +تطبیقي 
 االدبي

 قسم المغة االنكمیزية معيد اعداد المعممین
 

 المغة العربیة 46

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي

 قسم المغة العربیة لمعممینمعيد اعداد ا
 

 التاريخ 47

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي

 قسم التاريخ  معيد اعداد المعممین
 قسم االجتماعیات

 
 
 

 الجغرافیة 48

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي

 قسم الجغرافیة  معيد اعداد المعممین
 

 عمم النفس 49
 احیائي +تطبیقي + عممي

 االدبي
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 احیائي +تطبیقي + عممي االحصاء والمعموماتیو 50

 القانون  51
 احیائي +تطبیقي + عممي

 االدبي

52 
 العموم السیاسیة والدولیة/
 علقات دولیة ودبموماسیة

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي

 االقتصاد 53

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي
 االختصاص المناظر فقط التجارة

 

  االدارة التربویة  54

 احیائي +تطبیقي + عممي
  

   ادبي
 كافة االختصاصات معيد المعممین 

 

55 

 
 الدینیة السیاحة

 

 سیاحة معيدعممي ++ ادبي+تطبیقي+ احیائي   
  

 ادارة الفنادق والسیاحة تجارة

56 

 المسرح
 
 
 
 
 
 
 

 احیائي +تطبیقي + عممي
 االدبي
 تجارة

صناعة وخريجي مراكز التدريب الميني الذي تكون 
مدة الدراسة فیيا ثلث سنوات والذین ادوا االمتحان 

 الوزاري في االختصاص المناظر

 زراعة
 تفرع الحاسوب وتقنیة المعموما

 
 معيد الفنون الجمیمة/ فرع المسرح

 فنون تطبیقیة
 معيد اعداد معممین
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57 
 

 /التربیة الرياضة
 التربیة البدنیة وعموم الرياضة

 احیائي +تطبیقي + عممي
 

 االدبي
 

 تجارة
 

تكون صناعة وخريجي مراكز التدريب الميني الذي 
مدة الدراسة فیيا ثلث سنوات والذین ادوا االمتحان 

 الوزاري في االختصاص المناظر
 

 زراعة
 

 فرع الحاسوب وتقنیة المعمومات
 

 فنون تطبیقیة
 

 معيد اعداد معممین
 

 
 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 

 الدراسات االسلمیة كافة
 )وبضمنيا السیاحة الدینیة(

 احیائي +تطبیقي + عممي
 ادبي
 تجارة

صناعة وخريجي مراكز التدريب الميني الذي تكون 
مدة الدراسة فیيا ثلث سنوات والذین ادوا االمتحان 

 الوزاري في االختصاص المناظر
 زراعة

 فرع الحاسوب وتقنیة المعمومات
 فنون تطبیقیة

االعدادیات االسلمیة التابعة 
 لمتربیة

 الدراسة الصباحیة
  والمسائیة 

االعدادیات االسلمیة التابعة 
 لموقفین

الدراسة الصباحیة 
طمبة الدراسة 

الخارجیة )من ادو 
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االمتحان التقویمي 
 فقط(

قسم الدراسة  معيد اعداد معممین
 االسلمیة

 قسم العربي
 احیائي +تطبیقي+عممي+ادبي تربیة فنیة 59
 +تطبیقي+عممي+ادبياحیائي  العلقات العامة  60
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التصمیم

 
 
 
 

 الدیكور الداخمي
 

 احیائي +تطبیقي+عممي+ادبي

 قسم التصمیم معيد الفنون الجمیمة

 
 

 معيد الفنون التطبیقیة

قسم تقنیات التصمیم 
 والتزيین المعماري 
قسم تقنیات الخط 

 والزخرفة
 قسم تقنیات الخزف

 
 
 
الطباعيالتصمیم   
 
 

 احیائي +تطبیقي+عممي+ادبي

 قسم التصمیم معيد الفنون الجمیمة

 
 

 معيد الفنون التطبیقیة

 قسم تقنیات التصمیم
 الطباعي

قسم تقنیات تصمیم 
 االقمشة

قسم تقنیات صناعة 
 الملبس
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 الفصل الخانس

الهعجرف بها والاجور لجانعات والكليات الاهلية ا

 الدراسية
 اسماء الجامعات والكميات االىمية المعترف بيا، والتي سيتم فتح باب القبول ادناه

لكتروني تي  واالجور الدراسية لممرحمة االولى، لمتقديم الييا ، اال راجين مالحظة اال
 قبل تقديم الخيارات في االستمارة لضمان حصولك عمى القبول المناسب:

تأكد من الموقع الجغرافي .   ال
الخاصة بالمرحمة االولى المذكورة ازاء كل قسم والتمييز بين  قراءة االجور  

 اجور الدراسة الصباحية والمسائية.
نتباه عمى المالحظات ان وجدت.    اال

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

 اجور الدراسة المسائية اجور الدراسة الصباحية القسم ت
 255005000 255005000 المحاسبة 1

 202000000 202000000 المغة االنكميزية 2

 205000000 205000000 ادارة اعمال 3

 252005000 205000000 قانون  4

 205000000 204000000 عموم الحاسوب 5

 305000000 305000000 الحاسبات ىندسة تقنيات 6
 

 (: 1988كلٌة المنصور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ). 2

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 ال توجد دراسة مسائية 450005000 ىندسة الحاسوب  1

 ال توجد دراسة مسائية 255005000 ادارة االعمال 2

 ال توجد دراسة مسائية 455005000 تصاالت اال ىندسة  3

 ال توجد دراسة مسائية 255005000 القانون  4

 ال توجد دراسة مسائية 255005000 المعموماتعمم الحاسوب ونظم  5

 ال توجد دراسة مسائية 450005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 6

 ال توجد دراسة مسائية 253005000 التربية االنكميزية 7

 ال توجد دراسة مسائية 455005000 اليندسة المدنية 8
 مسائيةال توجد دراسة  255005000 العموم المحاسبيو والمصرفية 9
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 ( :1988كلٌة الرافدٌن الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 التوجد دراسة مسائٌة 1,350,000 التاريخ 1

 التوجد دراسة مسائٌة 1,3500000 الجغرافية 2

 109000000 200000000 المغة االنكميزية 3

 التوجد دراسة مسائٌة 108000000 عمم الحاسوب 4

 مسائٌةالتوجد دراسة  2,000,000 الترجمة 5

6 
 

 2,000,000 2,000,000 قانون 

 اجور الدراسة المسائٌة االجور الدراسة الصباحٌة القسم ت

 االحصاء والمعموماتية 1

 255005000 255005000 عمم الحاسوب 2

 اليوجد دراسة مسائية 350005000 ىندسة الحاسوب 3

 253005000 253005000 المحاسبة 4

 253005000 253005000 ادارة اعمال 5

 355005000 355005000 ىندسة اتصاالت الحاسوب 6

 350005000 350005000 ىندسة تقنيات التبريد والتكييف 7

 354505000 354505000 ىندسة تقنيات الحاسوب 8

 255005000 255005000 قانون  9

 التوجد دراسة مسائية 1055005000 طب االسنان 10

 التوجد دراسة مسائية 950005000 الصيدلة 11

 454005000 454005000 اليندسة المدنية 12

 30500000 30500000 تقنيات التحميالت المرضية  13
 التوجد دراسة مسائية 35600000 تقنيات العالج الطبيعي  14
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 2,000,000 2,000,000 ادارة اعمال 7

 209000000 300000000 ىندسة تقنيات الحاسوب 8

 305000000 305000000 ىندسة تقنيات القدرة الكيربائية 9

10 
 تقنيات التحميالت المرضية

305000000 305000000 

 300000000 300000000 ىندسة االتصاالت 11

 

 

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

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 255005000 255005000 القانون  1

 255005000 255005000 ادارة اعمال 2

 255005000 255005000 المغة االنكميزية 3

 255005000 255005000 عمم الحاسوب 4

 255005000 255005000 المحاسبة 5

 

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

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 250005000 158005000 القانون  1
 153805000 152205000 المغة العربية 2
 25300.000 25000.000 العموم المالية والمصرفية 3
 159005000 158005000 المغة االنكميزية 4
 152605000 152405000 عمم الحاسوب 5
 351605000 350005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 6
 356005000 355005000 تقنيات التحميالت المرضية 7
 354005000 35300.000 اليندسة المدنية 8
 250005000 158005000 التربية الرياضية والبدنية 9
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 ( :1994كلٌة الحدباء الجامعة / نٌنوى / تأسست سنة ) .6

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 158005000 158005000 المحاسبة 1
 158005000 158005000 ادارة االعمال 2
 159005000 158005000 القانون  3
 ايقاف قبول والمصرفيةالعموم المالية  4
 ايقاف قبول عموم الحاسوب 5
 157505000 157505000 المغة االنكميزية 6
 355005000 355005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 7

 

 ( :1996كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة ) .7

 

 ةاجور الدراسة المسائٌ اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 اليوجد دراسة مسائية 252505000 الحاسوب تقنيات ىندسة 1
 اليوجد دراسة مسائية 251005000 عمم الحاسوب 2
 250005000 250005000 العموم المالية والمصرفية 3

 250005000 250005000 المحاسبة 4

 250005000 250005000 ادارة االعمال 5
 

 ( :1996سنة )كلٌة الٌرمون الجامعة / )دٌالى( / تأسست  .8

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 التوجد دراسة مسائية  250005000 المغة االنكميزية 1
 158505000 158505000 القانون  2
 التوجد دراسة مسائية 252005000 عمم الحاسوب 3

 التوجد دراسة مسائية 350005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 4

 355005000 355005000 التحميالت المرضية تقنيات 5
 ايقاف قبول 1055005000 طب االسنان 6

 ايقاف قبول  950005000 الصيدلة 7
 

 ( 2000كلٌة بغداد للعلوم الطبٌة  )بغداد للصٌدلة سابماً(/)بغداد(/ تأسست سنة) .01

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

1 
 

 التوجد دراسة مسائٌة  902500000 صٌدلةال
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 ( :2004/ ) كربالء( / تأسست سنة ) )ع(جامعة اهل البٌت  .00

 

 

 ( :2004االسالمٌة / )النجف( / تأسست سنة ) الجامعة .01

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 150005000 150005000 العموم السياسية والدوليةكمية القانون /  1
 150005000 152505000 الفكر االسالمي والعقيدةكمية العموم االسالمية /  2

 150005000 152505000 الدراسات القرآنية والمغويةكمية العموم االسالمية /  3

 150005000 155005000 القانون كمية القانون /  4

 250005000 255005000 ىندسة تقنيات الحاسوبكمية اليندسة /  5
 150005000 152505000 االعالم/الصحافة 6
 250005000 252505000 ىندسة تقنيات التبريد والتكييفكمية اليندسة /  7
 155005000 157005000 المغة االنكميزيةكمية التربية /  8
 350005000 350005000 تقنيات التحميالت المرضيةكمية التقنيات الطبية /  9

 250005000 2,5005000 تقنيات البناء واالنشاءاتكمية اليندسة /  10

 التوجد دراسة مسائية 1050005000 كمية طب االسنان / طب االسنان  11
 التوجد دراسة مسائية 1050005000 كمية الصيدلة / الصيدلة  12

 

 (2018/تاسست سنة )الدٌوانٌة الجامعة االسالمٌة فرع  12-1

 اجور الدراسة المسائٌة الدراسة الصباحٌةاجور  المسم ت

 250005000 250005000 ىندسة  تقنيات الحاسوب   1
 150005000 155005000 القانون  2
 150005000 152505000 الدراسات القرآنية والمغوية  3

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 106000000 105000000 / القانون القانون كمية  1

 مسائيةوجد دراسة ايقاف قبول   اٌماف لبول000, مغة عربيةال/  اآلداب 2

 108500000 106000000 / الصحافة اآلدابكمية  3

 ايقاف قبول وجد دراسة مسائية  اٌماف لبول000, / المغة االنكميزية اآلدابكمية  4

 108500000 107500000 كمية االداب /العالقات العامة 5

 مسائٌة دراسة التوجد 7,000,000 طب اسنانكمية طب االسنان /  6

 ايقاف قبول وجد دراسة مسائية  اٌماف لبول000, / الفقة واصولواالسالمية كمية العموم 7

 ايقاف قبول وجد دراسة مسائية  اٌماف لبول000, / عموم القران كمية العموم االسالمية 8

 200000000 109500000 / السياحة الدينية كمية العموم االسالمية 9

 التوجد دراسة مسائية 705000000 / الصيدلةكمية الصيدلة  10

كمية التقنيات الطبية / تقنيات  11
 التحميالت المرضية

207500000 257505000 
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 155005000 157005000 المغة االنكميزية  4
 

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

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 250005000 250005000 ىندسة  تقنيات الحاسوب   1
 150005000 155005000 القانون  2
 150005000 152505000 الدراسات القرآنية والمغوية  3
 155005000 157005000 المغة االنكميزية  4
 ( :2004كلٌة دجلة الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .02

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 250005000 250005000 عموم الحاسوب 1
 252505000 252505000 العموم المالية والمصرفية 2

 252505000 252505000 ادارة اعمال 3

 350005000 350005000 تقنيات الحاسوبىندسة  4
 259005000 259005000 ىندسة تقنيات التبريد والتكييف 5
 350005000 350005000 تقنيات البصريات 6
 155005000 155005000 االعالم 7
 252505000 252505000 القانون  8
 التوجد دراسة مسائية 1059505000 طب االسنان 9

 354005000 354005000 المرضيةتقنيات التحميالت  10
 152505000 152505000 المغة العربية 11
 355005000 355005000 مدني ىندسة  12

 

 ( :2005كلٌة السالم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .03

   

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

 اجور الدراسة المسائٌة

 200000000 200000000 القانون  1

 155005000 155005000 االنكميزيةالمغة  2
 157505000 157505000 الدراسات االسالمية وحوار االديان 3
 اٌماف لبول  عمم الحاسوب 4

 255005000 255005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 5
 255005000 2,5000000 تقنيات التحميالت المرضية  6
 250005000 200000000 المالية والمصرفية عموم  7
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 ( :2005)الدراسات االنسانٌة سابماً( / النجف/ تأسست سنة ) جامعة الكفٌل  .04

 

 

 ( :2005كلٌة مدٌنة العلم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .05

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 252005000 252005000 القانون  1
 350005000 350005000 عموم الحياة 2
 2017/2018للعام  تعميق قبول ىندسة الحاسوب 3

 350005000 350005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 4

 252005000 252005000 المحاسبة 5

 355005000 355005000 تقنيات البناء واالنشاءات 6
 257505000 257505000 عموم الفيزياء الطبية 7
 التوجد دراسة مسائية 455005000 تقنيات التخدير  8

 

 ( :2006كلٌة الشٌخ الطوسً / )النجف( / تأسست سنة ) .06

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

  152505000  152505000 ن الكريمآالقر  1
  152505000  152505000 العقيدة والفكر االسالمي  2
3 

 350005000 تقنيات التحميالت المرضية
 

255005000 
 

  050,15111 التربية االسالمية 4

 
050,15111 

 التوجد دراسة مسائٌة 050,15111 التمريض  5

 

 

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 تعلٌك لبول الشريعة 1
 155005000 155005000 القانون كمية القانون /  2
 250005000 250005000 ىندسة تقنيات الحاسوبكمية اليندسة التقنية /  3
 التوجد دراسة مسائية  1050005000 طب االسنانكمية طب االسنان /  4
 تعلٌك لبول االعالمكمية االعالم /  5
 350005000 350005000 تقنيات التحميالت المرضيةكمية التقنيات الطبية والصحية /  6
 التوجد دراسة مسائية  1050005000 الصيدلةكمية الصيدلة /  7
 تعلٌك لبول الدينيةالسياحة  8
 155415111 155415111 الفيزياء الطبيةكمية التقنيات الطبية والصحية / تقنيات  9
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 ( :2009( / تأسست سنة )المركز )جامعة االمام جعفر الصادق )ع( /  .07

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة/ المسم ت

 254505000 255505000 تقنيات االتصاالت  ىندسةالمعمومات/تكنولوجيا كمية  1
 257505000 257505000 قسم ىندسة تقنيات الحاسباتتكنولوجيا المعمومات/كمية  2
 250005000 251005000 القانون القانون/ كمية  3
 250005000 251005000 المغة االنكميزيةاالداب/ كمية  4
 153505000 153505000 المغة العربيةاالداب/ كمية  5
 152505000 153505000 التاريخاالداب/ كمية  6
 159505000 159505000 االعالماالداب/ كمية  7
 152505000 152505000 نآقسم عموم القر  االداب/كمية  8

 250005000 251455000 ادارة االعمال كمية العموم االدارية والمالية/ 9

 251005000 251455000 قسم المحاسبة والمالية/كمية العموم االدارية  10

 

 / فرع دٌالى. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق  18-1

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

1 
 

 150005000 151505000 تاريخ
 150005000 151005000 نرآعموم الق 2

 150005000 151005000 المغة العربية 3

 156505000 157505000 القانون  4

 

 

 / فرع كركون. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق  18-2

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 203500000 205000000 هندسة تمنٌات الحاسوب 1

 102500000 103500000 علوم المرآن 2

 250005000 201500000 اللغة االنكلٌزي 3
 159005000 200000000 المانون 4

 

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع ذي لار. 18-3

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 255005000 205000000 هندسة تمنٌات الحاسوب 1
 153505000 103500000 علوم المرآن 2
 158505000 109500000 المحاسبة 3

 156505000 107500000 المانون 4
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 / فرع النجف االشرف. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق  18-4

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 203500000 هندسة تمنٌات الحاسوب 1
202500000 

 156005000 107500000 اللغة االنكلٌزٌة 2
 159005000 200000000 المحاسبة 3

 105000000 المانون 4
104000000 

 

 / فرع صالح الدٌن. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق  18-5

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 159005000 200000000 اللغة االنكلٌزٌة 1

 153505000 103500000 علوم المرآن 2

 156505000 109500000 اعالم 3

 152505000 104500000 اللغة العربٌة 4

 157505000 109500000 المانون 5

 157505000 109500000 المحاسبة 6

 

 / فرع المثنى. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق  18-6

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 109500000 200000000 اللغة االنكلٌزي 1

 103500000 103500000 علوم المرآن 2

 200000000 201000000 المانون 3

 207500000 207500000 حاسبات التمنٌات هندسة  4

 

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع مٌسان . 18-7

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 205000000 205500000 هندسة الحاسوب 1

 207500000 208500000 هندسة تمنٌات الحاسوب 2

 102500000 103500000 علوم المرآن 3

 107500000 108500000 اللغة االنكلٌزٌة 4

 250005000 200500000 ادارة االعمال 5

 251005000 202500000 المحاسبة 6

 106000000 107500000 المانون 7
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 ( :2010كلٌة الرشٌد الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) 

 

 الدراسة المسائٌةاجور  اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 250005000 250005000 القانون  1
 152505000 152505000 المغة العربية 2

 152505000 152505000 التاريخ 3

 التوجد دراسة مسائية 850005000 الصيدلة 4
 257505000 257505000 تقنيات التحميالت المرضية 5
 250005000 250005000 عموم الحياة 6
 التوجد دراسة مسائية 950005000 طب االسنان 7

 255005000 255005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 8
 157505000 157505000 قسم العموم المالية والمصرفية 9

 

 ( :2010كلٌة العراق الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) .08

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة/ المسم ت

 407500000 407500000 االتصاالتهندسة  1

 تعلٌك لبول  هندسة الحاسوب 2
 
 
 

 102000000 1,200,000 العلوم السٌاسٌة 3

 409900000 409900000 الهندسة المدنٌة 4

 3,850,000 3,850,000 هندسة تمنٌات الحاسبات 5

 

 ( :2010كلٌة صدر العراق الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .11

 

 اجور الدراسة المسائٌة الدراسة الصباحٌةاجور  المسم ت

 000,111 000,111 قانون ال 1

 0,11111 0,11111 الصحافة 2

  00,1111 عموم سياسيةال 3

  0011111 عموم مالية ومصرفيةال 4

  0,11111 التحميالت المرضية تقنيات 5
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 ( :2010كلٌة الملم الجامعة / )كركون( / تأسست سنة ) .10

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 250005000 250005000 القانون  1
 ايقاف قبول ايقاف قبول  عمم النفس 2
 25000000 25000000 عموم القرآن 3

 35000000 35000000 التربية الرياضية 4
 254505000 254505000 المغة االنكميزية 5
 35500000 35500000 ىندسة تقنيات الحاسوب 6

 254505000 254505000 ادارة اعمال 7

 357505000 357505000 تقنيات التحميالت المرضية 8
 357505000 357505000 تقنيات االشعة 9

 ايقاف قبول  ايقاف قبول  اليندسة المدنية  10
 

 ( :2010كلٌة الحسٌن )ع( الجامعة / )كربالء( / تأسست سنة ) .11

 

 0اجور الدراسة المسائٌة الصباحٌةاجور الدراسة  المسم ت

 20500000 30000000 اليندسة  االلكترونية واالتصاالت 1

 20000000 20500000 ىندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات 2

 30000000 30500000 ىندسة تقنيات االجيزة الطبية 3

 التوجد دراسة مسائٌة 805000000 طب االسنان 4

 

 ( :2010/ )بغداد( / تأسست )كلٌة الحكمة الجامعة  .12

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 108000000 108000000 القانون  1

 100000000 100000000 المغة العربية 2

 105000000 105000000 الدراسات االسالمية 3

 200000000 200000000 ىندسة تقنيات الحاسوب 4
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 ( :2010الجامعة / )بابل ( / تأسست سنة )كلٌة المستمبل  .13

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 300000000 300000000 ىندسة تقنيات الحاسبات 1

 2,500,000 205000000 ىندسة تقنيات التبريد والتكييف 2

 300000000 300000000 تقنيات التحميالت المرضية 3

 106000000 106000000 القانون  4

 1,600,000 1,600,000 ادارة االعمال 5

 300000000 300000000 ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات 6

 400000000 400000000 الطب الحياتيىندسة  7

 1,600,000 106000000 التربية البدنية وعموم الرياضة 8

 106000000 106000000 المحاسبة 9

 200000000 200000000 الطبية التطبيقيةالفيزياء  10

 300000000 300000000 اليندسة الكيمياوية والصناعات النفطية 11

 التوجد دراسة مسائٌة 1000000000 طب االسنان 12

 التوجد دراسة مسائٌة 900000000 صيدلةال 13

 

 ( :2010كلٌة االمام الجامعة / ) صالح الدٌن / لضاء بلد( / تأسست سنة )  .14

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 1,6500000 التوجد دراسة صباحٌة المانون 1

 05,115111 التوجد دراسة صباحٌة اللغة العربٌة 2

 106500000 التوجد دراسة صباحٌة ادارة االعمال 3

 

 ( :2011كلٌة الحلة الجامعة / )بابل( / تأسست سنة ) .15

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة/ المسم ت

 106000000 106000000 مانونال 1

 100000000 100000000 لتصاداال 2

 105000000 105000000 المسرح 3

 105000000 105000000 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 4

 106500000 106500000 اللغة االنكلٌزٌة 5

 300000000 300000000 المرضٌةتمنٌات التحلٌالت  6

 200000000 200000000 الفٌزٌاء الطبٌة التطبٌمٌة 7

 300000000 300000000 تمنٌات االجهزة الطبٌة 8
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 التوجد دراسة مسائٌة 905000000 طب االسنان 9

 105000000 105000000 المحاسبة 10

 التوجد دراسة مسائٌة 300000000 التمرٌض 11

 

د (/ تأسست سنة ) .16 دا لجامعة / )بغ دين ا ل ا  ( : 2011اصول 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 1150000 1150000 المغة العربية 1

 1250000 1250000 الدراسات االسالمية 2

 3000000 3000000 تقنيات التحميالت المرضية 3

 مسائٌةالتوجد دراسة  9500000 طب االسنان 4

 التوجد دراسة مسائٌة 9000000 الصيدلة 5

 1650000 1650000 قانون ال 6
 1650000 1650000 عالماال 7

 

 ( :2013كلٌة االسراء الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .17

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 255005000 255005000 ادارة اعمال 1
 355005000 355005000 تقنيات الحاسوبىندسة  2
 355005000 355005000 ىندسة تقنيات التبريد والتكييف 3
 450005000 450005000 تقنيات التحميالت المرضية 4
 255005000 255005000 القانون  5
 التوجد دراسة مسائية 1058505000 طب االسنان 6
 255005000 255005000 المحاسبة 7
 459005000 459005000 المدنيةاليندسة  8
 التوجد دراسة مسائية 952005000 الصيدلة 9

 255005000 255005000 المغة االنكميزية 10
 255005000 255005000 االعالم 11
 459005000 459005000 اليندسة المعمارية 12
 455005000 455005000 ىندسة تقنيات البناء واالنشاءات 13
 455005000 455005000 تقنيات االجيزة الطبية قسم ىندسة 14
 450005000 450005000 ىندسة البناء وادارة المشاريع  15
 455005000 455005000 ىندسة الطرق والجسور  16

  التربية البدنية وعموم الرياضة 17
051115111 

250005000 
 التوجد دراسة مسائٌة 450005000 التمريض 18
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 ( :2013الجامعة / ) كربالء ( / تأسست سنة )كلٌة الصفوة  .18

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 35000000 35000000 ىندسة تقنيات الحاسوب 1
 45000000 45000000 تقنيات التحميالت المرضية 2
 25000000 25000000 ادارة اعمال 3
 اليوجد دراسة مسائية 95000000 الصيدلة 4
 اليوجد دراسة مسائية 95000000 طب اسنان 5
 250005000 250005000 تربية بدنية وعموم الرياضة 6

 15750000 15750000 قانون ال 7
 اليوجد دراسة مسائية 45000.000 اليندسة المعماري  8
 156005000 156005000 تربية فنية 9

 اليوجد دراسة مسائية  255005000 تمريضال 10
 

 ( :2013الكتاب / )كركون ( / تأسست سنة ) جامعة .21

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 352005000 352005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 1
 255005000 25500.000 القانون  2

 255005000 255005000 العموم المالية والمصرفية 3

 157505000 157505000 لرياضةاالتربية البدنية وعموم  4

 250005000 250005000 قسم العالقات الدولية والدبموماسية 5

 ال توجد دراسة مسائية 1050005000 قسم طب االسنان 6
 ال توجد دراسة مسائية 355005000 قسم ىندسة النفط 7
 255005000 255005000 ادارة االعمال 8
 355005000 355005000 قسم التحميالت المرضية 9

 250005000 250005000 االنكميزية لتربيةقسم ا 10
 ال توجد دراسة مسائية 1050005000 صيدلة 11
 355005000 355005000 تقنيات االجيزة الطبية  12
 ال توجد دراسة مسائية 355005000 التمريض 13

 ال توجد دراسة مسائية 355005000 التخدير 14

 255005000 255005000 محاسبة 15
 355005000 355005000 البصريات  تقنيات  16
 ال يوجد دراسة مسائية 355005000 ىندسة المساحة  17
 ال توجد دراسة مسائية 355005000 تقنيات االشعة والسونار  18
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 ( :2013كلٌة الكوت الجامعة / )واسط( / تأسست سنة ) .20

  

 الدراسة المسائٌةاجور  اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

1 
 

 154005000 154005000 ادارة اعمال
 250005000 250005000 ىندسة الميزر وااللكترونيات البصرية 2
 151505000 151505000 المغة العربية 3
 350005000 350005000 تقنيات التحميالت المرضية 4
 155005000 155005000 القانون  5
 151505000 151505000 االسالميةعموم القران والتربية  6
   التربية البدنية وعموم الرياضة  7

 

 ( :2013جامعة الفراهٌدي / ) بغداد ( / تأسست سنة )  .21

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 107500000 107500000 المغة االنكميزيةكمية التربية /قسم  1

 105000000 105000000 العربيةالمغة كمية التربية / قسم  2

 105000000 105000000 االعالمكمية االعالم / قسم  3

قسم ىندسة الكمية التقنية اليندسية / 4
 تقنية الطيران

402500000 400000000 

قسم التربية البدنية وعموم كمية التربية /  5
 الرياضة

200000000 200000000 

ىندسة قسم  الكمية التقنية اليندسية / 6
 تقنيات االتصاالت

207500000 207500000 

التحميالت  الكمية التقنية الطبية /تقنيات 7
 المرضية 

302500000 300000000 

 200000000 200000000 قسم المحاسبةكمية االدارة واالقتصاد / 8

قسم ىندسة تقنيات الكمية التقنية الطبية / 9
 االجيزة الطبية

400000000 307500000 
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 500000000 500000000 ىندسة العمارة الكمية التقنية اليندسية / 10

11 
 المانونكلٌة المانون / لسم 

107500000 
107500000 

12 
 الصٌدلةكلٌة الصٌدلة / 

805000000 

 التوجد دراسة مسائٌة

 طب اسنانكمية طب االسنان /  13
1000000000 

 التوجد دراسة مسائٌة

 مالية ومصرفية واالقتصاد /كمية االدارة  14
200000000 200000000 

 

 ( :2013كلٌة المصطفى الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .22

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 302500000 302500000 تقنيات التحميالت المرضية 1

 206750000 206750000 ىندسة تقنيات الحاسوب 2

 109800000 109800000 المحاسبة 3

 109800000 109800000 القانون   4

 التوجد دراسة مسائٌة 209750000 ىندسة مدني 5

 التوجد دراسة مسائٌة 709750000 الصيدلة 6

 

 ( :2013كلٌة النور الجامعة / )نٌنوى( / تأسست سنة ) .23

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 1,800,000 1,600,000 القانون  1

 108000000 106000000 المغة االنكميزية 2

 107000000 105000000 المغة العربية 3

 108000000 106000000 التربية الرياضية 4

 309000000 307000000 التحميالت المرضية  5

 الٌوجد  دراسة مسائٌة 1100000000 طب اسنان  6

 

 ( :2013تأسست سنة )كلٌة الكنوز الجامعة/ )البصرة( /  .24

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 250005000 250005000 قانون ال 1
 450005000 450005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 2
 250005000 250005000 ادارة اعمال 3
 455005000 455005000 تحميالت مرضيةال 4
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 ( :2013/ تأسست سنة )كلٌة الفارابً الجامعة / )بغداد (  .25

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 355005000 355005000 اليندسة المدنية 1
 ال يوجد دراسة مسائية 450005000 اليندسة المعمارية 2
 255005000 255005000 ىندسة الحاسوب 3
 350005000 350005000 عموم الحياة 4
 157505000 157505000 االعالم 5
 250005000 250005000 القانون  6
 ال يوجد دراسة مسائية 450005000 ىندسة النفط 7
 355005000 355005000 ىندسة تكرير النفط والغاز 8
 ال يوجد دراسة مسائية 255005000 التمريض 9

 250005000 250005000 عموم محاسبية ومصرفية 10
 355005000 355005000 تقنيات تحميالت مرضية 11
 355005000 355005000 تقنيات بصريات 12
 250005000 250005000 التصميم 13

 

 ( :2013كلٌة البانً الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .26

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 108000000 108000000 ادارة االعمال 1

 106000000 106000000 المغة االنكميزية 2

 209000000 209000000 ىندسة تقنيات الحاسوب 3

 202000000 202000000 تقنيات ادارة صحية  4

 1,800,000 1,800,000 ويل والمصارف متقنيات الت 5

 

 ( :2014كلٌة الطف الجامعة / )كربالء( / تأسست سنة ) .27

 

 المسائٌةاجور الدراسة  اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 155005000 155005000 ادارة اعمال 1
 155005000 155005000 التربية االسالمية وعموم القرأن 2
 25500000 255005000 ىندسة تقنيات الحاسوب 3

 

 ( :2014كلٌة ابن حٌان الجامعة / )كربالء( / تأسست سنة ) .28

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 التوجد دراسة مسائٌة 1150005000 االسنانطب  1
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 التوجد دراسة مسائٌة 1050005000 الصيدلة 2

 التوجد دراسة مسائٌة 450005000 تقنيات التحميالت المرضية 3

 التوجد دراسة مسائٌة 350005000 تمريضال 4

 

 

 ( :2014كلٌة النخبة الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .31

 

 اجور الدراسة المسائٌة الصباحٌة اجور الدراسة المسم ت

 200000000 200000000 المانون 1

 300000000 300000000 هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف 2

 300000000 300000000 هندسة تمنٌات الحاسوب 3

 

 ( :2014كلٌة النسور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .30

 

 المسائٌة اجور الدراسة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 202500000 2,250,000 القانون  1

 202500000 202500000 ادارة اعمال 2

 302500000 302500000 ىندسة تقنيات الحاسوب 3

 302500000 302500000 تقنيات التحميالت المرضية 4

 200000000 200000000 المغة االنكميزية 5

 200000000 200000000 التربية البدنية وعموم الرياضة 6

 

 ( :2014كلٌة الفمة الجامعة / )النجف ( / تأسست سنة ) .31

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 8500000 التوجد دراسة صباحٌة الفقو واصولو 1

 8500000 التوجد دراسة صباحٌة ن الكريم والحديث الشريفآالقر  2

 

 ( :2014( / تأسست سنة ) كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة / )دٌالى .32

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 200000000 200000000 ادارة اعمال 1

 107500000 107500000 المغة االنكميزية 2

 200000000 200000000 المحاسبة 3

 202500000 202500000 ىندسة تقنيات الحاسوب 4

 106000000 1,600,000 الرياضةالتربية البدنية وعموم  5

 200000000 200000000 القانون  6

 202500000 202500000 القدرة الكيربائية تقنيات ىندسة 7

 300000000 300000000 تقنيات التحميالت المرضية 8
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 التوجد دراسة مسائٌة 305000000 تقنيات صناعة االسنان 9

 300000000 300000000 تقنيات اجيزة طبيةىندسة  10

 305000000 305000000 تقنيات البصريات 11

 التوجد دراسة مسائٌة 305000000 تقنيات التخدير  12

 التوجد دراسة مسائٌة 305000000 تقنيات االشعة  13

 التوجد دراسة مسائٌة 305000000 التمريض 14

 التوجد دراسة مسائٌة 1055005000 طب اسنان 15

 التوجد دراسة مسائٌة 10,500,000 الصيدلة 16

 255005000 255005000 ىندسة مدنية 17
 155005000 155005000 االعالم 18
 255005000 255005000 ىندسة تقنيات الطيران 19
 التوجد دراسة مسائٌة 157505000 حوار االديان والحضارات 20

 

 ( :2015)الجامعة الوطنٌة للعلوم والتكنولوجٌا / )ذي لار( / تأسست سنة  .33

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 التوجد دراسة مسائٌة 950005000 طب االسنانكمية طب االسنان / 1

 التوجد دراسة مسائٌة 850005000 الصيدلةكمية الصيدلة /  2

 التوجد دراسة مسائٌة 350005000 التمريضكمية التمريض /  3

التقنيات الصحية والطبية / كمية  4
 355005000 تحميالت مرضية

 التوجد دراسة مسائٌة

 

 ( :2015كلٌة االمال الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .34

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 155005000 155005000 القانون  1

 155005000 155005000 ادارة االعمال 2

 155005000 155005000 االعالم 3

 

 كلٌة البصرة للعلوم والتكنولوجٌا الجامعة / )البصرة (: .35

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 45500000 455005000 ىندسة المعمومات واالتصاالت 1
 158005000 15800000 ادارة االعمال 2
 158005000 158005000 المغة االنكميزية 3
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 ( :2015جامعة اورون / )بغداد( / تأسست سنة ) .36

 

 ( :2015جامعة/ )بغداد( / تأسست سنة )كلٌة الهادي ال  .37

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة المسم ت

 105000000 1,500,000 اللغة العربٌة 1

 تعلٌك لبول علم النفس 2
 105000000 105000000 االدارة التربوٌة 3

 ةمسائٌدراسة الٌوجد   2,000,000 التمرٌض 4

 ةمسائٌدراسة الٌوجد  9,000,000 طب اسنان 5

 200000000 200000000 تمنٌات تحلٌالت مرضٌة 6

 200000000 200000000 تمنٌات مالٌة محاسبٌة 7

 205000000 2,500,000 هندسة تمنٌات االجهزة الطبٌة 8

 تعلٌك لبول العمارة 9

 107500000 107500000 لانون 10

 ةمسائٌدراسة الٌوجد  3,000,000 تمنٌات االشعة 11

 

 

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 التوجد دراسة مسائٌة 10,250,000 طب االسنان 1

 التوجد دراسة مسائٌة 9,000,000 الصيدلة 2

 201450000 2,145,000 القانون  3

 403450000 4,345,000 اليندسة المعمارية 4

 403450000 403450000 اليندسة المدنية 5

 302450000 3,2450000 ىندسة االتصاالت 6

 2,750,000 2,750,000 تقنيات البصرياتكمية التقنيات الصحية والطبية /  8

 200000000 2,000,000 كمية ادارة واقتصاد/ مالية ومصرفية 9

 201450000 201450000 كمية ادارة واقتصاد / ادارة اعمال 10

 201450000 201450000 محاسبةكمية ادارة واقتصاد /  11

كمية التقنيات الصحية والطبية / التحميالت  12
 المرضية

2,750,000 2,750,000 

 400000000 400000000 صناعة االسنانكمية التقنيات الصحية والطبية /  13

 207500000 207500000 الداخميكمية الفنون التطبيقية/ قسم التصميم  14



 
 

- 51 - 
 

 ( 2016جامعة البٌان / )بغداد( / تأسست سنة ) .38

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 1,7500000 200000000 القانون كمية القانون / 1

2 
 تقنيات التحميالت المرضية

305000000 3,0000000 

 200000000 200000000 المحاسبةكمية ادارة االعمال/ قسم  3

 107500000 200000000 ادارة االعمالكمية ادارة االعمال/ قسم  4

 التوجد دراسة مسائٌة 905000000 الصيدلةكمية الصيدلة /  5

 التوجد دراسة مسائٌة 1100000000 طب اسنانكمية طب االسنان /  6

 التوجد دراسة مسائٌة 300000000 التمريضكمية التمريض /  7

 

 

 ( :2017جامعة وارث االنبٌاء / ) كربالء ( / تأسست سنة )  .41

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 ال توجد دراسة مسائٌة 308000000 هندسة الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة / 1

 202000000 205000000 الهندسة/ الهندسة المدنٌةكلٌة  1

التبرٌد هندسة تمنٌات الهندسة/ كلٌة  2
 والتكٌٌف

 ال توجد دراسة مسائٌة 205000000

 10200000 105000000 االدارة وااللتصاد/ ادارة االعمالكلٌة  3

 10200000 105000000 االدارة وااللتصاد/ المحاسبةكلٌة  4

 10200000 105000000 المانونكلٌة المانون /  5

 التوجد دراسة مسائٌة 20800000 / التمرٌض التمرٌضكلٌة  6

 102000000 102500000 كلٌة العلوم االسالمٌة /الفمه واصوله  7

   كلٌة العلوم االسالمٌة /علوم المران  8

 

 ( :2017جامعة المصطفى االمٌن / )بغداد( تأسست سنة ) .40

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 107500000 107500000 كلٌة المانون 1

 102000000 102000000 كلٌة االداب / لسم الصحافة واالعالم 2

 1,200,000 1,200,000 كلٌة االداب / لسم اللغة العربٌة 3

 102500000 102500000 كلٌة الفمه / لسم الفمه 4

 102500000 102500000 كلٌة الفمه / لسم علوم المرآن الحدٌث 5
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 ( :2017)كربالء( / تأسست سنة )جامعة العمٌد /  .41

 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 التوجد دراسة المسائٌة 1400000000 الطب 1

 التوجد دراسة المسائٌة 1000000000 طب االسنان 2

 المسائٌةالتوجد دراسة  300000000 التمرٌض 3

 

 : (2017كلٌة آشور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .42

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 التوجد دراسة المسائٌة 807500000 لسم الصٌدلة 1

 305000000 305000000 لسم الهندسة المدنٌة 2

 302500000 302500000 لسم التحلٌالت المرضٌة 3

 200000000 200000000 ادارة اعمال  4

 200000000 200000000 لانون   5

 التوجد دراسة المسائٌة 1000000000 طب اسنان  6

 ( :2017كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة  / ) مٌسان  ( / تأسست سنة ) .55

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 التوجد دراسة المسائٌة 10,000,000 االسنانلسم طب  1

 التوجد دراسة المسائٌة 9,000,000 لسم الصٌدلة 2

 400000000 400000000 لسم تمنٌة االدلة الجنائٌة 3

 400000000 400000000 لسم تمنٌات التحلٌالت المرضٌة 4

عين جامعة.56 ل  ( :2017/ ) ذي لار  ( / تأسست سنة ) ا

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 التوجد دراسة المسائٌة 1000000000 طب االسنانكلٌة طب اسنان /  1

 التوجد دراسة المسائٌة 900000000 الصٌدلة/  الصٌدلة كلٌة  2

 التوجد دراسة المسائٌة 500000000 هندسة النفطكلٌة الهندسة /  3

كلٌة التمنٌات الصحٌة /تمنٌات  4
 البصرٌات 

305000000 305000000 

كلٌة التمنٌات الطبٌة والصحٌة /  5
 لسم التخدٌر

 التوجد دراسة المسائٌة 405000000

كلٌة التمنٌات الطبٌة والصحٌة /  6
 لسم صناعة االسنان

 التوجد دراسة المسائٌة 405000000

وعلوم كلٌة التربٌة / التربٌة البدنٌة  7
 الرٌاضة

 التوجد دراسة المسائٌة 107500000
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 (2017الجامعة / بغداد / ابو غرٌب / تاسست سنة ) كلٌة الشرق االوسط.57

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

  اللغة العربٌة 1
 

 اٌماف لبول 
 المانون 2

 علوم الحٌاة 3

العمارة  .58 لجامعة / )ميسان( / تأسست سنة )كمية   (2017ا

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 107500000 107500000 المانون 1

 المسائٌة دراسة التوجد 501000000 هندسة النفط  2

 304000000 306000000 هندسة تمنٌات مٌكانٌن الموى  3

 109000000 109000000 المحاسبة  4

بار( / تأسست سنة )59 ن عموم / )اال م العراق ل  (2017.كمية جنات 

 اجور الدراسة المسائٌة اجور الدراسة الصباحٌة الكلٌة / المسم ت

 200000000 108000000 المانون 1
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عناوين ووسائل الاثصال بالجانعات والكليات 

 الاهلية
  

ادناه جدوال  يوضع   يات االىمية ، نرفق  كم ل ا معات/  لجا لطمبة وا ا لتواصل بين  لغرض تسييل ا
معة / كمية :  المعمومات عن كل جا

 
لجامعة /  ت اسم ا

كمية ل  ا
 المعمومات

لجامعة 1 ا تراث  ل بات شارع  المنصور/ بغداد / كمية ا نقا ل   ا
     07808770800 

     turath@turath.edu.iq 
المنصور  كمية 2

 الجامعة
ندلس  بغداد /ساحة اال

     07814238373 
     registration@muc.edu.iq 

فدين  3 لرا كمية ا
 الجامعة

لعمل والشؤون االجتماعية 1بغداد /  لقاىرة / مقابل وزارة ا ا . حي 
 ) طب االسنان(

تكييف/  .1 ل بريد وا لت ا يات  نون/ ىندسة تقن قا ل بنوك )ا ل ا حي 
 المحاسبة(

المستنصرية )بقية االقسام(  .2  شارع فمسطين / حي 
          07901517625 

     info@coalrafidain.edu.iq 
مامون  4 كمية ال

 الجامعة
 رمضان  14بغداد / االسكان/ شارع 

 07815197309 
     info@almamonuc.edu.iq  

 
 
 

5 
 
 
 

لعرب  ا  كمية شط 
 لجامعةا
 
 
 

 

ندلس  البصرة / قرب بريد اال
     07811529720 
 @gmail.comSauc.reg  
     shatt_alarab_college@yahoo.com 
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معارف  6 كمية ال
 الجامعة

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

لحدباء  7 كمية ا
 الجامعة

لفيصمية –الموصل  الربيع   -ا  قرب قاعة 
      07713477743  507508752100       

  alhadbadb@yahoo.com    
معموم  8 اد ل كمية بغد

دية  االقتصا
 بغداد / االسكان 

     07719402444     
       07719402666 

Students_affairs_bag_coll@yahoo.com  
يرموك  9 ل كمية ا

 الجامعة
المشرق  بغداد /.1 )القسام  الرصافة /كمب سارة مقابل نادي 

لطبية( ا  المجموعو 
لرحمة )لبقية االقسام(2  . ديالى / قرب مستشفى ا
     07901834329 
     Yarmouk_college2004@yahoo.com 

 
لمعموم كمية بغداد  10

  الطبية
  مجاور متوسطة الغربية/ الباب المعظمبغداد / 

     07806020473’07906321215 
   reg_pharmacycollege@yahoo.com 
   registration@bpc.edu.iq 
 

جامعة اىل البيت  11
 )ع(

 كربالء / الحر الصغير / شارع جامعة اىل البيت
 07714767246 ,07502601400  
     www.abu.edu.iq 

           info@abu.edu.iq      
 الجامعة  12

 االسالمية 
 . مركز المدينة 1النجف / 

 شارع الجنسية/ قرب الرعاية االجتماعية .3
     07801241352 
    uic_najaf2004@yahoo.com 
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دجمة كمية  13
 الجامعة

 بغداد / الدورة / شارع المصافي
     07709693688 

 Haider.adnan@duc.edu.iq      
 

كمية السالم  14
 الجامعة

 بغداد / الكرخ/ السيدية / قرب مركز الوليد
        07810513434 

     shaikhuniversity@yahoo.com 
المجمع التعميمي لجامعة الكفيل / حي النداء .1النجف /  جامعة الكفيل  15

مجاور مجمع االميرات  23طريق النجف كربالء عمود 
 السكني 

 . الكوفة /مقابل مرقد الصحابي ميثم التمار 2          
 .حي الزىراء /مقابل مستشفى الزىراء 3          
 . شارع الكوفة/خمف محكمة النجف4          

الفرع المقابل لمحطة تعبئة ن/قرب . حي ميسا5          
 ريبال 

 حي الجامعة / قرب قصر الثقافة . 6          
     07601839901507803880900 

     info@alkafeeluc.edu.iq  
كمية مدينة العمم  16

 الجامعة
 . بغداد / بوابة بغداد الشمالية/ قرب مرور الكاظمية  1
 
     07805188505 
     madenatalelem@yahoo.com 

m.alelem@mauc.edu.iq   
 
 

كمية الشيخ  17
 الطوسي الجامعة

النجف االشرف/ حي السعد / شارع المثنى/ مجاور ورشة 
بمدية المركزية  ال

           07814334260 
     altosetisgel@gmail.com 
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 االمام جعفر جامعة 18
 الصادق) ع(

 بغداد / القاىرة 
     0773741464 
   reg@sadiq.edu.iq 
 

 االمام جعفر جامعة 
 ع(الصادق) 

 النجف االشرف /حي ميسان مجاور بوابة جامعة 
 الكوفة
      07800300233  
     ahmedbaker40@gmail.com 

 
 
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق) ع(

 ميسان/حي الشيداء عمى ضفاف نير دجمة
      ,0771990990207705553082  
     salman.al30@yahoo.com 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق) ع(

 ذي قار /الناصرية/ حي 
      07808453870  

      
 

االمام جعفر جامعة 
 الصادق) ع(

 

 صالح الدين /قضاء الدجيل
      07903304726  

     uni_jsd@yahoo.com 
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق) ع(

 ديالى / الخالص
      07902880161  

       
 

 االمام جعفر جامعة 
 الصادق) ع(

 المثنى
      07819820361  

     safa.235k@gmail.com 
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 االمام جعفر جامعة 
 الصادق) ع(

 كركوك/شارع المطار /قرب اكادمية شرطة كركوك
  07718854923 

  07738336193     
    Sadiqun.kirkuk12@yahoo.com   
 
 

كمية الرشيد  19
 الجامعة

المسرح الوطني / بجانب قيادة الدفاع الجوي  بغداد /. 1
 سابقا ) قسم طب االسنان(

ندلس/ خمف الكنيسة / مقابل 2 . بغداد / ساحة اال
 كمال السامرائي )قسم الصيدلة(مستشفى 

.بغداد /حي الحسين/ مقابل محطة وقود حي العامل / 3
 الشارع العام )بقية االقسام(

     07903606513 
     07732436216 

     alrasheed_registration@yahoo.com  
 
 

كمية العراق  20
 الجامعة

ل  البصرة / العشار / شارع االستقال
     07708032614 
     info@iraquniversity.net 

 
كمية صدر العراق  21

 الجامعة
 بغداد / الكاظمية/ قرب عبد المحسن الكاظمي

     07707921869 
     s_iraqcol_un@yahoo.com 
 
 

كمية القمم  22
 الجامعة

 كركوك / جيمن / طريق السميمانية
   07710001232 
   07710001235 
 alqalamregister@gmail.com  
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كمية الحسين)ع(  23
 الجامعة

نجف/جوار مدينة الحسن ع -.طريق كربالء1كربالء/ 
 (1075المجتبى لمزائرين/ مقابل عمود )

طويريج / قرب جامعة كربالء / -.طريق كربالء2       
 (.152مقابل عمود )

         07707777213 
       07809108165    

     alhussainunv@gmail.com 
كمية الحكمة  24

 الجامعة
 اربع شوارع /مجاور نادي اليرموك الترفييي  بغداد / 

       0781490843950740049907256888 
     alhikma_uc2010@yahoo.com 

 
كمية المستقبل  25

 الجامعة
 مقابل جامعة بابلبابل/ مركز الحمة/ 

                      
    07813759334                   
    07711967042                   
    07814219192                 
    07801644348 
    tasgelalmustaqbal@gmail.com 

كمية االمام  26
 الجامعة

 السيد دمحم قضاء بمد / شارع االمام
      07821733463 
 imamcollege@yahoo.com 

كمية الحمة  27
 الجامعة

الرارنجية طريق حمة نجف مقابيل مطحنة نور السالم او 
 موقع التسجيل حي الطيارة مجاور مقام رد الشمس

      07732823900507811361022 
     hillauni.college@hotmail.com 
 

كمية  اصول  28
 الدين الجامعة

 بغداد/ مجمع كميات باب المعظم 
      07810402228 

     osouleldeen@gmail.com 
المرضية )القسام القانون،التحميالت  52. شارع 1بغداد / كمية االسراء  29
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، ىندسة تقنيات الحاسوب، ىندسة تقنيات التبريد  الجامعة
 والتكييف(

ندلس )بقية االقسام(2          . ساحة اال
                        
    07711120454 
    07711120363     
     info@esraa.edu.iq 
 
 

كمية الصفوة  30
 الجامعة

  كربالء المقدسة / طريق الحر السريع/منطقة المعممجي
     07812900379507737621702 
     deanalsafwa@gmail.com 

  
     registration@alsafwa.edu.iq  

  كركوك /  التون كوبري  الكتابجامعة  31
     07701282828 
     reg.alkitab.un@gmail.com 
 

كمية الكوت  32
 الجامعة

 محافظة واسط/ قضاء الكوت
      07730399962507815499962  
     alkutcollege@gmail.com 
 

 بغداد/ القادسية/ مجاور كمية الصيدلة ابن سينا جامعة الفراىيدي 33
     07821703269 

07717772074  507704344147 
     info@altarabiuc.edu.iq 

      Altarabiuc.edu@gmail.com   
 
 

 كمية المصطفى  34
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 الجامعة
كمية النور  35

 الجامعة
 محافظة نينوى/ ناحية برطمة 

       07707777399 
      alnooruni@yahoo.com   

الكنوز  كمية 36
 الجامعة

 البصرة /الجبيمو / مجاور محطة وقود الجبيمو
     07710782999507811141555 

info@kunoozu.edu.iq    
 
 

كمية الفارابي  37
 الجامعة

الدورة/ شارع المصافي/ قرب الجسر ذي الطابقين/ مقابل 
 شارع ابو طيارة

      07712365333 
     info@alfarabiuc.edu.iq  

كمية الباني  38
 الجامعة

 بغداد / اليرموك / اربع شوارع
      07814133398 
 07807334872 

     albaniuniversity@gmail.com  
   albanicolleg2017@gmail.com          

كمية الطف  39
 الجامعة

 كربالء / حي الزىراء / قرب مستشفى االطفال القديم
     07819736624507719809956 

     tuffilikeit@yahoo.com  
  

كمية ابن حيان  40
 الجامعة

 1111كربالء/ مقابل عمود -كربالء / طريق النجف
     07903225652 
     office@ihuc.edu.iq 
 

كمية النخبة  41
 الجامعة

 بغداد / شارع فمسطين/ تقاطع مطعم الصخرة 
     07715440029 

     07808023616 
 alnukhbacolle2013@gmail.com 
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كمية النسور  42

 الجامعة
تصاالت  بغداد/ ساحة النسور/ مجاور برج المامون لال

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

كمية الفقو  43
 الجامعة

  النجف / شارع االمام عمي
     07726012067 

 
     muntadaalna@gmail.com 

 
كمية بالد الرافدين  44

 الجامعة
  تقاطع القدس  ديالى / بعقوبة /

     07716699096507716699098 
     info@bauc14.edu.iq 

    Bauc.2012@gmail.com 
الجامعة الوطنية  45

لمعموم 
 والتكنولوجيا

شارع المرتضى /مجاور ممعب / الناصرية ذي قار / 
 التضحية 

      07831058696507813513666 
Alwatanya.student@gmail.com      

 
 

كمية االمال  46
 الجامعة

 بغداد/ الكرادة داخل /  قرب الجسر المعمق
     07705689813 
     alamal.student@gmail.com 
 

كمية البصرة  47
لمعموم 

والتكنولوجيا 

 البصرة /البريية / قرب جسر المحاكم
     07807038010 
     college.com-info@basrah 
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  الجامعة
  52شارع   بغداد / حي الوحدة / جامعة اوروك 48

     07730407036 
     07730407037 

     info@urukuni.com  
كمية اليادي  49

 الجامعة
  60بغداد/ الدورة/ نياية شارع 

   07733333409 
Huc.edu@gmail.com   

 بغداد/ نياية جسر الجادرية باتجاه السيدية البيانجامعة  50
      07716282222  
 07508176777 

6111        
     info@albayanuni.edu.iq 
 

جامعة وارث  51
نبياء   اال

كربالء /طريق بغداد / بالقرب من مدينة سيد االوصياء 
 العصرية

07734896226 
  sa@uowa.edu.iq 

جامعة المصطفى  52
 االمين 

تاجي الشط  شارع الوزراء قرب جامع بغداد/الكاظمية /
 مرىون 

بغداد / الكرادة /حي الوحدة قرب الجوازات الفرع المقابل 
 لمستشفى العربي 

07824000024,07733000024  
Info@mau.edu.iq 

كربالءالمقدسة /مدخل طريق كربالء نجف /مقابل عمود  جامعة العميد 53
1238 

07817448000507733078000 
Info@alameed.edu.iq 

كمية اشور  54
 الجامعة 

 /خمف السفارة التركية بغداد/ الوزيرية 
07736669777-07830332277 
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info@au.edu.iq 
كمية المنارة  55

 لمعموم الطبية 
 شعبان/خمف مستشفى الصدر التعميمي 15ميسان /قطاع

07711751145507730096071 
Almanar.colleg1@gmail.com 

 ذي قار/الناصرية/الحي العسكري  قرب ميكا مول جامعة العين  56
07829900072 

registration@alayen.edu.iq 
 

كمية الشرق  57
 االوسط

 

 عواشو قرب جسر الشيداء –ميسان / العمارة  كمية العمارة  58
Colleieemarah2017@gmail.com 

نبار / الرمادي / قرب مركز شرطة الحرية كمية جنات العراق 59  اال
07819189276 - 07725149310 
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