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 الفصل االول

 شروط قبول الطلبة في الجامعات والكليات االهلية
     

 شروط وأسس التقديم للدراسة الصباحية: -وال : أ

 الشروط العامة للقبول: -1

عوووووززة أن يكوووووون حالووووودة الووووو  إلوووووهادة الدرا،وووووة اااداديوووووة العرا يوووووة  أو الإلوووووهادة المعادلوووووة لهوووووا م .أ

 من وزارة التربية  وال  وفق مدخدت القبول الخالة بكل تخلص.بتلديق 

 لعوداة.1989أن يكون من مواليد ،نة .ب

ة ( حلووووراة للقبووووول فووووي جامعووووة العميوووود/ كليوووو2018/2019العووووام الدرا،ووووي  ويتنووووافط ال لبووووة خريجوووو .ت

 ال ب العام.

ة للدرا،ووووة وال يجووووووز الجموووو  بوووووين الو يًووووة والدرا،وووووة  فووووي الو وووووت  اتوووو .ث ه( فوووووي ان يكووووون متًرلوووووا

الجامعووووات والكليووووات اللووووباحية ويإلوووومل  لووووح منت،ووووبي المر،،ووووات الحكوميووووة كافووووة ويإلووووتر  فووووي 

ت ا،ووووتمرارهم بالدرا،ووووة الحلووووول الوووو  دجووووازة درا،ووووية موووون دوائوووورهم ابتوووودا ة الوووو  وفووووق التعليمووووا

ة وفوووي حوووال وبووووت خووود   لوووح يكتوووب دلووو  الووووزا رة/ النافووو ة  وال يجووووز الجمووو  بوووين درا،وووتين أيتوووا

 يم الجامعي االهلي الغا   بوله.دائرة التعل

الوو    (لل الووب المكًووو  ان يجتوواز الًحووص ال بووي الوو  وفووق الإلوورو  الخالووة بكوول درا،ووة ويحووق .ج

 الإلرو ( التقديم للدرا،ات اان،انية المدئمة.يه تتوفر ف

ر لوو   ،ووم اخوويحووق لل الووب المقبووول فووي احوود/ الجامعووات/ الكليووات االهليووة لل،وونوات ال،ووابقة التقووديم ا .ح

( وفووووي حووووال  بولووووه 2019/2020الوووو  وفووووق موووودخدت وإلوووورو  التقووووديم للعووووام   كليتووووه نً،ووووهاي فوووو

ة بتغييووور  ،ووومه ويباإلووور فوووي المرحلوووة االولووو  لقبولوووه ا م لجديووود ويوووتتلووودر جامعتوووه/ كليتوووه اموووراة اداريوووا

 اادم الوزارة ب لح.

ه او حلووووليووور ن  يووود ال الوووب فوووي حوووال  بولوووه فوووي جامعوووة/ كليوووة اخووور/ او الدرا،وووة خوووارج العوووراق  .خ

،وووبوم امووول مووون تووواري  د مووودةبعووود تقوووديم  لوووب تحريووور  بووو لح مووون  بووول ال الوووب خووودل  الووو  تعيوووين

 .التقديم

لكليوووات يحوووق لل الوووب المقبوووول فوووي الجامعوووات والكليوووات الحكوميوووة التقوووديم للقبوووول فوووي الجامعوووات وا .د

ديم التقووواالهليوووة الووو  وفوووق اال،وووتمارة االلكترونيوووة ومبووودأ المًاتووولة والووو  وفوووق مووودخدت وإلووورو  

وت،وووولم اوووون  ريووووق  ت،ووووليمويكووووون ت،ووووليم ملوووو  ال الووووب بموجووووب محتوووور ( 2019/2020للعووووام  

ة مووون تووواري  الووودار امووور القبوووول وبخدفوووه60المخوووولين بووو لح وخووودل مووودة ال تتجووواوز   تتحمووول  ( يوموووا

 الكلية تبعات  لح. /الجامعة



 
 

6 
 

الووو  وفوووق  التقوووديم مجووودداة يحوووق لل الوووب الووو   توووم تووور ين  يووود/ فوووي احووود/ الجامعوووات/ الكليوووات االهليوووة  . 

اال،وووووووتمارة االلكترونيوووووووة ومبووووووودأ المًاتووووووولة والووووووو  وفوووووووق مووووووودخدت وإلووووووورو  التقوووووووديم للعوووووووام 

  يد/ فيه. لق،م  اته ال   تم تر ينفي ا(  ال  ان ال يقوم ال الب بالتقديم للقبول 2019/2020 

ت التأمينووواا ي،وووم  با  مبلووون مووون االجوووور الدرا،وووية او مووو ت،ووولمال ي،ووومل للجامعوووات /الكليوووات االهليوووة ب .ر

بووول    كمووا اليحووق د،تحلووال أ  مبووالن أخوور/  يلووة فتوورة موون ال الووب  بوول  هووور  بولووه فووي الكليووة

 .وت،جيل ال الب ال  الن ام االلكتروني

ال يحوووق للووووزرا  ومووون هوووم بووودرجتهم وااتوووا  مجلوووط النوووواب و و  الووودرجات الخالوووة وااتوووا   .ز

 اللباحية.مجالط المحاف ات التقديم للقبول في الدرا،ة 

ت ت والكليووابإمكووان  لبووة ا لوويم كرد،ووتان موون خريجووي الدرا،ووة االاداديووة التقووديم للقبووول فووي الجامعووا .ط

 االهلية.

ال لبوووة  بعوود  بووول ال لبوووة يووتم الووودار اموور جوووامعي للجامعووات واواموور اداريوووة للكليووات يتتووومن ا،ووما  .ش

 .ديقهاتلالمقبولين ويتم رفعها ال  الوزارة بعد ارتها ال  مجلط الكلية ل

 

 االسس العامة التي يعتمدها نظام القبول:  -2

 ااتماد اال،تمارة االكترونية لغرض التقديم في الجامعات والكليات االهلية. .أ

 .اللباحية والم،ائية الدرا،ة ااتماد مبدأ المًاتلة بالمعدل للقبول في .ب

 يحق لل الب أن يدون اربعة خيارات فق  في اال،تمارة االلكترونية. .ت

د،وووتمارة لال الوووب الووو  وفوووق الخيوووارات الموبتوووة فوووي ا،وووتمارة التقوووديم وال يعووود تقوووديم ال الوووب  يقبووول .ث

ة للووووزارة فوووي  بولوووه ودنموووا   يعتمووود الووو االكترونيوووة للقبوووول فوووي الجامعوووات والكليوووات اوهليوووة ملزموووا

 تناف،ه م  بقية ال لبة.

توووا  الووو  مجمووووم و  ،ووونه تخووورج وت ( مووون درجوووة اللغوووة اوجنبيوووة المتوووافة%8تحت،وووب ن،وووبة   .ج

 ال الب وليط معدله  كما في الموال(.
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 .نية( ايام امل ابتدا ة من تأري  د دق اال،تمارة االكترو10تقديم خدل  ال مدةتكون  .ح

ي/ علمال  لًروم االاداديات تتا  درجة واحدة لمعدل ال الب المتقدم من الناجحين في الدور االول .خ

 قيةلت بياالًنون  / الزرااي/ اال،دمي/ فرم الحا،وب وتقنيه المعلومات/االدبي/ اللنااي/ التجار

 .زة / الميويحرم  الب ن ام المحاوالت من التمت  به (القبالة والتوليد/التمريض /معهد المعلمين/

لوم الدب فرواها من ال ين حللوا ال  إلهادة لتتا  درجتان ال  معدل ال الب للدرا،ة االادادية بك .د

 الجامعات التقنية ال  ان يقوم ال الب بجلب ما يوبت تخرجه من المعهد. التقني/

قعد ق الم  فان  بوله ،يكون معتمداة ال  وففي حال  بول ال الب في أكور من مقعد  لباحي  م،ائي( . 

 ال   ي،جل به ال الب ويح   ا،مه من المقعد االخر.

يام امل ا( 10ال تتجاوز   مدةت،جيل خدل ال  ال الب مراجعة الجهة التي  هر  بوله فيها لغرض ال .ر

  بوله. لغ وخدفه ي

 فأال ( في المعدل لمللحة ال الب للتقديم والتنافط م  ا رانه. 0.5يتم جبر الك،ر  .ز

 يحق لل الب اختيار أحد االمتيازين ادنا/:  .ط

 امتياز  بول ابنا  ااتا  الهيئة التدري،ية.  -1

 امتياز  و  الإلهدا . -2

قوووديم الووو  يد مووون امتيووواز ابنوووا  ااتوووا  الهيئوووة التدري،وووية او  و  الإلوووهدا  التيحوووق لل الوووب الم،وووتً .ش

 القناة العامة ابر اال،تمارة االلكترونية.

 

 ثانيا  : شروط وضوابط التقديم للدراسة المسائية

 الشروط العامة للتقديم -1

ديق من بتل ها معززةأن يكون حالدة ال  إلهادة الدرا،ة ااادادية العرا ية  أو الإلهادة المعادلة ل .أ

 وزارة التربية.

تحمل أن ال يكون مقبوال في درا،ة أخر/ د  ال يجوز الجم  بين الدرا،تين وفي حال وبوت  لح ي .ب

 ال الب التبعات القانونية ومنها الغا   بوله.

ل   ا (ل الب المكًو ل ان يكون ناجحا في الًحص ال بي ال  وفق الإلرو  الخالة بكل درا،ة ويحق .ت

 .الإلرو ( التقديم للدرا،ات اان،انية المدئمةيه ف تتوفر

لجامعي ليم اال يتم تحويل درا،ة ال الب من الدرا،ة اللباحية ال  الم،ائية اال ان  ريق دائرة التع .ث

 االهلي حلراة م  تزويد الدائرة بأمر تعيينه وإلر  توفر ال ا ة اال،تيعابية.
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 الضوابط العامة للدراسة المسائية -2

 ة.الجامعات الحكومي /والم،ائية المعلن في الدرا،ات اللباحية نً،ه مد التقويم الجامعي يعت .أ

 ب  . 00:2يكون بد  الدوام الر،مي في ال،ااة  .ب

حية ية واللبالم،ائااللتزام بأن يكون أدا  االمتحانات النهائية موحداة  بن،خة او،ئلة نً،ها( للدرا،تين ا .ت

تنًي   ي حال ادمنية فالتبعات القانو كليةال /جامعةحل الدرا،ية كافة وتتحمل الوللدورين اوول والواني وللمرا

  لح.

في  9201/2020ة تلدر اووامر الجامعية/ االدارية كافة والمتعلقة بقبول ال لبة المباإلرين لل،نة الدرا،ي .ث

 نها.بن،  م االهلي من كل ،نة درا،ية م  تزويد دائرة التعليم الجامعي 31/12مواد أ لا/ 

ل  ً،ها انالكلية  فيت،توف  االجور الدرا،ية لل لبة الرا،بين في بعض الدروط والم،تمرين بالدرا،ة  .ج

 فق المعادلة االتية:و

  مجموم ادد وحدات الدروط التي ر،ب فيها ال الب مق،ومة ال  مجموم ادد وحدات دروط ال،نة    

 الدرا،ية( ويترب الناتج بالق،  ال،نو .

 الكلية.امعة /ان الحد اوال  المحدد من  بل الجة/ الكلية لدحية تخًيض االجور الدرا،ية لمجلط الجامع .ح

 

 ثالثا  : قنوات القبول األخرى

( 2، )2015( لسنة 57آلية وضوابط تقديم الطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بقانوني ) -1

 2016لسنة 
 

هي كل  2016( لعام 2ون مر،،ة الإلهدا  ر م  الًئات المإلمولة به / التواب  وا،تنادا لما ورد في  ان .أ

 من:

  و  إلهدا  تحايا جرائم حزب البعث المنحل.  -1

  و  إلهدا  الحإلد الإلعبي. -2

 ال  بااتافة  و  إلهدا  تحايا العمليات الحربية واالخ ا  الع،كرية والعمليات االرهابية -3

  الجريل نً،ه(. 2015( ل،نة 57قانون  الالجرح  المإلمولين ب

 خارج ال ا ة اال،تيعابية لقبول ال لبة لكل فئة من الًئات ااد/.(  %5   ،بةتخلص ن .ب

جور من اال(  %75 تكون االجور الدرا،ية لل لبة من  و  الإلهدا  للًئات الودث ااد/ بن،بة  .ت

 الدرا،ية لكل  ،م في كل جامعة / كلية اهلية. 

 ة.يعتمد مبدأ المناف،ة بالمعدل لغرض القبول تمن ه / القنا .ث
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 يتنافط ال لبة من  و  الإلهدا  للقبول في: .ج

لدنيا ان الحدود ا( درجات 5ليدلة( بمعدالت ا ل بـ  ال،نان  اال ب   ب الالمجمواة ال بية   -1

 (.2019/2020لمعدالت القبول لل،نة الدرا،ية  

( درجات ان الحدود الدنيا لل،نة الدرا،ية 8 ـاالختلالات االخر/ بمعدالت ا ل ب -2

 2019/2020). 

مول بقانون من اجل ت،جيل بياناته وجلب كتاب يريد انه مإل ال  ال الب زيارة مر،،ة الإلهدا / بغداد .ح

ل  ان ايقها المر،،ة يقدم ال  أحد المراكز االرإلادية في الجامعات الحكومية المراد التقديم ان  ر

ات لمحاف الًراية في امن مر،،ة الإلهدا  المركزية/ بغداد او من  المر،،ات  اة يكون الكتاب لادر

 بإلر  ان تكون ملد ة من  بل مر،،ة الإلهدا  المركزية/ بغداد(.

لة نية الخالكترويتم التقديم من خدل البوابة االلكترونية المعدة له ا الغرض ومن خدل اال،تمارة اال .خ

ة ب مر،،ام،رولية تد يق كتالمراكز االرإلادية في الجامعات الحكومية بقناة  و  الإلهدا  وتتحمل 

  .الإلهدا  

وأبناء آلية وضوابط تقديم ابناء الهيئة التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -2

 حملة الشهادات العليا في الوزارات االخرى

 يتم  بول ابنا  الهيئة التدري،ية في الجامعات والكليات االهلية وفق االتي: .أ

لعلمي او االبحث وهم ال  مدح وزارة التعليم العالي  ال يني،ية د ا كان ال الب من ابنا  الهيئة التدر -1

ة او الخدمبالجامعات والكليات االهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الم،تمرين 

   .علمي(لبحث التدري،ين في وزارة التعليم العالي وابلًة المتقاادين اتافة ال  المتوفين  ممن خدموا 

( 5 ل ا ل بـ ت  بوبة من ابنا  الهيئة التدري،ية التقديم في الجامعات والكليات االهلية بمعداليحق لل ل -2

( 2019/2020خمط درجات ان الحد االدن  للمعدالت المعلنة في الدليل االلكتروني للعام الدرا،ي  

 اة نه متقااداو كو كليةفي الجامعة أو الكتاب يريد ا،تمرار/ بالخدمة ببعد ان يتم تزويد المركز االرإلاد  

 .او متوفية 

ل  ان دتافة قااديأو المتت من الم،تمرين بالخدمة ايتم  بول ابنا  حملة الإلهادات العليا في بقية الوزار .ب

االلكتروني  ( خمط درجات ان الحد االدن  للمعدالت المعلنة في الدليل5بمعدالت  بول ا ل بـ  المتوفين 

ليا وكتاب اان يتم تزويد المركز االرإلاد  بما يريد حلوله ال  إلهادة  بعد (2019/2020للعام الدرا،ي  

 . أو كونه متقاادا أو متوفي يريد ا،تمرار/ بالخدمة

يتم التقديم من خدل البوابة االلكترونية المعدة له ا الغرض ومن خدل اال،تمارة االلكترونية الخالة  .ت

ة الإلهادات العليا في بقية الوزارات وتتحمل المراكز االرإلادية بقناة أبنا  ااتا  الهيئة التدري،ية وابنا  حمل

في وزارة التعليم العالي او من حملة  بأن والد ال الب تدري،يال   يبين م،رولية تد يق كتاب التأييد 

 الإلهادات في بقية الوزارات  بل تًعيل ا،تمارة ال الب ال  ه / القناة.
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خارج ( %5ية لكل  ،م في كل جامعة/ كلية اهلية مقدارها  تخلص ن،بة من خارج ال ا ة اال،تيعاب .ث

ي الولوية فا ان اوبنا  ااتا  الهيئة التدري،ية وابنا  حملة الإلهادات العليا في بقية الوزارات المالخ ة 

 مي.العل المناف،ة ال  ادد المقااد تكون وبنا  الهيئة التدري،ية في وزارة التعليم العالي والبحث

 أ المناف،ة بالمعدل لغرض القبول تمن ه / االلية.يعتمد مبد .ج

 آلية وضوابط التقديم على قناة االعالميين -3
  نزوالة. 1990ان يكون ال الب من مواليد   .أ

ل االادم ،نوات في مجا( 10 ي،مل لإلادمي التقديم ال   ناة االادميين في حال كان لديه خدمة   .ب

ًنون عاهد المدرا،ة المهنية كافة   معاهد المعلمين   ال يخريج  المقلود العلمية خلًيتهبغض الن ران 

 ني(.وال، الدرا،ات اال،دمية والمدارط التابعة للو ًين  الإليعي و  وي،تون  ال لبة خريجالجميلة(

فيها  من الجهات االادمية التي كان يعملويجلب ال الب كتاب تأييد ملدق من نقابة اللحًيين   .ت

 ،نوات يقدم ال  المركز االرإلاد  المراد التقديم ان  ريقه. 10ال الب مدة الـ 

 من نقابة اللحًيين. ةيجلب ال الب تزكية من اونين من الرواد في مجال االادم ملد   .ث

م ل  ان يقواقناة يكون تقديم ال لبة ال   ناة االادميين ان  ريق اال،تمارة االلكترونية الخالة بتلح ال .ج

ة معه الم،تم،كات ااد/ اتافة ال  تأييدال الب بمراجعة أحد ال جات الدر مراكز االرإلادية م،تلحبا

م تًعيل ًية ليتاالادادية او ما يعادلها والم،تم،كات التعريالدرا،ة للتأكد ان ال الب حالل ال  إلهادة 

 ا،تمارة التقديم الخالة به.

تم يل  أن   ا بل تًعيل ا،تمارتهم،رولية تد يق م،تم،كات ال الب وووائقه  المراكز االرإلاديةتتحمل  .ح

 .د،تكمال دجرا ات لحة لدور الووائق والم،تم،كات في الجامعة/ الكلية المقبول فيها

 آلية وضوابط التقديم على قناة الرياضيين    -4

ييد من تاب تأالعلمية بعد ان يجلب ك مرهدتهي،مل للرياتي التقديم ال   ناة الرياتيين بغض الن ر ان  .أ

 وبة خريجال للح من  ي،تون  واالولمبية حلراة يريد فيه انه أحد االب ال في االلعاب االولمبية اللجنة 

 الدرا،ات اال،دمية والمدارط التابعة للو ًين  الإليعي وال،ني(.

لدار،ين عبة اإليقوم ال الب بجلب كتاب من االتحاد المركز  يريد انه من االب ال الرياتيين معنون ال    .ب

 م الجامعيلتعليااالولمبية ووم تقوم اللجنة االولمبية بتزويد ال الب بكتاب معنون ال  دائرة  في اللجنة

 اوهلي.

م ل  ان يقواقناة يكون تقديم ال لبة ال   ناة الرياتيين ان  ريق اال،تمارة االلكترونية الخالة به / ال .ت

ة معه كتاب اللجنة يد   تأياالولمبية اتافة ال ال الب بمراجعة أحد المراكز االرإلادية م،تلحبا

تم،كات االادادية او ما يعادلها والم،الدرا،ة الدرجات للتأكد من ان ال الب حالل ال  إلهادة 

 التعريًية ليتم تًعيل ا،تمارة التقديم الخالة به.
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م،رولية تد يق م،تم،كات ال الب وووائقه  بل تًعيل ا،تمارة ال الب ال  المراكز االرإلادية تتحمل  .ث

 ة الرياتيين. نا

 آلية وضوابط قبول الطلبــــــــــــة الوافـــــــــــدين -5

اخووول دالتوووي يختووو  دليهوووا ال لبوووة الدار،وووون  نً،وووهايختووو  ال لبوووة الوافووودون للتوووواب  والتعليموووات  .أ

 العراق ادا امتياز اللغة المتافة وامتياز خريجي الدور اوول.

 لراة.يامة بمعادلة إلهادته في ،نة التقديم حي،مل لل الب الوافد بالتقديم فق  في حالة    .ب

ة لهوووو ا يووووتم التقووووديم الوووو  الدرا،ووووتين اللووووباحية والم،ووووائية موووون خوووودل البوابووووة االلكترونيووووة المعوووود .ت

 الغرض.

باحية الدرا،وووة اللوووفوووي يحوووق لل الوووب الوافووود التقوووديم للدرا،وووة الووو  ا  مووون  نووووات القبوووول المتاحوووة  .ث

 االادادية في داخل العراق.،وة بال لبة خريجي الدرا،ة دوالم،ائية 

ة يحووووق لل الووووب الوافوووود موووون  و  الإلووووهدا  التقووووديم للدرا،ووووة الوووو  أ  موووون  نوووووات القبووووول المتاحوووو .ج

 لعراق.،وة بال لبة خريجي الدرا،ة االادادية في داخل ا( د الدرا،ة اللباحية أو الم،ائية 

لووواها ا  مووودةين خووودل الووو  ال الوووب مراجعوووة دائووورة الدرا،وووات والتخ وووي  والمتابعوووة / إلوووعبة الوافووود .ح

( ودووووووون يوموووووا مووووون تووووواري  ت،وووووجيله فوووووي الجامعوووووات/ الكليوووووات االهليوووووة م،تلوووووحبا معوووووه 30 

 . بوله  لغ الم،تم،كات المبينة في ادنا/ وبخدفه ي

 

 .ن،  ملونة منها م  ودث إلهادة الوانوية  ااادادية( اوللية ملد ة بح،ب اولول  -1

ب التربيوووة ون،وووخه ملونووووة منوووه الوووو  ان يتتووومن الكتووووا كتووواب معادلوووة الإلووووهادة اللوووادر موووون وزارة -2

المعووودل والمجمووووم الووو   حلووول اليوووه ال الوووب وأن يكوووون تووواري  لووودور/ فوووي ال،ووونة التوووي يتقووودم 

 ال الب للقبول فيها.

 ة.،خه ملونهوية اوحوال المدنية وإلهادة الجن،ية العرا ية أو  الب ا ة الو نية الموحدة( م  ن -3

و موووا ملونوووة  تأإلووويرة الووودخول والخوووروج واا اموووة فوووي  لوووح البلووود(  أجوووواز ال،وووًر اولووولي ون،وووخه  -4

يوبووووت وجووووود ال الووووب خووووارج العووووراق موووون وزارة الهجوووورة والمهجوووورين  مموووون لوووويط لووووديهم جووووواز 

 ،ًر(.

 آلية وضوابط قبول خريجي معهد مفوضي الشرطة -6

فقا ن،انية ويكون  بول خريجي معهد مًوتي الإلر ة في الدرا،ة الم،ائية حلرا في الكليات اال .أ

 .2003( ل،نة 2( من  انون معهد ااداد مًوتي الإلر ة المر م  29للمادة  

 يمن  ا،تتافة ال الب المقبول ال  الدرا،ة اللباحية و  ،بب كان. .ب

جهة عة التريد وزارة الداخلية بكتاب ر،مي لادر من مكتب الوكيل االدار / الًني حلراة ادم ممان .ت

 وائق و،نة التخرج.الورا،ة الم،ائية فتد ان لحة لدور المنت،ب اليها المتقدم للد
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انتبا   تواب  وتعليمات 2000ل،نة  134يخت  ال الب المقبول لتواب  التعليمات االمتحانية ر م  .ث

 .2007ل،نة  160ال لبة ر م 

 .وهلييكون  بول ال الب من خدل تقديمه ال  البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي ا .ج

  ( المعدل2013لسنة )(35) رقم  القانون وفق السياسيين السجناء قبول -7

 ممن رفحا  ومحتجز  ال،يا،ي والمعتقل ال،جين من كل هم القناة ه / تمن بالقبول المإلمولين دن

 .البائد البعث ن ام  ل في احتجز أو ااتقل أو ،جن

اداديات واال والمهني واودبي لعلميا للًروم الدرا،ة ااادادية إلهادة ال  حالد المإلمول يكون أن .أ

 وفق المدخدت الخالة بكل تخلص منا ر. ال  ويقبلون اال،دمية كافة

  م،ائية.الجامعات والكليات االهلية في الدرا،ات ال في او ،ام  بول خ ةخارج  ( من%5  ن،بة تخلص .ب

 التقديم كونوي حلراة  ل،يا،يينا ال،جنا  مر،،ة  ريق انبالقبول في ه / القناة  المإلمولون ال لبة يحدد .ت

 .الخالة القتائية بقرار اللجنة تزويدهم بعد مباإلرةالمراكز االرإلادية  دل 

 درجات ان الحد اودن  للتقديم. (8 يتم  بول ال لبة ال  ه / القناة بًارق  .ث

 .لييكون  بول ال الب من خدل تقديمه ال  البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي االه .ج

 

آلية وضوابط التقديم على المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية )طب عام ، طب   -8

 . أسنان ، صيدلة(

              يكون التقديم الكترونيًا من خالل البوابة االلكترونية الخاصة بدائرة التعليم الجامعي االهلي .1
  .orggate-www.pe) 

( أي بمعدل 630ان ال يقل مجموع الطالب المتقدم لكليات  طب االسنان /الصيدلة عن مجموع  ) .2
 (.92.7اي بمعدل ) ( 648.9( والمتقدم لجامعة العميد / كلية الطب العام  عن ) 90%)

 حصرًا. 2019-2018ان يكون الطالب من خريجي الدراسة االعدادية للسنة الدراسية  .3
 متقدمين على قنوات القبول االخرى التقديم على القناة اعاله .يحق للطلبة ال .4
 ( درجات مضافة اخرى %20( معدل الطالب في الدراسة االعدادية +)%80يكون المعدل التنافسي = ) .5
 ( كما يلي :%20يكون تقسيم الدرجات )- 

 :يتيم ...توزع كاالتي  او درجات اذا كان الطالب من ذوي الشهداء ( 10-4اواًل: )

الطالب من ذوي الشهداء/يعزز ذلك بكتاب من مؤسسة الشهداء المركزية حصرًا توزع  .1
 الدرجات كما يلي :

 ( عشرة درجات اذا كان الشهيد والد الطالب .10) .أ

http://www.pe-gate.org/
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 . الطالب ةوالد ةالشهيد تدرجات اذا كان( ثمان 8)  .ب
 الطالب . هو اخدرجات اذا كان الشهيد ( ستة 6)  .ج
 الطالب( . ( اربعة درجات اخرى )جد4) .د

 :الطالب اليتيم / يعزز ذلك بتقديم شهادة الوفاة االصلية توزع الدرجات كما يلي  .2
 ( تسع درجات اذا كان الطالب يتيم االب.9) .أ

 .االم درجات اذا كان الطالب يتيم  سبع( 7) .ب
 

 ( درجات اذا كان من ذوي الدخل المحدود ... توزع كاالتي :5-3ثانيًا: )    

لكامل اذا كان االب واالم عاطل عن العمل ولديه كتاب من المجلس البلدي ( خمس درجات با5) .أ
 بذلك او لديه هوية الرعاية االجتماعية الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية .

 ( ثالثة درجات الحاالت االخرى 3) .ب
 
بي/ يعزز ذلك ( درجات اذا كان الطالب او احد ذويه متطوع في صفوف الحشد الشع5-4ثالثًا : )   

 توزع الدرجات كما يلي : بكتاب من هيئة الحشدالشعبي/االدارة المركزية حصرًا...
 ( خمس درجات اذا كان الطالب هو من شارك في صفوف الحشد الشعبي .5) .أ

 الطالب في صفوف الحشد الشعبي .والد اذا كان ( اربع درجات 4) .ب
      

 رابعا : آلية تسجيل الطلبة:

 اب  المنلوص اليها في ه ا الًلل ال   نوات القبول كافةت،ر  التو     

 الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيل -1

 يقدم ال الب دل  الجهة التي يرإلل دليها الم،تم،كات اآلتية:  

ة أو ألوووول وويقووووة الدرا،ووووة اااداديووووة المعووووززة بتلووووديق المديريووووة العامووووة للتربيووووة فووووي المحاف وووو .أ

 وبح،وووووب  نووووواة القبوووووول( ملووووود ة ألووووووليا فوووووي مواووووود ال يتجووووواوز ألوووووول الوووووووائق اوخووووور/ 

ة ب لح ال  ت،جيل الكلية وبخدفه يلغ   بوله.  15/3/2020  ويقدم تعهداة خ يا

 .ن،خة ملونة ان إلهادة الجن،ية وهوية اوحوال المدنية العرا ية أو الب ا ة الو نية .ب

 (.3  هالور حديوة ادد .ت
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والتووووواب  1992ل،وووونة  5الليا ووووة اللووووحية ر ووووم  ا،ووووتمارة الًحووووص ال بووووي  الوووو  وفووووق ن ووووام .ث

 والإلرو  الخالة به( م  مراااة االتي:

ة. -1  ال ي،جل ال الب في حالة ادم تقديم اال،تمارة الم كورة م لقا

 يجب ت،ليم ألل اال،تمارة وال تقبل ن،خة انها.  -2

تدحووو  نتيجوووة الًحووووص مووون الجهووووة المرإلووول دليهووووا ال الوووب مباإلوووورة وفوووي حووووال اووودم ليا تووووه  -3

بولوووه الووو  درا،وووة المرإلووول دليهوووا يوووتم مًاتحوووة   دائووورة التعلووويم الجوووامعي اوهلوووي  للن ووور فوووي  لل

 وفق ليا ته اللحية.

ة يحووووق لل الووووب ا،ووووتئنا  نتيجووووة الًحووووص لوووود/  ،ووووم اللجووووان / اللجنووووة اال،ووووتئنافية فووووي وزار -4

 اللحة ان  ريق الجهة المرإلل للقبول فيها.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاالت الغــاء القبــول -2

 :ى قبول الطالب في الحاالت اآلتيةيلغ

ااووودن  ( ايوووام امووول مووون بعووود10المرإلووول دليهوووا خووودل  ) الكليوووةالجامعوووة/ د ا لوووم ي،وووجل ال الوووب فوووي   .أ

 نتائج القبول.

 في حال وبوت ادم توافر أ  من الإلرو  العامة أو الخالة للقبول في الدرا،ة. .ب

 )يوووةالكلالجامعوووة/ محرفوووة دلووو    د ا  ووودم ال الوووب معلوموووات أو وووووائق ليووور لوووحيحة أو موووزورة أو .ت

او  يكتوووب دلووو  الووووزارة الغوووا   بولوووه حتووو  ودن كوووان فوووي لوووًو  متقدموووة أو متخرجوووا مووون الجامعوووة

 الكلية وتتخ  بحقه ااجرا ات القانونية كافة.

ي فووو للتربيوووة د ا لوووم يقووودم ال الوووب ألووول وويقوووة الدرا،وووة اااداديوووة المعوووززة بتلوووديق المديريوووة العاموووة .ث

بليوون ال الووب الوو  ان يقوووم  ،ووم الت،ووجيل بتالووواني  ًلوولبدايووة الت،ووجيل الكليووة لغايووة المحاف ووة دلوو  

ة ( يوم03-15( ودث مرات وتكون المدة بين تبلين واخر  من 3بما ال يقل ان    .ا

إلوووهر   بوووولهم حوووال ا،وووتحقا هم واووودم توووأخير الووودار االمووور أكوووور مووون  الووودار اوامووور ال لبوووة الملغووو .ج

 من تاري  اال،تحقاق.

اعالن 
نتائج 
القبول 
المركزي 
على موقع 
الوزارة 

 االلكتروني

 

 سةالطلبة المسجلين المباشرة بالدرا لعلى ك
الغاء 
القبول 
 اللطالب 

 اليوم االول بعد
 اعالن النتائج

 دء التسجيل(ب)

 عمل  أيام 10التسجيل  مدة
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 ات عامة حول إلغاء القبول :مالحظ
 

ال  الكلية االنتها  من تد يق مد/ ا،تيًا  ال الب لتواب  وإلرو  القبول المعلنة بمواد ال يتجاوز  .أ

امتحانات نل  ال،نة والغا   بول ال الب المقبول خدفا لتواب  القبول وابدغ دائرة التعليم الجامعي 

 ية التبعات المالية والقانونية جرا  تلح المخالًات.االهلي ان  لح وبخدفه تتحمل الجامعة /الكل

ل لب خدل من االجور الدرا،ية د ا  دم ا (%10 يحق لل الب تقديم  لب الغا   بوله بإلر  ا،تق ام  .ب

كور من أمن االجور الدرا،ية د ا  دم ال لب بعد متي ( %25 مدة إلهر من تاري  الت،جيل وا،تق ام 

 إلهر ال  ت،جيله.

 مراكز االرشادية الخاصة بتقديم الطلبة خامسا : ال

  في فترة التقديم مهام المراكز االرشادية -1

   االهلية الجامعات والكلياتيخص ال لبة المتقدمين ال   مهام المراكز االرإلادية بما 1-1

ركز مومن ا رب  2008نزوالة ولغاية  2018-2017خريجي اواوام لل لبة توليد الر م ال،ر   -أ

 .ال البل،كن  ارإلاد 

ادية  المي  نزوالة من فروم اااد 2007خريجي اواوام لل لبة توليد الر م االمتحاني والر م ال،ر   -ب

 / العمليةوتتم ه ولكافة ،نوات التخرج( الًروم المهنية و لبة د ليم كرد،تان وال لبة الوافدين ادبي( و 

 .ل،كن ال الب من ا رب مركز ارإلاد 

ركز متتم ه / العملية من ا رب و  كافة االاوام خريجي  لل لبة لي الملاد ة ال  الح،اب الإلخ -ت

م    ابقتها والمقلود بالملاد ة هي تد يق البيانات المدخلة من  بل ال الب وم ل،كن ال البارإلاد  

 .تاييد الدرجات او الووائق والم،تم،كات الخالة به (

يا من لكترونأقديم التالخالة ب،تمارة الال  دي،ت ي  ال الب بعد ه / المرحلة الموتحة أاد/ التقديم  -ث

 المنزل .

الرياتيين(  ,ميين تًعيل ا،تمارة ال لبة المتقدمين ال   نوات   و  الإلهدا  , ابنا  التدري،يين , االاد -ج

 لخالةومن ا رب مركز ارإلاد  ل،كن ال الب حيث يقوم الم،جل بتد يق الكتب والووائق الم لوبة ا

 ًعيل ا،تمارة ال الب .به / القنوات  بل ت

كتاب لية ,يقوم الم،جل باالحتًا  بن،خة من اوليات ال الب  تأييد الدرجات وم،تم،كات ال الب الإلخ -ح

 معادلة الإلهادة ا ا كان ال الب من الوافدين( بعد ختمها وتلديقها من  بل المركز.

 يتحمل المركز االرإلاد   مو   التد يق( م،رولية لحة البيانات المدخلة. -خ
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 في فترة التسجيلمهام المراكز االرشادية  -2

يقوم المركز االرإلاد  بالت،جيل االلكتروني لل لبة المقبولين ال  كافة القنوات وح،ب دختيار ال الب بعد 

ان يقوم ال الب بتزويد المركز االرإلاد  بكود الت،جيل  الخاص باال،تمارة التي يرلب في توبيت  بوله 

 فيها . 

 :شادية المراكز االر -3

 جدول بالمراكز االرشادية 
 رقم المركز المركز االرشادي

 1 جامعة بغداد

 2 الجامعة المستنصرية

 3 جامعة التكنولوجيةال

 4 الجامعة العراقية

 5 جامعة الكرخ للعلوم

 6 جامعة تكنولوجيا المعلومات

 7 جامعة الموصل

 8 الجامعة التقنية الشمالية

 9 جامعة كركوك

 10 ذي قار جامعة

 11 جامعة ديالى

 12 جامعة بابل

 13 جامعة القاسم الخضراء

 14 جامعة واسط

 15 جامعة القادسية

 16 جامعة المثنى

 17 جامعة ميسان

 18 جامعة االنبار

 19 جامعة تكريت

 20 جامعة كربالء

 21 كوفةالجامعة 

 22 جامعة البصرة

 23 الجامعة التقنية الجنوبية

 24 وسطىالتقنية ال الجامعة

 25 جامعة تلعفر

 26 جامعة سومر
 

 ول الطلبةةوليات قبأعلى الجامعة/ الكلية االهلية مسؤولية تدقيق المستمسكات و :مدح ة

سةجيل واسةتكمال اجةراءات عنةد الت 2020-2019ومطابقتها لخطة القبول للعةام الدراسةي 

الفةةةا  ة الصةةةدور وبخالفةةةه تتحمةةةل الجامعةةةة/ الكليةةةة المسةةةؤولية القانونيةةةة لقبةةةولهم خصةةةح
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 الفصل الثاني

 آلية التقديم على الجامعات والكليات االهلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازيز  ال الب للتقديم في الجامعات والكليات 
 التالية : االهلية اليح اتبام الخ وات

 
 : الدخول ال  الراب  ادنا/الخ وة االول 

www.pe-gate.org 

يام بت،جيل الدخول كما في اللورة والق
    :ادنا/

www.pe-gate.org
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 الخطوة الثانية 

بعد ت،جيل الدخول ،و  ت هر 

الواجهة الموتحة في اللورة لح 

بالتغ  ال  حقل مل  ادنا/  م 

 البيانات.
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 الخطوة الثالثة 

 هر لح البيانات ،و  ت  بعد التغ  ال  حقل مل

ا ا كنت من ال لبة  الواجهة الموتحة في ادنا/

لوافدين او من  لبة كرد،تان فاتغ  ال  حقل  ا

او اتغ  ال  حقل من  لعراق او كرد،تانخارج ا

  .داخل العراق
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 الخطوة الرابعة

ل العراق بعد التغ  ال  حقل من داخ

 م باختيار الًرم  ،ت هر لح الواجهة ادنا/

خيار الال   تخرجت منه وم اتغ  ال  

 :التالي
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 الخطوة الخامسة

لتي الخ وة  م بادخال جمي  البيانات الم لوبة افي ه / 

،ت هر لح في الواجهة ادنا/ وبعد التاكد منها  م 

 بالتغ  ال  خيار حً  .

 التوجه ال  ا رب مركزارإلاد  ترلببعد  لح يرج  

للملاد ة ال  الح،اب الخاص بح  في التقديم اليه 

 .( دينار5000،تكلًح املية التًعيل ه /  
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 دسةالخطوة السا

 ركزمن  بل المبعد ان يتم تد يق البيانات التي  مت بإدخالها 
الخاص بح بعد االنتها  االرإلاد  والملاد ة ال  الح،اب  

ة  ونيمن ه / المرحلة بإمكانح  التقديم ال  اال،تمارة االلكتر
ان  ريق الحا،ب الإلخلي الخاص بح  حيث تقوم بالدخول 

 ال  الراب  التالي 

www.pe-gate.org 

ما كوم تقوم بإدخال الر م االمتحاني و الر م ال،ر  الخاص بح  

    :في الواجهة ادنا/

www.pe-gate.org
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 داء او ناة الشهقعلى  المقصود بنوع القناة هنا في حال كان الطالب من ذوي الشهداء فبامكانه التقديم

ء الهيئة ناة ابناقعلى  مكانه التقديماالقناة العامة او ان يكون الطالب من ابناء الهيئة التدريسية ب

ت االخرى الوزارا يا فيلقناة العامة او ان يكون الطالب من  ابناء حملة الشهادات العلالتدريسية او ا

  .مكانه التقديم على قناة ابناء حملة الشهادات العليا او القناة العامةاب

  ورة في وط المذكه الشركان الطالب تتوفر في إذااليمكن التقديم على قناة االعالميين والرياضيين اال

 .(4-3ل الفقرة ثالثا  )الفصل االو

  مكانه التقديم على القناة العامة.االطالب من الفئات اعاله فب لم يكناما اذا 

 

 

 الخطوة السابعة 

في ه / الخ وة ،ت هر لح  الواجهة ادنا/ 

حيث يمكن لح توبيت الخيارات الخالة بح 

ها نوم القناة  ا،م الكلية المراد التقديم الي

نوم الدرا،ة لباحي او م،ائي وم  م الق،م 

 بالتغ  ال  تقديم ليتم اتافة ه / اال،تمارة

 .حبال  البروفايل الخاص 
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 الخطوة الثامنة 

بعد ان  مت بالتغ  ال  حقل التقديم ،ت هر لح 

مت الواجهة ادنا/ حيث ت هر لح بيانات اال،تمارة التي  

ل  ا تقديمبملئها في الخ وة ال،ابقة اتافة ال  امكانية ال

ا،تمارة جديدة ان  ريق التغ  ال  حقل اتافة 

 ا،تمارة.
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 مالحظـــــة :

  كل ا،تمارة يتم توبيت  ،م  واحد التقديم ال  ارب  ا،تمارات فيفي لل الب الحق. 
 ريق  ان فله الحق في  لح اال،تمارات التي  دم اليها  /بالغا  تًعيل احد ال الب ل رلبفي حا

 .كز االرإلاديةاالحاجة لمراجعة المرالبروفايل الخاص به و

 

 لتاسعةالخطوة ا 

ين اند اختيارح التقديم ال   ناة الإلهدا  التدري،ين واالادمي

 واللحًيين ،تقوم بنًط الخ وات الومانية ال،ابقة أاد/ ولكن

 . لير مًعلة ( ،ت هر لح اال،تمارة 

عيل ان تقوم بتًمرحلة مكتمل اال بعد تقديمح في ه / ال رال يعتبو

    المركز االرإلاد  أ ربا،تمارتح ه / من 
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 لى االتوجه  لية ومن اجل التسجيل في كلية معينة عليك باخذ كود التسجيل الخاص باستمارة تلك الك
ود كنك على مبعد ان يحصل حيث سيقوم موظف قسم التسجيل بتسجيلك في القسم  ،االرشاديالمركز 
 .التسجيل

 ت راالخيا عند قيامه بالتسجيل على احد، رات كحد اقصىخيا ةسوف يظهر قبول الطالب في ثالث

 .تهاالثالثة وسوف تلغى بقية خيار

 

 التسجيل مدة

ة وبد  ا حددة ة الملمدبعد اادن ا،ما  ال لبة المقبولين  بوالة نهائيا

  للت،جيل بامكان ال الب الت،جيل ال  وفق االلية التالية :

 الخطوة االولى 

الإلخلي ان  ريق الر م   م بت،جيل الدخول ال  بروفايلح

يها ال االمتحاني والر م ال،ر   وم  م باختيار القناة التي  دمت

 ،و  ت هر لح اال،تمارات التي  مت بتًعيلها من  بل المركز

ر االرإلاد  ،ابقا م  مدح ة ان كود الت،جيل  د تغير من مإلً

 ال  احر   اهرة كما في الواجهة ادنا/: 
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 الفصل الثالث
  ات االهلية للسنة الدراسيةفي الجامعات والكلي تقديمالحدود الدنيا لل

(2019-2020) 

 االحيائي +علمي ينالفرع وخريج .1

  م،ائي(الحد االدن  للتقديم  لباحي(الحد االدن  للتقديم الدرا،ة ت

  93 ال ب العام  1

  83  ب اال،نان 2

  83 الليدلة  3

 57 60 كلية التمريض  4

 60 63 تقنيات التحليدت المرتية  5

 60 63 إلعة وال،ونارتقنيات اال 6

 60 63 تقنيات لنااة اال،نان 7

 60 63 تقنيات العدج ال بيعي  8

 60 63 تقنيات التخدير  9

 60 63 تقنيات االدلة الجنائية 10

 التطبيقي +علمي   ينالفرع وخريج .2

  م،ائي(الحد االدن  للتقديم  لباحي(الحد االدن  للتقديم الدرا،ة ت

 65 72 هند،ة النً  1

 68 70 هند،ة معمار  / هند،ة العمارة 2

 62 64 هند،ة مدني 3

 60 62 هند،ة الم،احة  4

 62 64 هند،ة البنا  واالنإلا ات 5

 60 62 هند،ة البنا  وادارة المإلاري  6

 60 62 هند،ة ال رق والج،ور   7

 58 60 هند،ة تقنيات البنا  واالنإلا ات 8

 58 60 ة هند،ة تقنيات القدرة الكهربائي 9
 

 االختصاصات المشتركة )احيائي+تطبيقي+علمي (  .3

 الدرا،ة ت
الحد االدن  

  لباحي(للتقديم
الحد االدن  

  م،ائي(للتقديم

 70 72 هند،ة ال ب الحياتي 1

 60 62 هند،ة اتلاالت الحا،وب/هند،ة االتلاالت 2

 60 62 هند،ة الليزر وااللكترونيات البلرية 3

 60 62 وتكنولوجيا المعلومات هند،ة البرامجيات 4

 60 62 هند،ة الحا،وب 5

 60 62 هند،ة الكترونية واتلاالت 6

 60 62 هند،ة التبريد والتكيي  7
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 الدرا،ة ت
الحد االدن  

  لباحي(للتقديم
الحد االدن  

  م،ائي(للتقديم

 58 60 هند،ة تقنيات الحا،وب 8

 58 60 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية 9

 58 60 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي  10

 58 60 تقنيات ال يران 11

 65 72 ند،ة الكيمياوية واللنااات النً ية اله 12

 65 72 هند،ة تكرير النً  والغاز 13

 61 63 تقنيات البلريات 14

 58 60 هند،ة تقنيات االتلاالت 15

 55 57 الم الحا،وب ون م المعلومات  16

 55 57 الوم الًيزيا  ال بية 17

 55 57 الوم الحا،وب  18

 55 57 الوم الحياة  19

 55 57 لقانونا 20

 ــ ــ بقية اال ،ام تخت  للمًاتلة  21

 الفرع االدبي و خريج .4

 الدرا،ة ت
 الحد االدن  للتقديم
  لباحي (

 الحد االدن  للتقديم
  الم،ائي(

 55 57 القانون 1

 - - بقية اال ،ام تخت  للمًاتلة 2
 

 الفرع الصناعي وخريج .5

 الدرا،ة ت
 الحد االدن  للتقديم
  لباحي(

 االدن  للتقديم الحد
  م،ائي(

 61 63 هند،ة تقنيات البنا  واالنإلا ات 1

 61 63 هند،ة تقنيات الحا،وب 2

 61 63 هند،ة تقنيات التبريد والتكييي  3

 61 63 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية 4

 61 63 هند،ة تقنيات القدرة الكهربائية 5

 61 63 هند،ة تقنيات االتلاالت 6

  يخت  للمًاتلة فرم تكنولوجيا االادم فق ( خريجي ل االادم 7
 

 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات وخريج .6

 الدرا،ة ت
 الحد االدن  للتقديم
  لباحي(

 الحد االدن  للتقديم
  م،ائي(

 58 60 هند،ة تقنيات الحا،وب 1

 - - بقية اال ،ام تخت  للمًاتلة 2
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 رابعالفصل ال
معات والكليات االهلية للسنة الدراسية مدخالت القبول في أقسام الجا

(2019/2020) 
 فروم االادادية ا ،ام الكليات االهلية ت

 احيائي  ب اام 1

 احيائي + المي  ب اال،نان 2

 احيائي + المي الليدلة 3

 احيائي + المي+ اادادية تمريض التمريض 4

 احيائي + المي تقنيات االإلعة وال،ونار 5

 احيائي + المي ،نانتقنيات لنااة اال 6

 احيائي + المي تقنيات العدج ال بيعي 7

 احيائي + المي تقنيات التخدير 8

 احيائي + المي تقنيات االدلة الجنائية 9

 ت بيقي +المي احيائي + هند،ة ال ب الحياتي 10

 المي ت بيقي + هند،ة معمار / هند،ة العمارة 11

 ت بيقي + المي هند،ة مدني 12

 ت بيقي + المي احيائي + ند،ة اتلاالت الحا،بات/هند،ة االتلاالته 13

 ت بيقي + المي احيائي + هند،ة الليزر وااللكترونيات البلرية 14

 ت بيقي + المي احيائي + هند،ة البرامجيات وتكنولوجيا المعلومات 15

 ت بيقي + المي احيائي + هند،ة الحا،وب 16

 ت بيقي + المي احيائي + تهند،ة الكترونية واتلاال 17

 ت بيقي + المي احيائي + تقنيات البلريات 18

 ت بيقي + المي احيائي + هند،ة تقنيات ال يران 19

 ت بيقي + المي احيائي + هند،ة التبريد والتكيي  20

 ت بيقي + المي احيائي + الهند،ة الكيمياوية واللنااات النً ية 21

 ت بيقي + المي تهند،ة البنا  واالنإلا ا 22

 ت بيقي + المي هند،ة البنا  وادارة المإلاري  23

 ت بيقي + المي هند،ة ال رق والج،ور 24

 ت بيقي + المي هند،ة الم،احة 25

 هند،ة تقنيات البنا  وانإلا ات 26
الر،م    البنا   اللنااة + المي ت بيقي +
 (الهند،ي

 ت بيقي + المي هند،ة النً  27

 + المي احيائي ت بيقي + كرير النً   والغازهند،ة ت 28

 هند،ة تقنيات االتلاالت 29

اللنااة  + ت بيقي + المي احيائي +
+ لكترونيح و،ي رةا  حا،بات  اتلاالت 

الحا،وب وتقنية  +( ليانة الحا،وب
إلبكات , تجمي  وليانه الحا،وب   المعلومات
 ( اجهزة الهات  والحا،وب المحمول  الحا،وب

 ت بيقي + المي احيائي + لم الحا،وب ون م المعلوماتا 30
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 فروم االادادية ا ،ام الكليات االهلية ت

 ت بيقي + المي احيائي + الوم الًيزيا  ال بية 31

 ت بيقي +المي احيائي + الوم الحا،بات 32

 احيائي + المي تقنيات تحليدت مرتية 33

 ت بيقي + المي احيائي + الوم الحياة 34

 هند،ة تقنيات القدرة الكهربائية 35

الكهربا    القوة  + اللنااة   + المي ت بيقي
االلكترونيح   مكائن كهربائية  الكهربائية
 توليد ال ا ة  االتلاالت  ميكاترونيح  و،ي رة

ليانه   االجهزة ال بية  الكهربائية ونقلها
ليانه   ليانة حا،وب  من ومات الليزر

مح ات وإلبكات ومعالجة   الملااد الكهربائية
كز التدريب المهني ال   خريجي مرا   الميا/

ا تكون مدة الدرا،ة فيها ودث ،نوات وال ين ادو
 (االمتحان الوزار  في االختلاص المنا ر

 هند،ة تقنيات الحا،بات 36

+ اللنااة  احيائي +ت بيقي + المي
ليانة     االتلاالت    االلكترونيح و ،ي رة 

    الكهربا    القوة الكهربائية  الحا،بات
الحا،بات     تكنولوجيا اادم  ال بيةاالجهزة 

خريجي مراكز التدريب   إلبكات الحا،وب
المهني ال   تكون مدة الدرا،ة فيها ودث 
،نوات وال ين ادوا االمتحان الوزار  في 

الحا،وب وتقنية ( + االختلاص المنا ر
إلبكات   تجمي  وليانه الحا،وب   المعلومات
 (محمولاجهزة الهات  والحا،وب ال  الحا،وب

 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية 37
+ اللنااة  ت بيقي + المي احيائي +

 (االجهزة ال بية  االلكترونيح وال،ي رة 

38 
 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي 
 وهند،ة تقنيات ميكانيح القو/

انتاج + اللنااة   ت بيقي + المي احيائي +
  تكيي  الهوا  والتوليج  جارةت  ميكانيح
لحام   تكنولوجيا لنااية  ترونكط ،ياراتميكا

   بااة  تبريد وتكيي   لاز  وكهربائي
  انتاج تلني  معادن  تإلغيل ليانة ميكانيكية

مكائن   ال،يارات  لزل ون،يج  ،باكة
  ميكانيح  انتاج  متخات وتوربينات  ومعدات

مكننة    مح ات وإلبكات ومعالجة الميا/
التدريب خريجي مراكز   النما ج  زرااية

المهني ال   تكون مدة الدرا،ة فيها ودث 
،نوات وال ين ادوا االمتحان الوزار  في 

 (االختلاص المنا ر

 ادارة االامال 39

 التجارة +  االدبي +ت بيقي + المي احيائي +
( ةاالدار    اال تلاد    ادارة المخازن    اام  
االدارة    الحا،وب وتقنية المعلومات + 

 (نيةااللكترو
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 فروم االادادية ا ،ام الكليات االهلية ت

 المحا،بة 40
 +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (المحا،بة    اام   التجارة

41 
 الوم مالية وملرفية/

 الوم محا،بيه وملرفية
 +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (االختلاص المنا ر فق    التجارة

 ا تلاديات النً  والغاز 42
 +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (محا،بة   ادارة   اال تلاد   اام  التجارة

 االادم 43
 +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (تكنولوجيا االادم   اللنااه

 االدبي +  ت بيقي + المي احيائي + اللحافة 44

45 
 اللغة االنكليزية/
 التربية االنكليزية

معهد  +  االدبي +  المي ت بيقي + احيائي +
 (اللغة االنكليزية   علمينااداد الم

 الترجمة 46
معهد  +  االدبي +  المي ت بيقي + احيائي +

 (اللغة االنكليزية   ااداد المعلمين

 اللغة العربية 47
معهد +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +

 (اللغة العربية  ااداد المعلمين

 التاري  48
معهد  +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +

 (االجتماايات    التاري    ااداد المعلمين

 الجغرافية 49
معهد  +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +

 (الجغرافية   ااداد المعلمين

 االدبي +  ت بيقي + المي احيائي + الم النًط 50

 احيائي +ت بيقي + المي االحلا  والمعلوماتيه 51

 االدبي +  ت بيقي + المي احيائي + القانون 52

53 
 العلوم ال،يا،ية والدولية/
 اد ات دولية ودبلوما،ية

 االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +

 اال تلاد 54
 +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (االختلاص المنا ر فق   التجارة

 االدارة التربوية 55
معهد  +  ادبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (االختلالاتكافة    المعلمينااداد 

 ال،ياحة الدينية 56
معهد  + المي + دبي +ا ت بيقي احيائي +
 (ادارة الًنادق وال،ياحة   تجارة +  ،ياحة

 الم،رح 57

 تجارة +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 +  الحا،وب وتقنية المعلومات +  زرااة + 

فنون  +  معهد الًنون الجميلة/ فرم الم،رح
لنااة  +  هد ااداد معلمينمع +  ت بيقية

وخريجي مراكز التدريب المهني ال   تكون 
مدة الدرا،ة فيها ودث ،نوات وال ين ادوا 
 االمتحان الوزار  في االختلاص المنا ر
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 فروم االادادية ا ،ام الكليات االهلية ت

58 
 ة/يالتربية الريات

 التربية البدنية والوم الرياتة

 تجارة +  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 +  قنية المعلوماتالحا،وب وت +  زرااة + 

لنااة  +  معهد ااداد معلمين +  فنون ت بيقية
وخريجي مراكز التدريب المهني ال   تكون 
مدة الدرا،ة فيها ودث ،نوات وال ين ادوا 
 االمتحان الوزار  في االختلاص المنا ر

59 
 الدرا،ات اال،دمية كافة
  وبتمنها ال،ياحة الدينية(

 تجارة +  ادبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 +  الحا،وب وتقنية المعلومات +  زرااة + 

لنااة وخريجي مراكز  +  فنون ت بيقية
التدريب المهني ال   تكون مدة الدرا،ة فيها 

ودث ،نوات وال ين ادوا االمتحان الوزار  في 
االاداديات اال،دمية  +االختلاص المنا ر

االاداديات  +  لباحي وم،ائي(التابعة للتربية
 الدرا،ة اللباحية  اال،دمية التابعة للو ًين

 لبة الدرا،ة الخارجية  من ادو االمتحان 
 ،م   معهد ااداد معلمين التقويمي فق (( +
 ( ،م العربي   الدرا،ة اال،دمية

 تربية فنية 60

معهد  +  ادبي + المي + ت بيقي احيائي +
 ( + االختلاص المنا ر   الًنون الجميلة

تقنيات التلميم والتزيين     بيقيةالًنون الت
تقنيات    تقنيات الخ  والزخرفة  المعمار 
   التلميم ال بااي   لنااة المدبط  الخز 

معهد الحر  والًنون  ( + تلميم اال مإلة
 الإلعبية

 احيائي +ت بيقي+المي+ادبي العد ات العامة 61

 التلميم 62

معهد  +  ادبي + المي + ت بيقي احيائي +
   يةالًنون الت بيق ( + التلميم   ًنون الجميلةال

تقنيات    تقنيات التلميم والتزيين المعمار 
لنااة    تقنيات الخز    الخ  والزخرفة

( تلميم اال مإلة   التلميم ال بااي   المدبط
 معهد الحر  والًنون الإلعبية + 

 احيائي +ت بيقي+المي تقنيات الًيزيا  ال بية 63

 الر مي االادم 64
+  االدبي +  ت بيقي + المي احيائي +
 (تكنولوجيا االادم   اللنااة

 الوم ال،ياحة 65
معهد  + المي + دبي +ا ت بيقي احيائي +
 (ادارة الًنادق وال،ياحة   تجارة +  ،ياحة
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 خامسالفصل ال

 الجامعات والكليات االهلية المعترف بها واالجور الدراسية

 
كتروني االل امعات والكليات االهلية المعتر  بها  والتي ،يتم فتل باب القبول،ما  الجأدنا/ أ

ي خيارات فال تي  بل تقديمآلللتقديم اليها   واالجور الدرا،ية للمرحلة االول   راجين مدح ة ا

 اال،تمارة لتمان حلولح ال  القبول المنا،ب:

 . التأكد من المو   الجغرافي 

 لدرا،ة جور امرحلة االول  الم كورة ازا  كل  ،م والتمييز بين ا را ة االجور الخالة بال

 اللباحية والم،ائية.

 .االنتبا/ ال  المدح ات ان وجدت 

 

 االجور الدراسية للقناة العامة
 

 ( 1988كلية التراث الجامعة / )بغداد(/ تأسست سنة ) -1

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,400,000 2,500,000 المحا،بة 1

 2,100,000 2,200,000 اللغة االنكليزية 2

 2,400,000 2,500,000 ادارة اامال 3

 2,400,000 2,500,000  انون 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000 الوم الحا،وب 5

 3,000,000 3,000,000 هند،ة تقنيات الحا،بات 6

 درا،ة م،ائية التوجد 5,000,000 تقنيات لنااة اال،نان 7

 التوجد درا،ة م،ائية 3,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 8

 التوجد درا،ة م،ائية 4,500,000 تقنيات التخدير 9

 التوجد درا،ة م،ائية 4,500,000 تقنيات االإلعة 10

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 الوم مالية وملرفية 11

 2,500,000 2,500,000 والوم الرياتة  بدنيةالتربية ال 12
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 ( 1988كلية الرافدين الجامعة / بغداد تاسست سنة ) -2
 

 اجور الدرا،ة الم،ائية االجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 الم الحا،وب 1

 التوجد درا،ة م،ائية 2,300,000 المحا،بة 2

 2,300,000 2,300,000 ادارة اامال 3

 التوجد درا،ة م،ائية 3,500,000 ة اتلاالت الحا،وبهند، 4

 3,000,000 3,000,000 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي  5

 التوجد درا،ة م،ائية 3,450,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 6

 2,500,000 2,500,000  انون 7

 التوجد درا،ة م،ائية 10,500,000  ب اال،نان 8

 درا،ة م،ائية التوجد 9,000,000 الليدلة 9

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 الهند،ة المدنية 10

 3,500,000 3,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 11

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات العدج ال بيعي 12

 التوجد درا،ة م،ائية 4,250,000 تقنيات االإلعة وال،ونار  والرنين 13

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 االادم الر مي 14

 

  (1988كلية المنصور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) -3

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2.350,000 هند،ة الحا،وب 1

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 ادارة االامال 2

 توجد درا،ة م،ائيةال 2.350,000 هند،ة االتلاالت 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,850,000 القانون 4

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 الم الحا،وب ون م المعلومات 5

 التوجد درا،ة م،ائية 2.250,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 6

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 االنكليزية لغةال 7

 وجد درا،ة م،ائيةالت 2.500,000 الهند،ة المدنية 8

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 العلوم المحا،بيه والملرفية 9

 التوجد درا،ة م،ائية 2.500,000 العدج ال بيعي ورااية المعا ين 10

 التوجد درا،ة م،ائية 2,900,000 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية 11

 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000 االادم الر مي 12
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 (1990كلية المأمون الجامعة / )بغداد( تأسست سنة ) -4

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,300,000 التاري  1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000 الجغرافية 2

 2,000,000 2,000,000 اللغة االنكليزية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000 الم الحا،وب 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1.950,000 الترجمة 5

 2,000,000 2,050,000  انون 6

 1,950,000 1,950,000 ادارة اامال 7

 التوجد درا،ة م،ائية 2,950,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 8

 3,450,000 3,450,000 هند،ة تقنيات القدرة الكهربائية 9

 3,400,000 3,450,000  بيةتقنيات المختبرات ال 10

 التوجد درا،ة م،ائية 3,250,000 هند،ة االتلاالت 11

 

 ( 1993كلية شط العرب الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) -5

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 القانون 1

 را،ة م،ائيةالتوجد د 2,000,000 ادارة اامال 2

 التوجد درا،ة م،ائية 2,250,000 اللغة االنكليزية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 2,250,000 الم الحا،وب 4

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 المحا،بة 5
 

 ( 1993كلية المعارف الجامعة / ) االنبار/ الرمادي( / تأسست سنة ) -6

 الم،ائية اجور الدرا،ة اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,000,000 1,800,000 القانون 1

 1,200,000 1,200,000 اللغة العربية 2

 2,300,000 2,000,000 العلوم المالية والملرفية 3

 1,900,000 1,800,000 اللغة االنكليزية 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1,200,000 الم الحا،وب 5

 3,100,000 2,900,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 6

 3,600,000 3,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 7

 3,400,000 3,200,000 الهند،ة المدنية 8

 2,000,000 1,800,000 التربية الرياتية والبدنية 9
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 ( 1994كلية الحدباء الجامعة / نينوى / تأسست سنة )  -7

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 المحا،بة 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 ادارة االامال 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 القانون 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 اللغة االنكليزية 4

 التوجد درا،ة م،ائية 3.000.000 هند،ة تقنيات الحا،وب 5

 يةالتوجد درا،ة م،ائ 9.500.000  ب ا،نان 6

 التوجد درا،ة م،ائية 3.500.000 تحليدت مرتية 7
 

 ( 1996كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة ) -8

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,250,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 1

 درا،ة م،ائيةالتوجد  2,100,000 الم الحا،وب 2

 2,000,000 2,000,000 العلوم المالية والملرفية 3

 2,000,000 2,000,000 المحا،بة 4

 2,000,000 2,000,000 ادارة االامال 5
 

 ( 1996كلية اليرموك الجامعة / )ديالى( / تأسست سنة ) -9

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,400,000 اللغة االنكليزية 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 القانون 2

 التوجد درا،ة م،ائية 2,600,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 3
 

 2000كلية بغداد للعلوم الطبية  )بغداد للصيدلة سابقا (/)بغداد(/ تأسست  سنة   -10

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية  8,500,000 الليدلة 1

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 التمريض 2
 

 ( 2004( / تأسست سنة )المقدسة ) كربالء /)ع(جامعة اهل البيت -11

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

 ة م،ائيةالتوجد درا، 1,400,000 كلية القانون/ القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية  1,000,000 اآلداب / اللغة اربيةكلية 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,600,000 كلية اآلداب / اللحافة 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 كلية اآلداب / اللغة االنكليزية 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1,550,000 كلية العلوم اال،دمية / الوم القران 5

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000 ةكلية العلوم اال،دمية / ال،ياحة الديني 6

 التوجد درا،ة م،ائية 2,750,000 ةكلية التقنيات ال بية / المختبرات ال بي 7
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 ( 2004( / تأسست سنة )االشرف الجامعة االسالمية / )النجف -12

 ا،ة الم،ائيةاجور الدر اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

1 
 كلية العلوم اال،دمية / الًكر اال،دمي

 والعقيدة
 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000

2 
كلية العلوم اال،دمية / الدرا،ات 

 القرآنية واللغوية
 

1,250,000 1,000,000 

 كلية القانون / القانون 3

فاكور  %65معدل 
1,250,000 

1,000,000 
معدل    %65ا ل من 

1,350,000 

4 
 / هند،ة تقنيات الكلية التقنية الهند،ية

 الحا،وب

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

 %70معدل ا ل من 
2,000,000 

 %70معدل ا ل من 
2,000,000 

 1,000,000 1,250,000 االادم/اللحافةكلية  5

6 
 هند،ة تقنيات / الكلية التقنية الهند،ية

 التكيي التبريد و

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

 %70معدل ا ل من 
2,000,000 

 %70معدل ا ل من 
2,000,000 

 1,000,000 1,700,000 كلية التربية / اللغة االنكليزية 7

8 
ت تقنيات المختبراكلية التقنيات ال بية / 

 ال بية
فاكور   %75معدل 

2,250,000 
2,000,000 

 تكلية الهند،ة / تقنيات البنا  واالنإلا ا 9

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

 %70معدل ا ل من 
2,000,000 

 %70معدل ا ل من 
2,000,000 

 كلية  ب اال،نان /  ب اال،نان  10

فاكور %90معدل 
7,500,000 

 التوجد درا،ة م،ائية
 %90معدل ا ل من 

8,000,000 

 كلية الليدلة / الليدلة  11

فاكور %90معدل 
7,500,000 

 التوجد درا،ة م،ائية

 %90معدل ا ل من 

8,000,000 
 التوجد درا،ة م،ائية
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 (2018/تاسست سنة ) قادسيةالجامعة االسالمية فرع ال 12-1

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

1 
هند،ة  /  الهند،يةالكلية التقنية 

 تقنيات الحا،وب

فاكور  %70معدل 

1,700,000 

فاكور  %70معدل 

1,700,000 

 %70معدل ا ل من 

2,000,000 

 %70معدل ا ل من 

2,000,000 

 القانونكلية القانون /  2

فاكور  %65معدل 

1,250,000 
1,000,000 

معدل    %65ا ل من 

1,350,000 

3 
 /كلية العلوم اال،دمية 

 الدرا،ات القرآنية واللغوية
1,250,000 1,000,000 

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 كلية التربية / اللغة االنكليزية 4

5 
كلية التقنيات ال بية / تقنيات 

 المختبرات ال بية

فاكور   %75معدل 

2,250,000 
 التوجد درا،ة م،ائية

 

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

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

1 
هند،ة  /  الكلية التقنية الهند،ية 

 تقنيات الحا،وب 

فاكور  %70معدل 
1,700,000 

 التوجد درا،ة م،ائية

 %70معدل ا ل من 
1,900,000 

 التوجد درا،ة م،ائية

 توجد درا،ة م،ائيةال 1,000,000 القانون كلية القانون /  2

3 
الدرا،ات كلية العلوم اال،دمية / 

 القرآنية واللغوية 
 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000

 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000 اللغة االنكليزية كلية التربية /  4

5 
قنيات تكلية التقنيات ال بية / 
 المختبرات ال بية 

فاكور   %75معدل 
2,000,000 

 ا،ة م،ائيةالتوجد در
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 ( 2004كلية دجلة الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  -13

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 الوم الحا،وب 1

 2,000,000 2,250,000 العلوم المالية والملرفية 2

 2,000,000 2,250,000 ادارة اامال 3

 2,750,000 3,000,000 تقنيات الحا،وب هند،ة 4

 2,650,000 2,900,000 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي  5

 2,250,000 2,500,000 تقنيات البلريات 6

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 االادم 7

 2,000,000 2,250,000 القانون 8

 التوجد درا،ة م،ائية 10,950,000  ب اال،نان 9

 3,150,000 3,400,000 المختبرات ال بيةتقنيات  10

 1,000,000 1,250,000 اللغة العربية 11

 3,250,000 3,500,000 هند،ة مدني 12

 3,500,000 3,750,000 تقنيات لنااة اال،نان 13
 

 (2005كلية السالم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) -14

 ةاجور الدرا،ة الم،ائي اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,250,000 2,250,000 القانون 1

 1,750,000 1,750,000 اللغة االنكليزية 2

 1,750,000 1,750,000 الدرا،ات اال،دمية وحوار االديان 3

 2,750,000 2,750,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 4

 2,750,000 2,750,000 تقنيات المختبرات ال بية 5

 2,000,000 2,000,000 الوم المالية والملرفية 6

 1,750,000 1,750,000 االادم 7

 2,500,000 2,500,000 االدلة الجنائية 8

 1,750,000 1,750,000 العلوم ال،ياحية 9

 3,500,000 3,500,000 تقنيات التخدير 10

 3,000,000 3,000,000 تقنيات االإلعة 11

 3,000,000 3,000,000 تقنيات االجهزة ال بية 12

 1,750,000 1,750,000 بدنية والوم الرياتةالتربية ال 13

 2,750,000 2,750,000 هند،ة تقنييات التبريد وتكيي  14
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 ( 2005تأسست سنة ) /االشرف جامعة الكفيل )الدراسات االنسانية سابقا ( / النجف -15

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

 1,000,000 1,350,000 نونكلية القانون / القا 1

2 
كلية الهند،ة التقنية / هند،ة 

 تقنيات الحا،وب
2,000,000 2,000,000 

 درا،ة م،ائية التوجد 10,000,000 كلية  ب اال،نان /  ب اال،نان 3

4 
كلية التقنيات ال بية واللحية / 

 تقنيات المختبرات ال بية
3,000,000 2,500,000 

 درا،ة م،ائية التوجد 10,000,000 ةكلية الليدلة / الليدل 5

 

 ( 2005كلية مدينة العلم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  -16

 ة الم،ائيةاجور الدرا، اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 الوم الحياة 2

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 3

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 المحا،بة 4

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 تقنيات بنا  وانإلا ات 5

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 الوم الًيزيا  ال بية 6

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 تقنيات التخدير 7

 ،ة م،ائيةالتوجد درا 2,200,000 التمريض 8
 

 ( 2006( / تأسست سنة )االشرف كلية الشيخ الطوسي / )النجف  -17

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 850,000 850,000 القرآن الكريم 1

 2,500,000 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 2

 1,250,000 1,250,000 التربية اال،دمية 3

 2,750,000 3,250,000 التمريض 4

 

 ( 2009جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / ) المركز( / تأسست سنة ) -18

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية/ الق،م ت

1 
كلية تكنولوجيا المعلومات/هند،ة 

 تقنيات االتلاالت 
 التوجد درا،ة م،ائية 2,250,000

2 
كلية تكنولوجيا المعلومات/ ،م 

 ،ة تقنيات الحا،باتهند
2,750,000 2,750,000 

 2,000,000 2,100,000 كلية القانون/ القانون 3

 1,750,000 2,100,000 كلية االداب/ اللغة االنكليزية 4
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية/ الق،م ت

 1,100,000 1,350,000 كلية االداب/ اللغة العربية 5

 1,100,000 1,350,000 كلية االداب/ التاري  6

 1,850,000 1,850,000 كلية االداب/ االادم 7

 1,250,000 1,250,000 كلية االداب/  ،م الوم القرآن 8

9 
رة كلية العلوم االدارية والمالية/ ادا

 االامال
2,000,000 2,000,000 

10 
 كلية العلوم االدارية والمالية/  ،م

 المحا،بة
2,000,000 2,000,000 

11 
كلية العلوم االدارية والمالية/ 

   والغاز ا تلاديات النً
2,000,000 1,900,000 

 

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

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,000,000 الوم القرآن 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,400,000 القانون 2

 

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

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,350,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,350,000 الوم القرآن 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,600,000 اللغة االنكليزية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,600,000 القانون 4

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 برات ال بيةتقنيات المخت 5

6 
كلية العلوم االدارية والمالية / 

 ا تلاديات النً  والغاز
 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000

 

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

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,350,000 2,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 1

 1,100,000 1,250,000 الوم القرآن 2

 1,500,000 1,500,000 المحا،بة 3

 1,500,000 1,500,000 القانون 4
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 فرع النجف االشرف /)ع( جامعة االمام جعفر الصادق  18-4

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,750,000 1,750,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 1

 1,300,000 1,400,000 اللغة االنكليزية 2

 1,500,000 1,500,000 المحا،بة 3

 1,250,000 1,500,000 القانون 4

 ال توجد درا،ة م،ائية 2,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 5

 750,000 800,000 والتربية اال،دمية  الوم القران 6
 

 صالح الدينفرع  /)ع( امعة االمام جعفر الصادق ج 18-5

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 اللغة االنكليزية 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,350,000 الوم القرآن 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000 اللغة العربية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000 القانون 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1,950,000 ةالمحا،ب 5

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 6
 

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

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 ةاللغة االنكليزي 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,350,000 الوم القرآن 2

 التوجد درا،ة م،ائية 2,100,000 القانون 3

 التوجد درا،ة م،ائية 2,750,000 هند،ة تقنيات الحا،بات  4
 

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

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,250,000 2,250,000 هند،ة الحا،وب 1

 2,500,000 2,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 2

 1,000,000 1,000,000 الوم القرآن 3

 1,500,000 1,500,000 اللغة االنكليزية 4

 1,750,000 1,750,000 ادارة االامال 5

 1,750,000 1,750,000 المحا،بة 6

 1,300,000 1,300,000 القانون 7

8 
كلية العلوم االدارية والمالية / 

 ا تلاديات النً  والغاز 
2,000,000 2,000,000 
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 ( 2010كلية الرشيد الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) -19

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000 اللغة العربية 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000 التاري  3

 التوجد درا،ة م،ائية 8,000,000 الليدلة 4

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 5

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 الوم الحياة 6

 التوجد درا،ة م،ائية 8,500,000  ب اال،نان 7

 ،ائيةالتوجد درا،ة م 2,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 8

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000  ،م العلوم المالية والملرفية 9
 

 ( 2010كلية العراق الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة )  -20

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 4,500,000 هند،ة االتلاالت 1

 جد درا،ة م،ائيةالتو 4,750,000 الهند،ة المدنية 2

 التوجد درا،ة م،ائية 3,850,000 هند،ة تقنيات الحا،بات 3
 

 ( 2010كلية صدر العراق الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  -21

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,725,000 القانون 1

 ،ائيةالتوجد درا،ة م 1,500,000 االادم 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 العلوم ،يا،ية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 العلوم مالية وملرفية 4

 التوجد درا،ة م،ائية 2,750,000 تقنيات المختبرات ال بية 5
 

 ( 2010كلية القلم الجامعة / )كركوك( / تأسست سنة )  -22

 ،ة الم،ائيةاجور الدرا اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,900,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,400,000 الوم القرآن 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 التربية الرياتية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 اللغة االنكليزية 4

 التوجد درا،ة م،ائية 2,800,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 5

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000 دارة اامالا 6

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 7

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات االإلعة 8

 التوجد درا،ة م،ائية 2,400,000 الهند،ة المدنية  9

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات التخدير 10
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 ،ة الم،ائيةاجور الدرا اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 لجنائية االدلة ا 11

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات لنااة اال،نان  12

 

 ( 2010( / تأسست سنة )المقدسة كلية الحسين )ع( الجامعة / )كربالء  -23

 0اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 اللكترونية واالتلاالتا-الهند،ة 1

 التوجد درا،ة م،ائية 3.500,000 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية 2

 3,000,000 لباحيةالتوجد درا،ة  هند،ة تقنيات القدرة الكهربائية 3

 

 ( 2010كلية الحكمة الجامعة / )بغداد( / تأسست )  -24

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,800,000 1,800,000 ونالقان 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,000,000 اللغة العربية 2

 1,500,000 1,500,000 الدرا،ات اال،دمية 3

 2,000,000 2,000,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 4

 2,750,000 3,000,000 تقنيات تحليدت مرتية 5

 2,750,000 3,000,000 تقنيات االجهزة ال بية  6
 

 

 ( 2010لمستقبل الجامعة / )بابل ( / تأسست سنة )كلية ا  -25

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 3,000,000 3,000,000 هند،ة تقنيات الحا،بات 1

 2,500,000 2,500,000 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي  2

 3,000,000 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 3

 1,600,000 1,600,000 القانون 4

 1,600,000 1,600,000 ادارة االامال 5

 3,000,000 3,000,000 هند،ة تقنيات البنا  واالنإلا ات 6

 4,000,000 4,000,000 هند،ة ال ب الحياتي 7

 1,600,000 1,600,000 التربية البدنية والوم الرياتة 8

 1,600.000 1,600.000 المحا،بة 9

 2,250,000 2,250,000 الت بيقيةالًيزيا  ال بية  10

 3,000,000 3,000,000 الهند،ة الكيمياوية واللنااات النً ية 11
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 9,000,000  ب اال،نان 12

 التوجد درا،ة م،ائية 8,500,000 الليدلة 13

 4,000,000 4,000,000 تقنيات التخدير 14

 3,250,000 3,250,000 تقنيات االإلعة 15
 

 ( 2011كلية الحلة الجامعة / )بابل( / تأسست سنة )  -26

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,600,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,200,000 اال تلاد 2

 1,500,000 1,500,000 الم،رح 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,600,000 التربية البدنية والوم الرياتة 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 اللغة االنكليزية 5

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 6

 التوجد درا،ة م،ائية 2,300,000 الًيزيا  ال بية الت بيقية 7

 التوجد درا،ة م،ائية 3,400,000 تقنيات االجهزة ال بيةهند،ة  8

 التوجد درا،ة م،ائية 1,600,000 ا،بةالمح 9

 التوجد درا،ة م،ائية 3,400,000 التمريض 10
 

 ( 2011اصول الدين الجامعة / )بغداد (/ تأسست سنة )كلية   -27

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,250,000 1,250,000 اللغة العربية 1

 1,250,000 1,250,000 الدرا،ات اال،دمية 2

 3,000,000 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 3

 1,650,000 1,650,000 القانون 4

 1,650,000 1,650,000 االادم 5
 

 ( 2013كلية االسراء الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) -28

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,500,000 2,500,000 ادارة اامال 1

 3,500,000 3,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 2

 3,500,000 3,500,000 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي  3

 4,000,000 4,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 4
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,500,000 2,500,000 القانون 5

 التوجد درا،ة م،ائية 10,850,000  ب اال،نان 6

 2,500,000 2,500,000 المحا،بة 7

 4,900,000 4,900,000 الهند،ة المدنية 8

 التوجد درا،ة م،ائية 9,200,000 الليدلة 9

 2,500,000 2,500,000 اللغة االنكليزية 10

 2,500,000 2,500,000 االادم 11

 4,900,000 4,900,000 الهند،ة المعمارية 12

 4,500,000 4,500,000 هند،ة تقنيات البنا  واالنإلا ات 13

 4,500,000 4,500,000 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية  ،م 14

 4,000,000 4,000,000 هند،ة البنا  وادارة المإلاري  15

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 هند،ة ال رق والج،ور 16

 2,000,000 2,000,000 التربية البدنية والوم الرياتة 17

 4,000,000 4,000,000 التمريض 18
 

 ( 2013( / تأسست سنة )المقدسةالجامعة / ) كربالء  كلية الصفوة  -29

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 3,000,000 3,000,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 1

 4,000,000 4,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 2

 2,000,000 2,000,000 ادارة اامال 3

 را،ة م،ائيةالتوجد د 8,500,000 الليدلة 4

 التوجد درا،ة م،ائية 8,000,000  ب ا،نان 5

 2,000,000 2,000,000 تربية بدنية والوم الرياتة 6

 2,000,000 2,000,000 القانون  7

 التوجد درا،ة م،ائية  2,500,000 التمريض 8

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 هند،ة معمار  9
 

 (2013سنة ) جامعة الكتاب / )كركوك( / تأسست  -30

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

1 
هند،ة تقنيات الكلية التقنية الهند،ية /

 الحا،وب
3,200,000 3,200,000 

 2,500.00 2,500.00 القانونكلية القانون والعد ات الدولية / 2

3 
ية الالعلوم المكلية العلوم االدارية والمالية /

 والملرفية
2,000,000 2,000,000 
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,750,000 1,750,000 اتةالتربية البدنية والوم الريكلية التربية / 4

5 
 ،م كلية القانون والعد ات الدولية /
 العد ات الدولية والدبلوما،ية

2,000,000 2,000,000 

 10,000,000 10,000,000  ،م  ب اال،نانكلية  ب اال،نان /  6

 4,000,000 4,000,000 ة النً  ،م هند،كلية الهند،ة / 7

 2,500,000 2,500,000 لماادارة االاكلية العلوم االدارية والمالية / 8

9 
رات تقنيات المختب ،م الكلية التقنية ال بية /

 ال بية
3,500,000 3,500,000 

 2,000,000 2,000,000 االنكليزية اللغة ،م كلية التربية / 10

 10,000,000 10,000,000 ليدلةكلية الليدلة /  11

12 
تقنيات االجهزة الكلية التقنية الهند،ية /

 ال بية
3,500,000 3,500,000 

 3,500,000 3,500,000 التمريضكلية التمريض / 13

 3,500,000 3,500,000 التخديرالكلية التقنية ال بية / 14

 2,500,000 2,500,000 محا،بةكلية العلوم االدارية والمالية / 15

 3,500,000 3,500,000 تقنيات البلرياتالكلية التقنية ال بية / 16

 3,500,000 3,500,000 هند،ة الم،احةكلية الهند،ة / 17

18 
تقنيات االإلعة الكلية التقنية ال بية /

 وال،ونار
3,500,000 3,500,000 

 4,000,000 4,000,000 لنااة اال،نانالكلية التقنية ال بية / 19

 2,000,000 2,000,000 التربية اال،دميةربية /كلية الت 20

 3,000,000 3,000,000 يةنائتقنيات االدلة الجالكلية التقنية ال بية / 21
 

 ( 2013كلية الكوت الجامعة / )واسط( / تأسست سنة )  -31

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,400,000 1,400,000 ادارة اامال 1

 2,000,000 2,000,000 ند،ة الليزر وااللكترونيات البلريةه 2

 1,150,000 1,150,000 اللغة العربية 3

 3,000,000 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 4

 1,500,000 1,500,000 القانون 5

 1,250,000 1,250,000 الوم القران والتربية اال،دمية 6

 1,400,000 1,400,000 التربية البدنية والوم الرياتة 7

 التوجد درا،ة م،ائية 7,500,000  ب اال،نان 8

 التوجد درا،ة م،ائية 7,500,000 ليدلة 9
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 ( 2013جامعة الفراهيدي / ) بغداد ( / تأسست سنة )   -32

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

 1,750,000 1,750,000 كلية التربية / ،م اللغة االنكليزية 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 كلية التربية /  ،م اللغة العربية 2

 1,500,000 1,500,000 كلية االادم /  ،م االادم 3

4 
 الكلية التقنية الهند،ية / ،م هند،ة تقنية

 ال يران
4,000,000 4,000,000 

5 
 كلية التربية /  ،م التربية البدنية والوم

 الرياتة
2,000,000 2,000,000 

6 
ات الكلية التقنية الهند،ية / ،م  هند،ة تقني

 االتلاالت
2,500,000 2,500,000 

7 
تقنيات المختبرات الكلية التقنية ال بية /

 ال بية
3,000,000 3,000,000 

 1,850,000 2,000,000 كلية االدارة واال تلاد / ،م المحا،بة 8

9 
هند،ة تقنيات  الكلية التقنية ال بية / ،م

 االجهزة ال بية
3,900,000 3,750,000 

 التوجد درا،ة م،ائية 2,750,000 الكلية التقنية ال بية /االدلة الجنائية 10

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 الكلية التقنية الهند،ية / هند،ة العمارة 11

 1,750,000 1,750,000 كلية القانون /  ،م القانون 12

 التوجد درا،ة م،ائية 8,250,000 الليدلة / الليدلةكلية  13

 التوجد درا،ة م،ائية 9,750,000 كلية  ب اال،نان /  ب ا،نان 14

 1,750,000 2,000,000 كلية االدارة واال تلاد / مالية وملرفية 15
 

 ( 2013كلية المصطفى الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  -33

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 3,250,000 3,250,000 تقنيات المختبرات ال بية 1

 2,675,000 2,675,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 2

 1,980,000 1,980,000 المحا،بة 3

 1,980,000 1,980,000 القانون 4

 2,975,000 2,975,000 هند،ة تقنيات البنا  واالنإلا ات 5

 د درا،ة م،ائيةالتوج 7,975,000 الليدلة 6
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 ( :2013كلية النور الجامعة / )نينوى( / تأسست سنة )  -34

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,760,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,760,000 اللغة االنكليزية 2

 ائيةالتوجد درا،ة م، 1,500,000 اللغة العربية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 1,760,000 التربية الرياتية 4

 التوجد درا،ة م،ائية 3,700,000 تقنيات المختبرات ال بية 5

 التوجد درا،ة م،ائية 10,000,000  ب ا،نان 6

 التوجد درا،ة م،ائية 10,000,000 ليدلة 7

 التوجد درا،ة م،ائية 3,700.000 تقنيات البلريات 8

 التوجد درا،ة م،ائية 3,700.000 انلنااة ا،ن 9

 التوجد درا،ة م،ائية 3,700.000 االإلعة وال،ونار 10

 التوجد درا،ة م،ائية 4,300,000 تقنيات التخدير 11
 

 ( 2013كلية الكنوز الجامعة/ )البصرة( / تأسست سنة )  -35

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 2

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 ادارة اامال 3

 التوجد درا،ة م،ائية 4,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 4
 

 ( 2013( / تأسست سنة )بغدادالجامعة/ ) بانيكلية ال  -36

 اجور الدرا،ة الم،ائية حيةاجور الدرا،ة اللبا الق،م ت

 1,750,000 1,750,000 ادارة االامال 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,550,000 اللغة االنكليزية 2

 2,000,000 2,000,000 تقنيات ادارة لحية  3

 1,750,000 1,750,000 تقنيات التمويل والملار   4

 

 (2013)بغداد ( / تأسست سنة )كلية الفارابي الجامعة /   -37

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 3,500,000 الهند،ة المدنية 1

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 الهند،ة المعمارية 2

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 هند،ة الحا،وب 3

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 الوم الحياة 4

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 االادم 5

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 القانون 6
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 هند،ة النً  7

 التوجد درا،ة م،ائية 3,500,000 هند،ة تكرير النً  والغاز 8

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 التمريض 9

 د درا،ة م،ائيةالتوج 2,000,000 الوم محا،بية وملرفية 10

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 تقنيات المختبرات ال بية 11

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 تقنيات بلريات 12

 التوجد درا،ة م،ائية 2,000,000 التلميم 13

 التوجد درا،ة م،ائية 8,000,000  ب ا،نان 14
 

 ( 2014ة )( / تأسست سنالمقدسة كلية الطف الجامعة / )كربالء  -38

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,000,000 1,000,000 ادارة اامال 1

 1,500,000 1,500,000 التربية اال،دمية والوم القرأن 2

 2,500,000 2,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 3
 

 ( 2009تأسست سنة ) ( /المقدسة كلية الزهراوي الجامعة /)ابن حيان سابقا( )كربالء  -39

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 11,000,000  ب اال،نان 1

 التوجد درا،ة م،ائية 10,000,000 الليدلة 2

 التوجد درا،ة م،ائية 4,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 3

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 التمريض 4
 

 ( 2014كلية النخبة الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة )  -40

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,500,000 1,500,000 القانون 1

 3,000,000 2,750,000 هند،ة تقنيات التبريد والتكيي  2

 2,750,000 2,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 3

 4,000,000 4,000,000 تقنيات االإلعة 4

 4,000,000 4,000,000 تقنيات التخدير 5

 ( 2014كلية النسور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )  -41

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,250,000 2,250,000 القانون 1

 2,250,000 2,250,000 ادارة اامال 2

 2,800,000 2,800,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 3

 3,250,000 3,250,000 تقنيات المختبرات ال بية 4
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,000,000 2,000,000 اللغة االنكليزية 5

 2,000,000 2,000,000 التربية البدنية والوم الرياتة 6

 4,000,000 4,000,000 راتقنيات االإلعة و،ون 7

 4,000,000 4,000,000 تقنيات التخدير 8
 

 ( 2014( / تأسست سنة )االشرف)النجف  كلية الفقة الجامعة /  -42

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 850,000 التوجد درا،ة لباحية الًقه والوله 1

 850,000 التوجد درا،ة لباحية القرآن الكريم والحديث الإلري  2

 

 ( 2014كلية بالد الرافدين الجامعة / )ديالى ( / تأسست سنة )  -43

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية لق،ما ت

 1,750,000 1,750,000 ادارة اامال 1

 1,750,000 1,750,000 اللغة االنكليزية 2

 1,750,000 1,750,000 المحا،بة 3

 2,500,000 2,500,000 هند،ة تقنيات الحا،وب 4

5 
التربية البدنية والوم 

 الرياتة
1,750,000 1,750,000 

 1,750,000 1,750,000 القانون 6

7 
هند،ة تقنيات القدرة 

 الكهربائية
2,500,000 2,500,000 

 3,250,000 3,250,000 تقنيات المختبرات ال بية 8

 التوجد درا،ة م،ائية 3,250,000 تقنيات لنااة اال،نان 9

 3,250,000 3,250,000 هند،ة تقنيات اجهزة  بية 10

 3,250,000 3,250,000 تقنيات البلريات 11

 3,250,000 3,250,000 تقنيات التخدير 12

 3,250,000 3,250,000 تقنيات االإلعة 13

 3,250,000 3,250,000 التمريض 14

 التوجد درا،ة م،ائية 9,500,000  ب ا،نان 15

 التوجد درا،ة م،ائية 9,500,000 الليدلة 16

 2,500,000 2,500,000 هند،ة مدنية 17

 1,750,000 1,750,000 االادم 18

 2,500,000 2,500,000 هند،ة تقنيات ال يران 19

 1,750,000 1,750,000 حوار االديان والحتارات 20
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 ( 2015الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا / )ذي قار( / تأسست سنة )  -44

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

1 
ال،نان / ب كلية  ب ا
 اال،نان

 التوجد درا،ة م،ائية 8,000,000

 التوجد درا،ة م،ائية 7,500,000 كلية الليدلة / الليدلة 2

 3,000,000 3,000,000 كلية التمريض / التمريض 3

4 
كلية التقنيات اللحية وال بية 

 تقنيات المختبرات ال بية /
3,000,000 2,500,000 

 

 ( 2015غداد( / تأسست سنة )كلية االمال الجامعة / )ب  -45

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 القانون 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 ادارة االامال 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,500,000 االادم 3
 

 

 بصرة (كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة / )ال  -46

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 4,500,000 هند،ة المعلومات واالتلاالت 1

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 ادارة االامال 2

 التوجد درا،ة م،ائية 1,800,000 اللغة االنكليزية 3

 توجد درا،ة م،ائيةال 3,500,000 تقنيات المختبرات ال بية  4

 

 ( 2015جامعة اوروك / )بغداد( / تأسست سنة ) -47

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 10,250,000  ب اال،نان 1

 التوجد درا،ة م،ائية 9,000,000 الليدلة 2

 2,000,000 2,145,000 القانون 3

 التوجد درا،ة م،ائية 4,345,000 اريةالهند،ة المعم 4

 التوجد درا،ة م،ائية 4,300,000 الهند،ة المدنية 5

 التوجد درا،ة م،ائية 3,245,000 هند،ة االتلاالت 6

7 
كلية التقنيات اللحية وال بية 

 تقنيات البلريات /
2,750,000 2,750,000 

8 
كلية ادارة وا تلاد/ مالية 

 وملرفية
 درا،ة م،ائية التوجد 2,000,000

9 
كلية ادارة وا تلاد / ادارة 

 اامال
2,145,000 2,000,000 

 2,000,000 2,145,000 كلية ادارة وا تلاد / محا،بة 10
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

11 
كلية التقنيات اللحية وال بية 

 تقنيات المختبرات ال بية /
2,750,000 2,750,000 

12 
كلية التقنيات اللحية وال بية 

 لنااة اال،نان /
4,000,000 3,500,000 

13 
 تقنياتكلية الًنون الت بيقية/ 

 التلميم الداخلي
2,750,000 2,500,000 

 

 ( 2015كلية الهادي الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة )  -48

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1,750,000 االدارة التربوية 1

 2,000,000 2,000,000 ت ال بيةتقنيات المختبرا 2

 التوجد درا،ة م،ائية 2,500,000 هند،ة تقنيات االجهزة ال بية 3

 3,000,000 3,000,000 تقنيات االإلعة 4

 

 ( 2016جامعة البيان / )بغداد( / تأسست سنة )  -49

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

 1,500,000 1,750,000 ونكلية القانون /القان 1

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 تقنيات المختبرات ال بية 2

3 
كلية ادارة االامال/  ،م 

 المحا،بة
1,750,000 1,500,000 

4 
كلية ادارة االامال/  ،م ادارة 

 االامال
1,750,000 1,500,000 

 التوجد درا،ة م،ائية 8,500,000 كلية الليدلة / الليدلة 5

 التوجد درا،ة م،ائية 9,500,000 كلية  ب اال،نان /  ب ا،نان 6

 التوجد درا،ة م،ائية 2,750,000 كلية التمريض / التمريض 7

 

 ( 2017( / تأسست سنة ) المقدسةجامعة وارث االنبياء / ) كربالء   -50

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

1 
ند،ة ال ب كلية الهند،ة /ه

 الحياتي
 ال توجد درا،ة م،ائية 3,800,000

 2,200,000 2,500,000 كلية الهند،ة/ الهند،ة المدنية 2

3 
كلية الهند،ة/ هند،ة تقنيات 

 التبريد والتكيي 
2,500,000 2,200,000 

4 
كلية االدارة واال تلاد/ ادارة 

 االامال
1,500,000 1,200,000 
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 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

5 
 كلية االدارة واال تلاد/

 المحا،بة
1,500,000 1,200,000 

 1,200,000 1,500,000 كلية القانون / القانون 6

 التوجد درا،ة م،ائية 2,800,000 كلية التمريض / التمريض 7

8 
كلية العلوم اال،دمية /الًقه 

 والوله
 التوجد درا،ة م،ائية 1,250,000

9 
كلية العلوم اال،دمية /الوم 

 القران
1,250,000 1,200,000 

  

 ( 2017( / تأسست سنة )المقدسة جامعة العميد / )كربالء  -51

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

 التوجد درا،ة الم،ائية 14,000,000 ال ب 1

 التوجد درا،ة م،ائية 10,000,000  ب اال،نان 2

 التوجد درا،ة م،ائية 3,000,000 التمريض 3
 

 ( 2017شور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )كلية آ  -52

 

 ( :2017كلية المنارة للعلوم الطبية  / ) ميسان  ( / تأسست سنة )  -53

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 9,000,000  ،م  ب اال،نان 1

 التوجد درا،ة م،ائية 8,000,000 ة ،م الليدل 2

 التوجد درا،ة م،ائية 3,750,000 تقنيات المختبرات ال بية ،م  3

 التوجد درا،ة م،ائية 3,750,000 تقنيات التخدير 4

 التوجد درا،ة م،ائية 3,750,000 تقنيات االإلعة وال،ونار 5

 

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 8,750,000  ،م الليدلة 1

 3,250,000 3,250,000 المختبرات ال بية ،م  2

 2,000,000 2,000,000 ادارة اامال 3

 2,000,000 2,000,000  انون 4

 التوجد درا،ة م،ائية 10,000,000 ان ب ا،ن 5

 التوجد درا،ة م،ائية 3,500,000 هند،ة مدني 6



 
 

55 
 

 ( 2017) ذي قار  ( / تأسست سنة )  /جامعة العين -54

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،مالكلية /  ت

 التوجد درا،ة م،ائية 9,000,000 كلية  ب ا،نان /  ب اال،نان 1

 التوجد درا،ة م،ائية 8,500,000 كلية الليدلة  / الليدلة 2

 4,500,000 4,500,000 كلية الهند،ة / هند،ة النً  3

4 
كلية التقنيات اللحية /تقنيات 

 تالبلريا
3,500,000 3,000,000 

5 
كلية التقنيات ال بية واللحية / 

  ،م التخدير
4,500,000 5,000,000 

6 
كلية التقنيات ال بية واللحية / 

  ،م لنااة اال،نان
3,500,000 3,000,000 

7 
كلية التربية / التربية البدنية 

 والوم الرياتة
2,000,000 2,000,000 

 

 (2017يسان( / تأسست سنة )كلية العمارة الجامعة / )م  -55

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 1,000,000 1,000,000 القانون 1

 5,000,000 5,000,000 هند،ة النً  2

 3,400,000 3,400,000 هند،ة تقنيات ميكانيح القو/ 3

 1,750,000 1,750,000 المحا،بة 4
 

 (2017النبار( / تأسست سنة )كلية جنات العراق للعلوم / )ا  -56

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الق،م ت

 2,000,000 1,800,000 القانون 1
 

 (2019( / تأسست سنة )المقدسة كربالء) /جامعة الزهراء )ع( للبنات -57

 اجور الدرا،ة الم،ائية اجور الدرا،ة اللباحية الكلية / الق،م ت

0007.000. الليدلةكلية  1  التوجد درا،ة م،ائية 

2 
كلية التقنيات ال بية واللحية/ العدج 

 ال بيعي
 التوجد درا،ة م،ائية 3.000.000

 التوجد درا،ة م،ائية 3.500.000 كلية التقنيات ال بية واللحية/ التخدير 3

4 
كلية التقنيات ال بية واللحية/ االإلعة 

 وال،ونر
 التوجد درا،ة م،ائية 3.000.000

 التوجد درا،ة م،ائية 1.000.000 لية التربية /اللغة العربيةك 5

 التوجد درا،ة م،ائية 1.500.000 كلية التربية /اللغة االنكليزية 6

 التوجد درا،ة م،ائية 1.400.000 كلية التربية/ الرياتيات 7
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 (2019)بغداد( / تأسست سنة ) /جامعة كلكامش  -58

 اجور الدرا،ة الم،ائية حيةاجور الدرا،ة اللبا الكلية / الق،م ت

 التوجد درا،ة م،ائية 1.750.000 كلية العلوم ال،يا،ية 1

 التوجد درا،ة م،ائية 2.000.000 كلية التربية البدنية والعلوم الرياتية 2

3 
كلية التقنيات ال بية واللحية/ االإلعة 

 راوال،ون
 التوجد درا،ة م،ائية 3.000.000

4 
للحية/ تقنيات كلية التقنيات ال بية وا

 المختبرات ال بية
 التوجد درا،ة م،ائية 3.000.000

 

 

 والسجناء السياسيين ذوي الشهداءاالجور الدراسية لقناة 
 

 

ن االجور ( م%75يتم دحت،اب االجور الدرا،ية لل لبة المقبولين ال   ناة الإلهدا  بن،بة   -1

 الدرا،ية للقناة العامة .

 نً،ه( ل،جينال،جنا  ال،يا،يين  ا لبة المقبولين ال   ناة يتم دحت،اب االجور الدرا،ية لل -2

  ./الدرا،ة الم،ائية حلراة  ( من االجور الدرا،ية للقناة العامة%80بن،بة  
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 الجامعات والكليات االهلية المعترف بها
  

 نرفق ادناه جدوال  يوضع المعلومات عن كل جامعة / كلية :  
 

 المعلومات لكليةالجامعة / ا ت

 كلية التراث الجامعة 1

 بغداد / المنصور/ شارع  النقابات 

     07808770800 

     turath@turath.edu.iq 

2 
كلية المنصور 

 الجامعة

 بغداد /ساحة االندلس

     07814238373 

     registration@muc.edu.iq 

3 
كلية الرافدين 

 الجامعة

 . حي القاهرة / مقابل وزارة العمل والشؤون1بغداد / 

 االجتماعية ) طب االسنان(

حي البنوك )القانون/ هندسة تقنيات التبريد  .1

 والتكييف/ المحاسبة(

 شارع فلسطين / حي المستنصرية )بقية االقسام(  .2

        

07711114806,07711113806,07818310000 

   edu.iq.ruc@info 

4 
كلية المامون 

 الجامعة

 رمضان  14بغداد / االسكان/ شارع 

 07815197309 

     info@almamonuc.edu.iq 

5 

  كلية شط العرب

 الجامعة

 

 البصرة / قرب بريد االندلس

     07811529720 

  gmail.com@Sauc.reg 

  shatt_alarab_college@yahoo.com 

6 
كلية المعارف 

 الجامعة

 ل الشرقياالنبار / الرمادي / المدخ

     07901166230 

    maaref_database@yahoo.com 

    Reg_maaref@yahoo.com 

 كلية الحدباء الجامعة 7

 رب قاعة الربيع  ق -لفيصليةا –الموصل 

      07713477743  ,07508752100       

   alhadbadb@yahoo.com 

 

mailto:turath@turath.edu.iq
mailto:registration@muc.edu.iq
mailto:info@ruc.edu.iq
mailto:info@almamonuc.edu.iq
mailto:Sauc.reg@gmail.com
mailto:Sauc.reg@gmail.com
mailto:shatt_alarab_college@yahoo.com
mailto:maaref_database@yahoo.com
mailto:Reg_maaref@yahoo.com
mailto:alhadbadb@yahoo.com
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 المعلومات لكليةالجامعة / ا ت

8 
كلية بغداد للعلوم 

 االقتصادية

 بغداد / االسكان 

     07719402444     

       07719402666 

 @yahoo.com6199baghdad_college      

 

9 
كلية اليرموك 

 الجامعة

.بغداد / الرصافة /كمب سارة مقابل نادي المشرق 1

 )القسام المجموعه الطبية(

 . ديالى / قرب مستشفى الرحمة )لبقية االقسام(2

     07901834329 

     o.com@yaho2004Yarmouk_college 

 

10 
كلية بغداد للعلوم 

 الطبية 

 بغداد / الباب المعظم/ مجاور متوسطة الغربية 

     07806020473،07906321215 

   reg_pharmacycollege@yahoo.com 

   ation@bpc.edu.iqregistr 

 

 جامعة اهل البيت )ع( 11

 يت/ الحر الصغير / شارع جامعة اهل الب كربالء المقدسة

 07714767246 ,07502601400  

www.abu.edu.iq     

 info@abu.edu.iq     

 الجامعة  االسالمية  12

 . مركز المدينة 1/  االشرف النجف

 شارع الجنسية/ قرب الرعاية االجتماعية .3

     07801241352 

    @yahoo.com2004uic_najaf 
 

 كلية دجلة الجامعة 13

 الدورة / شارع المصافي بغداد /

     07901658752 

     Haider.adnan@duc.edu.iq  

 

 كلية السالم الجامعة 14

 بغداد / الكرخ/ السيدية / قرب مركز الوليد

        07810513434 

  shaikhuniversity@yahoo.com 

 

mailto:baghdad_college1996@yahoo.com
mailto:Yarmouk_college2004@yahoo.com
mailto:reg_pharmacycollege@yahoo.com
mailto:registration@bpc.edu.iq
file:///C:/Users/maan/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.abu.edu.iq
mailto:info@abu.edu.iq
mailto:uic_najaf2004@yahoo.com
mailto:Haider.adnan@duc.edu.iq
mailto:shaikhuniversity@yahoo.com
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 المعلومات لكليةالجامعة / ا ت

 جامعة الكفيل  15

ي ح.المجمع التعليمي لجامعة الكفيل / 1/  النجف االشرف

مجاور مجمع  23كربالء عمود  -النجفالنداء طريق 

 االميرات السكني 

 . الكوفة /مقابل مرقد الصحابي ميثم التمار 2    

 .حي الزهراء /مقابل مستشفى الزهراء 3    

 النجف االشرفشارع الكوفة/خلف محكمة  .4    

 ال . حي ميسان/قرب الفرع المقابل لمحطة تعبئة ريب5    

 . حي الجامعة / قرب قصر الثقافة 6          

     07601839901,07803880900 

 edu.iq.alkafeel@info      

16 
كلية مدينة العلم 

 لجامعةا

 ة  . بغداد / بوابة بغداد الشمالية/ قرب مرور الكاظمي1

 

     07805188505 

     madenatalelem@yahoo.com 

   m.alelem@mauc.edu.iq  

 

 

17 
كلية الشيخ الطوسي 

 ةالجامع

النجف االشرف/ حي السعد / شارع المثنى/ مجاور ورشة 

بلدية المركزية  ال

           07814334260 

     altosetisgel@gmail.com 

 

18 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 بغداد / القاهرة 

     0773741464 

   reg@sadiq.edu.iq 

18-1 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 النجف االشرف /حي ميسان مجاور بوابة جامعة 

 الكوفة

      07800300233  

     @gmail.com40ahmedbaker 

18-2 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 سان/حي الشهداء على ضفاف نهر دجلةمي

      ,0771990990207705553082  

     @yahoo.com30salman.al 

 

mailto:info@alkafeel.edu.iq
mailto:madenatalelem@yahoo.com
mailto:m.alelem@mauc.edu.iq
mailto:altosetisgel@gmail.com
mailto:reg@sadiq.edu.iq
mailto:ahmedbaker40@gmail.com
mailto:salman.al30@yahoo.com
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 المعلومات لكليةالجامعة / ا ت

18-3 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 ذي قار /الناصرية/ حي 

      07808453870  

      

18-4 

جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 

 صالح الدين /قضاء الدجيل

      07903304726  

     uni_jsd@yahoo.com 

18-5 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 ديالى / الخالص

      07902880161  

       

18-6 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 المثنى

      07819820361  

     k@gmail.com235safa. 

18-7 
 جامعةاالمام جعفر 

 الصادق) ع(

 كركوك/شارع المطار /قرب اكادمية شرطة كركوك

  07718854923 

  07738336193     

    @yahoo.com12Sadiqun.kirkuk   

 كلية الرشيد الجامعة 19

وي . بغداد / المسرح الوطني / بجانب قيادة الدفاع الج1

 سابقا ) قسم طب االسنان(

فى . بغداد / ساحة االندلس/ خلف الكنيسة / مقابل مستش2

 كمال السامرائي )قسم الصيدلة(

.بغداد /حي الحسين/ مقابل محطة وقود حي العامل / 3

 ام(الشارع العام )بقية االقس

     07903606513 

     07732436216 

     alrasheed_registration@yahoo.com 

 كلية العراق الجامعة 20

 البصرة / العشار / شارع االستقالل

     07708032614 

     info@iraquniversity.net 

21 
كلية صدر العراق 

 الجامعة

 بغداد / الكاظمية/ قرب عبد المحسن الكاظمي

     07707921869 

     s_iraqcol_un@yahoo.com 

 

mailto:uni_jsd@yahoo.com
mailto:safa.235k@gmail.com
mailto:Sadiqun.kirkuk12@yahoo.com
mailto:alrasheed_registration@yahoo.com
mailto:info@iraquniversity.net
mailto:s_iraqcol_un@yahoo.com
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 كلية القلم الجامعة 22

 كركوك / جيمن / طريق السليمانية

   07710001232 

   07710001235 

  alqalamregister@gmail.com 

23 
كلية الحسين)ع( 

 الجامعة

نة الحسن نجف/جوار مدي-.طريق كربالء1 /كربالء المقدسة

 (1075ع المجتبى للزائرين/ مقابل عمود )

عة كربالء / جام طويريج / قرب-كربالء .طريق 2       

 (.152مقابل عمود )

         07707777213 

       07809108165    

     alhussainunv@gmail.com 

 كلية الحكمة الجامعة 24

 بغداد / اربع شوارع /مجاور نادي اليرموك الترفيهي  

       07814908439,07400499072,6888 

     @yahoo.com2010alhikma_uc 

25 
كلية المستقبل 

 الجامعة

 ل/ مركز الحلة/ مقابل جامعة بابلباب

    07813759334                   

    07711967042                   

    07814219192                 

    07801644348 

 tasgelalmustaqbal@gmail.com    

 كلية الحلة الجامعة 26

 الرارنجية طريق حلة نجف مقابيل مطحنة نور السالم او

 موقع التسجيل حي الطيارة مجاور مقام رد الشمس

      07732823900,07811361022 

     hillauni.college@hotmail.com 

27 
كلية  اصول الدين 

 الجامعة

  ولى شارع فلسطين/ تقاطع الصخرة /فقط للمرحلة االبغداد/ 

      07736444456 

     osouleldeen@gmail.com 

 االسراء الجامعة كلية 28

،  يةالمختبرات الطب)القسام القانون، 52. شارع 1بغداد / 

هندسة تقنيات الحاسوب، هندسة تقنيات التبريد 

            . ساحة االندلس )بقية االقسام(          2والتكييف(

    07711120454 

    07711120363     

 nfo@esraa.edu.iqi 

mailto:alqalamregister@gmail.com
mailto:alqalamregister@gmail.com
mailto:alhussainunv@gmail.com
mailto:alhikma_uc2010@yahoo.com
mailto:tasgelalmustaqbal@gmail.com
mailto:hillauni.college@hotmail.com
mailto:osouleldeen@gmail.com
mailto:info@esraa.edu.iq
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 كلية الصفوة الجامعة 29

 كربالء المقدسة / طريق الحر السريع/منطقة المعملجي 

     07812900379,07737621702 

     deanalsafwa@gmail.com 

     n@alsafwa.edu.iqregistratio 

 جامعة الكتاب 30

 كركوك /  التون كوبري 

     07701282828 

     reg.alkitab.un@gmail.com 

 كلية الكوت الجامعة 31

 محافظة واسط/ قضاء الكوت

  07730399962,07815499962  

    alkutcollege@gmail.com    

 جامعة الفراهيدي 32

 بغداد/ القادسية/ مجاور كلية الصيدلة ابن سينا

 07833055300,, 07833055900 

,007833055296 

 info@altarabiuc.edu.iq 

    www.alfarahidiuc.edu.iq      

33 
كلية المصطفى 

 الجامعة

 بغداد / شارع فلسطين / قرب الجامعة المستنصرية

      07706021363   ،07801340344     

      .iqinfo@almustafauniversity.edu 

 كلية النور الجامعة 34

 محافظة نينوى/ ناحية برطلة 

       07707777399 

  alnooruni@yahoo.com       

 كلية الكنوز الجامعة 35

 البصرة /الجبيله / مجاور محطة وقود الجبيله

     07710782999,07811141555 

  info@kunoozu.edu.iq  

36 
كلية الفارابي 

 الجامعة

ل الدورة/ شارع المصافي/ قرب الجسر ذي الطابقين/ مقاب

 شارع ابو طيارة

      07712365333 

 info@alfarabiuc.edu.iq      

 الجامعة كلية الباني 37

 بغداد / اليرموك / اربع شوارع

      07814133398   ،07807334872 

 albaniuniversity@gmail.com      

   @gmail.com2017albanicolleg          

mailto:deanalsafwa@gmail.com
mailto:registration@alsafwa.edu.iq
mailto:reg.alkitab.un@gmail.com
mailto:alkutcollege@gmail.com
mailto:info@altarabiuc.edu.iq
http://www.alfarahidiuc.edu.iq/
mailto:info@almustafauniversity.edu.iq
mailto:alnooruni@yahoo.com
mailto:info@kunoozu.edu.iq
mailto:info@alfarabiuc.edu.iq
mailto:albaniuniversity@gmail.com
mailto:albanicolleg2017@gmail.com
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 لطف الجامعةكلية ا 38

/ حي الزهراء / قرب مستشفى االطفال  كربالء المقدسة

 القديم

     07819736624,07719809956 

 tuffilikeit@yahoo.com      

39 
كلية ابن حيان 

 الجامعة

ل عمود كربالء/ مقاب- النجف/ طريق  كربالء المقدسة

1111 

     07903225652 

     office@ihuc.edu.iq 

 كلية النخبة الجامعة 40

 بغداد / شارع فلسطين/ تقاطع مطعم الصخرة 

     07715440029 

     07808023616 

 com@gmail.2013alnukhbacolle 

 كلية النسور الجامعة 41

 بغداد/ ساحة النسور/ مجاور برج المامون لالتصاالت

         07802358642 

      info@nuc.edu.iq 

       registration@nuc.edu.iq 

 لجامعةكلية الفقه ا 42

 / شارع االمام علي  النجف االشرف

     07726012067 

     muntadaalna@gmail.com 

43 
كلية بالد الرافدين 

 الجامعة

 ديالى / بعقوبة /  تقاطع القدس 

     07716699096,07716699098 

     .edu.iq14info@bauc 

    @gmail.com2012Bauc. 

44 
الجامعة الوطنية 

 للعلوم والتكنولوجيا

  ذي قار /الناصرية/ شارع المرتضى/مجاور ملعب التضحية

      07831058696,07813513666 

     Alwatanya.student@gmail.com 

 كلية االمال الجامعة 45

 بغداد/ الكرادة داخل /  قرب الجسر المعلق

     07705689813 

 alamal.student@gmail.com 

46 
كلية البصرة للعلوم 

 والتكنولوجيا الجامعة

 خلف متنزه الجزائر /شارع الوفودرة /البص

     07807038010 

     college.com-info@basrah 

mailto:tuffilikeit@yahoo.com
mailto:office@ihuc.edu.iq
mailto:alnukhbacolle2013@gmail.com
mailto:info@nuc.edu.iq
mailto:registration@nuc.edu.iq
mailto:muntadaalna@gmail.com
mailto:info@bauc14.edu.iq
mailto:Bauc.2012@gmail.com
mailto:Alwatanya.student@gmail.com
mailto:alamal.student@gmail.com
mailto:info@basrah-college.com
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 جامعة اوروك 47

  52بغداد / حي الوحدة /  شارع 

     07730407036 

     07730407037 

      info@urukuni.com 

 كلية الهادي الجامعة 48

  60بغداد/ الدورة/ نهاية شارع 

   07733333409 

  Huc.edu@gmail.com 

 جامعة البيان 49

 بغداد/ نهاية جسر الجادرية باتجاه السيدية

 07709693688  ،6111        

    info@albayanuni.edu.iq 

 جامعة وارث االنبياء  50

/طريق بغداد / بالقرب من مدينة سيد  كربالء المقدسة

 االوصياء العصرية

07734896226 

  sa@uowa.edu.iq 

 جامعة العميد 51

نجف /مقابل عمود  -كربالء كربالءالمقدسة /مدخل طريق

1238 

07817448000,07733078000 

Info@alameed.edu.iq 

 كلية اشور الجامعة  52

 بغداد/ الوزيرية /خلف السفارة التركية 

07736669777-07830332277 

info@au.edu.iq 

53 
كلية المنارة للعلوم 

 الطبية 

 شعبان/خلف مستشفى الصدر التعليمي 15ميسان /قطاع

07711751145,07730096071 

@gmail.com1Almanar.colleg 

 جامعة العين  54

 ذي قار/الناصرية/الحي العسكري  قرب ميكا مول

07829900072 

registration@alayen.edu.iq 

 كلية العمارة  55
 واشه قرب جسر الشهداءع –ميسان / العمارة 

@gmail.com2017Colleieemarah 

 كلية جنات العراق 56
 كز شرطة الحريةاالنبار / الرمادي / قرب مر

07819189276 – 07725149310 

mailto:info@urukuni.com
mailto:info@urukuni.com
mailto:Huc.edu@gmail.com
mailto:info@albayanuni.edu.iq
mailto:sa@uowa.edu.iq
mailto:Info@alameed.edu.iq
mailto:info@au.edu.iq
mailto:Almanar.colleg1@gmail.com
mailto:registration@alayen.edu.iq
mailto:Colleieemarah2017@gmail.com
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57 
جامعة الزهراء 

 للبنات

 ياءكربالء المقدسة / طريق بغداد / قرب مدينة سيد االوص

 كم عن مركز المدينة  7 /

07727328682 

موقع الفيس بوك 

www.facebook/alzahra.university.it 

 جامعة كلكامش 58

بغداد/ الدورة مقابل مساكن الصحة بالقرب من جامع 

لقلم التربوي.  ياسين / مجمع نون وا

07711119373 

07822020044 

info@gau.edu.iq 
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www.facebook/alzahra.university.it
mailto:info@gau.edu.iq
http://www.pe-gate.org/
http://www.mohesr.gov.iq/
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