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  الفصل االول
  قبول الطلبة في الجامعات والكليات االهليةوضوابط شروط 

          

 للدراسة الصباحية:شروط وأسس التقديم  -أوالً: 

 الشروط العامة للقبول: 

أن يكون حاـصالً على ـشهادة الدراـسة اإلعدادية العراقية، أو الـشهادة المعادلة لها معززة بتـصديق من    .أ

 المديرية العامة للتربية في المحافظة ، وعلى وفق مدخالت القبول الخاصة بكل تخصص.

 صعوداً.1991أن يكون من مواليد سنة  .ب 

) للقبول في جامعة العميد وجامعة وارث / كلية  2021-2020يتنافس الطلبة خريجو العام الدراسي (  .ت 

والحاصــلين على معدل  )  2020-2019العام الدراســي الســابق (  جيالعام , اضــافة الى خريالطب 

شـــــرط ـعدم التـحاقهم  ,  ) من خـطة القبول للـجامـعة / الكلـية اعاله  %10وبنســــــبة ()  % فـما فوق95(

 .يات المجموعة الطبية (طب اسنان , صيدلة) ضمن التعليم الحكومي الخاص والتعليم االهلي بكل

يحق لخريجي المراكز المهنية (مركز المعتصــم ومركز الوليد ومركز المعتز) والمراكز المهنية التي   .ث 

ــراً التقديم في الج ــنوات وأدوا االمتحان الوزاري (البكلوريا) حصـ ــة فيها ثالث سـ امعات مدة الدراسـ

  والكليات االهلية وعلى وفق المدخالت الخاصة بكل تخصص.

ان يكون متفرغاً للدراســــة وال يجوز الجمع بين الوظيفة والدراســــة (في الوقت ذاته) في الجامعات   . ج

والكليات الـصباحية ويـشمل ذلك منتـسبي المؤـسـسات الحكومية كافة ويـشترط في اـستمرارهم بالدراـسة 

ــية من دوائرهم ابتداًء على وفق التعليمات النافذة ، وال يجوز الجمع بين    الحصـــول على إجازة دراسـ

ــاً وفي حال ثبوت خالف ذلك يكتب إلى الوزارة / دائرة التعليم الجامعي االهلي إللغاء  ــتين أيض دراس

 قبوله.

الذي تتوفر   (ان يجتاز الفحص الطبي على وفق الـشروط الخاـصة بكل دراـسة ويحق للطالب المكفوف  . ح

 شروط) التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة.فيه ال

يحق للطالب المقبول في احدى الجامعات/ الكليات االهلية للســنوات الســابقة التقديم الى قســم اخر في   . خ

) وفي حال قبوله تصدر جامعته/  2021/2022على وفق مدخالت وشروط التقديم للعام (  نفس الكلية

 شر في المرحلة االولى لقبوله الجديد ويتم اعالم الوزارة بذلك.كليته امراً ادارياً بتغيير قسمه ويبا

يرقن قيد الطالب في حال قبوله في جامعة / كلية اخرى او الدراســـة خارج العراق او حصـــوله على    .د 

 تعيين بعد تقديم طلب تحريري بذلك من قبل الطالب خالل مدة إسبوع عمل من تاريخ التقديم.

ـعات والكلـيات الحكومـية التـقديم للقبول في الـجامـعات والكلـيات االهلـية  يحق للـطاـلب المقبول في الـجام  .ذ 

ام  ديم للـع ة وعلى وفق ـمدخالت وشـــــروط التـق اضــــــل دأ المـف ة ومـب ارة االلكترونـي على وفق االســـــتـم
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لم عن طريق المخولين بذلك 2021/2022( ليم وتـس ليم ملف الطالب بموجب محـضر تـس ) ويكون تـس

يوماً من تاريخ اـصدار امر القبول وبخالفه تتحمل الجامعة/ الكلية تبعات  )  60وخالل مدة ال تتجاوز (

 ذلك.

ة التقـديم مجـدداً على وفق   . ر ات االهلـي ده في احـدى الجـامعـات/ الكلـي ب الـذي تم ترقين قـي يحق للطـاـل

)،  2021/2022االســتمارة االلكترونية ومبدأ المفاضــلة وعلى وفق مدخالت وشــروط التقديم للعام (

 يقوم الطالب بالتقديم للقبول في القسم ذاته الذي تم ترقين قيده فيه.على ان ال 

ال يســمح للجامعات /الكليات االهلية بتســلم اي مبلغ من االجور الدراســية او ما يســمى بالتأمينات من    . ز

الطالب قبل ظهور قبوله في الجامعة / الكلية، كما اليحق إسـتحصـال أي مبالغ أخرى طيلة فترة قبول  

 لطالب على النظام االلكتروني.وتسجيل ا

ال يحق للوزراء ومن هم بدرجتهم واعـضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاـصة واعـضاء مجالس   . س

 المحافظات التقديم للقبول في الدراسة الصباحية.

بإمكان طلبة اقليم كردســــتان من خريجي الدراســــة االعدادية (المعترف بها من قبل وزارة التربية)      . ش

 قبول في الجامعات والكليات االهلية.التقديم لل

ــماء الطلبة ص.   ــمن اســ ــدار امر جامعي للجامعات واوامر ادارية للكليات يتضــ بعد قبول الطلبة يتم اصــ

 المقبولين ويتم رفعها الى الوزارة بعد عرضها على مجلس الكلية لتصديقها.

مع   2022-2021هلـية للـعام الدراســـــي  يتم تدقيق بـيانات الطلـبة المقبولين في الـجامـعات والكلـيات االض.  

  دائرة التعليم الجامعي االهلي ووفق السياقات التي تحددها الدائرة الحقاً .

  :المركزي   االسس العامة التي يعتمدها نظام القبول 

 اعتماد االستمارة اإللكترونية لغرض التقديم في الجامعات والكليات االهلية.  .أ

 الدراسة الصباحية والمسائية. بالمعدل للقبول فياعتماد مبدأ المفاضلة   .ب 

 يحق للطالب أن يدون اربعة خيارات فقط في االستمارة االلكترونية.  .ت 

ارة    .ث  ب لالســـــتـم اـل ديم الـط د تـق ديم وال يـع ارة التـق ة في اســـــتـم ارات المثبـت ب على وفق الخـي اـل ل الـط يقـب

ة في قبوـله وإنـما يعتـمد على تـنافســـــه  اإللكترونـية للقبول في الـجامـعات والكلـيات األهلـية ملزـماً للوزار

 والمفاضلة مع بقية الطلبة.

) من درجة اللغات األجنبية المضافة ألي سنه تخرج وتضاف الى مجموع الطالب %٨تحتسب نسبة (  . ج

 وليس معدله (كما في المثال).

 560طالب مجموع درجاته  :    
 90درجة اللغة الفرنسية   :     

 7.2= 0.08*    90الفرنسي  % من درجة 8
 567.2يصبح مجموع الطالب بعد اضافة الفرنسي 



  
 
 

8 
 
 

 

 .) ايام عمل ابتداًء من تأريخ إطالق االستمارة اإللكترونية10تكون مدة التقديم خالل (  . ح

األحيائي  تضاف درجة واحدة لمعدل الطالب المتقدم من الناجحين في الدور االول لفروع االعداديات (  . خ

ســـــالمي/ فرع الحاســـــوب وتقنيه  ألي/ الصـــــناعي/ التجاري/ الزراعي/ العلمي/ االدباالتطبيقي /    /

المعلوـمات/الفنون التطبيقـية /معـهد المعلمين/ التمريض/القـباـلة والتولـيد) ويحرم ـطاـلب نـظام المـحاوالت  

 من التمتع بهذه الميزة.

تضــاف درجتان على معدل الطالب للدراســة االعدادية بكل فروعها من الذين حصــلوا على شــهادة   .د 

الدبلوم التقني/ الجامعات التقنية للقبول في اختصــاصــه المناظر (لشــهادة المعهد)على ان يقوم الطالب 

 شهادة االعدادية .معدل وبجلب وثيقة  تخرجه من المعهد حيث تتم المنافسة على اساس 

ــ    يحق  .ذ  ــهادة الدبلوم )  الـــــــ االوائل بالتقديم في الجامعات   )%20(للطلبة خريجي المعاهد (حملة شــ

ــتهم في المعهد مع مراعاة عدم منحهم الميزة في  ــاص المناظرلدراســ والكليات االهلية ذات االختصــ

ــ ( ) لكل اختصاص  %20الفقرة  (د اعاله)حيث يتم التنافس على اساس معدل المعهد , يتم حساب الــ

على حدة مع جبر كسـر العدد لمصـلحة الطالب (مثال : في االختصـاص الذي يكون فيه عدد خريجي  

 طلبة). 9) طالب يتم ترشيح 43الدور االول (

 على المقاعد االخيرة من خطة القبول المعتمدة .يتم العمل بمبدأ دروس المفاضلة في حالة المنافسة   . ر

، فان قبوله ســـيكون معتمداً على وفق (صـــباحي، مســـائي)في حال قبول الطالب في أكثر من مقعد    . ز

 المقعد الذي يسجل به الطالب ويحذف اسمه من المقعد االخر.

) اـيام  10على الـطاـلب مراجـعة الجـهة التي ظهر قبوـله فيـها لغرض التســـــجـيل خالل ـمدة ال تتـجاوز (  . س

 عمل وخالفه يلغى قبوله.

ــر للقبول في    . ش ــات  ال يتم العمل بجبر الكسـ ــصـ ــنان ,  التخصـ مجموعة الطبية (طب العام , طب االسـ

في ـباقي  ـفأعلى) في المـعدل لمصـــــلـحة الـطاـلب لغرض التـقديم    0.5جبر الكســـــر(ويتم  ،  الصــــــيدـلة)

 .التخصصات االخرى

  يحق للطالب اختيار أحد االمتيازين ادناه:  .ص 

 . ات االخرىوأبناء حملة الشهادات العليا في الوزار متياز قبول ابناء اعضاء الهيئة التدريسيةا .1

 امتياز ذوي الشهداء. .2

    وأبناء حملة الشــــهادات العليا في ق للطالب المســــتفيد من امتياز ابناء اعضــــاء الهيئة التدريســــية  . يحض 

  او ذوي الشهداء التقديم على القناة العامة عبر االستمارة االلكترونية.الوزارات االخرى 
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 للدراسة المسائيةانياً : شروط وضوابط التقديم ث

  الشروط العامة للتقديم 

أن يكون حاـصالً على ـشهادة الدراـسة اإلعدادية العراقية، أو الـشهادة المعادلة لها معززة بتـصديق من    .أ

 المديرية العامة للتربية في المحافظة .

  أن ال يكون مقبوال في دراســـة أخرى إذ ال يجوز الجمع بين الدراســـتين وفي حال ثبوت ذلك يتحمل  .ب 

 الطالب التبعات القانونية ومنها الغاء قبوله.

 (ان يكون ناجحا في الفحص الطبي على وفق الشـروط الخاصـة بكل دراسـة ويحق للطالب المكفوف  .ت 

 الذي تتوفر فيه الشروط) التقديم للدراسات اإلنسانية المالئمة.

   ن الدراسـة الصـباحية الى خويل مجالس الجامعات والكليات االهلية صـالحية تحويل دراسـة الطالب متث .  

الغاء شــرط التعيين مع ضــرورة االلتزام بالطاقة االســتعابية  للمراحل الدراســية كافة مع  الدراســة المســائية  

ــة الطالب  ــابقة  تعلى ان ال يكون الطالب من المعند تحويل دراســ تتحمل الجامعات و خرجين لالعوام الســ

اعالم دائرة التعليم  مع   قدمة من قبل الطالب لغرض التحويل  صحة المعلومات الموالكليات االهلية مسؤولية  

 الجامعي االهلي لغرض تأشيره في قاعدة بيانات الطلبة .

  الضوابط العامة للدراسة المسائية 

 الدراسات الصباحية والمسائية. يعتمد التقويم الجامعي نفسه المعلن في الجامعات الحكومية /  .أ

 .مساءً  7:00الى  ب ظ 2:00الساعة يكون بدء الدوام الرسمي في   .ب 

ــائية    .ت  ــتين المسـ ــها) للدراسـ ــئلة نفسـ ــخة األسـ االلتزام بأن يكون أداء االمتحانات النهائية موحداً (بنسـ

الكلـية التبـعات  /  والصــــــباحـية ولـلدورين األول والـثاني وللمراـحل اـلدراســــــية ـكاـفة وتتحـمل الـجامـعة

 القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.

االدارـية ـكاـفة والمتعلـقة بقبول الطلـبة المـباشـــــرين للســــــنة اـلدراســــــية  / األوامر الـجامعـيةتصـــــدر    .ث 

بمدة ال تتجاوز بداية امتحانات الفـصل الدراـسي االول او نـصف الـسنة وحـسب النظام    2021/2022

 .مع تزويد دائرة التعليم الجامعي االهلي بنسخ منها الدراسي المقرر

 

 رىالثاً : قنوات القبول األخث

)  2، (2015) لسـنة  57آلية وضـوابط تقديم الطلبة من ذوي الشـهداء المشـمولين بقانوني ( 

  2020) لسنة  2وتعديله قانون(  2016لسنة  

 الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من:  .أ
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 ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل.  . 1

 ذوي شهداء الحشد الشعبي. . 2

باإلضــافة الى   الخطاء العســكرية والعمليات االرهابيةذوي شــهداء ضــحايا العمليات الحربية وا . 3

  (الجريح نفسه). 2015) لسنة 57الجرحى المشمولين بالقانون (

 ) خارج الطاقة االستيعابية لقبول الطلبة لكل فئة من الفئات اعاله %10تخصص نسبة (  .ب 

) من االجور  %50تكون االجور الدراســـية للطلبة من ذوي الشـــهداء للفئات الثالث اعاله بنســـبة (  .ت 

 الدراسية لكل قسم في كل جامعة / كلية اهلية. 

 يعتمد مبدأ المنافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن هذه القناة.  .ث 

  يتنافس الطلبة من ذوي الشهداء للقبول في:  . ج

عن الحدود الدنيا ) درجات 5لمجموعة الطبية (الطب، طب االسنان، الصيدلة) بمعدالت اقل بـــ (ا . 1

 ).2021/2022للسنة الدراسية (المعلنة بالدليل لمعدالت القبول 

ــ . 2 ــات االخرى بمعدالت اقل بــــــ ــاصـ ــية 8( االختصـ ــنة الدراسـ ) درجات عن الحدود الدنيا للسـ

)2021/2022(.  

على الطالب ملئ االستمارة االلكترونية الخاصة بذوي الشهداء وبعدها يتم طباعة االستمارة ومراجعة    . ح

على الطالب متابعة حسابه يومياً  مؤسسة الشهداء للمصادقة عليها الكترونياً من قبل مؤسسة الشهداء (

 ).من حالة المصادقة التي تؤكد تقديمه على قناة ذوي الشهداء للتأكد

ــية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأبناء      ــوابط تقديم ابناء الهيئة التدريسـ آلية وضـ

  ادات في الوزارات االخرىحملة الشه

 يتم قبول ابناء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات االهلية وفق االتي:  .أ

الي والبـحث  إ . 1 ذين هم على مالك وزارة التعليم الـع ة اـل دريســــــي ة الـت اء الهيـئ اـلب من ابـن ان الـط ذا ـك

العلمي المســـــتمرين  العلمي او الـجامـعات والكلـيات االهلـية الـتابـعة لوزارة التعليم الـعالي والبـحث  

بالخدمة او المتقاعدين اضـافة الى المتوفين (ممن خدموا بصـفة تدريسـين في وزارة التعليم العالي 

   .والبحث العلمي)

يحق للطلبة من ابناء الهيئة التدريســية التقديم في الجامعات والكليات االهلية بمعدالت قبول اقل بـ  . 2

ــي ) خمس درجات عن الحد االدنى  5( للمعدالت المعلنة في دليل الطالب االلكتروني للعام الدراس

بكـتاب يؤـيد اســـــتمراره ـبالـخدـمة في   الكلـية االهلـية /الـجامـعة  ) بـعد ان يتم تزوـيد  2021/2022(

 الجامعة أو الكلية او كونه متقاعداً او متوفًي.
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لخدمة أو المتقاعدين إضــافة  يتم قبول ابناء حملة الشــهادات العليا في بقية الوزارات من المســتمرين با  .ب 

) خمس درجات عن الحد االدنى للمعدالت المعلنة في دليل 5الى المتوفين بمعدالت قبول اقل بـــــــــ (

بـما  الكلـية االهلـية   /الـجامـعة ) بـعد ان يتم تزوـيد  2021/2022الـطاـلب االلكتروني للـعام اـلدراســـــي (

 .أو كونه متقاعداً أو متوفي  يؤيد حصوله على شهادة عليا وكتاب يؤيد استمراره بالخدمة

يتم التقديم من خالل البوابة االلكترونية المعدة لهذا الغرض ومن خالل االستمارة االلكترونية الخاصة   .ت 

  /الجامعة  بقناة أبناء اعضـاء الهيئة التدريسـية وابناء حملة الشـهادات العليا في بقية الوزارات وتتحمل  

الـطاـلب ـتدريســـــي في وزارة   واـلدة  / الـتأيـيد اـلذي يبين ـبأن واـلد مســـــؤولـية ـتدقيق كـتاب  الكلـية االهلـية  

  التعليم العالي او من حملة الشهادات في بقية الوزارات قبل تفعيل استمارة الطالب على هذه القناة.

)  % 5تخصــص نســبة من خارج الطاقة االســتيعابية لكل قســم في كل جامعة / كلية اهلية مقدارها (  .ث 

ء الهيئة التدريسـية وابناء حملة الشـهادات العليا في بقية الوزارات علماً ان ألبناء اعضـاخارج الخطة  

االولوية في المنافسـة على عدد المقاعد تكون ألبناء الهيئة التدريسـية في وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي.

 يعتمد مبدأ المنافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن هذه القناة.  . ج

   الرياضيينآلية وضوابط التقديم على قناة  

للطلبة األبطال من مرـشحي اللجنة األولمبية من خريجي الفروع (األحيائي , التطبيقي , العلمي يـسمح    .أ

لتقديم على قناة الرياضـيين بعد ان يجلب كتاب تأييد  والمهني (بفروعه وتخصـصـاته كافة) ا  ,األدبي )

ــتثنى من ذلك الطلبة  ــراً يؤيد فيه انه أحد االبطال في االلعاب االولمبية ويسـ من اللجنة االولمبية حصـ

 خريجو الدراسات االسالمية والمدارس التابعة للوقفين (الشيعي والسني) ومعاهد السياحة والفندقة.

ــعبة    يقوم الطالب بجلب كتاب     .ب  ــيين معنون الى شــ من االتحاد المركزي يؤيد انه من االبطال الرياضــ

الدارسـين في اللجنة االولمبية وثم تقوم اللجنة االولمبية بتزويد الطالب بكتاب معنون الى دائرة التعليم  

 الجامعي األهلي.

ذه القناة على ان يكون تقديم الطلبة على قناة الرياضـيين عن طريق االسـتمارة االلكترونية الخاصـة به  .ت 

يقوم الطالب بمراجعة الجامعة / الكلية االهلية التي يتم التقديم عن طريقها مستصحباً معه كتاب اللجنة 

ة االعدادية او ما  هادة الدراـس االولمبية اضـافة الى تأييد الدرجات للتأكد من ان الطالب حاصـل على ـش

 التقديم الخاصة به.يعادلها والمستمسكات التعريفية ليتم تفعيل استمارة 

مـسؤولية تدقيق مـستمـسكات الطالب ووثائقه قبل تفعيل اـستمارة الطالب الجامعة / الكلية االهلية  تتحمل    .ث 

على قناة الرياضــيين , على أن يتم إســتكمال إجراءات صــحة صــدور الوثائق والمســتمســكات في 

 الجامعة/  الكلية المقبول فيها.
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  ــــة الوافـــــــــــدينآلية وضوابط قبول الطلبــــــــ 

يخضــع الطلبة الوافدين للضــوابط والتعليمات نفســها التي يخضــع إليها الطلبة الدارســين داخل العراق   .أ

 الدور األول.درجة عدا امتياز اللغة المضافة وامتياز 

 يسمح للطالب الوافد بالتقديم فقط في حالة قيامة بمعادلة شهادته في سنة التقديم حصراً.   .ب 

 لتقديم الى الدراستين الصباحية والمسائية من خالل البوابة االلكترونية المعدة لهذا الغرض.يتم ا  .ت 

يحق للطالب الوافد التقديم للدراسة على اي من قنوات القبول المتاحة في الدراسة الصباحية والمسائية    .ث 

 إسوة بالطلبة خريجي الدراسة االعدادية في داخل العراق.

ــة يحق للطالب الوافد من    . ج ــة على أي من قنوات القبول المتاحة (الدراسـ ــهداء التقديم للدراسـ ذوي الشـ

 الصباحية أو المسائية ) إسوة بالطلبة خريجي الدراسة االعدادية في داخل العراق.

) 30على الطالب مراجعة دائرة الدراسـات والتخطيط والمتابعة / شـعبة الوافدين خالل مدة اقصـاها (  . ح

جيله في الجامعات/ الكليات االهلية مـستـصحبا معه المـستمـسكات المبينة في ثالثون يوما من تاريخ تـس

  ادناه وبخالفه يلغى قبوله .

 هادة الثانوية (اإلعدادية) األصلية مصدقة بحسب األصول مع ثالث نسخ ملونة منها .ش . 1

الكتاب المعدل كتاب معادلة الـشهادة الـصادر من وزارة التربية ونـسخه ملونة منه على ان يتـضمن   . 2

والمجموع الذي حـصل عليه الطالب وأن يكون تاريخ ـصدوره في الـسنة التي يتقدم الطالب للقبول  

 فيها.

 هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو (البطاقة الوطنية الموحدة) مع نسخه ملونة. . 3

في ذلك البلد)، أو ما يثبت  جواز الـسفر األـصلي ونـسخه ملونة (تأـشيرة الدخول والخروج واإلقامة   . 4

 وجود الطالب خارج العراق من وزارة الهجرة والمهجرين (ممن ليس لديهم جواز سفر).

  آلية وضوابط قبول خريجي معهد مفوضي الشرطة 

في الكليات االنسـانية وفقا   اً يكون قبول خريجي معهد مفوضـي الشـرطة في الدراسـة المسـائية حصـر  .أ

 .2003) لسنة 2) من قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة المرقم (29للمادة (

 يمنع استضافة الطالب المقبول الى الدراسة الصباحية ألي سبب كان.   .ب 

الغاء ـشرط عدم ممانعة الوكيل االداري / الفني النتفاء الحاجة إليها وكما معمول في دائرة الدراـسات     .ت 

 .خطيط والمتابعةوالت

ــوابط التعليمات االمتحانية رقم      .ث  ــع الطالب المقبول لض ــنة   134يخض ــوابط وتعليمات    2000لس ض

 .2007لسنة  160انضباط الطلبة رقم 

 يكون قبول الطالب من خالل تقديمه على البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي األهلي.   . ج
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  ) المعدل2013لسنة ((35) رقم  القانون وفق السياسيين السجناء قبول 

 ممن ـسجن رفحاء ومحتجزي الـسياـسي والمعتقل الـسجين من كل هم القناة هذه ـضمن بالقبول المـشمولين نإ

  .البائد  البعث  نظام ظل في احتجز أو اعتقل أو

والمهني  ان يكون المشـــــمول ـحاصـــــالً على شــــــهادة اـلدراســـــة اإلـعدادـية للفروع (العلمي واالدبي    .أ

 واالعداديات االسالمية) ويقبلون على وفق المدخالت الخاصة بكل تخصص مناظر.

الجامعات والكليات االهلية في الدراســات  في األقســام قبول خارج خطة ) من%5( نســبة تخصــص   .ب 

  المسائية.

 ونويك حـصراً  الـسياـسيين الـسجناء مؤـسـسة طريق المـشمولون بالقبول في هذه القناة عن الطلبة يحدد   .ت 

 القـضائية بقرار اللجنة تزويدهم بعد  الجامعات والكليات االهلية التي تم التقديم عن طريقها  إلى التقديم

 .الخاصة

 ) درجات عن الحد األدنى للتقديم.8يتم قبول الطلبة على هذه القناة بفارق (  .ث 

 التعليم الجامعي االهلي.يكون قبول الطالب من خالل تقديمه على البوابة االلكترونية لدائرة   . ج

آلـية وضـــــوابط التـقديم على المنـحة المـجانـية للقبول في المجموـعة الطبـية (ـطب ـعام ، ـطب   

  أسنان ، صيدلة)

يكون التقــديم الكترونيــاً من خالل البوابــة االلكترونيــة الخــاصــــــة بــدائرة التعليم الجــامعي األهلي    .أ

)te.orgga-www.pe(.  

ــنان  معدل ان ال يقل  يجب    .ب   لكليات والمتقدم  )  %93الصــيدلة عن  (والطالب المتقدم لكليات  طب االس

 . )%95الطب العام  عن (

  2021-2020اـلدراســـــي    للفرع  األحـيائي للـعامان يكون الـطاـلب من خريجي اـلدراســـــة االـعدادـية    .ت 

 حصراً.

 االخرى التقديم على القناة اعاله .يحق للطلبة المتقدمين على قنوات القبول   .ث 

ـعام , ـطب الـطب التحـجب أســــــماء المقبولين في الـجامـعات والكلـيات الحكومـية في المجموـعة الطبـية (  . ج

 من القبول على قناة المنحة المجانية . صيدلة)السنان , األ

فة  ) درجات مضـا%25) معدل الطالب في الدراسـة االعدادية +(%100يكون المعدل التنافسـي = (  . ح

 يكون توزيعها كما مبين ادناه .اخرى 

من  %  25  نســــبةعلى  أو  نســــبة  أدنى  %10المنحة المجانية  الطلبة المقبولين على قناة  تكون نســــبة    . خ

 .لكل قسم الطاقة االستيعابية
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 كما يلي :25كون تقسيم الدرجات (ي (%- 

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

الطالب من ذوي الشــهداء/ يعزز ذلك بكتاب من مؤســســة الشــهداء المركزية حصــراً توزع   . 1

 الدرجات كما يلي :

 . أحد األبوين) عشر درجات اذا كان الشهيد 10(  .أ

  ) ست درجات اذا كان الشهيد هو اخ الطالب .6(   . ب

 . ءللفئات األخرى المشموله بقانون مؤسسة الشهدا) اربعة درجات 4(  . ج

 الطالب اليتيم / يعزز ذلك بتقديم شهادة الوفاة االصلية توزع الدرجات كما يلي : . 2

 .او االم او كليهما ) تسع درجات اذا كان الطالب يتيم االب 9(  .أ

                        اذا كان أحد الوالدين او كليهـما عاطل عن العـمل)  ( ) درجات اذا كان من ذوي الدخل المـحدود5ثانـياً: (    

 .أو مؤسسة العين الرعاية االجتماعية الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعيةويعزز ذلك بهوية 

) درجات اذا كان الطالب او احد ذويه متطوع في صفوف الحشد الشعبي/ يعزز ذلك بكتاب  5-3ثالثاً : (   

 توزع الدرجات كما يلي : الشعبي/االدارة المركزية حصراً... من هيئة الحشد

 ) خمس درجات اذا كان الطالب هو من شارك في صفوف الحشد الشعبي .5(  .أ

 درجات اذا كان والد الطالب في صفوف الحشد الشعبي . ثالث ) 3(  . ب

 .%) األوائل من خريجي المعاهد (حملة شهادة الدبلوم)20قبول الطلبة الـ( 

ــ(  .أ بة الــــ ب نـس ر العدد لمصـلحة الطالب %20تحتـس ) االوائل لكل اختصـاص على حدة , مع جبر كـس

 طلبة). 9) طالب يتم ترشيح 43(مثال : في االختصاص الذي يكون فيه عدد خريجي الدور االول (

ا ـتأجـيل امتـحاـنات اـلدور االول الى من الممكن شـــــمول خريجي اـلدور الـثاني و    .ب  للـحاالت التي تم فيـه

 134) من التعليمات االمتحانية رقم  10وجبة حتماً  وبحســب ما جاء بالفقرة (الدور الثاني الســباب م

ــنة   ــبة    2000لس النافذة على ان ال تقل معدالتهم عن الحد االدنى للمعدل المقبول في الدور االول بنس

 القبول اعاله ايضاً .

يجي المـعاـهد يتم قبول خريج المـعاـهد الصــــــباحـية في الـجامـعات والكلـيات االهلـية الصــــــباحـية وخر    .ت 

 المسائية في الجامعات والكليات االهلية المسائية على وفق التخصصات المناظرة .

 ال يحق للطالب الجمع بين الدراسة والوظيفة في الدراسة الصباحية .   .ث 

 آلية التقديم على الجامعة االمريكية 

ــة    .أ ــمن البوابة الخاصـ ــع رابط الكتروني خاص بالتقديم على الجامعة األمريكية في بغداد ضـ يتم وضـ

 الجامعات والكليات األهلية ألغراض التقديم . فيبالقبول المركزي 
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ــة بالقبول والمعلنة في دليل القبول االلكتروني    .ب  ــوابط الخاص يتم اعتماد ذات القوانين والتعليمات والض

 ات االهلية .للجامعات والكلي

تتولى دائرة التعليم الجامعي االهلي تدقيق المتقدمين وإظهار القبول في الجامعة اعاله وحســــب اآللية    .ت 

 المعتمدة .

 TOEFLيخضـــــع الطلـبة المتـقدمين للقبول في الـجامـعة االمريكـية الختـبار كـفاءة اللـغة االنكليزـية (  .ث 

IELTS, SAT(   للقبول., على ان يحقق الحد األدنى من الدرجات 

في حال حصـــــول الـطالب على درجة أقل من الـحد االدنى للقبول يتوجب على الـطالب أن يأخذ دورة   . ج

 (مقرر تعليمي ) لغة انكليزية تحضيرية واحدة أو اكثر .

  

  ابعاً: آلية تسجيل الطلبة:ر

 سري الضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل على قنوات القبول كافةت 

  المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيلالوثائق   

  يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات اآلتية:  

ــول   .أ ــديق المديرية العامة للتربية في المحافظة أو أصـ ــة اإلعدادية المعززة بتصـ ــل وثيقة الدراسـ أصـ

ــولياً في موعد ال يتجاوز   ــدقة أصـ ــب قناة القبول) مصـ قدم  وي  14/4/2022الوثائق األخرى (وبحسـ

  تعهداً خطياً بذلك الى تسجيل الكلية وبخالفه يلغى قبوله. 

 نسخة ملونة عن شهادة الجنسية وهوية األحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة.  .ب 

 ).3صور حديثة عددها (  .ت 

ــتمارة الفحص الطبي (على وفق نظام اللياقة الصــحية رقم    .ث  ــنة    5اس والضــوابط والشــروط  1992لس

 الخاصة به) مع مراعاة االتي:

  يسجل الطالب في حالة عدم تقديم االستمارة المذكورة مطلقاً.ال . 1

 يجب تسليم أصل االستمارة وال تقبل نسخة عنها.  . 2

ــة  . 3 ــرة وفي حال عدم لياقته للدراســ ــح إليها الطالب مباشــ تالحظ نتيجة الفحص من الجهة المرشــ

اتحـة " دائرة التعليم ال ه  المرشـــــح إليهـا يتم مـف اقـت ه على وفق لـي جـامعي األهلي" للنظر في قبوـل

 الصحية.

يحق للطالب اسـتئناف نتيجة الفحص لدى قسـم اللجان / اللجنة االسـتئنافية في وزارة الصـحة عن   . 4

 طريق الجهة المرشح للقبول فيها.

العقوبات  يتعهد الطلبة المقبولين بأنهم لم يســـبق لهم ترقين قيدهم بســـبب الغش أو المحاولة فيه أو   . 5

 .االنضباطية
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    لغــاء القبــولالتأجيل والرسوب وإحاالت   

  :لغى قبول الطالب في الحاالت اآلتيةي

) ايام عـمل من بـعد اعالن نـتائج  10المرشـــــح إليـها خالل () الكلـيةالـجامـعة/  إذا لم يســــــجل الـطالب في (  

 القبول.

  للقبول في الدراسة.في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة   

إذا ـقدم الـطاـلب معلوـمات أو وـثائق غير صـــــحيـحة أو مزورة أو محرـفة إلى (الـجامـعة/ الكلـية( يكـتب إلى   

الوزارة إللـغاء قبوـله حتى وإن ـكان في صـــــفوف متـقدـمة أو متخرـجاً من الـجامـعة او الكلـية وتتـخذ بحـقه  

  اإلجراءات القانونية كافة.

الدراسـة اإلعدادية المعززة بتصـديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إذا لم يقدم الطالب أصـل وثيقة    

) 3يقوم قسـم التسـجيل بتبليغ الطالب بما ال يقل عن ( على ان  19/5/2022لما بعد إلى تسـجيل الكلية  

  ) يوماً.30-15ثالث مرات وتكون المدة بين تبليغ واخر (من 

اقهم وعدم تأخير اصــدار االمر أكثر من شــهر من تاريخ  صــدار اوامر الطلبة الملغى قبولهم حال اســتحق  

  االستحقاق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعالن نتائج 
القبول 

المركزي 
على موقع 
الوزارة 
 االلكتروني

 الطلبة المسجلين المباشرة بالدراسة لعلى ك
الغاء القبول 

بعد  للطالب
تاريخ 

19/5/2022 
 اليوم االول بعد
 اعالن النتائج

 التسجيل)دء ب(

 عمل  أيام 10التسجيل  مدة
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على الجامعة / الكلية االهلية مســـؤولية تدقيق المســـتمســـكات  ):1مالحظة (

ــي أو  2022-2021وليات قبول الطلبة ومطابقتها لخطة القبول للعام الدراسـ

ــدور وبخالفه تتحمل الجامعة/  ــتكمال اجراءات صــحة الص عند التســجيل واس

  الكلية المسؤولية القانونية لقبولهم خالفاً للضوابط.

تتحمل الجامعات والكليات االهلية مـسؤولية تدقيق مسـتمسـكات  ):2مالحظة (

  القبول.وأوليات الطالب قبل تفعيل استمارة الطالب على أي قناة من قنوات 

الكلـية تخفيض األجور اـلدراســــــية عن الـحد  /لمجلس الـجامـعة   ):3مالحـظة (

  الكلية االهلية. /األعلى المحدد من قبل الجامعة 

) من األجور الدراســــية عند انســــحاب % 10يتم اســــتقطاع ( ):4مالحظة (

) عند االنســحاب خالل % 25الطالب خالل مدة اقل من شــهر ويتم اســتقطاع (

  .من تاريخ التسجيل اكثر من شهرمدة  

  على الطالب الذي ظهر قبوله في احدى الجامعات / الكليات ) :5مالحظة (

حـيث تقوم    تـقديم شـــــكوى الكترونـيةاالهلـية ولم يتم تســـــجيـله من قـبل الكلـية 

التي تســــجل    الالزم بحق الجامعة / الكلية  إتخاذدائرة التعليم الجامعي االهلي  

  .عليها اكثرعدد شكاوي
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  الفصل الثاني 
  آلية التقديم على الجامعات والكليات االهلية 

  

  اوالً: االرشادات العامة: 

تخدام رقم الموبايل الفعال الخاص به واختيار   .1 اب الخاص به ضـمن النظام بأـس اء الحـس يقوم الطالب بانـش

 من الدخول الى نظام القبول المركزي للتعليم األهلي. كلمة مرور ليتمكن الحقاً 

يقوم الطالب بتفعيل خدمات التبليغات والحجز األلكتروني والتواصـــل من خالل الرســـائل القصـــيرة ال  .2

SMS  .ليتمكن الطالب من استخدام هذه الخدمات اثناء مرحلة التقديم ومطابقة البيانات والتسجيل 

يقوم الطالب بملئ البيانات الخاصـــــة به من خالل البدء باختيار جهة التخرج ومن ثم اتباع إرشـــــادات  .3

 النظام خالل عملية ملئ البيانات وحسب متطلبات كل فئة من فئات الطلبة.

جهة خاـصة بالحجز االلكتروني الدارة الحجوزات لمراجعة دائرة التعليم الجامعي األهلي  يوفر النظام وا .4

 او مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية وحسب متطلبات كل فئة من فئات الطلبة.

تكون عمليــة مطــابقــة البيــانــات الكترونيــة للطلبــة من خريجي وزارة التربيــة والــذين يمتلكون الرقم  .5

 .ال يحتاج الطالب مراجعة مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية اني وكلمة السراالمتح

اـلذين ال يمتلكون ارـقام اـلذين ال يمتلكون ارـقام امتـحانـية وارـقام ســـــرـية او   لـكاـفة فـئات الطلـبة األخرى .6

ـتدقيق في , تكون عملـية مـطابـقة البـياـنات من خالل حجز موـعد الكتروني لمراجـعة مراكز الســـــرـية فقط

 .  الجامعات والكليات االهلية

ب حجز موعـد الكتروني مع دائرة التعليم   .7 ب, يجـب على الطـاـل ات الطـاـل اـن ل في بـي في حـال وجود خـل

 الجامعي األهلي العادة التدقيق.

ة دائرة التعليم األهلي, فيكون ذـلك من خالل حجز موـعد الكتروني مع  .8 اـلب لمراجـع اـجة الـط ال ـح في ـح

 اجعة.اختيار سبب المر

بعد مطابقة البيانات, يتمكن الطالب من البدء بعملية التقديم من خالل ملئ االـستمارات االلكترونية بواقع   .9

ــافة ا  )٤( ــمن القناة العامة للتقديم أضـ ــمن القنوات  لى اخيارات ضـ ــمولين بالتقديم ضـ ــتمارتين للمشـ سـ

 الخاصة.

القنوات  تفعيل القنوات من خالل نافذة   يجب على الطلبة المشــمولين بالتقديم ضــمن القنوات الخاصــة,.   10

 الخاصة ضمن النظام ليتاح لهم البدء بعملية التقديم ضمن هذه القنوات. 
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ــة بهذه القناة و .  11 ــتمارة التقديم الخاصـ ــهداء, فيجب ملئ اسـ ــمن قناة الشـ ــمولين بالتقديم ضـ للطلبة المشـ

ــمن لوحة تحكم الطالب في خانة القنوات   ــادقة الموجودة ضـ ــة لمصـ ــسـ ــة ليتم بعدها مراجعة المؤسـ الخاصـ

ً  االستمارة وتفعيل القناة  .الكترونيا

للطلبة المشـــمولين بالقنوات الخاصـــة األخرى, فيجب على الطالب اختيار القنوات المناســـبة وحجز  .   12

قناة  معه الوثائق الخاصة بال  موعد الكتروني مع مراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية مستصحباً 

 لتفعيلها.

ــحاب اثناء التقديم) وذلك من  .   13 ــة به اثناء مرحلة التقديم (انسـ ــتمارات الخاصـ بأمكان الطالب الغاء االسـ

 محاوالت كحد اعلى. )٤(خالل نافذة التقديم ضمن النظام وبواقع 

يقوم النـظام ـباجراء عملـية المـفاضــــــلة بصـــــورة ديـناميكـية وانـية حـيث تظهر قبوالت الطلـبة حســـــب .   14

 راتهم في استمارات التقديم ويتم تحديث النتائج باستمرار طوال مرحلة التقديم.خيا

تبدأ مرحلة التـسجيل بعد انتهاء مرحلة التقديم, حيث يقوم الطالب باـستـصحاب (كود التـسجيل) والتوجه  .   15

 الى احد األقسام التي تم قبوله فيها التمام عملية التسجيل. 

ام التي تم قبوله فيها, يتم الغاء خيارات القبول الخاصـة بعد إتمام الطالب عملية  .   16 جيل في احد األقـس التـس

  به, إلتاحة الفرصة لبقية الطلبة وحسب نتائج عملية المفاضلة.
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  ثانياً: واجهات النظام 

 للنظام الواجهة العامة  
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 الواجهات الخاصة بمرحلة انشاء حساب الطالب      
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الواجهات الخاصة بتفعيل خدمات التبليغات والحجز االلكتروني والتواصل من خالل الرسائل   

 SMSالقصيرة ال 

قامت دائرة التعليم الجامعي األهلي وضــمن خطتها لتحســين اليات عملية القبول لهذا العام وتســهيل  

اإلجراءات على الطالب بتوفير خدمات ســــاندة تتكامل مع نظام القبول المركزي للدائرة لتقديم الدعم 

لدائرة او مراكز  اإلداري واالرشــادي للطلبة طوال فترة التقديم والتســجيل وتنظيم  مراجعات الطلبة ل

ليات فعالة آالتدقيق في الجامعات والكليات االهلية من دون حدوث زخم او فترات انتظار طويلة وفق  

 وكما يلي:

بشــكل جماعي    SMSتعزيز النظام بالية فعالة الرســال عدد ال محدود من الرســائل القصــيرة ال  -
 لكافة الطلبة او بشكل مخصص وحسب الحاجة.

توفير نظام تبليغات مركزي اليـصال التعليمات واالرـشادات للطلبة بـصورة انية من خالل الرـسائل  -
ــيرة ال  إضـــافة الى ارســـال التنبيهات المختلفة اثناء عملية التقديم كمواعيد بدء او   SMSالقصـ

 انتهاء التقديم وغيرها.
ائل تقديم الد  - عم اإلداري والفني للطلبة لمعالجة حزمة واسـعة من متطلباتهم عن بعد من خالل الرـس

 SMSالقصيرة ال 
الحفاظ على المعلومات الخاـصة بالطلبة وحماية حـساب الطالب من خالل تزويدهم بكلمات المرور  -

مع تحديث كلمة المرور خالل مراحل   SMSعن طريق الرســــائل القصــــيرة ال بهم   الخاصــــة  
 مختلفة من عملية التقديم وإعادة ارسالها .

دائرة التعل - ة ـل ة لتنظيم مراجـعات الطلـب ــة الكترونـي يم الـجامعي األهلي من خالل حجز توفير منصـــ
ــبب المراجعة حيث تكون   موعد الكتروني للمراجعة مع إمكانية تحديد موعد المراجعة واختيار ســ
مراجعات الطلبة اما بشـكل شـخصـي لمقر الدائرة او من خالل المراجعة عن بعد بأسـتخدام منصـة  

ZOOM بة المحافظات.مما يوفر على الطلبة عناء المراجعات المتكررة وخصوصا لطل 
توفير منصــة الكترونية لتنظيم مراجعات الطلبة لمراكز التدقيق في الجامعات والكليات االهلية من  -

خالل الحصــــول على موعد حجز الكتروني مســــبق حيث يمكن للطالب تحديد الرقعة الجعرافية 
ضـــــمن ـعدم  واختـيار الوـقت المـناســـــب ـله مـما يوفر على الطلـبة عـناء االنتـظار الوـقات طويـلة وي

 حصول زحام حيث سيتم توزيع زخم الطلبة بشكل منتظم على مراكز التدقيق.

أعاله تعزز عمليــة الــدعم اإلداري للطــالــب وتزيــد من فــاعليتهــا طول فترة القبول    االجراءاتكــل  

وبمراحلـها المختلـفة كـما تدعم حصـــــوله على فرصــــــته الكاملة في القبول، كما تنظم وتقلل عمليات 

الـمالـية التي ـكان يتكـبدـها  التـكاليف  دقيق وتثبـيت وـثائـقه للـحد األدنى واـلذي ينعكس على  مراجـعاـته للـت

الطالب عند كل مراجعة في مواسـم القبول للسـنوات السـابقة فضـالً عن العناء والمشـقة الناتجة عن 

  المراجعات المتكررة.
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 الواجهة الرئيسية للنظام  

  

 ملئ بيانات الطالب لواجهات الخاصة بمرحلة ا 
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 واجهات الخاصة بمرحلة ملئ بيانات الطلبة خريجي وزارة التربيةال 
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 الواجهات الخاصة بمرحلة ملئ بيانات الطلبة خريجي الجهات األخرى 
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 البيانات الواجهة الخاصة بأنتهاء عملية مطابقة وتدقيق  

   
  

  العامة الخاصة بالحجز االلكتروني ةالواجه 
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  الواجهات الخاصة بالحجز االلكتروني لمراجعة مديرية التعليم الجامعي األهلي  
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الواجهات الخاصة بالحجز االلكتروني لمراجعة مراكز التدقيق في الجامعات والكليات   
  األهلية 
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  بمرحلة التقديم والتسجيل في الجامعات والكليات االهلية الواجهات الخاصة  
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37 
 
 

 الواجهات الخاصة بالتقديم على القنوات الخاصة  
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 قناة الشهداء الواجهات الخاصة بالتقديم على  
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  الفصل الثالث
الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات والكليات االهلية للسنة الدراسية   

)2021-2022 ( 
 

 خريجو الفرعين االحيائي +علمي  

  الدراسة  ت
  الحد االدنى للتقديم 

  (صباحي) 
  الحد االدنى للتقديم 

  (مسائي)  
   90  الطب العام    1

    80  طب االسنان  2

   80  الصيدلة   3

 65 70  كلية التمريض   4

 65 70  تقنيات التحليالت المرضية    5

 65 70  تقنيات االشعة   6

 65 70  االسنانتقنيات صناعة   7

 65 70  تقنيات العالج الطبيعي   8

 65 70  تقنيات التخدير    9

  

 
 خريجو الفرعين التطبيقي +علمي  

  الدراسة  ت
  الحد االدنى للتقديم 

  (صباحي) 
  الحد االدنى للتقديم 

  (مسائي) 
 65  72 هندسة النفط  1

كلية  هندسة معماري / هندسة   2
  ة العمار

70 68 

 62  64  المدنيةالهندسة   3

 60 62  هندسة المساحة    4

 62  64  هندسة البناء واالنشاءات   5

 60  62  هندسة البناء وادارة المشاريع  6

 60  62  هندسة الطرق والجسور     7

 58 60  هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  8

 58 60  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية   9
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  (احيائي+تطبيقي+علمي ) . االختصاصات المشتركة   

  الدراسة  ت
  الحد االدنى للتقديم 

  (صباحي) 
  الحد االدنى للتقديم 

  (مسائي) 
 70  72 هندسة الطب الحياتي   1

2  
هندسة االتصاالت / هندسة  

  اتصاالت الحاسوب 
62  60 

3  
هندسة الليزر وااللكترونيات  

  البصرية 
62 60 

4  
هندسة البرامجيات وتكنولوجيا  

  المعلومات/ 
62 60 

 60 62  هندسة الحاسوب   5
 60 62  هندسة الكترونية واتصاالت   6
 60 62  هندسة التبريد والتكييف   7
  58  60  هندسة تقنيات الحاسوب   8
 58  60  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  9
 58  60  هندسة تقنيات التبريد والتكييف  10
  58 60  تقنيات الطيران   11

12  
الهندسة الكيمياوية والصناعات 

  النفطية  
72 65  

 65 72  هندسة تكرير النفط والغاز   13
 65 70  تقنيات البصريات   14
 58 60  هندسة تقنيات االتصاالت   15
  55  57  االدلة الجنائية علوم   16
 55  57  علم الحاسوب ونظم المعلومات    17
 55  57  علوم الفيزياء الطبية   18
 55  57  علوم الحاسوب    19
 55  57  علوم الحياة    20
 55  57  القانون   21
  ــ  ــ  بقية االقسام تخضع للمفاضلة    22

  

 
 خريجو الفرع االدبي : 

  الدراسة   ت 
  الحد االدنى للتقديم 

  (صباحي ) 
  الحد االدنى للتقديم 

  (المسائي)  
  55  57  القانون   1
  -  -  بقية االقسام تخضع للمفاضلة  2
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 خريجو الفرع الصناعي: 
  الدراسة  ت

  الحد االدنى للتقديم( 
  صباحي) 

  الحد االدنى للتقديم 
  (مسائي)

  61  63 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات   1

 61 63  هندسة تقنيات الحاسوب   2
 61 63  هندسة تقنيات التبريد والتكيييف   3
 61 63  هندسة تقنيات االجهزة الطبية   4

 61 63  تقنيات القدرة الكهربائية هندسة   5

 61 63  هندسة تقنيات االتصاالت  6
    يخضع للمفاضلة   فرع تكنولوجيا االعالم فقط)  االعالم(لخريجي  7

  

 
 خريجو فرع الحاسوب وتقنية المعلومات:  

  الدراسة  ت
  الحد االدنى للتقديم 

  (صباحي) 
  الحد االدنى للتقديم 

  (مسائي)

  58  60  الحاسوب هندسة تقنيات   1

  58  60  هندسة تقنيات االتصاالت  2

  -  -  بقية االقسام تخضع للمفاضلة   3
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  الفصل الرابع
مدخالت القبول في أقسام الجامعات والكليات االهلية للسنة الدراسية  

)2021/2022 ( 

 فروع االعدادية  اقسام الكليات االهلية   ت
  احيائي   طب عام   1
 احيائي + علمي   طب االسنان  2
 احيائي + علمي  الصيدلة 3
 احيائي + علمي+ اعدادية تمريض  التمريض  4
  احيائي + علمي   تقنيات تحليالت مرضية   5
 احيائي + علمي   تقنيات االشعة والسونار   6
 احيائي + علمي   تقنيات صناعة االسنان   7
 احيائي + علمي   تقنيات العالج الطبيعي   8
 احيائي + علمي   التخدير تقنيات   9

 علمي  احيائي +   االدلة الجنائية تقنيات   10
  احيائي + تطبيقي +علمي   هندسة الطب الحياتي  11
 تطبيقي + علمي  هندسة معماري/ هندسة العمارة 12
 تطبيقي + علمي  الهندسة المدنية  13
هندسة اتصاالت الحاسبات/هندسة   14

 االتصاالت 
 علمي احيائي + تطبيقي +  

 احيائي + تطبيقي + علمي  هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية  15
 احيائي + تطبيقي + علمي   هندسة البرامجيات وتكنولوجيا المعلومات  16
 احيائي + تطبيقي + علمي  هندسة الحاسوب  17
 احيائي + تطبيقي + علمي  هندسة الكترونية واتصاالت  18
 احيائي + تطبيقي + علمي  تقنيات البصريات  19
  احيائي + تطبيقي + علمي   هندسة تقنيات الطيران  20
  احيائي + تطبيقي + علمي   هندسة التبريد والتكييف   21
  احيائي + تطبيقي + علمي   الهندسة الكيمياوية والصناعات النفطية   22
  تطبيقي + علمي   هندسة البناء واالنشاءات   23
 تطبيقي + علمي   المشاريعهندسة البناء وادارة   24
 تطبيقي + علمي   هندسة الطرق والجسور   25
  تطبيقي + علمي   هندسة المساحة   26
 تطبيقي + علمي + الصناعة (البناء ، الرسم الهندسي)  هندسة تقنيات البناء وانشاءات  27
  تطبيقي + علمي  هندسة النفط  28
  تطبيقي + علمي   هندسة تكرير النفط  والغاز  29

 هندسة تقنيات االتصاالت   30

احيائي + تطبيقي + علمي + الصناعة (اتصاالت،  
حاسبات، الكترونيك وسيطرة+ صيانة الحاسوب +  

كهرباء+اجهزة طبية+شبكات الحاسوب+القوه  
الكهربائية+صيانة منظومات الليزر )+ الحاسوب وتقنية  
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المعلومات ( تجميع وصيانه الحاسوب, شبكات الحاسوب، 
  ف والحاسوب المحمول , االدارة االلكترونية)اجهزة الهات

  + الصناعة (الحاسبات) احيائي + تطبيقي + علمي   علم الحاسوب ونظم المعلومات   31
 احيائي + تطبيقي + علمي   علوم الفيزياء الطبية  32
 + الصناعة ( الحاسبات)   احيائي + تطبيقي +علمي  علوم الحاسبات   33
  تطبيقي + علمي احيائي +  علوم الحياة   34
  
  
  
 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  35

تطبيقي + علمي + الصناعة ( الكهرباء ، القوة الكهربائية،  
مكائن كهربائية، االلكترونيك وسيطرة، ميكاترونيك،  

االتصاالت، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، االجهزة الطبية،  
صيانه المصاعد  صيانه منظومات الليزر، صيانة حاسوب،  

الكهربائية، خريجي مراكز التدريب المهني الذي تكون مدة 
الدراسة فيها ثالث سنوات والذين ادوا االمتحان الوزاري  

 في االختصاص المناظر) 

 هندسة تقنيات الحاسبات  36

احيائي +تطبيقي + علمي + الصناعة (االلكترونيك و  
رباء ، القوة  سيطرة ،  االتصاالت ،  صيانة الحاسبات، الكه

الكهربائية ،  االجهزة الطبية، تكنولوجيا اعالم، الحاسبات ،  
شبكات الحاسوب، خريجي مراكز التدريب المهني الذي  

تكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات والذين ادوا االمتحان  
الوزاري في االختصاص المناظر) + الحاسوب وتقنية  

ت الحاسوب، المعلومات ( تجميع وصيانه الحاسوب، شبكا
 اجهزة الهاتف والحاسوب المحمول) 

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  37
احيائي + تطبيقي + علمي + الصناعة (االلكترونيك  

 والسيطرة، االجهزة الطبية) 

38  
  هندسة تقنيات التبريد والتكييف
 وهندسة تقنيات ميكانيك القوى 

احيائي + تطبيقي + علمي + الصناعة (انتاج ميكانيك،  
جارة، تكييف الهواء والتثليج، ميكاترونكس سيارات،  ن

تكنولوجيا صناعية، لحام غازي وكهربائي، تبريد وتكييف، 
طباعة، تشغيل صيانة ميكانيكية، انتاج تصنيع معادن،  

سباكة، غزل ونسيج، السيارات، مكائن ومعدات، مضخات 
، انتاج، ميكانيك، محطات وشبكات ومعالجة  وتوربينات 

المياه ، مكننة زراعية، النماذج، خريجي مراكز التدريب 
المهني الذي تكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات والذين  

 ادوا االمتحان الوزاري في االختصاص المناظر) 

 ادارة االعمال  39
احيائي + تطبيقي + علمي+ االدبي +  التجارة ( عام ،   

ادارة المخازن ،  االقتصاد ،  االدارة) +  الحاسوب وتقنية  
 المعلومات ( االدارة االلكترونية) 

 المحاسبة   40
احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  التجارة ( عام ،   

 المحاسبة) 

41  
  علوم مالية ومصرفية/ 

 علوم محاسبيه ومصرفية 
  احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  

 (العام ، المحاسبة) التجارة ( االختصاص المناظر فقط) 

  اقتصاديات النفط والغاز  42
احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  التجارة (عام ، 

  االقتصاد ، ادارة ، محاسبة) 
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43  
  

 االعالم 
  احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  

 الصناعه ( تكنولوجيا االعالم)  
   احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي الصحافة  44
  /  اللغة االنكليزية اداب  45

  التربية االنكليزية 
احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  معهد اعداد  

  المعلمين ( اللغة االنكليزية) 
46  

 الترجمة 
اعداد  احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  معهد 

 المعلمين ( اللغة االنكليزية) 
47  

 اللغة العربية 
احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي + معهد اعداد 

  المعلمين (اللغة العربية) 
48 

 التاريخ 
احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  معهد اعداد  

 المعلمين ( التاريخ ،  االجتماعيات) 
49  

 الجغرافية
علمي +  االدبي +  معهد اعداد  احيائي + تطبيقي +  
 المعلمين ( الجغرافية) 

 احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي  / علم النفس السريري   علم النفس   50
 احيائي +تطبيقي + علمي  االحصاء والمعلوماتيه   51
 احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي  القانون  52
  العلوم السياسية والدولية/   53

 دولية ودبلوماسية عالقات 
 احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي 

54  
 االقتصاد 

احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  التجارة  
 (االختصاص المناظر فقط) 

55  
 االدارة التربوية 

احيائي + تطبيقي + علمي +  ادبي +  معهد اعداد 
 المعلمين ( كافة االختصاصات)

56  
 علوم السياحة 

تطبيقي +ادبي + علمي + معهد سياحة +  تجارة  احيائي + 
 ( ادارة الفنادق والسياحة) 

  
  
  

57  
 المسرح

احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  تجارة +  زراعة  
+  الحاسوب وتقنية المعلومات +  معهد الفنون الجميلة/  

فرع المسرح +  فنون تطبيقية +  معهد اعداد معلمين +   
مراكز التدريب المهني الذي تكون مدة  صناعة وخريجي 

الدراسة فيها ثالث سنوات والذين ادوا االمتحان الوزاري  
 في االختصاص المناظر 

  التربية البدنية وعلوم الرياضة   58

احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي +  تجارة +  زراعة  
+  الحاسوب وتقنية المعلومات +  فنون تطبيقية +  معهد 

ن +  صناعة وخريجي مراكز التدريب المهني  اعداد معلمي
الذي تكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات والذين ادوا  

 االمتحان الوزاري في االختصاص المناظر 

59  
  الدراسات االسالمية كافة 
 وحوار االديان   بضمنها السياحة الدينية

وخريجي مراكز  +  احيائي + تطبيقي + علمي +  ادبي 
التدريب المهني الذي تكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات 
والذين ادوا االمتحان الوزاري في االختصاص المناظر+ 
االعداديات االسالمية التابعة للتربية(صباحي ومسائي) + 
االعداديات االسالمية التابعة للوقفين (الدراسة الصباحية  

متحان التقويمي فقط))  طلبة الدراسة الخارجية (من ادو اال
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+ معهد اعداد معلمين (قسم الدراسة االسالمية ، قسم اللغة  
 العربية) 

 التربية الفنية  60

احيائي + تطبيقي + علمي + ادبي +  معهد الفنون الجميلة  
( االختصاص المناظر) +  الفنون التطبيقية ( تقنيات  

والزخرفة ،  التصميم والتزيين المعماري، تقنيات الخط  
  تقنيات الخزف، صناعة المالبس ، التصميم الطباعي ، 

  تصميم االقمشة) +  معهد الحرف والفنون الشعبية 
  احيائي +تطبيقي+علمي+ادبي  العالقات العامة  61

  / التصميم الداخلي  التصميم 62

صناعة +تجارة + احيائي + تطبيقي + علمي + ادبي + 
)  , خط وزخرفة  التصميم معهد الفنون الجميلة (  زراعة + 

+  الفنون التطبيقية ( تقنيات التصميم والتزيين المعماري ،  
تقنيات الخط والزخرفة ، تقنيات الخزف ، صناعة المالبس  

, فن التربية االسرية    ، التصميم الطباعي ، تصميم االقمشة
  ) +  معهد الحرف والفنون الشعبية , فن الديكور

  احيائي +تطبيقي+علمي  الطبية تقنيات الفيزياء   63

  االعالم الرقمي   64
احيائي + تطبيقي + علمي +  االدبي + الصناعة (  

  تكنولوجيا االعالم) 

  التربية الرياضيات   65
معهد اعداد المعلمين ( علوم    احيائي +تطبيقي+علمي +

  الرياضيات) 
  ادبي علمي + احيائي + تطبيقي +    االثار   66
  + تطبيقي  احيائي + علمي  االدلة الجنائية  علوم  67
    + تطبيقي   احيائي + علمي  تكنولوجيا المعلومات   68
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  الخامسالفصل 
  الجامعات والكليات االهلية المعترف بها واالجور الدراسية 

 
القبول االلكتروني للتقديم  ادناه اسماء الجامعات والكليات االهلية المعترف بها، والتي سيتم فتح باب  

اليها ، واالجور الدراسية للمرحلة االولى، راجين مالحظة االتي قبل تقديم الخيارات في االستمارة 

  لضمان حصولك على القبول المناسب: 

 التأكد من الموقع الجغرافي   .  

  راسة الصباحية  قراءة االجور الخاصة بالمرحلة االولى المذكورة ازاء كل قسم والتمييز بين اجور الد

 والمسائية. 

 .االنتباه على المالحظات ان وجدت  

 

 االجور الدراسية للقناة العامة 
 

   )1988كلية التراث الجامعة / (بغداد)/ تأسست سنة ( .1
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

 2,035,000 2,035,000 المحاسبة   1

 2,035,000 2,035,000 اللغة االنكليزية   2

 2,035,000 2,035,000 عمال الادارة ا  3

 2,035,000 2,035,000 القانون   4

 تعليق القبول  علوم الحاسوب   5

  2,785,000 2,785,000 هندسة تقنيات الحاسبات   6

  اليوجد دراسة مسائية   8,545,000  طب االسنان   7

  دراسة مسائية اليوجد   3,290,000  تقنيات صناعة االسنان   8

  3,040,000  3,040,000  تقنيات المختبرات الطبية   9

  4,045,000  4,045,000  تقنيات التخدير   10

  3,040,000  3,040,000  تقنيات االشعة   11

  اليوجد دراسة مسائية   2,035,000  علوم مالية ومصرفية   12

  مسائية اليوجد دراسة   1,525,000  التربية البدنية  وعلوم الرياضة   13

  اليوجد دراسة مسائية   8,295,000  الصيدلة  14

  1,525.000  1,525.000  الدراسات االسالمية   15
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  1,525.000  1,525.000  االعالم   16

  2,785,000 2,785,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  17

  اليوجد دراسة مسائية   3,290,000  هندسة تقنيات التبريد والتكييف  18

  اليوجد دراسة مسائية   3,540,000  التمريض   19

  اليوجد دراسة مسائية   3,540,000  هندسة تكرير النفط والعاز   20

  اليوجد دراسة مسائية   2,750,000  هندسة الطب الحياتي   21

  اليوجد دراسة مسائية   2,535,000  التصميم   22
 

 ) 1988المنصور الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة (كلية  .2

 

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  التوجد دراسة مسائية   2,500,000 هندسة الحاسوب   1

  2,100,000  2,100,000 ادارة االعمال   2

  التوجد دراسة مسائية   2.500,000 هندسة االتصاالت   3

  1,950,000  1,950,000 القانون   4

  التوجد دراسة مسائية   2,100,000 علم الحاسوب ونظم المعلومات   5

  التوجد دراسة مسائية   2.400,000 هندسة تقنيات الحاسوب   6

  2,100,000  2,100,000 اللغة االنكليزية   7

  التوجد دراسة مسائية  2.650,000 الهندسة المدنية   8

 2,100,000 2,100,000  العلوم المحاسبيه والمصرفية   9

 2.600,000 2.600,000 المعاقين العالج الطبيعي ورعاية   10

  3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  11

  1,500,000  1,500,000  االعالم الرقمي   12

    )1988كلية الرافدين الجامعة / بغداد تاسست سنة ( .3
  اجور الدراسة المسائية   االجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  تعليق قبول والمعلوماتية االحصاء   1
 2,100,000  2,100,000 علم الحاسوب   2
 تعليق قبول هندسة الحاسوب   3
 2,100,000 2,100,000 المحاسبة   4
 2,100,000 2,100,000 ادارة اعمال   5
 2,500,000 2,500,000 هندسة اتصاالت الحاسوب   6
 2,500,000 2,500,000 هندسة تقنيات التبريد والتكييف  7
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 2,500,000 2,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب   8
 2,200,000 2,200,000 قانون ال  9
 التوجد دراسة مسائية  10,000,000 طب االسنان   10
 التوجد دراسة مسائية  8,750,000 الصيدلة  11
 2,500,000 2,500,000 الهندسة المدنية   12
  3,450,000  3,450,000  تقنيات المختبرات الطبية   13
  التوجد دراسة مسائية   2,600,000  تقنيات العالج الطبيعي   14
  التوجد دراسة مسائية   3,600,000  تقنيات االشعة     15
 1,500,000  1,500,000  االعالم الرقمي   16
    التوجد دراسة مسائية   4,000,000  تقنيات التخدير   17

 ) 1990كلية المأمون الجامعة / (بغداد) تأسست سنة ( .4
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  تعليق قبول  التاريخ   1

  تعليق قبول  الجغرافية  2

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

  تعليق قبول  علم الحاسوب   4

  تعليق قبول  الترجمة   5

  2,050,000  2,050,000 القانون   6

  2,000,000  2,000,000 ادارة اعمال   7

  ال توجد دراسة مسائية  2,250,000 هندسة تقنيات الحاسوب   8

 3,500,000 3,500,000  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية   9

 3,500,000 3,500,000 تقنيات المختبرات الطبية   10

  تعليق قبول  هندسة االتصاالت   11

    التوجد دراسة مسائية   2,000,000  المحاسبة   12

   )1993الجامعة / (البصرة) / تأسست سنة (كلية شط العرب  .5
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  2,500,000 2,500,000 القانون   1
  تعليق قبول  ادارة اعمال   2
  تعليق قبول  اللغة االنكليزية   3
  1,750,000  2,250,000 علم الحاسوب   4
  تعليق قبول  المحاسبة   5
    التوجد دراسة مسائية   3,000,000  تقنيات الحاسوب هندسة   6
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   )1993كلية المعارف الجامعة / ( االنبار/ الرمادي) / تأسست سنة ( .6
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  1,900,000 1,700,000 القانون   1
  1,000,000  1,100,000 اللغة العربية   2
  1,700,000  1,800,000 والمصرفية العلوم المالية    3
  1,500,000  1,700,000 اللغة االنكليزية   4
  1,000,000  1,100,000 علم الحاسوب   5
  2,600,000  2,600,000 هندسة تقنيات الحاسوب   6
  3,000,000  3,300,000  تقنيات المختبرات الطبية   7
  3,000,000  3,100,000  الهندسة المدنية   8
  ال توجد دراسة مسائية   1,700,000  البدنية وعلوم الرياضة التربية   9

  2,800,000  2,900,000  التمريض   10
    ال توجد دراسة مسائية   9,000,000  الصيدلة  11

   )1994كلية الحدباء الجامعة / نينوى / تأسست سنة ( .7
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  1,850,000 1,750,000 المحاسبة   1
  1,850,000  1,750,000 ادارة االعمال   2
  2,000,000  1,750,000 القانون   3
 تعليق قبول  العلوم المالية والمصرفية   4
 تعليق قبول  علوم الحاسوب   5
  1,850,000  1,750,000  اللغة االنكليزية   6
  3.000.000  3.000.000  هندسة تقنيات الحاسوب   7
  3.500.000  3.500.000  طبية  المختبرات التقنيات   8
  اليوجد دراسة مسائية   8.500.000  سنان االطب   9

  اليوجد دراسة مسائية   9.000.000  الصيدلة  10
  3,750,000  3,750,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  11
    اليوجد دراسة مسائية   3,750,000  التمريض   12

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

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
 هندسة تقنيات الحاسوب   1

  تعليق قبول 
   علوم الحاسبات   2
 العلوم المالية والمصرفية   3
 المحاسبة   4
   ادارة االعمال   5
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   )1996تأسست سنة (كلية اليرموك الجامعة / (ديالى) /  .9
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

 مسائية  التوجد دراسة  1,600,000 اللغة االنكليزية   1

 1,500,000 1,750,000 القانون   2

 تعليق قبول  علم الحاسوب   3

 تعليق قبول  هندسة تقنيات الحاسوب   4

 3,000,000  3,000,000 تقنيات المختبرات الطبية   5

  التوجد دراسة مسائية    9,000,000 طب االسنان   6

  التوجد دراسة مسائية     8,500,000  الصيدلة  7

    التوجد دراسة مسائية   1,000,000  اللغة العربية   8

  2000كلية بغداد للعلوم الطبية  (بغداد للصيدلة سابقاً)/(بغداد)/ تأسست  سنة   .10
  

  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   القسم  ت
  التوجد دراسة مسائية   8,000,000  الصيدلة  1
    التوجد دراسة مسائية   2,250,000  التمريض   2

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

  الكلية / القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

  1,750,000 1,600,000 كلية القانون/ القانون   1
  التوجد دراسة مسائية    1,000,000 كليةاآلداب / اللغة عربية   2
  1,800,000  1,600,000 كلية اآلداب / الصحافة   3
  1,600,000  1,600,000 كلية اآلداب / اللغة االنكليزية  4
  تعليق قبول   كلية االداب /العالقات العامة   5
  التوجد دراسة مسائية   7,500,000  االسنان / طب اسنان كلية طب   6
  تعليق قبول  كلية العلوم االسالمية/ الفقة واصوله   7
  1,400,000  1,350,000 كلية العلوم االسالمية / علوم القران   8
  1,500,000  1,500,000 كلية العلوم االسالمية / السياحة الدينية   9

  التوجد دراسة مسائية   7,500,000 كلية الصيدلة / الصيدلة  10

11  
كلية التقنيات الطبية / المختبرات 

  الطبية 
2,750,000 2,750,000  

  

   )2004الجامعة االسالمية / (النجف االشرف) / تأسست سنة ( .12
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

1  
كلية العلوم االسالمية / الفكر  

 االسالمي والعقيدة 
 تعليق قبول 
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2  
كلية العلوم االسالمية / الدراسات  

 القرآنية واللغوية 
1,250,000 1,000,000 

 كلية القانون / القانون   3

% فاكثر  65معدل 
1,250,000 

1,000,000 
%  معدل   65اقل من 

1,350,000  

4  
كلية الهندسة / هندسة تقنيات 

 الحاسوب 

% فاكثر  70معدل 
1,700,000 

% فاكثر  70معدل 
1,700,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000  

%  70معدل اقل من 
2,000,000  

 1,000,000 1,250,000 كلية االعالم/الصحافة   5

6  
كلية الهندسة / هندسة تقنيات التبريد  

 والتكييف 
 تعليق قبول 

% فاكثر  70معدل 
1,700,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000  

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

8  
كلية التقنيات الطبية / تقنيات  

 المختبرات الطبية 

% فاكثر   75معدل 
2,500,000 

2,250,000 
%  75معدل اقل من 

2,750,000  

9  
كلية الهندسة / تقنيات البناء  

 واالنشاءات 

% فاكثر  70معدل 
1,700,000 

% فاكثر  70معدل 
1,700,000 

%  70معدل اقل من 
2,000,000  

%  70معدل اقل من 
2,000,000  

  كلية طب االسنان / طب االسنان    10

%فاكثر  90معدل 
8,500,000  

  التوجد دراسة مسائية 
%  90معدل اقل من 

9,000,000 

  كلية الصيدلة / الصيدلة    11

%فاكثر  90معدل 
8,500,000  

  التوجد دراسة مسائية 

%  90معدل اقل من 
9,000,000  

  التوجد دراسة مسائية 

  3,000,000 3,000,000  االشعة  كلية التقنيات الطبية / تقنيات   12

13  
التربية البدنية وعلوم  كلية التربية / 

  الرياضة 
1,500,000 1,500,000  

  

  ) 2018الجامعة االسالمية فرع القادسية /تاسست سنة ( .12.1
  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   الكلية / القسم  ت

 هندسة  تقنيات الحاسوب   1
  % فاكثر 70معدل 

 1,700,000 
% فاكثر  70معدل 

1,700,000 
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%  70معدل اقل من 
2,000,000  

%  70معدل اقل من 
2,000,000  

 القانون   2

  % فاكثر 65معدل 
 1,250,000 

1,000,000 
%  معدل   65اقل من 

1,350,000  

  1,000,000 1,250,000  الدراسات القرآنية واللغوية   3

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

  المختبرات الطبية تقنيات   5

% فاكثر   75معدل 
2,500,000 

% فاكثر   75معدل 
2,500,000  

%  75معدل اقل من 
2,750,000  

%  75معدل اقل من 
2,750,000    

  )  2018تاسست سنة ( الجامعة االسالمية فرع بابل /  .12.2
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

 هندسة  تقنيات الحاسوب     1

  % فاكثر 70معدل 
 1,700,000 

% فاكثر  70معدل 
1,700,000 

%  70معدل اقل من 
1,900,000  

%  70معدل اقل من 
1,900,000  

 1,000,000 1,000,000 القانون    2
  1,000,000 1,250,000  الدراسات القرآنية واللغوية    3
  1,000,000 1,250,000  اللغة االنكليزية    4

  المختبرات الطبية تقنيات   5

% فاكثر   75معدل 
2,000,000 

2,000,000  
%  75معدل اقل من 

2,250,000    

    )2004كلية دجلة الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .13
  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   القسم  ت

 1,650,000 1,800,000 علوم الحاسوب   1

 2,000,000 2,100,000 العلوم المالية والمصرفية   2

 2,000,000  2,100,000 ادارة اعمال   3
 2,650,000  2,900,000 هندسة تقنيات الحاسوب   4
 2,500,000 2,700,000 هندسة تقنيات التبريد والتكييف  5
 2,250,000 2,500,000 تقنيات البصريات   6
 1,250,000 1,500,000 االعالم   7
 2,000,000 2,100,000 القانون   8
 التوجد دراسة مسائية   9,500,000 طب االسنان   9
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  فما فوق   % 96من معدل  

9,000,000  
 3,000,000 3,000,000 تقنيات المختبرات الطبية   10
 1,000,000 1,250,000 العربية لغة التربية   11

 2,650,000 2,800,000 مدنية الهندسة ال  12

 3,000,000 3,300,000  تقنيات صناعة االسنان   13

  التوجد دراسة مسائية   3,000,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  14

  التوجد دراسة مسائية   2,000,000  المحاسبة   15

  التوجد دراسة مسائية   1,600,000  اداب اللغة االنكليزية   16

  التوجد دراسة مسائية   4,000,000  تقنيات التخدير   17

    التوجد دراسة مسائية   3,500,000  تقنيات االشعة   18

  ) 2005كلية السالم الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة (  .14
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
 2,000,000 1,750,000 القانون   1
  1,500,000  1,250,000 اللغة االنكليزية   2

3  
الدراسات االسالمية وحوار  

 االديان 
1,500,000 1,750,000 

 تعليق قبول  علم الحاسوب   4
 2,250,000 2,250,000 هندسة تقنيات الحاسوب   5
 2,500,000 2,500,000  تقنيات المختبرات الطبية   6
 2,000,000 1,750,000  والمصرفية علوم المالية    7
 التوجد دراسة مسائية   1,250,000  االعالم   8
  2,500,000  2,500,000  االدلة الجنائية   9

  1,750,000  1,750,000  العلوم السياحية   10
  3,500,000  3,500,000  تقنيات التخدير   11
  3,000,000  3,000,000  تقنيات االشعة   12
  2,750,000  2,750,000  الطبية تقنيات االجهزة   13
  2,000,000  2,000,000  تقنيات البصريات   14
  1,750,000  1,750,000  التربية البدنية وعلوم الرياضة   15
   2,500,000  2,500,000 هندسة تقنييات التبريد وتكييف  16

جامعة الكفيل (الدراسات االنسانية سابقاً) / النجف االشرف/ تأسست سنة  .15
)2005(   

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت
  تعليق قبول  كلية الشريعة   1
  تعليق قبول   كلية االعالم / االعالم   2
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  تعليق قبول   السياحة الدينية   3
 1,000,000 1,350,000 كلية القانون / القانون   4

5  
كلية الهندسة التقنية / هندسة  

 تقنيات الحاسوب 
2,000,000 2,000,000  

  دراسة مسائية  التوجد  10,000,000 كلية طب االسنان / طب االسنان   6

7  
كلية التقنيات الطبية والصحية /  

 تقنيات المختبرات الطبية 
3,000,000 2,500,000 

    دراسة مسائية  التوجد  10,000,000 كلية الصيدلة / الصيدلة  8

   )2005(بغداد) / تأسست سنة (كلية مدينة العلم الجامعة /  .16
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
 2,000,000 2,000,000 القانون   1
 2,500,000 2,500,000 علوم الحياة   2
  تعليق قبول   هندسة الحاسوب   3
  2,500,000 2,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب   4
 2,000,000  2,000,000 المحاسبة   5
 2,500,000 2,500,000 تقنيات بناء وانشاءات هندسة   6
 2,500,000 2,500,000 علوم الفيزياء الطبية   7
  تعليق قبول   تقنيات التخدير   8
   2,500,000  2,500,000  التمريض   9

   )2006كلية الشيخ الطوسي / (النجف االشرف) / تأسست سنة ( .17
  اجور الدراسة المسائية   الصباحية اجور الدراسة   القسم  ت
  750,000 750,000 القرآن الكريم علوم   1
  950,000  950,000 التربية االسالمية   2
  2,750,000 3,250,000  التمريض   3
    2,250,000  2,750,000  تقنيات المختبرات الطبية    4

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

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية/ القسم  ت

1  
كلية تكنولوجيا المعلومات/هندسة  

  تقنيات االتصاالت  
2,250,000  2,000,000 

2 
كلية تكنولوجيا المعلومات/قسم  

  هندسة تقنيات الحاسبات 
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

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

  1,100,000  1,350,000  كلية االداب/ التاريخ   6
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  1,850,000  1,850,000  كلية االداب/ االعالم   7

 1,250,000  1,250,000  كلية االداب/ قسم علوم القرآن   8

9  
كلية العلوم االدارية والمالية/ ادارة  

  االعمال 
2,000,000  2,000,000 

10  
كلية العلوم االدارية والمالية/ قسم  

  المحاسبة 
2,000,000  2,000,000 

11  
كلية العلوم االدارية والمالية/  

  النفط والغاز   ادارة اقتصاديات 
2,000,000  1,900,000 

    دراسة مسائية  التوجد   1,500,000  السريري علم النفس   12

 
 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع ديالى       .18.1

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم ت
  1,000,000  1,150,000  تاريخ ال  1
 900,000  1,000,000  علوم القرآن   2
 1,000,000  1,100,000  اللغة العربية   3
   1,400,000  1,400,000  القانون   4

 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع كركوك  .18.2
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم ت

  2,000,000  2,000,000  هندسة تقنيات الحاسوب   1

  1,250,000  1,250,000  علوم القرآن   2

  1,500,000  1,500,000  اللغة االنكليزية   3

  1,600,000  1,600,000  القانون   4

  2,750,000  2,750,000  تقنيات المختبرات الطبية   5

  1,750,000  1,750,000  النفط والغازادارة اقتصاديات   6

    2,350,000  2,350,000  هندسة تقنيات التبريد والتكييف  7

 
 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع ذي قار .18.3

  اجور الدراسة المسائية   الصباحية اجور الدراسة   القسم ت

  2,350,000  2,500,000  هندسة تقنيات الحاسوب   1

  1,100,000  1,250,000  علوم القرآن   2

  1,500,000  1,500,000  المحاسبة   3

    1,500,000  1,500,000  القانون   4
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 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع النجف االشرف       .18.4
  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   القسم ت

  1,750,000  1,750,000  هندسة تقنيات الحاسوب   1

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

  1,500,000  1,500,000  المحاسبة   3

  1,250,000  1,500,000  القانون   4

  2,500,000  2,500,000  تقنيات المختبرات الطبية   5

    750,000  800,000  التربية االسالمية علوم القران و  6

 
 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع صالح الدين .18.5

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم ت

  1,750,000  1,800,000  اللغة االنكليزية   1

  1,350,000  1,350,000  علوم القرآن   2

  1,500,000  1,500,000  عالم اال  3

  1,000,000  1,250,000  العربية اللغة   4

  1,550,000  1,750,000  القانون   5

  1,750,000  1,950,000  المحاسبة   6

    3,000,000  3,000,000  تقنيات المختبرات الطبية   7

 جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع المثنى  .18.6
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم ت

  1,800,000  1,800,000  ة االنكليزياللغة   1

  1,250,000  1,350,000  علوم القرآن   2

  1,800,000  1,800,000  القانون   3

  2,500,000  2,750,000  هندسة تقنيات الحاسبات    4

    التوجد دراسة مسائية     تقنيات المختبرات الطبية   5

 
   جامعة االمام جعفر الصادق (ع) / فرع ميسان .18.7

  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   القسم ت

  2,250,000  2,250,000  هندسة الحاسوب   1

  2,500,000  2,500,000  هندسة تقنيات الحاسوب   2

  1,000,000  1,000,000  علوم القرآن   3
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  1,500,000  1,500,000  اللغة االنكليزية   4

  1,750,000  1,750,000  ادارة االعمال   5

  1,750,000  1,750,000  المحاسبة   6

  1,300,000  1,300,000  القانون   7

  2,000,000  2,000,000  النفط والغاز  ادارة اقتصاديات   8

    2,750,000  2,750,000  المختبرات الطبية تقنيات   9

   )2010كلية الرشيد الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة (  .19
  المسائية اجور الدراسة   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

 2,250,000 2,250,000 القانون   1

 2,000,000 2,000,000 اللغة العربية   2

 2,000,000 2,000,000 التاريخ   3

 التوجد دراسة مسائية   7,500,000 الصيدلة  4

 3,250,000 3,250,000 تقنيات المختبرات الطبية   5

 3,250,000 3,250,000 علوم الحياة   6

 التوجد دراسة مسائية  8,500,000 طب االسنان   7

 2,500,000  2,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب   8

 2,000,000 2,000,000 العلوم المالية والمصرفية   9

 3,000,000 3,000,000  التمريض   10

    التوجد دراسة مسائية   3,000,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  11

   )2010(البصرة) / تأسست سنة (كلية العراق الجامعة /   .20
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  3,750,000 3,750,000  هندسة االتصاالت   1

  3,400,000  3,400,000  الحاسوب تقنيات هندسة   2

  1,350,000 1,350,000  العلوم السياسية   3

  3,850,000  3,950,000  الهندسة المدنية   4

  3,600,000  3,600,000  وب الحاسهندسة   5
    التوجد دراسة مسائية   1,750,000  القانون   6

 

   )2010كلية صدر العراق الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .21
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,500,000 1,500,000 القانون   1
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  1,000,000  1,000,000 االعالم   2

  التوجد دراسة مسائية   1,000,000 العلوم سياسية   3

 التوجد دراسة مسائية   1,800,000 العلوم المالية والمصرفية   4

   التوجد دراسة مسائية   2,500,000 تقنيات المختبرات الطبية   5

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

  الدراسة المسائية اجور   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

 2,500,000 2,500,000 القانون   1

 تعليق قبول  علم النفس   2

  1,500,000 1,500,000 علوم القرآن   3

 1,750,000  1,750,000 البدنية وعلوم الرياضة التربية   4

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

  3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات الحاسوب   6

  2,250,000  2,250,000 عمال االادارة   7

  3,500,000  3,500,000  تقنيات المختبرات الطبية   8

  3,500,000  3,500,000  تقنيات االشعة   9

  2,500,000  2,500,000  الهندسة المدنية    10

  3,500,000  3,500,000  تقنيات التخدير   11

  ال توجد دراسة مسائية   3,000,000  االدلة الجنائية    12

  ال توجد دراسة مسائية   3,500,000  تقنيات صناعة االسنان    13

  ال توجد دراسة مسائية   10,000,000  الصيدلة  14

    ال توجد دراسة مسائية   10,000,000  طب االسنان    15

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

  اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
الدراسة  اجور 

  0المسائية

    تعليق قبول االلكترونية واالتصاالت -الهندسة  1

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  2

  فما فوق  %70معدل 
3,250,000 

3,000,000 
3.500,000  

  

 طب االسنان   3
  فما فوق  %93معدل 

6,000,000  
  التوجد دراسة مسائية 
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  % 93الى  %90معدل 
6,500,000  
7,000,000  

  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية   4
  فما فوق  %70معدل 

2,250,000 3,000,000  
2,500,000    

   )2010كلية الحكمة الجامعة / (بغداد) / تأسست ( .24
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,800,000  1,800,000 القانون   1

  950,000  950,000 اللغة العربية   2

  1,000,000  1,000,000 الدراسات االسالمية   3

  2,000,000  2,000,000 هندسة تقنيات الحاسوب   4

  2,750,000  2,900,000  تقنيات المختبرات الطبية   5

  3,000,000  3,000,000  تقنيات االجهزة الطبية  هندسة   6

  التوجد دراسة مسائية   8,900,000  طب االسنان    7

  950,000  950,000  / آداب   اللغة االنكليزية   8

    التوجد دراسة مسائية   2,000,000  تقنيات البصريات   9

   )2010كلية المستقبل الجامعة / (بابل ) / تأسست سنة ( .25

  اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
اجور الدراسة  

  المسائية 
  2,750,000 2,750,000 هندسة تقنيات الحاسبات   1

  2,250,000  2,250,000 تقنيات التبريد والتكييفهندسة   2

  3,000,000  3,000,000 تقنيات المختبرات الطبية   3

  1,600,000  1,600,000 القانون   4

  1,600,000  1,600,000 ادارة االعمال   5

  2,750,000  2,750,000 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  6

  3,500,000  3,500,000 هندسة الطب الحياتي   7

  1,600,000  1,600,000 التربية البدنية وعلوم الرياضة   8

  1,600,000  1,600.00  المحاسبة   9

  2,250,000  2,250,000  الفيزياء الطبية التطبيقية   10

11  
الهندسة الكيمياوية والصناعات 

  النفطية 
2,750,000  2,750,000  

  التوجد دراسة مسائية   8,750,000  طب االسنان   12
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  التوجد دراسة مسائية   8,250,000  الصيدلة  13

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

  3,250,000  3,250,000  تقنيات االشعة   15

  تعليق قبول  االثار   16

  1,600,000  1,600,000  اداب اللغة االنكليزية   17

  3,000,000  3,000,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  18

  1,600,000  1,600,000  فرع الصحافة  – االعالم   19

  3,500.000  3,500.000  التمريض   20

    التوجد دراسة مسائية   ,00.00003  بصريات  ال تقنيات   21

    )2010كلية االمام الجامعة / ( صالح الدين / قضاء بلد) / تأسست سنة ( .26
 

  القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

  1,900,000 التوجد دراسة صباحية   القانون   1

  1,820,000  التوجد دراسة صباحية   الدراسات االسالمية   2

  1,900,000  التوجد دراسة صباحية   ادارة االعمال   3

  التوجد دراسة مسائية   3,000,000  تقنيات المختبرات الطبية   4

    التوجد دراسة مسائية   3,500,000  تقنيات التخدير   5

  ) 2011الجامعة / (بابل) / تأسست سنة ( كلية الحلة  .27
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,500,000 1,500,000  القانون   1

  1,200,000  1,200,000  االقتصاد   2

  1,500,000  1,500,000  المسرح  3

  1,500,000  1,500,000  التربية البدنية وعلوم الرياضة   4

  1,600,000  1,600,000  االنكليزية اللغة   5

  3,000,000  3,000,000  تقنيات المختبرات الطبية   6

  2,000,000  2,000,000  التطبيقية والفيزياء الطبية    7

  3,000,000  3,000,000  تقنيات االجهزة الطبيةهندسة   8

  التوجد دراسة مسائية   6,900,000  طب االسنان   9

  1,500,000  1,500,000  المحاسبة   10

    التوجد دراسة مسائية   3,000,000  التمريض   11
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   )2011كلية اصول الدين الجامعة / (بغداد )/ تأسست سنة ( .28
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,250,000  1,250,000 اللغة العربية   1

  1,250,000  1,250,000 الدراسات االسالمية   2

  3,000,000  3,000,000 المختبرات الطبية تقنيات   3

  التوجد دراسة مسائية   7,500,000 طب االسنان   4

  التوجد دراسة مسائية   7,000,000 الصيدلة  5

  1,600,000  1,600,000 القانون   6

  1,300,000  1,300,000 االعالم   7

    التوجد دراسة مسائية   2,500,000  تقنيات صناعة االسنان   8

 
    )2013االسراء الجامعة / (بغداد ) / تأسست سنة (كلية  .29

  القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

 2,500,000 2,500,000 ادارة االعمال   1

  2,500,000 2,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب   2

  2,500,000  2,500,000 هندسة تقنيات التبريد والتكييف  3

  3,500,000  3,750,000 المختبرات الطبية تقنيات   4

  2,500,000  2,500,000 القانون   5

 التوجد دراسة مسائية   9,000,000 طب االسنان   6

  2,250,000 2,250,000 المحاسبة   7

 3,500,000  3,500,000 الهندسة المدنية   8

 التوجد دراسة مسائية  8,000,000 الصيدلة  9

  1,750,000 1,750,000 اللغة االنكليزية   10

  1,750,000  1,750,000 االعالم   11

 4,000,000  4,000,000 الهندسة المعمارية   12

 2,750,000 2,750,000 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  13

 3,750,000 3,750,000 هندسة تقنيات االجهزة الطبية  14

 3,000,000 3,000,000  هندسة البناء وادارة المشاريع  15

  3,000,000 3,000,000  هندسة الطرق والجسور   16

  1,750,000  1,750,000  التربية البدنية وعلوم الرياضة   17

  4,000,000  4,000,000  التمريض   18

  3,750,000  3,750,000  هندسة الطب الحياتي   19
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  3,500,000  3,500,000  تقنيات االشعة   20

  3,500,000  3,500,000  تقنيات صناعة االسنان   21

  التوجد دراسة مسائية   2,000,000  العلوم المالية والمصرفية   22

  التوجد دراسة مسائية   2,500,000  التصميم الداخلي   23

    التوجد دراسة مسائية   2,000,000  تكنولوجيا المعلومات   24

    )2013كلية الصفوة الجامعة / ( كربالء المقدسة) / تأسست سنة ( .30
 

  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   القسم  ت

 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات الحاسوب   1

 3,500,000  3,500,000 تقنيات المختبرات الطبية   2

 1,600,000 1,600,000 عمال االادارة   3

 اليوجد دراسة مسائية  8,250,000 الصيدلة  4

 مسائية اليوجد دراسة   7,000,000 طب االسنان   5

  1,800,000  1,800,000 بدنية وعلوم الرياضة التربية ال  6

  2,000,000  2,000,000 القانون    7

 تعليق قبول  الهندسة المعماري   8
  3,500,000    2,800,000  التمريض   9

  3,750,000  3,750,000  تقنيات التخدير   10

  التوجد دراسة مسائية   4,250,000  تقنيات صناعة االسنان   11

    التوجد دراسة مسائية   1,750,000  المحاسبة   12

 ) 2013جامعة الكتاب / (كركوك) / تأسست سنة ( .31

  القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

1  
الكلية التقنية الهندسية /هندسة تقنيات  

 الحاسوب 
3,200,000 3,200,000 

  2,500,000 2,500.000 كلية القانون والعالقات الدولية /القانون   2

3  
كلية العلوم االدارية والمالية /العلوم  

 المالية والمصرفية 
2,000,000  2,000,000  

4  
كلية التربية /التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
1,750,000  1,750,000  

5  
كلية القانون والعالقات الدولية /  

 العالقات الدولية والدبلوماسية
2,000,000  2,000,000  

 ال توجد دراسة مسائية   10,000,000 كلية طب االسنان / طب االسنان   6

 3,500,000 3,500,000 كلية الهندسة / هندسة النفط   7
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8  
كلية العلوم االدارية والمالية /ادارة  

 االعمال 
2,500,000 2,500,000 

9  
الكلية التقنية الطبية /قسم تقنيات  

  المختبرات الطبية 
3,500,000  3,500,000 

 2,000,000 2,000,000 كلية التربية /قسم اللغة االنكليزية   10

 ال توجد دراسة مسائية  10,000,000 صيدلةالكلية الصيدلة /   11

12  
تقنيات  هندسة الكلية التقنية الهندسية / 

  االجهزة الطبية 
3,500,000 3,500,000 

 3,500,000 3,500,000  كلية التمريض /التمريض   13

 3,500,000 3,500,000  التخدير تقنيات  الكلية التقنية الطبية /  14

 2,500,000 2,500,000  محاسبة الكلية العلوم االدارية والمالية /  15

 3,500,000 3,500,000  الكلية التقنية الطبية /تقنيات البصريات   16

 3,500,000 3,500,000  كلية الهندسة /هندسة المساحة  17

 3,500,000 3,500,000  الكلية التقنية الطبية /تقنيات االشعة    18

 4,000,000 4,000,000  الكلية التقنية الطبية /صناعة االسنان   19

 2,000,000 2,000,000  كلية التربية /التربية االسالمية   20

21  
الكلية التقنية الطبية /تقنيات االدلة  

  الجنائية 
3,000,000 3,000,000 

  

   )2013كلية الكوت الجامعة / (واسط) / تأسست سنة (  .32

  القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

 1,750,000 1,750,000 عمال االادارة   1

 3,000,000 3,000,000 هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية   2

 1,250,000 1,250,000 اللغة العربية   3

 3,750,000 3,750,000 تقنيات المختبرات الطبية   4

 1,750,000 1,750,000 القانون   5

  1,350,000 1,350,000 علوم القران والتربية االسالمية   6

  1,650,000  1,650,000  التربية البدنية وعلوم الرياضة   7

  التوجد دراسة مسائية   8,500,000  طب االسنان   8

  التوجد دراسة مسائية   8,500,000  صيدلةال  9

    التوجد دراسة مسائية   3,750,000  التمريض   10
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    )2013جامعة الفراهيدي / ( بغداد ) / تأسست سنة (   .33

  الكلية / القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

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

  1,500,000  1,500,000 التربية / اللغة العربية كلية   2

3  
كلية التربية / التربية البدنية وعلوم  

  الرياضة 
2,000,000  2,000,000  

  1,500,000  1,500,000 كلية االعالم / االعالم   4

  4,000,000  4,000,000  لكلية التقنية الهندسية / هندسة العمارة   5

6  
ات  هندسة تقنيالكلية التقنية الهندسية / 

 الطيران 
4,000,000  4,000,000  

7  
الكلية التقنية الهندسية / هندسة تقنيات  

  االتصاالت 
2,500,000 2,500,000 

  3,500,000  3,500,000 االشعة  تقنيات   الكلية التقنية الطبية /  8

تقنيات المختبرات    الكلية التقنية الطبية /  9
 الطبية 

3,000,000  3,000,000  

الكلية التقنية الطبية / هندسة تقنيات    10
 االجهزة الطبية 

3,900,000  3,750,000  

  التوجد دراسة مسائية   2,750,000 الكلية التقنية الطبية /االدلة الجنائية   11
صناعة  الكلية التقنية الطبية /تقنيات    12

 االسنان 
3,500,000  3,500,000  

  3,500,000  3,500,000  التخدير الكلية التقنية الطبية /تقنيات    13

  1,750,000  1,750,000  كلية القانون / قسم القانون   14
  التوجد دراسة مسائية   8,000,000  كلية الصيدلة / الصيدلة  15
  التوجد دراسة مسائية   9,000,000  كلية طب االسنان / طب اسنان   16

  1,750,000  2,000,000  واالقتصاد / مالية ومصرفية كلية االدارة   17

    1,850,000  2,000,000  كلية االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة   18

   ) 2013كلية المصطفى الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .34

  القسم  ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

  3,250,000 3,250,000 تقنيات المختبرات الطبية   1

  2,675,000  2,675,000 هندسة تقنيات الحاسوب   2

  1,980,000  1,980,000 المحاسبة   3

  1,980,000  1,980,000 القانون   4

  2,975,000  2,975,000 هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  5
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  التوجد دراسة مسائية   8,000,000  طب االسنان   6

  التوجد دراسة مسائية   7,975,000  الصيدلة  7

    التوجد دراسة مسائية   1,980,000  التربية البدنية وعلوم الرياضة   8

    2013كلية المزايا الجامعة / (ذي قار) / تأسست سنة   .35

  القسم ت
اجور الدراسة  

  الصباحية
  اجور الدراسة المسائية 

  3,000,000 3,000,000  هندسة تقنيات الحاسوب   1
  3,000,000  3,000,000  المختبرات الطبية تقنيات   2

  2,000,000  2,500,000  اللغة االنكليزية   3

  2,000,000  2,000,000  اللغة العربية   4

  2,000,000  2,000,000  االقتصاد   5

  ال توجد دراسة مسائية   7,000,000  الصيدلة  6

  1,750,000  2,250,000  القانون   7

  3,000,000  3,000,000  الهندسة المدنية   8

  2,000,000  2,500,000  المحاسبة   9

  2,000,000  2,250,000  ادارة اعمال   10

    2,500,000  2,500,000  االعالم   11

 ) : 2013كلية النور الجامعة / (نينوى) / تأسست سنة ( .36
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  1,980,000 1,760,000 القانون   1
  1,980,000  1,760,000 اللغة االنكليزية   2
  اليوجد  دراسة مسائية   1,500,000 اللغة العربية   3
  1,980,000  1,760,000 التربية الرياضية   4

  3,900,000  3,700,000  تقنيات المختبرات الطبية   5

  اليوجد  دراسة مسائية   10,000,000  طب اسنان   6
  مسائية اليوجد  دراسة   10,000,000  صيدلةال  7
  3,900,000  3,700.000  تقنيات البصريات   8
  3,900,000  3,700.000  سنان االصناعة تقنيات    9

  3,900,000  3,700.000  االشعة  تقنيات   10
  4,500,000  4,300,000  تقنيات التخدير   11
    اليوجد  دراسة مسائية   3,000,000  هندسة البناء وادارة المشاريع  12
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    )2013الجامعة/ (البصرة) / تأسست سنة ( كلية الكنوز  .37
  

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  2,000,000 2,000,000 القانون   1
  4,000,000  4,000,000 هندسة تقنيات الحاسوب   2
  2,000,000  2,000,000 عمال االادارة   3
  3,750,000  3,750,000  تقنيات المختبرات الطبية   4
  اليوجد  دراسة مسائية   6,750,000  طب االسنان   5
  اليوجد  دراسة مسائية   4,900,000  الصيدلة  6
  4,500,000  4,500,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  7
  اليوجد  دراسة مسائية   4,500,000  تقنيات صناعة االسنان   8

 

    )2013كلية الفارابي الجامعة / (بغداد ) / تأسست سنة ( .38
  

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  2,750,000 2,750,000 الهندسة المدنية   1
  ال يوجد دراسة مسائية   2,500,000 الهندسة المعمارية   2
  2,500,000  2,500,000 هندسة الحاسوب   3
  3,000,000  3,000,000 علوم الحياة   4
  1,500,000  1,500,000 االعالم   5
  2,000,000  2,000,000 القانون   6
  4,000,000  4,000,000 هندسة النفط   7
  3,500,000  3,500,000 هندسة تكرير النفط والغاز   8
  3,000,000  3,000,000 التمريض   9

  2,000,000  2,000,000  مصرفية المحاسبية والعلوم   10

  2,750,000  2,750,000  تقنيات المختبرات الطبية   11
  2,000,000  2,000,000  البصريات تقنيات   12
  2,000,000  2,000,000  التصميم   13

  ال يوجد دراسة مسائية   8,000,000  طب اسنان   14

  ال يوجد دراسة مسائية   8,000,000  الصيدلة  15
  

 
   )2013كلية الباني الجامعة / (بغداد) / تاسست سنة (  .39

  المسائية اجور الدراسة   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
 تقنيات ادارة صحية   1

  تعليق قبول 
 علوم مالية ومصرفية   2
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 ادارة االعمال   3
    اللغة االنكليزية   4

   )2014كلية الطف الجامعة / (كربالء المقدسة) / تأسست سنة ( .40
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,500,000 1,400,000 ادارة االعمال   1

  1,300,000  1,250,000 التربية االسالمية وعلوم القرأن  2

  2,500,000  2,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب   3

    تعليق قبول    تقنيات التخدير   4

 
كلية الزهراوي الجامعة /(ابن حيان سابقا) (كربالء المقدسة) / تأسست سنة   .41

)2014(   
  الدراسة المسائية اجور   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  التوجد دراسة مسائية  8,500,000 طب االسنان   1
  التوجد دراسة مسائية   8,500,000 الصيدلة  2
  التوجد دراسة مسائية   3,500,000 تقنيات المختبرات الطبية   3
    التوجد دراسة مسائية   3,000,000 التمريض   4

   )2014( كلية النخبة الجامعة / (بغداد ) / تأسست سنة  .42
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,750,000 1,750,000  القانون   1

  3,000,000  2,500,000  هندسة تقنيات التبريد والتكييف  2

  2,750,000  2,750,000  هندسة تقنيات الحاسوب   3

  3,500,000  3,500,000  تقنيات االشعة   4

  4,000,000  4,000,000  تقنيات التخدير   5

  التوجد دراسة مسائية   9,000,000  طب االسنان   6

    3,500,000  3,500,000  تقنيات المختبرات الطبية   7

   )2014كلية النسور الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة (  .43
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  2,250,000 2,250,000 القانون   1

  2,250,000  2,250,000 عمال االادارة   2

  2,700,000  2,700,000 هندسة تقنيات الحاسوب   3

  3,250,000  3,250,000 تقنيات المختبرات الطبية   4
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  1,800,000  1,800,000 اللغة االنكليزية   5

  1,800,000  1,800,000  التربية البدنية وعلوم الرياضة   6

  3,500,000  3,500,000  تقنيات االشعة    7

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

    التوجد دراسة مسائية   8,000,000  الصيدلة  9

 
   )2014الجامعة / (النجف االشرف) / تأسست سنة ( هكلية الفق .44

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  700,000 التوجد دراسة صباحية  الفقه واصوله   1

    700,000  التوجد دراسة صباحية  القرآن الكريم والحديث الشريف   2

 
   )2014كلية بالد الرافدين الجامعة / (ديالى ) / تأسست سنة ( .45

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  2,250,000 2,250,000 ادارة االعمال   1

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

  2,250,000  2,250,000 المحاسبة   3

  3,000,000  3,000,000 هندسة تقنيات الحاسوب   4

5  
التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة 
2,000,000  2,000,000  

  2,000,000  2,000,000 القانون   6

7  
هندسة تقنيات القدرة  

 الكهربائية 
3,000,000  3,000,000  

  4,000,000  4,000,000 تقنيات المختبرات الطبية   8

  4,000,000  4,000,000  تقنيات صناعة االسنان   9

  4,000,000  4,000,000  هندسة تقنيات اجهزة طبية   10

  4,000,000  4,000,000  تقنيات البصريات   11

  4,000,000  4,000,000  تقنيات التخدير   12

  4,000,000  4,000,000  تقنيات االشعة   13

  4,000,000  4,000,000  التمريض   14

  التوجد دراسة مسائية   9,500,000  اسنان طب   15

  التوجد دراسة مسائية   9,500,000  الصيدلة  16

  3,000,000  3,000,000 مدنية الهندسة ال  17
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  1,750,000  1,750,000 االعالم   18

  3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات الطيران   19

  1,750,000  1,750,000  حوار االديان والحضارات   20

    ال توجد دراسة مسائية   4,000,000  تقنيات العالج الطبيعي   21

    )2015الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا / (ذي قار) / تأسست سنة ( .46
 

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

1  
كلية طب االسنان /طب  

 االسنان 
  التوجد دراسة مسائية  8,000,000

  التوجد دراسة مسائية   7,500,000 كلية الصيدلة / الصيدلة  2

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

4  
كلية التقنيات الصحية والطبية  

  تقنيات المختبرات الطبية   /
3,000,000  3,000,000  

5  
كلية التقنيات الصحية والطبية  

  تعليق قبول       االدلة الجنائية  /

6  
/   التقنية الهندسية كلية ال

  هندسة تقنيات االجهزة الطبية
  التوجد دراسة مسائية   3,500,000

  

    )2015كلية االمال الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة (  .47
 

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

 القانون   1

 ادارة االعمال   2  تعليق قبول     

   االعالم   3

  البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة / (البصرة )كلية  .48
  

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت
  4,500,000 4,500,000 هندسة المعلومات واالتصاالت   1
  2,500,000  2,500,000 ادارة االعمال   2
  2,500,000  2,500,000 اللغة االنكليزية   3
  4,500,000  4,500,000  تقنيات المختبرات الطبية    4
  التوجد دراسة مسائية   9,000,000  الصيدلة  5
  4,500,000  4,500,000  تخدير ال تقنيات   6
    التوجد دراسة مسائية   1,500,000  اللغة العربية / آداب   7
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   ) 2015جامعة اوروك / (بغداد) / تأسست سنة ( .49
  

  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   الكلية / القسم  ت
  التوجد دراسة مسائية  8,750,000 طب االسنان كلية طب االسنان /  1
  التوجد دراسة مسائية   8,000,000 الصيدلةكلية الصيدلة /   2
  2,000,000  2,150,000 القانون كلية القانون /   3
  دراسة مسائية التوجد   3,000,000 المعمارية  كلية الهندسة /  4
  2,500,000  2,500,000 المدنية  كلية الهندسة /  5
  2,500,000  2,500,000 االتصاالت كلية الهندسة /   6

7  
كلية التقنيات الصحية والطبية /  

  تقنيات البصريات 
2,900,000  2,750,000  

8  
كلية ادارة واقتصاد/ مالية  

  ومصرفية 
  التوجد دراسة مسائية   1,900,000

9  
كلية ادارة واقتصاد / ادارة  

  عمال اال
2,000,000  2,000,000  

  2,000,000  2,000,000  محاسبة الكلية ادارة واقتصاد /   10

11  
كلية التقنيات الصحية والطبية /  

  تقنيات المختبرات الطبية 
3,250,000  3,250,000  

12  
كلية التقنيات الصحية والطبية /  

  صناعة االسنان 
3,250,000  3,000,000  

13  
كلية الفنون التطبيقية/ تقنيات  

  التصميم الداخلي 
2,500,000  2,250,000  

14  
  / كلية التقنيات الصحية والطبية 

  تقنيات التخدير 
3,500,000  3,250,000  

15  
تقنيات الكلية التقنية الهندسية / 

  االجهزة الطبية  
3,000,000  3,000,000  

16  
هندسة  الكلية التقنية الهندسية / 

  االتصاالت تقنيات 
  التوجد دراسة مسائية   2,250,000

    التوجد دراسة مسائية   1,600,000  كلية االعالم / االعالم   17

  
   )2015كلية الهادي الجامعة/ (بغداد) / تأسست سنة (  .50

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  تعليق قبول   العربية اللغة   1
  تعليق قبول   علم النفس   2
  تعليق قبول   االدارة التربوية   3
  2,500,000  2,500,000  التمريض   4
  اليوجد دراسة مسائية   % 95معدل اعلى من   طب اسنان   5
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4,000,000  
  % 95% الى 90معدل من  

5,000,000  
  % 90معدل ادنى من 

6,000,000  
  2,500,000  2,500,000  المختبرات الطبية تقنيات   6

  قبول  تعليق  محاسبية و تقنيات مالية   7
  2,500,000  2,500,000  هندسة تقنيات االجهزة الطبية  8

  تعليق قبول   العمارة  9
  1,500,000  1,500,000  القانون   10

  2,500,000  2,500,000  تقنيات االشعة   11

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

   )2016جامعة البيان / (بغداد) / تأسست سنة ( .51
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

  1,775,000 2,025,000 كلية القانون /القانون   1

2  
  والطبية كلية التقنيات الصحية 

 المختبرات الطبية تقنيات   /
3,275,000  3,025,000  

  1,775,000  2,025,000 االعمال/ المحاسبةكلية ادارة   3

4  
كلية ادارة االعمال/ ادارة 

 االعمال 
2,025,000  1,775,000  

  التوجد دراسة مسائية   8,275,000 كلية الصيدلة / الصيدلة  5

  التوجد دراسة مسائية   8,025,000  كلية طب االسنان / طب اسنان   6

  التوجد دراسة مسائية   3,025,000  كلية التمريض / التمريض   7

8  
كلية التقنيات الصحية والطبية  

  االجهزة الطبية تقنيات   /
  التوجد دراسة مسائية   3,250,000

  

 

    )2017جامعة وارث االنبياء / ( كربالء المقدسة) / تأسست سنة (  .52
 

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

1  
الهندسة /هندسة الطب  كلية 

  الحياتي 

  ) 100-90معدل من (
2,000,000 

  ال توجد دراسة مسائية 
  )  89-80معدل من (

3,000,000  
  )  79-70معدل من (

4,000,000  
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  كلية الهندسة/ الهندسة المدنية  2

  ) 100-90معدل من (
1,500,000 

  ) 100-90معدل من (
1,500,000 

  )  89-80معدل من (
2,000,000  

  )  89-80معدل من (
2,000,000  

  )  79-70معدل من (
2,500,000  

  )  79-70معدل من (
2,500,000  

  )  69-60معدل من (
2,750,000  

  )  69-60معدل من (
2,700,000  

3  
كلية الهندسة/ هندسة تقنيات  

  التبريد والتكييف 

  ) 100-90معدل من (
1,500,000 

  ) 100-90معدل من (
1,500,000 

  )  89-80معدل من (
2,000,000  

  )  89-80معدل من (
2,000,000  

  )  79-70معدل من (
2,500,000  

  )  79-70معدل من (
2,500,000  

 )  69-60معدل من (
2,750,000  

  )  69-60معدل من (
2,700,000  

4  
كلية االدارة واالقتصاد/ ادارة  

  االعمال 

 ) 100-90معدل من (
800,000 

  ) 100-90(معدل من  
800,000 

  )  89-80معدل من (
1,000,000  

  )  89-80معدل من (
1,000,000  

  )  79-70معدل من (
1,100,000  

  )  79-70معدل من (
1,100,000  

  )  69-60معدل من (
1,250,000  

  )  69-60معدل من (
1,250,000  

  ) 59-50معدل من (
1,300,000  

  ) 59-50معدل من (
1,300,000  

5  
االدارة واالقتصاد/  كلية 

  المحاسبة 

  ) 100-90معدل من (
1,000,000 

  ) 100-90معدل من (
800,000 

  )  89-80معدل من (
1,100,000  

  

  )  89-80معدل من (
1,000,000  

  )  79-70معدل من (
1,300,000  

  )  79-70معدل من (
1,100,000  

  )  69-60معدل من (
1,500,000  

  )  69-60معدل من (
1,300,000  

  ) 59-50معدل من (
1,600,000  

  ) 59-50معدل من (
1,400,000  

  كلية القانون / القانون   6

  ) 100-90معدل من (
1,000,000 

  ) 100-90معدل من (
800,000 

  )  89-80معدل من (
1,100,000  

  )  89-80معدل من (
1,000,000  
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  )  79-70معدل من (

1,300,000  
  )  79-70معدل من (

1,100,000  
  )  69-60معدل من (

1,500,000  
  )  69-60معدل من (

1,300,000  
  ) 59-50معدل من (

1,600,000  
  ) 59-50معدل من (

1,400,000  

  كلية التمريض / التمريض   7

  ) 100-90معدل من (
2,250,000 

  التوجد دراسة مسائية 

  )  89-80معدل من (
2,750,000  

  )  79-70معدل من (
2,800,000  

  )  69-60معدل من (
3,000,000  

8  
كلية العلوم االسالمية /علوم  

  القران

  ) 100-90معدل من (
500,000 

  ) 100-90معدل من (
500,000 

  )  89-80معدل من (
500,000  

  )  89-80معدل من (
500,000  

  )  79-70معدل من (
800,000  

  )  79-70معدل من (
700,000  

  )  69-60(معدل من  
1,000,000  

  )  69-60معدل من (
800,000  

  ) 59-50معدل من (
1,200,000  

  ) 59-50معدل من (
1,000,000  

9  
كلية العلوم االسالمية /الفقه  

  واصوله 

  ) 100-90معدل من (
500,000 

  ) 100-90معدل من (
500,000 

  )  89-80معدل من (
500,000  

  )  89-80معدل من (
500,000  

  )  79-70(معدل من  
600,000  

  )  79-70معدل من (
800,000  

  )  69-60معدل من (
700,000  

  )  69-60معدل من (
700,000  

  ) 59-50معدل من (
800,000  

  ) 59-50معدل من (
800,000  

  التوجد دراسة المسائية   12,000,000  كلية الطب البشري/ طب العام   10
    التوجد دراسة المسائية   12,000,000  العلوم المالية والمصرفية   11
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   )2017جامعة المصطفى االمين / (بغداد) تأسست سنة ( .53
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

  1,750,000 1,750,000  كلية القانون   1

  1,500,000  1,500,000  واالعالم   كلية االداب /الصحافة   2

  1,200,000  1,200,000  اللغة العربية كلية االداب /   3

  1,250,000  1,250,000  كلية الفقه / الفقه   4

5  
كلية الفقه / علوم القرآن  

  الحديث 
1,250,000  1,250,000  

  

 
   ) 2017جامعة العميد / (كربالء المقدسة) / تأسست سنة ( .54

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم  ت

1  
  الطب العام 

  

12,000,000  
  للطالب من سكنة المحافظات

-واسط - ميسان - ذي قار -البصرة
دهوك    –اربيل –الموصل -المثنى

  كركوك  - سليمانية ال–
 

  التوجد دراسة المسائية 
12,500,000  

  للطالب من سكنة المحافظات
صالح  –االنبار–ديالى–الديوانية

  الدين
13,000,000  

  المحافظاتللطالب من سكنة 
  –النجف االشرف  –بابل  –بغداد 

  المقدسة  كربالء
  التوجد دراسة مسائية   10,000,000  طب االسنان   2

  2,500,000  2,700,000  التمريض   3

    التوجد دراسة مسائية   10,000,000  الصيدلة  4

 
  ) 2017كلية آشور الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة (  .55

  اجور الدراسة المسائية   الصباحية اجور الدراسة   القسم  ت

  التوجد دراسة المسائية  8,750,000  الصيدلة  1

  التوجد دراسة المسائية   9,500,000  طب االسنان   2

  2,500,000  2,500,000  الهندسة المدنية   3

  3,250,000  3,250,000  تقنيات المختبرات الطبية   4
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  2,000,000  2,000,000  ادارة االعمال   5

  2,000,000  2,000,000  القانون   6

  التوجد دراسة المسائية   9,500,000  طب االسنان   7

  3,000,000  3,000,000  تقنيات صناعة االسنان   8

  3,000,000  3,000,000  هندسة تقنيات االجهزه الطبية  9

  التوجد دراسة المسائية   3,250,000  هندسة الطب الحياتي   10

    التوجد دراسة المسائية   1,500,000  العلوم االسالمية   11

 
 ) : 2017كلية المنارة للعلوم الطبية  / ( ميسان  ) / تأسست سنة (  .56

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  التوجد دراسة المسائية  9,000,000  طب االسنان   1

  التوجد دراسة المسائية   8,000,000  الصيدلة  2

  تعليق قبول   الجنائية االدلة   3
  3,500,000  3,500,000  تقنيات المختبرات الطبية   4

  3,500,000  3,500,000  تقنيات التخدير   5

  3,500,000  3,500,000  تقنيات االشعة    6

    3,500,000  3,500,000  التمريض   7

 
   )2017( ذي قار  ) / تأسست سنة (   /جامعة العين  .57

  اجور الدراسة المسائية   الدراسة الصباحية اجور   الكلية / القسم  ت

  التوجد دراسة المسائية  9,000,000  كلية طب اسنان / طب االسنان   1

  التوجد دراسة المسائية   8,500,000  كلية الصيدلة  / الصيدلة   2

  4,500,000  4,500,000  كلية الهندسة / هندسة النفط   3

4  
كلية التقنيات الصحية /تقنيات 

  البصريات 
3,500,000  3,000,000  

5  
  كلية التقنيات الطبية والصحية /  

  التخدير تقنيات 
4,500,000  5,000,000  

6  
  كلية التقنيات الطبية والصحية /  

  صناعة االسنان تقنيات  
3,500,000  3,000,000  

7  
كلية التربية / التربية البدنية  

  وعلوم الرياضة 
2,000,000  2,000,000  

8  
  كلية التقنيات الطبية والصحية /  

  االشعة   تقنيات 
5,000,000  5,000,000  
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9  
كلية التقنيات الطبية والصحية /  

  تقنيات  المختبرات الطبية 
3,000,000   3,000,000  

10  
هندسة  الكلية التقنية الهندسية / 
  تقنيات االجهزة الطبية  

  التوجد دراسة المسائية   3,500,000

11  
هندسة  الكلية التقنية الهندسية  /  

  تقنيات الحاسوب 
  التوجد دراسة المسائية   3,000,000

  

 
   )2017كلية الشرق االوسط الجامعة / (بغداد) / تأسست سنة ( .58

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,750,000  1,750,000  القانون   1

  1,250,000  1,250.000  اللغة العربية   2

  2,500,000  2,500,000  علوم الحياة   3

    التوجد دراسة المسائية   8,000,000  الصيدلة  4

 
  ) 2017كلية العمارة الجامعة / (ميسان) / تأسست سنة ( .59

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

  1,000,000 1,000,000  القانون   1

  5,000,000  4,500,000  هندسة النفط   2

  3,400,000  3,250,000  هندسة تقنيات ميكانيك القوى   3

  1,750,000  1,750,000  المحاسبة   4

  3,500,000  3,500,000  زة الطبيةههندسة تقنيات االج  5

  3,250,000  3,250,000  تقنيات صناعة االسنان   6

    التوجد دراسة مسائية   3,500,000  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية   7

 
  ) 2017كلية جنات العراق للعلوم / (االنبار) / تأسست سنة ( .60

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   القسم  ت

    2,000,000 1,800,000  القانون   1
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  ) 2020الجامعة االمريكية / (بغداد) / تأسست سنة (  .63
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

000011.5.  االعمال كلية   1   التوجد دراسة المسائية  

2  
العالقات الدولية والسياسات  كلية 

    العامة
.000011.5   التوجد دراسة المسائية  

000110.5.  واالداب العلوم كلية   3   التوجد دراسة المسائية  

  التوجد دراسة المسائية  10,220,000  / الصيدلة  كلية الصيدلة  4

  التوجد دراسة المسائية  12,264,000  / طب االسنان   كلية طب االسنان  5

  التوجد دراسة المسائية  5,110,000  / القانون  كلية القانون   6
  

  

  ) 2019جامعة الزهراء (ع) للبنات/ (كربالء المقدسة) / تأسست سنة ( .61
  الدراسة المسائية اجور   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

500.0007.  كلية الصيدلة  1   التوجد دراسة مسائية  

2  
كلية التقنيات الطبية والصحية/ العالج  

  الطبيعي 
.0000003.   التوجد دراسة مسائية  

.0007503.  كلية التقنيات الطبية والصحية/ التخدير   3   التوجد دراسة مسائية  

.0005003.  كلية التقنيات الطبية والصحية/ االشعة    4   التوجد دراسة مسائية  

.0002501.  كلية التربية /اللغة العربية   5   التوجد دراسة مسائية  

000000.2.  كلية التربية /اللغة االنكليزية   6   التوجد دراسة مسائية  

.0007501.  كلية التربية/ الرياضيات   7     التوجد دراسة مسائية  

 
  ) 2019جامعة كلكامش / (بغداد) / تأسست سنة ( .62

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

.0.000501  كلية العلوم السياسية   1  1.500.000  

  1.750.000 1.750.000  كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية   2

3  
تقنيات    كلية التقنيات الطبية والصحية/  

  االشعة  
2.750.000 2.750.000  

4  
كلية التقنيات الطبية والصحية/ تقنيات  

  المختبرات الطبية 
2.750.000 2.750.000  

    .50.00022 2.250.000  هندسة حاسبات    5
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  ) 2020) / تأسست سنة (البصرة/ ( معقلجامعة ال .64

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

000900.8.  كلية طب االسنان   1   التوجد دراسة المسائية  

0.00009.7  كلية الصيدلة  2   التوجد دراسة المسائية  

500,2  القانون كلية القانون /   3 .000 2,500.000  

  5.500.000 5.750.000  الهندسة/هندسة نفط كلية   4

5  
كلية الهندسة/هندسة السيطرة  

  والحاسبات 
4,000,000 4,000,000  

  4,500,000 4,750,000  كلية الهندسة /الهندسة المدنية  6

7  
كلية التقنيات الصحية والطبية/  

  المختبرات الطبية 
4,750,000 4,750,000  

  2,500.000 2,500.000  ادارة االعمال   8

  2,500.000 2,500.000  اللغة االنكليزية   9

  تعليق قبول   االعالم   10
,00.00002  التربية البدنية والعلوم الرياضية كلية ا  11   التوجد دراسة المسائية  

  

  ) 2020) / تأسست سنة (بغداد/ (  مشرقال جامعة .65
  المسائية اجور الدراسة   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

00.0009.10  / طب االسنان   كلية طب االسنان  1   التوجد دراسة مسائية  

  التوجد دراسة مسائية   9.500.000  / الصيدلة  كلية الصيدلة  2

.0000003.  القانون كلية القانون /   3  3.000.000  

.0009003.  العلوم الطبية/الفيزياء الطبية تقنيات كلية    4  3.900.000  

000500.4.  العلوم الطبية/تقنيات التخدير تقنيات كلية    5  4.500.000  

6  
تقنيات  العلوم الطبية/ تقنيات  كلية  

  المختبرات الطبية 
.000950.3  3.950.000  

  2.950.000 2.950.000 كلية العلوم االدارية / ادارة االعمال   7

8  
العلوم المحاسبية  كلية العلوم االدارية / 

 والمصرفية 
2.500.000 2.500.000  

  

  ) 2020كلية ابن خلدون / (بغداد) / تأسست سنة ( .66

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

000500.2.  االشعة  تقنيات   1  2.500.000  

000250.2.  تقنيات المختبرات الطبية   2  2.250.000  

 1,650,000 1,650,000  القانون   3
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  ) 2020) / تأسست سنة (االنبار/ ( كلية الهدى .67

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

000800.2.  هندسة تقنيات الوقود والطاقة  1  3.200.000  

000300.2.  المختبرات الطبية تقنيات   2  2.500.000  

  1,800,000 1,600,000  المحاسبة   3

  التوجد دراسة المسائية  1,800,000  القانون   4

  

  ) 2020) / تأسست سنة (المثنى/ ( جامعة ساوه .68
  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

1  
كلية التقنيات الصحية والطبية / تقنيات  

  البصريات 
50.0002.3  

3.250.000  

2  
كلية التقنيات الصحية والطبية / تقنيات  

  المختبرات الطبية 
3.250.000 

3.250.000  

3  
كلية التقنيات الصحية والطبية / االدارة  

  الصحية 
0.000902.  

2.900.000  

750.0001.  كلية التربية/ اللغة االنكليزية   4   التوجد دراسة المسائية  

  التوجد دراسة المسائية  1.250.000  اللغة العربية كلية التربية/   5

  التوجد دراسة المسائية  1.350.000  علوم القرآن كلية التربية/   6

  1.750.000 1.750.000  القانون كلية القانون /   7

  

  ) 2021كلية االمل للعلوم الطبية التخصصية / كربالء المقدسة /تأسست سنة (  .69

  اجور الدراسة المسائية   اجور الدراسة الصباحية   الكلية / القسم ت

  التوجد دراسة المسائية  6,000,000  االسنان طب   1

  التوجد دراسة المسائية  6,500,000  الصيدلة  2

  التوجد دراسة المسائية  2,750,000  تقنيات المختبرات الطبية   3
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  والسجناء السياسيين   االجور الدراسية لقناة ذوي الشهداء
  

%) من االجور  50قناة الشهداء بنسبة (يتم إحتساب االجور الدراسية للطلبة المقبولين على   -1
 الدراسية للقناة العامة . 

نفسه)   - 2 السياسيين (السجين  السجناء  قناة  المقبولين على  للطلبة  الدراسية  إحتساب االجور  يتم 
  .الدراسة المسائية حصراً  / %) من االجور الدراسية للقناة العامة75بنسبة (

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

تم تعليق القبول في كلية الباني حسب مذكرة قسم االشراف   ):6مالحظة (

   2020/ 10/11) في  1219والمتابعة المرقم (ت هـ م /ل/

وكلية االمال  تم تعليق القبول في كلية بغداد للعلوم االقتصادية   ):7مالحظة (

وحسب مذكرة قسم االشراف والمتابعة  2021/2022للعام الدراسي 

  17/11/2021) في بالالمرقمة (
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  )1ملحق (
جدول باالختصاصات في المعهد واالختصاصات القريبة والمناظرة في الجامعات 

  والكليات

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر  
  القسم 

1  

  بناء وانشاءات 
  مدني(التقنيات المدنية)  

    رسم بالحاسوب
  انشاء طرق  

  الرسم الهندسي  
  تقنيات مدنية / فرع الرسم الهندسي  

  رسم هندسي  
  بناء وانشاءات 

  طرق  انشاء 
  مدني 

  مدني 
  العمارة
  االنشائية 

  بناء ادارة المشاريع
  طرق وجسور 
  المدنية والبيئية 

  هندسة البناء واالنشاءات 

  الهندسة الصحية

2  

  تقنيات الموارد المائية / الري والبزل  
  موارد مائية 

تقنيات الموارد المائية / تشغيل  
  مشاريع المياه 

  ري والبزل  
  موارد مائية 

  هندسة المياه والسدود

  موارد مائية 
  مدني 

المياه والمنشآت 
  الهيدروليكية 

  المياه مواردالسدود و 

   المساحة  المساحة / تقنيات المساحة  3

  مساحه  
  جيوماتيك 

  هندسة البناء / جيوماتيك 

4  
  النفط واالنتاج والقياسات الحقلية

  حفر اآلبار النفطية  
  ميكانيك اجهزة الحفر 

  هندسة النفط 
  النفط 

  تكنولوجيا مكائن النفط 
  تكنولوجيا مكائن النفط 

5  
  التصفيه وتقنية الغاز 
  التشغيل والسيطره  
  التحليالت النفطية 

  تصفيه او كيمياوي 
  الهندسه الكيميائية 

  االحيائية 

  الكيمياويه 
  الكميائية 

  ميائية يالكميائية والبتروك
  تقنيات الوقود والطاقه
الهندسه الكميائية  

  االحيائية 
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  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

6  

  الميكانيك 
  المضخات والتوربينات 

  اللحام الغازي والكهربائي
  ميكانيك / المعدات النفطيه
  خطوط االنابيب النفطيه  

  تقنيات ميكانيك القدره
  صيانه ميكانيكيه 

  تقنيات الميكانيك / تشغيل وصيانه 
  مضخات  

  تبريد والتكييف 
  المكائن والمعدات الثقيله

  سيارات 
  قوى ميكانيكيه  
  لحام وانابيب 
  غزل ونسيج 

  القدرة والتكييف 
  التقنيات الميكانيكه/ االنتاج
  مكائن ومعدات زراعيه 

  تقنيات ميكانيك القدره / توليد طاقه
  تقنيات ميكانيك القدره / الميكاتروس  

  تقنيات الطيران 
  

  الميكانيك 

  الميكانيك

  هندسه تقنيات اللحام 

  ات المضخهندسه تقنيات 

  هندسه تقنيات البيئة والتلوث 

  هندسه المواد  

  هندسه الكهروميكانيك 
  الميكانيك

  المواد 
  هندسه الكهروميكانيك 

  هندسه تقنيات القوالب والعدد 
  هندسه تقنيات اللحام 

  هندسه تقنيات التبريد والتكيف  

  الميكاترونكس 

  هندسه تقنيات السيارات  
  هندسه تقنيات المكائن 

  هندسه تقنيات المضخات  

  

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

7  

  كهرباء
  قوى كهرباء 
  مكائن كهرباء 
  شبكات كهرباء 

  المصاعد والرافعات 
  البداالت 

  التقنيات الكهربائية 

  كهرباء / عام

  الكهرباء
  
  
  

  الهندسه التقنيه الكهربائية 
  هندسه الكهروميكانيك 
  قدرة ومكائن كهربائية 

  الشبكات  
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  القياس والسيطره  
  الكهرباء / المعدات النفطيه 

  هندسه تقنيات القدره الكهربائية 

  

  كيمياوي   كيمياوي   8

  هندسه كيمياويه 
  الكيميائية االحيائية الهندسه 

  الطاقه
  الهندسه الكميائية  

  الكميائية والبتروكميائية  
  

9  

  االلكترونيك 
  االتصاالت  

  القياس والسيطره  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  التقنيات االلكترونيه  
  التراسل

  الشبكات الهاتفيه
  التقنيات االلكترونيه واالتصاالت 

االلكترونيه / انظمة الهواتف  التقنيات 
  الذكيه

  تقنيات االلكترونيات الجوية 

االلكترونيك  
  االتصاالت 

  االلكترونيك واالتصاالت 
  االلكترونيك 

  الهندسه الكهربائية  
  االلكترون واالتصاالت 
  الكهرباء وااللكترونيك 

  هندسه تقنيات االتصاالت  

  االلكترونيك والسيطرهتقنيات 

  

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

  اجهزة طبية   اجهزة الطبيه   10
  هندسه الطب الحياتي 
  تقنيات االجهزة الطبيه 

  

11  

  ة صناعات كيمياوي  
    ةتشغيل وحدات صناعي 

  ةوقود وطاق
  ة تقنيات الصناعات الكمياوي 

  ة المهني  ةالسالم

  كيمياوي,الكمياء  
  ميائية  ي الهندسه الك

  والبتروكميائية 

  كيمياويه ة الهندس
  الكيميائية   ةالهندس

  ميائية والبتروكميائية يالك
  هندسه تقنيات الوقود والطاقه

  ميائية االحيائية يالهندسه الك
  

  هندسه البيئة   ةالصناعي  ةالسالم  12

  ة هندسه البيئ
  وبيئية هندسه صحيه  

  هندسه تقنيات البيئة والتلوث 
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  هندسه المواد   هندسه المواد  الزجاج والسيراميك   13

  علوم كيمياء  ة تحليالت كمياوي   14
  علوم كيمياء

  العلوم التطبيقية 
  ة الكيمياء التطبيقي

  انظمة الحاسبات    15
علوم الحاسبات / 

تكنولوجيا 
  ة المعلوماتي 

  ة الحاسوبي نظم المعلومات 

  تقنيات الحاسبات  16
  ةتقني ة هندس

  الحاسوب

  الحاسوب ة هندس
  تكنولوجيا المعلومات 

  هندسه شبكات الحاسوب 

  سيطرة وحاسوب 
  برامجيات وحاسوب 

  
  هندسه تقنيات الحاسوب  

17  

  االحصاء
  ة االحصاء والمعلوماتي 
  االحصاء الحياتي 
  تقنيات االحصاء 

  الصحياالحصاء 

  االحصاء 

  االحصاء 
  بحوث عمليات وتقانات ذكائية 

  تقنيات معلوماتيه 

  االدارة االلكترونيه 

  

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

18  

  تقنيات المحاسبة 
  المصارف

  المالية والمصرفيه 
  التقنيات المالية والمصرفيه 

  المصرفيهالبريد والخدمات 

  محاسبة 
  ماليه ومعلوماتيه 

  ماليه ونقديه 
  الرقابه المحاسبيه 

  المحاسبه 
  تمويل والمصارف 

  العلوم الماليه والمصرفيه 
  اقتصاديات ادارة المصارف

  االقتصاد 
  الرقابه المحاسبيه والماليه 

  تقنيات ماليه ومحاسبيه 

19  
 ادارة  

  
  ادارة 

  العامه  دارةاال
  االعمال  ادارة

  الجوده الشامله  ادارةتقنيات 

  ادارة   تسويق    20

  االعمال  ادارة
  ادارة التسويق 

  الجوده الشامله  ادارةتقنيات 
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  ادارة   تأمين   21
  االعمال   ادارة

  الجوده الشامله  ادارةتقنيات 

  ادارة   مخازن   22
  االعمال  ادارة

  العمليات تقنيات 
  الجوده الشامله  ادارةتقنيات 

  ادارة   سكرتاريه    23
  العامه والسكرتاريه  دارةاال

  تقننيات االدارة الجوده الشامله

  ادارة   ومستشفيات   ادارة  24
  االعمال  ادارة

  تقنيات ادارة الجوده الشامله 

  ادارة   الصحية ادارة  25

  االعمال  ادارة

  الجوده الشامله  ادارةتقنيات 

26  

  تقنيات السياحيه  
  ادارة الفنادق 
  االرشاد سياحي 

  الفنادق ادارةتقنيات السياحيه و 

  سياحه وفندقه 

  السياحه 
  ادارة الفنادق 

المؤسسات السياحيه   ادارة
  والفندقيه 

  ادارة المؤسسات الفندقيه 

  

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  المناظر او 
  القسم 

27  
  مكتبات 

  ادارة مكتبات 
  مكتبات 

  المكتبات 

  المكتبات والمعلومات 

28  
  ادارة قانونيه 

 تقنيات االدارة القانونيه 
  

  القانون   قانون 

  تحليالت مرضيه     29
  تحليالت مرضيه 
  الكمياء الحياتيه 

  علوم الحياه 
  تحليالت مرضيه 

  تتقنيات التحليالت المرضيه 
  

  صيدله   صيدله  صيدله  30

  التمريض   تمريض   التمريض/تقنيات التمريض  31

32  
صحه المجتمع ,االنعاش,الكليه 

  الصناعيه 

صحه  
المجتمع,االنعاش ,  

  الكليه

  تقنيات صحه مجتمع  

  التمريض 

  تقنيات العالج الطبيعي 
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33  

التاهيل الطبي فرع رعايه المعوقين  
, االطراف والمساند الصناعيه  

  العالج 
الطبيعي, رعايه ذوي االعاقه  

االحتياجات الخاصه تقنيات التأهيل  
  الطبي والعالج الطبيعي  

هندسه االطراف والمساند    العالج الطبيعي 
  الصناعيه 

  صناعه االسنان   صناعه االسنان  االسنان صناعه االسنان , وقايه   34

  التقنيات البصريه   فحص البصر    فحص البصر   35

  االشعه   االشعه  االشعه / المعالجه الشعاعيه    36

  تقنيات التخدير   التخدير    التخدير    37

38  

  القباله والتوليد
  االسعافات االوليه/ االسعاف الفوري

  الصحية تقنيات التغذيه 
  

  التمريض   التمريض 

  انتاج حيواني   39
انتاج حيواني او  

  ثروه حيوانيه 

  وه الحيوانيه الثر
  االنتاج الحيواني 

  تقنيات االنتاج الحيواني 

  

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

  الطب البيطري   طب البيطري    الصحه الحيوانيه   40

41  
 صناعات غذائيه  

  

علوم زراعه قسم 
االغذيه , صناعات  

  غذائيه 

  صناعات غذائية 
  علوم االغذيه 

علوم االغذيه والتقاننات  
  االحيائيه 

  مكننه زراعيه    42
زراعه/ مكننه  

  زراعيه 
  المكننه الزراعيه 

  انتاج نباتي   43

زراعه قسم البستنه, 
محاصيل حقليه ,  
ارشاد زراعي , 

  وقايه نبات

  وقايه النبات 
  االمحاصيل الحقليه 

  االقتصاد واالرشاد الزراعي 
  البستنه وهندسه الحدائق 

  البستنه والنخيل 
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  االنتاج النباتي 
  علوم المحاصيل الحقليه 
  تقنيات االنتاج النباتي 

  زراعه قسم التربه  التربه واستصالح االراضي التربه   44

  علوم التربه 
  والموارد المائيه التربه 

  التربه والمياه 
  التربه  

  علوم التربه والمياه 

  تقنيات التربه والمياه 

  تربه وانتاج النحل   45
زراعه قسم وقايه 

  النبات , البستنه 

  وقايه النبات  
  البستنه وهندسه الحدائق 

  البستنه والنخيل 

  خدمه اجتماعيه او ارشاد اجتماعي   46
االرشاد النفسي 

  والتوجيه 
االرشاد النفسي والتوجيه  

  التربوي 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضيه    تربيه الرياضيه   التربيه الرياضيه   47

  اللغه العربيه    اللغه العربيه    48

اللغه العربيه معلم الصفوف  
  االولى 
  
  
  

  التربيه االسالميه واللغه العربيه    49

قسم التربيه  
االسالميه , علوم  

القران , اللغه 
العربيه , الفقه  

  واصوله 

القران الكريم والتربيه  
  االسالميه 

  التربيه االسالميه  
علوم القران والتربيه  

  االسالميه 
  القران والتربيه االسالميه

  علوم القران 
الفقه واصوله, معلم  

 االولى الصفوف 
  

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

  الطب البيطري   طب البيطري    الصحه الحيوانيه   40

 صناعات غذائيه    41
  صناعات غذائية 
  علوم االغذيه 
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زراعه قسم علوم   
االغذيه , صناعات  

  غذائيه 

علوم االغذيه والتقاننات  
  االحيائيه 

  زراعيه مكننه    42
زراعه/ مكننه  

  زراعيه 
  المكننه الزراعيه 

  انتاج نباتي   43

زراعه قسم البستنه, 
محاصيل حقليه ,  
ارشاد زراعي , 

  وقايه نبات

  وقايه النبات 
  االمحاصيل الحقليه 

  االقتصاد واالرشاد الزراعي 
  البستنه وهندسه الحدائق 

  البستنه والنخيل 
  النباتي االنتاج 

  علوم المحاصيل الحقليه 
  تقنيات االنتاج النباتي 

  زراعه قسم التربه  التربه واستصالح االراضي التربه   44

  علوم التربه 
  التربه والموارد المائيه 

  التربه والمياه 
  التربه  

  علوم التربه والمياه 

  تقنيات التربه والمياه 

  النحل تربه وانتاج   45
زراعه قسم وقايه 

  النبات , البستنه 

  وقايه النبات  
  البستنه وهندسه الحدائق 

  البستنه والنخيل 

  خدمه اجتماعيه او ارشاد اجتماعي   46
االرشاد النفسي 

  والتوجيه 
االرشاد النفسي والتوجيه  

  التربوي 

  التربيه البدنيه وعلوم الرياضيه    تربيه الرياضيه   التربيه الرياضيه   47

اللغه العربيه معلم الصفوف    اللغه العربيه    اللغه العربيه    48
  االولى 

  التربيه االسالميه واللغه العربيه    49

قسم التربيه  
االسالميه , علوم  

القران , اللغه 
العربيه , الفقه  

  واصوله 

القران الكريم والتربيه  
  االسالميه 

  التربيه االسالميه  
علوم القران والتربيه  

  االسالميه 
  القران والتربيه االسالميه

  علوم القران 
الفقه واصوله, معلم  

 الصفوف االولى 
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  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

  اللغه العربيه واالجتماعيات   50
  تاريخ , جغرافيه, 

  اللغه العربيه

  الجغراقيه  
  التاريخ 

  جغرافيه تطبيقيه 

  اللغه العربيه , معلم الصفوف  
  االولى 

51  
 اللغه االنكليزيه 

  
  اللغه االنكليزيه   قسم اللغه االنكليزيه 

  التربيه الفنيه     52
الفنون الجميله, قسم 

  التربيه الفنيه 
  التربيه الفنيه 

53  
  العلوم
  

  العلوم والرياضيات 

التربيه , قسم علوم  
  الحياه , كيمياء 
فيزياء , علوم  

حاسبات , 
  رياضيات , علوم  

  الفيزياء  
  علوم الحياه  

  علوم الحاسوب  
  الرياضيات  
  الحاسوب  
  الحاسبات  

  العلوم الطبيعيه 
  

  موسيقى   الفنون الجميله  الفنون  الموسيقيه    54

55  
فنون تشكيليه , رسم , نحت ,  

  كرافيك  الفخار , خزف 
  الفنون التشكيليه/ تربيه فنيه    الفنون الجميله

  الفنون المسرحيه / تربيه فنيه  الفنون الجميله  الفنون المسرحيه/ تمثيل   56

57  
  السينما والتلفزيون 
  سمعيه ومرئيه  
  السينما / اخراج

  الفنون السنمائيه والتلفزيونيه    الفنون الجميله
  الفنون السمعيه والمدنيه  

  

  

  



  
 
 

91 
 
 

  االختصاص من المعهد   ت 
االختصاص القريب  

  او المناظر 
  القسم 

58  

  تصميم, تصميم داخلي 
تزيين معماري, تفصيل وخياطه ,  

والتزيين  نسيج تقنيات التصميم  
المعماري, تقنيات صناعه المالبس ,  
تصميم طباعي , حلي ومجوهرات /  
فن المجوهرات تصميم صناعي /  
اقمشه تقنيات الفنون التطبيقيه   

  تقنيات التصميم والترتيب

فنون جميله قسم 
التصميم, الفنون  

الجميله  قسم طباعه  
  االقمشه 

  الفنون التطبيقيه  
  التربيه االساسيه  

  التصميم 
  تقنيات التصميم الداخلي

  التربيه الفنيه / التربيه االساسية 

  
  
  

التربيه االسريه والمهن الفنيه /  
  التربيه االساسيه  

59  
 الخط والزخرفه 

  
  فنون جميله 

  التربيه الفنيه  

  الفنون التشكيليه 

  القانون  االدله الجنائيه    60
  قانون 

حقوق,قسم القانون العام / فرع  
  القانون الجنائي  

  الشبكات الهاتفيه  61

قسم هندسه تقنيات 
  االتصاالت  

قسم هندسه تقنيات 
الحاسوب / فرع  

  الشبكات 
  

اتصاالت  
  الحاسوب

  قسم هندسه تقنيات االتصاالت 
  

قسم هندسه تقنيات الحاسوب /  
  فرع الشبكات  

  
  
  

  اتصاالت الحاسوب 

  ميكانيك , ميكاترونكس   ميكاترونكس   ميكاترونكس   62

  صيانه االجهزة الطبيه   63
قسم هندسه تقنيات 

  االجهزة الطبيه 
قسم هندسه تقنيات االجهزة  

  الطبيه 

  الموارد ادارة  64

 ادارةقسم تقنيات 
  االعمال 

تقنيات ادارة قسم 
  الجوده الشامله 

  االعمال  ادارةقسم تقنيات 
  
  

  قسم تقنيات ادارة الجوده الشامله  

  تقنيات المختبرات الطبيه   65
تقنيات المختبرات  

  الطبيه 
  تقنيات المختبرات الطبيه 
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  الجامعات والكليات االهلية المعترف بها
    

ً يوض        المعلومات عن كل جامعة / كلية :   ح نرفق ادناه جدوال
  

  المعلومات   الجامعة / الكلية   ت 

1  
لتراث   كلية ا

  الجامعة 

  بغداد / المنصور/ شارع  النقابات  
      07715884081  

                         07831375466             
      turath@turath.edu.iq 

2  
كلية المنصور  

  الجامعة 

  بغداد /ساحة االندلس 
      07814238373  

      registration@muc.edu.iq 

3  
كلية الرافدين  

  الجامعة 

مقابل وزارة العمل والشؤون  . حي القاهرة /  1بغداد /  
  االجتماعية ( طب االسنان) 

لقانون/ تقنيات االشعة والسونار/ تقنيات   . 1 حي البنوك (ا
المختبرات الطبية / تقنيات العالج الطبيعي /  

  المحاسبة) 
 شارع فلسطين / حي المستنصرية (بقية االقسام)    . 2

         07711114806  
         07711113806 

         07818391111  
          07818310000  

6068  
    info@ruc.edu.iq 

4  
كلية المامون  

  الجامعة 

  رمضان / قرب مستشفى الطفل   ١٤بغداد / االسكان / شارع  
   ٠٧٨٤٠٤٧٤٠٤٧  
    ٠٧٨١٥١٩٧٣٠٩    
   ٠٧٨١٠٣٩٤٤٤١  

      info@almamonuc.edu.iq 

5  
  كلية شط العرب  

  الجامعة 
  

  البصرة / قرب بريد االندلس 
      07811529720  
   @gmail.comSauc.reg 

   shatt_alarab_college@yahoo.com  
  
 

6  
كلية المعارف  

  الجامعة 

 االنبار / الرمادي / المدخل الشرقي 
      07901166230  
                         07816088833  

    maaref_database@yahoo.com 
  

7  
كلية الحدباء  

  الجامعة 
  قرب قاعة الربيع     - الفيصلية   – الموصل  

       07713477743    ,07508752100         
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   alhadbadb@yahoo.com 

8  
لعلوم  كلية بغداد ل 

  االقتصادية 

  بغداد / االسكان  
                      07719402444   

                      07719402666  
                      07730160073  

                      07737419959     
students_affairs@baghdadcollege.edu.iq

     
  

 students_affairs_bag_coll@yahoo.com  

9  
كلية اليرموك  

  الجامعة 

 قرب مستشفى الرحمة (جميع االقسام)   – بعقوبة    – ديالى     
  

      07901834329  
                         07737497053  

      Yarmouk_college2004@yahoo.com  
      
        yarmok.edu.iq-info@al 

10  
كلية بغداد للعلوم  

  الطبية  

/ الباب المعظم/ مجاور متوسطة الغربية    بغداد 
      07806020473  
                           07906321215   

  
         deanoffice@bcms.edu.iq  

    reg_pharmacycollege@yahoo.com 
    yahoo.com  reg_bcms@  

 

11  
جامعة اهل البيت  

  (ع) 

كربالء المقدسة / طريق الحر / الحر الصغير / شارع   - 1
لبيت   جامعة اهل ا

ريق كربالء نجف / مقابل عمود  كربالء المقدسة / ط  - 2
تقنيات الطبية والصحية)    833 ل   (كليتي طب االسنان وا

  
 07702713110  
                          07719121711  
  www.abu.edu.iq 

                info@abu.edu.iq     

12  
الجامعة   
  االسالمية  

  . مركز المدينة  1النجف االشرف /  
  شارع الجنسية/ قرب الرعاية االجتماعية  . 3

      07830444071  
                         07830444074  
                         07805666108  
     info@iunajaf.edu.iq  

13  
كلية دجلة  

  الجامعة 
  بغداد / الدورة / شارع المصافي 
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      07716309684  
  saif.alameri@duc.edu.iq   

14  
كلية السالم  

  الجامعة 

يد    بغداد / الكرخ/ السيدية / قرب مركز الول
         07738479259  
                          07738479265    
                          07803413459       
                          07803413514      

       shaikhuniversity@yahoo.com 
 

لكفيل    15   جامعة ا

لكفيل / حي  1النجف االشرف /   .المجمع التعليمي لجامعة ا
مجاور مجمع    23كربالء عمود    - النداء طريق النجف 

  االميرات السكني  
  . الكوفة /مقابل مرقد الصحابي ميثم التمار  2     

      07601839901  
07803880900        

 .edu.iqeelalkafinfo@       

16  
لعلم   كلية مدينة ا

  الجامعة 

  . بغداد / بوابة بغداد الشمالية/ قرب مرور الكاظمية   1
  

      07805188505  
      madenatalelem@yahoo.com  

   m.alelem@mauc.edu.iq  
 
  

17  
  
  
  
  

كلية الشيخ  
  الطوسي الجامعة 

النجف االشرف/ حي السعد / شارع المثنى/ مجاور ورشة  
  البلدية المركزية 

                      07732263003 
                     07808325597           

      Registeation@altoosi.edu.iq  
  

18  
  جامعةاالمام جعفر  

  الصادق( ع) 

  بغداد / القاهرة  
      07722001188  
                         07822001188  
    reg@sadiq.edu.iq 

18 -1  
  جامعةاالمام جعفر  

  / الصادق( ع) 
  ديالى 

  قرب استدارة مصطفى جواد   - ديالى / الخالص 
       07710732084    

         

18 -2  
  جامعةاالمام جعفر  

  / الصادق( ع) 
  كركوك 

اكادمية شرطة  الطريق الحولي /قرب    - كركوك/شارع المطار 
  كركوك 

   07700542223  
                       07738336193       

    jaafar_alsadiq_kirk@yahoo.com     
لناصرية/ حي اور   جامعةاالمام جعفر    3- 18   الطريق السياحي   - ذي قار /ا
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ذي    / الصادق( ع) 
  قار 

       07821777661    
        

18 -4  
  جامعةاالمام جعفر  

  / الصادق( ع) 
  النجف االشرف 

بة   ثقافة مجاور البوا ل النجف االشرف /حي ميسان قرب قصر ا
  الخلفية لجامعة الكوفة 

       07813181730    
      ahmedbaker40@gmail.com 

18 -5  

جامعةاالمام جعفر  
  / الصادق( ع) 
لدين    صالح ا

  

لدين / قضاء الدجيل   حي الزهراء شارع جامع    – صالح ا
  الحسنين 

       07824985719    
                          07817704826  

      uni_jsd@yahoo.com  

18 -6  
  جامعةاالمام جعفر  

  / الصادق( ع) 
  المثنى 

  قرب محطة الوقود   – حي الرسالة    - المثنى / السماوة 
       07822180080    

      safa.235k@gmail.com 

18 -7  
  جامعةاالمام جعفر  

  / الصادق( ع) 
  ميسان 

  ميسان/حي الشهداء على ضفاف نهر دجلة 
       07719909902  
                         07705553082  
                         07726202862  

      info.maysan@sadiq.edu.iq  
  
 

19  
كلية الرشيد  

  الجامعة 

لعامرية / حي الحسين . بغداد /  1   ( قسم طب االسنان)   ا
لكنيسة / مقابل مستشفى  2 . بغداد / ساحة االندلس/ خلف ا

  كمال السامرائي (قسم الصيدلة) 
.بغداد /حي الحسين/ مقابل محطة وقود حي العامل /  3

  الشارع العام (بقية االقسام) 
      07732693636      

      alrasheed_registration@yahoo.com 

20  
كلية العراق  

  الجامعة 

  البصرة / العشار / شارع االستقالل 
      07708032614  
                        07723323666  

      info@iraquniversity.net  

21  
كلية صدر العراق  

  الجامعة 

  بغداد / الكاظمية/ قرب عبد المحسن الكاظمي 
      07707921869  

      s_iraqcol_un@yahoo.com  
 

22  
لقلم   كلية ا

  الجامعة 

  كركوك / جيمن / طريق السليمانية 
    07700200212  
    07700200214  

   alqalamregister@gmail.com  
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23  
كلية الحسين(ع)  

  الجامعة 

نجف/جوار مدينة الحسن ع  - .طريق كربالء 1كربالء المقدسة/  
زائرين/ مقابل عمود (    ) 1075المجتبى لل

طويريج / قرب جامعة كربالء / مقابل  - .طريق كربالء  2        
  ). 152عمود ( 

          07707777213  
            07809108165    
          07732557333  
          07832557333  

       
      alhussainunv@gmail.com 

24  
كلية الحكمة  

  الجامعة 

اليرموك الترفيهي      بغداد / اربع شوارع /مجاور نادي 
                        07722663666  

                          07722664666  
                        07802713911  
      Hikma_info@hiuc.edu.iq  

25  
المستقبل  كلية  

  الجامعة 

  بابل/ مركز الحلة/ مقابل جامعة بابل 
                        

     07813759334                     
     07711967042                     
     07814219192                   
     07801644348  

  tasgelalmustaqbal@gmail.com     

26  
كلية االمام  

  الجامعة 

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

27  
كلية الحلة  

  الجامعة 

  الرارنجية طريق حلة نجف مقابيل مطحنة نور السالم  
                      07732823900             
                      07811361022         

      hillauni.college@hotmail.com 

28  
لدين   كلية  اصول ا

  الجامعة 

  بغداد/ مجمع كليات باب المعظم  
     07811111441  
                        07737163641    
                        07810402228               

      osouleldeen@gmail.com 
 

29  
كلية االسراء  

  الجامعة 

  / شارع  1بغداد   .52    ، المرضية  لتحليالت  لقانون،ا ا (القسام 
لتبريد والتكييف)    هندسة تقنيات الحاسوب، هندسة تقنيات ا

. ساحة االندلس (بقية االقسام)                      2         
     07711120454  
     07711120363       
  info@esraa.edu.iq  
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30  
الصفوة    كلية 

  الجامعة 

  كربالء المقدسة / طريق الحر السريع/منطقة المعملجي  
      07812900379,07737621702  
      deanalsafwa@gmail.com 

     registration@alsafwa.edu.iq  
 

لكتاب   31  جامعة ا
  كركوك /  التون كوبري  

      07701282828  
      registration@uoalkitab.edu.iq 

32  
كلية الكوت  

  الجامعة 

  محافظة واسط/ قضاء الكوت 
     07712368632    
   07815499962  

   alkutcollege@gmail.com  
   dean.office@alkutcollege.edu.iq 

لفراهيدي   33   جامعة ا

بغداد/ القادسية/ مجاور كلية الصيدلة ابن سينا / بجانب جسر  
  الجادرية 

                       07818000900  
                       07735973781  
                        07833055300  

       info@alfarahidiuc.edu.iq       

34  
كلية المصطفى  

  الجامعة 

  الجامعة المستنصرية بغداد / شارع فلسطين / قرب  
       07706021363  
        07801340344  

       info@almustafauniversity.edu.iq 

35  
كلية مزايا  

  الجامعة 

  ذي قار / االدارة المحلية قرب مجلس المحافظة 
                          07817818248  

           Studentaffairs.mazaya@gmail.com 

36  
لنور   كلية ا

  الجامعة 

  الشالالت  طريق  / الموصل  / نينوى  محافظة 
        07708933633  
                         07708933733  
                         07708933766      

  registration@alnoor.edu.iq       

37  
كلية الكنوز  

  الجامعة 

/الجبيله / مجاور محطة وقود الجبيله   البصرة 
      07710782999,07811141555  

  info@kunoozu.edu.iq   

38  
كلية الفارابي  

  الجامعة 

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

       07712365333  
 info@alfarabiuc.edu.iq       

39  
باني   ل كلية ا

  الجامعة 

  بغداد / اليرموك / اربع شوارع 
       07814133398  
  07807334872  
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 albaniuniversity@gmail.com      
   albanicolleg2017@gmail.com           

40  
كلية الطف  

  الجامعة 

كربالء المقدسة / شارع مستشفى العباس االهلي / مقابل   
  شارع ابو طالب 

      07730102923  
      07826086311  

 tuffilikeit@yahoo.com       

  كلية الزهراوي   41

بل عمود - كربالء المقدسة / طريق النجف     1111كربالء/ مقا
     07810269666  

      07714283685    
      ibn_hayyan2009@yahoo.com 

42  
كلية النخبة  

  الجامعة 

  بغداد / شارع فلسطين/ تقاطع مطعم الصخرة  
      07717469393  
      07717459494  

      07717459393  
  alnukhbacolle2013@gmail.com  

 

43  
كلية النسور  

  الجامعة 

 بغداد/ ساحة النسور/ مجاور برج المامون لالتصاالت 
                        6770   كول سنتر  

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

  

44  
لفقه   كلية ا

  الجامعة 

  النجف االشرف / شارع االمام علي  
      07726012067  

          muntadaalna@gmail.com  

45  
كلية بالد الرافدين  

  الجامعة 

  ديالى / بعقوبة /  تقاطع القدس  
       07716699096  
                         07716699098  

                  info@bauc14.edu.iq  
      Bauc2012@gmail.com 

 
WWW.bauc14.edu.iq 

bauc14.edu.iq Reg.  

46  
الجامعة الوطنية  

للعلوم  
  والتكنولوجيا 

/ الناصرية / شارع المرتضى /مجاور ملعب التضحية     ذي قار 
       07733177666  

                          07821667666  
                          07813513666  

               Alwatanya.student@gmail.com  

47  
كلية االمال  

  الجامعة 

  بغداد/ الكرادة داخل /  قرب الجسر المعلق 
      07705689813  

  alamal.student@gmail.com  
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48  

البصرة  كلية  
للعلوم  

والتكنولوجيا  
  الجامعة 

  شارع الوفود خلف حدائق الجزائر البصرة / 
      07807038010  
                         07737971999  
                          07815499688  

              basracollegestudents@gmail  
 

  جامعة اوروك   49

   52بغداد / حي الوحدة /  شارع  
      07730407036  

      07730407037  
       info@urukuni.com  

50  
كلية الهادي  

  الجامعة 

    60بغداد/ الدورة/ نهاية شارع  
                        07733333409  
                        07739897285    

                   Huc.edu@gmail.com  
  

بيان   51 ل   جامعة ا

شارع المطار قرب ساحة عباس بن فرناس من جهة    - غداد  ب 
  العامرية 

  07709693688  
6111          

     info@albayan.edu.iq 

52  
جامعة وارث  

  االنبياء  

/ بالقرب من مدينة سيد   كربالء المقدسة /طريق بغداد 
  االوصياء العصرية 

       07734896226  
        07435511111  

    sa@uowa.edu.iq  

53 
جامعة المصطفى  

  االمين  

د/الكاظمية /تاجي الشط  شارع الوزراء قرب جامع   بغدا
  مرهون  

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

                       07733000024  
                       07824000024  

                  Info@mau.edu.iq  

  جامعة العميد   54

نجف /مقابل عمود    - كربالءالمقدسة /مدخل طريق كربالء 
1238  

                     07733078000  
                     07817448000     

                  Info@alameed.edu.iq  

55  
كلية اشور  
  الجامعة  

لتركية     بغداد/ الوزيرية /خلف السفارة ا
                     07736669777    

                    07830332277     
                 info@au.edu.iq  
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56  
كلية المنارة  
  للعلوم الطبية  

  شعبان/خلف مستشفى الصدر التعليمي   15ميسان /قطاع 
                   07730096071  
                    07711751145  

                info@uomanara.edu.iq 
  

  جامعة العين    57

  ذي قار/الناصرية/الحي العسكري  قرب ميكا مول 
                     07809997030    
                     07800060302  
                     07708100888  

                  registration@alayen.edu.iq     

  الشرق االوسط   58

  بغداد / طريق ابو غريب القديم / قرب كلية الزراعة 
   07813029004  
   07819012643  

Meuc.edu@gmail.com 

  كلية العمارة    59
  لمحافظة ميسان المدخل الشمالي    – ميسان / العمارة  

                     07735551113  
alamarahcollege@gmail.com  

  كلية جنات العراق  60

  االنبار / الرمادي / قرب مركز شرطة الحرية 
                     07830645068  
                     07722221514  

Jannat.iraqofcollege@gmail.com 

61  
جامعة الزهراء  

  للبنات 

كربالء المقدسة / طريق بغداد / قرب مدينة سيد االوصياء /  
  كم عن مركز المدينة    7

                   07726585057  
                   07435522222  

موقع الفيس بوك  
www.facebook/alzahra.university.it 

  جامعة كلكامش   62

بغداد/ الدورة مقابل مساكن الصحة بالقرب من جامع ياسين /  
  مجمع نون والقلم التربوي. 

                  07832000090  
                  07732000090  

info@gau.edu.iq 

  الجامعة االمريكية   63

  بغداد / شارع المطار 
               07800040001   
               07800040002    

Short code : 6227 
info@auib.edu.iq  

  جامعة المعقل   64

  المعقل   – البصرة  
            07711111509    
             07811111509  

info@almaaqal.edu.iq  
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  موقعنا على الويب 

www.almaaqal.edu.iq  

  جامعة المشرق   65

  مقابل ساحة عباس بن    - طريق مطار بغداد الدولي  - غداد ب 
  فرناس 

   07800226006    
   07800224004  
info@oum.edu.iq 

registration@oum.edu.iq  

  كلية ابن خلدون   66

 بوابة بغداد سيطرة اليوسفية بغداد / عويريج / قرب  
   07722965050  
   07822965050 

.edu.iqikinfo@    

  كلية الهدى   67

  17االنبار/ الرمادي شارع  
   07734008800  
   07834008800  

.edu.iquoalhudainfo@  

  جامعة ساوه   68

  المثنى / حي الرسالة / قرب محطة الوقود 
   07714266716  
   07804190767  

.edu.iqun-sawawww.  
.edu.iqun-sawainfo@  

69  
كلية االمل للعلوم  
  الطبية التخصصية 

كربالء المقدسة / مركز المدينة / قرب الكراج الموحد /  
  مقابل مستشفى العباس االهلي 

   07801474433  
   07810618871  
   07806003888  

@Universityofalamil@gmail0com 
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  عزيزي الطالب 

للمزيد من المعلومات حول عملية القبول المركزي في 
الجامعات والكليات االهلية واالطالع على اخر المستجدات، 

يرجى زيارة البوابة االلكترونية لدائرة التعليم الجامعي األهلي 
  الرابط: على 

gate.org-www.pe  

 

زارة التعليم العالي والبحث العلمي او زيارة الموقع الرسمي لو 
  على الرابط: 

www.mohesr.gov.iq  
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