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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والمتابعة دائرة الدراسات والتخطيط
 

 

 
 دليل

في الجامعات والمعاهد  مركزيقبول الال
 العراقية

 
 للعام الدراسي

 م ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲
 
 
 

 ملءعلى معلومات مهمة عن كيفية  يهذا الدليل يحتو
والتقديم إلى الدراسة التي تالئم االلكترونية االستمارة 

 رغبة الطالب ومجموعه
 " يُقرأ بعناية رجاًء "
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 محتويات الدليل

 
 
 

 الصفحة العنوان

 ٤ (شروط وتعليمات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية) االولالفصل 

 ٤ للقبولالشروط العامة  ۱-۱

 ٥ االسس العامة التي يعتمد عليها نظام القبول المركزي ۱-۲

 ۷ الوثائق المطلوبة للتقديم ۱-۳

 ۸ حاالت الغاء القبول  ٤-۱

 ۸ القبول في الكليات ذات القبول المباشر ٥-۱

 ۹ االعتراضات ٦-۱

 ۱۰ مواعيد مهمة ۱-۷

 ۱۳ )طريقة تقديم طلبة الفروع المهنية( الثانيالفصل 

 ۱۳ طريقة تقديم طلبة الفروع المهنية ۲-۱

 ۱٤ فروع التعليم المهني والتخصصات المناظرة او القريبة منها ۲-۲

 ۱۷ ( دليل الطالب الستخدام االستمارة االلكترونية ) الثالثالفصل 

 ۱۷ المقدمة ۳-۱

 ۱۷ ملء االستمارة االلكترونيةخطوات  ۳-۲

 ۲۹ ( رموز الكليات والمعاهد ) الرابعالفصل 

 ۲۹ رموز الكليات التي يقدم اليها خريجو الفرع العلمي ۱-٤

 ٤۱ رموز الكليات التقنية / هيئة التعليم التقني ( للفرع العلمي ) ۲-٤

 ٤۲ رموز المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفرع العلمي ۳-٤

 ٤۳ االدبيرموز الكليات التي يقدم اليها خريجو الفرع  ٤-٤

 ٤۹ ( للفرع االدبي ) رموز الكليات التقنية / هيئة التعليم التقني ٥-٤

 ٥۰ رموز المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفرع االدبي ٦-٤

 ٥۱ رموز المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفرع التجاري ۷-٤

 ٥۱ المطلوبة فيهارموز المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفرع الزراعي والتخصصات  ۸-٤
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 الصفحة العنوان

 ٥۲ رموز المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفرع الصناعي والتخصصات المطلوبة فيها ۹-٤

 ٥۳ رموز المدارس الصباحية المهنية / خارجي ۱۰-٤

 ٥۳ رموز المعاهد التي تقدم اليها خريجات الفنون التطبيقية   ۱۱-٤

 ٥٤ (الكليات االهلية) الخامسالفصل 

 ٥٤ الكليات االهلية ۱-٥

 ٥۷ الجامعات في اقليم كردستان العراق ۲-٥

 
 
 

 م ۲۰۱۳ – ۲۰۱۲أعضاء لجان دليل الطالب للعام الدراسي 
 

 العام المشرف

 خميس سبع الدليميد. أ.
 المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 
 
 

 ةاللجنة الرئيس

١ 
٢ 
٣ 
٤ 

 رئيساً / مدير قسم القبول المركزي /  وهيب محمدعبد الوهاب د.أ.م.
 مدير قسم االحصاء / عضواً  /ندى احسان يوسف

 مدير قسم الحاسوب / عضواً  عصام حمودي حسون /
 احمد حسين علي / مسؤول شعبة االنظمة / عضواً 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الفصل األول

 والمعاهد العراقيةشروط وتعليمات القبول المركزي في الجامعات 
 الشروط العامة للقبول ۱-۱
 يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات والمعاهد أن يكون : 

 عراقي الجنسية .  .۱

حائزاً على شهادة الدراسية الثانوية العراقي�ة ، مع�ززة بتص�ديق م�ن المديري�ة العام�ة   .۲
 للتربية في المحافظة او على شهادة تعادلها .

ناجحاً في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بك�ل دراس�ة ويح�ق للطال�ب المكف�وف   .۳
ط التقديم للدراسات اإلنسانية المناسبة للتقديم ع�ن طري�ق القب�ول والذي تتوفر فيه شر

 المركزي .

 في سنة التقديم . ۱/۱۰) سنة تحسب لغاية۲٤أن ال يتجاوز عمر الطالب ( .٤

 من خريجي :  .٥

 العام الدراسي الحالي .  - أ

كلي�ة أو معه�د  أي�ةالعام الدراسي السابق من غير المقبولين قبوال مركزياً في   - ب
ويتم قبولهم وفق الحدود الدنيا لسنه تخرجهم وف�ي حال�ة ثب�وت قبول�ه ف�ي اي 

 وتعد سنة رسوب بحقه . األصليكلية او معهد يعاد الى قبوله 

ن الوظيف��ة والدراس��ة ف��ي الكلي��ات والمعاه��د الجم��ع ب��ي وال يج��وزمتفرغ��اً للدراس��ة ،  .٦
الصباحية ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية ويشترط في استمرارهم بالدراسة 

 دراسية من دوائرهم وفق التعليمات النافذة . إجازةالحصول على 

التابعة الى وزارة التربية وال�وقفين  اإلسالميةمن خريجي األعداديات  األولمن النصف   .۷

%) فيح��ق ل��ه القب��ول ف��ي كلي��ة العل��وم االس��الميه ٦٥ان اليق��ل مع��دل الطال��ب ع��ن (عل��ى 

بجامعة بغداد وجامعة الموصل وكلية الفقه في جامع�ة الكوف�ة وكلي�ة الش�ريعة ف�ي جامع�ة 

 تكري��ت والجامع��ة  العراقي��ة وكلي��ة الدراس��ات القرآني��ة ف��ي جامع��ة باب��ل وكلي��ة العل��وم
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 وكلي�ة العل�وم االس�المية فلوج�ه/  اإلس�المية  العل�وم وكلي�ة  في جامع�ة ك�ربالء اإلسالمية

في جامعة ديالى ، كما يحق لهم التق�ديم للقب�ول ف�ي  اإلسالميةبجامعة االنبار وكلية العلوم 

وكلي�ات التربي�ة  واآلداباللغ�ة العربي�ة والت�اريخ وعل�وم الق�رآن ف�ي كلي�ات التربي�ة  أقسام

 %) من خطة القبول في القسم .٥منهم عن (تزيد نسبة المقبولين  وبما ال األساسية

م��ن خريج��ي االع��داديات المهني��ة الص��باحية والمس��ائية يح��ق له��م التق��ديم ال��ى هيئ��ة   .۸
التعليم التقني ، على ان تحدد نسب قبولهم على وفق متطلبات خطة القبول ف�ي الهيئ�ة 

ل اليق��ل مع��د أنالمع��دل التنافس��ي عل��ى  أس��اسوس��تكون المنافس��ة ب��ين الط��الب عل��ى 
 %) للدراسة المسائية .٥٥%) للدراسة الصباحية و (٦۰المتقدم عن(

المهني�ة  اإلعدادي�ةمن كل اختص�اص عل�ى مس�توى الع�راق م�ن خريج�ي  األوائلالخمسة  .۹

ع�ن طري�ق قس�م الصباحية والمسائية يكون قب�ولهم ف�ي الكلي�ات المن�اظرة الختصاص�اتهم 

التربية على ان يكونوا من الناجحين  ،على وفق القوائم التي تعدها وزارةالقبول المركزي

 . األولفي الدور 

%) م��نهم ف��ي الكلي��ات المن��اظرة ۱۰) م��ن خريج��ي المعاه��د فيقب��ل (األوائ��لالطلب��ة (  .۱۰
القب�ول المرك�زي بترش�يح المش�مولين م�نهم وحس�ب ت�وافر قس�م الختصاصاتهم ويقوم 
 االختصاص المناظر .

قبول�ه يعتم�د  إن إذالقبول غير ملزم لقبوله بصورة نهائية  الستمارةتقديم الطالب  إنعلماً  .۱۱

 على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق األسس المعمول بها .

 

 

 األسس العامة التي يعتمد عليها نظام القبول المركزي  ۱-۲
يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموج�ب نظ�ام القب�ول المنف�ذ عل�ى الحاس�وب 

 االلكتروني بحسب األسس اآلتية :

) ٥۰( افي استمارة التقديم الب�الغ ع�دده يقبل الطالب على وفق االختيارات المثبتة .۱
 في المجموع . المنافسة أساساختياراً وعلى 
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ف��ي  األخي��رةاليعم��ل بمب��دأ دروس المفاض��لة إال ف��ي حال��ة المنافس��ة عل��ى المقاع��د   .۲
 خطة القبول المعتمدة . 

 العمل بمبدأ : إلغاءتم  - .۳
 تحسين المعدل . - أ
 ) درجات عدم رسوب .۱۰( إضافةامتياز  - ب
درجات على مجموع الطلبة في حالة تقديمهم عل�ى أي كلي�ة ض�من  إضافة  -جـ

 محافظتهم.
تحتسب درجة اللغة االنكليزية ضمن مجموع الطالب ألغراض القبول ، أما اللغ�ات  .٤

 لى المجموع التنافسي .%) من درجتها ا۱٦األجنبية األخرى فتضاف نسبة(
المتقدمون للقب�ول ف�ي الجامع�ات والمعاه�د ال�ذين تزي�د مع�دالتهم ع�ن  لبةيلتزم الط .٥

ع��ن  وال يق�ل) كلي�ة ۳٥) اختي�ار عل�ى ان اليزي�د ع�ن(٥۰%) بوج�وب م�لء (٦۰(
) معه��داً ، وف��ي حال��ة ع��دم ترش��يح الطال��ب ألي م��ن االختي��ارات المثبت��ة ف��ي ۱٥(

استمارته بسبب عدم قبول مجموعه فيها او بسبب عدم كفاية اختياراته فأن النظر 
 وال يح�قالوزارة بحسب اس�تحقاقه ،  إلىفي ترشيحه الى الدراسة المناسبة يترك 

 له االعتراض على ذلك .
) اختي��ار جميعه��ا ٥۰%) فيح��ق له��م م��لء (٦۰مع��دالتهم ع��ن ( الطلب��ة ال��ذين تق��ل .٦

 معاهد لضمان كفاية االختيارات .
عل��ى  أعل��ىكلي��ة ذات متطلب��ات  إل��ى أدن�ىض�وابط االنتق��ال م��ن كلي��ة ذات متطلب��ات  .۷

 النحو اآلتي:
 والكيمي��اء الحي��اة عل��وم أقس��ام عل��ى األول��ى المرحل��ة ف��ي األول للطال��ب يح��ق - أ

 ف��ي التطبيقي��ة الكيمي��اء وقس��م اإلحيائي��ة التقان��ات وقس��م المرض��ية والتحل��يالت
 ط�ب كلي�ات ال�ى االنتق�ال البيط�ري الط�ب كلي�ة ف�ي األول والطال�ب العل�وم كليات

 .الصيدلة او األسنان
 والرياض��يات الرياض��يات أقس��ام عل��ى األول��ى المرحل��ة ف��ي األول للطال��ب يح��ق - ب

 وقس�م الحاسوب وعلوم األرض وعلوم التطبيقية والفيزياء والفيزياء التطبيقية
 وأقس�ام العل�وم كلي�ات ف�ي البيئي�ة التقان�ات وأقس�ام الجوي�ة األن�واء وقسم الفلك

 كلي�ات ال�ى االنتق�ال التكنولوجي�ة الجامعة في الحاسوب وعلوم التطبيقية العلوم
 .التكنولوجية الجامعة في الهندسية األقسام او الجامعات في الهندسة
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نت�ائج  إع�النبعد  وعينبأسيجب ان يتم تسجيل الطالب في (الكلية / المعهد) خالل  .۸
 القبول المركزي.

يرقن قيد الطالب اذا تجاوزت مدة دراسته في (الكلي�ة / المعه�د) ع�ن م�رة ونص�ف  .۹
الم��دة المق��ررة للدراس��ة ف��ي تخصص��ه، بم��ا فيه��ا س��نوات الرس��وب وال تحتس��ب 

 نها.سنوات التأجيل وعدم الرسوب من ضم
المع�ززة بتص�ديق المديري�ة  اإلعداديةوثيقة الدراسة  أصليلزم الطالب بتسليم  .۱۰

)، ويق�دم ۳۱/۱۲( أقصاهالعامة للتربية في المحافظة الى تسجيل الكلية في موعد 
 تعهداً خطياً بذلك وكفالة ضامنة.

وضوابط قبول الطلبة المسرعين: يحق للطالب المتميز المش�مول بنظ�ام  أسس .۱۱
االمتحان��ات النهائي��ة العام��ة القب��ول عل��ى  اجت��ازال��ذي  اإلعدادي��ة للدراس��ةالتس��ريع 

 والضوابط اآلتية: األسسوفق 
للطلبة المسرعين الذين حصلوا على عتبة  المخصصةتكون نسبة المقاعد  - أ

%) من المقاعد التي حددتها خطة القبول لكلي�ات ۲%) فأكثر (۸۰القطع (
بالنس��بة لكلي��ات  أم��ادلة)، ، ص��ي أس��نانالمجموع��ة الطبي��ة (ط��ب ، ط��ب 

%) وي��تم التوزي��ع ب��ين الكلي��ات ۱۰المجموع��ة الهندس��ية فتك��ون نس��بتهم (
 المتناظرة الموجودة في المحافظة الواحدة بشكل متساٍو.

المج�اميع  سأسايجري التنافس بين الطلبة الذين تخطوا عتبة القطع على  - ب
 ة االستيعابية.التي حصلوا عليها عند التوزيع على الكليات وبحسب الطاق

ترش��يحه وال��دوام ف��ي الص��ف  إلغ��اءيح��ق لم��ن ال يرغ��ب بنت��ائج التس��ريع  -ج��ـ
 السادس.

 تسجيلالوثائق المطلوبة لل ۱-۳
 المستمسكات اآلتية: إليهايقدم الطالب الى الجهة التي يرشح 

 مصدقة وفق الضوابط. اإلعداديةوثيقة الدراسة  )۱

 نسخة ملونة عن شهادة الجنسية العراقية. )۲

 المدنية . األحوالنسخة ملونة عن هوية  )۳

 ثالث صور حديثة. )٤
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 حاالت إلغاء القبول ٤-۱
 يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية:

بعد ظه�ور  أسبوعينخالل مدة  إليهالمرشح )المعهد  /إذا لم يلتحق الطالب في (الكلية  .۱
 نتائج القبول المركزي. 

 /م��زورة إل��ى (الكلي��ة او إذا ق��دم الطال��ب معلوم��ات أو وث��ائق غي��ر ص��حيحة أو ناقص��ة  .۲
 قبول الطالب ف�ي أي�ة فت�رة بع�د إع�الن إلغاء الحق في) المعهد /فان لـ(الكلية )المعهد 

 قبوله ( حتى إن كان في صفوف متقدمة من الكلية أو المعهد ) . 
إذا ك��ان قب��ول الطال��ب خط��أ وغي��ر متواف��ق م��ع التعليم��ات والض��وابط والش��روط فعل��ى  .۳

التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبول�ه لك�ي يعف�ى ) الكلية / المعهد(الطالب تبليغ 
 من المسؤولية.

 في حالة عدم تقديم الوثائق األصولية المطلوبة . .٤
 

 القبول في الكليات ذات القبول المباشر: ٥-۱
 
 : يقصد بكليات القبول المباشر .۱

 كليات واقسام التربية الرياضية . - أ
 كليات الفنون الجميلة واقسام التربية الفنية في كليات التربية االساسية . - ب
قسم اللغة الكردية وفرع اللغة السريانية في كلية اللغات/جامعة بغداد وقسم اللغة  -جـ

 .كوكالتركية في كلية االداب في جامعتي الموصل وكر
 كلية االعالم في جامعة بغداد واقسام االعالم في كليات االداب . -د

كافة ومن ضمنهم مرشحي اللجنة االولمبية المتقدمين الى  يخضع الطلبة المتقدمين .۲
لجان تشكل لهذا تجريها مقابلة شخصية اختبار و إلىالكليات واقسام التربية الرياضية

 . وفق التعليمات الصادرة من الوزارةية الغرض لتحديد مدى صالحيتهم لهذه الكل
التربية  وأقسامفي المنافسة للقبول في كليات التربية الرياضية  بالحسبانيؤخذ  .۳

البطوالت  أصحابالرياضية في كليات التربية من له شهادات تأييد رسمية بكونه من 
اخضاعهم مع  إلى عضوية الفرق الرياضية في النوادي بانتمائهالمحلية اوالدولية أو 

 . الختبارات تجريها الكليات
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 االعتـراضـات ٦-۱
 

 مالحظات مهّمة : ۱-٦-۱
 

 يحتفظ الطالب بوصل التسلم االلكتروني، ويسقط حق الطالب باالعتراض في حالة فقدانه . .۱
يجوز للطالب تقديم اعتراض على ترشيحه في حالة اعتقاده بوجود أي خطأ في ترشيحه  .۲

 المثبتة في استمارة االعتراض. األسبابضوء  وفي
مع وصل التسلم في مدة التتجاوز  االلكترونية المرفقة استمارة االعتراض يمأل الطالب .۳

 نتائج القبول. إعالنمن تاريخ  اسبوع
يجري النظر في طلبات االعتراض اعتمادا على الحاسوب الستخراج نتائج االعتراضات  .٤

انتهاء مدة التقديم، ثم تعلن في الجامعات وهيئة وتظهر النتائج بعد اسبوع من تاريخ 
 التعليم التقني وموقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت).

عن ه يكون نتائج ومعرفةاالعتراضات  النمن الطالب عدم مراجعة مركز الوزارة  ىيرج .٥
ات الدولية وموقع الوزارة على شبكة المعلوم الجامعات وهيئة التعليم التقني طريق

 .(االنترنيت) 
 
 

 حاالت االعتراض التي يمكن النظر فيها : ۲-٦-۱
 
 لم يظهر ترشيح للطالب ( وفق الحدود الدنيا للقبول ) . .٦ 
 وجود خطأ في المجموع أو الدرجات . .۷ 

 وجود خطأ في الترشيح بسبب خطأ فني ناتج عن الحاسوب . .۸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۰- ٦٤ 
 

 مواعيد مهمة : ۱-۷

 التالية كأساس لبدء العام الدراسي لكل سنة دراسية : التوقيتاتمد تتع
 موعدا للتقديم عبر االستمارة االلكترونية . ۳۰/۹إلى  ۱/۹من  .۱
 موعدا إلعالن نتائج القبول. ۱٥/۱۰إلى  ۱/۱۰من  .۲
موع����دا لتس����جيل الطلب����ة وحس����م االعتراض����ات  ۳۱/۱۰إل����ى   ۱٦/۱۰م����ن  .۳

 الكترونيا.
دراس���ة لطلب���ة المرحل���ة األول���ى م���ن ك���ل ع���ام دراس���ي بداي���ة ال ۱/۱۱تحدي���د  .٤

 وااللتزام بهذا التوقيت من قبل كافة الجهات ذات العالقة .

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عزيزي الطالب
 يرجى ملء:

 استمارة القبول المركزي االلكترونية من خالل موقع الوزارة االتي : -۱
www.mohesr.gov.iq 

 
 العراقية للحاسبات والمعلوماتيةموقع الهيئة 

www.icci.edu.iq 
 

 المواقع االلكترونية التالية: 
 
 
 
 

 .دقة لمعرفة كيفية ملء االستمارة االلكترونية ب الثالثوقراءة الفصل 
 

.org1http://www.istimara 

.org2http://www.istimara 

.org3http://www.istimara 

http://www.mohesr.gov.iq/
http://www.mohesr.gov.iq/
http://www.istimara1.org/
http://www.istimara1.org/
http://www.istimara2.org/
http://www.istimara2.org/
http://www.istimara3.org/
http://www.istimara3.org/
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 بمراكز التسلم واالرشادجدول 
 

 المحافظة مركز التسلم واالرشاد ت

 بغداد كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد/ الوزيرية ۱

۲ 
المنصور/ -بغداد/ الكرخ -المعهد الطبي التقني في المنصور

 بغداد قرب نقابة المهندسين

 بغداد الكاظمية -كلية الحقوق/ جامعة النهرين  ۳

 بغداد كلية الزراعة/ جامعة بغداد ٤

 بغداد الجامعة التكنولوجية ٥

 بغداد دارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ الطالبيةاالكلية  ٦

 بغداد كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية ۷

 بغداد الكلية التقنية االدارية/ باب المعظم ۸

 نينوى المركز الطالبي في جامعة الموصل ۹

 نينوى المعهد التقني/ الموصل ۱۰

 كركوك المعهد التقني/ كركوك ۱۱

 كركوك جامعة كركوك ۱۲

 البصرة جامعة البصرة ۱۳

 البصرة التقني/ البصرةالمعهد  ۱٤

 ميسان المعهد التقني/ العمارة ۱٥

 ذي قار المعهد التقني/ الناصرية ۱٦

 ذي قار جامعة ذي قار ۱۷

 المثنى حي الرسالة -المعهد التقني/ السماوة ۱۸

 بابل جامعة بابل/ الحلة ۱۹

 بابل المعهد التقني/ بابل ۲۰

 النجف المعهد التقني/ الكوفة ۲۱

 النجف جامعة الكوفة/ النجف ۲۲
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 المحافظة مركز التسلم واالرشاد ت

 كربالء المعهد التقني/ كربالء ۲۳

 كربالء جامعة كربالء ۲٤

 االنبار جامعة االنبار/ الرمادي ۲٥

 االنبار المعهد التقني/ االنبار ۲٦

 صالح الدين رئاسة الجامعة/ قسم شؤون الطلبةجامعة تكريت/  ۲۷

 ديالى التقني/ بعقوبةالمعهد  ۲۸

 ديالى كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى ۲۹

 القادسية جامعة القادسية/ الديوانية ۳۰

 واسط جامعة واسط/ كلية التربية/ الكوت ۳۱

 الدور المعهد التقني/ الدور ۳۲

 الكوت المعهد التقني/ الكوت ۳۳

 الديوانية المعهد التقني/ الديوانية ۳٤

 ديالى ديالى/كلية الهندسة/ تقاطع القدس جامعة ۳٥

 نينوى جامعة الموصل / كلية الطب في الجانب االيمن من المحافظة ۳٦

 النجف جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصاد /الكوفة ۳۷

 المثنى جامعة المثنى / رئاسة الجامعة ۳۸
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 الثانيلفصل ا
 

 طريقة تقديم طلبة الفروع المهنية:  ۲-۱
 

 رموز الفروع المهنية هي :
 
 

الرمز الخاص بالمدارس  ،)٤۰رمز الفرع الزراعي ()، ۳۰رمز الفرع التجاري (
اما الفرع  ،)۱٥رمز فرع الفنون التطبيقية ()،۲۰رمز فرع الميكاترونكس ( ،)۱۰الدينية (

 الصناعي فتعتمد اللجنة المدرسيةالرموز المبينة في الجدول اآلتي:
 

 
الواقعة في محافظة هيئة التعليم التقني في معاهد الفروع المهنية الطلبة من خريجي  يقبل

في االختصاصات المناظرة لتخصصاتهم سكنهم أو المحافظة التي يرغبون الدراسة فيها  
الواقع في فر االختصاص المناظر في المعهد اوفي حالة عدم توبكونه اول االختيارات المهنية 

هو قبول فاالختيار الثالث بكونه اختيارا ثانيا اما لطالب في االختصاص القريب ا يقبل،المحافظة
فر امنظومة التخصص العام ضمن معهد المحافظة في حالة عدم تو فيالفرع المهني  يخريج

 ب.يختصاص المناظر أو االختصاص القراال
 :) ۲.۲في الفقرة(المبين موضح في الجدول  هو وكما

 
 

 الرمز االختصاص الرمز االختصاص الرمز االختصاص
 ۷۲ خزف وزجاج ٦۱ نماذج ٥۰ بناء

 ۷۳ قيادة ٦۲ طباعة ٥۱ ميكانيك
 ۷٤ اشارات ٦۳ نجارة ٥۲ معادن

 ۷٥ خراطة ٦٤ مكننة زراعية ٥۳ سيارات
 ۷٦ قاطرات ٦٥ صناعات غذائية ٥٤ سباكة

 ۷۷ محركات ٦٦ مناجم ٥٥ تدفئة وتبريد
 ۷۹ تشغيل ٦۷ الخياطة والتصميم ٥٦ كهرباء
 ۸۰ فريزة ٦۸ االتصاالت السلكية والالسلكية ٥۷ الكترون
 ۸۱ ادوات ٦۹ الحاسوب ٥۸ غزل

 ۸۲ تجميع ۷۰ نسيج ٥۹ صناعات كيماوية
   ۷۱ تكملة ٦۰ رسم هندسي
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 :فروع التعليم المهني والتخصصات المناظرة او القريبة منها ۲-۲
 
 

 االختصاصات في المعاهد
 

 

فروع التعليم  ت
 االختصاص العام االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

 /مساحة /رسم هندسي بناء وانشاءات بناء ۱
  انشاء طرق

  مساحة/بناء وانشاءات رسم هندسي رسم هندسي ۲

 /قوى كهربائية كهرباء ۳
  الكترونيك كهرباء عام /شبكات

شبكات  /قوة كهربائية اتصاالت /الكترونيك الكترونيك ٤
 ميكانيك انتاج كهرباء عام /كهربائية

  الكترونيك اتصاالت اتصاالت ٥

انظمة  /الكترونيك حاسوبصيانة  ٦
شبكات  /قوى كهربائية اتصاالت حاسوبال

 كهرباء عام /كهربائية

 ميكانيك ۷
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية

 /مكائن ومعدات
 /تبريد وتكييف /سيارت

 مضخات /غزل ونسيج
 

صيانة  /تشغيل انتاجميكانيك معادن ۸
 ميكانيك عام /ميكانيكية

 /مكائن ومعدات
تبريد  /سيارات

 /ميكانيك /وتكييف
 /غزل ونسيج
 مضخات 

  عامميكانيك  ميكانيك انتاج نجارة ۹

ميكانيك  /ميكانيك عام سباكة ۱۰
 انتاج

تشغيل وصيانة 
مكائن  /ميكانيكية

تبريد  /سيارات /ومعدات
 /غزل ونسيج /وتكييف

 مضخات

 

 
۱۱ 
 

 سيارات سيارات

تبريد /مكائن ومعدات
 /مضخات /وتكييف

 مكننة زراعية

 /ميكانيك انتاج
 /غزل ونسيج /ميكانيك

تشغيل وصيانة 
 ميكانيكية

 /مكائن ومعدات تبريد وتكييف وتبريدتكييف  ۱۲
 مضخات /سيارات

 
 /ميكانيك /ميكانيك عام

تشغيل  /غزل ونسيج
 وصيانة ميكانيكية
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فروع التعليم  ت
 االختصاص العام االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

  سيارات مكائن زراعية زراعية ةننمك ۱۳

صناعات  ۱٤
 كيمياوية

 /صناعات كيمياوية
تشغيل وحدات 

 صناعية
  سالمة مهنية

 صناعات غذائية ۱٥
 /صناعات كيمياوية
تشغيل وحدات 

 صناعية
  

 /زجاج وسيراميك خزف وزجاج ۱٦
 تزيين معماري

 /صناعات كيمياوية
  تشغيل وحدات صناعية

   تصميم داخلي نماذج ۱۷

 تجاري ۱۸
 /مخازن /محاسبة

 /تأمين /سكرتارية
 مكتبات /مصارف

  

 زراعي ۱۹

انتاج  /انتاج حيواني
تربة  /نباتي

 /واستصالح االراضي
 مكائن زراعية

  

  مكائن ومعدات /ميكانيك طباعة طباعة ۲۰
   فنون تكملة ۲۱

 غزل ونسيج/ميكانيك غزل ۲۲
ميكانيك /انتاجميكانيك 

تشغيل وصيانة /عام
 ميكانيكية

مكائن ومعدات 
تبريد  /سيارات

 مضخات /وتكييف

 غزل ونسيج/ميكانيك نسيج ۲۳
ميكانيك /انتاجانيك ميك

تشغيل وصيانة /عام
 ميكانيكية

مكائن ومعدات 
تبريد  /سيارات

 مضخات /وتكييف

 قيادة ۲٤
ميكانيك /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة /عام
 ميكانيكية 

 /سيارات/مكائن ومعدات
تبريد 

 /غزلونسيج/وتكييف
 مضخات

 

 اشارات ۲٥
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية

 /ئن ومعداتمكا
 /تبريد وتكييف /سيارات

 مضخات /غزل ونسيج

 
 
 
 
 

 خراطة ۲٦
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية

 /سيارات/مكائن ومعدات
غزل  /تبريد وتكييف

 مضخات /ونسيج
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فروع التعليم  ت
 االختصاص العام االختصاص القريب االختصاص المناظر المهني

 قاطرات ۲۷
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية 

 /ئن ومعداتمكا
 /تبريد وتكييف /سيارات

 مضخات /غزل ونسيج
 

 محركات ۲۸
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية 

 /مكائن ومعدات
 /تبريد وتكييف /سيارات

 مضخات /غزل ونسيج
 

 تشغيل ۲۹
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية 

 /مكائن ومعدات
 /تبريد وتكييف /تسيارا

 مضخات /غزل ونسيج
 

 فريزة ۳۰
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية 

 /مكائن ومعدات
 /تبريد وتكييف /سيارات

 مضخات /غزل ونسيج
 

 ادوات ۳۱
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية

 /سيارات/مكائن ومعدات
غزل  /تبريد وتكييف

 مضخات /ونسيج
 

 تجميع ۳۲
ميكانيك  /ميكانيك انتاج

تشغيل وصيانة  /عام
 ميكانيكية 

 /مكائن ومعدات
 /تبريد وتكييف /سيارات

 مضخات /غزل ونسيج
 

 /قوى كهربائية قوى ۳۳
  اتصاالت /الكترونيك كهرباء عام /شبكات
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 الثالثالفصل 

 لكترونيةإلاستمارة إلاستخدام دليل الطالب إل
 :المقدمة ۳-۱
 

عزيزي الطالب إن اإلستمارة اإللكترونية وجدت لخدمتك ومساعدتك في ملء إختياراتك     
بسرعة وسهولة مع الحفاظ على سرية معلوماتك وحمايتها من األخطاء والتالعب التي قد 
تحدث عند ملئها ولضمان حقك في الترشيح للكلية أو المعهد الذي ُيــــالئم معدلك ووفق 

ألسـلــوب التكـنولـوجي الحــديـث والحضـاري المـتـطور بإسـتـخدام رغبـاتك، إن هذا ا
(اإلستمارة االلكترونية) ســهل جداً وال يتطلب منك سوى معـرفة بسيطة للدخول عبر اإلنترنت 

 الى المواقع المثبته أدناه.
 -مالحظة:

 فقط.كل االرقام واالختيارات والرموز التي ستظهر في هذا الدليل هي افتراضية  -۱
تم استعمال الرمز (*) لغرض اخفاء المعلومات االصلية وال يجوز استعمال هذا الرمز في  -۲

 ملء االستمارة الحقيقية.
 

 خطوات ملء اإلستمارة اإللكترونية: ۳-۲

 -يجب عليك الدخول الى أحد المواقع المباشرة اآلتية : -اوالً:

.org1http://www.istimara 

.org2http://www.istimara 

.org3http://www.istimara 

  أو الى الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://www.mohesr.gov.iq 

 ثم الضغط على رابط (اإلستمارة اإللكترونية) .
أو على رابط (اإلستمارة اإللكترونية) الموجود في موقع الهيئة العراقية للحاسبات 

 -والمعلوماتية :
http://www.icci.edu.iq 

في كل المواقع االلكترونية التابعة للجامعات العراقية. ويمكنك او على الروابط الموجودة 
 اإلستعانة بأي شخص له معرفة ولو بسيطة للدخول الى الموقع.

http://www.istimara1.org/
http://www.istimara1.org/
http://www.istimara2.org/
http://www.istimara2.org/
http://www.istimara3.org/
http://www.istimara3.org/
http://www.mohe.sr.gov.iq/
http://www.mohe.sr.gov.iq/
http://www.icci.edu.iq/
http://www.icci.edu.iq/
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وعلى سبيل المثال اذا قمت عزيزي الطالب بكتابة العنوان الخاص بموقع وزارة التعليم      
) الموجود Enterالعالي والبحث العلمي آنف الذكر بشكل صحيح والضغط على زر الدخول (

في لوحة المفاتيح سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التعليم العالي والبحث 
 )۱ستجد فيها الرابط الخاص بموقع اإلستمارة االلكترونية كما في الشكل رقم (العلمي، حيث 

وبالضغط على هذا الرابط ستظهر أمامك عزيزي الطالب الصفحة األولى لموقع اإلستمارة 
 االلكترونية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالي والبحث العلمي) موقع وزارة التعليم ۱شكل رقم (
 
 

 -صفحات نظام اإلستمارة اإللكترونية والتي يجب عليك معرفتها بالتفصيل وهي كاآلتي: -ثانياً:
 -:)۲( كما في الشكل رقمالصفحة األولى (صفحة تسجيل الدخول)  .۱
هذه الصفحة هي الصفحة المخصصة لتسجيل الدخول حيث يجب عليك إدخال رقمك  

اإلمتحاني الموجود على بطاقتك اإلمتحانية والرقم السري الخاص بك و الذي تم تزويدك به 
 من قبل مدرستك وكما موضح في الشكل أدناه:

 

هنا يوجد رابط 
موقع اإلستمارة 
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 ) صفحة تسجيل الدخول۲شكل رقم (

 
 

 -مالحظة:
إن صفحة تسجيل الدخول أنفاً هي من أهم مراحل تقديمك الصحيح لإلستمارة اإللكترونية     

 -وعليه يجب مراعاة مايأتي:
 
عدم اعطاء الرقم السري والرقم اإلمتحاني خاصتك لغيرك وذلك لضمان ملئها بنفسك او من  -

 تخوله انت وبحضورك.
لك رمز التحقق من الهوية، قم بكتابته ثم بعد كتابة الرقمين آنفاً بشكل صحيح سوف يظهر  -

 ).۳كما في الشكل رقم (  إضغط على زر (دخول)
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 )۳شكل رقم (

اذا تمت عملية إدخال المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول بنجاح سوف تظهر الصفحة الخاصة 
 ).٤باإلستمارة كما في الشكل رقم (

 

 
 ) الصفحة الخاصة باإلستمارة٤شكل رقم (

إضغط هنا لمعرفة 
 تفاصيل درجاتك

كما في  أإلمتحانية
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وكما  ) ستظهر تفاصيل الدرجات٤عند الضغط على مجموع الدرجات الموجود في الشكل رقم (
 )۱-٤موضح في الشكل رقم (

 

 
 

 )صفحة تفاصيل الدرجات۱-٤شكل رقم (
 

 -.الصفحة الثانية  (صفحة تحديد اإلختيارات) :۲
وهي أهم صفحة بالموقع حيث يجب عليك عزيزي الطالب اإلنتباه جيداً الى كيفية تحديد 
اختياراتك بشكل صحيح وحسب الترتيب الذي ترغب به وعدم اإلرتباك وأيضاً اإلنتباه الى 
المعلومات المكتوبة في أعلى هذه الصفحة مثل اإلسم الرباعي والمجموع فإذا كان هناك أي 

وقبل ˝ ومات يرجى منك عزيزي الطالب تقديم شكوى بهذا األمر مباشرةخطأ في هذه المعل
ملء أي إختيار من خالل الضغط على الرابط الخاص بالشكاوى (الشكاوى) الموجود في قائمة 
(خدمات الطلبة) في الجانب االيمن للصفحة لتصحيح الخطأ بعد التأكد منه وتجنب حدوث أي 

الصفحة مبسطة جداً حيث تحتاج منك فقط كتابة رمز  مشاكل في القبول الخاص بك، إن هذه
الكلية / المعهد (المتكون من ثالثة أرقام فقط) الموجود في الفصل المخصص لرموز الكليات 
والمعاهد ضمن هذا الدليل داخل الحقول المخصصة لرموز الكليات والمعاهد الموجودة في هذه 

لمعهد الذي ترغب به مباشرًة وبشكل تلقائي الصفحة وبعد ذلك سوف يظهر لك إسم الكلية او ا
 ) مع مالحظة عدم ظهور أي رسالة خطأ أثناء كتابة الرموز. ٥وكما مبين بالشكل رقم (
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 -األخطاء التي ممكن حدوثها هي :

ال يوجد كلية او معهد بهذا ( عند كتابة رقم ال يرمز ألي كلية او معهد تظهر الرسالة اآلتية .١

 ).الرمز

 ).هذا الرمز تم إختياره مسبقاً ( رمز معين تظهر الرسالة اآلتيةعند تكرار  .٢

ة عند كتابة رمز تابع لكلية خاصة بالبنات وكان الطالب المسجل ذكراً تظهر الرسالة اآلتي .٣

 ).هذا الرمز خاص بكلية للبنات فقط(

ال ( عند كتابة حروف بدل الرقم أو الرمز الخاص بالكليات أو المعاهد تظهر الرسالة اآلتية .٤

 ).يجوز كتابة حروف

 عند تجاوز حد معين لعدد الكليات وحسب تعليمات القبول المركزي تظهر الرسالة اآلتية .٥

 ).اليمكن إختيار اكثر من  كلية(

 عندما يكون الطالب او الطالبة من الفرع األدبي وتمت كتابة رمز تابع للفرع العلمي تظهر .٦

 ).لمي فقطهذا الرمز خاص بالفرع الع( الرسالة اآلتية

عند ترك أحد الحقول فارغاً فان النظام لن ينقلك الى الصفحة التالية (تظهر رسالة تحذير)  .۷
 ويتوجب عليك ملء الحقل الفارغ من أجل اإلنتقال الى الصفحة التالية.

 
 :مالحظة

في حالة ظهور أي من الرسائل آنفاً سوف لن تكون عزيزي الطالب قادراً على متابعة  
بقية مراحل اإلستمارة اإللكترونية وذلك لضمان حقك بإختيار خمسين كلية او معهد بدون 

 أخطاء كما إن تسلسل هذه الحقول يمثل تسلسل اختياراتك. 
 
خطاء يمكن ارسال هذه الخيارات بعد تحديد كل االختيارات وبشكل صحيح وبدون اي أو

مباشرًة بالضغط على زر (مشاهدة اإلختيارات) الموجود في أسفل الصفحة وكما موضح 
 الثالثة. اإلنتقال الى الصفحة) حيث يتم ٥بالشكل رقم(
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 ) صفحة تحديد اإلختيارات٥شكل رقم (
 

 -.الصفحة الثالثة ( صفحة المعاينة) :۳
تم وضع هذه الصفحة لضمان عدم حدوث أي خطأ باإلختيارات وإعطاء فرصة أخرى       

لتعديل قائمة اإلختيارات في الصفحة السابقة في حالة وجود اي خطأ او رغبة في تغيير أحد 
الخيارات قبل إرسالها يمكنك الضغط على زر (تعديل اإلختيارات) وبعد التأكد من جميع 

ستمرار بالضغط على زر ( متأكد من اإلختيارات ) أسفل الصفحة وكما اإلختيارات يمكنك اإل
 حيث ستنتقل الى الصفحة الربعة. ) ٦موضح بالشكل رقم (
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 ) صفحة المعاينة٦الشكل رقم (
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 -.الصفحة الرابعة (صفحة التأكيد):٤
في هذه الصفحة لديك فرصة اخرى لتعديل إختياراتك قبل إرسالها بشكل نهائي بالضغط على 

زر (تعديل اإلختيارات) أما إذا كنت متأكداً تماماً من صحة اختياراتك التي قمت بإدخالها سابقاً 
فتستطيع أن تقوم بتأكيد هذه اإلختيارات وحفظها بشكل نهائي بالضغط على زر (نعم لإلرسال 

 ). ۷كل نهائي) وكما موضح في الشكل رقم (بش

 

 
 

 ) صفحة التأكيد۷شكل رقم (
 

تجدر اإلشارة هنا الى انه بعد إرسال هذه اإلختيارات بالضغط على زر (نعم لإلرسال بشكل   
نهائي) سوف يطلب منك عزيزي الطالب أن تقوم بإدخال الرقم اإلمتحاني لتأكيد عملية 

 ).۸اإلرسال كما في الشكل رقم (

 
 

 ) تأكيد اإلرسال بالرقم اإلمتحاني۸الشكل رقم (
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يتم الحفظ بشكل نهائي ومسح معلومات الدخول الخاصة بك وبالتالي ال يمكنك الدخول الى  
صفحة الخيارات من جديد لتعديل إختياراتك فيرجى منك عزيزي الطالب اإلنتباه بشكل تام 
والتأكد من إختياراتك بشكل جيد قبل الضغط على زر (نعم) وفي حالة مالحظتك أي خطأ في 

ي ترتيب اإلختيارات فيجب عليك الضغط على زر (تعديل اإلختيارات) ليتسنى اإلختيارات او ف
) ، ومن أجل اإلستفسار بشكل أكثر أو في ٤لك العودة الى الصفحة الموضحة بالشكل رقم (

حالة حدوث اي مشاكل فيمكنك الضغط على رابط ( شكوى حول اإلستمارة) الموجود في أعلى 
حات التي تم ذكرها سابقاً) حيث سيتم الدخول الى الصفحة ( وهو موجود في كل الصف
 ).۱۰الصفحة الثامنة الموضحة بالشكل رقم (

 
) ففيه معلوماتك PDFأما رابط (الوصل) والذي من خالله تستطيع تحميل ملف من نوع (

الخاصة (االسم والجنس والفرع والمدرسة) وتسلسل اإلستمارة ووقت وتاريخ خزن 
إختياراتك التي قمت بإدخالها سابقاً حيث يثبت هذا الوصل قيامك بملء  إختياراتك باألضافة الى

 ).۹إختياراتك وارسالها بشكل صحيح كما موضح بالشكل رقم (



۲۷- ٦٤ 
 

 
 ) وصل االستالم۹( شكل رقم
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 -( صفحة الشكاوى) : الصفحة الخامسة .٥
المركزي مباشرًة من خالل هذه الصفحة يمكنك إرسال أي إعتراض أو إستفسار الى دائرة القبول 

 ) .۱۰والحصول على الرد بسرعة على البريد اإللكتروني الخاص بك وكما موضح بالشكل رقم (

 
 ) صفحة الشكاوى۱۰( شكل رقم

 
حيث يجب عليك كتابة إسمك وكتابة رقمك اإلمتحاني وعنوان البريد االلكتروني الخاص بك أو 

وهذا مهم جداً ألن الرد سيتم إرساله  بالشخص المسؤول عنك مثل ( والدك أو شقيقك األكبر)
الى هذا العنوان ومن ثم كتابة عنوان ومحتوى اإلستفسار او الشكوى وهنا يجب اإلنتباه الى 
أن تكون الشكوى أو اإلستفسار واضح ومختصر لضمان الحصول على الرد المناسب 

وى بالضغط وبسرعة وبعد كتابة المعلومات آنفاً بشكل واضح وصحيح يمكنك إرسال الشك
 على زر (إرسال).
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 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۱۰۰ الطب 
  ۱۰۱ طب  الكندي
  ۱۰۲ طب األسنان

  ۱۰۳ الصيدلة
  ۱۰٤ الطب البيطري

  ۱۰٥ التمريض

المدني / الكهرباء / االلكترونيك واالتصاالت / الميكانيك / المعماري / الحاسوب / الكيمياوية /  ۱۰٦ الهندسة
 / البيئةالطاقة 

 الموارد المائية ۱٤۱ الهندسة
 النفط ۱٤۲ الهندسة
 المساحة ۱٤۳ الهندسة

 الطب الحياتي/  المؤتمت التصنيع/ الكيميائية االحيائية / الميكاترونكس / المعلومات واالتصاالت  ۱۲۱ الخوارزمي -الهندسة 
 ( مدة الدراسة في قسم الطب الحياتي خمس سنوات وبقية االقسام اربعة سنوات )

 علوم الحياة / علوم الحاسوب / الفلك / التقنيات االحيائيةفيزياء / علم األرض / الكيمياء / ال ۱۰۸ العلوم
 الرياضيات ۱٤٤ العلوم

 الكيمياء / الفيزياء / علوم الحياة / الرياضيات / الحاسوب ۱۲۳ علوم للبنات
  ۱۱٦ العلوم السياسية
 الرياضياتالكيمياء /  الفيزياء / علوم الحياة / علوم الحاسوب /  ۱۰۹ التربية ابن الهيثم

التأريخ / الجغرافية / العلوم التربوية والنفسية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / علوم القران  ۱۱۹ التربية ابن رشد
 الكريم والتربية االسالمية

 اللغة الكردية ۱٤۸ التربية ابن رشد

اجتماعية / اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية / / خدمة علوم تربوية ونفسية الجغرافية / التأريخ /  ۱۱۰ التربية للبنات
 القرآن الكريم والتربية اإلسالمية / الحاسوب

 رياض األطفال ۱۳۱ التربية للبنات
 االقتصاد المنزلي ۱۳۲ التربية للبنات

 اللغة االنكليزية / التأريخ/ الجغرافية / االجتماع / اللغة العربية ۱۱۳ اآلداب

 النفسعلم  ۱٤٥ اآلداب
 الفلسفة ۱٤٦ اآلداب
 اآلثار ۱٤۷ اآلداب

 ۱۱٤ اللغات
اللغة اإلنكليزية / اللغة األلمانية / اللغة الفارسية / اللغة الروسية / اللغة االسبانية / اللغة 

 الفرنسية / اللغة العبرية / اللغة التركية / اللغة اإليطالية / 
 ]ا مباشر)مالتقديم لهاللغة الكردية / فرع اللغة السريانية ( [

  ۱۱٥ القانون
 إدارة األعمال / االدارة العامة / االقتصاد / االحصاء/ المحاسبة / االدارة الصناعية ۱۱۲ اإلدارة واالقتصاد

وقاية النبات / المحاصيل الحقلية / علوم التربة / االقتصاد الزراعي / اإلرشاد الزراعي / المكننة  ۱۰۷ الزراعة
 صناعات غذائية/  الثروة الحيوانية / البستنة وهندسة الحدائقالزراعية / 
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  ٥۰۱ الطب
  ٥۰۲ طب االسنان

  ٥۰۳ الصيدلة
 المواد /  الطرق  المدني / الكهرباء / الميكانيك / البيئة / الحاسوب والبرمجيات / ٥۰٦ الهندسة
 حاسوبالالكيمياء / الفيزياء / علوم الحياة /علوم الجو / علوم  ٥۰۸ العلوم
 الرياضيات  ٥٤٤ العلوم

 العالقات الدولية / الفكر السياسي / النظم السياسية والسياسات العامة ٥۱٦ العلوم السياسية
  ٥۱٥ القانون

 ٥۰۹ التربية
التأريخ / الجغرافية / الفيزياء / االرشاد النفسي والتوجيه  التربوي / علوم الحاسوب / 
العلوم التربوية والنفسية / اللغة العربية / الرياضيات / طرق تدريس القران والتربية 

 االسالمية 

 ٥۲۱ التربية األساسية
الرياضيات / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / التربية الفنية / التربية االسالمية / علوم/ 

رشاد جغرافية / تربية خاصة / االالتاريخ / المعلم صف اول / رياض اطفال / تربية اسرية / 
 ]مباشر) (التقديم له التربية الرياضية[علوم الحاسوب  /النفسي والتوجيه التربوي 

اللغة  / ت والمعلومات / اللغة العربية / انثروبولوجي / التاريخاللغة االنكليزية / المكتبا ٥۱۳ اآلداب
 ]التقديم له مباشر) (االعالم [ الترجمة الفرنسية / 

 علم النفس  ٥٤٥ اآلداب
 الفلسفة ٥٤٦ اآلداب

/ العلوم المالية المحاسبة / السياحة وادارة الفنادقادارة األعمال / االقتصاد / االحصاء /  ٥۱۲ اإلدارة واالقتصاد
 والمصرفية

 (التقديم لها مباشر)  التربية البدنية والرياضية
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 / البيئة الكيمياء / الفيزياء / علم االرض / علوم الحياة / علوم الحاسوب ۳۰۸ العلوم
 الرياضيات ۳٤٤ العلوم

  ۳۱٥ القانون 
 الحاسوب / الكيمياء / الفيزياء / علوم الحياة / الرياضياتعلوم  ۳۰۹ للعلوم الصرفة التربية

تربوي / النفسي والتوجيه ال رشاداالنفسية / التربوية والعلوم ال / التأريخ / الجغرافية ۳۱۰ للعلوم االنسانية التربية
 اللغة االنكليزيةاللغة العربية / 

 علوم الحياة / اللغة العربية ۳۱۱ التربية/القرنة
 اللغة االنكليزية / التأريخ/ الجغرافية / المكتبات والمعلومات / الترجمة/ اللغة العربية  ۳۱۳ اآلداب
 الفلسفة ۳٤٦ اآلداب

 مالية ومصرفيةعمال / االقتصاد/ االحصاء / المحاسبة / علوم أادارة  ۳۱۲ االدارة واالقتصاد

وقاية النبات / التربة والموارد المائية / المكننة الزراعية / الثروة الحيوانية / البستنة  ۳۰۷ الزراعة
 والنخيل / علوم االغذية / االسماك والثروة البحرية / المحاصيل الحقلية

 الجغرافية / التاريخ/  اللغة العربية ۳۲۰ تربية للبنات

 التقديم لها مباشر )(   التربية الرياضية

 التقديم لها مباشر )(  ةمرئيالسمعية والفنون ال// موسيقىفنون تشكيلية / فنون مسرحية  الفنون الجميلة
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  ۲۰۰ طب الموصل
  ۲۰۱ طب نينوى
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  ۲۰٤ الطب البيطري

  ۲۰٥ التمريض
 /البيئة المدني / الكهرباء / الميكانيك / المعماري / الحاسوب / الميكاترونكس ۲۰٦ الهندسة

 االلكترونيكالحاسوب / االتصاالت /  ۲۲۲ هندسة االلكترونيات
 الموارد المائيةالسدود و ۲٤۱ الهندسة
 /الفيزياء الحياتية الكيمياء / الفيزياء / علوم الحياة / علم االرض ۲۰۸ العلوم

 / البرامجيات / بحوث العمليات والتقنيات الذكائيةالرياضيات / الحاسوب / اإلحصاء  ۲٤٥ علوم الحاسوب والرياضيات
  ۲۱٦ العلوم السياسية

  ۲۱٥ الحقوق

التأريخ/ الجغرافية/ العلوم التربوية والنفسية/ الكيمياء/ علوم الحياة / الفيزياء/ الحاسوب/  ۲۰۹ التربية
 اللغة العربية/ اللغة االنكليزية/ الرياضيات/ القرآن والتربية اإلسالمية

/ تربية خاصة / تربية اسالمية / علوم / التاريخ/ الجغرافية لغة االنكليزية / اللغة العربية / ال ۲۲۱ التربية األساسية
 ](التقديم له مباشر) التربية الرياضية[رياضيات/ 

http://www.albasrahuniv.com/
http://www.mosuluniversity.org/


۳۲- ٦٤ 
 

 
 
 

 http://www.uotiq.org)       ۱۹۷٥.الجامعة التكنولوجية (تأسست عام ٥
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

فيزياء الليزر / علم المواد /  الرياضيات التطبيقية / التقنيات االحيائية / الكيمياء التطبيقية /  ٦۰۸ العلوم التطبيقية
 الفيزياء التطبيقية 

 الكهرباء / الميكانيك ٦۰۹ هندسة الكهروميكانيك

تكييف العام /  ميكانيك  (يكون التخصص فيها ابتداًء من المرحلة الثالثة على وفق الفروع ٦۱۰ هندسة المكائن والمعدات
 طائرات )السيارات / التجميد /  الو

الهندسة الكهربائية 
كترونيك / لكهرباء / االال( يكون التخصص فيها ابتداًء من المرحلة الثالثة على وفق الفروع  ٦۱۱ وااللكترونية

 تصاالت )الا

 الجيوماتيك / / الصحية / المياه والسدود االنشائية / بناء وادارة مشاريع / طرق وجسور ٦۱۲ هندسة البناء واالنشاءات 

( السيطرة / الحاسوب / يكون التخصص فيها ابتداًء من المرحلة الثالثة على وفق الفروع  ٦۱۳ هندسة السيطرة والنظم
 الميكاترونكس )

( االنتاج / المعادن / يكون التخصص فيها ابتداًء من المرحلة الثالثة على وفق الفروع  ٦۱٤ هندسة اإلنتاج والمعادن
 )استخالص المعادنالتعدين وتصميم المعان بالحاسوب / ال/ الصناعية 

/  العمليات الكيمياوية(  يكون التخصص فيها ابتداًء من المرحلة الثالثة على وفق الفروع ٦۱٥ الهندسة الكيميائية
 تكرير النفط والغاز )

 عام  ٦۱٦ الهندسة المعمارية

وتكنولوجيا هندسة الحاسوب 
 ٦۱۷ المعلومات

( تكنولوجيا المعلومات / يكون التخصص فيها ابتداًء من المرحلة الثالثة على وفق الفروع  
 ) /هندسة شبكات الحاسوب البرامجيات

 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية
 رياض األطفال للبنات ۲۳۱ التربية األساسية

 اللغة العربية / الرياضيات ۲٤۲ /تلعفرالتربية األساسية
  ۲۲٥ كلية التمريض/تلعفر

 االنتاج الحيواني / االنتاج النباتي ۲۲۷ /تلعفرزراعةكلية ال

التربية الرياضية (التقديم له [التربية االسالمية / اللغة العربية / الكيمياء / علوم الحياة /  ۲۱۰ التربية للبنات
 ]مباشر)

 يةــــــالترجمة / اللغة الفرنس /  الفلسفةاللغة العربية / / االجتماع / اللغة االنكليزية / التأريخ  ۲۱۳ اآلداب
 ]مباشر ) ماالتقديم له(  ةاللغة التركياالعالم /  [

 المكتبات والمعلومات ۲٤۸ اآلداب

ادارة اعمال / االقتصاد / المحاسبة / ادارة صناعية / العلوم المالية والمصرفية / نظم  ۲۱۲ اإلدارة واالقتصاد
 / التسويق معلومات أدارية

وقاية النبات / المحاصيل الحقلية / علوم التربة / االقتصاد الزراعي / التعليم الزراعي /  ۲۰۷ الزراعة والغابات
 المكننة الزراعية / الثروة الحيوانية / البستنة وهندسة الحدائق / علوم االغذية / الغابات

 التقانات البيئية / علوم البيئة   ۲۲٤ علوم البيئة وتقاناتها
 اثار قديمة / دراسات مسمارية / الحضارة القديمة ۲٤۹ كلية االثار 

 /السيرة والدراسات النبوية أصول الدين / الحضارة االسالميةالشريعة / ۲۲۳ العلوم اإلسالمية

اللغة العربية/اللغة االنكليزية/العلوم التربوية  ۲٤۳ التربية / الحمدانية
 ]التربية الرياضية (التقديم له مباشر)[والنفسية/التاريخ/الحاسبات/الرياضيات/الفيزياء/

 ادارة االعمال / المحاسبة ۲٤٤ االدارة واالقتصاد/الحمدانية
 التقديم لها مباشر )(  الفنون المسرحية / الفنون التشكيلية / التربية الفنية  الفنون الجميلة

 التقديم لها مباشر )(   التربية الرياضية

http://www.uotiq.org/


۳۳- ٦٤ 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 / المواد البوليميرية / السيراميك والبناءعام  ٦۱۸ هندسة المواد

 وااللكترونيات الليزرهندسة 
 الليزر / البصريات االلكترونية  ٦۱۹ البصرية

/ الوسائط  / ادارة الشبكاتنظم المعلومات / البرمجيات / الذكاء الصناعي / امنية الحاسوب ٦۲۰ علوم الحاسوب
 المتعددة

 تكنولوجيا انتاج النفط / تكنولوجيا مكامن النفط ٦۲۱ هندسة تكنولوجيا النفط

 

 
 
 

 http://www.uokufa.edu.iq)               ۱۹۸۷جامعة الكوفة (تأسست عام . ٦

 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۳٥۱ الطب
  ۳٥۲ طب االسنان

  ۳٥۳ الصيدلة
  ۳٥٤ الطب البيطري  

  ۳٥٥ التمريض 
 / االلكترون واالتصاالت كهرباء / المواد / المنشات والموارد المائيةالالمدني / الميكانيك /  ۳٥٦ الهندسة
 / التحليالت المرضية / البيئة والتلوثعلوم الحياة / الكيمياء/ الفيزياء  ۳٥۸ العلوم

 سياسيةالعلوم القانون / ال ۳٦٥ والعلوم السياسية القانون

/  التأريخ /  / علوم الحاسوب / الرياضيات / الجغرافيةالحياة / الكيمياء / الفيزياءم علو  ۳٦۰ التربية للبنات
 ](التقديم له مباشر) التربية الرياضية[/العلوم التربوية والنفسية اللغة العربية/ 

 / المجتمع المدني اللغة االنكليزية / التأريخ / الجغرافية / اللغة العربية ۳٦۳ اآلداب
 الفلسفة ۳۷٦ اآلداب

 ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المصرفية والمالية ۳٦۲ اإلدارة واالقتصاد
 وقاية النبات / البستنة / الثروة الحيوانية / علوم االغذية ۳٥۷ الزارعة

 الحاسوب / الرياضيات ۳٥۹ علوم الحاسوب والرياضيات
 والتربية االسالمية الكريم القران /  اللغة االنكليزيةالحاسوب / التربية الفنية /  ۳٦۱ التربية

 / رياض االطفال القران والتربية االسالمية / اللغة العربية ۳۷۱ التربية االساسية
 االثار والحضارة / المخطوطات والدراسات التاريخية ۳٦٦ االثار والتراث

 التخطيط الحضري / التخطيط البيئي ۳٦۷ التخطيط العمراني

الفقه االسالمي واصوله / اللغة العربية / علوم القرآن الكريم والحديث الشريف/ العقيدة  ۳٦٤ الفقه
 والفكر االسالمي

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

http://www.uokufa.edu.iq/
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 http://www.tikrituniversity.net)        ۱۹۸۷جامعة تكريت (تأسست عام . ٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۱٥۱ الطب
  ۱٥۲ طب االسنان

  ۱٥۳ الصيدلة
  ۱٥٤ الطب البيطري 

 المدني / الميكانيك / الكيمياوي / الكهرباء / البيئة  ۱٥٦ الهندسة
 سيطرة وحاسوب / عمليات نفطية ۱٥٥ هندسة النفط والمعادن

 الحاسوب / الرياضيات ۱٦۸ الحاسوب والرياضياتعلوم 
 الكيمياء / الفيزياء/ علوم الحياة / علم االرض ۱٥۸ العلوم
  ۱٦٥ القانون

  ۱٦٦ العلوم السياسية

علوم التربوية والنفسية / القرآن الالتأريخ / الجغرافية / الفيزياء / الكيمياء / علوم الحياة /  ۱٥۹ التربية
 والتربية اإلسالمية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / الرياضيات 

علوم الحياة / الكيمياء / التأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / الرياضيات / القرآن  ۱٦۰ التربية للبنات
 والتربية اإلسالمية

 األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالية والمصرفيةادارة  ۱٦۲ اإلدارة واالقتصاد
(التقديم له  االعالم[ الترجمة / // االجتماع  اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية التطبيقية ۱٦۳ االداب 

 ]مباشر)

واالرشاد / التربة / االقتصاد / المحاصيل الحقلية  وم االغذية والتقانات االحيائيةعل ۱٥۷ الزراعة
 )(قضاء بلد) البستنة /  الثروة الحيوانية(  الزراعي / وقاية النبات

 / الحديث وعلومه اصول الدين / الفقه و اصوله ۱٦۷ الشريعة 
 رياضيات / علوم عامة / اللغة العربيةال ۱٦۹ التربية االساسية/الشرقاط

 المعماري / المدنية والبيئية ۱۷٦ / سامراءالهندسة
 الكيمياء التطبيقية / التحليالت المرضية ۱۷۷ التطبيقية/ سامراء العلوم

علوم الحياة / التأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / الكيمياء / القرأن والتربية  ۱۷۸ / سامراءالتربية
 ]مباشر) (التقديم له التربية الرياضية[ /  االسالمية

 والترميم االثار / الصيانة ۱۷۹ االثار/ سامراء
 / الشريعة االسالمية اصول الدين ۱۸۰ العلوم االسالمية/ سامراء

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

http://www.tikrituniversity.net/


۳٦٤ -٥ 
 

 
 univ.org-http://www.qadis)               ۱۹۸۷جامعة القادسية (تأسست عام . ۸

 
 

  .anbaruniversity.orghttp://www              )۱۹۸۷االنبار (تأسست عام جامعة . ٩

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٤٥۱ الطب
  ٤٥۳ الصيدلة

  ٤٥٤ الطب البيطري
  ٤٥٥ التمريض
 / الكيمياويالمدني / الميكانيك  ٤٥٦ الهندسة
 / البيئةعلوم الحياة / كيمياء  ٤٥۸ العلوم
  ٤٦٥ القانون

التأريخ / الكيمياء / علوم الحياة / الفيزياء / علوم تربوية ونفسية / اللغة العربية / اللغة  ٤٥۹ التربية
 / علوم القران والتربية االسالميةاالنكليزية / الرياضيات 

 فنية / االرشاد النفسي والتوجيه التربويالتربية ال ٤٦۱ التربية للبنات
 / اللغة العربيةالجغرافية / االجتماع / االثار  ٤٦۳ اآلداب
 علم النفس ٤۷۱ اآلداب

 العلوم المالية والمصرفية ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / ٤٦۲ اإلدارة واالقتصاد
 / االحصاء والمعلوماتيةالحاسوب / الرياضيات ٤٦۰ علوم الحاسوب والرياضيات

 الحيوانيعلوم التربة والمياه / االنتاج النباتي / االنتاج  ٤٥۷ الزراعة
 التقديم لها مباشر  التربية الرياضية

 الكليـــةاقســـام  الرمز اسم الكلية

  ۲٥۱ الطب
  ۲٥۲ طب االسنان
  ۲٥۳ كلية الصيدلة

  ۲٦٤ الطب البيطري/ الفلوجة
 / الكيميائية والبتروكيميائية كهربائية / المدني / الميكانيك  /  السدود وموارد المياه ۲٥٦ الهندسة
 الكيمياء / الفيزياء / علوم الحياة / الجيولوجيا التطبيقية  ۲٥۸ العلوم

 نظم المعلومات / علوم الحاسوب ۲۹٤ الحاسوب
 /القانون والعلوم السياسية  

 قانونال ۲٦٥ الرمادي

 /القانون والعلوم السياسية 
 العلوم السياسية ۲٦٦ الرمادي

  ۲۹٦ الفلوجة /القانون 
 / الرياضيات الكيمياء / علوم الحياة / الفيزياء  ۲٦۹ للعلوم الصرفةالتربية 
 التاريخ / الجغرافية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / القران والتربية االسالمية ۲٥۹ للعلوم االنسانيةالتربية 

 العلوم التربوية والنفسية ۲٦۸ التربية للعلوم االنسانية

نفسية / اللغة العربية / التربوية والعلوم العلوم الحياة / الكيمياء / الجغرافية / التأريخ /  ۲٦۰ التربية للبنات
 اللغة االنكليزية / القران والتربية االسالمية 

 اللغة العربية /  علوم القران والتربية االسالمية ۲۹٥ التربية / القائم

(التقديم له  االعالم[/ ريخ / الجغرافية / اللغة العربية / االجتماع أاللغة االنكليزية / الت ۲٦۳ اآلداب
 ]مباشر)

 / المحاسبة  عامة / االقتصادالدارة الا ۲٦۲ االدارة واالقتصاد/ الرمادي
  

http://www.qadis-univ.org/
http://www.anbaruniversity.org/
http://www.anbaruniversity.org/
http://www.anbaruniversity.org/
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 unbaghdad.com-http://www.islamic   )۱۹۸۹(تأسست عام   العراقيةجامعة ال.١٠

 

 
 uni.com-http://www.babylon    )۱۹۹۱(تأسست عام بابل جامعة  .١١

 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 دارة عامة / االقتصاداال ۲٦۱ الفلوجة /االدارة واالقتصاد

/  البستنة وهندسة الحدائقالمحاصيل الحقلية / التربة والموارد المائية / الثروة الحيوانية /  ۲٥۷ الزراعة
 الصناعات الغذائية / وقاية النبات /االقتصاد الزراعي

 الشريعة / اللغة العربية ۲۷۱ العلوم االسالمية / الفلوجة

 الفقه واصوله / الحديث وعلومه / العقيدة والدعوة االسالمية / التفسير وعلوم القرأن ۲۷۰ العلوم االسالمية
 

 العلوم العامة / اللغة العربية ۲۹۱ االساسية/حديثةالتربية 
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية / الرمادي

 الكليـــةاقســـام  الرمز اسم الكلية

  ٦۷۹ طب ابن سينا
 علوم السياسيةالقانون / ال ٦۸۰ والعلوم السياسية القانون

 العلوم المالية والمصرفية / ادارة اعمال / محاسبة  ٦۸۲ االدارة واالقتصاد
 الشريعة / اصول الفقه ٦۸٥ الشريعة

 / مقارنة االديان / التفسير العقيدة والدعوة اإلسالمية / الحديث وعلومه ٦۸٦ اصول الدين
 الشبكات / البرامجيات ٦۸۷ هندسة البرامجيات والشبكات

 / الجغرافية اللغة العربية / اللغة االنكليزية / علوم القرآن / التاريخ ٦۸۳ االداب
 التاريخ االسالمي / الفكر اإلسالمي/  الفقه وأصولهاللغة االنكليزية /  اللغة العربية / ٦۹۰ التربية للبنات

/ العلوم  اللغة العربيةعلوم الحياة / الحاسوب / الكيمياء / الفيزياء / التاريخ / علوم القران /  ٦۸۹ التربية / الطارمية
 التربوية والنفسية

 (التقديم لها مباشر)/ العالقات العامة  صحافة / االذاعة والتلفزيون  االعالم

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷۰۱ الطب
  ۷۰۲ طب األسنان

  ۷۰۳ الصيدلة
  ۷۰٥ التمريض
/ القاسم الطب البيطري

 الخضراء
۷۰٤  

 / المعماريالميكانيك / البيئة / الكهروكيمياويةالمدني / الكهرباء /  ۷۰٦ الهندسة
 المعادن / المواد الالمعدنية ۷۲٥ هندسة المواد

 شبكات المعلومات / البرامجيات ۷۲٦ معلوماتتكنولوجيا ال
التقانات االحيائية/القاسم 

 التقانات االحيائية / الهندسة الوراثية ۷۲۰ الخضراء

 علم االرض التطبيقي       كيمياء / فيزياء / علوم الحياة /  ۷۰۸ العلوم
 علوم الحياة / علوم الحاسوب / كيمياء / فيزياء الليزر ۷۲۳ علوم البنات

   
 

http://www.islamic-unbaghdad.com/
http://www.babylon-uni.com/
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 university.org-http://www.alnahrain)   ۱۹۹۳النهرين (تأسست عام جامعة  .١٢

 
  iq.net-http://www.diyalauniv             )۱۹۹۸ديالى (تأسست عام جامعة  .١٣

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷۱٥ القانون
 التربية

 نفسيةالتربوية والعلوم الجغرافية / اللغة العربية  / اللغة االنكليزية / التاريخ / ال ۷۱۰ ( صفي الدين الحلي )

 رياضيات / فيزياء ۷۰۹ ( ابن حيان )التربية 
 ريخ / جغرافية / التربية الخاصةأاللغة العربية / اللغة االنكليزية / العلوم / ت ۷۲۱ التربية األساسية
 االدارة الصناعية / العلوم المالية والنقدية  ۷۱۲ االدارة واالقتصاد

 اللغة العربية / االجتماع ۷۱۳ اآلداب
 اآلثار ۷۲٤ اآلداب

 الثروة الحيوانية / التربة والمياه / البستنة والنخيل / المحاصيل الحقلية ۷۰۷ / القاسم الخضراءالزراعة
 / اللغة العربية علوم القران ۷۲۲ الدراسات القرآنية
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية
 (التقديم لها مباشر) / التربية الفنيةالفنون المسرحية / الفنون التشكيلية / الفنون التطبيقية  الفنون الجميلة

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۱۸۱ الطب
 الحاسوب / االلكترونية / المعماري / المدني / الطبية / الكيمياوي / الميكانيك / الليزر  ۱۸٦ الهندسة

 / الشبكة الدوليةالمعلومات واالتصاالت / الشبكات  ۱۹۷ المعلوماتهندسة 
 التقنيات الحيوية الجزيئية الطبية / التقنيات الحيوية الزراعية ۱۸۷ التقنيات الحيوية التطبيقية

 / الكيمياء / الفيزياء / الرياضيات وتطبيقات الحاسوب الحاسوب  ۱۸۸ العلوم
  ۱۹٦ العلوم السياسية

  ۱۹٥ الحقوق
 / اقتصاديات ادارة المصارف اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد ۱۸۹ اقتصاديات االعمال

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٥٥۱ الطب
  ٥٥٤ الطب البيطري

/ ميكانيكالمدني/ ال/ ومكائن كهربائية / برامجيات وحاسوبااللكترونيك/ االتصاالت/ قدرة  ٥٥٦ الهندسة
 كيمياويال

 / جيولوجيا النفط والمعادن  كيمياء / حاسوبالفيزياء / الرياضيات / علوم الحياة / ال ٥٥۸ العلوم
 قانونال ٥٦٥ القانون والعلوم السياسية
 سياسيةالعلوم ال ٥٦٦ القانون والعلوم السياسية

علوم القرأن /  نفسية / اللغة العربية / اللغة االنكليزيةالتربوية والعلوم الالتأريخ / الجغرافية /  ٥٥۹ االصمعي )التربية ( 
 والتربية االسالمية

 علوم الحياة / الحاسوب / الكيمياء ٥٦۰ التربية ( الرازي )

/ رياضيات / رياض أطفال /  معلم صف اول / اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية / حاسوب / علوم  ٥۷۱ التربية األساسية
 ](التقديم له مباشر)التربية الرياضية [تاريخ / جغرافية / االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /

 / علوم التربة والمياه / علوم المحاصيل الحقلية البستنة / الثروة الحيوانية ٥٥۷ الزراعة
 االقتصاد / االحصاء ٥۷۲ االدارة واالقتصاد
 الشريعة / اصول الدين ٥۷۳ العلوم االسالمية
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية
 (التقديم لها مباشر)التربية الفنية / الفنون السمعية والمرئية   الفنون الجميلة

http://www.alnahrain-university.org/
http://www.diyalauniv-iq.net/


۳۸- ٦٤ 
 

  http://www.uokerbala.edu.iq)            ۲۰۰۲كربالء (تأسست عام جامعة  .١٤

 
 

 http://www.thiqaruni.org)                 ٢٠٠٢ عام ذي قار (تأسستجامعة  .١٥
 

 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷٥۱ الطب
  ۷٥۲ طب االسنان

  ۷٥۳ الصيدلة
  ۷٥٤ الطـب البيـطري 

 العلوم الطبية االساسية / التخصصات التمريضية ۷٥٥ مريضالت
 المدني / الميكانيك / الكهرباء وااللكترونيك ۷٥٦ الهندسة
 الكيمياء / علوم الحياة / الفيزياء / علوم الحاسوب ۷٥۸ العلوم

 التحليالت المرضية / الصحة البيئية ۷٦٦ العلوم الطبية التطبيقية
  ۷٦٥ القانون

 الكيمياء   /الرياضيات / علوم الحياة  ۷٥۹ للعلوم الصرفة التربية
  والنفسيةية بوالترالعلوم / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / جغرافية تطبيقية التاريخ /  ۷٦۰ التربية للعلوم االنسانية

 االحصاء / المحاسبة/  ادارة األعمال / االقتصاد / علوم مالية ومصرفية ۷٦۲ االدارة واالقتصاد
 / المحاصيل الحقلية / الثروة الحيوانية البستنة / وقاية النبات ۷٥۷ الزراعة

 / الفقه واصوله اللغة العربية / علوم القران والتربية االسالمية ۷٦۳ االسالميةالعلوم 
السياحة الدينية وادارة 

 المؤسسات الفندقية
 ( التقديم لها مباشر )السياحة الدينية والحضارية / ادارة المؤسسات الفندقية  

 ( التقديم لها مباشر )  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٦٥۱ الطب
  ٦٥۳ الصيدلة

  ٦٥٥ التمريض 
 / الكهربائية وااللكترونيةالمدني / الميكانيك ٦٥٦ الهندسة
 / التحليالت المرضيةالفيزياء / الكيمياء / علوم الحياة  ٦٥۸ العلوم
  ٦٦٥ القانون

 / علوم الحاسوب / الرياضيات علوم الحياة  ٦٥۹ للعلوم الصرفة التربية
 / العلوم التربوية والنفسية الجغرافية /اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية / التأريخ ٦٦۱ للعلوم االنسانية التربية

 العلوم المالية والمصرفية / االقتصاد ٦٦٤ واالقتصاداالدارة 
 العلوم الطبيعية / معلم صف اول ٦٦۲ سومرالتربية االساسية/

 ]التقديم له مباشر)( االعالم[/ التأريخ / اللغة العربية / الجغرافية / علوم القران  ٦٦۳ اآلداب
 االنتاج النباتي / االنتاج الحيواني  ٦٥۷ الزراعة واالهوار

 االدارة / االحصاء ٦٦٦ سومراالدارة واالقتصاد / 
 علوم التربة والمياه / االنتاج الحيواني ٦٦۷ الزراعة/سومر

علوم الحاسوب 
 الحاسوب / الرياضيات ٦٦۰ والرياضيات

 (التقديم لها مباشر) التدريب / التدريس  التربية الرياضية

http://www.kerbala-uni.org/
http://www.thiqaruni.org/


۳۹- ٦٤ 
 

 qhttp://www.uokirkuk.edu.i)             ۲۰۰۳كركوك (تأسست عام جامعة  .١٦
 

 
 
 

 http://www.uowasit.edu.iq)      ۲۰۰۳واسط (تأسست عام جامعة  .١٧
 

 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٤۰۱ الطب
 المدني / النفط / الميكانيك ٤۰٦ الهندسة
 علوم األرض/ الحاسوب / الرياضيات / علوم الحياة/ الكيمياء/ الفيزياء  ٤۲۷ العلوم

  ٤۲٦ التمريض
 القانون / العلوم السياسية ٤۲٥ والعلوم السياسية القانون

اللغة التركية [اللغة العربية / التأريخ / اللغة اإلنكليزية / علوم القرآن /اللغة الكردية / الجغرافية / ٤۲۹ التربية
 ](التقديم لهما مباشر) / التربية الرياضية

 الحياةالفيزياء / علوم  ٤۰۹ التربية للعلوم الصرفة
 ادارة االعمال / االحصاء ٤۱۲ االدارة واالقتصاد

 / المحاصيل الحقلية / التربة والمياه الثروة الحيوانية / البستنة ٤۰۷ الزراعة

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٤۸۱ الطب
  ٤۸۲ طب االسنان

  ٤۸٤ الطب البيطري/الحي
 كهرباءال/ مدني الميكانيك / ال ٤۸٦ الهندسة 

 / الكيمياءعلوم الحياة / الفيزياء ٤۸۸ العلوم
 الحاسوب / الرياضيات  ٤۹۰ الحاسوب والرياضيات

  ٤۹٥ القانون

/  / الجغرافية / اللغة االنكليزية / العلوم التربوية والنفسية / علوم القرأناللغة العربية / التأريخ  ٤۸۹ التربية
 علوم الحياة / الرياضيات

/ النقد المسرحي /التاليف  / الترجمة / الدراسات الشرقيةاللغة العربية / علم االجتماع / الفلسفة  ٤۹۳ االداب
 الدرامي

 المحاسبةاالقتصاد / االحصاء /  ٤۹۲ االدارة واالقتصاد
التربية االساسية / 

 / االجتماعيات / رياض اطفال علوم / لغة عربية ٤۹۱ العزيزية

 االنتاج النباتي والحيواني / التربة وتقنيات الري ٤۸۷ كلية الزراعة

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 (التقديم لها مباشر)الصحافة / العالقات العامة   /الصويرةاالعالم

 (التقديم لها مباشر)الفنون التشكيلية / التربية الفنية   الفنون الجميلة

http://www.uowasit.edu.iq/


٤۰- ٦٤ 
 

  .uomisan.edu.iqhttp://www)               ۲۰۰۷ميسان (تأسست عام جامعة  .١٨
 

 
 
 
 

 http://www.almuthannauniv.org         )۲۰۰۷المثنى (تأسست عام جامعة  .١٩
 

 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷۳۱ الطب
  ۷۳۲ طب االسنان

  ۷۳۳ الصيدلة
  ۷۳٥ التمريض
 / النفط وانتاجه الكهرباء / المدني ۷۳٦ الهندسة
 االنتاج الحيواني / االنتاج النباتي ۷۳۷ الزراعة
 علوم الحياة / الكيمياء ۷۳۸ العلوم

اللغة العربية / اللغة االنكليزية / رياضيات / علوم / معلم الصف االول / التربية الفنية /  ۷٤۳ التربية االساسية
 جغرافيةالتأريخ / ال

 تأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / الرياضياتالجغرافية / ال ۷٤۲ التربية
 االقتصاد / ادارة االعمال ۷٤٦ االدارة واالقتصاد

  ۷٤۰ القانون
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷۷۱ الطب
  ۷۷۲ طب االسنان
  ۷۷۳ التمريض

  ۷۷٤ الطب البيطري
 كيمياويالمدني / ال ۷۷٥ الهندسة
 حيواني / التربة والمياه / المحاصيل الحقليةالنتاج النباتي / االنتاج الا ۷۷٦ زراعة
 علوم الحياة / الكيمياء / الفيزياء / الرياضيات وتطبيقات الحاسوب / البيئة والتلوث ۷۷۷ العلوم
 رياضيات / علوم الحياةال/  علوم القرأنتأريخ / اللغة العربية / الجغرافية / ال ۷۷۸ التربية

 / االقتصاد واالستثمار محاسبة / علوم مالية ومصرفيةال ۷۷۹ االدارة واالقتصاد
  ۷۸۰ القانون

 عامة / اللغة العربية / التاريخ / االرشاد النفسي والتوجيه التربويالعلوم ال ۷۸۱ التربية االساسية
 مباشر )( التقديم لها   التربية الرياضية

http://www.misanuniversity.net/
http://www.misanuniversity.net/
http://www.misanuniversity.net/
http://www.almuthannauniv.org/


٤۱- ٦٤ 
 

 رموز الكليات التقنية/ هيئة التعليم التقني التي يقدم لها خريجو الفرع العلمي: ۲-٤
 

تمنح الكليات التقنية شهادة البكالوريوس في الهندسة والتخصصات الصحية والطبية 
 والزراعية واألدارية وفقاً لالقسام العلمية الموجودة في كل منها وكاآلتي:

 
 

 //:www.fte.edu.iqhttp )۱۹٦۹التعليم التقني (تأسست عام هيئة 
 

 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

هندسة تقنيات القوالب والعدد / هندسة تقنيات اللحام / تقنيات المساحة / هندسة  ۷۹۱ التقنية / بغداد
 / الميكاترونكالتبريد والتكييف / هندسة تقنية الموادتقنيات السيارات / هندسة تقنيات 

هندسة تقنيات الحاسوب / هندسة تقنيات تبريد وتكييف / هندسة تقنيات االجهزة  ۷۹۲ التقنية / الموصل
 الطبية / هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

 االتصاالت / هندسة تقنيات السياراتهندسة تقنيات  ۷۹۷ التقنية / النجف

هندسة تقنيات الوقود والطاقة / هندسة تقنيات البيئة والتلوث / هندسة تقنيات التبريد  ۷۹۳ التقنية / البصرة
 والتكييف / هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / هندسة تقنيات البتروكيمياويات 

تقنيات صحة المجتمع / تقنيات العالج الطبيعي / تقنيات األشعة / تقنيات التخدير/  ۷۹٤ التقنيات الصحية والطبية / بغداد
 / التقنيات البصريةتقنيات التحليالت المرضية / تقنيات صناعة االسنان 

التقنيات الكهربائية وااللكترونية / 
سة تقنيات هندسة تقنيات االجهزة الطبية / هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / هند ۷۹۸ بغداد

 الحاسوب

التقنيات المالية والمحاسبية / تقنيات العمليات / تقنيات المعلوماتية / تقنيات ادارة  ۷۹۰ التقنية األدارية / بغداد
 الشاملة الجودة

/ هندسة تقنيات المكائن  هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / هندسة تقنيات المضخات ۷۹٦ األقسام الهندسية /التقنية المسيب
 الزراعية

التقنيات الحياتية الحيوانية / التقنيات الحياتية النباتية / تقنيات التربة والمياه / تقنيات  ۷۸۹ التقنية المسيب / االقسام الزراعية
 المقاومة االحيائية

 ۷۹٥ التقنية / كركوك األقسام الهندسية
 

هندسة تقنيات الوقود والطاقة / هندسة تقنيات هندسة تقنيات التبريد والتكييف / 
 / تقنيات البيئة والتلوث البرامجيات / تقنيات االلكترونيك والسيطرة / تقنيات المساحة

 تقنيات التحليالت المرضية ۷۹۹ التقنية / كركوك القسم الطبي

 تقنيات التصميم الداخلي / تقنيات االعالن ۷۸٦ الفنون التطبيقية / بغداد

 التقنيات المالية والمحاسبية / تقنيات العمليات ۷۸۷ التقنية االدارية/ الكوفة

 تقنيات االدارة االلكترونية / تقنيات العمليات ۷۸۸ التقنية االدارية/ الموصل

 التقنيات المالية والمحاسبية / تقنيات العمليات ۷۸٥ التقنية االدارية / البصرة

 تقنيات االنتاج الحيواني / تقنيات االنتاج النباتي ۷۸۳ تقنية زراعية/الرشيدية /نينوى

 تحليالت مرضية / صحة مجتمع ۷۸٤ التقنيات الصحية والطبية /كوفة

 تحليالت مرضية / صحة مجتمع ۷۸۲ التقنيات الصحية والطبية /البصرة

http://www.fte.edu.iq/


٤۲- ٦٤ 
 

 رموز المعاهد التي يقدم اليها خريجو الفرع العلمي: ۳-٤
 

 
 
 
 

 الرمز اسم المعهد الرمز اسم المعهد

 ۹۷۰ التقني / تكنولوجي / الدور( صالح الدين) ۸۰۱ الطبي / بغداد / باب المعظم
 ۹۱۷ التقني / تكنولوجي / بعقوبة ۹٥۰ التقني / طبي / االنبار

 ۸۰۸ التقني / تكنولوجي / المنصور ۸۲۱ التقني / الطبي / البصرة
 ۹۲۲ قادسيةالتقني / تكنولوجي /  ۸۱۱ التقني / الطبي / الموصل
 ۹۰۱ التقني / تكنولوجي / السماوة ۸٤۱ التقني / الطبي / الكوت
 ۸۰٥ معهد االدارة / الرصافة ۹٤۱ التقني / الطبي / كركوك
 ۸۰٦ االدارة / التقني / بغداد ۸٦۳ التقني / الطبي / بابل

 ۸۲۳ البصرةتقني / أداري /  ۸۰۷ الطبي / التقني / بغداد / المنصور
 ۸۱۳ تقني / أداري / الموصل ۸۳۱ التقني / طبي / كوفة

 ۹٤۳ تقني / أداري / كركوك ۹۷۲ التقني / طبي / الدور(صالح الدين )
 ۸٦۲ تقني / أداري / بابل ۸۰۳ معهد الفنون التطبيقية / بغداد

 ۹٥۲ تقني / أداري / االنبار ۹۱٦ التقني / طبي/ بعقوبة
 ۸۳٦ تقني / أداري / النجف ۹۲۱ قادسيةالتقني / طبي / 

 ۸۷۲ تقني / أداري / العمارة ۹۳۰ التقني / طبي / كربالء
 ۹٦۲ تقني / أداري / الناصرية ۹٦۰ التقني / طبي / الناصرية
 ۸۳۳ تقني / أداري / الكوفة ۹۰۳ التقني / طبي / سماوة
 ۸٥۳ تقني / أداري / الحويجة ۸۷۰ التقني / طبي / العمارة

 ۸٤۳ تقني / أداري / الكوت ۸۰۲ التكنولوجيا / بغداد
 ۸۸۲ تقني / أداري / المسيب ۸۲۲ التقني / تكنولوجي / البصرة

 ۸۹۲ تقني / أداري / الشطرة ۸۲٤ القرنة / تكنلوجي تقني/ال
 ۸۰۹ تقني / أداري / المنصور ۸۱۲ التقني / تكنولوجي / الموصل
 ۹۳۲ التقني / أداري / كربالء ۹٤۲ التقني / تكنولوجي / كركوك
 ۹۷۱ التقني / أداري / الدور( صالح الدين ) ۸٦۱ التقني / تكنولوجي / بابل

 ۹۱۸ التقني / أداري / بعقوبة ۹٥۱ التقني / تكنولوجي / االنبار
 ۹۰۲ التقني / أداري / السماوة ۸۳٥ التقني / تكنولوجي / النجف
 ۹۲۳ قادسيةالتقني / أداري /  ۸۷۱ التقني / تكنولوجي / العمارة

 ۸٤٥ التقني / أداري / الصويرة ۹٦۱ التقني / تكنولوجي / الناصرية
 ۸۱٦ التقني / أداري / نينوى ۸٥۲ التقني / تكنولوجي / الحويجة
 ۸۸۳ التقني / زراعي / المسيب ۸۸۱ التقني / تكنولوجي / المسيب
 ۸۹۳ زراعي / الشطرةالتقني /  ۸۳۲ التقني / تكنولوجي / الكوفة
 ۸۱۷ التقني / زراعي / الموصل ۸۹۱ التقني / تكنولوجي / الشطرة
 ۸۳٤ التقني / زراعي / الكوفة ۸٤۲ التقني / تكنولوجي / الكوت
 ۸٥٤ التقني / زراعي / الحويجة ۸۰٤ معهد اعداد المدربين / بغداد

 ۹٤۰ التقني / فنون / كركوك ۸٤٤ التقني / تكنولوجي / الصويرة
 ۸۳۷ التقني / فنون / النجف ۹۳۱ التقني / تكنولوجي / كربالء

   ۹٦۳ معهد فنون / الناصرية



٤۳- ٦٤ 
 

 رموز الكليات التي يقدم إليها خريجو الفرع األدبي: ٤-٤
 

 http://www.uob.edu.iq)             ١٩٥٨(تأسست عام  جامعة بغداد .١
 

 

 http://www.uomustansiriyah.edu.iq)١٩٦٣المستنصرية (تأسست عام جامعة ال .٢
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

الجغرافية / التأريخ / علوم تربوية و نفسية / خدمة اجتماعية / اللغة العربية / اللغة  ۱۱۰ التربية للبنات
 اإلنكليزية / القرآن الكريم والتربية اإلسالمية

 رياض األطفال ۱۳۱ التربية للبنات
 االقتصاد المنزلي ۱۳۲ التربية للبنات

التأريخ / الجغرافية / العلوم التربوية والنفسية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / علوم  ۱۱۹ (ابن رشد)التربية 
 القران الكريم والتربية االسالمية

 اللغة الكردية ۱٤۸ التربية (ابن رشد )
 االجتماع / اللغة العربية علماللغة االنكليزية / التأريخ / الجغرافية /  ۱۱۳ اآلداب
 علم النفس ۱٤٥ اآلداب
 الفلسفة ۱٤٦ اآلداب
 االثار ۱٤۷ اآلداب

 ۱۱٤ اللغات
اللغة االنكليزية / اللغة األلمانية / اللغة الفرنسية / اللغة الروسية / اللغة االسبانية / اللغة 

اللغة الكردية / فرع اللغة [الفارسية / اللغة العبرية / اللغة التركية / اللغة اإليطالية / 
 ]ا مباشر)مالتقديم له( السريانية

  ۱۱٥ القانون
  ۱۱٦ العلوم السياسية
 ادارة األعمال / االدار ة العامة / االقتصاد/ المحاسبة / إدارة صناعية ۱۱۲ االدارة واالقتصاد
 الشريعة / اصول الدين / اللغة العربية ۱۲۲ العلوم االسالمية

 التقديم لها مباشر )(  / العالقات العامة الصحافة / االذاعة والتلفزيون  االعالم
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية للبنات

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

السمعية والمرئية / الفنون المسرحية / الفنون التشكيلية /التربية الفنية / التصميم/ الفنون   الفنون الجميلة
 (التقديم لها مباشر) الموسيقية / الخط والزخرفة

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

نفسية / اللغة التربوية والعلوم ال/  / االرشاد النفسي والتوجيه التربويالتأريخ / الجغرافية  ٥۰۹ التربية
 العربية / طرق تدريس القرأن و التربية االسالمية

 ٥۲۱ التربية األساسية
اللغة العربية / اللغة االنكليزية / التربية الفنية / التربية االسالمية / التربية االسرية / 

النفسي / االرشاد التاريخ / الجغرافية / تربية خاصة رياض االطفال/ معلم صف اول / 
 (التقديم له مباشر)]التربية الرياضية[ والتوجيه التربوي

اللغة  [/تبات والمعلومات / اللغة العربية / االنثروبولوجي / التاريخاللغة االنكليزية / المك ٥۱۳ اآلداب
 ]التقديم له مباشر) (االعالم [/ الترجمة /  الفرنسية

 علم النفس ٥٤٥ اآلداب
 الفلسفة ٥٤٦ اآلداب
  ٥۱٥ القانون

 العالقات الدولية / الفكر السياسي / النظم السياسية والسياسات العامة ٥۱٦ العلوم السياسية
 / العلوم المالية والمصرفية ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / السياحة وادارة الفنادق ٥۱۲ االدارة واالقتصاد

 مباشر)(التقديم لها   التربية البدنية والرياضية

http://www.uob.edu.iq/
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/


٦٤ -٤٤ 
 

 http://www.albasrahuniv.com)     ١٩٦٧البصرة تأسست عام (جامعة  .٣
 

 
 
 
 

 http://www.mosuluniversity.org)   ١٩٦٧الموصل تأسست عام (جامعة  .٤

 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

تربوي / اللغة النفسي والتوجيه ال رشاداالنفسية / التربوية والعلوم ال / التأريخ / الجغرافية ۳۱۰ للعلوم االنسانية التربية
 العربية / اللغة االنكليزية

 اللغة العربية ۳۱۱ التربية/القرنة
 اللغة االنكليزية / التأريخ / الجغرافية / المكتبات والمعلومات / الترجمة / اللغة العربية ۳۱۳ اآلداب
 الفلسفة ۳٤٦ اآلداب
  ۳۱٥ القانون

 التاريخالجغرافية / /  اللغة العربية ۳۲۰ تربية للبنات
 ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالية والمصرفية ۳۱۲ االدارة واالقتصاد
 التقديم لها مباشر )(  /الفنون السمعية والمرئيةفنون تشكيلية / فنون مسرحية/ موسيقى  الفنون الجميلة

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

التأريخ / الجغرافية / العلوم التربوية والنفسية / اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية / القرآن  ۲۰۹ التربية
 اإلسالميةوالتربية 

اللغة العربية / اللغة االنكليزية / تربية خاصة / تربية اسالمية / التاريخ / الجغرافية /  ۲۲۱ التربية األساسية
 ](التقديم له مباشر) التربية الرياضية[

 رياض األطفال للبنات ۲۳۱ التربية األساسية

 اللغة العربية ۲٤۲ /تلعفرالتربية األساسية

 ](التقديم له مباشر) التربية الرياضية[التربية االسالمية / اللغة العربية /  ۲۱۰ التربية للبنات

/  الترجمة / اللغة الفرنسية  / / االجتماع / اللغة العربية / الفلسفة/ التأريخ اللغة االنكليزية  ۲۱۳ اآلداب
 ]مباشر ) امالتقديم له( اللغة التركية االعالم / [

 المكتبات والمعلومات  ۲٤۸ اآلداب

  ۲۱٥ الحقوق

  ۲۱٦ العلوم السياسية

ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالية و المصرفية / إدارة صناعية / نظم  ۲۱۲ االدارة واالقتصاد
 / التسويق المعلومات األدارية

 اثار قديمة / دراسات مسمارية / الحضارة القديمة ۲٤۹ كلية االثار

 /السيرة والدراسات النبوية/ اصول الدين والحديثالشريعة / حضارة اسالمية  ۲۲۳ العلوم االسالمية

(التقديم  التربية الرياضية[اللغة العربية/اللغة االنكليزية/العلوم التربوية والنفسية /التاريخ / ۲٤۳ التربية / الحمدانية
 ]له مباشر)

 ادارة االعمال / المحاسبة ۲٤٤ االدارة واالقتصاد/الحمدانية

 التقديم لها مباشر )(  الفنون المسرحية / الفنون التشكيلية / التربية الفنية  الفنون الجميلة

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

http://www.albasrahuniv.com/
http://www.mosuluniversity.org/


٦٤ -٤٥ 
 

 http://www.uokufa.edu.iq)               ١٩٨٧الكوفة (تأسست عام جامعة  .٥
 

 
 
 http://www.tikrituniversity.net)          ١٩٨٧تكريت (تأسست عام جامعة  .٦

 
 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 سياسيةالعلوم القانون / ال ۳٦٥ القانون والعلوم السياسية

(التقديم  التربية الرياضية[/  والنفسيةية بوالترالعلوم  الجغرافية / التأريخ / اللغة العربية / ۳٦۰ التربية للبنات
 ]له مباشر)

 اللغة االنكليزية / التأريخ / الجغرافية / اللغة العربية ۳٦۳ اآلداب
 الفلسفة / المجتمع المدني ۳۷٦ اآلداب

 ادارة األعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المصرفية والمالية  ۳٦۲ اإلدارة واالقتصاد
 والتربية االسالمية الكريم القران/  الحاسوب / التربية الفنية / اللغة االنكليزية ۳٦۱ التربية 

 / رياض االطفال القران والتربية االسالمية / اللغة العربية ۳۷۱ التربية االساسية 
 االثار والحضارة / المخطوطات والدراسات التاريخية ۳٦٦ االثار والتراث

 التخطيط الحضري / التخطيط البيئي ۳٦۷ التخطيط العمراني

الفقه االسالمي واصوله / علوم القرأن الكريم والحديث الشريف / العقيدة والفكر االسالمي  ۳٦٤ الفقه
 / اللغة العربية

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۱٦٥ قانون

  ۱٦٦ العلوم السياسية

نفس��ية / عل��وم الق��رآن والتربي��ة االس��المية / اللغ��ة التربوي��ة والعل��وم الالت��أريخ / الجغرافي��ة /  ۱٥۹ التربية
 العربية / اللغة االنكليزية 

 التأريخ / اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية / القرآن والتربية اإلسالمية ۱٦۰ التربية للبنات

التقديم له ( االعالم[ الترجمة / // االجتماع  اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية التطبيقية ۱٦۳ االداب 
 ]مباشر)

 / العلوم المالية والمصرفية ادارة االعمال / االقتصاد / المحاسبة ۱٦۲ االدارة واالقتصاد

 / الحديث وعلومه اصول الدين / الفقه و اصوله ۱٦۷ الشريعة 
 اللغة العربية ۱٦۹ التربية االساسية/الشرقاط

 التربية الرياضية[ /  التأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / القرأن والتربية االسالمية ۱۷۸ / سامراءالتربية
 ]مباشر) (التقديم له

 االثار / الصيانة والترميم ۱۷۹ االثار/ سامراء

 / الشريعة االسالمية اصول الدين ۱۸۰ العلوم االسالمية/ سامراء

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

http://www.uokufa.edu.iq/
http://www.tikrituniversity.net/


٦٤ -٤٦ 
 

 http://www.qadis-univ.org)               ١٩٨٧القادسية (تأسست عام جامعة  .٦

 
  .anbaruniversity.orghttp://www)  ١٩٨٧االنبار (تأسست عام جامعة  .٧

 
 http://www.islamic-unbaghdad.com  )١٩٨٩(تأسست عام  العراقيةجامعة ال .٨

 

 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية
  ٤٦٥ القانون

/ عل�وم الق��ران والتربي��ة  الت�أريخ / عل��وم تربوي�ة و نفس��ية / اللغ�ة العربي��ة / اللغ�ة االنكليزي��ة ٤٥۹ التربية
 االسالمية

 تربية فنية / االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ٤٦۱ التربية  للبنات
 الجغرافية / االجتماع / االثار / اللغة العربية ٤٦۳ اآلداب
 علم النفس ٤۷۱ اآلداب

 ادارة االعمال / االقتصاد / المحاسبة / العلوم المالية و المصرفية ٤٦۲ االدارة واالقتصاد
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 والتربية االسالميةالتأريخ / الجغرافية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / القرآن  ۲٥۹ التربية للعلوم االنسانية
 التأريخ / الجغرافية / العلوم التربوية والنفسية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية ۲٦۰ التربية للبنات

 العلوم التربوية والنفسية ۲٦۸ التربية للعلوم االنسانية
 اللغة العربية / علوم القران والتربية االسالمية ۲۹٥ التربية / القائم

  ۲۹٦ الفلوجةالقانون/ 
القانون والعلوم السياسية / 

 قانونال ۲٦٥ الرمادي

 / القانون والعلوم السياسية
 سياسيةالعلوم ال ۲٦٦ الرمادي

(التقديم له  االعالم[/ ريخ / الجغرافية / اللغة العربية / االجتماع أاللغة االنكليزية / الت ۲٦۳ اآلداب
 ]مباشر)

 االدارة العامة / االقتصاد / المحاسبة  ۲٦۲ اإلدارة واالقتصاد/ الرمادي
 االدارة العامة / االقتصاد ۲٦۱ الفلوجةاإلدارة واالقتصاد/

 الشريعة / اللغة العربية ۲۷۱ العلوم االسالمية / فلوجة
 الفقه واصوله / الحديث وعلومه / العقيدة والدعوة االسالمية / التفسير وعلوم القرأن ۲۷۰ العلوم االسالمية

 اللغة العربية ۲۹۱ التربية االساسية/حديثة
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية / الرمادي

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 علوم السياسيةالقانون / ال ٦۸۰ والعلوم السياسية القانون
 العلوم المالية والمصرفية / ادارة اعمال / محاسبة  ٦۸۲ االدارة واالقتصاد

 الشريعة / اصول الفقه ٦۸٥ الشريعة
 / مقارنة االديان / التفسير العقيدة والدعوة اإلسالمية / الحديث وعلومه ٦۸٦ اصول الدين

 / الجغرافية العربية / اللغة االنكليزية / علوم القرآن / التاريخ اللغة ٦۸۳ االداب
 التاريخ االسالمي / / الفكر اإلسالمي الفقه وأصولهاللغة االنكليزية /  اللغة العربية / ٦۹۰ التربية للبنات

 / العلوم التربوية والنفسية التاريخ / علوم القران / اللغة العربية ٦۸۹ التربية / الطارمية
 (التقديم لها مباشر)/ العالقات العامة  صحافة / االذاعة والتلفزيون  االعالم

   
 

http://www.qadis-univ.org/
http://www.anbaruniversity.org/
http://www.anbaruniversity.org/
http://www.anbaruniversity.org/
http://www.islamic-unbaghdad.com/


٤۷- ٦٤ 
 

 http://www.babylon-uni.com)               ١٩٩١بابل (تأسست عام جامعة  .٩
 

 
 

 http://www.alnahrain-university.org)   ١٩٩٣النهرين (تأسست عام جامعة  .۱۰
 

 
 

 http://www.diyalauniv-iq.net )             ١٩٩٨ديالى (تأسست عام جامعة .١٢
 

 
 
 
 
 
 

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷۱٥ القانون
 التربية 

 نفسية التربوية والعلوم الالتأريخ / الجغرافية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية /  ۷۱۰ ( صفي الدين الحلي)

 تاريخ / الجغرافيةاللغة العربية / اللغة االنكليزية / ال ۷۲۱ التربية األساسية
 االجتماع علم اللغة العربية / ۷۱۳ اآلداب
 اآلثار ۷۲٤ اآلداب

 االدارة الصناعية / العلوم المالية والنقدية  ۷۱۲ االدارة واالقتصاد
 اللغة العربيةعلوم القران /  ۷۲۲ الدراسات القرآنية
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

التربي���ة الفني���ة الفن���ون المس���رحية / الفن���ون التش���كيلية / الس���يراميك / الفن���ون التطبيقي���ة /   الفنون الجميلة
 (التقديم لها مباشر)

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۱۹٥ الحقوق 
  ۱۹٦ العلوم السياسية 
 اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد / اقتصاديات ادارة المصارف ۱۸۹ اقتصاديات االعمال

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

علوم نفسية / اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية / التربوية والعلوم الالتأريخ / الجغرافية /  ٥٥۹ التربية (االصمعي)
 القرأن والتربية االسالمية

/  اللغة العربية / اللغة االنكليزية / التاريخ / الجغرافية / رياض أالطفال / معلم صف اول ٥۷۱ التربية األساسية
 ](التقديم له مباشر)  التربية الرياضية[  /االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 قانونال ٥٦٥ القانون والعلوم السياسية
 سياسيةالعلوم ال ٥٦٦ القانون والعلوم السياسية

 االقتصاد / االحصاء ٥۷۲ االدارة واالقتصاد
 الشريعة / اصول الدين ٥۷۳ العلوم االسالمية
 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 مباشر) ا(التقديم لهالتربية الفنية / الفنون السمعية والمرئية   الجميلة الفنون

http://www.babylon-uni.com/
http://www.alnahrain-university.org/
http://www.diyalauniv-iq.net/


٤۸- ٦٤ 
 

  http://www.uokerbala.edu.iq)           ٢٠٠٢كربالء (تأسست عام جامعة  .١٣

 
 

 http://www.thiqaruni.org)                ٢٠٠٢ذي قار (تأسست عام جامعة . ١٤

 
 

 http://www.uokirkuk.edu.iq)            ٢٠٠٣كركوك (تأسست عام جامعة  .۱٥

 
 

 http://www.uowasit.edu.iq)    ٢٠٠٣واسط (تأسست عام جامعة  .١٦

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷٦٥ القانون
 والنفسيةية بوالترالعلوم  التأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزية / الجغرافية التطبيقية /  ۷٦۰ للعلوم االنسانية التربية

 ادارة األعمال / االقتصاد / العلوم المالية والمصرفية/ المحاسبة ۷٦۲ االدارة واالقتصاد
 / الفقه واصوله والتربية االسالميةاللغة العربية / علوم القران  ۷٦۳ العلوم االسالمية

السياحة الدينية وادارة 
 (التقديم لها مباشر)السياحة الدينية والحضارية / ادارة المؤسسات الفندقية   المؤسسات الفندقية

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٦٦٥ القانون
 / العلوم التربوية والنفسيةالتأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزية /  الجغرافية  ٦٦۱ للعلوم االنسانية التربية

 المالية والمصرفية / االقتصاد العلوم ٦٦٤ االدارة واالقتصاد
 معلم صف اول ٦٦۲ سومر التربية االساسية/

 ](التقديم لها مباشر) االعالم[/ الجغرافية / علوم القران  / التأريخ / اللغة العربية ٦٦۳ اآلداب
 االدارة  ٦٦٦ سومراالدارة واالقتصاد / 

 مباشر)(التقديم لها ]التدريب / التدريس[  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 القانون / العلوم السياسية ٤۲٥ والعلوم السياسية القانون

اللغ�ة [التأريخ /  اللغة العربية / اللغة االنكليزية / علوم القرآن / الجغرافية / اللغ�ة الكردي�ة /  ٤۲۹ التربية
 ](التقديم لهما مباشر) التركية  / التربية الرياضية

 ادارة االعمال ٤۱۲ االدارة واالقتصاد

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ٤۹٥ القانون

اللغة العربية / التأريخ / الجغرافية / اللغة االنكليزي�ة / العل�وم التربوي�ة والنفس�ية / عل�وم  ٤۸۹ التربية
   القرأن

/ النق��د المس��رحي  / الترجم��ة اللغ��ة العربي��ة / االجتم��اع / الفلس��فة / الدراس��ات الش��رقية ٤۹۳ االداب
 /التاليف الدرامي

 / المحاسبةاالقتصاد  ٤۹۲ االدارة واالقتصاد
 / االجتماعيات / رياض اطفال لغة عربية ٤۹۱ التربية االساسية /العزيزية

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية
 مباشر)(التقديم لها الصحافة / العالقات العامة   االعالم/الصويرة
 (التقديم لها مباشر)الفنون التشكيلية / التربية الفنية   الفنون الجميلة

http://www.kerbala-uni.org/
http://www.thiqaruni.org/
http://www.uowasit.edu.iq/


٤۹- ٦٤ 
 

 
 

  .uomisan.edu.iqhttp://www)              ٢٠٠٧ميسان (تأسست عام جامعة   .١٧

 
 
 

 http://www.almuthannauniv.org)         ٢٠٠٧المثنى (تأسست عام جامعة .١٨
 

 

 

 رموز الكليات التقنية/ هيئة التعليم التقني التي يقدم لها خريجو الفرع االدبي :  ٥-٤

 http://www.fte.edu.iq) ١٩٦٩هيئة التعليم التقني (تأسست عام 

 

 

 

 

 اقســـام الكليـــة الرمز الكليةاسم 

 اللغة العربية / اللغة االنكليزية / معلم الصف االول / التربية الفنية /  تأريخ / جغرافية ۷٤۳ التربية االساسية
 تأريخ / اللغة العربية / اللغة االنكليزيةالجغرافية / ال ۷٤۲ التربية

 االقتصاد / ادارة االعمال ۷٤٦ االدارة واالقتصاد
  ۷٤۰ القانون

 (التقديم لها مباشر)  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

  ۷۸۰ القانون

 تأريخ / اللغة العربية / علوم القرأنالجغرافية / ال ۷۷۸ التربية

 / االرشاد النفسي والتوجيه التربوي اللغة العربية / التاريخ ۷۸۱ التربية االساسية

 / االقتصاد واالستثمار المحاسبة / علوم مالية ومصرفية ۷۷۹ االدارة واالقتصاد

 ( التقديم لها مباشر )  التربية الرياضية

 اقســـام الكليـــة الرمز اسم الكلية

 / تقنيات ادارة الجودة الشاملة المالية والمحاسبيةالتقنيات  ۷۹۰ التقنية األدارية / بغداد
 التقنيات المالية والمحاسبية  ۷۸۷ التقنية االدارية / الكوفة
 التصميم الداخلي / تقنيات االعالن ۷۸٦ الفنون التطبيقية / بغداد
 التقنيات المالية والمحاسبية  ۷۸٥ التقنية االدارية / البصرة

http://www.misanuniversity.net/
http://www.misanuniversity.net/
http://www.misanuniversity.net/
http://www.almuthannauniv.org/
http://www.fte.edu.iq/


٥۰- ٦٤ 
 

رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع األدبي/ المعاهد التابعة لهيئة  ٦-٤

 التعليم التقني:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرمز اسم المعهد

 ۸۰۳ الفنون التطبيقية / بغداد
 ۸۰٥ اإلدارة / رصافة / بغداد
 ۸۰٦ اإلدارة / تقني / بغداد

 ۸۲۳ التقني / أداري / البصرة
 ۸۱۳ التقني / أداري / الموصل
 ۹٤۳ التقني / أداري / كركوك
 ۸٦۲ التقني / أداري / بابل

 ۹٥۲ التقني / أداري / االنبار
 ۸۳٦ التقني / أداري / النجف
 ۸۷۲ التقني / أداري / العمارة

 ۹٦۲ التقني / أداري / الناصرية
 ۸۳۳ التقني / أداري / الكوفة

 ۸٥۳ التقني / أداري / الحويجة
 ۸٤۳ التقني / أداري / الكوت
 ۸۸۲ التقني / أداري / المسيب
 ۸۹۲ التقني / أداري / الشطرة
 ۹۳۲ التقني / أداري / كربالء

 ۹۷۱ التقني / أداري / دور ( صالح الدين)
 ۹۲۳ التقني / أداري / القادسية
 ۸٤٥ التقني / أداري / الصويرة
 ۹۱۸ التقني / أداري / بعقوبة
 ۹۰۲ التقني / أداري / السماوة
 ۸۱٦ التقني / أداري / نينوى
 ۸۳۷ التقني / فنون / النجف
 ۹٤۰ التقني / فنون/  كركوك
 ۹٦۳ التقني/ فنون / الناصرية



٥۱- ٦٤ 
 

رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع التجاري/ المعاهد التابعة لهيئة  ۷-٤

 التعليم التقني:
 

 الرمز المعهداسم 

 ۸۰٥ اإلدارة / رصافة / بغداد
 ۸۰٦ اإلدارة / تقني / بغداد

 ۸۲۳ التقني / أداري / البصرة
 ۸۱۳ التقني / أداري / الموصل
 ۹٤۳ التقني / أداري / كركوك
 ۸٦۲ التقني / أداري / بابل

 ۹٥۲ التقني / أداري / االنبار
 ۸۳٦ التقني / أداري / النجف

 ۸۷۲ / العمارة التقني / أداري
 ۹٦۲ التقني / أداري / الناصرية
 ۸٥۳ التقني / أداري / الحويجة
 ۸۳۳ التقني / أداري / الكوفة
 ۸٤۳ التقني / أداري / الكوت

 ۸۸۲ التقني / أداري / المسيب
 ۸۹۲ التقني / أداري / الشطرة
 ۹۳۲ التقني / أداري / كربالء

0B۹۷۱ ) التقني / أداري / الدور ( صالح الدين 
 ۸٤٥ التقني / أداري / الصويرة
 ۸۱٦ التقني / أداري / نينوى
 ۹۱۸ التقني / أداري / بعقوبة
 ۹۰۲ التقني / أداري / السماوة
 ۹۲۳ التقني / أداري  / القادسية

 

رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع الزراعي والتخصصات المطلوبة  ۸-٤

 فيها/ المعاهدالتابعة لهيئة التعليم التقني: 
 

 التخصصات الرمز اسم المعهد

 مكننة زراعية / زراعي عام / صناعات غذائية ۸۹۳ التقني / الزراعي/ شطرة

 زراعي عام / صناعات غذائيةمكننة زراعية /  ۸۸۳ التقني / الزراعي/ المسيب

 زراعي عام ۸۳٤ التقني / الزراعي/ الكـوفة

 مكننة زراعية / زراعي عام / صناعات غذائية ۸۱۷ التقني / الزراعي/ الموصل

 زراعي عام ۸٥٤ التقني / الزراعي/ الحويجة



٥۲- ٦٤ 
 

 رموز المعاهد التي يقدم إليها خريجو الفرع الصناعي والتخصصات المطلوبة  ۹-٤

 التابعة لهيئة التعليم التقني: المعاهد / فيها

 التخصصات الرمز اسم المعهد

 ۸۰۲ معهد التكنولوجيا / بغداد
بناء / كهرباء / ميكانيك / إلكترونيك / سيارات / تدفئة وتبريد / صناعات كيمياوية / 
طباعة / معادن / سباكة / حاسوب / صناعات غذائية / رسم هندسي/ مناجم / اتصاالت 

 حامل/ تقنيات ال / تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت / غزل ونسيج

 ۸۲۲ المعهد التقني التكنولوجي / البصرة
كهرباء / صناعات كيمياوية / إلكترونيك / ميكانيك / سيارات / بناء / نماذج / معادن / 
تدفئة وتبريد / حاسوب / سباكة / نجارة / رسم هندسي / اتصاالت / مناجم / غزل 

 ونسيج

 ۸۱۲ المعهد التقني التكنولوجي / الموصل
كهرباء / صناعات كيمياوية / إلكترونيك / ميكانيك / سيارات / بناء/ نماذج / معادن /  
تدفئة وتبريد / حاسوب / سباكة / نجارة / رسم هندسي / اتصاالت / مناجم / غزل 

 ونسيج

ات كيمياوية / إلكترونيك / ميكانيك / بناء/  نماذج / معادن/ حاسوب / كهرباء / صناع ۹٤۲ المعهد التقني التكنولوجي / كركوك
 سباكة / نجارة / رسم هندسي/ اتصاالت / مناجم / غزل ونسيج / تسويق

كهرباء/  إلكترونيك / ميكانيك / مكائن ومعدات / بناء / نسيج / معادن/ غزل/ حاسوب/  ۸٦۱ المعهد التقني التكنولوجي / بابل
 هندسي/ اتصاالت / مناجم سباكة / رسم

كهرباء/ إلكترونيك / ميكانيك / نماذج / معادن / نجارة / سباكة / رسم هندسي / مناجم /  ۸۸۱ المعهد التقني التكنولوجي / المسيب
 سيارات / غزل ونسيج

رة / سباكة / مناجم / سيارات / كهرباء / إلكترونيك / ميكانيك /  نماذج /  معادن /  نجا ۸۹۱ المعهد التقني التكنولوجي / الشطرة
 غزل ونسيج/بناء

 كهرباء / ميكانيك / نماذج / معادن / نجارة/ سباكة / مناجم/ سيارات / غزل ونسيج ۸٤۲ المعهد التقني التكنولوجي / الكوت

معادن/ نجارة/ سباكة / تدفئة كهرباء / إلكترون / صناعات كيمياوية / ميكانيك/ نماذج/  ۹٥۱ المعهد التقني التكنولوجي / االنبار
 وتبريد / مناجم/ سيارات/ مدني/ غزل ونسيج/حاسوب

 ۸۳٥ المعهد التقني التكنولوجي / النجف
كهرباء/ بناء / ميكانيك / تصنيع ومعادن / رسم هندسي /  سباكة / تدفئة وتبريد / 

/تقنيات الحاسوب/التقنيات  إلكترون /غزل ونسيج /حاسوب/مناجم / اتصاالت 
 االلكترونية

 ۸۷۱ المعهد التقني التكنولوجي / العمارة
كهرباء / رسم هندسي / ميكانيك / نماذج / معادن /  نجارة / سباكة /  تدفئة وتبريد /  
سيارات / إلكترون / صناعات كيمياوية / حاسوب / المكائن والمعدات /  بناء / غزل 

 ونسيج / اتصاالت
 كهرباء / ميكانيك / نماذج / معادن / نجارة / سباكة / إلكترون / غزل ونسيج /حاسوب ۹٦۱ اصريةالمعهد التقني التكنولوجي / الن

 كهرباء / ميكانيك / نماذج / معادن /  نجارة / سباكة / سيارات / غزل ونسيج ۸۳۲ المعهد التقني التكنولوجي / الكوفة
 معادن /  نجارة / سباكة / سيارات / غزل ونسيج / كهرباء  ميكانيك /  نماذج / ۸٥۲ المعهد التقني التكنولوجي / الحويجة
 كهرباء / ميكانيك / معادن / سيارات / إلكترون / حاسوب /  غزل ونسيج ۸۰٤ معهد إعداد المدربين التقنيين / بغداد
 نيكية / غزل ونسيجكهرباء / ميكانيك / معادن / سيارات /  تشغيل وصيانة ميكا ۸٤٤ المعهد التقني التكنولوجي / الصويرة

كهرباء / ميكانيك / نماذج /  معادن / نجارة / سباكة / إلكترون / غزل ونسيج /  ۹۳۱ المعهد التقني التكنولوجي / كربالء
 حاسوب/بناء

المعهد التقني التكنولوجي / الدور  
إلكترونيك / حاسوب / اتصاالت كهرباء /  ميكانيك / نماذج /  معادن /  نجارة / سباكة /  ۹۷۰ (صالح الدين )

 / غزل ونسيج

كهرباء / ميكانيك / نماذج / معادن / نجارة /سباكة / إلكترون / مكائن ومعدات /   ۹۱۷ المعهد التقني التكنولوجي / بعقوبة
 سيارات / غزل ونسيج / حاسوب

سباكة / مكائن ومعدات تشغيل صيانة ميكانيكية /  ميكانيك / نماذج / معادن / نجارة / ۹۲۲ المعهد التقني التكنولوجي / القادسية
 غزل ونسيج

 كهرباء/ ميكانيك / نماذج /  معادن / نجارة / سباكة / إلكترون / غزل ونسيج / بناء  ۹۰۱ المعهد التقني التكنولوجي / السماوة
 غزل ونسيج خياطة وتصميم /  تكملة  /  نماذج /  خزف وزجاج / ۸۰۳ معهد الفنون التطبيقية / بغداد

 صيانة حاسوب ۱۰۰۱ معهد االدارة / الرصافة
 صيانة حاسوب ۱۰۰۲ معهد االدارة / التقني / بغداد

 صيانة حاسوب ۱۰۰۳ المعهد التقني االداري / نينوى
 الكهرباء / انظمة الحاسوب ۸۲٤ القرنة / تكنلوجي تقني/ال



٥۳- ٦٤ 
 

 رموز المدارس الصباحية المهنية / خارجي: ۱۰-٤

 
 

 :الفنون التطبيقية رموز المعاهد التي تقدم اليها خريجات  ۱۱-٤
 

 

 الرمز اسم المعهد
 ۸۰۳ الفنون التطبيقية / تصميم وخياطة

 ۹٤۰ كركوكالتقني / فنون / 
 ۸۳۷ التقني / فنون / النجف

 ۹٦۳ التقني / فنون / الناصرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرمز االختصاص الرمز االختصاص الرمز االختصاص

 ۲٦۱ نماذج صباحي ۲٥٤ سباكة صباحي ۲۲۰ مهن منزلية خارجي

 ۲٦۲ طباعة صباحي ۲٥٥ تدفئة وتبريد صباحي ۲۳۰ تجاري خارجي

 ۲٦۳ نجارة صباحي ۲٥٦ كهرباء صباحي ۲٤۰ زراعة خارجي

 ۲٦٤ صباحيمكننة زراعية  ۲٥۷ الكترون صباحي ۲٥۰ بناء صباحي

 ۲٥۳ سيارات صباحي ۲٥۸ غزل صباحي ۲٥۱ ميكانيك صباحي

 ۲٦۰ رسم هندسي صباحي ۲٥۹ صناعات كيماوية صباحي ۲٥۲ معادن صباحي

 اال

 
 مالحظة :

 
يتم ترشيح الطلبة المتخرجين من المدارس االعدادية المهنية بفروعها 

المعاهد العراقية كافـة عن طريق هيئة التعليم التقني في  المختلفة إلى
 والبحث العلمي . وزارة التعليم العالي
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 الخامسالفصل 
 

 الكليات االهلية : ۱-٥
 

يتم قبول الطلبة في الكليات االهلية مباشرًة عن طريق استمارة معدة لهذا الغرض 
 وفقاً لضوابط وشروط تلك الكليات.

 الموقع التأسيس اقسام الجامعة / الكلية اسم الجامعة / الكلية ت

 جامعة أهل البيت ۱

لغ����ة انكليزي����ة (ص����باحي  / ص����حافة  /لغ����ة عربي����ة [اداب
عل����وم  /الفق����ه واص����وله[ ش����ريعة اس����المية/  ]ومس����ائي)

 الق���انون/ ](ص���باحي ومس���ائي)الس���ياحة الديني���ة  /الق���ران
 / دورة تاهيلية لقسم اللغة االنكليزية (صباحي ومسائي)

 كربالء ۲۰۰٤

 جامعة االمام ۲
 جعفر الصادق (ع)

 /البرامجي����ات ]هندس����ة عل����وم تكنولوجي����ا المعلوم����ات [ 
 /الت����اريخ /اللغ����ة االنكلزي����ة /أداب[اللغ����ة العربي����ة /ق����انون

 االعالم]
 بغداد ۲۰۰۹

اللغ�����ة  /ادارة االعم�����ال  /الق�����انون (ص�����باحي ومس�����ائي)  كلية التراث الجامعة ۳
 بغداد ۱۹۸۸ علم الحاسوب /المحاسبة  /االنكليزية 

 كلية المنصورالجامعة ٤

العل�وم التجاري�ة والمص�رفية  /هندسة البرمجيات(هندس�ي)
/ هندس��ة اتص��االت الحاس��وب / الق��انون  /ادارة االعم��ال  /

(التخص��ص م��ن المرحل��ة  عل��م الحاس��وب ونظ��م المعلوم��ات
/  /التربية االنكليزي���ةهندس���ة تقني���ات الحاس���وب/  الثالث���ة)

 الهندسة المدنية / دورة تاهيلية

 بغداد ۱۹۸۸

 كلية الرافدين الجامعة ٥

 ) / االحص�اء والمعلوماتي�ةالحاسوب(صباحي ومسائيعلم 
هندس�����ة عل�����وم  /(ص�����باحي ومس�����ائي)  ادارة االعم�����ال /

هندس������ة / المحاسبة(ص������باحي ومس������ائي)/ البرامجي������ات 
حاس��وب (ص��باحي الهندس��ة تقني��ات  /اتص��االت الحاس��وب 

هندس���ة تقني���ات التبري���د والتكيي���ف (ص���باحي / ومس���ائي) 
/  ط���ب اس���نان/ الق���انون (ص���باحي ومس���ائي)/ ومس���ائي)

 صيدلة / دورة تاهيلية القسام التقنيات

 بغداد ۱۹۸۸

 كلية المأمون الجامعة ٦

ادارة  / جغرافي�ة / ت�اريخ /(صباحي ومسائي) لغة انكليزية
(ص����باحي  عل����م الحاس����وب /(ص����باحي ومس����ائي) اعم����ال

قانون(ص���باحي  /(ص���باحي ومس���ائي) ترجم���ة /ومس���ائي)
/ (ص�باحي ومس�ائي)  حاسوبالهندسة تقنيات / ومسائي) 

 /(ص���باحي ومس���ائي)  هندس���ة تقني���ات الق���درة الكهربائي���ة
/  هندس�ة االتص�االت/ (صباحي ومسائي)  تحليالت مرضية

 دروة تاهيلية القسام التقنيات

 بغداد ۱۹۹۰

 كلية شط العرب الجامعة ۷

ق����انون  /محاس����بة  /(ص����باحي ومس����ائي)  لغ����ة انكليزي����ة
/ ص��باحي ومس��ائي) ادارة االعم��ال ( /(ص��باحي ومس��ائي) 

/ دورة تاهيلي��ة لقس��م  حاس��وب (ص��باحي ومس��ائي)العل��م 
 اللغة االنكليزية

 بصرة ۱۹۹۳

 
۸ 
 

 
 كلية المعارف الجامعة

 

(صباحي  لغة انكليزية /(صباحي ومسائي) لغة عربية
/ علوم مالية ومصرفية (صباحي ومسائي) /ومسائي)

حاسوب (صباحي العلم / قانون (صباحي ومسائي)
 (صباحي ومسائي) هندسة تقنيات الحاسوب/ ومسائي)

 
۱۹۹۳ 

 
 انبار

 كلية الحدباء الجامعة ۹

 /محاس��بة (ص��باحي ومس��ائي) /(ص��باحي ومس��ائي) ق��انون
تخص���ص م���ن المرحل���ة  (ص���باحي ومس���ائي ادارة اعم���ال

عل���م  /)الثالث���ة لفرع���ي ادارة االعم���ال واالدارة الص���ناعية
عل�وم مالي�ة  /(ص�باحي ومس�ائي) لغ�ة انكليزي�ة / الحاسوب
/  حاس�وب (ص�باحي ومس�ائي)الهندسة تقنيات  /ومصرفية

 دورة تاهيلية لقسم اللغة االنكليزية والتقنيات

 
۱۹۹٤ 

 
 الموصل
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 الموقع التأسيس اقسام الجامعة / الكلية اسم الجامعة / الكلية ت

 كلية بغداد للعلوم  ۱۰
 االقتصادية الجامعة

عل��م / عل��وم هندس��ة البرامجي��ات / محاس��بة / ادارة اعم��ال
 بغداد ۱۹۹٦ (صباحي ومسائي) علوم مالية ومصرفية/ حاسوب ال

 كلية اليرموك الجامعة ۱۱
 /(صباحي ومسائي)  قانون /حاسوب العلم / لغة انكليزية 

/ طب اس�نان  /تحليالت مرضية  / حاسوبالهندسة تقنيات 
 / دورة تاهيلية لقسم اللغة االنكليزية والتقنيات صيدلة

 ديالى ۱۹۹٦

 بغداد ۲۰۰۰ عالجات سريرية/ صيدالنيات  /كيمياء صيدالنية  كلية بغداد للصيدلة ۱۲

 الكلية االسالمية الجامعة ۱۳

عل����وم سياس����ية (ص����باحي  /(ص����باحي ومس����ائي) ق����انون
 /دراس��ات قراني��ة ولغوي��ة (ص��باحي ومس��ائي) /ومس��ائي)

هندس���ة  /الفك���ر االس���المي والعقي���دة (ص���باحي ومس���ائي)
 الص��حافة-االع��الم  /حاسوب(ص��باحي ومس��ائي)التقني��ات 

 هندس���ة تقني���ات التبري���د والتكيي���ف / (ص���باحي ومس���ائي)
 مسائي) / دورة تاهيلية القسام التقنيات-(صباحي

 النجف ۲۰۰٤

 كلية دجلة الجامعة ۱٤

ادارة اعم�ال (ص�باحي  /(ص�باحي ومس�ائي) حاسوبالعلم 
تخص����ص م����ن المرحل����ة الثالث����ة لفرع����ي ادارة  ومس����ائي

 عل����وم مالي����ة ومص����رفية /)االعم����ال واالدارة الص����ناعية
هندس���ة  /(ص���باحي ومس���ائي) اع���الم /(ص���باحي مس���ائي)

هندس���ة تقني���ات  /حاس���وب (ص���باحي ومس���ائي)التقني���ات 
 تقني��ات البص��ريات /(ص��باحي ومس��ائي) تكيي��فالتبري��د وال

/ دورة  (ص��باحي ومس��ائي) الق��انون /ومس��ائي)(ص��باحي 
 تاهيلية

 بغداد ۲۰۰٤

 كلية الشيخ محمد الكسنزان ۱٥

حاس����وب (ص����باحي الم عل���� /(ص����باحي ومس����ائي) ق����انون
دراس����ات  /لغةانكليزي����ة (ص����باحي ومس����ائي) /ومس����ائي)

هندس�ة تقني�ات  /اسالمية وحواراالديان (صباحي ومسائي)
/ دورة تاهيلي��ة لقس��م اللغ��ة  الحاس��وب (ص��باحي ومس��ائي)

 االنكليزية والتقنيات
 

 بغداد ۲۰۰٥

كلية الدراسات اإلنسانية  ۱٦
 الجامعة

 /شريعة(ص���باحي ومس���ائي) /ق���انون (ص���باحي ومس���ائي)
/ هندسة تقنيات الحاسوب(صباحي ومس�ائي) /اصول الدين
 طب االسنان

 نجف ۲۰۰٥

 كلية مدينة العلم ۱۷

 /علوم حياة (ص�باحي ومس�ائي) /قانون(صباحي ومسائي)
هندس���ة  /(ص���باحي ومس���ائي) عل���وم هندس���ة البرامجي���ات

/ دورة تاهيلي��ة لقس��م حاسوب(ص��باحي ومس��ائي)التقني��ات 
 هندسة تقنيات الحاسوب

 بغداد ۲۰۰٥

تبليغ اس�المي (ص�باحي  /القران الكريم (صباحي ومسائي) كلية الشيخ الطوسي الجامعة ۱۸
 النجف ۲۰۰٦ اصول الدين (صباحي ومسائي) /ومسائي)

 بصرة ۲۰۱۰ العلوم السياسية /هندسة االتصاالت /اتبهندسة الحاس كلية العراق الجامعة ۱۹

 كلية الرشيد الجامعة ۲۰
/ تقني���ات التحل���يالت /ص���يدلةتاريخ /اللغ���ة العربي���ة /ق���انون

المرض��ية/ دورة تاهيلي��ة لقس��م اللغ��ة االنكليزي��ة والتقني��ات 
 (صباحي ومسائي)

 بغداد ۲۰۱۰

 بغداد ۲۰۱۰ (صباحي ومسائي) الصحافة /(صباحي ومسائي) القانون كلية صدر العراق الجامعة ۲۱

 كلية القلم الجامعة ۲۲
/ اللغ���ة االنكليزي���ة /  عل���وم الق���ران /عل���م ال���نفس /ق���انون

التربي����ة الرياض����ية / هندس����ة تقني����ات الحاس����وب / ادارة 
 االعمال

 كركوك ۲۰۱۰

 كربالء ۲۰۱۰ هندسة االلكترونيك /باتهندسة الحاس /هندسة االتصاالت كلية الحسين (ع) الهندسية ۲۳

 كلية المستقبل الجامعة ۲٤
هندس�����ة تقني�����ات التبري�����د  / هندس�����ة تقني�����ات الحاس�����بات

/ الق���انون/ تقني���ات التحل���يالت المرض���ية/ دورة  والتكيي���ف
 تاهيلية

 بابل ۲۰۱۰

 بغداد ۲۰۱۰ القانون/اللغة العربية/الدراسات االسالمية كلية الحكمة الجامعة ۲٥
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 مالحظة :

 تعد هذه الكليات االهلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغير ذلك غير معترف بها.-
 كليتــي (الشــيخ محمــد الكســنزان والدراســات االنســانية الجامعــة ) حصــلتا علــى موافقــة وزارة التعلــيم العــالي -    

 والبحث العلمي وال تزال اجراءات استحصال موافقة االمانة العامة لمجلس الوزراء قيد االجراء 

 

 ١٩٩٧تأسست عام  كلية االمام االعظم المرتبطة بديوان الوقف السني (التقديم لها مباشر)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٨تأسست عام  كلية االمام الكاظم المرتبطة بديوان الوقف الشيعي (التقديم لها مباشر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموقع التأسيس اقسام الجامعة / الكلية اسم الجامعة / الكلية ت

القانون(مس������������������ائي)/اللغة العربية(مس������������������ائي)/ادارة  كلية االمام الجامعة ۲٦
 صالح الدين ۲۰۱۰ اعمال(مسائي)

 بابل ۲۰۱۱ القانون/االقتصاد/المسرح كلية الحلة الجامعة ۲۷

 بغداد ۲۰۱۱ اللغة العربية/ الدراسات االسالمية كلية اصول الدين ۲۸

 المحافظة اقســـام الكليـــة ت

 بغداد/ االنبار قسم الدعوة والخطابة والفكر ۱

 / سامراءبغداد/  االنبار/  نينوى قسم اصول الدين ۲

 / نينوىبغداد/  سامراء/ كركوك قسم الفقه واصوله ۳

 / كركوكالبصرة/ نينوى قسم الدعوة والخطابة ٤

 بغداد/  االنبار/  نينوى اللغة العربية ٥

 بغداد القراءات القرآنية ٦

 بغداد الدراسات االسالمية باللغة االنكليزية ۷

 المحافظة اقســـام الكليـــة ت

 بغداد / ميسان علوم القران ۱

 بغداد / ميسان الفكر االسالمي ۲

 بغداد الشريعة ۳

 بغداد / ميسان القانون ٤

 بغداد / ميسان التاريخ ٥

 بغداد االعالم ٦

 بغداد ةيالسياسالعلوم  ۷

 بغداد اللغة العربية ۸
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 الجامعات في اقليم كردستان العراق: ۲-٥
 

 السليمانيةجامعة  -١
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت

  الطب ۱
  طب األسنان ۲
  الصيدلة ۳
  التمريض ٤
  الطب البيطري ٥
 المدني / الماء والمجاري / المعماري / الكهرباء الهندسة ٦
  التربية ۷
 الرياضيات / الفيزياء التربية للعلوم ۸
 التاريخ / الجغرافية / االجتماع / االعالم االنسانيةالتربية  ۹

 البستنة / الحدائق / علم التربة والمياه / االنتاج الحيواني / علم االغذية الزراعة ۱۰
 علم االرض / الفيزياء / الكيمياء / الكومبيوتر / الرياضيات / االحياء  العلوم ۱۱
 القانون(المسائية) / علوم سياسية(المسائية) القانون والسياسة ۱۲
 المحاسبة /اإلدارة  /اإلحصاء  /االقتصاد  اإلدارة واالقتصاد ۱۳
 اللغة الكردية/ اللغة العربية / اللغة اإلنكليزية اللغات ۱٤
 االقتصاد / االدارة / المحاسبة / االحصاء والكومبيوتر  التجارة ۱٥
 الفنون التشكيلية الفنون الجميلة ۱٦

 والنفس�يةي�ة بوالترالعل�وم  االحياء/ الكيمياء/ اللغة العربية/ اللغة الكردية/ اللغة االنكليزية/  التربية /كالر ۱۷
 / الجغرافية/ الفيزياء/ الرياضيات/ التاريخ

 العلوم االجتماعية / الرياضيات والكومبيوتر / اللغة اإلنكليزية / التربية الرياضية التربية االساسية ۱۸
 اللغة االنكليزية / اللغة الكردية اللغات/المسائية ۱۹
 اللغة الكردية/ اللغة العربية/ اللغة االنكليزية/ الجغرافية/ علم النفس/ التاريخ االداب/خانقين ۲۰
 اللغة الكردية / اللغة العربية / علم النفس / اللغة االنكليزية التربية جمجمال ۲۱

 االجتماع / الرياضةاللغة الكردية /  التربية االساسية/كالر ۲۲

التربية االساسية /حلبجة  ۲۳
 العلوم االجتماعية / التربية الرياضية شهيد

العلوم السياسية  ۲٤
 العلوم السياسية واالجتماعية /جمجمال

 الدراسات االسالمية / االمام والخطيب( السليمانية) / االمام والخطيب (حلبجة الشهيد) العلوم االسالمية ۲٥
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 صالح الدينجامعة  -٢

 دهوكجامعة -٣

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت

 مدني / كهرباء / ميكانيك / معماري / برمجيات/السدود ومصادر المياه/المساحة الهندسة ۱
  التربية الرياضية ۲

االجتم��اع / الت��اريخ / الجغرافي��ة / اآلث��ار / االع��الم / الفلس��فة / العم��ل االجتم��اعي /  اآلداب ۳
 النفسعلم 

 االدارة / المحاسبة / االقتصاد / االحصاء / العلوم المالية والمصرفية اإلدارة واالقتصاد ٤
 الرياضيات / الفيزياء / البيئة / علم األرض االحياء/الكيمياء/  العلوم ٥
 االنتاج الحيواني/ البستنة/ وقاية النبات/ صناعة االغذية/ التربة والماء/ الغابات الزراعة ٦

اللغة الكردية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية / اللغة الفارس�ية / اللغ�ة الفرنس�ية /  اللغات ۷
 اللغة التركية

الق���انون/ السياس���ة / اللغ���ة الكردي���ة / اللغ���ة االنكليزي���ة / اللغ���ة العربي���ة / االدارة  الكليات المسائية  ۸
 /المحاسبة/ االقتصاد/ االجتماع/ التاريخ

االجتم�اع / الرياض�يات / اللغ�ة االنكليزي�ة / اللغ�ة الكردي�ة / العل�وم العام�ة / ري�اض  االساسية التربية ۹
 االطفال

 السينما / الموسيقى / المسرح / التشكيلية الفنون الجميلة ۱۰
 الدراسات االسالمية / الشريعة / مبادئ الدين العلوم االسالمية ۱۱
 السياسةالقانون /  القانون والسياسة ۱۲
 الكيمياء / الفيزياء / االحياء / الرياضيات / الكومبيوتر التربية للعلوم ۱۳

اللغ��ة الكردي��ة / اللغ��ة االنكليزي��ة / اللغ��ة العربي��ة / تربي��ة حق��وق االنس��ان / عل��وم  التربية للعلوم االنسانية ۱٤
 التربية واالدارة

 القانون / السياسة قانون/ سوران ۱٥
 العلوم العامة / اللغة الكردية االساسية /سورانالتربية  ۱٦

الرياض���يات / اللغ���ة الكردي���ة / عل���م ال���نفس / اللغ���ة العربي���ة / الرياض���ة / اللغ���ة  التربية/سوران ۱۷
 االنكليزية / علم االجتماع

 اللغة الكردية / اللغة االنكليزية / اللغة العربية اللغات/سوران ۱۸

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت

  الطب ۱
  الطب البيطري ۲
  طب االسنان ۳
  الصيدلة ٤
  التمريض ٥
 المعماري / المدني/ الكهرباء والكومبيوتر / مصادرالمياه الهندسة ٦
 القانون القانون والسياسة ۷
 اللغة اإلنكليزية / التاريخ / اللغة الكردية / الجغرافية / المسرح اآلداب ۸
 الرياضيات / الفيزياء / احياء / الكيمياء / علوم الكومبيوتر العلوم ۹

اللغ��ة الكردي��ة / اللغ��ة اإلنكليزي��ة / الرياض��يات / عل��م االجتم��اع / ري��اض االطف��ال /  التربية األساسية ۱۰
 العلوم العامة

 علوم التجارة والمصرف التجارة / زاخو ۱۱
 / التربة والمياه / البستنة / الوقاية النباتيةالغابات / اإلنتاج الحيواني  الزراعة ۱۲

عل���وم الكومبي���وتر/ الرياض���يات/الفيزياء/االحياء/الكيمياء/ اللغ���ة الكردي���ة / اللغ���ة  التربية / زاخو ۱۳
 والنفسيةية بوالترالعلوم  العربية / اللغة اإلنكليزية / التاريخ / 

  تربية رياضية ۱٤
 إالدارة / االقتصاد / العلوم المالية والمصرفية / المحاسبة  اإلدارة واالقتصاد ۱٥
 اللغة الكردية / اللغة العربية   التربية االساسية/ اكرى ۱٦



٥۹- ٦٤ 
 

 
 دهوك / الدراسات المسائيةجامعة 

 
 كويهجامعة  -٤

 

 
 

 الطبيةهولير جامعة -٥

 
 هيئة التعليم التقني / اربيل -٦

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت
 القانون القانون والسياسة ۱
 ادارة اعمال / محاسبة االدارة واالقتصاد ۲
 اللغة الكردية / اللغة االنكليزية / التاريخ االداب ۳
 الكومبيوتر العلوم ٤

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت

 المعماري/النفط / الجيوتكنيك/الكيمياوي/المدني/الكومبيوتر الهندسة  ۱
 النفس / االجتماع / االقتصاد واالدارةالدراسات الدينية / التاريخ/الجغرافية / علم  العلوم االجتماعية ۲
 الرياضة التربية الرياضية ۳
 االحياء / الكيمياء / الفيزياء / الرياضيات العلوم  ٤
 اللغة الكردية / اللغة العربية / اللغة االنكليزية  التربية/قالدزي ٥
 التاريخ / الجغرافية / الفلسفة العلوم االنسانية/ رانية ٦
 القانون القانون ۷
 التمريض التمريض/ رانية ۸
 الغابات الزراعة ۹

 اللغة االنكليزية / اللغة التركية / الترجمة االنكليزية / اللغة الكردية / اللغة العربية اللغات ۱۰
 اللغة الكردية / الكومبيوتر والرياضيات / اللغة العربية  التربية االساسية / رانية ۱۱

 اقســـام الكليـــة اسم الكلية ت

  الطب ۱
  طب االسنان  ۲
  الصيدلة  ۳
  التمريض  ٤

 القسم الكلية / المعهد ت

 IT/الهندسة المعمارية / المحاسبة واالقتصاد / هندسة التبريد والتكييف / هندسة الكلية التقنية ۱
 المحاسبة واالقتصاد(مسائي) 

ميكانيك (تبريد) / ميكانيك (انتاج) / كهرباء (قوة) / كهرباء  (توصيالت  معهد تقني تكنولوجي ۲
 كهربائية) / المدني (الطرق) / المدني (المعماري) / المساحة

صحة المجتمع / التحليالت المرضية / العالج الطبيعي /  معهد تقني طبي ۳
 التمريض/االسنان/الصيدلة /االشعة/وقاية االسنان/التخدير

 االدارة القانونية / المحاسبة / انظمة الكومبيوتر معهد تقني االدارة/ (صباحي) ٤
 الصحافة / راديو وتلفزيون / المكتبات / ادارة االعمال االعالم (الصباحي) ٥
 المحاسبةاالدارة القانونية /  معهد تقني االدارة/ (مسائي) ٦
 الصحافة / راديو وتلفزيون / المكتبات االعالم (مسائي) ۷
 االنتاج النباتي / وقاية النباتات معهد تقني زراعي(الصباحي) ۸
 االنتاج النباتي / وقاية النباتات معهد تقني زراعي(مسائي) ۹



٦۰- ٦٤ 
 

 شقالوة هيئة التعليم التقني/-٧
 

 
 

 جومان هيئة التعليم التقني/ -٨
 

 
 

 خبات هيئة التعليم التقني/-٩
 

 
 

 سوران هيئة التعليم التقني/-١٠
 

 
 

 / المعهد التقني الفنادق والسياحة /أربيل هيئة التعليم التقني-١١
 

 
 
 
 
 

 القسم الكلية/المعهد ت

 رسم هندسي / االحصاء والمعلومات / الجغرافية السياحية التكنولوجيالمعهد التقني  ۱
 انظمة الكومبيوتر / االدارة المصرفية / االدارة الصحية معهد تقني االدارة/ (صباحي) ۲
 االدارة المصرفية / االدارة الصحية معهد تقني االدارة/ (مسائي) ۳
 التحليالت المرضية / التمريض معهد تقني الطبي ٤
 الصحة الحيوانية معهد تقني زراعي(الصباحي) ٥

 القسم الكلية / المعهد ت

 انظمة الكومبيوتر معهد تقني االدارة ۱
 التمريض  معهد تقني الطبي ۲

 القسم الكلية/المعهد ت

 الحقولتقنية انتاج  معهد تقني زراعي ۱

 القسم الكلية/المعهد ت

 انظمة الكومبيوتر / ادارة االعمال / االدارة القانونية معهد تقني االدارة (الصباحي) ۱
 ادارة االعمال /  االدارة القانونية معهد تقني االدارة (مسائي) ۲
 التمريض / الوالدة واالطفال / التحليالت المرضية  معهد تقني الطبي ۳

 القسم المعهد ت

 الدليل السياحي / ادارة هيئات السياحة االدارة (الصباحي) ۱
 الدليل السياحي / ادارة هيئات السياحة االدارة (مسائي) ۲



٦۱- ٦٤ 
 

 دهوك هيئة التعليم التقني/-١٢
 

 
 زاخو هيئة التعليم التقني/-١٣

 

 
 

 ئاكرى هيئة التعليم التقني/-١٤
 

 
 

 ئاميدي هيئة التعليم التقني/-١٥
 

 
 

 شيخان هيئة التعليم التقني/-١٦
 

 
 
 

 القسم الكلية / المعهد ت

 الميكانيك / المساحة / المعماري معهد تقني التكنولوجي  ۱
 التمريض / االشعة / وقاية االسنان / الصيدلة / صحة المجتمع  معهد تقني الطبي ۲

القانونية / ادارة االعالم(الصحافة) / انظمة الكومبيوتر / االدارة  معهد تقني االدارة  ۳
 االعمال(صباحي) / ادارة االعمال(مسائي) / االدارة القانونية (مسائي)

 القسم الكلية/المعهد ت

انظمة الكومبيوتر / االدارة المصرفية / المحاسبة / االحصاء  معهد تقني االدارة (صباحي) ۱
 والمعلومات

 االدارة المصرفية / المحاسبة (مسائي)معهد تقني االدارة  ۲
 التمريض / التحليالت المرضية معهد تقني طبي ۳
 التبريد والتكييف / النفط / المساحة معهد تقني التكنولوجي  ٤

 القسم الكلية/المعهد ت

 المساحة معهد تقني التكنولوجي  ۱
 التحليالت المرضية التمريض / معهد تقني طبي ۲
 انظمة الكومبيوتر / االدارة القانونية / المحاسبة معهد تقني االدارة (صباحي) ۳
 االدارة القانونية / المحاسبة معهد تقني االدارة (مسائي) ٤
 بستاني معهد تقني زراعي ٥

 القسم المعهد ت

 انظمة الكومبيوتر / ادارةاالعمال معهد تقني االدارة  ۱

 القسم المعهد ت

 انظمة الكومبيوتر / ادارةاالعمال / المحاسبة معهد تقني االدارة (صباحي) ۱



٦۲- ٦٤ 
 

 سنجار هيئة التعليم التقني/-١٧
 

 
 

 /بردرش هيئة التعليم التقني-١٨
 

 
 / السليمانية هيئة التعليم التقني-١٩

 

 
 

 / السليمانية (بكرجو) هيئة التعليم التقني-٢٠
 

 
 

 / كالر هيئة التعليم التقني-٢١
 

 
 
 

 القسم المعهد ت

 انظمة الكومبيوتر / المحاسبة معهد تقني االدارة  ۱

 القسم المعهد ت

 انظمة الكومبيوتر / ادارة االعمال معهد تقني االدارة  ۱

 القسم الكلية/ المعهد ت

العمليات االدارية / االنتاج والمعادن / هندسة المواصالت / االقتصاد  الكلية التقنية ۱
 والمحاسبة

ميكانيك / قوة الكهرباء / الكترونيك (تصليح االجهزة الكترونية) /  معهد تقني تكنولوجي ۲
 المساحة / هندسة الرسم

التمريض / صحة المجتمع / العالج الطبيعي / االشعة /التخدير /  معهد تقني طبي ۳
 التحليالت المرضية / الصيدلة / النسائية والتوليد

 معهد تقني / االدارة ٤
ادارة االعمال / المحاسبة/الصحافة / المكتبات / االحصاء والمعلومات / 
ادارة االعمال( المسائي) / المحاسبة(المسائي) / الصحافة(المسائي) / 

 المكتبات (المسائي)

 القسم المعهد ت

 الصناعي( الزراعي) / الزراعة / نباتات جميلةوقاية النبات / االنتاج  معهد تقني زراعي ۱

 القسم المعهد ت

 الكهرباء (الصباحي) / المساحة  معهد تقني تكنولوجي ۱
 التمريض / التحليالت المرضية معهد تقني طبي ۲
 االنتاج النباتي / صحة الحيوانية/الحدائق معهد تقني زراعي ۳

ادارة االعمال / الكومبيوتر / المحاسبة / ادارة االعمال (المسائي) /  معهد تقني االدارة  ٤
 المحاسبة ( المسائي) 



٦۳- ٦٤ 
 

 / جمجمال هيئة التعليم التقني-٢٢
 

 
 / حلبجة هيئة التعليم التقني-٢٣

 

 
 / كوية هيئة التعليم التقني-٢٤

 

 
 / معهد علوم الكومبيوتر/سليمانية هيئة التعليم التقني-٢٥

 

 
 /دوكان هيئة التعليم التقني-٢٦

 

 
 /دربنديخان التعليم التقنيهيئة -٢٧

 

 

 القسم المعهد ت

 التمريض معهد تقني طبي ۱
 الكومبيوتر / ادارة االعمال / ادارة االعمال (المسائي) معهد تقني االدارة ۲
 كهرباء معهد تقني تكنولوجي ۳

 القسم المعهد ت

 االنتاج النباتي / صناعة االغذية / بستاني الكلية التقنية الزراعية ۱
 التحليالت المرضية / التمريض معهد تقني طبي ۲
 ادارة االعمال / ادارة االعمال (المسائي) معهد تقني االدارة ۳

 القسم المعهد ت

 /التخدير/ التحليالت المرضية/صحة المجتمع التمريض معهد تقني طبي ۱

ادارة االعمال / محاسبة / ادارة قانونية / سياحة / ادارة االعمال  معهد تقني االدارة ۲
 (مسائي) / محاسبة(مسائي) / ادارة قانونية (مسائي)

 نفط تكنولوجيمعهد تقني  ۳

 القسم المعهد ت

 Data Base  /Networkingنظام الـ   معهد تقني االدارة ۱

 القسم المعهد ت

 االدارة المصرفية / ادارة االعمال معهد تقني االدارة ۱

 القسم المعهد ت

 المحاسبة / المحاسبة (المسائي) معهد تقني االدارة ۱
 كهرباء معهد تقني تكنولوجي ۲



٦٤ -٦٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نتمنى لك 

 النجاح والتوفيق في 
 اللكترونياملء استمارة التقديم 
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