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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 له     آالحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا على دمحم و     

 الطاهرٌن وصحبه المنتجبٌن الطٌبٌن    

 

 أعزاءنا الطلبة ...   

نهنئكم ببدء العام الدراسً الجدٌد ونتمنى لكم دوام التوفٌك، وٌسعدنا ان نضع بٌن     

 اٌدٌكم هذا الدلٌل املٌن ان ٌنال استحسانكم وان تنتفعوا به.

فمد حرصت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ دائرة التعلٌم الجامعً االهلً ، على ان 

لدامهم من الوهلة االولى باالتجاه الصحٌح نحو مرافئ تأخذ بٌد طلبتنا االعزاء ، لٌضعوا ا

العلم والمعرفة لٌنهلوا منها ما ٌشكل عماد تمدم ورلً االمة، الن رلً االمم وتمدمها 

 مرهون بالعلم.

ً فً نهوض االمم وتطورها لذا ندعوكم الى  وٌبمى المسلن العلمً عامالً مهماً بل اساسٌا

ٌل لتتوفروا على المعلومات الدلٌمة والرسمٌة حول االلتزام والعمل بمضمون هذا الدل

 الجامعات والكلٌات االهلٌة المعترف بها.

لٌه الصحٌحة التً تحفظ لكم حمولكم آلفهذا الدلٌل هو مرشدكم فً التمدٌم وتحدٌد ا    

 وتنأى بكم عن الولوع فً الخطأ.

الحثٌث فً مجال  وفً الولت الذي نشد على اٌدي ابنائنا الطلبة لبذل الجهد والسعً
التحصٌل العلمً، ندعو اخواننا فً الجامعات والكلٌات االهلٌة ان ٌمدموا ما بوسعهم ألجل 
النهوض بالعملٌة العلمٌة وتذلٌل الصعاب التً تعرلل التمدم العلمً، موجهٌن اهتمامهم 

 وطالاتهم من اجل تحمٌك مستمبل زاهر لهذا البلد الذي ٌواجه التحدٌات الصعبة. 

 دعائنا لكم بالتوفٌك                                         

 

                                               

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                              
 دائرة التعلٌم الجامعً  االهلً                                                                 
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 لجشة دليل الظالب لمعام الجراسي

 (2017 - 2018 ) 
 اشخاف

 أ.د سالم حدؽ خؾششاو
 وكيل الؾزارة لمذؤون العمسية والعالقات الجولية

 عمي رزوقي حديؽ
 االىمي مجيخ دائخة التعميؼ الجامعي

اعجاد وتشزيج 
 

 

 

 

 

 

 

  مهندس الدم

 ابراهٌم حسٌن جنان

د.رافع عبدالرضا 

 جابر

 الدم ر.مهندسٌن

 حسٌن عرفات جاسم

 حسٌن

.مبرمجٌن الدم  ر

 محمود اٌمان حمٌد 

 د. طارق دمحم حمزة 

 م.م تحرٌر عبد الرضا 

 مدٌر .فنً 

 دمحم سمٌر جواد  

 د.زٌاد خلف عودة 

 د.صباح دعٌر صٌنً 

  م.م مٌثاق جسام

  م.م منال جسام
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 .(7107/7108الفصل االول:ضوابط التقدمي اىل اجلامعات والكليات االهلية للعام الدراسي )

 3.............................................اوال:التقدمي للقبول يف اجلامعات والكليات االهلية

 5...............العامة اليت یعتمد عليها نظام الرتشيح يف اجلامعات والكليات االهلية االسس :اثنيا

 6ضوابط تقدمي ابناء اذليئة التدریسية .......................................................:اثلثا

 6........................................ ...................رابعاً : ضوابط تقدمي ذوي الشهداء 

 8.................................................. ..............الشروط العامة للتقدمي خامسا:

 01...........................................خطوات التقدمي لالستمارة االلكرتونية :الفصل الثاين

 07.….…….....احلدود الدنيا ادلؤهلة للتقدمي اىل اجلامعات والكليات االهلية :الفصل الثالث
 

 06………….…جدول مدخالت القبول يف أقسام اجلامعات والكليات االهلية :الفصل الرابع
  

لدراسية:الفصل اخلامس لكليات االهلية ادلعرتف هبا واالجور ا  76 ....اجلامعات وا
 

 ........................................................................ملحق 

 محتويات الدليل



  2017/2018دلٌل الطالب للمبول االلكترونً فً الجامعات والكلٌات االهلٌة للعام الدراسً  
 
 

- 4 - 
 

  

 اسم الطالب : امٌر علً احمد 

 صباحً               مسائً                                              خٌارات الطالب :

1-.....................................................                     

2-..................................................... 

3-...................................................... 

 

 تارٌخ الوصل                مبلغ الوصل                                                        

 

 

 :اوال:التقجیؼ لمقبؾل في الجامعات والكميات االىمية

قبػل السفاضمة بالسعجل لم أواعتساد مبجالتقجیع اعتساد االستسارة االلكتخونیة لغخض  .1
 .في الجامعات والكمیات االىمیة ولمجراستیغ الرباحیة والسدائیة

 .في االستسارة االلكتخونیة  فقط خیارات  ثالثةیحق لمصالب أن يجون  .2
 .ابتجاًء مغ تاریخ إشالق االستسارة االلكتخونیة يػم (15فتخة التقجیع تكػن ) .3
الف ديشار، عشج خسدة وعذخون ( 25222باالمكان استیفاء مبمغ ال يتجاوز ) .4

سدتشج رسسي یحتفظ بيثبت ذلظ تقجیع الصالب لخیاراتو في الكمیة الػاحجة ، عمى ان 
بكل التفاصیل  الصالب اتفیو خیار  وتدجل، مغ الكمیة و الصالب بشدخة مشو  كل

 .( التالي) كسا في السثال ووقت التقجیعالتي دونيا 

 

یحق لمصالب التقجیع الى قدع اخخ  في نفذ كمیتو عمى وفق مجخالت وشخوط  .5
( وفي حال قبػلو يتع اصجار امخ اداري مغ جامعتو/  2217/2218التقجیع لمعام )

ویتع اعالم الػزارة  كمیتو بتغییخ  قدسو ویباشخ في السخحمة االولى لقبػلو الججيج 
 .بحلظ

 االول الفصل

 (2017/2018)   الدراسً للعام االهلٌة والكلٌات الجامعات الى التمدٌم ضوابط

 االول الفصل

 (2017/2018)   الدراسً للعام االهلٌة والكلٌات الجامعات الى التمدٌم ضوابط
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 كمیةجامعة/ قبػلو في تخقیغ  قیج الصالب في حالة حق لمجامعة /الكمیة االىمیة ی .6
 .اخخى اىمیة 

یحق لمصالب السقبػل في الجامعات والكمیات الحكػمیة التقجیع  لمقبػل في  .7
عمى وفق االستسارة االلكتخونیة ومبجأ السفاضمة و  عمى الجامعات والكمیات االىمیة

، وال يتع تخقیغ قیجه في  ( 2217/2218معام )ق مجخالت وشخوط التقجیع لوف
االىمیة الجامعة/الكمیة الحكػمیة اال بعج ضيػر قبػلو ومباشختو في الجامعة/الكمیة 

وبخالفو  32/6ف زمشي اليتجاوز خالل سقالػثیقة عمى ان یقػم الصالب بجمب 
 .يمغى قبػلو 

الجامعات / الكمیات االىمیة التقجیع  ىیحق لمصالب الحي تع تخقیغ قیجه مغ احج .8
وفق مجخالت وشخوط عمى وفق االستسارة االلكتخونیة ومبجأ السفاضمة و عمى مججدًا 

في الجامعة/الكمیة لمقدع نفدو ، عمى ان ال یقجم (  2217/2218)التقجیع لمعام 
وعمى ان الیكػن تخقیغ قیج الصالب بدبب الغر او  اتع تخقیغ قیجه فیي التياالىمیة 

ویتحسل كل مغ الكمیة والصالب مدؤولیو تجقیق ىحه الحالة  ،العقػبات االنزباشیة 
 .قبل التقجیع

ودفع القدط التدجیل بعج االندحاب مغ الكمیة  ضيخ قبػلو الحي  مصالبیحق لال .9
  .الجراسي

اي مبمغ مغ االجػر الجراسیة مغ الیدسح لمجامعات /الكمیات االىمیة باستالم  .12
  لسالیةالصالب قبل ضيػر قبػلو في الكمیة وبخالفو تتحسل الكمیة التبعات القانػنیة وا

 يمغى قبػل الصالب في الحاالت التالیة : .11
 الصالب يتحسلوفي ىحه الحالة تقجیع الصالب لسدتسدكات غیخ صحیحة  - أ

 . الستختبة عمى الغاء قبػلو  التبعات السالیة
حالة قبػلو خالفا لمزػابط  يمغى قبػلو وتتحسل الكمیة التبعات السالیة  في - ب

 والقانػنیة .
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 في الفتخة السحجدة .السبادرة لمتدجیل  في حالة عجم - ت
 مغ العام الالحق لقبػلو. 32/6في حال عجم جمب وثیقة االعجادیة لغایة  - ث

الجامعات والكميات سذ العامة التي یعتسج عمييا نغام التخشيح في األ :ثانيا
 :االىمية

یقبل الصالب عمى وفق الخیارات السثبتة في استسارة التقجیع وعمى اساس السفاضمة في  1. 
 . السجسػع/ السعجل

 ممدماً یعج تقجیع الصالب لالستسارة االلكتخونیة لمقبػل في الجامعات والكمیات األىمیة ال 2.
 .لمػزارة في قبػلو وإنسا یعتسج عمى تشافدو مع بقیة الصمبة

الي سشو تخخج وتزاف الى  مغ درجة المغة األجشبیة السزافة  %۸تحتدب ندبة  3.
 .)كسا في السثال(  مجسػع الصالب ولیذ معجلو

 
 
 
 
 
 
عجا الصمبة  (الجور االول فيتزاف درجة واحجة لسعجل الصالب الستقجم مغ الشاجحیغ  .4

/ االدبي /  عمسيالي سشو تخخج ولفخوع االعجادیات ) السذسػلیغ بشطام السحاوالت ( 
/معيج الرشاعي / التجاري / الدراعي / االسالمي/ فخع الحاسػب وتقشیو السعمػمات

 (./التسخیسالسعمسیغ
لخخیجي السعاىج بعج فخوع االعجادیات الجراسة الثانػیة لسعجل  تانتحتدب درجتان اضافی. 5

االتیة: )عمسي/ ادبي / صشاعو / تجارة / زراعو / فخع الحاسػب وتقشیة 
 .عمى ان یقػم الصالب بجمب ما يثبت تخخجو مغ السعيج ( /التسخیسالسعمػمات

، فان قبػلو سیكػن قبػل الصالب في اكثخ مغ مقعج )صباحي ،مدائي( في حال   .6
 االخخ. عجوفق السقعج الحي يباشخ بو الصالب ویححف اسسو مغ السق ًا عمىمعتسج

  560 طالب مجموع درجاته

  90 ة الفرنسياللغة درجة 

 % من درجة الفرنسي 8

90× 0.08=7.2 

  567.2يصبح مجموع الطالب بعد اضافة الفرنسي 
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ل فتخة ال تتجاوز لغخض التدجیل خالو فیيا قبػلالتي ضيخ جية العمى الصالب مخاجعة .7
 .( ایام عسل 12)

 .(85.22≈  84.45  ) جبخ الكدخ في السعجلب يتع العسل  .8
یحق لمصالب ان يتستع بأحج االمتیازیغ )اما میدة ابشاء التجریدییغ او میدة ذوي الذيجاء (  .9

الذيجاء التقجیع عمى  ذوي كسا الیحق لمصالب السدتفیج مغ میدة ابشاء التجریدییغ او 
 .عبخ االستسارة االلكتخونیة القشاة العامة

 ابشاء الييئة التجريدية . تقجیؼ آلية –ثالثا 
الجامعات الحكػمیة واالىمیة  مالكيتع قبػل ابشاء اليیئة التجریدیة ومغ ىع عمى  -1

  الجامعات والكميات االىميةفي  عمسيالتابعة لػزارة التعمیع العالي والبحث 
 السعجالت السعمشة في الجلیل عغ( ثالث درجات 3بسعجالت قبػل اقل بـ )

بعج ان يتع تدویج الػزارة بكتاب تأيیج  (2217/2218االلكتخوني لمعام الجراسي )
 .  جامعتو /كمیتو استسخار في الخجمة مغ 

تخرز ندبة مغ خارج الصاقة االستیعابیة لكل قدع في كل جامعة /كمیة  اىمیة  -2
 % البشاء اليیئة التجریدیة .5 مقجارىا

 یعتسج مبجأ السشافدة بالسعجل لغخض القبػل ضسغ ىحه االلیة. -3
يتع شسػل ابشاء التجریدییغ الستقاعجيغ بالزػابط اعاله بعج تدویج الػزارة باالمخ  -4

 . او مايؤیج كػنو مغ اعزاء اليیئة التجریدیة سابقا االداري الخاص بالتقاعج 
  

  تقجیؼ ذوي الذيجاءآلية  : ا  رابع
( 2واستشادا لسا ورد في قانػن مؤسدة الذيجاء رقع )الفئات السذسػلة بيحه الزػابط  -1

 :ىي كل مغ  2216لعام 
 ذوي شيجاء ضحایا جخائع حدب البعث السشحل  
 ذوي شيجاء الحذج الذعبي 
 ولمجخحى  ذوي ضحایا العسمیات الحخبیة واالخصاء العدكخیة والعسمیات االرىابیة

 . 2215( لدشة 57السذسػلیغ بقانػن )
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اىمیة  جامعة /كمیة تخرز ندبة مغ خارج الصاقة االستیعابیة لكل قدع في كل  -2
 (.1-)رابعا ذوي الذيجاء السحكػریغ في لكل فئة مغ % 5مقجارىا 

 یعتسج مبجأ السشافدة بالسعجل لغخض القبػل ضسغ ىحه االلیة. -3
لقبػل الصمبة لمدشة الجراسیة  مع مؤسدة الذيجاء السحزخ السذتخكاستشادا لسا ورد في  -4

 :يتشافذ الصمبة مغ ذوي الذيجاء لمقبػل في (2217/2218)
 ( خسذ5بسعجالت  اقل بـ)السجسػعة الصبیة )شب ، شب اسشان ، صیجلة (  - أ

االلكتخوني  لمعام  عغ الحجود الجنیا لسعجالت القبػل السعمشة في الجلیلدرجات 
(  92( وعمى  ان الیقل معجل الصالب الستقجم عغ )2217/2218ي )الجراس

( درجة لـ )شب االسشان، الریجلة (  كسعجل اساس  82درجة لمصب العام و )
 (12-6-5مغ االمتیازات السحكػرة في الفقخة )ثانیا )االفادة ویحق لمصالب 

 لمػصػل لمسعجل االساس.
درجات عغ السعجالت السعمشة في سان ث( 8بسعجالت  اقل بـ)باقي التخررات  - ب

 . (2217/2218الجلیل االلكتخوني لمعام الجراسي )
 تدجیل بیاناتو وجمب كتاب يؤیج انو مغ اجل  عمى الصالب زیارة مؤسدة الذيجاء  -5

 مذسػل بقانػن السؤسدة یقجم الى الجامعة /الكمیة االىمیة السخاد التقجیع فیيا .
)السخكدیة / بغجاد ( بتدویج الػزارة بقاعجة بیانات  تزع اسساء تقػم مؤسدة الذيجاء  -6

مغ اجل التقجیع  الى السؤسدة الصمبة السذسػلیغ بقانػن السؤسدة والحيغ قجمػا شمبات
 وبجورىا تقػم الػزارة باعسام ىحه القاعجة عمى كافة الجامعات والكمیات االىمیة .

ة  لجائخة التعمیع الجامعي االىمي ومغ خالل يتع التقجیع مغ خالل البػابة االلكتخونی -7
االستسارة االلكتخونیة الخاصة  بقشاة ذوي الذيجاء  ویتع اعتساد التقجیع مغ قبل الصالب 
بعج ان تقػم الكمیة بتجقیق اسع الصالب ضسغ قاعجة البیانات السخسمة  مغ قبل الػزارة  

 بقانػن السؤسدة . اضافة الى كتاب مؤسدة الذيجاء  الحي يؤیج انو مذسػل 
تقػم الكمیة بتدویج الػزارة بكتب التايیج الخاصة بالصمبة السقبػلیغ عمى قشاة  ذوي الذيجاء -8 

مغ اجل التجقیق مع قاعجة بیانات مؤسدة الذيجاء وفي حال تقجیع الصالب بیانات غیخ 
 .  وصحیحة  يمغى قبػل
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  :الذخوط العامة لمتقجیؼ :خامداع

 :الستقجم لمقبؾل في الجراسة الرباحية الذخوط التاليةیذتخط في الظالب  . أ
ان یكػن حائدا عمى شيادة الجراسة االعجادیة العخاقیة، أو الذيادة السعادلة ليا معدزة .1

في وكسا ورد بترجيق مغ وزارة التخبیة، ووفق مجخالت القبػل الخاصة بكل دراسة 
 (4-3) الفرل 

 .صعػدا78۸1أن یكػن مغ مػالیج سشة. 2
( حرخًا لمقبػل في  كمیة الصب 2216/2217يتشافذ الصمبة خخیجي العام الجراسي ). 3

 العام 
 /الیجػز الجسع بیغ الػضیفة والجراسة الرباحیة في الجامعات ان یكػن متفخغا لمجراسة و.4

الكمیات االىمیة، ویذتخط في استسخار الصالب السػضف بالجراسة الحرػل عمى اجازة  
 تو وفقًا لمتعمیسات الشافحة.دراسیة مغ دائخ 

یكػن مقبػال في دراسة أخخى إذ ال یجػز الجسع بیغ دراستیغ وفي حال ثبػت ذلظ  أن ال.5
 يتحسل الصالب التبعات القانػنیة ومشيا الغاء قبػلو.

 ان یكػن ناجحا في الفحز الصبي عمى وفق الذخوط الخاصة بكل دراسة ویحق .6
  الذخوط( التقجیع لمجراسات االندانیة السالئسةیو الحي تتػفخ ف (لمصالب السكفػف

 . (3)الفرل  ورد فيلسا ل لمتقجیع وفقا ھالسؤلمسعجل  أن یكػن مدتػفیا لمحج األدنى .7
ة یحق لمدادة الػزراء ومغ ىع بجرجتيع واعزاء مجمذ الشػاب وذوي الجرجات الخاص ال8.

البمجیة التقجیع لمقبػل في غ واعزاء مجالذ السحافطات والسجالذ والسجراء العامی
 .الجراسة

 :تخط في الظالب الستقجم لمقبؾل في الجراسة السدائية الذخوط التاليةیذ. ب
 أن یكػن حائدا عمى شيادة الجراسة االعجادیة العخاقیة، أو الذيادة السعادلة ليا معدزة .7

كسا ورد في  وفق مجخالت القبػل الخاصة بكل دراسةو بترجيق مغ وزارة التخبیة، 
 (4-3الفرل )
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الیجػز الجسع بیغ الجراستیغ  وفي حال ثبػت ذلظ أن ال یكػن مقبػال في دراسة أخخى إذ .2
 يتحسل الصالب التبعات القانػنیة ومشيا الغاء قبػلو .

  ویحقعمى وفق الذخوط الخاصة بكل دراسة ان یكػن ناجحا في الفحز الصبي  . 3
 . الذخوط( التقجیع لمجراسات االندانیة السالئسةیو الحي تتػفخ ف (لمصالب السكفػف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2017/2018دلٌل الطالب للمبول االلكترونً فً الجامعات والكلٌات االهلٌة للعام الدراسً  
 
 

- 11 - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قخاءة الجليل بتسعؽ وتحجيج الخيارات السشاسبة عمى وفق الحجود الجنيا .1
 لسعجل القبؾل وعمى وفق مجخالت القبؾل الرحيحة

الجامعة/ الكمية التي يخاد التقجیؼ والقبؾل فييا مؽ قبل الظالب زيارة . 2
مدترحبا  معو السدتسدكات الخسسية السظمؾبة ) ىؾية تعخيفية رسسية 

 مرجق(او ندخة مشيا او تأييج بالجرجات  لمظالب + وثيقة

 يتبع

مؽ  الستخخج مشو الظالب  بجء تجقيق السدتسدكات والسعجل ونؾع الفخع. 3
قبل مؾعف التدجيل في الكمية  وتدجيل االختيارات في  االستسارة 

ذلػ بؾصل رسسي يؾضح فيو اختيار الظالب ووقت  تجويؽااللكتخونية و 
وعمى التقجیؼ واحتفاظ كل مؽ الظالب والكمية بشدخة مؽ ىحا الؾصل 

وفي حالة عجم وجؾد  مؽ وجؾد اسسو ضسؽ الستشافديؽ الظالب التأكج
 الكمية او الؾزارة.  اسسو يخاجع

 الفصل الثانً

 خطوات التمدٌم لالستمارة االلكترونٌة
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1.  
 ال ؾخخيج .2

 

في حال رغبة الظالب باختيار اقدام اخخى في كميات اخخى ، يتؾجو الظالب . 4
لمكمية االخخى التي يخغب التقجیؼ عمييا مدتخجما نفذ الخقؼ االمتحاني لغخض 

التي  عمى ان التتجاوز عجد الخيارات فتح االستسارة وتجويؽ الخيارات االخخى 
 خيارات  ( ثالثة 3یقجميا الظالب عؽ )

عمى الظالب مخاقبة تدمدمو ضسؽ الظمبة الستقجميؽ وخالل فتخة التقجیؼ لمتأكج  .5
كؾن  مؽ قبؾلو او عجم قبؾلو اذ قج يتغيخ تدمدمو مع كل دخؾل متشافذ ججيج

 التشافذ یعتسج عمى التشافذ بالسعجل

بعج انتياء فتخة التقجیؼ وفي حال عيؾر اسؼ الظالب في قؾائؼ الظمبة  .6
السقبؾليؽ ضسؽ خظة القبؾل التي ستكؾن واضحة امام الظالب ، يتؾجو الظالب 

، وفي حال  االجؾروخالل فتخة محجدة لغخض التدجيل في الكمية ودفع الى الكمية 
ل عيؾر اكثخ مؽ قبؾل عجم السباشخة ضسؽ السجة السحجدة يمغى قبؾلو ، وفي حا

  لمظالب يتؼ السباشخة والتدجيل في قدؼ واحج وبالتالي تمغى القبؾالت االخخى 

وفي حال عيؾر اسؼ وبجء فتخة التدجيل الخسسية بعج انتياء فتخة التقجیؼ  .7
السقخرة، فيعشي مبجئيا عجم خظة القبؾل  خارج االحتياطالظالب في قؾائؼ الظمبة 

قبؾلو  ، لكؽ  وفي حال اندحاب عجد مؽ الظمبة السقبؾليؽ ضسؽ الخظة ، یسكؽ 
 تعؾيزيؼ مؽ الظمبة االحتياط
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 عمسي+االحيائي  ؽيفخعخخيجؾ ال. 1
 الحج االدنى لمتقجیؼ الجراسة ت

 93 الظب العام  1
 85 طب االسشان 2
 85 الريجلة  3
 65 كمية التسخيض  4
 65 تقشيات التحميالت السخضية  5
 65 تقشيات االشعة والدؾنار 6
 65 تقشيات صشاعة االسشان 7
 65 تقشيات العالج الظبيعي  8
 65 تقشيات التخجيخ  9

 65 تقشيات االدلة الجشائية  10

   عمسي+ التظبيقي ؽيالفخع ؾخخيج.2
 الحج االدنى لمتقجیؼ الجراسة ت

 78 ىشجسة الشفط 1
 74 ىشجسة معساري / ىشجسة العسارة 2
 69 ىشجسة مجني 3
 69 ىشجسة السداحة  4

 69 ىشجسة البشاء واالنذاءات 5

 69 ىشجسة البشاء وادارة السذاريع  6

 الفرل الثالث                                
 (2017/2018)  الحجود الجنيا السؤىمة لمتقجیؼ الى الجامعات والكميات االىمية
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 69 ىشجسة الظخق والجدؾر  7

 60 ىشجسة تقشيات البشاء واالنذاءات 8
 60 ىشجسة تقشيات القجرة الكيخبائية 9

 

 . (+عمسي )احيائي+تظبيقياالختراصات السذتخكة .3

 الحج االدنى لمتقجیؼ الجراسة ت
 76 ىشجسة الظب الحياتي 1
 66 ىشجسة االتراالت / ىشجسة اتراالت الحاسؾب 2
 70 الميدر وااللكتخونيات البرخيةىشجسة  3
 68 ىشجسة البخامجيات وتكشؾلؾجيا السعمؾمات/ 4
 68 ىشجسة الحاسؾب 5
 65 ىشجسة الكتخونية واتراالت 6
 65 ىشجسة التبخيج والتكييف 7
 60 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 8
 60 ىشجسة تقشيات االجيدة الظبية 9

 60 ىشجسة تقشيات التبخيج والتكييف 10
 60 ىشجسة تقشيات الظيخان 11
 75 اوية والرشاعات الشفظيةياليشجسة الكيس 12

 75 والغازىشجسة تكخيخ الشفط  13
 60 تقشيات البرخيات 14
 60 ىشجسة تقشيات االتراالت 15
 60 عمؼ الحاسؾب ونغؼ السعمؾمات 16
 60 عمؾم الفيدياء الظبية 17
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 60 عمؾم الحاسؾب 18
 60 عمؾم الحياه 19
 58 القانؾن  20
 - بقية االقدام تخزع لمسفاضمة 21
 الفخع االدبي :ؾ خخيج .4

 الحج االدنى لمتقجیؼ الجراسة ت
 58 القانؾن  1
 - بقية االقدام تخزع لمسفاضمة 2

 
 الفخع الرشاعي: ؾخخيج .5

 الحج االدنى لمتقجیؼ الجراسة ت
 60         ىشجسة تقشيات البشاء واالنذاءات  1
 60 تقشيات الحاسؾبىشجسة  2
 60 ىشجسة تقشيات التبخيج والتكيييف 3
 60 ىشجسة تقشيات االجيدة الظبية 4
 60 ىشجسة تقشيات القجرة الكيخبائية 5
 60 ىشجسة تقشيات االتراالت 6
 یخزع لمسفاضمة  (فخع تكشؾلؾجيا االعالم فقط االعالم)لخخيجي 7
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 فخع الحاسؾب وتقشية السعمؾمات: ؾخخيج .6

 الحج االدنى لمتقجیؼ الجراسة ت
 60 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 1
 - بقية االقدام تخزع لمسفاضمة 2

 
 فخوع )معيج السعمسيؽ / التجارة /الدياحة/ معيج الفشؾن الجسيمة(: ؾخخيج .7

 .ويكؾن التقجیؼ خاضع لمسفاضمة االختراص السشاعخ فقط  یدسح لو بالتقجیؼ حدب     

 

 فخوع ) الفشؾن التظبيقية / الدراعو / االعجادیات االسالمية( : ؾخخيج .8   

 يكؾن التقجیؼ خاضع لمسفاضمة.و   فقط السشاعخ االختراص حدب بالتقجیؼ لو یدسح    
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 فخوع االعجادیة  اقدام الكميات االىمية ت
 احيائي  طب عام  1
 عمسياحيائي +  طب االسشان 2
 عمسياحيائي +  الريجلة 3
 + اعجادیة تسخيض عمسياحيائي +  التسخيض 4
 عمسياحيائي +  تقشيات االشعة والدؾنار 5
 عمسياحيائي +  تقشيات صشاعة االسشان 6
 عمسياحيائي +  تقشيات العالج الظبيعي  7
 عمسياحيائي +  تقشيات التخجيخ 8
 عمسياحيائي +  تقشيات االدلة الجشائية  9

 عمسياحيائي +تظبيقي + ىشجسة الظب الحياتي 10
 تظبيقي + عمسي ىشجسة معساري/ ىشجسة العسارة 11
 تظبيقي + عمسي ىشجسة مجني 12

13 
الحاسبات/ىشجسة ىشجسة اتراالت 

 االتراالت
 احيائي +تظبيقي + عمسي

 احيائي +تظبيقي + عمسي ىشجسة الميدر وااللكتخونيات البرخية 14

 الفرل الخابع

لمعام  ججول مجخالت القبؾل في أقدام الجامعات والكميات االىمية
 (2017/2018)الجارسي
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 احيائي +تظبيقي + عمسي ىشجسة البخامجيات وتكشؾلؾجيا السعمؾمات 15

 احيائي +تظبيقي + عمسي ىشجسة الحاسؾب 16
 + عمسياحيائي +تظبيقي  ىشجسة الكتخونية واتراالت 17
 احيائي +تظبيقي + عمسي تقشيات البرخيات 18
 احيائي +تظبيقي + عمسي ىشجسة تقشيات الظيخان 19
 احيائي +تظبيقي + عمسي ىشجسة التبخيج والتكييف 20
 احيائي +تظبيقي + عمسي اوية والرشاعات الشفظيةياليشجسة الكيس 21
 تظبيقي + عمسي ىشجسة البشاء واالنذاءات 22
 تظبيقي + عمسي ىشجسة البشاء وادارة السذاريع  23

 تظبيقي + عمسي ىشجسة الظخق والجدؾر 24

 تظبيقي + عمسي ىشجسة السداحة  25

26 

 وانذاءات البشاء تقشيات ىشجسة

 
 تظبيقي +عمسي

 
 

 الرشاعة         
 البشاء

 الخسؼ اليشجسي
 تظبيقي + عمسي ىشجسة الشفط 27
 عمسي  احيائي+تظبيقي + ىشجسة تكخيخ الشفط  28

29 

 
 

 ىشجسة تقشيات االتراالت 

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 

 الرشاعة
 اتراالت
 حاسبات

 الكتخونيػ وسيظخة
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 احيائي +تظبيقي + عمسي عمؼ الحاسؾب ونغؼ السعمؾمات 30
 احيائي +تظبيقي + عمسي عمؾم الفيدياء الظبية 31
 احيائي +تظبيقي +عمسي الحاسباتعمؾم  32
 احيائي + عمسي تقشيات تحميالت مخضية 33

 احيائي +تظبيقي + عمسي عمؾم الحياة 34

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىشجسة تقشيات القجرة الكيخبائية

 تظبيقي + عمسي
 
 
 

خخيج 
اعجادیة 
 الرشاعة

 الكيخباء ، القؾة الكيخبائية
 مكائؽ كيخبائية

 وسيظخة االلكتخونيػ
 ميكاتخونيػ
 االتراالت

 صيانة مراعج كيخبائية
تؾليج الظاقة الكيخبائية 

 ونقميا
 االجيدة الظبية

 صيانو مشغؾمات الميدر
 صيانة حاسؾب

 صيانو السراعج الكيخبائية
خخيجي مخاكد التجريب 

السيشي الحي تكؾن مجة 
الجراسة فييا ثالث سشؾات 

والحيؽ ادوا االمتحان الؾزاري 
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 في االختراص السشاعخ
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ىشجسة تقشيات الحاسبات

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 
 
 
 
 

خخيج 
اعجادیة 
 الرشاعة

 

 االلكتخونيػ و سيظخة
 االتراالت

 الحاسباتصيانة 
الكيخباء ، القؾة 

 الكيخبائية
 االجيدة الظبية

 تكشؾلؾجيا اعالم
الحاسبات ، شبكات 

 الحاسؾب
خخيجي مخاكد التجريب 

السيشي الحي تكؾن مجة 
الجراسة فييا ثالث سشؾات 

والحيؽ ادوا االمتحان 
الؾزاري في االختراص 

 السشاعخ
 

فخع 
الحاسؾب 

وتقشية 

 تجسيع وصيانو الحاسؾب
 

 شبكات الحاسؾب
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  السعمؾمات 
اجيدة الياتف والحاسؾب 

 السحسؾل

37 

 
 
 

 ىشجسة تقشيات االجيدة الظبية
 
 
 
 

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 
 

خخيج 
اعجادیة 
 الرشاعة

 

 االلكتخونيػ والديظخة
 

 االجيدة الظبية

 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التبخيج والتكييفىشجسة تقشيات 

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خخيج اعجادیة 

 انتاج ميكانيػ
 نجارة

 تكييف اليؾاء والتثميج
 ميكاتخونكذ سيارات

 تكشؾلؾجيا صشاعية
 لحام غازي وكيخبائي

 تبخيج وتكييف
 طباعة 

 تذغيل صيانة ميكانيكية
 ترشيع معادنانتاج 
 سباكة
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 غدل ونديج الرشاعة
 الديارات 

 مكائؽ ومعجات
 مزخات وتؾربيشات

 انتاج
 ميكانيػ

 مكششة زراعية
خخيجي مخاكد التجريب 

السيشي الحي تكؾن مجة 
الجراسة فييا ثالث 
سشؾات والحيؽ ادوا 

االمتحان الؾزاري في 
 االختراص السشاعخ

39 

 
 
 
 

 ادارة االعسال

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 االدبي

 
 

 التجارة

 عام
فخع ادارة 

 السخازن 
 فخع االقتراد

 فخع االدارة
فخع الحاسؾب 

 وتقشية السعمؾمات
 االدارة االلكتخونية

 احيائي +تظبيقي + عمسي  40
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 السحاسبة

 االدبي
 عام التجارة

 فخع السحاسبة

41 

 
 عمؾم مالية ومرخفية/

 عمؾم محاسبيو ومرخفية
 

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 االدبي
 كافة فخوع التجارة التجارة

42 
 

 االعالم
 احيائي +تظبيقي + عمسي

 االدبي
 تكشؾلؾجيا االعالم الرشاعو

43 
 

 الرحافة
 احيائي +تظبيقي + عمسي

  
  االدبي

44 

 المغة االنكميدية/
 االنكميديةالتخبية 

 احيائي +تظبيقي +عمسي
 االدبي

معيج اعجاد 
 السعمسيؽ

 قدؼ المغة االنكميدية

45 

 
 

 التخجسة

 احيائي +تظبيقي +عمسي
 االدبي

معيج اعجاد 
 السعمسيؽ

 قدؼ المغة االنكميدية
 

 احيائي +تظبيقي + عمسي المغة العخبية 46
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 االدبي
معيج اعجاد 

 السعمسيؽ
 المغة العخبيةقدؼ 

 

 التاريخ 47

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 االدبي

معيج اعجاد 
 السعمسيؽ

 قدؼ التاريخ 
 قدؼ االجتساعيات

 
 
 

 الجغخافية 48

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 االدبي

معيج اعجاد 
 السعمسيؽ

 قدؼ الجغخافية 
 

 عمؼ الشفذ 49
 احيائي +تظبيقي + عمسي

 االدبي
 احيائي +تظبيقي + عمسي االحراء والسعمؾماتيو 50

 القانؾن  51
 احيائي +تظبيقي + عمسي

 االدبي

 العمؾم الدياسية والجولية/ 52
 عالقات دولية ودبمؾماسية

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 االدبي

 احيائي +تظبيقي + عمسي االقتراد 53
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 االدبي
 كافة فخوع التجارة التجارة

 

 االدارة التخبؾية 54

 احيائي +تظبيقي + عمسي
  

   ادبي
 كافة االختراصات معيج السعمسيؽ 

 

55 

 
 الجيشية الدياحة

 

عمسي + ادبي+تظبيقي+ احيائي   
 سياحة معيج+
  

ادارة الفشادق  تجارة
 والدياحة

 السدخح 56

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 االدبي
 تجارة

التجريب السيشي  صشاعة وخخيجي مخاكد
الحي تكؾن مجة الجراسة فييا ثالث 

حان الؾزاري في سشؾات والحيؽ ادوا االمت
 االختراص السشاعخ

 زراعة
 تفخع الحاسؾب وتقشية السعمؾما
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 معيج الفشؾن الجسيمة/ فخع السدخح
 فشؾن تظبيقية

 معيج اعجاد معمسيؽ

57 
 

 /التخبية الخياضة
 وعمؾم الخياضةالتخبية البجنية 

 احيائي +تظبيقي + عمسي
 

 االدبي
 

 تجارة
 

صشاعة وخخيجي مخاكد التجريب السيشي 
الحي تكؾن مجة الجراسة فييا ثالث 

سشؾات والحيؽ ادوا االمتحان الؾزاري في 
 االختراص السشاعخ

 
 زراعة

 
 فخع الحاسؾب وتقشية السعمؾمات

 
 فشؾن تظبيقية

 
 معمسيؽ معيج اعجاد

 
 احيائي +تظبيقي + عمسي  
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58 

 
 
 
 

 الجراسات االسالمية كافة
 )وبزسشيا الدياحة الجيشية(

 ادبي
 تجارة

صشاعة وخخيجي مخاكد التجريب السيشي 
الحي تكؾن مجة الجراسة فييا ثالث 

سشؾات والحيؽ ادوا االمتحان الؾزاري في 
 االختراص السشاعخ

 زراعة

 الحاسؾب وتقشية السعمؾماتفخع 
 فشؾن تظبيقية

االعجادیات 
االسالمية التابعة 

 لمتخبية

 الجراسة الرباحية
  والسدائية 

االعجادیات 
االسالمية التابعة 

 لمؾقفيؽ

الجراسة الرباحية 
طمبة الجراسة 

الخارجية )مؽ ادو 
االمتحان التقؾيسي 

 فقط(
معيج اعجاد 

 معمسيؽ
قدؼ الجراسة 

 االسالمية
 قدؼ العخبي

 +ادبياحيائي +تظبيقي+عمسي تخبية فشية 59
 احيائي +تظبيقي+عمسي+ادبي العالقات العامة  60
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ادناه اسساء الجامعات والكميات االىمية السعتخف بيا، والتي سيتؼ 
لكتخوني القبؾل فتح باب واالجؾر الجراسية لمسخحمة  لمتقجیؼ الييا ، اال

تي قبل تقجیؼ الخيارات في االستسارة  االولى، راجيؽ مالحغة اال
 لزسان حرؾلػ عمى القبؾل السشاسب:

 التأكج مؽ السؾقع الجغخافي . 
قخاءة االجؾر الخاصة بالسخحمة االولى السحكؾرة ازاء كل قدؼ   

 الجراسة الرباحية والسدائية.والتسييد بيؽ اجؾر 
نتباه عمى السالحغات ان وججت.    اال

 

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

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 1,900,000 2,000,000 السحاسبة 1

 _ 1,650,000 1,750,000 المغة االنكميدية 2

 _ 1,900,000 2,000,000 ادارة اعسال 3

 _ 2,200,000 2,300,000 قانؾن  4

 _ 1,950,000 2,050,000 عمؾم الحاسؾب 5

 _ 2,475,000 2,800,000 الحاسبات ىشجسة تقشيات 6

  

 الفرل الخامذ
 السعتخف بيا واالجؾر الجراسيةلجامعات والكميات االىمية ا
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 (: 1988. كلٌة المنصور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )2

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

ىشجسة البخامجيات  1
 وتكشؾلؾجيا السعمؾمات

4,000,000 
ال تؾجج دراسة 

 مدائية

_ 

2 
 2,500,000 ادارة االعسال

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

3 
 4,400,000 تراالت اال ىشجسة 

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

4 
 2,500,000 القانؾن 

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

ونغؼ عمؼ الحاسؾب  5
 السعمؾمات

2,500,000 
ال تؾجج دراسة 

 مدائية

_ 

6 
 4,000,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

7 
 2,200,000 التخبية االنكميدية

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

8 
 4,500,000 اليشجسة السجنية

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

العمؾم السحاسبيو  9
 2,500,000 والسرخفية

تؾجج دراسة ال 
 مدائية

_ 
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 ( :1988كلٌة الرافدٌن الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .3

 القدؼ ت
االجور الدراسة 

 الصباحٌة

اجور الدراسة 

 المسائٌة

 المالحظات

 تعميق القبؾل االحراء والسعمؾماتية 1
  2,600,000 2,600,000 عمؼ الحاسؾب 2

3 
 3,000,000 ىشجسة الحاسؾب

اليؾجج دراسة 
 مدائية

 

  2,300,000 2,300,000 السحاسبة 4
  2,300,000 2,300,000 ادارة اعسال 5
  3,500,000 3,500,000 ىشجسة اتراالت الحاسؾب 6

ىشجسة تقشيات التبخيج  7
 والتكييف

3,000,000 3,000,000 
 

  3,450,000 3,450,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 8
  2,500,000 2,500,000 قانؾن  9

10 
 10,500,000 طب االسشان

التؾجج دراسة 
 مدائية

 

 9,000,000 الريجلة 11
التؾجج دراسة 

 مدائية

 

  4,500,000 4,500,000 اليشجسة السجنية 12

  3,500000 3,500000 تقشيات التحميالت السخضية  13

14 
 3,750000 تقشيات العالج الظبيعي 

التؾجج دراسة 
 مدائية
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 ( :1990/ )بغداد( / تأسست سنة )كلٌة المأمون الجامعة  .4

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  1,750,000 التاريخ 1
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  1,750,000 الجغخافية 2
 مسائٌة

 

  2,100,000 2,100,000 المغة االنكميدية 3

دراسة التوجد  2,750,000 عمؼ الحاسؾب 4
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  2,100,000 التخجسة 5
 مسائٌة

 

  2,100,000 2,100,000 قانؾن  6

  2,100,000 2,100,000 ادارة اعسال 7

ىشجسة تقشيات  8
 الحاسؾب

التوجد دراسة  3,500,000
 مسائٌة

 

ىشجسة تقشيات القجرة  9
 الكيخبائية

3,500,000 3,500,000  

تقشيات التحميالت  10
 السخضية

3,500,000 3,500,000  

التوجد دراسة  3,500,000 ىشجسة االتراالت 11
 مسائٌة
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 ( :1993كلٌة شط العرب الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) .5

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 2,500,000 2,500,000 القانؾن  1

 _ 2,500,000 2,500,000 ادارة اعسال 2

 _ 2,500,000 2,500,000 المغة االنكميدية 3

 _ 2,500,000 2,500,000 عمؼ الحاسؾب 4

 _ 2,500,000 2,500,000 السحاسبة 5

 

 ( :1993كلٌة المعارف الجامعة / ) االنبار/ الرمادي( / تأسست سنة ) .6

 

 المسم ت
 

 

اجور الدراسة 
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 1,950,000 1,800,000 القانؾن  1

 _ 1,700,000 1,500,000 المغة العخبية 2

العمؾم السالية  3
 والسرخفية

2,050,000 2,400,000 
_ 

 _ 1,800,000 1,800,000 المغة االنكميدية 4

 _ 2,000000 1,950,000 عمؼ الحاسؾب 5

ىشجسة تقشيات  6
 الحاسؾب

3,200,000 3,400,000 
_ 
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7 
 4,000,000 4,000,000 السجنيةاليشجسة 

 

8 
 3,500,000 3,500,000 السخضيةالتحميالت 

 

 

 ( :1994كلٌة الحدباء الجامعة / نٌنوى / تأسست سنة ) .7

 

 

 ( :1996كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة ) .8

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 ةالمسائٌ

 المالحظات

1 
 2,250,000 الحاسؾب تقشيات ىشجسة

اليؾجج دراسة 
 مدائية

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 1,800,000 1,800,000 السحاسبة 1

 _ 1,800,000 1,800,000 ادارة االعسال 2

 _ 2,500,000 2,500,000 القانؾن  3

 _ 2,500,000 2,500,000 العمؾم السالية والسرخفية 4

 _ 2,000,000 2,000,000 عمؾم الحاسؾب 5

 _ 1,750,000 1,750,000 المغة االنكميدية 6

 _ 3,500,000 3,500,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 7
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2 
 2,100,000 عمؼ الحاسؾب

اليؾجج دراسة 
 مدائية

 

  2,000,000 2,000,000 العمؾم السالية والسرخفية 3

4 
  2,000,000 2,000,000 السحاسبة

5 
 2,000,000 2,000,000 ادارة االعسال

 

 

 ( :1996الجامعة / )دٌالى( / تأسست سنة )كلٌة الٌرمون  .9

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

1 
 2,000,000 المغة االنكميدية

التؾجج دراسة  
 مدائية

_ 

 _ 1,850,000 2,000,000 القانؾن  2

3 
 2,200,000 عمؼ الحاسؾب

التؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

4 
التؾجج دراسة  3,000,000 الحاسؾبىشجسة تقشيات 

 مدائية

_ 

تقشيات التحميالت  5
 السخضية

3,500,000 3,500,000 
مولع المسم 
 فً بغداد

6 
 10,500,000 طب االسشان

التؾجج دراسة 
 مدائية

مولع المسم 
 فً بغداد
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7 
 9,000,000 الريجلة

التؾجج دراسة 
 مدائية

مولع  المسم 
 فً بغداد 

 

 

 ( 2000كلٌة بغداد للعلوم الطبٌة  )بغداد للصٌدلة سابماً(/)بغداد(/ تأسست سنة) .10

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

1 
 

التؾجج دراسة  9,000,000 صٌدلة
 مدائية

_ 

 

جامعة اهل البٌت  .11
)ع(
 ( :2004/ ) كربالء( / تأسست سنة ) 

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,500,000 1,450,000 / القانؾن القانؾن كمية  1

2 
 / لغة عخبية اآلداب

التؾجج دراسة  1,150,000
 مدائية

 

  2,000,000 1,850,000 / الرحافة اآلداب 3

  2,000,000 2,250,000 / المغة االنكميدية اآلداب 4

كمية االداب /العالقات  5
 العامة 

1,750,000 1,850,000   

 دراسة التوجد 10,000,000 طب اسشان 6
 مسائٌة
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/ كمية العمؾم االسالمية 7
 الفقة واصؾلو

1,500,000 1,500,000  

/  كمية العمؾم االسالمية 8
 عمؾم القخان

1,750,000 1,850,000  

/  كمية العمؾم االسالمية 9
 الدياحة الجيشية

2,150,000 2,250,000  

10 
 كمية الريجلة 

التؾجج دراسة  9,000,000
 مدائية

 

 

 ( :2004الكلٌة االسالمٌة الجامعة / )النجف( / تأسست سنة ) .12

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,000,000 1,000,000 العمؾم الدياسية والجولية 1

  1,000,000 1,250,000 الفكخ االسالمي والعقيجة 2

  1,000,000 1,250,000 الجراسات القخآنية والمغؾية 3

  1,000,000 1,500,000 القانؾن  4

  2,000,000 2,500,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 5

  1,000,000 1,250,000 االعالم/الرحافة 6

ىشجسة تقشيات التبخيج  7
 والتكييف

2,250,000 2,000,000 
 

  1,500,000 1,700,000 المغة االنكميدية 8

  3,000,000 3,000,000 تقشيات التحميالت السخضية 9
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  2,000,000 3,000,000 تقشيات البشاء واالنذاءات 10

 

 

 

 ( :2004كلٌة دجلة الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .13

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 2,100,000 2,100,000 عمؾم الحاسؾب 1

 _ 2,500,000 2,500,000 العمؾم السالية والسرخفية 2

 _ 2,500,000 2,500,000 ادارة اعسال 3

 _ 3,500,000 3,500,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 4

ىشجسة تقشيات التبخيج  5
 والتكييف

3,250,000 3,250,000 
_ 

 _ 3,000,000 3,000,000 البرخياتتقشيات  6

 _ 2,000,000 2,000,000 االعالم 7

 _ 2,500,000 2,500,000 القانؾن  8

9 
 11,250,000 طب االسشان

التؾجج دراسة 
 مدائية

_ 

تقشيات التحميالت  10
 4,000,000 4,000,000 السخضية

_ 

 _ 1,500,000 1,500,000 المغة العخبية 11

ىشجسة البشاء  12
 واالنذاءات

4,000,000 4,000,000 
_ 
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 ( :2005كلٌة السالم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .14

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,000,000 2,000,000 القانؾن  1

 _ 1,750,000 1,750,000 المغة االنكميدية 2

الجراسات االسالمية وحؾار  3
 االدیان

1,500,000 1,5200,000 _ 

 _ 1,750,000 1,750,000 عمؼ الحاسؾب 4

 _ 2,750,000 2,750,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 5

  3,000,000 3,000,000 تقشيات التحميالت السخضية  6

  2,000,000 2,000,000 السالية والسرخفية  7

 

 ( :2005/ النجف/ تأسست سنة ) كلٌة الكفٌل الجامعة )الدراسات االنسانٌة سابماً( .15

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,250,000 1,250,000 الذخيعة 1
  1,500,000 1,500,000 القانؾن  2
  2,250,000 2,250,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 3
4 

 10,000,000 طب االسشان
التؾجج دراسة  

 مدائية
 

  1,250,000 1,250,000 االعالم 5
  3,250,000 3,250000 تقشيات التحميالت السخضية 6
 التؾجج دراسة   10,000,000 الريجلة 7
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 ( :2005كلٌة مدٌنة العلم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .16
 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

الدراسة اجور 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,200,000 2,200,000 القانؾن  1

  3,000,000 3,000,000 عمؾم الحياة 2

 2017/2018للعام  تعميق قبؾل ىشجسة الحاسؾب 3

  3,000,000 3,000,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 4

  2,200,000 2,200,000 السحاسبة 5

  4,000,000 4,000,000 اليشجسة السجنية 6

  2,500,000 2,500,000 عمؾم الفيدياء الظبية 7

  التؾجج دراسة مدائية 4,500,000 ات التخجيخ يتقش 8
 

 ( :2006كلٌة الشٌخ الطوسً / )النجف( / تأسست سنة ) .17

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

 المالحظات اجور الدراسة المسائٌة

1 

 ن الكخيؼآالقخ 

1,250,000 
وتخفيض اجؾر الحذج 
الذعبي والذخطة وطمبة 

 900,000الحؾزة الى 

وتخفيض  1,250,000
اجؾر الحذج الذعبي 

والذخطة وطمبة الحؾزة 
 900,000الى 

_ 

 _وتخفيض  1,250,000 1,250,000العقيجة والفكخ  2

 مدائية
  1,400,000 1,400,000 الدياحة الجيشية 8



  2017/2018دلٌل الطالب للمبول االلكترونً فً الجامعات والكلٌات االهلٌة للعام الدراسً  
 
 

- 41 - 
 

وتخفيض اجؾر الحذج   االسالمي
الذعبي والذخطة وطمبة 

 900,000الحؾزة الى 

اجؾر الحذج الذعبي 
الحؾزة والذخطة وطمبة 

 900,000الى 
تقشيات التحميالت  3

 السخضية
3,250,000 

 
3,250,000 

 
_ 

4 

 التخبية االسالمية

1,250,000  

وتخفيض اجؾر الحذج 
الذعبي والذخطة وطمبة 

 900,000الحؾزة الى 

1,250,000  

وتخفيض اجؾر الحذج 
الذعبي والذخطة وطمبة 

 900,000الحؾزة الى 

 

 

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

 

اجور الدراسة  الكلٌة/ المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 لسعمؾمات/تكشؾلؾجيا ا 1
 ىشجسة الحاسؾب

2,550,000 2,450,000 
 

قدؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات/ 2
 ىشجسة تقشيات الحاسبات

2,585,000 2,585,000 
 

  2,000,000 2,100,000 القانؾن القانؾن/  3

  2,000,000 2,100,000 المغة االنكميديةاالداب/  4

  1,350,000 1,350,000 المغة العخبيةاالداب/  5

  1,250,000 1,350,000 التاريخاالداب/  6

  1,950,000 1,950,000 االعالماالداب/  7

  1,250,000 1,250,000 نآقدؼ عمؾم القخ  االداب/ 8
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كمية العمؾم االدارية   9
 ادارة االعسال والسالية/

2,145,000 2,000,000 

 

كمية العمؾم االدارية   10
 قدؼ السحاسبة  والسالية/

2,145,000 2,100,000 

 

 

  جامعة االمام جعفر الصادق
)ع(
 / فرع دٌالى. 

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

1 
 

  1,000,000 1,150,000 تاريخ

  1,000,000 1,100,000 نخآعمؾم الق 2

  1,000,000 1,100,000 المغة العخبية 3

  1,650,000 1,750,000 القانؾن  4

 

  جامعة االمام جعفر الصادق
)ع(
 / فرع كركون. 

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,350,000 2,350,000 هندسة تمنٌات الحاسوب 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم المر 2

  2,000,000 2,250,000 اللغة االنكلٌزي 3
  1,900,000 2,000,000 المانون 4
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 .جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع ذي لار 

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,350,000 2,500,000 هندسة تمنٌات الحاسوب 1
  1,350,000 1,350,000 نآعلوم المر 2
  1,650,000 1,750,000 المحاسبة 3

  1,650,000 1,750,000 المانون 4
  جامعة االمام جعفر الصادق

)ع(
 / فرع النجف االشرف. 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,250,000 2,350,000 هندسة تمنٌات الحاسوب 1
  1,600,000 1,750,000 اللغة االنكلٌزٌة 2
  1,900,000 2,000,000 المحاسبة 3

  1,400,000 1,500,000 المانون 4

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

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,750,000 1,950,000 ةاللغة االنكلٌزٌ 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم المر 2

  1,650,000 1,950,000 اعالم 3

  1,250,000 1,450,000 اللغة العربٌة 4

  1,750,000 1,950,000 المانون 5

  1,750,000 1,950,000 المحاسبة 6
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  جامعة االمام جعفر الصادق
)ع(
 / فرع المثنى. 

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,950,000 1,950,000 اللغة االنكلٌزي 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم المر 2

  2,000,000 2,100,000 المانون 3

  2,750,000 2,750,000 هندسة الحاسوب 4

 . جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع مٌسان 

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,750,000 2,750,000 هندسة الحاسوب 1

هندسة تمنٌات  2
 الحاسوب

2,750,000 2,600,000  

  1,200,000 1,250,000 نآعلوم المر 3

  1,750,000 1,850,000 اللغة االنكلٌزٌة 4

  2,000,000 2,050,000 ادارة االعمال 5

  2,100,000 2,250,000 المحاسبة 6

  1,600,000 1,750,000 المانون 7
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 ( :2010كلٌة الرشٌد الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .19

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,000,000 2,000,000 القانؾن  1

  1,250,000 1,250,000 المغة العخبية 2

  1,250,000 1,250,000 التاريخ 3

4 
التؾجج دراسة  8,000,000 الريجلة

 مدائية
 

تقشيات التحميالت  5
 السخضية

3,000,000 3,000,000 
 

  2,000,000 2,000,000 عمؾم الحياة 6

7 
 10,000,000 طب االسشان

التؾجج دراسة 
 مدائية

 

ىشجسة تقشيات  8
 الحاسؾب

2,750,000 2,750,000 
 

قدؼ العمؾم السالية  9
 والسرخفية

2,000,000 2,000,000 
 

 ( :2010كلٌة العراق الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) .20

 

اجور الدراسة  الكلٌة/ المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  5,500,000 5,500,000 هندسة االتصاالت 1

  5,500,000 5,500,000 هندسة الحاسوب 2

  1,400,000 1,400,000 العلوم السٌاسٌة 3
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  5,590,000 5,590,000 الهندسة المدنٌة 4

هندسة تمنٌات  5
 الحاسبات

3,950,000 3,950,000  

 ( :2010كلٌة صدر العراق الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .21

 

الدراسة اجور  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,850,000 1,850,000 قانؾن  1

  1,850,000 1,850,000 الرحافة 2

3 

 1,725,000 عمؾم سياسية 
التؾجج دراسة 

 مدائية

 

4 

 عمؾم مالية ومرخفية
التؾجج دراسة  2,200,000

 مدائية

 

التحميالت  تقشيات 5
 السخضية

2,750,000 
دراسة التؾجج 
 مدائية

 

 

 ( :2010كلٌة الملم الجامعة / )كركون( / تأسست سنة ) .22

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,000,000 2,000,000 القانؾن  1

  1,500,000 1,500,000 عمؼ الشفذ 2

  2,000000 2,000000 عمؾم القخآن 3

  3,000000 3,000000 التخبية الخياضية 4

  2,450,000 2,450,000 المغة االنكميدية 5
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  3,500000 3,500000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 6

  2,450,000 2,450,000 ادارة اعسال 7
 

  3,750,000 3,750,000 تقشيات التحميالت السخضية 8

  3,750,000 3,750,000 تقشيات االشعة 9

  3,750,000 3,750,000 اليشجسة السجنية  10

 

 ( :2010كلٌة الحسٌن )ع( الجامعة / )كربالء( / تأسست سنة ) .23

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 0المسائٌة

 المالحظات

اليشجسة  االلكتخونية  1
 واالتراالت

3,000000 2,500000  

ىشجسة الحاسؾب  2
 وتكشؾلؾجيا السعمؾمات

2,500000 2,000000  

تقشيات االجيدة ىشجسة  3
 الظبية

3,500000 3,000000  

التوجد دراسة  10,000000 طب االسشان 4
 مسائٌة

 

 ( :2010كلٌة الحكمة الجامعة / )بغداد( / تأسست ) .24

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,850,000 2,000,000 القانؾن  1

  1,000,000 1,000,000 المغة العخبية 2

  1,500,000 1,500,000 الجراسات االسالمية 3
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  2,500,000 2,500,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 4

 

 ( :2010كلٌة المستمبل الجامعة / )بابل ( / تأسست سنة ) .25

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  3,000,000 3,000,000 ىشجسة تقشيات الحاسبات 1

ىشجسة تقشيات التبخيج  2
 والتكييف

2,500,000 2,500,000  

  3,000,000 3,000,000 تقشيات التحميالت السخضية 3

  1,600,000 1,600,000 القانؾن  4

  1,600,000 1,600,000 ادارة االعسال 5

ىشجسة تقشيات البشاء  6
 واالنذاءات

3,000,000 3,000,000  

  4,000,000 4,000,000 الظب الحياتيىشجسة  7

  1,600,000 1,600,000 التخبية البجنية وعمؾم الخياضة  8

  1,600,000 1,600.000 السحاسبة 9

  2,000,000 2,000,000 الفيدياء الظبية التظبيقية 10

اوية ياليشجسة الكيس 11
 والرشاعات الشفظية

3,000,000 3,000,000  

دراسة  التوجد 10,000,000 طب االسشان  12
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  9,000,000 صيجلة  13
 مسائٌة
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 ( :2010كلٌة االمام الجامعة / ) صالح الدٌن / لضاء بلد( / تأسست سنة )  .26

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,500,000 التوجد دراسة صباحٌة المانون 1

  1,500,000 التوجد دراسة صباحٌة اللغة العربٌة 2

  1,500,000 التوجد دراسة صباحٌة ادارة االعمال 3

 

 ( :2011كلٌة الحلة الجامعة / )بابل( / تأسست سنة ) .27

 

اجور الدراسة  الكلٌة/ المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,600,000 1,600,000 لانون 1

  1,500,000 1,500,000 التصاد 2

  1,500,000 1,500,000 المسرح 3

التربٌة البدنٌة وعلوم  4
 الرٌاضة

1,500,000 1,500,000  

  1,650,000 1,650,000 اللغة االنكلٌزٌة 5

  3,000,000 3,000,000 تمنٌات التحلٌالت المرضٌة 6

  2,000,000 2,000,000 الفٌزٌاء الطبٌة التطبٌمٌة 7

  3,500,000 3,500,000 تمنٌات االجهزة الطبٌة 8

التوجد دراسة  10,000,000 طب االسنان 9
 مسائٌة

 

  1,600,000 1,600,000 المحاسبة 10

التوجد دراسة  3,000,000 التمرٌض 11
 مسائٌة
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 ( : 2011اصؾل الجيؽ الجامعة / )بغجاد (/ تأسدت سشة ) .28

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

 المالحظات اجور الدراسة المسائٌة

  1150000 1150000 المغة العخبية 1

  1250000 1250000 الجراسات االسالمية  2

  3000000 3000000 تقشيات التحميالت السخضية 3

  التوجد دراسة مسائٌة 9500000 طب االسشان 4

  التوجد دراسة مسائٌة 9000000 الريجلة 5

  1650000 1650000 قانؾن  6

  1650000 1650000 اعالم 7

 

 ( :2013كلٌة االسراء الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .29

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

 المالحظات اجور الدراسة المسائٌة

  2,500,000 2,500,000 ادارة اعسال 1
  3,500,000 3,500,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 2
ىشجسة تقشيات التبخيج  3

 والتكييف
3,500,000 3,500,000  

  3,500,000 3,500,000 تقشيات التحميالت السخضية 4
  2,500,000 2,500,000 القانؾن  5
6 

 10,850,000 طب االسشان
التؾجج دراسة 

 مدائية
 

  2,500,000 2,500,000 السحاسبة 7
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  5,250,000 5,250,000 اليشجسة السجنية 8
9 

 9,200,000 الريجلة
التؾجج دراسة 

 مدائية
 

  2,300,000 2,300,000 المغة االنكميدية 10
  2,300,000 2,300,000 االعالم 11
  6,000,000 6,000,000 اليشجسة السعسارية 12
ىشجسة تقشيات البشاء  13

 4,500,000 4,500,000 واالنذاءات
 

قدؼ ىشجسة تقشيات االجيدة  14
 الظبية
 

4,500,000 4,500,000  

ىشجسة البشاء وادارة  15
 السذاريع 

4,000,000 4,000,000 
 

  4,000,000 4,000,000 ىشجسة الظخق والجدؾر  16
التخبية البجنية وعمؾم  17

 الخياضة

 

2,000,000 2,000,000  

التوجد دراسة  4,000,000 التسخيض 18
  مسائٌة

 ( :2013كلٌة الصفوة الجامعة / ) كربالء ( / تأسست سنة ) .30

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  3,000000 3,000000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 1
2 

 4,000000 4,000000 تقشيات التحميالت السخضية
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  2,000000 2,000000 ادارة اعسال 3

4 

 10,000000 الريجلة
اليؾجج دراسة 

 مدائية
 

5 

 10,000000 طب اسشان
دراسة  اليؾجج

 مدائية
 

  1,750000 1,750000 تخبية بجنية وعمؾم الخياضة 6

  1,750000 1,750000 قانؾن  7

8 

 4,000.000 اليشجسة السعساري 
اليؾجج دراسة 

 مدائية
 

  1,750000 1,750000 تخبية فشية 9

10 
  2,500,000 خيضتس

اليؾجج دراسة 
 مدائية

 

 

 ( :2013/ تأسست سنة ) كلٌة الكتاب الجامعة / )كركون ( .31

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  3,200,000 3,200,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 1

  2,500,000 2,500.000 القانؾن  2

  2,500,000 2,500,000 العمؾم السالية والسرخفية 3

التخبية البجنية وعمؾم  4
 لخياضةا

2,000,000 2,000,000  

  2,000,000 2,000,000قدؼ العالقات الجولية  5
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 والجبمؾماسية
6 

 11,000,000 قدؼ طب االسشان
ال تؾجج دراسة 

 مدائية
 

7 
 4,000,000 قدؼ ىشجسة الشفط

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

 

  2,500,000 2,500,000 ادارة االعسال 8
  3,500000 3,500000 قدؼ التحميالت السخضية 9

  2,200000 2,200000 االنكميدية لتخبيةقدؼ ا 10

11 
ال تؾجج دراسة  11,000000 صيجلة

 مدائية
 

  4,000000 4,000000 تقشيات االجيدة الظبية  12

13 
ال تؾجج دراسة  4,500,000 التسخيض

 مدائية

 

14 
 4,000,000 التخجيخ

ال تؾجج دراسة 
 مدائية

 

  2,500,000 2,500,000 محاسبة 15

  4,000,000 4,000,000 البرخيات  تقشيات  16

  3,750,000 3,750,000 ىشجسة السداحة  17

18 
 4,000,000 تقشيات االشعة والدؾنار 

ال تؾجج دراسة 
 مدائية
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 ( :2013كلٌة الكوت الجامعة / )واسط( / تأسست سنة ) .32

  

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 
 

  1,500,000 1,500,000 ادارة اعسال

ىشجسة الميدر وااللكتخونيات  2
 البرخية

2,250,000 2,250,000 
 

  1,150,000 1,150,000 المغة العخبية 3

  3,000,000 3,000,000 تقشيات التحميالت السخضية 4

  1,500,000 1,500,000 القانؾن  5

عمؾم القخان والتخبية  6
 االسالمية

1,150,000 1,150,000 
 

 

 ( :2013كلٌة المصطفى الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .33

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  3,250,000 3,250,000 تقشيات التحميالت السخضية 1

  2,675,000 2,675,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 2

  1,800,000 1,800,000 السحاسبة 3

  1,800,000 1,800,000 القانؾن   4

  3,500,000 3,500,000 ىشجسة مجني 5

التوجد دراسة  8,500,000 الريجلة 6
 مسائٌة
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 : 2013كلٌة المزاٌا الجامعة / )ذي لار ( / تأسست سنة  .34

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  3,000,000 3,000,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 1

  3,000,000 4,000,000 تقشيات التحميالت السخضية 2

  1,000,000 2,000,000 المغة االنكميدية 3

  1,000,000 1,000,000 المغة العخبية 4

  1,000,000 1,500,000 االقتراد 5

6 

 الريجلة
التوجد دراسة  8,500,000

 مسائٌة
 

  1,200,000 2,000,000 القانؾن  7

  2,500,000 3,000,000 اليشجسة السجنية 8

  1,250,000 2,250,000 السحاسبة 9

  1,000,000 2,000,000 ادارة اعسال 10

  2,000,000 2,000,000 االعالم 11

 

 ( :2013كلٌة النور الجامعة / )نٌنوى( / تأسست سنة ) .35

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,800,000 1,600,000 القانؾن  1
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  1,800,000 1,600,000 المغة االنكميدية 2

  1,800,000 1,600,000 المغة العخبية 3

  1,800,000 1,600,000 التخبية الخياضية 4

  3,900,000 3,700,000 التحميالت السخضية  

دراسة  الٌوجد  11,000,000 طب اسشان  
  ةمسائٌ

 

 

 ( : 2013كلٌة الفراهٌدي الجامعة / ) بغداد ( / تأسست سنة )  .36

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,750,000 1,750,000 المغة االنكميدية 1

  1,500,000 1,500,000 المغة العخبية 2

  1,500,000 1,500,000 االعالم 3

  4,500,000 4,500,000 الظيخانقدؼ ىشجسة تقشية  4

قدؼ التخبية البجنية وعمؾم  5
 الخياضة

2,000,000 2,000,000  

قدؼ  ىشجسة تقشيات  6
 االتراالت

3,500,000 3,500,000  

  3,250,000 3,250,000 التحميالت السخضية  تقشيات 7

  2,000,000 2,000,000 قدؼ السحاسبة 8

قدؼ ىشجسة تقشيات االجيدة  9
 الظبية

4,000,000 4,000,000  

  5,000,000 5,000,000 ىشجسة العسارة  10
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 القانؾن  11
157515111 1,750,000 

 

 صيجلة 12
855115111 

التوجد دراسة 
 مسائٌة

 

 طب اسشان 13
1151115111 

التوجد دراسة 
 مسائٌة

 

 مالية ومرخفية 14
251115111 251115111 

 

 

 ( :2013)البصرة( / تأسست سنة )كلٌة الكنوز الجامعة/  .37

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 2,000,000 2,000,000 قانؾن  1

 _ 4,000,000 4,000,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 2

 _ 2,000,000 2,000,000 ادارة اعسال 3

  4,500,000 4,500,000 تحميالت مخضية  4

 

 ( :2013الفارابً الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة )كلٌة  .38

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  4,500,000 4,500,000 اليشجسة السجنية 1

2 

 اليشجسة السعسارية
ال يؾجج دراسة  5,500,000

 مدائية
 

  2,500,000 2,500,000 ىشجسة الحاسؾب 3

  2,750,000 2,750,000 عمؾم الحياة 4

  1,750,000 1,750,000 االعالم 5
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  2,000,000 2,000,000 القانؾن  6

ال يؾجج دراسة  5,500,000 ىشجسة الشفط 7
 مدائية

 

  4,500,000 4,500,000 ىشجسة تكخيخ الشفط والغاز 8

9 
 التسخيض

ال يؾجج دراسة  4,000,000
 مدائية

 

 

 ( :2013)بغداد( / تأسست سنة )كلٌة البانً الجامعة /  .39

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,800,000 1,800,000 ادارة االعسال 1

  1,600,000 1,600,000 المغة االنكميدية 2

  2,900,000 2,900,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 3

 

 ( :2014سنة )كلٌة الطف الجامعة / )كربالء( / تأسست  .40

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,500,000 1,500,000 ادارة اعسال 1

التخبية االسالمية وعمؾم  2
 1,500,000 1,500,000 القخأن
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  2,500000 2,500,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 3

 ( :2014سنة )كلٌة ابن حٌان الجامعة / )كربالء( / تأسست  .41

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  11,000,000 طب االسشان 1
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  10,000,000 الريجلة 2
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  4,000,000 تقشيات التحميالت السخضية 3
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  3,500,000 تسخيض 4
 مسائٌة

 

 ( :2014كلٌة النخبة الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .42

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

 _ 2,000,000 2,000,000 المانون 1

هندسة تمنٌات التبرٌد  2
 والتكٌٌف

3,000,000 3,000,000 _ 

 _ 3,000,000 3,000,000 هندسة تمنٌات الحاسوب 3

 ( :2014كلٌة النسور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .43

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,200,000 2,200,000 القانؾن  1

  2,200,000 2,200,000 ادارة اعسال 2

  3,250,000 3,250,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 3

  3,250,000 3,250,000 السخضيةتقشيات التحميالت  4
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  2,000,000 2,000,000 المغة االنكميدية 5

 ( :2014كلٌة الفمة الجامعة / )النجف ( / تأسست سنة ) .44

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  الفقو واصؾلو 1
 صباحٌة

850,000  

ن الكخيؼ والحجيث آالقخ  2
 الذخيف

التوجد دراسة 
 صباحٌة

850,000  

 

 ( :2014كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة / )دٌالى ( / تأسست سنة ) .45

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,960,000 2,010,000 ادارة اعسال 1

  1,960,000 2,010,000 المغة االنكميدية 2

  1,960,000 2,010,000 السحاسبة 3

  2,860,000 2,860,000 ىشجسة تقشيات الحاسؾب 4

التخبية البجنية وعمؾم  5
 الخياضة

1,860,000 1,860,000  

  2,110,000 2,110,000 القانؾن  6

القجرة  تقشيات ىشجسة 7
 الكيخبائية

3,060,000 3,060,000  

تقشيات التحميالت  8
 السخضية

3,260,000 3,260,000  

التوجد دراسة  4,500,000 تقشيات صشاعة االسشان 9
 مسائٌة
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التوجد دراسة  3,000,000 تقشيات اجيدة طبية 10
 مسائٌة

 

  4560000 4,760,000 تقشيات البرخيات 11

التوجد دراسة  4,760,000 تقشيات التخجيخ  12
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  4,760,000 تقشيات االشعة  13
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  4,760,000 التسخيض 14
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  12,260,000 طب اسشان 15
 مسائٌة

 

  4,260,000 4,260,000 ىشجسة مجنية 16

   تعلٌك المبول االعالم 17

  4,260,000 4,260,000 ىشجسة تقشيات الظيخان 18

 

 ( :2015)الجامعة الوطنٌة للعلوم والتكنولوجٌا / )ذي لار( / تأسست سنة  .46

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  10,000,000 طب االسشان 1
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  9,000,000 الريجلة 2
 مسائٌة

 

التوجد دراسة  4,000,000 التسخيض 3
 مسائٌة

 

 ( :2015)كلٌة االمال الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة  .47

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,500,000 1,500,000 القانؾن  1
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  1,500,000 1,500,000 ادارة االعسال 2

  1,500,000 1,500,000 االعالم 3

 

 كلٌة البصرة للعلوم والتكنولوجٌا الجامعة / )البصرة (: .48

 

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

ىشجسة السعمؾمات  1
 واالتراالت

4,500,000 4,500000 
 

  1,800,000 1,800000 ادارة االعسال 2
  1,800,000 1,800,000 المغة االنكميدية 3
 ( :2015جامعة اورون / )بغداد( / تأسست سنة ) .49

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

الدراسة  اجور
 المسائٌة

 المالحظات

1 
 االسشان طب 

التوجد دراسة  10,000,000
 مسائٌة

 

2 
 الريجلة

التوجد دراسة  8,500,000
 مسائٌة

 

  1,950,000 1,950,000 القانؾن  3

  3,950,000 3,950,000 اليشجسة السعسارية 4

5 
 اليشجسة السجنية 

التوجد دراسة  3,950,000
 مسائٌة

 

6 
 االتراالتىشجسة 

التوجد دراسة  2,950,000
 مسائٌة

 

  2,500,000 2,500,000 تقشيات البرخيات  8

   1,950,000 1,950,000مالية كمية ادارة واقتراد/  9
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 ( :2015جامعة/ )بغداد( / تأسست سنة )كلٌة الهادي ال  .50

اجور الدراسة  المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  1,650000 1,650,000 اللغة العربٌة 1

  1,650,000 1,650,000 علم النفس 2

  1,650,000 1,650,000 االدارة التربوٌة 3

  الٌوجد مسائً 5,000,000 التمرٌض  4

  الٌوجد مسائً 9,500,000 طب اسنان  5

  3,500,000  3,500,000 تمنٌات تحلٌالت مرضٌة  6

   2,500,000  2,500,000 تمنٌات مالٌة محاسبٌة  7

هندسة تمنٌات االجهزة  8
 الطبٌة

3,000,000  3,000,000  

  4,000,000  4,000,000 العمارة 9

   2,500,000  2,500,000 لانون  10

  الٌوجد مسائً 4,500,000 تمنٌات االشعة  11

 

 

 ومرخفية 
ادارة كمية ادارة واقتراد /  10

 اعسال 
1,950,000 1,950,000   

  1,950,000 1,950,000 محاسبة  11

كمية التقشيات الرحية  12
والظبية / التحميالت 

 السخضية 

التوجد دراسة  2,500,000
 مسائٌة

 



  2017/2018دلٌل الطالب للمبول االلكترونً فً الجامعات والكلٌات االهلٌة للعام الدراسً  
 
 

- 63 - 
 

 ( :2016جامعة البٌان / )بغداد( / تأسست سنة ) .51

 

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,000,000 2,000,000 القانؾن  1

تقشيات التحميالت  2
 السخضية

3,500,000 3,500,000  

كمية ادارة االعسال/ قدؼ  3
 السحاسبة

2,000,000 2,000,000  

كمية ادارة االعسال/   4
 ادارة االعسالقدؼ 

2,000,000 2,000,000  

5 
 الريجلة

التوجد دراسة  9,500,000
 مسائٌة

 

6 
 طب اسشان 

التوجد دراسة  11,000,000
 مسائٌة

 

7 
 التسخيض

التوجد دراسة  2,000,000
 مسائٌة

 

 

 ( :2017جامعة وارث االنبٌاء / ) كربالء ( / تأسست سنة )  .52

 

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

  2,200,000 2,500,000 الهندسة/ الهندسة المدنٌة 1

  2,200,000 2,500,000 الهندسة/ التبرٌد والتكٌٌف  2

االدارة وااللتصاد/ ادارة  3
 االعمال

1,500,000 1,200000  
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  1,200000 1,500,000 االدارة وااللتصاد/ المحاسبة 4

  1,200000 1,500,000 المانون 5

التوجد دراسة  2,800000 التمرٌض 6
 مسائٌة

 

 

 ( :2017ت سنة ))بغداد( تأسسجامعة المصطفى االمٌن /  .53

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت

 الصباحٌة

اجور الدراسة 

 المسائٌة

 المالحظات

  1,750,000 1,750,000 كلٌة المانون 1

كلٌة االداب / لسم الصحافة  2

 واالعالم

1,200,000 1,200,000  

كلٌة االداب / لسم اللغة  3

 العربٌة

1,200,000 1,200,000  

  1,250,000 1,250,000 كلٌة الفمه / لسم الفمه 4

ن آكلٌة الفمه / لسم علوم المر 5
 الحدٌث

1,250,000 1,250,000  

 

 ( :2017)كربالء( / تأسست سنة )جامعة العمٌد /  .54

 

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت

 الصباحٌة

اجور الدراسة 

 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  14,000,000 الطب  1

 المسائٌة
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التوجد دراسة  10,000,000 طب االسنان 2

 المسائٌة

 

التوجد دراسة  3,000,000 التمرٌض 3

 المسائٌة

 

 

 : (2017كلٌة آشور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .55

 

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  8,000,000 لسم الصٌدلة 1
 المسائٌة

 

لسم الهندسة  2
 المدنٌة

4,000,000 4,000,000  

لسم التحلٌالت  3
 المرضٌة

3,000,000 3,000,000  

 

 ( :2017كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة  / ) مٌسان  ( / تأسست سنة )  .56

 

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  10,000,000 لسم طب االسنان  1
 المسائٌة

 

التوجد دراسة  9,000,000 لسم الصٌدلة  2
 المسائٌة

 

  4,000,000 4,000,000 لسم تمنٌة االدلة الجنائٌة  3

لسم تمنٌات التحلٌالت  4
 المرضٌة 

4,000,000 4,000,000  
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 ( :2017) / ) ذي لار  ( / تأسست سنة جامعة العيؽ .57

اجور الدراسة  الكلٌة / المسم ت
 الصباحٌة

اجور الدراسة 
 المسائٌة

 المالحظات

التوجد دراسة  10,000,000 لسم طب االسنان  1
 المسائٌة

 

التوجد دراسة  9,000,000 لسم الصٌدلة  2
 المسائٌة

 

التوجد دراسة  5,500,000 لسم هندسة النفط  3
 المسائٌة
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لغخض تدييل التؾاصل بيؽ الظمبة والجامعات/ الكميات االىمية ، نخفق  

 ادناه ججوال  يؾضع السعمؾمات عؽ كل جامعة / كمية :
 

 السعمؾمات اسؼ الجامعة / الكمية ت
لشقابات شارع  السشرؾر/ بغجاد / كمية التخاث الجامعة 1   ا

     07808770800 
     turath@turath.edu.iq 

نجلذ السشرؾر الجامعة كمية 2  بغجاد /ساحة اال
     07814238373 

     registration@muc.edu.iq 
. حي القاىخة / مقابل وزارة العسل والذؤون 1بغجاد /  كمية الخافجيؽ الجامعة 3

 االجتساعية ) طب االسشان(
حي البشؾك )القانؾن/ ىشجسة تقشيات التبخيج  .1

 والتكييف/ السحاسبة(
شارع فمدظيؽ / حي السدتشرخية )بقية   .2

 االقدام(
          07901517625 

     info@coalrafidain.edu.iq 
 رمزان  14بغجاد / االسكان/ شارع  كمية السامؾن الجامعة 4

 07815197309 
     info@almamonuc.org 

 
 
 

mailto:info@almamonuc.org
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5 
 
 
 

 كمية شط العخب 
 لجامعةا
 
 
 

 

نجلذ  البرخة / قخب بخيج اال
     07811529720 
 @gmail.comSauc.reg  
     shatt_alarab_college@yahoo.com 
 
 

 

نبار / الخمادي / السجخل الذخقي كمية السعارف الجامعة 6  اال
 
     07816088833 
    maaref_database@yahoo.com 
            Reg_maaref@yahoo.com      

 كؾبخي كخكؾك / التؾن  كمية الحجباء الجامعة 7
      07713477743 

  alhadbadb@yahoo.com    
كمية بغجاد لمعمؾم  8

 االقترادیة
 بغجاد / االسكان 

     07719402444     
       07719402666 

Students_affairs_bag_coll@yahoo.com  
 الخصافة /كسب سارة مقابل نادي السذخق  بغجاد /.1 كمية اليخمؾك الجامعة 9

 )القدام السجسؾعو الظبية(
 . دیالى / قخب مدتذفى الخحسة )لبقية االقدام(2
     07901834329 
     Yarmouk_college2004@yahoo.com 

 
كمية بغجاد لمريجلة  10

 الجامعة
  مجاور متؾسظة الغخبية/ الباب السعغؼبغجاد / 

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

 

mailto:Sauc.reg@gmail.com
mailto:shatt_alarab_college@yahoo.com
mailto:maaref_database@yahoo.com
mailto:Reg_maaref@yahoo.com
mailto:affairs_bag_coll@yahoo.com
mailto:Yarmouk_college2004@yahoo.com
mailto:reg_pharmacycollege@yahoo.com
mailto:registration@bpc.edu.iq
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 / الحخ الرغيخ / شارع جامعة اىل البيتكخبالء  جامعة اىل البيت )ع( 11
 07813595510 
     @hotmail.com71thair 
 
 

الكمية االسالمية  12
 الجامعة

 . مخكد السجيشة 1الشجف / 
 شارع الجشدية/ قخب الخعایة االجتساعية .3
     07801241352 
    uic_najaf2004@yahoo.com 

 
 بغجاد / الجورة / شارع السرافي كمية دجمة الجامعة 13

     07709693688 
 Haider.adnan@duc.edu.iq      

 
 بغجاد / الكخخ/ الديجیة / قخب مخكد الؾليج كمية الدالم الجامعة 14

        07811242636 
     shaikhuniversity@yahoo.com 

كمية الجراسات  15
ندانية  اال

 )سابقا(الجامعة
كمية الكفيل 

 الجامعة)حاليا(

 .قخب مدتذفى الدىخاء1الشجف / 
 .حي ميدان 2          
 . شارع الكؾفة/خمف محكسة الشجف3          
 . حي ميدان/قخب قرخ الثقافة4          
 . الكؾفة/ قخب ميثؼ التسار5          

    07803880900 
     info@alkafeeluc.edu.iq  

alkafeeluc@gmail.com  
 
 
 
 

mailto:thair71@hotmail.com
mailto:uic_najaf2004@yahoo.com
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كمية مجيشة العمؼ  16
 الجامعة

. بغجاد / بؾابة بغجاد الذسالية/ قخب مخور الكاعسية  1
 )لبقية االقدام(

 
     07805188505 
     madenatalelem@yahoo.com 

 
كمية الذيخ الظؾسي  17

 الجامعة
الشجف االشخف/ حي الدعج / شارع السثشى/ مجاور 

بمجیة السخكدية  ورشة ال
           07814334260 
     altosetisgel@gmail.com 

 
 بغجاد/ نيایة جدخ الجادرية باتجاه الديجیة البيانجامعة  18

      07716282222  
 07508176777 
     info@albayanuni.iq 

 
السدخح الؾطشي / بجانب قيادة الجفاع  بغجاد /. 1 كمية الخشيج الجامعة 19

 الجؾي سابقا ) قدؼ طب االسشان(
نجلذ/ خمف الكشيدة / مقابل 2 . بغجاد / ساحة اال

 مدتذفى كسال الدامخائي )قدؼ الريجلة(
.بغجاد /حي الحديؽ/ مقابل محظة وقؾد حي العامل / 3

 الذارع العام )بقية االقدام(
     07903606513 
     07732436216 

     alrasheed_registration@yahoo.com  
 
 

ل كمية العخاق الجامعة 20  البرخة / العذار / شارع االستقال
     07708032614 

mailto:madenatalelem@yahoo.com
mailto:altosetisgel@gmail.com
mailto:info@albayanuni.iq
mailto:alrasheed_registration@yahoo.com
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     info@iraquniversity.net 
 

كمية صجر العخاق  21
 الجامعة

 بغجاد / الكاعسية/ قخب عبج السحدؽ الكاعسي
     07707921869 
     s_iraqcol_un@yahoo.com 
 
 

 كخكؾك / جيسؽ / طخيق الدميسانية كمية القمؼ الجامعة 22
   07710001232 
   07710001235 
 alqalamregister@gmail.com  

كمية الحديؽ)ع(  23
 الجامعة

نجف/جؾار مجيشة الحدؽ ع -.طخيق كخبالء1كخبالء/ 
 (1075السجتبى لمدائخيؽ/ مقابل عسؾد )

طؾيخيج / قخب جامعة كخبالء / -.طخيق كخبالء2       
 (.152مقابل عسؾد )

         07809108165 
       07826587545    

     alhussainunv@gmail.com 
ثاني بعج فشجق  كمية الحكسة الجامعة 24 بخج بخج بغجاد / الكخادة خارج / الفخع ال

 الحياة
       07700248177 
     alhikma_uc2010@yahoo.com 

 
 .حي الكخامة1بابل/ مخكد الحمة/  كمية السدتقبل الجامعة 25

 .مقابل جامعة بابل2                   
 .مقابل معسل الشديج   3                   

    07901221967 
     07706065772 
    tasgelalmustaqbal@gmail.com 

mailto:info@iraquniversity.net
mailto:s_iraqcol_un@yahoo.com
mailto:alqalamregister@gmail.com
mailto:alhussainunv@gmail.com
mailto:alhikma_uc2010@yahoo.com
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 قزاء بمج / شارع االمام الديج دمحم كمية االمام الجامعة 26
      07812202947 
 imamcollege2016@gmail.com 

الخارنجية طخيق حمة نجف مقابيل مظحشة نؾر الدالم او  كمية الحمة الجامعة 27
 التدجيل حي الظيارة مجاور مقام رد الذسذمؾقع 
      07732823900 
     hillauni.college@hotmail.com 

 
كمية  اصؾل الجيؽ  28

 الجامعة
 بغجاد/ مجسع كميات باب السعغؼ 

      07810402228 
     osouleldeen@gmail.com 

)القدام القانؾن،التحميالت  52. شارع 1بغجاد /  كمية االسخاء الجامعة 29
السخضية ، ىشجسة تقشيات الحاسؾب، ىشجسة تقشيات 

 التبخيج والتكييف(
نجلذ )بقية االقدام(2          . ساحة اال

      07901470536 
     alesraa.college@yahoo.com 

 
 

  كخبالء السقجسة / طخيق الحخ الدخيع/مشظقة السعسمجي كمية الرفؾة الجامعة 30
     07812900379 
     deanalsafwa@gmail.com 

  
     registration@alsafwa.edu.iq  

  كخكؾك /  التؾن كؾبخي  كمية الكتاب الجامعة 31
     07701282828 
     reg.alkitab.un@gmail.com 

 
 محافغة واسط/ قزاء الكؾت كمية الكؾت الجامعة 32

mailto:hillauni.college@hotmail.com
mailto:alesraa.college@yahoo.com
mailto:deanalsafwa@gmail.com
mailto:registration@alsafwa.edu.iq
mailto:reg.alkitab.un@gmail.com
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      07730399962 
     alkutcollege@gmail.com 

كمية السرظفى  33
 الجامعة

 قخب تقاطع الرخخة 11بغجاد/ شارع فمدظيؽ / شارع 
      07801340344 
 07706021363 

     almustafa_magazine@yahoo.com 
       info@almustafauniversity.com      

یا الجامعة 34   ذي قار /  الشاصخية كمية السدا
     07813941353 
   studentaffairs.mazaya@gmail.com 

 
 محافغة نيشؾى/ قزاء الذيخان كمية الشؾر الجامعة 35

       07707777399 
      alnooruni@yahoo.com   

كمية الفخاىيجي  36
 الجامعة

 بغجاد/ القادسية/ مجاور كمية الريجلة ابؽ سيشا
     07821703269 

07718199036   
     info@altarabiuc.edu.iq 

      Altarabiuc.edu@gmail.com   
 

 البرخة /الجبيمو / مجاور محظة وقؾد الجبيمو كمية الكشؾز الجامعة 37
     07710782999 

info@kunoozu.edu.iq    
 
 

الظابقيؽ/ الجورة/ شارع السرافي/ قخب الجدخ ذي  كمية الفارابي الجامعة 38
 مقابل شارع ابؾ طيارة

      07712365333 
     info@alfarabiuc.edu.iq  

mailto:info@almustafauniversity.com
mailto:studentaffairs.mazaya@gmail.com
mailto:alnooruni@yahoo.com
mailto:info@altarabiuc.edu.iq
mailto:Altarabiuc.edu@gmail.com
mailto:info@alfarabiuc.edu.iq
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 بغجاد / اليخمؾك / اربع شؾارع كمية الباني الجامعة 39
      07814133398 
 07711085177 

     albaniuniversity@gmail.com  
   albanicolleg2017@gmail.com          

 كخبالء / حي الدىخاء / قخب مدتذفى االطفال القجیؼ كمية الظف الجامعة 40
      07719809956,07819736624 

     tuffilikeit@yahoo.com  
  

 1111ؾد سكخبالء/ مقابل ع-كخبالء / طخيق الشجف كمية ابؽ حيان الجامعة 41
     07903225652 
     office@ihuc.edu.iq 

 
 بغجاد / شارع فمدظيؽ/ تقاطع مظعؼ الرخخة  كمية الشخبة الجامعة 42

     07506345506 
     07808023515 
 alnukhbacolle2013@gmail.com 

 
تراالت كمية الشدؾر الجامعة 43  بغجاد/ ساحة الشدؾر/ مجاور بخج السامؾن لال

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

  الشجف / شارع االمام عمي كمية الفقو الجامعة 44
     07726012067 

 
     muntadaalna@gmail.com 

mailto:albaniuniversity@gmail.com
mailto:albanicolleg2017@gmail.com
mailto:tuffilikeit@yahoo.com
mailto:office@ihuc.edu.iq
mailto:alnukhbacolle2013@gmail.com
mailto:registration@nuc.edu.iqm
mailto:muntadaalna@gmail.com
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كمية بالد الخافجيؽ  45

 الجامعة
  تقاطع القجس  دیالى / بعقؾبة /

     07735907330 
     ahmed@bauc14.edu.iq 

 
الجامعة الؾطشية لمعمؾم  46

 والتكشؾلؾجيا
 ذي قار / الرالحية/ مجاور مجيخية التقاعج

       07826966690,07813513666 
Alwatanya.student@gmail.com      

 
 

 بغجاد/ الكخادة داخل /  قخب الجدخ السعمق كمية االمال الجامعة 47
     07723978008 
     alamal.student@gmail.com 
 
 

كمية البرخة لمعمؾم  48
 والتكشؾلؾجيا الجامعة

 البرخة /البخيية / قخب جدخ السحاكؼ
     07807038010 
     college.com-info@basrah 
 
 

  52شارع   بغجاد / حي الؾحجة / جامعة اوروك 49
 
     07730407036 

     07730407037 
     info@urukuni.com  

  60بغجاد/ الجورة/ نيایة شارع  كمية اليادي الجامعة 50
   07739897285 

Huc.edu@gmail.com   
 بغجاد / القاىخة  االمام جعفخ جامعة 51

mailto:ahmed@bauc14.edu.iq
mailto:alamal.student@gmail.com
mailto:info@basrah-college.com
mailto:info@urukuni.com
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      0773741464 الرادق) ع(
   reg@sadiq.edu.iq 

 
 االمام جعفخ جامعة 52

 الرادق) ع(
 الشجف االشخف /حي ميدان مجاور بؾابة جامعة 

 الكؾفة
      07800300233  
     ahmedbaker40@gmail.com 

 
 
 

 االمام جعفخ جامعة 53
 الرادق) ع(

 ميدان/حي الذيجاء عمى ضفاف نيخ دجمة
      ,0771990990207705553082  
     salman.al30@yahoo.com 

 االمام جعفخ جامعة 54
 الرادق) ع(

 ذي قار /الشاصخية/ حي 
      07808453870  

      
 

 االمام جعفخ جامعة 55
 الرادق) ع(

 صالح الجيؽ /قزاء الججيل
      07903304726  

     uni_jsd@yahoo.com 
 

 االمام جعفخ جامعة 56
 الرادق) ع(

 دیالى / الخالص
      07902880161  

       
 

 االمام جعفخ جامعة 57
 الرادق) ع(

 السثشى
      07819820361  

     safa.235k@gmail.com 
 

mailto:reg@sadiq.edu.iq
mailto:ahmedbaker40@gmail.com
mailto:salman.al30@yahoo.com
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 االمام جعفخ جامعة 58
 الرادق) ع(

 شارع السظار /قخب اكادمية شخطة كخكؾككخكؾك/
  07718854923 

  07738336193     
    Sadiqun.kirkuk12@yahoo.com   
 
 

نبياء  59 مجيشة سيج االوصياء كخبالء /طخيق بغجاد / بالقخب مؽ  جامعة وارث اال
 العرخية

  sa@uowa.edu.iq 
 ذي قار/الشاصخية/الحي العدكخي  قخب ميكا مؾل جامعة العيؽ  60

07800060302 
_salman@yahoo.comzMuata   

جامعة السرظفى  61
 االميؽ 

بغجاد/الكاعسية /ساحة االمام الجؾاد/مقابل نادي 
 الكاعسية الخياضي

07824000024,07733000024  
Info@mau.edu.iq 

كمية السشارة لمعمؾم  62
 الظبية 

شعبان/خمف مدتذفى الرجر  15ميدان /قظاع
 التعميسي

Almanar.colleg1@gmail.com 
كخبالء نجف /مقابل عسؾد كخبالءالسقجسة /مجخل طخيق  جامعة العسيج 63

1238 
Info@alameed.iq 

 بغجاد/ الؾزيخية  كمية اشؾر الجامعة  64
07800040001، 
07800040002 

info@au.edu.iq 

 
  

mailto:Sadiqun.kirkuk12@yahoo.com
mailto:sa@uowa.edu.iq
mailto:Muataw_salman@yahoo.com
mailto:Muataw_salman@yahoo.com
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http://www.mohesr.gov.iq/
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