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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 له     آالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد و     

 الطاهرين وصحبه المنتجبين الطيبين    

 

 أعزاءنا الطلبة ...   

نهنئكم ببدء العام الدراسي الجديد ونتمنى لكم دوام التوفيق، ويسعدنا ان نضع بين     

 ستحسانكم وان تنتفعوا به.ايديكم هذا الدليل املين ان ينال ا

فقد حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة التعليم الجامعي االهلي ، على ان 

تأخذ بيد طلبتنا االعزاء ، ليضعوا اقدامهم من الوهلة االولى باالتجاه الصحيح نحو مرافئ 

ي االمم وتقدمها مرهون العلم والمعرفة لينهلوا منها ما يشكل عماد تقدم ورقي االمة، الن رق

 بالعلم.

ويبقى المسلك العلمي عامالً مهماً بل اساسياً في نهوض االمم وتطورها لذا ندعوكم الى 

االلتزام والعمل بمضمون هذا الدليل لتتوفروا على المعلومات الدقيقة والرسمية حول 

 الجامعات والكليات االهلية المعترف بها.

ليه الصحيحة التي تحفظ لكم حقوقكم آلالتقديم وتحديد ا فهذا الدليل هو مرشدكم في    

 وتنأى بكم عن الوقوع في الخطأ.

وفي الوقت الذي نشد على ايدي ابنائنا الطلبة لبذل الجهد والسعي الحثيث في مجال التحصيل 
العلمي، ندعو اخواننا في الجامعات والكليات االهلية ان يقدموا ما بوسعهم ألجل النهوض 

العلمية وتذليل الصعاب التي تعرقل التقدم العلمي، موجهين اهتمامهم وطاقاتهم من  بالعملية
 اجل تحقيق مستقبل زاهر لهذا البلد الذي يواجه التحديات الصعبة. 

 دعائنا لكم بالتوفيق                                         

 

                                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                              
 دائرة التعليم الجامعي  االهلي                                                                 
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 لجنة دليل الطالب للعام الدراسي

 (2017 - 2018 ) 
 اشراف

 وأ.د سالم حسن خوشنا
 وكيل الوزارة للشؤون العلمية والعالقات الدولية

 علي رزوقي حسين
 مدير دائرة التعليم الجامعي االهلي

 اعداد وتنضيد
 

 

 

 

 

 

 

  مهندس اقدم

 ابراهيم حسين جنان

د.رافع عبدالرضا 

 جابر

 اقدم ر.مهندسين

 حسين عرفات جاسم

 حسين

.مبرمجين اقدم  ر

 محمود ايمان حميد 

د. طارق محمد 

 حمزة 

 م.م تحرير عبد الرضا 

 مدير .فني 

 محمد سمير جواد  

 د.زياد خلف عودة 

 د.صباح دعير صيني 

  م.م ميثاق جسام

  م.م منال جسام
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 .(2017/2018ي )الفصل االول:ضوابط التقديم الى الجامعات والكليات االهلية للعام الدراس
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 5...............االسس العامة التي يعتمد عليها نظام الترشيح في الجامعات والكليات االهلية :ثانيا

 6ضوابط تقديم ابناء الهيئة التدريسية .......................................................:ثالثا

 6........................................ ...................وابط تقديم ذوي الشهداء رابعاً : ض

 8.................................................. ..............الشروط العامة للتقديم خامسا:

 10...........................................خطوات التقديم لالستمارة االلكترونية :الفصل الثاني

 12.….…….....الحدود الدنيا المؤهلة للتقديم الى الجامعات والكليات االهلية :الفصل الثالث
 

 16………….…جدول مدخالت القبول في أقسام الجامعات والكليات االهلية :الفصل الرابع
  

لدراسية:الفصل الخامس لمعترف بها واالجور ا لكليات االهلية ا  26 ....الجامعات وا
 

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

 محتويات الدليل
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 :اوال:التقديم للقبول في الجامعات والكليات االهلية

قبول المفاضلة بالمعدل لل أواعتماد مبدالتقدیم اعتماد االستمارة االلكترونیة لغرض  .1
 .لدراستین الصباحیة والمسائیةفي الجامعات والكلیات االهلیة ول

 .في االستمارة االلكترونیة  فقط خیارات  ثالثةیحق للطالب أن یدون  .2
 .عمل ابتداًء من تاریخ إطالق االستمارة االلكترونیةًا ( یوم15فترة التقدیم تكون ) .3
الف دینار، عند تقدیم خمسة وعشرون ( 25000باالمكان استیفاء مبلغ ال یتجاوز ) .4

 مستند رسمي یحتفظ كلبیثبت ذلك یاراته في الكلیة الواحدة ، على ان الطالب لخ
التي بكل التفاصیل  الطالب اتفیه خیار  وتسجل, من الكلیة و الطالب بنسخة منه 

 .( التالي) كما في المثال ووقت التقدیمدونها 

 
 یحق للطالب التقدیم الى قسم اخر  في نفس كلیته على وفق مدخالت وشروط التقدیم .5

( وفي حال قبوله یتم اصدار امر اداري من جامعته/ كلیته  2017/2018للعام )
 .ویتم اعالم الوزارة بذلك بتغییر  قسمه ویباشر في المرحلة االولى لقبوله الجدید 

  

 اسم الطالب : امير علي احمد 

 صباحي               مسائي                                              خيارات الطالب :

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

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

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

 

 مبلغ الوصل                                                            تاريخ الوصل            

 االول الفصل

 (2017/2018)   الدراسي للعام االهلية والكليات الجامعات الى التقديم ضوابط

 

 االول الفصل

 (2017/2018)   الدراسي للعام االهلية والكليات الجامعات الى التقديم ضوابط
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 كلیةجامعة/ قبوله في ترقین  قید الطالب في حالة حق للجامعة /الكلیة االهلیة ی .6
 .اخرىاهلیة 

ي الجامعات والكلیات الحكومیة التقدیم  للقبول في الجامعات یحق للطالب المقبول ف .7
ق مدخالت وفعلى وفق االستمارة االلكترونیة ومبدأ المفاضلة و  على والكلیات االهلیة

، وال یتم ترقین قیده في الجامعة/الكلیة  ( 2017/2018وشروط التقدیم للعام )
على ان یقوم االهلیة لكلیة الحكومیة اال بعد ظهور قبوله ومباشرته في الجامعة/ا

 .وبخالفه یلغى قبوله  30/6ف زمني الیتجاوز خالل سقالوثیقة الطالب بجلب 
الجامعات / الكلیات االهلیة التقدیم مجددًا  ىیحق للطالب الذي تم ترقین قیده من احد .8

وفق مدخالت وشروط التقدیم على وفق االستمارة االلكترونیة ومبدأ المفاضلة و على 
في الجامعة/الكلیة االهلیة للقسم نفسه ، على ان ال یقدم (  2017/2018)للعام 
وعلى ان الیكون ترقین قید الطالب بسبب الغش او العقوبات  اتم ترقین قیده فیه التي

 .ویتحمل كل من الكلیة والطالب مسؤولیه تدقیق هذه الحالة قبل التقدیم ،االنضباطیة 
ودفع القسط التسجیل بعد نسحاب من الكلیة اال ظهر قبوله الذي  لطالبیحق لال .9

  .الدراسي
الیسمح للجامعات /الكلیات االهلیة باستالم اي مبلغ من االجور الدراسیة من  .10

  لمالیةالطالب قبل ظهور قبوله في الكلیة وبخالفه تتحمل الكلیة التبعات القانونیة وا
 یلغى قبول الطالب في الحاالت التالیة : .11
 الطالب یتحملوفي هذه الحالة مسكات غیر صحیحة تقدیم الطالب لمست -أ

 . المترتبة على الغاء قبوله  التبعات المالیة
في حالة قبوله خالفا للضوابط  یلغى قبوله وتتحمل الكلیة التبعات المالیة  -ب

 والقانونیة .
 في الفترة المحددة .المبادرة للتسجیل  في حالة عدم -ت
 من العام الالحق لقبوله. 30/6 في حال عدم جلب وثیقة االعدادیة لغایة -ث
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سس العامة التي يعتمد عليها نظام الترشيح في الجامعات والكليات األ :ثانيا
 :االهلية

یقبل الطالب على وفق الخیارات المثبتة في استمارة التقدیم وعلى اساس المفاضلة في  1. 
 . المجموع/ المعدل

 ملزماً قبول في الجامعات والكلیات األهلیة یعد تقدیم الطالب لالستمارة االلكترونیة للال 2.
نما یعتمد على تنافسه مع بقیة الطلبة  .للوزارة في قبوله وا 

الي سنه تخرج وتضاف الى مجموع  من درجة اللغة األجنبیة المضافة  %۸تحتسب نسبة  3.
 .)كما في المثال(  الطالب ولیس معدله

 
 
 
 
 
 
عدا الطلبة  (الدور االول فيم من الناجحین تضاف درجة واحدة لمعدل الطالب المتقد .4

/ االدبي /  علميالي سنه تخرج ولفروع االعدادیات ) المشمولین بنظام المحاوالت ( 
معهد /الصناعي / التجاري / الزراعي / االسالمي/ فرع الحاسوب وتقنیه المعلومات

 (.التمریض/المعلمین
لخریجي المعاهد بعد فروع االعدادیات یة الدراسة الثانو لمعدل  تانتحتسب درجتان اضافی. 5

االتیة: )علمي/ ادبي / صناعه / تجارة / زراعه / فرع الحاسوب وتقنیة 
 .على ان یقوم الطالب بجلب ما یثبت تخرجه من المعهد ( التمریض/المعلومات

ًا ، فان قبوله سیكون معتمدقبول الطالب في اكثر من مقعد )صباحي ,مسائي( في حال   .6
 االخر. عدوفق المقعد الذي یباشر به الطالب ویحذف اسمه من المق على

ل فترة ال تتجاوز لغرض التسجیل خاله فیها قبولالتي ظهر جهة العلى الطالب مراجعة .7
 .( ایام عمل 10)

  560 طالب مجموع درجاته

  90 ة الفرنسياللغة درجة 

 % من درجة الفرنسي 8

90× 0.08=7.2 

  567.2عد اضافة الفرنسي يصبح مجموع الطالب ب
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 .(85.00≈  84.45  ) جبر الكسر في المعدلب یتم العمل  .8
ة ابناء التدریسیین او میزة ذوي الشهداء ( یحق للطالب ان یتمتع بأحد االمتیازین )اما میز  .9

الشهداء التقدیم على  ذوي كما الیحق للطالب المستفید من میزة ابناء التدریسیین او 
 .عبر االستمارة االلكترونیة القناة العامة

 ابناء الهيئة التدريسية . تقديم آلية –ثالثا 
لدائم في الجامعات الحكومیة یتم قبول ابناء الهیئة التدریسیة ومن هم على المالك ا -1

( ثالث 3بمعدالت قبول اقل بـ ) علميواالهلیة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث 
 (2017/2018االلكتروني للعام الدراسي ) المعدالت المعلنة في الدلیل عندرجات 

 .  جامعته /كلیته بعد ان یتم تزوید الوزارة بكتاب تأیید استمرار في الخدمة من 
تخصص نسبة من خارج الطاقة االستیعابیة لكل قسم في كل جامعة /كلیة  اهلیة  -2

 % البناء الهیئة التدریسیة .5مقدارها 
 یعتمد مبدأ المنافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن هذه االلیة. -3
یتم شمول ابناء التدریسیین المتقاعدین بالضوابط اعاله بعد تزوید الوزارة باالمر  -4

 . او مایؤید كونه من اعضاء الهیئة التدریسیة سابقا لتقاعد االداري الخاص با
  

  تقديم ذوي الشهداءآلية  : ا  رابع
( لعام 2واستنادا لما ورد في قانون مؤسسة الشهداء رقم )الفئات المشمولة بهذه الضوابط  -1

 :هي كل من  2016
 ذوي شهداء ضحایا جرائم حزب البعث المنحل  
 ذوي شهداء الحشد الشعبي 
 وللجرحى  ذوي ضحایا العملیات الحربیة واالخطاء العسكریة والعملیات االرهابیة

 . 2015( لسنة 57المشمولین بقانون )
اهلیة مقدارها  جامعة /كلیة تخصص نسبة من خارج الطاقة االستیعابیة لكل قسم في كل  -2

 (.1-)رابعا ذوي الشهداء المذكورین في لكل فئة من % 5
 نافسة بالمعدل لغرض القبول ضمن هذه االلیة.یعتمد مبدأ الم -3
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لقبول الطلبة للسنة الدراسیة  مع مؤسسة الشهداء استنادا لما ورد في المحضر المشترك -4
 :یتنافس الطلبة من ذوي الشهداء للقبول في (2017/2018)
درجات  ( خمس5بمعدالت  اقل بـ)المجموعة الطبیة )طب , طب اسنان , صیدلة (  -أ

االلكتروني  للعام الدراسي  الدنیا لمعدالت القبول المعلنة في الدلیلعن الحدود 
(  درجة للطب 90( وعلى  ان الیقل معدل الطالب المتقدم عن )2017/2018)

( درجة لـ )طب االسنان, الصیدلة (  كمعدل اساس  ویحق للطالب 80العام و )
للوصول للمعدل  (10-6-5من االمتیازات المذكورة في الفقرة )ثانیا )االفادة 
 االساس.

مان درجات عن المعدالت المعلنة في الدلیل ث( 8بمعدالت  اقل بـ)باقي التخصصات  -ب
 . (2017/2018االلكتروني للعام الدراسي )

مشمول  تسجیل بیاناته وجلب كتاب یؤید انه من اجل  على الطالب زیارة مؤسسة الشهداء  -5
 یة االهلیة المراد التقدیم فیها .بقانون المؤسسة یقدم الى الجامعة /الكل

تقوم مؤسسة الشهداء )المركزیة / بغداد ( بتزوید الوزارة بقاعدة بیانات  تضم اسماء الطلبة  -6
من اجل التقدیم وبدورها  الى المؤسسة المشمولین بقانون المؤسسة والذین قدموا طلبات

 یات االهلیة .تقوم الوزارة باعمام هذه القاعدة على كافة الجامعات والكل
یتم التقدیم من خالل البوابة االلكترونیة  لدائرة التعلیم الجامعي االهلي ومن خالل االستمارة  -7

االلكترونیة الخاصة  بقناة ذوي الشهداء  ویتم اعتماد التقدیم من قبل الطالب بعد ان تقوم 
ارة  اضافة الى كتاب الكلیة بتدقیق اسم الطالب ضمن قاعدة البیانات المرسلة  من قبل الوز 

 مؤسسة الشهداء  الذي یؤید انه مشمول  بقانون المؤسسة .
تقوم الكلیة بتزوید الوزارة بكتب التایید الخاصة بالطلبة المقبولین على قناة  ذوي الشهداء -8 

من اجل التدقیق مع قاعدة بیانات مؤسسة الشهداء وفي حال تقدیم الطالب بیانات غیر 
 .  هصحیحة  یلغى قبول
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  :الشروط العامة للتقديم :خامسا
 :يشترط في الطالب المتقدم للقبول في الدراسة الصباحية الشروط التالية .أ
ان یكون حائزا على شهادة الدراسة االعدادیة العراقیة، أو الشهادة المعادلة لها معززة .1

 في الفصل ورد وكما بتصدیق من وزارة التربیة، ووفق مدخالت القبول الخاصة بكل دراسة 
(3-4) 

 .صعودا1987أن یكون من موالید سنة. 2
 ( حصرًا للقبول في  كلیة الطب العام 2016/2017یتنافس الطلبة خریجي العام الدراسي ). 3
  /الیجوز الجمع بین الوظیفة والدراسة الصباحیة في الجامعات ان یكون متفرغا للدراسة و.4

الطالب الموظف بالدراسة الحصول على اجازة  الكلیات االهلیة، ویشترط في استمرار
 دراسیة من دائرته وفقًا للتعلیمات النافذة.

یكون مقبوال في دراسة أخرى إذ ال یجوز الجمع بین دراستین وفي حال ثبوت ذلك  أن ال.5
 یتحمل الطالب التبعات القانونیة ومنها الغاء قبوله.

للطالب  روط الخاصة بكل دراسة ویحقان یكون ناجحا في الفحص الطبي على وفق الش .6
  الشروط( التقدیم للدراسات االنسانیة المالئمةیه الذي تتوفر ف (المكفوف

 . (3)الفصل  ورد فيلما ل للتقدیم وفقا ھالمؤللمعدل  أن یكون مستوفیا للحد األدنى .7
ة خاصیحق للسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات ال ال8.

 .ن واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدیة التقدیم للقبول في الدراسةوالمدراء العامی
 :ترط في الطالب المتقدم للقبول في الدراسة المسائية الشروط التاليةيش. ب
 أن یكون حائزا على شهادة الدراسة االعدادیة العراقیة، أو الشهادة المعادلة لها معززة .1

كما ورد في الفصل  وفق مدخالت القبول الخاصة بكل دراسةو ارة التربیة، بتصدیق من وز 
(3-4) 

الیجوز الجمع بین الدراستین  وفي حال ثبوت ذلك أن ال یكون مقبوال في دراسة أخرى إذ .2
 یتحمل الطالب التبعات القانونیة ومنها الغاء قبوله .

  ویحقاصة بكل دراسة على وفق الشروط الخان یكون ناجحا في الفحص الطبي  . 3
 . الشروط( التقدیم للدراسات االنسانیة المالئمةیه الذي تتوفر ف (للطالب المكفوف
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قراءة الدليل بتمعن وتحديد الخيارات المناسبة على وفق الحدود الدنيا  .1
 لمعدل القبول وعلى وفق مدخالت القبول الصحيحة

 

 زيارة الجامعة/ الكلية التي يراد التقديم والقبول فيها من قبل الطالب. 2
مستصحبا  معه المستمسكات الرسمية المطلوبة ) هوية تعريفية رسمية 

 مصدق(او نسخة منها او تأييد بالدرجات  للطالب + وثيقة

 يتبع

من  المتخرج منه الطالب  بدء تدقيق المستمسكات والمعدل ونوع الفرع. 3
قبل موظف التسجيل في الكلية  وتسجيل االختيارات في  االستمارة 

ذلك بوصل رسمي يوضح فيه اختيار الطالب ووقت  دوينتااللكترونية و 
وعلى التقديم واحتفاظ كل من الطالب والكلية بنسخة من هذا الوصل 

وفي حالة عدم وجود  من وجود اسمه ضمن المتنافسين الطالب التأكد
 اسمه يراجع الكلية او الوزارة. 

 

 الفصل الثاني

 خطوات التقديم لالستمارة االلكترونية
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1.  
 ال وخريج .2

 

الب اخرى ، يتوجه الط في حال رغبة الطالب باختيار اقسام اخرى في كليات. 4
غرض لللكلية االخرى التي يرغب التقديم عليها مستخدما نفس الرقم االمتحاني 

لتي ا على ان التتجاوز عدد الخيارات فتح االستمارة وتدوين الخيارات االخرى
 خيارات  ( ثالثة 3يقدمها الطالب عن )

للتأكد  ترة التقديمعلى الطالب مراقبة تسلسله ضمن الطلبة المتقدمين وخالل ف .5
 كون من قبوله او عدم قبوله اذ قد يتغير تسلسله مع كل دخول متنافس جديد

 التنافس يعتمد على التنافس بالمعدل

 بعد انتهاء فترة التقديم وفي حال ظهور اسم الطالب في قوائم الطلبة .6
ب لالمقبولين ضمن خطة القبول التي ستكون واضحة امام الطالب ، يتوجه الطا

ي حال ، وف االجوروخالل فترة محددة لغرض التسجيل في الكلية ودفع الى الكلية 
بول عدم المباشرة ضمن المدة المحددة يلغى قبوله ، وفي حال ظهور اكثر من ق

  خرىللطالب يتم المباشرة والتسجيل في قسم واحد وبالتالي تلغى القبوالت اال

وفي حال ظهور اسم لتسجيل الرسمية وبدء فترة ابعد انتهاء فترة التقديم  .7
المقررة، فيعني مبدئيا عدم خطة القبول  خارج االحتياطالطالب في قوائم الطلبة 

قبوله  ، لكن  وفي حال انسحاب عدد من الطلبة المقبولين ضمن الخطة ، يمكن 
 تعويضهم من الطلبة االحتياط
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 علمي+االحيائي  نيفرعخريجو ال. 1
 الحد االدنى للتقديم الدراسة ت

 95 الطب العام  1
 85 طب االسنان 2
 85 الصيدلة  3
 65 كلية التمريض  4
 65 تقنيات التحليالت المرضية  5
 65 تقنيات االشعة والسونار 6
 65 تقنيات صناعة االسنان 7
 65 تقنيات العالج الطبيعي  8
 65 تقنيات التخدير  9

 65 تقنيات االدلة الجنائية  10

   علمي+ التطبيقي نيالفرع وخريج.2
 االدنى للتقديم الحد الدراسة ت

 80 هندسة النفط 1
 80 هندسة تكرير النفط  2
 75 هندسة معماري / هندسة العمارة 3
 70 هندسة مدني 4
 70 هندسة المساحة  5
 70 هندسة البناء واالنشاءات 6

 الفصل الثالث                                
 (2017/2018)  الدنيا المؤهلة للتقديم الى الجامعات والكليات االهلية الحدود

 



  2017/2018للعام الدراسي دليل الطالب للقبول االلكتروني في الجامعات والكليات االهلية  
 
 

- 13 - 
 

 70 هندسة البناء وادارة المشاريع  7
 70 هندسة الطرق والجسور  8
 65 اتهندسة تقنيات البناء واالنشاء 9

 65 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 10

 

 . (+علمي )احيائي+تطبيقياالختصاصات المشتركة .3

 الحد االدنى للتقديم الدراسة ت
 80 هندسة الطب الحياتي 1
 68 هندسة االتصاالت / هندسة اتصاالت الحاسوب 2
 70 هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية 3
 68 كنولوجيا المعلومات/هندسة البرامجيات وت 4
 68 هندسة الحاسوب 5
 70 هندسة الكترونية واتصاالت 6
 70 هندسة التبريد والتكييف 7
 60 هندسة تقنيات الحاسوب 8
 60 هندسة تقنيات االجهزة الطبية 9

 60 هندسة تقنيات التبريد والتكييف 10
 60 هندسة تقنيات الطيران 11
 70 اوية والصناعات النفطيةيالهندسة الكيم 12

 60 قنيات البصرياتت 13
 60 لم الحاسوب ونظم المعلوماتع 14
 60 لوم الفيزياء الطبيةع 15
 60 لوم الحاسوبع 16
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 60 لوم الحياهع 17
 60 لقانونا 18
 - قية االقسام تخضع للمفاضلةب 19

 الفرع االدبي :و خريج .4

 الحد االدنى للتقديم الدراسة ت
 60 القانون 1
 - بقية االقسام تخضع للمفاضلة 2
 

 الصناعي: الفرع وخريج .5

 الحد االدنى للتقديم الدراسة ت
 65         هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  1
 60 هندسة تقنيات الحاسوب 2
 60 هندسة تقنيات التبريد والتكيييف 3
 60 هندسة تقنيات االجهزة الطبية 4
 65 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 5
 60 هندسة تقنيات االتصاالت 6
 يخضع للمفاضلة  (فرع تكنولوجيا االعالم فقط عالم)لخريجياال 7

 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات: وخريج .6

 الحد االدنى للتقديم الدراسة ت
 60 هندسة تقنيات الحاسوب 1
 - بقية االقسام تخضع للمفاضلة 2



  2017/2018للعام الدراسي دليل الطالب للقبول االلكتروني في الجامعات والكليات االهلية  
 
 

- 15 - 
 

 
 

 فروع )معهد المعلمين / التجارة /السياحة/ معهد الفنون الجميلة(: وخريج .7

 .ويكون التقديم خاضع للمفاضلة االختصاص المناظر فقط  يسمح له بالتقديم حسب     

 

 فروع ) الفنون التطبيقية / الزراعه / االعداديات االسالمية( : وخريج .8   

 يكون التقديم خاضع للمفاضلة.و   فقط المناظر االختصاص حسب بالتقديم له يسمح    
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 فروع االعدادية  م الكليات االهليةاقسا ت
 احيائي  طب عام  1
 علمياحيائي +  طب االسنان 2
 علمياحيائي +  الصيدلة 3
 + اعدادية تمريض علمياحيائي +  التمريض 4
 علمياحيائي +  تقنيات االشعة والسونار 5
 علمياحيائي +  تقنيات صناعة االسنان 6
 علميي + احيائ تقنيات العالج الطبيعي  7
 علمياحيائي +  تقنيات التخدير 8
 علمياحيائي +  تقنيات االدلة الجنائية  9

 علمياحيائي +تطبيقي + هندسة الطب الحياتي 10
 تطبيقي + علمي هندسة معماري/ هندسة العمارة 11
 تطبيقي + علمي هندسة مدني 12

13 
هندسة اتصاالت الحاسبات/هندسة 

 االتصاالت
 قي + علمياحيائي +تطبي

 احيائي +تطبيقي + علمي هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية 14
 احيائي +تطبيقي + علمي هندسة البرامجيات وتكنولوجيا المعلومات 15

 الفصل الرابع

للعام  جدول مدخالت القبول في أقسام الجامعات والكليات االهلية
 (2017/2018)الدارسي
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61  احيائي +تطبيقي + علمي هندسة الحاسوب 
 احيائي +تطبيقي + علمي هندسة الكترونية واتصاالت 17
 بيقي + علمياحيائي +تط تقنيات البصريات 18
 احيائي +تطبيقي + علمي هندسة تقنيات الطيران 19
 احيائي +تطبيقي + علمي التبريد والتكييفهندسة  20
 احيائي +تطبيقي + علمي اوية والصناعات النفطيةيالهندسة الكيم 21

22   ندسة البناء واالنشاءاته 
32  تطبيقي + علمي ندسة البناء وادارة المشاريع ه 

42  تطبيقي + علمي ندسة الطرق والجسوره 

52  تطبيقي + علمي ندسة المساحة ه 

62  

 وانشاءات البناء تقنيات ندسةه

 
 بيقي +علميتط

 
 

 الصناعة         
 البناء

 الرسم الهندسي
72  تطبيقي + علمي ندسة النفطه 
82  تطبيقي + علمي  ندسة تكرير النفط ه 

92  

 
 

 هندسة تقنيات االتصاالت 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 

 الصناعة
 اتصاالت
 حاسبات

 الكترونيك وسيطرة
 احيائي +تطبيقي + علمي وماتعلم الحاسوب ونظم المعل 30
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 احيائي +تطبيقي + علمي علوم الفيزياء الطبية 31
23  احيائي +تطبيقي +علمي لوم الحاسباتع 
33  احيائي + علمي قنيات تحليالت مرضيةت 

43  احيائي +تطبيقي + علمي لوم الحياةع 

 
53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 تطبيقي + علمي
 
 
 

خريج 
اعدادية 
 الصناعة

 الكهرباء ، القوة الكهربائية
 مكائن كهربائية

 االلكترونيك وسيطرة
 ميكاترونيك
 االتصاالت

 صيانة مصاعد كهربائية
توليد الطاقة الكهربائية 

 ونقلها
 االجهزة الطبية

 صيانه منظومات الليزر
 صيانة حاسوب
 د الكهربائيةصيانه المصاع

خريجي مراكز التدريب 
المهني الذي تكون مدة 

الدراسة فيها ثالث سنوات 
والذين ادوا االمتحان الوزاري 

 في االختصاص المناظر
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63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هندسة تقنيات الحاسبات

 احيائي +تطبيقي + علمي
 
 
 
 
 

خريج 
اعدادية 
 الصناعة

 

 االلكترونيك و سيطرة
 االتصاالت

 صيانة الحاسبات
الكهرباء ، القوة 

 الكهربائية
 االجهزة الطبية

 تكنولوجيا اعالم
الحاسبات ، شبكات 

 الحاسوب
خريجي مراكز التدريب 

المهني الذي تكون مدة 
الدراسة فيها ثالث سنوات 

والذين ادوا االمتحان 
الوزاري في االختصاص 

 المناظر
 

فرع 
الحاسوب 

 تجميع وصيانه الحاسوب
 

 شبكات الحاسوب
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نية وتق
 المعلومات 

 
اجهزة الهاتف والحاسوب 

 المحمول

37 

 
 
 

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية
 
 
 
 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 
 

خريج 
اعدادية 
 الصناعة

 

 االلكترونيك والسيطرة
 

 االجهزة الطبية

 
 
 
 
 
 
 
 
83  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التبريد والتكييفهندسة تقنيات 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتاج ميكانيك
 نجارة

 تكييف الهواء والتثليج
 ميكاترونكس سيارات

 تكنولوجيا صناعية
 لحام غازي وكهربائي

 تبريد وتكييف
 طباعة 

 تشغيل صيانة ميكانيكية
 نيع معادنانتاج تص

 سباكة
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خريج اعدادية 
 الصناعة

 غزل ونسيج
 السيارات 

 مكائن ومعدات
 مضخات وتوربينات

 انتاج
 ميكانيك

 مكننة زراعية
خريجي مراكز التدريب 

المهني الذي تكون مدة 
الدراسة فيها ثالث 
سنوات والذين ادوا 

االمتحان الوزاري في 
 االختصاص المناظر

93  

 
 
 
 

 االعمالادارة 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي

 
 

 التجارة

 عام
فرع ادارة 

 المخازن
 فرع االقتصاد

 فرع االدارة
فرع الحاسوب 

 وتقنية المعلومات
 االدارة االلكترونية
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40 

 
 

 المحاسبة

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي

 عام التجارة
 فرع المحاسبة

41 

 
 ية ومصرفية/علوم مال

 علوم محاسبيه ومصرفية
 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي
 كافة فروع التجارة التجارة

24  
 

 االعالم
 احيائي +تطبيقي + علمي

 االدبي
 تكنولوجيا االعالم الصناعه

34  
 

 الصحافة
 احيائي +تطبيقي + علمي

  
  االدبي

44  

 للغة االنكليزية/ا
 ةالتربية االنكليزي

 احيائي +تطبيقي +علمي
 االدبي

معهد اعداد 
 المعلمين

 قسم اللغة االنكليزية

54  

 
 

 الترجمة

 احيائي +تطبيقي +علمي
 االدبي

معهد اعداد 
 المعلمين

 قسم اللغة االنكليزية
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64  للغة العربيةا 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي

معهد اعداد 
 المعلمين

 ةقسم اللغة العربي
 

74  لتاريخا 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي

معهد اعداد 
 المعلمين

 قسم التاريخ 
 قسم االجتماعيات

 
 
 

84  لجغرافيةا 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي

معهد اعداد 
 المعلمين

 قسم الجغرافية 
 

94  لم النفسع 
 احيائي +تطبيقي + علمي

 االدبي
 احيائي +تطبيقي + علمي ماتيهاالحصاء والمعلو  50

 القانون 51
 احيائي +تطبيقي + علمي

 االدبي

52 
 العلوم السياسية والدولية/
 عالقات دولية ودبلوماسية

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي
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35  القتصادا 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي
 كافة فروع التجارة التجارة

 

45  الدارة التربويةا 

 يائي +تطبيقي + علمياح
  

   ادبي
 كافة االختصاصات معهد المعلمين 

 

55  

 
 الدينية السياحة

 

 معهد+ ادبي+تطبيقي+ احيائي   
 سياحة

  
ادارة الفنادق  تجارة

 والسياحة

65  لمسرحا 

 احيائي +تطبيقي + علمي
 االدبي
 تجارة

صناعة وخريجي مراكز التدريب المهني 
مدة الدراسة فيها ثالث  الذي تكون

حان الوزاري في سنوات والذين ادوا االمت
 االختصاص المناظر

 زراعة
 تفرع الحاسوب وتقنية المعلوما
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 معهد الفنون الجميلة/ فرع المسرح
 فنون تطبيقية

 معهد اعداد معلمين

75  
 

 /التربية الرياضة
 التربية البدنية وعلوم الرياضة

 قي + علمياحيائي +تطبي
 

 االدبي
 

 تجارة
 

صناعة وخريجي مراكز التدريب المهني 
الذي تكون مدة الدراسة فيها ثالث 

سنوات والذين ادوا االمتحان الوزاري في 
 االختصاص المناظر

 
 زراعة

 
 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات

 
 فنون تطبيقية

 
 معهد اعداد معلمين
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85  

 
 
 
 
 

 دراسات االسالمية كافةال
 )وبضمنها السياحة الدينية(

 احيائي +تطبيقي + علمي
 ادبي
 تجارة

صناعة وخريجي مراكز التدريب المهني 
الذي تكون مدة الدراسة فيها ثالث 

سنوات والذين ادوا االمتحان الوزاري في 
 االختصاص المناظر

 زراعة
 

 فرع الحاسوب وتقنية المعلومات
 

 فنون تطبيقية
 

االعداديات 
االسالمية التابعة 

 للتربية

 الدراسة الصباحية 

االعداديات 
االسالمية التابعة 

 للوقفين

 الدراسة الصباحية 

معهد اعداد 
 معلمين

قسم الدراسة 
 االسالمية

 قسم العربي
 +تطبيقي+علمياحيائي  تربية فنية 59
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يتم فتح ادناه اسماء الجامعات والكليات االهلية المعترف بها، والتي س
لكتروني باب القبول واالجور الدراسية للمرحلة  للتقديم اليها ، اال

تي قبل تقديم الخيارات في االستمارة لضمان  االولى، راجين مالحظة اال
 حصولك على القبول المناسب:

 التأكد من الموقع الجغرافي . 
قراءة االجور الخاصة بالمرحلة االولى المذكورة ازاء كل قسم   

 بين اجور الدراسة الصباحية والمسائية. والتمييز
نتباه على المالحظات ان وجدت.    اال

 

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

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,000,2 المحاسبة 1  1,900,000 _ 

000,750,1 اللغة االنكليزية 2  1,650,000 _ 

000,000,2 ادارة اعمال 3  1,900,000 _ 

000,300,2 قانون 4  2,200,000 _ 

000,050,2 علوم الحاسوب 5  1,950,000 _ 

000,800,2 الحاسبات هندسة تقنيات 6  2,475,000 _ 

  

 الفصل الخامس
 ةالمعترف بها واالجور الدراسيلجامعات والكليات االهلية ا
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 (: 1988. كلية المنصور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )2

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

ة اجور الدراس
 المسائية

 المالحظات

هندسة البرامجيات  1
 وتكنولوجيا المعلومات

000,000,4  
ال توجد دراسة 

 مسائية

_ 

2 
000,500,2 ادارة االعمال  

ال توجد دراسة 
 مسائية

_ 

3 
000,400,4 تصاالت اال هندسة   

ال توجد دراسة 
 مسائية

_ 

4 
000,500,2 القانون  

ال توجد دراسة 
 مسائية

_ 

ونظم  علم الحاسوب 5
 المعلومات

000,500,2  
ال توجد دراسة 

 مسائية

_ 

6 
000,000,4 هندسة تقنيات الحاسوب  

ال توجد دراسة 
 مسائية

_ 

7 
000,200,2 التربية االنكليزية  

ال توجد دراسة 
 مسائية

_ 

8 
000,500,4 الهندسة المدنية  

ال توجد دراسة 
 مسائية

_ 

العلوم المحاسبيه  9
 والمصرفية

000,500,2 توجد دراسة ال  
 مسائية

_ 
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 ( :1988كلية الرافدين الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .3
 

 القسم ت
االجور الدراسة 

 الصباحية

اجور الدراسة 

 المسائية

 المالحظات

 تعليق القبول االحصاء والمعلوماتية 1
000,600,2 علم الحاسوب 2  000,600,2   

3 
000,000,3 هندسة الحاسوب  

اليوجد دراسة 
 مسائية

 

  2,300,000 2,300,000 المحاسبة 4
  2,300,000 2,300,000 ادارة اعمال 5
000,500,3 هندسة اتصاالت الحاسوب 6  000,500,3   

هندسة تقنيات التبريد  7
 والتكييف

3,000,000 3,000,000 
 

  3,450,000 3,450,000 هندسة تقنيات الحاسوب 8
000,500,2 قانون 9  000,500,2   

10 
 10,500,000 طب االسنان

التوجد دراسة 
 مسائية

 

11 
000,000,9 الصيدلة  

التوجد دراسة 
 مسائية

 

000,500,4 الهندسة المدنية 12  000,500,4   

  3,500000 3,500000 تقنيات التحليالت المرضية  13

14 
 3,750000 تقنيات العالج الطبيعي 

التوجد دراسة 
 مسائية
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 ( :1990)بغداد( / تأسست سنة )كلية المأمون الجامعة /  .4

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  1,750,000 التاريخ 1
 مسائية

 

التوجد دراسة  1,750,000 الجغرافية 2
 مسائية

 

  2,100,000 2,100,000 اللغة االنكليزية 3

التوجد دراسة  2,750,000 علم الحاسوب 4
 مسائية

 

التوجد دراسة  2,100,000 الترجمة 5
 مسائية

 

  2,100,000 2,100,000 قانون 6

  2,100,000 2,100,000 ادارة اعمال 7

هندسة تقنيات  8
 الحاسوب

التوجد دراسة  3,500,000
 مسائية

 

هندسة تقنيات القدرة  9
 الكهربائية

3,500,000 3,500,000  

تقنيات التحليالت  10
 المرضية

3,500,000 3,500,000  

التوجد دراسة  3,500,000 هندسة االتصاالت 11
 مسائية
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 ( :1993كلية شط العرب الجامعة / )البصرة( / تأسست سنة ) .5

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

 _ 2,500,000 2,500,000 القانون 1

 _ 2,500,000 2,500,000 ادارة اعمال 2

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

 _ 2,500,000 2,500,000 علم الحاسوب 4

 _ 2,500,000 2,500,000 المحاسبة 5

 

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

 

 القسم ت
 

 

اجور الدراسة 
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

 _ 1,800,000 1,650,000 نونالقا 1

 _ 1,650,000 1,450,000 اللغة العربية 2

 _ 2,150,000 1,900,000 العلوم المالية والمصرفية 3

 _ 1,750,000 1,550,000 اللغة االنكليزية 4

 _ 2,200,000 1,950,000 علم الحاسوب 5

هندسة تقنيات  6
 الحاسوب

2,950,000 3,200,000 
_ 
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 ( :1994لجامعة / نينوى / تأسست سنة )كلية الحدباء ا .7

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

 _ 1,800,000 1,800,000 المحاسبة 1

 _ 1,800,000 1,800,000 ادارة االعمال 2

 _ 2,500,000 2,500,000 القانون 3

العلوم المالية  4
 والمصرفية

2,500,000 2,500,000 _ 

 _ 2,000,000 2,000,000 علوم الحاسوب 5

 _ 1,750,000 1,750,000 اللغة االنكليزية 6

هندسة تقنيات  7
 الحاسوب

3,500,000 3,500,000 _ 

 

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 ةالمسائي

 المالحظات

 تقنيات هندسة 1
 الحاسوب

2,250,000 
اليوجد دراسة 

 مسائية
 

2 
اليوجد دراسة  2,100,000 علم الحاسوب

 مسائية
 

العلوم المالية  3
 والمصرفية

2,000,000 2,000,000  
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4 
  2,000,000 2,000,000 المحاسبة

5 
 2,000,000 2,000,000 ادارة االعمال

 

 

 ( :1996تأسست سنة ) كلية اليرموك الجامعة / )ديالى( / .9

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

1 
000,000,2 اللغة االنكليزية  

التوجد دراسة  
 مسائية

_ 

000,000,2 القانون 2  000,850,1  _ 

3 
000,200,2 علم الحاسوب  

التوجد دراسة 
 مسائية

_ 

هندسة تقنيات  4
000,000,3 الحاسوب  

دراسة  التوجد
 مسائية

_ 

تقنيات التحليالت  5
 المرضية

000,500,3  3,500,000 _ 

6 
000,500,10 طب االسنان  

التوجد دراسة 
 مسائية

_ 

7 
000,000,9 الصيدلة  

التوجد دراسة 
 مسائية

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

1 
 

التوجد دراسة  9,000,000 صيدلة
 مسائية

_ 

 

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

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,500,000 1,450,000 القانون /القانونكلية  1

2 
 / لغة عربية اآلداب

التوجد دراسة  1,150,000
 مسائية

 

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

/ اللغة  اآلداب 4
 االنكليزية

2,250,000 2,000,000  

كلية االداب /العالقات  5
 العامة 

1,750,000 1,850,000   

 دراسة التوجد 10,000,000 طب اسنان 6
 مسائية

 

 /م االسالميةكلية العلو  7
 الفقة واصوله

1,500,000 1,500,000  

 كلية العلوم االسالمية 8
 علوم القران /

1,750,000 1,850,000  
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 كلية العلوم االسالمية 9
 السياحة الدينية /

2,150,000 2,250,000  

10 
 كلية الصيدلة 

التوجد دراسة  9,000,000
 مسائية

 

 

 ( :2004/ تأسست سنة ) الكلية االسالمية الجامعة / )النجف( .12

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,000,1 العلوم السياسية والدولية 1  000,000,1   

000,250,1 الفكر االسالمي والعقيدة 2  1,000,000  

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

000,500,1 القانون 4  1,000,000  

000,500,2 هندسة تقنيات الحاسوب 5  000,000,2   

000,250,1 االعالم/الصحافة 6  000,000,1   

هندسة تقنيات التبريد  7
 والتكييف

000,250,2  000,000,2  
 

000,700,1 اللغة االنكليزية 8  000,500,1   

تقنيات التحليالت  9
000,000,3 المرضية  3,000,000 

 

,3 واالنشاءاتتقنيات البناء  10 000,000  2,000,000  
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 ( :2004كلية دجلة الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .13

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,100,2 علوم الحاسوب 1  000,100,2  _ 

000,500,2 العلوم المالية والمصرفية 2  2,500,000 _ 

000,050,2 ادارة اعمال 3  2,500,000 _ 

000,500,3 هندسة تقنيات الحاسوب 4  000,500,3  _ 

هندسة تقنيات التبريد  5
000,250,3 والتكييف  000,250,3  

_ 

000,000,3 تقنيات البصريات 6  000,000,3  _ 

000,000,2 االعالم 7  000,000,2  _ 

000,500,2 القانون 8  000,500,2  _ 

9 
000,250,11 طب االسنان  

د دراسة التوج
 مسائية

_ 

تقنيات التحليالت  10
 المرضية

000,000,4  000,000,4  
_ 

000,500,1 اللغة العربية 11  000,500,1  _ 

هندسة البناء  12
 واالنشاءات

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

سة اجور الدرا
 المسائية

 المالحظات

  2,000,000 2,000,000 القانون 1

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

الدراسات االسالمية وحوار  3
 االديان

1,500,000 1,5200,000 _ 

 _ 1,750,000 1,750,000 علم الحاسوب 4

000,750,2 هندسة تقنيات الحاسوب 5  000,750,2  _ 

  3,000,000 3,000,000 ت المرضية تقنيات التحليال 6

  2,000,000 2,000,000 المالية والمصرفية  7

 

 ( :2005كلية الكفيل الجامعة )الدراسات االنسانية سابقاً( / النجف/ تأسست سنة ) .15

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,250,1 الشريعة 1  1,250,000  

000,500,1 ونالقان 2  1,500,000  

000,250,2 هندسة تقنيات الحاسوب 3  2,250,000  

4 
000,000,10 طب االسنان  

التوجد دراسة  
 مسائية

 

000,250,1 االعالم 5  1,250,000  

250000,3 تقنيات التحليالت المرضية 6  3,250,000  
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 ( :2005كلية مدينة العلم الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .16
 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,200,2 القانون 1  000,200,2   

000,000,3 علوم الحياة 2  000,000,3   

 2017/2018للعام  تعليق قبول هندسة الحاسوب 3

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

  2,200,000 2,200,000 المحاسبة 5

000,000,4 الهندسة المدنية 6  000,000,4   

000,500,2 علوم الفيزياء الطبية 7  2,500,000  

  التوجد دراسة مسائية 4,500,000 ات التخدير يتقن 8

 

 ( :2006كلية الشيخ الطوسي / )النجف( / تأسست سنة ) .17

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

 المالحظات اجور الدراسة المسائية

1 

 ن الكريمآالقر 

1,250,000 
وتخفيض اجور الحشد 
الشعبي والشرطة وطلبة 

 900,000الحوزة الى 

وتخفيض  1,250,000
اجور الحشد الشعبي 

والشرطة وطلبة الحوزة 
 900,000الى 

_ 

7 
000,000,10 الصيدلة  

التوجد دراسة  
 مسائية

 

  1,400,000 1,400,000 يةالسياحة الدين 8
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2 

العقيدة والفكر 
  االسالمي

1,250,000 
وتخفيض اجور الحشد 
الشعبي والشرطة وطلبة 

 900,000الحوزة الى 

وتخفيض  1,250,000
اجور الحشد الشعبي 

والشرطة وطلبة الحوزة 
 900,000الى 

_ 

تقنيات التحليالت  3
 المرضية

 التوجد دراسة مسائية 3,250,000
_ 

  مسائية دراسة التوجد  1,250,000 التربية االسالمية 4

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

 

اجور الدراسة  الكلية/ القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

 لمعلومات/تكنولوجيا ا 1
 هندسة الحاسوب

000,550,2  000,450,2  
 

تكنولوجيا  2
قسم هندسة المعلومات/

 تقنيات الحاسبات
000,585,2  2,585,000 

 

000,100,2 القانونالقانون/  3  000,000,2   

000,100,2 اللغة االنكليزيةاالداب/  4  000,000,2   

  1,350,000 1,350,000 اللغة العربيةاالداب/  5

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

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

قسم علوم  االداب/ 8
 نآالقر 

000,250,1  
1,250,000  



  2017/2018للعام الدراسي دليل الطالب للقبول االلكتروني في الجامعات والكليات االهلية  
 
 

- 40 - 
 

كلية العلوم االدارية   9
 ادارة االعمال والمالية/

2,145,000 2,000,000 

 

كلية العلوم االدارية   10
 قسم المحاسبة  والمالية/

2,145,000 2,100,000 

 

 

  فرع ديالى. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق / 

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

1 
 

  1,000,000 1,150,000 تاريخ

  1,000,000 1,100,000 نرآعلوم الق 2

  1,000,000 1,100,000 اللغة العربية 3

  1,650,000 1,750,000 القانون 4

 

  فرع كركوك. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق / 

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  2,350,000 2,350,000 يات الحاسوبهندسة تقن 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم القر 2

  2,000,000 2,250,000 اللغة االنكليزي 3

  1,900,000 2,000,000 القانون 4
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 .جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع ذي قار 

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  2,350,000 2,500,000 ندسة تقنيات الحاسوبه 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم القر 2

  1,650,000 1,750,000 المحاسبة 3

  1,650,000 1,750,000 القانون 4

  فرع النجف االشرف. )ع(جامعة االمام جعفر الصادق / 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  2,250,000 2,350,000 هندسة تقنيات الحاسوب 1

  1,600,000 1,750,000 اللغة االنكليزية 2

  1,900,000 2,000,000 المحاسبة 3

  1,400,000 1,500,000 القانون 4

 

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

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 حظاتالمال

  1,750,000 1,950,000 ةاللغة االنكليزي 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم القر 2

  1,650,000 1,950,000 اعالم 3

  1,250,000 1,450,000 اللغة العربية 4

  1,750,000 1,950,000 القانون 5
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  1,750,000 1,950,000 المحاسبة 6

 

  نى./ فرع المث )ع(جامعة االمام جعفر الصادق 
 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,950,000 1,950,000 اللغة االنكليزي 1

  1,350,000 1,350,000 نآعلوم القر 2

  2,000,000 2,100,000 القانون 3

  2,750,000 2,750,000 هندسة الحاسوب 4

 . جامعة االمام جعفر الصادق )ع( / فرع ميسان 

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  2,750,000 2,750,000 هندسة الحاسوب 1

هندسة تقنيات  2
 الحاسوب

2,750,000 2,600,000  

  1,200,000 1,250,000 نآعلوم القر 3

  1,750,000 1,850,000 اللغة االنكليزية 4

  2,000,000 2,050,000 ادارة االعمال 5

  2,100,000 2,250,000 المحاسبة 6

  1,600,000 1,750,000 القانون 7
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 ( :2010كلية الرشيد الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .19

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,000,2 القانون 1  000,000,2   

  1,250,000 1,250,000 اللغة العربية 2

  1,250,000 1,250,000 التاريخ 3

4 
000,000,8 الصيدلة التوجد دراسة  

 مسائية
 

تقنيات التحليالت  5
 المرضية

000,000,3  000,000,3  
 

000,000,2 علوم الحياة 6  000,000,2   

7 
000,000,10 طب االسنان التوجد دراسة  

 مسائية

 

هندسة تقنيات  8
 الحاسوب

2,750,000 2,750,000 
 

م العلوم المالية قس 9
 والمصرفية

2,000,000 2,000,000 
 

 

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

 

اجور الدراسة  الكلية/ القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

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

  5,500,000 5,500,000 هندسة الحاسوب 2
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  1,400,000 1,400,000 العلوم السياسية 3

  5,590,000 5,590,000 الهندسة المدنية 4

هندسة تقنيات  5
 الحاسبات

3,950,000 3,950,000  

 

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,850,000 1,850,000 قانون 1

  1,850,000 1,850,000 الصحافة 2

3 

 علوم سياسية 
000,725,1  

التوجد دراسة 
 مسائية

 

4 

 علوم مالية ومصرفية
000,200,2  

التوجد دراسة 
 مسائية

 

التحليالت  تقنيات 5
 المرضية

000,750,2  
التوجد دراسة 

 مسائية

 

 

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,000,2 القانون 1  000,000,2   

000,500,1 علم النفس 2  000,500,1   

  2,000000 2,000000 علوم القرآن 3
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000000,3 التربية الرياضية 4  000000,3   

000,450,2 اللغة االنكليزية 5  000,450,2   

  3,500000 3,500000 تقنيات الحاسوبهندسة  6

  2,450,000 2,450,000 ادارة اعمال 7
 

  3,750,000 3,750,000 تقنيات التحليالت المرضية 8

  3,750,000 3,750,000 تقنيات االشعة 9

  3,750,000 3,750,000 الهندسة المدنية  10

 

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 

 0المسائية

 المالحظات

الهندسة  االلكترونية  1
 واالتصاالت

3,000000 2,500000  

هندسة الحاسوب  2
 وتكنولوجيا المعلومات

2,500000 2,000000  

هندسة تقنيات االجهزة  3
 الطبية

3,500000 3,000000  

د دراسة التوج 10,000000 طب االسنان 4
 مسائية

 

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,850,000 2,000,000 القانون 1
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  1,000,000 1,000,000 اللغة العربية 2

  1,500,000 1,500,000 الدراسات االسالمية 3

  2,500,000 2,500,000 الحاسوبهندسة تقنيات  4

 

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

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات الحاسبات 1

هندسة تقنيات التبريد  2
 والتكييف

2,500,000 2,500,000  

  3,000,000 3,000,000 التحليالت المرضية تقنيات 3

  1,600,000 1,600,000 القانون 4

  1,600,000 1,600,000 ادارة االعمال 5

هندسة تقنيات البناء  6
 واالنشاءات

3,000,000 3,000,000  

  4,000,000 4,000,000 الطب الحياتيهندسة  7

التربية البدنية وعلوم  8
 الرياضة 

1,600,000 1,600,000  

  1,600,000 1,600.000 المحاسبة 9

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

اوية يالهندسة الكيم 11
 والصناعات النفطية

3,000,000 3,000,000  
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التوجد دراسة  10,000,000 طب االسنان  12
 مسائية

 

التوجد دراسة  9,000,000 صيدلة  13
 مسائية

 

 

 ( :2010م الجامعة / ) صالح الدين / قضاء بلد( / تأسست سنة )كلية االما  .26

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,500,000 التوجد دراسة صباحية القانون 1

  1,500,000 التوجد دراسة صباحية اللغة العربية 2

  1,500,000 التوجد دراسة صباحية ادارة االعمال 3

 

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

 

اجور الدراسة  الكلية/ القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,600,000 1,600,000 قانون 1

  1,500,000 1,500,000 اقتصاد 2

  1,500,000 1,500,000 المسرح 3

التربية البدنية وعلوم  4
 الرياضة

1,500,000 1,500,000  

  1,650,000 1,650,000 اللغة االنكليزية 5

  3,000,000 3,000,000 تقنيات التحليالت المرضية 6

  2,000,000 2,000,000 الفيزياء الطبية التطبيقية 7

  3,500,000 3,500,000 تقنيات االجهزة الطبية 8

التوجد دراسة  10,000,000 طب االسنان 9
 مسائية

 

  1,600,000 1,600,000 سبةالمحا 10
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التوجد دراسة  3,000,000 التمريض 11
 مسائية

 

 

 ( :2013كلية االسراء الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة ) .28

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

 المالحظات اجور الدراسة المسائية

000,500,2 ادارة اعمال 1  000,500,2   
  3,500,000 3,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب 2
هندسة تقنيات التبريد  3

 والتكييف
3,500,000 3,500,000  

  3,500,000 3,500,000 تقنيات التحليالت المرضية 4
  2,500,000 2,500,000 القانون 5
6 

000,850,10 طب االسنان  
التوجد دراسة 

 مسائية
 

  2,500,000 2,500,000 المحاسبة 7
000,250,5 الهندسة المدنية 8  000,250,5   
9 

000,200,9 الصيدلة  
التوجد دراسة 

 مسائية
 

  2,300,000 2,300,000 اللغة االنكليزية 10
  2,300,000 2,300,000 االعالم 11
000,000,6 الهندسة المعمارية 12  6,000,000  
هندسة تقنيات البناء  13

 واالنشاءات
000,4,500  000,4,500  
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قسم هندسة تقنيات االجهزة  14
 طبيةال

 

000,4,500  000,4,500   

هندسة البناء وادارة  15
 المشاريع 

4,000,000 4,000,000 
 

  4,000,000 4,000,000 هندسة الطرق والجسور  16
التربية البدنية وعلوم  17

 الرياضة

 

2,000,000 2,000,000  

التوجد دراسة  4,000,000 التمريض 18
  مسائية

 

 ( :2013الء ( / تأسست سنة )كلية الصفوة الجامعة / ) كرب .29

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000000,3 هندسة تقنيات الحاسوب 1  3,000000  

2 

000000,4 تقنيات التحليالت المرضية  000000,4  
 

000000,2 ادارة اعمال 3  000000,2   

4 
000000,10 الصيدلة  

اليوجد دراسة 
 مسائية

 

5 
000000,01 طب اسنان  

اليوجد دراسة 
 مسائية

 

  1,750000 1,750000 تربية بدنية وعلوم الرياضة 6
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750000,1 قانون  7  1,750000  

8 

 4,000.000 الهندسة المعماري
اليوجد دراسة 

 مسائية
 

  1,750000 1,750000 تربية فنية 9

10 
  2,500,000 ريضتم

اليوجد دراسة 
 مسائية

 

 ( :2013ب الجامعة / )كركوك ( / تأسست سنة )كلية الكتا .30

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

000,200,3 هندسة تقنيات الحاسوب 1  000,200,3   

  2,500,000 2,500.000 القانون 2

  2,500,000 2,500,000 العلوم المالية والمصرفية 3

التربية البدنية وعلوم  4
 لرياضةا

2,000,000 2,000,000  

قسم العالقات الدولية  5
 والدبلوماسية

2,000,000 2,000,000  

6 
000,11,000 قسم طب االسنان  

ال توجد دراسة 
 مسائية

 

7 
000,4,000 قسم هندسة النفط ال توجد دراسة  

 مسائية
 

,000,0052 ادارة االعمال 8  2,500,000  

00003,50 قسم التحليالت المرضية 9  3,500000  
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  2,200000 2,200000 االنكليزية لتربيةقسم ا 10

11 
ال توجد دراسة  11,000000 صيدلة

 مسائية
 

  4,000000 4,000000 تقنيات االجهزة الطبية  12

13 
ال توجد دراسة  4,500,000 التمريض

 مسائية

 

14 
 4,000,000 التخدير

ال توجد دراسة 
 مسائية

 

000,2,500 محاسبة 15  000,2,500   

  4,000,000 4,000,000 البصريات  تقنيات  16

  3,750,000 3,750,000 هندسة المساحة  17

18 
 4,000,000 تقنيات االشعة والسونار 

ال توجد دراسة 
 مسائية

 

 

 ( :2013كلية الكوت الجامعة / )واسط( / تأسست سنة ) .31

  

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 ائيةالمس

 المالحظات

000,500,1 ادارة اعمال 1  000,500,1   

هندسة الليزر وااللكترونيات  2
 البصرية

000,250,2  000,250,2  
 

000,150,1 اللغة العربية 3  000,000,1   

000,000,3 تقنيات التحليالت المرضية 4  000,000,3   

  1,500,000 1,500,000 القانون 5
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علوم القران والتربية  6
 سالميةاال

1,150,000 1,150,000 
 

 

 ( :2013كلية المصطفى الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .32

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  3,250,000 3,250,000 تقنيات التحليالت المرضية 1

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

  1,800,000 1,800,000 المحاسبة 3

  1,800,000 1,800,000 القانون  4

  3,500,000 3,500,000 هندسة مدني 5

التوجد دراسة  8,500,000 الصيدلة 6
 مسائية

 

 

 : 2013كلية المزايا الجامعة / )ذي قار ( / تأسست سنة  .33

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  3,000,000 3,000,000 ات الحاسوبهندسة تقني 1

  3,000,000 4,000,000 تقنيات التحليالت المرضية 2

  1,000,000 2,000,000 اللغة االنكليزية 3

  1,000,000 1,000,000 اللغة العربية 4
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  1,000,000 1,500,000 االقتصاد 5

6 

 الصيدلة
التوجد دراسة  8,500,000

 مسائية
 

  1,200,000 2,000,000 القانون 7

  2,500,000 3,000,000 الهندسة المدنية 8

  1,250,000 2,250,000 المحاسبة 9

  1,000,000 2,000,000 ادارة اعمال 10

  2,000,000 2,000,000 االعالم 11

 

 ( :2013كلية النور الجامعة / )نينوى( / تأسست سنة ) .34

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 ةالمسائي

 المالحظات

  1,800,000 1,600,000 القانون 1

  1,800,000 1,600,000 اللغة االنكليزية 2

  1,800,000 1,600,000 اللغة العربية 3

  1,800,000 1,600,000 التربية الرياضية 4

  3,900,000 3,700,000 التحليالت المرضية  

دراسة  اليوجد  11,000,000 طب اسنان  
  ةمسائي
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 ( : 2013كلية الفراهيدي الجامعة / ) بغداد ( / تأسست سنة )  .35

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

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

  1,500,000 1,500,000 اللغة العربية 2

  1,500,000 1,500,000 االعالم 3

  4,500,000 4,500,000 نقسم هندسة تقنية الطيرا 4

قسم التربية البدنية وعلوم  5
 الرياضة

2,000,000 2,000,000  

قسم  هندسة تقنيات  6
 االتصاالت

3,500,000 3,500,000  

  3,250,000 3,250,000 التحليالت المرضية  تقنيات 7

  2,000,000 2,000,000 قسم المحاسبة 8

قسم هندسة تقنيات االجهزة  9
 الطبية

4,000,000 4,000,000  

  5,000,000 5,000,000 هندسة العمارة  10

 القانون 11
1,750,000 1,750,000 

 

 صيدلة 12
8,500,000 

التوجد دراسة 
 مسائية

 

 طب اسنان 13
10,000,000 

التوجد دراسة 
 مسائية

 

 مالية ومصرفية 14
2,000,000 2,000,000 
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 ( :2013ست سنة )كلية الكنوز الجامعة/ )البصرة( / تأس .36

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

 _ 2,000,000 2,000,000 قانون 1

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

 _ 2,000,000 2,000,000 ادارة اعمال 3

  4,500,000 4,500,000 تحليالت مرضية  4

 

 ( :2013)بغداد ( / تأسست سنة ) كلية الفارابي الجامعة / .37

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  4,500,000 4,500,000 الهندسة المدنية 1

2 

 الهندسة المعمارية
ال يوجد دراسة  5,500,000

 مسائية
 

  2,500,000 2,500,000 هندسة الحاسوب 3

  2,750,000 2,750,000 علوم الحياة 4

  1,750,000 1,750,000 االعالم 5

  2,000,000 2,000,000 القانون 6

ال يوجد دراسة  5,500,000 هندسة النفط 7
 مسائية

 

8 
 هندسة تكرير النفط والغاز

ال يوجد دراسة  4,500,000
 مسائية

 

9 
 التمريض

ال يوجد دراسة  4,000,000
 مسائية

 

 



  2017/2018للعام الدراسي دليل الطالب للقبول االلكتروني في الجامعات والكليات االهلية  
 
 

- 56 - 
 

 ( :2013ت سنة )كلية الباني الجامعة / )بغداد( / تأسس .38

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,800,000 1,800,000 ادارة االعمال 1

  1,600,000 1,600,000 اللغة االنكليزية 2

  2,900,000 2,900,000 هندسة تقنيات الحاسوب 3

 

 ( :2014كلية الطف الجامعة / )كربالء( / تأسست سنة ) .39

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,500,000 1,500,000 ادارة اعمال 1

التربية االسالمية وعلوم  2
 القرأن

1,500,000 1,500,000 
 

  2,500000 2,500,000 هندسة تقنيات الحاسوب 3

 

 ( :2014كلية ابن حيان الجامعة / )كربالء( / تأسست سنة ) .40

 

اجور الدراسة  لقسما ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  11,000,000 طب االسنان 1
 مسائية

 

التوجد دراسة  10,000,000 الصيدلة 2
 مسائية
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التوجد دراسة  4,000,000 تقنيات التحليالت المرضية 3
 مسائية

 

التوجد دراسة  3,500,000 تمريض 4
 مسائية

 

 

 ( :2014نخبة الجامعة / )بغداد ( / تأسست سنة )كلية ال .41

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

 _ 2,000,000 2,000,000 القانون 1

هندسة تقنيات التبريد  2
 والتكييف

3,000,000 3,000,000 _ 

 _ 3,000,000 3,000,000 هندسة تقنيات الحاسوب 3

 

 ( :2014الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة )كلية النسور  .42

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  2,200,000 2,200,000 القانون 1

  2,200,000 2,200,000 ادارة اعمال 2

  3,250,000 3,250,000 هندسة تقنيات الحاسوب 3

تقنيات التحليالت  4
 المرضية

3,250,000 3,250,000  

  1,750,000 1,750,000 اللغة االنكليزية 5

 

 



  2017/2018للعام الدراسي دليل الطالب للقبول االلكتروني في الجامعات والكليات االهلية  
 
 

- 58 - 
 

 ( :2014كلية الفقة الجامعة / )النجف ( / تأسست سنة ) .43

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  الفقه واصوله 1
 صباحية

8,500,000  

ن الكريم والحديث آالقر  2
 الشريف

 التوجد دراسة
 صباحية

8,500,000  

 

 ( :2014كلية بالد الرافدين الجامعة / )ديالى ( / تأسست سنة ) .44

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,960,000 2,010,000 ادارة اعمال 1

  1,960,000 2,010,000 اللغة االنكليزية 2

  1,960,000 2,010,000 المحاسبة 3

  2,860,000 2,860,000 هندسة تقنيات الحاسوب 4

التربية البدنية وعلوم  5
 الرياضة

1,860,000 1,860,000  

  2,110,000 2,110,000 القانون 6

القدرة  تقنيات هندسة 7
 الكهربائية

3,060,000 3,060,000  

تقنيات التحليالت  8
 المرضية

3,260,000 3,260,000  

التوجد دراسة  4,500,000 تقنيات صناعة االسنان 9
 مسائية

 

التوجد دراسة  3,000,000 تقنيات اجهزة طبية 10
 مسائية
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  4,260,000 4,260,000 هندسة تقنيات الطيران  11

  4560000 4,760,000 تقنيات البصريات 12

التوجد دراسة  4,760,000 تقنيات التخدير  13
 مسائية

 

دراسة  التوجد 4,760,000 تقنيات االشعة  14
 مسائية

 

التوجد دراسة  4,760,000 التمريض 15
 مسائية

 

التوجد دراسة  12,260,000 طب اسنان 16
 مسائية

 

  4,260,000 4,260,000 هندسة مدنية 17

  تعليق القبول االعالم 18

 

 ( :2015الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا / )ذي قار( / تأسست سنة ) .45

 

ور الدراسة اج الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  10,000,000 طب االسنان 1
 مسائية

 

التوجد دراسة  9,000,000 الصيدلة 2
 مسائية

 

التوجد دراسة  4,000,000 التمريض 3
 مسائية
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 ( :2015كلية االمال الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .46

 

اسة اجور الدر القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,500,000 1,500,000 القانون 1

  1,500,000 1,500,000 ادارة االعمال 2

  1,500,000 1,500,000 االعالم 3

 

 كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة / )البصرة (: .47

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 لمالحظاتا

هندسة المعلومات  1
 واالتصاالت

4,500,000 4,500000 
 

  1,800,000 1,800000 ادارة االعمال 2

  1,800,000 1,800,000 اللغة االنكليزية 3

 

 ( :2015جامعة اوروك / )بغداد( / تأسست سنة ) .48

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

1 
 االسنان طب 

التوجد دراسة  10,000,000
 مسائية

 

2 
 الصيدلة

التوجد دراسة  8,500,000
 مسائية

 

  1,950,000 1,950,000 القانون 3

  3,950,000 3,950,000 الهندسة المعمارية 4
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 ( :2016كلية الهادي الجامعة/ )بغداد( / تأسست سنة )  .49

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  1,650000 1,650,000 اللغة العربية 1

  1,650,000 1,650,000 علم النفس 2

  1,650,000 1,650,000 االدارة التربوية 3

  اليوجد مسائي 5,000,000 التمريض  4

  اليوجد مسائي 9,500,000 طب اسنان  5

  3,500,000  3,500,000 تقنيات تحليالت مرضية  6

5 
 الهندسة المدنية 

التوجد دراسة  3,950,000
 مسائية

 

6 
 هندسة االتصاالت

التوجد دراسة  2,950,000
 ئيةمسا

 

8 
 تقنيات البصريات 

التوجد دراسة  2,500,000
 مسائية

 

مالية كلية ادارة واقتصاد/  9
 ومصرفية 

1,950,000 1,950,000   

ادارة كلية ادارة واقتصاد /  10
 اعمال 

1,950,000 1,950,000   

  1,950,000 1,950,000 محاسبة  11

كلية التقنيات الصحية  12
والطبية / التحليالت 

 مرضية ال

التوجد دراسة  2,500,000
 مسائية
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   2,500,000  2,500,000 تقنيات مالية محاسبية  7

هندسة تقنيات االجهزة  8
 الطبية

3,000,000  3,000,000  

التوجد دراسة   4,000,000 هندسة العمارة 9
 مسائية

 

 

 ( :2016جامعة البيان / )بغداد( / تأسست سنة ) .50

 

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  2,000,000 2,000,000 القانون 1

تقنيات التحليالت  2
 المرضية

3,500,000 3,500,000  

كلية ادارة االعمال/  3
 ةالمحاسبقسم 

2,000,000 2,000,000  

كلية ادارة االعمال/   4
 ادارة االعمالقسم 

2,000,000 2,000,000  

5 
 الصيدلة

التوجد دراسة  9,500,000
 مسائية

 

6 
 طب اسنان 

التوجد دراسة  11,000,000
 مسائية

 

7 
 التمريض

التوجد دراسة  2,000,000
 مسائية
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 ( :2017أسست سنة ) جامعة وارث االنبياء / ) كربالء ( / ت .51

 

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

  اليوجد مسائي  3,800,000 هندسة الطب الحياتي  1

  2,200,000 2,500,000 الهندسة/ الهندسة المدنية 2

  2,200,000 2,500,000 الهندسة/ التبريد والتكييف  3

صاد/ ادارة االدارة واالقت 4
 االعمال

1,500,000 1,200000  

  1,200000 1,500,000 االدارة واالقتصاد/ المحاسبة 5

  1,200000 1,500,000 القانون 6

التوجد دراسة  2,800000 التمريض 7
 مسائية

 

 

 ( :2017ت سنة )جامعة المصطفى االمين / )بغداد( تأسس .52

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت

 الصباحية

ر الدراسة اجو

 المسائية

 المالحظات

  1,750,000 1,750,000 كلية القانون 1

كلية االداب / قسم الصحافة  2

 واالعالم

1,200,000 1,200,000  

كلية االداب / قسم اللغة  3

 العربية

1,200,000 1,200,000  

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

ن آركلية الفقه / قسم علوم الق 5
 الحديث

1,250,000 1,250,000  
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 ( :2017)كربالء( / تأسست سنة )جامعة العميد /  .53

 

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت

 الصباحية

اجور الدراسة 

 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  14,000,000 الطب  1

 المسائية

 

التوجد دراسة  10,000,000 طب االسنان 2

 المسائية

 

التوجد دراسة  3,000,000 التمريض 3

 المسائية

 

 

 : (2017كلية آشور الجامعة / )بغداد( / تأسست سنة ) .54

 

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  8,000,000 قسم الصيدلة 1
 المسائية

 

قسم الهندسة  2
 المدنية

4,000,000 4,000,000  

حليالت قسم الت 3
 المرضية

3,000,000 3,000,000  

 

 ( :2017كلية المنارة للعلوم الطبية  / ) ميسان  ( / تأسست سنة )  .55

 

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  10,000,000 قسم طب االسنان  1
 المسائية
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جد دراسة التو 9,000,000 قسم الصيدلة  2
 المسائية

 

  4,000,000 4,000,000 قسم تقنية االدلة الجنائية  3

قسم تقنيات التحليالت  4
 المرضية 

4,000,000 4,000,000  

 

 ( :2017) ذي قار  ( / تأسست سنة )  /جامعة العين .56

اجور الدراسة  الكلية / القسم ت
 الصباحية

اجور الدراسة 
 المسائية

 المالحظات

التوجد دراسة  10,000,000 سنان قسم طب اال 1
 المسائية

 

التوجد دراسة  9,000,000 قسم الصيدلة  2
 المسائية

 

التوجد دراسة  5,500,000 قسم هندسة النفط  3
 المسائية

 

 

 ( : 2011اصول الدين الجامعة / )بغداد (/ تأسست سنة ) .57

 

اجور الدراسة  القسم ت
 الصباحية

 اتالمالحظ اجور الدراسة المسائية

  1150000 1150000 اللغة العربية 1

  1250000 1250000 الدراسات االسالمية  2

  3000000 3000000 تقنيات التحليالت المرضية 3

  التوجد دراسة مسائية 9500000 طب االسنان 4

  التوجد دراسة مسائية 9000000 الصيدلة 5

  التوجد دراسة مسائية 1650000 قانون  6

  التوجد دراسة مسائية 1650000 اعالم 7
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لغرض تسهيل التواصل بين الطلبة والجامعات/ الكليات االهلية ، نرفق ادناه  

 جدوال  يوضع المعلومات عن كل جامعة / كلية :
 

 المعلومات اسم الجامعة / الكلية ت
لنقابات شارع  المنصور/ بغداد / كلية التراث الجامعة 1   ا

     07808770800 
     turathun1@yahoo.com 

ندلس كلية المنصور الجامعة 2  بغداد /ساحة اال
     07814238373 

     registration@muc.edu.iq 
. حي القاهرة / مقابل وزارة العمل والشؤون 1بغداد /  كلية الرافدين الجامعة 3

 االجتماعية ) طب االسنان(
حي البنوك )القانون/ هندسة تقنيات التبريد  .1

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

 االقسام(
          07901517625 

     info@coalrafidain.edu.iq 
 رمضان  14بغداد / االسكان/ شارع  كلية المامون الجامعة 4

 07815197309 
     info@almamonuc.org 

 
 
 

mailto:info@almamonuc.org
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5 
 
 
 

 كلية شط العرب 
 لجامعةا
 
 
 

 

ندلس  البصرة / قرب بريد اال
     07811529720 
  gmail.com@Sauc.reg 
     shatt_alarab_college@yahoo.com 
 
 

 

نبار / الرمادي / المدخل الشرقي امعةكلية المعارف الج 6  اال
 
     07816088833 
    maaref_database@yahoo.com 
            Reg_maaref@yahoo.com      

 تون كوبريكركوك / ال كلية الحدباء الجامعة 7
      07713477743 

  alhadbadb@yahoo.com    
كلية بغداد للعلوم  8

 االقتصادية
 بغداد / االسكان 

     07719402444     
       07719402666 

Students_affairs_bag_coll@yahoo.com  
 الرصافة /كمب سارة مقابل نادي المشرق بغداد /.1 ةكلية اليرموك الجامع 9

 )القسام المجموعه الطبية(
 . ديالى / قرب مستشفى الرحمة )لبقية االقسام(2
     07901834329 
     Yarmouk_college2004@yahoo.com 

 
كلية بغداد للصيدلة  10

 الجامعة
  مجاور متوسطة الغربية /الباب المعظمبغداد / 

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

mailto:Sauc.reg@gmail.com
mailto:Sauc.reg@gmail.com
mailto:shatt_alarab_college@yahoo.com
mailto:maaref_database@yahoo.com
mailto:Reg_maaref@yahoo.com
mailto:affairs_bag_coll@yahoo.com
mailto:Yarmouk_college2004@yahoo.com
mailto:reg_pharmacycollege@yahoo.com
mailto:registration@bpc.edu.iq
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 / الحر الصغير / شارع جامعة اهل البيت كربالء جامعة اهل البيت )ع( 11
 07813595510 
     hotmail.com@71thair 
 
 

الكلية االسالمية  12
 الجامعة

 . مركز المدينة 1النجف / 
 شارع الجنسية/ قرب الرعاية االجتماعية .3
     07801241352 
    @yahoo.com2004uic_najaf 

 
 بغداد / الدورة / شارع المصافي كلية دجلة الجامعة 13

     07709693688 
 Haider.adnan@duc.edu.iq      

 
 بغداد / الكرخ/ السيدية / قرب مركز الوليد كلية السالم الجامعة 14

        07811242636 
     shaikhuniversity@yahoo.com 

كلية الدراسات  15
نسانية  اال

 )سابقا(الجامعة
كلية الكفيل 

 الجامعة)حاليا(

 .قرب مستشفى الزهراء1النجف / 
 .حي ميسان 2          
 . شارع الكوفة/خلف محكمة النجف3          
 . حي ميسان/قرب قصر الثقافة4          
 . الكوفة/ قرب ميثم التمار5          

    07803880900 
     info@alkafeeluc.edu.iq  

alkafeeluc@gmail.com  
 
 
 
 

mailto:thair71@hotmail.com
mailto:uic_najaf2004@yahoo.com
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كلية مدينة العلم  16
 الجامعة

 . بغداد / بوابة بغداد الشمالية/ قرب مرور الكاظمية 1
 )لبقية االقسام(

 
     07805188505 
     ahoo.commadenatalelem@y 

 
كلية الشيخ الطوسي  17

 الجامعة
النجف االشرف/ حي السعد / شارع المثنى/ مجاور 

بلدية المركزية  ورشة ال
           07814334260 
     altosetisgel@gmail.com 

 
 السيدية بغداد/ نهاية جسر الجادرية باتجاه البيانجامعة  18

      07716282222  
 07508176777 
     info@albayanuni.iq 
 

المسرح الوطني / بجانب قيادة الدفاع  بغداد /. 1 كلية الرشيد الجامعة 19
 الجوي سابقا ) قسم طب االسنان(

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

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

     07903606513 
     07732436216 

     alrasheed_registration@yahoo.com  
 
 

ل لعراق الجامعةكلية ا 20  البصرة / العشار / 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 
 

كلية صدر العراق  21
 الجامعة

 بغداد / الكاظمية/ قرب عبد المحسن الكاظمي
     07707921869 
     s_iraqcol_un@yahoo.com 
 
 

 كركوك / جيمن / طريق السليمانية كلية القلم الجامعة 22
   07710001232 
   07710001235 
  alqalamregister@gmail.com 

كلية الحسين)ع(  23
 الجامعة

نجف/جوار مدينة الحسن ع -ريق كربالء.ط1كربالء/ 
 (1075المجتبى للزائرين/ مقابل عمود )

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

         07828909038 
       07702557116   

     alhussainunv@gmail.com 
ثاني بعد فندق برج برج  كلية الحكمة الجامعة 24 بغداد / الكرادة خارج / الفرع ال

 الحياة
       07700759758 
 07709955403 
     alhikma_uc2010@yahoo.com 

 
 
 
 

 ة.حي الكرام1بابل/ مركز الحلة/  كلية المستقبل الجامعة 25
 .مقابل جامعة بابل2                   

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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 .مقابل معمل النسيج   3                   
    07901221967 

     07706065772 
    tasgelalmustaqbal@gmail.com 

 قضاء بلد / شارع االمام السيد محمد كلية االمام الجامعة 26
      07812202947 
 imamcollege2016@gmail.com 

 بابل/ الحلة/ الخسروية/قرب مستشفى السالم االهلي كلية الحلة الجامعة 27
      07732823900 
     hillauni.college@hotmail.com 
 

كلية  اصول الدين  28
 الجامعة

 بغداد/ مجمع كليات باب المعظم 
      07810402228 

     osouleldeen@gmail.com 
)القسام القانون،التحليالت  52. شارع 1بغداد /  كلية االسراء الجامعة 29

المرضية ، هندسة تقنيات الحاسوب، هندسة تقنيات 
 التبريد والتكييف(

ندلس )بقية االقسام(2          . ساحة اال
      07901470536 

     alesraa.college@yahoo.com 
 
 

  كربالء المقدسة / طريق الحر السريع/منطقة المعملجي كلية الصفوة الجامعة 30
     07812900379 
     deanalsafwa@gmail.com 

  
     registration@alsafwa.edu.iq  

  كركوك /  التون كوبري كلية الكتاب الجامعة 31
     07701282828 

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

 محافظة واسط/ قضاء الكوت كلية الكوت الجامعة 32
      07730399962 

     alkutcollege@gmail.com 
كلية المصطفى  33

 الجامعة
 قرب تقاطع الصخرة 11بغداد/ شارع فلسطين / شارع 

      07801340344 
 07706021363 

     almustafa_magazine@yahoo.com 
       info@almustafauniversity.com      

يا الجامعة 34   ذي قار /  الناصرية كلية المزا
     07813941353 
   studentaffairs.mazaya@gmail.com 

 
 محافظة نينوى/ قضاء الشيخان كلية النور الجامعة 35

       07707777399 
      alnooruni@yahoo.com   

كلية الفراهيدي  36
 الجامعة

 بغداد/ القادسية/ مجاور كلية الصيدلة ابن سينا
     07700117014 
     info@altarabiuc.edu.iq 

      Altarabiuc.edu@gmail.com   
 

 البصرة /الجبيله / مجاور محطة وقود الجبيله كلية الكنوز الجامعة 37
     07710782999 

info@kunoozu.edu.iq    
 
 

الدورة/ شارع المصافي/ قرب الجسر ذي الطابقين/  كلية الفارابي الجامعة 38
 مقابل شارع ابو طيارة

mailto:reg.alkitab.un@gmail.com
mailto:info@almustafauniversity.com
mailto:studentaffairs.mazaya@gmail.com
mailto:alnooruni@yahoo.com
mailto:info@altarabiuc.edu.iq
mailto:Altarabiuc.edu@gmail.com
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      07712365333 
     info@alfarabiuc.edu.iq  

 بغداد / اليرموك / اربع شوارع كلية الباني الجامعة 39
      07814133398 
 07711085177 

     albaniuniversity@gmail.com  
   albanicolleg2017@gmail.com          

 كربالء / حي الزهراء / قرب مستشفى االطفال القديم كلية الطف الجامعة 40
      07811872017 

     tuffilikeit@yahoo.com  
  

 1111ود مكربالء/ مقابل ع-كربالء / طريق النجف حيان الجامعة كلية ابن 41
     07903225652 
     office@ihuc.edu.iq 
 

 بغداد / شارع فلسطين/ تقاطع مطعم الصخرة  كلية النخبة الجامعة 42
     07506345506 

     07808023515 
 @gmail.com2013alnukhbacolle 
 

تصاالت كلية النسور الجامعة 43  بغداد/ ساحة النسور/ مجاور برج المامون لال
07902361961             

      info@nuc.edu.iq 
       n@nuc.edu.iqregistratio 
  
 
 

  النجف / شارع االمام علي كلية الفقه الجامعة 44
     07726012067 

mailto:info@alfarabiuc.edu.iq
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
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     muntadaalna@gmail.com 

 
كلية بالد الرافدين  45

 الجامعة
  تقاطع القدس  ديالى / بعقوبة /

     07721697646 
     .edu.iq14ahmed@bauc 

 
الجامعة الوطنية للعلوم  46

 والتكنولوجيا
 ذي قار / الصالحية/ مجاور مديرية التقاعد

       07826966690 
Alwatanya.student@gmail.com      

 
 

 بغداد/ الكرادة داخل /  قرب الجسر المعلق كلية االمال الجامعة 47
     07723978008 
     alamal.student@gmail.com 
 
 

كلية البصرة للعلوم  48
 والتكنولوجيا الجامعة

 البصرة /البريهة / قرب جسر المحاكم
     07807038010 
     college.com-info@basrah 
 
 

  52شارع   بغداد / حي الوحدة / جامعة اوروك 49
 
     07730407036 

     07730407037 
     info@urukuni.com  

  60بغداد/ الدورة/ نهاية شارع  كلية الهادي الجامعة 50
   07901577326 

mailto:muntadaalna@gmail.com
mailto:ahmed@bauc14.edu.iq
mailto:alamal.student@gmail.com
mailto:info@basrah-college.com
mailto:info@urukuni.com
mailto:info@urukuni.com
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Huc.edu@gmail.com   
 االمام جعفر جامعة 51

 الصادق) ع(
 بغداد / القاهرة 

     0773741464 
   reg@sadiq.edu.iq 
 

 االمام جعفر جامعة 52
 الصادق) ع(

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

 
 
 

 االمام جعفر جامعة 53
 الصادق) ع(

 ميسان/حي الشهداء على ضفاف نهر دجلة
      07705553082  
     info@albayanuni.iq 

 االمام جعفر جامعة 54
 الصادق) ع(

 
 حي  ذي قار /الناصرية/

      07808453870  
      

 
 االمام جعفر جامعة 55

 الصادق) ع(
 صالح الدين /قضاء الدجيل

      07903304726  
     uni_jsd@yahoo.com 

 
 االمام جعفر جامعة 56

 الصادق) ع(
 ديالى / الخالص

      07902880161  
       

 
 االمام جعفر جامعة 57

 الصادق) ع(
 المثنى
      07819820361  

mailto:reg@sadiq.edu.iq
mailto:ahmedbaker40@gmail.com
mailto:info@albayanuni.iq
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     safa.235k@gmail.com 
 

 االمام جعفر جامعة 58
 الصادق) ع(

 شارع المطار /قرب اكادمية شرطة كركوككركوك/
  07718854923 

  07738336193     
      

 
 

نبياء  59 كربالء /طريق بغداد / بالقرب من مدينة سيد االوصياء  جامعة وارث اال
 العصرية

  sa@uoza.edu.iq 
 ذي قار/الناصرية/الحي العسكري  قرب ميكا مول جامعة العين  60

07800060302 
_salman@yahoo.comzMuata   

جامعة المصطفى  61
 االمين 

نادي  بغداد/الكاظمية /ساحة االمام الجواد/مقابل
 الكاظمية الرياضي

07824000024,07733000024  
Info@mau.edu.iq 

كلية المنارة للعلوم  62
 الطبية 

شعبان/خلف مستشفى الصدر  15ميسان /قطاع
 التعليمي

Almanar.colleg1@gmail.com 
كربالءالمقدسة /مدخل طريق كربالء نجف /مقابل عمود  جامعة العميد 63

1238 
Info@alameed.iq 

 بغداد/ الوزيرية  كلية اشور الجامعة  64
07800040001, 
07800040002 

info@au.edu.iq 

 

mailto:sa@uoza.edu.iq
mailto:Muataw_salman@yahoo.com
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