
الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
68.377قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة الكوفة1
57.513قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة كركوك2
57.128قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة ديالى3
55.293قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة ذي قار4
55.194قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة واسط5
53.698قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة تكريت6
52.890قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة المثنى7
51.715قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة الموصل8
48.811قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة البصرة9
48.399قسم علوم الحياة/علوم البناتكلية العلوم للبناتجامعة بابل10
47.588قسم علوم الحياةكلية العلومالجامعة المستنصرية11
45.620قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة بابل12
43.140قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة كربالء13
42.095قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة ميسان14
40.542قسم علوم الحياة/ علوم البنات كلية العلوم للبناتجامعة بغداد15
38.917قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة بغداد16
38.768قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة االنبار17
37.848قسم علوم الحياةكلية العلومكليـــة الرشـــيد الجامعـــة18
35.545قسم علوم الحياةكلية العلومجامعة القادسية19
34.688قسم علوم الحياةكلية العلومكلية الفارابي الجامعة20
31.600قسم علوم الحياةكلية العلومكليــة مدينـة العلــم الجامعــة21

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم علوم الحياة- كلية العلوم 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
60.694قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة ديالى1
60.372قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة ذي قار2
55.437قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة الكوفة3
53.660قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة واسط4
52.096قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة تكريت5
51.725قسم الكيمياءكلية العلومجامعة الموصل6
50.360قسم الكيمياءكلية العلومجامعة البصرة7
50.275قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة كركوك8
48.454قسم الكيمياء/علوم البناتكلية العلوم للبناتجامعة بابل9
48.293قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة المثنى10
48.112قسم الكيمياءكلية العلومالجامعة المستنصرية11
47.490قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة بابل12
46.558قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة النهرين13
45.343قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة االنبار14
43.006قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة كربالء15
42.844قسم الكيمياءكلية العلومجامعة بغداد16
40.921قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة ميسان17
40.813قسم علوم الكيمياءكلية العلومجامعة القادسية18
36.133قسم الكيمياء/التربية للعلوم الصرفةكلية التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى19
33.720قسم الكيمياء/ علوم البنات كلية العلوم للبناتجامعة بغداد20

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم علوم الكيمياء- كلية العلوم 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
62.598قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة الكوفة1
60.592قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة ذي قار2
57.567قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة كركوك3
55.802قسم الفيزياءكلية العلومجامعة الموصل4
54.561قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة المثنى5
54.464قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة واسط6
53.460قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة ديالى7
52.844قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة كربالء8
52.804قسم الفيزياء التطبيقية/العلوم التطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجية9
50.698قسم الفيزياءكلية العلومجامعة البصرة10
49.964قسم الفيزياءكلية العلومالجامعة المستنصرية11
49.379قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة تكريت12
45.282قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة االنبار13
42.988قسم الفيزياء/ علوم البنات كلية العلوم للبناتجامعة بغداد14
42.740قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة بابل15
41.258قسم الفيزياءكلية العلومجامعة بغداد16
39.883قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة ميسان17
39.335قسم علوم الفيزياءكلية العلومجامعة النهرين18

قسم علوم الفيزياء- كلية العلوم 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
59.363قسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى1
52.157قسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية2
50.016قسم علوم الحاسوبعلوم الحاسوبالجامعة التكنولوجية3
48.083قسم علوم الحاسوبكلية العلومكليـــة التراث الجامعـــة4
46.059قسم علم الحاسوبكلية العلومكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة5
45.537قسم علوم الحاسوب/علوم البناتكلية العلوم للبناتجامعة بابل6
44.234قسم علم الحاسوبكلية العلومكليـــة دجلة الجامعــة7
43.104قسم علوم الحاسوبكلية العلومكليــة المعارف الجامعــة8
40.811قسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد9
39.015قسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة النهرين10
38.975قسم علوم الحاسوبكلية العلومكليــة شط العرب الجامعـة11
38.636علم الحاسوب ونظم المعلوماتكلية العلومكليـــة المنصور الجامعــة12
37.019قسم علم الحاسوبكلية العلومكلية المامون الجامعة13
36.186قسم علوم الحاسوبكلية العلومكليــــة الرافدين الجامعــة14
32.850قسم الحاسوب/علوم البناتكلية العلوم للبناتجامعة بغداد15

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
56.123قسم علوم الرياضياتكلية العلومجامعة كركوك1
51.955قسم الرياضياتكلية العلومالجامعة المستنصرية2
51.003قسم علوم الرياضياتكلية العلومجامعة ديالى3
48.520قسم الرياضياتكلية العلومجامعة البصرة4
32.691قسم الرياضياتكلية العلومجامعة بغداد5
23.392قسم الرياضيات/ علوم البنات كلية العلوم للبناتجامعة بغداد6

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
75.926قسم علوم االرضكلية العلومجامعة الكوفة1
62.863قسم علم االرضكلية العلومجامعة تكريت2
50.241قسم علم االرضكلية العلومجامعة البصرة3
40.464قسم علم االرضكلية العلومجامعة الموصل4
37.181قسم علم االرضكلية العلومجامعة بغداد5

قسم علوم الرياضيات- كلية العلوم 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم علوم االرض- كلية العلوم 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
65.551قسم البيئة والتلوثكلية العلومجامعة الكوفة1
48.855قسم علوم البيئةكلية العلومجامعة البصرة2
43.034قسم الصحة البيئية/العلوم الطبية التطبيقيةكلية العلوم الطبية التطبيقيةجامعة كربالء3
39.827قسم البيئة/علوم تطبيقية هيتهيت/كلية العلوم التطبيقيةجامعة االنبار4
38.203قسم البيئةكلية العلومجامعة القادسية5

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
68.105قسم التحليالت المرضيةكلية العلومجامعة الكوفة1
59.548قسم التحليالت المرضيةكلية العلومجامعة ذي قار2
53.349قسم التحليالت المرضية/علوم تطبيقيةكلية العلوم التطبيقيةجامعة سامراء3
46.733قسم التحليالت المرضية/العلوم الطبية التطبيقيةكلية العلوم الطبية التطبيقيةجامعة كربالء4

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
47.701قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوبكلية العلومجامعة المثنى1
47.303قسم رياضيات و تطبيقات الحاسوب/علوم تطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجية2
45.664قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوبكلية العلومجامعة النهرين3

قسم البيئة والتلوث- كلية العلوم 

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب- كلية العلوم 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
50.743قسم الجيولوجيا التطبيقيةكلية العلومجامعة كركوك1
43.900قسم الجيولوجيا التطبيقيةكلية العلومجامعة ذي قار2
36.037قسم الجيولوجيا التطبيقيةكلية العلومجامعة االنبار3

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
67.050قسم التقانة االحيائيةكلية العلومجامعة ديالى1
42.878تقانات احيائية/علوم تطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجية2
38.973قسم التقنيات االحيائيةكلية العلومجامعة بغداد3

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
45.269قسم الفيزياء الحياتيةكلية العلومجامعة الموصل1
43.094قسم الفيزياء الحياتية/علوم تطبيقية هيتهيت/كلية العلوم التطبيقيةجامعة االنبار2

الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
51.039قسم الكيمياء التطبيقية/علوم تطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجية1
43.316قسم الكيمياء التطبيقية/علوم تطبيقيةكلية العلوم التطبيقيةجامعة سامراء2

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسم التقانة االحيائية- كلية العلوم 

قسم الفيزياء الحياتية- كلية العلوم 

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021



الدرجةالقسمالكليةالجامعةت
39.518قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافيةكلية العلومجامعة بغداد1
36.721قسم الفلك والفضاءكلية العلومجامعة بغداد2
10.000قسم تقنيات االدلة الجنائيةكلية العلومكلية المنارة للعلوم الطبية3
36.628قسم علوم الفيزياء الطبيةكلية العلوم التطبيقيةكليــة مدينـة العلــم الجامعــة4
58.462قسم جيولوجيا النفط والمعادنكلية العلومجامعة ديالى5
57.162قسم الطاقات المتجددة/علومكلية العلومجامعة الموصل6
48.398قسم فيزياء الليزر/علوم البناتكلية العلوم للبناتجامعة بابل7
53.115علوم وتكنولوجيا الليزر/علوم تطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجية8
46.895قسم علوم الجوكلية العلومالجامعة المستنصرية9
44.168قسم علم االرض التطبيقيكلية العلومجامعة بابل10
47.748قسم علم المواد/العلوم التطبيقيةالعلوم التطبيقيةالجامعة التكنولوجية11

أقسام متفرقة- كلية العلوم 

2021©        جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث
جهاز االشراف والتقويم العلمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
قسم ضمان الجودة

التصنيف العراقي للجامعات 
Iraqi Ranking for Universities (IRU)

2021


