
 الجامعات والكليات االهلية المعترف بها
 

  سنة االستحداث االقسام اسم الكلية

 كلية التراث الجامعة
 8811بغداد /  

 )صباحي( القانون
 اللغة االنكليزية

 ادارة االعمال)صباحي(
 المحاسبة)صباحي(

 القانون)مسائي(
 علم الحاسوب

 هندسة تقنيات الحاسوب
 المحاسبة)مسائي(

 ادارة االعمال)مسائي(

9191/9199  
9191/9199 
9191/9199 
9191/9199 
9111/9119 
4002/4002 
4092/4094 
4092/4094 
4092/4092 

 كلية المنصور الجامعة
 8811بغداد /  

 تصاالت الحاسوبهندسة ا
  هندسة البرامجيات

 هندسة تقنيات الحاسوب
علم الحاسوب ونظم المعلومات 

 )تخصص من المرحلة الثالثة(
 ادارة االعمال

 العلوم التجارية والمصرفية
 القانون

 التربية االنكليزية
 الهندسة المدنية

4002/4002  
9199/9111 
4001/4009 
4002/4002 

 

 
9111/9119 
9112/9112 
4002/4002 
4099/4090 
4094/4099 

 كلية الرافدين الجامعة
 8811بغداد /  

 ادارة االعمال
 االحصاء والمعلوماتية

 القانون
 المحاسبة

 علم الحاسوب
 هندسة البرامجيات

 هندسة اتصاالت الحاسوب
 هندسة تقنيات التربيد والتكييف

 هندسة تقنيات الحاسوب
 طب االسنان

 الصيدلة

4002/4002 
9112/9112 
4009/4119 
9111/9119 
9112/9112 
9119/9111 
4002/4002 
4002/4002 

 
4002/4002  
4090/4001 
4094/4099 

 كلية المأمون الجامعة
 8881بغداد /  

 التاريخ
 الجغرافية

 اللغة االنكليزية
 الترجمة
 القانون

 أدارة اعمال
 علم الحاسوب

 تقنيات التحليالت المرضية
 وبهندسة تقنيات الحاس

 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
 هندسة االتصاالت

9119/9110 
9119/9110 
9119/9110 
4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 
9112/9112 
4001/4002 
4002/4002 
4002/4002 

 
4090/4001  

 كلية شط العرب الجامعة
 8881البصرة / 

 القانون
 ادارة االعمال

 اللغة االنكليزية
 علم الحاسوب

 المحاسبة

9112/9112 
 9112/9112 

9112/9112 
9111/9112 
4002/4002 

  كلية المعارف الجامعة
 8881االنبار /  

 القانون
 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية
 العلوم المالية والمصرفية

 علم الحاسوب
 هنسة تقنيات الحاسوب

9112/9112  
9112/9112 
4002/4004 
9112/9112 
4002/4004 
4001/4009 

 كلية الحدباء الجامعة
 8881الموصل /  

 المحاسبة
 ادارة االعمال

 أدارة االعمال / فرع االدارة الصناعية

9112/9112 
9112/9112 
4090/4001  



 )يبدأ التخصص من المرحلة الثالثة(
 القانون

 اللغة االنكليزية
 هندسة تقنيات الحاسوب
 العلوم المالية والمصرفية

 علم الحاسوب

 
 
 

9112/9112 
4009/4000 
4002/4002 
9111/9119 
4000/9111 

كلية بغداد للعلوم االقتصادية 
  الجامعة

 8881بغداد / 

 هندسة البرامجيات
 علم الحاسوب

 العلوم المالية والمصرفية
 المحاسبة

 أدارة االعمال

4002/4002 
9119/9111 
9119/9111 
4009/4000 
4009/4000  

 كلية اليرموك الجامعة
 8881لى / ديا 

 )ولها موقع في محافظة بغداد(

 القانون / ديالى
 علم الحاسوب / ديالى

 هندسة تقنيات الحاسوب / ديالى
 اللغة االنكليزية / ديالى

 طب االسنان / بغداد
 الصيدلة / بغداد

 تقنيات التحليالت المرضية / بغداد

9119/9111 
9111/9112 
4002/4002 

 
9111/9112  
4001/4002 

4001/4002 
4001/4002 

 كلية بغداد للصيدلة
 0111بغداد /  

  الصيدلة
 

4009/4000  

 جامعة اهل البيت )ع(
 0111كربالء /  

 كلية القانون
 كلية االداب/ قسم اللغة العربية

 كلية االداب/ قسم الصحافة
 اللغة االنكليزية كلية االداب/

كلية الشريعة االسالمية/ قسم الفقه 
 واصوله)صباحي(

كلية الشريعة االسالمية/ قسم علوم 
 القرآن )صباحي(

كلية الشريعة االسالمية/ قسم 
 السياحة الدينية

كلية الشريعة االسالمية/ قسم الفقه 
 واصوله)مسائي(

كلية الشريعة االسالمية/ قسم علوم 
 القرآن )مسائي(

4002/4002 
4002/4002 

 
4001/4002 
4001/4002 

 
4002/4002 

 
4002/4002 

 
4002/4002 

 
4092/4092 

 
4092/4092  

 الكلية االسالمية الجامعة
 0111النجف / 

 )فروع الجامعة غير معترف بها(

 العلوم السياسية
 الفكر االسالمي والعقيدة

 الدراسات القرآنية واللغوية
 القانون

 االعالم / الصحافة
 هندسة تقنيات الحاسوب

 هندسة تقنيات التبريد والتكييف
 )صباحي ومسائي( اللغة االنكليزية

4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 
4001/4009 
4001/4002 
4009/4090 

 
4092/4092  

 كلية دجلة الجامعة
 0111بغداد /  

 هندسة تقنيات الحاسوب
 هندسة تقنيات التبريد والتكييف

 علم الحاسوب
 ادارة االعمال

ادارة االعمال) فرع االدارة الصناعية ) 
 يبدأ التخصص من المرحلة الثالثة (

 العلوم المالية والمصرفية
 االعالم

 تقنيات البصريات
 القانون

 طب االسنان
  تقنيات التحليالت المرضية
 هندسة البناء واالنشاءات

 اللغة العربية 

4002/4002 
4002/4002 

 
4002/4002 
4002/4002 
4090/4001 

 
 

4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 
4009/4001 
4092/4092 
4092/4092 
4092/4092 

 4092/4092  



 كلية السالم الجامعة
) الشيخ محمد الكسنزان 

 0112سابقاً( بغداد / 

 القانون
 اللغة االنكليزية 

 الدراسات االسالمية وحوار االديان
 علم الحاسوب

 تقنيات الحاسوب هندسة

4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 

 
4002/4002 
4001/4009 

كلية الدراسات االنسانية 
 الجامعة

 0112النجف /  

 الشريعة
 اصول الدين

 القانون
 هندسة تقنيات الحاسوب

 طب االسنان
 االعالم

 تقنيات التحليالت المرضية

4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 
4009/4001 
4094/4099 
4902/4094 

 4092/4094  
 كليةمدينة العلم الجامعة

 0112بغداد /  
 هندسة البرامجيات

 هندسة تقنيات الحاسوب
 علوم الحياة

 القانون
 المحاسبة

 الهندسة المدنية
 )صباحي ومسائي(

)علما ان الموافقة هي للمرحلة االولى  

 والثانية فقط(

 

4002/4002  
4002/4002 
4002/4002 
4002/4002 
4092/4094 
4092/4092 

 كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 0111النجف /  

 القرآن الكريم
 اصول الدين 

4001/4002 
4001/4002  

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع(
 )فروع الجامعة غير معترف بها(

 0118بغداد / 

كلية تكنولوجيا المعلومات/ 
 هندسة البرامجيات  قسم

 كلية القانون
 كلية االداب/ قسم اللغة االنكليزية

 كلية االداب/ قسم اللغة العربية
 كلية االداب/ قسم التاريخ
 كلية االداب/ قسم االعالم

4090/4091 
 

4090/4001 
4090/4001 

 
 4090/4001 

 
4090/4001 

 4090/4001  
  كلية الرشيد الجامعة

 0181بغداد / 
 القانون

 اللغة العربية
 التاريخ

 الصيدلة
 تقنيات التحليالت المرضية

 علوم الحياة )صباحي ومسائي(

4099/4090 
4099/4090 
4099/4090 
4099/4090 
4094/4099 
4092/4094 

 كلية العراق الجامعة
 0181البصرة /  

 )صباحي ومسائي( العلوم السياسية
 )صباحي ومسائي(هندسة الحاسوب

 )صباحي ومسائي(هندسة االتصاالت
 )صباحي ومسائي( الهندسة المدني

)صباحي هندسة تقنيات الحاسوب

 ومسائي(

4099/4094 
 

4099/4090 
 

4099/4090 
 

4092/4094 
 

4092/4092 
  كلية صدر العراق الجامعة

 0181بغداد / 
 القانون

 الصحافة
4090/4001 

 4090/4001  
 كلية القلم الجامعة

 0181كركوك / 
 القانون

 علم النفس
 علوم القران

 ادارة االعمال
 هندسة تقنيات الحاسوب

 التربية الرياضية
 اللغة االنكليزبة

4099/4090 
4099/4090 

4099/4090 
4094/4099 
4094/4099 
4094/4099 

 4094/4099  
كلية الحسين )ع( الهندسية 

 الجامعة
 0181كربالء /  

 هندسة االتصاالت
 هندسة الحاسبات

هندسة الكترونيك)لم بتم قبول الطلبة 
 في القسم (

4099/4090 
4099/4090 
4099/4090 

 



 االجهزة الطبية هندسة تقنيات
طب االسنان )تقرر ايقاف القبول في 

 0181القسم أبتداء من العام الدراسي 
لحين أستكمال نقل القسم الى  0182 -

موقع الكلية االصلي في محافظة 
 كربالء المقدسة (

4099/4090 
 4092/4092  

 كلية الحكمة الجامعة
 0181بغداد /  

 )صباحي ومسائي( القانون
  )صباحي ومسائي( اللغة العربية

)صباحي  الدراسات االسالمية
 ومسائي(

هندسة تقنيات الحاسوب)صباحي 
 ومسائي(

4099/4090  
4099/4090  

 
4099/4090  

 
4092/4094  

 كلية المستقبل الجامعة
 0181بابل / 

)صباحي  هندسة تقنيات حاسبات
 ومسائي(

هندسة تقنيات التبريد 
 والتكييف)صباحي ومسائي(

 )صباحي( تقنيات التحليالت المرضية
 )صباحي(  القانون

 الهندسة مدنية)صباحي(
 )صباحي ومسائي( ادارة االعمال

 4099/4090 
 

4099/4090 
 

4094/4099 
 

 4092/4094 

4092/4094 
4092/4094 

 كلية االمام الجامعة 
 0181صالح الدين /  

 القانون)مسائي(
 اللغة العربية)مسائي(
 ادارة االعمال)مسائي(

4099/4090 
4099/4090 

 4099/4090  
 كلية الحلة الجامعة

 0188 بابل /  
 )صباحي ومسائي(  القانون

/ ايقاف القبول أعتبارا من العام الدراس )   
( لحين توفير بناية جديدة تتوفر 4092/   4092

 فيها الشروط المطلوبة وفق القانون.
 

 )صباحي ومسائي(  االقتصاد
/ ايقاف القبول أعتبارا من العام الدراس )   

( لحين توفير بناية جديدة تتوفر 4092/   4092
 ق القانون.فيها الشروط المطلوبة وف

 
 )صباحي ومسائي(  المسرح

/ ايقاف القبول أعتبارا من العام الدراس )   
( لحين توفير بناية جديدة تتوفر 4092/   4092

 فيها الشروط المطلوبة وفق القانون.

 4099/4090  
 
 
 
 
 

 4099/4090  
 
 
 
 

  
  4099/4090  

 كلية اصول الدين الجامعة
 0188بغداد  

 )صباحي ومسائي( اللغة العربية
)صباحي  الدراسات االسالمية

 ومسائي(
 )صباحي ومسائي( التحليالت المرضية

 طب االسنان

4094/4099 
 

4094/4099 
 

 4092/4094  
4092/4092 

 كلية االسراء الجامعة
 0181بغداد /  

 ادارة االعمال )صباحي ومسائي(
)صباحي   هندسة تقنيات الحاسوب 

 ومسائي(
هندسة تقنيات التبريد 

 والتكييف)صباحي ومسائي(
)صباحي  تقنيات التحليالت المرضية

 ومسائي(
 القانون )صباحي ومسائي(

 ادارة االعمال )صباحي ومسائي(

 طب االسنان
 الصيدلة
 )صباحي ومسائي(  االعالم

 اللغة االنكليزية
 )صباحي(
 المحاسبة

 )صباحي ومسائي(
 الهندسة المدنية
 ي()صباحي ومسائ

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

 4092/4094 

4092/4092 
 

4092/4092 
4092/4092 

 
4092/4092 

 
4092/4092 



 
4092/4092 

 كلية الصفوة الجامعة
 0181كربالء / 

  هندسة تقنيات الحاسوب 
 )صباحي ومسائي(

  تقنيات التحليالت المرضية
 )صباحي ومسائي(

 )صباحي ومسائي( ادارة االعمال
 0181الصيدلة / أيقاف القبول للعامين )

 (0181/  0182( و )0182/ 

4092/4094  
 

4092/4094  
 

4092/4094  
 

4092/4092 
 كلية الكتاب الجامعة

 0181كركوك /  
  هندسة تقنيات الحاسوب

 )صباحي ومسائي(
 القانون

 )صباحي ومسائي(
  العلوم المالية والمصرفية

 )صباحي ومسائي(

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
  

 كلية الكوت الجامعة
 0181واسط /  

 )صباحي ومسائي( ادارة االعمال
هندسة الليزر وااللكترونيات  

 )صباحي ومسائي( البصرية
 )صباحي ومسائي( اللغة العربية

 4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
  كلية المصطفى الجامعة

 0181بغداد /  
تقنيات التحليالت المرضية)صباحي 

 ومسائي(
هندسة تقنيات الحاسوب)صباحي   

 ومسائي(
 المحاسبة)صباحي ومسائي(   

4092/4094 
 

4092/4094 
 

 4092/4094  
 الجامعة كلية المزايا 

 0181ذي قار /  
  هندسة تقنيات الحاسوب  

 )صباحي ومسائي(
  تقنيات التحليالت المرضية

 )صباحي ومسائي(
 )صباحي ومسائي( اللغةاالنكليزية

  اللغة العربية
 )صباحي ومسائي(

  االقتصاد 
 )صباحي ومسائي(

 القانون
 )صباحي ومسائي(

 الهندسة المدني
 )صباحي ومسائي(

 الصيدلة
 المحاسبة 
 )صباحي ومسائي( 
 ادارة االعمال 

 )صباحي ومسائي(
 االعالم

 احي ومسائي()صب
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4094 
 

4092/4092 
 

4092/4092 
4092/4092 

 
4092/4092 

 
4092/4092 

  كلية النور الجامعة 
 0181نينوى /  

  القانون
  )صباحي ومسائي(

  اللغة االنكليزية  
 )صباحي ومسائي(

  اللغة العربية  
 )صباحي ومسائي(

  التربية الرياضية 
               )صباحي ومسائي(       

4092/4094  
 

4092/4094  
 

4092/4094  
 

4092/4094  

 كلية الفراهيدي الجامعة
 0181بغداد / 

 االنكليزية  اللغة 
 )صباحي ومسائي(

  اللغة العربية 
 )صباحي ومسائي(

  االعالم 
 )صباحي ومسائي(

 

4092/4094  
 

4092/4094  
 

4092/4094  
  



 كلية الكنوز الجامعة
 0181البصرة /  

  القانون )صباحي ومسائي( 
  هندسة تقنيات الحاسوب

  )صباحي ومسائي(
  ادارة االعمال

 )صباحي ومسائي(

4092/4094  
4092/4094  

 
4092/4094  

  
 كلية الفارابي الجامعة

 0181بغداد /  
 الهندسة المدنية

 )صباحي ومسائي(
 هندسة المعماري

 )صباحي ومسائي(
 هندسة الحاسوب

  )صباحي ومسائي(
 علوم الحياة

  )صباحي ومسائي(
 االعالم
 القانون

 )صباحي ومسائي(

  هندسة النفط
  

4092/4092  
 

4092/4092  
 

4092/4092  
 

4092/4092  
 

 4092/4092  
4092/4092 

 
4092/4092 

 كلية الباني الجامعة

 0181/ بغداد 
 أدارة أعمال

 )صباحي ومسائي(
 اللغة االنكليزية

 )صباحي ومسائي(
 هندسة تقنيات الحاسوب

  )صباحي ومسائي(

4092/4092  

 
4092/4092  

 
4092/4092  

  
 كلية الطف الجامعة

 0181كربالء /  
 أدارة أعمال

 )صباحي ومسائي(
 اللغة العربية

 )صباحي ومسائي(
 هندسة تقنيات الحاسوب

  )صباحي ومسائي(

4092/4092  
 

4092/4092  
 

4092/4092  
  

  كلية أبن حيان الجامعة
 0181كربالء /  

/ تقرر أعادة فتح القبول  طب االسنان
 - 4092للمرحلة االولى للعام الدراسي 

4092. 
/ تقرر أعادة فتح القبول للمرحلة   الصيدلة

 .4092 - 4092االولى للعام الدراسي 
 بالطلبة.

 تقنيات التحليالت المرضية

4090/4001  
 
 

4090/4001 
 
 
 

4090/4001 
 كلية النخبة الجامعة

 0181بغداد /  
 )صباحي ومسائي( القانون
 تقنيات التبريد والتكييف هندسة

 )صباحي ومسائي(
  هندسة تقنيات الحاسوب

 )صباحي ومسائي(

4092/4092 
4092/4092 

 
 

4092/4092 

 كلية النسور الجامعة 
 0181بغداد /  

 )صباحي ومسائي( القانون
 )صباحي ومسائي( ادارة االعمال

  هندسة تقنيات الحاسوب
 )صباحي ومسائي(

 تقنيات التحليالت المرضية
 )صباحي ومسائي(

 اللغة االنكليزية 
 )صباحي ومسائي(

4092/4092 
4092/4092 

 
4092/4092 

 
4092/4092 

 
4092/4092 

  
 كلية الفقـه الجامعة

 0181النجف / 
 )صباحي ومسائي( الفقه واصوله

القران الكريم والحديث 

 )صباحي ومسائي( الشريف

 
  

 4094/4099 
 

 4094/4099 

 معهد العلمين للدراسات العليا
 4102النجف / 

  ( الوزراء )مجاز من قبل مجلس

 العلوم السياسية
  القانون

  

 


