
 

ايقاف القبول للعام الدراسي ) (صباحي)المحاسبة 

2016/2015)
1989/198801/10/1988

ايقاف القبول للعام الدراسي ) (مسائي)المحاسبة 

2016/2015)
2013/201201/10/2013

1989/198801/10/1988(صباحي)اللغة االنكليزية 2

1989/198801/10/1988(صباحي)ادارة االعمال 

2014/201301/10/2013(مسائي)ادارة االعمال 

1989/198801/10/1988(صباحي)القانون 

1999/199801/10/1998(مسائي)القانون 

2004/200301/10/2003(صباحي)علم الحاسوب 5

6

يبدأ التخصص من ) (صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2013/201201/10/2013

2012/20112012/2011(صباحي)العلوم المحاسبية والمصرفية 1

2015/20142015/2014(صباحي)هندسة البرامجيات  وتكنولوجيا المعلومات 2

1999/199815/11/1997(صباحي)ادارة االعمال 3

2004/200315/11/2003(صباحي)هندسة اتصاالت الحاسوب 4

2004/200315/11/2003(صباحي)القانون 5

6
علم الحاسوب ونظم المعلومات                              

(صباحي) (يبدأ التخصص من المرحلة الثالثة)
2006/200515/10/2005

7

يبدأ التخصص من ) (صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2009/200815/11/2008

2011/201025/10/2010(صباحي)التربية االنكليزية 8

2012/201111/12/2011(صباحي)الهندسة المدنية 9

1
يبدأ التخصص من المرحلة )االحصاء والمعلوماتية  

(صباحي)(الثانية
1999/19981999/1998

1994/19931994/1993(صباحي)علم الحاسوب  

2009/20082009/2008(مسائي)علم الحاسوب 

1998/19971997/1996(صباحي) هندسة البرامجيات 3

1999/19981999/1998(صباحي)المحاسبة 

2008/20072008/2007(مسائي)المحاسبة 

2006/20052006/2005(صباحي)ادارة االعمال 

2008/20072008/2007(مسائي)ادارة االعمال 

2004/20032004/2003(صباحي)هندسة اتصاالت الحاسوب 

2007/20062007/2006(مسائي)هندسة اتصاالت الحاسوب 

2006/20052006/2005(صباحي)هندسة تقنيات التبريد والتكييف

2007/20062007/2006(مسائي)هندسة تقنيات التبريد والتكييف

يبدأ التخصص من )(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

يبدأ التخصص من )(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2007/20062007/2006

2008/20072008/2007(صباحي)القانون 

2008/20072008/2007(مسائي)القانون 

2010/20092010/2009(صباحي)طب االسنان 10

2012/20112012/2011(صباحي)الصيدلة 11

2015/20142015/2014(صباحي ومسائي)الهندسة المدنية 12

1991/19901991/1990(صباحي)التاريخ 1

1991/19901991/1990(صباحي)الجغرافية 2

1991/19901991/1990(صباحي)اللغة االنكليزية 

2005/20042005/2004(مسائي)اللغة االنكليزية 

1994/19931994/1993(صباحي)علم الحاسوب 

2005/20042005/2004(مسائي)علم الحاسوب 

2005/20042005/2004(صباحي)الترجمة 

2008/20072008/2007(مسائي)الترجمة 

2005/20042005/2004(صباحي)القانون 

2007/20062007/2006(مسائي)القانون 

2005/20042005/2004(صباحي)ادارة االعمال 

2007/20062007/2006(مسائي)ادارة االعمال 

يبدأ التخصص من )(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

يبدأ التخصص من )(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

2006/20052006/2005(صباحي)هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

2006/20052006/2005(مسائي)هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 

ايقاف القبول للعام ) (صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 

(2016/2015الدراسي 
2007/20062007/2006

ايقاف القبول للعام ) (مسائي)تقنيات التحليالت المرضية 

(2016/2015الدراسي 
2008/20072008/2007

1
   كليـــة التــراث الجامعـــة              

1988/ بغداد 

1

3

4

 حسب سنة التأسيس والمحافظة 2016/2015              جـــــــدول يبيــــــن الجــــامعات والكلــــيات األهليــــة للعـــام الدراســـي 

والقسم وسنة االستحداث وتأريخ المباشرة

سنة االستحداثالقســـمتالكليــة/ الجامعــة ت
تاريخ المباشرة 

بالدوام الرسمي

2
 كليـــة المنصـــور الجامعــة             

1988/ بغداد 

3

2

4

5

7

8

9

6

   كليــــة الرافـــدين الجامعــة              

1988/ بغداد 

4

 كليـــة المــأمون الجامعــة                 

ايقاف القبول في قسم )      1990/ بغداد

التحليالت المرضية للعام الدراسي 

2016/2015)

3

4

5

6

7

8

9

10



2010/20092010/2009(صباحي)هندسة االتصاالت 

2011/20102011/2010(مسائي)هندسة االتصاالت 
11

4

 كليـــة المــأمون الجامعــة                 

ايقاف القبول في قسم )      1990/ بغداد

التحليالت المرضية للعام الدراسي 

2016/2015)



1994/199301/10/1993(صباحي)القانون 

1997/19961997/1996(مسائي)القانون 

1994/199301/10/1993(صباحي)ادارة االعمال  

2005/20042005/2004(مسائي)ادارة االعمال 

1996/199501/10/1995(صياحي)اللغة االنكليزية 

2007/20062007/2006(مسائي)اللغة االنكليزية 

1997/199601/10/1996(صباحي)علم الحاسوب 

1998/19971998/1997(مسائي)علم الحاسوب 

2004/200301/10/2003(صباحي)المحاسبة 

2013/20122013/2012(مسائي)المحاسبة 

1994/19931994/1993(صباحي)القانون 

1997/19961997/1996(مسائي)القانون 

1994/19931994/1993(صباحي)اللغة العربية 

2006/20052006/2005(مسائي)اللغة العربية 

1996/19951996/1995(صباحي)العلوم المالية والمصرفية 

1999/19981999/1998(مسائي)العلوم المالية والمصرفية 

2003/20022003/2002(صياحي)اللغة االنكليزية 

2006/20052006/2005(مسائي)اللغة االنكليزية 

2003/20022003/2002(صباحي)علم الحاسوب 

2004/20032004/2003(مسائي)علم الحاسوب 

يبدأ التخصص من )(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2009/20082009/2008

يبدأ التخصص من )(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2009/20082009/2008

1995/19941995/1994(صباحي)المحاسبة 

2004/20032004/2003(مسائي)المحاسبة 

1995/19941995/1994(صباحي)ادارة االعمال  

2007/20062007/2006(مسائي)ادارة االعمال  

1996/19951996/1995(صباحي)القانون 

1999/19981999/1998(مسائي)القانون 

1999/19981999/1998(صباحي)العلوم المالية والمصرفية 

2009/20082009/2008(مسائي)العلوم المالية والمصرفية 

2000/19992000/1999(صباحي)علم الحاسوب 

2004/20032004/2003(مسائي)علم الحاسوب 

2001/20002001/2000(صباحي)اللغة االنكليزية 

2004/20032004/2003(مسائي)اللغة االنكليزية 

يبدأ التخصص من )(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

يبدأ التخصص من )(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2007/20062007/2006

          (صباحي )فرع االدارة الصناعية / ادارة االعمال

(يبدأ التخصص من المرحلة الثالثة)
2010/20092010/2009

يبدأ )           (مسائي)فرع االدارة الصناعية / ادارة االعمال

(التخصص من المرحلة الثالثة
2010/20092010/2009

2005/20042005/2004(صباحي)هندسة البرامجيات 1

1998/19971998/1997(صباحي)علم الحاسوب 2

1998/19971998/1997(صباحي)العلوم المالية والمصرفية 

2001/20002001/2000(مسائي)العلوم المالية والمصرفية 

2001/20002001/2000(صباحي)المحاسبة  4

2001/20002001/2000(صباحي)ادارة االعمال 5

1997/19961997/1996ديالى / (صباحي)اللغة االنكليزية 1

1998/19971998/1997ديالى/ (صباحي ومسائي)القانون  2

2001/20002001/2000ديالى / (صباحي)علم الحاسوب 3

4

يبدأ )ديالى                / (صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

- وبفرعي شبكات االتصاالت  (التخصص من المرحلة الثالثة

ايقاف القبول للعام الدراسي )والكترونيات الحاسوب  

2016/2015)

2006/20052006/2005

ايقاف القبول / بغداد  / (صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 

2015/1/25 في 115/بموجب الكتاب المرقم ت هـ
2006/20052008/2007

5
ايقاف القبول بموجب الكتاب / بغداد  / (صباحي)طب االسنان 

2015/1/25 في 115/المرقم ت هـ
2007/20062007/2006

6
ايقاف القبول بموجب الكتاب / بغداد  / (صباحي)الصـيدلة 

2015/1/25 في 115/المرقم ت هـ
2007/20062007/2006

5
كليــة شــط العــرب الجامعـة        البصرة 

 /1993

1

2

3

3

4

5

6

4

5

6

   كليــة المعــارف الجامعــة               

                           1993/ االنبار 

ايقاف القبول  في الكلية للعام الدراسي 

بموجب الكتاب المرقم       2016/2015

2015/2/11 في 381/ت هـ

1

2

7

8

8
كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة         

1996/            بغداد 
3

9

  كليــة اليــرموك الجامعــــة                  

غلق )                         1996/ ديالى 

موقع الكلية  في محافظة بغداد وايقاف 

القبول لحين تخرج آخر دورة منه بموجب 

 في 115/الكتاب المرقم ت هـ

25/1/2015)

7

كليـــة الحدبـــاء الجامعـــة           

                           1994/ الموصل 

ايقاف القبول  في الكلية للعام الدراسي 

بموجب الكتاب المرقم     ت 2016/2015

2015/2/11 في 399/هـ

1

2

3

4

5

6



2001/20002001/2000الصــــيدلــة1

2004/20032004/2003(صباحي)كلية القانون 

2004/20032004/2003(مسائي)كلية القانون 

2004/20032004/2003(صباحي)قسم اللغة العربية / كلية اآلداب 2

2004/20032004/2003(صباحي)قســـم الفقـــه واصوله / كلية العلوم االسالمية 

2014/20132015/2014(مسائي)قســـم الفقـــه واصوله / كلية العلوم االسالمية 

2005/20042005/2004(صباحي)قسم الصحافة / كلية اآلداب

2012/20112012/2011(مسائي)قسم الصحافة / كلية اآلداب

2007/20062007/2006(صباحي)قسم اللغة االنكليزية / كلية اآلداب

2007/20062007/2006(مسائي)قسم اللغة االنكليزية / كلية اآلداب

2005/20042005/2004(صباحي)قسـم علوم القرآن / كلية العلوم االسالمية 

2014/20132015/2014(مسائي)قسـم علوم القرآن / كلية العلوم االسالمية 

2006/20052006/2005(صباحي)قسم السياحة الدينية / كلية العلوم االسالمية

ايقاف ) (مسائي)قسم السياحة الدينية / كلية العلوم االسالمية

(2016/2015القبول للعام الدراسي 
2006/20052006/2005

2005/20042005/2004(صباحي  )العلوم السياسية 

2005/20042005/2004(مسائي  )العلوم السياسية 

2005/20042005/2004(صباحي)الفكر االسالمي والعقيدة 

2005/20042005/2004(مسائي)الفكر االسالمي والعقيدة 

2005/20042005/2004(صباحي)الدراسات القرآنية واللغوية 

2005/20042005/2004(مسائي)الدراسات القرآنية واللغوية 

2005/20042005/2004(صباحي)القانون 

2005/20042005/2004(مسائي)القانون 

يبدأ التخصص من ) (صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2007/20062007/2006

يبدأ التخصص من ) (مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2007/20062007/2006

2009/20082009/2008(صباحي)الصحافة / االعــالم 

2009/20082009/2008(مسائي)الصحافة / االعــالم 

13
ايقاف ) (صباحي ومسائي)هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

(2016/2015القبول للعام الدراسي 
2011/20102011/2010

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)اللغة االنكليزية 14

2005/20042005/2004(صباحي)علم الحاسوب 

2006/20052006/2005(مسائي)علم الحاسوب 

2005/20042005/2004(صباحي)العلوم المالية والمصرفية 

2006/20052006/2005(مسائي)العلوم المالية والمصرفية 

2005/20042005/2004(صباحي)ادارة االعمال 

2006/20052006/2005(مسائي)ادارة االعمال 

يبدأ التخصص من )(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

يبدأ التخصص من )(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

2006/20052007/2006(صباحي )هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

2006/20052006/2005(مسائي )هندسة تقنيات التبريد والتكييف 

2006/20052006/2005(صباحي)تقنيات البصريات 

2006/20052006/2005(مسائي)تقنيات البصريات 

2006/20052006/2005(صباحي)االعـــــالم 

2006/20052006/2005(مسائي)االعـــــالم 

2008/20072008/2007(صباحي)القانون 

2008/20072008/2007(مسائي)القانون 

فرع االدارة الصناعية                      / ادارة االعمال 

(صباحي) (يبدأ التخصص من المرحلة الثالثة)
2010/20092010/2009

فرع االدارة الصناعية                      / ادارة االعمال 

(مسائي) (يبدأ التخصص من المرحلة الثالثة)
2010/20092010/2009

2014/20132014/2013(صباحي)طب االسنان 10

2014/20132014/2013(صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 

2014/20132014/2013(مسائي)تقنيات التحليالت المرضية 

2014/20132014/2013(صباحي)اللغة العربية 

2014/20132014/2013(مسائي)اللغة العربية 

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)هندسة البناء واالنشاءات 13

ايقاف القبول للعام الدراسي ) (صباحي)القانون 

2016/2015)
2005/20042005/2004

ايقاف القبول للعام الدراسي ) (مسائي)القانون 

2016/2015)
2006/20052006/2005

2005/20042005/2004(صباحي)اللغة االنكليزية 

2006/20052006/2005(مسائي)اللغة االنكليزية 

2005/20042005/2004(صباحي)الدراسات االسالمية وحوار االديان  

ايقاف القبول ) (مسائي)الدراسات االسالمية وحوار االديان  

(2016/2015للعام الدراسي 
2006/20052006/2005

2005/20042005/2004(صباحي)علم الحاسوب 

2006/20052006/2005(مسائي)علم الحاسوب 

يبدأ التخصص من )(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2009/20082009/2008

10
   كليــة بغــداد للصيدلــة              بغداد 

 /2000

11
         (ع)      جامعــة اهـــل البيت 

2004/ كربالء 

1

3

3

4

5

6

12

الكليــة االســالمية الجامعـة              

                                2004/ النجف 

فروع الكلية في المحافظات االخرى غير  )  

(معترف بها

1

2

3

4

9

11

13
   كليـــة دجـــلة الجامعــة                    

2004/ بغداد 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14
كلية )   كليـــة السـالم الجامعة                

/ بغداد   (الشيخ محمد الكسنزان الجامعة سابقاً

2005

1

2

3

4

5



يبدأ التخصص من )(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

(2016/2015ايقاف القبول للعام الدراسي )الحاسوب    

2009/20082009/2008

14
كلية )   كليـــة السـالم الجامعة                

/ بغداد   (الشيخ محمد الكسنزان الجامعة سابقاً

2005

5



2005/20042005/2004(صباحي)الشريعة  

2005/20042005/2004(مسائي)الشريعة  

2005/20042005/2004(صباحي)القانون 

2005/20042005/2004(مسائي)القانون 

2008/20072008/2007(صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

2008/20072008/2007(مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

2012/20112012/2011(صباحي)طب االسنان  4

2013/20122013/2012(صباحي)االعــــــالم 

2013/20122013/2012(مسائي)االعــــــالم 

2013/20122013/2012(صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 

2014/20132014/2013(مسائي)تقنيات التحليالت المرضية 

7

تمت الموافقة على استحداث القسم فقط / السياحة الدينية 

 (2012/2011)لمعالجة وضع الطلبة منذ العام الدراسي 

(2015/2014)ولغاية العام الدراسي 

2012/20112012/2011

2005/20042005/2004(صباحي)القانون 

2006/20052006/2005(مسائي)القانون 

2005/20042005/2004(صباحي )علوم الحياة 

2006/20052006/2005(مسائي )علوم الحياة 

2005/20042005/2004(صباحي)هندسة البرامجيات  

2006/20052006/2005(مسائي)هندسة البرامجيات  

يبدأ التخصص من ) (صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

يبدأ التخصص من ) (مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2006/20052006/2005

2013/20122013/2012(صباحي)المحاسبة 

2013/20122013/2012(مسائي)المحاسبة 

2015/20142015/2014(صباحي مسائي)الهندسة المدنية 6

2015/20142015/2014(صباحي)علوم الفيزياء الطبية 7

2007/20062007/2006(صباحي)القرآن الكريم 

2007/20062007/2006(مسائي)القرآن الكريم 

2007/20062007/2006(صباحي)اصول الدين 

2007/20062007/2006(مسائي)اصول الدين 

2015/20142015/2014(صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 3

4

تمت الموافقة على استحداث القسم فقط / التربية االسالمية

 (2011/2010)لمعالجة وضع الطلبة منذ العام الدراسي 

(2015/2014)ولغاية العام الدراسي 

2011/20102011/2010

2010/20092010/2009(صباحي)قسم هندسة البرامجيات / كلية تكنولوجيا المعلومات

2010/20092010/2009(مسائي)قسم هندسة البرامجيات / كلية تكنولوجيا المعلومات

ايقاف القبول للعام الدراسي )  (صباحي)كليـة القانون 

2016/2015)
2010/20092010/2009

ايقاف القبول للعام الدراسي ) (مسائي)كليـة القانون 

2016/2015)
2010/20092010/2009

ايقاف القبول ) (صباحي)قسم اللغة االنكليزية / كلية اآلداب

(2016/2015للعام الدراسي 
2010/20092010/2009

2010/20092010/2009(مسائي)قسم اللغة االنكليزية / كلية اآلداب

2010/20092010/2009(صباحي)قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

2010/20092010/2009(مسائي)قسم اللغة العربية / كلية اآلداب

2010/20092010/2009(صباحي)قسم التاريخ / كلية اآلداب

2010/20092010/2009(مسائي)قسم التاريخ / كلية اآلداب

ايقاف القبول للعام ) (صباحي)قسم االعـــــالم / كلية اآلداب

(2016/2015الدراسي 
2010/20092010/2009

ايقاف القبول للعام ) (مسائي)قسم االعـــــالم / كلية اآلداب

(2016/2015الدراسي 
2010/20092010/2009

2011/20102011/2010(صباحي)القانون  

2011/20102011/2010(مسائي)القانون 

2011/20102011/2010(صباحي  )اللغة العربية  

2011/20102011/2010(مسائي  )اللغة العربية  

ايقاف القبول للعام الدراسي )  (صباحي)التاريخ   

2016/2015)
2011/20102011/2010

2011/20102011/2010(مسائي)التاريخ   

2011/20102011/2010(صباحي)الصيدلة 5

2012/20112012/2011(صباحي)تقنيات التحليالت المرضية  

2012/20112012/2011(مسائي)تقنيات التحليالت المرضية  

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)علوم الحياة 7

2015/20142015/2014(صباحي)طب االسنان 8

16

كليــة مدينـة العلــم الجامعــة           بغداد 

 /2005

1

2

3

4

5

15
كلية الدراسات االنسانية الجامعة              

2005/ النجف 

1

2

3

5

6

17

1

2

18

       (ع)جامعة االمـام جعـفــرالصـادق

                             2009/ بغداد 
فروع الجامعة في المحافظات االخرى غير )

(معترف بها

1

2

3

4

/ كليـــة الشــيخ الطوسـي الجامعة   النجف 

2006

5

6

19
كليـــة الرشـــيد الجامعـــة                

2010/ بغداد 

1

2

3

6



1
ايقاف القبول في )  (صباحي ومسائي)هندسة االتصاالت 

(2016/2015الدراسة الصباحية للعام الدراسي 
2011/20102011/2010

2011/20102011/2010(صباحي ومسائي )هندسة الحاسوب 2

2011/20102011/2010(صباحي ومسائي )العلوم السياسية 3

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)الهندسة المدنية 4

5

يبدأ التخصص ) (صباحي ومسائي )هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2013/20122013/2012

2010/20092010/2009(صباحي)القانون  

2010/20092010/2009(مسائي)القانون 

2010/20092010/2009(صباحي)الصحافة  

2010/20092010/2009(مسائي)الصحافة  

2011/20102011/2010(صباحي)القانون  

2011/20102011/2010(مسائي)القانون  

2011/20102011/2010(صباحي)علم النفس  

2011/20102011/2010(مسائي)علم النفس  

2011/20102011/2010(صباحي)علوم القرآن   

2011/20102011/2010(مسائي)علوم القرآن   

2012/20112012/2011(صباحي)التربية الرياضية  

2012/20112012/2011(مسائي)التربية الرياضية  

2012/20112012/2011(صباحي )اللغة االنكليزية  

2012/20112012/2011(مسائي )اللغة االنكليزية  

يبدأ التخصص من ) (صباحي )هندسة تقنيات الحاسوب  

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2012/20112012/2011

يبدأ التخصص من ) (مسائي )هندسة تقنيات الحاسوب  

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2012/20112012/2011

2012/20112012/2011(صباحي)ادارة االعمال 

2012/20112012/2011(مسائي )ادارة االعمال  

2011/20102011/2010(صباحي)هندسة االتصاالت 

2011/20102011/2010(مسائي)هندسة االتصاالت 

2011/20102011/2010(صباحي)هندسة الحاسوب  

2011/20102011/2010(مسائي)هندسة الحاسوب  

2011/20102011/2010(صباحي)هندسة الكترونيك 3

2011/20102011/2010(صباحي)هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

2012/20112012/2011(مسائي)هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

5

ايقاف القبول في القسم  للسنوات  / (صباحي)طب االسنان  

 (2017/2016)و (2016/2015)الدراسية 

 في 1559/بموجب الكتاب المرقم ت هـ, (2018/2017)و

 ولحين استكمال نقل القسم الى موقع الكلية 17/5/2014

االصلي في محافظة كربالء وتنفيذ التوصيات المشروطة 

.ضمن موافقة استحداث القسم 

2014/20132014/2013

1
ايقاف القبول للعام الدراسي ) (صباحي ومسائي )القانون 

2016/2015)
2011/20102011/2010

2011/20102011/2010(صباحي ومسائي )اللغة العربية 2

2011/20102011/2010(صباحي ومسائي)الدراسات االسالمية 3

4

يبدأ التخصص ) (صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2013/20122013/2012

1

يبدأ التخصص ) (صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسبات  

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2011/20102011/2010

2011/20102011/2010(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات التبريد والتكييف 2

2012/20112012/2011(صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 

2012/20112012/2011(مسائي)تقنيات التحليالت المرضية 

2012/20112012/2011(صباحي)القانون 

2012/20112012/2011(مسائي)القانون 

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)ادارة االعمال  5

2013/20122013/2012(صباحي)الهندسة المدنية 6

20
كليـــة الـعــراق الجامعــة               

2010/ البصرة 

21
كليــة صـدر العراق الجامعـة            بغداد 

 /2010

1

2

22
كليـــة القلــم الجامعـــة               كركوك 

 /2010

1

2

3

4

5

6

7

25
  كليـــة المســتقبل الجامعــة                  

2010/  بـــابـــل 
3

4

23

الهندسـية الجامعـــة   (ع)كليــــة الحســـين 

                                             

2010/ كربالء 

2

4

24
كليــة الحكمــة الجامعــة                 بغداد 

 /2010

1



2011/20102011/2010(مسائي)القانون 1

2011/20102011/2010(مسائي)اللغة العربية 2

2011/20102011/2010(مسائي)ادارة االعمال 3

1
ايقاف القبول في الدراسة ) (صباحي ومسائي)القانون 

(2016/2015المسائية للعام الدراسي 
2011/20102011/2010

2
ايقاف القبول في الدراسة ) (صباحي ومسائي)االقتصاد 

(2016/2015المسائية للعام الدراسي 
2011/20102011/2010

2011/20102011/2010(صباحي ومسائي)المسرح 3

2012/20112012/2011(صباحي ومسائي)اللغة العربية 1

2

ايقاف القبول في ) (صباحي ومسائي)الدراسات االسالمية  

الدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 

2016/2015)

2012/20112012/2011

3

ايقاف القبول ) (صباحي ومسائي)تقنيات التحليالت المرضية 

في الدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 

2016/2015)

2013/20122013/2012

4
ايقاف القبول  للعام الدراسي ) (صباحي)طب االسنان 

2016/2015)
2014/20132014/2013

5
ايقاف القبول للعام الدراسي ) (صباحي)الصيدلة 

2016/2015)
2016/20152016/2015

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)ادارة االعمال 1

2

يبدأ التخصص ) (صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2013/20122013/2012

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات التبريد والتكييف  3

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)تقنيات التحليالت المرضية 4

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)القانون 5

2014/20132014/2013(صباحي)طب االسنان 6

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)المحاسبة 7

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)الهندسة المدنية 8

2014/20132014/2013(صباحي)الصيدلة 9

2014/20132014/2013(صباحي)اللغة االنكليزية 

2014/20132014/2013(مسائي)اللغة االنكليزية 

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)االعــــــالم 11

1

يبدأ التخصص ) (صباحي ومسائي )هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2013/20122013/2012

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)تقنيات التحليالت المرضية 2

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي )ادارة االعمال 3

2014/20132014/2013(صباحي)الصيــدلة 4

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب  1

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)القانون 2

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)العلوم المالية والمصرفية  3

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)ادارة االعمال 1

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي) هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية 2

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)اللغة العربية 3

2016/2015(صباحي)تقنيات التحليالت المرضية 4

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)تقنيات التحليالت المرضية 1

2

يبدأ التخصص )(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب  

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2013/20122013/2012

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)المحاسبة 3

26
كليــــة االمـــام الجامعـــة              صالح 

2010/ قضاء بلد/ الدين 

10

30
كليــة الصفــوة الجامعــة             كربالء 

 /2013

31
كليـــة الكتــاب الجامعــة               

2013/ كركوك 

32

كليــة الكــوت الجامعة                  واسط 

مع ايقاف القبول في قسم تقنيات ) 2013/ 

(التحليالت المرضية لهذا العام 

27

  كليـــة الحلــــة الجامعـــة                    

                 2011/ الحلة /    بـــابـــل 

فروع الكلية في المحافظات واالقضية غير )

(معترف بها

29
كليــة اإلســراء الجامعــة               بغداد 

 /2013

28

  كليــة اصـول الدين الجامعة           بغداد 

فروع الكلية في المحافظات ) 2011/ 

(االخرى غير معترف بها

33
كلية المصطفـى الجامعــة                

2013/ بغداد 



يبدأ التخصص من )   (صباحي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

الحاسوب

2013/20122013/2012

يبدأ التخصص من ) (مسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

والكترونيات -وبفرعي شبكات االتصاالت  (المرحلة الثالثة

.الحاسوب 

2013/20122013/2012

2013/20122013/2012(صباحي )تقنيات التحليالت المرضية  

2013/20122013/2012(مسائي)تقنيات التحليالت المرضية  

2013/20122013/2012(صباحي )اللغة االنكليزية 

2013/20122013/2012(مسائي )اللغة االنكليزية 

2013/20122013/2012(صباحي )اللغة العربية 

2013/20122013/2012(مسائي )اللغة العربية 

2013/20122013/2012(صباحي )االقتصاد 

2013/20122013/2012(مسائي )االقتصاد 

2014/20132014/2013(صباحي)الصيدلة 6

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)القانون 7

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)الهندسة المدنية 8

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)المحاسبة 9

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)ادارة االعمال 10

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)االعالم 11

2013/20122013/2012(صباحي )القانون 

2013/20122013/2012(مسائي )القانون 

2013/20122013/2012(صباحي)اللغة االنكليزية 

2013/20122013/2012(مسائي)اللغة االنكليزية 

2013/20122013/2012(صباحي )اللغة العربية 

2013/20122013/2012(مسائي )اللغة العربية 

2013/20122013/2012(صباحي )التربية الرياضية 

2013/20122013/2012(مسائي )التربية الرياضية 

2013/20122013/2012(صباحي )اللغة االنكليزية 

2013/20122013/2012(مسائي)اللغة االنكليزية 

2013/20122013/2012(صباحي )اللغة العربية 

2013/20122013/2012(مسائي)اللغة العربية 

2013/20122013/2012(صباحي )االعــــــالم 

2013/20122013/2012(مسائي)االعــــــالم 

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)القانون 1

2

يبدأ التخصص )(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب  

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2013/20122013/2012

2013/20122013/2012(صباحي ومسائي)ادارة االعمـــال 3

2014/20132014/2013(صباحي )الهندسة المدنية 

2014/20132014/2013(مسائي )الهندسة المدنية 

2014/20132014/2013(صباحي)الهندسة المعمارية 2

2014/20132014/2013(صباحي )هندسة الحاسوب 

2014/20132014/2013(مسائي )هندسة الحاسوب 

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)علوم الحياة 4

2014/20132014/2013(صباحي )االعــــالم 

2014/20132014/2013(مسائي )االعـــالم 

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)القانون 6

2014/20132014/2013(صباحي)هندسة النفط 7

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي )ادارة االعمال 1

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي )اللغة االنكليزية  2

3

يبدأ التخصص )(صباحي ومسائي )هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2014/20132014/2013

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي )ادارة االعمال 1

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي )اللغة العربية  2

3

يبدأ التخصص )(صباحي ومسائي )هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2014/20132014/2013

35

كليــة النـــور الجامعــة                    

ايقاف القبول في الكلية ) 2013/ نينوى 

(2016/2015للعام الدراسي 

1

2

3

4

34

كليــة  المـزايــا الجامعــة                     

                                2013/ ذي قار 

فروع الكلية في المحافظات االخرى غير  )  

(معترف بها

1

2

3

4

5

40
كليــة الطــف الجامعــة                      

2014/ كربالء 

38
كليــة الفارابـــي الجامعــة               بغداد 

 /2013

1

3

5

39

كليــة البـــانــي الجامعــة                بغداد 

ايقاف القبول في الكلية لحين )  2013/ 

استكمال توفير المالك التدريسي ومجلس 

الكلية بموجب الكتاب المرقم      ت 

للعام  (2014/12/14 في 4799/هـ

2016/2015الدراسي 

36
كليــة الفراهيــدي الجامعــة              

2013/ بغداد 

1

2

3

37
كليــة الكنـوز الجامعــة               البصرة 

 /2013



2010/20092010/2009(صباحي)طب االسنان 1

2010/20092010/2009(صباحي)الصيــدلة 2

2010/20092010/2009(صباحي) تقنيات التحليالت المرضية 3

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)القانون 1

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات التبريد والتكييف 2

3

يبدأ التخصص )(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب 

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2014/20132014/2013

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)القانون 1

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)ادارة االعمال 2

3

يبدأ التخصص )(صباحي ومسائي)هندسة تقنيات الحاسوب  

-وبفرعي شبكات االتصاالت  (من المرحلة الثالثة

والكترونيات الحاسوب

2014/20132014/2013

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي)تقنيات التحليالت المرضية 4

2014/20132014/2013(صباحي ومسائي )اللغة االنكليزية  5

2012/20112012/2011(صباحي ومسائي)الفقه واصوله 1

2012/20112012/2011(صباحي ومسائي)القرآن الكريم والحديث الشريف 2

2015/20142015/2014(صباحي ومسائي)االعـــالم 1

2015/20142015/2014(صباحي ومسائي)إدارة االعمال 2

2015/20142015/2014(صباحي ومسائي)اللغة االنكليزية 3

2015/20142015/2014(صباحي ومسائي)المحاسبة 4

2016/20152016/2015(صباحي)كلية طب االسنان 1

2016/20152016/2015(صباحي)كلية الصيدلة 2

2016/20152016/2015(صباحي)كلية التمريض 3

2016/20152016/2015(صباحي)  القانون 1

2016/20152016/2015(صباحي) ادارة االعمال 2

2016/20152016/2015(صباحي) االعالم 3

2016/20152016/2015(صباحي) هندسة المعلومات واالتصاالت 1

2016/20152016/2015(صباحي) ادارة االعمال 2

2016/20152016/2015(صباحي) اللغة االنكليزية 3

2016/20152016/2015(صباحي)كلية طب األسنان 1

2016/20152016/2015(صباحي) كلية الصيدلة 2

2016/20152016/2015(صباحي)كلية القانون 3

2016/20152016/2015(صباحي)قسم الهندسة المعمارية / كلية الهندسة 4

2016/20152016/2015(صباحي)فسم الهندسة المدنية /  كلية الهندسة 5

2016/20152016/2015(صباحي)قسم هندسة االتصاالت / كلية الهندسة 6

2016/20152016/2015(صباحي) اللغة العربية 1

2016/20152016/2015(صباحي) علم النفس 2

2016/20152016/2015(صباحي)االدارة التربوية 3

43
كليـــة النســـور الجامعـــة             بغداد 

 /2014

44
كليــــة الفقــــه الجامعـــة                

2014/ النجف 

45

كلية بالد الرافدين الجامعة                 

                        2014/بعقوبة / ديالى 

االقسام االخرى غير معترف بها من قبل ) 

وفروع الكلية في المحافظات  (الوزارة

واالقضية غير معترف بها

41
كليــة ابن حيـان الجامعــة                

2014/ كربالء 

42
كليــة النخبــة الجامعــة                 بغداد 

 /2014

.فروع الجامعات والكليات االهلية في المحافظات واالقضية غير معترف بها من قبل هذه الوزارة: مالحظة 

46

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا    ذي 

مع ايقاف القبول فيها لهذا ) 2015/قار 

( وفي جميع االقسام2016/2015العام 

47

 كلية اآلمال الجامعة                            

مع ايقاف القبول فيها لهذا )2015/   بغداد 

( وفي جميع االقسام2016/2015العام 

48

كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة    

مع ايقاف القبول فيها )2015/     البصرة

 وفي جميع 2016/2015لهذا العام 

(االقسام

   جامعة أوروك                           

مع ايقاف القبول فيها لهذا )2015/ بغداد 

( وفي جميع االقسام2016/2015العام 

49

50

  كلية الهادي الجامعة                          

مع ايقاف القبول فيها )2016/       بغداد 

 وفي جميع 2016/2015لهذا العام 

(االقسام


