 المواقع االلكترونية للجامعات الحكومية-روابط
والكليات االهلية
https://www.uobaghdad.edu.iq/
https://www.uomustansiriyah.edu.iq/
https://www.uotechnology.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uokufa.edu.iq/
http://www.uomosul.edu.iq/
https://www.uobasrah.edu.iq/
https://www.uodiyala.edu.iq/
https://www.qu.edu.iq/
https://www.uoanbar.edu.iq/
https://www.su.edu.krd/
https://www.tu.edu.iq/
https://www.univsul.edu.iq/en/
https://www.atu.edu.iq/
https://www.uokerbala.edu.iq/
https://www.uod.ac/
https://www.nahrainuniv.edu.iq/
https://www.utq.edu.iq/
http://www.uhd.edu.iq/

جامعة بغداد
جامعة المستنصرٌة
الجامعة التكنولوجٌة
جامعة بابل
جامعة الكوفة
جامعة الموصل
جامعة البصرة
جامعة دٌالى
جامعة القادسٌة
جامعة االنبار
جامعة صالح الدٌن
جامعة تكرٌت
جامعة السلٌمانٌة
جامعة الفرات االوسط
جامعة كربالء
جامعة دهوك
جامعة النهرٌن
جامعة ذي قار
جامعة التنمٌة البشرٌة
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3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

https://www.uowasit.edu.iq/
https://www.hmu.edu.krd/en/
https://www.mtu.edu.iq/
http://www.uokirkuk.edu.iq/
https://www.uoqasim.edu.iq/
https://www.soran.edu.iq/
http://www.ihuc.edu.iq/
https://www.auis.edu.krd/
https://www.uomisan.edu.iq/ar/
https://www.ukh.edu.krd/
http://www.koyauniversity.org/
http://www.uoitc.edu.iq/
http://www.scbaghdad.edu.iq/sc/
https://www.web.uoz.edu.krd/
https://www.komar.edu.iq/
https://www.mustaqbal-college.edu.iq/
https://www.mu.edu.iq/
http://www.spu.edu.iq
https://www.ntu.edu.iq/
https://www.tiu.edu.iq/
https://www.aliraqia.edu.iq/
https://www.cihanuniversity.edu.iq/

جامعة واسط
جامعة اربٌل الطبٌة
جامعة التقنٌة الوسطى
جامعة كركوك
جامعة القاسم الخضراء
جامعة سوران
جامعة ابن حٌان
الجامعة االمرٌكٌة السلٌمانٌة
جامعة مٌسان
جامعة اربٌل كوردستان
جامعة كوٌا
جامعة تقنٌة المعلومات
واالتصاالت
كلٌة العلوم جامعة بغداد
جامعة زاخو
جامعة كومار
كلٌة المستقبل الجامعة
جامعة المثنى
جامعة السلٌمانٌة للعلوم التطبٌقٌة
جامعة التقنٌة البشرٌة
جامعة تشٌك العالمٌة
الجامعة العراقٌة
جامعة جٌهان فً اربٌل
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22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41

http://www.abu.edu.iq/
https://www.uor.edu.krd/
https://www.alsafwa.edu.iq/
https://www.uosamarra.edu.iq/
https://www.muc.edu.iq/
https://www.lfu.edu.krd/
http://www.garmian.edu.krd/
https://www.dpu.edu.krd/
https://www.uofallujah.edu.iq/
http://www.auk.edu.krd/
https://www.mauc.edu.iq/
http://www.uoninevah.edu.iq/
http://www.web.nawroz.edu.krd/
https://www.alkafeel.edu.iq/
https://www.epu.edu.iq/
http://www.charmouniversity.org/
https://www.nuc.edu.iq/
https://www.kus.edu.iq/
https://www.ruc.edu.iq/
http://www.esraa.edu.iq/
https://www.iunajaf.edu.iq/
https://www.baghdadcollege.edu.iq/

جامعة اهل البٌت فً كربالء
جامعة رابارٌن
جامعة الصفوة الجامعٌة
جامعة سامراء
كلٌة المنصور الجامعة
الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة
جامعة كرمٌان
جامعة دهوك للعلوم التطبقٌة
جامعة الفلوجة
الجامعة االمرٌكٌة كوردستان
كلٌة مدٌنة العلم الجامعة
جامعة نٌنوى
جامعة نوروز
جامعة الكفٌل
جامعة اربٌل للعلوم التطبٌقٌة
جامعة شارمو
كلٌة النسور الجامعة
جامعة الكرخ للعلوم
كلٌة الرافدٌن الجامعة
كلٌة االسراء الجامعة
ًالكلٌة االسالمٌة الجامعة ف
النجف
كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة

42
43
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45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63

https://www.bnu.edu.iq/
http://www.stu.edu.iq/
http://www.jmu.edu.iq/
https://www.uohamdaniya.edu.iq/
http://www.alfarabiuc.edu.iq/
https://www.cue.edu.krd/
http://www.alrasheedcol.edu.iq/
https://www.knowledge.edu.krd/
https://www.duc.edu.iq/
https://www.sulicihan.edu.krd/
http://www.iuc.edu.iq/
http://www.auc-edu.org/
https://www.uotelafer.edu.iq/
https://www.imamaladham.edu.iq/
https://www.uos.edu.iq/
http://www.buog.edu.iq/ar/
http://www.uoalkitab.edu.iq/
https://www.sadiq.edu.iq/
https://www.uoh.edu.iq/ku/
http://www.kmc.edu.iq/
https://www.alameed.edu.iq/
http://www.uowa.edu.iq/
http://www.alkutcollege.edu.iq/

جامعة البٌان
جامعة التقنٌة الجنوبٌة
جامعة جابر بن حٌان
جامعة الحمدانٌة
كلٌة الفارابً الجامعة
الجامعة الكاثولٌكٌة فً اربٌل
كلٌة الرشٌد الجامعة
جامعة المعرفة
كلٌة دجلة الجامعة
جامعة جٌهان فً السلٌمانٌة
الكلٌة العراقٌة الجامعة
كلٌة المعارف الجامعة
جامعة تلعفر
كلٌة االمام االدهم الجامعة
جامعة سومر
جامعة البصرة للنفط والغاز
جامعة الكتاب
جامعة االمام الصادق
جامعة حلبجة
كلٌة الطب الكندي
جامعة العمٌد
جامعة وارث االنبٌاء
الكلٌة الكوت الجامعٌة

64
65
66
67
68
68
69
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
81
82
83
84
85

http://www.ibnsina.edu.iq/
https://www.uniq.edu.iq/
https://www.altoosi.edu.iq/ar
https://www.albayan.edu.iq/
https://www.turath.edu.iq/
http://www.ue.edu.krd/
http://www.sa-uc.edu.iq/
https://www.alnoor.edu.iq/
https://www.alayen.edu.iq/
https://www.alqalam.edu.iq/
https://www.auib.edu.iq/
http://www.duhokcihan.edu.krd/
http://www.almamonuc.edu.iq/ar/
https://www.uomanara.edu.iq/
https://www.nust.edu.iq/
http://www.bauc14.edu.iq/
http://www.al-yarmok.edu.iq/
http://www.huciraq.edu.iq/
https://www.kunoozu.edu.iq/
http://www.imt.edu.iq/
https://www.toc.edu.iq/

جامعة ابن سٌنا للعلوم الطبٌة
والصٌدالنٌة
جامعة قٌوان الدولٌة
كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة
جامعة البٌان
جامعة التراث
جامعة اربٌل الدولٌة
كلٌة شط العرب
كلٌة النور الجامعة
جامعة العٌن
كلٌة القلم الجامعة
ًالجامعة االمرٌكٌة ف
بغداد/العراق
جامعة جٌهان فً دهوك
كلٌة المامؤن الجامعة
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
الجامعة الوطنٌة للعلوم
والتكنالوجٌا فً العراق
كلٌة بالد الرافدٌن
كلٌة الٌرموك
كلٌة الحسٌن
كلٌة الكنوز
معهد التقنً الطبً بغداد
كلٌة التقنٌة الهندسٌة بغداد

86
87
88
89
91
91
92
93
94
95
96

97
98
99
111

111
112
113
114
115
116

https://www.alamarahcollege.net/
https://www.basrah-college.edu.iq/
https://uoalfarahidi.edu.iq/
http://www.bcms.edu.iq/
http://almustafauniversity.edu.iq/
https://www.hiuc.edu.iq/
https://www.huc.edu.iq/
https://www.imamaladham.edu.iq/
https://www.nuc.edu.iq/
https://au.edu.iq/
https://alnukhba.edu.iq/

كلٌة العمارة الجامعة
كلٌة البصرة للعلوم والتكنالوجٌا
جامعة الفراهٌدي
كلٌة بغداد للعلوم الطبٌة
كلٌة المصطفى الجامعة
كلٌة الحكمة الجامعة
كلٌة الهادي الجامعة
كلٌة االمام االعظم
كلٌة النسورالجامعة
كلٌة اشورالجامعة
كلٌة النخبة الجامعة

117
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114
115
116
117

ت
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24

اسم الوزارة او المؤسسة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي
جهاز االشراف والتقويم العلمي
دائرة البعثات والعالقات الثقافية
البرلمان العراقي
وزارة الدفاع
وزارة الخارجية
وزارة الداخلية
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
وزارة الصحة
وزارة المالية
وزارة الكهرباء
وزارة النفط
دائرة المنظمات غير الحكومية
وزارة الهجرة والمهجرين
وزارة العدل
وزارة االتصاالت العراقية
وزارة الموارد المائية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الزراعة
وزارة االعمار واالسكان
وزارة الصناعة والمعادن
وزارة النقل

رابط الموقع الرسمي للوزرارة او المؤسسة
http://www.mohesr.gov.iq/ar/
http://www.iraqipresidency.net/
http://sed-iq.com/
http://mohesr.gov.iq/ar/category/
https://scrdiraq.gov.iq/
https://www.parliament.iq/
https://www.mod.mil.iq/
https://www.mofa.gov.iq/
https://www.moi.gov.iq/
http://www.molsa.gov.iq/
https://www.moh.gov.iq/
http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
https://www.moelc.gov.iq/
https://www.oil.gov.iq/
http://www.ngoao.gov.iq/
http://www.momd.gov.iq/
https://www.moj.gov.iq/
http://www.moc.gov.iq/
http://www.mowr.gov.iq/
https://www.moys.gov.iq/ar
http://www.zeraa.gov.iq/
http://www.moch.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/
https://www.motrans.gov.iq/

http://www.mocul.gov.iq/

وزارة الثقافة
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