المواقع الحكومٌة
رئاسة الجمهورٌة
رئاسة الوزراء
مجلس النواب
االمانة العامة لمجلس الوزراء
حكومة أقلٌم كردستان

http://www.iraqipresidency.net/
http://www.pmo.iq/
http://www.parliament.iq/
http://www.cabinet.iq/
http://www.krg.org/

الوزارات العـراقـٌة
ًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلم
 دائرة البحث- ًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلم
والتطوٌر

http://www.mohesr.gov.iq/
www.rdd.edu.iq
http://egov.rdd.edu.iq/

الحكومة االلكترونٌة لدائرة البحث والتطوٌر
http://www.moedu.gov.iq/
http://www.moc.gov.iq/
http://www.most.gov.iq/
http://www.moys.gov.iq/
http://www.motrans.gov.iq/index.php
http://www.industry.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.moh.gov.iq/
http://www.momd.gov.iq/Default.aspx/
http://www.mofa.gov.iq/ab/Default.aspx
http://www.moen.gov.iq/
http://www.moi.gov.iq/
http://www.oil.gov.iq/
http://www.mod.mil.iq/
http://www.mof.gov.iq/
http://www.moelc.gov.iq/
http://imariskan.gov.iq/
http://www.mop.gov.iq/
http://www.icci.edu.iq/
http://www.fte.edu.iq/ar/
http://www.itp.gov.iq/fines_ar.php
http://www.iraqinationality.gov.iq/

وزارة التربٌة
وزارة االتصاالت
وزارة العلوم والتكنولوجٌا
وزارة الشباب والرٌاضة
وزارة النقل
وزارة الصناعة والمعادن
وزارة التجارة
وزارة الصحة
وزارة الهجرة والمهجرٌن
وزارة الخارجٌة
وزارة البٌئة
وزارة الداخلٌة
وزارة النفط
وزارة الدفاع
وزارة المالٌة
وزارة الكهرباء
وزارة االعمار واالسكان
وزارة التخطٌط
الهٌئة العراقٌة للحاسبات والمعلوماتٌة
ًهٌئة التعلٌم التقن
مدٌرٌة المرور العامة
مدٌرٌة الجنسٌة العامة

الجــامعـــات العـــراقــٌـــة
http://www.uokufa.edu.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.nahrainuniv.edu.iq/
http://www.uomosul.edu.iq/
http://www.uobasrah.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uodiyala.edu.iq/
http://www.uokerbala.edu.iq/

جامعة الكوفة
جامعة بغداد
جامعة النهرٌن
جامعة الموصل
جامعة البصرة
جامعة بابل
جامعة دٌالى
جامعة كربالء

http://www.uoanbar.edu.iq/
http://www.tu.edu.iq/
http://www.uowasit.edu.iq/
http://www.uomisan.edu.iq/
http://www.mu.edu.iq/
http://www.uokirkuk.edu.iq/
http://www.utq.edu.iq/
http://www.iubaghdad.edu.iq/
http://www.suh-edu.com/
http://www.koyauniversity.org/
http://www.ukh.ac/
http://www.uod.ac/
http://www.univsul.org/
http://www.hawlermu.org/
http://www.uosamarra.net/
http://www.jmu.edu.iq/
http://www.uoitc.edu.iq/
www.uotechnology.edu.iq/
http://www.uotechnology.edu.iq/english/
http://www.qadissuni.edu.iq/
http://www.qu.edu.iq/
http://www.kus.edu.iq

جامعة االنبار
جامعة تكرٌت
جامعـــة واسط
جامعـــة مٌسان
جامعـــة المثنى
جامعـــة كركوك
جامعة ذي قار
الجامعة العراقٌة
جامعة صالح الدٌن
جامعة كوٌة
جامعة كردستان
جامعة دهوك
جامعة السلٌمانٌة
جامعة هولٌر الطبٌة
جامعة سامراء
جامعة جابر بن حٌان الطبٌة
جامعة تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت
الجامعة التكنولوجٌة
جامعة القادسٌة
جامعة الكرخ للعوم

الجامعات والكلٌات األهلٌة
http://www.bpc.edu.iq/
http://www.duc.edu.iq/
http://www.coalrafidain.edu.iq/
http://www.muc.edu.iq/
http://www.turathun.com/
http://www.almamonuc.org/
http://www.auc-edu.org/
http://www.alhadba-university.org/
http://www.ahlulbaitonline.com/
http://www.madenatalelem.com/
http://www.iunajaf.edu.iq/
http://www.humanitiescollege.edu.iq/
http://www.altoosi.com/
http://alsadicunv.comuf.com/
http://www.iraquniversity.net/
http://www.hpuc.net/

كلٌة بغـداد للصٌدلة
كلٌة دجـلة الجامعة
كلٌة الرافدٌن الجامعة
كلٌة المنصور الجامعة
كلٌة التـراث الجامعة
كلٌة المأمون الجامعة
كلٌة المعارف الجامعة
كلٌة الحدبـاء الجامعة
جامعة اهــل البٌــت
كلٌة مدٌنـة العلم الجامعة
الجامعة اإلسالمٌة فً النجف األشرف
كلٌة الدراسات االنسانٌة الجامعة
كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة
)جامعة االمام الصادق (ع
كلٌة العراق الجامعة
كلٌة الحلة الجامعة

مؤسسات أكادٌمٌة عربٌة وعالمٌة
http://www.minia.edu.eg/
www.ju.edu.jo
www.iraqculturalbeijina.cn

جامعة المنٌا المصرٌة
الجامعة االردنٌة
الملحقٌة العراقٌة فً الصٌن

