
,  لتكون 7891تأسست جامعة النهرين عام 

احدى المراكز الحضارية والفكرية والعلمية 

في  بغداد. وواحدة من اهم مؤسسات التعليم 

العالي, على  عىعىيىد الىبىرامىي اةكىاديىمىيىة 

والىىبىىحىىوم الىىعىىلىىمىىيىىة والىىتىىزامىىهىىا بىىمىىعىىايىىيىىر 

اةنضباط الذاتىي, وتىمىدم الىجىامىعىة بىرامىي 

الدراسات اةولية والعليا فضى  عىن فىر  

البحم العلمي , وتهدف جامعة النهرين الى  

تدريب  الكوادر العلىمىيىة وتىطىويىر الىوعىي 

الفكري في العراق  وخلق جيل مستمبلي من 

 المادة في ميادين العلم والمعرفة .

 

مركز بحوث 

التقنيات 

 االحيائية

ويهدف ال  اجراء البىحىوم  7888اسس المركز عام 

العلمية في مجال التمنيات اةحيائية , يحتوي الىمىركىز 

عل  مختبرات متخععة في مجال التمنيات اةحيائية 

الجزيئية والطبية والنباتية والبىيىئىيىة, ويضىم الىمىركىز 

لتقمم مم مميمم لاةقسىىام اةتىىيىىة    لتيةمميمما مميمم  لتقمماممامميمميممال قسمما

وتقجزي ي ,لقسالتقاايياللتيةيا ي لتقي ااي ,لقسالتقااييماللل

 تيةيا ي لتق ي ي .

كىمىركىز عى جىي يىعىنى   7881اسس المىعىهىد عىام 

اعبح الىمىعىهىد ذا واجىبىات  1222بالعمم , وفي عام 

اكاديميه وع جية وبحثيىه , ويضىم الىمىعىهىد اةقسىام 

لتيجميم لاةتية   لقسما لتقسمميممج, لتقماميماسمر لفسمجمجم  قسا

. ويمنح تقا  يايل,لشع  لتقاايياللتقمساعدةلعجىلتييجاب

الىىمىىعىىهىىد لىىهىىادات الىىدبىىلىىوم الىىعىىالىىي والىىمىىاجسىىتىىيىىر 

 والدكتوراه .

المعهد العالي 

لتشخيص 

العقم 

والتقنيات 

المساعدة 

 على االنجاب

4102—4102  

 وزتمةلتقاعجيالتقعاقيلوتق ةثلتقعجميل

 جامع لتقيهمين

وبهدف ال  انجاز بحوم في  1272اسس المركز عام 

مجال تعاميم الطاقة المتجددة النانوية بكافة فروعهىا , 

وتعتبر الرؤية اةسىاسىيىة لىلىمىركىز مىن خى ل ادخىال 

مفاهيم النانوتكنولوجي هذه الىبىحىوم, ويضىم الىمىركىز 

قسال ةوثلتق اق لتقشمسي ,لقسال مةموثلاةقسام اةتية   

لتدتمةل لقسما لتقمةميمويم , ل مةموثلتقم مامجم   اق لتقمياح,لقسما

 تق اق .

 مركز 

بحوث النهرين 

للطاقة المتجددة 

لتكون نىواة لىمىركىز   1277اسس المركز كوحدة  عام 

بحثي تدريبي للتدريب عل  استخدام تىمىنىيىة الىحىامى  

في تحديد مجهولي الىهىويىة والىمىضىايىا   DNAالنووي 

الجنائية وفحىوعىات اثىبىات او نىفىي اةبىوة, واجىراء 

البحوم في مىجىال الىحىامى  الىنىووي واسىتىخىدامىاتىه 

قسماللألغرا  العدلية , ويضم المركز اةقسام اةتية  

لو  ممم ل لتقمجمزيم ميم  لتقمومتئم  لقسما لوتقمام مويمم, تقامدميمب

 تقةامضلتقيووج,لقسال يكلتقجييال.

مركز الدنا 

العدلي 

للبحث 

 والتدريب

كلية 

التقنيات 

الحيوية 

 التطبيقية 

ع عاف ترااعو ست لت ع,عع2102اسست عات   ولتحتقتاته

البرامجعالحاني عفيعالحعليمعالع ليعوالبقت عالتعتلت تي,ع

عوالتبتقت عفتيع عالتحتعتلتيتم تنظمعالكلي ععارةعبرامجعفي

عوع عوالتبتيت تيت  عالتوتبتيت  عالت تتت لت الحاني تعل خحلت 

الز ااي عوالصن اي ,عوتضمعالكلي عقس ينعال يتيتنع

   :عقسمعالحاني تعافحي ئي عالتزي ي عوالوبي عوقستمع

ع ت ت  ةع عالتكتلتيت  عوتت تنتل الحاني تعافحي ئي عالنب تتيت ,

 البك لو يوسعفيعالحاني تعافحي ئي .

كلية 

 الصيدلة

وتهدف ال  اعداد متخععيىن  1272اسست عام 

في علوم العيدلة , وتستمبل الىكىلىيىة طى بىهىا فىي 

 . 1272—1272العام الدراسي 

 وتمنح الكلية لهادة البكالوريوس. 



وتىهىدف  7899اسست عىام 

ال  اعداد متىخىعىعىيىن فىي 

حمول الهندسة المختلفة وتزويدهم بالىخىبىرة الىهىنىدسىيىة 

قسمالالعلمية والعملية , وتضم الكلية اةقسىام اةتىيىة   

لوتيا مايل,ل تقهيدس لتقمديي ,لقسالتقهيدس لتيق اممويميم 

لقسمال لتقمةماسموب, قسالتقهيدس لتقمي ايي ي ,لقسالهميمدسم 

لتقمهميمدسم ل لقسما لتقم م مميم , هيدس لتقجيزملوتيق اموييمال

لتقم ميممميماويم ,ل تق  ي ,لقسالهيدس لتقعمامة,لقسالتقهيدسم 

وتمنح الىكىلىيىة .  قسالهيدس لتي متفلوتقمسايدلتق ياعي 

 .لهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

كلية 

 الهندسة

وتىىهىدف الى  تىىزويىد طىلىىبىتىىهىىا  7899اسىسىىت عىىام 

بجوانب العلوم العرفة والتكنولوجيا الىحىديىثىة عىلى  

الععيدين العملي والنىرىري وتضىم الىكىلىيىة اةقسىام 

 اةتية  

قسالتق يمياء,لقسالتقفيزياء,لقسالعجوالتقمةماسموب,ل

لتقمامامايم ل لقسما قسالتقمياضياللوا  يااللتقةاسوب,

 تيةيا ي .

وتمنح الكلية لىهىادات الىبىكىالىوريىوس والىمىاجسىتىيىر 

 والدكتوراه.

 كلية العلوم

 

 كلية الحقوق

وتهدف ال  اعداد جىيىل كىفء  7891اسست عام 

مىىن الىىحىىمىىوقىىيىىيىىن وفىىق ةحىىدم ة سىىس الىىعىىلىىمىىيىىة 

قسالتقامايمونلوالتربوية , وتضم الكلية قسمين هما  

 تقعاا,لقسالتقاايونلتقخاص.

وتمنح الكلية لهادات البكالىوريىوس والىمىاجسىتىيىر 

 والدكتوراه.

وتهدف ال  تخريي اطباء بأعىداد   7899اسست عام 

علمي رفيع المستوى وتساهم بالبحم العلمىي وتضىم 

ل مبلالفروع التالىيىة   لتقم مبلتقم ما ميمي, تقمامشمميمل,

تيسمةلوتقمجامع,ل بلتي فار,لتقفسجج لوتقفيزيماءل

لتقممجمممتةمم ,ل لتقممعممدقممي, لتيممممتضلوتقمم ممب تقمم مم مميمم ,

تقيسا ي لوتقاوقيد,لعجالتيدوي ,لتيةياءلتقمجهمميم ,ل

 تق يمياءلوتق يمياءلتقةيااي .

وتمنح الكلية لهادات البكالوريوس والدبلىوم الىعىالىي 

 والماجستير والدكتوراه.

 

 كلية الطب

كلية العلوم 

 السياسية

وتهدف ال  اعداد متىخىعىعىيىن  7882اسست عام  

في حمول العلوم السياسيىة , وتضىم الىكىلىيىة اةقسىام 

 اةتية  

لقسمال لتيسماممتاميمجميم , لقسما قسالتقسياس لتقدوقميم ,

لتقمعم قمالل لقسما تقيظالتقسياسي لوتقسياساللتقعامم ,

 تيقا ادي لتقدوقي .ل

وتمنح الكلية لىهىادات الىبىكىالىوريىوس والىمىاجسىتىيىر 

 والدكتوراه.

كلية 

هندسة 

المعلومات 

وتهدف ال  اعىداد مىتىخىعىعىيىن  1221اسست عام 

في حمل هندسة المعلومات واللبكىات والىمىنىرىومىات 

ومىواكىبىة الىتىطىور الىعىلىمىي والىمىعىرفىي فىي مىجىال 

 تكنولوجيا المعلومات , وتضم الكلية اةقسام اةتية  

 قسالهيدس لتقمعجوماللوتيا ايلل.

 قسالهيدس لتقش  الل.

 قسالهيدس لتقميظومالل.

 وتمنح الكلية لهادات البكالوريوس والماجستير 

كلية 

اقتصاديات  

 االعمال

وتهدف ال  اعداد متخععين  1228اسست عام  

في حمول العلوم اةقتعادية واةدارية والمحاسبىيىة 

 واةحعائية , وتضم الكلية اةقسام اةتية  

 قسالتقا ادياللتدتمةلتقم امفل 

 قسالتقا ادياللتدتمةلتيسائماملوتقموتمدل

 قسالتقمقا  لتقمةاس ي لوتقماقي 

 وتمنح الكلية لهادة البكالوريوس .

 

ل مجميم لوتضم حاليا ثسعة كليات هي  لتقمةماموة,  مجميم 

لتقمعمجموال ل مجميم  لتقمعمجموا, تق بل, جي لتقهيدس ,ل جيم 

تقسياسي ,ل جي لهيدس لتقمعجومال,ل جي لتقا اديالل

لتق ميمدقم  ل, مجميم  , تيعمار,ل جي لتقاايياللتيةيا يم 

لوتقماماميميماللوتضم  تقمعهدللتقعاقيللقاشخيمصلتقمعماما

, وكذلك تضم  ث ثىة مىراكىز تقمساعدةلعجىلتييجاب

ل مةموثلبحثية تابعة ال  رئاسة الجامعة هي  ل ممم مز

لقمجم مةمثل ل لتقمعمدقمي لتقمديما لممم مز تقاايياللتيةيا ي ,

لتقميمايمويم ل لقمجم ماقم  وتقادميب,لمم زل ةوثلتقيهمين

, كىمىا تقماجددة,لواضالمم زلتقةاس  لتيق ماممويميم 

لتقم مةموثلتقم م ميم لوتضم وحدتين بحثيىة هىي  وةمدة

ل  قوةدةالتابعة لكلية الطب, وا الىتىابىعىة الى  تق مةمئميم 

 كلية العلوم السياسية.


