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 اسم الجهة المعتمدة الجامعة ت
 االختبارات التي تقدمها

ITP-

TOEFL 

TOEFL IC3 ICDL 

1.  

 جامعة بغداد

    * بغداد رئاسة جامعة/  مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

  *  * بغداد رئاسة جامعة/ مركز الحاسبة االلكترونٌة   .2

  *  * بغداد جامعة / كلٌة التربٌة ابن رشد  .3

    * بغداد جامعة / كلٌة اللغات  .4

    * بغداد ةجامع/ كلٌة االداب   .5

    * جامعة بغداد/ المركز االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات   .6

    * جامعة بغداد/ كلٌة العلوم للبنات / مركز التوفل   .7

    * جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة بنات / مركز التوفل   .8

9.  
 جامعة البصرة

    * جامعة البصرة / كلٌة اآلداب/  اللغات الحٌةز مرك

    * جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة   .11

  *   جامعة البصرة/ مركز الحاسبة االلكترونٌة   .11
12.  

 جامعة الموصل

    * جامعة الموصل / كلٌة التربٌة/ مركز التعلٌم المستمر

    * جامعة الموصل/ كلٌة اآلداب   .13

    * جامعة الموصل  .14

  *   IC3مركز للـ   .15

16.  
 الجامعة المستنصرٌة

    * الجامعة المستنصرٌة / كلٌة اآلداب /مركز اللغات األجنبٌة 

    * مدٌرٌة البحث والتطوٌر فً رئاسة الجامعة المستنصرٌة  .17

الجامعععة / مركععز الحاسععبة االلكترونٌععة / شعععبة تطععوٌر متععارات الحاسععوب   .18
 المستنصرٌة

*    
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19.  
 التكنولوجٌةالجامعة 

  *   الجامعة التكنولوجٌة/ مركز الحاسبة االلكترونٌة 
    * الجامعة التكنولوجٌة/ مركز اللغة االنكلٌزٌة   .21

  *   الجامعة التكنولوجٌة/ مركز تقنٌة المعلومات واالتصاالت   .21

22.  
 جامعة الكوفة

    * جامعة الكوفة/ مركز التوفل فً رئاسة الجامعة 

  *   الكوفةمركز جامعة   .23
    * جامعة تكرٌت / قسم الدراسات العلٌا والبحث والتطوٌر/ شعبة التوفل  جامعة تكرٌت  .24

25.  
 جامعة القادسٌة

   *  جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة / قسم اللغة االنكلٌزٌة 

  *   جامعة القادسٌة/ مركز الحاسوب وخدمات االنترنت   .26
27.  

 جامعة االنبار

    * جامعة االنبار/  ٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌةكل/ مركز التوفل 

  *  * جامعة االنبار/  مركز الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات  .28

    * جامعة االنبار/ مركز التوفل   .29

 *    االنبار/ مركز جامعة االنبار للرخصة الدولٌة للحاسوب   .31
  *   جامعة االنبار/ كلٌة الحاسوب /  IC3مركز   .31
32.  

 امعة بابلج

-IB  جامعة بابل/ مركز جامعة بابل المتحان التوفل 

TOEFL 

  

  *   IC3مركز للـ   .33

    * جامعة بابل/ مركز التوفل االكادٌمً الستخدام االنترنت   .34

35.  
 جامعة النترٌن

    * جامعة النترٌن/ مركز التوفل 

  *   IC3مركز للـ   .36

37.  
 جامعة دٌالى

    * ىجامعة دٌال/ مركز التوفل 

  *   جامعة دٌالى/ مركز الحاسبة واالنترنت   .38
39.  

 جامعة كربالء
    * جامعة كربالء/ مركز الحاسبة االلكترونٌة 

  *   IC3مركز للـ   .41

    * رئاسة جامعة ذي قار/ مركز التوفل  جامعة ذي قار  .41
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 جامعة ذي قار  .42

Thi_Qar Universiy_ computer center postgraduate 

center  

  *  

43.  
 جامعة كركوك

  *  * جامعة كركوك/ واالنترنٌت االلكترونٌة مركز الحاسبة 

    * جامعة كركوك/ مركز اللغات   .44

45.  
 جامعة واسط

    * جامعة واسط/ مركز اللغات 

  *  * مركز الحاسوب والمعلوماتٌة فً جامعة واسط  .46

  * *  جامعة مٌسان/ مركز الحاسبة االلكترونٌة  جامعة مٌسان  .47
    * جامعة المثنى/ مركز التوفل  جامعة المثنى  .48

  *   IC3مركز للـ    .49

    * جامعة دهوك/ مركز التوفل  جامعة دهوك  .51

  *   IC3مركز للـ  جامعة صالح الدٌن  .51

   *  هٌئة التعلٌم التقنً /مركز تطوٌر المالكات  هٌئة التعلٌم التقنً  .52

 Foundation of technical            هٌئة التعلٌم التقنً              .53

education postgraduate center 
  *  

  *   IC3مركز للـ  التٌئة العراقٌة للحاسبات  .54

  *  * المعتد العربً للغات والحاسوب   .55

    * العرب نمركز جامعة األكادٌمٌٌ   .56

  *  * معتد الراصد للغات وتكنولوجٌا المعلومات   .57

  *  * االهلً فً النجف االشرفمركز الفارابً    .58

  *  * االنبار/ تكرٌت / الموصل / شركة البانً فرع بغداد    .59

   * * الشتادات الصادرة عن منظمة االمٌدٌست   .61

  *  * جامعة االمام جعفر الصادق   .61

    * المركز العالمً لالختبارات فً مٌسان   .62

    * كلٌة االكادٌمٌٌن العرب بغداد   .63
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  *  * خالد الثقافً للغات والحاسبات وادارة االعمالمعتد ال   .64

    * كربالء/  المعتد العراقً لتعلٌم اللغة االنكلٌزٌة والحاسوب    .65

    * كركوك/ نادي االخاء التركمانً    .66

    * معتد التغٌٌر والتطوٌر السلٌمانٌة   .67

    * المعتد البرٌطانً للغات اربٌل   .68

  *  * اع عن حقوق الصحفٌٌنالجمعٌة العراقٌة للدف   .69

  *  * معتد ابن التٌثم للغات والحاسبات   .71

    * المعتد العالً للغات االجنبٌة   .71

  *  * جمعٌة الباحثٌن واألكادٌمٌٌن العرب   .72

  *  * معتد المستقبل للتدرٌب   .73

  *  * مركز افاق لتعلٌم اللغة االنكلٌزٌة   .74

  *  * سباتمعتد الناصرٌة االهلً للغات والحا   .75

  * *  مركز االمل    .76

  *  * معتد الراجح الثقافً للغات والحاسبات   .77

  *   معتد المنصور لعلوم الحاسبات   .78

  *   وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة لنظم المعلومات    .79

 *    بغداد/  شركة ضحى العراق للتدرٌب والتقنٌات الحدٌثة    .81

 *    بغداد/ كنولوجٌا المعلومات مركز الغد الدولً لت   .81

/ المركز التدرٌبً لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بفرعٌة بغداد الكعر     .82
 الرصافة

   * 

 *    الموصل/ معتد االمتٌاز الدولً    .83
 *    الموصل/ المركز التدرٌبً لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت    .84
 *    البصرة/ مركز روز البصرة    .85
 *    البصرة/ المركز التدرٌبً لتكنولوجٌا المعلومات    .86
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 *    اربٌل/ مدرسة الشوٌفات    .87
 *    اربٌل/ المركز التدرٌبً لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت    .88
 *    النجف االشرف/ المركز التدرٌبً لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت    .89
 *    السلٌمانٌة/ معتد انترجٌنج    .91
   *  عتد االمل االهلً لتعلٌم اللغات والترجمةم   .91
   *  المعتد العالمً لالختبارات اللغوٌة   .92
  *  * البصرة -كلٌة شط العرب الجامعة    .93
  *  * كركوك -منظمة الرافدٌن لتطوٌر المجتمع واالعمار   .94

 

  


