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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Irak. We leggen uit 
wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit Irak 
met als doel: toelating tot het Nederlands hoger onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer  
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als 
gevolg van fouten of onvolledige informatie in dit document. 

 

 

 

 

 

 
 
Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelatingsverzoeken tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de 
Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en 
Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF-
niveau 

EQF- 
niveau 

Intermediate Baccalaureate - 
  وثیقة مدرسیة / المرحلة المتوسطة
(wathîqa madrasiyya / al-marhalla al-
mutawassiṭa) 

ongeveer 2 jaar havo 
 

2 2 

Secondary School Certificate 
(Vocational Baccalaureate) - 
وثیقة مدرسیة اإلعدادیة المھنیة     
(wathîqa madrasiyya / al-i’dâdiyya 
al-mihaniyya) 

mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2 of 3) 
 

2-3 2-3 

Secondary School Certificate 
 wathîqa) وثیقة مدرسیة / المرحلة اإلعدادیة - 
madrasiyya / al-marhalla al-
i‘dâdiyya) 

havodiploma 4 4 

Technical Diploma - دبلوم فني (diblûm 
fannȋ) 

Associate degree of 2 jaar 
hbo  

5 5 

Bachelor - البكالوریوس (al-bakâlûriyyûs) 
(Technical Institute) 

bachelorgraad in het hbo 6 6 

Bachelor - البكالوریوس (al-bakâlûriyyûs) 
(4 jaar)    

bachelorgraad in het hbo 
of 2 jaar wo 

6 6 

Bachelor - البكالوریوس (al-bakâlûriyyûs) 
(5 jaar) in tandheelkunde, 
farmacologie en diergeneeskunde 

bachelorgraad in het wo 6 6 

Bachelor  - البكالوریوس (al-bakâlûriyyûs) 
(6 jaar) in geneeskunde 

4 jaar wo 6 6 

Master - الماجستیر (al-mâjistȋr) 1-jarige mastergraad in het 
wo 

7 7 

Higher Diploma - دبلوم عالي (diblûm ‘âlȋ) 1-jarige mastergraad in het 
wo 

7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
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• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees 
kwalificatieraamwerk. 

• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -
inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is 
afgerond.  

• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 
onderwijssysteem Nederland. 

• SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert 
buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De 
waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating 
tot het mbo of de arbeidsmarkt.  

  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
http://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-nederland.pdf
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Irak bestaat uit 18 provincies en wordt begrensd door Jordanië, Koeweit, 
Saudi-Arabië, Syrië, Iran en Turkije.  
 
Zoals bij alle maatschappelijke sectoren neemt de overheid een centrale plaats 
in ten aanzien van het onderwijs. Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk 
voor het kleuter-, lager en voortgezet onderwijs. Het hoger onderwijs valt onder 
het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast 
draagt nog een groot aantal andere ministeries verantwoordelijkheid voor 
gespecialiseerde onderwijsinstituten.  
 
De voertaal in het hoger onderwijs is het Arabisch, behalve op medische en 
engineering faculteiten waar de voertaal meestal het Engels is. De 
afstudeerscripties en proefschriften worden in het Arabisch geschreven, met een 
samenvatting in het Engels.  
 
Het academisch jaar loopt van september tot juni. Enkele gespecialiseerde 
hogeronderwijsinstellingen hanteren een indeling van oktober tot september. De 
school-/studieweek loopt van zaterdag tot en met donderdagochtend. De 
universitaire examens worden in juni afgenomen. De universitaire herkansingen 
vinden plaats in september.  
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Na het behalen van het Primary Certificate (شھادة اإلبتدائیة / shahâdat al-ibtidâ’iyya), 
ook wel genaamd Primary Baccalaureate aan het eind van 6 jaar lager onderwijs 
(primary education / اإلبتدائیة / al-ibtidâ’iyya) volgt het nominaal 3-jarige 
intermediate (المتوسطة / al-mutawassiṭa) onderwijs voor 12- tot 15-jarigen. Dit wordt 
afgerond met een centraal vastgesteld landelijk examen voor het Intermediate 
Baccalaureate (وثیقة مدرسیة / المرحلة المتوسطة /wathîqa madrasiyya / al-marhalla al-
mutawassiṭa).  
 

 
 
 
 
 
 

Na de intermediate fase kunnen leerlingen doorstromen naar aansluitend 
algemeen vormend voortgezet onderwijs (de preparatory fase / اإلعدادیة / al-
i’dâdiyya) of naar beroepsonderwijs in een aantal sectoren.  

  

Het niveau van het Intermediate Baccalaureate  
( المتوسطة المرحلة/  مدرسیة وثیقة  /wathîqa madrasiyya / al-marhalla al-mutawassiṭa)  

is vergelijkbaar met dat van ongeveer 2 jaar havo. 
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De beste leerlingen in de intermediate fase volgen aansluitend hierop het 
algemeen vormend voortgezet onderwijs (preparatory fase / اإلعدادیة / al-
i’dâdiyya). Dit duurt 3 jaar en leidt tot het getuigschrift Secondary School 
Certificate (وثیقة مدرسیة / المرحلة اإلعدادیة / wathîqa madrasiyya / al-marhalla al-
i‘dâdiyya) (tot omstreeks 2006 heette dit getuigschrift het Preparatory 
Baccalaureate). Na de eerste klas kiezen leerlingen voor de literaire richting  
 die het hoogste aanzien (al-‘ilmî العلمي) of de exacte richting (al-‘adabî / األدبي)
heeft. Leerlingen die kiezen voor de literaire richting doen eindexamen in de 
vakken Arabisch, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Bij 
de exacte studierichting bestaat het eindexamen uit de vakken Arabisch, Engels, 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. De Koerdische regio geeft een 
eigen getuigschrift, het Baccalaureate Certificate, af. Dit certificate wordt 
gelijkgesteld aan dat van het Secondary School Certificate.   
 

 
 
 
 
 
 

Leerlingen waarvan de examenresultaten in de intermediate fase niet goed 
genoeg zijn voor doorstroming naar de preparatory fase, kunnen doorstromen 
naar 3-jarige middelbare beroepsopleidingen in de richtingen techniek (صناعة / 
ṣinâ’a), handel (تجارة / tijâra) en landbouw (زراعة / zirâ’a) aan een Preparatory 
Technical School (إعدادیة مھنیة / i’dâdiyya mihaniyya). Deze opleidingen leiden tot 
het Secondary School Certificate /Vocational Baccalaureate. Dat wordt 
verkregen na het behalen van een centraal, door het ministerie van Onderwijs 
opgesteld, examen. Deze opleidingen zijn primair bedoeld om tot de 
arbeidsmarkt toe te treden. Het curriculum van deze beroepsopleidingen is voor 
40-45% theoretisch en voor 55-60% praktisch van aard.  

 

 
De beste 10% van de eindexamenkandidaten heeft de mogelijkheid door te 
stromen naar verwante richtingen in het hoger onderwijs.  
 
Irak kent tevens Vocational Secondary (Technical) Institutes die opleidingen 
aanbieden in onder meer de richtingen verpleegkunde, verloskunde, 
maatschappelijk werk, schone kunsten en voor functies bij de politie en de 
luchtmacht.  

Het niveau van het Secondary School Certificate  
( اإلعدادیة المرحلة/  مدرسیة وثیقة  / wathîqa madrasiyya / al-marhalla al-i‘dâdiyya)  

is vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 

Het niveau van het Secondary School Certificate/ Vocational Baccalaureate  
المھنیة اإلعدادیة مدرسیة وثیقة )  / wathîqa madrasiyya / al-i’dâdiyya al-mihaniyya) is 
vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, 

afhankelijk van de studierichting. 
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Het Certificate dat men aan deze instellingen kan behalen, wordt gelijkgesteld 
aan dat van het Secondary School Certificate en kan dus ook toegang geven 
tot het hoger onderwijs.  
 

 Toelating hoger onderwijs 

Toegang tot het hoger onderwijs wordt in Irak verkregen na het behalen van het 
Secondary School Certificate of het Certificate van één van de Vocational 
Secondary (Technical) Institutes. Men dient een gemiddelde score van ruim meer 
dan 50% te behalen voor de examens van het Secondary School Certificate voor 
toelating tot het hoger onderwijs. Ook de beste 10% van de eindexaminandi van 
de Preparatory Technical Schools (تجارة/ زراعة / صناعةال  -al-i’dâdiyya  al / اإلعدادیة 
sinâ’a / al-tijâra /al-zirâ’a) heeft de mogelijkheid door te stromen naar verwante 
richtingen in het hoger onderwijs. Voor toelating tot het hoger onderwijs is geen 
toelatingsexamen nodig. Toelating tot de faculteiten geneeskunde, architectuur, 
engineering en science vereist wel hoge scores in het eindexamen dat leidt tot 
het Secondary School Certificate. De toelatingsscores variëren per jaar en 
worden centraal vastgesteld door het Ministry of Higher Education and Scientific 
Research. 
 

 Hoger onderwijs 

Irak heeft 2 soorten hogeronderwijsinstellingen:  
• technische instituten 
• universiteiten 

 
Technische instituten 
De technische Instituten bieden hogere beroepsopleidingen in 2 varianten: 2-
jarige opleidingen die tot een Technical Diploma leiden en 4-jarige opleidingen 
die leiden tot de graad van bachelor. Universiteiten bieden universitaire 
bacheloropleidingen, universitaire masteropleidingen en promotietrajecten. Deze 
leiden respectievelijk tot de graad van bachelor, master en Doctor of Philosophy.  
 
Universiteiten 
Irak kent staatsuniversiteiten en privé-universiteiten. Privé-universiteiten bestaan er 
sinds de jaren tachtig en de meeste zijn geaccrediteerd door het ministerie van 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De curricula van de 
opleidingen zijn sterk gecentraliseerd. 
 

 Universitair onderwijs 

Wie het Secondary School Certificate met ruim meer dan het minimaal verplichte 
gemiddelde resultaat van 50% heeft afgerond, kan worden toegelaten tot een 
initiële universitaire opleiding. Deze wordt afgesloten met de graad Bachelor of 
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Arts (بكالوریوس آداب / bakâlôriyûs âdâb) in de alfarichtingen/geestesweten-
schappen of Bachelor of Science (بكالوریوس علوم / bakâlôriyûs ‘ulûm) in exacte, 
agrarische en technische studierichtingen. Voor de meeste richtingen is de 
nominale studieduur 4 jaar.  
Voor tandheelkunde, farmacologie en diergeneeskunde geldt een nominaal 5-
jarige studieduur, terwijl de opleiding geneeskunde 6 jaar duurt. Voor 
architectuuropleidingen is de nominale studieduur 5 jaar (voor 1974 was dit 6 jaar 
met vrijwel alleen algemene vakken in het eerste jaar). De bachelorgraad 
vertegenwoordigt een afgerond kwalificatieniveau, waarmee men de 
arbeidsmarkt kan betreden en in aanmerking komt voor verdere studie. 
 
Colleges en practica omvatten gemiddeld 32 uur per week. Men rondt maximaal 
8 vakken per jaar af. Dit levert gemiddeld 35 credits per jaar op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De beste studenten kunnen na het afronden van een bacheloropleiding 
doorstromen naar één van de masteropleidingen (ماجستیر / mâjistȋr), welke een 
nominale duur hebben van 2 jaar. Toelatingseis voor een masteropleiding is een 
eindgemiddelde van 65% in de bacheloropleiding (voor geneeskunde en 
technische vakken geldt een eindgemiddelde van 75-80%).  
 
Voor afronding van een masteropleiding zijn 30-36 credits benodigd, waarvan 18-
24 credits voor studie en onderzoek en 6-12 credits voor de scriptie. Publiekelijk 
dient een scriptie verdedigd te worden ten overstaan van een 

Het niveau van de Bachelor (البكالوریوس / al-bakâlûriyyûs) na een nominaal 4-
jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 2 jaar wetenschappelijk onderwijs 

in overeenkomstige richting of met dat van de graad van bachelor in het 
hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding 

(praktijkgericht of wetenschappelijk). 

Het niveau van de Bachelor (البكالوریوس / al-bakâlûriyyûs) na een  
nominaal 5-jarige opleiding in de richtingen tandheelkunde, farmacologie en 

diergeneeskunde is vergelijkbaar met dat van de graad van 
bachelor in het wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige richting. 

Het niveau van de Bachelor (البكالوریوس / al-bakâlûriyyûs) na een  
nominaal 6-jarige opleiding in de richting geneeskunde is vergelijkbaar  

met dat van 4 jaar wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige richting. 
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beoordelingscommissie. De benaming van de mastergraden loopt parallel met 
die van de bachelorgraden: arts (آداب / âdâb) en science ( علوم / ‘ulûm).  
Voor de masteropleidingen wordt 60% of hoger per vak pas als voldoende 
beschouwd en dient minstens een gemiddelde van 70% voor alle onderdelen 
tezamen te zijn behaald.  
 

 
Een andere universitaire vervolgopleiding is een 2-jarige opleiding die leidt tot het 
Higher Diploma (دبلوم عالي / diblûm ‘âlȋ). De toelatingseis voor deze opleiding is een 
eindscore pass (50-59%) in de bacheloropleiding, waarbij deze Bachelor wel in 
dezelfde richting gevolgd moet zijn. Het eerste jaar bestaat uit course work en in 
het tweede jaar wordt een thesis geschreven. Het Higher Diploma biedt 
doorgaans geen toegang tot de promotie, het is wel mogelijk om door te 
stromen naar een masteropleiding. 

 

 
Na een masteropleiding kan men verder studeren om te promoveren tot Doctor 
of Philosophy (دكتوراه / duktûra) (PhD). De toelating is zeer selectief en vereist 3 jaar 
(minstens 60 credits) studie. Dit programma bestaat uit 1 jaar studie (minstens 20 
credits) en 2 jaar (minstens 40 credits) onderzoek en het schrijven van een 
proefschrift. Aan het proefschrift moet een oorspronkelijk, te publiceren 
onderzoek ten grondslag liggen. Voor de PhD wordt 60% of hoger per vak pas als 
voldoende beschouwd en dient minstens een gemiddelde van 70% voor alle 
onderdelen tezamen te zijn behaald. 
 

 Hoger beroepsgericht onderwijs 

Er bestaan meer dan 20 technische instituten, alle genaamd Technical Institute 
gevolgd door de naam van de plaats waar het instituut is gevestigd. Deze 
instituten vallen onder het overkoepelende orgaan Foundation of Technical 
Institutes, dat onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. 
 
Aan een technical institute (معھد فني / ma’had fannȋ) kan men een 2-jarige hoger 
beroepsopleiding volgen. Deze worden afgesloten met een Technical Diploma 

Het niveau van de Master (الماجستیر / al-mâjistȋr) is vergelijkbaar met  
dat van een afgeronde 1-jarige universitaire masteropleiding  

in overeenkomstige studierichting. 

Het niveau van het Higher Diploma ( عالي دبلوم  / diblûm ‘âlȋ)  
is vergelijkbaar met dat van een afgeronde 1-jarige  

universitaire masteropleiding in overeenkomstige studierichting. 
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 Landelijk mag de beste 10% van de studenten vervolgens .(diblûm fannȋ / دبلوم فني)
doorstromen naar een universitaire bacheloropleiding en verkrijgt daar een 
aantal vrijstellingen van het curriculum.  

 
 
 
 
 
 
 

Het is ook mogelijk om aan een technical institute een 4-jarige bacheloropleiding 
te volgen. De toelatingseis is het Secondary School Certificate of het Vocational 
Baccalaureate. Het studieprogramma omvat 34-40 uur studie per week, waarvan 
ongeveer 30% theorie en circa 70% praktijk. 
 

 
 
 
 
 
  

Het niveau van het Technical Diploma ( فني دبلوم  / diblûm fannȋ) is vergelijkbaar 
met dat van de Associate degree of met 2 jaar hoger beroepsonderwijs in 

overeenkomstige richting. 

Het niveau van de graad van bachelor (البكالوریوس /al-bakâlûriyyûs), behaald 
aan een technical institute, is vergelijkbaar met dat van de graad van 
bachelor in het hoger beroepsonderwijs in overeenkomstige richting. 
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 Beoordelingssystemen 

In het onderwijs worden de volgende beoordelingsschalen gehanteerd: 
lager onderwijs eerste 4 leerjaren 0 – 10 (5% of hoger is voldoende) 
lager onderwijs 5e en 6e klas 0 – 100 (50% of hoger is voldoende ) 
voortgezet onderwijs 0 – 100 (idem) 
hoger onderwijs 0 – 100 (idem), maar in exacte 

studierichtingen wordt veel strenger 
beoordeeld (nooit hoger dan 84% en slechts 
5% van de studenten behaalt een 
gemiddelde boven de 79%).  

 
Cijfers Omschrijving Betekenis 

  فائق / ممتاز 90-100
(fa’iq /mumtâz)  

excellent 

  جید جداً  80-89
(jayyid jiddan) 

very good 

 جید 70-79
(jayyid) 

good 

 متوسط 60-69
(mutawasitta) 

medium 

 مقبول 50-59
(maqbûl) 

pass 

 راسب 0-49
(râsib) 

fail 

 
 Accreditatie en kwaliteitszorg  

De instantie die zorg draagt voor de accreditatie van onderwijsinstellingen is voor 
het lager en voortgezet onderwijs het ministerie van Onderwijs. Voor het hoger 
onderwijs is dit het ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek. De Foundation of Technical Institutes valt ook onder de 
verantwoordelijkheid van dit laatstgenoemde ministerie.  
 
Een lijst van erkende Irakese universiteiten is beschikbaar bij de paragraaf 
Overzicht hogeronderwijsinstellingen en op de website van het ministerie van 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De lijst van erkende technical 
institutes is beschikbaar op de website van de Foundation of Technical 
Education. 
 
Irak kent geen erkenning op programmaniveau. 

http://www.en.mohesr.gov.iq/
http://www.fte.edu.iq/
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 Samenstelling dossier  

Het dossier bevat idealiter een Arabischtalige afstudeerverklaring en/of een 
transcript (vakkenoverzicht/cijferlijst). In sommige gevallen zijn echter alleen de 
Engelstalige versies hiervan beschikbaar. De getuigschriften van het algemeen 
vormend voortgezet onderwijs zijn meestal in zowel  het Engels als het Arabisch 
opgesteld. 
 
Het controleren van de authenticiteit van Iraakse getuigschriften verdient nog 
steeds veel aandacht. De mogelijkheden van navraag omtrent documenten en 
instellingen van hoger onderwijs nemen toe. Het ministerie van Hoger Onderwijs 
en Wetenschappelijk Onderzoek bijvoorbeeld is bezig een online lijst van 
universitaire afgestudeerden op te zetten die teruggaat tot 1990.  
Inmiddels is het ook soms weer mogelijk voor afgestudeerden om aanvullende of 
vervangende documenten op te vragen in Irak. Verder kan men bij twijfel 
contact opnemen met Nuffic. 
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

Erkende universitaire instellingen (up-to-date 2014):  
 
Staatsinstellingen 
• University of Al Anbar / االنبار جامعة  (Jâmi’at al-Anbar)    
• University of Mustansiriyah / الجامعة المستنصریة (al-jâmi’a al-Mustansiriyya) 
• Al Qadissiya University / جامعة القادسیة (Jâmi’at al-Qâdisiyya)  
• University of Babylon / جامعة بابل (Jâmi’at Bâbil)      
• University of Baghdad / بغداد جامعة  (tot 1969 Al-Hikma University; daarna 

veranderd in University of Baghdad). (Jâmi’at Bagdâd) 
• University of Basrah / البصرة جامعة  (Jâmi’at al-Basra) 
• Diyala University / دیالى جامعة  (Jâmi’at Diyâlâ) 
• Thi Qar University / جامعة ذي قار (Jâmi’at Thi Qâr) 
• University of Duhok / جامعة دھوك (Jâmi’at Duhûk) 
• Iraqi University / الجامعة العراقیة (voorheen Islamic University / الجامعة اإلسالمیة en 

daarvoor the Saddam University for Islamic Sciences) (al-jâmi’a al-‘Irâqiyya) 
• University of Karbala /  جامعة كربالء (Jâmi’at Karbalâ’) 
• University of Kirkuk /  جامعة كركوك   (Jâmi’at Kirkûk) 
• University of Kufa / جامعة الكوفة (Jâmi’at Kûfa) 
• University of Mosul / جامعة الموصل (Jâmi’at al-mawsûl) 
• Nahrain University /  جامعة النھرین (voorheen Saddam University for Engineering 

and Sciences of Baghdad)  (Jâmi’at al-Nahrayn) 
• University of Salahaddin / الدین صالح جامعة  (Jâmi’at Salâh al-Dîn) 
• University of Sulaimani /  السلیمانیة جامعة (gesloten tussen 1981 en 1992) (Jâmi’at 

al-Slimâniyya) 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/contactgegevens/
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• University of Technology /  التكنولوجیة الجامعة (UOT) (sinds 1960 een dependance 
van the University of Baghdad; sinds 1968 een College of Engineering) 
(Jâmi’at al-Teknûlûjiyya) 

• University of Tikrit / جامعة تكریت (Jâmi’at Tikrît) 
• University of Waasit / جامعة الواسط (Jâmi’at al-Wâsit) 
• University of Misan / جامعة میسان (Jâmi’at Mîsân)  
• Al-Muthanna University / جامعة المثنى (Jami’at al-Muthannâ) 
• Hawler Medical University / جامعة ھولیر الطبیة (Jâmi’at Hawlîr al-tibbiya) 
• University of Kurdistan / Hawler / جامعة ھولیر كردستان (Jâmi’at Hawlîr Kurdistân) 

 
Privé-instellingen  
• Ahl al-Bayt University / جامعة أھل البیت (Jâmi’at ‘Ahl al-Bayt) 
• Al-Hadba’a University College / كلیة الحدباء الجامعة (Kulliyat al-Hadbâ’a al-

Jâmi’a) 
• Al-Mamoun University College / كلیة المأمون الجامعة (Kulliyat al-Ma’mûn al-Jâmi’a) 
• Al-Mansour University College / كلیة المنصور الجامعة (Kulliyat al-Mansûr al-Jâmi’a) 
• Al-Turath University College / كلیة التراث الجامعة (Kulliyat al-Thurât al-Jâmi’a) 
• Baghdad College of Pharmacy / كلیة بغداد للصیدلة (Kulliyat Bagdad lil-Saydalla) 
• Baghdad University College for Economic Sciences / 

 (Kulliyat Bagdad lil-‘ulûm al’iqtisâdiyya al-Jâmi’a) كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة 
• Al-Maaref University College / كلیة المعارف الجامعة (Kulliyat al-Ma’ârif al-Jâmi’a) 
• Islamic University College / الكلیة اإلسالمیة الجامعة (al-Kulliya al-‘Islâmiyya al-

Jâmi’a) 
• Knowledge City University College / كلیة مدینة العلم الجامعة (Kulliyat madînat al-‘ilm 

al-Jâmi’a) 
• Rafidain University College / كلیة الرافدین الجامعة (Kulliyat ar-Râfidayn al-Jâmi’a) 
• Shatt al-Arab College / كلیة شط العرب الجامعة (Kulliyat sat al-‘Arab al-Jâmi’a) 
• Sheikh Muhammad Kasnazan University College / كلیة الشیخ محمد الكسنزان الجامعة 

(Kulliyat al-Saykh Muhammad Kasnazan al-Jâmi’a) 
• Tigris University College /  الجامعةكلیة دجلة  (Kulliyat Dijla al-Jâmi’a) 
• University College of Humanities / كلیة الدراسات اإلنسانیة الجامعة (Kulliyat al-Dirasât 

al-‘Insâniyya al-Jâmi’a) 
• Yarmouk University College / كلیة الیرموك الجامعة (Kulliyat al-Yarmûk al-Jâmi’a) 
• Al-Rashid University College /  كلیة الرشید الجامعة  (Kulliyat al-Rasîd al-Jâmi’’a) 
• Al-Sheikh Al-Tusi University College /  كلیة الشیخ الطوسي الجامعة (Kulliyat al-Saykh al-

Tûsi al-Jâmi’a) 
• Al-Imam Jafar Al-sadiq University /  جامعة اإلمام جعفر الصادق (Jâmi’at al’îmâm 

Ja’far al-Sâdiq) 
• Al-Iraq University College / كلیة العراق الجامعة (Kulliyat al’Irâq al-Jâmi’a) 
• Sadr Al-Iraq University College / كلیة صدر العراق الجامعة (Kulliyat Sadr al-‘Irâq al-

Jâmi’a) 
• Al-Qalam University College / كلیة القلم الجامعة (Kulliyat al-Qalam al-Jâmi’a) 
• Al-Hussain Engineering College / كلیة الحسین الھندسیة (Kulliyat al-Hussein al-

Handasiyya) 
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• Dijila University Colege / كلیة دجلة الجامعة االھلیة (Kulliyat Dijla al-Jâmi’a al-Ahliyya) 
• Al-Mustaqbal University College /  الجامعةكلیة المستقبل  (Kulliyat al-Mustaqbal al-

Jâmi’a) 
• Al-Hikma University College / كلیة الحكمة الجامعة (Kulliyat al-Hikma al-Jâmi’a) 
• Al-Imam University College / كلیة االمام الجامعة (Kulliyat al’Imâm al-Jâmi’a) 
• Al-Hilla University College /  كلیة الحلة الجامعة  (Kulliyat al-Hilla al-Jâmi’a) 

 
 Handige websites 

• Website van het Ministry of Education, het ministerie van Onderwijs, 
verantwoordelijk voor het kleuter-, lager en voortgezet onderwijs (in het 
Arabisch). 

• Website van het Ministry of Higher Education and Scientific Research, het 
ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.  

• Website van de Foundation of Technical Education. 
• Website van governments on the WWW: Iraq. 
• Website van de Association of Arab Universities (in het Arabisch).   

http://www.moedu.gov.iq/
http://www.en.mohesr.gov.iq/
http://www.fte.edu.iq/
http://www.gksoft.com/govt/en/iq.html
http://www.aaru.edu.jo/
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