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2018-2019

 اعداد طلبة محافظة بابل
اناث: 48

ذكور:224
اعداد طلبة المحافظات

صباحي                 مسائي
اناث :337                 اناث :65

ذكور:  595              ذكور:326 
الكلي :932               الكلي:391 

العدد الكلي للدراستین الصباحیة والمسائیة :1323

اعداد طلبة المرحلة االولى محافظات



2018-2019

القانون 1000600
االقتصاد 1000000
المسرح 1000500
االنكلیزي 1000650
الریاضة 1000500
التحلیالت 3000000

ھندسة تقنیات 3000500
الفیزیاء 2000000
محاسبة 1000600
تمریض 3000000

االجور الدراسیة



2018-2019

التدریسیین

اللقب العلمي                        الشھادة
أستاذ:  12                         دكتوراه:56

أستاذ مساعد: 16                 ماجستیر:94
                        مدرس :25

                  مدرس مساعد: 91
العدد الكلي حسب األلقاب العلمیة:144

 العدد الكلي حسب الشھادة: 150



2018-2019

المحاضرین

اللقب العلمي                        الشھادة
أستاذ: 6                          دكتوراه:12
 أستاذ مساعد:2                 ماجستیر:8

مدرس :4                        قاضي: 1
 مدرس مساعد:8

العدد الكلي حسب األلقاب العلمیة:20
العدد الكلي حسب الشھادة :21



2018-2019

التدریسیین حسب اللقب العلمي        التدریسیین حسب الشھادة
استاذ:12                                     دكتوراه: 56
استاذ مساعد: 16                          ماجستیر: 94

                                مدرس: 25
مدرس مساعد: 91

العدد الكلي : 144                         العدد الكلي: 150

التدریسیین على المالك الدائم



بكالوریوس:39
معھد: 3
دبلوم :7

دبلوم عالي :1
اعدادیة:12
متوسطة:8
ابتدائیة:28

یقرء ویكتب :10
العدد الكلي 108

موظفین

2018-2019



2018-2019

اعداد الطلبة

اعداد الطلبة في الدراسة الصباحیة
ذكور:976
اناث :213

العدد الكلي : 1189
اعداد الطلبة في الدراسة المسائیة

ذكور:595
اناث:337

العدد الكلي :932
العدد الكلي للدراستین :2121



2018-2019

   خرجین الدراسة الصباحیة
ذكور:68
اناث:26

الكلي: 94
خریجین الدراسة المسائیة

الذكور: 38
اثاث: 3

الكلي 41
مجموع الدراستین= 135

الخریجین



2018-2019

عدد التدریسیین الكلي= 165
عدد الطلبة الكلي= 3406

نسبة التدریسیین الى الطلبة= 20

نسبة التدریسییین الى الطلبة



2019-2020

اعداد طلبة محافظة بابل 
اناث: 80
 ذكور: 85

الدراسة الصباحیة               الدراسة المسائیة
ذكور: 290                           ذكور:281 

اناث: 149                              اناث: 140
العدد الكلي :439                      العدد الكلي : 421

العدد الكلي للدراستین :860

 اعداد طلبة المقبولین المرحلة االولى محافظات



2019-2020

القانون 1000600
االقتصاد 1000000
المسرح 1000500
االنكلیزي 1000650
الریلضة 1000500
االسنان 10000000
التحلیالت 3000000
ھندسة تقنیات 3000500
الفیزیاء 2000000
محاسبة 1000600
تمریض 3000000

االجور الدراسیة



2019-2020

اللقب العلمي                        الشھادة
أستاذ:  14                         دكتوراه:55
أستاذ مساعد:12                 ماجستیر:90

                        مدرس :29
                  مدرس مساعد68

العدد الكلي حسب األلقاب العلمیة:123
العدد الكلي حسب الشھادة :145

التدریسیین



2019-2020

اللقب العلمي                        الشھاد
أستاذ: 9                          دكتوراه:23
 أستاذ مساعد:5                 ماجستیر:12

مدرس :9
 مدرس مساعد:12

العدد الكلي حسب األلقاب العلمیة:35
العدد الكلي حسب الشھادة :35

المحاضرین



2019-2020

التدریسیین حسب اللقب العلمي      التدریسیین حسب الشھادة
استاذ:14                                  دكتوراه: 55

استاذ مساعد: 12                        ماجستیر: 90
                                مدرس: 29

مدرس مساعد: 68
العدد الكلي : 123                        العدد الكلي: 145

التدریسیین على المالك الدائم



2019-2020

ماجستیر :1
بكالوریوس:43

دبلوم :7
دبلوم عالي :1

اعدادیة:11
متوسطة:16
ابتدائیة:26

یقرء ویكتب :10
العدد الكلي 115

الموظفین 



2019-2020

الدراسة الصباحیة               الدراسة المسائیة
ذكور: 290                           ذكور:281 

اناث: 149                              اناث: 140
العدد الكلي :439                      العدد الكلي : 421

العدد الكلي للدراستین :860

اعداد طلبة المقبولین المرحلة االولى



2019-2020

اعداد الطلبة

اعداد الطلبة في الدراسة الصباحیة
ذكور:1647

اناث:891
العدد الكلي :2538

اعداد الطلبة في الدراسة المسائیة
ذكور:1084
اناث :330

العدد الكلي : 1414
العدد الكلي للدراستین :3952



2019-2020

   خرجین الدراسة الصباحیة
ذكور:129

اناث:78
الكلي: 207

خریجین الدراسة المسائیة
الذكور: 172

اثاث: 40
الكلي 212

مجموع الدراستین= 419

الخریجین



2019-2020

عدد التدریسیین الكلي= 180
عدد الطلبة الكلي= 3952

نسبة التدریسیین الى الطلبة= 21

نسبة التدریسیین الى الطلبة



2020-2021

الدراسة الصباحیة                الدراسة المسائیة
اعداد طلبة محافظة بابل

 ذكور: 441                       ذكور: 315
   اناث:354                          اناث: 193

الدراسة الصباحیة   (محافظات)  الدراسة المسائي
               اناث:430                                ذكور:680
ذكور:552                               اناث: 254

لعدد الكلي : 982               العدد الكلي :934 934
العدد الكلي للدراستین :1916

 اعداد طلبة المرحلة االولى محافظات



2020-2021

القانون 1600000
االقتصاد 1000000
المسرح 1500000
االنكلیزي 1650000
الریاضة 1500000
االسنان 10000000
 التحلیالت 2500000

ھندسة تقنیات 3500000
الفیزیاء 2000000
محاسبة 1600000
تمریض 2750000

تقنیات التخدیر 2750000
تقنیات االشعة 2700000

االجور الدراسیة



2020-2021

اللقب العلمي                        الشھادة
أستاذ:  24                         دكتوراه:65

أستاذ مساعد:9                    ماجستیر:119
                   مدرس :38                         دبلوم عالي: 3 

                 مدرس مساعد: 111 
العدد الكلي حسب األلقاب العلمیة:182

العدد الكلي حسب الشھادة :187

التدریسیین



2020-2021

اللقب العلمي                             الشھادة
أستاذ: 4                                     دكتوراه:19
أستاذ مساعد:7                            ماجستیر:10

مدرس :  7                                دبلوم: 3 
مدرس مساعد: 6                          معید: 3
طبیب:1                                                

قاضي: 1                                                
العدد الكلي حسب األلقاب العلمیة:24

العدد الكلي حسب الشھادة :37

المحاضرین



2020-2021

التدریسیین حسب اللقب العلمي     التدریسیین حسب الشھادة
استاذ:24                                  دكتوراه: 65

استاذ مساعد: 9                        ماجستیر: 119
          مدرس: 38                                دبلوم عالي: 3

مدرس مساعد: 111
العدد الكلي : 182                        العدد الكلي: 187

التدریسیین على المالك



2020-2021

ماجستیر :1
بكالوریوس:58

دبلوم :10
اعدادیة:11
متوسطة:9
ابتدائیة:22

یقرأ ویكتب+ امي :17
العدد الكلي 128

الموظفین



2020-2021

اعداد الطلبة المقبولین مرحلة اولى 

اعداد الطلبة في الدراسة الصباحیة
ذكور:552
اناث:430

العدد الكلي :982
اعداد الطلبة في الدراسة المسائیة

ذكور:680
اناث : 254

العدد الكلي : 934
العدد الكلي للدراستین :1916



2020-2021

اعداد الطلبة

اعداد الطلبة في الدراسة الصباحیة
ذكور:1924
اناث:1165

العدد الكلي :3089
اعداد الطلبة في الدراسة المسائیة

ذكور:1630
اناث : 534

العدد الكلي : 2164
العدد الكلي للدراستین :5253



   خرجین الدراسة الصباحیة
ذكور:531
اناث:239

الكلي: 770
خریجین الدراسة المسائیة

الذكور: 377
اثاث: 88

الكلي : 465
مجموع الدراستین= 1235

الخریجین

2020-2021



2020-2021

 عدد التدریسیین الكلي= 206
عدد الطلبة الكلي= 5253

نسبة التدریسیین الى الطلبة= 25

نسبة التدریسیین الى اعدد الطلبة


