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 ت 

 

 اسم الجمعية

 

سنة  

 التأسيس

 

 مقر الجمعية 

 من قبل الوزير   مصادقةتاريخ آخر  

 2020/ 23/11 بغداد 1981 جمعية المهندسين العراقية  1

 2019/ 3/ 6 بغداد 1981 جمعية علوم الحياة العراقية  2

 11/2018/ 5 بغداد 1981 جمعية اطباء العيون العراقية  3

 2018/ 1/ 2 بغداد 1981 جمعية المترجمين العراقيين  4

10/9201/ 3 بغداد 1981 وتنظيم األسرة العراقية جمعية الصحة اإلنجابية  5  

 الجمعية العراقية للعلوم االحصائية  6

 

19/3/2019 بغداد 1981  

 الجمعية العراقية للتوليد وامراض النساء 7

 

2019/ 8/ 1 بغداد 1981  

 19/3/2019 بغداد 1981 جمعية رعاية المعوقين العراقية  8

 19/3/2019 بغداد 1981 جمعية السكري العراقية  9

 12/2019/ 8 بغداد 1981 الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات 10



 

 

 

 

 10/2019/ 3 بغداد 1982 جمعية األطباء النفسانيين العراقية  11

  بغداد 1984 جمعية االقتصاديين العراقيين 12

 13/8/2019 بغداد 1985 جمعية الخطاطين العراقيين  13

 21/1/2019 بغداد 1988 الجراحين العراقية جمعية  14

14/5/2018 بغداد 1990 جمعية جراحي العظام والكسور العراقية  15  

2019/ 4/ 1 بغداد 1991 الجمعية العراقية للصحة والسالمة المهنية  16  

 6/ 3/ 2019 بغداد 1991 للموارد المائية  العراقية العلمية  الجمعية 71

الجهاز الهضمي   مراضالعراقية ألالجمعية  18

 والكبد

 بغداد 1992

 

14/8/2018  

2019/ 8/ 1 بغداد 1995 جمعية القلب والصدر العراقية  19  

21/1/2019 بغداد 1996 علوم التربة العراقية جمعية  20  

جمعية أطباء اإلذن واألنف والحنجرة وجراحة   21

 الرأس والعنق العراقية 

 بغداد 1999

 

21/1/2019 

الجمعية الوطنية للفحص الهندسي والحماية   22

 المدنية 

  بغداد 2000

 بغداد 2000 جمعية أطباء األطفال العراقية  23

 

 

7 /2 /2019  



 

 

 

 

 بغداد 2000 الجمعية العراقية للخصوبة  24

 

6 /2 /2020  

 بغداد 2001 والتجميل  التقويم لجراحي العراقية الجمعية 25

 

17/2/2019  

 بغداد 2001 جمعية امراض الدم العراقية  26

 

6 /3 /2019  

الجمعية العلمية العراقية في ميكانيك التربة   27

 وهندسة األسس

 بغداد 2001

 

21/1/2019  

 جمعية حماية الموروث العماري الوطني 28

 

2019/ 3/ 6 بغداد 2002  

10/2018/ 7 بغداد 2003 جمعية الرازي الطبية  92  

المصادر الوراثية والبيئية  جمعية صيانة  30

 العراقية 

10/9201/ 3 بغداد  2004  

28/8/2018 بغداد 2004 جمعية الليزر العراقية  31  

 2018/ 11/10 بغداد 2004 جمعية العلم والمعرفة  32

 بغداد 2005 جمعية جراحي الكلى والمسالك البولية 33

 

21/1/2019  

2018/ 4/ 4 بغداد 2005 المعلوماتالجمعية العراقية لتكنولوجيا  34  

 جمعية الخوارزمي العراقية  35

 

12/7/2018 الديوانية  2005  

2019/ 3/ 6 بغداد 2005 جمعية علوم الدواجن العراقية  36  



 

 

 

 

الجمعية العراقية لرعاية االبداع العلمي  73

 والتكنولوجي 

 

14/8/2018 بغداد 2005  

لالكاديميين والمثقفين  الجمعية العلمية   38

 العراقيين 

  بغداد 2006

10/2019/ 3 بغداد 2006 الجمعية العراقية لتقنيات االجهزة الطبية  39  

 27/5/2018 النجف 2008 جمعية المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة 40

جمعية مركز الدراسات التخصصية بين الحوزة   41

 والجامعة

11/5/2018 النجف 2009  

 12/7/2018 بغداد 2009 جمعية المستقبل لدراسات وبحوث الطاقة  42

 بغداد 2010 جمعية علوم الحديث  43

 

21/1/2019  

 21/1/2019 بغداد 2010 لكيمياء الحيوية السريرية العراقية لجمعية ال 44

21/1/2019 بغداد 2010 جمعية اللسانيين العراقيين  45  

 بغداد 2011 االورام السريرية العراقية جمعية  46

 

 

6 /3 /2019  

 الجمعية العراقية للفيزياء الطبية  47

 

2018/ 8/ 28 بغداد 2011  



 

 

 

 

   نمية االعالميةجمعية البصيرة للبحوث والت 48

 

2018/ 23/10 بغداد 2011  

21/1/2019 بغداد 2011 الجمعية العراقية الرتفاع ضغط الدم  49  

17/2/2019 بغداد 2012 األسرة العراقية جمعية أطباء  50  

 17/2/2019 بغداد 2012 الجمعية العلمية العراقية لجراحة الوجه والفكين  51

 بغداد 2012 الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  52

 

 

24/10 /2018  

الجمعية الطبية للتخدير والعناية المركزة والحد  53

 من األلم

2018/ 6/ 7 بغداد 2012  

19/3/2019 بابل  2012 الجمعية العلمية العراقية للتمريض والقبالة 54  

جمعية اختصاصي المعلومات والمكتبات   55

 والتوثيق العراقية 

 12/1/2020 بغداد 2013

حمورابي للبحوث والدراسات مركز جمعية   56

 االستراتيجية 

 

17/2/2019 بغداد 2014  

للسياسات العامة والتنمية  الجمعية العراقية  57

 البشرية 

13/3/2019 بغداد 2014  

 2019/ 5/ 9 بغداد 2015 جمعية ادارة االعمال العلمية العراقية  58



 

 

 

 

 2017/ 8/ 6 البصرة  2017 الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية 59

2017/ 8/ 6 النجف 2017 الجمعية العراقية الرياضية العلمية  60  

2018/ 4/ 4 بغداد 2018 جراحي الساد وتصحيح البصر العراقية جمعية  61  

11/5/2018 بغداد 2018 جمعية العالقات العامة العراقية  62  

12/7/2018 بغداد 2018 جمعية الراسخ التقني  63  

12/7/2018 بغداد 2018 ادارة الجودة  نظمالجمعية العراقية ل 64  

2018/ 18/10 ذي قار 2018 جمعية اطباء الباطنية في ذي قار 65  

26/9/2018 بغداد 2018 جمعية المشكاة الثقافية  66  

27/9/2018 كربالء  2018 الجمعية العراقية إلدارة المشاريع  67  

الجمعية العراقية ألطباء االشعة والتصوير  68

 الطبي

2019/ 3/ 6 بغداد 2018  

21/1/2019 بغداد 2018 جمعية التربية الفنية  69  

 

70 

 

 

 الجمعية العراقية ألمراض وزرع الكلى

 

2019 

 

 بغداد

14/3/2019  



 

 

 

 

13/9/2019 بغداد 2019 الجمعية العراقية للعلوم السياسية  71  

2019/ 7/ 3 بغداد 2019 الجمعية العراقية لجراحة األيض والسمنة  72  

2019/ 8/ 1 بغداد 2019 الجمعية العلمية لبحوث الطرق والنقل  73  

العراقية لإلرشاد النفسي والتوجيه  الجمعية  74

 التربوي 

2019/ 7/ 3 بغداد 2019  

  جمعية العميد العلمية والفكرية  75

  

10/2019/ 3 كربالء  2019   

10/2019/ 3 بغداد 2019 الجمعية العراقية لجراحة االورام  76  

الجمعية العراقية للجودة االكاديمية والتعاون  77

 العلمي

10/2019/ 6 الديوانية  2019  

12/2019/ 8 بغداد 2019 الجمعية العراقية العلمية للمخطوطات 78  

12/1/2020 بغداد 2019 الجمعية العراقية للبايلوجي الجزيئي والوراثة  79  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/ 2/ 6 بغداد 2019 جمعية طب الطوارئ العراقية  80  

2020/ 2/ 6 بغداد 2019 الجمعية العراقية للسموم الفطرية والملوثات  82  

2020/ 2/ 6 بغداد 2019 جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات  83  


