الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

1

الماجستير في تقنيات التحليالت المرضية  /تقنيات التحليالت
المرضية

الجامعة التقنية الجنوبية  /التقنيات الصحية والطبية  /تقنيات التحليالت
المرضية

2

الماجستير في تقنيات إدارة العلمليات  /تقنيات إدارة العمليات

الجامعة التقنية الجنوبية  /التقنية اإلدارية  /تقنيات إدارة العمليات

3

الماجستير في المحاسبة  /تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الجنوبية  /التقنية اإلدارية  /تقنيات المحاسبة

4

الماجستير في هندسة تقنيات الحراريات  /هندسة تقنيات
الحراريات

الجامعة التقنية الجنوبية  /التقنية الهندسية (البصرة)  /تقنيات الحراريات

5
الماجستير في تقنيات صحة مجتمع  /تقنيات صحة مجتمع
6
7

الجامعة التقنية الشمالية  /التقنيات الصحية والطبية  /تقنيات صحة
المجتمع

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /حراريات

الجامعة التقنية الشمالية  /التقنية  /كركوك  /تقنيات هندسة التبريد
والتكييف

الماجستير في هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  /هندسة تقنيات
البناء واالنشاءات

الجامعة التقنية الشمالية  /التقنية الهندسية ( الموصل)  /هندسة تقنيات
البناء واالنشاءات

8
الماجستير في هندسة تقنيات الحاسبات  /هندسة تقنيات الحاسبات

الجامعة التقنية الشمالية  /التقنية الهندسية ( الموصل)  /هندسة تقنيات
الحاسبات

9
10

الماجستير في تقنيات االشعة  /تقنيات التصوير االشعاعي

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الصحية والطبية  /تقنيات االشعة

الماجستير في تقنيات التحليالت المرضية  /تقنيات التحليالت
المرضية

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الصحية والطبية  /تقنيات التحليالت
المرضية

11
الماجستير في تقنيات صحة مجتمع  /تقنيات صحة مجتمع
12
13

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الصحية والطبية  /تقنيات صحة
المجتمع

الماجستير في تقنيات صناعة االسنان  /تقنيات صناعة االسنان

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الصحية والطبية  /تقنيات صناعة
االسنان

الماجستير في هندسة تقنيات االجهزة االلكترونية الطبية  /هندسة
تقنيات االجهزة االلكترونية الطبية

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية /
هندسة تقنيات االجهزة االلكترونية الطبية

14
الماجستير في الهندسة الكهربائية  /تقنيات الحاسبات

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية /
هندسة تقنيات الحاسوب

15

الماجستير في هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  /هندسة تقنيات
القدرة الكهربائية

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنيات الهندسية الكهربائية وااللكترونية /
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

16

الماجستير في تقنيات ادارة الجودة الشاملة  /تقنيات ادارة
الجودة الشاملة

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية االدارية  /تقنيات ادارة الجودة الشاملة

17

الماجستير في التقنيات االدارية  /تقنيات ادارة العمليات

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية االدارية  /تقنيات ادارة العمليات

18
الماجستير في التقنيات االدارية  /التقنيات المالية والمحاسبية

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية االدارية  /تقنيات المالية والمحاسبية

19
الماجستير في التقنيات االدارية  /تقنيات المعلوماتية واالدارية

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية االدارية  /تقنيات المعلوماتية االدارية

20
الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة تقنيات الحراريات

5102/4/52

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية الهندسية  /هندسة تقنيات الحراريات

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

21
22

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة القوالب

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية الهندسية  /هندسة تقنيات القوالب
والعدد

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة تقنيات اللحام

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية الهندسية  /هندسة تقنيات اللحام

23
الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة تقنيات المواد

الجامعة التقنية الوسطى  /التقنية الهندسية  /هندسة تقنيات المواد
الهندسية

24

الماجستير في الفنون التطبيقية  /تقنيات اإلعالن

الجامعة التقنية الوسطى  /الفنون التطبيقية  /تقنيات اإلعالن

25

الماجستير في التقنية اإلحيائية  /تقنية إحيائية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /العلوم التطبيقية

26

الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء تطبيقية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /العلوم التطبيقية

27

الماجستير في العلوم التطبيقية  /رياضيات تطبيقية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /العلوم التطبيقية

28

الماجستير في العلوم التطبيقية  /علم المواد

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /العلوم التطبيقية

29

الماجستير في العلوم التطبيقية  /فيزياء الليزر

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /العلوم التطبيقية

30

الماجستير في العلوم التطبيقية  /فيزياء تطبيقية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /العلوم التطبيقية

31

الماجستير في علوم الحاسوب  /علوم حاسوب

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /علوم الحاسوب

32

الماجستير في علوم الحاسبات  /ذكاء اصطناعي

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /علوم الحاسوب

33

الماجستير في علوم الحاسوب  /نظم معلومات

الجامعة التكنولوجية  /االقسام العلمية  /علوم الحاسوب

34

الماجستير في الهندسة الكهربائية  /اتصاالت والكترونيات

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الكهربائية

35

الماجستير في الهندسة الكهربائية  /هندسة قدرة

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الكهربائية

36

الماجستير في الهندسة الكهروميكانيكية  /هندسة الطاقة
الماجستير في الهندسة الكهروميكانيكية  /هندسة النظم
الكروميكانيكية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الكهروميكانيكية
الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الكهروميكانيكية

38

الماجستير في الهندسة الكيمياوية  /تكرير النفط والغاز

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الكيمياوية

39

الماجستير في الهندسة الكيمياوية  /عمليات كيمياوية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الكيمياوية

40

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /تكييف وتبريد

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الميكانيكية

41

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /قدرة حرارية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الميكانيكية

42

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /ميكانيك تطبيقي

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /الهندسة الميكانيكية

43

الماجستير في هندسة االنتاج والمعادن  /هندسة معادن

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة االنتاج والمعادن

44

الماجستير في هندسة االنتاج والمعادن  /هندسة االنتاج

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة االنتاج والمعادن

45

الماجستير في هندسة االنتاج والمعادن  /هندسة صناعية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة االنتاج والمعادن

46

الماجستير في هندسة البناء واالنشاءات  /هندسة الموارد المائية

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة البناء واالنشاءات

47

الماجستير في هندسة البناء واالنشاءات  /هندسة جيوتكنك

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة البناء واالنشاءات

48

الماجستير في هندسة السيطرة والنظم  /هندسة السيطرة

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة السيطرة والنظم

49

الماجستير في هندسة السيطرة والنظم  /هندسة حاسبات

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة السيطرة والنظم

50

الماجستير في هندسة السيطرة والنظم  /هندسة ميكاترونكس

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة السيطرة والنظم

51

الماجستير في الهندسة المعمارية  /تصميم حضري

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة العمارة

52

الماجستير في الهندسة المعمارية  /تصميم معماري

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة العمارة

37

5102/4/52

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

53

الماجستير في الهندسة المعمارية  /تكنولوجيا عمارة

54

الماجستير في هندسة الليزر و االلكترونيات البصرية  /هندسة
االلكترونيات البصرية
الماجستير في هندسة الليزر و االلكترونيات البصرية  /هندسة
الليزر

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة الليزر والبصريات

56

الماجستير في هندسة المواد  /هندسة المواد

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة المواد

57

الماجستير في هندسة الحاسوب  /هندسة الحاسوب

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة حاسوب

58

الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

الجامعة العراقية  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة اعمال

59

الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية

الجامعة العراقية  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية

60

الماجستير في المحاسبة  /محاسبة

الجامعة العراقية  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة

61

الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

الجامعة العراقية  /االداب  /التاريخ

62

الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

الجامعة العراقية  /االداب  /التاريخ

63

الماجستير في اللغة العربية  /األدب

الجامعة العراقية  /االداب  /اللغة العربية

64

الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

الجامعة العراقية  /االداب  /اللغة العربية

65

الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية

الجامعة العراقية  /االداب  /جغرافية

66

الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن

الجامعة العراقية  /االداب  /علوم القران

67

الماجستير في اإلعالم  /اعالم

الجامعة العراقية  /االعالم  /اعالم

68

الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

الجامعة العراقية  /التربية  /التاريخ

69

الماجستير في علوم الحياة  /علوم حياة

الجامعة العراقية  /التربية  /علوم الحياة

70

الماجستير في علوم القرآن  /القران الكريم والتربية االسالمية
الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /مناهج وطرائق تدريس
عامة

الجامعة العراقية  /التربية  /علوم القرآن
الجامعة العراقية  /التربية  /علوم تربوية ونفسية

72

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /طرائق تدريس علوم
القران والتربية االسالمية

الجامعة العراقية  /التربية للبنات  /علوم القران

73

الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن

الجامعة العراقية  /التربية للبنات  /علوم القران

74

الماجستير في اصول الدين  /الحديث

الجامعة العراقية  /العلوم االسالمية  /الحديث

75

الماجستير في اصول الدين  /العقيدة

الجامعة العراقية  /العلوم االسالمية  /العقيدة

76

الماجستير في العلوم اإلسالمية  /الفقه واصوله

الجامعة العراقية  /العلوم االسالمية  /الفقه واصولة

77

الماجستير في العلوم اإلسالمية  /مقارنة اديان

الجامعة العراقية  /العلوم االسالمية  /مقارنة اديان

78

الماجستير في العلوم السياسية  /دراسات دولية

الجامعة العراقية  /العلوم السياسية  /دراسات دولية

79

الماجستير في القانون  /القانون الخاص

الجامعة العراقية  /القانون والعلوم السياسية  /القانون الخاص

80

الماجستير في القانون  /القانون العام

الجامعة العراقية  /القانون والعلوم السياسية  /القانون العام

81

الماجستير في هندسة الحاسبات  /هندسة حاسبات

الجامعة العراقية  /الهندسة  /هندسة الحاسوب

82

الماجستير في اإلحصاء  /إحصاء

الجامعة المستنصرية  /اإلدارة واالقتصاد  /إحصاء

83

الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

الجامعة المستنصرية  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

84

الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد

الجامعة المستنصرية  /اإلدارة واالقتصاد  /اقتصاد

55

71

5102/4/52

الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة العمارة
الجامعة التكنولوجية  /االقسام الهندسية  /هندسة الليزر والبصريات

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

85
الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية

الجامعة المستنصرية  /اإلدارة واالقتصاد  /العلوم المالية والمصرفية

86

الماجستير في المحاسبة  /محاسبة

الجامعة المستنصرية  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة

87

الماجستير في الترجمة  /الترجمة

الجامعة المستنصرية  /االداب  /الترجمة

88

الماجستير في الفلسفة  /فلسفة

الجامعة المستنصرية  /االداب  /الفلسفة

89

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة

الجامعة المستنصرية  /االداب  /اللغة االنكليزية

90

الماجستير في اللغة العربية  /األدب

الجامعة المستنصرية  /االداب  /اللغة العربية

91

الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

الجامعة المستنصرية  /االداب  /اللغة العربية

92

الماجستير في اللغة الفرنسية  /اللغة واالدب الفرنسي

الجامعة المستنصرية  /االداب  /اللغة الفرنسية

93

الماجستير في المعلومات والمكتبات  /المعلومات والمكتبات

الجامعة المستنصرية  /االداب  /المعلومات والمكتبات

94

الماجستير في علم االجتماع  /انثروبولوجي

الجامعة المستنصرية  /االداب  /علم االجتماع

95

الماجستير في علم النفس  /علم النفس العام

الجامعة المستنصرية  /االداب  /علم النفس

96

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /علم النفس التربوي

الجامعة المستنصرية  /التربية  /العلوم التربوية والنفسية

97

الماجستير في اللغة العربية  /األدب

الجامعة المستنصرية  /التربية  /اللغة العربية

98

الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

الجامعة المستنصرية  /التربية  /اللغة العربية

99

الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

الجامعة المستنصرية  /التربية  /تاريخ

 100الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 101الماجستير في الجغرافية  /جغرافية
102

الجامعة المستنصرية  /التربية  /تاريخ
الجامعة المستنصرية  /التربية  /جغرافية
الجامعة المستنصرية  /التربية  /علوم الحاسبات

الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية  /التربية  /علوم القران

 103الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن
 104الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

الجامعة المستنصرية  /التربية  /فيزياء

 105الماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /االرشاد النفسي
والتوجيه التربوي
 106الماجستير في التربية االسالمية  /تربية اسالمية
 107الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 108الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
109

الماجستير في اللغة العربية  /اللغة العربية

الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /االرشاد النفسي والتوجيه
التربوي
الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /التربية االسالمية
الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /التربية البدنية وعلوم الرياضة
الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /العلوم
الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /اللغة العربية
الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /تاريخ

 110الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 111الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية

الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /جغرافية

 112الماجستير في رياض أطفال  /رياض األطفال
 113الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 114الماجستير في الصيدلة  /علوم صيدلة

الجامعة المستنصرية  /الصيدلة  /صيدلة

 115الماجستير في الصيدلة  /األدوية والسموم

الجامعة المستنصرية  /الصيدلة  /صيدلة

5102/4/52

الجامعة المستنصرية  /التربية االساسية  /رياض االطفال
الجامعة المستنصرية  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية
وعلوم الرياضة

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

 116الماجستير في الصيدلة  /العلوم المختبرية السريرية
 117الماجستير في الصيدلة  /كيمياء صيدالنية
118

الجامعة المستنصرية  /الصيدلة  /صيدلة
الجامعة المستنصرية  /الصيدلة  /صيدلة
الجامعة المستنصرية  /الطب  /االحياء الجهرية

الماجستير في الطب  /االحياء المجهرية الطبية

الجامعة المستنصرية  /الطب  /االدوية

 119الماجستير في الطب  /االدوية السريرية
 120الماجستير في الطب  /التشريح واالنسجة واالجنة

الجامعة المستنصرية  /الطب  /التشريح واالنسجة واالجنة
الجامعة المستنصرية  /الطب  /الفسلجة

 121الماجستير في الطب  /فسلجة
 122الماجستير في الطب  /فيزياء طبية

الجامعة المستنصرية  /الطب  /الفسلجة
الجامعة المستنصرية  /الطب  /الكيمياء حياتية السريرية

 123الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية سريرية
 124الماجستير في الطب  /طب المجتمع

الجامعة المستنصرية  /الطب  /طب االسرة والمجتمع
الجامعة المستنصرية  /الطب  /علم االمراض والطب العدلي

 125الماجستير في الطب  /علم األمراض
 126الماجستير في علوم الجو  /علوم الجو

الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الجو

127

الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الحاسوب

128

الماجستير في علوم الحياة  /األحياء المجهرية

الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الحياة
الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الحياة

 129الماجستير في علوم الحياة  /علم الحيوان
 130الماجستير في علوم الحياة  /علم النبات

الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الحياة
الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الرياضيات

 131الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 132الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الفيزياء
الجامعة المستنصرية  /العلوم  /علوم الكيمياء

 133الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 134الماجستير في العلوم السياحية  /العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية  /العلوم السياحية  /العلوم السياحية

135

الجامعة المستنصرية  /العلوم السياسية  /النظم السياسية والسياسات
العامة

الماجستير في العلوم السياسية  /نظم سياسية

الجامعة المستنصرية  /القانون  /القانون الخاص

 136الماجستير في القانون  /القانون الخاص
 137الماجستير في القانون  /القانون العام

الجامعة المستنصرية  /القانون  /القانون العام
الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /الميكانيك

 138الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /قوى
 139الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /ميكانيك تطبيقي

الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /الميكانيك
الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /بيئة

 140الماجستير في الهندسة البيئية  /هندسة بيئية
 141الماجستير في هندسة الحاسوب  /هندسة الحاسوب

الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /حاسبات

 142الماجستير في هندسة الطرق والنقل  /مواصالت
 143الماجستير في الهندسة الكهربائية  /الكترونيك واتصاالت

الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /كهرباء

الماجستير في الهندسة الكهربائية  /قدرة ومكائن

الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /كهرباء

144

 145الماجستير في الهندسة المدنية  /إنشاءات
 146الماجستير في هندسة المواد  /هندسة المواد

الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /طرق ونقل

الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /مدني
الجامعة المستنصرية  /الهندسة  /مواد

147
الماجستير في طب األسنان  /معالجة األسنان

5102/4/52

الجامعة المستنصرية  /طب األسنان  /امراض وجراحة ما حول االسنان

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

148

الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية  /المعلوماتية للدراسات العليا /
علوم حاسبات

الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

جامعة األنبار  /اآلداب  /االجتماع

 149الماجستير في علم االجتماع  /االجتماع
 150الماجستير في اللغة العربية  /األدب

جامعة األنبار  /اآلداب  /اللغة العربية
جامعة األنبار  /اآلداب  /اللغة العربية

 151الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 152الماجستير في التاريخ  /التاريخ

جامعة األنبار  /اآلداب  /تاريخ
جامعة األنبار  /اآلداب  /جغرافية

 153الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية
 154الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة األنبار  /اإلدارة واالقتصاد /إقتصاد

 155الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 156الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية
 157الماجستير في اللغة العربية  /اللغة العربية
 158الماجستير في التاريخ  /التاريخ

جامعة األنبار  /التربية للبنات  /تاريخ

 161الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 162الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية
جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ

 165الماجستير في الجغرافية  /جغرافية
 166الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن

جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /جغرافية
جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم القران

 167الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 168الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة األنبار  /التربية للعلوم الصرفة  /رياضيات
جامعة األنبار  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة

 169الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 170الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة األنبار  /التربية للعلوم الصرفة  /فيزياء
جامعة األنبار  /التربية للعلوم الصرفة  /كيمياء
جامعة األنبار  /الحاسوب  /علوم حاسبات

الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

 172الماجستير في االقتصاد الزراعي  /اقتصاد زراعي
 173الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

جامعة األنبار  /الزراعة  /اقتصاد زراعي
جامعة األنبار  /الزراعة  /االنتاج الحيواني

 174الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية
 175الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
176

جامعة األنبار  /التربية للبنات  /علوم الحياة
جامعة األنبار  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 163الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 164الماجستير في التاريخ  /تاريخ

الماجستير في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة األنبار  /التربية للبنات  /الجغرافية
جامعة األنبار  /التربية للبنات  /اللغة العربية

 159الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 160الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /العلوم التربوية والنفسية

171

جامعة األنبار  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /التربية البدنية وعلوم
الرياضة

جامعة األنبار  /الزراعة  /التربة والموارد المائية
جامعة األنبار  /الزراعة  /بستنة
جامعة األنبار  /الزراعة  /محاصيل حقلية

 177الماجستير في الطب  /األحياء المجهرية
 178الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة األنبار  /العلوم  /علوم حياة

 179الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة األنبار  /العلوم  /فيزياء

5102/4/52

جامعة األنبار  /الطب  /أحياء مجهرية

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة األنبار  /العلوم  /كيمياء

 180الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 181الماجستير في العلوم اإلسالمية  /أصول الدين

جامعة األنبار  /العلوم االسالمية  /اصول الدين
جامعة األنبار  /العلوم االسالمية  /الفقه

 182الماجستير في العلوم اإلسالمية  /الفقه واصوله
 183الماجستير في القانون  /القانون العام

جامعة األنبار  /القانون والعلوم السياسية  /القانون العام

 184الماجستير في الهندسة المدنية  /هندسة مدنية
 185الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية
186

جامعة األنبار  /الهندسة  /مدني
جامعة األنبار  /الهندسة  /ميكانيك
جامعة البصرة  /اآلداب  /اللغة االنكليزية

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /علم اللغة

جامعة البصرة  /اآلداب  /اللغة العربية

 187الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 188الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة البصرة  /اآلداب  /اللغة العربية
جامعة البصرة  /اآلداب  /تاريخ

 189الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 190الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة البصرة  /اآلداب  /تاريخ
جامعة البصرة  /اآلداب  /ترجمة

 191الماجستير في الترجمة  /الترجمة
 192الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية البشرية

جامعة البصرة  /اآلداب  /جغرافية
جامعة البصرة  /اآلداب  /جغرافية

 193الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية
 194الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة البصرة  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 195الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد
 196الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية
 197الماجستير في المحاسبة  /محاسبة
 198الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 199الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
200
الماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /ارشاد تربوي
 201الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية البشرية
 202الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية

 207الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 208الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة البصرة  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية
جامعة البصرة  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة
جامعة البصرة  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
جامعة البصرة  /التربية للبنات  /التاريخ
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /االرشاد النفسي والتوجيه
التربوي
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

 203الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /مناهج وطرائق تدريس
عامة
 204الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /علم اللغة
 205الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 206الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة البصرة  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ
جامعة البصرة  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ

 209الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 210الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

جامعة البصرة  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحاسبات

 211الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة البصرة  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة

5102/4/52

جامعة البصرة  /التربية للعلوم الصرفة  /رياضيات

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة البصرة  /التربية للعلوم الصرفة  /فيزياء

 212الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 213الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة البصرة  /التربية للعلوم الصرفة  /كيمياء

 214الماجستير في االسماك والثروة الحيوانية  /االسماك والثروة
البحرية
 215الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني
 216الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
 217الماجستير في علوم األغذية  /علوم األغذية

جامعة البصرة  /الزراعة  /أسماك وثروة بحرية
جامعة البصرة  /الزراعة  /االنتاج الحيواني
جامعة البصرة  /الزراعة  /بستنة
جامعة البصرة  /الزراعة  /علوم االغذية

 218الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية
 219الماجستير في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة البصرة  /الزراعة  /علوم التربة
جامعة البصرة  /الزراعة  /محاصيل حقلية

220

الماجستير في وقاية النبات  /وقاية نبات

جامعة البصرة  /الزراعة  /وقاية نبات

221

الماجستير في الطب  /االحياء المجهرية الطبية

جامعة البصرة  /الطب  /أحياء مجهرية
جامعة البصرة  /الطب  /أدوية

 222الماجستير في الطب  /االدوية
 223الماجستير في الطب  /انسجة مرضية

جامعة البصرة  /الطب  /االمراض
جامعة البصرة  /الطب  /الطب الباطني

 224الماجستير في الطب  /طب سكري
 225الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة البصرة  /الطب  /الكيمياء الحياتية السريرية
جامعة البصرة  /الطب  /طب مجتمع

 226الماجستير في الطب  /طب مجتمع
 227الماجستير في الطب  /فسلجة طبية

جامعة البصرة  /الطب  /فسلجة

 228الماجستير في الطب البيطري  /االحياء المجهرية والطفيليات
البيطرية البيطرية
 229الماجستير في الطب البيطري  /االمراض وأمراض دواجن
230

الماجستير في الطب البيطري  /فسلجة وادوية

 235الماجستير في علوم الحياة  /البيئة
 236الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 237الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 238الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 239الماجستير في الفنون التشكيلية  /الرسم
 240الماجستير في الفنون المسرحية  /االخراج

جامعة البصرة  /الطب البيطري  /االمراض وأمراض دواجن
جامعة البصرة  /الطب البيطري  /الفسلجة واالدوية والكيمياء

 231الماجستير في الطب البيطري  /انسجة وتشريح
 232الماجستير في الطب البيطري  /طب الباطني وقائي وجراحة وتوليد
 233الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 234الماجستير في علوم األرض  /علوم األرض

جامعة البصرة  /الطب البيطري  /االحياء المجهرية والطفيليات

جامعة البصرة  /الطب البيطري  /انسجة وتشريح
جامعة البصرة  /الطب البيطري  /طب باطني وجراحة وتوليد
جامعة البصرة  /العلوم  /رياضيات
جامعة البصرة  /العلوم  /علم األرض
جامعة البصرة  /العلوم  /علوم الحياة
جامعة البصرة  /العلوم  /علوم حياة
جامعة البصرة  /العلوم  /فيزياء
جامعة البصرة  /العلوم  /كيمياء
جامعة البصرة  /الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية
جامعة البصرة  /الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 241الماجستير في الفنون المسرحية  /النقد األدبي
 242الماجستير في القانون  /القانون الخاص

جامعة البصرة  /القانون  /قانون خاص

 243الماجستير في القانون  /القانون العام

جامعة البصرة  /القانون  /قانون عام

5102/4/52

جامعة البصرة  /الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة البصرة  /الهندسة  /كهرباء

 244الماجستير في الهندسة الكهربائية  /هندسة كهربائية
 245الماجستير في الهندسة المدنية  /إنشاءات

جامعة البصرة  /الهندسة  /مدني
جامعة البصرة  /الهندسة  /مدني

 246الماجستير في الهندسة المدنية  /موارد مائية
 247الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية

جامعة البصرة  /الهندسة  /ميكانيك

248
الماجستير في تقنيات انتاج حيواني  /تقنيات االنتاج الحيواني

جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية  /المسيب  /تقنيات االنتاج الحيواني

249
الماجستير في تقنيات انتاج نباتي  /اكثار وتحسين النبات

جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية  /المسيب  /تقنيات االنتاج النباتي

250
الماجستير في تقنيات التربة والمياه  /تقنيات التربة والمياه
251

جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية  /المسيب  /تقنيات التربة والمياه
جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية  /المسيب  /تقنيات المقاومة
االحيائية

الماجستير في تقنيات انتاج نباتي  /مقاومة احيائية
252
الماجستير في التقنيات االدارية  /التقنيات المالية والمحاسبية
253
الماجستير في هندسة تقنيات االتصاالت  /تقنيات االتصاالت
254

جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية االدارية  /الكوفة  /تقنيات مالية
ومحاسبية
جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية الهندسية  -النجف  /تقنيات
االتصاالت
جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية الهندسية  -النجف  /هندسة تقنيات
السيارات

الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /حراريات

جامعة الفلوجة  /اإلدارة واالقتصاد  /االقتصاد

 255الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد
 256الماجستير في العلوم اإلسالمية  /الفقه واصوله

جامعة الفلوجة  /العلوم االسالمية  /الشريعة
جامعة الفلوجة  /القانون  /قانون خاص

 257الماجستير في القانون  /القانون الخاص
 258الماجستير في اآلثار  /آثار قديمة

جامعة القادسية  /اآلثار  /اآلثار
جامعة القادسية  /اآلداب  /اللغة العربية

 259الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 260الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة القادسية  /اآلداب  /اللغة العربية
جامعة القادسية  /اآلداب  /جغرافية

 261الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية
 262الماجستير في علم االجتماع  /علم االجتماع

جامعة القادسية  /اآلداب  /علم االجتماع
جامعة القادسية  /اآلداب  /علم النفس

 263الماجستير في علم النفس  /علم النفس
 264الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة القادسية  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال
جامعة القادسية  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 265الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد
 266الماجستير في اإلحصاء  /إحصاء

جامعة القادسية  /اإلدارة واالقتصاد  /االحصاء

267

الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية

جامعة القادسية  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية

268

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة اإلنكليزية

جامعة القادسية  /التربية  /اللغة االنكليزية

 269الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 270الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 271الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 272الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
5102/4/52

جامعة القادسية  /التربية  /اللغة العربية
جامعة القادسية  /التربية  /اللغة العربية
جامعة القادسية  /التربية  /تاريخ
جامعة القادسية  /التربية  /تاريخ
موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة القادسية  /التربية  /علوم حياة

 273الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 274الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة القادسية  /التربية  /فيزياء

 275الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 276الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 277الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية
 278الماجستير في الطب  /االحياء المجهرية الطبية
 279الماجستير في الطب  /جراحة عامة
 280الماجستير في الطب  /طب باطني
281

جامعة القادسية  /الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية
جامعة القادسية  /الطب  /أحياء مجهرية
جامعة القادسية  /الطب  /الطب الباطني
جامعة القادسية  /الطب البيطري  /طب بيطري

الماجستير في الطب البيطري  /طفيليات بيطرية

جامعة القادسية  /العلوم  /الكيمياء
جامعة القادسية  /العلوم  /علوم الحياة

 284الماجستير في القانون  /القانون الخاص
 285الماجستير في القانون  /القانون العام

جامعة القادسية  /القانون  /قانون خاص
جامعة القادسية  /القانون  /قانون عام
جامعة القادسية  /الهندسة  /الهندسة الكيمياوية

الماجستير في الهندسة الكيمياوية  /هندسة كيمياوية

 287الماجستير في الهندسة المدنية  /هندسة مدنية
 288الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية

جامعة القادسية  /الهندسة  /مدني
جامعة القادسية  /الهندسة  /ميكانيك

 289الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 290الماجستير في التقنية اإلحيائية  /تقنية إحيائية
291

جامعة القادسية  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة

جامعة القادسية  /الطب  /الجراحة العامة

 282الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 283الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة

286

جامعة القادسية  /التربية  /كيمياء

جامعة القادسية  /علوم الحاسبات والرياضيات  /رياضيات
جامعة القاسم الخضراء  /التقنيات االحيائية  /تقانات احيائية
جامعة القاسم الخضراء  /الزراعة  /االنتاج الحيواني

الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

 292الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
 293الماجستير في علوم األغذية  /علوم وتكنولوجيا االلبان

جامعة القاسم الخضراء  /الزراعة  /بستنة
جامعة القاسم الخضراء  /الزراعة  /علوم االغذية

294

الماجستير في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة القاسم الخضراء  /الزراعة  /محاصيل حقلية

295

الماجستير في الطب البيطري  /التشريح واالنسجة

جامعة القاسم الخضراء  /الطب البيطري  /التشريح واالنسجة

296

الماجستير في الطب البيطري  /االحياء المجهرية

جامعة القاسم الخضراء  /الطب البيطري  /طب بيطري

 297الماجستير في الطب البيطري  /فسلجة بيطرية
 298الماجستير في علوم البيئة  /تلوث بيئي

جامعة القاسم الخضراء  /الطب البيطري  /فسلجة بيطرية
جامعة القاسم الخضراء  /علوم البيئة  /التلوث البيئي

299

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة اإلنكليزية

جامعة الكوفة  /اآلداب  /اللغة االنكليزية

300

الماجستير في اللغة العربية  /اللغة و األدب

جامعة الكوفة  /اآلداب  /اللغة العربية

 301الماجستير في التاريخ  /التاريخ
 302الماجستير في الجغرافية  /جغرافية

جامعة الكوفة  /اآلداب  /تاريخ
جامعة الكوفة  /اآلداب  /جغرافية

 303الماجستير في الفلسفة  /فلسفة
 304الماجستير في إدارة األعمال  /تخطيط استراتيجي

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 305الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

5102/4/52

جامعة الكوفة  /اآلداب  /فلسفة

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

 306الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة مستشفيات
 307الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد
308

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال
جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية

 309الماجستير في المحاسبة  /محاسبة
 310الماجستير في التربية الفنية  /تربية فنية

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة
جامعة الكوفة  /التربية  /التربية الفنية

 311الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن
 312الماجستير في اللغة العربية  /اللغة و األدب

جامعة الكوفة  /التربية االساسية  /التربية االسالمية
جامعة الكوفة  /التربية االساسية  /اللغة العربية

 313الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 314الماجستير في اللغة العربية  /اللغة العربية
 315الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 316الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية رياضية
 317الماجستير في الجغرافية  /جغرافية
 318الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /كيمياء
جامعة الكوفة  /التمريض  /التمريض
جامعة الكوفة  /الرياضيات وعلوم الحاسوب  /الرياضيات
جامعة الكوفة  /الرياضيات وعلوم الحاسوب  /علوم الحاسبات
جامعة الكوفة  /الزراعة  /االنتاج الحيواني

 326الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
 327الماجستير في علوم األغذية  /علوم األغذية

جامعة الكوفة  /الزراعة  /بستنة
جامعة الكوفة  /الزراعة  /علوم االغذية

الماجستير في وقاية النبات  /وقاية نبات

جامعة الكوفة  /الزراعة  /وقاية نبات

 329الماجستير في األحياء المجهرية  /احياء مجهرية طبية
 330الماجستير في الطب  /االدوية

 335الماجستير في الطب  /فسلجة طبية
 336الماجستير في الطب البيطري  /االحياء المجهرية

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /تربية بدنية وعلوم الرياضة

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /فيزياء

الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

 333الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية سريرية
 334الماجستير في الطب  /طب باطني

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /تاريخ

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /علوم حياة

 323الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 324الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

 331الماجستير في الطب  /األمراض
 332الماجستير في الطب  /علم األجنة

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /اللغة العربية

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /رياضيات

 321الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 322الماجستير في التمريض  /تمريض

328

جامعة الكوفة  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /جغرافية

 319الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 320الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

325

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية

جامعة الكوفة  /الطب  /أحياء مجهرية
جامعة الكوفة  /الطب  /أدوية
جامعة الكوفة  /الطب  /أمراض
جامعة الكوفة  /الطب  /الجراحة البولية والعقم
جامعة الكوفة  /الطب  /الكيمياء الحياتية
جامعة الكوفة  /الطب  /طب باطني
جامعة الكوفة  /الطب  /فسلجة
جامعة الكوفة  /الطب البيطري  /االحياء المجهرية

337

الماجستير في الطب البيطري  /فسلجة حيوانية

جامعة الكوفة  /الطب البيطري  /الفسلجة

338

الماجستير في الطب البيطري  /أمراض الحيوان

جامعة الكوفة  /الطب البيطري  /امراض الحيوان

 339الماجستير في علوم البيئة  /البيئة
5102/4/52

جامعة الكوفة  /العلوم  /البيئة
موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة الكوفة  /العلوم  /علوم حياة

 340الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 341الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة الكوفة  /العلوم  /فيزياء

 342الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 343الماجستير في العلوم السياسية  /علوم سياسية
344

جامعة الكوفة  /العلوم  /كيمياء
جامعة الكوفة  /العلوم السياسية  /العلوم السياسية
جامعة الكوفة  /الفقه  /الفقة واصوله

الماجستير في العلوم اإلسالمية  /الفقه واصوله

 345الماجستير في العلوم اإلسالمية  /علوم القران والحديث
 346الماجستير في القانون  /القانون الخاص
 347الماجستير في القانون  /القانون العام
 348الماجستير في الهندسة المدنية  /إنشاءات

جامعة الكوفة  /الهندسة  /مدني
جامعة الكوفة  /الهندسة  /مدني
جامعة الكوفة  /الهندسة  /ميكانيك

 351الماجستير في هندسة المواد  /هندسة المواد
 352الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /العلوم المالية والنقدية
المصرفية
 353الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 354الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية

 357الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 358الماجستير في االنتاج النباتي  /االنتاج النباتي
359

الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

 360الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 361الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 362الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 363الماجستير في اآلثار  /آثار قديمة
364

الماجستير في اآلثار /اللغات العراقية القديمة

 365الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 366الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 367الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 368الماجستير في اللغة الفرنسية  /اللغة واالدب الفرنسي
 369الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 370الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 371الماجستير في الترجمة  /الترجمة
 372الماجستير في علم االجتماع  /االجتماع
5102/4/52

جامعة الكوفة  /القانون  /قانون
جامعة الكوفة  /القانون  /قانون

 349الماجستير في الهندسة المدنية  /جيوتكنيك
 350الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /ميكانيك تطبيقي

 355الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 356الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة الكوفة  /الفقه  /القرآن والحديث الشريف

جامعة الكوفة  /الهندسة  /هندسة المواد
جامعة المثنى  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية
جامعة المثنى  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
جامعة المثنى  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية
جامعة المثنى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة المثنى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة المثنى  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ
جامعة المثنى  /الزراعة  /إنتاج نباتي
جامعة المثنى  /الزراعة  /االنتاج الحيواني
جامعة المثنى  /العلوم  /علوم الحياة
جامعة المثنى  /العلوم  /علوم الفيزياء
جامعة المثنى  /العلوم  /علوم الكيمياء
جامعة الموصل  /اآلثار  /اللغات العراقية القديمة
جامعة الموصل  /اآلثار  /اللغات العراقية القديمة
جامعة الموصل  /اآلداب  /اللغة االنكليزية
جامعة الموصل  /اآلداب  /اللغة العربية
جامعة الموصل  /اآلداب  /اللغة العربية
جامعة الموصل  /اآلداب  /اللغة الفرنسية
جامعة الموصل  /اآلداب  /تاريخ
جامعة الموصل  /اآلداب  /تاريخ
جامعة الموصل  /اآلداب  /ترجمة
جامعة الموصل  /اآلداب  /علم االجتماع

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 373الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال
 374الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة صناعية

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة صناعية

 375الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد
 376الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية
 377الماجستير في المحاسبة  /محاسبة
 378الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 379الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 380الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 381الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة
جامعة الموصل  /التربية األساسية  /التربية الرياضية
جامعة الموصل  /التربية األساسية  /اللغة االنكليزية
جامعة الموصل  /التربية األساسية  /اللغة العربية

 385الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 386الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة الموصل  /التربية األساسية  /تاريخ
جامعة الموصل  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
جامعة الموصل  /التربية للبنات  /اللغة العربية
جامعة الموصل  /التربية للبنات  /اللغة العربية
جامعة الموصل  /التربية للبنات  /كيمياء

 387الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 388الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ
جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ

 389الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية البشرية
 390الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية
جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /علوم تربوية

 392الماجستير في علم النفس التربوي  /علم النفس التربوي
 393الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /علم اللغة
 394الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 395الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية
جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 396الماجستير في التربية االسالمية  /التربية االسالمية
 397الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم القران
جامعة الموصل  /التربية للعلوم الصرفة  /الفيزياء

 398الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 399الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات

جامعة الموصل  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة
جامعة الموصل  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الرياضيات

 400الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 401الماجستير في التمريض  /تمريض

جامعة الموصل  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الكيمياء
جامعة الموصل  /التمريض  /تمريض

 402الماجستير في القانون  /القانون الخاص
 403الماجستير في القانون  /القانون العام

جامعة الموصل  /الحقوق  /القانون الخاص
جامعة الموصل  /الحقوق  /القانون العام

 404الماجستير في القانون  /قانون حقوق االنسان
 405الماجستير في المكننة الزراعية  /المكائن واآلالت الزراعية
5102/4/52

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية

جامعة الموصل  /التربية األساسية  /اللغة العربية

 382الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 383الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 384الماجستير في اللغة العربية  /األدب

391

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

جامعة الموصل  /الحقوق  /القانون العام
جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /اآلآلت والمكائن

موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /االرشاد الزراعي

 406الماجستير في اإلرشاد الزراعي  /إرشاد زراعي
 407الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /االنتاج الحيواني
جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /البستنة وهندسة الحدائق

 408الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
 409الماجستير في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /المحاصيل حقلية

 410الماجستير في علوم األغذية  /علوم األغذية
 411الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية
 412الماجستير في علوم الغابات  /الغابات
 413الماجستير في وقاية النبات  /أمراض نبات
 414الماجستير في وقاية النبات  /حشرات

جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /علوم االغذية
جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /علوم التربة والموارد المائية
جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /علوم الغابات
جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /وقاية نبات
جامعة الموصل  /الزراعة والغابات  /وقاية نبات
جامعة الموصل  /الصيدلة  /علوم الصيدلة

 415الماجستير في الصيدلة  /علوم صيدلة
 416الماجستير في الطب  /التشريح واالنسجة واالجنة

جامعة الموصل  /الطب  /التشريح و االنسجة
جامعة الموصل  /الطب  /الفسلجة الطبية

 417الماجستير في الطب  /فسلجة
 418الماجستير في الطب  /طب المجتمع

جامعة الموصل  /الطب  /طب االسرة والمجتمع
جامعة الموصل  /الطب  /علم االمراض

 419الماجستير في الطب  /علم األمراض
 420الماجستير في علوم األرض  /جيوكيمياء

جامعة الموصل  /العلوم  /علم األرض
جامعة الموصل  /العلوم  /علم األرض

 421الماجستير في علوم األرض  /متحجرات
 422الماجستير في علوم الحياة  /األحياء المجهرية

جامعة الموصل  /العلوم  /علوم حياة
جامعة الموصل  /العلوم  /علوم حياة

 423الماجستير في علوم الحياة  /علم الحيوان
 424الماجستير في علوم الحياة  /علم النبات

جامعة الموصل  /العلوم  /علوم حياة
جامعة الموصل  /العلوم  /فيزياء

 425الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 426الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء حياتية

جامعة الموصل  /العلوم  /كيمياء
جامعة الموصل  /العلوم  /كيمياء

 427الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء صناعية
 428الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء عضوية

جامعة الموصل  /العلوم  /كيمياء
جامعة الموصل  /العلوم  /كيمياء

 429الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء فيزياوية
 430الماجستير في العلوم اإلسالمية  /العقيدة

جامعة الموصل  /العلوم االسالمية  /العقيدة والفكر االسالمي

 431الماجستير في العلوم السياسية  /علوم سياسية
 432الماجستير في الهندسة الكهربائية  /الهندسة الكهربائية
 433الماجستير في الهندسة المدنية  /إنشاءات
 434الماجستير في الهندسة المدنية  /طرق ومواصالت

جامعة الموصل  /العلوم السياسية  /علوم سياسية
جامعة الموصل  /الهندسة  /الهندسة الكهربائية
جامعة الموصل  /الهندسة  /الهندسة المدنية والبيئية
جامعة الموصل  /الهندسة  /الهندسة المدنية والبيئية

435

الماجستير في الهندسة المدنية  /ميكانيك تربة وهندسة أسس

جامعة الموصل  /الهندسة  /الهندسة المدنية والبيئية

436

الماجستير في الهندسة المعمارية  /هندسة العمارة

جامعة الموصل  /الهندسة  /الهندسة المعمارية

 437الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /حراريات
 438الماجستير في هندسة الحاسبات  /هندسة حاسبات
439

الماجستير في الهندسة المدنية  /الري والبزل
5102/4/52

جامعة الموصل  /الهندسة  /الهندسة الميكانيكية
جامعة الموصل  /الهندسة  /هندسة الحاسوب
جامعة الموصل  /الهندسة  /هندسة السدود والموارد المائية
موقع دائرة البحث والتطوير www.rdd.edu.iq

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 5109 – 5102لشهادة
الماجستير في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت
440

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

جامعة الموصل  /الهندسة  /هندسة السدود والموارد المائية

الماجستير في الهندسة المدنية  /الهيدرولوجي

 441الماجستير في الهندسة المدنية  /الهيدروليك
 442الماجستير في طب األسنان  /معالجة األسنان
443

جامعة الموصل  /الهندسة  /هندسة السدود والموارد المائية
جامعة الموصل  /طب األسنان  /العالج التحفظي

الماجستير في طب األسنان  /جراحة الفم والوجه والفكين

 444الماجستير في طب األسنان  /صناعة األسنان
 445الماجستير في طب األسنان  /أدوية فموية

جامعة الموصل  /طب األسنان  /صناعة أسنان
جامعة الموصل  /طب األسنان  /علوم طب االسنان االساسية

 446الماجستير في طب األسنان  /األحياء المجهرية الفمية
 447الماجستير في العلوم البيئية  /العلوم البيئية

جامعة الموصل  /طب األسنان  /علوم طب االسنان االساسية
جامعة الموصل  /علوم البيئة وتقاناتها  /علوم بيئية

 448الماجستير في اإلحصاء  /إحصاء
 449الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات حاسوبية

جامعة الموصل  /علوم الحاسوب والرياضيات  /االحصاء
جامعة الموصل  /علوم الحاسوب والرياضيات  /الرياضيات

 450الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات بحتة
 451الماجستير في علوم الحاسوب  /علوم حاسوب

جامعة الموصل  /علوم الحاسوب والرياضيات  /الرياضيات
جامعة الموصل  /علوم الحاسوب والرياضيات  /علوم الحاسوب

452
453

الماجستير في العلوم اإلقتصادية  /ادارة واستثمار الموارد

جامعة النهرين  /اقتصاديات االعمال  /اقتصاديات ادارة االستثمار
والموارد

الماجستير في العلوم اإلقتصادية  /ادارة صيرفة وتمويل

جامعة النهرين  /اقتصاديات االعمال  /اقتصاديات ادارة المصارف

 454الماجستير في التقنية اإلحيائية  /تقنية إحيائية
 455الماجستير في القانون  /القانون الجنائي

جامعة النهرين  /التقنيات االحيائية  /التقانة األحيائية
جامعة النهرين  /الحقوق  /قانون عام

 456الماجستير في القانون  /القانون الدولي
 457الماجستير في الطب  /االحياء المجهرية الطبية

جامعة النهرين  /الحقوق  /قانون عام
جامعة النهرين  /الطب  /أحياء مجهرية

 458الماجستير في الطب  /التشريح واالنسجة واالجنة
 459الماجستير في الطب  /تشريح

جامعة النهرين  /الطب  /التشريح البشري
جامعة النهرين  /الطب  /التشريح البشري

 460الماجستير في الطب  /تشريح بشري
 461الماجستير في الطب  /فسلجة طبية

جامعة النهرين  /الطب  /التشريح البشري
جامعة النهرين  /الطب  /الفسلجة والفيزياء الطبية

 462الماجستير في الطب  /فيزياء طبية
 463الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة النهرين  /الطب  /الفسلجة والفيزياء الطبية
جامعة النهرين  /الطب  /الكيمياء والكيمياء الحياتية

 464الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية طبية
 465الماجستير في الطب  /طب المجتمع

جامعة النهرين  /الطب  /الكيمياء والكيمياء الحياتية
جامعة النهرين  /الطب  /طب االسرة والمجتمع

 466الماجستير في الطب  /االدوية
 467الماجستير في الطب  /أمراض الدم
468

جامعة النهرين  /الطب  /علم االدوية
جامعة النهرين  /الطب  /علم االمراض
جامعة النهرين  /الطب  /علم االمراض

الماجستير في الطب  /أمراض النسيج المرضي

 469الماجستير في الطب  /طب عدلي
 470الماجستير في الطب  /علم األمراض الجزيئي ووراثة طبية
471

جامعة الموصل  /طب األسنان  /جراحة الفم والوجة والفكين

الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

 472الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 473الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
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جامعة النهرين  /الطب  /علم االمراض
جامعة النهرين  /الطب  /علم االمراض
جامعة النهرين  /العلوم  /حاسبات
جامعة النهرين  /العلوم  /علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
جامعة النهرين  /العلوم  /فيزياء
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جامعة النهرين  /العلوم  /كيمياء

 474الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 475الماجستير في العلوم السياسية  /االستراتيجية

جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /االستراتيجية
جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /السياسية الدولية

 476الماجستير في العلوم السياسية  /سياسة دولية
 477الماجستير في العلوم السياسية  /عالقات دولية

جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /العالقات االقتصادية الدولية
جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /النظم سياسية والسياسات العامة

 478الماجستير في العلوم السياسية  /نظم سياسية
479
الماجستير في الطب  /اجنة تطبيقية
 480الماجستير في الهندسة الكيمياوية  /هندسة كيمياوية

جامعة النهرين  /المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على
االنجاب  /التناسل السريري و االجنة التطبيقية
جامعة النهرين  /الهندسة  /الهندسة الكيمياوية

 481الماجستير في الهندسة المدنية  /هندسة مدنية
 482الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية
483

جامعة النهرين  /الهندسة  /الهندسة المدنية
جامعة النهرين  /الهندسة  /الهندسة الميكانيكية
جامعة النهرين  /الهندسة  /هندسة الحاسوب

الماجستير في هندسة الحاسبات  /هندسة حاسبات

جامعة النهرين  /الهندسة  /هندسة الطب الحياتي

 484الماجستير في هندسة طبية  /هندسة طبية
 485الماجستير في الهندسة المعمارية  /هندسة معمارية

جامعة النهرين  /الهندسة  /هندسة العمارة

 486الماجستير في الهندسة االلكترونية واالتصاالت  /هندسة ألكترونية
واتصاالت
 487الماجستير في هندسة الليزر و االلكترونيات البصرية  /هندسة
الليزر و االلكترونيات البصرية
 488الماجستير في هندسة المعلومات  /هندسة الشبكات وتقنيات
االنترنيت
 489الماجستير في هندسة المعلومات  /هندسة المعلومات واالتصاالت
 490الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /العلوم المالية والنقدية
المصرفية
 491الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة صناعية
 492الماجستير في علم االجتماع  /علم االجتماع
 493الماجستير في التربية الخاصة  /التربية الخاصة

جامعة بابل  /اإلدارة واالقتصاد  /العلوم المالية والنقدية
جامعة بابل  /اإلدارة واالقتصاد  /االدارة الصناعية

جامعة بابل  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم الرياضة
جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ االسالمي
جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية
جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية

 499الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 500الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

الماجستير في علم النفس التربوي  /علم النفس التربوي
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جامعة النهرين  /هندسة المعلومات  /هندسة معلومات

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ الحديث

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /علم اللغة

 502الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 503الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة النهرين  /هندسة المعلومات  /هندسة الشبكات

جامعة بابل  /التربية األساسية  /تربية خاصة

 496الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 497الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية

501

جامعة النهرين  /الهندسة  /هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

جامعة بابل  /االداب  /االجتماع

 494الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 495الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

498

جامعة النهرين  /الهندسة  /هندسة الكترونية واتصاالت

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم نفسية وتربوية
جامعة بابل  /التربية للعلوم الصرفة  /رياضيات
جامعة بابل  /التربية للعلوم الصرفة  /فيزياء
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 504الماجستير في التمريض  /تمريض
 505الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن
506

جامعة بابل  /التمريض  /علوم التمريض
جامعة بابل  /الدراسات القرانية  /علوم القران
جامعة بابل  /الدراسات القرانية  /علوم القران

الماجستير في علوم القرآن  /لغة القراآن واعجازه

جامعة بابل  /الطب  /أحياء مجهرية

 507الماجستير في الطب  /األحياء المجهرية
 508الماجستير في الطب  /االدوية والسموم

جامعة بابل  /الطب  /أدوية
جامعة بابل  /الطب  /االمراض

 509الماجستير في الطب  /األمراض
 510الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة بابل  /الطب  /الكيمياء
جامعة بابل  /الطب  /فسلجة

 511الماجستير في الطب  /فسلجة طبية
 512الماجستير في علوم األرض  /جيولوجيا هندسية

جامعة بابل  /العلوم  /علوم االرض
جامعة بابل  /العلوم  /علوم حياة

 513الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 514الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة بابل  /العلوم  /فيزياء
جامعة بابل  /العلوم  /كيمياء

 515الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 516الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

جامعة بابل  /العلوم للبنات  /علوم الحاسوب

517

الماجستير في علوم الحياة  /األحياء المجهرية

جامعة بابل  /العلوم للبنات  /علوم الحياة

518

الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء الليزر

جامعة بابل  /العلوم للبنات  /فيزياء
جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /التربية التشكيلبة

 519الماجستير في التربية الفنية  /تربية تشكيلية
 520الماجستير في الفنون التشكيلية  /الخزف

جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية
جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية

 521الماجستير في الفنون التشكيلية  /الرسم
 522الماجستير في الفنون التشكيلية  /النحت

جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية
جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 523الماجستير في الفنون المسرحية  /فنون مسرحية
 524الماجستير في القانون  /القانون الخاص

جامعة بابل  /القانون  /قانون خاص
جامعة بابل  /القانون  /قانون عام

 525الماجستير في القانون  /القانون الجنائي
 526الماجستير في القانون  /القانون العام

جامعة بابل  /القانون  /قانون عام

527

الماجستير في الهندسة الكهروكيمياوية  /الهندسة الكهروكيمياوية

جامعة بابل  /الهندسة  /الكهروكيمياوية

528

الماجستير في الهندسة الكهربائية  /هندسة كهربائية

جامعة بابل  /الهندسة  /كهرباء

 529الماجستير في الهندسة المدنية  /هندسة مدنية
 530الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية
 531الماجستير في الهندسة البيئية  /هندسة بيئية
 532الماجستير في علوم الحاسبات  /برامجيات الحاسوب
533

الماجستير في علوم الحاسبات  /شبكات الحاسوب

جامعة بابل  /الهندسة  /مدني
جامعة بابل  /الهندسة  /ميكانيك
جامعة بابل  /الهندسة  /هندسة بيئية
جامعة بابل  /تكنولوجيا المعلومات  /برامجيات
جامعة بابل  /تكنولوجيا المعلومات  /شبكات المعلومات

 534الماجستير في طب األسنان  /األحياء المجهرية الفمية
535
الماجستير في هندسة المواد  /بوليمر
 536الماجستير في هندسة المواد  /سيراميك

جامعة بابل  /هندسة المواد  /هندسة السيراميك ومواد البناء

 537الماجستير في هندسة المعادن  /معادن

جامعة بابل  /هندسة المواد  /هندسة المعادن
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جامعة بابل  /طب االسنان  /األحياء المجهرية
جامعة بابل  /هندسة المواد  /هندسة البوليمر والصناعاات البتروكيمياوية
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538
الدبلوم العالي المعادل للماجستير في دراسات مالية  /التامين
539
الدبلوم العالي المعادل للماجستير في دراسات مالية  /الضرائب
540
الدبلوم العالي المعادل للماجستير في دراسات مالية  /المصارف
 541الماجستير في اآلثار  /آثار إسالمية
 542الماجستير في اآلثار  /آثار قديمة

جامعة بغداد  /المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  /المعهد العالي
للدراسات المحاسبية
جامعة بغداد  /المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  /المعهد العالي
للدراسات المحاسبية
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /آثار
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /آثار

 543الماجستير في علم االجتماع  /انثروبولوجي
 544الماجستير في علم االجتماع  /االجتماع

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اجتماع
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اجتماع

 545الماجستير في علم االجتماع  /خدمة اجتماعية
 546الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /األدب

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اجتماع
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اللغة اإلنكليزية

 547الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 548الماجستير في اللغة العربية  /األدب

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اللغة اإلنكليزية
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اللغة العربية

 549الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 550الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اللغة العربية
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /تاريخ

 551الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 552الماجستير في التاريخ  /التاريخ القديم

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /تاريخ
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /تاريخ

 553الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية
 554الماجستير في علم النفس  /علم النفس العام

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /جغرافية
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /علم النفس

 555الماجستير في علم النفس  /علم نفس الشخصية
 556الماجستير في الفلسفة  /فلسفة

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /علم النفس
جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /فلسفة

 557الماجستير في اإلحصاء  /إحصاء
 558الماجستير في اإلحصاء  /بحوث عمليات

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إحصاء
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إحصاء

 559الماجستير في اإلحصاء  /إحصاء أكتواري-الية تعاون مع وزارة
العمل والشؤون االجتماعية
 560الماجستير في إدارة األعمال  /تخطيط استراتيجي
 561الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال
 562الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة عامة-الية تعاون مع وزارة
المالية
 563الماجستير في االدارة الصناعية  /االدارة الصناعية
 564الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة عامة
 565الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إحصاء
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إدارة صناعية
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إدارة عامة
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 566الماجستير في المحاسبة  /محاسبة
 567الماجستير في المحاسبة  /المحاسبة-الية تعاون مع وزارة المالية
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جامعة بغداد  /المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  /المعهد العالي
للدراسات المحاسبية

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة
جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة
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جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /إذاعة وتلفزيون

 568الماجستير في اإلعالم  /إذاعة وتلفزيون
 569الماجستير في اإلعالم  /صحافة

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /صحافة

 570الماجستير في اإلعالم  /الصحافة-الية تعاون مع االمانة العامة
لمجلس الوزراء
 571الماجستير في اإلعالم  /عالقات عامة
 572الماجستير في اإلعالم  /عالقات عامة-الية تعاون مع االمانة العامة
 573الماجستير في طرائق تدريس الرياضيات  /طرائق تدريس
الرياضيات
 574الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 575الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 576الماجستير في طرائق تدريس علوم الحياة  /طرائق تدريس علوم
الحياة
 577الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /صحافة
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /عالقات عامة
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /عالقات عامة
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /رياضيات
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /رياضيات
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /علوم حياة
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /علوم حياة
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /فيزياء

 578الماجستير في طرائق تدريس الفيزياء  /طرائق تدريس الفيزياء
 579الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /كيمياء

الماجستير في طرائق تدريس الكيمياء  /طرائق تدريس الكيمياء

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /كيمياء

580

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /فيزياء

581
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة اإلنكليزية

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /األدب
582

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة اإلنكليزية

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
583
584

الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /طرائق تدريس اللغة االنكليزية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة اإلنكليزية

الماجستير في اللغة العربية  /طرائق تدريس اللغة العربية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة العربية
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة العربية

 585الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 586الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة العربية
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /تاريخ

 587الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 588الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /تاريخ
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /جغرافية

 589الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية البشرية
 590الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /جغرافية
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /جغرافية

 591الماجستير في الجغرافية  /طرائق تدريس الجغرافية
 592الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /علوم القرآن

593
الماجستير في العلوم النفسية  /إرشاد نفسي وتوجيه تربوي
594
الماجستير في العلوم النفسية  /قياس وتقويم
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جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /علوم تربوية
ونفسية
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /علوم تربوية
ونفسية
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595
الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /إدارة تربوية
596
الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /علم النفس التربوي
597

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /علوم تربوية
ونفسية
جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /علوم تربوية
ونفسية

الماجستير في العلوم النفسية  /علم نفس النمو
 598الماجستير في التربية الرياضية  /تربية رياضية
 599الماجستير في التربية الرياضية  /تربية رياضية

جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية  /تربية رياضية
جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية للبنات  /تربية رياضية

 600الماجستير في الخدمة االجتماعية  /الخدمة االجتماعية
 601الماجستير في االقتصاد المنزلي  /االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /الخدمة االجتماعية
جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /إقتصاد منزلي

 602الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 603الماجستير في اللغة العربية  /األدب

جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /اللغة اإلنكليزية
جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /اللغة العربية

 604الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 605الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /اللغة العربية
جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /جغرافية

 606الماجستير في رياض أطفال  /رياض األطفال
 607الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن

جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /رياض أطفال
جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /علوم القرآن

 608الماجستير في علم النفس التربوي  /علم النفس التربوي
 609الماجستير في التمريض  /تمريض األطفال
 610الماجستير في التمريض  /تمريض البالغين
 611الماجستير في التمريض  /صحة نفسية وعقلية

جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /علوم تربوية ونفسية
جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض االطفال
جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض البالغين
جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض الصحة النفسية والعقلية

 612الماجستير في التمريض  /صحة المجتمع
 613الماجستير في التمريض  /صحة األم والوليد

جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض صحة المجتمع
جامعة بغداد  /كلية التمريض  /صحة األم والطفل

 614الماجستير في اإلرشاد الزراعي  /إرشاد زراعي
 615الماجستير في االقتصاد الزراعي  /اقتصاد زراعي

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /االرشاد ونقل التقنيات الزراعية
جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /االقتصاد زراعي

 616الماجستير في اإلنتاج الحيواني  /دواجن
 617الماجستير في اإلنتاج الحيواني  /مجترات

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /االنتاج الحيواني
جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /االنتاج الحيواني

 618الماجستير في اإلنتاج الحيواني  /أسماك
 619الماجستير في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /االنتاج الحيواني
جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /المحاصيل الحقلية

 620الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
 621الماجستير في علوم األغذية  /علوم األغذية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /بستنة وهندسة الحدائق
جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم األغذية

 622الماجستير في علوم األغذية  /علوم األغذية  -الية تعاون مع
وزارة الزراعة
 623الماجستير في علوم األغذية  /علوم االغذية  -الية تعاون مع
االمانة العامة لمجلس الوزراء
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جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /علوم تربوية
ونفسية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم األغذية
جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم األغذية
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 624الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية
 625الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة  -الية
تعاون مع وزارة الزراعة
 626الماجستير في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة  -الية
تعاون مع االمانة العامة لمجلس الوزراء
 627الماجستير في وقاية النبات  /أمراض نبات
 628الماجستير في وقاية النبات  /حشرات
 629الماجستير في الصيدلة  /كيمياء سريرية

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /األدوية وسموم
جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /الصيدالنيات

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /الكيمياء الصيدالنية
جامعة بغداد  /كلية الطب  /أحياء مجهرية
جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض
جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض

 639الماجستير في الطب  /الطب العدلي
 640الماجستير في علم األمراض  /وراثة طبية

جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض
جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض

الماجستير في الطب  /الفارما كولوجي

جامعة بغداد  /كلية الطب  /الفارماكولوجي

 642الماجستير في الطب  /تشريح
 643الماجستير في الطب  /طب المجتمع

جامعة بغداد  /كلية الطب  /تشريح
جامعة بغداد  /كلية الطب  /طب المجتمع

 644الماجستير في الطب  /الفيزيولوجي
 645الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة بغداد  /كلية الطب  /فيزيولوجي
جامعة بغداد  /كلية الطب  /كيمياء حياتية سريرية

الماجستير في الطب البيطري  /االحياء المجهرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أحياء مجهرية

 647الماجستير في الطب البيطري  /االحياء المجهرية  -الية تعاون مع
وزارة الزراعة
 648الماجستير في الطب البيطري  /أمراض الحيوان
 649الماجستير في الطب البيطري  /أمراض األسماك
 650الماجستير في الطب البيطري  /أمراض األسماك  -الية تعاون مع
وزارة الزراعة
 651الماجستير في الطب البيطري  /األمراض المشتركة

5102/4/52

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /األدوية وسموم

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /العقاقير والنبانات الطبية

 637الماجستير في الطب  /أمراض النسيج المرضي
 638الماجستير في الطب  /أمراض الدم

652

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /وقاية نبات

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /الصيدلة السريرية

 635الماجستير في الصيدلة  /كيمياء صيدالنية
 636الماجستير في األحياء المجهرية  /احياء مجهرية

الماجستير في الطب البيطري  /تشريح وانسجة

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /العلوم المختبرية والسريرية

 633الماجستير في الصيدلة  /صيدلة سريرية
 634الماجستير في الصيدلة  /العقاقير والنباتات الطبية

646

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /وقاية نبات

 630الماجستير في الصيدلة  /األدوية والسموم
 631الماجستير في الصيدلة  /األدوية والسموم  -الية تعاون مع وزارة
الصحة/منتسبي الطب العدلي
 632الماجستير في الصيدلة  /صيدالنيات

641

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أحياء مجهرية
جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أمراض
جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أمراض
جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أمراض
جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أمراض مشتركة
جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /تشريح
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جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /جراحة وتوليد

 653الماجستير في الطب البيطري  /توليد بيطري
 654الماجستير في الطب البيطري  /جراحة بيطرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /جراحة وتوليد

 655الماجستير في الطب البيطري  /صحة عامة بيطرية
 656الماجستير في الطب البيطري  /طب باطني ووقائي بيطري
 657الماجستير في الطب البيطري  /أمراض الحيوانات الصغيرة قطط
والكالب
 658الماجستير في الطب البيطري  /طفيليات بيطرية
659

الماجستير في الطب البيطري  /ادوية وسموم بيطرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /طفيليات

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /تقنيات إحيائية

الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات صرفة

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /تقنيات إحيائية
جامعة بغداد  /كلية العلوم  /رياضيات
جامعة بغداد  /كلية العلوم  /رياضيات

 665الماجستير في علوم األرض  /جيوفيزياء
 666الماجستير في علوم األرض  /جيوكيمياء

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علم األرض
جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علم األرض

 667الماجستير في علوم األرض  /موارد مائية
 668الماجستير في علوم األرض  /جيولوجيا النفط
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5102/4/52

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /أمراض وجراحة ما حول األسنان

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /تقويم األسنان
جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /جراحة الفم والوجه والفكين
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774
جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /طب أسنان وقائي وطب أسنان األطفال

الماجستير في طب األسنان  /طب األسنان الوقائي
775

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /طب أسنان وقائي وطب أسنان األطفال

الماجستير في طب األسنان  /طب أسنان األطفال
 776الماجستير في طب األسنان  /معالجة األسنان
 777الماجستير في هندسة الميكاترونكس  /ميكاترونكس
778

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /معالجة األسنان
جامعة بغداد  /كلية هندسة الخوارزمي  /ميكاترونكس

الماجستير في هندسة التصنيع المؤتمت  /انظمة التصنيع المتقدمة

 779الماجستير في هندسة كيميائية احيائية  /هندسة كيميائية احيائية
 780الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي  /تخطيط حضري
وإقليمي
 781الماجستير في الليزر  /تطبيقات الليزر
 782الماجستير في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية  /هندسة
وراثية وتقنيات إحيائية
 783الماجستير في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية  /هندسة
وراثية و تقنيات احيائية ( الية تعاون مع وزارة الزراعة )
 784الماجستير في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية  /هندسة
وراثية وتقنيات احيائية ( الية تعاون مع وزارة الصحة)
 785الماجستير في اإلعالم  /اعالم
 786الماجستير في الترجمة  /الترجمة
 787الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة بغداد  /مركز التخطيط الحضري واإلقليمي  /التخطيط الحضري
واالقليمي
جامعة بغداد  /معهد الليزر للدراسات العليا  /تطبيقات الليزر
جامعة بغداد  /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية  /هندسة وراثية
وتقنيات إحيائية
جامعة بغداد  /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية  /هندسة وراثية
وتقنيات إحيائية
جامعة بغداد  /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية  /هندسة وراثية
وتقنيات إحيائية
جامعة تكريت  /اآلداب  /االعالم
جامعة تكريت  /اآلداب  /الجغرافية
جامعة تكريت  /اآلداب  /اللغة العربية
جامعة تكريت  /اآلداب  /اللغة العربية

 790الماجستير في االقتصاد  /اقتصاد
 791الماجستير في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة تكريت  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد
جامعة تكريت  /اإلدارة واالقتصاد  /ادارة االعمال

 792الماجستير في المحاسبة  /محاسبة
 793الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 794الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 795الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 796الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة تكريت  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة
جامعة تكريت  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
جامعة تكريت  /التربية للبنات  /اللغة العربية
جامعة تكريت  /التربية للبنات  /اللغة العربية
جامعة تكريت  /التربية للبنات  /تاريخ

الماجستير في علم النفس التربوي  /علم النفس التربوي

 798الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 799الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة بغداد  /كلية هندسة الخوارزمي  /هندسة كيميائية أحيائية

جامعة تكريت  /اآلداب  /الترجمة

 788الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 789الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

797

جامعة بغداد  /كلية هندسة الخوارزمي  /هندسة التصنيع المؤتمت

جامعة تكريت  /التربية للبنات  /علوم تربوية ونفسية
جامعة تكريت  /التربية للبنات  /علوم حياة
جامعة تكريت  /التربية للبنات  /كيمياء

 800الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 801الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ

 802الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية البشرية

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية
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جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ
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 803الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية
 804الماجستير في العلوم التربوية والنفسية  /علم النفس التربوي
 805الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 806الماجستير في طرائق تدريس اللغة االنكليزية  /طرائق تدريس
اللغة االنكليزية
 807الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 808الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 809الماجستير في علوم القرآن  /القران الكريم والتربية االسالمية
 810الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 811الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية
جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية
جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم القران
جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /الفيزياء
جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /رياضيات

 812الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 813الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة
جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الكيمياء

 814الماجستير في القانون  /القانون الخاص
 815الماجستير في القانون  /القانون العام

جامعة تكريت  /الحقوق  /القانون الخاص
جامعة تكريت  /الحقوق  /القانون العام

 816الماجستير في االقتصاد الزراعي  /اقتصاد زراعي
 817الماجستير في اإلرشاد الزراعي  /إرشاد زراعي
818

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

جامعة تكريت  /الزراعة  /االقتصاد واإلرشاد الزراعي
جامعة تكريت  /الزراعة  /االقتصاد واإلرشاد الزراعي
جامعة تكريت  /الزراعة  /االنتاج الحيواني

الماجستير في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

جامعة تكريت  /الزراعة  /البستنة وهندسة الحدائق

 819الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق
 820الماجستير في علوم األغذية  /علوم األغذية

جامعة تكريت  /الزراعة  /علوم االغذية

821

الماجستير في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة تكريت  /الزراعة  /محاصيل حقلية

822

الماجستير في وقاية النبات  /وقاية نبات

جامعة تكريت  /الزراعة  /وقاية نبات
جامعة تكريت  /الطب  /تشريح

 823الماجستير في الطب  /تشريح
 824الماجستير في الطب  /طب المجتمع

جامعة تكريت  /الطب  /طب مجتمع

 825الماجستير في الطب  /كيمياء حياتية طبية
 826الماجستير في الطب البيطري  /تشخيصات مرضية بيطرية
 827الماجستير في علوم الفيزياء  /فيزياء
 828الماجستير في علوم األرض  /علوم األرض
 829الماجستير في علوم الحياة  /علم الحيوان
 830الماجستير في علوم الحياة  /علم النبات
831

الماجستير في علوم الحياة  /األحياء المجهرية

 832الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 833الماجستير في اصول الدين  /اصول الدين
 834الماجستير في الفقه واصوله  /الفقه واصوله
 835الماجستير في العلوم السياسية  /علوم سياسية
836

الماجستير في الهندسة الكهربائية  /هندسة كهربائية
5102/4/52

جامعة تكريت  /الطب  /كيمياء حياتية
جامعة تكريت  /الطب البيطري  /طب بيطري
جامعة تكريت  /العلوم  /الفيزياء
جامعة تكريت  /العلوم  /علم االرض
جامعة تكريت  /العلوم  /علوم حياة
جامعة تكريت  /العلوم  /علوم حياة
جامعة تكريت  /العلوم  /علوم حياة
جامعة تكريت  /العلوم  /كيمياء
جامعة تكريت  /العلوم االسالمية  /اصول الدين
جامعة تكريت  /العلوم االسالمية  /الفقه واصوله
جامعة تكريت  /العلوم السياسية  /علوم سياسية
جامعة تكريت  /الهندسة  /الهندسة الكهربائية
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جامعة تكريت  /الهندسة  /كيمياوي

 837الماجستير في الهندسة الكيمياوية  /هندسة كيمياوية
 838الماجستير في الهندسة المدنية  /هندسة مدنية

جامعة تكريت  /الهندسة  /مدني
جامعة تكريت  /الهندسة  /ميكانيك

 839الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية
 840الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات

جامعة تكريت  /علوم الحاسبات والرياضيات  /رياضيات

841

الماجستير في طرائق تدريس التاريخ  /طرائق تدريس التاريخ

جامعة ديالى  /التربية االساسية  /التاريخ

842

الماجستير في طرائق تدريس العلوم  /طرائق تدريس العلوم

جامعة ديالى  /التربية االساسية  /العلوم

 843الماجستير في طرائق تدريس التربية الرياضية  /طرائق تدريس
التربية الرياضية
 844الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 845الماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  /االرشاد النفسي
والتوجيه التربوي
 846الماجستير في علم النفس التربوي  /علم النفس التربوي
 847الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /األدب
 848الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة

جامعة ديالى  /التربية االساسية  /تربية بدنية وعلوم الرياضة
جامعة ديالى  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة اإلنكليزية
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة اإلنكليزية
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 849الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 850الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ

 851الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 852الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ
جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /جغرافية

 853الماجستير في الجغرافية  /جغرافية
 854الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة ديالى  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة
جامعة ديالى  /الزراعة  /االنتاج الحيواني

 855الماجستير في الثروة الحيوانية  /ثروة حيوانية
 856الماجستير في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق

جامعة ديالى  /الزراعة  /البستنة وهندسة الحدائق

 857الماجستير في األحياء المجهرية  /احياء مجهرية طبية
 858الماجستير في الطب  /جراحة عامة
 859الماجستير في الطب  /طب اطفال
 860الماجستير في الطب البيطري  /االحياء المجهرية

جامعة ديالى  /الطب  /أحياء مجهرية
جامعة ديالى  /الطب  /جراحة عامة
جامعة ديالى  /الطب  /طب األطفال
جامعة ديالى  /الطب البيطري  /األحياء المجهرية البيطرية

861

الماجستير في الطب البيطري  /األمراض المشتركة

جامعة ديالى  /الطب البيطري  /االمراض المشتركة

862

الماجستير في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

جامعة ديالى  /العلوم  /حاسبات
جامعة ديالى  /العلوم  /علوم حياة

 863الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
 864الماجستير في علوم الفيزياء  /صلبة

جامعة ديالى  /العلوم  /فيزياء

 865الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 866الماجستير في علوم القرآن  /علوم القرآن

جامعة ديالى  /العلوم االسالمية  /علوم القرءان

 867الماجستير في حقوق االنسان والحريات العامة  /حقوق االنسان
والحريات العامة

جامعة ديالى  /القانون والعلوم السياسية  /القانون والعلوم السياسية

5102/4/52

جامعة ديالى  /العلوم  /كيمياء
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جامعة ديالى  /الهندسة  /مدني

 868الماجستير في الهندسة المدنية  /هندسة مدنية
 869الماجستير في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية

جامعة ديالى  /الهندسة  /ميكانيك
جامعة ذي قار  /اآلداب  /اللغة العربية

 870الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 871الماجستير في اللغة العربية  /اللغة

جامعة ذي قار  /اآلداب  /اللغة العربية

 872الماجستير في الجغرافية  /الجغرافية
 873الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية وعلوم
الرياضة
 874الماجستير في اللغة اإلنكليزية  /اللغة
 875الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 876الماجستير في اللغة العربية  /األدب

 890الماجستير في علوم الرياضيات  /رياضيات
 891الماجستير في علوم الكيمياء  /كيمياء
 892الماجستير في اللغة العربية  /األدب
 893الماجستير في اللغة العربية  /اللغة
 894الماجستير في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي
 895الماجستير في التاريخ  /التاريخ الحديث
 896الماجستير في علوم الحياة  /علوم الحياة
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