
ي جامعة بغداد للعام الدراسي 
 
(استمرار و اعادة فتح) 2019/2020خطة قبول للدراسات العليا ف جامعة بغداد

اقسم شؤون الدراسات العلي

الخاص المبولالعام المبولالدليك التخصصالعام التخصص

أستمرار32لغةاإلنكليزية  اللغةماجستيراإلنكليزية اللغةاللغات1

الية أستمرار01لغةاإلنكليزية  اللغةماجستيراإلنكليزية اللغةاللغات2

أستمرار32لغةاإلسبانيـة  اللغةماجستيراإلسبانيـة اللغةاللغات3

أستمرار44لغةالروسية  اللغةماجستيرالروسية اللغةاللغات4

أستمرار11لغةالفارسية  اللغةماجستيرالفارسية اللغةاللغات5

أستمرار21لغةالعبريـة  اللغةماجستيرالعبريـة اللغةاللغات6

أستمرار44       الساميـة اللغـاتماجستيرالسريانيـة اللغةاللغات7

أستمرار33جغرافيةجغرافيةماجستيرالجغرافيةاآلداب8

أستمرار33جغرافيةجغرافيةدكتوراهالجغرافيةاآلداب9

الية أستمرار025نفسية عملياتالنفس علمعالي دبلومالنفس علماآلداب10

الية أستمرار025نفسية عملياتالنفس علممهني ماجستيرالنفس علماآلداب11

أستمرار33شخصيةالنفس علمماجستيرالنفس علماآلداب12

أستمرار33النفس علمالنفس علمماجستيرالنفس علماآلداب13

أستمرار22النفس علمالنفس علمدكتوراهالنفس علماآلداب14

أستمرار22لديماالثارماجستيراالثاراآلداب15

أستمرار44اسالمياالثارماجستيراالثاراآلداب16

أستمرار22لديماالثاردكتوراهاالثاراآلداب17

أستمرار42اسالمياالثاردكتوراهاالثاراآلداب18

أستمرار22لديمالتاريخماجستيرالتاريخاآلداب19

أستمرار22اسالميالتاريخماجستيرالتاريخاآلداب20

أستمرار22حديثالتاريخماجستيرالتاريخاآلداب21

أستمرار22اسالميالتاريخدكتوراهالتاريخاآلداب23

أستمرار22حديثالتاريخدكتوراهالتاريخاآلداب24

استحداث1010السالم بناءاالجتماععال دبلوماالجتماعاآلداب25

أستمرار12انثروبولوجياالجتماعماجستيراالجتماعاآلداب26

أستمرار12اجتماعية خدمةاالجتماعماجستيراالجتماعاآلداب27

أستمرار12اجتماعاالجتماعماجستيراالجتماعاآلداب28

أستمرار12انثروبولوجياالجتماعدكتوراهاالجتماعاآلداب29

أستمرار12اجتماعية خدمةاالجتماعدكتوراهاالجتماعاآلداب30

أستمرار12اجتماعاالجتماعدكتوراهاالجتماعاآلداب31

أستمرار11الفلسفةالفلسفةماجستيرالفلسفةاآلداب32

أستمرار11الفلسفةالفلسفةدكتوراهالفلسفةاآلداب33

أستمرار22ادبالعربية اللغةماجستيرالعربية اللغةاآلداب34

أستمرار22لغةالعربية اللغةماجستيرالعربية اللغةاآلداب35

أستمرار22ادبالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةاآلداب36

أستمرار22لغةالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةاآلداب37

أستمرار22لغةاالنكليزية اللغةماجستيراالنكليزية اللغةاآلداب38

أستمرار22ادباالنكليزية اللغةماجستيراالنكليزية اللغةاآلداب39

أستمرار11لغةاالنكليزية اللغةدكتوراهاالنكليزية اللغةاآلداب40

أستمرار33تطبيمية رياضياتالرياضياتالماجستيرالرياضياتللبنات العلوم41

أستمرار21ومواد صلبة فيزياءالفيزياءدكتوراهالفيزياءللبنات العلوم42

أستمرار22ومواد صلبة فيزياءالفيزياءالماجستيرالفيزياءللبنات العلوم43

أستمرار22وكهروبصريات ليزر فيزياءالفيزياءالماجستيرالفيزياءللبنات العلوم44

الدراسة نوع

الشهادةالمسمالتشكيل اسمت
مماعد عددالتخصص

1



ي جامعة بغداد للعام الدراسي 
 
(استمرار و اعادة فتح) 2019/2020خطة قبول للدراسات العليا ف جامعة بغداد

اقسم شؤون الدراسات العلي

الدراسة نوعالخاص المبولالعام المبولالدليك التخصصالعام التخصص

الشهادةالمسمالتشكيل اسمت
مماعد عددالتخصص

أستمرار33الحياتية الكيمياءالكيمياءالماجستيرالكيمياءللبنات العلوم46

أستمرار32الالعضوية الكيمياءالكيمياءالماجستيرالكيمياءللبنات العلوم47

أستمرار22العضوية الكيمياءالكيمياءالماجستيرالكيمياءللبنات العلوم48

أستمرار22التحليلية الكيمياءالكيمياءالماجستيرالكيمياءللبنات العلوم50

استحداث55البيئي االثر تمييمحياة علومعال دبلومالحياة علومللبنات العلوم52

أستمرار11البيئة علمحياة علومدكتوراهالحياة علومللبنات العلوم53

أستمرار11حيوان  علمحياة علومدكتوراهالحياة علومللبنات العلوم54

أستمرار22النبات علمحياة علومالماجستيرالحياة علومللبنات العلوم56

أستمرار11البيئة علمحياة علومالماجستيرالحياة علومللبنات العلوم57

أستمرار11المجهرية االحياء حياة علومالماجستيرالحياة علومللبنات العلوم58

أستمرار11الحيوان علمحياة علومالماجستير الحياة علومللبنات العلوم59

أستمرار11اخراجمسرحدكتوراهمسرحية فنونالجميلة الفنون60

أستمرار11تمنياتمسرحدكتوراهمسرحية فنونالجميلة الفنون61

أستمرار11ونمد ادبمسرحدكتوراهمسرحية فنونالجميلة الفنون62

فتح اعادة11تمثيلمسرحدكتوراهمسرحية فنونالجميلة الفنون63

أستمرار11اخراجمسرحماجستيرمسرحية فنونالجميلة الفنون64

أستمرار11تمثيلمسرحماجستيرمسرحية فنونالجميلة الفنون65

أستمرار11تمنياتمسرحماجستيرمسرحية فنونالجميلة الفنون66

أستمرار11ونمد ادبمسرحماجستيرمسرحية فنونالجميلة الفنون67

أستمرار12الرسمالتشكيلية الفنونالماجستيرالتشكيلية الفنونالجميلة الفنون68

أستمرار12الرسمالتشكيلية الفنوندكتوراهالتشكيلية الفنونالجميلة الفنون69

فتح أعادة12النحتالتشكيلية الفنونالماجستيرالتشكيلية الفنونالجميلة الفنون70

أستمرار12الخزفالتشكيلية الفنونالماجستيرالتشكيلية الفنونالجميلة الفنون72

أستمرار12الخزفالتشكيلية الفنوندكتوراهالتشكيلية الفنونالجميلة الفنون73

أستمرار11صناعي تصميمالتصميمدكتوراهالتصميمالجميلة الفنون75

أستمرار11داخلي تصميمالتصميمدكتوراهالتصميمالجميلة الفنون76

أستمرار11طباعي تصميمالتصميمدكتوراهالتصميمالجميلة الفنون77

أستمرار11صناعي تصميمالتصميمماجستيرالتصميمالجميلة الفنون78

أستمرار11داخلي تصميمالتصميمماجستيرالتصميمالجميلة الفنون79

أستمرار11طباعي تصميمالتصميمماجستيرالتصميمالجميلة الفنون80

أستمرار12فنية تربيةفنية تربيةماجستيرالفنية التربيةالجميلة الفنون81

أستمرار12فنية تربيةفنية تربيةدكتوراهالفنية التربيةالجميلة الفنون82

الجميلة الفنون83

 السينمائية الفنون

أستمرار12سينماوتلفزيون سينمادكتوراهوالتلفزيونية

الجميلة الفنون84

 السينمائية الفنون

أستمرار12تلفزيونوتلفزيون سينمادكتوراهوالتلفزيونية

الجميلة الفنون85

 السينمائية الفنون

أستمرار22سينماوتلفزيون سينماماجستيروالتلفزيونية

الجميلة الفنون86

 السينمائية الفنون

أستمرار22تلفزيونوتلفزيون سينماماجستيروالتلفزيونية

أستمرار12موسيمية فنونموسيمية فنونماجستيرالموسيمية الفنونالجميلة الفنون87

أستمرار63بيئية هندسةبيئية هندسةماجستيرالبيئةالهندسة88

أستمرار33بيئية هندسةبيئية هندسةدكتوراهالبيئةالهندسة89
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أستمرار44كيمياوية هندسةكيمياوية هندسةماجستيرالكيمياويالهندسة90

الية استحداث01كيمياوية هندسةكيمياوية هندسةماجستيرالكيمياويالهندسة91

أستمرار33كيمياوية هندسةكيمياوية هندسةدكتوراهالكيمياويالهندسة92

أستمرار22األسس وهندسة التربة ميكانينالمدنية الهندسةدكتوراهالمدنيالهندسة93

أستمرار22األسس وهندسة التربة ميكانينالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة94

أستمرار22المشاريع إدارة هندسةالمدنية الهندسةدكتوراهالمدنيالهندسة95

أستمرار22المشاريع إدارة هندسةالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة96

الية أستمرار01المشاريع إدارة هندسةالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة97

أستمرار22اإلنشاءات هندسةالمدنية الهندسةدكتوراهالمدنيالهندسة98

أستمرار33اإلنشاءات هندسةالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة99

أستمرار33الصحية الهندسةالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة100

أستمرار33والمواصالت الطرق هندسةالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة101

أستمرار22البناء المواد هندسةالمدنية الهندسةماجستيرالمدنيالهندسة102

أستمرار66حراريات و موائعميكانيكية هندسةماجستيرالميكانينالهندسة103

الية أستمرار01حراريات و موائعميكانيكية هندسةماجستيرالميكانينالهندسة104

أستمرار66تطبيمي ميكانينميكانيكية هندسةماجستيرالميكانينالهندسة105

الية استحداث02تطبيمي ميكانينميكانيكية هندسةماجستيرالميكانينالهندسة106

أستمرار33حراريات و موائعميكانيكية هندسةدكتوراهالميكانينالهندسة107

أستمرار33تطبيمي ميكانينميكانيكية هندسةدكتوراهالميكانينالهندسة108

أستمرار42واتصاالت الكترونينواتصاالت الكترونينماجستيرواالتصاالت االلكترونينالهندسة109

الية أستمرار01واتصاالت الكترونينواتصاالت الكترونينماجستيرواالتصاالت االلكترونينالهندسة110

أستمرار43حاسبات هندسةواتصاالت الكترونينماجستيرواالتصاالت االلكترونينالهندسة111

الية استحداث02حاسبات هندسةواتصاالت الكترونينماجستيرواالتصاالت االلكترونينالهندسة112

أستمرار22العمارة هندسةالعمارة هندسةماجستيرالعمارةالهندسة114

الية أستمرار02العمارة هندسةالعمارة هندسةماجستيرالعمارةالهندسة115

أستمرار22العمارة هندسةالعمارة هندسةدكتوراهالعمارةالهندسة116

الية أستمرار01العمارة هندسةالعمارة هندسةدكتوراهالعمارةالهندسة117

فتح أعادة21وحاسبات سيطرهكهرباءدكتوراهالكهرباءالهندسة118

أستمرار53وحاسبات سيطرهكهرباءماجستيرالكهرباءالهندسة119

الية أستمرار01وحاسبات سيطرهكهرباءماجستيرالكهرباءالهندسة120

الية استحداث03وحاسبات سيطرهكهرباءماجستيرالكهرباءالهندسة121

أستمرار22مساحة هندسةمساحة هندسةماجستيرالمساحةالهندسة122

الية استحداث01مساحة هندسةمساحة هندسةماجستيرالمساحةالهندسة123

أستمرار22هيدرولينمائية موارد هندسةماجستيرالمائية الموارد هندسةالهندسة124

الية استحداث02نفط هندسةنفط هندسةعالي دبلومنفطالهندسة126

أستمرار66نفط هندسةنفط هندسةماجستيرنفطالهندسة126

أستمرار22نفط هندسةنفط هندسةدكتوراهنفطالهندسة127

الية استمرار100اسرة طباسرة طبعالي دبلومالمجتمع طبالكندي طب128

أستمرار84اسرة طباسرة طبعالي دبلومالمجتمع طبالكندي طب129

أستمرار11االسنان صناعةاالسنان و الفم جراحة و طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب130

أستمرار11االسنان صناعةاالسنان و الفم جراحة و طبدكتوراهواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب131
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أستمرار21والفكين والوجه الفم جراحهاالسنان و الفم جراحة و طبعالي دبلومواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب132

أستمرار11والفكين والوجه الفم جراحهاالسنان و الفم جراحة و طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب133

أستمرار11االطفال اسنان طباالسنان و الفم جراحة و طبماجستيرالولائي و االطفال اسنان طباالسنان طب134

أستمرار21الولائي االسنان طباالسنان و الفم جراحة و طبعالي دبلومواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب135

فتح أعادة11الولائي االسنان طباالسنان و الفم جراحة و طبدكتوراهواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب136

أستمرار22الولائي االسنان طباالسنان و الفم جراحة و طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب137

أستمرار22االسنان تمويماالسنان و الفم جراحة و طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب138

أستمرار22االسنان معالجةاالسنان و الفم جراحة و طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب139

أستمرار23االسنان حول ما جراحة و امراضواالسنان الفم وجراحة طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب140

أستمرار11الفكين و الوجه و  الفم امراضواالسنان الفم وجراحة طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب142

أستمرار11الفم انسجةواالسنان الفم وجراحة طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب144

أستمرار66فموية مجهرية أحياءواالسنان الفم وجراحة طبماجستيرواالسنان الفم وجراحة طباالسنان طب146

أستمرار22المسطاري التداخلالباطنيةعالي دبلومالطبالطب147

أستمرار44الطبي التأهيل و المفاصل امراضالباطنيةعالي دبلومالطبالطب148

أستمرار55الشرايين و الملب ايكوالباطنيةعالي دبلومالطبالطب149

أستمرار21التنفسية و الصدرية االمراضالباطنيةعالي دبلومالطبالطب150

أستمرار32مرضي نسيجاالمراض علمدكتوراهالطبالطب151

أستمرار32مرضي نسيجاالمراض علمماجستيرالطبالطب152

أستمرار11دم امراضاالمراض علمدكتوراهالطبالطب153

أستمرار21دم امراضاالمراض علمماجستيرالطبالطب154

أستمرار11عدلي طباالمراض علمماجستيرالطبالطب156

أستمرار21عدلي طباالمراض علمعالي دبلومالطبالطب157

أستمرار11طبية وراثةاالمراض علمماجستيرالطبالطب159

أستمرار21الدم نمل خدماتاالمراض علمعالي دبلومالطبالطب160

أستمرار55االسرة طبمجتمع طبعالي دبلومالطبالطب161

الية أستمرار100االسرة طبمجتمع طبعالي دبلومالطبالطب162

أستمرار55حملية وبائياتمجتمع طبعالي دبلومالطبالطب163

أستمرار22مجتمع طبمجتمع طبماجستيرالطبالطب164

أستمرار21التشريحالتشريحماجستيرالطبالطب165

أستمرار11التشريحالتشريحدكتوراهالطبالطب166

أستمرار32الفارماكولوجيالفارماكولوجيماجستيرالطبالطب167
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مماعد عددالتخصص

أستمرار22المجهرية االحياءالمجهرية االحياءماجستيرالطبالطب168

أستمرار55الفيزيولوجيالفيزيولوجيماجستيرالطبالطب169

أستمرار44سريرية حياتية كيمياءسريرية حياتية كيمياءماجستيرالطبالطب170

أستمرار44سريرية حياتية كيمياءسريرية حياتية كيمياءدكتوراهالطبالطب171

أستمرار1010التخديرالجراحةعالي دبلومالطبالطب172

فتح أعادة42واورام عالجية اشعةالجراحةعالي دبلومالطبالطب173

أستمرار12الصيدالنياتصيدلةعالي دبلومالصيدالنياتالصيدلة174

أستمرار24الصيدالنياتصيدلةماجستيرالصيدالنياتالصيدلة175

أستمرار12الصيدالنياتصيدلةدكتوراهالصيدالنياتالصيدلة176

أستمرار22صيدالنية كيمياءصيدلةماجستيرالصيدالنية الكيمياءالصيدلة177

أستمرار11صيدالنية كيمياءصيدلةدكتوراهالصيدالنية الكيمياءالصيدلة178

أستمرار11طبية ونباتات عماليرصيدلةماجستيرالطبية والنباتات العماليرالصيدلة179

أستمرار12وسموم ادويةصيدلةعالي دبلوموالسموم االدويةالصيدلة181

أستمرار22وسموم ادويةصيدلةماجستيروالسموم االدويةالصيدلة182

أستمرار11وسموم ادويةصيدلةدكتوراهوالسموم االدويةالصيدلة183

أستمرار22سريرية صيدلةصيدلةعالي دبلومالسريرية الصيدلةالصيدلة184

أستمرار11سريرية صيدلةصيدلةماجستيرالسريرية الصيدلةالصيدلة185

أستمرار33سريرية كيمياءصيدلةعالي دبلومالسريرية المختبرية العلومالصيدلة187

أستمرار24سريرية كيمياءصيدلةماجستيرالسريرية المختبرية العلومالصيدلة188

أستمرار12سريرية كيمياءصيدلةدكتوراهالسريرية المختبرية العلومالصيدلة189

الية أستمرار01والسموم االدويةصيدلةماجستيروالسموم االدويةالصيدلة190

الية أستمرار01والسموم االدويةصيدلةعالي دبلوموالسموم االدويةالصيدلة191

الرياضة وعلوم البدنية التربية192

 وعلوم البدنية التربية

أستمرار55الرياضة وعلوم البدنية التربيةالرياضة وعلوم البدنية التربية دكتوراهالرياضة

الرياضة وعلوم البدنية التربية193

 وعلوم البدنية التربية

أستمرار1010الرياضة وعلوم البدنية التربيةالرياضة وعلوم البدنية التربية ماجستيرالرياضة

194

 الرياضة وعلوم البدنية التربية

للبنات

 وعلوم البدنية التربية

أستمرار1615الرياضة وعلوم البدنية التربيةالرياضة وعلوم البدنية التربية دكتوراهللبنات الرياضة

195

 الرياضة وعلوم البدنية التربية

للبنات

 وعلوم البدنية التربية

أستمرار1615الرياضة وعلوم البدنية التربيةالرياضة وعلوم البدنية التربية ماجستيرللبنات الرياضة

أستمرار33مجهرية احياءالحياة علومدكتوراهالحياة علومالعلوم196

أستمرار22البيئةالحياة علومدكتوراهالحياة علومالعلوم197

أستمرار33الحيوانالحياة علومدكتوراهالحياة علومالعلوم198

أستمرار22النباتالحياة علومدكتوراهالحياة علومالعلوم199

أستمرار55مجهرية احياءالحياة علومماجستيرالحياة علومالعلوم200

أستمرار33البيئةالحياة علومماجستيرالحياة علومالعلوم201

أستمرار44الحيوانالحياة علومماجستيرالحياة علومالعلوم202

أستمرار33النباتالحياة علومماجستيرالحياة علومالعلوم203

أستمرار84االحيائية التمنياتاالحيائية التمنياتدكتوراهاالحيائية التمنياتالعلوم204

أستمرار108االحيائية التمنياتاالحيائية التمنياتماجستيراالحيائية التمنياتالعلوم205
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الية أستمرار01االحيائية التمنياتاالحيائية التمنياتماجستيراالحيائية التمنياتالعلوم206

أستمرار11العضويةالكيمياءدكتوراهالكيمياءالعلوم207

أستمرار11التحليليةالكيمياءدكتوراهالكيمياءالعلوم208

أستمرار11الفيزياويةالكيمياءدكتوراهالكيمياءالعلوم209

أستمرار11الحياتيةالكيمياءدكتوراهالكيمياءالعلوم210

أستمرار11العضويةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم211

أستمرار11التحليليةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم212

الية أستمرار01التحليليةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم213

أستمرار11الفيزياويةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم214

أستمرار11الالعضويةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم215

أستمرار11الحياتيةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم216

الية استحداث02الحياتيةالكيمياءماجستيرالكيمياءالعلوم217

أستمرار75الحاسباتالحاسباتماجستيرالحاسوبالعلوم218

الية أستمرار05الحاسباتالحاسباتماجستيرالحاسوبالعلوم219

أستمرار88الحاسباتالحاسباتعالي دبلومالحاسوبالعلوم220

أستمرار22النوويةالفيزياءدكتوراهالفيزياءالعلوم221

أستمرار22الليزروالجزيئيةالفيزياءدكتوراهالفيزياءالعلوم222

أستمرار22الليزروالكهروبصرياتالفيزياءدكتوراهالفيزياءالعلوم223

أستمرار33الرليمة االغشيةالفيزياءدكتوراهالفيزياءالعلوم224

أستمرار22الموادالفيزياءدكتوراهالفيزياءالعلوم225

فتح أعادة22البالزماالفيزياءدكتوراهالفيزياءالعلوم226

أستمرار22النوويةالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم227

أستمرار22الليزروالجزيئيةالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم228

أستمرار22الليزروالكهروبصرياتالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم229

الية استحداث01الليزروالكهروبصرياتالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم230

أستمرار33الرليمة االغشيةالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم231

أستمرار22الموادالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم232

أستمرار22البالزماالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم233

أستمرار22الصورية والمعالجة النائي التحسسالفيزياءماجستيرالفيزياءالعلوم234

فتح أعادة33مائية موارداالرض علمدكتوراهاالرض علمالعلوم236

أستمرار33جيوفيزياءاالرض علمدكتوراهاالرض علمالعلوم237

أستمرار33مائية موارداالرض علمماجستيراالرض علمالعلوم240

أستمرار33جيوفيزياءاالرض علمماجستيراالرض علمالعلوم241

أستمرار33جيوكيمياءاالرض علمماجستيراالرض علمالعلوم242

أستمرار42الفلنالفلندكتوراهوالفضاء الفلنالعلوم244

أستمرار55الفلنالفلنماجستيروالفضاء الفلنالعلوم245

أستمرار32الرياضياتالرياضياتدكتوراهالرياضياتالعلوم246

أستمرار43تطبيميةالرياضياتالماجستيرالرياضياتالعلوم247

أستمرار43صرفةالرياضياتالماجستيرالرياضياتالعلوم248

أستمرار42بيطرية فسلجةواالدويه الفسلجهالماجستيرواالدويه الفسلجهالبيطري الطب249

أستمرار42والسموم االدويةواالدويه الفسلجهالماجستيرواالدويه الفسلجهالبيطري الطب250

أستمرار63البيطريه العامه الصحهالبيطريه  العامه الصحهالماجستيرالبيطريه العامه الصحهالبيطري الطب251

أستمرار21وكالب لطط صغيرة حيوانات امراضوكالب لطط امراضالماجستيروالولائي الباطني الطبالبيطري الطب254
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أستمرار21البيطري والولائي الباطني الطبوالولائي الباطني الطبالماجستيروالولائي الباطني الطبالبيطري الطب255

أستمرار21المجهريه االحياءالمجهريه االحياءالماجستيرالمجهريه االحياءالبيطري الطب256

الية أستمرار01المجهريه االحياءالمجهريه االحياءالماجستيرالمجهريه االحياءالبيطري الطب257

أستمرار11البيطريه الجراحهالبيطري والتوليد الجراحهالماجستيرالبيطري والتوليد الجراحهالبيطري الطب258

الية استحداث01البيطريه الجراحهالبيطري والتوليد الجراحهالماجستيرالبيطري والتوليد الجراحهالبيطري الطب259

أستمرار11البيطري التوليدالبيطري والتوليد الجراحهالماجستيرالبيطري والتوليد الجراحهالبيطري الطب260

الية استحداث01البيطري التوليدالبيطري والتوليد الجراحهالماجستيرالبيطري والتوليد الجراحهالبيطري الطب261

أستمرار11وانسجه تشريحواالنسجه  التشريحالماجستيرواالنسجه التشريحالبيطري الطب262

أستمرار43حيوان امراضالدواجن وامراض االمراضالماجستيرالدواجن وامراض االمراضالبيطري الطب263

أستمرار43دواجن امراضالدواجن وامراض االمراضعالي دبلومالدواجن وامراض امراضالبيطري الطب264

أستمرار32اسمان امراضالدواجن وامراض االمراضالماجستيرالدواجن وامراض االمراضالبيطري الطب265

الية أستمرار01اسمان امراضالدواجن وامراض االمراضالماجستيرالدواجن وامراض االمراضالبيطري الطب266

أستمرار22بيطرية فسلجهواالدويه الفسلجهدكتوراهواالدويه الفسلجهالبيطري الطب267

أستمرار22وسموم ادويهواالدويه الفسلجهدكتوراهواالدويه الفسلجهالبيطري الطب268

أستمرار11البيطري والولائي الباطني الطبوالولائي الباطني الطبدكتوراهوالولائي الباطني الطبالبيطري الطب269

الية استحداث01المجهريه االحياءالمجهريه االحياءدكتوراهالمجهريه االحياءالبيطري الطب270

أستمرار21المجهريه االحياءالمجهريه االحياءدكتوراهالمجهريه االحياءالبيطري الطب271

أستمرار11البيطريه الجراحهالبيطري والتوليد الجراحهدكتوراهالبيطري والتوليد الجراحهالبيطري الطب272

أستمرار11البيطري التوليدالبيطري والتوليد الجراحهدكتوراهالبيطري والتوليد الجراحهالبيطري الطب273

أستمرار11وانسجة الشريحواالنسجه  التشريحدكتوراهواالنسجه التشريحالبيطري الطب274

أستمرار11حيوان امراضالدواجن وامراض االمراضدكتوراهالدواجن وامراض االمراضالبيطري الطب275

أستمرار11البيطريه العامه الصحهالبيطريه  العامه الصحهدكتوراهالبيطريه العامه الصحهالبيطري الطب276
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أستمرار33بيطريه طفيلياتالبيطريه الطفيلياتالماجستيرالطفيلياتالبيطري الطب278

أستمرار44عامة ادارةعامة ادارةدكتوراهعامة ادارةوااللتصاد االدارة279

أستمرار44عامة ادارةعامة ادارةماجستيرعامة ادارةوااللتصاد االدارة280

الية استحداث01عامة ادارةعامة ادارةماجستيرعامة ادارةوااللتصاد االدارة281

الية استحداث010االمنية الموسسات ادارةعامة ادارةعال دبلومعامة ادارةوااللتصاد االدارة

الية أستمرار02عامة ادارةعامة ادارةماجستيرعامة ادارةوااللتصاد االدارة269

الية استحداث03عامة ادارةعامة ادارةماجستيرعامة ادارةوااللتصاد االدارة269

الية أستمرار250محلية ادارةمحلية ادارةعالي دبلومعامة ادارةوااللتصاد االدارة270

أستمرار44اعمال ادارةاالعمال ادارةدكتوراهاالعمال ادارةوااللتصاد االدارة271

أستمرار32اعمال ادارةاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة272

الية استحداث01اعمال ادارةاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة273

الية استحداث03اعمال ادارةاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة273

االعمال ادارةوااللتصاد االدارة273

 معادل عالي دبلوم

الية أستمرار020بلديات ادارةاالعمال ادارةللماجستير

الية أستمرار04االعمال ادارةاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة274

الية استحداث02الجودة ادارةاالعمال ادارةعال دبلوماالعمال ادارةوااللتصاد االدارة275

الية أستمرار02ستراتيجي تخطيطاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة275

الية استحداث01ستراتيجي تخطيطاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة276

الية استحداث08امني ستراتيجي تخطيطعامة ادارةعال دبلومعامة ادارةوااللتصاد االدارة276

الية أستمرار400ستراتيجي تخطيطاالعمال ادارةعالي دبلوماالعمال ادارةوااللتصاد االدارة276

أستمرار55ستراتيجي تخطيطاالعمال ادارةماجستيراالعمال ادارةوااللتصاد االدارة277

الية أستمرار01محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة278

الية استحداث01محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة279

أستمرار66محاسبةمحاسبةدكتوراهمحاسبةوااللتصاد االدارة279

أستمرار98محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة280

الية استحداث02محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة

استحداث155وتدليك محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة281

الية أستمرار03محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة281

الية استحداث02محاسبةمحاسبةماجستيرمحاسبةوااللتصاد االدارة282

أستمرار22احصاءاحصاءدكتوراهاالحصاءوااللتصاد االدارة282

أستمرار43احصاءاحصاءماجستيراالحصاءوااللتصاد االدارة283

الية استحداث01احصاءاحصاءماجستيراالحصاءوااللتصاد االدارة284

الية استحداث05احصاءاحصاءماجستيراالحصاءوااللتصاد االدارة284

أستمرار66تطبيمي احصاءاحصاءعالي دبلوماالحصاءوااللتصاد االدارة284

أستمرار66بيئي احصاءاحصاءعالي دبلوماالحصاءوااللتصاد االدارة285

الية أستمرار04اكتواري احصاءاحصاءماجستيراالحصاءوااللتصاد االدارة286

أستمرار44التصادالتصادماجستيرااللتصادوااللتصاد االدارة287

الية أستمرار01التصادالتصادماجستيرااللتصادوااللتصاد االدارة288

الية استحداث01التصادالتصادماجستيرااللتصادوااللتصاد االدارة289

الية استحداث02التصادالتصادماجستيرااللتصادوااللتصاد االدارة289

أستمرار44التصادالتصاددكتوراهااللتصادوااللتصاد االدارة289

أستمرار44الصناعية االدارةالصناعية االدارةماجستيرالصناعية االدارةوااللتصاد االدارة290

أستمرار12صحافةصحافةدكتوراهالصحافةاإلعالم291

8



ي جامعة بغداد للعام الدراسي 
 
(استمرار و اعادة فتح) 2019/2020خطة قبول للدراسات العليا ف جامعة بغداد

اقسم شؤون الدراسات العلي

الدراسة نوعالخاص المبولالعام المبولالدليك التخصصالعام التخصص

الشهادةالمسمالتشكيل اسمت
مماعد عددالتخصص

أستمرار12وتلفزيونية إذاعة صحافةوتلفزيونية إذاعة صحافةدكتوراهوتلفزيونية إذاعة صحافةاإلعالم292

أستمرار12عامة عاللاتعامة عاللاتدكتوراهالعامة العاللاتاإلعالم293

أستمرار12صحافةصحافةماجستيرالصحافةاإلعالم294

أستمرار12وتلفزيونية إذاعة صحافةوتلفزيونية إذاعة صحافةماجستيروتلفزيونية إذاعة صحافةاإلعالم295

أستمرار12عامة عاللاتعامة عاللاتماجستيرالعامة العاللاتاإلعالم296

الية أستمرار025االعالم في المهني العالي الدبلوماالعالم في المهني العالي الدبلوممهني دبلوماعالماإلعالم297

أستمرار44المرآن علومالمرآن علومالماجستيرالمرآن علومللبنات التربية298

أستمرار21المنزلي االلتصادالمنزلي االلتصادالماجستيرالمنزلي االلتصادللبنات التربية299

أستمرار44الجغرافيةالجغرافيةالماجستيرالجغرافيةللبنات التربية300

أستمرار11االجتماعية الخدمةاالجتماعية الخدمةالماجستيراالجتماعية الخدمةللبنات التربية301

أستمرار22التربوي النفس علمالتربوي النفس علمدكتوراهوالنفسية التربوية العلومللبنات التربية302

أستمرار22التربوي النفس علمالتربوي النفس علمالماجستيروالنفسية التربوية العلومللبنات التربية303

أستمرار21اللغةاالنكليزية اللغةالماجستيراالنكليزية اللغةللبنات التربية304

أستمرار21لغةالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةللبنات التربية305

أستمرار11أدبالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةللبنات التربية306

أستمرار21لغةالعربية اللغةالماجستيرالعربية اللغةللبنات التربية307

أستمرار11أدبالعربية اللغةالماجستيرالعربية اللغةللبنات التربية308

أستمرار33االطفال رياضاالطفال رياضدكتوراهاالطفال رياضللبنات التربية309

أستمرار33االطفال رياضاالطفال رياضالماجستيراالطفال رياضللبنات التربية310

311

 الوراثية الهندسة معهد 

أستمرار205احيائية وتمنيات وراثية هندسة احيائية وتمنيات وراثية هندسة دكتوراهاالحيائية والتمنيات

312

 الوراثية الهندسة معهد 

الية أستمرار01احيائية وتمنيات وراثية هندسة احيائية وتمنيات وراثية هندسة دكتوراهاالحيائية والتمنيات

313

 الوراثية الهندسة معهد 

أستمرار2310احيائية وتمنيات وراثية هندسة احيائية وتمنيات وراثية هندسة ماجستيراالحيائية والتمنيات

314

 الوراثية الهندسة معهد 

الية أستمرار04احيائية وتمنيات وراثية هندسة احيائية وتمنيات وراثية هندسة ماجستيراالحيائية والتمنيات

315

 الوراثية الهندسة معهد 

أستمرار2314احيائية وتمنيات وراثية هندسة  احيائية وتمنيات وراثية هندسة عالي دبلوماالحيائية والتمنيات

9
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316

 الحضري التخطيط مركز

أستمرار1414والليمي حضري تخطيطوالليمي حضري تخطيطالمهني العالي الدبلوم-العليا للدراسات وااللليمي

317

 الحضري التخطيط مركز

أستمرار1414والليمي حضري تخطيطوالليمي حضري تخطيطماجستير-العليا للدراسات وااللليمي

318

 للدراسات العالي المعهد

المحاسبية الدراساتوالمالية المحاسبية

 معادل عالي دبلوم

أستمرار86لانوني محاسبللدكتوراه

319

 للدراسات العالي المعهد

المحاسبية الدراساتوالمالية المحاسبية

 معادل عالي دبلوم

أستمرار54وادارية كلف محاسبللدكتوراه

320

 للدراسات العالي المعهد

المالية الدراساتوالمالية المحاسبية

 معادل عالي دبلوم

أستمرار75المصارفالمالية الدراساتللماجستير

321

 للدراسات العالي المعهد

والمالية المحاسبية
المالية الدراسات

 معادل عالي دبلوم

للماجستير
أستمرار64الضرائبالمالية الدراسات

322

 للدراسات العالي المعهد

والمالية المحاسبية
المالية الدراسات

 معادل عالي دبلوم

للماجستير
أستمرار53التأمينالمالية الدراسات

أستمرار43الليزر تطبيماتدكتوراهالعليا للدراسات الليزر معهد323

أستمرار55الليزر تطبيماتالماجستيرالعليا للدراسات الليزر معهد324

أستمرار1010الليزر تطبيماتعالي دبلومالعليا للدراسات الليزر معهد325

327
الخوارزمي هندسة

 المعلومات هندسة

واالتصاالت
استحداث33واالتصاالت المعلومات هندسةواالتصاالت المعلومات هندسةماجستير

329

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار11اسالميالتاريخماجستيرالتاريخاالنسانية

330

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12حديثالتاريخماجستيرالتاريخاالنسانية

331

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار11اسالميالتاريخدكتوراهالتاريخاالنسانية

332

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار11حديثالتاريخدكتوراهالتاريخاالنسانية

333

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12اللغةالعربية اللغةماجستيرالعربية اللغةاالنسانية

334

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12االدبالعربية اللغةماجستيرالعربية اللغةاالنسانية

335

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12اللغةالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةاالنسانية
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336

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12االدبالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةاالنسانية

337

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12العربية اللغة تدريس طرائكالعربية اللغة تدريس طرائكماجستيرالعربية اللغةاالنسانية

338

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12العربية اللغة تدريس طرائكالعربية اللغة تدريس طرائكدكتوراهالعربية اللغةاالنسانية

339

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار22المران علومالمران علومماجستيرالمران علوماالنسانية

340

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12طبيعيةالجغرافيةماجستيرالجغرافيةاالنسانية

341

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12بشريةالجغرافيةماجستيرالجغرافيةاالنسانية

342

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12بشريةالجغرافيةدكتوراهالجغرافيةاالنسانية

343

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12طبيعيةالجغرافيةدكتوراهالجغرافيةاالنسانية

344

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12الجغرافية تدريس طرائكالجغرافية تدريس طرائكماجستيرالجغرافيةاالنسانية

345

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12الجغرافية تدريس طرائكالجغرافية تدريس طرائكدكتوراهالجغرافيةاالنسانية

346

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12وتمويم لياسالنفسية العلومماجستيروالنفسية التربوية العلوماالنسانية

347

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12النمو النفس علمالنفسية العلومماجستيروالنفسية التربوية العلوماالنسانية

348

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12تربوي وتوجيه  نفسي ارشادالنفسية العلومماجستيروالنفسية التربوية العلوماالنسانية

349

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12تربوية ادارةالتربوية العلومماجستيروالنفسية التربوية العلوماالنسانية

350

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12تدريس وطرائك مناهجالتربوية العلومماجستيروالنفسية التربوية العلوماالنسانية

351

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12تدريس وطرائك مناهجالتربوية العلومدكتوراهوالنفسية التربوية العلوماالنسانية

352

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12وتمويم لياسالنفسية العلومدكتوراهوالنفسية التربوية العلوماالنسانية

353

 للعلوم رشد ابن التربية

فتح أعادة12الكردية اللغة تدريس طرائكالكردية اللغة تدريس طرائكماجستيرالكردية االلغةاالنسانية

354

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12تربوي وتوجيه  نفسي ارشادالنفسية العلومدكتوراهوالنفسية التربوية العلوماالنسانية

355

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار22االنكليزية اللغة تدريس طرائكاالنكليزية اللغةماجستيراالنكليزية اللغةاالنسانية

356

 للعلوم رشد ابن التربية

فتح أعادة12االنكليزية اللغة تدريس طرائكاالنكليزية اللغةدكتوراهاالنكليزية اللغةاالنسانية
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357

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار22االدباالنكليزية اللغةماجستيراالنكليزية اللغةاالنسانية

358

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار22اللغةاالنكليزية اللغةماجستيراالنكليزية اللغةاالنسانية

359

 للعلوم رشد ابن التربية

أستمرار12التربوي النفس علمالنفسية العلومماجستيروالنفسية التربوية العلوماالنسانية

360

 للعلوم رشد ابن التربية

الية أستمرار010االمني النفس علماالمني النفس علمعالي دبلوموالنفسية التربوية العلوماالنسانية

أستمرار33االطفال تمريضتمريضماجستيراالطفال تمريضالتمريض362

أستمرار33والوليد االم صحة تمريضتمريضدكتوراهوالوليد االم تمريضالتمريض363

أستمرار44والوليد االم صحة تمريضتمريضماجستيروالوليد االم تمريضالتمريض364

أستمرار44البالغين تمريضتمريضدكتوراهالبالغين تمريضالتمريض365

أستمرار1010البالغين تمريضتمريضماجستيرالبالغين تمريضالتمريض366

الية استحداث01البالغين تمريضتمريضماجستيرالبالغين تمريضالتمريض367

368
التمريض

 النفسية الصحة تمريض

والعملية
أستمرار44والعملية النفسية الصحة تمريضتمريضماجستير

أستمرار33المجتمع صحة تمريضتمريضدكتوراهالمجتمع صحة تمريضالتمريض369

أستمرار66المجتمع صحة تمريضتمريضماجستيرمجتمع صحة تمريضالتمريض370

371
الزراعية الهندسة علوم

 التمنيات ونمل االرشاد

الزراعية
أستمرار11الزراعي االرشادالزراعي االرشادماجستير

أستمرار22الزراعي االلتصادالزراعي االلتصادماجستيرالزراعي االلتصادالزراعية الهندسة علوم372

أستمرار11الزراعي االلتصادالزراعي االلتصاددكتوراهالزراعي االلتصادالزراعية الهندسة علوم373

أستمرار21المجتراتالحيواني االنتاجماجستيرالحيواني االنتاجالزراعية الهندسة علوم374

أستمرار21الدواجنالحيواني االنتاجماجستيرالحيواني االنتاجالزراعية الهندسة علوم375

أستمرار11االسمانالحيواني االنتاجماجستيرالحيواني االنتاجالزراعية الهندسة علوم376

أستمرار11المجتراتالحيواني االنتاجدكتوراهالحيواني االنتاجالزراعية الهندسة علوم377

أستمرار11الدواجنالحيواني االنتاجدكتوراهالحيواني االنتاجالزراعية الهندسة علوم378

استحداث42التصحر مكافحةالتصحر مكافحةماجستيرالتصحر مكافحةالزراعية الهندسة علوم378

أستمرار22الحدائك وهندسة البستنةالحدائك وهندسة البستنةماجستيرالحدائك وهندسة البستنةالزراعية الهندسة علوم379

أستمرار11الحدائك وهندسة البستنةالحدائك وهندسة البستنةدكتوراهالحدائك وهندسة البستنةالزراعية الهندسة علوم380

أستمرار22الحملية المحاصيلالحملية المحاصيلماجستيرالحملية المحاصيلالزراعية الهندسة علوم381

أستمرار11الحملية المحاصيلالحملية المحاصيلدكتوراهالحملية المحاصيلالزراعية الهندسة علوم382

أستمرار33االغذية علوماالغذية علومماجستيراالغذية علومالزراعية الهندسة علوم383

الية أستمرار01االغذية علوماالغذية علومماجستيراالغذية علومالزراعية الهندسة علوم384

الية أستمرار02االغذية علوماالغذية علومماجستيراالغذية علومالزراعية الهندسة علوم385

أستمرار22االغذية علوماالغذية علومدكتوراهاالغذية علومالزراعية الهندسة علوم386

387
أستمرار22المائية والموارد التربة علومالمائية والموارد التربة علومماجستيرالمائية والموارد التربة علومالزراعية الهندسة علوم

388
الية أستمرار01المائية والموارد التربة علومالمائية والموارد التربة علومماجستيرالمائية والموارد التربة علومالزراعية الهندسة علوم

389
الية أستمرار01المائية والموارد التربة علومالمائية والموارد التربة علومماجستيرالمائية والموارد التربة علومالزراعية الهندسة علوم

12
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390
الية أستمرار010الزراعية المساحةالزراعية المساحةعالي دبلومالمائية والموارد التربة علومالزراعية الهندسة علوم

أستمرار63المائية والموارد التربة علومالمائية والموارد التربة علومدكتوراهالمائية والموارد التربة علومالزراعية الهندسة علوم391

أستمرار21الحشراتالنبات ولايةماجستيرالنبات ولايةالزراعية الهندسة علوم392

أستمرار21النبات امراضالنبات ولايةماجستيرالنبات ولايةالزراعية الهندسة علوم393

أستمرار21الحشراتالنبات ولايةدكتوراهالنبات ولايةالزراعية الهندسة علوم394

فتح أعادة22الزراعية واالالت المكائنالزراعية المكننةماجستيرالزراعية واالالت المكائنالزراعية الهندسة علوم395

أستمرار44شريعةشريعةماجستيرالشريعةاالسالمية العلوم397

أستمرار44شريعةشريعةدكتوراهالشريعةاالسالمية العلوم398

أستمرار44االسالمي والفكر العميدةاالسالمي والفكر العميدةماجستيراالسالمي والفكر العميدةاالسالمية العلوم399

أستمرار44االسالمي والفكر العميدةاالسالمي والفكر العميدةدكتوراهاالسالمي والفكر العميدةاالسالمية العلوم400

أستمرار44العربية اللغةالعربية اللغةماجستيرالعربية اللغةاالسالمية العلوم401

أستمرار44لغةالعربية اللغةدكتوراهالعربية اللغةاالسالمية العلوم402

أستمرار23السياسي الفكرالسياسي الفكرماجستيرالسياسي الفكرالسياسية العلوم403

أستمرار22السياسي الفكرالسياسي الفكردكتوراهالسياسي الفكرالسياسية العلوم404

أستمرار23السياسية نظمالسياسية نظمماجستيرالسياسية نظمالسياسية العلوم405

أستمرار44السياسية نظمالسياسية نظمدكتوراهالسياسية نظمالسياسية العلوم406

أستمرار23الدولي السلم وبناء الصراعات إدارةالدولي السلم وبناء الصراعات إدارةماجستيرالدولية الدراساتالسياسية العلوم407

أستمرار22دولية دراساتالدولية الدراساتدكتوراهالدولية الدراساتالسياسية العلوم408

الية أستمرار05دولية دراساتالدولية الدراساتدكتوراهالدولية الدراساتالسياسية العلوم409

أستمرار23الدولية الدراساتالدولية الدراساتماجستيرالدولية الدراساتالسياسية العلوم410

أستمرار23المحلية االدارة حكوماتالمحلية االدارة حكوماتماجستيرالدولية الدراساتالسياسية العلوم411

أستمرار21الخاص المانونالمانونالماجستيرالخاصالمانون412

أستمرار21الخاص المانونالمانوندكتوراهالخاصالمانون413

أستمرار21العام المانونالمانونالماجستيرالعامالمانون414

أستمرار21الجنائي المانونالمانونالماجستيرالجنائيالمانون416

أستمرار21الدولي المانونالمانونالماجستيرالدوليالمانون417

 الية أستمرار015الفساد مكافحة المانونمهني عالي دبلومالدوليالمانون418

419

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار36فيزياءفيزياءدكتوراهالفيزياءالهيثم

420

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار69فيزياءفيزياءماجستيرالفيزياءالهيثم

421

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار11الفيزياء تدريس طرائكفيزياءماجستيرالفيزياءالهيثم

422

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار22رياضياترياضياتماجستيرالرياضياتالهيثم

423

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار11رياضياترياضياتدكتوراهالرياضياتالهيثم

424

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار33الرياضيات تدريس طرائكرياضياتماجستيرالرياضياتالهيثم

13



ي جامعة بغداد للعام الدراسي 
 
(استمرار و اعادة فتح) 2019/2020خطة قبول للدراسات العليا ف جامعة بغداد

اقسم شؤون الدراسات العلي

الدراسة نوعالخاص المبولالعام المبولالدليك التخصصالعام التخصص

الشهادةالمسمالتشكيل اسمت
مماعد عددالتخصص

425

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار22الرياضيات تدريس طرائكرياضياتدكتوراهالرياضياتالهيثم

426

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار33الحياة علومالحياة علومماجستيرالحياة علومالهيثم

427

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار22الحياة علومالحياة علومدكتوراهالحياة علومالهيثم

428

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار11الحياة علوم تدريس طرائكالحياة علومماجستيرالحياة علومالهيثم

429

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار11الحياة علوم تدريس طرائكالحياة علومدكتوراهالحياة علومالهيثم

430

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار24الكيمياء تدريس طرائككيمياءدكتوراهالكيمياءالهيثم

431

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار36الكيمياء تدريس طرائككيمياءالماجستيرالكيمياءالهيثم

432

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار12كيمياءكيمياءدكتوراهالكيمياءالهيثم

433

 ابن الصرفة للعلوم التربية كلية

أستمرار1212كيمياءكيمياءالماجستيرالكيمياءالهيثم
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