شعبة شؤون الدراسات العليا
اس 2023/2022
الخلفيات العلمية للدراسات العليا يف اقسام كلية العلوم للبنات المعتمدة للتقديم يف الدراسات العليا للعام الدر ي
االختصاص
الخلفية العلمية ()1

الخلفية العلمية ()2

الخلفية العلمية ()3

الخلفية العلمية ()4

ت

الكلية

القسم

الشهادة

ماجستي علوم يف (علوم البيئة و
ر
ماجستي علوم الحياة من
علم النبات و علم الحيوان وعلم
ر
ر
االحياء المجهرية ) من خريجات خريجات كلية اليبية للبنات
 /جامعة بغداد حرصا
كليات العلوم و علوم بنات  /يف
الجامعات كافة

ماجستي علوم يف علوم
ر
الحياة من خريجات كلية
العلوم للبنات  /جامعة
بغداد حرصا

ماجستي علوم الحياة  /اختصاص
ر
علم البيئة من خريجات كلية ر
اليبية
للعلوم الرصفة  -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا

الشهادات المعادلة من
دائرة البعثات حسب
االمر االداري
للتخصص وبعد اجراء
المقاصة لهن

1

العلوم
للبنات

علوم الحياة

دكتوراه

علوم
الحياة

ماجستي علوم الحياة من
ر
خريجات كلية ر
اليبية للبنات
 /جامعة بغداد حرصا

ماجستي علوم يف علوم
ر
الحياة من خريجات كلية
العلوم للبنات  /جامعة
بغداد حرصا

ماجستي علوم يف علوم
ر
ماجستي علوم الحياة  /اختصاص
ر
الحياة  /اختصاص علم
علم الحيوان من خريجات كلية
الوراثة من خريجات كلية
ر
اليبية للعلوم الرصفة  -ابن الهيثم /
العلوم للبنات  /جامعة
جامعة بغداد حرصا
بغداد حرصا

الشهادات المعادلة من
دائرة البعثات حسب
االمر االداري
للتخصص وبعد اجراء
المقاصة لهن

2

العلوم
للبنات

علوم الحياة

دكتوراه

علوم
الحياة

علم الحيوان

ماجستي علوم الحياة  /اختصاص
ر
علم النبات من خريجات كلية ر
اليبية
للعلوم الرصفة  -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا

الشهادات المعادلة من
دائرة البعثات حسب
االمر االداري
للتخصص وبعد اجراء
المقاصة لهن

3

العلوم
للبنات

علوم الحياة

دكتوراه

علوم
الحياة

علم النبات

ماجستي علوم يف علوم الحياة
ر
ماجستي علوم الحياة من
ر
اختصاص علم النبات من
ر
خريجات كلية اليبية للبنات
خريجات كليات العلوم و علوم
 /جامعة بغداد حرصا
بنات  /يف الجامعات كافة

ماجستي علوم الحياة  /اختصاص
ر
علم االحياء المجهرية من خريجات
ر
كلية اليبية للعلوم الرصفة  -ابن
الهيثم  /جامعة بغداد حرصا

الشهادات المعادلة من
ماجستي تقنيات احيائية دائرة البعثات حسب
ر
االمر االداري
يف كليات العلوم /
للتخصص وبعد اجراء
الجامعات كافة
المقاصة لهن

4

العلوم
للبنات

علوم الحياة

دكتوراه

علوم
الحياة

علم االحياء
المجهرية

ماجستي علوم يف علوم الحياة
ر
ماجستي علوم الحياة من
ر
اختصاص علم االحياء المجهرية خريجات كلية ر
اليبية للبنات
من خريجات كليات العلوم و
 /جامعة بغداد حرصا
علوم بنات  /يف الجامعات كافة

5

العلوم
للبنات

علوم الحياة

ماجستي
ر

علوم
الحياة

علم النبات

بكالوريوس علوم الحياة من
بكلوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
خريجات ر
بكالوريوس قسم التقنيات االحيائية
اليبية للعلوم
خريجات كليات العلوم و العلوم خريجات كلية ر
اليبية للبنات
يف كليات العلوم
الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
 /جامعة بغداد حرصا
للبنات  /الجامعات كافة
بغداد حرصا

6

العلوم
للبنات

علوم الحياة

ماجستي
ر

علوم
الحياة

علم البيئة

بكالوريوس علوم الحياة من
بكلوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
خريجات ر
بكالوريوس كلية علوم البيئة و تقاناتها بكالوريوس كليات العلوم
اليبية للعلوم
خريجات كليات العلوم و العلوم خريجات كلية ر
اليبية للبنات
البيئية
 /جامعة الموصل
الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
 /جامعة بغداد حرصا
للبنات  /الجامعات كافة
بغداد حرصا

7

العلوم
للبنات

علوم الحياة

ماجستي
ر

علوم
الحياة

علم االحياء
المجهرية

التخصص
العام

التخصص الدقيق

علم البيئة

ماجستي علوم يف علوم الحياة
ر
اختصاص علم الحيوان من
خريجات كليات العلوم و علوم
بنات  /يف الجامعات كافة

ماجستي علوم يف علوم
ر
الحياة من خريجات كلية
العلوم للبنات  /جامعة
بغداد حرصا
ماجستي علوم يف علوم
ر
الحياة من خريجات كلية
العلوم للبنات  /جامعة
بغداد حرصا

بكالوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
خريجات ر
بكالوريوس قسم التقنيات االحيائية
اليبية للعلوم
خريجات كليات العلوم و العلوم خريجات ر
اليبية للبنات /
يف كليات العلوم
الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
جامعة بغداد حرصا
للبنات  /الجامعات كافة
بغداد حرصا

الخلفية العلمية ()5

الخلفية العلمية ()6

بكالوريوس قسم
التقنيات االحيائية يف
كليات العلوم

الخلفية العلمية ()7

الخلفية العلمية ()8

8

العلوم
للبنات

علوم الحياة

ماجستي
ر

علوم
الحياة

علم الحيوان

بكالوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
خريجات ر
بكالوريوس قسم التقنيات االحيائية
اليبية للعلوم
خريجات كليات العلوم و العلوم خريجات ر
اليبية للبنات /
يف كليات العلوم
الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
جامعة بغداد حرصا
للبنات  /الجامعات كافة
بغداد حرصا

9

العلوم
للبنات

علوم الحياة

ماجستي
ر

علوم
الحياة

علم الوراثة

بكالوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
بكالوريوس علوم الحياة من
خريجات ر
بكالوريوس كلية التقانة االحيائية /
اليبية للعلوم
خريجات كليات العلوم و العلوم خريجات ر
اليبية للبنات /
جامعة النهرين
الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
جامعة بغداد حرصا
للبنات  /الجامعات كافة
بغداد حرصا

10

العلوم
العال
علوم الحياة الدبلوم
ي
للبنات

علوم
الحياة

البيئ
تقييم االثر
ي

بكالوريوس تربية من كلية
بكالوريوس علوم يف (علوم
ر
اليبية للعلوم الرصفة  -ابن
الفيياء ) من بكالوريوس علوم يف التقنيات
الحياة و الكيمياء و ر
الهيثم  /جامعة بغداد يف
خريجات كليات العلوم و علوم االحيائية  /الجامعات كافة
اختصاصات (الكيمياء
بنات  /يف الجامعات كافة
والفيياء وعلوم الحياة)
ر

11

العلوم
للبنات

الكيمياء

الدكتوراه

الكيمياء

الكيمياء الحياتية

ماجستي يف الكيمياء من
ماجستي علوم يف الكيمياء /
ر
ر
ماجستي علوم يف الكيمياء الشهادات المعادلة من دائرة البعثات
ر
خريجات ( قسم الكيمياء)
اختصاص (الكيمياء الحياتية)
من خريجات كلية العلوم حسب االمر االداري للتخصص وبعد
من خريجات كلية العلوم للبنات كلية ر
اليبية للبنات  /جامعة
اجراء المقاصة لهن
للبنات  /جامعة بغداد حرصا
بغداد حرصا
والعلوم  /الجامعات كافة

12

العلوم
للبنات

الكيمياء

الدكتوراه

الكيمياء

ماجستي يف الكيمياء من
ماجستي علوم يف الكيمياء /
ر
ر
ماجستي علوم يف الكيمياء الشهادات المعادلة من دائرة البعثات
ر
اختصاص (الكيمياء الالعضوية) خريجات (قسم الكيمياء)
من خريجات كلية العلوم حسب االمر االداري للتخصص وبعد
الكيمياء الالعضوية من خريجات كلية العلوم للبنات كلية ر
اليبية للبنات  /جامعة
اجراء المقاصة لهن
للبنات  /جامعة بغداد حرصا
بغداد حرصا
والعلوم  /الجامعات كافة

13

العلوم
للبنات

الكيمياء

الدكتوراه

الكيمياء

ماجستي يف الكيمياء من
ماجستي علوم يف الكيمياء /
ر
ر
ماجستي علوم يف الكيمياء الشهادات المعادلة من دائرة البعثات
ر
الفيياوية) خريجات (قسم الكيمياء)
اختصاص (الكيمياء ر
من خريجات كلية العلوم حسب االمر االداري للتخصص وبعد
الكيمياء ر
الفيياوية من خريجات كلية العلوم للبنات كلية ر
اليبية للبنات  /جامعة
اجراء المقاصة لهن
للبنات  /جامعة بغداد حرصا
بغداد حرصا
والعلوم  /الجامعات كافة

14

العلوم
للبنات

الكيمياء

الدكتوراه

الكيمياء

ماجستي يف الكيمياء من الشهادات المعادلة من دائرة البعثات
ماجستي علوم يف الكيمياء /
ر
ر
ماجستي علوم كيمياء  /من
ر
ماجستي علوم يف
لحامل شهادة
خريجات (قسم الكيمياء)
اختصاص (الكيمياء التحليلية)
ر
ي
خريجات كلية العلوم للبنات
الكيمياء التحليلية
ر
الكيمياء التحليلية وبعد اجراء
كلية اليبية للبنات  /جامعة
من خريجات كليات العلوم
 /جامعة بغداد حرصا
المقاصة
بغداد حرصا
للبنات والعلوم  /الجامعات كافة

15

العلوم
للبنات

الكيمياء

الماجستي
ر

الكيمياء

16

العلوم
للبنات

الكيمياء

الماجستي
ر

الكيمياء

بكالوريوس علوم يف علوم
بكالوريوس علوم يف علوم البيئة من
االحياء المجهرية من
خريجات كليات العلوم  /الجامعات
خريجات كليات العلوم /
كافة
الجامعات كافة

بكلوريوس كيمياء من خريجات
(قسم الكيمياء) كلية ر
اليبية
للبنات  /جامعة بغداد حرصا

بكالوريوس كيمياء من
بكلوريوس علوم يف الكيمياء
خريجات ر
اليبية للعلوم
من خريجات كليات العلوم
والعلوم للبنات  /الجامعات الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا
كافة

لحامل شهادة العلوم يف
فقط
ي
الكيمياء

بكلوريوس كيمياء من خريجات
الكيمياء الالعضوية (قسم الكيمياء) كلية ر
اليبية
للبنات /جامعة بغداد حرصا

بكالوريوس كيمياء من
بكلوريوس علوم يف الكيمياء
خريجات ر
اليبية للعلوم
من خريجات كليات العلوم
والعلوم للبنات  /الجامعات الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا
كافة

لحامل شهادة العلوم يف
فقط
ي
الكيمياء

الكيمياء الحياتية

بكالوريوس قسم
التقنيات االحيائية يف
كليات العلوم

بكالوريوس كلية علوم
البيئة و تقاناتها /
جامعة الموصل

بكالوريوس كليات العلوم
البيئية

17

العلوم
للبنات

الكيمياء

الماجستي
ر

الكيمياء

الكيمياء العضوية

بكلوريوس كيمياء من خريجات
(قسم الكيمياء) كلية ر
اليبية
للبنات /جامعة بغداد حرصا

بكالوريوس كيمياء من
بكلوريوس علوم يف الكيمياء
خريجات ر
اليبية للعلوم
من خريجات كليات العلوم
والعلوم للبنات  /الجامعات الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا
كافة

لحامل شهادة العلوم يف
فقط
ي
الكيمياء

18

العلوم
للبنات

الكيمياء

الماجستي
ر

الكيمياء

الفيياوية
الكيمياء ر

بكلوريوس كيمياء من خريجات
(قسم الكيمياء) كلية ر
اليبية
للبنات \جامعة بغداد حرصا

بكالوريوس كيمياء من
بكلوريوس علوم يف الكيمياء
خريجات ر
اليبية للعلوم
من خريجات كليات العلوم
والعلوم للبنات  /الجامعات الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا
كافة

لحامل شهادة العلوم يف
فقط
ي
الكيمياء

19

العلوم
للبنات

الكيمياء

الماجستي
ر

الكيمياء

الكيمياء التحليلية

بكلوريوس كيمياء من خريجات
(قسم الكيمياء) كلية ر
اليبية
للبنات \جامعة بغداد حرصا

بكالوريوس كيمياء من
بكلوريوس علوم يف الكيمياء
خريجات ر
اليبية للعلوم
من خريجات كليات العلوم
والعلوم للبنات  /الجامعات الرصفة -ابن الهيثم  /جامعة
بغداد حرصا
كافة

لحامل شهادة العلوم يف
فقط
ي
الكيمياء

20

العلوم
للبنات

الفيياء
ر

دكتوراه

الفيياء
ر

الفيياء
ماجستي علوم يف ر
ر
ماجستي رفيياء عام /
ماجستي رفيياء المواد
ر
ر
الفيياء  /الصلبة
ماجستي رفيياء من خريجات
الصلبه والمواد (أغشية رقيقة،
ماجستي علوم يف ر
ر
ر
الفيياء من
من خريجات العلوم
ماجستي رفيياء من خريجات
وماجستي ر
ر
ر
ر
والمواد من خريجات كلية اليبية
العلوم التطبيقية  /فرع
خاليا شمسية ،علم النانو،
التطبيقية  /فرع فيياء خريجات كلية ر
اليبية
كليات العلوم للبنات والعلوم
رفيياء صلبة و مواد
ر
للعلوم الرصفة – ابن الهيثم  /جامعة
الفيياء  /الجامعة
وسياميك) من خريجات
ر
بوليمر ر
الفيياء)
 /الجامعات كافة
المواد و هندسة المواد  /للبنات (قسم ر
بغداد بعد اجراء المقاصة لهم.
التكنلوجية
كليات العلوم للبنات وكليات
جامعة بغداد حرصا
الجامعة التكنلوجية
العلوم  /الجامعات كافة

21

العلوم
للبنات

الفيياء
ر

دكتوراه

الفيياء
ر

رفيياء رلير و
كهروبرصيات

الفيياء
ماجستي علوم يف ر
ر
تخصص رلير وكهروبرصيات

الفيياء
ماجستي علوم يف ر
ر
تخصص رلير وجزيئية

الفيياء
ماجستي علوم يف ر
ر
تخصص بالزما

ماجستي رفيياء عام من خريجات
ر
كليات العلوم  /الجامعات كافة

ماجستي رفيياء عام من
ر
خريجات كليات ر
اليبية
جامعة بغداد حرصا

22

العلوم
للبنات

الفيياء
ر

ماجستي
ر

الفيياء
ر

بكالوريوس رفيياء من خريجات
رفيياء صلبة و مواد كليات العلوم والعلوم للبنات /
الجامعات كافة

بكالوريوس قسم العلوم
الفيياء
فرع ر
التطبيقية ي
وفيياء المواد  /الجامعة
ر
التكنلوجية

الفيياء من خريجات
بكالوريوس رفيياء من
بكالوريوس يف ر
بكلوريوس رفيياء طبية /
اليبية للبنات كلية ر
خريجات كلية ر
اليبية للعلوم الرصفة ابن الهيثم
كلية العلوم للبنات وكلية
 /جامعة بغداد بعد اجراء المقاصة
الفيياء)  /جامعة
(قسم ر
الطب
لهم
بغداد حرصا

23

العلوم
للبنات

الفيياء
ر

ماجستي
ر

الفيياء
ر

بكالوريوس رفيياء من خريجات
كليات العلوم والعلوم للبنات /
الجامعات كافة

بكالوريوس رفيياء  /رفيياء
اللير من خريجات كلية
ر
العلوم والعلوم للبنات /
الجامعات كافة

الفيياء من
بكالوريوس ف ر
خريجات يكلية ر
اليبية
بكالوريوس رفيياء من
بكالوريوس رفيياء طبية  /من
خريجات كلية ر
للعلوم الرصفة  -ابن
اليبية للبنات
خريجات كليات العلوم  /الجامعات
الهيثم  /جامعة بغداد
الفيياء)  /جامعة
(قسم ر
كافة
وكلية ر
اليبية  /الجامعة
بغداد حرصا
المستنرصية

رفيياء رلير و
كهروبرصيات

الفيياء الطبية /
ماجستي يف ر
ر
ر
جامعئ بغداد
كلية الطب
ي
والمستنرصية حرصا

الشهادات المعادلة من دائرة
البعثات حسب االمر االداري
للتخصص وبعد اجراء المقاصة
لهن

ماجستي رفيياء من خريجات قسم
ر
ماجستي كليات ر
اليبية
ر
العلوم التطبيقية  /فرع رفيياء
ماجستي رفيياء من خريجات
الفيياء يف
ر
 /قسم ر
التطبيقية  /الجامعة التكنلوجية /
اللير للدراسات
تخصص رلير
معهد ر
تخصص تطبيقات وتكنولوجيا
وكهروبرصيات
اللير
ر

بكالوريوس رفيياء من
خريجات قسم العلوم
اللير
التطبيقية  /فرع ر
 /فرع العلوم التطبيقية
 /الجامعة التكنلوجية

24

العلوم
للبنات

الفيياء
ر

ماجستي
ر

الفيياء
ر

الفيياء النووية
ر
والبيئة

بكالوريوس رفيياء من خريجات
كليات العلوم والعلوم للبنات /
الجامعات كافة

بكالوريوس رفيياء طبية من
الفيياء من خريجات
بكالوريوس رفيياء من
بكالوريوس يف ر
خريجات كليات العلوم
كلية ر
خريجات كلية ر
اليبية للعلوم الرصفة  -ابن
اليبية للبنات
والعلوم للبنات وبكالوريوس
(قسم الفيياء)  /جامعة الهيثم  /جامعة بغداد وكلية ر
اليبية /
ر
رفيياء  /كلية الطب /
الجامعة المستنرصية
بغداد حرصا
الجامعات كافة

بكالوريوس رفيياء قسم
العلوم التطبيقية  /فرع
الفيياء التطبيقية /
ر
الجامعة التكنلوجية

25

العلوم
للبنات

الرياضيات

ماجستي
ر

رياضيات

رياضيات تطبيقية

بكالوريوس الرياضيات من
بكالوريوس الرياضيات من
خريجات كليات العلوم والعلوم خريجات كلية ر
اليبية للبنات
ً
 /جامعة بغداد حرصا
للبنات  /الجامعات كافة

بكالوريوس قسم العلوم
التطبيقية يف تخصص
الرياضيات من خريجات
الجامعة التكنولوجية

بكالوريوس يف الرياضيات
بكالوريوس علوم يف الرياضيات
من خريجات كلية ر
اليبية
والحاسوب من خريجات قسم
الرياضيات والحاسوب  /كلية العلوم للعلوم الرصفة ابن الهيثم
 /جامعة بغداد
 /الجامعات كافة

26

العلوم
للبنات

الرياضيات

ماجستي
ر

رياضيات

رياضيات رصفة

بكالوريوس الرياضيات من
بكالوريوس الرياضيات من
خريجات كليات العلوم والعلوم خريجات كلية ر
اليبية للبنات
ً
للبنات  /الجامعات كافة
 /جامعة بغداد حرصا

بكالوريوس قسم العلوم
التطبيقية يف تخصص
الرياضيات من خريجات
الجامعة التكنولوجية

بكالوريوس يف الرياضيات
بكالوريوس علوم يف الرياضيات
من خريجات كلية ر
اليبية
والحاسوب من خريجات قسم
الرياضيات والحاسوب  /كلية العلوم للعلوم الرصفة ابن الهيثم
 /جامعة بغداد
 /الجامعات كافة

27

العلوم
العال رياضيات
الرياضيات الدبلوم
ي
للبنات

الرياضيات
االحصائية
والحاسوبية

بكالوريوس الرياضيات من
خريجات كليات العلوم والعلوم
للبنات  /الجامعات كافة

بكالوريوس الحاسوب من
خريجات كلية ر
اليبية /
الجامعات كافة

بكالوريوس حاسبات يف
كليات العلوم  /الجامعات
كافة

بكالوريوس احصاء يف
بكالوريوس يف
بكالوريوس علوم يف الرياضيات
بكالوريوس هندسة يف كليات
كليات االدارة
الرياضيات من خريجات
والحاسوب من خريجات قسم
ر
واالقتصاد  /الجامعات الهندسة  /الجامعات كافة
كليات اليبية /
الرياضيات والحاسوب  /كلية العلوم
كافة
الجامعات كافة
 /الجامعات كافة

