
 
 

 التعليمي المعنيالموقع              الدراسة المعنية                 ت

 

- 1 - 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا

المتوافرة للعام  الدراسات العليا
لشهادة   2018 –2017الدراسي

 في عموم العراق الدكتوراه 

الدكتوراه في تقنيات التحليالت المرضية / تقنيات التحليالت  1
 المرضية

الجامعة التقنية الوسطى / التقنيات الصحية والطبية / تقنيات 
 التحليالت المرضية

الجامعة التقنية الوسطى / التقنية الهندسية / هندسة تقنيات  هندسة تقنيات الحرارياتالدكتوراه في الهندسة الميكانيكية /  2
 الحراريات

 الجامعة التكنولوجية / االقسام العلمية / العلوم التطبيقية الدكتوراه في العلوم التطبيقية / تقانات الليزر والكهروبصريات 3

 معة التكنولوجية / االقسام العلمية / علوم الحاسوبالجا الدكتوراه في علوم الحاسوب / علوم حاسوب 4

الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية /  الدكتوراه في الهندسة الكهربائية / اتصاالت والكترونيات 5
 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية /  الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية / حراريات 6

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / الهندسة الميكانيكية الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية / ميكانيك تطبيقي 7

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة االنتاج والمعادن الدكتوراه في هندسة االنتاج والمعادن / هندسة االنتاج 8

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة االنتاج والمعادن الدكتوراه في هندسة االنتاج والمعادن / هندسة معادن 9

الدكتوراه في هندسة البناء واالنشاءات / الهندسة الصحية  10
 والبيئية

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة البناء واالنشاءات

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة البناء واالنشاءات الدكتوراه في هندسة البناء واالنشاءات / هندسة الجيوتكنيك 11

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة العمارة الدكتوراه في الهندسة المعمارية / هندسة معمارية 12

و االلكترونيات البصرية / هندسة  الدكتوراه في هندسة الليزر 13
 الليزر

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة الليزر والبصريات

 الجامعة التكنولوجية / االقسام الهندسية / هندسة المواد الدكتوراه في هندسة المواد / هندسة المواد 14

 ة / االداب / اللغة العربيةالجامعة العراقي الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 15

 الجامعة العراقية / االداب / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 16

 الجامعة العراقية / االداب / علوم القران الدكتوراه في علوم القرآن / علوم القرآن 17

 االسالمية / العقيدةالجامعة العراقية / العلوم  الدكتوراه في اصول  الدين / العقيدة 18

 الجامعة العراقية / العلوم االسالمية / الفقه واصولة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية / الفقه واصوله 19

 الجامعة المستنصرية / اإلدارة واالقتصاد / إحصاء الدكتوراه في اإلحصاء / إحصاء 20

 المستنصرية / اإلدارة واالقتصاد / إدارة أعمالالجامعة  الدكتوراه في إدارة األعمال / إدارة أعمال 21

 الجامعة المستنصرية / اإلدارة واالقتصاد / اقتصاد الدكتوراه في االقتصاد / اقتصاد 22

 الجامعة المستنصرية / اإلدارة واالقتصاد / محاسبة الدكتوراه في المحاسبة / محاسبة 23

 المستنصرية / االداب / الفلسفةالجامعة  الدكتوراه في الفلسفة / فلسفة 24

 الجامعة المستنصرية / االداب / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 25

 الجامعة المستنصرية / االداب / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 26

 الجامعة المستنصرية / االداب / المعلومات والمكتبات الدكتوراه في المعلومات والمكتبات / المعلومات والمكتبات 27
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 الجامعة المستنصرية / االداب / علم النفس الدكتوراه في علم النفس / علم النفس العام 28

الدكتوراه في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / االرشاد  29
 النفسي والتوجيه التربوي

 النفسي والتوجية التربوي الجامعة المستنصرية / التربية / االرشاد

 الجامعة المستنصرية / التربية / العلوم التربوية والنفسية الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية / علم النفس التربوي 30

 الجامعة المستنصرية / التربية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 31

 الجامعة المستنصرية / التربية / اللغة العربية العربية / اللغةالدكتوراه في اللغة  32

 الجامعة المستنصرية / التربية / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 33

 الجامعة المستنصرية / التربية / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 34

 الجامعة المستنصرية / التربية / جغرافية جغرافيةالدكتوراه في الجغرافية /  35

 الجامعة المستنصرية / التربية / رياضيات الدكتوراه في علوم الرياضيات / رياضيات 36

 الجامعة المستنصرية / التربية / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 37

تربية بدنية الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة /  38
 وعلوم الرياضة

 الجامعة المستنصرية / التربية االساسية / التربية الرياضية

 الجامعة المستنصرية / التربية االساسية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / طرائق تدريس اللغة العربية 39

 الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 40
 وعلوم الرياضة

الجامعة المستنصرية / التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

 الجامعة المستنصرية / الطب / تشريح الدكتوراه في الطب / تشريح بشري 41

 الجامعة المستنصرية / الطب / طب مجتمع الدكتوراه في الطب / طب المجتمع 42

 الجامعة المستنصرية / الطب / كيمياء حياتية / كيمياء حياتية سريرية الدكتوراه في الطب 43

 الجامعة المستنصرية / العلوم / علوم الجو الدكتوراه في علوم الجو / علوم الجو 44

 الجامعة المستنصرية / العلوم / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / األحياء المجهرية 45

 الجامعة المستنصرية / العلوم / علوم الحياة الحياة / علم الحيوان الدكتوراه في علوم 46

 الجامعة المستنصرية / العلوم / علوم الرياضيات الدكتوراه في علوم الرياضيات / رياضيات 47

 الجامعة المستنصرية / العلوم / علوم الفيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 48

 الجامعة المستنصرية / العلوم / علوم الكيمياء الكيمياء / كيمياء الدكتوراه في علوم 49

 الجامعة المستنصرية / العلوم السياحية / العلوم السياحية الدكتوراه في العلوم السياحية / العلوم السياحية 50

 النظم السياسيةالجامعة المستنصرية / العلوم السياسية /  الدكتوراه في العلوم السياسية / عالقات دولية 51

 الجامعة المستنصرية / الهندسة / الميكانيك الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية / قوى 52

 الجامعة المستنصرية / الهندسة / كهرباء الدكتوراه في الهندسة الكهربائية / اتصاالت 53

 تاريخجامعة األنبار / اآلداب /  الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 54

 جامعة األنبار / اآلداب / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 55
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 رمادي / إقتصاد-جامعة األنبار / اإلدارة واالقتصاد الدكتوراه في االقتصاد / اقتصاد 56

الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية  57
 وعلوم الرياضة

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

 جامعة األنبار / التربية للعلوم االنسانية / الغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 58

 جامعة األنبار / التربية للعلوم االنسانية / الغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 59

 جامعة األنبار / التربية للعلوم االنسانية / جغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية 60

 جامعة األنبار / الزراعة / االنتاج الحيواني الدكتوراه في االنتاج الحيواني / االنتاج الحيواني 61

الدكتوراه في علوم التربة والموارد المائية / علوم التربة  62
 المائيةوالموارد 

 جامعة األنبار / الزراعة / التربة والموارد المائية

 جامعة األنبار / الزراعة / محاصيل حقلية الدكتوراه في المحاصيل الحقلية / محاصيل حقلية 63

 جامعة األنبار / العلوم / علوم حياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 64

 جامعة األنبار / العلوم / فيزياء فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / 65

 جامعة األنبار / العلوم / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء 66

 جامعة البصرة / اآلداب / اللغة االنكليزية الدكتوراه في اللغة اإلنكليزية / علم اللغة 67

 اآلداب / اللغة العربيةجامعة البصرة /  الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 68

 جامعة البصرة / اآلداب / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 69

 جامعة البصرة / اآلداب / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 70

 جامعة البصرة / اآلداب / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 71

 جامعة البصرة / اآلداب / جغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية البشرية 72

 جامعة البصرة / اآلداب / جغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية الطبيعية 73

 جامعة البصرة / اإلدارة واالقتصاد / إدارة أعمال الدكتوراه في إدارة األعمال / إدارة أعمال 74

 جامعة البصرة / اإلدارة واالقتصاد / إقتصاد الدكتوراه في االقتصاد / اقتصاد 75

 جامعة البصرة / اإلدارة واالقتصاد / علوم مالية ومصرفية الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية / علوم مالية ومصرفية 76

الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية  77
 الرياضة وعلوم

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

 جامعة البصرة / التربية للبنات / التاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 78

 جامعة البصرة / التربية للبنات / التاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 79

الدكتوراه في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / االرشاد  80
 النفسي والتوجيه التربوي

جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / االرشاد النفسي والتوجيه 
 التربوي

 جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية البشرية 81

 جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية الطبيعية 82
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 جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 83

 للعلوم االنسانية / اللغة العربيةجامعة البصرة / التربية  الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 84

 جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 85

 جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 86

 جامعة البصرة / التربية للعلوم الصرفة / رياضيات الدكتوراه في علوم الرياضيات / رياضيات 87

 جامعة البصرة / التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 88

 جامعة البصرة / التربية للعلوم الصرفة / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 89

 جامعة البصرة / التربية للعلوم الصرفة / كيمياء الكيمياء / كيمياءالدكتوراه في علوم  90

الدكتوراه في االسماك والثروة الحيوانية / االسماك والثروة  91
 البحرية

 جامعة البصرة / الزراعة / أسماك وثروة بحرية

 جامعة البصرة / الزراعة / بستنة الدكتوراه في البستنة / بستنة وهندسة حدائق 92

 جامعة البصرة / الزراعة / ثروة حيوانية الدكتوراه في الثروة الحيوانية / ثروة حيوانية 93

 جامعة البصرة / الزراعة / علوم االغذية الدكتوراه في علوم األغذية / علوم األغذية 94

الدكتوراه في علوم التربة والموارد المائية / علوم التربة  95
 والموارد المائية

 / الزراعة / علوم التربة جامعة البصرة

 جامعة البصرة / الزراعة / وقاية نبات الدكتوراه في وقاية النبات / وقاية نبات 96

 جامعة البصرة / الطب / أحياء مجهرية الدكتوراه في الطب / االحياء المجهرية الطبية 97

 البصرة / الطب البيطري / أحياء مجهريةجامعة  الدكتوراه في الطب البيطري / االحياء المجهرية وطفيليات 98

 جامعة البصرة / الطب البيطري / الفسلجة واالدوية الدكتوراه في الطب البيطري / فسلجة بيطرية 99

 جامعة البصرة / العلوم / علم األرض الدكتوراه في علوم األرض / علوم األرض 100

 البصرة / العلوم / علوم حياةجامعة  الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 101

 جامعة البصرة / العلوم / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 102

 جامعة البصرة / العلوم / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء 103

 فنون تشكيليةجامعة البصرة / الفنون الجميلة /  الدكتوراه في الفنون التشكيلية / فنون تشكيلية 104

 جامعة البصرة / الفنون الجميلة / فنون مسرحية الدكتوراه في الفنون المسرحية / فنون مسرحية 105

 جامعة البصرة / الهندسة / كهرباء الدكتوراه في الهندسة الكهربائية / هندسة كهربائية 106

 الهندسة / مدنيجامعة البصرة /  الدكتوراه في الهندسة المدنية / إنشاءات 107

 جامعة البصرة / الهندسة / ميكانيك الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية / هندسة ميكانيكية 108

جامعة الفرات االوسط التقنية / التقنية / المسيب / تقنيات االنتاج  الدكتوراه في تقنيات انتاج نباتي / اكثار وتحسين النبات 109
 النباتي

 جامعة القادسية / اآلداب / اللغة العربية اللغة العربية / األدبالدكتوراه في  110
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 جامعة القادسية / اآلداب / جغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية 112

 جامعة القادسية / اإلدارة واالقتصاد / إدارة أعمال أعمالالدكتوراه في إدارة األعمال / إدارة  113

 جامعة القادسية / اإلدارة واالقتصاد / إقتصاد الدكتوراه في االقتصاد / اقتصاد 114

 جامعة القادسية / التربية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 115

 جامعة القادسية / التربية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 116

 جامعة القادسية / التربية / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 117

 جامعة القادسية / التربية / علوم حياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 118

 التربية / كيمياءجامعة القادسية /  الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء 119

الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية  120
 وعلوم الرياضة
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 والموارد المائية

 والموارد المائيةجامعة بغداد / كلية الزراعة / علوم التربة 

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / محاصيل حقلية الدكتوراه في المحاصيل الحقلية / محاصيل حقلية 243

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / وقاية نبات الدكتوراه في وقاية النبات / أمراض نبات 244

 الزراعة / وقاية نباتجامعة بغداد / كلية  الدكتوراه في وقاية النبات / حشرات 245

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الدكتوراه في الصيدلة / األدوية والسموم 246

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الدكتوراه في الصيدلة / صيدالنيات 247

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الدكتوراه في الصيدلة / صيدلة سريرية 248
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 جامعة بغداد / كلية الطب / أحياء مجهرية الدكتوراه في األحياء المجهرية / احياء مجهرية 249

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض الدكتوراه في الطب / أمراض الدم 250

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض الدكتوراه في الطب / أمراض النسيج المرضي 251

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض / الطب العدليالدكتوراه في الطب  252

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض الدكتوراه في الطب / تشريح 253

 جامعة بغداد / كلية الطب / فيزيولوجي الدكتوراه في الطب / الفيزيولوجي 254

 كيمياء حياتية سريريةجامعة بغداد / كلية الطب /  الدكتوراه في الطب / كيمياء حياتية سريرية 255

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أمراض الدكتوراه في الطب البيطري / أمراض األسماك 256

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أمراض الدكتوراه في الطب البيطري / أمراض الحيوان 257

 كلية الطب البيطري / تشريحجامعة بغداد /  الدكتوراه في الطب البيطري / تشريح وانسجة 258

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / جراحة وتوليد الدكتوراه في الطب البيطري / التوليد البيطري 259

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / جراحة وتوليد الدكتوراه في الطب البيطري / جراحة بيطرية 260

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / صحة عامة بيطرية بيطرية الدكتوراه في الطب البيطري / صحة عامة 261

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / طب باطني ووقائي الدكتوراه في الطب البيطري / الطب الباطني والوقائي 262

 وأدويةجامعة بغداد / كلية الطب البيطري / فسلجة  الدكتوراه في الطب البيطري / ادوية وسموم بيطرية 263

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / فسلجة وأدوية الدكتوراه في الطب البيطري / فسلجة بيطرية 264

 جامعة بغداد / كلية العلوم / تقنيات إحيائية الدكتوراه في التقنية اإلحيائية / تقنية إحيائية 265

 العلوم / رياضيات جامعة بغداد / كلية الدكتوراه في علوم الرياضيات / رياضيات 266

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علم األرض الدكتوراه في علوم األرض / جيوفيزياء 267

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علم األرض الدكتوراه في علوم األرض / صخور ومعادن 268

 األرضجامعة بغداد / كلية العلوم / علم  الدكتوراه في علوم األرض / طبقات ومتحجرات 269

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / األحياء المجهرية 270

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / البيئة 271

 الحياةجامعة بغداد / كلية العلوم / علوم  الدكتوراه في علوم الحياة / علم الحيوان 272

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / علم النبات 273

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فلك الدكتوراه في علم الفلك / الفلك 274

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / أغشية رقيقة 275

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء علوم الفيزياء / الليزر الدكتوراه في 276

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء المواد 277
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 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / كهروبصريات 278

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء ليزر وأشباه الموصالتالدكتوراه في علوم الفيزياء /  279

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء تحليلية 280

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء عضوية 281

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء كيمياء فيزياويةالدكتوراه في علوم الكيمياء /  282

 جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / أصول الدين الدكتوراه في اصول  الدين / اصول الدين 283

 جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / شريعة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية / الشريعة 284

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / دراسات دولية السياسية / دراسات دولية الدكتوراه في العلوم 285

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / فكر سياسي الدكتوراه في العلوم السياسية / فكر سياسي 286

 سياسيةجامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / نظم  الدكتوراه في العلوم السياسية / نظم سياسية 287

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / البيئة 288

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / علم الحيوان 289

 للبنات / فيزياءجامعة بغداد / كلية العلوم  الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 290

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء حياتية 291

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تربية فنية الدكتوراه في التربية الفنية / تربية فنية 292

 كلية الفنون الجميلة / تصميم جامعة بغداد / الدكتوراه في التصميم / التصميم الداخلي 293

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تصميم الدكتوراه في التصميم / التصميم الصناعي 294

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تصميم الدكتوراه في التصميم / التصميم الطباعي 295

 / كلية الفنون الجميلة / فنون تشكيليةجامعة بغداد  الدكتوراه في الفنون التشكيلية / الخزف 296

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون تشكيلية الدكتوراه في الفنون التشكيلية / الرسم 297

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحية الدكتوراه في الفنون المسرحية / إخراج مسرحي 298

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحية المسرحية / التمثيلالدكتوراه في الفنون  299

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحية الدكتوراه في الفنون المسرحية / تقنيات مسرحية 300

 مسرحية جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون الدكتوراه في الفنون المسرحية / نقد وأدب مسرحي 301

 جامعة بغداد / كلية القانون / قانون خاص الدكتوراه في القانون / القانون الخاص 302

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / بيئة الدكتوراه في الهندسة البيئية / هندسة بيئية 303

 كيمياويجامعة بغداد / كلية الهندسة /  الدكتوراه في الهندسة الكيمياوية / هندسة كيمياوية 304

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / مدني الدكتوراه في الهندسة المدنية / إدارة مشاريع 305

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / مدني الدكتوراه في الهندسة المدنية / إنشاءات 306
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 / مدنيجامعة بغداد / كلية الهندسة  الدكتوراه في الهندسة المدنية / ميكانيك تربة وهندسة أسس 307

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / معماري الدكتوراه في الهندسة المعمارية / هندسة العمارة 308

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / موارد مائية الدكتوراه في هندسة الموارد المائية / هيدروليك 309

 كلية الهندسة / ميكانيكجامعة بغداد /  الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية / موائع وحراريات 310

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / ميكانيك الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية / ميكانيك تطبيقي 311

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / نفط الدكتوراه في هندسة النفط / هندسة النفط 312

 األسنان / التشخيص الفميجامعة بغداد / كلية طب  الدكتوراه في طب األسنان / طب الفم 313

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب االسنان الدكتوراه في طب األسنان / جراحة الفم والوجه والفكين 314

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب االسنان الدكتوراه في طب األسنان / معالجة األسنان 315

 جامعة بغداد / معهد الليزر للدراسات العليا / تطبيقات الليزر الدكتوراه في الليزر / تطبيقات الليزر 316

الدكتوراه في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية / هندسة  317
 وراثية وتقنيات إحيائية

جامعة بغداد / معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية / هندسة 
 وراثية وتقنيات إحيائية

التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية الدكتوراه في  318
 وعلوم الرياضة

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

 جامعة تكريت / التربية للبنات / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 319

 جامعة تكريت / التربية للبنات / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 320

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 321

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ الحديث 322

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الجغرافية / الجغرافية البشريةالدكتوراه في  323

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية الطبيعية 324

 / التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية والنفسيةجامعة تكريت  الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية / علم النفس التربوي 325

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 326

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 327

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / علوم القران الدكتوراه في علوم القرآن / أصول الدين 328

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / علوم القران الدكتوراه في علوم القرآن / الفقه وأصوله 329

 للعلوم الصرفة / الفيزياءجامعة تكريت / التربية  الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 330

 جامعة تكريت / التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 331

 جامعة تكريت / التربية للعلوم الصرفة / علوم الكيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء 332

 جامعة تكريت / الحقوق / القانون العام الدكتوراه في القانون / القانون العام 333

 جامعة تكريت / الزراعة / االنتاج الحيواني الدكتوراه في االنتاج الحيواني / االنتاج الحيواني 334
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 جامعة تكريت / الزراعة / علوم االغذية الدكتوراه في علوم األغذية / علوم األغذية 335

المائية / علوم التربة الدكتوراه في علوم التربة والموارد  336
 والموارد المائية

 جامعة تكريت / الزراعة / علوم التربة والموارد المائية

الدكتوراه في علوم التربة والموارد المائية / علوم التربة  337
 والموارد المائية

 جامعة تكريت / الزراعة / علوم التربة والموارد المائية

 جامعة تكريت / الزراعة / محاصيل حقلية الحقلية / محاصيل حقليةالدكتوراه في المحاصيل  338

 جامعة تكريت / الطب / أحياء مجهرية الدكتوراه في األحياء المجهرية / احياء مجهرية 339

 جامعة تكريت / الطب / تشريح الدكتوراه في الطب / تشريح 340

 تكريت / الطب / كيمياء حياتيةجامعة  الدكتوراه في الطب / كيمياء حياتية طبية 341

 جامعة تكريت / العلوم / علوم حياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 342

 جامعة تكريت / العلوم / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء 343

الدكتوراه في طرائق تدريس اللغة العربية / طرائق تدريس  344
 اللغة العربية

 ديالى / التربية االساسية / اللغة العربيةجامعة 

الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية  345
 وعلوم الرياضة

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

 التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية والنفسية جامعة ديالى / الدكتوراه في علم النفس التربوي / علم النفس تربوي 346

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 347

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 348

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / تاريخ الدكتوراه في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 349

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / جغرافية الدكتوراه في الجغرافية / جغرافية 350

 علوم الحياةجامعة ديالى / التربية للعلوم الصرفة /  الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 351

 جامعة ديالى / العلوم / فيزياء الدكتوراه في علوم الفيزياء / فيزياء 352

 جامعة ذي قار / اآلداب / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 353

 جامعة ذي قار / اآلداب / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 354

 جامعة ذي قار / اآلداب / تاريخ التاريخ / التاريخ الحديث الدكتوراه في 355

 جامعة ذي قار / اآلداب / جغرافية الدكتوراه في الجغرافية / الجغرافية 356

الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية  357
 وعلوم الرياضة

بدنية وعلوم  جامعة ذي قار / التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية
 الرياضة

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم اإلنسانية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / اللغة 358

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 359

 جامعة ذي قار / العلوم / علوم الحياة الدكتوراه في علوم الحياة / علوم الحياة 360

 جامعة ذي قار / العلوم / كيمياء الدكتوراه في علوم الكيمياء / كيمياء 361
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 جامعة سامراء / التربية / اللغة العربية الدكتوراه في اللغة العربية / األدب 362
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