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 جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية البشرية 181
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جامعة البصرة / التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية 
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 جامعة البصرة / الزراعة / أسماك وثروة بحرية البحرية

 جامعة البصرة / الزراعة / بستنة وهندسة حدائق الماجستير في البستنة / بستنة 195
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 جامعة البصرة / الزراعة / محاصيل حقلية الماجستير في المحاصيل الحقلية / محاصيل حقلية 199
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 البيطري / طب باطني وجراحة وتوليدجامعة البصرة / الطب  الماجستير في الطب البيطري / طب باطني وجراحة وتوليد 212

 جامعة البصرة / العلوم / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات 213

 جامعة البصرة / العلوم / علم األرض الماجستير في علوم األرض / علوم األرض 214

 البيئةجامعة البصرة / العلوم / علم  الماجستير في علوم الحياة / البيئة 215
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 جامعة البصرة / الفنون الجميلة / فنون تشكيلية التشكيلية / فنون تشكيليةالماجستير في الفنون  219
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 جامعة البصرة / القانون / قانون عام القانون / القانون العام الماجستير في 222
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الماجستير في تقنيات التحليالت المرضية / تقنيات التحليالت 
 المرضية

الكوفة  -جامعة الفرات االوسط التقنية / التقنيات الصحية والطبية 
 / التحليالت المرضية

 كثار وتحسين النباتالماجستير في تقنيات انتاج نباتي / ا 227
جامعة الفرات االوسط التقنية / التقنية / المسيب / تقنيات االنتاج 

 النباتي

 الماجستير في تقنيات التربة والمياه / تقنيات التربة والمياه 228
جامعة الفرات االوسط التقنية / التقنية / المسيب / تقنيات التربة 

 والمياه
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 جامعة النهرين / الطب / علم االمراض الماجستير في الطب / علم األمراض الجزيئي ووراثة طبية 361

 جامعة النهرين / الطب / فسلجة الماجستير في الطب / فسلجة طبية 362
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 جامعة النهرين / الطب / فسلجة طبيةالماجستير في الطب / فيزياء  363

 جامعة النهرين / الطب / كيمياء حياتية الماجستير في الطب / كيمياء حياتية سريرية 364

 جامعة النهرين / الطب / كيمياء حياتية الماجستير في الطب / كيمياء حياتية طبية 365

 النهرين / العلوم / حاسباتجامعة  الماجستير في علوم الحاسبات / علوم الحاسبات 366

 جامعة النهرين / العلوم / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات 367

 جامعة النهرين / العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 368

 جامعة النهرين / العلوم / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 369

 جامعة النهرين / العلوم السياسية / االستراتيجية الماجستير في العلوم السياسية / االستراتيجية 370

 جامعة النهرين / العلوم السياسية / سياسية دولية الماجستير في العلوم السياسية / سياسة دولية 371

 العلوم السياسية / عالقات اقتصاديةجامعة النهرين /  الماجستير في العلوم السياسية / عالقات دولية 372

 جامعة النهرين / العلوم السياسية / نظم سياسية الماجستير في العلوم السياسية / نظم سياسية 373

 الماجستير في الطب / اجنة تطبيقية 374
جامعة النهرين / المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات 

 المساعدة على االنجابالمساعدة على االنجاب / التقنيات 

 جامعة النهرين / الهندسة / كيمياوي الماجستير في الهندسة الكيمياوية / هندسة كيمياوية 375

 جامعة النهرين / الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / هندسة مدنية 376

 الهندسة / معماريجامعة النهرين /  الماجستير في الهندسة المعمارية / هندسة معمارية 377

 جامعة النهرين / الهندسة / ميكانيك الماجستير في الهندسة الميكانيكية / هندسة ميكانيكية 378

 جامعة النهرين / الهندسة / هندسة الحاسبات الماجستير في هندسة الحاسبات / هندسة حاسبات 379

 جامعة النهرين / الهندسة / هندسة الكترونية واتصاالت الماجستير في الهندسة االلكترونية واالتصاالت / اتصاالت 380

381 

الماجستير في هندسة الليزر و االلكترونيات البصرية / هندسة 
 جامعة النهرين / الهندسة / هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية االلكترونيات البصرية

 الهندسة / هندسة طبيةجامعة النهرين /  الماجستير في هندسة طبية / هندسة طبية 382

383 

الماجستير في هندسة المعلومات / هندسة الشبكات وتقنيات 
 جامعة النهرين / هندسة المعلومات / هندسة معلومات االنترنيت

384 

الماجستير في هندسة المعلومات / هندسة المعلومات 
 جامعة النهرين / هندسة المعلومات / هندسة معلومات واالتصاالت

 جامعة بابل / اإلدارة واالقتصاد / االدارة الصناعية الماجستير في إدارة األعمال / إدارة صناعية 385

 جامعة بابل / اإلدارة واالقتصاد / العلوم اقتصادية الماجستير في العلوم المالية والمصرفية / علوم مالية 386

 االداب / االجتماعجامعة بابل /  الماجستير في علم االجتماع / علم االجتماع 387

388 

الماجستير في طرائق تدريس اللغة االنكليزية / طرائق تدريس 
 جامعة بابل / التربية األساسية / اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية
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389 

الماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات / طرائق تدريس 
 وتربويةجامعة بابل / التربية األساسية / علوم نفسية  االجتماعيات

 جامعة بابل / التربية األساسية / علوم نفسية وتربوية الماجستير في طرائق تدريس العلوم / طرائق تدريس العلوم 390

391 

الماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية / طرائق تدريس 
 جامعة بابل / التربية األساسية / علوم نفسية وتربوية اللغة العربية

392 

في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية الماجستير 
 وعلوم الرياضة

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

 جامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ االسالمي الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 393

 جامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الحديث ريخ / التاريخ الحديثالماجستير في التا 394

 جامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية 395

 اللغة االنكليزيةجامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية /  الماجستير في اللغة اإلنكليزية / علم اللغة 396

 جامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 397

 جامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 398

 جامعة بابل / التربية للعلوم االنسانية / علوم نفسية وتربوية التربويالماجستير في علم النفس التربوي / علم النفس  399

 جامعة بابل / التربية للعلوم الصرفة / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات 400

 جامعة بابل / التربية للعلوم الصرفة / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 401

 جامعة بابل / التمريض / علوم التمريض في التمريض / تمريضالماجستير  402

 جامعة بابل / الدراسات القرانية / علوم القران الماجستير في علوم القرآن / علوم القرآن 403

 جامعة بابل / الدراسات القرانية / علوم القران الماجستير في علوم القرآن / لغة القراآن واعجازه 404

 جامعة بابل / الطب / أحياء مجهرية في الطب / األحياء المجهريةالماجستير  405

 جامعة بابل / الطب / أدوية الماجستير في الطب / االدوية والسموم 406

 جامعة بابل / الطب / االمراض الماجستير في الطب / األمراض 407

 الكيمياءجامعة بابل / الطب /  الماجستير في الطب / كيمياء حياتية سريرية 408

 جامعة بابل / الطب / فسلجة الماجستير في الطب / فسلجة طبية 409

 جامعة بابل / العلوم / علوم حياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 410

 جامعة بابل / العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 411

 جامعة بابل / العلوم / كيمياء كيمياءالماجستير في علوم الكيمياء /  412

 جامعة بابل / العلوم للبنات / علوم الحاسوب الماجستير في علوم الحاسبات / علوم الحاسبات 413

 جامعة بابل / العلوم للبنات / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / األحياء المجهرية 414

 جامعة بابل / العلوم للبنات / فيزياء الليزر الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 415
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 جامعة بابل / الفنون الجميلة / تربية الفنية الماجستير في التربية الفنية / تربية تشكيلية 416

 جامعة بابل / الفنون الجميلة / فنون تشكيلية الماجستير في الفنون التشكيلية / الخزف 417

 جامعة بابل / الفنون الجميلة / فنون تشكيلية / الرسم الماجستير في الفنون التشكيلية 418

 جامعة بابل / الفنون الجميلة / فنون تشكيلية الماجستير في الفنون التشكيلية / النحت 419

 جامعة بابل / الفنون الجميلة / فنون مسرحية الماجستير في الفنون المسرحية / فنون مسرحية 420

 جامعة بابل / القانون / قانون خاص القانون الخاصالماجستير في القانون /  421

 جامعة بابل / القانون / قانون عام الماجستير في القانون / القانون الجنائي 422

 جامعة بابل / القانون / قانون عام الماجستير في القانون / القانون العام 423

424 

الماجستير في الهندسة الكهروكيمياوية / الهندسة 
 جامعة بابل / الهندسة / الكهروكيمياوية الكهروكيمياوية

 جامعة بابل / الهندسة / كهرباء الماجستير في الهندسة الكهربائية / هندسة كهربائية 425

 جامعة بابل / الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / هندسة مدنية 426

 جامعة بابل / الهندسة / ميكانيك هندسة ميكانيكيةالماجستير في الهندسة الميكانيكية /  427

 جامعة بابل / الهندسة / هندسة بيئية الماجستير في الهندسة البيئية / هندسة بيئية 428

 جامعة بابل / تكنولوجيا المعلومات / الحاسبات الماجستير في علوم الحاسبات / برامجيات الحاسوب 429

 جامعة بابل / تكنولوجيا المعلومات / الحاسبات / شبكات الحاسوب الماجستير في علوم الحاسبات 430

 جامعة بابل / طب االسنان / األحياء المجهرية الماجستير في طب األسنان / األحياء المجهرية الفمية 431

 الماجستير في هندسة المواد / بوليمر 432
جامعة بابل / هندسة المواد / هندسة البوليمر والصناعاات 

 البتروكيمياوية

 جامعة بابل / هندسة المواد / هندسة السيراميك ومواد البناء الماجستير في هندسة المواد / سيراميك 433

 جامعة بابل / هندسة المواد / هندسة المعادن الماجستير في هندسة المعادن / معادن 434

 التامينالدبلوم العالي المعادل للماجستير في دراسات مالية /  435
جامعة بغداد / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / 

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية

 الدبلوم العالي المعادل للماجستير في دراسات مالية / الضرائب 436
جامعة بغداد / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / 

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية

 الدبلوم العالي المعادل للماجستير في دراسات مالية / المصارف 437
جامعة بغداد / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / 

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / آثار الماجستير في اآلثار / آثار إسالمية 438

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / آثار آثار قديمةالماجستير في اآلثار /  439

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / اجتماع الماجستير في علم االجتماع /  انثروبولوجي 440

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / اجتماع الماجستير في علم االجتماع / االجتماع 441
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 بغداد / كلية اآلداب / اجتماعجامعة  الماجستير في علم االجتماع / خدمة اجتماعية 442

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / اللغة اإلنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / األدب 443

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / اللغة اإلنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 444

 / كلية اآلداب / اللغة العربية جامعة بغداد الماجستير في اللغة العربية / األدب 445

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 446

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 447

 اآلداب / تاريخجامعة بغداد / كلية  الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 448

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ القديم 449

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / جغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية 450

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / علم النفس الماجستير في علم النفس / علم النفس العام 451

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / علم النفس الماجستير في علم النفس / علم نفس الشخصية 452

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / فلسفة الماجستير في الفلسفة / فلسفة 453

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / إحصاء الماجستير في اإلحصاء / إحصاء تطبيقي 454

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / إحصاء اإلحصاء / بحوث عملياتالماجستير في  455

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / إدارة أعمال الماجستير في إدارة األعمال / إدارة أعمال 456

 إدارة صناعية جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / الماجستير في االدارة الصناعية / االدارة الصناعية 457

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / إدارة عامة الماجستير في إدارة األعمال / إدارة عامة 458

 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / إقتصاد الماجستير في االقتصاد / اقتصاد 459

 واالقتصاد / محاسبةجامعة بغداد / كلية اإلدارة  الماجستير في المحاسبة / محاسبة 460

 جامعة بغداد / كلية اإلعالم / إذاعة وتلفزيون الماجستير في اإلعالم / إذاعة وتلفزيون 461

 جامعة بغداد / كلية اإلعالم / صحافة الماجستير في اإلعالم / صحافة 462

 جامعة بغداد / كلية اإلعالم / عالقات عامة الماجستير في اإلعالم / عالقات عامة 463

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات تطبيقية 464

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات صرفة 465

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / علوم حياة ألحياء المجهريةالماجستير في علوم الحياة / ا 466

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / علوم حياة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 467

 التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / علوم حياةجامعة بغداد / كلية  الماجستير في علوم الحياة / علم النبات 468

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / أغشية رقيقة 469

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / صلبة 470
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 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء نووية 471

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء تحليلية 472

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / كيمياء حياتيةالماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء  473

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء صناعية 474

 الهيثم للعلوم الصرفة / كيمياءجامعة بغداد / كلية التربية ابن  الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء عضوية 475

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء فيزياوية 476

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء ال عضوية 477

 الماجستير في اللغة اإلنكليزية / األدب 478
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / اللغة 

 اإلنكليزية

 الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 479
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / اللغة 

 اإلنكليزية

 / األدبالماجستير في اللغة العربية  480
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / اللغة 

 العربية

 الماجستير في اللغة العربية / اللغة 481
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / اللغة 

 العربية

 ابن رشد للعلوم اإلنسانية / تاريخجامعة بغداد / كلية التربية  الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 482

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 483

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ القديم 484

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / جغرافية الجغرافية / الجغرافية البشرية الماجستير في 485

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / جغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية الطبيعية 486

 الماجستير في علوم القرآن / علوم القرآن 487
بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / علوم جامعة 
 القرآن

488 

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / طرائق تدريس 
 الجغرافية

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

489 

اللغة  الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / طرائق تدريس
 االنكليزية

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

490 

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / طرائق تدريس اللغة 
 العربية

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

491 

العلوم التربوية والنفسية / مناهج وطرائق الماجستير في 
 تدريس

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

 الماجستير في العلوم النفسية / إرشاد نفسي وتوجيه تربوي 492
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / علوم 

 تربوية ونفسية

جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / علوم  الماجستير في العلوم النفسية / علم نفس النمو 493
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 في عموم العراق ماجستيرال

 تربوية ونفسية

 الماجستير في العلوم النفسية / قياس وتقويم 494
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية / علوم 

 تربوية ونفسية

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية / تربية رياضية التربية الرياضية / تربية رياضيةالماجستير في  495

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات / تربية رياضية الماجستير في التربية الرياضية / تربية رياضية 496

 بغداد / كلية التربية للبنات /  الخدمة االجتماعيةجامعة  الماجستير في الخدمة االجتماعية / الخدمة االجتماعية 497

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / إقتصاد منزلي الماجستير في االقتصاد المنزلي / االقتصاد المنزلي 498

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / اللغة اإلنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 499

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / جغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية البشرية 500

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / رياض أطفال الماجستير في رياض أطفال / رياض األطفال 501

 / علوم القرآنجامعة بغداد / كلية التربية للبنات  الماجستير في علوم القرآن / علوم القرآن 502

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / علوم تربوية ونفسية الماجستير في علم النفس التربوي / علم النفس التربوي 503

 جامعة بغداد / كلية التمريض / تمريض الماجستير في التمريض / تمريض األطفال 504

 / كلية التمريض / تمريض جامعة بغداد الماجستير في التمريض / تمريض البالغين 505

 جامعة بغداد / كلية التمريض / تمريض الماجستير في التمريض / صحة األم والطفل 506

 جامعة بغداد / كلية التمريض / تمريض الماجستير في التمريض / صحة المجتمع 507

 تمريضجامعة بغداد / كلية التمريض /  الماجستير في التمريض / صحة نفسية وعقلية 508

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / إرشاد زراعي الماجستير في اإلرشاد الزراعي / إرشاد زراعي 509

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / إقتصاد زراعي الماجستير في االقتصاد الزراعي / اقتصاد زراعي 510

 الزراعة / بستنة وهندسة الحدائقجامعة بغداد / كلية  الماجستير في البستنة / بستنة وهندسة حدائق 511

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / ثروة حيوانية الماجستير في الثروة الحيوانية / أسماك 512

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / ثروة حيوانية الماجستير في الثروة الحيوانية / دواجن 513

 / كلية الزراعة / ثروة حيوانية جامعة بغداد الماجستير في الثروة الحيوانية / مجترات 514

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / علوم األغذية الماجستير في علوم األغذية / علوم األغذية 515

516 

الية تعاون مع  -الماجستير في علوم األغذية / علوم األغذية 
 جامعة بغداد / كلية الزراعة / علوم األغذية وزارة الزراعة

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / علوم التربة والموارد المائية المساحة الزراعية / المساحة الزراعيةالماجستير في  517

518 

 -الماجستير في علوم التربة والموارد المائية / علوم التربة 
 جامعة بغداد / كلية الزراعة / علوم التربة والموارد المائية الية تعاون مع وزارة الزراعة

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / علوم التربة والموارد المائيةالماجستير في علوم التربة والموارد المائية / علوم التربة  519
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 والموارد المائية

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / محاصيل حقلية الماجستير في المحاصيل الحقلية / محاصيل حقلية 520

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / وقاية نبات أمراض نباتالماجستير في وقاية النبات /  521

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / وقاية نبات الماجستير في وقاية النبات / حشرات 522

523 

الية تعاون مع  -الماجستير في وقاية النبات / وقاية نبات 
 جامعة بغداد / كلية الزراعة / وقاية نبات وزارة الزراعة

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة /  العلوم المختبرية والسريرية الماجستير في الصيدلة / كيمياء سريرية 524

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الماجستير في الصيدلة / األدوية والسموم 525

526 

الية تعاون مع  -الماجستير في الصيدلة / األدوية والسموم 
 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة طب العدليوزارة الصحة/منتسبي ال

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الماجستير في الصيدلة / العقاقير والنباتات الطبية 527

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الماجستير في الصيدلة / صيدالنيات 528

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الماجستير في الصيدلة / صيدلة سريرية 529

 جامعة بغداد / كلية الصيدلة / الصيدلة الماجستير في الصيدلة / كيمياء صيدالنية 530

 جامعة بغداد / كلية الطب / أحياء مجهرية الماجستير في األحياء المجهرية / احياء مجهرية 531

 كلية الطب / أمراض جامعة بغداد / الماجستير في الطب / أمراض الدم 532

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض الماجستير في الطب / أمراض النسيج المرضي 533

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض الماجستير في الطب / الطب العدلي 534

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض الماجستير في الطب / تشريح 535

 جامعة بغداد / كلية الطب / أمراض األمراض / وراثة طبيةالماجستير في علم  536

 جامعة بغداد / كلية الطب / الفارماكولوجي الماجستير في الطب / الفارما كولوجي 537

 جامعة بغداد / كلية الطب / طب المجتمع الماجستير في الطب / طب المجتمع 538

 كلية الطب / فيزيولوجي جامعة بغداد / الماجستير في الطب / الفيزيولوجي 539

 جامعة بغداد / كلية الطب / كيمياء حياتية سريرية الماجستير في الطب / كيمياء حياتية سريرية 540

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أحياء مجهرية الماجستير في الطب البيطري / االحياء المجهرية 541

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أحياء مجهرية المجهريةالماجستير في الطب البيطري / االحياء  542

543 

الية تعاون  -الماجستير في الطب البيطري / االحياء المجهرية 
 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أحياء مجهرية مع وزارة الزراعة

544 

الية تعاون  -الماجستير في الطب البيطري / أمراض األسماك 
 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أمراض الزراعةمع وزارة 
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 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أمراض الماجستير في الطب البيطري / أمراض الحيوان 545

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أمراض الماجستير في الطب البيطري / أمراض دواجن 546

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / أمراض مشتركة األمراض المشتركةالماجستير في الطب البيطري /  547

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / تشريح الماجستير في الطب البيطري / تشريح وانسجة 548

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / جراحة وتوليد الماجستير في الطب البيطري / توليد بيطري 549

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / جراحة وتوليد في الطب البيطري / جراحة بيطرية الماجستير 550

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / صحة عامة بيطرية الماجستير في الطب البيطري / صحة عامة بيطرية 551

 البيطري / طب باطني ووقائي جامعة بغداد / كلية الطب الماجستير في الطب البيطري / طب باطني ووقائي بيطري 552

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / طفيليات الماجستير في الطب البيطري / طفيليات بيطرية 553

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / فسلجة وأدوية الماجستير في الطب البيطري / ادوية وسموم بيطرية 554

 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري / فسلجة وأدوية بيطريةالماجستير في الطب البيطري / فسلجة  555

 جامعة بغداد / كلية العلوم / تقنيات إحيائية الماجستير في التقنية اإلحيائية / تقنية إحيائية 556

557 

الية تعاون مع  -الماجستير في التقنية اإلحيائية / تقنية إحيائية 
 / تقنيات إحيائية جامعة بغداد / كلية العلوم وزارة الزراعة

 جامعة بغداد / كلية العلوم / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات تطبيقية 558

 جامعة بغداد / كلية العلوم / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات صرفة 559

560 

الماجستير في علوم األرض / تركيبية وتحسس نائي 
 بغداد / كلية العلوم / علم األرض جامعة وجيموفولوجي

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علم األرض الماجستير في علوم األرض / جيوفيزياء 561

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علم األرض الماجستير في علوم األرض / جيوكيمياء 562

 العلوم / علم األرضجامعة بغداد / كلية  الماجستير في علوم األرض / جيولوجيا النفط 563

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علم األرض الماجستير في علوم األرض / صخور ومعادن 564

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علم األرض الماجستير في علوم األرض / طبقات ومتحجرات 565

 كلية العلوم / علم األرض جامعة بغداد / الماجستير في علوم األرض / موارد مائية وجيولوجية بيئية 566

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / األحياء المجهرية 567

568 

الية تعاون مع  -الماجستير في علوم الحياة / األحياء المجهرية 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة وزارة العمل والشؤون االجتماعية

569 

الية تعاون مع -الماجستير في علوم الحياة / األحياء المجهرية 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة وزارة الصحة

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / البيئة 570
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571 

الية تعاون مع وزارة  -الماجستير في علوم الحياة / البيئة 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الزراعة

572 

الية تعاون مع وزارة  -الماجستير في علوم الحياة / البيئة 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة العمل والشؤون االجتماعية

 الحياةجامعة بغداد / كلية العلوم / علوم  الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 573

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علم النبات 574

 جامعة بغداد / كلية العلوم / علوم حاسبات الماجستير في علوم الحاسبات / علوم الحاسبات 575

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فلك الماجستير في علم الفلك / الفلك 576

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / أغشية رقيقة 577

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / التحسس النائي ومعالجة الصور 578

 فيزياءجامعة بغداد / كلية العلوم /  الماجستير في علوم الفيزياء / الليزر و البصريات 579

580 

الية  -الماجستير في علوم الفيزياء / الليزر والكهروبصريات 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء تعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء البالزما 581

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الفيزياء / فيزياء الموادالماجستير في علوم  582

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء نووية 583

584 

الية تعاون مع  -الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء نووية 
 العلوم / فيزياءجامعة بغداد / كلية  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 جامعة بغداد / كلية العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / ليزر وأشباه الموصالت 585

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء تحليلية 586

587 

الية تعاو مع  -الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء تحليلية 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء وزارة الزراعة

588 

الية تعاون مع  -الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء تحليلية 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء وزارة الصحة

589 

الية تعاون مع  -الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء تحليلية 
 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء حياتية 590

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء عضوية 591

 بغداد / كلية العلوم / كيمياء جامعة الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء فيزياوية 592

 جامعة بغداد / كلية العلوم / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء ال عضوية 593

 جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / أصول الدين الماجستير في اصول  الدين / اصول الدين 594
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 في عموم العراق ماجستيرال

 بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / اللغة العربيةجامعة  الماجستير في اللغة العربية / اللغة 595

 جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالمية / شريعة الماجستير في العلوم اإلسالمية / الشريعة 596

 المحليةجامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / الحكومات و اإلدارة  الماجستير في العلوم السياسية /  الحكومات واالدارة المحلية 597

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / دراسات دولية الماجستير في العلوم السياسية / دراسات دولية 598

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية / فكر سياسي الماجستير في العلوم السياسية / فكر سياسي 599

 بغداد / كلية العلوم السياسية / نظم سياسيةجامعة  الماجستير في العلوم السياسية / نظم سياسية 600

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات /  الرياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات تطبيقية 601

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات /  الرياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات صرفة 602

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / علوم الحياة الحياة / البيئةالماجستير في علوم  603

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 604

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 605

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / كيمياء علوم الكيمياء / كيمياء تحليليةالماجستير في  606

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء حياتية 607

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء عضوية 608

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء فيزياوية 609

 جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء ال عضوية 610

 الفنون الجميلة / السينما والتلفزيونجامعة بغداد / كلية  الماجستير في الفنون السمعية والمرئية / تلفزيون 611

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / السينما والتلفزيون الماجستير في الفنون السمعية والمرئية / سينما 612

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تربية فنية الماجستير في التربية الفنية / تربية فنية 613

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تصميم التصميم / التصميم الداخليالماجستير في  614

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تصميم الماجستير في التصميم / التصميم الصناعي 615

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / تصميم الماجستير في التصميم / التصميم الطباعي 616

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون تشكيلية في الفنون التشكيلية / الخزفالماجستير  617

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون تشكيلية الماجستير في الفنون التشكيلية / الرسم 618

 تشكيليةجامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون  الماجستير في الفنون التشكيلية / النحت 619

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحية الماجستير في الفنون المسرحية / إخراج مسرحي 620

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحية الماجستير في الفنون المسرحية / التمثيل 621

 بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحيةجامعة  الماجستير في الفنون المسرحية / تقنيات مسرحية 622

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون مسرحية الماجستير في الفنون المسرحية / نقد وأدب مسرحي 623
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 قسم الدراسات العليا

المفتوحة للعام  الدراسات العليا
لشهادة  2018-2017الدراسي 

 في عموم العراق ماجستيرال

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / فنون موسيقية الماجستير في الفنون الموسيقية / الفنون الموسيقية 624

 جامعة بغداد / كلية القانون / قانون جنائي الماجستير في القانون / القانون الجنائي 625

 جامعة بغداد / كلية القانون / قانون خاص الماجستير في القانون / القانون الخاص 626

 جامعة بغداد / كلية القانون / قانون دولي الماجستير في القانون / القانون الدولي 627

 جامعة بغداد / كلية القانون / قانون عام الماجستير في القانون / القانون العام 628

 جامعة بغداد / كلية اللغات / اللغة اإلنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 629

 ألكترونيك واتصاالتجامعة بغداد / كلية الهندسة /  الماجستير في الهندسة الكهربائية / الكترونيك واتصاالت 630

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / بيئة الماجستير في الهندسة البيئية / هندسة بيئية 631

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / حاسبات الماجستير في هندسة الحاسبات / هندسة حاسبات 632

 الهندسة / طاقةجامعة بغداد / كلية  الماجستير في هندسة الطاقة / هندسة الطاقة 633

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / كهرباء الماجستير في الهندسة الكهربائية / الكترونيك واتصاالت 634

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / كهرباء الماجستير في الهندسة الكهربائية / سيطرة وحاسبات 635

 بغداد / كلية الهندسة / كهرباءجامعة  الماجستير في الهندسة الكهربائية / قدرة ومكائن 636

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / كيمياوي الماجستير في الهندسة الكيمياوية / هندسة كيمياوية 637

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / إدارة مشاريع 638

 بغداد / كلية الهندسة / مدنيجامعة  الماجستير في الهندسة المدنية / إنشاءات 639

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / صحية 640

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / طرق ومواصالت 641

 بغداد / كلية الهندسة / مدنيجامعة  الماجستير في الهندسة المدنية / ميكانيك تربة وهندسة أسس 642

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / مساحة الماجستير في هندسة المساحة / هندسة مساحة 643

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / معماري الماجستير في الهندسة المعمارية / هندسة العمارة 644

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / ميكانيك الماجستير في الهندسة الميكانيكية / موائع وحراريات 645

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / ميكانيك الماجستير في الهندسة الميكانيكية / ميكانيك تطبيقي 646

 جامعة بغداد / كلية الهندسة / نفط الماجستير في هندسة النفط / هندسة النفط 647

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / التشخيص الفمي والوجه والفكينالماجستير في التشخيص الفمي / أمراض الفم  648

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / التشخيص الفمي الماجستير في التشخيص الفمي / أنسجة الفم 649

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / التشخيص الفمي الماجستير في التشخيص الفمي / طب الفم 650

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / العلوم االساسية في طب األسنان / احياء مجهرية فمويهالماجستير  651

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / تقويم األسنان الماجستير في طب األسنان / تقويم األسنان 652
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 في عموم العراق ماجستيرال

 الماجستير في طب األسنان / طب أسنان األطفال 653
أسنان وقائي وطب أسنان  جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب

 األطفال

 الماجستير في طب األسنان / طب األسنان الوقائي 654
جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب أسنان وقائي وطب أسنان 

 األطفال

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب االسنان الماجستير في طب األسنان / أمراض وجراحة ما حول األسنان 655

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب االسنان الماجستير في طب األسنان / جراحة الفم والوجه والفكين 656

 جامعة بغداد / كلية طب األسنان / طب االسنان الماجستير في طب األسنان / معالجة األسنان 657

658 

الماجستير في هندسة التصنيع المؤتمت / انظمة التصنيع 
 بغداد / كلية هندسة الخوارزمي / هندسة التصنيع المؤتمتجامعة  المتقدمة

659 

الماجستير في هندسة كيميائية احيائية / هندسة كيميائية 
 جامعة بغداد / كلية هندسة الخوارزمي / هندسة كيميائية أحيائية احيائية

660 

الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي / تخطيط حضري 
 وإقليمي

مركز التخطيط الحضري واإلقليمي / التخطيط  جامعة بغداد /
 الحضري واالقليمي

 جامعة بغداد / معهد الليزر للدراسات العليا / تطبيقات الليزر الماجستير في الليزر / تطبيقات الليزر 661

662 

الماجستير في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية / هندسة 
 وراثية وتقنيات إحيائية

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

 جامعة تكريت / اآلداب / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 663

 جامعة تكريت / اآلداب / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 664

 جامعة تكريت / اإلدارة واالقتصاد / إقتصاد / اقتصاد الماجستير في االقتصاد 665

 جامعة تكريت / اإلدارة واالقتصاد / ادارة االعمال الماجستير في إدارة األعمال / إدارة أعمال 666

 جامعة تكريت / اإلدارة واالقتصاد / محاسبة الماجستير في المحاسبة / محاسبة 667

668 

وعلوم الرياضة / تربية بدنية الماجستير في التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

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

 جامعة تكريت / التربية للبنات / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 669

 التربية للبنات / اللغة العربيةجامعة تكريت /  الماجستير في اللغة العربية / اللغة 670

 جامعة تكريت / التربية للبنات / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 671

672 

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / طرائق التدريس 
 جامعة تكريت / التربية للبنات / علوم تربوية ونفسية العامة

 جامعة تكريت / التربية للبنات / علوم تربوية ونفسية التربوي / علم النفس التربوي الماجستير في علم النفس 673

 جامعة تكريت / التربية للبنات / علوم حياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 674

 جامعة تكريت / التربية للبنات / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 675

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 676
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 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 677

 م االنسانية / الجغرافيةجامعة تكريت / التربية للعلو الماجستير في الجغرافية / الجغرافية البشرية 678

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية الطبيعية 679

 الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / علم النفس التربوي 680
جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية 

 والنفسية

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / اللغة االنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 681

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 682

 للعلوم االنسانية / اللغة العربية جامعة تكريت / التربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 683

 جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانية / علوم القران الماجستير في علوم القرآن / القران الكريم والتربية االسالمية 684

 جامعة تكريت / التربية للعلوم الصرفة / الفيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 685

 جامعة تكريت / التربية للعلوم الصرفة / رياضيات في علوم الرياضيات / رياضياتالماجستير  686

 جامعة تكريت / التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 687

 الكيمياءجامعة تكريت / التربية للعلوم الصرفة / علوم  الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 688

 جامعة تكريت / الحقوق / القانون الخاص الماجستير في القانون / القانون الخاص 689

 جامعة تكريت / الحقوق / القانون العام الماجستير في القانون / القانون العام 690

 الزراعي جامعة تكريت / الزراعة / االقتصاد واإلرشاد الماجستير في اإلرشاد الزراعي / إرشاد زراعي 691

 جامعة تكريت / الزراعة / االقتصاد واإلرشاد الزراعي الماجستير في االقتصاد الزراعي / اقتصاد زراعي 692

 جامعة تكريت / الزراعة / االنتاج الحيواني الماجستير في االنتاج الحيواني / االنتاج الحيواني 693

 تكريت / الزراعة / البستنة وهندسة الحدائق جامعة الماجستير في البستنة / بستنة وهندسة حدائق 694

 جامعة تكريت / الزراعة / علوم االغذية الماجستير في علوم األغذية / علوم األغذية 695

 جامعة تكريت / الزراعة / محاصيل حقلية الماجستير في المحاصيل الحقلية / محاصيل حقلية 696

 جامعة تكريت / الزراعة / وقاية نبات الماجستير في وقاية النبات / وقاية نبات 697

 جامعة تكريت / الطب / أحياء مجهرية الماجستير في األحياء المجهرية / احياء مجهرية 698

 جامعة تكريت / الطب / تشريح الماجستير في الطب / تشريح 699

 جامعة تكريت / الطب / طب مجتمع الماجستير في الطب / طب المجتمع 700

 جامعة تكريت / الطب / كيمياء حياتية الماجستير في الطب / كيمياء حياتية طبية 701

 جامعة تكريت / العلوم / الفيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 702

 جامعة تكريت / العلوم / علم االرض الماجستير في علوم األرض / علوم األرض 703

 جامعة تكريت / العلوم / علوم حياة األحياء المجهريةالماجستير في علوم الحياة /  704
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 جامعة تكريت / العلوم / علوم حياة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 705

 جامعة تكريت / العلوم / علوم حياة الماجستير في علوم الحياة / علم النبات 706

 / العلوم / كيمياءجامعة تكريت  الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 707

 جامعة تكريت / العلوم االسالمية / اصول الدين الماجستير في اصول  الدين / اصول الدين 708

 جامعة تكريت / العلوم االسالمية / الفقه واصوله الماجستير في الفقه واصوله / الفقه واصوله 709

 / العلوم السياسية / علوم سياسية جامعة تكريت الماجستير في العلوم السياسية / علوم سياسية 710

 جامعة تكريت / الهندسة / كيمياوي الماجستير في الهندسة الكيمياوية / هندسة كيمياوية 711

 جامعة تكريت / الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / هندسة مدنية 712

 جامعة تكريت / الهندسة / ميكانيك الماجستير في الهندسة الميكانيكية / هندسة ميكانيكية 713

 جامعة تكريت / علوم الحاسبات والرياضيات / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات 714

715 

الماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية / طرائق تدريس 
 جامعة ديالى / التربية االساسية / اللغة العربية اللغة العربية

 جامعة ديالى / التربية االساسية / طرائق  تدريس  التاريخ الماجستير في طرائق تدريس التاريخ / طرائق تدريس التاريخ 716

717 

الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

جامعة ديالى / التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 
 الرياضةوعلوم 

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية والنفسية الماجستير في علم النفس التربوي / علم النفس التربوي 718

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / اللغة اإلنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 719

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية العربية / األدبالماجستير في اللغة  720

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 721

 خجامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / تاري الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 722

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 723

 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية / جغرافية الماجستير في الجغرافية / جغرافية 724

 الصرفة / علوم الحياةجامعة ديالى / التربية للعلوم  الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 725

 جامعة ديالى / الزراعة / بستنة الماجستير في البستنة / بستنة وهندسة حدائق 726

 جامعة ديالى / الزراعة / ثروة حيوانية الماجستير في الثروة الحيوانية / ثروة حيوانية 727

 الطب / أحياء مجهريةجامعة ديالى /  الماجستير في األحياء المجهرية / احياء مجهرية طبية 728

 جامعة ديالى / الطب / جراحة عامة الماجستير في الطب / جراحة عامة 729

 جامعة ديالى / الطب / طب األطفال الماجستير في الطب / طب اطفال 730

 البيطريةجامعة ديالى / الطب البيطري / األحياء المجهرية  الماجستير في الطب البيطري / االحياء المجهرية 731
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 جامعة ديالى / العلوم / حاسبات الماجستير في علوم الحاسبات / علوم الحاسبات 732

 جامعة ديالى / العلوم / علوم حياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 733

 جامعة ديالى / العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / صلبة 734

 جامعة ديالى / العلوم / كيمياء الكيمياء / كيمياءالماجستير في علوم  735

736 

الماجستير في حقوق االنسان والحريات العامة / حقوق 
 االنسان والحريات العامة

جامعة ديالى / القانون والعلوم السياسية / القانون والعلوم 
 السياسية

 الهندسة / مدنيجامعة ديالى /  الماجستير في الهندسة المدنية / هندسة مدنية 737

 جامعة ذي قار / اآلداب / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 738

 جامعة ذي قار / اآلداب / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 739

 جامعة ذي قار / اآلداب / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 740

 جامعة ذي قار / اآلداب / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 741

 جامعة ذي قار / اآلداب / جغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية 742

743 

الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

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

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم اإلنسانية / اللغة اإلنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 744

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم اإلنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 745

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم اإلنسانية / اللغة العربية اللغة العربية / اللغةالماجستير في  746

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم اإلنسانية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 747

 للعلوم اإلنسانية / علوم تربوية ونفسيةجامعة ذي قار / التربية  الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / علم النفس التربوي 748

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم الصرفة / رياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات 749

 جامعة ذي قار / التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 750

 جامعة ذي قار / العلوم / تحليالت مرضية المرضية / التحليالت المرضيةالماجستير في التحليالت  751

 جامعة ذي قار / العلوم / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 752

 جامعة ذي قار / العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 753

 جامعة ذي قار / العلوم / كيمياء كيمياءالماجستير في علوم الكيمياء /  754

 جامعة ذي قار / القانون / القانون الخاص الماجستير في القانون / القانون الخاص 755

 جامعة ذي قار / القانون / القانون العام الماجستير في القانون / القانون العام 756

 جامعة ذي قار / الهندسة / ميكانيك الماجستير في الهندسة الميكانيكية / هندسة ميكانيكية 757

 جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضيات / الرياضيات الماجستير في علوم الرياضيات / رياضيات 758
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 جامعة سامراء / التربية / الكيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 759

 التربية / اللغة العربية جامعة سامراء / الماجستير في اللغة العربية / األدب 760

 جامعة سامراء / التربية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 761

 جامعة سامراء / التربية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 762

 جامعة سامراء / التربية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 763

 جامعة سامراء / التربية / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 764

 جامعة سامراء / التربية / علوم القران الماجستير في علوم القرآن / علوم القرآن 765

 جامعة سامراء / العلوم اإلسالمية / الشريعة الماجستير في العلوم اإلسالمية / العقيدة 766

 جامعة سامراء / العلوم اإلسالمية / الشريعة الماجستير في العلوم اإلسالمية / علوم اسالمية 767

 جامعة سومر / التربية االساسية / طرائق تدريس العلوم الماجستير في طرائق تدريس العلوم / طرائق تدريس العلوم 768

 اإلدارة واالقتصاد / إدارة أعمال جامعة كربالء / الماجستير في إدارة األعمال / إدارة أعمال 769

 جامعة كربالء / اإلدارة واالقتصاد / إقتصاد الماجستير في االقتصاد / اقتصاد 770

 جامعة كربالء / اإلدارة واالقتصاد / احصاء الماجستير في اإلحصاء / إحصاء 771

772 

الماجستير في العلوم المالية والمصرفية / علوم مالية 
 كربالء / اإلدارة واالقتصاد / علوم مالية ومصرفيةجامعة  ومصرفية

 جامعة كربالء / اإلدارة واالقتصاد / محاسبة الماجستير في المحاسبة / محاسبة 773

774 

الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

دنية جامعة كربالء / التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية ب
 وعلوم الرياضة

 جامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 775

 جامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية / التاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 776

 جامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية / الجغرافية التطبيقية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية البشرية 777

 الماجستير في التربية وعلم النفس / علم النفس التربوي 778
جامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية 

 والنفسية

779 

الماجستير في طرائق تدريس العلوم االجتماعية / طرائق 
 االجتماعيةتدريس العلوم 

جامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية / العلوم التربوية 
 والنفسية

 جامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 780

 اللغة العربيةجامعة كربالء / التربية للعلوم االنسانية /  الماجستير في اللغة العربية / اللغة 781

 جامعة كربالء / التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 782

 جامعة كربالء / التربية للعلوم الصرفة / علوم الكيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 783

 كربالء / الطب / االحياء المجهريةجامعة  الماجستير في الطب / األحياء المجهرية 784
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 جامعة كربالء / الطب / كيمياء حياتية الماجستير في الطب / كيمياء حياتية سريرية 785

 جامعة كربالء / الطب البيطري / الفسلجة الماجستير في الطب البيطري / فسلجة بيطرية 786

 العلوم / الفيزياءجامعة كربالء /  الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 787

 جامعة كربالء / العلوم / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 788

 جامعة كربالء / العلوم / كيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 789

 الدراسات القرآنيةجامعة كربالء / العلوم اإلسالمية /  الماجستير في العلوم اإلسالمية / الشريعة 790

 جامعة كربالء / العلوم اإلسالمية / الدراسات القرآنية الماجستير في العلوم اإلسالمية / لغة القران وادابها 791

 جامعة كربالء / القانون / خاص الماجستير في القانون / القانون الخاص 792

 القانون / عامجامعة كربالء /  الماجستير في القانون / القانون العام 793

 جامعة كربالء / الهندسة /  مدني الماجستير في الهندسة المدنية / بنى تحتية 794

 جامعة كربالء / الهندسة / الميكانيك الماجستير في الهندسة الميكانيكية / هندسة ميكانيكية 795

 االنسانية / اللغة العربيةجامعة كركوك / التربية للعلوم  الماجستير في اللغة العربية / األدب 796

 جامعة كركوك / التربية للعلوم االنسانية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 797

 جامعة كركوك / التربية للعلوم الصرفة / الفيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء المواد 798

 جامعة كركوك / الزراعة / االنتاج الحيواني ثروة حيوانيةالماجستير في الثروة الحيوانية /  799

 جامعة كركوك / الزراعة / البستنة وهندسة الحدائق الماجستير في البستنة / بستنة وهندسة حدائق 800

 جامعة كركوك / الزراعة / محاصيل حلقية الماجستير في المحاصيل الحقلية / محاصيل حقلية 801

 جامعة كركوك / العلوم / الفيزياء علوم الفيزياء / فيزياءالماجستير في  802

 جامعة كركوك / العلوم / الكيمياء الماجستير في علوم الكيمياء / كيمياء 803

 جامعة كركوك / العلوم / جيولوجيا تطبيقية الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية / الجيولوجيا التطبيقية 804

 جامعة كركوك / العلوم / علوم حياة الحياة / علوم الحياةالماجستير في علوم  805

 جامعة كركوك / القانون والعلوم السياسية / القانون الماجستير في القانون / القانون العام 806

 جامعة ميسان / التربية / التاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 807

 جامعة ميسان / التربية / الجغرافية الجغرافيةالماجستير في الجغرافية /  808

 جامعة ميسان / التربية / اللغة االنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 809

 جامعة ميسان / التربية / الللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 810

 ميسان / التربية / الللغة العربيةجامعة  الماجستير في اللغة العربية / اللغة 811

812 

الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة / تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

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



 
 
 

 لموقع التعليمي المعنيا                  الدراسة المعنية                       ت

 

- 32 - 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 قسم الدراسات العليا

المفتوحة للعام  الدراسات العليا
لشهادة  2018-2017الدراسي 

 في عموم العراق ماجستيرال

 الحياةجامعة ميسان / العلوم / علوم  الماجستير في علوم الحياة / علوم الحياة 813

 جامعة ميسان / الهندسة / مدني الماجستير في الهندسة المدنية / إنشاءات 814

 جامعة واسط / اإلدارة واالقتصاد / إقتصاد الماجستير في االقتصاد / اقتصاد 815

 جامعة واسط / اإلدارة واالقتصاد / محاسبة الماجستير في المحاسبة / محاسبة 816

 جامعة واسط / االداب / فلسفة الفلسفة / فلسفةالماجستير في  817

 جامعة واسط / التربية / العلوم التربوية والنفسية الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / علم النفس التربوي 818

819 

الماجستير في العلوم التربوية والنفسية / مناهج وطرائق 
 التربوية والنفسيةجامعة واسط / التربية / العلوم  تدريس

 جامعة واسط / التربية / اللغة االنكليزية الماجستير في اللغة اإلنكليزية / اللغة 820

 جامعة واسط / التربية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / األدب 821

 جامعة واسط / التربية / اللغة العربية الماجستير في اللغة العربية / اللغة 822

 جامعة واسط / التربية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ اإلسالمي 823

 جامعة واسط / التربية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ الحديث 824

 جامعة واسط / التربية / تاريخ الماجستير في التاريخ / التاريخ القديم 825

 جامعة واسط / التربية / جغرافية الماجستير في الجغرافية / الجغرافية 826

 جامعة واسط / التربية / علوم القران الماجستير في علوم القرآن / علوم القرآن 827

 جامعة واسط / الطب / جراحة عامة الماجستير في الطب / األحياء المجهرية 828

 علوم الحياةجامعة واسط / العلوم /  الماجستير في علوم الحياة / األحياء المجهرية 829

 جامعة واسط / العلوم / علوم الحياة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 830

 جامعة واسط / العلوم / فيزياء الماجستير في علوم الفيزياء / فيزياء 831

 جامعة واسط / الهندسة / الهندسة المدنية الماجستير في هندسة الموارد المائية / موارد مائية 832

 جامعة واسط / الهندسة / الهندسة الميكانيكية الماجستير في الهندسة الميكانيكية / تكييف وتبريد 833

 جامعة واسط / الهندسة / الهندسة الميكانيكية الماجستير في الهندسة الميكانيكية / توليد طاقة 834
 


