
ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

11التداخل القسطاريطب باطنيالطبكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين1

طب باطنيالطبكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين2
االمراض الصدرية 

والتنفسية
11

11ايكو القلب والشرايينطب باطنيالطبكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين3

11فارماكولوجيفارماكولوجيالفارماكولوجيكلية الطبماجستير4

11فارماكولوجيفارماكولوجيالفارماكولوجيكلية الطبدكتوراه5

11احياء مجهريةاحياء مجهريةاالحياء المجهريةكلية الطبماجستير6

11احياء مجهريةاحياء مجهريةاالحياء المجهريةكلية الطبدكتوراه7

11فيزيولوجيفيزيولوجيالفيزيولوجيكلية الطبماجستير8

11فيزيولوجيفيزيولوجيالفيزيولوجيكلية الطبدكتوراه9

11فيزياء طبيةفيزيولوجيالفيزيولوجيكلية الطبماجستير10

11كيمياء حياتية سريريةكيمياء حياتية سريريةفرع الكيمياء الحياتيةكلية الطبماجستير11

11كيمياء حياتية سريرية.كيمياء حياتية سريريةفرع الكيمياء الحياتيةكلية الطبدكتوراه12

11االشعة العالجية واالورامالجراحة العامةالجراحهكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين13

11التخديرالجراحة العامةالجراحهكلية الطبدبلوم عال14

11نسيج مرضيعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبدكتوراه15

11امراض دمعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبدكتوراه16

11الوراثة الطبيةعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبدكتوراه17

11الطب العدليعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبدكتوراه18

11نسيج مرضيعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبماجستير19

11امراض دمعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبماجستير20

11الوراثة الطبيةعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبماجستير21

11الطب العدليعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبماجستير22

11الطب العدليعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبدبلوم عال23

11خدمات نقل الدمعلم االمراضفرع علم االمراض والطب العدليكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين24

11طب مجتمعطب مجتمعطب االسرة والمجتمعكلية الطبماجستير25

11طب االسرةطب مجتمعطب االسرة والمجتمعكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين26

11وبائيات حقليةطب مجتمعطب االسرة والمجتمعكلية الطبدبلوم عال مدة الدراسة سنتين27

11تشريحتشريحألتشريحكلية الطبماجستير28

11تشريحتشريحألتشريحكلية الطبدكتوراه29

11االدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةكلية االدارة واالقتصادماجستير30

11أقتصادأقتصاداالقتصادكلية االدارة واالقتصادماجستير31

11أقتصادأقتصاداالقتصادكلية االدارة واالقتصاددكتوراه32

11محاسبهمحاسبهالمحاسبهكلية االدارة واالقتصاددكتوراه33
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

11محاسبهمحاسبهالمحاسبهكلية االدارة واالقتصادماجستير34

11إحصاءاحصاءاالحصاءكلية االدارة واالقتصاددكتوراه35

11إحصاءاحصاءاالحصاءكلية االدارة واالقتصادماجستير36

11ادارة عامةادارة عامةاالدارة العامةكلية االدارة واالقتصاددكتوراه37

11ادارة عامةادارة عامةاالدارة العامةكلية االدارة واالقتصادماجستير38

11ادارة اعمالادارة اعمالادارة اعمالكلية االدارة واالقتصادماجستير39

11ادارة اعمالادارة اعمالادارة اعمالكلية االدارة واالقتصاددكتوراه40

12اللغةأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية اللغاتماجستير41

12االدبأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية اللغاتماجستير42

12اللغةاللغة العبريةقسم اللغة العبريةكلية اللغاتماجستير43

12اللغات الساميةاللغات الساميةقسم اللغة السريانيةكلية اللغاتماجستير44

01هندسة المساحةهندسة المساحةقسم هندسة المساحةكلية الهندسةماجستير45

02هندسة الطاقةهندسة الطاقةطافةكلية الهندسةماجستير46

01موائع وحرارياتهندسة ميكانيكيةقسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسةماجستير47

01الميكانيك التطبيقيهندسة ميكانيكيةقسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسةماجستير48

01تصنيع وصناعةهندسة ميكانيكيةقسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسةماجستير49

01موائع وحرارياتهندسة ميكانيكيةقسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسةدكتوراه50

01الميكانيك التطبيقيهندسة ميكانيكيةقسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسةدكتوراه51

01هندسة نفطهندسة نفطالنفطكلية الهندسةماجستير52

01هندسة نفطهندسة نفطالنفطكلية الهندسةدكتوراه53

01هيدروليكهندسة الموارد المائيةهندسة موارد مائيةكلية الهندسةماجستير54

01هندسة كيمياويةهندسة كيمياويةقسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسةماجستير55

01هندسة كيمياويةهندسة كيمياويةقسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسةدكتوراه56

01االلكترونيك واالتصاالتهندسة الكترونية واتصاالتااللكترونيك و التصاالتكلية الهندسةماجستير57

01هندسة حاسباتهندسة الكترونيك واتصاالتااللكترونيك و التصاالتكلية الهندسةماجستير58

01هندسة بيئيةهندسة بيئيةالبيئةكلية الهندسةماجستير59

01هندسة بيئيةهندسة بيئيةالبيئةكلية الهندسةدكتوراه60

01هندسة اإلنشاءاتهندسة مدنيةقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةماجستير61

01إدارة مشاريعهندسة مدنيةقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةماجستير62

هندسة مدنيةقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةماجستير63
ميكانيك التربة و هندسة 

األسس
01
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ن
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القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

01هندسة الطرق و المواصالتهندسة مدنيةقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةماجستير64

01هندسة اإلنشاءاتهندسة مدنيةقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةدكتوراه65

01إدارة مشاريعهندسة مدنيةقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسةدكتوراه66

01سيطرة وحاسباتهندسة كهربائيةالكهرباءكلية الهندسةماجستير67

01سيطرة وحاسباتهندسة كهربائيةالكهرباءكلية الهندسةدكتوراه68

01هندسة العمارةهندسة العمارةقسم هندسة العمارةكلية الهندسةماجستير69

01هندسة العمارةهندسة العمارةقسم هندسة العمارةكلية الهندسةدكتوراه70

11.تطبيقيةرياضياتقسم الرياضياتكلية العلومماجستير71

11.صرفةرياضياتقسم الرياضياتكلية العلومماجستير72

11الرياضياترياضياتقسم الرياضياتكلية العلومدكتوراه73

11الصرفةرياضياتقسم الرياضياتكلية العلومدكتوراه74

11علوم الحاسباتعلوم حاسوبقسم علوم الحاسوبكلية العلومدبلوم عال75

11علوم الحاسباتعلوم حاسوبقسم علوم الحاسوبكلية العلومماجستير76

11جيو فيزياءعلم االرضقسم علم االرضكلية العلومماجستير77

11الطبقات و المتحجراتعلم االرضقسم علم االرضكلية العلومماجستير78

11.موارد مائيةعلم االرضقسم علم االرضكلية العلومماجستير79

11الليزر والجزيئيةالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومدكتوراه80

11الليزر والكهروبصرياتالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومدكتوراه81

11نوويةالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومدكتوراه82

11.موادالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومدكتوراه83

11االغشية الرقيقةالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومدكتوراه84

11البالزماالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومدكتوراه85

11الليزر والجزيئيةالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومماجستير86

11الليزر والكهروبصرياتالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومماجستير87

11نوويةالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومماجستير88

11.موادالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومماجستير89

11االغشية الرقيقةالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومماجستير90

11البالزماالفيزياءقسم الفيزياءكلية العلومماجستير91

11كيمياء حياتيةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومدكتوراه92

11كيمياء تحليليةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومدكتوراه93

11كيمياء فيزياويةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومدكتوراه94

11كيمياء حياتيةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومماجستير95

11كيميا عضويةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومماجستير96

11كيمياء تحليليةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومماجستير97

11كيمياء فيزياويةعلوم كيمياءقسم الكيمياءكلية العلومماجستير98

11احياء مجهريهعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومدكتوراه99

11.حيوانعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومدكتوراه100

11.نباتعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومدكتوراه101
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

11.بيئةعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومدكتوراه102

11احياء مجهريهعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومماجستير103

11.حيوانعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومماجستير104

11.نباتعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومماجستير105

11.بيئةعلوم حياةقسم علوم الحياةكلية العلومماجستير106

11تقانات احيائيةتقانات احيائيةقسم التقنيات االحيائيةكلية العلومدكتوراه107

11تقانات احيائيةتقانات احيائيةقسم التقنيات االحيائيةكلية العلومماجستير108

11فلكفلكقسم الفلك و الفضاءكلية العلومماجستير109

11فلكفلكقسم الفلك و الفضاءكلية العلومدكتوراه110

كلية العلومدبلوم عال111
قسم التحسس النائي ونظم المعلومات 

الجغرافية
11تحسس نائيتحسس نائي ونظم معلومات جغرافية

كلية العلومماجستير112
قسم التحسس النائي ونظم المعلومات 

الجغرافية
تحسس نائي ونظم معلومات جغرافية

تحسس نائي و معالجة 

صورية
11

ماجستير113
كلية الهندسة 

الخوارزمي
11هندسة الميكاترونيكسهندسة الميكاترونيكسقسم هندسة الميكاترونيكس

ماجستير114
كلية الهندسة 

الخوارزمي
هندسة التصنيع المؤتمتقسم هندسة التصنيع المؤتمت

هندسة انظمة التصنيع 

المتقدم
11

ماجستير115
كلية الهندسة 

الخوارزمي
11هندسة الكيمياء االحيائيةهندسة الكيمياء االحيائيةقسم هندسة الكيمياء االحيائية

ماجستير116
كلية الهندسة 

الخوارزمي
هندسة المعلومات واالتصاالتقسم هندسة المعلومات واالتصاالت

هندسة المعلومات 

واالتصاالت
11

إدارة الصراعات وبناء السلم الدوليفرع الدراسات الدوليةكلية العلوم السياسيةماجستير117
إدارة الصراعات وبناء 

السلم الدولي
01

11صحافةصحافةقسم الصحافةكلية االعالمدكتوراه118

11صحافةصحافةقسم الصحافةكلية االعالمماجستير119

11االذاعة والتلفزيوناالذاعة والتلفزيونقسم االذاعة والتلفزيونكلية االعالمدكتوراه120

11االذاعة والتلفزيوناالذاعة والتلفزيونقسم االذاعة والتلفزيونكلية االعالمماجستير121

11العالقات العامةالعالقات العامةقسم العالقات العامةكلية االعالمدكتوراه122

11العالقات العامةالعالقات العامةقسم العالقات العامةكلية االعالمماجستير123

01القانون الخاصالقانونالقانون الخاصكلية القانوندكتوراه124

01القانون الخاصالقانونالقانون الخاصكلية القانونماجستير125

01القانون العامالقانونالقانون العامكلية القانوندكتوراه126

01القانون العامالقانونالقانون العامكلية القانونماجستير127

01القانون الجنائيالقانونالقانون الجنائيكلية القانونماجستير128

01القانون الدوليالقانونالقانون الدوليكلية القانونماجستير129

10الصيدالنياتالصيدلةالصيدالنياتكلية الصيدلةماجستير130

10الصيدالنياتالصيدلةالصيدالنياتكلية الصيدلةدكتوراه131

10ادوية وسمومالصيدلةاألدوية والسمومكلية الصيدلةماجستير132

10ادوية وسمومالصيدلةاألدوية والسمومكلية الصيدلةدكتوراه133
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التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

01نحتفنون تشكيليةقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةماجستير134

11االجتماع.االجتماعقسم علم االجتماعكلية االدابدكتوراه135

11االجتماع.االجتماعقسم علم االجتماعكلية االدابماجستير136

11.انثروبولوجي.االجتماعقسم علم االجتماعكلية االدابدكتوراه137

11.انثروبولوجي.االجتماعقسم علم االجتماعكلية االدابماجستير138

11خدمة اجتماعية.االجتماعقسم علم االجتماعكلية االدابدكتوراه139

11خدمة اجتماعية.االجتماعقسم علم االجتماعكلية االدابماجستير140

11االثار االسالميةاالثارقسم االثاركلية االدابدكتوراه141

11االثار االسالميةاالثارقسم االثاركلية االدابماجستير142

11االثار القديمةاالثارقسم االثاركلية االدابدكتوراه143

11االثار القديمةاالثارقسم االثاركلية االدابماجستير144

11تاريخ اسالميالتاريخقسم التاريخكلية االدابدكتوراه145

11تاريخ اسالميالتاريخقسم التاريخكلية االدابماجستير146

11التاريخ الحديثالتاريخقسم التاريخكلية االدابدكتوراه147

11التاريخ الحديثالتاريخقسم التاريخكلية االدابماجستير148

11التاريخ القديمالتاريخقسم التاريخكلية االدابدكتوراه149

11التاريخ القديمالتاريخقسم التاريخكلية االدابماجستير150

كلية االدابدكتوراه151
قسم الجغرافية ونظم المعلومات 

الجغرافية
22.جغرافيةجغرافية

كلية االدابماجستير152
قسم الجغرافية ونظم المعلومات 

الجغرافية
22.جغرافيةجغرافية

11الفلسفةالفلسفةقسم الفلسفةكلية االدابدكتوراه153

11الفلسفةالفلسفةقسم الفلسفةكلية االدابماجستير154

11االدبأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية االدابدكتوراه155

11االدبأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية االدابماجستير156

11اللغةأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية االدابدكتوراه157

11اللغةأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية االدابماجستير158

22االدباللغة العربيةقسم اللغة العربيةكلية االدابدكتوراه159

22االدباللغة العربيةقسم اللغة العربيةكلية االدابماجستير160

22اللغةاللغة العربيةقسم اللغة العربيةكلية االدابدكتوراه161

22اللغةاللغة العربيةقسم اللغة العربيةكلية االدابماجستير162

11..علم النفس....علم النفسقسم علم النفسكلية االدابدكتوراه163

11علم النفس شخصية...علم النفسقسم علم النفسكلية االدابماجستير164

11..علم النفس....علم النفسقسم علم النفسكلية االدابماجستير165

10تاريخ اسالميتاريخ اسالميالتاريخكلية التربية للبناتدكتوراه166

10تاريخ اسالميالتاريخالتاريخكلية التربية للبناتماجستير167

10التاريخ حديثالتاريخ الحديثالتاريخكلية التربية للبناتدكتوراه168

10التاريخ الحديثالتاريخالتاريخكلية التربية للبناتماجستير169

10علوم القرانعلوم القرآنقسم علوم القران والتربية االسالميةكلية التربية للبناتماجستير170
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

10علم نفس تربويعلم نفس تربويالعلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للبناتدكتوراه171

10علم نفس تربويعلم  نفس تربويالعلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للبناتماجستير172

10الجغرافيةالجغرافيةالجغرافيةكلية التربية للبناتدكتوراه173

10الجغرافيةالجغرافيةالجغرافيةكلية التربية للبناتماجستير174

10االقتصاد المنزلياالقتصاد المنزلياالقتصاد المنزليكلية التربية للبناتماجستير175

10رياض االطفالرياض االطفالرياض االطفالكلية التربية للبناتماجستير176

10الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةقسم االجتماعكلية التربية للبناتدكتوراه177

10الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةقسم االجتماعكلية التربية للبناتماجستير178

10اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةكلية التربية للبناتدكتوراه179

10اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةكلية التربية للبناتماجستير180

10االدباللغة العربيةاللغة العربيةكلية التربية للبناتماجستير181

10االدباللغة العربيةاللغة العربيةكلية التربية للبناتدكتوراه182

10طرائق تدريس اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةكلية التربية للبناتماجستير183

10أللغةاللغة اإلنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية التربية للبناتماجستير184

10االدبأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية التربية للبناتماجستير185

اللغة اإلنكليزيةقسم اللغة االنكليزيةكلية التربية للبناتماجستير186
طرائق تدريس اللغة 

االنكليزية
10

10ألعقيدة والفكر االسالميألعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةماجستير187

10ألعقيدة والفكر االسالميألعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةدكتوراه188

10لغة عربيةاللغة العربيةاللغة العربيةكلية العلوم االسالميةماجستير189

10اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةكلية العلوم االسالميةدكتوراه190

10ألشريعةألشريعةالشريعةكلية العلوم االسالميةماجستير191

10ألشريعةألشريعةالشريعةكلية العلوم االسالميةدكتوراه192

10صناعة أسنانطب وجراحة الفم واالسنانالتعويضات االصطناعيةكلية طب االسنانماجستير193

10معالجة  األسنانطب وجراحة الفم واالسنانمعالجة االسنان وتجميلهاكلية طب االسنانماجستير194

10أحياء مجهرية فمويةطب وجراحة الفم واالسنانالعلوم االساسيةكلية طب االسنانماجستير195

01أحياء مجهريةأحياء مجهريةفرع االحياء المجهريةكلية الطب البيطريدكتوراه196

01االحياء المجهريةاالحياء المجهريةفرع االحياء المجهريةكلية الطب البيطريماجستير197

كلية الطب البيطريماجستير198
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

واالدوية
01الفسلجة البيطريةالفسلجة واالدوية

كلية الطب البيطريدكتوراه199
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

واالدوية
01الفسلجة البيطريةالفسلجة واالدوية

6



ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

كلية الطب البيطريماجستير200
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

واالدوية
01ادوية وسمومالفسلجة واالدوية

كلية الطب البيطريدكتوراه201
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

واالدوية
01ادوية وسمومالفسلجة واالدوية

01امراض  مشتركةالصحة العامة البيطريةفرع الصحة العامة البيطريةكلية الطب البيطريدبلوم عال202

01امراض  مشتركةالصحة العامة البيطريةفرع الصحة العامة البيطريةكلية الطب البيطريماجستير203

01صحة عامة بيطريةصحة عامة بيطريةفرع الصحة العامة البيطريةكلية الطب البيطريماجستير204

01صحة عامة بيطريةالصحة العامة البيطريةفرع الصحة العامة البيطريةكلية الطب البيطريدكتوراه205

01جراحة بيطريةالجراحة  والتوليد البيطريفرع الجراحة والتوليد البيطريكلية الطب البيطريماجستير206

01التوليد البيطريالجراحة  والتوليد البيطريفرع الجراحة والتوليد البيطريكلية الطب البيطريدكتوراه207

01جراحة بيطريةالجراحة  والتوليد البيطريفرع الجراحة والتوليد البيطريكلية الطب البيطريدكتوراه208

01التوليد البيطريالجراحة  والتوليد البيطريفرع الجراحة والتوليد البيطريكلية الطب البيطريماجستير209

01تشريح وانسجةتشريح وانسجةالتشريح واالنسجة البيطريةكلية الطب البيطريماجستير210

01تشريح وانسجةتشريح وانسجةالتشريح واالنسجة البيطريةكلية الطب البيطريدكتوراه211

01امراض حيواناالمراض وامراض الدواجنفرع االمراض وامراض الدواجنكلية الطب البيطريماجستير212

01امراض دواجناالمراض وامراض الدواجنفرع االمراض وامراض الدواجنكلية الطب البيطريدبلوم عال213

01امراض دواجناالمراض وامراض الدواجنفرع االمراض وامراض الدواجنكلية الطب البيطريماجستير214

01امراض حيواناالمراض وامراض الدواجنفرع االمراض وامراض الدواجنكلية الطب البيطريدكتوراه215

الطب الباطني والوقائيفرع الطب الباطني والوقائيكلية الطب البيطريماجستير216
الطب الباطني الوقائي 

البيطري
01

الطب الباطني والوقائيفرع الطب الباطني والوقائيكلية الطب البيطريدكتوراه217
الطب الباطني الوقائي 

البيطري
01

الطب الباطني والوقائيفرع الطب الباطني والوقائيكلية الطب البيطريماجستير218
امراض حيوانات صغيرة 

امراض قطط وكالب/
01

01طفيليات بيطريةطفيليات  بيطريةفرع الطفيلياتكلية الطب البيطريماجستير219

01طفيليات بيطريةطفيليات  بيطريةفرع الطفيلياتكلية الطب البيطريدكتوراه220

01تمريض البالغينالتمريضتمريض البالغينكلية التمريضماجستير221

01تمريض البالغينالتمريضتمريض البالغينكلية التمريضدكتوراه222

01تمريض صحة المجتمعالتمريضتمريض صحة المجتمعكلية التمريضدكتوراه223

01تمريض صحة المجتمعالتمريضتمريض صحة المجتمعكلية التمريضماجستير224

دبلوم عال معادل للماجستير225

المعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 

والمالية

22المصارفالمصارفالدراسات المالية

دبلوم عال معادل للماجستير226

المعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 

والمالية

22الضرائبالضرائبالدراسات المالية

دبلوم عال معادل للماجستير227

المعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 

والمالية

22التأمينالتأمينالدراسات المالية
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

اعلى شهادة مهنية في حقل االختصاص228

المعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 

والمالية

22محاسب قانونيمحاسب قانونيقسم الدراسات المحاسبية

اعلى شهادة مهنية في حقل االختصاص229

المعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 

والمالية

22محاسب كلف واداريةمحاسب كلف واداريةقسم الدراسات المحاسبية

ماجستير230
كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة
التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
11

دكتوراه231
كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة
التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
11

ماجستير232

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضـة 

للبنات

التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضة
التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
11

دكتوراه233
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22بشريةالجغرافيةالجغرافية

دكتوراه234
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طبيعيةالجغرافيةالجغرافية

دكتوراه235
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طرائق تدريس الجغرافيةطرائق تدريس الجغرافيةالجغرافية

ماجستير236
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22بشريةالجغرافيةالجغرافية

ماجستير237
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طبيعيةالجغرافيةالجغرافية

ماجستير238
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طرائق تدريس الجغرافيةطرائق تدريس الجغرافيةالجغرافية

دكتوراه239
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22أسالميالتاريخقسم التاريخ

دكتوراه240
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22حديثالتاريخقسم التاريخ

ماجستير241
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22أسالميالتاريخقسم التاريخ

ماجستير242
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22حديثالتاريخقسم التاريخ

ماجستير243
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22االدبأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزية

ماجستير244
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22اللغةأللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزية

ماجستير245
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
أللغة االنكليزيةقسم اللغة االنكليزية

طرائق تدريس أللغة 

االنكليزية
22
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

ماجستير246
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طرائق تدريس اللغة الكرديةطرائق تدريس اللغة الكرديةاللغة الكردية

ماجستير247
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22قياس وتقويمالعلوم النفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية

دكتوراه248
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22قياس وتقويمالعلوم النفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية

ماجستير249
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22علم النفس النموعلم  النفس التربويقسم العلوم التربوية والنفسية

دكتوراه250
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22علم النفس النموعلم  النفس التربويقسم العلوم التربوية والنفسية

ماجستير251
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
العلوم النفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية

ارشاد نفسي  وتوجيه 

تربوي
22

ماجستير252
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22علم النفس التربويالعلوم النفسيةقسم العلوم التربوية والنفسية

ماجستير253
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22مناهج وطرائق تدريسالعلوم التربويةقسم العلوم التربوية والنفسية

دكتوراه254
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22مناهج وطرائق تدريسالعلوم التربويةقسم العلوم التربوية والنفسية

ماجستير255
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22ادارة تربويةالعلوم التربويةقسم العلوم التربوية والنفسية

ماجستير256
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22اللغةاللغة العربيةقسم اللغة العربية

ماجستير257
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22االدباللغة العربيةقسم اللغة العربية

ماجستير258
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طرائق تدريس اللغة العربيةطرائق تدريس اللغة العربيةقسم اللغة العربية

دكتوراه259
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22اللغةاللغة العربيةقسم اللغة العربية

دكتوراه260
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22االدباللغة العربيةقسم اللغة العربية

دكتوراه261
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22طرائق تدريس اللغة العربيةطرائق تدريس اللغة العربيةقسم اللغة العربية

ماجستير262
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22علوم القرانعلوم القرآنقسم علوم القرآن

دكتوراه263
كلية التربية للعلوم 

االنسانية ابن رشد
22علوم القرانعلوم القرآنقسم علوم القرآن

ماجستير264
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11الرياضياترياضياتقسم الرياضيات

ماجستير265
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11طرائق تدريس الرياضياترياضياتقسم الرياضيات
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

دكتوراه266
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11الرياضياترياضياتقسم الرياضيات

ماجستير267
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11الفيزياءالفيزياءقسم الفيزياء

دكتوراه268
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11الفيزياءالفيزياءقسم الفيزياء

ماجستير269
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11كيمياءًكيمياءقسم الكيمياء

دكتوراه270
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11كيمياءًكيمياءقسم الكيمياء

ماجستير271
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11علوم حياةعلوم حياةعلوم الحياة

دكتوراه272
كلية التربية للعلوم 

الصرفة ابن الهيثم
11علوم حياةعلوم حياةعلوم الحياة

دبلوم عال273

معهد الهندسة 

الوراثية والتقنيات 

االحيائية

11علوم حياةهندسة وراثية وتقنيات احيائيةهندسة وراثية وتقنيات احيائية

ماجستير274

معهد الهندسة 

الوراثية والتقنيات 

االحيائية

11علوم حياةهندسة وراثية وتقنيات احيائيةهندسة وراثية وتقنيات احيائية

دكتوراه275

معهد الهندسة 

الوراثية والتقنيات 

االحيائية

11تقنيات احيائيةهندسة وراثية وتقنيات احيائيةهندسة وراثية وتقنيات احيائية

رياضياتقسم الرياضياتكلية العلوم للبناتدبلوم عال276
الرياضيات االحصائية 

والحاسوبية
22

22الرياضيات التطبيقيةرياضياتقسم الرياضياتكلية العلوم للبناتماجستير277

22الرياضيات الصرفةرياضياتقسم الرياضياتكلية العلوم للبناتماجستير278

22الليزر والكهروبصرياتالفيزياءالفيزياءكلية العلوم للبناتماجستير279

22نووية وبيئيةالفيزياءالفيزياءكلية العلوم للبناتماجستير280

22صلبة وموادالفيزياءالفيزياءكلية العلوم للبناتماجستير281

22صلبة وموادالفيزياءالفيزياءكلية العلوم للبناتدكتوراه282

11حياتيةالكيمياءقسم الكيمياءكلية العلوم للبناتماجستير283

11الالعضويةالكيمياءقسم الكيمياءكلية العلوم للبناتماجستير284

11العضويةالكيمياءقسم الكيمياءكلية العلوم للبناتماجستير285

11كيمياء فيزياويةالكيمياءقسم الكيمياءكلية العلوم للبناتماجستير286

11حياتيةالكيمياءقسم الكيمياءكلية العلوم للبناتدكتوراه287

11الالعضويةالكيمياءقسم الكيمياءكلية العلوم للبناتدكتوراه288

10علم الحيوانعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتماجستير289

10علم النباتعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتماجستير290
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

10علم البيئةعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتماجستير291

10علم االحياء المجهريةعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتماجستير292

10علم الوراثةعلوم الحياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتماجستير293

10علم النباتعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتدكتوراه294

10علم البيئةعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتدكتوراه295

10علم االحياء المجهريةعلوم حياةعلوم الحياةكلية العلوم للبناتدكتوراه296

22طب االسرةطب وجراحة عامةفرع طب االسرة و المجتمعكلية طب الكنديدبلوم عال مدة الدراسة سنتين297
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ن للعام الدراسي  ي الدراسات العليا لغير العراقيير
ن

2022/2023خطة جامعة بغداد ف جامعة بغدادقسم شؤون الدراسات العليا

التخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةالشهادةت
القبول 

العام

النفقة 

الخاصة

تطبيقات الليزرفرع التطبيقات الهندسية والصناعيةمعهد الليزردكتوراه298
هندسة / تطبيقات الليزر 

الكترونيك واتصاالت
11

تطبيقات الليزرفرع التطبيقات الهندسية والصناعيةمعهد الليزرماجستير299
هندسة / تطبيقات الليزر 

الكترونيك واتصاالت
11

تطبيقات الليزرفرع التطبيقات البايولوجية والطبيةمعهد الليزردبلوم عال300
جراحة / تطبيقات الليزر 

عامة
11

ماجستير301
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01االقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعي

دكتوراه302
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01االقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعي

ماجستير303
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01البستنة وهندسة الحدائقالبستنة وهندسة الحدائقالبستنة وهندسة الحدائق

دكتوراه304
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01البستنة وهندسة الحدائقالبستنة وهندسة الحدائقالبستنة وهندسة الحدائق

ماجستير305
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01االنتاج الحيوانياالنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

دكتوراه306
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01الدواجناالنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

ماجستير307
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية

دكتوراه308
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية

ماجستير309
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية

دكتوراه310
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية

ماجستير311
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
علوم التربة والموارد المائيةعلوم التربة والموارد المائية

علوم التربة والموارد 

المائية
01

دكتوراه312
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
علوم التربة والموارد المائيةعلوم التربة والموارد المائية

علوم التربة والموارد 

المائية
01

ماجستير313
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01مكافحة التصحرمكافحة التصحرمكافحة التصحر

ماجستير314
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01امراض النباتوقاية النبات.وقاية النبات

دكتوراه315
كلية علوم الهندسة 

الزراعية
01امراض النباتوقاية النبات.وقاية النبات

ماجستير316
مركز التخطيط 

الحضري واالقليمي
01هندسة العمارةهندسة العمارةتخطيط حضري واقليمي

ماجستير317
مركز التخطيط 

الحضري واالقليمي
تخطيط حضري واقليمي

هندسة مدنية او بناء وانشاءات او 

هندسة نقل

هندسة مدنية او بناء 

وانشاءات او هندسة نقل
10
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