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 109الدكتوراه في تقنيات انتاج نباتي  /اكثار وتحسين النبات

جامعة الفرات االوسط التقنية  /التقنية  /المسيب  /تقنيات االنتاج
النباتي

 110الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة القادسية  /اآلداب  /اللغة العربية
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 111الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة القادسية  /اآلداب  /اللغة العربية

 112الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة القادسية  /اآلداب  /جغرافية

 113الدكتوراه في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة القادسية  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 114الدكتوراه في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة القادسية  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 115الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة القادسية  /التربية  /اللغة العربية

 116الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة القادسية  /التربية  /اللغة العربية

 117الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة القادسية  /التربية  /تاريخ

 118الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة القادسية  /التربية  /علوم حياة

 119الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة القادسية  /التربية  /كيمياء

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

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

 121الدكتوراه في الطب  /األحياء المجهرية

جامعة القادسية  /الطب  /أحياء مجهرية

 122الدكتوراه في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية

جامعة القاسم الخضراء  /الزراعة  /تربة ومياه

 123الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة الكوفة  /اآلداب  /اللغة العربية

 124الدكتوراه في التاريخ  /تاريخ

جامعة الكوفة  /اآلداب  /تاريخ

 125الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة الكوفة  /اآلداب  /جغرافية

 126الدكتوراه في الفلسفة  /فلسفة

جامعة الكوفة  /اآلداب  /فلسفة

 127الدكتوراه في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 128الدكتوراه في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة الكوفة  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 129الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة العربية

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /اللغة العربية

 130الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /علوم حياة

 131الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة الكوفة  /التربية للبنات  /كيمياء

 132الدكتوراه في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق

جامعة الكوفة  /الزراعة  /بستنة

 133الدكتوراه في الطب  /األمراض

جامعة الكوفة  /الطب  /أمراض

 134الدكتوراه في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة الكوفة  /الطب  /الكيمياء الحياتية

 135الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة الكوفة  /العلوم  /علوم حياة

 136الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة الكوفة  /العلوم  /كيمياء

 137الدكتوراه في العلوم اإلسالمية  /الفقه واصوله

جامعة الكوفة  /الفقه  /الفقة واصوله

 138الدكتوراه في العلوم اإلسالمية  /علوم القران والحديث

جامعة الكوفة  /الفقه  /القرآن والحديث الشريف
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 139الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة المثنى  /التربية  /اللغة العربية

 140الدكتوراه في االنتاج النباتي  /االنتاج النباتي

جامعة المثنى  /الزراعة  /إنتاج نباتي

 141الدكتوراه في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 142الدكتوراه في المحاسبة  /محاسبة

جامعة الموصل  /اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة

 143الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية
وعلوم الرياضة

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

 144الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ

 145الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية البشرية

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

 146الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

 147الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية  /علم النفس التربوي

جامعة الموصل  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية

 148الدكتوراه في القانون  /القانون الخاص

جامعة الموصل  /الحقوق  /القانون الخاص

 149الدكتوراه في القانون  /القانون العام

جامعة الموصل  /الحقوق  /القانون العام

 150الدكتوراه في التقنية اإلحيائية  /تقنية إحيائية

جامعة النهرين  /التقنيات االحيائية  /التقانة األحيائية

 151الدكتوراه في القانون  /القانون الخاص

جامعة النهرين  /الحقوق  /قانون خاص

 152الدكتوراه في الطب  /االحياء المجهرية الطبية

جامعة النهرين  /الطب  /أحياء مجهرية

 153الدكتوراه في الطب  /تشريح بشري

جامعة النهرين  /الطب  /تشريح

 154الدكتوراه في الطب  /أمراض الدم

جامعة النهرين  /الطب  /علم االمراض

 155الدكتوراه في الطب  /أمراض النسيج المرضي

جامعة النهرين  /الطب  /علم االمراض

 156الدكتوراه في الطب  /فسلجة طبية

جامعة النهرين  /الطب  /فسلجة

 157الدكتوراه في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة النهرين  /الطب  /كيمياء حياتية

 158الدكتوراه في الطب  /كيمياء حياتية طبية

جامعة النهرين  /الطب  /كيمياء حياتية

 159الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة النهرين  /العلوم  /فيزياء

 160الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة النهرين  /العلوم  /كيمياء

 161الدكتوراه في العلوم السياسية  /االستراتيجية

جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /االستراتيجية

 162الدكتوراه في العلوم السياسية  /عالقات دولية

جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /عالقات اقتصادية

 163الدكتوراه في العلوم السياسية  /نظم سياسية

جامعة النهرين  /العلوم السياسية  /نظم سياسية

 164الدكتوراه في الطب  /تناسل سريري تطبيقي

جامعة النهرين  /المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة
على االنجاب  /التقنيات المساعدة على االنجاب

 165الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية  /هندسة ميكانيكية

جامعة النهرين  /الهندسة  /ميكانيك

 166الدكتوراه في هندسة المعلومات  /هندسة المعلومات
واالتصاالت

جامعة النهرين  /هندسة المعلومات  /هندسة معلومات
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 167الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية
وعلوم الرياضة

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

 168الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ الحديث

 169الدكتوراه في اللغة اإلنكليزية  /اللغة

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة االنكليزية

 170الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 171الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 172الدكتوراه في علم النفس التربوي  /علم النفس تربوي

جامعة بابل  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم نفسية وتربوية

 173الدكتوراه في التمريض  /تمريض

جامعة بابل  /التمريض  /علوم التمريض

 174الدكتوراه في الطب  /األحياء المجهرية

جامعة بابل  /الطب  /أحياء مجهرية

 175الدكتوراه في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة بابل  /الطب  /الكيمياء

 176الدكتوراه في علوم الحياة  /علم الحيوان

جامعة بابل  /العلوم  /علوم حياة

 177الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة بابل  /العلوم  /علوم حياة

 178الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة بابل  /العلوم  /فيزياء

 179الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة بابل  /العلوم  /كيمياء

 180الدكتوراه في التربية التشكيلية  /التربية التشكيلية

جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /تربية الفنية

 181الدكتوراه في الفنون التشكيلية  /فنون تشكيلية

جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية

 182الدكتوراه في التربية المسرحية  /التربية المسرحية

جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 183الدكتوراه في الفنون المسرحية  /فنون مسرحية

جامعة بابل  /الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 184الدكتوراه في القانون  /القانون الخاص

جامعة بابل  /القانون  /قانون خاص

 185الدكتوراه في القانون  /القانون العام

جامعة بابل  /القانون  /قانون عام

 186الدكتوراه في الهندسة المدنية  /إنشاءات

جامعة بابل  /الهندسة  /مدني

 187الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية  /قدرة حرارية

جامعة بابل  /الهندسة  /ميكانيك

 188الدكتوراه في علوم الحاسبات  /علوم الحاسبات

جامعة بابل  /تكنولوجيا المعلومات  /الحاسبات

 189معادل للدكتوراه في دراسات محاسبية  /محاسبة قانونية

جامعة بغداد  /المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  /المعهد
العالي للدراسات المحاسبية

 190معادل للدكتوراه في دراسات محاسبية  /محاسبة كلف وادارية

جامعة بغداد  /المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  /المعهد
العالي للدراسات المحاسبية

 191الدكتوراه في اآلثار  /آثار إسالمية

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /آثار

 192الدكتوراه في اآلثار  /آثار قديمة

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /آثار

 193الدكتوراه في علم االجتماع  /االجتماع

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اجتماع

 194الدكتوراه في علم االجتماع  /خدمة اجتماعية

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اجتماع
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 195الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اللغة العربية

 196الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /اللغة العربية

 197الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /تاريخ

 198الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /تاريخ

 199الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ القديم

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /تاريخ

 200الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /جغرافية

 201الدكتوراه في علم النفس  /علم النفس العام

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /علم النفس

 202الدكتوراه في الفلسفة  /فلسفة

جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /فلسفة

 203الدكتوراه في اإلحصاء  /إحصاء تطبيقي

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إحصاء

 204الدكتوراه في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 205الدكتوراه في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 206الدكتوراه في المحاسبة  /محاسبة

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /محاسبة

 207الدكتوراه في اإلعالم  /إذاعة وتلفزيون

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /إذاعة وتلفزيون

 208الدكتوراه في اإلعالم  /صحافة

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /صحافة

 209الدكتوراه في اإلعالم  /عالقات عامة

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /عالقات عامة

 210الدكتوراه في علوم الرياضيات  /رياضيات

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /رياضيات

 211الدكتوراه في علوم الحياة  /علم الحيوان

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /علوم حياة

 212الدكتوراه في علوم الحياة  /علم النبات

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /علوم حياة

 213الدكتوراه في علوم الفيزياء  /أغشية رقيقة

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /فيزياء

 214الدكتوراه في علوم الفيزياء  /صلبة

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /فيزياء

 215الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء نووية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /فيزياء

 216الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء عضوية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /كيمياء

 217الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء ال عضوية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  /كيمياء

 218الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة العربية

 219الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /اللغة العربية

 220الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /تاريخ

 221الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /تاريخ

 222الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية البشرية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /جغرافية

 223الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية  /جغرافية

-8-

الدراسات العليا المتوافرة للعام
الدراسي 2018 –2017لشهادة
الدكتوراه في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

 224الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية  /طرائق تدريس
الجغرافية

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

 225الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية  /طرائق تدريس اللغة
العربية

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

 226الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية  /مناهج وطرائق
تدريس

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

 227الدكتوراه في العلوم النفسية  /إرشاد نفسي وتوجيه تربوي

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

 228الدكتوراه في العلوم النفسية  /علم نفس النمو

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

 229الدكتوراه في العلوم النفسية  /قياس وتقويم

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

 230الدكتوراه في التربية الرياضية  /تربية رياضية

جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية  /تربية رياضية

 231الدكتوراه في التربية الرياضية  /تربية رياضية

جامعة بغداد  /كلية التربية الرياضية للبنات  /تربية رياضية

 232الدكتوراه في علم النفس  /علم النفس

جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  /علوم تربوية ونفسية

 233الدكتوراه في التمريض  /تمريض األطفال

جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض

 234الدكتوراه في التمريض  /تمريض البالغين

جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض

 235الدكتوراه في التمريض  /صحة األم والطفل

جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض

 236الدكتوراه في التمريض  /صحة المجتمع

جامعة بغداد  /كلية التمريض  /تمريض

 237الدكتوراه في االقتصاد الزراعي  /اقتصاد زراعي

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /إقتصاد زراعي

 238الدكتوراه في البستنة  /بستنة وهندسة حدائق

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /بستنة وهندسة الحدائق

 239الدكتوراه في الثروة الحيوانية  /دواجن

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /ثروة حيوانية

 240الدكتوراه في الثروة الحيوانية  /مجترات

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /ثروة حيوانية

 241الدكتوراه في علوم األغذية  /علوم األغذية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم األغذية

 242الدكتوراه في علوم التربة والموارد المائية  /علوم التربة
والموارد المائية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية

 243الدكتوراه في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /محاصيل حقلية

 244الدكتوراه في وقاية النبات  /أمراض نبات

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /وقاية نبات

 245الدكتوراه في وقاية النبات  /حشرات

جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /وقاية نبات

 246الدكتوراه في الصيدلة  /األدوية والسموم

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /الصيدلة

 247الدكتوراه في الصيدلة  /صيدالنيات

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /الصيدلة

 248الدكتوراه في الصيدلة  /صيدلة سريرية

جامعة بغداد  /كلية الصيدلة  /الصيدلة
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 249الدكتوراه في األحياء المجهرية  /احياء مجهرية

جامعة بغداد  /كلية الطب  /أحياء مجهرية

 250الدكتوراه في الطب  /أمراض الدم

جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض

 251الدكتوراه في الطب  /أمراض النسيج المرضي

جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض

 252الدكتوراه في الطب  /الطب العدلي

جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض

 253الدكتوراه في الطب  /تشريح

جامعة بغداد  /كلية الطب  /أمراض

 254الدكتوراه في الطب  /الفيزيولوجي

جامعة بغداد  /كلية الطب  /فيزيولوجي

 255الدكتوراه في الطب  /كيمياء حياتية سريرية

جامعة بغداد  /كلية الطب  /كيمياء حياتية سريرية

 256الدكتوراه في الطب البيطري  /أمراض األسماك

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أمراض

 257الدكتوراه في الطب البيطري  /أمراض الحيوان

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /أمراض

 258الدكتوراه في الطب البيطري  /تشريح وانسجة

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /تشريح

 259الدكتوراه في الطب البيطري  /التوليد البيطري

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /جراحة وتوليد

 260الدكتوراه في الطب البيطري  /جراحة بيطرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /جراحة وتوليد

 261الدكتوراه في الطب البيطري  /صحة عامة بيطرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /صحة عامة بيطرية

 262الدكتوراه في الطب البيطري  /الطب الباطني والوقائي

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /طب باطني ووقائي

 263الدكتوراه في الطب البيطري  /ادوية وسموم بيطرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /فسلجة وأدوية

 264الدكتوراه في الطب البيطري  /فسلجة بيطرية

جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري  /فسلجة وأدوية

 265الدكتوراه في التقنية اإلحيائية  /تقنية إحيائية

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /تقنيات إحيائية

 266الدكتوراه في علوم الرياضيات  /رياضيات

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /رياضيات

 267الدكتوراه في علوم األرض  /جيوفيزياء

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علم األرض

 268الدكتوراه في علوم األرض  /صخور ومعادن

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علم األرض

 269الدكتوراه في علوم األرض  /طبقات ومتحجرات

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علم األرض

 270الدكتوراه في علوم الحياة  /األحياء المجهرية

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علوم الحياة

 271الدكتوراه في علوم الحياة  /البيئة

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علوم الحياة

 272الدكتوراه في علوم الحياة  /علم الحيوان

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علوم الحياة

 273الدكتوراه في علوم الحياة  /علم النبات

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /علوم الحياة

 274الدكتوراه في علم الفلك  /الفلك

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /فلك

 275الدكتوراه في علوم الفيزياء  /أغشية رقيقة

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /فيزياء

 276الدكتوراه في علوم الفيزياء  /الليزر

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /فيزياء

 277الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء المواد

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

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /فيزياء

 279الدكتوراه في علوم الفيزياء  /ليزر وأشباه الموصالت

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /فيزياء

 280الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء تحليلية

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /كيمياء

 281الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء عضوية

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /كيمياء

 282الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء فيزياوية

جامعة بغداد  /كلية العلوم  /كيمياء

 283الدكتوراه في اصول الدين  /اصول الدين

جامعة بغداد  /كلية العلوم اإلسالمية  /أصول الدين

 284الدكتوراه في العلوم اإلسالمية  /الشريعة

جامعة بغداد  /كلية العلوم اإلسالمية  /شريعة

 285الدكتوراه في العلوم السياسية  /دراسات دولية

جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية  /دراسات دولية

 286الدكتوراه في العلوم السياسية  /فكر سياسي

جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية  /فكر سياسي

 287الدكتوراه في العلوم السياسية  /نظم سياسية

جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية  /نظم سياسية

 288الدكتوراه في علوم الحياة  /البيئة

جامعة بغداد  /كلية العلوم للبنات  /علوم الحياة

 289الدكتوراه في علوم الحياة  /علم الحيوان

جامعة بغداد  /كلية العلوم للبنات  /علوم الحياة

 290الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة بغداد  /كلية العلوم للبنات  /فيزياء

 291الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء حياتية

جامعة بغداد  /كلية العلوم للبنات  /كيمياء

 292الدكتوراه في التربية الفنية  /تربية فنية

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /تربية فنية

 293الدكتوراه في التصميم  /التصميم الداخلي

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /تصميم

 294الدكتوراه في التصميم  /التصميم الصناعي

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /تصميم

 295الدكتوراه في التصميم  /التصميم الطباعي

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /تصميم

 296الدكتوراه في الفنون التشكيلية  /الخزف

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية

 297الدكتوراه في الفنون التشكيلية  /الرسم

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /فنون تشكيلية

 298الدكتوراه في الفنون المسرحية  /إخراج مسرحي

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 299الدكتوراه في الفنون المسرحية  /التمثيل

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 300الدكتوراه في الفنون المسرحية  /تقنيات مسرحية

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 301الدكتوراه في الفنون المسرحية  /نقد وأدب مسرحي

جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة  /فنون مسرحية

 302الدكتوراه في القانون  /القانون الخاص

جامعة بغداد  /كلية القانون  /قانون خاص

 303الدكتوراه في الهندسة البيئية  /هندسة بيئية

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /بيئة

 304الدكتوراه في الهندسة الكيمياوية  /هندسة كيمياوية

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /كيمياوي

 305الدكتوراه في الهندسة المدنية  /إدارة مشاريع

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /مدني

 306الدكتوراه في الهندسة المدنية  /إنشاءات

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

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /مدني

 308الدكتوراه في الهندسة المعمارية  /هندسة العمارة

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /معماري

 309الدكتوراه في هندسة الموارد المائية  /هيدروليك

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /موارد مائية

 310الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية  /موائع وحراريات

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /ميكانيك

 311الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية  /ميكانيك تطبيقي

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /ميكانيك

 312الدكتوراه في هندسة النفط  /هندسة النفط

جامعة بغداد  /كلية الهندسة  /نفط

 313الدكتوراه في طب األسنان  /طب الفم

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /التشخيص الفمي

 314الدكتوراه في طب األسنان  /جراحة الفم والوجه والفكين

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /طب االسنان

 315الدكتوراه في طب األسنان  /معالجة األسنان

جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /طب االسنان

 316الدكتوراه في الليزر  /تطبيقات الليزر

جامعة بغداد  /معهد الليزر للدراسات العليا  /تطبيقات الليزر

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

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

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

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

 319الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة تكريت  /التربية للبنات  /اللغة العربية

 320الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة تكريت  /التربية للبنات  /اللغة العربية

 321الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ

 322الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ

 323الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية البشرية

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

 324الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية الطبيعية

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /الجغرافية

 325الدكتوراه في العلوم التربوية والنفسية  /علم النفس التربوي

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية

 326الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 327الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 328الدكتوراه في علوم القرآن  /أصول الدين

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم القران

 329الدكتوراه في علوم القرآن  /الفقه وأصوله

جامعة تكريت  /التربية للعلوم االنسانية  /علوم القران

 330الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /الفيزياء

 331الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة

 332الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة تكريت  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الكيمياء

 333الدكتوراه في القانون  /القانون العام

جامعة تكريت  /الحقوق  /القانون العام

 334الدكتوراه في االنتاج الحيواني  /االنتاج الحيواني

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

جامعة تكريت  /الزراعة  /علوم االغذية

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

جامعة تكريت  /الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية

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

جامعة تكريت  /الزراعة  /علوم التربة والموارد المائية

 338الدكتوراه في المحاصيل الحقلية  /محاصيل حقلية

جامعة تكريت  /الزراعة  /محاصيل حقلية

 339الدكتوراه في األحياء المجهرية  /احياء مجهرية

جامعة تكريت  /الطب  /أحياء مجهرية

 340الدكتوراه في الطب  /تشريح

جامعة تكريت  /الطب  /تشريح

 341الدكتوراه في الطب  /كيمياء حياتية طبية

جامعة تكريت  /الطب  /كيمياء حياتية

 342الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة تكريت  /العلوم  /علوم حياة

 343الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة تكريت  /العلوم  /كيمياء

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

جامعة ديالى  /التربية االساسية  /اللغة العربية

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

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

 346الدكتوراه في علم النفس التربوي  /علم النفس تربوي

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /العلوم التربوية والنفسية

 347الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 348الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 349الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /تاريخ

 350الدكتوراه في الجغرافية  /جغرافية

جامعة ديالى  /التربية للعلوم االنسانية  /جغرافية

 351الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة ديالى  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة

 352الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة ديالى  /العلوم  /فيزياء

 353الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة ذي قار  /اآلداب  /اللغة العربية

 354الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة ذي قار  /اآلداب  /اللغة العربية

 355الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة ذي قار  /اآلداب  /تاريخ

 356الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة ذي قار  /اآلداب  /جغرافية

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

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

 358الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة ذي قار  /التربية للعلوم اإلنسانية  /اللغة العربية

 359الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة ذي قار  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة

 360الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة ذي قار  /العلوم  /علوم الحياة

 361الدكتوراه في علوم الكيمياء  /كيمياء

جامعة ذي قار  /العلوم  /كيمياء
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الدكتوراه في عموم العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة البحث والتطوير
قسم الدراسات العليا
ت

الموقع التعليمي المعني

الدراسة المعنية

 362الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة سامراء  /التربية  /اللغة العربية

 363الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة سامراء  /التربية  /اللغة العربية

 364الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة سامراء  /التربية  /تاريخ

 365الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة سامراء  /التربية  /تاريخ

 366الدكتوراه في إدارة األعمال  /إدارة أعمال

جامعة كربالء  /اإلدارة واالقتصاد  /إدارة أعمال

 367الدكتوراه في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة كربالء  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 368الدكتوراه في العلوم المالية والمصرفية  /علوم مالية ومصرفية

جامعة كربالء  /اإلدارة واالقتصاد  /علوم مالية ومصرفية

 369الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة  /تربية بدنية
وعلوم الرياضة

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

 370الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة كربالء  /التربية للعلوم االنسانية  /التاريخ

 371الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة كربالء  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 372الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة كربالء  /التربية للعلوم االنسانية  /اللغة العربية

 373الدكتوراه في علوم الحياة  /علوم الحياة

جامعة كربالء  /التربية للعلوم الصرفة  /علوم الحياة

 374الدكتوراه في القانون  /القانون الخاص

جامعة كربالء  /القانون  /خاص

 375الدكتوراه في القانون  /القانون العام

جامعة كربالء  /القانون  /عام

 376الدكتوراه في القانون  /القانون العام

جامعة كركوك  /القانون والعلوم السياسية  /القانون

 377الدكتوراه في االقتصاد  /اقتصاد

جامعة واسط  /اإلدارة واالقتصاد  /إقتصاد

 378الدكتوراه في اللغة العربية  /األدب

جامعة واسط  /التربية  /اللغة العربية

 379الدكتوراه في اللغة العربية  /اللغة

جامعة واسط  /التربية  /اللغة العربية

 380الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ اإلسالمي

جامعة واسط  /التربية  /تاريخ

 381الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ الحديث

جامعة واسط  /التربية  /تاريخ

 382الدكتوراه في التاريخ  /التاريخ القديم

جامعة واسط  /التربية  /تاريخ

 383الدكتوراه في الجغرافية  /الجغرافية

جامعة واسط  /التربية  /جغرافية

 384الدكتوراه في علوم الفيزياء  /فيزياء

جامعة واسط  /العلوم  /فيزياء
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