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لم تأل جامعة المثنى جهدا في شق طريقها نحو التميز العلمي 

واألكاديمي بخطى حثيثة سعيا منها للوصول الى مراتب متقدمة 

بين أقرانها محليا ودوليا. لذا جاء االهتمام الخاص ببرامج الدراسات 

 الجامعة.العليا في كليات 

واصلت الجامعة العمل على استحداث برامج أكاديمية متخصصة في 

شتى حقول المعرفة. لقد حوت البرامج األكاديمية في الدراسات العليا 

 حقول معرفية  تعنى بمختلف الجوانب اإلنسانية والعلمية.

لم تدخر  األقسام العلمية جهدا في  االهتمام  بالدراسات التي تبحث 

حلول لمشاكل المجتمع وتخدم أهداف الحامعة في االرتقاء بواقع عن 

واصلت  اإلنسان والمجتمع وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.

الجامعة رعاية وتطوير الكفاءة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية بما 

يتوافق مع المعايير الدولية لضمان تحقيق الغايات العلمية للدراسات 

 العليا.

رامج الدراسات العليا، اليوم، عشرات الطلبة موزعين على ستة تضم ب

كليات إنسانية وعلمية. وتوفر الكليات لطلبتها جميع المتطلبات 

البشرية والمادية من أجل  إنجاح أعمالهم البحثية وقيادتهم نحو 

 النجاح والتميز.

مكتسبات في الختام، نعاود التأكيد على أن طموحنا دن يتوقف عند 

الحاضر وأننا تخطط للتوسع في برامجنا  الدراسية العليا منعمل 

 على استحداث دراسات جديدة تساهم في خدمة  المجتمع العراقي.

 االستاذ الدكتور عامر علي حسين العطوي
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 االنسانية كلية التربية للعلوم               

for HumanitiesCollege of Education  

 

 

 

 

 

  1997/1998 عامسست كلية التربية للعلوم االنسانية أُ

ة  مقسمة على ثالث  للدراسات العليا وتحوي ستة برامج 

برامج لدراسة  وخمسة  ،  برامج لدراسة الدكتوراه

 الماجستير 

 

 
الخلفيات العلمية التي يسمح بها للتقديم الى 

الدراسات العليا في كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

 الخلفيات العلمية  نوع الدراسة القسم/التخصص 
التي  الشهادة 

تمنح على وفق  
 االستحداث

 دكتوراه  اللغة العربية / لغة 

ماجستير لغة  

لغة/كليات -عربية
 التربية واالداب

دكتوراه في اللغة 
 العربية/لغة 
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اللغة  اللغة العربية / 
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 ماجستير 
بكالوريوس لغة  

عربية/كليات  
 التربية واالداب

ماجستير في 
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 دكتوراه  اللغة العربية / ادب
ماجستير لغة  

ادب/كليات  -عربية

 التربية واالداب

دكتوراه في اللغة 
 العربية/ادب

 دكتوراه  الجغرافية / جغرافية
ماجستير  

جغرافية/كليات  

 واالدابالتربية 

دكتوراه في 
 الجغرافية

 ماجستير  الجغرافية / جغرافية
بكالوريوس 

جغرافية/كليات  

 التربية 

ماجستير في 

 الجغرافية

 ماجستير  التاريخ/تاريخ 

بكالوريوس 

التاريخ/كليات 
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ماجستير في 
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 االسالمي
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بكالوريوس 

التاريخ/كليات 
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ماجستير في 
 التاريخ االسالمي

علوم القران /  
الشريعة والعلوم 

علوم  –االسالمية 
 القران

 ماجستير 
بكالوريوس علوم  

قران / كليات 

 التربية 

ماجستير في 
الشريعة والعلوم 

علوم   –االسالمية 
 القران
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 قسم اللغة العربية

 الهدف 

 

العلمي   ▪ بالواقع  الجديد  النهوض  للعراق  والمعرفي 
 .ولمحافظة المثنى

في    سدّ ▪ التدريسيّأالنقص  الكوادر  في  عداد  ة 

 الجامعات الحكومية واالهلية.

 البرامج المتوفرة 
 ماجستير لغة عربية  ▪

 عربية  دكتوراه لغة ▪
 دكتوراه ادب ▪

 ماجستير لغة عربية اوالً: 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Rhetorical Studies 2 دراسات بالغية

 Ancient Literary Studies 2 دراسات ادبية قديمة

 Ancient Grammatical Studies 2 دراسا نحوية قديمة 

 Linguistic Research منهج البحث العلمي 
Methodology 

2 

 --- Voice Studies طرائق تدريس 

 --- I English Text I نصوص انكليزية

 Elective 1 2 1اختياري 

 Elective 2 2 2اختياري 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Stylistic Studies 2 دراسات اسلوبية

 Achieves Texts 2 تحقيق النصوص 

 Modern Critical Studies 2 دراسات نقدية حديثة 

 Narrative 2 السرديات

 Studies in Modern Poetry 2 دراسات في الشعر الحديث 

 --- English Text II 2نصوص انكليزية 

 

 عربية                             دكتوراه لغة ثانيا:

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  االنكليزية المادة باللغة  المادة باللغة العربية

 Ancient Critical Studies 2 دراسات نحوية قديمة 

 Ancient Language Studies 2 دراسات لغوية قديمة
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 Linguistic Criticism 2 النقد اللغوي

 Rhetorical and Stylistic Studies 2 دراسات بالغية واسلوبية

 Arabic Dialects 2 اللهجات العربية

 Educational Trends 2 اتجاهات تربوية حديثة 

 ---- English Texts نصوص انكليزية  

 الفصل الدراسي الثاني 

 المادة باللغة االنكليزية  المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات 

 Knowledge of Text Language 2 علم لغة النص 

 Deliberative Studies 2 دراسات تداولية

اسلوب  دراسات في 

 القران الكريم
Studies in the Style of Quran 2 

 Phonological and Morphological Studies دراسات صوتية وصرفية 
2 
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 دب أ دكتوراه ثالثا: 

 ول الفصل الدراسي اال

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Ancient Critical Studies 3 دراسات نقدية  قديمة 

 Ancient Poetic Studies 2 دراسات شعرية قديمة

 Rhetorical Studies 2 قضايا بالغية

 Prose Studies 2 دراسات نثرية

 Literature Theory 3 نظرية االدب 

 Educational Trends 2 اتجاهات تربوية  

 ---- I English Texts Iنصوص انكليزية 
 

 الفصل الدراسي الثاني 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Semiotics 2 السيميائية 
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 Contemporary Literary Studies 3 دراسات ادبية معاصرة 

 Contemporary Critical Approaches 3 مناهج نقدية معاصرة 

 دراسات صوتية وصرفية 
 

Phonological and Morphological 
Studies 

2 

 Narrative 2 السرديات

 Deliberative and Pilgrims 2 التداولية والحجاج

 --  II English Text IIنصوص انكليزية 
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 جغرافيةقسم ال

 الهدف 

 

 تنمية المحافظة ورفدها بمهارات علمية كفوءة.   ▪

  افر طاقات علمية متخصصة تخدم العراق.تو ▪

  ماجستير جغرافية ▪ البرامج المتوفرة 

 دكتوراه جغرافية  ▪

 جغرافيةاوالً: ماجستير 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Geomorphology 2 الجيومورفولوجيا 

مشكالت معاصرة في الجغرافية  

 السياسية 
Contemporary Problems in Political 

Geography 
2 

 Urban Problems 2 مشكالت حضرية

 Totalitarian Climate 2 المناخ الشمولي 

 Learning Theories 2 نظريات التعلم

 Environmental Problems 2 مشكالت بيئية 

 ---- English Language II 1اللغة انكليزية 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Quadrant Age 2 العصر الرباعي

 Population Problems 2 مشكالت سكانية 

 Hydrology 2 الهيدرولوجيا 

 Geographical Statistics 2 االحصاء الجغرافي 

 Geographical Research منهج البحث الجغرافي
Methodology 

2 

 Development and Planning 2 التنمية والتخطيط 

 Climate Problems 2 مشكالت مناخية 

 Dry Land 2 االراضي الجافة 

 --  English Language II 2لغة انكليزية 
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 جغرافية ثانيا: دكتوراه 

 ول الفصل الدراسي اال

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Environmental Geomorphology 2 الجيومورفولوجيا بيئية

 Problems in Political Geography 2 مشكالت في الجغرافية السياسية

 Urban Problems 2 مشكالت حضرية

 Climate Problems and Changes 2 مشكالت وتغييرات مناخية

 Geographical Philosophy 2 فلسفة الجغرافية

 Soil Philosophy 2 فلسفة تربة

 ---- English Texts II 1نصوص انكليزية 

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  االنكليزيةالمادة باللغة  المادة باللغة العربية

 Dry Regions 2 اقاليم جافة

 Renewable Energy Sources 2 مصادر طاقة متجددة 

 Applied Climate 2 مناخ تطبيقي

 Water Resources 2 موارد مائية 
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 Geomorphology of the Sedimentary جيومورفولوجيا السهل الرسوبي
Plain 

2 

 Geographical Research Methodology 2 منهج البحث الجغرافي

 English Text II 2نصوص انكليزية 
2 

  

 التاريخقسم  

 الهدف 

 

حداث التي لم يرفع  الكشف عن تاريخ محافظة المثنى الزاهر باأل ▪

 الغبار عنها. 

 . ة ذات تأهيل علمي عالٍتلبية الحاجة الى كوادر علميّ  ▪

 ماجستير تاريخ  ▪ البرامج المتوفرة 

 ماجستير تاريخ اسالمي ▪

 ماجستير تاريخ اوالً: 

 الفصل الدراسي االول 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

دراسات في تاريخ الجزيرة وبالد  

 الشام
Studies in History of the Levant (Sham 
Countries) and the Arabian Peninsula 

2 
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 Studies in Asian Modern History 2 اسيوية حديثةدراسات 

 Studies in European Modern History 2 دراسات اوربية حديثة 

دراسات في منهج البحث  

 التاريخي 
Historical Research Methodology 2 

دراسات في تاريخ العراق  

 الحديث
Studies in the History of Modern Iraq 2 

 Teaching Methods and Learning Theories 2 تدريس ونظريات تعلم طرائق 

 ---- English Language I 1اللغة االنكليزية 
 

 الفصل الدراسي الثاني 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

دراسات في تاريخ العراق  

 المعاصر
Studies in the History of Contemporary Iraq 3 

 Studies in Contemporary European Era 3 دراسات في تاريخ اوربا المعاصر 

دراسات في تاريخ اسيا  

 المعاصر
Studies in Contemporary Asian History 2 
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دراسات في تاريخ المغرب  

 وشمال افريقيا 
Studies in the History of the Morocco and 

North Africa 
2 

 Studies in Contemporary Arab Thought 2 دراسات في الفكر العربي 

 -- English Language II 2اللغة االنكليزية 
 

 ماجستير تاريخ اسالمي ثانيا: 

 الفصل الدراسي االول 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 التاريخ ومنهج البحث العلمي دراسات في فلسفة 
Studies of Philosophy 

and Historical 
Methodology 

2 

 دراسات في السيرة النبوية
Studies in the 

Biography of the 
Prophet 

2 

 دراسات في تاريخ دويالت المغرب االسالمي 
Morocco Islamic 
Emirates History 

Studies 
2 

 الجغرافي دراسات في الفكر 
Studies of 

Geographical 
Thought 

2 

 Studies of Economic دراسات في الفكر االقتصادي 
Thought 

2 
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 Teaching Methods طرائق التدريس ونظريات التعلم
and Learning 

2 

 English Language I اللغة االنكليزية 
- 

 

 

 الدراسي الثاني  الفصل

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 دراسات في تاريخ الفكر السياسي االسالمي
Studies of the Islamic 

Political Thought 
2 

 دراسات  في تاريخ االستشراق والمستشرقين
Studies in the Date of 

the Growth and 
Reciprocity 

2 
 

 االسالمي دراسات في تاريخ دويالت المشرق 
The East Islamic 
Emirates History 

Studies 
2 

 Studies in the History دراسات في تاريخ النظم االسالمية 
of Islamic Systems 

2 

 Read in the Historical قراءات في النص التاريخي
text 

2 

 Studies in Social Life دراسات في الحياة االجتماعية في العصر العباسي 
in the Abbasid Era 

2 

 - English Language اللغة االنكليزية 
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 قسم علوم القران 

 البرامج المتوفرة 
 علوم القران  ماجستير شريعة وعلوم اسالمية ▪

 علوم القران  ماجستير شريعة وعلوم اسالمية

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  االنكليزيةالمادة باللغة  المادة باللغة العربية

 The Sciences of Quran 2 علوم القرأن

 Teaching methods 2 طرائق تدريس 

 Quranic statemental performing 2 اداء بياني قراني

دراسة في علم 

 الحديث
Study in prophetic tradition 2 

 Principles of Jurisprudence 2 اصول الفقه

وتحقيق  منهج بحث 

 نصوص 
Methodology of research and scripts verification 2 

 - English Language I اللغة االنكليزية 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 The principles of interpretation 2 اصول التفسير 

 The miracle nature of the Quran 2 اعجاز قراني

 Islamic thought 2 فكر اسالمي 

 The sciences of narrators of the tradition 2 علم الرجال

 Schools and jurisprudence theories 2 مدراس ونظريات فقهية

 Quranic grammar 2 نحو قراني

 - English Language II اللغة االنكليزية 
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      ةكلية التربية  البدنية وعلوم الرياض               

College of physical Education 
and Sport sciences  

 
 

 

 

 

 عام سست كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ

قسمّا  وتحوي  برنامجين للدراسات العليا  ،2009/2010

لدراسة    وبرنامج  ،برنامج لدراسة الدكتوراه   على

 الماجستير. 

التي يسمح بها للتقديم الى الخلفيات العلمية 
الدراسات العليا في كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 الفرع / التخصص 
نوع  

 الدراسة 
 الخلفيات العلمية 

الشهادة التي تمنح  
 على وفق االستحداث

التربية البدنية وعلوم  
الرياضة / التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة 

 دكتوراه
ماجستير تربية  
بدنية وعلوم 

 الرياضة

دكتوراه في التربية  
البدنية وعلوم  

 الرياضة

 ماجستير 
بكالوريوس تربية 

بدنية وعلوم 
 الرياضة

ماجستير في التربية  
البدنية وعلوم  

 الرياضة
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 البرامج المتوفرة 
 اجستير تربية بدنية وعلوم الرياضةم ▪

 دكتوراه تربية بدنية وعلوم الرياضة ▪

 

 ماجستير تربية بدنية وعلوم الرياضة اوالً: 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Motor learning 2 حركيالتعلم ال

 Scientific research 2 علميالبحث ال

 English I 2 1اللغة االنكليزية 

 Administration & Organization 2 أدارة وتنظيم 

 Psychological 2 الرياضي علم النقس

 Introduction to sports training 2 مدخل الى التدريب الرياضي

 Elective 2 االختيارية 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية  المادة باللغة العربية

 Test and measure 2 وقياس اختبار

 Physiology 2 فسلجة

 Building training curricula 2 بناء مناهج التدريب 

 English II 2 2اللغة االنكليزية 

 Biomechanics 2 بايوميكانيك

 Seminar 2 الحلقة النقاشية 

 Elective 2 االختيارية 

 دكتوراه تربية بدنية وعلوم الرياضة ثانيا: 

 الفصل الدراسي االول 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Test and measure 2 اختبار وقياس

 Kinetic analysis 2 تحليل حركي 
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 Research designs 2 تصاميم بحثية

 Exercise Physiology 2 فسيولوجيا الجهد البدني 

 I  English I 2اللغة االنكليزية

 Building educational curricula 2 بناء المناهج التعليمية 

 psychological guidance 2 االرشاد النفسي 

 ثاني الفصل الدراسي ال

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Levels of sports training science 2 مستويات التدريب الرياضي

 Management and organization ادارة وتنظيم المهرجانات الرياضية
of sports festivals 

2 

 Psychological counselling 2 ةالعالجي

 II English II  2اللغة االنكليزية

 Seminar 2 الحلقة النقاشية 

 Elective 2 االختيارية 
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 كلية الهندسة

College of Engineering 
 
 

 
 

 

  اوتحوي برنامج  2009/ 2008 عامسست كلية الهندسة  أ

 ر.لدراسة الماجستي دًاواح

 

 

 

التي يسمح بها للتقديم الى الخلفيات العلمية 

 في كلية الهندسةالدراسات العليا 

 نوع الدراسة القسم/التخصص 
الخلفيات  
 العلمية

الشهادة التي  
تمنح على وفق  

 االستحداث

الهندسة المدنية / 
 هندسة مدني

 ماجستير 

بكالوريوس 
هندسة مدني / 

بكالوريوس 
هندسة بناء  

 وانشاءات 

ماجستير  
 هندسة مدنية 
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 هندسة المدنيةالقسم  

 الهدف 

 

مواجهة  ▪ على  قادرة  لتكون  العلمية  الكوادر  تدريب  الهدف: 

التحديات وسد الحاجات في مجال العمل. تقديم دراسات وابحاث  

علمية نوعية في كافة مجاالت الهندسة المدنية من خالل توفر 

 المختبرات والبرامج الهندسية

البرامج 

 هندسة مدنية ماجستير  ▪ المتوفرة

 ماجستير هندسة مدنية 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  باللغة االنكليزيةالمادة  المادة باللغة العربية

 Advanced Structural التحليل االنشائي المتقدم
Engineering 

3 

 Bridge Engineering 3 الجسورهندسة 

 Theory of Elasticity and المرونة واللدونة نظرية 
Plasticity 

3 

 Advanced Mathematics 3 رياضيات متقدمة 

 Advanced Statistics 2 االحصاء المتقدم 

 --- Technical English Language (I) ( Iاللغة االنكليزية )
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 لفصل الدراسي الثاني ا

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Plates and Shells 3 الصفائح والقشريات 

 Structural Dynamics 3 معالجة المياه ومياه الصرف الصحي

 Advanced Reinforced Concrete 3 ة متقدم خرسانة مسلحة 

 Finite Element Analysis 3 تحليل العناصر المحددة 

 Advanced Concrete Technology 1 تكنولوجيا الخرسانة المتقدمة

 ---  Scientific Research Methodology طرائق البحث العلمي 

 --- Technical English Language (II) ( Iاللغة االنكليزية )
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 كلية العلوم

College of Sciences 

 

 

 
 
 
 

  ثالثة برامج  وتحوي  2004/ 2003 عامسست كلية العلوم أ
 لدراسة الماجستير 

 
 

التي يسمح بها للتقديم الى الخلفيات العلمية 

 في كلية العلومالدراسات العليا 

 القسم/التخصص 
نوع  

 الدراسة 
 الخلفيات العلمية 

التي تمنح على  الشهادة  
 وفق االستحداث 

 ماجستير  علوم الحياة 
بكالوريوس علوم  

 الحياة 
 ماجستير علوم حياة 

 ماجستير  علوم الفيزياء 
بكالوريوس علوم  

 فيزياء 
 علوم فيزياء ماجستير 

 ماجستير  علوم الكيمياء 
بكالوريوس علوم  

 كيمياء 
 ماجستير علوم كيمياء 
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 قسم علوم الحياة

 الهدف 

 

والبايولوجية   ▪ الطبية  العلمية  باالختصاصات  القسم  تواصل 
المثنى   محافظة  األبفي  والندوات  العلمية  سبوعية  البحوث 

التي   العلمية  تالمستمرة  القضايا  ،  المحافظة  فيعالج 

منها   والسيما الناج واعتماد    ،  البيئية  السبل   عةاحدث 

غاية  إللوصول   البشرية  ،سمىألى  خدمة  عن وهي  فضالً   ،
واالستشارات رفد العلمية  بالكوادر  المحافظة  الى  اضافة 
 .تعددةالم

البرامج 

 ماجستير علوم الحياة  ▪ المتوفرة

 الحياة ماجستير علوم 

 الفصل الدراسي االول 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Advanced General Biostatistics 2 احصاء حياتي متقدم 

 Advanced Biochemistry 2 كيمياء حياتية متقدم 

 Advanced Molecular Biology 2 بيولوجي جزيئي متقدم 

 

متقدم فسلجة نبات   
Advanced Plant Physiology 

 

2 

 Advanced Microbiology 2 احياء مجهرية متقدم 

 Advanced Cell Biology 2 بيولوجية خلية متقدم 
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 І Advanced English Language І 1  لغة انكليزية متقدم

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

االنكليزيةالمادة باللغة  المادة باللغة العربية  
عدد  

 الوحدات

 Advanced Ecology 2 علم البيئة المتقدم

علم التقنيات االحيائية  

 المتقدم
Advanced Biotechnology 2 

 Advanced Histology 2 علم االنسجة المتقدم

 Advanced Immunology 2 علم المناعة المتقدم

 Advanced Virology 2 علم الفيروسات المتقدم

البكتريا المرضية  علم 

 المتقدم
Advanced Pathogenic Bacteria 2 

 Genetic Marker 2 واسمات وراثية

 ІI Advanced English Language II 1لغة انكليزية متقدم 

الحلقات النقاشية وطرق  

 البحث العلمي المتقدم
Advanced Seminar & Scientific 

Research Methods 
 --- 
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 الفيزياءعلوم قسم  

 الهدف 

 

 
  ، نجاز بحوث ودراسات تدعم المحافظةكادر تدريسي  إل  إعداد ▪

وفتح ،  المشكالت العالقة خدمة للبشرية  وتساهم في حلّ
 باب االستشارات للجميع.

 

 البرامج المتوفرة 
 

 ماجستير فيزياء  ▪

 

 فيزياء ماجستير  

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  باللغة االنكليزيةالمادة  المادة باللغة العربية

 Advanced Electromagnetic 3 كهرومغناطيسية متقدم 

 Advanced Nuclear physics 3 فيزياء نووية متقدم 

 Advanced Mathematical physics 3 فيزياء رياضية متقدم 

 І Advanced English Language І 1لغة انكليزية متقدم 
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 Advanced Quantum Mechanic 3 المتقدم ميكانيك الكم 

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية  المادة باللغة العربية

 Advanced Solid-state physics 2 فيزياء الحالة الصلبة متقدم 

 Advanced Classical Mechanic 2 ميكانيك كالسيكي متقدم 

المتقدمفيزياء الليزر   Advanced Laser physics 2 

 Advanced Nanotechnology 2 فيزياء نانوتكنولوجي متقدم 

 Advanced Non-Leaner Optics 2 البصريات الالخطية 

 ІI Advanced English Language ІІ 1لغة انكليزية متقدم 

 ---  Research Methodology طرق البحث العلمي 
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 الكيمياءعلوم قسم  

 الهدف 

 

وإعداد   ▪ تدريسي  الجامعة إكادر  لحاجة  يكفي  داري 

،  نجاز دراسات وبحوث تدعم الرصانة العلميةوإومؤسساتها،  

المشاكل العالقة   عداد استراتيجية لتنفيذ دراسات لحلّ وإ

 كافة. في المحافظة والمحافظات المجاورة

 البرامج المتوفرة 
 كيمياء ماجستير  ▪

 كيمياء ماجستير 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Advanced Analytical Chemistry 2 كيمياء تحليلية متقدمة

 Advanced Organic Chemistry 2 كيمياء عضوية متقدمة 

 Advanced Biochemistry 2 كيمياء حيوية متقدمة 

 Advanced Physical chemistry 2 فيزياوية متقدمة كيمياء 

 Advanced Inorganic Chemistry 2 كيمياء العضوية متقدمة 

 І Advanced English Language І 1لغة انكليزية متقدم 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Advanced Separation Methods 2 طرق فصل متقدم 

 Advanced Spectroscopy 2 تشخيص طيفي متقدم 

 Advanced Organic Synthesis 2 تخليق عضوي متقدم 

 Catalyst Chemistry 2 كيمياء العوامل المساعدة 

 Enzymology 2 علم االنزيمات

تخليق و ايض الجزيئات  

 الحياتية 
Biosynthesis and Metabolism 

Macromolecules 
2 

 ІІ Advanced English Language ІІ 1لغة انكليزية متقدم 

 ---  Seminar الحلقات النقاشية
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 كلية الزراعة 

                         College of Agriculture 

 

 

 

  وتحوي خمسة 2005/2006عة سنة سست كلية الزراأ

لدراسة  ثالثة  علىمة العليا مقسّللدراسات برامج 

 . ن لدراسة الدكتوراهيواثن، الماجستير

 

تي يسمح بها للتقديم الى الخلفيات العلمية ال

 لدراسات العليا في كلية الزراعة ا

 الخلفيات العلمية  نوع الدراسة القسم/ التخصص 
التي  الشهادة 

تمنح على وفق  
 االستحداث

المحاصيل الحقلية /  

 النباتي االنتاج 
 ماجستير انتاج نباتي  دكتوراه 

دكتوراه انتاج  

 نباتي

المحاصيل الحقلية /  
 االنتاج نباتي 

 ماجستير 

بكالوريوس علوم  
زراعية/علوم  

 المحاصيل الحقلية
بكالوريوس علوم  

 زراعية االنتاج النباتي 

ماجستير انتاج  
 نباتي
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االنتاج الحيواني / 

 االنتاج الحيواني
 دكتوراه 

ماجستير علوم  

 زراعية/انتاج حيواني 

دكتوراه انتاج  

 حيواني 

االنتاج الحيواني / 

 االنتاج الحيواني
 ماجستير 

بكالوريوس انتاج 
 حيواني

 بكالوريوس اسماك 

ماجستير انتاج  

 حيواني

التربة والموارد المائية 
 تربة وموارد مائية  /

 ماجستير 

بكالوريوس علوم  

زراعية / تربة وموارد  
 مائية 

بكالوريوس علوم  
زراعية /مكافحة  

 تصحر

ماجستير تربة  
 وموارد مائية 

 قسم االنتاج الحيواني

 الهدف 

 

، عداد كوادر علمية وبحثية متخصصة في مجال االنتاج الحيوانيإ ▪

اإلو واقع  لتطوير  المثنى  محافظة  في  المجتمع  مع  نتاج التعاون 

مشاكل   حل  في  المساهمة  والالحيواني.    متعلقة المحافظة 

 بنقص المنتجات الحيوانية. 

البرامج 

 المتوفرة
 ماجستير انتاج حيواني  ▪

 دكتوراه انتاج حيواني ▪
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 ماجستير انتاج حيواني 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 English Language 1 لغة انكليزية

الحاسوب تطبيقات في   Computer applications 2 

 Research Methods 1 طرائق بحث علمي

 Experimental Design and analysis 3 تصميم وتحليل تجارب 

 Biotechnology 3 تقانات احيائية

 Advanced Biochemistry 3 كيمياء حيوية متقدم 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

باللغة االنكليزيةالمادة  المادة باللغة العربية  عدد الوحدات  

 English Language 1 لغة انكليزية

 Advanced Animal Nutrition 3 تغذية حيوان متقدم 

 Advanced Animal physiology 3 فسلجة حيوان متقدم 
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( 1اختياري)  Elective1 3 

( 2اختياري)  Elective2 3 

 

 دكتوراه انتاج حيواني 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 English Language 1 لغة  انكليزية

2تغذية حيوان متقدم   Advanced Animal 
Nutrition2 

3 

 Statistical Programs 2 برامج احصائية 

 Advanced Biometric 3 احصاء حياتي متقدم 

 Endocrinology 3 غدد صم

 - Seminar دراسية حلقات 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
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 English Language 1 لغة انكليزية

 Genetic Engineering 3 هندسة وراثية

 - Seminar حلقات دراسية 

1اختياري  Selective Topic I 3 

2اختياري  Selective Topic II 3 

3اختياري  Selective Topic III 3 

 قسم المحاصيل الحقلية 

 الهدف 

 

عداد كوادر علمية وبحثية متخصصة في مجال علوم المحاصيل إ ▪

المساهمة في وتطويره، و الحقلية بما يخدم خطط القطاع الزراعي

زراعة   مجال  في  المثنى  لمحافظة  المحلي  المجتمع  مشاكل  حل 

الحقلية والمحاصيل  محافظة  ،  في  المحلي  المجتمع  مع  التعاون 

المثنى في خلق بيئة علمية واستثمارية في بادية المثنى لتطوير 

 العمل الزراعي 

البرامج 

 المتوفرة
 نباتي ماجستير انتاج  ▪

 نباتي دكتوراه انتاج  ▪
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 ماجستير انتاج نباتي 

 الفصل الدراسي االول 

 االنكليزيةالمادة باللغة  المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

متقدم  فسلجة نبات  Advanced Plant Physiology 3 

 Advanced Plant Enhancing and Breeding 3 تربية وتحسين نبات متقدم 

  تصميم وتحليل تجارب

  متقدم
Advanced Experimental Design and 

Analysis 
3 

 Research methods 1 طرائق بحث 

2، 1احصائية حاسبات وبرامج   Computer and Statistical software 2 

1اللغة االنكليزية   English Language I 1 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Advanced Plant Chemistry 3 كيمياء نبات متقدم 

متقدم  محاصيل تكنولوجيا  Advanced Crops Technology 3 

 Advanced Weed 3 ادغال متقدم 

 Elective 2 اختياري

 II  English Language II 1 لغة انكليزية

 

                          دكتوراه انتاج نباتي
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 الفصل الدراسي االول 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Advance Biotechnologies 3 تقانات احيائية متقدمة 

متقدم  اجهاد بيئي  Advanced Environment Stress 3 

 Advanced Plant Nutrition 3 تغذية نبات متقدم 

متقدم  انتاج محاصيل  Advanced Crops Production 3 

1اللغة االنكليزية   English Language I 1 

2، 1احصائية حاسبات وبرامج   Computer and Statistical 
software 

2 

متقدم  اجهاد بيئي  Advanced Environment Stress 3 
 

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

متقدمة  طرائق احصائية  Advanced Statically Methods 3 

متقدم فسلجة محاصيل   Advanced Crops Physiology 3 

2لغة انكليزية   English II 1 

 - Seminar حلقات دراسية 

 Elective 2 اختياري

 Elective 2 اختياري
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 قسم التربة والموارد المائية 

 الهدف 

 

التربة  إ ▪ مجال  في  متخصصة  وبحثية  علمية  كوادر  عداد 

خطط   يخدم  بما  المائية  والمياه والموارد  الزراعي  القطاع 

التصحر وومكافحة  حلّ،  في  المجتمع   المساهمة  مشاكل 

المياه  وشحة  التربة  مجال  في  المثنى  لمحافظة  المحلي 

المحافظة في  المناخي  ووالتصحر  المجتمع ،  مع  التعاون 

علمية  بيئة  خلق  في  المثنى   محافظة  في  المحلي 

 عي. واستثمارية في بادية المثنى لتطوير العمل الزرا

البرامج 

 ماجستير تربة وموارد مائية  ▪ المتوفرة

 ماجستير تربة وموارد مائية

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Advanced Soil Microbiology 3 متقدم  احياء التربة المجهرية

 Advanced Soil physics 3 متقدم  فيزياء التربة

 Advanced Soil chemistry 3 متقدم  كيمياء التربة

 I Advanced English language I 1 متقدم  اللغة االنكليزية

 Statistical programs 1 برمجيات احصائية
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 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Advanced Soil Fertility and Fertilizer 3 وتسميد التربة خصوبة  

 Advanced experimental Design and Analysis 3 تصميم وتحليل تجارب 

 Elective 3 اختياري

  متقدم اللغة االنكليزية

II 
Advanced English language II 1 

 Advanced Mathematics 2 متقدم  رياضيات
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 كلية االدارة واالقتصاد 

College of Administration 

and Economic 
 

وتحوي   2009/2010 عامسست كلية االدارة واالقتصاد أ

 لدراسة الماجستير  دًاواح  ابرنامج 

 مصرفية المالية وال قسم العلوم 

 الهدف 

 

واالقتصادية  ▪ واالجتماعية  العلمية  المتطلبات  تلبية 

كوادر علمية مؤهلة للجامعات العراقية    تهيئة ، واالساسية

مواكبة  وتطويره، و  االقتصاد الوطني  تنمية، ووسوق العمل

بتطوير  يتعلق  فيما  والمحلية  العالمية  العلمية  التطورات 

 الدراسة في القسم العلمي. 

البرامج 

 ماجستيرعلوم مالية ومصرفية  ▪ المتوفرة

الخلفية  
 العلمية

 
 
 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية   ▪
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 ماجستيرعلوم مالية ومصرفية 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Advanced Financial Accounting 3 محاسبة مالية متقدم 

 Advanced Fiscal and Monetary Policies 2 سياسات مالية ونقدية متقدمة 

 Advanced Financial Markets 3 ة اسواق مالية متقدم

 Advanced International Funding 3 تمويل دولي متقدم 

 Advanced Bank Management 2 ة متقدم مصارفادارة 

 Advanced Microeconomics 2 اقتصاد جزئي متقدم 

 Advanced English Language I 1 1زية متقدم اللغة االنكَلي

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية
عدد  

 الوحدات

 Advanced Financial Statistic 3 احصاء مالي متقدم 

 Advanced Financial Management 3 ادارة مالية متقدمة 
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 Advanced Financial Institution   محاسبة مؤسسات مالية متقدمة

accounting  
2 

2 متقدم اللغة االنكَليزية  Advanced English Language II 1 

الحلقة النقاشية وطرق البحث العلمي 

 المتقدم
Seminar and Advanced Research 

Methods 
2 

 Elective 2 اختياري

 Elective 2 اختياري
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 الطب البيطري كلية 

College of veterinary Medicine 
 

 

 

وتحوي برنامجا   2012أسست كلية الطب البيطري عام  

 واحدًا لدراسة الماجستير 

 

 فرع التشريح واالنسجة واالجنة 

 الهدف 

 

الطب  ▪ كلية  في  العلمية  الفروع  اهم  من  الفرع  هذا  يعد 

والثانية  االولى  المرحلة  تدريس  خالله  من  ويتم  البيطري 

تشريح والقاء   من  للطالب  العملية  العلمية  المحاضرات 

 العينات والفحص النسيجي. 

 البرامج المتوفرة 
 التشريح واالنسجة واالجنة  ماجستير ▪

 الخلفية العلمية 

 
 
   طب بيطريبكالوريوس  ▪
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 ماجستير التشريح واالنسجة واالجنة 

 الفصل الدراسي االول 

 عدد الوحدات  االنكليزيةالمادة باللغة  المادة باللغة العربية

 Advanced Anatomy 3 تشريح متقدم 

 Advanced Histology 2 انسجة متقدم 

 Histological Techniques 3 تقنيات نسجية

 Avian Anatomy 3 تشريح دواجن 

 Seminar 2 حلقات دراسية 

 English Language  1 زية اللغة االنكَلي

 

 الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الوحدات  المادة باللغة االنكليزية المادة باللغة العربية

 Comparative Anatomy 3 التشريح البيطري المقارن 

 Systemic Histology 3 علم االنسجة الجهازي

 Anatomical Techniques 2 التقنيات التشريحية 

 Biostatistics 1 االحصاء الحياتي 
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 Embryology 2 علم االجنة 

 Research Methods 2 طرق بحث تدريس 

 Seminar 2 حلقة دراسية

 English Language 1 اللغة االنكليزية 
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