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لشهادة  6186-6185الدراسي 

 الدبلوم العالي في عموم العراق

 احُاء ِجهشَح تُطشَح اٌّاجستُش طة اٌثُطشٌ اٌماسُ اٌخضشاء 1

 هنذسح اٌسُشاُِه وِىاد اٌثناء اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ هنذسح اٌّىاد تاتً 2

 هنذسح اٌثىٌُّشاخ واٌّىاد اٌّشوثح  اٌذوتىساه هنذسح اٌّىاد تاتً 3

 اجتّاع اٌّاجستُش االداب تاتً 4

 اٌمانىْ اٌجنائٍ اٌّاجستُش اٌمانىْ  تاتً 5

 دساساخ اٌجذوي وتمُُُ اٌّششوعاخ اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد تاتً 6

 اٌتشتُح اٌخاصح اٌّاجستُش اٌتشتُح االساسُح تاتً 7

 فٍسفح اٌتّشَض اٌذوتىساه اٌتّشَض تاتً 8

 االَىى اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ اٌطة تاتً 9

 هنذسح اٌّعادْ اٌذوتىساه اٌهنذسح تاتً 10

 اٌتشتُح اٌثذنُح وعٍىَ اٌشَاضح اٌّاجستُش اٌتشتُح اٌثذنُح وعٍىَ اٌشَاضح واسظ 11

 اٌٍغح -اٌٍغح اٌعشتُح  اٌذوتىساه اٌتشتُح واسظ 12

 االدب-اٌعشتُح اٌٍغح  اٌذوتىساه اٌتشتُح واسظ 13

 عٍُ اٌحُىاْ  اٌذوتىساه اٌعٍىَ واسظ 14

 اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد واسظ 15
 تخطُظ ودسسح اٌجذوي   
 االلتصادَح وتمىَُ اٌّششوعاخ 

 اٌٍغح -اٌٍغح االنىٍُزَح  اٌّاجستُش اٌتشتُح  واسظ 16

 احُاء ِجهشَح  اٌّاجستُش اٌعٍىَ واسظ 17

 اداسج اٌّصاسف  اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد وشتالء 18

 عٍُ اٌفسٍجح اٌثُطشَح اٌّاجستُش طة اٌثُطشٌ وشتالء 19

 التصادَاخ االستثّاس ودساساخ اٌجذوي اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد وشتالء 20

 احُاء ِجهشَح طثُح اٌّاجستُش اٌطة وشتالء 21

 اٌتشتُح اٌثذنُح وعٍىَ اٌشَاضح اٌذوتىساه اٌشَاضح اٌتشتُح اٌثذنُح وعٍىَ وشتالء 22

 اٌجغشافُح اٌثششَح اٌذوتىساه اٌتشتُح ٌٍعٍىَ االنسانُح  وشتالء 23

 طة االسشج اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ اٌطة وشتالء 24

 عٍُ اٌنفس اٌشخصُح اٌّاجستُش االداب تغذاد 25

                                                        االداسج اٌّحٍُح                                                                                                               اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد اٌىىفح  26

 اٌثشوج اٌحُىانُح اٌّاجستُش اٌزساعح  اٌىىفح  27

 عٍىَ االغزَح اٌّاجستُش اٌزساعح اٌىىفح  28

 اٌتشتُح اٌفنُح اٌّاجستُش اٌتشتُح اٌىىفح  29
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 اٌطشق واٌّطاساخ اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ اٌهنذسح اٌىىفح  30

 اداسج اٌّستشفُاخ  اٌّاجستُش االداسج وااللتصاد اٌىىفح  31

 االحُاء اٌّجهشَح اٌّاجستُش طة اٌثُطشٌ اٌىىفح  32

 عٍىَ اٌّحاسثح  اٌّاجستُش وااللتصاداالداسج  اٌعشالُح 33

 االداسج اٌصحُح اٌّاجستُش االداسج وااللتصاد اٌعشالُح 34

 اٌٍغح اٌعشتُح واداتها  اٌّاجستُش اٌتشتُح ٌٍثناخ اٌعشالُح  35

 اٌمشاْ اٌىشَُ اٌّاجستُش اٌتشتُح ٌٍثناخ اٌعشالُح 36

 اٌمشاْ اٌىشَُ واٌتشتُح االسالُِحطشائك تذسَس  اٌّاجستُش اٌتشتُح ٌٍثناخ اٌعشالُح 37

 عٍىَ اٌحُاج اٌّاجستُش اٌتشتُح  اٌعشالُح 38

 اٌعٍىَ اٌّاٌُح واٌّصشفُح اٌذوتىساه االداسج وااللتصاد اٌثصشج 39

 اٌىُُّاء اٌصُذالنُح اٌّاجستُش اٌصُذٌح اٌثصشج 40

 وضثظ اٌجىدجاالحصاءاخ اٌصناعُح   اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد اٌثصشج 41

 دساساخ اٌجذوي االلتصادَح اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد اٌثصشج 42

 اداسج  اٌّشاسَع اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ االداسج وااللتصاد اٌثصشج 43

 طفٍُُاخ فٍ فشع االحُاء اٌّجهشَح واٌطفٍُُاخ  اٌّاجستُش اٌطة اٌثُطشٌ اٌمادسُح  44

 عٍىَ االحصائُح اٌّاجستُش االداسج وااللتصاد اٌمادسُح  45

 اٌعٍىَ االداسَح اٌذوتىساه االداسج وااللتصاد اٌمادسُح  46

 اٌٍغح -اٌٍغح اٌعشتُح اٌذوتىساه اٌتشتُح اٌمادسُح  47

 اٌطة اٌثاطنٍ اٌّاجستُش اٌطة اٌمادسُح  48

 طة االسشج اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ اٌطة اٌمادسُح  49

 عٍىَ اٌحُاج اٌذوتىساه اٌتشتُح ٌٍعٍىَ اٌصشفح دَاًٌ 50

 طة االطفاي اٌّاجستُش اٌطة دَاًٌ 51

 اٌىُُّاء اٌصُذالنُح اٌّاجستُش اٌصُذٌح اٌّستنصشَح  52

 طة االسشج  اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ اٌطة اٌّستنصشَح  53

 اٌعاللاخ  اٌذوٌُح واٌسُاساخ اٌخاسجُح اٌذوتىساه اٌعٍىَ اٌسُاسُح اٌّستنصشَح  54

 اٌمانىْ اٌعاَ اٌذوتىساه اٌمانىْ  وشوىن 55

 اٌثستنح وهنذسح اٌحذائك اٌّاجستُش اٌزساعح واالهىاس رٌ لاس 56

 اٌٍغح -اٌٍغح اٌعشتُح  اٌذوتىساه اٌتشتُح ٌٍعٍىَ االنسانُح  رٌ لاس 57

 اٌجشاحح اٌذتٍىَ اٌعاٌٍ اٌطة رٌ لاس 58

 تاسَخ حذَث اٌّاجستُش اٌتشتُح ُِساْ 59
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